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Toimitusjohtaja Matti Uimosen mukaan pdt-
katttilla keinotteleminen TEL-maksujen
vdistdmiseksi on markoissa mitaten pieni,
mutta periaatteen tasolla vakava kysymys.

Ensi ruoden alusta myos piitkiitoiden eli
kuukautta lyhyempien tyrisuhteiden on ol-
tava eldkevakuutuksen piirissii. Niin ovat
tyomarkkinaj iirjestrit sopineet.

TYOPAIKOILLA OPITTAVA TUH/IAAN
VANHENEVAN VAEN KANSSA 6
Palvelutyonantajain johtajan Markku Kopo-
sen mukaan ty<ipaikoilla ja yrityksissii on
opittava eldmiiiin ikiiiintyvien tyontekij oiden
kanssa. Tiimiin oivaltaminen on viisautta
isolla kirjaimella.

Tietojdrjestelmi6 remontoidaan vauhdilla
VUOSI 2OOO LAHENEE 24
Vuosisadan ja vuosituhannen vaihtuminen
muutaman vuoden kuluttua takaa atk-vdel-
le tyont?iyteisiii aikoja. Muutoksiin on ollut
aikaa valmistautua ja osa-alueilla testataan
tiiyttiivauhtia. Henkilcitunnuksen vilimerk-
ki ja ruosilukujen nelimerkkisyys ovat jo tut-
tuja asioita.

PUHEENVUORO
SUURI KETJUKIRJE 5
Nuorsuomalaisten puheenjohtaja Risto E.J.
Penttildn mielestii nykyinen TEL-jtirlestelmii
ei toimi. Tarvitaan uusijiirjestelmd, jossa on
pakollinen peruseldke ja itserahoitteinen an-
siosidonnainen osuus.

TUTKITTUA
VAKAATYOELAKEMAKSU 18
Vuoden vaihteessa muutettiin vakuutusmak-
su- ja rahastoperusteita. Siitii, miten rahoi-
tus kehittyy uusien ja varihojen perusteiden
mukaan pitkiillii aikaviilillii, on tehty laskel-
mia Eldketurvakeskuksessa.

UKRAINAN ELAKETURVAUUDISTUU 11
Ukrainan uuden eliikejdrjestelmdn rakenta-
minen on haastava tehtiivii. Muutoksen ta-
voitteena on sosiaalivakuutukseen perustu-
vien jiirjestelmien luominen aikaisemman
valtiollisen huolenpidon sij aan. Kirj oittaj a,
Eldketurvakeskuksen erityistutkij a Bo Lund-
qvist, on toiminut STAKESin Ukrainan so-
siaaliturvan kehittiimisprojektissa eldkeasi-
antuntijana.

NUORET USKOVATTULEVAISUUTEEN 14
Tyoeliike-lehti kutsui neljd nuorta aktiivia
keskustelemaan nykynuorten arjesta ja tule-
vaisuuden ndkymistii. Keskustelun yhteydes-
sd sivuttiin myos eldkeasioita.

ITSE ASIASSA KUULTUNA TILASTOISTA POIMITTUA

FAKTAA
PURON JA LOUEKOSKEN UUDIS-
TUKSET TEETTAVAT ISON TYON B
Puron ja Louekosken pakettien valmistelus-
sa jouduttiin tekemddn mittava tyo - yhteensd
kymmenien vuosien tyopanos, jotta uudis-
tusten periaatesisiilto saatiin ratkaistua, ra-
hoitukselliset j a hallinnolliset vaikutukset ar-
vioitua ja lakitekniikka rakennettua.

ULKOIVAILLA TOIMIVAN
YRITAJAN SOSIAALITURVASTA 22
Yhd useammat itsendiset ammatinharjoitta-
jat ja yrittiijiit haluavat kokeilla yritystoimin-
taa myris ulkomailla. Yrittiij ?itoimintaan pe-
rustuvasta sosiaaliturvasta on sddnnokset
EU-maissa. Entd muiden maiden kanssa?
Siiiinnokset olisi hyvii tuntea jo ennen ulko-
maille liihtoii.

SUOMEN EU/ETA-TYOELAKKEIA
IVAKSUSSA MITS 1O OOO 20
Viime vuoden lopussa Suomen yksityisen ja
j ulkisen puol en tyoeliikej iirj estelmdssd oli
maksussa l0 000 Eu/ETA+yoeliikettii. Niitii
maksettiin vajaalle 8 000 eltikkeensaajalle.
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Tyoeliike on tuote, joka syntyy yhdistiimiillii tietoa ja palvelua. Eliik-
keen aikanaan laukaisevat sairaus tai kuolema eivit aina ilmoita tulostaan
etukdteen. Kun eliikehakemus saapuu, on vakuutustiedon oltava valmii-
na tyrieldkereki stereissd.

Eliikelaitokset ja Eliiketurvakeskus kokoavat mittavan m56rdn tietoa
vakuutetun tyciskentelyistA ja ryoftomyyksisti, jopa kuntoutuspdivistd.
Sen tulee olla tarkkaa ja ulkopuoliselta piilossa.

Jiirjestelmii kasaa myos yhteiskuntapoliittista tietoa: tilastoja, tutki-
mushavaintoja ja oikeustapauksia. Niita kAytetaan hyvSksi, kun tyrieliik-
keitii kehitetiiiin. Komiteat ja tyoryhmiit tarvitsevat faktaa jalostaakseen
sitii uusiksi lakiruotteiksi.

Tiimii yleistieto ja asioiden valmistelu kiinnostaa tiedotusvdlineitd
ja suurta vakuutettujen osaa. Yhteiskunnallinen uteliaisuus nAyftikin kar-
kensd, kun tehtiin r.uodenvaihteen lainmuutoksia. Valmistelijat viljeliviit
tiuhaan tekstei ss66n uutta muoti sanaa : liipiniikyvyys.

Oikeusministeriossi on loppusuoralla kaksi tArkeAte muutoshanket-
ta. Tydeliiketietoihin tiukasti otteensa ulottava henkilorekisterilaki ki{oi-
tetaan uudeksi henkilotietolaiksi. 1950-lurulla siiiidetty asiakirjojen jul-
kisuuslaki uudistetaan perusteellisesti laiksi viranomaisen toiminnan
julkisuudesta. Kumpikin muutos on tyoeltikejii{estelmiille merkittdvd.

Henkilotietolaki ottaa huomioon EY:n tietosuojadirektiivin ja siiiin-
nostiiii henkilotietojen kiisittelyn nykyvaatimusten mukaiseksi. Tyoelii-
kejiirjestelmiissd aikoinaan kehitetty henkilotunnus saa nyt tarkkaan piir-
retyt kiiyttorajat. Uuden lain vanavedessd on uudistettava tyoeliike-
lakiemme omat tietosuojasddnncikset. Niiden turvin on mahdollista ke-
hittdii tietoliikennettd internetin ja telematiikan aikakauteen. Koko ajan
on pidettdvd mielessi, ettd edelleenkin suojaamme yksil<in henkilcitiedot,
erityisesti jos ne koskevat terveydentilaa.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta ei koskisi tyoelekejer-
jestelmiiii laajalti, koska suurin osa vakuutus- ja eliiketiedosta on salas-
sapidettiiviiii. Uudistettu sddnncistri nostaa kuitenkin esiin tdrkedn periaat-
teen toiminnan avoimuudesta, erifyisesti asioita valmisteltaessa.

Avoimuuden edistdmisessd ovat Eldketurvakeskus ja tyoel2ikelaitok-
set kernaasti mukana. Onhan niillii vahva kokemus tiedottamisesta, jo-
hon on uhrattu paljonkin resursseja. Omat tiedottajat on jatkossa niihtiivii
valmistelun tukihenkiloinri.

Tyoeliike-lehti palaa lakiprojekteihin heti, kun sikiiliiisen valmiste-
lun verhoa on reilummin raotettu.
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- Petket6illii keinotteleminen TEl-maksuien viiistimiseksi
on markoissa mitaten pieni, mutta periaatteen tasolla vakava kysymys,

sanoo toimitusjohtaja Matti Uimonen.
Kolmas asiaa tutkiva tytiryhmi aloitti tytinsii tammikuussa.

Piimddri on yksiselitteinen: Ensi vuoden alusta mytis piitkitiiiden
eli kuukautta lyhyempien tytisuhteiden on oltava elikevakuutuksen piirissii.

Niin ovat tyiimarkkinajirjestiit sopineet,
ja tytiryhmin on liiydettivi ongelmalle

ratkaisu kiytiinntin tasolla.

Arviot piitkiitciitti tekevien lukumddrdstd vaih-
televat. ETK:nArto Laesluori ja EilaTuomi-
nen pddtyivdt raportissaan noin 250 000 ihmi-
seen. He noj asivat Tilastokeskuksen tietoihin,
mutta SAK:n tutkijat puhuvat jopa noin
5 00 000 piitkiity<i liii sestd. Koska piitkiitoiksi
nimitetyt tyosuhteet ovat lyhyitti ja niitii voi
yhdellii henkilcjllii olla hyvinkin monia, eivdt-
kd ne vdlttdmiittii ole kirjoissa eikd kansissa,
luvut ovat arvioita. Patkaryot kasautuvat sa-
moille ihmisille ja toimialoille. Niiyttiiii myos
siltii, ettii lyhyet, ns. epzityyppilliset tyd,suhteet
ovat viime vuosina yleistyneet ja ovat yhii
yleistymdssd.

Periaate markkoja tirkeimpi
Markkamddrdisid menetyksiiikin tiirkeiimpriii
pritkiitdiden eldkeongelmassa on se, ettd Suo-
men hyvdksi havaittu ja tunnustettu ty<ieliike-
jiirjestelmri siiilfetiiiin ehjiin?i. Keinottelijoille
ei jateta tilaa kiert66 sitd noin vain. Vaihtamal-
la tycinantajan nimed riittdvdn usein eli alle
kuukauden vrilein TEl-maksuja on jiitetty
hoitamatta, vaikka tyontekijd on tehnyt samaa
tyotd samalla tyopaikalla.

Vdistetyt sosiaalikulut - TEl-maksut,

sairausajan palkka, lomakorvaus ovat yrit-
tiijiille tuntuva hintakilpailuetu ja siksi hou-
kutteleva vippaskonsti.

Ty<ieliimiin kokonaisuuteen suhteutettu-
na piitkiitciilld on marginaalinen merkitys:
TEl-maksuista jiiii karttumatta puoli prosent-
tia eikii niiden merkitys keskimddrin ole suuri
edes tuleville eliikeliiisille itselleenkddn,
keskimiiiirin 4,5 markkaa kuukaudessa. Kun
patkatyot kuitenkin kasautuvat niiden varassa
eldville, kiiytiinncissii tietyillii aloilla toimii ih-
misiS ilman, ettd eldketurva ollenkaan kart-
tuisi.

- Kyllii tyoeliikejiirjestelmd kestiiisi
epiikohdan rahallisesti. mutta periaatteessa
emme voi tiillaista hyviiksyd, korostaa Uimo-
nen. -Asian tekee vakavaksi keinoftelun laa-
tu, ei mddrd. Siiiintojen rikkominen niiyttiiii
olevan suorastaan liikeideana.

PatkAtoiden TEl-kurinpalautus on siis
alkanut. Viime lokakuussa asetetun tyriryh-
min jdsenind ovat SAK:n Aarne Lehkonen,
TT'.n Johan Astrc)m, Akavan Markku Kojo,
Palvelutytinantajien Markku Koponen,
STTK: n Vei kko Si mp an en, LEL'.n Lauri Ko i -
vus a lo, Telan H an nu Ri s s an en ja puheenjoh-
tajana Matti Uimonen.

- Hallinnollisesti voi olla raskasta ryh-

tyii piitkiittiiden reki sterciintiin, sanoo Uimo-
nen. - Asiaa on ennenkin pohdittu, ja LEL:n
tapaisia malleja a.jateltu. Joudutaan muun mu-
assa kysymddn, pitaiiko esimerkiksi ravinto-
loitsrjan seurustella kahden j iirjestelmiin eli
TEL:n ja LEL:n kanssa. Ratkaisu ei saisi olla
hankala tyrinantaj i I le eikii el iikelaitoksi I le-
kaan, korostaa Uimonen.

Tyoryhmii joutuu pohtimaan muun mu-
assa, kuka tai mikti piitkiitoiden eliikkeet hoi-
taa, mihin asetetaan mahdolliset aika- ja
markkamddrdiset vdhimmdisrajat, miten
miiiiritellii tyosuhteen olemus sekd tietysti rat-
kaista, minkdlainen tekniikka piitkiit6iden
paimentamiseen parhaiten soveltuu.

Toimi ntapiiom ia kasvatetaan

TEl-rahastojen turvaavuus, niiden tuotta-
vuuden parantaminen, vakaa TEl-maksujen
taso ja monipuolisempi sijoitustoiminta ovat
piiiikohtia ns. Puron selvityksessd. Ndmd asiat
yhdessii selvitysmies Matti Louekosken hal-
lintouudistusten kanssa merkitsevdt Suomen
tyoeliikej iirj estelmdl le merkittdvid kehitys-
vaihetta.

Kun TEL-jtirj estelmd 60-luvun alussa
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syntyi, vakuutusten suurin vihollinen oli in-
flaatio. Sitd vastaan TEL-rahastotkin oli en-
sisijaisesti suojattava, ja takaisinlainausjiiqes-
telmd oli niissd oloissa suorastaan nerokas:
inflaatio s6i takaisinlainattuja varoja. mutta
lainanottajien inflaatiohytity voitiin ottaa ta-
kaisin vakuutusmaksuissa. Korko- ja muilla
tuotoilla ei niihty olevan yhtd suurta merki-
tystd. selvittdd Uimonen.

Tyoeliikeyhti<iiden pienillii pddornil la on
historiallinen taustansa. Sijoitustoiminnoissa
ei ole otettu riskejii. Myris lainanottajien va-
kuuskustannukset on pidetty pieninii. Takai-
sinlainat olivat takavuosina suomalaisyritys-
ten merkittdvii rahoitusliihde, mutta nykyisin
ne eivdt kiiy kaupaksi. Niiden korko on hal-
linnollinen ja jiiykkii, toisin kuin nykyisillii
rahamarkkinoilla.

Niinpii ollaan tilanteessa, joka ei Uimo-
sen mielestd ole hyvh: merkittdvd osa fyoelA-
keyhtioiden varoista on sijoitettu valtion
.joukkovelkakirjoihin, uusista sijoituksista
jopa 80 prosenttia, kaikista sijoituksistakin 40

50 prosenttia. Valtio on velkaa TEL-jiirjes-
telmiille 70 80 miljardia markkaa.

Jos valtio on pysyvisti TEL-j iirjestel-
mdn suurin lainanottaja, on olemassa mah-
dollisuus, ettd erddnd piiiviinii velka muuttuu
poliittiseksi. On hyvii muistaa, ettd pieni vel-
ka on velallisen ongelma, mutta suuri velka
alkaakin olla luotonantajan ongelma.

Eliikeyhtioiden sijoituksia on syytd mo-
nipuolistaa muistakin syistii. Vaikka takaisin-
lainojen kysyntii on laskenut, yrityseldmdn
rahoitustarpeet ovat TE,L-rahoi lle luonnolli-
nen kohde. TEL-yhtioiden on mddrd entistd
mddrdtietoisemmin sijoittaa porssiosakkei-
siin. Pk-yritysten pzidomasijoituksetkin ovat
mahdollisia; kaiken kaikkiaan TEL-yritysten
edellytetiiiin toimivan pddomamarkkinoilla
entistA markkinaldhtoisemmin ja joustavam-
min. Takaisinlainatkin voivat muuttua mark-
kinakorkoisiksi.

TEl-maksut halutaan vakaammiksi

Kun maan yleinen korkotaso laski, eliike-
vakuutusmaksut nousivat, sanoo Uimonen.

Tiillaiseen j iirjettomiiltii ndyttdvddn ti lan-
teeseen oli jouduttu vehitellen. Suuren infl aa-
tion vuosina 70-luvulla niihtiin pakolliseksi
kantaa 5 prosentin rahastokorkoa vdhdn kor-
keampaa korkoa. Tuolloin otcttiin kiiyttoon
laskuperustekorko. Sillii mAariteltiin korko,
joka yhtioiden oli mahdollisista sijoituksista

saada. Sosiaali- ja terveysministerio vahvisti
sen wosittain kaikkia tyoelakeyhtioitii koske-
vaksi.

Laskuperustekorko toimikin hyvin. Kun
rahastot alkoivat kasvaa, korkoerotus kiiytel
tiin vakuutusmaksun tasausosan pienentdmi-
seen eli maksettiin kunkin vuoden eliikkeitii.

Matala korkotaso - korkeat vakuutus-
maksut tai korkeat korot korottamattomat
vakuutusmaksut: Tdtd heiluria hillitiiiin nyt
laskemalla rahastokorko 3 prosenttiin ja
laskuperustekorkokin 5 r/: prosenttiin. Erotus
- mddrd josta enncn maksettiin vuotuiset
eliikkeet kasvaa 2 I/: prosentiksija ohjataan
lisdvakuutusrahastoon, joka puolestaan jae-
taan kahtia. Ndin saadaan eliikeyhticiiden
toimintapddorna kasvamaan, mikd taas paran-
taa yhtioiden vakavaraisuutta. Samalla tehos-
tuu eliikeyhti<iiden kyky suorittaa hyvityksiii
vakuutusmaksui sta el i vakauttaa maksutasoa.

TE,L-maksuissa on se ikdvd puoli, ettd ne
koetaan veroiksi. Eni6 eldkevakuutusmaksu-
ja ei juuri mielletd palkaksi, joka pannaan
sddstoon tulevia elSkemenoja varten. Kun sa-
maan aikaan ihmisiii ja yrityksiti on peloteltu
suurten ikiiluokkien hirmuisella eldkelaskulla
vuoden 2010 paikkeilla, tarvetta TEL-maksu-

- Jos valtio on pysyvristi
T E L-j rirj e s t e I m cin s u u r in
lainanottaja, on olemassa
ma hdo I I i su us, e t ki e r(idn(i
p ciiv rinei v e I ka muu t tuu
poliittis eksi. On hyvri
muistaa, ettri pieni velka
on velallisen ongelma,
mutta suuri velka alkaakin
olla luotonantajan
onge lma, toimitusj ohtaj a
Matti Uimonen muistut-
taa.

jen vakiinnuttamiseen on
my<is psykologisella tasol-
la. TEl-maksujen suhdan-
nepoliittinen kiiytt<ikiiiin ei
o1e hyviiksi j iirj estelmiil le.

Tyiimarkkina-
jiirjesttijen rooli

Selvitysmies Louekosken
esityksessd korostetaan voi-
makkaasti tyoeliikeyhtioi-
den itsendisyyttd ehkii
kaikuna taannoisille finans-
sitavaratalohankkeille. Tyo-
eliikeyhtion on nyt oltava
erityisesti srjoituspiiiitciksis-
sddn riippumaton ryhmitty-

mdnsd muista vakuutusyhtioistii. Tyoeliike-
yhtiollii on oltava oma hallintonsa, jossa tyo-
markkinajiirjest<ijen edustajilla on oltava
vankka edustus. TEl-varoja ei voida Loue-
kosken eikd Puronkaan mielestd kiil'tellii sa-
moin kuin yksityisiii rahoja, olkoonkin ettd
niitii nyt pyritiiiin hoitamaan joustavammin
kuin ennen.

Louekoski vaatii omistajuuden selkiyttii-
mistii TEl-yhtioissii. TEl-rahoj en omi staj ia
ovat vakuutuksenottajat ja vakuutetut, eikd
yhticimuodolla o1e suurta merkitystd, sillii yh-
ticjiden osakepddomat ovat minimaalisia.
Tyomarkkinaj iirjestoj en edustus TEL-yhtioi-
den hallinnossa vahvistuu, eikd Uimosella ole
siitii pahaa sanottavaa.

- Tyoeliikeyhtioiden itsendisyyttd koros-
tettaessa tdytyy kuitenkin muistaa, ettii niille
on ollut merkittivdd etua yhteistydstd vahin-
koyhtioiden kanssa: Kustannukset ovat pysy-
neet alhaalla, kun esimerkiksi omaa konttori-
verkkoa ei ole tarvittu, hdn muistuttaa.

Teksti:
JOHANNA GARAM

Kuvat:
Jouko Laitinen
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Suuri ketjukirje

J

Rrsro E. J. PENTUIA
kansanedustaja

Nuorsuomalaisten
puheenjohtaja

Suomalaisessa TEL-j iirj estelmiis-
sd on vain kolme vikaa: se on lii-
an kallis, se on moraaliton ja se
ei toimi. Tihdn mennessii tehdyt
uudistukset ovat vanhan j iirjestel-
mdn viilaamista. Tarvitaan uusi
jiirjestelmii, jossa on pakollinen
peruseldke sekd itserahoitteinen
ansiosidonnainen osuus.

Nykyinen tyoeliikej iirjestel-
md on liian kallis tavalliselle ih-
miselle. Keskipalkkainen suoma-
lainen (onka ansiot ovatnoin 10
000 mk4<k) maksaa tyouransa
aikana tel-maksuja noin miljoona
markkaa. Kiiyiinnossii suurin osa
maksuista pidiitetii?in tyonantajil-
ta, mutta todellisuudessa ne ovat
samaa palkkaa kuin muukin kor-
vaus tehdystii tyristii. Jokainen
meistd siis maksaa lottovoiton
verran eldkemaksuja, mutta mitd
saalrme takaisin kun siirrymme
eliikkeelle? Tuskin edes korkoja.

Myris kansantalouden ndko-
vinkkelistii jtirjestelmii on aivan
liian kallis. Viimeisen kahden-
kymmenen woden aikana tapah-
tuneesta palkan sivukulujen nou-
susta yli puolet on ollut eldkeva-
kuutusmaksujen nousua. Kun
muistetaan, ettd erds suurimmista
syistd massatyottcimyyteen on lii-
an korkea tyon kokonaishinta,

voidaan todeta, ettd TEl-jiirjes-
telmi on omalta osaltaan ollut li
sddmdssd tyrittomyyttii.

Moraaliton nykyinen TEL-
jiirjestelmii on siksi, ett6 se perus-
tuu sopimukselle eldvien ja syn-
rymattomien viilillii. Ajatus on
seuraava: tiimiin piiiviin tyonteki-
jdt maksavat tiimiin piiiviin eliike-
liiisten eliikkeet ja tiimiin piiiviin
tyontekijriiden eliikkeistii vastaa-
vat vield syntymiittomiit sukupol-
vet. Onko tdllainen kontrahti mo-
raalisesti perusteltavissa. Onko
oikein tehdii sopimuksia, jotka
ulottuvat vielii syntymiittomiin
ihmisiin. Minun mielesldni ei.
Tiillaiset sopimukset eivdt voi
kestiiii ikuisesti. Siksi nykyistii
eliikejiirjestelmdd voidaan verrata
suureen ketjukirjeeseen: ne, j otka
ovat tulleet sen piiriin aikaisessa
vaiheessa saavat kyllii mainiot
voitot, mutta ne, jotka tulevat jiir-
jestelmiiiin myohemmin jiiiiviit
maksumiehiksi. Tiimii rakenne
antaa oikeutuksen viiitteille, joi-
den mukaan TEl-jiirjestelmiin
tarkoituksena on taata suurille
ikiiluokille mahdollisimman pul-
leat eldkkeet panemalla pienet
ikiiluokat maksamaan yhii kohoa-
via veronluonteisia maksuja.

Nykyisessii avautuneessa

maailmassa suomalainen el6ke-
j iirjestelmii ei yksinkertaisesti toi-
mi. Takaisinlainaus jii{estelmii ei
pysty allokoimaan rahoja jiirke-
villii tavalla - nykyiiiin ei juuri
milliiiin tavalla. Vanhentuneet va-
kavaraisuussddnnot estdvdt mer-
kittaviin sijoittamisen prirssiin,
mikii tarkoittaa sitd, etli ulkomai-
set eliikesiiiitiot omistavat suoma-
laisia huippuyrityksiii, mutta ei-
vdt suomalaiset.

Super-hyper-maksimaalisek-
si kehitetty lakisiiiiteisyys takaa
sen, ettei yksikillii juuri ole valin-
nanvaraa suomalaisessa j iirjestel-
mdssd. Super-hyper monimutkai-
suus lainsdddinnrissd takaa sen,
ettei kukaan ulkopuolinen jii{es-
telmiiii edes )rmmdrrii. Vanhan
kolmikantajiirjestelmdn mukaan
jaettu hallinto takaa, ettei yksi-
kddn uusi ajatus etene hallintoeli-
miii pidemmiille. Keskittynyt ja
huonosti valvottu pddtciksenteko
tekee jiirj estelmiistii liipiniikymiit
tomiin ja mystisen. Kun tiihiin
kaikkeen lisiitiiiin vanhentuva
ikiirakenne ja tyottomlyden takia
kohonneet sosiaalikustannukset
aletaan olla riskirajoilla.

Ongelmat on tietenkin tie-
dostettuja ne on korjattu - ndin-
hiin meille sanotaan. Eliikepom-

mi on purettu ja kansalaisia keho-
tetaan luottamaan siihen, ettii elii-
kettii tulee sitten kun sen aika on.
Voi tullakin, mutta millii hinnalla.
Sillii hinnalla, ettd kestdmdtt<imdn
korkea veroaste entisestddn nou-
see. Eli samaan aikaan kun yksi-
lon valinnanvapauden, suomalai-
sen tyollisyyden ja eurooppalai
sen talouskasrun edistdmiseksi
tarvittaisiin roimia veronalennuk-
sia, eldkepommin purkajat kerto-
vat meille, ettd verorasitus ei
eliikkeiden takia tule hirvedn pal-
jon kasvamaan. Lohduttavaa?
Eipii juuri.

,<i<***

Lehden seuraavassa kolumnissa
edellii esitettyd asiaa valotetaan
hiukan toisesta ndkrikulmasta.

Tbimitus
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TYOPAIKOILLA
opittava elimiiiin vanhenevan vien kanssa

Tytipaikoilla - ia yrityksissi
yleensii - on opittava
Palvelutytinantaiai n johtaian
Markku Koposen mukaan
eliimiiiin ikiiintyvien
tyiintekiiiiiden kanssa.
Tiimiin oivaltaminen on
viisautta isolla kiriaimella.

Sitii se on jo yksistiiiin siitii yksinkertaisesta
syystd, ettei nuorta viikeii ole jatkossa riittd-
viisti tarjolla. Vdesttirakenteemme takaa sen,
ettii kysytyin osa ty6voimasta, 25 - 45-vuoti-
aat, vdhenee ldhivuosina voimakkaasti ja yli
viisikymppisten mddrd tietenkin lisiiiintyy.
Julkisuudessa on useammallakin suulla muis-
tutettu, ettdjuuri tuo 25 45-vuotiaiden mdd-
rd vdhenisi ldhivuosina perati 150 000:11a.

Eli - niin kuin Markku Koponen sanoo -
n1,t on ndhtdvd olemassa olevan tilanteen yli
huomiseen. Yntyksissii on ennakoitava tulevaa
ja tehtAva nyt kail,ki tarpeellinen ajatellen
ikiiiintyviii tyontekijciitii tai muutoin edessd on
tycivoimapula.

-Missddn tapauksessa t6hdn ajatteluun ei
mahdu vastakkainasettelua nuoret ja vanhat.
Kyse on todella siitii, ettii vdestrirakenne on
muuttumassa niin meillii kuin muuallakin ra-
justi. Nuonlla on jatkossa koulutuksen anta-
mien valmiuksiensa takia monin verroin pa-
remmat mahdollisuudet piiiistii ty6eliimiiiin
kuin ikiiiintyneilla tyott6milld. Toisaalta selvi-
tykset osoittavat, ettei vanhempien tyontekijoi-
den siirryesii eliikkeelle saada nuorille toitd.
Asiantuntrjoiden arvion mukaan neljiiii eliik-
keelle siirqruiiii kohden ty<ipaikka loytyy yh-
delle. Sekin pitaA tassa yhteydessd muistaa,
ettd tdnddn tehtavat piiiitrikset ovat 2000Jur,un
arkea ja silloin tycimarkkinoilla eletddn nuoria-
kin ajatellen erilaista eliimiiii kuin tdnddn.

Komitealta linjauksia

Markku Koponen oli jiisenenii Ikiiiintyvien
tyollistymistii pohtineessa komiteassa, joka
j iitti mietintonsd tyoministeri I le viime vuoden
lopulla. Komitean tehfivana oli nimensd mu-
kaisesti selvittdd ikiiiintyvien tyontekijoiden
tyomarkkinoilla kohtaamia ongelmia ja hei-
dtin syrjiiytymisensd syitd. Komitean piti tie-

tenkin tehdd myos ehdotuksia toimenpiteiksi,
joilla vanhempi viiki pidetiiiin toissd. Avain-
sanoja olivat muun muassa koulutus, kuntou-
tus, tyky, asenteet, osa-aikaeldke ja tyoaika-
kokeilut.

Voimakkaasti muuttuva vdestorakenne ja
siis vden vanheneminen tyopaikoilla aiheuttaa
komitean mukaan monenlaisia pulmia, joihin
on varauduttava.

Tiedossa tietenkin on. ettd varhaiseldk-
keiden kasvr.rlle on suuria paineita. Tiillii her
kelln yli 60-ruotiaista ihmisistii vain pieni
murto-osa on vield tyoeliimiissii ja 55 59-
vuotiaidenkin varhaiseldkkeelle siirtyminen
on voimakasta, kansainvdlisestrkin poikke-
uksellisen yleistii.

Ikiiiintyvien fyomarkkinatilanne on hyvin
kaksijakoinen. Toisaalta44 54-vuotiaiden
tyollislys on siiilyny,t kaikista ryhmistri parhai-
ten, mutta 55 64-vuotiaiden tyollisten osuus
ikiluokkansa vdestristd on romahtanut. Ja jos
nykyinen meno jatkuu, saattaa tyoeldmiistii si-
vuraiteella olevien yli 50-vuotiaiden ihmisten
mddrd nousta yli 200 000 ihmisellii woteen
20 1 0 mennessii. Tiih?in kehitykseen vaikuttavat
ikiiiintymisen ohella tietenkin mytis terveys,
tyoympiiristo ja eldmdntavat.

Ikiiiintyneiden ry<ittomyysriskiii lisiiii
heidiin puutteellinen koulutuspohjansa.
M ycis tyciel iimiin niikymiittomiit pelisiiiinntit

kuten komitea esimerkiksi eliikeputkea hie-
nosti kutsuu - ovat taanneet sen, ettd ikiiiinty-
vien ihmisten virta on soljunut tyopaikoilta
aivan vddrddn suuntaan.

Palve lutyonant aj a in .j o ht aj u
Markktt Koponen on sitci mieltci,
ettei ns. e\rikeputken kautta sydciytettirin
ikridntyvcit ihmi s e t tycie I cimcis t ci
takuuvarmasti. Putki on tukit tava.
hrin painottaa.

lkd^dntyvien kanssa
otettava uusi kurssi

Komitea katsoo, ettii meillii on asennevam-
ma ikddntyneitd kohtaan. Ettd yhteiskunnassa
vallitsevat arvot eivdt vastaa ikddntyvien ky-
kryjaja valmiuksia. Kuitenkin ikadnryvilla on
tarkeita vahvuuksia kuten tyoeldmdssd han-
kittu kokemus ja kiiytiinnon ammattitaito ja
- niin kuin komitea mietinnossddn toteaa -
myos heidiin sosiaaliset valmiutensa ovat
usein kehittyneemmdt kuin nuoremmilla.

Jos kehityksen pyoriiii ei kiiiinnetii, nyky-
meno johtaa siihen, ettd ldhes puolet yli 50-
luotiai sta suomalai sista on kohta tycittomiinii.
Komitean mukaan pahin voidaan kuitenkin
viilttiiii edellytiien, ettd lihivuosien ikiiiinty-
viii koskevassa politiikassa korostetaan
ikiiiintyvien ty6llistiimistii ja ry<illistymistii
edistiiviii ratkaisuj a passiivisten vaihtoehtoj en
sijasta.

Toihin on ryhdyttiivti ja sitd on komitean
mukaan tehfivA entistd tiukemmin vanhene-
van vden tyokpyn ja kaikinpuolisen koulu-
tuksen kanssa. On satsattava tycivoimapoli-
tiikkaan. Parantamisen varaa on tyciaika-
jiiqestelyissii sekii eliike- ja ty<iaikajiirjestel-
missd - ja kuten sanottu myos asenteissa.

Satsau ksia tytikykyyn...

Johtaja Markku Koposen mukaan ikiiiintyviin
henkiloston tyokyvyn ylliipito on yksi yritys-
ten avainalueita jatkossa. -Veki vanhenee ja
sen kanssa on saatava aikaan tarvittava tulos
ja tuotto.

-En suinkaan tarkoita, ettti tyopaikoilla
pitiiisi kiinnittdd huomiota ainoastaan ikddn-
tyvien ihmisten tyokykyyn. Luonnollista kui-
tenkin on, ettii ikiiiintyminen, tyo sindnsd ja
tyriolosuhteet j iittiiviit j?ilkensii ihmisiin j a hei-
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ddn kuntonsa ylliipitiiminen vaatii enemmdn.
Onnistunut tyky on tietenkin sitd, ettd se

kattaa koko henkil<iston ja ettii toiminnassa
otetaan huomioon sekd henkilostcin ettd yri-
tysten tarpeet. Se on vapaamuotoista - sitd ei
ole kiedottu viranomaisvelvoitteiden kaa-
puun.

-Onnistunut tyky on koko tyohistorian
miftainen proj ekti, j onka selkeind tavoitteena
on ylliipitiiii ihmisten tyokyky mahdollisim-
man hyvdnd - hyviinii mahdollisimman pir
kddn. Koponen painottaa.

... ja koulutukseen

Markku Koponen katsoo komitean tavoin,
ettii ikiiiintyneiden asemaan tyoeldmdssd voi-
daan vaikuttaa koulutuksella. Itse asiassa kou-
lutus on hdnen mielestddn niin tycissii pysy-
misen kuin uudelleen tyollistymisenkin kan-
nalta aivan keskeinen kysymys.

-Ammatillisten taitojen vaalimista ei var-
masti tule koskaan korostaneeksi liikaa.
Haasteet vain ovat koulutuksessa valtavan
suuret ajatellen alati teknistyvien tyopaikko-
jen tarpeita ja sitii, ettii hyvin monella ikiiiinty-
nee116 tycintekgiillii on pohjana perusasteen
koulutus.

-Niin tiirkeiiii kuin koulutus onkin, sitd ei
kuitenkaan pidd antaa vain koulutuksen itsen-
sd takia. Koulutuksessa pitiiii liihteii tyoelii-
mdn tarpeista ja koulutuksen tavoitteena pit66
olla ihmisten tyollistyminen.

Ehdotetuissa koulutusjiirjestelmissd -
ammatillisessa ja aikuiskoulutuksessa yleen-
sd - on piirteitii, joiden mukaan tavoitteena on
enemmdnkin koulutuskapasiteetin lisddminen
kuin tyollistyminen. Eli joskus funtuu siltd,
ettd tdrkeintd on saada ihmiset vain koulutus-
putkeen. Koulutusasioissakin pitiiii toimia
niin, ettd koulutus ja tyoeliimii kohtaavat, Ko-
ponen perddnkuuluttaa.

Maksualennukset avuksi

Markku Koponen pitiiii myonteisind komitean
ajatuksia ikii?intyviin tycintekij<iihin sovellet-
tavi sta el iike- j a tyoaikaj iirj estelyi stii. Erityi -
sen tyytyvdinen hdn on tietenkin komitean
esittdmistd sellai sista aj atuksista, jotka vdhen-
tavat tydnantaj ien ja yrittiij ien taloudellisia
vastuita. esimerk i ksi tycinantaj ien omavastuu-
osuuden pienentdmisestii tyokyvyttomyys-
eliikkeissii.

-Se olisi erittdin tervetullut uudistus. On
tdysin ymmdrrettdvdd, etta yrittajat suhtautu-
vat ikddntyneen tyontekijiin tytillistdmiseen
aivan eri tavalla, jos tyokyvyltomyysriskiii
voidaan jakaa uudella tavalla.

Maksun omavastuuosuutta pitiiisi rukata
perusteellisemmin kuin komitea esittdd. Oma-
vastuuta tulisi lieventiiii tyosuhteen ensimmdis-
ten r,uosien osalta kaikilta eikd vain iakkailtii.
jotka ovat olleet pitkiiiin tyottominii. Miksi iiik-
kii2it pitiiisi asettaa tdssd asiassa keskenddn eri-
arvoiseen asemaan, Koponen kysyy.

-Osa-aikaeldkej iirj estelyt j a yleensii tyo-
aikojen jousto palvelevat varmasti oikein kiiy-
tettynd ikiiiintynerden tyontekijoiden asiaa ja
saattavat edesauttaa heidiin tyollistymistiiiin-
kin. Osa-aikaeldkkeen tulisi olla vaihtoehto
kokonaan eliikkeelle siirtymiselle, mutta se ei
saisi houkutella tiiysin tyokykyi siii si irtymddn
kokoaikatyostd osa-aikatytihon.

Elikeputki umpeen

Koponen pitdd valitettavana sitd, ettei komitea
puuttunut ns. eldkeputkeen. Se on kuitenkin
hdnen mielestddn vihon viimeinen putki siinii
mielessd, ettd se on takuuvarma tapa heittaa
ikddntyneet sivuraiteille.

Tyottomyyseliikeputken kautta siirry-
tiiiin pois tyoeliimiistii 10 12 vuotta ennen
eliikeikiiii. Sita kalttavat hyviiksi tyonantajat,

tyontekr.lZit ja tyrivoimaviranomaiset - ihan
riippuen siita, milta kantilta asiaa katsoo.
Tiimii jiirjestelmd on keskeisin syy ikiiiinty-
neiden syrjiiytymiselle ty6elamasta ja erittdin
kallis sellainen, Koponen sanoo.

Hdn on sitA mielta, ettd komitea tuijotti
tdssi kohdassa liiaksi vain tdth piiiv?iii. Ikiiiin-
tynciden asian hoitaminen kestdvdlld tavalla
vaatii kuitenkin myos eliikepoliittisia jatkotoi-
menpiteitii, j oista pitkiij iinteisyytensd takia pi-
tiiisi hiinen mukaansa piiiittiiii jo nyt. 2000-
luku on aivan oven takana.

Tyottomien toimeentuloturvasta pitdd
huolehtia tyott<imyysturvalla eikii eldketur-
valla. Tyottomyyseliikej iir.l e ste lmii prtiii si as-
teittain lakkauttaa, Koponen sanoo.

Haas t atteltt : Jouni Jo kis alo

Komitea ehdottaa
* Toteutetaan Kansallinen Ikiiohjelma wosina 1997 - 2001. Oh-

jelman puitteissa viediiiin liipi laaja tiedotus- ja koulutushanke, jonka
tavoitteena on ikiiiintyvien tyrikykyii ylliipitiiviin toiminnan edistiimi-
nen, ikddntymistd koskevan tiedon lisiiiiminen ja asenteiden muok-
kaaminen my<inteisemmiiksi ikiiiintyneit[ kohtaan.

* TyokykyA ylliipitiivli toiminta sisiillytetiiiin myos tyoturvalli-
suuslakiin.

* Joustavia tyoaikaj arj estelyj ii sekii tydvuorottelu- j a osa-aikaj iir-
jestelmien kiiyttoii edistetddn koulutuksen ja tiedotuksen avulla.

* lkiiiintyvien koulutus otetaan yhdeksi ammatillisen koulutuk-
sen painopistealueeksi. Aikuisopintorahan enimmdisraja nostetaan
54:slj 60:een.

* Ikiiiintyvien ja tyollistiimistuella tyollistettyj en tyovoimapoliit-
tista aikuiskoulutusta lis2it?i?in huomattavasti.

* Ikiiiint)ryien tyovoimapalveluja lisiitiiiin.

* Osa-aikaeldkkeen kiiyttoii pyritiiiin lisdiimii2in.

* Tyonantajan omavastuuosuutta tyokywyttomyyseldkkeiden
kustannuksista lievennetddn silloin, kun ikiiiintynyt tyontekij ii palka-
taan toistaiseksi voimassa olevaan tyosuhteeseen.

* Tycintekoon perustumattomia fyonantajamaksuja alennetaan
esimerkiksi yli 50 vuotiaiden ty<intekij<iiden osalta.

Mietintoon liittyy kumpaisenkin tytirmarkkinaosapuolen eridvdt
mielipiteet. Tyonantajapuoli ei pidii muun muassa siita ajatuksesta,
ette ryokykya ylliipitiivii toiminta sisiillytettiiisiin my<is tyoturvalli-
suuslakiin. Tyonantaj at vaativat myris toimenpiteitii ns. eldkeputken
tukkimiseksi.

Ty<intekijiipuoli korostaa ndkemyksenddn, ettd komitean olisi pi-
tiinlt tehdii vielii tiukempia esityksiii tyokykya ylliipitiiviistii toimin-
nasta. Ammattiyhdistysliike esittiiii myos osa-aikaeldkkeen ikiirajan
alentamista 58:sta 55:een ja ettii ikiiiintyneille ty<intekijoille suotaisiin
lakisddteinen oikeus osa-aikatyoh<in.
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Puron ja Louekosken pakettien valmistelussa jouduttiin
tekemiiiin mittava tyti - yhteensii kymmenien vuosien tytipanos -, iotta uudistusten

periaatesisiltii saatiin ratkaistua, rahoitukselliset ja hallinnolliset vaikutukset arvioitua ja
lakitekniikka rakennettua. Mytis uudistuksen toimeenpano varsinkin ns. Puron paketin

osalta edellyttii merkittiiviie ty.oplnosta elikelaitoksissa, sosiaali- ja terveysministeriiissi
ja Eliketurvakeskuksessa.

Puron paketti eli ekikelaitosten vakavarai-
suussddnn<iksid koskeva lakiuudistus vahvis-
tettiin 30.12. 1996. Louekosken paketin ni-
med kantava tydeldkevakuutusyhtioiden hal-
lintoa koskeva lakiesitvs annettiin edus-
kunnalle 20.12.1996.

Laaja-alainen uudistus

Heti hallituksen esitysten sisiillon selvittyii oli
kdynnistettdvd toimeenpanoon liittyvien
sdhnnosten ja perusteiden valmistelu. Ndistd
merkittdvimpid olivat vuoden 1997 TEL:n va-
kuutusmaksutasoa koskeva peruste, rahasto-
jen laskentaa koskeva peruste, STM:n
vastuunjakopiiiitos ja vastuunjakoperuste,
takaisinlainauksen peruste ja asetus vakuutus-
yhtion toimintapddomiin luettavista eristd sekd
asetus eldkevakuutusyhtion vakavaraisuus-
rajan laskemisesta.

Lisiiksi vuoden 1991 aikana on valmis-
teltava eliikassoj en j a el iikesiiiitioiden toimin-
tapddoma- j a muut vakavarai suussddnnrikset.
Niitd varten on perustettu STM:n johdolla
omat tyriryhmdns6.

Piiioma-arvo kertoimena

Yksityisen sektorin tyoeliikejiirjestelmd pe-
rustuu osittaiseen rahastointiin. Rahastointi
tapahtuu vakuutusmatemaattisin perustein.
Rahastoinnin laaj uus on mddritelty tyoeliike-
lainsddddnntissd.

Rahastot kattavat eldkevakuutusten pe-
rusteella eldkelaitokselle muodostuvat eldke-
vastuut eli eliikelaitoksen vastuulla olevien
eldkeosien (: rahastoitu eliike) piiiioma-ar-
vojen yhteismddrdn.

Eliikkeen piiiioma-arvo tarkoittaa vakuu-
tetulle keskimddrdisen pituisena eldkeaikana
maksettavan eldkkeen sellaista yhteismiiiiriiii,
jossa elSke-erdt on korkoutettu ajassa taak-
sepiiin eli diskontattu tulevista maksupdivis-
tii nykyhetkeen.

Eldkevastuu : rahastoidun eliikkeen pddoma-arvo

Eldkevastuita laskettaessa kdytetddn va-
kuutusmatemaattisesti mAariteltyja iiistii ja
sukupuolesta riippuvia pdSoma-arvokertoi-
mia. Kertoimissa otetaan huomioon korkou-
tus sekd idn ja sukupuolen mukainen kuole-
vuus. Kertoimia miiiiriittiiessd tulevat e15-
kesuoritukset diskontataan n s. rahas t o koro ll a
nykyhetkeen. Mitd suurempi rahastokorko
on, sitd pienemmiksi pddoma-arvokertoimet
ja niiden seurauksena eldkevastuut muodos-
tuvat.

Kun siirrytiiiin ajassa yhdellii vuodella
eteenp6in, aikaisemmin rahastoituihin eldke-
osiin liittyvii eldkevastuu kasvaa diskont-
tausajan lyhenemisen vuoksi yhden vuoden
rahastokorkoa vastaavasti.

Selviytyiikseen tiistii j ohtuvasta eldkevas-
tuun kasvun kattamisesta eldkelaitoksen on
saatava rahastojen sijoitustoiminnasta keski-
mddrin viihintiiiin rahastokoron suuruinen
tuotto.

Eldkevastuun kattamiseksi eliikelaitok-
sen on luonnollisesti perittiivd vakuutusmak-
sua. Myos vakuutusmaksut lasketaan edelld
tarkoitettuj en pddoma-arvokertoimien avul-
la. Niiin vakuutusmaksutaso mitoittuu niin.
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ettii eliikelaitoksen vakuutusmaksutulo vas-
taa luoden aikana rahastoitavien eldkeosien
pddoma-arvoj en yhteismddrdd.

I ndeksikorotu kset tasausosasta

Eldkevastuun ja rahastoinnin ulkopuolelle jiiii-
vdt muun muassa eliikkeiden ja eliikepalkan
indeksisidonnaisuudesta johtuvat el?ikekus-
tannukset. Ndmd ovat koko yksityisen sek-
torin tyoeliikej ii{ estelmiin yhteisellii vastuulla
j a ne rahoitetaan j akoj iirj estelmdn mukai sesti
eliikkeiden maksuvuoden vakuutusmaksuista
(:vakuutusmaksun tasausosasta).

Yhteisesti vastattavien eliikkeiden rahoi-
fukseen on vakuutusmaksun tasausosan lisdk-
si vuodesta I 97 I alkaen kiiytetty miiiititfy osa
rahastojen sijoitustoiminnan tuotosta. Tdlld
hetkellii maksussa olevista tyoeliikkeistii noin
30 prosenttia on rahastoitua eliikettii ja 70
prosenttia jakojiirjestelmdn mukaisesti ra-
hoitettavaa.

Suuri korkouudistus

Uudistukseen si siiltyy kaksi merk ittiiviiii j o
ruoden 1997 TEL-vakuutusmaksu- ja rahas-
toperusteisiin vaikuttavaa asiaa, rahastokoron
alennus ja rahastokoron ylittdvdn tuoton
ohj aaminen takaisin rahastoihin.

Rahastokorkona on tiihiin asti kiiytetty
koko TEL-jiirjestelmdn ajan 5 prosentin kor-
kotasoa. Tdmdn vuoden alusta rahastokorko
alenee 3 prosenttiin.

Kuten edelld todettiin, eldkelaitoksen on
saatava sijoitustoiminnastaan p itkrilki aika-
vrilil ki keskimiiiirin viihintiidn rahastokoron
suuruinen tuotto. Viime vuosina korko-ja inf-
laatiotaso on Suomessa ollut selvdsti mata-
lampi kuin mihin edellisind vuosikymmenind
on totuttu.

On hyvinkin mahdollista, ettd korkotaso
edelleen laskee ja korkotaso pysyy pitkiiiin

matalana, joten 5 prosentin tasoisen korko-
tuoton saaminen keskimiiiirin eldkerahastojen
sijoituksille on tulevaisuudessa epdvarmaa.
Muun muassa tiistii syystii rahastokorkoa ja
sen sanelemaa vdhimmdistuottovaatimusta
laskettiin tdmdn vuoden alusta 3 prosenttiin.

Tdmd on ensimmdinen kerta koko TEL:n
voimassaoloaikana, kun rahastokorkoa muu-
tetaan. Rahastokorkoa ei voidakaan muuttaa
kovin usein, koska se aiheuttaa monenlaisia
vakuutusteknisid heij astusvaikutuksia, kuten
jiiljempiinii on kuvattu.

On myos syytd painottaa, ettd rahastoko-
ron alentamisella luotiin ainoastaan lisiiii pe-
livaraa. Rahastokoron alennus ei vaikuta alen-
tavasti eldkerahastojen sijoitustoiminnan
tuottoihin.

Sijoitustoiminnasta on edelleenkin vuo-
sittain saatava vdhintddn Iaskuperustekoron
mukainen tuotto. Laskuperustekorko on hal-
linnollinen korko, joka asettaa viihim-
mdistuottovaatimuksen rahastoj en sijoituksil-
le lyhyelld tdhtciimellci eli kulloisellekin va-
kuutusvuodelle.

Laskuperustekoron tasoa voidaan muut-
taa yleisen korkotason kehitystii seuraten kes-
ken vuottakin. Laskuperustekorko ei kuiten-
kaan voi luositasolla olla matalampi kuin ra-
hastokorko (3 %). Nyt laskuperustekorko on
5,5 prosenttia.

"Koriaustoimenpiteet"

Jos rahastokorkoa olisi alennettu tekemdttd
muita "korj austoimenpiteitd", koron alennuk-
sesta olisi seurannut viilitt<imiisti eldkevas-
tuun huomattava kasvu ja my<is maksutason
nousu. Ndin sen vuoksi, ettd alemmalla korol-
la lasketut pddoma-arvokertoimet ovat aikai-
sempia kertoimia huomattavasti suuremmat.
TEl-vastuuvelka olisi kasvanut runsaat 70
miljardia markkaa. Ndin suuren rahasto-
tdydennyksen rahoittaminen lyhyellii aikav6-
lillii ei olisi ollut mahdollista.

T2imiin johdosta uudistus toteutettiin tek-
nisesti niin, ettd eldkevastuut uudistuksen yh-
teydessd siiilyiviit entisen suuruisena eikd
rahastotiydennystd tarvittu.

Rahastokoron ylittiiviit tuotot
Rahastokoron alennuksen yhteydessd muu-
tettiin myos laskuperustekoron ja rahastoko-
ron vdlisen korkotuoton osan kiiyttoii. Tiihiin
saakka tdmd osa tuotosta on kiiytetty jakojiir-
j estelmdn mukaisten eldkkeiden rahoitukseen
eli ko. tuotto on alentanut vakuutusmaksun
tasausosaa. Niiin ollen korkotason lasku on
viilittomiisti heij astunut vakuutusmaksutason
nousuna, mikd on haitallisesti lisdnnyt va-
kuutusmaksun riippuvuutta taloussuhdan-
teista. Esimerkiksi yhden prosenttiyksikon
koron lasku on merkinnyt noin 1,2 prosent-
tiyksikrin korotusta maksutasoon.

Nyt ko. korkotuoton ja maksutason vdli-
nen vdliton kytkentii on katkaistu. Tiistii liih-
tien laskuperustekoron ja rahastokoron vdli-
nen tuoton osuus, mikd tdnd vuonna on 5,5 o/o

-3,0o eli2,5oh, rahastoidaan. Vuosina 1997
- 1999 tdmi tuoton osuus voidaan siirtiiii toi-
mintapddoman vahvistukseksi j a viimeistiizin
vuodesta 2000 alkaen varsinaisen eldkevas-
tuun lisdykseksi korottamalla vuosittain ra-
hastoituj a eliikkeitii.

Rahastoitujen eliikkeiden korotukset on
mitoitettava siten, ettd korotusten aiheuttama
eldkelaitosten eldkevastuun kasvu on yhtd
suuri kuin laskuperustekoron ja rahastokoron
vilisen tuoton yhteismaara. Ndin varmiste-
taan se, ettei rahastoinnin taso muutoksen
johdosta muodostu tulevaisuudessa huomat-
tavasti pienemmdksi kuin se vanhassa ra-
hoitusjdrjestelmdssd olisi ollut. Mitii kor-
keampi laskuperustekorko pitkiill2i aikajiin-
teelld on, sitd suuremmaksi rahastointiaste
muodostuu ja sitii matalammalla maksuta-
solla selviydytriiin.
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Koron alennuksestajohtuva vastuuvelan kas-
vu eliminoidaan siten, ettd alennushetkeen
mennessd kertyneitd rahastoituja eliikkeitii
pi enennetddn pddoma-arvokertoimien korot-
tumista vastaavasti. Pienennys on tehtdvd
kaikkiin rahastoituihin eliikkeisiin eli vastais-
ten ja alkaneiden vanhuuseldkkeiden rahas-
toituihin osiin sekd alkaneiden tyokyvyttri-
myys- j a tycittcimyyseliikkeiden rahastoitui-
hin osiin (vastaisia tyokyvyttomyys- ja tyot-
tcimyyseliikkeitd ei ole rahastoitu). Muutos on
sitd suurempi mitd nuorempi vakuutettu on.

Asian havainnollistamiseksi tarkastel-
laan vanhuuseldkkeen rahastoitujen eliikkei-
den muuntumista 30 vuotiailla ja 60 vuotiailla
vakuutetuilla. Vastaisten vanhuuseldkkeiden
pddoma-arvokertoimet kasvavat heiddn osal-
taan seuraavasti (eliikeikii 65 v.).

PiIoma-arvokertoimien mu utokset:

Pddoma-arvokertoimien korottumisen seu-
rauksena myris vakuutusmaksutaso olisi
noussut ellei sitii ohsi muilla toimenpiteillii
estetty. Uudistuksen yhteydessii maksutason
korottuminen on estetty siten, ettd van-
huuseldkkeen rahastointia muutetaan.

Ennen lainmuutosta rahastoitua van-
huuselhkettd muodostui vakuutusvuoden ai-
kana 1,5 prosenttia vuosipalkasta (ikiiviilillii
23-54 vuotta). Vuoden 1997 alusta rahastoi-
tua eldkettd muodostuu 0,5 prosenttia vuo-
sipalkasta.

Uusien tycikyvyttomyys- ja tyottcimyys-
elSkkeiden rahastoidut osat eivdt uudistuksen
johdosta muutu, vaan ne siiilyviit edelleenkin
eldkkeen alkumiiiiriin ja sen puolikkaan suu-
ruisina.

Iiistii ja sukupuolesta riippuvan vanhuus-
eldkemaksun keskimddrdisen tason ennallaan
pitdminen olisi edellyttiinyt rahastoinnin pie-
nentdmistd 54 prosenttiin aiemmasta tasos-
taan. Ndin laskien olisi piiiidyty noin 0,8 pro-
sentin suuruiseen rahastoidun eldkkeen kartut-
tamiseen vuodesssa.

Rahastointia oli kuitenkin alennettava
jonkin verran enemmdn, jotta kokonaisva-
kuutusmaksun taso ei olisi korottunut. Tdmd
muun muassa sen vuoksi, ettd vakuutus-
maksun tasausosaa oli uudistuksen johdosta
korotettava, koska rahastokoron ylittdvd kor-
kotuotto ei endd ohjaudu yhteisesti vastat-
tavien eldkkeiden rahoitukseen.

Vakuutusmaksun tasausosan tasoa korot-
taa mycis edelli kuvattu rahastoitujen eliik-
keenosien pienentdminen, koska se johtaa
vastaavan suuruisiin yhteisesti vastattavien
eldkkeenosien korottumisi in.

Mies
Mies
Nainen
Nainen

Rahastoidut elikkeet muuttuvat Maksutaso ei nouse Riskit ja toimintapdAoma

Puron ja Louekosken paketteihin liittyviillii
uudistuksella on myris muita vakavaraisuutta
oleel I i sesti I i siiiiviii vai kutuksia. Niiistii kes-
keisin on toimintapddomien vahvistaminen,
joka lisiiii eldkelaitosten sijoitustoimintaan
I i ittyviiii riskinkantokykyii.

Toimintapddomilta vaadittava taso tulee
riippumaan myos siitii, millainen eliikelaitok-
sen sijoitussalkku on. Mita riskipitoisempia
sijoitukset ovat, sitd suuremmat vaatimukset
toimintapddoman yld- ja alarajoille on ase-
tettu. Toimintapddomaan liittyviin tekniikan
samoin kuin hallintouudistuksen kiiytiinnon
vaikutusten kuvaaminen on kuitenkin jo toi-
sen jutun arvoinen asia.

MARTTI HANNIKAINEN
Eldketurvakeskuksen

s uunni t el u- j a las kentaos as ton
pticillikkr;

30 vuotias: 2,5 I 5-kertaiseksi
60 -"- 1,436- - " -
30 :": 2,478- :" -
60 :": l.409- : " :

Ndin ollen uudet rahastoidut eldkkeet
(Urah) saadaan siten, ettd vanhat rahastoidut
eliikkeet (Vrah) jaetaan edellii olevilla piiii-
oma-arvokertoimien muutossuhteilla.

Uudet rahastoidut ellkkeet

Mies 30 v.: Urah = Vrah : 2,5 15 : 0,398 x Vrah
Mies 60v.: Urah :Vrah : 1,436-0.697 xVrah
Nainen 30 v.: Urah - Vrah : 2,478 = 0,404 x Vrah
Nainen 60 v.: Urah : Vrah : 1,409 = 0,710 x Vrah

ETK teki taulukot

KSltdnnossd rahastoidun eldkkeen muutokset
voidaan laskea eldkelaitosten rekistereihin j a
muihin sovelluksiin suoraan vakuutusma-
temaattisia funktioita kdsittelevien atk-ohjel-
mien alulla. Eliketurvakeskus on kuitenkin
laskenut rahastoidun eldkkeen muunnosker-
toimet taulukkoina julkaistavaan muotoon (8
desimaalin tarkkuus) niitd tarvitsevien kiiyt-
toon.

Eldketurvakeskus ei toistaiseksi muun-
na omissa rekistereissddn olevia rahastoituj a
eliikkeitii, mutta tulee laskemaan uudet rahas-
toidut eliikkeet kylliikin rekisteriotteille.

Takaisinlainat markkinakorkoon

Takaisinlainoien eli vakuutusmaksulainojen
korkona on rdhdn saakka kiiyetry laskuperuste-
korkoa. Varsinkin viime vuosina tdmd si-
donnaisuus on osoittautunut liian jiiykiiksi
takaisinlainauksen kilpailukyvyn kannalta.
Muun muassa tdmdn vuoksi takaisinlainauk-
sen korkoperusteita ollaan parhaillaan uusi-
massa niin, ettd yhteys laskuperustekorkoon
katkaistaan.

Tarkoitus on sitoa takaisinlainauksen
korko kulloisenkin ajankohdan mukaisiin
markkinakorkoihin. Tiilloin korkotaso riip-
puisi myos muun muassa laina-ajasta. Uudis-
tus on tarkoitus saada voimaan mahdolli-
simman pian tdmdn vuoden aikana.

J
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Haparointia tien valinn.Esa:

Ulrainan elilfielurua
uudisluu

Suhteellisen antelias eliketurva oli neuvostojiirjestelmiissii tiirkeii tyiieliimin kannustin.
Uudessa markkinahakuisessa taloudessa valtiolla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia lunastaa

kalliita elikelupauksia. EHkejnrjestelmin uuden suunnan ja uuden luottamuksen
rakentaminen on haastava tehtivi, johon antavat teknisti apua mytis Euroopan unioni ja

monet kansainviliset iirjestiit. Muutoksen tavoitteena on
sosiaalivakuutukseen perustuvien jirjestelmien luominen

aikaisemman valtiollisen huolenpidon sijaan.

Neuvostoliiton ha.joa-
misen seurauksena syn-
tyneet itsendiset valtiot
ovat koko 1990-luvun
kamppailleet romahta-
neen talouden ja poliit-
tisten vastakkainasette-
lujen kurimuksessa.

Baltian maatndryt-
tiiviit helpoimmin lciytii-
neen suuntansa, mikd on
heijastunut myos eldke-
turvan mddrdtietoi-
sempana uudistamise-
na.

Suurimmissa uusis-
sa valtioissa ongelmatkin niiyttiivrit olevan Anteliaat etuudet
suurimmat. Venzij iil lii otetaan ku luvana vuon-
na askel uuteen eldkkeen laskemistapaan, ku-
ten Tycieldke-lehden edellisessd numerossa
kirioitettiinl .

Yli 50 miljoonan asukkaan Ukraina ha-
kee samalla tavoin uutta alkua tulevaan
eldketurvaansa. Ldnsimaissa kdytdvd keskus-
telu yksityistdmisestd, rahastoinnista ja val-
tiollisten jiirjestelmien umpikujasta antaa
oman mausteensa tdhdn prosessiin.

I Pietilainen Seppo: Vendjd kehittad tydelaketteen,
Tycieliike 5 I | 996, s.22

Periaatteiltaan Neuvostoli iton ekikej zir.l estel-
mdhn pohjaava Ukrainan vuonna 1992 voi-
maan tullut eliikelaki on ollut tyoeliikelaki.

Eliike on karttunut tycistii, tiiyden 55 pro-
sentin eldkkeen ovat miehet saaneet 25 vuo-
den ja naiset 20 vuoden tyriurasta. Pidempi
tyriura on korottanut eldketasoa prosentilla
vuotta kohti. Virallinen eliikeikii on ollut mie-
hilla 60 vuotta ja naisilla 55 vuotta. Ammatti-
kohtaiset alennetut el6keidt ovat kuitenkin o1-
leet ylei siii. Tyoskentely vi elii eliikeaikanakin
on ollut tavallisin keino parantaa toimeentu-

Virallinen ekikeiki Ukrainassa on ollut miehillci 60 vuotta ja naisilla 55 vuotta.
Ildskentely vielei elcikeaikanakin on ollut tavallisin keino

parantaa toimeentuloa ja kor ottaa eltiketasoa.

loa ja korottaa eldketasoa.
Ukrainan kuten mo-

nen muunkin entisen so-
sialistisen maan tuotanto
on itsendistymisen jiil-
keenkin edelleen pddosin
perustunut valtion omis-
tamiin yrityksiin ja niissii
tarj ottui hin tuottavuudes-
ta riippumattomiin "suo-
jatyosuhteisiin". Lisiiksi
liihes kaikki poissaolo
ty<imarkkinoilta (opiske-
lu, varusmiespalvelus,
lastenhoito, sairaus) on
kartuttanut eliikettii, j oten

eliikeik?iiin tultaessa kaikilla elSkkeeseen oi-
keuttava tyoura onpitkdja eldketaso siten teo-
riassa korkea.

Kdytdnnrissd eldkkeeseen oikeuttavien
ansioiden katto on kuitenkin tehokkaasti lei-
kannut maksettavaa eliikettii ja niin ansiosi-
donnaisuudesta huolimatta eldkehaitari on
jiiiinyt kapeaksi.

Automaattisen indeksijiirjestelmdn puu-
te on Ukrainassa hyperinflaation vuosina lei-
kannut eliikkeiden reaaliarvon toimeentulo-
minimiiikin pienemmdksi ja tehdyt degressii-
viset indeksitarkistukset ovat johtaneet lShes
tasaeldkkeisiin.

ilT-yoruxe;

\,
,A
+J

tL. h.

$
# I

r

il

i*:-:.l"*. --_--'

- *-. -frFe:.



Miehet

Korkeat kustannukset

Vaikka eliikkeet ovat toimeentuloon riittdmdt-
tomid, myos palkat ovat pienet ja keskieliik-
keen suhde viralliseen keskipalkkaan on ld-
hes samaa luokkaa kuin muissa Euroopan
maissa. Kestdmdttomiksi kustannukset tekee
se, ettd eliikkeensaajien lukumdhrdn suhde
tycissiikiiyviin on kohonnut 70 prosenttiin.
Esimerkiksi Suomessa tdmii suhdeluku jiii sy-
vimmdssdkin lamassa alle 60 prosentin. Tu-
levien vuosien ongelmia kiirj istiiii vdestcin
ikdrakenne, jossa sotaa edeltiiviit suurimmat
ik?iluokat alkavat olla eliikeiiissii (Kuvio I ).

Uudet markkinaperiaattein toimivat yri-
tyksetja tyosuhteet ovat olleet harvinaisia. Ne
ovat lisiiksi yleensd syntyneet talouden har-
maalle sektorille, joten eliikkeiden ja muun-
kin sosiaaliturvan rahoitusvastuun ovat jaka-
neet virallisen talouden yleensd huonosti tuot-
tavat yksikot.

Tyonantajan maksu eliikkeisiin on 32,5
prosenttia palkoista ja tyontekijii maksaa li-
siiksi yhden prosentin. Muita sosiaaliva-
kuutusmaksuja ovat tyonantajien maksut sai-
rauteen, tyottomyyteen ja Tshernobylin on-
nettomuudesta kiirsimiiiin j outuneiden korva-
uksiin. Viililliset tyovoimakulut ovatkin kaik-
kiaan noin puolet palkasta eiviitkii tyossiikiiy-
vdt koe hyotyviinsii maksuistaan.

Kahtia jaettu hallinto

Vanhaa perua on myos eliikejiir.lestelmiin kah-
tia jakautunut hallinto. Sosiaaliministerici
paikallisorganisaatioineen vastaa etuuksien
myontdmisesti ja maksamisesta. Tiedot
etuuksiin tarvittavan rahoituksen kokonais-
miiiiriistii viilitetiiiin Eliikerahastolle, j oka pai-
kall i sorganisaatioineen kerdd vakuutusmak-
sut. Sosiaaliministerio toimittaa etuuksien
maksumddrdykset postipankille ja etuudet
maksetaan Eldkerahaston tililta (Kuvio 2).
Etuuksien ja niiden rahoituksen hallinnolli-
nen erottaminen on tehnyt niiihin aikoihin
saakka liian helpoksi etuuksien lisddmisen,
koska rahoitusta ei ole tarvinnut miettiZi.

Uudistuksen tavoitteena on luoda yhte-
ndinen eldketurvan hallinto, johon yhdistet-
tdisiin sosiaaliministerion ja Eldkerahaston
organisaatiot. Hallinnon vinavi ivaistamiseen
liittyvdt eturistiriidat osaltaan viivyttiiviit elii-
kej iirj estelmiin kokonaisuudistusta.

Myos kysymys yksityi sten eldkerahasto-
jen asemasta on vaikea piihkinii uudistusta
tehtaessa. Maailmanpankin aktiivinen toi-
minta houkuttelee poliittisia piiiitciksenteki-
joit?i ja julkaistut taloudelliset vakaut-
tamisohj elmat edellyttiiviit yksityisen eliike-
sddstdmisen suosimista. Itsendistymisen alku-
ruosina rahoitusmarkkinoil le syntyneet sdds-
trirahastot ja niiden kaatuminen ovat kuiten-
kin pahasti nakertaneet vdeston luottamusta
yksityisten yritysten kykyyn turvata eldke-
ajan toimeentulo. Julkinen jiirjestelmii siiilyr
tdnee siten asemansa eldketurvan ensisijaise-
na takaajana.

Kuva l. Ukrainan vf,estiipyramidi vuonna 1994.
Liihde: Naselenija Ukraini 1994, Min. Statistiki

95-
90-94
a5-49
ao-44
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
4044
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
o-4

2 1,5 1 0,5 0,5 1 1,5
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Ikciluokkien koon vaihtelu on ollut 193}-luvulla suurta: vuosilqtmmenen alkupuolella
suoranainen ncilcinhcitri ja sortotoimet pienensivrit ikiluokkia ja myos synQvyys oli alhai-
nen. Tilanteen normalisoiduttua vttosilEmmenen lopulla syntyvws kasvoi voimakkaasti,

jonka seuraukena suurimmat ikciluokat ovat syntyneet 1930-luvun loppuvuosina.
Tbinen maailmansota ja sen jcilkipy"vkki on supistanut yli 65-vuotiaan miesvriesttin

luku m ci d rd n p o i kke u ks e I I i s en p i en e ks i. A iv an v i i me vu o s in a synD^,W s
on jcilleen kidntynyt laskuun.

UKRAINA

(Liihde: UN: Ukraine Human Development Report 1996,http:ll
www. un. kiev.ualUNonLine/hdr96,fu asi c. html )

Pinta-ala 603 700 km"
Viiestti (1994) 51,7 miljoonaa

Naisia 54 %
Miehiii 46%

0 15 v. 22.4%
tyciiiissii 55,6 % (miehet 16 59 v., naiset 16-54 v.)
eliikeiiissii 22,0 % (miehet 60- v., naiset 55- v.)

ukrainalaisia 72.1 %
veniiliiisiii 22,0 %
muita 5.7 %

Vastasyntyneen odotettavissa oleva elinikli (1994)
naisilla 73 vuotta
miehillii 63 vuotta

BKT asukasta
kohti(1994) $1570

Tytivoiman jakautuminen sektoreittain
Maatalous 2l %
Teollisuus 43%
Palvelut 36 %
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Yanhaa ei voi kokonaan hylntii

Ukrainassa kuten Veniij iilliikin neuvostokau-
delta periytyvdlld sosiaalisella turvaverkolla
on suhteellisen laaja julkinen hyviiksyntii.
Tdssd mielessd tilanne on eri kuin Baltian
maissa, joissa koko valtiokoneisto leimautui
miehittiijiinii pidettyyn neuvostovaltaan. Bal-
tian maissa eliikejiirj estelmdd onkin uudistet-
tu radikaalisti.

Ukrainan eliikej iirj estelmdd voidaan ki-
vuttomimmin uudistaa tukeutumalla van-
haan. Jo el2ikkeellii olevien aseman turvaami-
nen edellyttdii uuden jiirjestelmdn suhteelli-
sen hidasta voimaantuloa. Myos asteittainen
siirtyminen markkinatalouteen tulee myris
olemaan hidas prosessi, jossa kriittisin kohta
on uusien yritysten saaminen virallisen talou-
den piiriin.

Kustannusten kurissa pitdmiseksi palkat-
tomien jaksojen avokdtinen sisdllyttdminen
eldketurvaan ei kuitenkaan endd ole mahdol-
lista. Alhaisesta eliikeiiistii ja erilliseduista on

asteittain p[iistiiv?i eroon. Eldkkeelle siirty-
misidn korottaminen kohdannee kuitenkin
vastarintaa, koska talouden tehostaminen
viii stiimiittii I isiiii ikiiiintyneiden tyontekij oi-
den tyott<imyyttii. Tiissii suhteessa ongelmat
ovat paljolti samat kuin muissa Euroopan
malssa.

Kaikki riippuu taloudesta

Talouden keskeiset osoittimet ovat Ukrainas-
sakin itsendisyyden alkumosina menneet jat-
kuvasti huonompaan suuntaan. Kokonaistuo-
tannon puolittuminen ja palkkojen ostovoi-
man romahdus ovat vaikeuttaneet kansalais-
ten e1dmd6. Haparoiden kasvavan markkina-
talouden uudet piirteet aiheuttavat epdvar-
muutta erityisesti ikiiiintyneessd vdestonosas-
sa, mikd heijastuu sosiaaliturvan uudistami-
seen liit6viiiin poliittiseen pddtoksentekoon.

Ukrainassa kuten muissakin vastaavassa
kehitystilassa olevissa maissa keskeinen risti-

J

Kuva 2. Ukrainan eliikkeiden maksu- ja rahoitusorganisaatio

Saaiat ja Faahoitus
dekksn suuruus

Maksu

Eldkkeen hakeminen ja maksaminen on keskitetty sosiaaliministeridn paikallistoimistoille.
Elcikerahasto keskittyy elcikkeiden rahoitul<sen kercicimiseen. Yritysten paikallistasolla

mal<samien vakuutusmal<sujen liscil<si valtio kanavoi tarvittavan liscirahoituksen
E I cike rah as t o n ka u t t a. E t u u d e t m al<s aa p o s tip ankki E I tikerahas t on

rahoittamana s o siaaliministeridn toimittamien s aaj ien j a
etuuden mririrein sisriltrivien listoj en perusteella.

Ukrainas s a e I ti kke ens aaj i en lukum ririrrin
suhde Qdsscikiyviin on kohonnut 70 pro-

s enttiin. E s imerkil<si Suomessa tcimri suhde-
luku jtii syvimmrissrikin lamassa alle

60 prosentin.

riita syntyy siit6, ettd ihmisten arkipiiiviiii vai-
keuttavista talouden akuuteista ongelmista
huolimatta olisi kyettiivii rakentamaan pitkdl-
le tulevaisuuteen vaikuttavia yhteiskunnan
perusrakenteita. Nziistii perusrakenteista yksi
keskeisimp iii on maan eliikej iirj estelmd. On-
nistuminen tdssd rakennustyossii edellyttiiii
luottamuksen synfymistii kansantalouden tu-
levaan kehitykseen. Uuden rahayksikon,
hrivnan kiiy'ttcicinotto, infl aation hidastuminen
ja rauhanomaisen sisdisen kehityksen jat-
kuminen antavat viitteitii paremmasta.

BO LUNDQVIST
Ekiketurvakeskuksen

erityistutkija
kirjoittaja on toiminut STAKESin Ukrainan

s o s i a a I i turv a n ke hi t t cim i s p roj e kti s s a
elcikeasiantuntijana

M*sut ty6mnt4a

Vakuutetut vatuutettr
yritqat

t2,5%
1%

33.hTy6kirja

makst

TarvittavaSoalaa ll mln late rl El6kerahaato

Postlpankkl

ElAkke6nsaaJat

TErmxr* 13

-l
l:I

II
I

t\

,!!.f:
,!



Yaikka
oo

Varsinaisen keskustelun tAhtain oli ensi vuo-
situhannen puolella, mutta keskustelussa
nousi esille myos kaksi ajankohtaista nuoria
koskettavaa eliikekysymystd. Keskustelijat
olivat yksimielisiii siitii, ettd vanhuuseldkkeen
karttumisen 23 r,uoden ikiiraja kohtelee nuo-
ria kaltoin. Joutuvathan alle 23-vuotiaat nuo-
ret maksamaan saman 4,5 prosentin vakuu-
fusmaksun kuin vanhemmatkin. Nuoret oli-
vat yksimielisiii myos siitii, ettii eldkkeen kart-
tuminen pAtkAtoista olisi hyvii ja oikeuden-
mukainen asia.

Miten suomalaisilla nuorilla
menee tinddn?
Sanna Iivonen: Nuorilla menee aika monella
tavalla. On lanseerattu sellainen termi kuin
eriytyvien mahdollisuuksien sukupolvi. Toi-
silla on enemmdn mahdollisuuksia kuin kos-
kaan muun muassa kansainvtil i stymisen kautta.
Sitten on niitii, joiden on vaikea kokea
eliimiiii milliiiin tavalla turvalliseksi. Mutta
pddasiassa nuorilla menee hyvin, halutaan
opiskella ja tehdA toita, tdmdnkaltaiset arvot

ao oo

ovat kunnossa. Mutta mahdollisuudet voivat
olla heikot ja yhteiskunta niiyttiiii epdoikeu-
denmukaiselta.

Janne Puumi: Olen samaa mieltd Sannan
kanssa, ettd nuorista ei voi puhua kokonai-
suutena. Nuoret ovat, kuten vanhemmatkin,
jakaantuneet hyvin moniin alaryhmiin. Osal-
la nuorista on perhe- ja kulttuuritaustan
vuoksi hyvdt mahdollisuudet ja fulevaisuu-
den riskit ovat hallinnassa. Valitettavasti on
myos nuorisoryhmi[, joiden eldmd ei meinaa
liihteii milliiiin lailla liikkeelle. Vaikka luok-
kayhteiskunnasta puhuminen ei olekaan
muotia, on kuitenkin totta, effa vanhempien
sosiaalinen tausta vaikuttaa hyvin paljon sii-
hen, miten lapset pystyvdt omaa eldmdinsd
rakentamaan.

Mika Rossi Tiillii hetkellii yhteiskunnas-
sa ovat vallalla kovat arvot, ja tiimii niikyy
my<is nuorten kohdalla. Kovilla arvoilla tar-
koitan koko yhteiskunnallista kontekstia,
myos alueellista eriarvoistumista. Osalla on
periaatteessa erittdin hyvdt mahdollisuudet.
Jossain kaukana Etel6-Suomen keskuksista
mahdollisuudet eivdt ole sen sijaan kovin-
kaan hyvdt. Nekin nuoret, joilla on menes-

Tt'iieliikr-lt h1I kulsui rrr.lJfl
nuorla akliivia keskuslr.lonlaAn
n.yk.vnuorlen ar'.iesla J:rluk vaisrruderr niikylnistli.
l{r'skuslelrrn .vlrl.oydrlsisf,slvulliin viilillii m.viis
r.liikeasloil:r.
Keskuslelrrun osalllslrrh'41
Akavan oplskcllJ:rslhlrx.ri
I(ati llak:rla, soslaall1xrliliikrn
oplskellJa Sanna flvonon.
SAK:n nuorlsosihteeri
J:rnne Purrrni Ja
Keskuslan Oplskelljalillon
puheentohtaia Mlka Rossi.
laikka jokainen koskrrslelit:r
tslt#iii liihinnii oml:r
aJatukslaan, liiylyy
kaikilla nryiis .ionklnlainenpoliitlinen yhlo.ys. Ilak:rl:r on
Hr.lslngin kunnnllisprlllilk:rssar

tymisen edellytyksiii, ovat epzivarmoja tule-
vaisuudesta. Sellaiset nuoret ovat tosi harvas-
sa, jotka tietAvat, mitii he ovat viiden vuoden
kuluttua.

Positiivista on se, ettd suuri osa nuorista
jaksaa yrittiiii ja pyrki6 muun muassa opiske-
lemaan. Samanaikaisesti kuitenkin yhii kas-
vava porukka on jiiiimiissii jyriin jalkoihin.

Kati Hakala'. Itse tarkoitan nuorilla kaik-
kia niitii, jotka eiviit ole vield saaneet omaa
paikkaansa yhteiskunnasta. Tdmd on myri-
hentynyt vuosi vuodelta. Nyt ollaan ensim-
miiistii kertaa tekemisissd sellaisen sukupol-
ven kanssa, jolla ei ole varmuutta. Nuorten
epdvarmuuden sietokyvyn tiiytyy olla aika
valtava.

Nuoret ovat viime aikoina joutuneet risti-
riitaiseen tilanteeseen. Heihin kohdistunut
politiikka on ollut pakkotoimenpidepoli-
tiikkaa. Samanaikaisesti koulutuksen merki-
tys on vdhentynyt. Jos aikaisemmin sinulla
oli insinoririn paperit handussa, tulit tyollisty-
mddn varmasti. Tiinii piiiviinii se on kaikkea
muuta kuin selvdd.

epavarlrruus
O

J

Nuoret
uskovat

oo

tulevai suute en flifii{dig'i;1,:n:
kokoorrrukst rr opiskr.lii:r-
liirjeslti T Lrhalkunlara ja Prrrrrnl
on ftrustallaan sosi:rall-
dr.mokra:rlti.
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Akavan opiskelijasihteeri Kati Hakala, Keskustan Opiskehjaliiton puheenjohtaja Mika Rossi, SAK:n nuorisosihteeri Janne Puumi ja
sosiaalipolitiikan opiskelija Sanna Iivonen olivat Tydekike-lehden kutsusta ksekustelemassa muun muassa ekikeasioista. Keskustelijat olivat

ylrsimielisici siitci, ettii vanhuuselcikkeen karttumisen 23 vuoden idrala kohtelee nuoria kaltoin. Nuoret olivat yksimielisici myds siitri, ettci
elrikkeen karttuminen pcitluitdist(i olisi hyvd ja oikeudenmukainen asia.

Rysihtiikti kohta?

Mika Rossi: Kylki jotakin on pielessd, jos
kymmenessd vuodessa kuvio on muuttunut
siten, etti kukaan ei tiedii, mitd noin l0 vuo-
den piiiistii on itselld edessd. Tietyn ikiiluokan
asema ei muutu juuri milliiiin tavalla, mutta
nuorilta leikataan jatkuvasti. Opintotukea on
leikattu ja jiirjestelmien piiriin pddsemistd on
vaikeutettu. Uskon, ettd ennen pitkddn edessd
on joko rauhallisesti tehty rakennemuutos tai
sitten rysiihtiid kerralla. Jiilkimmiiisessd vaih-
toehdossa kdrsivdt kaikki.

Kati Hakala: Siinii menisi sitten ay-liike
ja tyoel6keturva.

Mika Rossi: Muutoksen pitiiisi tapahtua
tapahtua rauhassa pitkiillii aikaviilillii niin, ett?i
tietyt perusj iirjestelmdt siiilyisivrit.

Sanna livonen: Muutaman vuoden takai-
sessa sukupolvikeskustelussa oli ideanajuuri
hallitun muutoksen ajatus. Ei ihmisiltii halur
tu viedd ekikkeitii, vaan haluttiin tarjota kai-
kille paras mahdollinen.

Janne Puuml: Millii keinoilla tiillaista
muutosta hallitaan? Voihan nuorten poliitti-
nen passiivisuus johtua siitiikin, ettd he ovat
niin fiksujaja tietdvdt, ettii politiikan viilineil-
lii ei eniiii pystytd vaikuttamaan. Nuorten mie-
lestd voi olla ihan sama, mikd hallituskoalitio
istuu, suunta jatkuu kuitenkin samana. Poliiti-
kot eivdt viilttiimzittii hallitse systeemid. Hal-
linta on mennyt jollekin toiselle tasolle. On-
kohan se sitten se Herra Markkinavoima, joka
piiiittiiii tiill?i hetkellii loppujen lopuksi asiois-
ta? Me ollaan yhteiskuntana jo alistuttu sii-
hen, ettemme pysty tiitii Suomea, Pohjolaa tai
Eurooppaa ohjaamaan.

Asenteet muuttuneet

Mika Rossi: Jotain on kuitenkin pakko
tehdd, muuten uskon rysdysteoriaan. Tosiasia
on. ettd eliikkeiden rahoitus tulee olemaan on-
gelma. Maksetaanko me eliikkeitii 90 prosen-
tin verotuksella tietylle ikiiluokalle vai teh-
diiiinko jotain muuta. Onko tietty ikiiluokka
valmis hyviiksymriiin, ettd eldketaso ei ole-
kaan niin korkea. Eliikejiirjestelmd on tietys-
ti vain yksi esimerkki.

Kati Hakala:Yhtend osana tdta suurta ry-
sdystd fulee olemaan se, ettd tulonhankinnan
rakenne ja muoto tulevat muuttumaan. Nuo-
ret ovat ensimmdisind tormdnneet uuteen yh-
tei skuntarakenteeseen, joka toimii markkina-
voimien sanelemana. Siinri tyoajan myymi-
nen ei ole endd keskeisin perustoimeentulo.
Jos sitd myydiiiin, tyosopimukset saattavat
olla 0 tunnista 40 tuntiin viikossa. Toimeentu-
lon rakentuminen on hyvin keskeinen kysy-
mys tdssd muutosajattelussa. Itse en usko sii-
hen, ettd suomalaisen yhteiskunnan tiiysty<il-
lisyys tai tdystoimeentulo pystytiiiin aj attele-
maan siten, ettii miehet ja naiset myyvht tyci-
ajastaan kahdeksan tuntia pdivdssd x mark-
kaa per tunti. Tdhdn perustuvat eliikejiirjestel-
mdmme, ansiosidonnainen tyott<imyystur-
vamme ja ditiyteen liittyvrit tukijiirjestelmdm-
me.

Olen Mikan kanssa ihan samaa mieltii,
ettd rysiys pitiiisi pyrkiii tekemddn hallitusti
ja pitkiill?i aikaviilillii. Olen myos sita mielte,
ettd rysdys on yhtii hallittu kuin rajoitettu
ydinsotakin. Se tulee muuttamaan niin perus-
teellisesti aj attelutapoj a.

Sanna livoner: Minun on vaikea ndhdd,
ettd r,uosituhannen vaihteen jiilkeen yhtiikkiii
palattaisiin kahdeksan tunnin ja viiden tyo-

piiiviin rytmiin, vaikka ikiiluokkia siirtyykin
eliikkeelle. Rakenteellinen muutos on paljon
syvempi ja moniulotteisempi. Ihmiset halua-
vat jatkuvuutta ja turvallisuutta. Tdhdn sopi-
vat hirvedn huonosti tiillaiset rysdhdykset,
jotka sotkevat koko yhteiskunnan ja arvo-
maailmat. Epdvarmuus tar.l oaa j oillekin elii-
myksiii ja joillekin ahdistusta. Jos epdvar-
muus pddasiassa on hallitsematonta j a sellais-
ta, johon ei itse voi vaikuttaa, kyllii se ahdis-
taa. Se vie tulevaisuuden suunnittelulta mie-
lekkyyden.

Janne Puttmi: Ei nuorten moraali ole murtu-
nut sen enempdd kuin muillakaan. Nuoret us-
kovat tulevaisuuteen. Vaikka kuinka mentdi-
siin huonompaan, mielellidn uskotaan, ettd
itse selviiiii jollakin tavalla. Piitkiityot ovat tul-
leetja nuoret ovat ensimmdinen koeporukka.
Tiistii huolimatta yhteiskunnassa tulee
jatkossakin olemaan myos vanhanaikaisia
ty<isuhteita. En usko, ettd koko yhteiskunta
tekee vain patkatoita. Aina on olemassa ydin-
tycivoima, joka pystyy rakentamaan vanhan
mallin mukaisesti eldmisensd tyrin ympiirille.
Sosiaaliturva-, verotus- ja tulontasausjdr-
jestelmiit on muutettava niin, ettd ne palvele-
vat mycis niitii, jotka eivdt pddse ydintyovoi-
maan. Tdmd on tasa-arvokysymys. Mycis
epdvarmalla sektorilla tyriskentelevAt ovat
hyvid kansalaisia.

Mika Rossi: Jos nuorilla ei olisi uskoa tu-
levaisuuteen Suomessa, pakkaisivat he kas-
sinsa ja matkustaisivat jonnekin Australiaan.
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Kylld nuorten asenne on erittdin positiivinen
ja eliimiinusko siiilynyt. Moraalissa on tapah-
tunut tietfy ajattelutapojen muutos. Kun itse
kirj oitin ylioppilaaksi I 990-luvrn vaihteessa,
teki minulle ja monille kavereilleni tiukkaa
liihteii hakemaan tyottomyyskortistosta perus-
pdivdrahaa. Kahta vuotta mytihemmin meni-
viit kaikki automaattisesti hakemaan piiiviira-
han. Nuoret hyodyntiiviit erilaisia j iirj estelmiii
paljon herkemmin kuin aikaisemmin. Tdmd
ei ole huonoa moraalia, vaan merkki siitd,
ettd ajattelutavat ovat muuttuneet. Nuoret ovat
tiinii piiiviinii valmiita menemidn sossun luu-
kulle.

Sanna Iivonen: Aikaisemmin tietyt arvot
oli aika hyvin sisdistetty koko yhteiskunnas-
sa. Kdynnissd oleva yksilollistymiskehitys
edellyttiiisi myos yksilollistd moraalia. Miten
tdmd sitten rakentuu, on tulevaisuuden moraa-
likysymys.

Kati Hakala'. Eiviithiin nuoret haluakaan
olla samassa tyripaikassa 30 vuotta. Yhden
kuukauden ja 30 vuoden vdlilld on aika monta
vaihtoehtoa. Ihmisten uran rakentaminen on
muuth.lmassa ihan erilaiseksi. Asuntolainajdr-
jestelmii ja sosiaaliturvajdrjestelmd ovat tayn-
nii erilaisia kupruja. Tuttavapiirissiini on ihmi-
siii,jotka eivdt ole saaneet asuntolainaa siksi,
ettd ei ole varmuutta jatkuvasta tytisuhteesta.
Jos muun yhteiskunnan kriteerit toimivat silta
pohjalta, ettd ihminen on poikkeustapaus, jos
hdn ei ole pysyviissii tyosuhteessa, ristiriita on
ihan iilyton.

Suomessa on Euroopan toiseksi tai kol-
manneksi pahin nuorisotyottomyys. Alueelli-
sesti voidaan mennddn jopa 70 prosentin tytit
tomyyslukuihin. Laman myota menetti koko
peruskoulutus, ylioppilastutkinto tyoeliimiin
kvalifikaation kriteennii yhdessd yossd merki-
tyksensd. Tdmd muutos tapahtui tosta noin
vaan: naks. Ne 200 000 tyotrintii, jolla ei ole
peruskoulutustason koulusta, kaikki ne nuo-
ret, jotka menivdt suoraan koulusta tyoelii-
mddn ilman ammatillista tai kolmannen as-
teen koulutusta, tippuivat pois. Ndmd eivdt ole
oikein endd kelvanneet tyonantajille.

Janne Puumi: On vaikea arvioida, miten

moni syrjiiytyy lopullisesti laman seuraukse-
na. Ongelmat yleensd kasaantuvat. Jos van-
hemmat ovat tyottomid, todenniikoisesti nuo-
retkin jiiiiviit tyottomiksi. Tyottomyys on pe-
siytynyt tiettyihin sukuihin j a asuinalueisiin.
Eiviithiin kaikki tyottomyyttd kokeneet nuo-
ret syrjiiydy. Me tehdiiiin suuri virhe nuorten
etuj iirj estoj en edustaj ina, j os uskomme, ettd
osa jengistd on kyllii tippunut.

Sanna livonen: Jos perheessd tai asuin-
alueella ei koskaan ole ollut minkiiiinlaisia
mahdollisuuksia, kylliih[n nuoren on vaikea
viilttiiii syrj iiytymistii.

Kati Hakala: Englannissa on toisen ja
kolmannen polven tyottomid nuoria, jotka ei-
vdt saa varsinaista toimeentuloa pennin latia.
He eldvdt omasta mielestddn aika mukavasti.
He ovat viilillii tiidin luona viikon, viilillii iso-
didin luona. Sitten siellii on varastetun tavaran
ketjuja, joita nuoret osaavat kiiyttiiii hyviiksi.
He kokevat olevansa yhteiskunnan jdsenid,
politiikka ei vaan oikein kiinnosta. Mita
syrjiiytyminen loppujen lopuksi on? Moni
nuori tuolla ostarilla on hirvein tyytyviiinen
eliim?iiinsii. Tiitii juuri tarkoitan, kun sanon,
etta yhteiskunta on syrj iiytymiissd nuorista.
Keppiajattelu ei pure ndihin nuoriin.

Janne Puumi: Mika sanoi dsken, ett6 so-
siaalitoimistossa kdymisestd on tullut hyviik-
syttiiviiii. Kyllii lama on pehmentdnyt asen-
teita ja lisdnnyt turvaverkkojen hyvdksymis-
tii. Moni koulutettu, joka on tormdnnyt
tyottrimyyteen, on muuttanut kasiryksiaan
esimerkiksi tyottrimyyskassoista. Aikaisem-
min he olivat sit[ mieltd, ettii kaikille loytyy
tyotii ja ettd kassat eivdt ole oikeita ihmisiii
varten.

Nnyttiinkii tulevaisuus Yaloi-
sammalta kuin 2 - 3 vuotta sitten?

Sanna livonen: Nyt on hyviiksytty se, ettd
on epdvarmuutta. En tiedd, niiyttiiiiko tulevai-
suus valoisammalta vai vdhemmdn valoisalta.
Nuoret uskovat fulevaisuuteen, mutta koke-
vat sen epdvarmana.

Janne Puumi

Janne Puumi: En miniik?iiin pysty sano-
maan, onko tulevaisuus valoisampi kuin ai-
kaisemmin. Osan mielestd on menty parem-
paan suuntaan, osan mielestd taas huonom-
paan suuntaan. Niikokulma riippuu vdhdn,
missi pisteessd nuori tiillii hetkellii on.

Mika Rossi: Olen samaa mieltii. Haluai-
sin korostaa kuitenkin alueellisia eroja. Tietyt
elinkeinot ovat kdrsineet aika tavalla I 990-lu-
vulla. Tirolla syrjiiseuduilla ehki suhtaudu-
taan aika negatiivisesti tulevaisuuteen.

Kati Hakala: Laman jiilkeinen pahin kra-
pula on ilmeisesti selvidmissd. Ehkii nyt on
enemmdn sellainen jalat maassa fiilis. Toi-
saalta on vaikea sanoa mithdn, kun itse el6d
kultalusikka suussa. Minulla on uustyypilli-
nen tyosuhde, saan kohta opintoni valmiiksi,
asun Helsingissii ja niin edelleen. Minun on
hyvin vaikea puhua edes suurimman osan
helsinkiliiisten nuorten realiteeteista, puhu-
mattakaan syrj iiseutuj en nuori sta. Joku nuori-
sobarometri on se paikka, josta loytyy vas-
taus kysymykseen.

Sanna livoner: Tottakai uuteen tilantee-
seen aletaan sopeutua arkieldmdn tasolla.
Mutta politiikan tasolla se tapahtuu liian myo-
hiiiin. Ei ainakaan vield ole merkkejii siitii.

Milloin nuor: aiattelee
ensimmaisen kerran eliketti?
Mika Rosst Kun se ensimmdinen kirje tulee
kotiin.

Kati Hakala'.34 pennid, kymmenen vuot-
ta toissii ja 34 penniii eliikettii.

Sanna livonen: Mind olen 24-ruotias so-
siaalipolitiikan opiskelija ja valmistumiseen
menee vield jokunen vuosi. Minulle tulivat
henkilcikohtaisesti ensimmiiistii kertaa eliike-
asiat mieleen vasta luennolla. Silloin puhut-
tiin siitd, miten paljon tyovuosia pitAa olla
tiiyden eldkkeen saamiseksi. Md totesin, ettd
hitsi, vaikka mii en tekisi yhtidn lasta, niin md
en endd ehdi saada tyovuosia tdyteen. Koulu-
tusajat ovat kauhean pitkiii ja nuoruus kestdi
aikaisempaa pitempiiiin. Eivdt nuoret omaa
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Kati Hakala

eliikettiiiin niin hirvedsti ajattele. El[kevas-
tuukysymykset sen sij aan heriittiiviit j oskus
keskustelua.

Janne Puumi: SAK:n nuoret ovat jolla-
kin tavalla kiinnostuneita eliikkeistii. Mutta
eivdt eldkeasiat ole koko ajan kielenpiiiissii.
Kukaan ei onneksi aamulla herdtessiidn ala
miettiii ensi triikseen omaa eldkettddn. Mutta
on varmasti sellaisiakin nuorisoryhmi?i, joi-
den mieleen eliike ei ole tullut koskaan.

Mika Rossi: En kyllii muista juurikaan
eldkekeskusteluja. Kyllii kai kaikkia painaa
eniten se, etti pdisee kiinni tuohon oravan-
pyciriiiin.

Kati Hakala: Kyllii kai ihmisten eldmd
on viihiin tiillii tavalla step by step. Eivdt nuo-
ret ota selvdd opintoaikaisesta toimeentulos-
takaan ennen kuin opiskelupaikka on plakka-
rissa. Tietysti niimii vastuukysymykset ovat
tutumpi asia. Sloganit ja huolet siitii, kuka
maksaa suurten ikiiluokkien eldkkeet, ovat
hirvein yleisiii. Moni nuori ei usko siihen,
ettd tulee koskaan nauttimaan eliikettii aina-
kaan niiillii ehdoilla.

Sanna livonen: Toi on ihan totta.

Ansiosidonnaiset
iiriestel miit tarpeel I isia

Janne Puumi: Meidiin jengissd pidasiallinen
kiisitys on se, etta saamme aikoinaan
jonkinlaisen ansiosidonnaisen eldketurvan.
Tyoeliimiin muutokset - erityisesti piitkiityot -
aiheuttavat pikkuisen epevarmuutta muun
muassa siitd, saavutetaanko 60 prosentin ta-
voitetaso. Ei asenne kuitenkaan ole voimak-
kaan negatiivinen tai epduskovainen. Viiki
miettii myos sitd, miten suurten ikiiluokkien
elekkeista tullaan selvidmddn. Uskon, etta ay-
nuoret suhtautuvat keskimdiirin jiirjestelmiin
toimivuuteen positiivisemmin kuin esimer-
kiksi opiskelijat.

Kati Hakala: Minii kiivin itse henkilo-
kohtaisesti hakemassa vakuutusyhtiostii elii-
kesddstcipaperit. Ehkii se kertoo, miten luotta-
vai sin mie lin suhtaudun tiihiin j iirj e stelmiiiin.

Sanna livonen

Kyllii mii henkilcikohtaisesti koen, ettii eliike-
kysymys on minulle suuri kysymysmerkki.
Toivon, ettii jonkinlainen sosiaaliturvajiirjes-
telmd osana suomalaista hyvinvointiyhteis-
kuntaa tulee siiilymiiiin. Mutta muodot voivat
olla erilaisia. Hyvinvointiyhteiskuntaan kuu-
luu tietysti myos vanhuusidn toimeentulo.
Onko se nykymallin mukainen, siihen en
osaa sanoa mitiiiin. Itse kannatan kansalais-
palkka- tai perustoimeentuloajattelua. Jos
tiillaisiin systeemeihin mennddn, murtaa se
muita sosiaaliturvaj iirj estelmiii.

Sanna livonen: Minusta kansalaispalkka-
ajatus alkaa kuulostaa huolestuttavalta, kun
sanotaan, ettd se veisi kaiken muun. Uskon ja
toivon, ettd ansiosidonnaiset jii{estelmiit siii-
lyviit j onkinlaisina. Mitii yksityisvakuutuk-
siin tulee niin,jos on vaikea luottaa yhteisiin
jii{estelmiin, ei yksityinen eldkevakuutus tunnu
ainakaan yhtiiiin sen turvallisemmalta.

Mika Rossi: Ansiosidonnaisissa jiirjestel-
missd on se pointti, ettii tietysti ihmisillii pitiiii
olla mahdollisuus vakuuttaa itsensd. Mind-
kin kannatan ajatusta perustulosta. Mutta sen
lisiiksi on oltava myos mahdollisuus ansiosi-
donnaiseen turvaan. Rahoitusosuuksista voi-
daan sitten keskustella.

Janne Puumi: Tiistii me ollaan varmasti
kaikki samaa mieltii. Perusturvakin on oltava,
mutta toisaalta ymmdrrdn hyvin ansiosidon-
naisten jdrjestelmien merkiryksen. Toivotta-
vasti ollaan sen verran konservatiivisia, ettd
pysyttiiisiin tiissii I(ELA-TEL-mallissa, eikd
liihdettiiisi yksityisten eldkevakuutusten tiel-
le.

Sanna livoner: Tottakai kai niidenkin pi-
tiiii olla vaihtoehtoina olemassa.

Mika Rossi

historian mukaan laskettu eliike. Pitkiiiin opis-
kelleet ja aluksi hyvin huonoilla palkoilla
tyoskentelevdt kiirsisiviit tiistii.

Janne Puumi: Ikiilisiijiirjestelmdt ovat
usein hyvin epdoikeudenmukaisia, koska ne
eiviit palkitse kunnolla todellista osaamista.
Ikiili siij iirj estelmistii olisi helpompi luopua,
jos ikiilisiit eivet vaikuttaisi ndin voimakkaasti
eldkkeeseen.

Sanna livonez: Kyllii eldkkeen perustee-
na olevaa aikaa voidaan laajentaa, mutta ei
sitii voida hirvedn nuoriin asti vet65. Se olisi
epioikeudenmukaista pitkiiiin opiskelevia
kohtaan.

Kati Hakala: Korkeakouluista valmistu-
taan keskimddrin 28-vuotiaana.

Janne Puumi: Mutta ovathan ndmd ihmi-
set usein olleet tciissd. Jos eliike t[miin lisiik-
si kertyisi kaikista ansioista.

Kati Hakala: Eliikepolitiikan kannalta
olisi otettava huomioon myos ne naiset, jotka
ovat olleet kotihoidon tuella monta vuotta ja
jotka eiviit tienneet vaikutuksia eldketurvaan.

Sanna livoner: Varsinkin naiset, jotka
jiiiiv2it kotiin lapsen kouluunmenoon asti,
saattavat kiirsiii.

Janne Puumi: Jos me halutaan ikiilisiijiir-
jestelmiistii eroon, on myos eliikejiirjestel-
mhdn muutettava. Ndmd kuuluvat niin liihei-
sesti yhteen. Nythiin asia meni pikkuisen
eteenpdin, kun neljii vuotta muuttui kymme-
neksi vuodeksi.

Sanna livoner: Samalla kun kertymisky-
symyksiii mietitiiiin, voisi olla hywii miettiii
myris sitd, ettd miten ihmisiii kannustetaan
syntyvyyden I isiiiimiseksi.

Elike koko tytihistoriasta?

Janne Puumi: Minun mielestii tyoeliike pitiiisi
laskea koko tyohistorian ansioista. Se olisi
kaikille oikeudenmukaista.

Sanna livonerz: Se ei olisi hyvii ratkaisu,
koska joku thllainen l0 vuotta tai laajempi
aika on ehdottomasti parempi kuin koko tyri-
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Uakaa tuiielilkemafisu P
TelH hetkelli vaiaa puolet tyiieliikemaksusta siirretiiin rahastoihin ja loput kiiytetiiiin
saman vuoden tyiieldkekulujen peittiimiseen. Eliikerahastot riittiiisiviit noin 6,5 vuoden

tytielikkeiden kustantamiseen.Yuoden vaihteessa muutettiin vakuutusmaksu- ja
rahastoperusteita. Siite, miten rahoitus kehittyy uusien

ja vanhoien perusteiden mukaan pitkiilld aikaviilillii,
on tehty laskelmia Eliketurvakeskuksessa.

Yksityisen sektorin palkansaajia koskevien
tyoeliikelakien (TEL, LEL, MEL,TaEL) mu-
kai set tyoeliikekustannukset rahoitetaan osit-
tain etukdteen rahastoihin keriityi stii varoista
ja osittain suoraan eldkkeen maksuvuoden
tyoeliikemaksuilla, ts. jiirjestelmd on osittain
rahastoiva.

Yli puolet kaikista vakuutetuistaja 90 pro-
senttia yksilyisen sektorin palkansaajista
kuuluu TEL:n piinin. TEL muodostaa erddn-
laisen puitelain, jota muut eliikelait seuraavat.
Vastaavasti TEl-maksulla on mddrddvd ase-
ma ja tyoeliikemaksulla tarkoitetaan yleensd
TEl-maksua.

Vaikka pitkiin aikaviilin laskelmat koske-
vat koko yksityisen sektorin palkansaajien tyo-
eliikkeiden rahoitusta, esitetdSn ty<ieliike-
maksu vain TEL:n osalta. Maksu kuvaa TEL:n
mukaista keskimiiiiriiistii tyoeldkemaksua.

sesta. Trendilaskelmaa tiiydentiivZit vaih-
toehtolaskelmat, joissa olettamuksia fulevasta
kehityksestii varioidaan trendilaskelmaan ndh-
den. Sekii trendilaskelmaa ettd vaihto-
ehtolaskelmia on tarkemmin kuvattu Eldke-
turvakeskuksen monisteessa I 8. Tiissii rajoitu-
taan pelkdst[hn trendilaskelmaan.

Laskelmassa ansiotason reaalikasvu-
vauhdiksi oletetaan 2 prosenttia vuodessa.
Inflaatio-oletus on 2,5 prosenttia vuodessa ja
tycieldkelaitosten reaalinen laskuperuste-
korko-oletus on 3 prosenttia, jolloin nimel-
linen laskuperustekorko on noin 5,5 prosent-
tia.

Maksulaskelmat ovat yleensd esitetty
niin. ettd vdeston ikdrakenteen vanhenemises-
ta johtuvaa maksun nousua tasoitetaan 2010-
lurulta alkaen pienentiimiillii sita tyoeleke-
maksun osaa, jolla kartutetaan rahastoja.

Syntyvyydella merl<itysta

Rahastojen kehitys kuvataan sekd prosentteina
palkoista ettd suhteessa eldkemenoon.
Jiilkimmiiinen kertoo karkeasti. monenko vuo-
den tyoelakemenot voitaisiin kustantaa pel-
kdstddn rahastoista. Rahastot prosentteina pal-
koista ovat suurimmillaan noin 170 prosenttia
2020-luvun alussa ja kiiiintyv[t sen jdlkeen
laskuun. Neovatvuonna2040 noin 145 pro-
senttia palkoista.

Vaikka rahastot suhteessa palkkoihin ale-
nevat, kasvavat ne reaalisesti koko tarkastelu-
jakson aikana. Se tarkoittaa, ettd laskelmassa
rahastojen tuotto ja rahastoitava maksutulo
ylifiavAt rahastoista maksettavan mddrdn.
Suhteessa eldkemenoon rahastot alenevat ny-
kyisestii 6,4:sta noin 4,5:een eli tarkastelujak-
son lopussa rahastot riittiiisiviit noin 4,5 vuo-
den eliikkeiden kustantamiseen.

Trendilaskelmassa syntyvyydestd on ole-
tettu, etta uusi sukupolvi on aina edellistii pie-
nempi. Tiistii johtuen nk. suurten ikiiluokkien
poistuminen ei vaikuta kovin merkittdvdsti
maksuun ja samalla maksurasitus jiiii pysyviisti
korkeammaksi kuin jos synfyvyys olisi sama
kuin vdestcin uusiutuminen. Jos syntyvyys
nousisi ensi r.uosisadan alusta liihtien vdestcin
uusiutumistasolle voitaisiin maksu vakioida
vuodesta 2015 noin 25 prosenttiin.

Uusilla rahoitusperusteilla
inflaation vaikutus pienenee

Uudet rahoitusperusteet on kdsitelty tdmdn
lehden toisessa artikkelissa, joten muutokset
on vain lyhyesti lueteltu. Rahastokorko aleni 5
prosentista 3 prosenttiin ja laskuperustekoron
koko tuotto ohjautuu rahastoihin vuodesta 2000
alkaen.

Vuosina 1 997 -l 999 tuotolla vahvistetaan
tyoeliikelaitosten vakavaraisuutta. Van-
huuseliikkeitii varten rahastoidaan miiiirii joka
vastaa 0,5 prosentin karttumista vakuufus-
luoden palkasta entisen 1,5 prosentin sijasta.
Tiihiin asti karttuneen eldkeoikeuden rahas-
toitua osaa pienennetddn siten, ettd rahas-
toidusta osastamaardry\ry 3 prosentin rahasto-
korolla sama eldkevastuu kuin vuoden 1996

Mahsu vaihdellut, mutta
l<esl<imiirin noussut tasaisesti

Eri aikana tehdyt laskelmat poikkeavat oleel-
lisesti toisistaan. Piiiiasialliset erot johtuvat
lainsiiiidiinnon muutoksista, kansantalouden
kasvuoletuksista, inflaation ja koron sekii tycil-
lisyyden ja tydttomyysasteen oletuksista.
Lis[ksi laskelmiin vaikuttavat oletukset slmty-
r,yydestii, kuolevuudesta j a muuttoliikkeestd,
terveydentilasta, eldkehakuisuudesta ym. On
mahdotonta ennustaa mitaAn varmasti
toteutuvaa tulevan ajan kehitystii vuosikym-
meniksi eteenpdin.

Kuvion I mukaan toteutuneen maksun
kehitys on ollut epdtasainen. Maksu on sekd
noussut ettd laskenut. Kuitenkin maksun keski-
mddrdinen kehitys oli tasaisesti nouseva
ryoelakejarjestelmdn asteittaisen voimaantu-
lon takia. Tulevaisuutta koskevissa laskelmis-
sa tavoitellaan pelkiistiiiin maksun keskimiiii-
riiistii kehitystd. Laskelmissa ei oteta huo-
mioon kausittaisia vaihteluja, joita toden-
niikoisesti lienee yhtii paljon tulevaisuudessa
kuin menneisyydessd. Sama koskee myos las-
kelmien oletuksia, kuten ansiotason kasvua,
korkoa, infl aatiota j a tyrittomyyttii.

Trendilaskelma pohjautuu paljolti oletta-
mukseen nykyisten kehitystrendien jatkumi-

Tyiinantajien ia pall<ansaajien
mal<su l<asvaa enintiin
kolme prosenttiyl<sil<ktii

Keskim?iiir[inen TEl-maksu \uonna 1997 on
21,2 prosenttia, josta tyrinantajat maksavat
keskimiiiirin 16,7 prosenttia ja palkansaajat
4,5 prosenttia. LaskelmassaTEL-maksu nou-
see koko tarkastelujakson aikana keskimSSrin
vajaat 0,15 prosenttia vuodessa. Ensi vuosi-
kymmenen puoliviilistii alkaen maksu nousee
voimakkaammin vdestrin ikdrakenteen van-
henemisen johdosta.

Vuonna 2010 maksu on noin 24 prosenttia
ja 20lO-luwlla maksu alittaa eldkemenon.
Maksu on suurimmillaan noin 27 prosenttia
vuodesta 2030 alkaen. Tarkastelujakson lopus-
sa maksu on noin 6 prosenttiyksikk<iii nykyistii
korkeampi, mutta melkein 4,5 prosenttiyksik-
kriii el iikemenoprosentlia pienempi.

Tyonantajien maksuosuus muuttui oleelli-
sesti jo vuonna I 993, kun otettiin kiiyttoon pal-
kansaajien tyoelAkemaksu, joka kasvaessaan
vaimentaa tycinantajien maksun nousua. Sekd
tyrinantajien ettd palkansaaj ien maksu nousee
45 vuodessa noin 3 prosenttiyksikkoii.
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Kuvio 1. TEl-maksu vuodesta 1962 ja tasoitetun TEL-
maksun, tytinantajan TEL-maksun ja palkansaajan TEL-

maksun kehitys pitkiin aikaviilin trendilaskelmassa.
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Kuvio 2. TEl-eliike- ja hallintomenojen seke TEL-maksun
kehitys prosentteina palkoista trendilaskelmassa.
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Tbteutuneen maksun kehitys on ollut ep(itasainen mutta keski-
mcicirin tasaisesti nouseva. Tulevaisuudessa maksun oletetaan

mycis tasaisesti nousevan mutta aikasempaa hitaammin.
Tarkastelujakson lopussa maksu on noin 6 prosentti-

y ks i kkd ri ny lqt i s t ri korke am p i. S e kci ty d n a n t aj i e n
ettci palkansaajien maksu nousee 45
vuodessa noin 3 prosenttiyl$ikkdd.

perusteilla.
Uudessa laskelmassa ei ole otettu huomi-

oon vuoden 1997 alussa voimaan tulevia muita
muutoksia, jotta rahastokoron muutoksesta
johtuvat vaikutukset aikaisempiin perusteisiin
verrattuna niikyisiviit. Muita wodenvaihteen
muutoksia ovat kuoleluusperusteen muutos
seka tyoelakelisdn leikkaus 80 prosenttiin
aikaisemmasta.

2010 2020 2030 2040 1995 2000 2005 2010

kuin vanhojen perusteiden mukaan. Pitkalla
aikaviilillii maksu sensijaan on vanhoihin
perusteisiin verrattuna vdhdn pienempi.

Rahastokoron tarl<edt muutokset
nikyvit vasta myiihemmin
Vertailussa on kiiytetty vain yhtii inflaatio- ja
yhtd laskuperustekorko-oletusta. Siksi siitii ei
kuitenkaan kdy ilmi rahastokoron muutoksesta
johtuvaa kolme tdrkeid uudistusta, joiden ta-
voitteina pitkiillii aikaviilillii on vdhentdd mak-
sun nousutarpeita ja heilahteluja.

l. Laskuperustekoron muutos ei vdLlitttimisti
vaikuta maksutasoon
Aikaisempien perusteiden mukaan rahastot
korkoutettiin laskuperustekorosta riippumatta
aina 5 prosentin nimelliselld rahastokorolla.
Laskuperustekoron ja rahastokoron vdlinen
tuotto kdytettiin saman vuoden eldkemenojen
kattamiseen. Siten pelkiin laskuperustekoron
muutos vaikutti velittomasti l6hivuosien
maksutasoon.

Uusissa rahoitusperusteissa pelkiin lasku-
perustekoron muutoksella ei endd ole vaiku-
tusta ldhiluosien maksutasoon, koska laskupe-
rustekoron ja rahastokoron vdlistd tuottoa ei
viiliuomiisti kiiytetii eliikkeiden kustantami-
seen. Koko laskuperustekoron mukainen tuotto
kartuttaa rahastoja ja alentaa pitkiillii aika-
vdlilld maksutasoa.

2015 2020
Vuosi

2025 2030 2035 2040

Uuden perusteen mukainen maksu on alussa hieman vanhan
petasteen mukaista maksua pienempi, mutta pitkrilki aikavdlilld
uusi malr^su on hieman korkeampi. Ero on suurimmillaan noin

puoli prosenttiy kt ikkdd. TE L-maku on tasoitettu vciestdn
ikira kente en v an he nem i s e s t a j ohtuen.

Maksussa ei tapahdu
olennaisia muutoksia
Uudessa laskelmassa piiiistii2in kuten kuviosta
2 niihdriiin luihes samaan tulokseen kuin vuoden
1996 perusteilla, jos laskelmien oletukset
muilta osin ovat samat. Uuden perusteen mak-
su on alussa hieman vanhan perusteen maksua
pienempi, mutta pitkalla aikaviilillii uusi maksu
on hieman korkeampi. Ero on suurimmillaan
puolen prosenttiyksik<in luokkaa.

Vastaavasti rahastot ovat alussa hieman
woden 1996 perusteiden mukaisia rahastoja
pienempid, mutta tarkastelujakson lopussa hie-
man suurempia. Ero on suurimmillaan noin 2
prosenttia.

Rahastoihin on laskettu myos toiminta-
pddoman lisdys wosina 1997-1999, olettaen
ettti lisriys keskimiiiinn tuottaa laskuperusteko-
ron mukaisen tuoton. Jos kuoleluusperusteen
ja tyoeliikelisdmuutoksen ottaa huomioon on
maksu alussa sama tai jopa hieman korkeampi

2. Rahastojen reaaliarvon siiilyqys paranee
Korkea inflaatio johti aikaisemmissa perus-
teissa reaaliarvoltaan pienempiin rahastoihin
kuin matala inflaatio, koska rahastoja hyviter
tiin inflaatiosta riippumatta aina 5 prosentin
nimelliskorolla. Inflaation aiheuttama el6ke-
kustannusten kasvu on kuitenkin maksettava
ja se johti pitkiillii aikaviilillti korkeampaan
maksutasoon.

Uusissa rahoitusperusteissa inflaation
vaikutus rahasto.jen reaaliarvoon voidaan
kompensoida korkotuotolla edellyttden, ettd
korko ylittiiii inflaation. Rahastojen reaa-
liarvojen sdilyminen pitiiii myos pitkiillii ai-
kaviilillii maksutason vakaana.

3. Rahastojen tuottoedellytykset paranevat
Vuoden 1996 ja uusien perusteiden mukaisia
laskelmia on verrattu kiiyttiien samaa tuotto-
oletusta. Uudistuksen johtaessa parempaan
rahastoj en tuottoon seuraa pitkiillti aikaviilillii
ettd maksutaso alenee.

CHRISTINA LINDELL
Ekiketurvakeskuksen
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suomen EIU./EfA'
tyaie16kkeita

maksussa l6hes lO OOO
Suomen yksityisen ja julkisen puolen tycieldke-
jdriestelmissd oli maksussa viime vuoden lopussa
10 000 Eu/ETA-tytieldketta. Niita maksettiin vaiaalle
8 000 eldkkeensaajalle. Eldkkeen kdsittelyprosessi on
saatu loppuun 3 000 eldkkeenhakiialla. ElSkkeistd
kolme neljdstd oli yksityiseltd puolelta. Joka nelids
eldke on EU/ETA-eldkkeenii suurempi kuin kansallisin
sddnnriin Iaskettuna. Tiedot perustuvat
Eldketurvakeskuksen tilastorekistereihin.

Suomen EUiETA{yoeldkkeeseen on oikeus
henkilollii, joka on tyoskennellyt myos jossakin
toisessa EU- tai ETA-maassa. N?iissii ta-
pauksissa Suomen tyrieldke lasketaan kansal-
listen sddnnosten lisiiksi myos EU/ETA-siiiin-
nosten mukaisesti. Eliikettii laskettaessa ote-
taan huomioon eri maiden tytiskentelykaudet.
Suomen EU/ETA-tyoeliikkeenii maksetaan
kansallisin sddnnoin ja EU/ETA-s66nnciin
lasketuista el6kkeistii suurempi. Tiissii kirjoi-
tuksessa kdsitelliiiin Suomen maksamia tyo-
eliikkeitii.

EU/ETA-eliikettd maksetaan aina vdhin-
tiiiin kahdesta EU- tai ETA-maasta. Suomen
EU/ETA-eliikkeissd usei mmiten toisena osa-
puolena on Ruotsi.

Yaltaosa tytikyvytttimyyseliikkeitii

Vuoden 1996 lopussa liihes kaksi kolmesta
EUiETA-eliikkeestd oli tyrikyryttomyyseliik-
keitii. Joka viides eliike oli puolestaan van-
huuseldke. Perhe-eliikkeiden osuus oli yli 10
prosenttia j a tyottomyryseliikkeiden seitsemdn
prosenttia.

Kaikkiin Suomen tyoeliikkeensaajiin
verrattuna tyokyvyttomyyseldkkeiden osuus
on suuri. Niiin ollen on luonnollista, ettaEUl
ETA-eliikettii saavat ovat mycis nuoria verrat-
tuna kaikkiin tyoeliikkeensaaj iin: heistii periiti
26 prosenttia on 45 - S4-vuotiaita, kun yksi-
tyisen puolen kaikista eliikkeensaajista tdmdn
ikiiisiii on 6 - 7 prosenttia j a eliikkeelle siirty-
neistdkin heitii on vuosittain vain 15 prosent-
tia. Viime vuosina 55 - 64-vuotiaiden osuus
kaikista eliikeliiisistii on ollut runsas 25 pro-
senttia ja sitb vanhempien yli 60 prosenttia.
EU/ETA-eliikkeensaajista 46 prosenttia on 55 -
64-vuotiaita ja 20 prosenttia yli 65-ruotiaita.

Monivaiheinen kisittelyprosessi

EU/ETA-eliikkeiden kiisittelyprosessi on pit-
kii ja monivaiheinen. Sen lukuisista kiisittely-
vaiheista knydiiiin tiissii liipi keskeisimmdt.
Kuvassa 1 on esitetty eri kiisittelyvaiheissa
olevien EU/ETA-eliikkeiden lukumddrid vuo-
den 1996 lopussa.

Kun eliikehakemus jdtetddn Eldketurva-
keskukseen, tyoeliikelaitokseen tai sen palve-
lupisteeseen, Eldketurvakeskus toimii koko
prosessin loppuun saakka ns. EU/ETA-asian
kiisittelev[nii laitoksena. Tdlkiin sen tehtiivii-
nd on jakaa hakemus kaikkiin niihin maihin,
joista hakijalla on mahdollisuus saada eldket-
t6. Samoin se toimii yhdyslaitoksena eldk-
keenhakij an suuntaan, j olloin eliikkeenhaki-
jan ei tarvitse kysellii eliikettii jokaisesta
maasta erikseen.

El5kehakemuksen voi jiittiiii Suomessa
myos Kansaneliikelaitokseen, j olloin siite tu-
lee edellii kuvattu kiisittelevii laitos. Luon-
nollisesti hakemuksen voi jattAA myos johon-
kin toiseen EU/ETA-maahan.

Ensin eldkkeenhakija saa asuinmaastaan
vdliaikaisen pddtoksen, jonka perusteella
elSkkeen maksaminen aloitetaan. Tdmd eldke
lasketaan maakohtaisten sddnnosten perus-
teella.

Viiliaikaisen piiiitoksen j iilkeen tyoeliike
lasketaan ns. pro rata-sidnnoin, kun vakuu-
tuskausitodistukset eri maista on saatu. Pro
rata-eldke lasketaan teoreettisen eliikkeen
perusteella. Se on sama suhteellinen osuus
teoreettisesta eliikkeestii kuin Suomen
eliikelakien mukaan eldkkeeseen oikeuttava
palvelusaika on eri EU/ETA-maiden yhteen-
lasketusta palvelusaj asta. Pro rata-eldkettd ei
yhteensoviteta.

Kun eldke on laskettu sekd pro rata-sbdn-
noin ettd kansallisin shdnnoin, tehdddn maa-

kohtaisesti lopullinen piiiitos. Lopullisen piiii-
toksen mukaan eldkkeensaajalle maksetaan
kustakin maasta aina ndistd suurempi. EU/
ETA-osaksi kutsutaan eldkkeessi pro rata-
eliikkeen ja kansallisen eldkkeen erotusta, jos
pro rata-elhke on suurempi. Muulloin EU/
ETA-osa on nolla.

Kun EU/ETA-asian kdsittelevd laitos on
saanut lopullisen piiiitoksen kaikista maista,
se tekee vield ns. pii2ittisten yhteenvedon. Pdd-
tristen yhteenveto pddttiii koko kiisittely-
prosessin, minkii j iilkeen eliikkeenhakij a voi
valittaa eliikkeestii.

Poikkeuksen kansallisen EU/ETA-eliik-
keen laskennassa muodostavat lapsen eldkkeet.
Ne lasketaan aina ns. teoreettisena eldkkeend.
Teoreettinen eldke on muuten samalla tavalla
laskettu kuin kansallinen eldke, paitsi ettii
myos muiden EU/ETA-maiden vakuutus-
kaudet rinnastetaan Suomen vakuufuskausiin.
Lapsen eldkkeen myontdmisestii ja maksami-
sesta on ensisijaisesti vastuussa lapsen asuin-
maa. Vuoden 1996 lopussa niiitii eliikkeitii oli
yksityisellii puolella maksussa 40 (0,7 %\

Viiliai kaisel la piittikselli
maksettavia eliikkeitii viidesosa

EU/ETA-knsittelyprosessi on hyvin pitkii ja
kestdd useimmiten yli vuoden ennen kuin kai-
kista khsittelyyn osallistuvista maista on saatu
vakuutuskausitodistukset. Niiin ollen on tdr-
kedd, ettd eldkkeensaaj alle maksetaan eldkettd
jo kansallisten siiiintojen perusteella ns. vdli-
aikaisella piiiitoksellii.

Kaikista 10 000 elikkeestd vdliaikaisen
EU/ETA-piintoksen perusteella maksettiin
joulukuussa 2 000 eliikettii. Niiistii 1 500 oli
yksityisen puolen eliikkeitii.
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Lopulliset EU/ETA-elnkkeet pienii
Toisen EU-vuoden lopussa oli maksussa
7 700 Suomen EU/ETAtycieliikettii, jotka pe-
rustuivat tehtyyn lopulliseen EU/ETA-piiii-
tokseen. Niiistii 5 500 koski yksityisen puo-
len eldkkeitd, jotka olivat keskimiiiirin 1 664
markkaa kuukaudessa. Se on vain 65 prosent-
tia kaikkien yksityisen puolen tyoeliikkeiden
keskimddrdsta (2 553 mk/kk).Suuri ero selit-
tyy Suomen rikkonaisella tyohistorialla; ovat-
han elikkeensaajat tyoskennelleet osan tyri-
urastaan ulkomailla, minkd perusteella heil-
le maksetaan el2ikettii mycis ulkomailta.

Lopullisista yksityisen puolen eliikkeistii
oli liihes neljdsosa ns. pro rata-eliikkeitii eli
I 300 eliikettii. Kolme neljiistii eldkkeestd on
laskettu kansallisin sddnnciin. Se tarkoittaa,
ettd kansallisin sddnnoin laskethr eldke on ol-
lut suurempi kuin pro rata-sddnnciin laskettu
eliike.

Kansallisten siiiintrijen mukaan makset-
tavat yksityisen puolen tydelekkeet olivat
keskimiiiirin I 912 markkaa kuukaudessa. Pro
rata-sddnnoin laskettu yksityisen puolen
tyoellike oli keskimiiiirh 827 markkaa kuu-
kaudessa ja siitii neljdnnes eli 209 markkaa
kuukaudessa oli EU/ETA-osaa. Tdmd on siis
se mddrd, jonka verran kansallisten siiiintrijen
perusteella maksettavaa eldkettii keskimiiiirin
korotetaan niissii eliikkeissd, joissa pro rata-
eldke on suurempi.

Ilmeisesti lopullisissa piititoksissd pro rata-
sii?innoin laskettu eliike tulee maksettavaksi sitd
todenndkciisemmin mitii pienempi kansallisin
siiiinndin laskettu eldke on.

Jo 3 000 markan ylittiivii Suomen tyoeliike
on harvinainen pro rata-sddnnoin mycinne-
tyissii eliikkeiss6. Kansallisin sddnn<iin myon-
netyistii tyoeliikkeistii viidennes on yli 3 000
markan kuukausieliikkeitd. Kuvassa 2 on esi-
tetty lopullisten pddtcisten mukaiset eliikeja-
kaumat.

Pd^dttisten yhteenvetoja tehty 3 000

EU/ETA-piiiitristen yhteenvetoja on toistai-
seksi kirjattu rekisteriin 3 005 piiiitostii. Niiistii
2 600 pii2itoksessii EU/ETA-asian kdsittelevd-
nd laitoksena on ollut jokin ulkomaa. Suo-
messa on tehty alle 400 piiiitcisten yhteenve-
toa.

Piiiitosten yhteenvedoista yli 2 700 on
koskenut yksityisen puolen eliikkeitii.

Yleensd pddtristen yhteenvedon tekemi-
seen kuluu yli vuosi aikaa hakemuksen jiittii-
misesti. Voimaantulovaiheen hakemuksista ei
tehdii piiiitosten yhteenvetoa. Ne ovat hake-
muksia, joissa jo eliikkeelld oleva lasketuttaa
eldkkeensd myos EU/ETA-sddnnosten mukai-
sesti.

JARI KANNISTO
E I ri ke turv a ke s kul<s en

tilasto-osaston
tilastotutkija

Kuva 1. Suomen EU/ETA -tytieliikkeet 31.12,199 6

\

Elrikkeenhahja saa asuinmaastaan vciliaikaisen pricitdl<sen, jonka perusteella elcikkeen
mal<saminen aloitetaan. Elcike lasketaan maakohtaisten sddnnc)sten perusteella.

Vriliaikaisen pridtol<sen jcilkeen tydel(ike lasketaan ns. pro rata-sricinnr)in.
Lopu I li s en p tidt d ks en mukaan e I ci kke e n s a aj al I e m alc e t a an ku s t aki n maas ta

aina neiistci suurempi. EU/ETA-osal<si kutsutaan elcikkeessci pro rata-eleikkeen ja
kansallisen eldkkeen erotusta, jos pro rata-ekike on suurempi.

Lapsen elcikkeet lasketaan aina ns. teoreettisena ekikkeenci. koreettinen elcike on
muuten samalla tavalla laskettu kuin kansallinen elcike, paitsi ettri

myds muiden EU/ETA-maiden vakuutuskaudet rinnastetaan Suomen vakuutuskausiin.

Kuva 2. Yksityisalojen EU/ETA-tytieliikkeiden suuruusjakauma
Prosenttia

Arresoo 500-see 1000-1*t 
':1,',-Jii:",r'1ff"'J:tr?:tffi?tf 

3000-34es 3500-3ese 40oo-

31.12.1996 oli voimassa yksityisen sektorin EU/ETA-tyOelakkeitii
- I 298 pro rata-sddnn<iin lasketfuja

- 4 164 kansallisin sddnnriin laskettuja

Lopullisissa pciritr)ksissri pro rata-scicinndin laskettu ekike tulee maksettavaksi
sitci todenncikiisemmin mitri pienempi kansallisin scicinndin laskettu ekike on.

Jo 3 000 markan ylittrivci Suomen tydekike on harvinainen pro rata-scicinnc)in
mydnneQissd ekikkeissri. Kansal|isin scicinndin myr)nnetyistri tydek)kkeistri

viidennes on vli 3 000 markan kuukausielcikkeitri.
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ULKOMAILLA TOIMI\AN
YRITTAJAN

SOSIAALITURVASTA

Suomessa asuvan ja tiiiillii yritystoimintaa
harj oittavan yritttij iin on otettava YEL-vakuu-
tus, jos yritystoiminnasta saatavat ansiot ylit-
tAvat vahimmdismddrdn (2270 mk/kk vuon-
na 1997). Lisiiksi edellytetiiiin etta yrifiajA on
viihintiiiin 18 ja enintiitin 65-vuotias ja ettii
yritystoiminta j atkuu tiitillii yhdenjaksoisesti
viihintiiiin nel j 6 kuukautta.

YEL edellyttdd Suomessa asumista

Yrittiijiin kansalaisuudella ei siis ole merki-
tysta, mutta Suomessa asumista YEL:ssa
edellytetiiiin. Yrittiijiin asuminen Suomessa
ratkaistaan kotikuntalain periaatteiden poh-
jalta. Yli vuoden poissaolo Suomesta merkit-
see liihtokohtaisesti sitd, ettei yrittajaa enaa
pidetd Suomessa asuvana. Jos kuitenkin siteet
Suomeen ovat kiintehmmdt kuin yhteydet u1-
komaille, voidaan ulkomailla oleskelevaa
yrittiij iiii pitiiii poikkeustapauksissa edelleen
Suomessa asuvana.

E,i siis ole mahdollista liihteii harjoitta-
maan yritystoimintaa ulkomailla yksinomaan
suomalaisen YEL-vakuutuksen turvin. Poik-
keuksena ovat EU-maat, joissa sallitaan tila-
pdinen yritystoiminta siten, ettd sosiaaliturva
sdilyy ldht<imaassa.

Sosiaaliturva yleensa
tytiskentelymaasta
EU:n sosiaaliturvasddnnoksissii ja Suomen
solmimissa sosiaaliturvasopimuksissa on eri-
tyi ssiiiinnoksia si itA, mi ssa yrittiij iin sosi aal i-
turva on jdrjestettdvd. Niissii piiiiperiaatteena
on, ettd yrittiijiin on jiirjestettiivzi sosiaalitur-

aa oa

vansa siind maassa, jossa hdn harjoittaa yri-
tystoimintaa. EU-siiiinnokset koskevat myos
ETA-maita eli Norjaa ja Islantia.

Tilapiinen kokeilu
toisessa EU-maassa

EU:n sosiaaliturvasddnntisten (asetus (ETY)
N:o 1408/7 l) mukaan yritystoimintaa Suo-
messa tavallisesti harjoittava henkilo voi liih-
ted harj oittamaan yrityistoimintaa tilapdisesti
toiseen EU-maahan siten, ettd hdnen sosiaa-
liturvansa siiilyy edelleen Suomessa. Edelly-
tyksend on, ettd toiminta ulkomailla kestiiii
enintddn vuoden. Jos toiminta ennalta arvaa-
mattomasta syystii j atkuu pitempiiiin, yrittaj A

voi saada jatkoaikaa Suomen vakuutuksessa
sdilymiseen enintddn vuoden. Jatkon edelly-
tyksend on kuitenkin, ettd tyoskentelymaa sii-
hen suostuu.

Yrittiijii voi hakea todistuksen Eliiketur-
vakeskukselta siitii, ettd hdnen sosiaali-
turvansa on jiirjestetty ulkomaan yritystoi-
minnan ajan Suomessa. Ndin hdn vapautuu
vakuutusmaksuilta tyontekomaassa. Todistus
kattaa sekd tyoeldketurvan (YEL) ettd Suo-
men asumisperusteisen sosiaaliturvan (ter-
veydenhuolto ja Kela-etuudet, mm. sai-
rausvakuutus, lapsilisiit). Kelan paikallis-
toimistosta saa todistuksen oikeudesta sai-
raanhoitoon.ja sairaus- ja iiitiysetuuksiin.

Todistuksen saamisen edellytyksend on
lisiiksi, ettd yrityksen kotipaikka on Suomes-
sa. Yritysmuodolla ei ole merkitystii; kysy-
myksessd voi yhtii hyvin olla toiminimi tai
yhtiomuotoinen yritys.

Vielii edellytetddn, ettd yrittiijii on ennen
liih t<jZiiin harjoittanut yritystoi m i ntaa si ind

mddrin, ettii hiinellii on YEl-vakuutus. Todis-
tuksen voi saada myos yrittiijii, joka aloittaa
yritystoiminnan yhtdaikaa ulkomailla ja Suo-
messa. Oleellista on, ettd yritystoimintaa on
harjoitettu tai harjoitetaan tavanomaisesti
myos Suomessa.

Jos yritystoiminta toisessa EU-maassa on
tilapiiistii, mutta sen tiedetiiiin jatkuvan yli
vuoden, Eldketurvakeskus voi erityisestd
syystii pyytiiii tyoskentelymaalta suostumusta
siihen, ettd yrittiij iin sosiaaliturva hoidetaan
edelleen Suomessa. Tiillaista poikkeuslupaa
ei haeta, jos tyoskentely ulkomailla kestiiti yli
viisi vuotta.

Toimintaa samanaikaisest:
Suomessa ja toisessa EU-maassa

Jos Suomessa asuva yrittiijii harjoittaa yritys-
toimintaa sekd Suomessa etta muussa EU-
maassa, yrittiijiin lakisddteinen sosiaaliturva
j iirj estetiiiin yksinomaan Suomessa.

YEl-tyotuloa mddrdttdessd lasketaan
Suomen ja ulkomaan yritystoiminnan ansio-
tulo yhteen. Jos esimerkiksi suomalaisella
kuorma-autourakoitsijalla on ajoa Suomen li-
sdksi myris muissa EU-maissa, koko yritys-
toiminta vakuutetaan YEL:n mukaan.

Vakuutusta ei katkaista, vaikka ajoa tila-
piiisesti lyhyen aikaa olisi vain ulkomailla,
kunhan toimintaa harjoitetaan myohemmin
taas myris Suomessa.

Yhi useammat itseniiiset am matinharioittaiat ia y rittdidt
hal uavat ko kei I la yritystoi m i ntaa myiis u I komai I Ia. Yrittiijitoi m i ntaan

perustuvasta sosiaal itu rvasta on sdenn6kset EU-maissa.
Suomella on myiis Sveitsin, Kanadan ja USA:n kanssa sosiaaliturvasopimus,
jossa on maeratty, missii maassa yritteien sosiaaliturva on jiiriestettiivi.

Siidnntikset on syyte tuntea io ennen ulkomaille Hhtiie.
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Yrittijiinii useissa EU-maissa,
mutta ei asuinmaassaan

Jos henkilo toimii yrittiijiinii useissa E U-mais-
sa, mutta ei lainkaan asuinmaassaan, yrittiijtin
sosiaal iturva j iirj estetiiiin si ind maassa, jossa
on yrityksen kotipaikka.

Tiilki perusteella myos muussa EU-
maassa asuva yrittdjd voi kuulua Suomen so-
siaaliturvaan, jos yrityksen kotipaikka on tiiril-
lii ja hrin toimii yrittiijbnd Suomen lisiiksi
muussakin EU-maassa, mutta ei asuinmaas-
saan.

Tytintekomaa ratkaisee Sveitsissii

Suomen ja Sveitsin sosiaaliturvasopimuksen
mukaan yrittrijiin sosiaaliturva jrirjestetiiiin sii-
nd maassa, jossa hdn tyciskentelee. Jos suo-
malainen yrittAja ldhtee Sveitsiin ja lopettaa
tiiiillii toimintansa, myos YEl-vakuutus on
priiitettrivii. Jos yritystoimintaa jatketaan
my<is Suomessa, YEl-vakuutus voidaan pitdd
voimassa, vaikka yrittrijA tilapiiisestr lyhyen
aikaa tyriskentelisikin vain Sveitsiss6.

Suomessa asuva suomalainen yrittiijii ei
kuulu Sveitsin lakisditeiseen eliikejiirjestel-
mddn. Jos yrittiijiin asuinmaa on Sveitsi, hdn
kuuluu sikiiliiiseen lakisddteiseen yleiseen
vanhuus- j a perhe-elikevakuutukseen ja ylei-

seen tycikyvyttomyysvakuutukseen. Vakuu-
tusmaksu ensin mainittuun on 7,8 ja viimek-
si mainittuun 1,4 prosenttia. Sveitsissd asumi-
nen ratkaistaan Sveitsin lainsddddnnon mu-
kaan.

Kanadassa ja USA:ssa
asu in maa ayai nasemassa

Kanadan sopimuksen mukaan Suomessa ja
Kanadassa toimivan yrittiijrin sosiaaliturva
annetaan asuinmaasta. YEL-vakuutus j rirles-
tetddn sopimuksen mukaan ainoastaan Suo-
messa tehdyn yrittajatoiminnan osalta. Kdy-
tdnnossd sitd voi olla vaikeaa erottaa koko
yritystoiminnasta. Vastaava sddnnos on
USA:n sosiaaliturvasopimuksessa muutoin,
mutta myds USA:n yritystoiminnan ansiot
voidaan ottaa YEL-tyritulossa huomioon.

Jos yritystoimintaa on pelkAstddn Kana-
dassa, yrittdjd kuuluu sikdldiseen tyoeliike-
jiirjestelmriiin. Edellytyksend on, ettd hdn an-
saitsee yli rajamddrdn. Vakuutusmaksu on 5,6
prosenttia tietylld tavalla maeritellyista tdoi s-
ta. Tdllainen e16ke maksetaan sopimuksen pe-
rusteella Suomeen, jos yrittiijti palaa myo-
hemmin tdnne.

Myos USA:ssa yrittrijrit kuuluvat lakisdd-
teiseen yleiseen tyoeliikejiirjestelmiiiin (OAS-
DI). Yrittrijiin vakuutusmaksu on sielli 12,4
prosenttia vakuutusmaksukaton alle j iiiivzistii
yrittajatulosta. Yrittiijiitulosta vdhennetddn
ensin sitd vakuutusmaksua vastaava mddr6,
jonka tyonantajan olisi pitiinyt maksaa tycin-
tekijiistii. Vakuutusrnaksua ei peritd eikii elii-
kettd kartu 62700 dollaria vuodessa ylittdvds-
td tulosta (vuonna 1996). Sosiaaliturvasopi-
muksen perusteella ndmd eldkkeet maksetaan
Suomeen, jos yrittiijii muuttaa myrihemmin
tdnne.

RIITTA KORPILUOMA
EItiketurvakeskuksen

lakiosaston
kehi4;sPcirillikkr)

TErmxe+ 23

\

r,

I

*

r'-m

d$1

T I

:l
*{



Tietojiiriestelmiii remontoid aan vauhdilla

uu0si 2000
lilhenee

Yuosisadan ja vuosituhannen vaihtuminen muutaman vuoden kuluttua
takaa atk-vielle tytintdyteisii aikoja. Muutoksiin on ollut aikaa valmistautua ia

osa-alueilla testataan tiiyttii vauhtia. Henkiliitunnuksen viilimerkki
ja vuosilukujen nelimerkkisyys ovat io tuttuia asioita.

Euro hiilyy vielii markan taustalla.

Vuosisadan vaihde ei tule ylliityksenii atk-
alalle. Uuteen ja ennenkokemattomaan tilan-
teeseen on ollut aikaa valmistautua. Muutok-
siin liittyviit ongelmat ovat paljolti maailman-
laajuisia. Tyoeliikejarjestelmd ei yksin joudu
uusimaan tietojiirj estelmiiiiin.

Eliikkei siin liittlrvat atk-sovellukset ovat
pullollaan numeroita. Mitiipti muuta niissh on
kuin syntymiiaikoja ja fyosuhteiden sekd
eliikkeiden alkamis- ja piiiittymispiiiviimiiiiriii.
Muutettavasta materiaalista ei ole pulaa. Lisd-
nd sopassa on viel6 tulevien eldkemarkkojen
muuttaminen eldke-euroiksi.

Rekisterit numeroita pullollaan

- Eliiketurvakeskuksessa rekisteriuudistukset
ovat meneilld[n ja samaan syssyyn menee
luosi 2000 uudistuksineen, tavallaan onnek-
si, toteaa osastopiiiillikko Heikki Poukka.
Eliikepiiiitrisprojekti Bertta ja hakemusliiken-
neprojekti Hake piiiittyviit syksyllii -98, kun
toiminta siirretddn uusien rekistereitten va-
raan. Tyom[drd on ollut melkoinen ja sitoo
vdked jatkuvasti.

Poukka muistuttaa, ettii uudistustyon
ohessa on selvittdvi myos piiivittiiisestii rutii-
nista. Keskusrekistereiden on aina toimittava
ja eliikelaitosten saatava tarvitsemansa tiedot.

Tyosuhdepuolella uusi toimiva systeemi
ajoittuu ruoden 2000 alkuun. Vanha ldhtee
vuosituhannen vaihteessa. Poukan mielesti
muutoksia tehtaessa on tdrkedtd hy<idyntii2i
aj anmukaista tekni ikkaa. Tarvittavat muutok-
set eivdt niinkiiiin ole toiminnallisia. Uusimi-

sessa on hirveiisti tyofd, koska koko vanha
kanta tiiyfyy uusia. Rekisteri on tiiynnii piiivii-
miiiiriii, jotka kaikki on muutettava.

Systeemisuunnittelijana toimiva llkka
Kivinen muistuttaa, ettii tyosuhderekisteriuu-
distuksen pddtavoite on toimiva jiirjestelmii
2000-luvulla. Aikataulujoustoa ei ole tippaa-
kaan, koska ruotta 2000 ei voida siirtiiii my<i-
hemmin alkavaksi. Sitii vaihtoehtoa, ettd
tyosuhderekisteri ei toimisi vrronna 2000, ei
voida edes ajatella, koska silloin koko tyoelii-
kejiirjestelmiin toiminta vaarantuisi oleelli-
sesti.

- Kun nykyiset rekisterit aikanaan luo-
tiin, ei niissd ole huomioitu ruotta 2000. Tilaa
ruosisadan vaatimille lisdnumeroille ei
yksinkertaisesti ole ja kun piiiviimiiiirdt ovat
keskeisiii tietoja jiirjestelmissd, on 

"'uosi-satatieto jotenkin hoidettava, esimerkiksi te-
kemiillii tilaa nykyisiin rekistereihin tai uudis-
tettava rekisterit. Muutos, tehdiiiin se miten
hyvdns6, on huomioitava kaikissa jiirjestel-
mdn toiminnoissa, Kivinen pohtii.

Yuosisadat mukaan

- Vuosituhannen vaihde aiheuttaa tietoj iirj es-
telmissii ja sovelluksissa hyvin laajoja muu-
tostarpeita, vahvistaa pddsuunnittellja Heik-
ki Auv inenT ietokonepalvelusta. Piiv[mddrdt
ovat yleensd vanhoissa 70-luvun j tirj estelmis-
sii lyhyessii ppkhvu eli piiiv6, kuukausi, ruosi
-muodossa.

Uudempien jiirjestelmien rekistereissd
piiiviimiiiiriit esiintyvit vuosi sadalli sesssa

muodossa, vaikka sy<itossii ja kiisittely-
prosessissa vuosisataa ei esiintyisikiiiin.
Tietokoneen mielessd vuodet 1900 ja 2000
ovat molemmat 00. Tyosuhdeaikaa ja eliik-
keen kestoa mddrdttdessd laskutoimitus on
ndin ollen mahdoton, kun vuosisatatieto puut-
tuu. Jo nyt perhe-eldkkeen pii2ittymisajat
menevdt 2000-luvulle ja muutaman vuoden
kuluttua myos alkamisajat.

On pikaisesti pdltettdvi, kuinka piiivii-
miiiir[t niikyviit ruudulla ja tulosteissa. Luki-
jalle eli kAyftejalle ei saa tulla virhepiiiitelmiii.
Suosituksena on kiiyttiiii luosisadal I isia neli-
numeroisia lukuja. Vanhoihin ohjelmiin pan-
naan vakiona 1900. Vuosi 2000 on jiimpti
luku, se ei liiku minnekddn.

- Suurin osa TKP:ssd tehtavea muutos-
tyotii on sovellusten testausta, joka alkoi jo
viime syksyna. Tayb.y etsiii kohdat, joissa on
muutettavaa, Auvinen selifiaa. Myos testaa-
minen paljastaa muutoskohteita. Tyo on vaa-
tivaa, koska muutosta vaativia koodeja on niin
paljon.

- Piiiviimii^iirdtieto on tyoeliikejiirjestel-
mdssi niin keskeisessd asemassa, ettd tarkis-
tettavien ja muutettavien kohteiden loytAmi-
nen ei ole ongelmallista. Etsintdmenetelmdt
tuottavat liihes kaiken mahdollisen potentiaa-
liseksi muutoskohteeksi, joka sitten on kdsin
tarkistettava, Auvinen kertoo.

ETK:n rekisterihankkeet helpottavat
TKP:ssa tehtiiviiii tycitd suuresti. Uudistuksia
tehdiiiin paljon jo ennen \uotta 2000. Kysy-
mys on Auvisen mukaan tuhansista tyo-
p2iivistii.

TKP:ssd luoden 2000 tuloon suhtaudu-
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taan luottavaisin mielin. Testaukset osa- tunnuksiin. Kuinka erottaa 2000-luvulla
alueilla on aloitetttu jo viime syksynii. Myos
apuviilineitri on testattu. Muutoksiin liittlvAt
kysymykset ovat ldhinnd finessejd. Suuria
laitteisiin tai periaatteisiin liit[viii pulmia ei
ole. Ihannetapaus olisi, ettd muutostyot olisi-
vat valmiina ja ohjelmat tuotannossa jo
1.1.1999. TAlloin jiiisi aikaa vield testauksen
laadun varmistamiseen.

Eliikkeet maksetaan ajallaan

- Eliikesysteemissd on otettu vuoden vaih-
teessa kiiyttcion uusi eldkkeiden maksafusjdr-
jestelmii. Se toimii, joten siihen ei kohdistu
muutospaineita vuoden 2000 luoksi, toteaa
kehitysj ohtaj a Ani ta Toivo nen.

Vakuutusmaksujen veloituksen osalta ol-
laan Eliikesysteemissd tyomiiiiriin kartoitus-
vaiheessa. Tydmiiiini ruyttaa melkoiselta,
mutta ei mitenkiiiin mahdottomalta. Kannois-
sa wosiluwt ovat jo pitkinii, mikii helpottaa
suuresti muutoksia.

Toivosen mielestd ruoden 2000 tuloon ei
liity mitiiiin ratkaisematonta. Ohj elmi stokan-
taa on kdyty liipi ja selvitelty edessd olevaa
tyomiiiiriiii. Sovellukset on tehty yhteniiisellii
tavalla pddosin Cobolilla. Kaiken kaikkiaan
vuosi 2000 on asiana yksinkertainen ja jiirjel-
ld ymmdrrettdvd.

A-luokan kansalaisia

Vuosi 2000 vaikuttaa myris uusiin henkilo-

syntyneet aiemmista ikiiluokista? 1800-lu-
vulla syntyneillii syntymiiajan ja tunnistus-
osan erottava viilimerkki on plus-merkki ja
meillti 1 90O-luvulla syntyneillii merkkin?i on
viiliviiva. Eri vaihtoehtoja punnittuaan
vdest<irekisterikeskus pii2ityi ehdottamaan
isoa A-kirjainta. A vahvistettiin, koska se
aiheuttaa vdhemmdn sekaannusta kuin esi-
merkiksi yhtiiliiisyysmerkki tai kauttaviiva.
Henkilotunnuksen rakennetta ei haluttu
muuttaa.

Rekistereissd pitii2i nyt oppia kiisittele-
mddn uutta merkkid, koska nykyiset ohjelmat
eivdt osaa sitd lukea. Muutokset pitiiii tehdii
kaikissa sovelluksissa, joissa henkilotunnus
esiintyy.

Markat euroiksi

Lisiivririii vuosituhannen vaihteeseen tuo
EU:n yhteiseen valuuttaan siirtyminen. Vuo-
den 1999 alusta esimerkiksi eliikkeet on kyet-
tava esiftAmadn markoissaja euroissa. Siirty-
mdkausi piiiittyy 1.1. 2002, jolloin rekiste-
reihin ei endd voida tallentaa markkoja.

Vaikka tietoliikenteessd ja rekistereissd
on vain euroja, tulee selvittii ne tulosteet,
joissa ansiot tai eliikkeet menneiltd vuosilta
fulee esiftea myos markkoina. Markkojen ja
eurojen kdsitteleminen sekaisin voisi johtaa
kansalaisen oikeusturvan heikkenemiseen.

Atk-jiiq'estelmiin on rakennettava kurs-
saukset markoista euroihin ja joissakin niiy-
toissii ja tulosteissa on oltava tuplavaluutat.

Myos lomakkeet ja esitteet on uusittava. Siir-
tymiikauden jiilkeen eliikepalkkoja ja ansait-
tuja eliikeoikeuksia laskettaessa rekistereissd
on uusia eurotietoja. Eliikepalkan laskennassa
markan ja euron yhdistely on viilttiimiitontii ja
mycis mahdollista, sillii vaihtokurssi on kiin-
te5.

Yhteiseen valuuttaan siirrymista pidetean
yleisesti tyoliiiimpiinii ja monimutkaisempana
operaationa tietokoneohj elmissa kuin r.uosi-
tuhannen vaihtumista. Valmistautuminen
muutokseen on aloitettu perustamalla tyoelii-
kejiirjestelmiin euroryhmd TER, jonka pu-
heenjohtajana toimii suunnittelujohtaja
Markku Hrinnin en ETK: sta.

lainmuutokset uhkana

Lainmuutokset ovat tyriel6kej iirj estelmiin tie-
tojiirjestelmissd keskeisessd asemassa. Ne on
aina tehtdvd muista tciistii riippumatta ja nii-
hin on osattava varautua. Tallii hetkella ei ole
tiedossa lainsii?idiinnon muutoksia vuoden
2000 alussa.

TARJA TUOMISTO
E I cike turv ake s ku l<s e n

tiedottaja
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Aiankohtaista u I koma i lta

Ranska

Laki rahastoivista
lisielikejiriestel m isti

Ranskassa viitisen vuotta vireillii
ollut hanke vapaaehtoisten rahas-
toivien lisiieliikejiirjestelmien
perustamisesta etenee. Lisiieliike-
jiirjestelmiii koskeva lakiesitys
hyviiksyttiin tammikuussa kansal-
liskokouksen toisessa kdsittelyssd.

Esitys menee vield parlamen-
tin toisen kamarin, senaatin
toiseen kiisittelyyn helmikuun
alussa. Lain odotetaan tulevan
voimaan kesddn mennessd.
Lisiieliikeyhticiiden perustami nen
on kuitenkinjo tdydessd vauhdis-
sa.

Jos ja kun laki saa parlamen-
tin lopullisen siunauksen. voivat
ty<inantajat perustaa rahastoivia
lisiieliikejiirjestelmiii tyontekijoil-
leen ja vdhentdd niihin maksa-
mansa maksut pakollisista sosiaa-
livakuutusmaksui sta miiiiriittyyn
enimmdismddrddn asti.

Laki koskee niita noin 14
miljoonaa yksityisen sektorin
palkansaajaa, jotka kuuluvat
palkansaaj ien yleiseen sosiaaliva-
kuutukseen. He kuuluvat pakolli-
sesti mycis tyomarkkinasopi-
muksiin perustuviin lisiieliikej iir-
jestelmiin.

Tyontekijiit voivat vdhentid
uudet vapaaehtoiset maksut sekd
pakollisista sosiaalivakuutusmak-
suista ettd verotuksessa. Julkisen
sektorin tyontekrjoillii ja yrittiij i1-
lii on jo aiemmin ollut mahdolli-
suus tdydentdd eldketurvaansa
yksityisissii lisiieliikej iirj estel-
missii ja vdhentdd niihin maksa-
miaan maksuja pakollisista va-
kuutusmaksuista.

Tyonantaja tai ryhmii tyonan-
taj ia voi perustaa lisiieliikej iirjes-
telmdn omasta aloitteestaan tai
tyoehtosopimukseen perustuen.
Tyonantajan omasta aloitteesta
perustettuun j iirj estelmiiiin liit-

tyminen ja siinii pysymlnen on
tyontekrjiille vapaaehtoista. Jos
tyrinantaj a ei perusta lisiieliikej iir-
jestelmiiii, voi tycintekijii liittyii
ulkopuoliseen jiirjestelmiiiin.
Tyonantaja voi maksaa tyonteki-
jiistii maksuja mycis tdllaiseen jdr-
jestelmiiiin. Maksutaso on muu-
ten vapaasti sovittavissa, mutta
tyoantajamaksu ei saa olla enem-
piiii kuin neljd kertaa tyontekijiin
vuotuinen maksuosuus.

Uusista jiirjestelmisti voi-
daan maksaa vanhuuseldkkeiti
siitd alkaen, kun tyontekijiillii on
oikeus pakollisiin vanhuuseldk-
keisiin. Jarjestelmdt eivdt siis voi
tariota mahdollisuutta eliikeiiin
alentamiseen. Karttuneesta eld-
keturvasta 20 prosenttia voidaan
maksaa kertasuorituksena.

Jos tyontekijd sairastuu tai
tulee tydttomdksi, voidaan hdnel-
le maksaa koko karltunut eldkeoi-
keus, tai jos hdn kuolee ennen eld-
keik[?i. voidaan karttunut eldke
maksaa perhe-eldkkeend.
Tyopaikkaa vaihtavalla tydnte-
kijiillii on oikeus vaatia karttuneen
eldkeoikeuden siirtdmistd uuden
ty6nantajan lisiieliikejiirjes-
telmddn ilman ylimiiiiriiisiii
kustannuksia.

Lisiieliikei iirj estelmiS voivat
hoitaa vakuutusyhtiot, keskiniiiset
avustuskassat (mutuelles) ja
yksityiset avustuskassat (institu-
tions de prevoyance).

Rahastoj en sij oittamista kos-
kevat mddrdykset ovat herdttaneet
keskustelua parlamentissa. joten
niiden lopullisesta sisdllostd ei
vield ole tietoa. Tarkoitus on
kuitenkin kannustaa sijoittamista
osakkeisiin. Lakiesitys liihtee sii-
tA, etta velkakirjoihin saisi sijoit-
taa enintddn 65 prosenttia varois-
ta. Osa varoista voidaan sijoittaa

myris tyonantajan omaan yrityk-
seen. Esityksen mukaan tyon-
antajalla ja tyontekijoillii tulee
olla j ii4 estelmdn hallinnossa yhtd-
l6inen edustus.

Vasemmistopuolueet j a tyrin-
tekijiijiirjestot ovat vastustaneet
uusien eliikejiirjestelmien perus-
tamista. Niiden katsotaan heiken-
tiiviin nykyisten, j akojiirj estelmiil-
la rahoitettavien pakollisten
eliikej iirj estelmien rahoituspoh-
jaa. Sosialistipuolueen edustajat
ovatkin uhanneet kumota lain, jos
puolue pddsee valtaan vuoden
1998 vaalienjdlkeen.

Hallitus ei kuitenkaan usko,
ettii ikiiiintyviin vdeston eldketurva
kyetiiiin tulevina vuosikymmenini
siii lyttiimiiiin pelkiistiiiin j akoj iir-
j estelmiiiin perustuvalla rahoituk-
sella.

Pitkiiaikainen sddstdminen
elikerahastoihin tuo mytis Rans-
kan pdSomamarkkinoille kaivat-
tua kotimaista pddomaa. Nylyi-
sin Ranskan porssiosakkeista 36
prosenttia on ulkomaisessa omis-
tuksessa.

Arviot vuotuisesta maksutu-
losta vaihtelevat. Varovaisimpien
arvioiden mukaan maksuja kart-
tuisi liihivuosina noin 10 miljardia
frangia vuodessa, mikd on vain
prosentin verran Ranskan koko
vuotuisesta eldkemaksutulosta.
Toiveikkaammat arvioivat pAa-
omamarkkinoille virtaavan 30 -
50 miljardia frangia vuodessa.

(lBIS, The Economist, Finan-
cial Times, Le Figaro magazine)
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Ruotsi

Tyti kyvyttiimyyse likkee n
saaminen vaikeutuu

Ruotsin valtiopiiiviit hyviiksyi
j oulukuussa lainmuutoksen, j olla
sairauspdivdrahan sekd tilapdisen
ja jatkuvan tyokyvyttcimyys-
eldkkeen mycintdmisedellytyksiii
tiukennettiin. Nditd etuuksia voi
tdmdn vuoden alusta lukien saada
vain tiukasti liiiiketieteellisin pe-
rustein.

Vuoden alusta poistuivat
myris 60 vuotta tdyttdneitii ty<in-
tekijciitti koskeneet lievemmdt
tyolqry)'ttomyyden arviointikritee-
rit. Ikii, asuinpaikkakunta, koulu-
tus tai aikaisempi tyokokemus
voidaan uudistuksen jilkeen ottaa
huomioon vain poikkeustapauk-
sissa tydkyvyttdmyytta arvioita-
ESSA.

Henkilci, joka ei endd ole ty<i-
kykyinen aikaisempaan tyohonsii,
mutta kykenee tekemddn .jotain
muuta tycitd, ei ole endd oikeutettu
tyokyvyttomyysetuuksiin. Sil1d,
missiipiiin Ruotsia mahdollinen
muu tyopaikka sijaitsee, onko
palkka pienempi kuin aikai-
semmassa ty<ipaikassa, tai onko
tyot2i ylipiiiinsd tarjolla, ei ole
endd merkitystd arvioitaessa
oikeutta etuuksiin.

Kokopiiiviity<issd o1lut tyrin-
tekrjii, joka ei endd ole ty<ikykyi-
nen aikaisempaan ty<ihrinsd. mut-
ta voisi liiiiketieteel I isin kriteerein
selvitd jostain muusta kokopiivd-
tyostii, ei ole oikeutettu saamaan
osaeliikettii. jos hdn jatkaa osa-ai-
kaisena tyontekijiinii aikaisem-
massa ty<issddn. Ensisijaisesti on
otettava vastaan mikd tahansa ko-
kopiiiviityo.

M iiiiriiykset koskevat erityi-
sen ankarasti yrittiijiii, joiden oi-
keus tytittomyyspdivdrahaan on
tiukemmin siiiidelty kuin palkan-
saajilla. Jos esimerkiksi maatalo-
usyrittiij ii tulee tycikyvyttomziksi
maatalousyrittiijiin tyohon, mut-
ta voisi selvitd jostain muusta

tyost2i, tulee hdnen myydii tilansa
saadakseen oikeuden tyottcimyys-
pdivdrahaan sind aikana, kun hdn
etsii uutta tyotd.

Uudistuksella arvioidaan
sddstettdvdn tyokyvyttomyysme-
noissa 1,2 miljardia kruunua
vuonna 1997 ja 2,3 miljardia
vuonna 1 998. Vaikutuksia tycitto-
myysmenoihin ja kunnallisen toi-
meentulotuen kustannuksiin ei
ole arvioitu. Uudistuksen tarkoi-
tuksena onkin ennen kaikkea
"puhdistaa" tyokyvyttomyys-
etuuksien saajista ne,jotka kuu-
luisivat esimerkiksi ty<ittrimyys-
korvausten piiriin. Uudistuksen
vaikutuksia ja mahdollisia vriliin-
putoamistilanteita on tarkoitus
seurata tarkasti. Vakuutuskassat
joutuvat mycis tehostamaan kun-
toutustoimenpiteitiiiin.

(RFV Informerar, Frin Riks-
dag & Departement, Svenska
Dagbladet)
Leskeneldkkeend maksettavia

Leskeneliike
tuloharkintaiseksi

kansaneldkkeitd (alkueliikettii,
jatkettua alkueldkettd, erityistd
leskenelSkettii ja leskeneliikettii)
on pienennetty tiimiin vuoden
alusta, mutta niihin maksettavaa
eldkevdhenteista elekelisaa on
vastaavasti korotettu. Lesken-
eliikkeenti maksettavat kansan-
eldkkeet ovat nyt 90 prosenttia
alennetusta perusmddrdstd, kun
ne aikaisemmin olivat 96 prosent-
tia. Vastaavasti eliikelisii on 61,5
prosenttia alennetusta perus-
mddrdstd, kun se aikaisemmin oli
55,5 prosenttia. ATP-eliike vdhen-
tiiii eliikelisiiii tiiysimiiiiriiisesti.

Vuoden alusta lyhennettiin
my<is alkuelSkkeen maksukautta
kahdestatoista kuukaudesta kuu-
teen kuukauteen. Jos leskelld on
huollettavana alle I 2-vuotias lap-
si, maksetaan elSkettd kuten
aikaisemminkin kunnes lapsi
tayttaa 12 vuotta.

Leskeneldkkeen6 maksettavat
kansaneldkkeet muuttuvat koko-
naan tuloharkintaisiksi huhtikuun
alusta lukien. Ainoastaan puoli-
son kuolemaa seuraavien kuuden
ensimmdisen kuukauden ajalta
tuloharkintaa ei sovelleta, ei
myoskiiiin niin kauan kuin leskellii
on huollettavana samassa ta-
loudessa asuva alle I 2-vuotias lap-
si. Muutos koskee arviolta 50 000
lesked, ja sillii lasketaan sddstet-
tiiviin 500 miljoonaa kruunua
vuosittain. Muutos ei vaikuta les-
keneliikkeinii maksettavi in ATP-
eliikkeisiin.

(RFV Informerar, Frin Riks-
dag & Departement, Svenska
Dagbladet)

SINIKKA LAITINEN
E I ciketuru a kes kuks en hrt kij a
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HI S"]TO RIAAN ANKKT]RO I"]TU
"]TULtrVAISLIUS

Vartia Pentti jaYlci-Anttilu Pekka: Kansantalou.s 2021
Yhteis.julkaisu: ETLA (sarja B 126) / SITRA (No 153) 1996

Erilaiset tulevaisuudenkuvien ar-
viot ovat viimeisten vuosikym-
menien aikana yleistyneet siind
mddrin, ettd ne herdttdvdt endd
vain vdhdn huomiota, verrattuna
esimerkiksi Rooman klubin en-
simmdisiin raportteihin. Elinkei-
noeldmdn talousoppineiden toi-
mitusjohtajien Pentti Vartian
(ETLA) ja Pekka Yl[-Anttilan
(Etlatieto oy) kirja "Kansantalo-
us2021" on kuitenkin enemm[n
kuin pelkkl arvio Suomen
tulevaisuudesta.

Ki{assa tehdii[n laaja katsa-
us uudempaan
taloushi stori -
aamme, ja luo-
daan helppo-
tajuinen katsaus
sekd laajaan em-
piiriseen tieto-
materiaaliin ettd
teoreettisiin selityksiin Suomen
ja muun maailman menosta.

Metodia voisi luonnehtia his-
toriallisempiiriseksi. Esityksissii
viitataan huomiota herdttdvdn
usein ETLAn tutkimuksiin. joi-
hin kirjoittajat tietenkin ovat
ty<insii puolesta perusteellisesti
tutustuneet.

Viittauksia tehdiiiin kylliikin
hyvin laajasti sekii kotimaisiin
ettd ulkomaisiin liihteisiin. Ei voi
kuitenkaan valttya ajatukselta,
ettii kirjan Suomi on yksityisen
elinkeinoeldmdn Suomi-kuva ja
jossain mddrin yksipuolinen.
Kirjaa voi tdst[ puutteesta huoli-
matta suositella jopa oppikirjak-
si tiedonniilkiiiselle yleistille, kan-
salaisopistoihin, yliopistojen pe-
ruskursseille tai jopa maamme
kouluihin.

Kirjan pedagoginen, joskus
jopa kiusallisen perusteellisesti
selittdvi ote on varmasti monelta
osin tarpeellinen. Mustavalkoi-
nen kuvitus on sopivan runsasta
ja mielenkiintoista, tilastolliset
kuviot ovat selkeitii ja usein esiin-
tyviit tietoruudut valaisevia.
Muutamat paino- ja oikolukuvir-

heet eivdt liiaksi hiiiritse. Myos
eldketurvan ongelmia pohdis-
kelevat tutkij at, lakimiehet, aktu-
aarit ja suunnittelijat voivat suu-
resti hyotyti kirjan sisdll<!,st6, var-
sinkin sen pitki2i ajanjaksoja esir
televdsti tietomateriaalista.

Historian kulku on kirjassa
talouseldmdpainotteinen ja tun-
tuu paikoin aika virtaviivaiselta.
Talous kasvaa ja kaikki kehittyy
parhain piiin taloudellisen vapau-
den, tycinjaonja teknologisen ke-
hityksen vauhdituksella.

Kirjoittajat eivdt juurikaan
ole analysoi-
neet talouden
vuorovaikutuk-
sia muihin kuin
taloudellisiin
tekijoihin, ku-
ten instituutioi-
den rakentee-

seen, konflikteihin ja sosiaalisiin
ongelmiin. Tosin kirjoittajat ovat
ottaneet kiinnostavalla tavalla
huomioon uudet ns. sisdsynryisen
kasrun teoriat, joiden juuret joh-
tavat oppimiseen. He myos jatku-
vasti painottavat oppimisen tdr-
keyttii.

Olisi ollut paikallaan tutkia
valtiovallan ja
sen ympdrille
luotujen insti-
tuutioiden ja
myos sotien
vaikutuksia ta-
loutemme kul-
kuun. Sosiaali-
turvan j a yleisten julkisten palve-
lujen merkitys sodanjiilkeiselle
Suomelle on myos puutteellisesti
ja aika viitteenomaisesti esitetty.
Ainakin jos sitd vertaa tuotanto-
eldmdn, pankkimaailman ja ta-
louspolitiikan perusteelliseen kd-
sittelyyn. Instituutioista kes-
kuspankki on etusijalla, politii-
kassa vastaavasti palkkaneuvot-
telut ovat saaneet korostuneen
runsaasti huomiota osakseen.

Koulutus on ainoa ei-talou-
dellinen julkinen palvelu johon

kirjoittajat kiinnittiiviit runsaam-
min huomiota. Sen sijaan sosiaa-
liturvan, kuten eldketurvan, van-
hustenhuollon, terveydenhoidon
ja piiiviihoidon merkitystd kau-
punkilaistumisen, etenkin Eteld-
Suomen hyvinvoinnin ja kasvun
mahdollistajana ei ole otettu juu-
rikaan huomioon.

Kuvaus jd"d perinteisen ta-
loustieteen viirittiim[ksi. Tosin
on myonnettdvd, ettd talouspai-
notteista kuvaa kiqa markkinoi
erinomaisesti. Se tuo esille monia
selkeitii trendejii Suomen talou-
den kehityksestii. Myos sen viesti
talouspolitiikasta ja sen mah-
dollisuuksista tuntuu aika realisti-
selta. sillii politiikan vapausastei-
ta ja vaihtoehtoja ei juurikaan
niiytii loytyviin.

Suomen on jatkettava integ-
raatiolinjaa j a tiukkaa budj ettipo-
litiikkaa. EMUssa palkkojen ja
hintojen joustoja on pakko ai-
kaansaada valuuttakurssipolitii-
kan poistuttua. Ki{oittajat ennus-
tavat, etti vuonna 2021 Suomes-
sa on siirrytry "mikrokorporatis-
miin" eli yritys/toimipaikkakoh-
taisiin neuvotteluihin j a ratkaisui-
hin. Jos niiin kiiy, niin tiillii voi

olla laajaa vai-
kutusta mycis
pakolliseen so-
siaaliturvaan,
ja erityisesti
eldketurvaan.

Eliikkei-
den rahoitta-

misesta kirjoittajat ovat muuten-
kin huolissaan, vaikka toteavatkin
ettd vdest<in vanheneminen on
yhteistii kaikille OECD-mai11e.
EMUn mukanaan tuomat riskit
tiedostetaan myos. Kiqoittajat
eiviit myoskiiiin tunnu kovin opti-
mistisilta tydttomlyden alenemi-
sen suhteen, silld voimakaskaan
talouskasvu ei endd yksin riitii.

Julkisen seklorin ja valtion
profiilia kirjoittajat haluavat sel-
vdsti madaltaa linjalla: "hyvin-
vointivaltiosta hyvinvointiyhteis-

kuntaan". Kirjoittajat eiviit kui-
tenkaan markkinoi radikaaleja
yksityistiimissuunnitelmia, vaan
viesti on pikemmin. ettei esimer-
kiksi kaik:kia terveys- ja koulu-
ruspalveluja vdlttimdttd tarvitse
tuottaa julkisesti.

Kirja on parhaimmillaan ku-
vatessaan sodan jiilkeistd Suo-
mea, jonka kuvaukseen ETLAn
tutkijakunta on merkittdviillii ta-
valla muutenkin osallistunut.
Kansainvdlistyminen ulkomaan-
kaupassa ja yritysten omistussuh-
teissa tulee hyvin esille. Samalla
tulee kuvatuksi sisdinlimpidvdn,
ldhes merkantilistisen ilmapiirin
sdvyttdmdn aikaisemman talou-
temme hidas avautuminen kohti
modernia rationaalista avota-
loutta, jossa omistukset ja kau-
pankdynti kulkevat ristiinja ver-
kostoja luodaan yli entisten maa-
ja kulttuurirajojen.

Kirjassa pohditaan myos
mahdollisia talousyhteistyon
muotoja ja kumppaneita. Liihi-
alueet, kuten Pohjoismaat ja Itii-
meren alue ovat Suomelle jatkos-
sakin tdrkeitd. Kuitenkin erityi-
sesti Veniijiin kehitysniikymiit ei-
vdt kirjassa esitettyjen tietojen
perusteella tunnu kovin lupaavil-
ta.

Vanha kasl'u- ja sivisfyspro-
jekti ei eniiii riitii, vaan Suomen
olisi loydettiivd itselleen avautu-
vasta maailmankaupasta uusia
markkinarakoj a tieto-taidon alr-rl-
la. Laatuun ja koulutukseen on
satsattava oikealla tavalla, siten
ett[ oppiminen on jatkuvaa.

Kaiken kaikkiaan pidiin kir-
jaa jiirkeviinii ja maltillisena ta-
louseldmdn puheenvuorona.

MIKAEL FORSS
E I ci ke t urv a ke s ku l<s e n

tutkimuspridllikkr)

-

Koulutus on ainoa ei-talou-
dellinen julkinen palvelu,
iohon kirjoittajat kiinnittii-
vfr t runsaammin huontiota.
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Kirjan Suomi on yksityisen
elinkeinoelimiin Suomi-kuva



HYVNNV O IN']T IVA[-T= N ON
TONNtrN PUOLI -

RAH O I "]TUSNAK O K T][-A{A
Robert Hagfors: Sosiaalitur-van rahoituksen kansainv'cilisici kehity'spiirteitri.

Kunsaneltikelaitos. Sosiaali-.ja terve-rlstlrrt,an tutkimuk.sia I3. Helsinki 1996

Robert Hagforsin tutkimus analy-
soi hyvinvointivaltiotutkimuksi s-
sa vdhemmdn kiisiteltyii aihetta:
sosiaaliturvan rahoitusta. Tutki-
muksen aihe on tdrked, koska ai-
kaisemmassa tutkimuksessa ei
ole riittdvdsti otettu huomioon
hyvinvointivaltion rahoituksen
(liihinnii rahoituksen suorittaj ien)
ndkokulmaa. Rahoitushan on
sosiaal ietuuksien jakamisen toi-
nen puoli, ja rahoituksen jiirjestii-
mistavalla myos suuri vaikutus
ihmisten hyvinvointiin. Niiissii
suhteissa Hagforsin tyo aukoo
uusia uria Suomessa, joskin ai-
kaisemmin rahoitustarkasteluj a
on tehty kansainvdlisesti esimer-
kiksi OECD:n taholta.

Tutkimus on empiirinen tar-
kastelu, joka tutkii 2l OECD-
maan sosiaaliturvan rahoitusta
wosina 1980-1991. Sosiaalitur-
van rahoitusta tarkasteltiin suh-
teessa kansantalouden muuhun
kehitykseen, ja kansantalouden
avoimuuteen. Sosiaaliturvan ra-
hoituksen rakenteen kehifystd tar-
kasteltiin eri maissa ja erilaisissa
valtioiden ryhmissi tutkimusjak-
son aikana. Myris Euroopan unio-
nin vaikutusta sosiaaliturvan ra-
hoitukseen tutkittiin.

Kiinnostava rahoituksen tar-
kastelu koski Pohjoismaita. Nou-
datetaanko Pohjoismaissa sa-
mankaltaista rahoitustapaa. ja
muodostavatko Pohjoismaat yh-
tendisen hyvinvointivaltioryh-
mdn. T[std voitiin nostaa kiinnos-
tava, yleisempi kysymys: mitd ra-
hoitusndkokulma merkitsee hy-
vinvointivaltioiden luokitteluille.
Haj oavatko yleisesti k?iytetyt hy-
vinvointivaltioiden luokittelut,
esim. pohjoismainen. korporatii-
vinen, residuaalinenl ja Viilime-
ren hyvinvointivaltiomalli, kun
luokittelu perusteeksi otetaan
hyvinvointij iirj estelmien rahoitus.

1 Residuaalimallilla Hagfors tarkoittaa
niitii maita. joita ei ole saatu sijoitettua
muihin hyvinvointivaltiotyyppeihin.

Hagforsin mukaan sosiaali-
turvan rahoitus vaihtelee kansan-
talouden avoimuuden mukaan, ja
suurimmat rahoituksen raken-
teelliset muutokset ovat tapahfu-
neet kaikkein avoimimmissa talo-
uksissa. Sosiaaliturvan rahoi-
tuksen suhde kansanfuotteeseen
oli keskimiiiirin korkein pohjois-
maisessa hyvinvointivaltiomal-
lissa. Rahoiruksen suorittajia tar-
kastellessaan Hagfors tekee
seuraavat havainnot:

- julkisen sektorin osuus so-
siaaliturvan rahoituksessa on vd-
hentynyt residuaalisen ja korpo-
ratiivisen mallin maissa. Se on
kasvanut poh-
joismaisen mal-
lin jaViilimeren
alueen maissa.

- tyonanta-
jien rahoitus-
osuus on pie-
nentynyt kaikis-
sa tarkastelluis-
sa maissa.

vakuutettujen rahoitus-
osuus on pienentynyt lieviisti
Pohjoismaissa ja Vdlimeren
maissa. Se on kasvanut korpora-
tiivisen ja residuaalisen mallin
marssa.

Pohj oismaissa julkisen sekto-
rin osuus sosiaalifurvan rahoituk-
sesta on kasvanut tarkasteluj aksol-
la l98G-1991. Rahoituksen muu-
tokset ovat olleet samankaltaisia
Suomessa ja Ruotsissa, ja niiden
voidaan sanoa muodostavan ns.
pohjoismaisen hyvinvointivaltio-
parin. Sen sijaan Tanska ja Norja
kuuluvat rahoitusrakenteen perus-
teella sellaisten maiden joukkoon
kuten Australia, Kanada, Iso-
Britannia, Irlanti ja Yhdysvallat.
Tiitii ryp?istii on yleensd pidetty re-
siduaalisen hyvinvointivaltiomal-
lin edustajina.

NiiistA havainnoista pdds-
tiiiinkin tutki muksen hyvinvointi-
valtioluokituksia koskevaan joh-
topddt<ikseen. Kun luokitteluissa
otetaan huomioon rahoitusndk<i-

kulma, voidaan nykyisiii hyvin-
vointivaltioiden luokituksia arvi-
oida uudelleen. Myos ndiden luo-
kitusten laadintaperusteita on
syytii pohtia. Rahoitusndkokulma
on nostettava etuus- ja sosiaalis-
ten oikeuksien ndkrikulmien rin-
nalle.

Sitii se on jo yksistiiiin siitii
yksinkertaisesta syystd, ettei
nuorta vdked ole jatkossa riittd-
viisti tarjolla. Vdest<irakenteem-
me takaa sen. etta kysytyin osa
tycivoimasta.25 45-vuotiaat.
vdhenee l6hivuosina voimak-
kaasti ja yli viisikymppisten m[d-
rd tietenkin lisiiiintyy. Julkisuu-

dessa on
useammallakin
suulla muistu-
tettu, ettd juuri
tuo 25 - 45-
r.uotiaidenmdd-
rii viihenisi liihi-
vuosina perdti
150 000:lla.

Hagforsin futkimus tuottaa paljon
uutta tietoa sosiaalifurvan rahoi-
tuksesta ja sen kansainvdlisestd
kehityksestii. Se osoittaa myris
paljon kiiytettyjen hyvinvointi-
valtioluokitusten pulmia ja rajoi-
tuksia.

Er2is kysymys, jota jai tutki-
musta lukiessa pohdiskelemaan,
oli se, miss[ miiiirin sosiaalitur-
van rahoitus on itsendinen ulottu-
vuus. Vai onko niin, ettd rahoitus
on aina suhteessa sosiaaliturvan
tavoitteisiin ja menetelmiin. Toi-
sin sanoen ne tavoitteet (esim. vd-
himmdistoimeentulo, tai kulutus-
tason sdilyttdminen) ja ne mene-
telmdt (esim. vakuutus, a\.ustus,
huolto), jotka kussakin maassa
valitaan, miiiirittiiviit myos pitkiil-
ti sen, minkd ryyppistii rahoitus-
j iirjestelmiiii kussakin hlvinvoin-
tivaltiossa kaytetaen.

KARI SALMINEN
Ekiketurvakeskuksen

tutkija

Sosiaaliturvan rahoituksen
suhde kansantuotteeseen oli
keskimiiiirin korkein poh-
joismaisessa hyvinvointival-
tiomallissa.
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Tiedoksi

Uusi jiriestelmii tuli voimaan vuodenvaihteessa

LOPETTAM ISTUKI H ELPOTTAA
YTL|ELYSTA LUOPUMTSTA

Uudessa maataloustuotannon lo-
pettamistuessa yli 50-vuotiaalle
vilj ehj iille voidaan maksaa kerta-
korvaus tuotannon pysyviistii lo-
pettamisesta. Tilan pellot myy-
diiiin lisiimaaksi toiselle viljelijiil-
le, jolla on ennestddn peltoa vilje-
lyksess6. Lopettamistukea mak-
setaan luovutettavien peltoheh-
taarien, kotieliiinyksik<iiden ja
maitokiintion mukaan. Tukea voi
saada vain etelhisessd Suomessa
A- ja B-alueilla. Tuen mydntdd
Maatalousyrittiij ien eliikelaitos.

Maataloustuotannon lopetta-
mistuki on tarkoitettu 50 - 64 -
lr.rotiaille maatalouden haqoitta-
jille sekii heidiin puolisoilleen tai
leskilleen. Luopuvan viljelijiin on
pitiinyt ha{oittaa maataloustuo-
tantoa vdhintddn kymmenen vuo-
den ajan ennen luopumista.
MYEL:n mukaista tiiyttii tyoky-
q4tomyyseldkettd, yksilollistii
varhaiseldkettd, vanhuuseldkettd,
tyott6myyselakettii tai luopumis-
tukea saava ei voi saada lopetta-
mistukea.

Kotielimisti luovuttava

Peltojen lisdksi luopuvan viljel-
jiin on luovuttava myos kotieliii-
mistii ja maitokiinti<istd.

Lopettamistukea maksetaan-
kin luolutettavien peltohehtaa-
rien ja kotieldinten mddrdn sekd
maitokiintion suuruuden perus-
teella. Tirki voi olla viihintiiiin
20 000 ja enintddn 200 000 mark-
kaa; yksikkokohtaisista markka-
mddristi piiiitostii odotetaan tam-
mi-helmikuun vaihteessa. Tuki on
vi ljelij iille verotettavaa tuloa.

Lopettami stukij iirj e ste lmii
on voimassa vuosina 1997-1999.
Jdrjestelmdn tavoitteena on maa-
talouden rakenteen parantaminen
helpottamalla viljelystii luopuvi-
en luopumista ja toisaalta lisa-
maan saantia niillii tiloilla, jotka
jatkavat viljelyii. Thkea makse-
taan vain EU:n m66rittelemilliiA-
ja B-alueilla eli suunnilleen Tam-
pere-Mikkeli -linjan eteldpuo-
lella.

Tytinjako EU-hakemusten
kiisittelyssii muuttu nut
Eldketurvakeskus (ETK) ja Kela
ovat sopineet ty<injaon muutok-
sista EU-eliikehakemusten kd-
sittelyssd. Tiihiin asti ulkomailla
asuvan elSkehakemus on ldhetet-
ty sekii Eldketurvakeskukseen
ettd Kelaan ja molemmat ovat
hoitaneet yhteydenpitoa ulko-
maille erikseen.

Suomessa asuvien hakrjoi-
den eliikehakemukset ulkomaille
on toimittanut se eliikejiirjestel-
m6, johon hakemus on jiitetty.
Suurin osa eldkehakemuksista jii-
tetddn Kelan paikallistoimistoon.
jolloin Kela on hoitanut yhteydet
ulkomaille myds tyoeliikelaitos-
ten puolesta valtaosassa tapauk-
sia.

Nyt ETK ja Kela ovat sopi-
neet, etti ETK hoitaa aina yhtey-
det ulkomaille. jos hakija asuu
Suomessa. Kela puolestaan hoitaa
ulkomailla asuvien eliikehake-
musten yhteydet, mycis tycielii-
kejiirjestelmiin osalta. Yksityis-
kohdista sovitaan syksyllii 1997.

Vuoden 1997 alusta alkaen
ETK hoitaa yhteydenpidon ulko-
maille niissd E,U-tapauksissa,
joissa ei kansaneldkettd ole lain-
kaan haettu, vaikka hakemus olisi
jiitetry Kelan paikal I istoimistoon.

Vuonna I 996 jaostoon saapui
yhteensd 14 633 EU-eldkeasiaa
(hakemuksia, lisiitietopyyntojii,
eliikepiiiitoksiii ym.) eli noin tuhat
enemmdn kuin edellisr.uonna. Ja-
osto kasifteli 16 441 asiaa eli 3
750 asiaa enemmdn kuin edellis-
vuonna.

Ulkomaisia eldkehakemuksia
saapui jaostoon 4 324, noin 300
vdhemmdn kuin vuonna 1995.
Suomessa asuvien eliikehake-
muksia viilitettiin ulkomaille lii-
hes yhtii paljon kuin vuonna 1995
eli 620 hakemusta. Kela hoitaa ul-
komaan hakemusliikenteen valta-
osassa ndistd hakemuksista.

Lisiitietopyyntojen mddrd
kasvoi noin tuhannella edellis-
vuodesta eli vuonna 1996 jaos-
toon saapui 5 819 lisiitietopyyn-
toA. Lopullisia eliikepiiitoksiii
saapui 3 469. Lisiiystii on yli 300
piiiitostii edelliseen vuoteen
verrattuna.

Kiisittelyajat lyhentyneet

Kiisittelyajat lyheniviit siten. ettd
96,4 prosenttia ulkomailta saapu-
vista hakemuksista viilitettiin
tyoeliikelaitoksiin kuukauden ku-
luessa. Suomessa asuvien eldke-
hakemuksista yli puolet liiheter
tiin eteenpdin kahdessa kuukau-
dessa ja yli 70 prosenttia kolmen
kuukauden kuluessa. Useimmiten
ndissd viivdstys johtui vakuutus-
kausitodistuksesta. Kaikista jaos-
ton toistd kiisiteltiin kolmessa
kuukaudessa 92.8 proscnttia.

Riitta Korpiluonu

Pellot myytivi tai
lahjoitettava
Tuotannosta luopuvan viljelijiin
on myytdvd tai lahjoitettava tilan-
sa pellot tai viihintiiiin kaksi kol-
masosaa peltoalasta. Peltojen
vuokraaminen ei ole tuen ehtojen
mukaan mahdollista. Peltojen on
siirryttdvd sellaiselle viljelij iille,
jolla onjo ennestddn hallinnassa
vdhintddn I 5 peltohehtaarin suu-
ruinen tila. Jos peltoa jiiii luopu-
van viljelijiin hallintaan. myris
tdmd pelto on pidettdvd viljele-
mdttd tuen maksun ajan. Sitii ei
saa myoskddn vuokrata toiselle
maatalouskdyttri<in.

Lopettamistukipeltojen uu-
della viljeh.yiilld on oltava voimas-
sa oleva MYEl-vakuutus. Hdnen
on myris annettava sitoumus siitd,
ettii hiin ha{oittaa maataloutta
koko peltoalallaan vdhintddn vii-
den vuoden ajan.

Mela hoitaa

Lopettamistukiasioita hoitaa
Maatalousyrittiij ien eliikelaitos.
Vaikka lopettamistuki ei ole elii-
ke, se muistuttaa monilta ehdoil-
taan vilj elij oiden luopumistukea.
Tiistii syystii myos hakemusten
kiisittely sij oitettiin Melaan.

Sari Hrikkinen
Mela

Hakemusruuhkat purettu

Hakemusruuhkat on nyt purettu
Eldketurvakeskuksen ulkomais-
ten hakemusasiain jaostossa.

Jaosto siirtyi vuoden vaih-
teessa lakiosastolta tietopalvelu-
osastolle ja samalla se muutti ni-
mensd Y hdyslaitosti imiksi.

Tytie
uusi

like-lehdelle
toimitusneuvosto

Vuodesta 1995 liihtien Tyoeliik-
keen kahdeksasta toimitusneu-
voston jdsenestd puolet on edus-
tanut tycieldkelaitoksia. Samalla
sovittiin, ettd toimitusneuvoston
toimikausi on yksi vuosi ja ettd
sen pddttyessd vdhinthdn puolet
j iisenistii vaihtuu. Vaihdettaviin
jiiseniin ei lueta piiiitoimittajaa ja
to i m i tu spiiiil I i kkoii.

Uusia toimitusneuvoston jd-

seni6 ovat Keijo Kouvrnen llma-
risesta, Jukka Vainio Eliike-Sam-
mosta ja Riitta Korpiluoma
ETK:sta.

Toimitusneuvostossa jatka-
vat Kintmo Eskolu (Mela), Mi-
kael Forss (ETK) ja Riittq Heino-
nen (LEL Tyoeliikekassa). Leh-
den piiiitoimittajana toimii P i rkko
Jdtiskelciinen ja toimituspiiiillik-
kona M ut'ju - Li isu Tu ku I u.
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Maatalouslomitukseen
muutoksia vuodenvaihteessa

i,HiTLii'*:i[HJ"#:Hllffi -ix,,rJ'o]u*i',?,"',i0,,'T!iil11Eliike-sampo
teessa. Siinri lomituksen j iir; estii-
misvastuu siirtyy Maatalousyrit-
tiijien eliikelaitokselle kolmen
vuoden siirtymdajan jiilkeen.
My6s kiiytiinnon lomitustoim in-
taan tuli samalla joitakin muutok-
sla.

Uudessa lomituspalvelulais-
sa vastuu lomituksen jiirjestiimi-
sestd siirtyy Melalle vuonna
2000. Tiillaisen ns. Mela-mallin
toteuttamisesta sovittiin jo vuon-
na 1995 toimineessa lomituspal-
velujen hallinnon kehiftamistyo-
ryhmdssd. Nykyiselliiiin lomituk-
sen jii1lestrivrit kunnat. Tavoittee-
na on, ettd ensisijaisesti kunnat
jiirjestiiisiviit lomituspalvelut pai-
kallistasolla my<is r.uoden 2000
jiilkeen.

Uusi laki toi mukanaan muu-
toksia myos kdytdnndn lornitus-
tyohon. Pienillii, alle l5 kotiekiin-
yksikon tiloilla lomaan oikeutet-
tujen on pidettrivii I I piiiviiii r,.uo-
silomastaan yhtii aikaa. Muutok-
sen tavoitteena on, etta lomittajal-
le saataisiin Uysi tydpaivA yhdel-
lii tilalla.

Viime vuoden loppuun saak-
ka karjatalousyrittiijill?i oli mah-
dollisuus pitaa 12 pdivdd ruodes-

"Kunnon ohjelma" ikiiiintyvrin
ihmisen liikuttamiseksi kdynnis-
tyy TV2:ssa kesdkuussa 1997
yhteistyrissd Eldkevakuutusosa-
keyhtio Ilmarisen kanssa.

Televisiosarja kertoo liikun-
nasta elinvoiman ja toimintaky-
vyn ldhteen6 sekd keinona vas-
tustaa vdestrin ikii2intymisongel-
maa. Ohjelmaa ldhetetddn vii-
koittain vuoden loppuun 35:na20
minuutin jaksona. Se kertoo viih-

hiiistiija uudessa laissa se poistet-
tiin kokonaan. Sen tilalle tuli
mahdollisuus tyollistiiii kunnan
kuukausipalkkainen lomittaja
maatilan toihin enintiiiin 100 tun-
niksi r,uodessa yrittiijiiii kohti.
Tiitii lisiilomitusta voi saada 1o-
mittajien tyotilanteen mukaan ja
siitii peritiiiin tuntikohtainen kor-
vaus.

Viimevuotiseen tapaan vilje-
hjii voi valita, kiiyttiiziko hiin kun-
nan lomittajaa vai jiirjestiiiiko lo-
mituksensa itse. Itse jiirjestettyii
lomitusta helpotettiin siten, ettd
myos samalla tilalla asuva voi toi-
mia omana lomittajana. Mljehla
saa myos viimevuotista suurem-
man korvauksen, jos hiin jiiqestiiii
lomituksensa itse ja jos hiin kiiy-
tiiii lomittaj ana j oko ammatinhar-
joittajaa tai lomitusyritystd.

Suomen lomitusj ii4'estelmiiii
vastaavia lomituspalveluita on
viljelr.loille taryolla vain muissa
Pohjoismaissa. Muualla Euroo-
passa lomitus on joko jiirjestetty
yksityisesti tai se kanaa vain sai-
rausajan lomituksen.

Sari Hrikkinen
Mela

teen keinoin hyvdn kunnon merki-
tyksestd ihmisille ja yhteiskun-
nalle, liikunnan avulla selviy-
tyjistii, aikuiselle sopivista liikun-
tatavoista, kunnon osatekijoistii,
liikunnan annostelusta, tyostii ja
liikunnasta jne.

"Kunnon ohjelman" tuottaa
Kunnossa kaiken ikriri -toiminta-
ohjelma. joka on opetusministeri-
on ja sosiaali- ja terveysministeri-
on yhteinen viisivuotishanke.

FM. SHV Pasi Mustonen on ni-
mitetty 1.1 .1997 alkaen aktuaa-
riksi. Hiin raportoi uudessa teh-
tdvdss66n suoraan aktuaarij ohta-
ja Lasse Heini<jlle.

Elikesiiititiyhd istys

Eliikesiiiitioyhdistys - ESY ry:n
yhteyshenkilciksi/j uristiksi on ni-
mitetty 1.2.1991 liihtien oTK
Klaus Kaitemo.

Porasto

Oy Porasto Ab:n kirjanpitajaksi
on nimitetty yo-merkonomi Mari
L i ntune n, asiantuntij al diikiiriksi
lddketieteen lisensiaatti Hannes
Alkio ja atk-matemaatikoksi filo-
sofian maisteri Arto Puusu.

Pasi Mustonen

Klaus Kaitemo

Nesteen Elikesiititi
Nesteen Eliikesiiiitirin asiamies
Lea Osterman on nimitetty sdd-
tion johtajaksi 1.1.1997 lukien.
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English Summa

Last October, a working group
was set up to work out a model
for extending coverage of
pension benefits to employees
with short-term jobs, i.e. jobs of
shorter duration than one month.
Presently, the waiting period for
coverage by TEL is one month.
The reform has been called for
in consequence of the unlawful
practices ofcertain lines of
business, circulating employees
between companies with the
specific purpose of escaping
payment of statutory social
security contributions, such as
employment pension contribu-
tions, sick pay, and holiday
remuneration, and" thereby,
gaining a competitive edge
against other businesses. It is
typical ofthese practices that
they are concentrated in certain
lines ofbusiness. In conse-
quence, the employees involved
may find themselves totally
without coverage for pension
benefits.

The working group is
headed by the Managing
Director of the Central Pension
Security Institute, Mr. Matti
Uimonen, who points out that
although the employment
pension scheme could bear the
resulting financial burden, the
practices are unacceptable in
principle. They violate the basic
idea ofFinnish pension security
to provide all gainfully employ-
ed persons with an adequate
pension. What makes the matter
so serious is that breaking the
rules has evolved into a business
concept.

With the on-going restruc-
turing of the labour market,
short-term or atypical ernploy-
ment is becoming more and
more frequent, especially among
the young. This magazine
interviewed four young persons
active in society and asked them
about their visions ofthe future.
ln spite olgrowing insecurity.

the young believe in the future.
When asked about their opinions
on pension security and the
labour market in general, they
remarked that atypical employ-
ment is here to stay and life-time
employment with one and the
same company is no longer the
rule. nor is it desirable. Career
patterns are changing, and so
should attitudes and schemes
based on regular employment.
Against this background the
young find it only just and fair
that pension will also start to
accrue from short-term employ-
ment. They were also critical of
the lower age limit of 23 for
coverage by the old-age pension
plan, as many young people
work before this age and pay
employment pension contribu-
tions just like the older employ-
ees. Their opinions were divided
on whether the pension scherne
should concentrate on providing
basic pensions or earnings-
related pensions in the future.

Though Finland presently
ranks second or third in Europe
in terms of youth unemploy-
ment, it has been estimated that
young employees will be in
short supply, in the future.
Companies should therefore,
learn to live with their ageing
employees and focus on mea-
sures maintaining the work
capacity ofthe elderly. A
committee looking into the
employment prospects of elderly
employees came up with
proposals for keeping the elderly
at work. The committee pro-
poses a National Age Program-
me for the years 1997 -2001 . The
key words are further education,
rehabilitation, maintenance of
work capacity, and flexible
working hours, including
options like a sabbatical and
part-time pension. The elderly
workforce is a resource to be
nurtured because the elderly
possess important skills that are

valuable for the labour mar-
ket,such as expertise and
practical experience, and their
social competence is higher than
that of the young. However, the
elderly are not as well educated
as the younger age groups,
which places them at a disad-
vantage. Therefore, efforts
should be made to offer them
education that increases their
employment prospects and
keeps them competitive in a
changing labour market. Other
suggestions include lower
experience rating for disability
pensions for employers engag-
ing elderly employees on a
permanent basis and lower non-
work-related social security
contributions for employees
over the age of, say, 50.

The reform of the legislation
concerning the solvency regula-
tions of the pension institutions
was approved by Parliament on
30 December 1996 and the
government bill concerning the
administration of the employ-
ment pension companies was
submitted to Parliament on 20
December 1996. These reforms
have involved years ofprepara-
tion and their practical imple-
mentation will require adoption
ofnew regulations and adjust-
ment of the existing bases of
calculation.

The Finnish private-sector
employment pension scheme is
financed on the basis ofthe part-
funding technique, employing
actuarial bases. The degree of
funding has been laid down in
the employment pension
legislation. The reserve funds
accumulated cover the pension
Iiabilities arising to pension
institutions from the pension
insurance provided. In order to
meet their pension liabilities, the
pension institutions have to
receive an adequate return on
investments in addition to
collecting contributions. The

present reforms entail two
changes influencing the pre-
mium bases and the funding
bases for 1997. Firstly, the
interest rate on the reserve funds
has been lowered from 57o to
3o/o with effect from this year
and, secondly, the return on
investments in excess of the
interest on the reserve funds will
be channelled back to the
reserve funds. This is the first
time in the history of the scheme
that the interest rate on the
reserve funds has been lowered.
This rate ofinterest represents
the prospective average yield
that pension institutions should
get on their investments in the
long run. Given the low rates of
interest and inflation prevailing
in Finland during the past few
years, it is uncertain whether an
average yield of 5% will be
attainable in the future. This is
part of the reason why the rate
of interest was lowered. How-
ever, the reduction will not
affect the prospective annual
yield on investments set at a
minimum equalling the technical
rate of interest, which is 5.5% at
present.

The immediate effect of a
reduction ofthe interest rate
calculated on the reserve funds
is a substantial increase in the
pension liability and, therewith,
higher contributions. To avoid
this, the reform was technically
carried through in such a way
that pension liabilities remained
unchanged and no replenish-
ment of the reserve funds was
necessary.

Eija Puttonen

-
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E LAI(ETU RVA I(ES I(U KS E N
ESITTEET AJAN TASALLA

Eliiketurvakeskuksen julkaisemat Tyontekij iin eliike j a Yrittiij iin
eliike -esitteet ovat ilmestyneet.

Ty6ntekij[n elflke -esite antaa yleiskuvan yksityisen
tytinantajan palveluksessa olevien tyrintekijdiden lakisiiiiteisestii
eliiketurvasta. Yrittiijiin eldke -esite ktisiuelee yksityisen ynttiijiin
el[keturvaa piiiipiirteittiiin. Esitteet noudattavat 1.1.1997
voimassa olevaa lainsiiiidflntd[. Niiden numeroliitteessii olevat
markkamiiiirlt vastaavat woden 1 997 indeksiii. Esitteiden teks-
tit koskevat my<is Suomessa tydskentelevifi EU-kansalaisia, joi-
den kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus.

Esitteet on painettu suomeksi ja ruotsiksi. Ne on tarkoitettu
ensisd assa vakuutettuj en ktiytt66n.

Helmikuun aikana Eliiketurvakeskus uusii my6s esiffeen
"Miten jiirjestiin tydntekijdilleni lakisdtteisen tydeliike-
vakuutuksen?" Sekin julkaistaan ruotsiksi ja lisiiksi eng-
lanniksi.

Verotoimistoihin on jaettu veron ennakkoperintiiiin liittyve
lenniikki "Tydeliiketurva ja ennakkoperintiirekisteri".

toimitettn monisteet, joiden sisiilto vastaa woden 1997 voi-
massa olevaa lainstifldiintdii.

Esitteitii ja monisteita voi tilata kirjeitse Eltiketurvakeskuk-
sen postittamosta, 00065 Eldketurvakeskus tai puhelimitse (09)
151 1.
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ETAKETURVAKESKUKSEI{
JULKAISU

ToimitusptiAllikk6:
Marja-Liisa Takala

Toimitusneuvosto:
Pirkko JtiiiskelAinen,
puheenjohtaja
Kimmo Eskola
Mikael Forss
Riitta Heinonen
Riitta Korpiluoma
Keijo Kouvonen
Jukka Vainio
Marja-Liisa Takala,
sihteeri

Ulkoasu ja kansi:
Kristina lssakainen

Toimituksen osoite:

00065 ElAketurvakeskus

32. vuosikerta
Tyoeliike ilmestyy viitenri
numerona vuodessa.

Vuosikerran hinta
70 markkaa

fx{
Puhelin (09) 1 511 Helsinki1997
lnternet-kotisivun osoite: Martinpaino Oy
http:/
wunrv.dal<etunaked<.s.eu<.fl ISSN 0564-5808

TWemxe*,

tton



E725

7L'EI

$ry.

Tiliilff URU[IG$I(U$ Mt$$U I11A
19gr

Messuauosi aloitettiin tiedon hankinnan,
hallinnan j a aie stinncin ammattinp ahtumalla

TrETO 97 5.-5.2.1997
Wanhassa Satamussa H elsingissci.

Seuraauahsi Ekiketurttakeshus fu styttcici
ruiyruly osaston TERVE-SO S 9 7 -tapahtumaan.

Se jcirjestckicin Vaa.tdsso 2 0. -2 2. 5. I 99 7.

Heincikuun 25.-30. pciiacinci oaat auorossa
Karcainaciliset Oulun Suurmessut '97 ja

elokuussa messuillaan Turussa 1 5. -2 0. 8. I 9 9 7.
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