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sijoitustoiminn^o uur-lililo[lTllt"ii ,i-o*rr;;rakk;;la ot"uu eitu Saarmala Jos Euroopan Rahaliitto (EMU) toteutuu'
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Pr JorrJlr.o' volat tulla ulkoa saneltuina taloudellisina

TApATURTuAVAKUUTUS TUTKITTUA pakotteina'

AVAUTUIMASSA EU-KILPAILULLE 6
Suomi haluaa viilttiiii loutumisen EU:n tuo- ERKKITUOIVIOJA ULKOMAANKOMENNUS

mioisruimeen.lavatmistautu.,avaamaanlaki- Vniffff-iifXXn XUUSESTn g 'A.ELAXEPALKKA 16

s,dteisen tapaturmavakuututr.n EU-maista -p"ttu io*i oli johdonriIt"i.""i anriori- Pitkiiaikainen tytikomennus EU:n alueelle tai

tulevalle kilpailulle ,ruo*u lggg. vakuuter a"r."ir.r-"rat"turvan tat<ana. Hiin ei myos- maahan, jonka-kanssa Suomella on sosiaali-

tuien edut pyritiiiin varmistamaan yhtioiden raa, ^Ltt"rrt itr" ia4.rt.trniiii kyseenalal- turvasopimus, voi siirtiiii tyontekijan rytinte-
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HALL'NT.'AKETT. ,;iir"il"il i""r"r"J.,ri"t'" Eitli iuo-to:u kaan miiiiriitiidn myos etuuksien ja maksujen

PILKOTTIIN PALASIKSI 10 sanoo' - perusteena kiiytettiivii palkka'
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tukset toeutetaan osana etakeyhtioiden sijoi- r-ifivroEil rrbslnigiorN Tyottomyysturvalain sldnnokset muuthrvat

rusremonttia'uuoden *iii*ri"."" VnxuurrnNtlrSEN 28 vuoden i997 alusta lukien' Lainmuutoksesta

LEL Tvoeliikekassan uusi toimitusjohtaja, va- aiheutuu heijastusvaikutuksia myos tyotto-

pArxnryOr ;;;;;;; K"il;; ;toq "ttd 
lpt- myvseldkkeen soveltamiseen' kun muun mu-

ELAKETURVAN pllRllN 12 Tyoeliikekassalla.on _omilla aioillaan vankka uriunt. lisiipiiiv.iioikeuden alkuikiiii nostetaan

Lyhyistii tyosuhteista eli piitkiitoistii alkaa o"uu.in.n. Niin hyvii, ettd vaikea on muiden kahdella vuodella'

vuoden kuluttua tr.tt "'"rial"t 
i. v;l*rt;- ihan iikkiseltiiiin tulla neuvomaan' miten pi-

misessa,karttumisessajaeliikeoikeudentiiisimenetelld.VUoDENVA|HDETUO
mddrdyrymisessd ,ordui"tuun soveltuvin ::::;:" ,Ao,-., MUUTOKSIATYOELAKKEISIIN 19

o,r., r-"El-t"t,iiukuu. '"'"'oo" )uvErluv'r 

[XPfifSE?L#??:',H['a=- [x::ryji#]i::il";,?ff"31'}]mffi]Ji-
TYOELAKEI-IETO RYNNII VAUHDISSA? 29 OitA.

INTERNETTIIN 20 Sveitsin Freiburgissa jiiriestettiin 26'9'1996

Internetin huima kaswvauhti jatkuu. Kuru- e".irr-air.re.Jlu*.glrt"ti"uii"il*tpai"a' suoMEN JA vlRoN soslAALlruRVA-

neen ruoden aikana on internettiin lmesry- p;ilffi;;;;"r"" "ri"t.rr..;;?;i;;*t, 'v' soPlMUS vALIVlsruNUT 23

nvt,,u,r,amu tietoa myos tvoeriikkeistii ;;ffi?i5l""'ffijlx;1*m"fl*-ff['J i;"ffi]';fffi;ffiqllgliJ3;]iii:ii
TvOELAKE TULEVAtsuuDEN j"iiir"*" rakennemuut"il;;; j; Euroopan tien hvviiksvmistii, jonka jel!1tl 1T,ij:l
EUROOpASSA 30 ihdentymisessa. 

- toimeenpano' Virolle sopimus on ensrmmar-

Tyoeliikepiiiviinii 5.11.g6 hahmoteltiin tyo- /rruurrLr.,rwors' nen ja siksi sillii on monta uutta keytenndn

eldkkeen tulevaisuutta. ft'finltt"ti SinikAa asiaa opeteltavana'

Monkiire uskoi, ettd suomalainen tyoeHke-
turva on tulevaisuuden Euroopassa kilpailu-
kykyi nen. A n sioel iikej iirj este I mdt vastanne-
uut niin eldketasoltaan kuin rahastomddril-
t66n eurooppalaista kolmen pilarin mallia'
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OSASTOT
AJAN KOHTAI STA U LKO MAI LTA

VAKO:N PnATOXSA

ETK: N SOVELTAIV ISRATKAISUJA

TIEDOKSI

NIIVITYKSIA

ENGLISH SUMMARY

ELAKE-EETU

Toinen suuri
remonttivuosi

Ensi vuoden alussa eldkeyhti<iiden srloituspolitiikka muuttuu ja
osakesijoitukset alkavat kasvaa. Myos eriiiit hallintoa ja toiminta_
pddoman omistusta koskevat pykiiliit muuttuvat, mikili eduskun_
ta ehtii kris.itellii esitykset joulukuun aikana. Muussa tapauksessa
uudistus siirtyy vuodella.

Ns. suuri yleisci on seurannut uudistuksen etenemistd sekavin
tuntein. Kauhukuvana on, ettd eliikerahoilla pelataan p<irssissd ja
kun prirssit kuitenkin ennen pitkdd romahtavat, niin'vanhuudJn
turvaksi kootut varat menetetdin.

.Kglsalajle_n pelor ymmdrtiiii, sillii asiat ovat vaikeita ja moni_
mutkaisia. Vaikka eliikeyhti<it ovat avanneet tilinpiiiit<iksidin, on
niiden talousasioista kertomisen selkeydetra ui"fi paljon tyrisar-
kaa.

Esimerkkinii voidaan pitiiii sijoitustoiminnan riskejii. yleises_
sii kielenkiiytrissii riski on sanana kielteinen ja merkitiee epdon_
nistumisen uhkaa. Asiantuntijoi I le sijoitusriski I lii on myris positi i_
vinen merkitys. Sijottuksen tulos voi olta paitsi odoiettua huo_
nompi, myris odotettua parempi. Tristii positiivisesta riskistd ei
kuitenkaan puhuta.

Tyoeliikepriivillii esitelmoineen TT:n johtaja Jussi Mustosen
mukaan riskisanan sijaan tulisi puhua osakekurisien vaihteler,uu-
desta. Se viittaa sekd positiiviseen end negatiiviseen riskiin. Vie-
rasperdistd termid volatiliteetti hdn ei suosittele.

Vuoden alun lainmuutoksissa osakekurssien vaihtelevuuteen
varautuminen on ydinasiaa, koska vaihtelevuuden kestdminen
edellyttiiii eliikeyhtididen vakavaraisuuden eli toimintapddoman
huomattavaa vahvistamista. Tiimii tulee toteuttaa kuitentin siten,
ettd jatkossakin uuden eldkevakuutusyhticin, -sAati6n tai -kassan
perustaminen voi olla jiirkevii ja taloudellisesti mielekds hanke.
Hajautettuun hal lintomalliin sisiiltyviistri viisaudesta on syytii pi-
tiiii kiinni entistdkin enemmdn, kun eldkerahastojen miljardit ut[u-
vat nousta kolmannelle sadalle.

Pii2iffyvii ruosi on tyoeliikejiirjestelmdn historiassa toinen
suuri remonttiluosi. Ensin uudelleenarvioinnin kohteena olivat
eldke-edut. Niissd saatiin aikaan merkiftiiviii s?iiistrijii, mutta fy6_
eldkkeen peruslupaus siiilyi koskemattomana. Vistaavanlainen
katselmus on nyt sijoitustoiminnan ja hallinnon puolella ja monet
merkit viittaavat siihen, etta remontti myris tdssd asiassa onnistuu.
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ONGE,LMA JA SE,N RATKAISU
Puron tYtirYhmdn selvitYs:

Selvitys tytiel d keyhti tii den sij o itustoi m i n nasta va I m istu i ia
luovutettiin sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mdnkdreelle

G. ma rrasku uta. Neuvottel u ryh md n vetdid toi m itusiohtaia
Kari puro luonnehti selvitystd nimelld "ongelma ia sen ratkaisu",

Tehtivdn pontimena Puro mainitsi mytis Kansan konkurssin.
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Selvityksen kenties tdrkein ehdotus koskee-
kin rydelekeyhtioiden vakavaraisuuden pa-
rantamista ja siihen I i ittyen vakavaraisuusval-
vonnan tehostamista, liipinrikyvyyden ja
avoimuuden lisiiiimistii. Toimintapddomaa
koskevat mddrdykset ovat ulottuvuus, jolla
konkurssit ehkriistiiiin.

Varsinaisesti kilpailua nykyisestiiiin li-
sddviS elementtejii ei tyoryhmiin ehdotuksiin
sisiilly.

-Muodollisesti ei nykyistii kannustejdr-
jestelmi[ rnuuteta. Eliikevhtirjiden vrilinen
kilpailu kriydtiiin palvelutason ohella edel-
leenkin sillii, miten yhtid pystyy kasvatta-
maan vakavaraisuuttaan ja mikii on asiakas-
hyvitysten miiiirii, Puro sanoo.

Suurin muutos
jdriestelmdn historiassa

-Nyt ollaan tekemdssd suurinta muutoskoko-
naisuutta sitten tyrieliikelain voimaantulon.
Taustalla on taloudel I isen toimintaympdristcin
muutos, totesi ministeri Sinikka Mcinkdre so-
pimuksen luovutustilai suudessa.

-Tyoeliikejiirjestelmdn takana olevat ta-
hot ovat jiilleen kerran osoittaneet yhteistyo-
kykynsii ja koko jiirjestelmii joustavuutensa ja
elinvoimaisuutensa suhteessa taloudellisessa
toimintaympdristcissd tapahtuviin muutok-
siin, ministeri kiitti.

Tyoeliikejiirjestelmd kcsti siis noin 33
vuotta ilman varsirraista rakenteen muutosta.
Eliike-etuja ja rahoitusta on muutettu, mutta
ry6elekeyhti6iden sijoirusroiminnan perus-
teet ovat olleet paikoilleen valettuja. Aika
murtaa lujimmankin rakennelman. Taval linen
kansalainen kuulostelee nyt hiitiiiintyneenii
mitd on tapahrumassa. Ty<ielakejiirjestelmdn-
hzin piti olla moitteettomassa kunnossa. Mistd
on kysymys?

Menneen maailman muistoia

Se, ettd maailma muuttuu ei ole ylliitys. Ny-
kyisen muutoksen laajuutta ja suuntaa ei jiir-
jestelmriii Iuotaessa mikiiiin mielikuvitus olisi
keksinyt.

Ty<ieliikeyhtidr keskinyivat kolmenkym-
menen luoden ajan lainaamaan asiakasyri-
tyksille rahaa. Lainoille vaadittiin turvaavat
vakuudet. Sijoitustoiminta oli riskitontii ja
helppoa hallita koska lainojen korkotaio
miiziriiytyi hall innol l i sesti. S iirinne I tyj en piiri-
omamarkkinoiden oloissa ei yhti<iille ollut
tarpeen asettaa ihmeernpid vakavaraisuus-
vaatimuksia. Asiakashankinta sujui vanhaan
hyviiiin aikaan mukavasti vakuutusyhtirin lai-
naosaston kautta.

Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden
aikana moni asia on kiiiintynyt piizilaelleen.
Tapahrui niin sanottu ympdrist<imuutos.
Larna tappoi yritysten investointihalut j a luot-
tokysyntii lopahti. Tyoeliikeyhti<iiden lainoil-
le.ei endd ollut kysyntriii eikii kaikilla kysyjillii
riiftavie vakuuksia. Syntyi tilanne, joisa val-

Eldkevakuutusvhtitiiden sijoitusomaisuuden jakauma I 9g0_t 995
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Viisitoista vuotta sitten elcikevakuutusvhtididen sijoitusomaistudestu 90 prcsenttia oli
asiakaslainoissa. l',tr1tt ttuclet sijoitukset suunnataart [cihes vkyinontaan vahion obligaatioihin.

tion velan rahoittaminen oli eliikeyhticiille jiir-
kevin sijoitusmuoto. Uusien sijoitusten osalta
valtion paperit ovat tdll6 hetkellii se paras ja
ldhes ainoa vaihtoehto. Miten sitten mii2irite-
tidn se piste, jonka jiilkeen yksipuolisuus
muuttuu vaaralliseksi, on esiin noussut kysy-
rnys. Tiillii hetkellii eliikeyhtididen sijoituk-
sista alkaa noin puolet olla valtion joukkovel-
kakirjalainoissa.

Mitd sitten tapahtui?

Tiimiin piiiviin sijoitr"rsympiiristo on aivan jo-
tain muuta kuin -80 lur.un alku. Korkosriin-
ncistely on purettu. nyt markkinat miiiiniiivdt
koron ja se merkitsee korkoriskin lisiiiinty-
mistd.

Korkotason alenemista nykyiselle tasolle
ei osattu kuvitella. Eliikeyhtiriiden vastuuve-

lalle rnaksettava laskennallinen ns. rahasto-
korko, joka nyt on 5 prosenttia ei kenties ole
tulevaisuudessa saavutettavi ssa.

Koron ja TEl-maksun vrililki on riippu-
vuus, joka toimii suhdanteissa huonosti lisd-
ten laskusuhdanteessa maksunkorotuspainet-
ta ja noususuhdanteessa vdhentden sitd.

Valuuttara.loituksia on purettu ja lisiiii
vapautta niiyttiiisi olevan tulossa. Yntykset
voivat ottaa lainaa muualtakin kuin kotimaas-ta. Uudistuneilla pddomamarkkinoilla ei
jiiykkiiperusteinen takaisinlainaus pii{iiii.

Porssiosakkeiden arvojen vaihtelu Suo-
messa on ollut tavanomaista voimakkaam-
paa. Osakkeiden omistaminen enemmdssd
miizirin olisi vaatinut rydelakeyhrioilta lisa-
puskureita ja suurempaa nettovarallisuutta.

Kehityksestii on seurannut tyoelekelai-
tosten lainakysynndn olennainen lasku ja si-
joitusriskien kasvu aikaisempaan verraffuna.

KEINO

Johtopiidtos:
M u utosten seu rau ksena tyoel dkelaitosten vakavaraisu uden

vahvistaminen on veftdmdtr)ntd.,,

TAVOITE

Inf'laatiosuoja Rahastoille vZihintiiiin 3 prosentin korko ja lisiiksi
laskuperustekoron ja 3 prosentin erotus, joka
todenndkdisesti kasvaa inflaation kiihtyessri

Parempituottoiset ja
ja monipuoliset si joituskohteet

Vakaa maksutaso

Toim i ntapddomien vahvistami ncn
Ulkomaille sijoittaminen
Markkinaehtoinen takaisinlainaus

Vakuutusmaksun ja korkotason
vilittomiin yhteyden katkaisu

Tyoeliikevarojenomistuksen r Lakieliikerahojenkuulumisestaselkiytys vakuutuksenottajille ja uuturi"ruilte

71'0markkina.itijestr)jen ja TELA:n neuvottelwtltmcin selvih,kessrj on esitetht ttrjelcike-
.t'htididen sijoitustoinrinnan kehittcimisen pricitavoitteet sekti'keinot niiclen totiutianisleksi.

.,

Kiinteistot ia muut

Obligaatiot
Sijoituslainat

Takaisinlainat

TErurr*

NEUVOTTELURYHMAN SELVITYKSET



NETI\'OTTELU R\'HNIAN EH DOTTI KSEI-

Vakavaraisuusvaatimukset ajanmukaisiksi o Tuottotason ja maksutason vdliton yhteys poikki

Rahastokorko alemmas kestdvdlle tasolle o Takaisinlainaus liihemmiis muuta lainaustoimintaa

o Ulkomaille sijoittamisen mahdollisuuksia lisdd

Teoria ia k?iyttintd
Muutostarpeen taustaan on liitetty rnycis pyr-
kimys parantaa pienten ja keskisuurten yri-
tysten ioimintaedellytyksiii. Kansantalouden
koheneminen tarvitsee investointihalukkuut-
ta uusien tytipaikkojen syntymiseksi. Takai-
sinlainauskdytdntod neuvotteluryhrmd ehdot-
taa virkistettdviiksi mahdollisimman markki-
naehtoisesti miiiiriiy'tyviin koron kdyttcitin-
otolla. Takaisinlainauskorko erotettaisiin siis
laskuperustekorosta.

Julkisuudessa on keskusteltu my<is osa-
kesijoitusten tuottoisuudesta pitkiilki aikavd-
lilli verrattuna korkosijoituksiin. Tyoekike-
yhtioiden pienet vakavaraisuuspddomat eivdt
ialli kovin isoa siivua kakusta sijoitettavaksi
kohteisiin, joiden arvot heilahtelevat voimak-
kaasti.

-Tiillii hetkellii eliikeyhti<it pystyvat kay-
tinnossd sijoittamaan osakkeisiin noin 7 pro-
senftia vastuuvelasta. Ehdotettujen muutos-
ten jdlkeen noin 55 vuoden kuluessa tdmd
mahdollisuus voisi kasvaa kaksinkertaiseksi,
sanoo Puro.

Neuvotteluryhmdn tycin ydinasiat ovat

vakavaraisuusvaatimusten ajanmukaistami-
nen, rahastotekniikan kehittdminen sekd
maksun ja koron kykenniin purkaminen.
Yleisend tavoitteena on heivata tyoelakeyhti-
oiden sijoitustoimintaa markkinatalouden
suuntaan.

Tyoryhmiin ehdotuksen mukaan tarvi-
taan sdddos, ettd sijoitustoiminta on jdrjestet-
tdvd siten, etta syntyy turvaava suhde sijoi-
tusriskien ja toimintapiidoman viilille. Toi-
mintapddomalle tulee olla viihimmiiismiiiirii'
jonka tiiytt?imiittii j iittiiminen edellytt?iii mi-
nisteriol le toimitettavaa tervehdyttdmissuun-
nitelmaa. Mikiili liikutaan toimintapddoman
alarajalla ei voitonjako eikd varojen siirtami-
nen vakuutuksenottajille ole mahdollista.
Vastaavasti toimintapddoman enimmdismdd-
riin ylittyminen merkitsee yl ij iiiimiin palautu-
misia alennuksina asiakkaille. Vakuutusliik-
keen heilahtelut puskuroidaan tasoitusvas-
tuulla ja sijoitustoiminnan heilahtelut toimin-
tapddomalla.

Selvityksen luovutustilaisuudessa mini s-

teri Mdnkiire lupasi huolehtia slitii, ettd ehdo-

TAPIOLAN ASMO IGLPALA:

SIJOITUSRISKIEN
HAJAUTUS TARKEAA

tukset siiiidoksiksi saadaan eduskuntaan mah-
dollisimman nopeasti. Kaikkein viilttiimiitto-
mimmdt muutokset on tarkoitus saada voi-
maan l.l . 1997 alkaen ja osittamattoman lisS-
vakuutusrahaston osalta 31.12.1996.

Rahastokoron alentaminen 5 prosentista
3 prosenttiin on yksi viilttdmiittomistd muu-
toksista. Sij oitustoimrnnan vdhimmdistuotto-
vaatimuksena pysyy edelleenkin laskuperus-
tekorko. Rahastokoron ja laskuperustekoron
erotus ohjataan piiiisiiiintoisesti eldkkeiden ra-
hastoitujen osien korotuksiin. Tirlevan kolmi-
vuotiskauden ajan se kiiytettiiisiin toiminta-
pddomien korottamiseen. Pddomapuskurin
kerddminen ei sininsd nosta jdrjestelmdn ra-
hastointiastetta.

Koron ja maksun vd'listii yhteyttd pure-
taan ohjaamalla rahastokoron ylittdvd tuotto
eliikkeiden rahastoitujen osien tasokorotuk-
siin. Pitkiillii aikaviilillii ei sijoitustoiminnan
onnistumisen ja TEl-maksun vdlinen yhteys
kuitenkaan voi poistua.

E,ldketasoon ei muutos vaikuta.

Toteutuessaan riskiteoreettinen malli
merkitsee Kalpalan mielestd olennaista pa-
rannusta nykyiseen tilanteeseen eldkevakuu-
tusyhtioiden kohdalla. Vdlineend se auttaisi
hallitsemaan eliikejiirlestelmiin vakautta,
mutta jiittiiisi myos mahdollisuuksia moni-
muotoiselle toiminnalle.

-Vakavaraisuuden kartuttaminen rahas-
tokorkoa alentamalla tulisi myos toteuttaa pi-
kimmiten samoin tulisi yhtitiille antaa vaihto-
ehtoinen mahdollisuus olla j akamatta ylij?iii-
mid ulos maksunalennuksina, toivoo Kalpa-
la.

Teksti:
ULLATUJTINEN

Tapiola-Yhtididen
tiedotuspddllikki

T-yorure*

Toimitusjohtaja Asmo Kalpala Eliike-Tapio-
lasta pitAa Puron selvitykseen sisdltyviiii ris-
kiin suhteutettua pddomavaatimusajattelua
onnistuneena. Ajarusmalli on perdisin anglo-
saksisilta markkinoilta, jossa kilpailua rajoit-
tavan sddntelyn purkamisessa ollaan EU:ta
edellii ja yhtioiden valvonta keskittyy voi-
makkaasti vakavaraisuusvalvontaan.

-T2imii malli ja siihen perustuva vakava-
raisuusajattelu tulisi toteuttaa viilittcimiisti,
Kalpala sanoo.

Mal liin sisiilfyy yhteisvastuutyoryhmiin
tdrkednd pitiimii ns. early waming- vyohyke-
ajattelu, joka antaa valvoval le viranomaisel le

= mahdollisuuden puuttua aikaisempaa parem-
i min vhti<in toimintaan, silloin kun yhtion va-
: kavaraisuuspohjaan liitt)'va riski kasvaa' Yh-

teisvastuufyciryhmii esitti lisiksi suhdanne-
vaiheen ottamista huomioon vakavaraisuus-
vaatimuksissa, jolla voisi olla markkinoiden
volatiliteettia tasaava vaikutus.
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Aamulenkistfr potkua
tytittti myyse I fl ke I d i se n
arkeenr

EILA SAARMALA
4, d t t 6 nn's e I d ke ki i n e n

!

Runsas pari r,uotta sitten laman
ollessa pahimmillaan rytipaikal-
lani alkoivat pahat aavistelut
tytintekijriiden v6hentdmisesrd.
Henkil<istcin ikdrakenne oli van-
hahko. Itsekin olin liihellii 60
vuoden ikii2i. Ajattelin, euii oli pa-
rasta valmistautua mahdolliseen
tydstii pois jiiiimiseen.

Niinhiin siinii kiivi, en.i vd-
hiin ajan pii?istii ryonantaja ilmoir
ti tyrintekijriitd olevan 30 liikaa.
Samalla pyydettiin mahdollisia
vapaaehtoisia lahtijdit?i ilmoittau-
tumaan. Tiimiin kaltainen jiirjes-
tely oli luonnollisesti helpompi
molemmille osapuolille.

Vaikka olin asiaan valmis-
tautunut, mielessdni oli lievii kaa-
os. Ratkaisu ei ollutkaan niin
helppo kuin olin kuvitellut. pidin
tyostiini, jota olin tehny jo 23
vuotta. Parasta tyopaikalla olivat
tycikaverit, ilmapiiri ja erilaiset
efuudet ja monta muuta asiaa
puolsi tyrissii j atkamista.

Toisaalta epiiilin, selviiinko
vastaisuudessa tydsta, joka jaet-
taisiin yhii harvempien kesken.
Tyri oli joskus hyvinkin raskasta
ja nopeatahtisra. Tiirkeiinii pidin
myos sitii, eftd nuoremmat saisi-
vat siii lyttiiii tyripaikkansa.

Olin tyossii tupakkatehtaassa
pakkauskoneen hoitajana. Tyo-
hrini kuului koneenkeyrdn, pik-
kusiiiitcijen ja ennen kaikkea jaa-
dun tarkkailun lisiiksi varsinaista
voimatyritiikin: monenmoisten
pakkausmateriaalien, jopa 5 -ll kiloa painavien paperirullien
nostoja ykis koneeseen, nimike-
pakettien nostoja ja avauksia ja
jatkuvaa kasettien riiyn6a. Voi-

maa vaatt mytis kymmenkiloisen sen ja lasten hoidon takia. Niinpii
savukelippaan-- syott.dminen rin- eliiki on voinut jiiiidii ..ft" pi'.,:
nan korkeudella olevalle tasolle. neksi. Ja niiini laman aikJina

Tyopiiiviin aikana saatettiin moni jatkaa huolehtimista vieiii
nostaa erilaisia materiaaleja sato- tydftomiste lapsista.
ja joskus-jopa tuhansia kiloja_ Tyrit saatiin lopenaa heti, kun
Ja raisethan.raskaat rydr.tekivet. paperiasiat oli selriitetty. I.ti;u;;-
Tyt, kulutti niveliii.ja vaati samal- misajan piiiittymisen jait"., urtoi
ra napaKolra sonnla. ffottomyyspiiivdrahakausi.
. .tarsinlis.en ryrin o.!re,ll1 ni- Kun ZOO tyOuOmyysawstus-

detriin ympiiristci siistinzi. Siisteys piiiviiii ja 60 vuoden'ika triirut
gli tlgturvatlisu-una, josta taas iayteen, hain ryrinomyyseliikett?i.
talo oli tunnettu. Kaikesta tyosuo- Mycinteinen piiiitos tuii-noin kuu-jelusta ja koneiden automaatti- kalden kuluftua.
suudesta huolimatta osastoilla Jaa, ett.i riitt iiiko erdke? Riir
esji.n-ryi sairauksia,_joista nivel- ja tdd se, kun ei kayta "n"rf,ia Lui,
nrkielinten sairaudet olivat ylei- siti on. Tosin mieheni 6n ,ietasimpiii. tyoeliimdssd, joten titanteeni eioie

Kipeill2i kiisillii painavien ta- sima kuin ykiinaisilla tai kahdelia
varoiden nostelu ei onnistu. Siitii eliikeliiisel[?i.
huolimatta. monen rydkyvynd- Kotiin jiiiityiini tuli kova rarve
myyseliikehakemukseen tuli kiel- tehdii kailiki ns. riistiin ;:ianeeiteiner pddttis. ryot. Tulipa kotikin siirot{ua oi-Tiistiipii heriiii kysymys: liein kunnolla.
Kui4..1qtta.tiet?imys.eliikelai- Reipasaamulenkkiolipotkua
tosten ld.dkdreillii on eliikkeenha- antava,iilletiiyryihiin',teoliisuus-
kijan tyotehtiivisrii? ovatko liiii- tsemppi" sailyitai. Josrakin ilmes-kdrit koskaan kdyneet erilaisiin tyi hubno omatuntokin, kun viel6
ammatteihin ja tyripaikkojen olo- tlrve ihminen viettaa paivat koto-
suhteisiin tutustumassa? Siiniipii na.
yksi.tyopaikka rytrn<imiille riiiikii- Nykyisin piiiviit riiytryviitrille! rarkkaan'erilaisiita trarrasrutiisia
. p.o.tiitqhdrin kiiytiinnon jiir- muun muassa kiisitoistii. Tarpeet-jestelyistii kiiviviir tehtaalla ller- riseksi itsensi tunree, kun voiaut-
tomassa .Kela1 ja ammattiliiton taa tarvittaessa lapsenrasten hoi-
a-siantuntrjat . Tulevasta eldkkees- dossa- Mukavaa on myos vapaus.tii, mahdollisesta erorahasta saa- Kun aamulla pistiiii neniinse;i;;,
tiin arviot ja tiedot kaikista muista ei tiedd mistii puodista itsena ltiy-asiaanliitryvistdtoimenpiteistd. tad.

Tdmd rahapuolihan on var- Nyt jo tuntee olevansa oikea
maan jokaiselle se tdrkein asia. eriikeriinLn, kun on aina kiire!
Monelle naiselle eliikettii on jiiii-
ny kerrymiittii jopa kymmenestii-
kin luodesta perheen perustami-
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LAKISAIiTEINEN
TAPATURMAYAKUUTUS

AYAU T U MAS S A EU - KILPAILU LLE
Suomi haluaa vdlttdii joutumisen EU:n tuomioistulmeen

Suomi valmistautuu avaamaan osan sosiaaliturvastaan
lakisddteisen ta paturmavakuutuksen EU-maista tuleval le

iilpailulle vuonna 1999. Vakuutettuiel e{u! pyritddn
varmisiamaan eurooppalaisen kilpailunkin oloissa yhtididen

yhteistakuulla ia alan liiton kautta'

Tiihiin tulokseen on johtamassa pitkii[inen ja EU-neuvotteluihin. Se johti _tydela- niikin tapauksessa, ettd ulkornainen yhtio ei

kiista siitd, onko vakuutusten vapaan tarjon- kevakuutuksen eriyndmiseen ja mm verdan- hoitaisi velvoitteitaan Tdllaisesta ei tieten-

nan periaateftu .ou.tr.iiuru suomen iat<i- din erillisen henkivakuurusytriion perustami- kiiiin ole kokemusta eikii paljon aavistusta-

sddteiseen tapaturmavakuutukseen. EU on seen. kaan. Sosiaalivakuutuksessa systeemien pitdd

patistellut Suomea Jirektiiviensri alle Lakisddteisen tapaturmavakuutuksen eri- kuitenkin olla valmiina teoreettistenkin ti-

muistutuskirjeilld. Ilmassa on leijunut EU:n yttdminen ei vahinkbvakuutusyhti6itd innos- lanteiden varalta'

tuomioistuimeen joutumisen uhka. Tdmrin ,onri. ivr""rsd on maksutulolia mitaten run- Ndn1ti pulmat on tarkoitus hoitaa nyt

uhkan toivotaan nyt poistuvan, kun avaami- ruun z-fririunain markan uuturtusuJl. Lisiiksi eduskunnalle annetuilla, STM:ssii ja yhteis-

sen rnahdollistavat lakiesitykset ovat tulossa karsinointi olisi kasvaftanri t.,uttintotuluja ja tyossd tapaturmavakuutusalan kanssa valmis-

eduskuntakdsittelyyn. 
-'-J 

uyiotratiua. Suomen vakuutusyhtioigen eru- tellulla lakipaketilla'

Suomen lakis6dteinen tapatunnavakuu- na kustannusvertailuissa on pit[aan ollutjuu- Lakisddteiseen tapatunnavakuutukseen

tus on vakuutusten vapaan tarjonnan suhtee, ri r.l .ita osittain samalla o'rea;isaatiotti on halutaan takuujiirlestelmii, jonka kautta lajia

rajatapaus. Se on sosiaalivakuutusta eikd va- uoitu hoituu useiden lajien asiakaskontaktit. harjoittavat yhtiot takaisivat rnyos konkurs-

paa kilpailu EU:ssa ulotu sosiaalitunraan. rtaytir iro,"en ui.a',omaiset ovat kehittd- siin menneen yhtion velvoitteiden hoidon'

Suomessa lajin hoito on kuitenkin yksityisten neet k;skusteluprosessin aikana kannanotto- Tarvittaessa perittiiisiin yhteistakuuntaksu la-

vahinkovakuutusyhtioiden i.rria"d"a. i.lzimii jaan. Sosiaali- ju te*eys-inisterio sek?i sen jia har.loittavilta koti- ja ulkomaisilta vakuu-

kilpailevat samalla muisia uurlint uuotrutuk- kannan mukaiiesti EU-newotteluja kaylyt tusytrtioitta. Maksun suuruus miiiiriiytyisi yh-

sista EU-maista tulevan;;u;;;; k";.;.. ulkorninisterio ovat korostaneet tiulasti iaki- tioiden Suornesta kerddmdn tapatumlava-

EU:n niikrikutn.lurtu-o-i't .r, harjoittaa la- rari;it;; tapaturmavakuutuksen kuulumista kuutuksen maksutulon suhteessa'

kisiiiiteistii tapaturmavakuutusta oliii suoma- sosiaaliturvaan. Sitiihiin EU-direktiivit eiviit Tapaturmavakuutuslaitosten Liitosta on

laisyhtiriille selva kilpailueiu, ellei rl-luiden koske. tarkoitus tehdii jzirjestelmin yhteisten asioi-

maiden yhtioille annettaisi samaa mahdolli- 
""'Eu-korrrisrion 

patistuskirjeeseen ldhettd- den keskuselin. Kaikkien lajia Suomessa har-suutta m:'11*;lt*.;,.; yl{"*H::*,1 '":lHfifi';iH,'}j"#H,tlJ[i"i1!l;xir
t.f"ru, lainsiiiidiintoii. joka mahdollistaisi tar- tannuksiin seka mm' maksussa olevien eldk-

Eriyttdmisen uhka jonnun muistakin EU-maista ilman Suomen keiden indeksikorotusten rahoittamiseen'

iohli kannantarkistukseen ;;;i;[Tii:ii131ffi1';Xffi .n.r ,ar.]"orXi'i\,11;."'H',1f',.11,,.11T';',','j,]
Suomen vakuutusyhtitit vetosivat aluksi ,upuruirru*tuutusta periaan..rru tarvitsisi irvi,va -yoi uyann6ssd hoitamaan asiat il-

lakis6dteisen tapatumravakuutuksen sosiaali- uJuiu. ,,u,ru kiiyannoisii nain tuitenkin teh- man asiantuntiji-apua Yhtion mahdollisesti

turvaluonteeseen. Ne sekd sosiaali- ja ter- diiiin. Nyt vastauksessa ,u.toir.,rt lakiesiryk- viir'yellessii korv-austen kiisittelyssii siirryisi

veysministerirj katsoivat, ettei vapaa. tarjonta set on anneffu eduskunnan kiisiteltdviksi. asia miiiiriiajan jrilkeen Tapaturmavakuutus-

koske tdtd vakuutusla.;ia.'Periaate'tuli uaivis- laitosten Liiton hoitoon'

tetuksi myos Suomen ETA-jiisenyysneu- .. , -r--r ^------r^^- -^-. 
Suo*tn linjavalinta lakisidteisessi

voneluissa. 
J---' J J 

Vakuutetun edut turvataan tapaturmavakuutuksessa alkaa siis olla selvd'

Piankuitenkinarvioitiin,etteiEUsatlisilqngurvfg.l
suojarun lajin jiiiidii suomalaisten vahinko- Avaamisen ehtona niin valvova ministerio ,en puoicstu, kunhan vakuutetun tyontekijiin

vakuutusyhtiriid.n yts,noi[euJ.ksi. Se olisi kuin vakuutusalakin ovat pitiineet vakuutettu- eduihoidetaan' Ny on kysymys liihinni aika-

kilpailusyistii joko avattava iuiiita uu.t.n olisi jen .yo"i.[,:oia." .t"j* varmistamista. taulusta ja siita, etta myos EU hyviiksyy Suo-

perustettava erilliset yhtiot. utkomaisenkin yhtion bn myy'tiivii. taalla men omaehtoiset ratkaisut'
'- "iil; 

periaate vaikutti aikanaan my<is Suomen tapaturmavakuutuslain i,kLrsll ],1
Suome, fyieliikevakuutusta koskeviin EiA- kuutusturvaa. Vakuutetun edut on taattava stt-
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JUKKA RANTALA:

KILPAITUA OLISI AYATTU MUUTENKIN

SUOJAA TYOTAPATURMINEN JA
AMMATTITATJTIEI{ VARALLE

Tapatunnavakuutuslaitosten Liiton puheen-
johtaja Jukka Rantala toivoo. ettd eduskunta
kdsittelee nopeasti yhteistakuuta ja vakuutet-
tujen suojaa koskevat lakiesitykset ja ettii
myos EU hyviiksyy Suomen toimet. Tuomio_
istrrinkdsittelyn tielle liitolla ei ole mitddn ha_
lua kihteri.

Rantala puhuu enemmdn suoran tarjon_
nan mahdollisuuden avaamisesta kuin EU-
kilpailusta kriytiinnrin tasolla. Hdn ei usko.
ettd rajojen avaaminen toisi markkinoille pal-jon lakisiiiiteisen tapaturmavakuutuksen tar-
joajia ulkomailta.

-Tiimii muuttaakin kdydnnossd enem_
mdn pelisddnt<ijri kotimaassa, sanoo Rantala.
Lakisddteisessd tapaturmavakuutuksessa on
ollut tarkat sddnncjt maksuista, ylijiirimiin pa-
lautuksesta jne. Lajin kannattawutta on pi-
detty vakaana, mutta nyt tulee suurempaa
vaihtelua ja kilpailu rarkaisee.

Lakisddtei sessd tapaturmavakuutuksesta kor-
vataan tyrintekrloille tyotapaturmien ia am_
mattitautien aiheunarnia taloudellisia mene_
tyksiri. Tyonantaja on velvollinen vakuutta-
maan tyontekijiit tyritapaturmien varalta jos_
sakin vakuutusyhtiossri. Tapaturmavakuuius-
tu*? 9l myos maatalousyrittrijillii ja eniillii
opiskelijoilla.

Vakuuttamisvelvollisuudesta on vapau_
tettu valtio j a sellai set pientycinantaj at, I oiden

Rantalan arvion mukaan kilpailua olisi li_
sdtty muutenkin liikennevakuutuksessa ja la-
kisddteisessd tapaturmassa. yhteiseen perus_
runkoon olisi niissri vdhitellen lisaitty yh_
ticikohtaisia vaihtelumahdollisuuksia. Nvt ta-
patuirnavakuutus iiberalisoiciaan EU:n iakia
huomattavasti vauhdikkaanlnin kuin ilman
tdtd prosessia.

-Asian takkuista etenemistd Rantala sel-
vittiiii kahden nrikokulman yhteen sovittami-
sen vaikeudella. Suomen puolelta haluttiin
sosiaalivakuutuksen vaatimusten mukaisesti
varmistaa, ettei vakuutetun asema heikkene.
E,U:n puolelta taas on luonnollista vaatia
myos ulkomaisille yhtioille mahdollisuus tul_
laharjoittamaan lajra, joka Suomessa on yksi-
tyisten vakuutusyhtioiden hoidossa. sinoo
TtL_:1 puheenjohtaja, Pohjolan toimitusjoh-
taja Jukka Rantala.

kalenterivuoden aikana teettdmien tycipiiivien
luku on yhteensd enintddn kaksitoisia. Naiden
pienfyonantajien tycissd sattuneet tapaturmat
on korvannut Valtiokonttori. mufla ny.1 ndmd
esitetddn siirrettdvdksi Tapaturmavikuutus-
laitosten Liiton hoitoon woden 1997 alusta.

Tapaturmavakuutusmaksun suuruus
vaihtelee maksetrujen tycipalkkojen mddrdn
Ja tydn vaarallisuuden mukaan. Vakuurus_
maksupromille palkkasummasta on alhai-

Tyiitapaturmat t963lt - 1996 IX
12 viimeisen kuukauden aikana vakuutusyhti<iille ja

Valtiokonttorill e ilmoitettut tyotapaturmat

simmillaan viisi ja korkeimmillaan 60. ylei-
se.mmin maksupromille liikkuu viiden ja 30
vtilillii.

. Pientyrinantaj illa vakuutusmaksuna kdy_
tetddn taulustomaksua, jossa kustannuks-et
tasataan tyrinantajien kesken kunkin tyoalan
mukaan. Keskisuurten ja suurten fyonantaji-
en vakuutuksissa kriytetddn riskin- mukaijia
erikoismaksuja.

Lakisddteisesta tapaturmavakuutuksesta
korvataan varsinaisen tyotaparurmien hsriksi
myris fyrimatkalla sattuneet tapaturmat ja
tyrissd ilmenneet ammattitaudit. Korvauksi_
na maksetaan sairaanhoitokuluja, pdivdrahaa
ohimencvin tyrikyr,yttornyyden ajalta, tapa-
turmaeldkettd, haittarahaa ja perhe-eliikeitii.
Lisiiksi tapaturmakorvauksiin- kuuluu mvris
kuntoutus.
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.Lakiscititeiselle tapaturmavahotukselle on ominaista vointakas suhelannevaihtelu.
Thpaho'mien mcicirci korreloi vahtasti tehry,jen tltdttmtien mcicirricin. Laskeva yleisktna
197}-luwlta lcihtien johru, ,nulm ,nt otti" tnhokko_asta tapatto.rtien tctr-jtuttal1;ristci .iatupaturmien vaarallisten amntattien suhteellisen oiuLtclen vrihenimisestri.

Teksti:
REIJO OLLIKAINEN

Suo m en Va ku tusyhti d i d en Ke s kus I iit on
tiedorusjohtaja
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Erkki Tuomioia vdittiskiriassaan:

Pekka Kuusen kiria
"60-l uuun sosiaal iPoliti ikka "
oli kuin uusi

TUNTEMATON
SOTILAS

- pekka Kuusi oli koko ajan johdonmukaisesti ansiosidonnaisen eldketurvan takana, siitii ei ole

,pailviiirrar. rlan ei mvtii(aan asettinut itse ifiriestelmiiii kyseenalaiseksi. syy siihen, ettii

Kuusi mielettiin ioiriiiri piireissa tvtieiaiiexieltbis'ersi, on idiiiryt minulle hiukan arvoitukseksi,

kansanedustaia Erkki Tuomioia kertoo'

Muun muassa ndihin kysymyksiin Tuomioja sanoo Tuomioja'. letoon piiiitoksenteon palveluksessa' Hiin toi

t.rmasi tehdessddn vditciskirjaansa. Hdn esit- -i.tti 
tuomioja uskoo, ettd suurin osa l95O-lurTrlla nykyaikaiseen tutkimukseen

teli pekka Kuusen eliimiiii kiisittelevdn vditris- 60-lur,un sosiaalipolitiikan ajatuksista_olisi il- pelustuvan alkoholipolitiikan Suomeen'

kirjansa liihes pliviilleen 3j ruotta sen jil- man muuta toteutunut ilman pekta Kuusta- Tiimii jatkui luontevasti sosiaalipolitiikkaan

keen, kun Kuusi oli :rit"i*ri 1O-irii, kin. ja laajemmin yhteiskuntapolitiikkaan' Kuu-

sosiaalipolitiikka -kirjania. Tuomiojan tutki- ^ -professori olavi Riihinen totesi hyvin ien mielestd myos sosiaalipolitiikan pitiiisi

mus on laadittu el6m6nkerran muotoon, eikd sotiuuiiporitilkka 2017 -kirjassa,. effi 1060- olla suunnitelmallista ja hrtkimukseen

hdn halunnut .ulutu .itaan osaa kokonaan ru*, ulutsa kokonaisvaltaisen ohjelman te- perustuvaa. Ihmiskuntapolitiikkona hiin iat-

tarkastelun ulkopuolelle. viiitoskirlan nimi t.rnin.n ori helppo_a, sillii silloin oli vain yksi koi .samaa ajattelutapaa' Kuusi laajensi jo

on pekka Kuusi - alkoholipoliitikko, sosiaa- ,urntu. tsso-trr*ttu asiat elvat ole niin'sel- 1960-lulun alussa haneen vaikuttaneiden

lipoliitikko, ihmiskuntapoiiiiitt . r.li-i p* ,ia, roraripolitiikkaa..puretaan, tarkistetaan Gunnar Myrdalin ja Jan Tinbergenin ajatuk-

hukoon puolestaan; p.r.[" i.r6l oli muuta- .;u r"n p"*$ita mietitiiiin. on myos muistet- sia maailmanlaajuisesti'

kin kuin 60-luvun roriuuiipoiltiikan kirjoitta- iuru, .tta Kuusi rakensi sosiaalipolitiikkaa
ja.yhdessSmaassa.Tiillaistaeienddvoisitehdd.

Tuomioja kertoo, ettii hiin kuuluu suku- Tydeldkkeet valmiina
polveen, joile juuri 60-luvun sosiaalipolitii-
kanlukeminenolijiirisyttiivdjakddnteenteke- JOhdOnmUkainen KUUSi Eduskunta oli hyviiksyny't muutamaa kuu-

vdkokemus.lLdYd'JaNd4IltL!lllv^w-uvIIgvrrrlrgI
- Haastatteluja tehdessdni hyvin monet Erkki ruomioja tapasi P^ekka Kuusen ensim- mestymistd fyontekijiiin eliikelain' Kuusen

ihmiset kertoivat oma-aloitteisesti, millaisen -air.ot "*un 
*or.ru l966, kun hiin ha,a-stat- kirjaisa esittdmdt tyoeldketurvaa koskevat

vaikutuksen kiqa heihin aikoinaan teki. Kirja ,.li ruuri televisioon vid"sa Ilkka-chris- ajirukset toteutuivat 1960-luwlla omalla

oli parikymm.nta n rotir'-rorluufipoftiif.in tian Bjorklundin.llns.sa.fehitysyhteistyoasi- painollaan'

perusparadigma ja yliopistojen rutkintovaati- "iti". iii, ,rvortiiii rehellisesti, 
"tta 

ytianyyt - Kuusi esiintyi ryoeliikeuudistuksen ra-

muksissa. Ja Kuusen maailmanpa.un""rpyali*y(r-ia kennusvaiheessa eduskunnassa yhdessd Tei-

Kuusen ki,alle oli voimakas sosiaalinen ttrrt"-- tuntema myotiirunto' t elasturat v,o Pentikdisen kanssa uudistuksen puolesta'

tilaus, silki maa oli hyvin nopean rakenne- myos viiitoskiqasta. Htin [..too, .tt"l toya- Kuusen ki{assa esitettiin myos perhe-el6ke-

muutoksen edessd. Suomea pidettiin hiukan #"K;;r,'kGaan sintinsa mitiiiin dra- turvan rakentamista. Asia hoidettiin kuntoon

jiilkeenjii2ineena maana, kun ikkunoita avat- maattista uutta. 1960-lurTrn loppupuolella' Kuusen kirjasta

tiin muualle errooppaan. Ei-akateemiselle 
*-vai,b;ki{an 

tekeminen oli kuitenkin jiii 1970-lurulle asti eldkeasioista roikku-

Suomelle kirja oli ruomiojan mukaan ik6dn- r,uurturuu Ju o"'iJenkiintoista. sita t..purtui maan vain yhtendisen kokonaiseliikejiirjestel-

kuin uusi runtematon sotilas. ;;d"; ."ttuirlin asioihin, joiden kanisa. en mdn hahmottaminen, Tuomioja kertoo'

-Kyllii Kuusen tdm6n pdivdn niikokul- "i" 
rii, r."rrr.an paljo1 ollui tekemisissd, ku- Kuusi valittiin kansanedustajaksi'uonna

masta hiukan vanhanaikaiselta vaikuttava ten .ri-"ititrl sosiaalipoiitiikan ja tiedefilo- 1966. Kansanedustajana hdn ei endd ollut ko-

kirjoitustyyli tempaisi lukrjat mukaansa. Jos sofian. vtnkaan aktiivinen sosiaalipoliitikko' Tuomi-

joku muu olisi kirjoittanut asiasisiilloltddn sa- liromiojan mukaan.Pekka Kuusen ajatte- oja kertoo, ettd Kuusi osallistui 1960luvun

manlaisen kirjan, en usko, ettd se olisi jiizinl,r l, la;i;G;t" Ji ;otdor*ukaista. Hiinellii ensimmiiisellii puoliskolla keskusteluun niin

eliimiiiin samalla tavalla kuin Kuusen teksti, "ri ,'rrtt" valistusperiiin; ;;6 tutkittuun aktiivisesti, ettii hiin halusi profiloitua muilla
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Pekka Kuusi

E R rc X I T U O M IOJ A

At_xonot_tpoLilTtKKo
SosteeulpoLltrtKKo

I H rr,,t t s xu NTApoLt tl KKo
TA M M I

alueilla, erityisesti ulkopolitiikassa. Kaiken
lisdksi hiinen kirjaamansa sosiaalipoliittinen
ohjelma toteurui koko ajan.

. Tiromiojan mukaarKuusi halusi poliitik_
konakin osallistua sosiaalipolitiikan johtami_
seen. Hdnet valittiin sosiaalipoliittisen ohjel_
rnatoimikunnan puheenjohiajaksi. pelka
Kuusi olisi halunnut, etti toimikunta olisi ol_lut hallituksen johtanran sosiaalipoliittisen
suunnittelun ja toreuttamisen v;iline. Kuuselle
o,li 

. 
melkoinen pcttyntys. kun pddministeri

Koivisto lopetti toimikunnan.
.. _Tuomiojan n.rielestd Kuusi joutui sosiaa_
lipolitiikassa lievddn oppositioisemaan osit_
tain. _siksi, ettii tulopoiiittisten ratkaisujen
myotii Koiviston hallitus nojasi edeltzijiiiinsri
enemmdn fycimark k i naj ri4' est<ij en n?ikemyk_
sltn.

... Tiirnii . johrui tyomarkkinajiiryesrojen
epatuottamuksesta Kuusta kohtaan. joka oli
arvostellut korporatiivisen mallin mukaista
sosiaalipoliittista valmistelua. Erirvisen aktii_
visesti .hdnen syrydyuiimisriiiin sosiaal ipol iti i_
kan va I rni stel usta ha I usi vat ty<iekikej iiry esrel_
mdd edustavat tahot, Tuomioja kertob. 

-

Putoaminen eduskunnasta

Kuusi tcimrdsi ay-liikkeen ja tyoekikejrirles-
telmdn epziileviin tuntoihrn mycis vuolen
1970 eduskunravaaleissa. Han koki mddrdrvn

toiminnan jopa aktiiviseksi toiminnaksi uu_
delleenvalintaansa vastaan.

. Tuomioja my<int;izi, ettd eldkekysymys
vaikutti Kuusen vaaliasetelmiin, jotka-lopuita
johtivat putoamiseen eduskunnaita.

Kun Tyoeliikelaitosten Liittoon alkoi
kantautua viestejii, ettd Kuusi olisi suorastaan
a latyyl i i n hyokrin nyt ryrieliik ke i rii j a ry6e I ake_
lakeja vastaan. reagoitiin tzihdn ieivo penri_
kiisen mukaan toimittamalla arnrnaflivhdis_
tyssosialidemokraattien kriytttion toisenlaista
"i nformaatiota", Tuomioja kertoo.
_, .llmeisesti epriilyihin on ollut syynd, ettd
Kuusi piti itsestddn selvdnd sita. ema iosiaali_
politiikkaa johdetaan sosiaali- .ja terveysmi_
nistericistd eli hallituksesta. Han ii ollut siniin_
sd korporaatioiden ndkenryksid vastaan. Kuu_

sosiaalipolitiikassa.
Kuusi oli kirjassaan mycis toivonut el6ke_jdrjestestelmien yhteensovittamista. Teivo

Pentikdinen otri Kuuseen yhteyttii ja ehdotti
Kuusta valiftajAksi tiissa tehtavissd. Ns. Kuu_
sen_klubi, johon kuului Kuusen ja pentikdisen
lisziksi mycis Jaakko pajula. saiaikaan nope_
astr suosttuksensa.

Tuontiojan mukaan Kuusen klubi toimi
lyhyen aikaa, nruta rehokkaasti. Vaikka aloite
viilitystehtriviistA tuli muualta, itse asia vasta_
si Kuusen omia ndkemyksid.

- Kuusen klubin suositukset toteutuivat
lopullisesti vuoden 1996 alussa. kun kansan_
eliikkeestii tuli kokonaan Wcieliikeviihentei_
nen. kcrtoo Erkki Tuomioja.

si esitti asian futkijan ndkcikulntasta itsestAzin
selvdnd.asiana ja rurhan kdrkevdsti Tiimii he_ palUU KUUSgenriitti epiiluuloj a. Muna sel lai si i n eptiluuloihin,
ettd Kuusi olisi ollut tyrieliikej;iryestehndn ErkkiTuomioja toivoi vditcistilaisuudessa pa_vastustaja, ei ole aihetta. Ainakaan mind en luuta Kuuseen. Mite tame tarkoittaa?ole sellaista niiyttdii ndhnyt. _En niinkiiiin tarkoittanut paluuta Kuu_Tuomioja kertoo, ettii epriluuloja saamoi sen konkreettiriin ,oiluufipolittiisiin ajatuk_aiheuttaa my<is se, end.Kuusen joirtamassa iiin, uuun,iih;;..ite tutkimra tietoa pitiiisisosiaalipoliinisessa ohiehnatoimikunnassa ei kiiyttii2i nykyistii enemmdn pddtriksenteossa.ollut yhtiiiin tydmarkftinajrirjestcijen J;;;: Vuit t u rurkimusresurssit ovat Suomessa kas_jaa' rrutta jdsenend oli laat<ko Pajula. vaneet tavattomasti Kuusen ajoista, tutkin.rus-. - K.u.usella oli tutklan ja tiedemiehen ote, tietoa kdytetdan .J.fl".n-.p6systemaattisestiei poliitikon. Hiin luotti liikaa ihnristen paatot..nt"or.u ;u ,ui,rirtelussa. Mita la_rationaalisuuteen. Lernrndksi rn"nndan toa.ttir"n vallankdyrinHdn uskoi, ettd asiat menevijt eteenpdin keskusta. sita ,ahe,rman noteerataan tutki_orralla painollaan ja perusteluillaan. Kuusi ei mustietoa. Suomessa ,oJ.ttin.n vallankdyttriottanut riittriviisti huomioon ihmisten tunteita identifioituu ,ult.ru*n_inisteriocin. Srelliieikd erilaisten intressitahojen yhteensovina- .i tayt.ta hyuAkri .a., lunrunraloustieteenmista. Pekka Kuusi pystyi kuitenkin ylitta_ rutkirnustietJa,iil;j; uatnaa.mddn epdonnistumiset. erkii hii.nelle ei jririny Loppuun on f,yra-'"rittaii Erkki Tuomio_henkilciihin kohdisruvia kaunoja. jan vaii<istir1., r"i,pr"-rr: ,,Alkohoripolii_

tikkona, yhteiskuntapohitikkona ja ihmiikun_
Ku usen kr u b i n rehokas ty6 ru pea ma ilTll1'llTi,ffi ::'ifll,ffiXT" ]']lXJi-
Kuusesta turi wonna reTr sosiaari- ja ter- ilXlirti'jii]ll?#1'ff?"Hiyr',',Ti;,"iX:veysministeri liihinnii ulkopoliittisista syistd iJya,i,i f S. ,uoriruJu'n-raiistusperalsen edis_vaiheessa, jossa hiin ei endd itse ministenksi rysuston ja Zg_uuoirsadan teskitysteirien japvrkiny' Eduskunta-aikoin1..hd.n olisi ruo- .lirlestetmattis;." k;;;;;;rhien viililli, liih-miojan mukaan halunnut hallitukseen, viela 'aen edelleen siitii, ettii ilman tdllaista pekka
eduskunnasta pudottuaankin Koska hrinet oli I1uur.n edustamaa pyrkimystii maailma olisijuuri valittu Alkon priiijohtajaksi, hrin oli aluk_ ihmisene h;;;fii;;iici.a eraa,,.si vastahakoinen. Presidcntti Kekkonen toi_
voi kuitenkin Kuusta hallitukseen.

Pekka Kuusen vain seitsemdn kuukautta Haastattelu:
kestdny't ministerikausisisiilsikaksimerkittd- KIMMO NORRMEN
vdd sosiaalipolittista tapahtumaa. Hdn sai esi- Eltiketunakeskuken

TEruxe*

tellii eduskunnalle kansanterveyslain, jonka
sisiiltiimie ajatuksia hahmotelti in jo 60_iur,un

tiedottaja
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Hal llntopakettl
pilkottl ln pal aslksl

Tydeltikevakuutusyhtibiden hall intoa ia
eltikevaroien omistusta koskevat si6nn0kset

uudistetaan pankiniohtaia Matti Louekosken kesdlli
tekemien liniausten mukaisesti'
Uudistukset toteutetaan osana

elfikeyhtifliden siioitusremonttia vuoden vaihteessa.

Kiiytiinnossii Louekosken hallintopaketti on keudellista. erityisesti julkisesti valvottua ja on koottu sijoiruksilla ja vakuutuksenottajilta

pilkonu osiin ja tassa vairreeisa siiia toteute- rrru*u.uiitu t.t.,taraa, rr-:oinu"ut lakisiiii- ja.vakuuteruilta keriityillii.vakuurusmaksuilla'

taan ns. puron paketin t.rr.ii, t^Iii keskei- 
"h]a'ryo.iatevakuurusliik.i",l;k;.9n 

,"1- 'Ni-"no-uun viranomaisen hyviiksymillii

std kohtaa: hallintoa ja varojen omistusta kos- t i,taua"oru suomalaista *rl*ri*"qa.Jestet- vakuutusmaksuilla' Ja sitiipaitsi ty6elakeyhti-

kevat kohdat ja niitd koskevat sddnnokseftule- ;;. ia;a; vuoksi tyoelakevhtioiden"omis- oiden mahdollisista tappioista vastaavat

vat vakuutusyhtiolakiin. ,a., '"il..,]i"i yrriioi-, toiminnassa ovat ny- vakuutuksenottajat ja vakuutetut'
-' 

$ild*pilkkomiseenonselvd.Aika- kyiselliiiinkin rajoiterut ja heillii on yhtion

prfu. Llu,ln ,ulmistelgat .'i"rZit y[tint.rtaisesti omistajina ensiiijaisesti eldketurvan hoito-

ehtineetkokohallintopaketinkanssans.Pu.tehtav.,
ron paketin aikatauluun. I,lu,iu rvo.u'tti. Huttitu' poinottaa lis6ksi, etta toisin kuin vallankahvaan ja vastuuseen
*Jd;r,6j;"-k;;;su rct",ty ,opi*u, "d.ltyttaa 

tavallisissa yhtioissii' tyoeldkevakuutusvhtioi-

kuitenkin, ettd esitys i,oeiiikevakuutusyh- a* "*"1"r,., 
,ri,"" vrr,iorlurouJ.n vakau- Hallitus esittdd vakuutusyhtiolakiin siiiidostii'

tioitii koskevasta erillislaista arnetaan edus- a.ti" "" toissijainen..v-a*il.*;; vakavarai- jonka mukaan lakisidteistd eldkevakuutusta

ii,n"uii. r,r,van svvsistuntokauden aikana *gm;lj::-irlrk"mj.r*n'* i11;;:*:la:1::??",:il:,':1:;o:'t?"&iil.
";k;r;i;;;ttalilte 

ja *k;;i;lii..;a tasta Hallintoneuvosto nimittdd vhtiolle hallituk-

Harritus tekee varmistukset :fl*1.:lT.*T};:fr\'ll;U'l'it*l iil;#l?llili!|3."#'i""lukaankuuruuvd-
Aikataulu vaikutti marssijiirlestykseen - asi- paaiot r.nt.t oon, niin tcuin uuaistusesityk- .... Hallintoneuvostoa lainlaatija perustelee

oiden eteenpdinviemiseen - muun muassa ,"rra Lor.tosken linjaust'en i"utuun "rit.- eldkevakuutuksen erityisluonteen edellyttd-

swstd, ettii hallitus taiuau uu.rnlstua edus- tdtin' rndlld valvonnalla' Tarkoituksena sanotaan

kunnan perustuslakivaliokunnan kannasta 
"---Lain 

saatamisjarjestykseen vaikuttanee olevan. ettd hallintoneuvosto toimisi yhtion

fyoelakevakuurusyhtioiden hallintoa ja varo- ,.nn Guru, .na'ryli.rar."rutuutusyhtioille johtoa valvovana elimend' joka valitessaan

jen omistusta tort.uun-iuin siititiimisjiirjes "rla,.irv 
i.,uitintonro.l.:.ua*ir"*a harkin- yr,tio, hallirusta pyrkisi siihen' etth hallituk-

ryksesta. ;;#;:' J#;j; ;id6fi mukaankin voi ien jiisenillii olisiiiakevakuutusvhtitin hoidon

Halliruksen oma ndkemys on, etrd niistd ,"i*", .riio i,ri" nilila vtriioiiia, iJt. lrrt kannalta riifiava asiantuntemus' Eli niin kuin

voitaisiin siiiitiiii tavallisena lakina. Toisin sa- ,r""i-yrrriol{esryksensd uusien sSdddsten pankinjohtaja Matti Louekoski asian tamdn

noen, etrd tyoelakevakuutusyhtiorden toimin- .a.rivia-aira tavalla,. on- oll.ut"lu,tottu i*q:' . . uii*t lut:::ttu muotoili:

ta - niiden lakisddteinen tehtava ja varallisuu- dffi; .;;i *trrtrt iu. "Tyomarkkinapamput voivat istua hallituksia

teen liittyviit seikat kaikkinensa - p.oikkg.ql . 
'-Hallituksen mielestd iiyos.tyoelakeyhti- vaivovissa hallintoneuvostoissa' hallituksiin

muista yksiryisoikeudellisistayhteisoistii sillii olden uaioj., omistuksesta voidaln siiiitiiii ta- tarvitaan asiantuntemusta erityisesti sijoi-

tavalla ratkaisevasti, .na urAlr,uLtet voitai- vallisena likina. Perusteet ovat osittain san.ro- tusasioissa"'

siin toteuttaa omaisuudensuojaa loukkaam"- r" r.r*'.a.jla.-Li**i.iipiieena hallitus esit- Hallituksen lakiehdotuksen mukaan hal-

ta tavallisessa lainsaatamisjarjestyksessa. tdd muun muassa, "tt.i 
tyo.iit*akuutusytrti- lintoneuvostossa ja hallituksessa on oltava

Hallitus perustelee nikemystdnsd muun fi;;;ifii.n uoiau tuiiou-o*it,uuun ,u- tyonantajien ja tyontekijoiden edustajia' ni-

muassa, etta ryoelakeyhtirit hoitavat julkisoi- ,uno*olr"rri mielessd vtiio, uurojo. jotka ,,eno'naun keskeisten tyonantajia ja palkan-

ro T-wrmxra



saajia edustavien keskusjiirjestcijen ehdotta_
mia henkikiirzi. Heiri pitriri olla-vhteensd ia
yhtd suurina ryhminii vihintiiiin puolet hallin_
toelinten paikoista.

Hallintoelinten kokoonpanomuutosten
katsotaan korostavan tyoe I iiliej iirj estelmiil le
keskeisten sidosryhmien vastu;t; ryoeliike-yhtiriiden toiminnasra. Lakiehdotuksen pe_
rusteluissa luonnehditaankin tiirkeiiksi, ettii
tyoeldkevakuutusyhtioiden uusista toiminta_
ja sijoituslinjauksista piitittrivdt ne rahot, jotka
keskeisesti kantavat myris vastuun toiminnan
tuloksista.

Varojen omistus selvdksi

Hallitus esittae sAedeftiiviiksi, end eldkeva_
kuutusta harj oittavien vakuutusyhtiriiden toi-
mintapddomista omistaj ille kuuluu osakkeita
tai osuuksia vastaava osuus yhtirin pddomaan
tehdyistii sijoiruksista ja niille lasketusta koh_
tuullisesta tuotosta. Muu osa toimintapriii_
omista kuuluu vakuutuksenottajille osana va_
kuutuskantaa.

Omistajille maksettavista tuotoista mdd_
nittAisiin yhti<ijiiqestyksessd. Halliruksen la_
kiehdotuksen perusreluissa mainitaan. ettd
kohtuu I I isena tuottona voitaisi in pitiiii lasku_
perustekoron mukaista tuottoa, enintddn kui-
tenkin sitd tuottoa,jonka yhtici varoilleen kes_
kimziiirin on saanut.

Normaalieldmdssd vastuuvelan ylittiiviit
toimintapddomat ovat yhti<ille kuuluvaa
varallisuutta, joka on tarkoiteffu eliikkeiden
maksamiseen. Varojen omistusta koskeva

Vain kaksi keskeisintd osaa ehti
Puron neuvotteluryhmdn uudistusesitysten vauhtiin

Lehden painotyiin aikana perustuslakiva-
liokun ta on pritittrinl,t, eft a tyde I Akeyhtidi_
den hallintoa ja varojen omistusta Loske-
va laki voidaan siiiit;iri tavallisena lakina.

sddd<is tulee ajankohtaiseksi silloin, kun vas_
taan tulee yhticin selvitystila, purkaminen,
vakuutuskannan luovuttaminen tai muu varo_
j en j akami sta koskeva jiiry'estely.

. Eldkevakuutusyhtioiden varojen omis_
tuksesta ei ole erityisiii siiiidcjksiri aikaisem_
min. Tdhdn saakka on toimitru sosiaali- ja
terveysministenon ohjeiden ja asiasta olevin
tyrimark ki nakesk usj tirjesr<ijen ja tyoe kikeyh_
tioiden vdhsen sopinruksen mukian ja vas_
tuuvelan ylittaviit varat ovat siirtyneet koh_
tuusperiaatteel la vakuutuskannan mukana yh_
tiostd toiseen.

Hallituksen esitys vahvistaa siis vallitse_
van kdydnn<in ja korjaa lainsddddnncissd ole_
van puutleen rydclAkeyhrididen osalta. Asian_
tilan saattaminen ajan tasalle korostuu erityi_
sesti, kun tydeliikeyhtioiden toimintapddomia
ollaan kasvattamassa sijoitustoiminnassa
odotettavissa olevien uudistusten edelly,ttri-
mdlle tasolle.

Erillislaki tdhtdimessd

Pankinjohtaj a Louekosken mietinncistd toteu_
tetaan nyt ensivaiheessa kaksi keskeisintd
k9!taa. Tycimarkkinakeskusjri4estrit ja eliike_
yhtirit ovat kuitenkin sopineet Louekosken
hallintopaketin toteuttamisesta kokonaisuu_
dessaan ja etti esitys siitd annetaan eduskun_
nalle syysistuntokauden aikana. Mvris talous_
pol i ittinen ministerival iokunta on ltaan t-rin
varmemmaksi vakuudeksi julkituonut tuken_
sa Louekosken esityksille.

Odotettavissa on siis hyvin piankin esitys

tyrieldkevakuutusyhtioitii koskevasta erillis_
laista. Siihen ki{ataan tyriel2ikeyhtioitri kos_
kevia erityismiiiiriiyksiii ja jos niita ei sieltri
l6ydy, silloin toimitaan kuiloinkin kvseessd
olevan taustalain - osakeyhti<i- tai vakuu-
tusyhtiolain - tarkoittamalla tavalla.

K,i ireel il simmdstd paketin osasta poisjd6_
neet Louekosken esitykset koskivai muun
muassa ty<iekikeyhti<iiden hallintoelinten toi_
mintaa ja vallankziyttoii niissii sekii hallinto-
elinten j.dsenten kelpoisuus- ja esteellisyysky_
symyksizi. Samoin hrin peruiii lakiin seilaisla
siiiinnciksrii. jorlla voidaan paitsi varmistaa
ry. delakeyhtioiden itsendinen ja riippumaton
sijoitustoiminta my6s taata se ettei viio;a kay_
tetd eldkevakuufustoiminnalle vieraisiin tir_
koituksiin.

_ Lainvalmistelijoiden listoilla ovat myds
Louekoskcn esirykset ryoeliikeyhtioiden si_
sdisen ja ulkoisen valvonnan t.hortarnisesta.
Niiden mukaan vakuutuksenottajien ja va-
kuutettujen mahdollisuutta valvoi wd;leke-
yhtirin toimintaa muun muassa tilintaikastus-,
yms. jiir;'estelmien kautta tulee parantaa - sa_
moin kuin ministeritin valvontaa kehinriii ja
vahvistaa tavoilla. jotka vastaavat ryrieki_
keyhti<iidcn uusiutuvan toiminnan valvonta-
vaatimuksia.

JOUNI JOKISALO
Elciketunakeskuksen

viestintciosa.ston
vhtevspcirillikkt)
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Karttuminen alkaa 1 .1 .1998:

PATTNTYtiT
ELAKETURVAN PIIRIIN

Lyhyistd $tisuhteista eli pdtkdttiistd..
alkha vuod6n kuluttua karttua eldkettd'

vaku uttamisessa, ka rttum isessa i a elikeoikeuden
maereytymiJessa nouditetaan soveltuvin osi n LEl-tekni i kkaa'

LElrekniikka tarkoinaa sita, ettd jokaisesta Esiintyvien_taiteih.loiden eldkekassa toi- Matti Uimonen on pikatoimeksiannos-

ty.suhteesta maksetaan uut uturn*t su. pal- *ii r.,ini.drti l-El ryo.tat"[urrun yhteydes- taan niukkasanainen' "Yksimielsyyttd ei saa-

kan pienuudella ja tyosuhtee, pituudella ei ,a. s. p..rt"ttiin vuonna 1986 nuonmman vutettu"' hdn kuittaa eikii halua sen enernpdd

ole alarajaa. fyo.tatltuin TaEL:n tu,essa ,oin.,oon. kommentoida esiin nousseita kiistakysy-

LEL+ekniikka tarkoittaa mytis sitd, ettd TaEL:lla korlattiin freelancereiden' rnyksid'

eliikettii karttuu 1,5 prosenttia vuodessa, jos nayttetloiaen ja eriiiden,muusikoiden ja mui- -- ongelmaksi hiin toki patkatyot rnyontdd'

vuoden yhteenlasketut LEL-palkat ylittiiviit a.ir .ii" uuod.n ryosuhreissa irou* tyota Ei sen ir'roksi' ettd karttumatta jiiiiviin eliike-

3 520 markkaa nykytasossa. jos tuloja ei ole *'t*i.n eldketurvassa olleita puutteita. turvan suuruusluokka sinlnsa olisi valtava'

tarpeeksi, ei ture eliikettiikiiiin. viime vuonna TaEL:n .uioun vakuutet- ETK:n tutkimuksen rnukaan karenssirajojen

vakuuttaminen on LEL{ekniikalla yk- tiin t L ooo henkiloii, vakuutusmaksutulo oli vuoksi keskimddrdinen eldketurvan menetys

sinkertaista. Tyonantajan ei tarvitse tehdii eril- s t'J *itjoonua markkaa. Eliiken?i kartuu 1,5 oli noin 5 markkaa kuukaudessa'

lisiii vakuutuksia eikzi tyoliistn vuosi- pio.."tii, sdiinnon *ukuur, :oi- ruii -trtot 
^..* 

on*.'tuksi patkaryot tulevat sen vuoksi'

ilmoitusta. Maksujen ,,ifur'iii# :" ,;;j; Iiiiiara, 6 693 markkau "od""o' etta ne 
-kasautuvat pienelle ryhmiille' Toinen

voi tehdii kdtevdsti tietokoneita apuna kdyttd- 
"'lJa 

-turrun palveluksessa on 4 sirutoi- syy on karenssistidnnciksillii keinottelu' Tyo

cn. n.,irta loin.,it entitoa. rait't i t ayiannon ^iut urduun pilkkoa ja paloitella pieniin patkiin ja

LEL Tyoeliikekassassa varvonta perus- t"u.t.." t-il ryo"tat"r."r.ui'tu hoitosopi- vaihtaa tihtaan niiden tyonantajia' Missiiiin

ruu ajoittain lanetettaviln rekisteriotteisiin, -rf.i"n perusteelia. tyosuhteessa ei ntiin toir.l.rien saavuteta va-

palkansaajien omaan aktiivisuuteen ja tyon- 
- 

L#ii;fuk"kurrun hallinnossa tyrinan- ]<uutta,risvelvollisuuden rajaa'

antajatarkastuksiin. Niissii kziydiiiin liipi tajil;Ja paikanlaajilla on yhta suuret edustuk- Marraskuun sopimuksen mukaan phtkd-

tyonantajan kiqanpito.1a venataan sitii muun ,Ji jo'piato*alta- siten, ina puGnjot tulan toiden eliiketurvan toteuttamisen vaatimat

muassa verottajalta ,uu*ihin tietoihin. ziliniLir.oit... puheenjohtaja tulee vriorokiu- asiat selvitetdiin ja tarpeelliset lakimuutokset

Ns. ketjutettuihn tyoiurrt.isiin on aiko- ,in-Lu*rnuttukin puolelta.'Hallintomallia pi- valmistellaan ensi toukokuun loppuun men-

mus soveltaa uusia sddnnoksiii. Nykyisin dettaneen esikuvana *ioi patmtoia'en nessd' jotta laki voisi tulla voirnaan I ' I ' 1998'

n6md ketjutetut eli samalla tyonantajalla vakuuttamisen toimeenpano'a-*un'nit"ltu"rru. ._*. 
,Ln' uimonen on saanut vethiiksee, td-

1"trr"ryliyr,yita tyorut,telta teklviit uulrr- 
.Nuurrqrrrrrv. !v.'vv'rre""- "-.- 

il'*'*Xty,,i1itJlXif',t3ffi'#1rlftn*1tetaan TEL:n mukaan' 
Vaikeasti ratkaistava ongelma j"t, "i"ii.t "ra1a 

leinottelumahdollisuudet
porstava, mutta ei olisi hoitokustannuksiltaan

petker TaEL-kassare? H',:ff.j:,:til,?ili,xj:,[:::3;;]?ilJ,:#- 
vrimitoitettu

Ratkaisu patkatoiden vakuuttamisesta syntyi kauden tii tyoansio alle I I l5 markkaa' iddvdt nalmalla rrscila nimi"
6.r.1996 samalla kertaa kuin sopimus ,aria r,.tr,.ria elakevakuutui.r.n ui[oprLr.il.. Ongelmalla useita nimii
;u;li;;-,ni*un t"ni[li.niseita. sopimuk- rvtimlkkrl:1i!^":t:1 *" selvittdneet

sen alleki{oittivat keskeisten tyomarkkina- asiaa irseaan otteeseen paasematta yhteiseen Jo.monia vuosia kestineen selvittelytytin eri

jiirjestojen edustajat j;";",*iiri;trta1a rari ;k.*tk; viimernen !;-r;;lt.ri.* 19 vaiheissa ongelmalle on annettu erilaisia ni-

puro. k;irrJ*, :"ir"* Fjiiketrirvakeskuksen toi- miii, jotka asiaan vihkiyyneille keftovat' nrrs-

Sopimuksen mukaan ryhdyiiiin.selvittii- mitusjohtala Matti Uimo'serr johdolla yriter sd nrennddn'

m6dn, voidaanko lyhyiden ry6suhteiden toi- iii"-io palran ajan tutkia, oiirlt o ongelma . Epiityypillinen tyo on kiiytossti oleva laa-

meenpano ja hallinto toteuttaa esimerkiksi ratkaistavissa uut rrttu*uiiu lyhyet TEi-tyo- jin maaritelma' Se on normaalityrin vasta-

Esiintyvien taiteilijoiden eldkekassassa. ;;h".ti6I- fyO.tat.mttuiti- kohta' Normaalityo on kokoaikaista ja pysy-
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viiii palkkatyrira yhden ryonantajan palveluk-
sessa. Epdtyypillistii on mdAriaikainen, osa-
aikainen, et?ityo, r,uokatyri, ty<iosuuskunnat
ym. Tyoeliiketurvan karttuminen voi olla
kunnossa, vaikka fyo on epetyypillistri. Epii-
tyypillisen sanotaan yleistyneen ja suuntius
on fulevaisuudessakin kasvava.

Karenssirajojen ulkopuolelle jiiiineistii
ty.dsu-htelsta puhuttaessa tarkoitetatn paitsi
alle kuukauden pituisia tyrisuhteita, myris
I.myja kuukausi- ja r.uosirulorajoja sekii ila-
ikiirajaa. Nimittiiin vanhuuseliik-e ei kartu
palkkatyost2i, jota tehdiiiin alle 23-ruotiaana.

Valveutuneita nuoria asia karvastelee,
varsinkin kun nuoret maksavat joka tilistiiiin
ryoelekemaksun. Kun mycis ty<inantajalla on
velvollisuus maksaa taysi rydelekemiksu, ei
ole ihme, ettd nuoret herkiisti hyviiksyviit pi-
medn fyrin.

Eldketurvakeskuksen tutkimuksen mu-
kaan viime u.tonna neljtinnesmiljoona pal-

kansaajaa teki tyota, josta ei ekikettzi karmr-
nut. Nuorten osuus rvhmiistii oli noin
100 000.

Nykyisin ei karenssirajamiiiiritelmiiii
eniiii kiiyetii kovinkaan usein, vaan puhutaan
lyhyistii tyosuhteista. Tdmd merkinnee siti,
ettd nuorten asia on haudatfu hiljaisuudessa,
koska asian hoitaminen tulisi kovin kalliiksi.
Tyokyvyttomyys- j a perhe-eldketurvan nuori
palkansaaja kuitenkin saa rycieldkevakuutuk-
sellaan.

. Petkafydt on arkikielessd yleistynyt ter-
mi. Nasevana ja lyhyenii sen soisi kelpaavan
viralliseen kielenkiiyttririnkin.

Pirkko Jcicis kelti inen
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nen.seuraus tastd poliittisesta tienvalinnasta ja
tahdonilmaisusta.

Miksion riskejd?

Yhteinen raha tuo toki taloudellisia etuja, joi-
ta ei pidii unohtaa. Mutra ennen kaikkei halu-
aisin kiinnittiid huon.riota ntuutamiin riskite-
krloihin ja siihen, miten ne voitaisiin vdlttAd
tai miten riskitekij<iiden rnahdollisia seurauk-
sia voidaan lieventdd.

Suomi nousi 1990-luvun lamasta edel-
leenkin antarnalla rahan ulkoisen arvon jous-
taa alaspdin. Yritykset puolustaa valuuttaa
yhdessd "sisdisen devalvaation" kanssa johti-
vat epdonnistuttuaan ennenndkenrrittcimriijn
massatycitt<imyyteen, joka pahirnmillaan
nousi noin 20 prosenttiin tyrivoimasta. Suo-
messa ei siten ole ainakaan hyviii poliittisia
kokemuksia palkkajoustoista.

Suonren tyovoima on hyvin koulutettua,
ja tyo on paljolti vaativaa ammattityotd. Tyci-
voimakapeikkoja on vaikea paikata lyhyella
ja myos keskipitkAlla aikaviililki. fr4ellli voi
siis olla samanaikaisesti sekd tyrivoimapulaa
ettii fyottomyy,ttei. Vain pienehko osa nykyistd
tyottomlyttA on niin sanottua klassista tyot-
tdmyytte, joka reagoi joustavasti palkkatason
mukana.

Noususuhdanteessa kasvaneeseen tyci-
voiman kysyntddn on viime vuosina vastattu
ylitoiIlzi, rydtahtia kiristzimiilIii ja automaatio_
ta lisiiiimrillzi. Tyrivtrimamme tuottavuus on-
kin noussut OECD-maissa rnitaleille. kun se
aikaisemmin oli pistesrlojenkin ulkopuolella.
Suomessa tuotetaan nykyii:in yhtri paljon kuin
huippur.uosina ennen lamaa mutta viidcnnek-
sen pienemmiil lii tyovoimalla.

Peruskuviota yhteinen rahaliitto ei hetivoi muuttaa. Se voisi laskusuhdanteissa
pahentaa tilannetta poistamalla ainoan teihdn-
astisen joustomahdollisuuden, eli rahan ul-
koisen arvonalennuksen. Siihenhiin on viime
k;idessii aina jouduttu tLlrvautumaan.

Siksi voimme tulevaisuudessa joutua ti-
lanteeseen, jossa esirnerkiksi palkkojen olisi
todella joustettava alaspdin. Jos ne eivat jous-
ta,l990-luvun hevoskuuri uusiutuu, eli ty<i-
voimaa joudutaan iftisanomaan ja yritylisiri
menee konkurssiin. Ekikejrirjestel miil le se ai -
heuttaisi hankaluuksia. Jos vaikeudet olisivat
suhdanne-luontoisia, niistii pitiiisi selvitd esi-
merkiksi rahastojen tilapriiskriytollii ynt.
toimenpiteillA. Indeksin nykyinen hintapai-
notus voi myris muodostua ongelntaksi, sillii
tuskin voidaan kuvitella eliikkeiden nousevan
palkkoja enemmdn.

Yhteisen valuutan edut voivat olla huo-
mattavia. On luultavaa etld pddornamarkkinat
tasoittuvat ja kehittyvrit siten, ettd korkotaso
pysyviisti alenee ja inflaatio pysyy matalana
spekulaatiosta ja odotusten epdvannuudesta
johruvien riskili sien poisruttua. M ikril i yritys-
ten vientilaskutus siirtyy huomattavasti euro-
pohjaiseksi, valuuttariski siltd osin poistuu.
Euroopan sisdinen kauppa helpottuu ja neljiin
vapauden toteuttaminen vilkastuu, nristd-ta-

lous suuresti hy<jtyy.
Koko valuuttariski ei kuitenkaan poistu.

Jos suuri osa kaupasta tehdiiiin edelleenkin
Yhdysvaltain dollareissa, ja jos dollari on eu-
roon ndhden heikko, tilanne voi mvos kddn-
ty. A osittai n vientiteollisuudelle epriiuoruisak-

Korkoriskin vdhentyrnisestiikiiiin ei voi
olla tdysin varrna. Tiery haitallinen vaikutus
voisi EMUssakin jriiidii korkoihin esimerkiksi
siten, ettd reuna-alueiden investoinneilta vaa-
di ttaisi in korkeampia tuonoja. Trimii edel lyt-
tiirsi, ettii talouskasvun ydin ja hyvinvoin-
tiedut kohdistuisivat valuutta-alueen keski-
eurooppalaisi in poltropisteisiin.

Rahastoitujen eldkkeenosien tilanne voi
parantua. sillti sijoitusriskien tulisi EMUssa
kaiken jii4en rrrukaan pienenryd. ja piiiioma-
markkinoiden tulisi kehirvii muutenkin suo-
tuisaan suuntaan. Yhteiselie valuutta-alueelle
sijoittaminen ainakin helpottuisi kurssiriskin
poistuttua.

. Euro-alueen ulkopuolisten sijoitusten
kurssiriskit eivat valftamiittii poistu. Mah_
dollista on, ettd muodostuu kolmen ison va-
luutta-alueen valtapeli, jossa euro, dollari ja
jeni kilpailevat. Tdllaisessa pelissd nriiden vi-
luuttojen vilistri kurssikehitystri on urahdo-
tonta ennustaa.

EMUssa ei niinkilin ole huolta rahastoi-
duista eldkkeenosista, vaan ongelmaksi voi
rnuodostua yhteisvastuulliset. jakojiirjestelmril lii
nrakscttavat eldkkeenosat ja veroilla hoidetun
julkisen sektorin rahoitus kokonaisuutena.

On olemassa erilaisia mahdollisia talous-
kehityksen skenaarioita. joita krisittelen lyhy-
esti. Jaan riskit poliittisiin riskeihin, jotka
voivat toteutua kaikissa olosuhteissa ja tilou-
dellisiin riskeihin. jotka ovat enenlndn riip-
pur aisia talouderr kehityksestii

Poliittiset riskit

Perusskenaario, jonka taakse "virallinen op-
tinrismi" on Suontessa asettunut. edellyttriii,
cttd eurooppalainen talouskasw toteutuu ja
ulottuu my6s Suomeen. Sen toteutuessa eli-
kejiirjestelmrin rahoitus tapahtuu suunnitel-
mien mukaisesti. Rahastoimattomiin eldk-
keenosiin voi kuitenkin kohdistua alentamis-
paineita ltihinnii poliittisista syistd, jos on pe-
ldttrivissd maksupaineen nousevan liian kor-
keaksi.

. EU-maissa julkisten tai pakollisten j;ir-
jestehnien eldkelupaukset ja niiden rahastoin-
nit poikkeavat toisistaan varsin paljon. Kai-
kenlaiset epiiilyt tullaan suodattamaan Brys-
selin kautta, missd piilee poliittinen rijki.
Vaikka Suornessa ei omasta mielestdmme oli-
sikaan vaikeuksia nykyisten ei-rahastoirujen
eldkelupausten maksamisessa, muut voivat
peliitii. ettii he jouruvat maksumiehiksi laajen-
netussa EU:ssa. Muun muassa laajenruvaa
EU-konseptia vastustava Iso-Britannia on vii-
nre aikoina esittdny tiillaisia huolia rnuiden
maiden ei-rahastoiduista eldkevastuista.

Se, kuinka vakavasti ndihin huoliin on

suhtauduttava, riippuu EU:n poliittisesta ke-
hityksestri. Jos se kehittyy vahvan ydinunio-
nrn suuntaan, Brysselin ohjaal.uus voi ratkai-
sevasti Iisddntyii. Tiimii koskee maiden julkis_
ta budjettipolitiikkaa ja sosiaalirurvaa.-

Lisriksi mahdollinen EU-kansalaisuus ja
siihen liinyviit oikeudet asettavar lisid
yhdentymispaineita. Jos tyovoiman liikku-
vuus toteutuu laajasti, se luo ennenndkemdt-
tcimiii koordinaatiotarpeita ja pakottaa tule-
vaisuudessa sellaisiin ratkaisuihin, joita
emme nyt mielellimnre toteuttaisi.

Taloudelliset riskit
Talousriskejd on kahdenlaisia. Ensimmdinen
on, ettd koko EU-alueen talous kehittyy huo-
nosti. Toinen on, ettd EU kehittyy ntuuten hy-
vin, mutta esimerkiksi alueellisesta keskitty-
r.nisestd johtuen jotkut reuna-alueet - kuten
Suorni - kdrsivdt tyrivoiman ja investointien
maanpaosta.

. Koko Euroopan talousalueen kehittyessii
huonosti on luultavaa, ettd maat kriperfl.viit
omiin ongelmiinsa, jolloin unionin kehitty-
rris- ja laajentumispyrkimykset jriiiv?it vii-
hemmdlle huomiolle. Trilloin koko rahaliiton
toteutuminen voi olla uhattuna. Suomen eld-
kejrirjestelmrin toteuttaminen ja kehitys jiiri
kansalliseksi ongelmaksi kuten taihrinkin aiti.

Jos taas koko Suornesta tulisi euro-alu-
een syrjdseutua kaikkine siihen kuuluvine on-
gelmineen, palkkaperusteisten rnaksujen ti-
lanne voisi muodostua hankalaksi. Vahva EU
alkaisi ehk;i toisaalta tuntea tarvefta laajem-
paan aluepolitiikkaan. Toisaalta se voisi myos
viitata tyrivoirnan liikkuvuuteen, eli ..hakei<aa
tycitri sielt?i nrissd sitd on". Jos jrilkimmiiinen
toteutuisi laajasti ja yritykset alkaisivat siirrel-lii foysisiri pddornainvesroinrejaan Keski-
Eurooppaan. elzikkeiden rahoitus vaikeutuisi
ratkaisevasti.

Suomeen jriiivrin eliikejiirjestelmdn on-
gelmaksi muodostuvat tiilloin takojiiryestel-
mdlld maksettavat eldkkeen osat, jotlia vahen-
tyneelld tyrivoirnalla voivat tulla kohtuuffo-
man raskaiksi. Lisriksi muukin julkinen sek-
tori on aivan samanlaisessa tilanteessa. Jos
tdllainen skenaario toteutulr, olisi kyllii oikein
ja kohtuullista vaatia tasausmekanismeja me-
netettyjen tulev ien maksutulojen peittdmisek-
sl.

Suomen TEL-jiiryestelntd on rakennettu
niin vankalle pohjalle, efta se pysryy uudessa-kin maailmassa maksantaan i<ohtuulliset
eleikkeet. Riskit on kuitenkin tiedostettava ja
varauduttava nrihin ajoissa. Ennakkoon sopi-
minen on parentpi kuin pakon edeisii
nciyrtyminen.

MIKAEL FORSS
E I ii ke t u t'tu k e :; ku ks e n

lul kinu.\osestotl
ptiiillikkd
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Ulkom aankomennus
ia eltkepalkka
Kun suomalainen tytinantaia ldhetttid tytintekiidnsd ulkomaille'
frrtyy tiille Suome-n tytienfettd mytis ulkomailla tehdystd
tytisi[. Pitkdaikainen tydkomennus EU:n alueelle tai maahan,

ionfi kanssa Suomelli on sosiaaliturvasopimus, voi siirtdd
'tytintefiian $dntekomaan sosiaaliturvaan. Jos ulkomaantydhdn
s'ovelletian Suomen lakeia, niiden mukaan mdiirdtfi?in mytis
etuuksien ia maksuien perusteena kdytettdvd palkka'

koitettu luontoiseduksi ja miten luontoisetu-
jen arvo tulee mddritellii? Bruttopalkassa j.ou-

duttiin ottamaan huomioon palkan ostovoima
eri maissa ja sen verotuskohtelu' mikii puo-
lestaan merkitsi eliikepalkkojen eriytymistd
saman tasoisissa toissd. Lisiiksi valuuttakurs-
sien vaihtelut saattoivat vaikuttaa sattuman-
varaisesti eldkepalkkaan.

Eldkepalkka vastaavan
kotimaan Udn mukaan

Lainmuutos saatiin vihdoin aikaan 1.1.1994.
Tyontekijiiin eliikelakeihin lisattiin oma sdin-
nbs siitii,miten maardtaan eliikkeen ja vakuu-
tusmaksun perusteena kiiyettiivii palkka ul-
komaan tyokomennuksen ajalta. Tiissii pal-
kasta kiiyetiiiin seuraavassa nimitystii vakuu-
tuspalkka.

Vakuutuspalkkana kdytetiiiin sitii palk-
kaa, joka olisi maksettava vastaavasta tyostii
Suomessa. Jos tyontekiji on lShetetty ulko-
maille ennen 1.1.1994, eliike ja maksut mid-
riiytyviit edelleen tosiasiallisen fytiansion mu-
kaan.

Ulkomaantyotd koskevaan sopimukseen
tulisi aina ottaa maininta vakuutuspalkan
mddrdstd, jotta tyontekijd on tietoinen siitii,
mistd summasta hdneltd peritiiiin tyontekr.liin
eldkemaksu ja mistii hdnen eldkkeensd kart-
ruu ulkomailla olon ajalta. Vakuutuspalkka ei
kuitenkaan ole tyonantajan mddrdttivissd ole-
va asia vaan sen perusteet tulevat laista.

Vakuutuspalkan mddrd

Yleensd ulkomaantytin vakuutuspalkka on
tosiasiallisesti maksettua miiiiriiii pienempi,
koska siitii jiiiivdt pois erilaiset ulkomaanlisdt.
Myoskiiiin asunto-, auto- tai muita luon-
toisetuja ei oteta huomioon vakuutuspalkas-
sa, jos niiitii etuja ei kuulu vastaavassa ase-
maisa Suomessa olevalle tyontekrjiille.

Vakuutuspalkka voi olla myos suurempi
kuin tyontekrldlle maksettu rahapalkka. Ul-

HELENA TAPIO
Eliiketun'akeskuksen

Iukiosastott
u p u I a i s o s a s t o p d ii I I i kkd

timaassa tai se vaatii erityisiii a tar tleto-

komailla veroaste on usein alempi kuin Suo-
messa. Tytintekijiin bruttopalkka on voitu so-
pia niin, ettd nettomddrd vastaa hdnen netto-
palkkaansa Suomessa. Tiilloinkin vakuutus-
palkan rulee vastata tiistii fyostii Suomessa
maksettavaa bruttoPalkkaa.

Jos ulkomaille liihtevii on ollut saman
tyonantajan palveluksessa Suomessa, on
luontevaa ottaa vakuutuspalkan pohjaksi hii-
nen Suomessa saamansa palkka. Jos ulko-
maantyohtin liittyy suurempi vastuu kuin ko-

Tyokomennukset ulkomaille eivdt olleet ko-
uinkaan yleisiii 60-luvulla. jolloin tyonteki-
jiiin eliikelaki, TEL, syntyi. Lakiin ei tullut-
kaan mitddn erityisiri siiiinnoksiii ulkomaan-
tyon eliikepalkasta.- 

Tyypiflinen tyokomennus oli tuolloin ul-
komaille myydyn koneen asennus. jota suo-
malainen tyontekijii liiheteniin tekernddn.
Tiillainen komennus ei tavallisesti jatkunut
kovin pitkiiii aikaa eikii palkkaus viilttiimdttii
poikennut paljoakaan asentajan Suomessa
iaamasta palkasta. TEL-rrraksujen perusteena
oli koko ie tytiansio, jonka tytintekijii ulko-
mailla ryoskennellessdin sai. Kokonaisuute-
na lisdkustannus ei ollut suuri eikd tilapdinen
korkeampi ansio mytiskddn juuri vaikuttanut
tyrintekliin el6kkeeseen.

Ongelma syntyi
tytikomennusten lisdintyessa
ja muuttaessa muotoaan

Aikaa myciten asennuskeikkojen sijaan tuli
toisen tyyppisid tyokomennuksia. Suomalai-
sia asiantuntijoita liihetettiin erilaisiin projek;
teihin, yrirysten keski- ja ylintii johtoa liihti
kdynnisfimaan tai valvomaan ulkomaisten
ryiiryhtioiden toimintaa j ne.

Tiillainen toiminta vaatii yleensd muuta-
man viikon sijasta muutamia vuosia asema-
maassa ja ulos ldhtevien johtotason henkil<ji-
den palkkauksen rakenne on erilainen kuin
asennus- tai rakennustyontekijoillii'

Palkkaan rnaksetaan erilaisia ulkomaan-
lyrin luonteeseen tai tydntekomaan erityis-
olosuhteisiin perustuvia lisiii. Tyonantaja
maksaa kielikursseja, perheen matkoja ja las-
ten koulunkiyntikuluja asemamaassa. Tyon-
antajan kustantamassa asunnossa on usein
huontattava neliiirnihrd ja monissa kehitys-
maissa palveluskunta seuraa talon mukana.
koska ulkomaalaisten edellytetiiiin tyollistii-
viin paikallista vdestoS.

kaikki tama johti suuriin ongehniin el6-
kepalkassa: MIkii on palkkaa tyostii' mikti
taas kulukorvauksia'l Onko asunto aina tar-
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ja, on vakuutuspalkankin oltava vastaavasti
korkearnpi.

Vakuutuspalkka on fiktiivinen. kotimaan
palkkaa vastaava palkka. Siihen eivdt siten
vaikuta sellaiset suoritukset, joiden perustee_
na on ulkomaanty<in olosuhteet tai entyis_
luonne ja joita ei liity vastaavaan rycihon Suo_
nlessa.

Kumpaa sddnttii sovelletaan

Ennen 1.1.1994 alkaneissa tyrikomennuksis_
sa noudatetaan vanhaa keytantda eli ty<inteki_
jzin eliikepalkkaan luetaan hiinen tosiisialliset
ty<iansionsa. Vain selvdt kulukorvaukset j ate_
tddn pois. Trillaisia ovat muun muassa korva-
ukset, jotka tycinantaja maksaa lomamatkois_
ta Suomeen tai lasten koulunkdvntikustan_
nuksista asemamaassa. Luontoisetujen arvi-
oinnissa ei suoraan noudateta nii&i iaskenta_
perusteita, jotka verohallitus vahvistaa Suo_
men verotusta varten, vaan niiden arvo mddri_ TEl_ekikkeen ja vakuutusmaksujen perus-

teena on palkka, jota ty<intekijdlle maksettai_
slln vastaavasta tydsta Suomessa. Sen sijaan
tapaturma- ja fycittrimyysvakuutusmaisut
maksetaan todellisesta palkasta myris ulko_
maantyrissd. Epiiselviiii on tiillciin se. mikd on
palkkaa ja mikii kulujen korvausra.

My<iskiiiin luontoisetujen arvioinnista ei
ole selvdd ohjetta. Tydnantalan sosiaaliturva_
maksun perusteena puolestaan kaytetAen 60
prosenttia ulkomaan palkasta, jos palkkaan
sovelletaan verotuksen uutta kuudenkuukau_
den sddntrid.

.. .Toivottavaa olisi, ettd maksuperusteisiin
olisi loydett2ivissd enemmdn yhteniiisyytrii. Ei
ole myriskddn perusteltua, ettii kotimiin olo_
suhteita varten vahvistetfuia verotusarvoia
sovelletaan suoraan ulkomaanfvcin luon-
toisetujen arvioinnissa. Nriin tehdiiin esimer-
kiksi tycitt<imlysvakuutusmaksua mddrdttd_
essd. koska_se on kykeny ennakonpiddryksen
alaiseen palkkaan.

tcl ldin kussak in tapauksessa erikseen. Tiil kjin
luontoisedut voidaan yleensd arvioida selvds_
ti kolimaan verotusarvoja alempaan arvoon.

Eldketurvakeskus on antanut lausunnon
vakuutuspalkkasddnnciksen soveltamisesta
tapauksessa. jossa tyrikomennus oli "katkol_
la" vuoden vaihteessa 93 - 94. Siinii katsot_
tiin, ettd uutta vakuutuspalkkasddnnostd voi-
tiin soveltaa, kun uusi sopimuskausi alkoi
t.1.1994.

Asia on tulkinnanvarainen eikd siihen
toistaiseksi ole muutoksenhakuelinten kan_
taa. Uuden sopimuskauden pitiimistii uutena
ulkomaille ldhettdmisend voidaan perustella
nruun ntuassa lainmuutoksen tarkoituksella ia
sillii. ettii saman tycinantajan ulkomailla ole-
via ty6ntekijriira tulisi kohdella tasavertaisesti
heidrin Iakisii?iteisen eldkkeensd suhteen.

Sekamelska eri etuuksissa
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Tytittb myystu rva u u d i stu kse I I a

va i kutu ksi a tydtttimyyseld ltkeeseen

Tydtttimyysturvalain . ,_.- H#it:i#'iJfl5f,iJ?';,lg[:#li;l:-
SddnndkSet mUuttUvat vuOden i"rr.atta kuin 6 kuukautta kcsttineeitri

1997 alUSta lukien. tyosulrteesta viimeisttiiin cdelli mainittuna

Lainmuutoksesta aiheutuu piiiviinii'

heijastusva ikutuksia mytis
tytihtimWseldkkeen Lomakorvauksen iaksottaminen

soveltamiseen, kun muyn oikeutta tyrittcimyyspdivrirahaan rajoitetaan

mUaSSa nS. lisdpdiVdOikeUden myos siteri, etta i.'t.iooz litreen piiiittvnci-

ilfUifaa nOStetaan kahdella o& ryosuhteiden pddttvessd maksettava

vuodeua. 
rrr r\qrrrrvrrs 

[ilf:::]::11:li"Jil:H,ff1,.l,;lli'l,|il,l'
Lomakon'auksen jaksotus tchddiin va-

kiintuneena pidetttivdn palkan perusteella

Nykyisinvoimassaolevarrlainmukaanhen-tyosuhteenpddttynrisesttilukicn.Niilliialoil-
kitollii. joka on tayttanytti'ilil;.#;'ilb tu, .loittu lomakorvaus Inaksetaan r..vci-

tyottornyyspiiuan tivttv,i'',ir;:f;ffi; il; henrnrin ns' lonrapalkkatilillc (u'sinr' raken-

varahaansenkur'rkaudenloppr-run,jolloinlrdnnusalalla).maksettukorvausotetaanhuomi-
taftaa 60 vuotta. Enri ,roiln alusta ikiiraja oon maksamisesta lukicn'

nousee 57 vuotecn. 
vuuuLrr oruJ!'r 'Ir\ururg Koska tyottorriillii ei jaksotuksen aikana

Kdytdnnossdttitrrtiontarkoittantrt,gttaoleoikeuttapiiivtirahaan,kultrttaateimziaika
ioshenkitoonjidnyttyotttinrziksi53vuodenmyostulevanajanoikeuden.jeilkikarenssiai-
ja yhden kuukaucten ,J-* nffi i"il;;;- kaa. Tiimii on oiettava huotnioon esirnerkiksi

lonsa on ollut ,u*0,,, 60 ikdvuoteen silloin' kun henkilo saa tyonantajaltaan ns'

ryottomyysp,iiuaronoli]'i"r.,iLlr**" ,ylnti- kultaisen kddenpuristuksen' -ioka ntyoski,

myyseliikkeelta oiru uuirt urt.ler!iiaii tiii' kuluttaa jiilkikarenssiaikaa'

Ensi vuoden alusta putkcn alkuikti nousee 55 Talloin on vaarana' ette tyoton voi pitkdn

""",..,t. ytrte.n t,uta"u;;;. - :li::,Hl':Jl,1i''ijl',i:ilil::,1"'i'iff:i'f:
s66ntoni voidaan sanoa. ettii tyosuhteen pdit-

Jo putkessa olevien turva sdilyy fyessd n.rakscttara yhteensti yli 4 kuukauderr
palkkaa vastaava kon aus.ia lcln.raraha vicl'dt

Lain voimaantulosdtinntiksessd kuitenkin tur- paivarahan saaian eldkkeesti tulq'an ajan oi-

vataan enncn tirndn vuoden loppua alkaneen 
'keuden' Ajan pituus riippuu kuitcnkin nryos

iirap.*i"it.rJ.n lut[unlin*' 60-vuotiaaksl tyotton-rdn idstd'

ruutku. Lisiiksi taataan niiden 53-vuotiaiden

ryottomien (cnnen vuotta 1944 syntyneiden)
oikeus lisiipiiiviin. joiila lainmu,,toksen voi- 60-vU0tiaid-en tylittlimVyS-
maantullessa on oit*r-tyOtiOmyyspaiva- piiVifahaOikeUttaiatketaan
rahaan tai tyovoirrrapoliittiseen aikuiskoulu-
tustukeen, tai joille vuonna lgg6 on maksettu Enimmdismdir[sdzinnostri muutetaan 60

ryottomyyspairaranua-iai Loulutustukea yh- \uotta fiyttdneiden osalta siten' cttei heille

teensdvdhintd?inl00p2iiviiltii'maksetaanpAiv6rahaasenkalenterikuukau-
Henkilo jlii va.hljen lisripiiiviisiiiinnos- den loppuun, jona 500 plivdn eninr'.riiismiiii-

ten piiriin myos silloii, kun liiinellii uusien riiaika tiiyttyry'

pdivirahasddnnosten ,oimaantullessa ei ole Nykyisin ongelmana on ollut' etta tydtto-

oikeutta tyottdnlyyspairai"f,u",. Edellyryk- myyskasia ci voi kirjoinaa enimmdismddrd-

senii tiilloin on. ettd paivaiahasAannosten voi- todittuttu ennen kuin 500 priivdii o. tullut tdy-

maantullessahdnontilapiiisestisairaudenteen.Tamapuolestaano.njohtanutsiihen.ettd
vuoksityokyvytdn'taihdnsaatyonantajal-henkiloonpudonnuttyorrrarkkinatuenpiiriin
taan tycisuhteen irtisanomiseen liittyen muu13 ryofiomyyselikkeen alkanliseen saakka' Kun

taloudellista etuutta kuin irtisanomisajal nyt pait:arahaoikeus latkuu 'ield 500 piiivrin

palkkaa (esirn. erilaisetir[iput .titt edellftii- tiiytty,risen jiilkeen, on elekelaitoksilla enem-

en, etta tdtd etuutta koskeva sopimus on tehty miin-aikaa tyottonlyyseliikeasian ratkaisemi-

viimeistddn 1.6.1996.'"^"-o 
JvPrrrruJ vrr rvr*J 

seen ja henkilo..r'o-i slraaa cla-\f.11:1.?31t:1'

Edellytyksentisuojasdinntiksensovel-Ikddntyvierrtyottorrrienasemaapyntaanpa-
tamiselle on kuitenkin, ettd henkilo on ir- rantamaall tyollisyyslakia nluuttanlalla'

Tydllisyyslain muutos
Muutoksessa sellaiselle 55-vuotta tdyttineel-
le tyottomiille, joka on syntynyt 1942 tai sen

iiillieen ja jolta edelld mainitun tyonomyys-
rurvalain muutoksen johdosta poistuu lisd-
odivdoikeus taataan mahdollisuus tydllisty-
mistd edistdvddn koulutukseen tai kuntoutuk-
seen.

Jos tyottomiille ei voida jiirjestiiii
koulutusta tai kuntoutusta eikii hdntd voida
tyollistiiii avoimille tytimarkkinoi lle. on kun-
nan tycivoimaviranomai sen j iirj estettiivii hii-
nelle tyontekomahdollisuus 10 kuukauden
aiaksi. ialla tavoin ikdintyvd tytitcin voi tdyt-
taa tyOnOryyspdivdrahan saamisen edelly-

ryksei ja piiiistii 5l vuotta tiiytettyiiiin
I isiipiiiviioikeuden Pi i ri in.

HELI OVASKAINEN
Ekiketun'akeskuksen

lakiosaslon
lakintie.s

l8 T-wrurra
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Uuodenvaihde tuo
mu utoksia tytieldkkeisi in

vuodenvaihde tuo jdlleen mddrdllisesti monia lainmuutoksia
tytieldkkeisiin. useimmat muutokset tosin ovat vield sddtdmdttii
!et!i _ki 

rioitettaessa. Ha r r itu ksen esitykset on ruiten ri n, nnettu
ka i kista j d ljempd nd. esite ! ryistd m u uioksista. tvte*ittavi mpii -
han kkeita, Louekosken seivitystd tytield kela itoslen ira t I i nirostaja.Puron tytiryhmdn esityksid muui muassa eldkevarojen
sijoittamisesta selostetaan muuaila tdssd renoesia.

Ensi vuoden alusta voimaan tulevat lainmuu_
tokset koskevat sekd ekike- ettd vakuutusasi_
oita.

TEL-pakkovakuutusmaksut

Edusklntaan on ehtinyt ensinrnrdisend TEL_
pakkovakuutusrrraksu.ja koskeva muutos. Td_
hdn saakka ETK on laiminlyontitapauksissa
viime kddessd ottanut rycinantajan' puolesta
vakuutuksen vakuurusyhtirissd. rnddrdnny ja
perinyt korotetur vakuulusmaksut sena iilit_
tzinyt sen jrilkeen vakuutusmaksut eldkelai_
tokselle.

Muutoksen jiilkeen eldkelaitokset voivat
ETK:n yleisolleistuksen perusteella maarAtaja periri vakuutusmaksun i<orotuksineen.

Tytisuhteiden rekistertii nti ja
tietojenantomahdollisuus'
Tyosuhteen rekisterriintiin li inyvid toimenpi_
teitd esitetddn tehostettavaksi. fyi;ntekijan bi-
keusturvan kannalta on ensiarvbisen tiirke;id.
ettd hdnen tyosuhdetielojelrsa oikeellisuus
selvitetddn mahdollisirnman aikaisessa vai_
heessa.

Tyoeliikejrirjestelmdlle on tdrkedd mycis
se, ettd ellikettzi kartuttavista tydsuhteista
maksetaan vakuutusmaksut. Tdmdn r,uoksi
yksityi sen sektorin ty<iekikelaitoksille sii;idet_

ty velvollisuus selvittdd tycisuhdetietojen
oi kee I lisuus_ kymm enen uuoden miiiiriiaj aisa
ehdotetaan lyhennettdvdksi viiteen vuor6en.

Sarnalla ehdotetaan, ettii ETK ja tycr_
elSkelaitokset voisivat ontasta aloittlestian
antaa veroviranomaisille tictoja, jos on syytd
epiii lJ ii, ettei pal kkoj en ennakonpidatyksia ole
tormrtettu.

Lakien viilinen rajanveto

Merimieseldkelain (MEL) ja eriiiden taiteli_
joiden ja toimirtajien eliikelain (TaEL) vzilistii
ral anvetoa muutetaan. TaEL olisi ensisijainen
tyoeliikelaki myos MEL; iin nrihden. kun
9r...9., laivassa tyriskentelevistri esiinryvistri
taiteilijoista.

Tytieltikelisii

Tyoeliikelisiin kar-rrulnisra pienennerddn g0
prosenttiin nykyisestd. Samalla ehdotetaan,
ettri .ty<ittiimyyslivistii aiheutuvaa ry6tto_
myyskassojen keskuskassan vakuutus_
maksua pienennetddn vastaavasti g0 prosent_
tiin nykyisestd tasosta. Muutos toteutettaisiin
sekri yksityisen ettd kunnallisen ja evankelis_
luterilaisen kirkon elzikejziq'estelmissei.
Tydekikelisiin kaftrumismuutos koskisi lisrik_
si valtion el;ikelakia.

Eldkepalkan taskentasddntti

Tdmdn vuoden alusta voimaan tullut eldke_
palkan laskentasddnto kaipaisi tarkistusta.
Sddnncin mukaan eliikepalkka laskeraan I0
viimeisen kalenterivuoden perusteel la. Enin_
tddn kolmannes niistd vuosista, joista luo_
siansiot ovat alle 50 prosenttia vuosiansioiden
keskiarvosta. voidaan jziniiii pois ekipalkan
laskennasta( ns. 1/3-siiiintci).

Seurauksena on, etta eldkepalkkawosia
on oltava viihintziiin kolme. jotta ansioltaan

huono ruosi voitaisiin iefiea pois. Nriin ollen
vuosina 1991 _1998 paatqruiisa ryosuhteissa
eliikepalkkaruosia on yksi tai tat<ii, eiM U:_
siiZintriri siten voida soveltaa. Sddnncin tar_
koittarnia huonoja vuosia ei voida jiittiiii pois
siitd hLrolimatta, ettd ne worotteluvapuu, tui
muun palkattornan poissaolon vuoksi olisivat
kuinka huonoja tahansa.

. .Ongelma koskee kaikkia alle vuoden pi_
tuisia palkattornia poissaoloja siirtymii_
kauden aikana sekd myos niitZi tapauksia,
joissa tyrintekijri vaihtaa tyopaikkaansa siir_
tymdkauden aikana. TEL 7d $:n mukainen
eliikepalkan harkinnanvarainen tarkistami_
nen ei korjaa riittiivristi tilannetta eikd sitd mo_
nissa tapauksissa voida lainkaan soveltaa.

Hallituksen esityksen mukaan lasken_
tasdzinncin voimaantulos6dnncistd muutettai_
siin siten, etta myds vanhan lain mukaan vali_
tut valintavuodet, useimmiten kaksi ansiota_
soltaan keskimmiiistri vuotta vuosista lgg2_
1995, voitaisiin ottaa mukaan laskettaessa 50
prosentin wosiansiorajaa sekd mddrdttdessi
val intaluosi en yhtei s I ukum aar aa I I 3 sririntoii
sovellettaessa. Muutos on tarkoitus toteuttaa
niin yksityisen kuin .iulkisen sektorin eld_
kejzirjestelmisszi.

Muita muutoksia

Lisriksi on tarkoitus toteuttaa teknisluonteisia
muutoksia. Esimerkiksi ETK:n toimivaltaa
kansainvdlisissd asioissa koskeva sddmiis
lisrittiiisiin TEL:iin. Ty<ieliikkeen maksami-
sesta.kunnalle sen jiiq'estrimzin laitos- tai per_
hehoidon ajalta orenaisiin asianomaisten laki_
en lisdksi sddnnokset yksityisen sektorin tyci_
eliikelakeihin.

PENTTI KOIVISTOINEN
E I ci ke t u r.va ke s ku ks e n
I a ki o s a.y ton pti ci I I i kkri
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Surffailua tytieldkkeiden perassa

TytieHketieto rynnii internettiin
lnternetin huima kasvuvauhti iatkuu'

Verkkoien verkosta ltiytyy io pilion tietoa - varsinkin iog..gsqg !dytte4. hak-upalveluia'

Kutuneen vuoden aikana on iniirnettiin ilmes-tynyt 1ay.trflllta ti9!9, 
'V(is 

tytieldkkeistd'

tnternet atkaa o1a vdhiteilen mybi uisnCrsen vaiin-e, r_yQe!.qr9vhti0iH asia koskettaa siten,

etta tvoni,itaiien i*-dstoioen hoito on io malidollista verkon vdlityksellii.

Seuraavassa esitelliiiin eldkelaitosren inter- versio. Ilmeisesti intemet-kiiyttiijien luku- Kuntien eliikevakuutus pioneerina

,",-ri""i" r"ka tatreltaan, mitli .nurtu tyO- m66rdn kasvu johtaa viihitellen siihen' ettd

dyllistii verkosta ttiyq1,. n titt elissa mainit- .rri t uin intemet-versio'rr-aria"a,. lr"lt Kuntien eldkevakuutuksella on pisimmiit ko-

tujen si,u.ujen osoitteet on koonu taulukkoon pror.t iiruo:n nykyise"a'-ii.r"rir"riotia kem^ukset intemetistd' silld se avasi kotisivun-

1. Kun jatkossa puhutaan iniernetiste, tarkoi- iOyqr;yt" ruotsiksi.' sa jo kesiillii 1995' Siruilla on esitetty run-

tetaan tdlld liihinnii www-maailmaa eli html- 'dri' avasi omat kotisivunsa lokakuun saasti tietoa Kuntien eliikevakuutuksesta' Tie-

kielellii tehryjii kotisiruja. Teksti on kirjoitet- alrs.a 35-n rotissyntymiipiiiv2insii ktu:niaksi. to vaihtelee eldkelaista aina ajankohtaisiin

tu marraskuun lopussa. Lehden ilmestyessd rotirl"urtu tisattaa yieista tietoa tytieldkkees- asioihin asti'

on osa asioista ehkii ehtiny.t jo muuffua. Inter- ,a,,' iyograt.r"itotrirtu ;u..riir..t i*u["itur.- - - .Sivuilta loyryy Kuntien elakevakuutus -

net eriiii koko ajan #"tffi1fli3ffiH,?lffitr"l'iit [:L,]:1"##ilt:'11hl,y{;.:'*x[[:-
kaisuista. TyoeliikeJehd.ria .l toistaiseksi ran sdhkopostiyhtey-den tarjoaminen puhelin-

Erdketurvakeskus verkossa ,,"r**:*rjt;u:[l,"rlul:si1:,!ffi ''"5'i#JlT*1""'T,i:#*t1f#erdkeva-
Eliiketurvakeskus siirryi internet-aikakauteen ";il;;;;titri:, "r1ii"a_.!gir**s, 

kuutusyhtio,.ioka avasi sir.rnsa yleiseen kiiyt-

vuoden 1996 helmikuussa, kun ElMo-elii- Eliketietoa roytyy -yorTrrietopalvelu toon- Eldke-sammon toukokuussa avatut sl-

ketietopankin g.uurrn"n ,isio siinettiin sel- ov,, 
'l"rp"iiirrrii 

t1*irtu. 
-Etat.tu*rt.r- rut esittelevdt yhtion palvelut ja organisaati-

laisenaan verkkoon. ELMo:n internet-ver- Likilr"ti;stoylliipitiiiinelj56tietokantaa, on'-ElMo-eliiketietopankin tapaan siruilla

siota ei siis ole rakennenu varsinaisesti inrer- jo;k;;*"d;ta ylsityistotrtai.ta ii"i"; ,6- L1,s-tataan 
usein esitettyihin eliikekvsvmyk-

netin ehdoilla. Kotisivujen grafiikka- ja viiri- .fal.f""iti"l" nilO-*'l{l*^tu' siin' Eliike-Sampo esitelldiin lyhyesti myos

loistoon to*uneet eivet varfiamafia haikaisry - ELiA-; ENrt-, pson- ja Eyl_E-treto- ruotsiksi ja englanniksi'

ELMO:n ulkoasusta, mutta asiat ldrlvat t annat ouat toistaisetsi internitissiirr-Tieto- Ilmarinen avasi kotisivunsa slryskuussa'

niippiiriisti. p;i;;r;iot; t*puuirilu ,t *i[ i;,"F"- Ilmarisen sivuilta loltvv muun muassa vritvs-

Tiillii hetkellii ELMO:sta on intemet- ja tojen kiiytto edellyttiiii laptajatu*utr"n esittelyn lisiiksi uutisia sekd erilaisia tunnus-

gmafisen version listiksi kiiyossii vielii kol- truntt l,oiitu. lukuja' Ilmarisen asiakkaat voivat myos hoi-

maskin versio, nimittdin merkkipohjainen 
llt^n,,rsL.' 

taa ns' Aino-palvelun arulla TEL:n tydsuhde-

20 T-wruxr*
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ja palkkatietoj en ilmoittami sen. Tdmd palvelu
oli kiiytossii Pohjola-yhtiriiden sivui lli ennen
kuin Ilmarinen avasi omat sivunsa. Ilmarisen
sir,uilla on myds englanninkielinen yritysesit-
tely.

Myris Verdandi avasi alkusyksyllii kotisi-
r.unsa. Verdandin sivut ovat suomeksija ruot-
siksi, ja tiimrin lisiiksi osa tiedoista on isitettv
myris englannrksi. Verclandin siluilla esitei-
lddn muun muassa yritystii ja eliike- ja henki-
vakuutuksia.

Muiden eldkelaitosten kaavailuja

Mita sitten on tulossa? Eliike-Tapiola antaa io
vuodenvaihteessa asiakkaiIleen rnahdolIisuL-
den hoitaa TEL-asioita internetin vzilityksellii.
Eldke-Varma avaa kotisir,unsa alkuwonna
1997. Myds Pensions-Alandia siirryy inter-
net-aikakauteen alkuvuonna. LEL Tyrieliike-
kassa puolestaan aukaisee omat sivunsa ke-
vddn aikana.

Valtiokonttori on aloittanut sivujensa
suunnittelun. Maatalousyrittiij ien eliikeliitok_
sen kaavailuissa on puolestaan sivujen suun-
nittelun aloittaminen ensi vuonna. Merimies-
eldkekassa selvittdd parhaillaan internet-asi-
oita osana muita atk-ratkaisujaan.

Eldkekassojen ja -siizitioiden suunnitel-
mista ei valitettavasti ole tarkkaa tietoa.

Muita hytidyllisifr sivuja

Sosiaali- ja terveysministerio avasi kotisivun-
sa kesdllS. STM:n sivuilla varsinkin Ajassa ja
otsikoissa -nimiset uutissivut ovat mielen-
kiintoisia. Osa STM:n tiedoista on mvcis mot-
siksija englanniksi. Myris valtion.ruo.ton.lu
eduskunnan sivuilta ldyriri mielenkiintoista j a
tarpeellista tietoa.

Kansanel6kelaitoksen kesiillii avatuilla
sir,uilla on esitetty KLLA:n hoitan-rat etuudet
suomeksi ja englanniksi. KELA:n Opintotu-
kikeskuksen kotisir,ulta liiytyy rnuutanta mie-
lenkiintoinen yksityiskohta. Opintotukihake_
muslomakkeet voi tulostaa paperille inteme-
tin kautta. Tirlostethr ja teytetty lomake kelpaa
viralliseksi hakemukseksi. Mielenkiintoista
on myos se, ettd ns. kdsittelyvaihekyselyn
ar,ulla opintotuen hakija voi tarkistaa, mirsd
vaiheessa hakemukscn kdsittely on.

Myris vakuutusyhtioiden sivut sisdltdvdt
hyodyllistii tietoa. Joidenkin eliikeyhticiiden
si\.ut ovat osittain yhteisiii saman uakuurus-
ryhmiin muiden yhtioiden kanssa.

Telen Keskuskadulta l<iyryy kolme arhe-
aluetta, joita kannattaa joskus silmriilki. En-
sinndkin Terveys- ja sosiaaliturvasilujen
kautta l6)taa hyodyl I i si ri I inkkej ii. yhte iskun-
ta-simn takaa ldyryviit muun muassa yhtey-
det puolueiden ja erilaisten jrirj estdjen sivuil-
le. Suurin osa tiedotusvdlineistzi onlo ty6ntzi-
ny.t jalkansa verkkoon. Keskuskadun Uutiset-
otsikon kautta kiyt;iii tdrkeimmdt osoitteet
helposti.

TErmxr*

Kansainvdlistd tietoa

lntemet on parhaimmillaan kansainvdlisissd
yhteyksissri. lntemettid helpompaa, halvempaa
- ja ruuhkista huolimatta my<iskddn nopeam-
paa - tiedonhankinta ja -levityskeinoa ei ole.

Euroopan unionin sivuilta loyryl, run-
saasti tietoa. Koska suomi on EU-kreli, osa
tiedoista on luonnollisesti suomeksi. Suomen-
kielisen tiedon loytiiminen ei tosin ole kovin
helppoa, silki itse piiiisin oikeille jiiljille vasta
ktiyttiimiilki suomenkielisid hakusanoja.

Myos Ruotsin sosiaalivakuutusjdq'estel-
mdd esitteleviltA si\,uilta tietoa l<iytyy suo-
meksi. Sivuja ylkipitiiviit Frirsrikringskasse-
lorbundet j a Riksftirsrikri n gsverket. lnterne-
tistd voi lukea mycis tietoja Islannin, Norjan ja
Tanskan jiirlestelmistd.

Tyoeliikejriqesteh.nd ei rynndnny,t ensim-
mdisten joukossa intemettiin. Kuluneen vuo-
den aikana on vauhti kiihtynyt nirn paljon,
ettd internet on tullut jriiiddkseen. Tietotuiva-
kysymysten ratkaiseminen on todenndkrii-
sesti seuraava mielenkiintoinen merkkipaalu,
joka vaikuttaa melkoisesti vakuutettujen pal-
veluun.

Lopuksi vielii yksi vinkki. Jos intemet-
surffailu alkaa kylliistyttriii ja kaipaa oikealle
matkalle, voi tutustua Finnairin ja VR:n si-
vuihin. VR:n kotisivulla ovat juna-aikataulut
ja hintatiedot ajan tasalla. Finnairin sir.ulla
pystyy ntuun ntLrassa tutkimaan mukavasti
aikatauluja miiiirittemiil lii matkareittinsd.

0ikealle matkalle

lnternet-osoitteita:
Eduskunta : http ://www.eduskunta. fil
ELMO-ekiketietopankki : http ://www. elmo.etk.fil
Eldke-Sarnpo: http://www.elakesampo.fi/
Eldketurvakeskus : http :/wwwelaketurvakeskus. etk. fil
Euroopan unioni : http://eur opa.eu.int/
Finnai r: http://www. finnair. f i/
Ilmarinen: http://www.ilmarinen.fil
International Social Security Association (ISSA):
http ://www. isoft .ch/GenevaGuide/orgfi I/ngo/ngo3 7.htrn I
Islannin sosiaalivakuutus: http ://www.tr. is/
Kansaneldkelaitos : http ://www.kela. fil
Kuntien eldkevakuutus: http://www.keva.fil
Noqan sosiaalivakuutus: http://www.sol.no/trygdeetaterV
Ruotsin sosiaalivakuurus: http://www. fk. se/
Sosiaali- ja terveysministerici: http://www.vn.filvn/stnr/
Tan skan sosi aalivakuu ns: http : I I 1 47 .29 .BB.2S I
Telen keskuskatu: http ://www.rnet.fil
TT:Tietopalvelut Oy : http://www.tt-tietopalvelut. fil
Valtioneuvosto: http://www.vn.fil
Verdandi : http://www.verdandi.fil
VR: http://www.vr.fil

KIMMO NORRMEN
Eliiketurvakeskuksen

tiedottaja
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Aiankohtaista u lkomai lta

VENAJA XTHITAA NTOEUTTTTAAN
Tytieldkkeestd tehdddn Uendidt16 yksiltillinen avaamalla iokaiselletytintekiidlle

eldketili venaan eliikerahastossa. Elakkeen laskenta muuttuu ia vakuutusmaksut
iaetaan tasan tydnantaialle ia tydntekiidlle.

Uusi eldkekonsepti perustuu valtiolliseen pe- Uusi jako koroslaa tyontekijiin vastuuta ja keskitetysti tyoky\yttomyvden sekd sen

ruselSkkeeseen ja tyoeliikkeeseen (trudavaja valvoa elAkerurvaa. Jos maksuja ei tilitetd ra- asteen ja syyn'

pensija). peruseldkkeeila'**"i..,] ;i;*iit rrurt"rr",.i-voskiiiin eliike kirtu. Tdtd vas- Tyokyvyttomdtjaetaanedelleenkolmeen

toimeentulo. Tyoeliike lasketaan palvelusvuo- t"-i. ,i.ra puirot.toun tiedotukser.r keinoin. i,validiluokkaan' Uudessa ar-vioinnisssa

sienja eliikepisteiden avulla. Eliikepisteet saa- 
r-" -'----'-- ' - korostetaan toimintakykyti vanhan pelkiis-

daan vertaamalla tyontekijiin kunkin vuosi- , ---.---- --- 
taanryohonsuhteutetunarvioinninsijasta'

n.tjann.tr., palkkaa,".jffirr*vti"tetlOi Eldkkeiden makSU myiihdstelee
den keskipalkkaan. Eldkkeen laskenta muis-
tuttaa Saksan vastaavaa iiiriestelmiiii. Eldkerahasto on suurissa talousvaikeuksissa, Entistd sdilytetddn- -Tir6;ldkkeen 

tavoite on 55-60 prosenttia koska sisddn tuleva rahavirta on ehtynyt'

ryontekijiin keskipalkasta. grirt..rr'a 
", eder ptat<teita ei kyetii rnaksamaan ajallaan. veniijii niiyttiiii eliikejiir.lestelmdd uudistaes-

leen katto, jonka taso on toistaiseksi avoil Tilanteen kohentamiseksi on annettu.pre- saan rakentavan vanhan pohjalle' Sek6 perus-

perus- ja ryoelaketta voi tdydentzid yksityisilla srdentin asetus, jossa kororetaan rnyohiisty- efta ryoelake ovat valtiollisia, eikii niitd varten

elakevakuutuksilla, mutta niiden hallinto on missakkoja ja tehostetaan valvontau' etatt'u- tapahdu rahastointia' Nitnitys eliiketili on siis

vieldvarsinji{estyniitbi. hasro on"sianut tukirahaa suoraan valtion jalf mletessii harhaanjohtava. se sisiiltiiii

Niiill2i niikymin u'.,ri jiirjestelmii alkaa budjetista' valn numerorta'

vaikunaa ensi woden helmikuusta. Se tulee 'Eliikkeet ovat jddneet infla-ation jalkoi- . 
Kiiyttoon ei siis oteta Chilen-mallia

voimaan asteittain. Adffi;il;r;k";; hin. Kunhinnatvuoiinatgg4 g5nousivatyli muistuttavaa jiirjestelmiiii' jossa valtion ta-

se tote,tuisi noin seitsemdssd vuodessa, soo p.or.nttiu, korotettiin. eliikkeitri alle 4b0 kaaman viihimmiiiseliikkeen piiiille rakenne-

.,puolta lyhyemmdssd kuin aikar]aan saksalai- prosenttia. vdhimmdiseldkkeitii vain 300. taan kokonaan rahastoiva' vakuutusmaksuis-

set nuutiivit eldkkeensi raskutavan" ;i,,1$'dj:H:irrymy+:*llffit :ljl'llJJi:ffi:,'H5:.ff1iil?'}iffiffiifii,1
si kiiytossii on alennettuja ikiii erityisryhmille, den maat'

vakuutustodistus on uusi symbori :il:.ftj+J[J,1i;n:,mruX..;f,:g:l n",oXX]1",11, 
y."*llly'f*:'i1i1.:T{[i['J

osoitukseksi eliiketilin avaamisesta eltikera- alhainen. Toisaalta eliikeiiin saavuttaminen ei t.tlaissa. Indeksikorotukset laahaavat iiiljessii,

hastoantaavakuutusrodisrukse,,jokasisiiltiiri aina merkitse tydn lopetiamista; palkka ja e-liikkeiden maksussa on keskeytyksiti ja

henkilotiedot. vakuurrsnumeron ja pyyhkiii- ,yoiuht".r".n liittyvzit eriryisedut prtiiviit rno- tyonantajien maksukuri on huono' Uuden jiir-

sykoodin. Todistus on passiin verrattava 1a net viela kiinni ryopaiku"uun' jestelmdn toivotaan kuitenkin vdhitellen pa-

sitii kiiyetiiiin eldketietoliikenteessd. Kiiytoi- rantavan tilannetta'

tii jiii pois epdr arma tyokina. iohon tyonanta-

:"'"" ir..tii"y. .yor,irrt..i;;;;iil.'" - WEK uudistuu Liihde: Sozialnoe obespetscnie e-10ie6

Erityinen ongehna Veniijilki on harmaa
talous. ileensd viin suuret tyonantajat mak- Tyokyky kuntoutusta ja-eliikehakemusta var-

savat vakuutusmaksun: )8 prlsenttia. Tyonte- t.n o, arvioitu VTEK-nimisessd organi-

kijdn osuus on yksi prosentii. Uuden lain mu- ,uutiortu, jossa kolme.eri alan laakaria rutkii SEPPO PIETILAINEN
kaan tyontekla matraiii";"k";;;krusta henkilokoirtaisesti hakijan. vrEK korvataan EkiketLrtt'okeskuksen

puolet. Kustannusvastuun nousu luvataan uudella jarjesgtnr.gllL,josta kiiytetiidn nimi- varakintittrsiohtajana toinit'a

kuitenkin hyvitrii2i vastaavalla palkankorotuk- tyst6 rr.lsEr. Tiimii liiiiketieteellis-sosiaalinen lainopillinen johraiu

sella. Jtiuntur"'Jupulvelu arvioi kokonaisvaltaisesti 

-
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Suomen ja Uiron
sosiaa I itu rvasop i m us va I m istu n ut
Suomen ja Viron sosiaaliturvasopimus odottaa endd
vain.molempien maiden partamenttien hrydksymistd.
Sen jdlkeen alkaa toimeenpano.
Virolle sopimus on ensimmdinen.
]o i ry een pa n ij o i I le to i vota a n kfr rs ivd I I i snrtte,
koska toisella puolen lahden on monta uutta
kdytdnndn asiaa opeteltavana.

Sopimus koskee Suomen kansaneldkettd, kin aina, ettii hakija on tyoskennellyt Suornentycieliikettii, tycittcimyysturvaa, lapsilisrizi ja iii- tyoekikelakien aluisersJ rycissii viimeisen l0tiysavustusta sekd sairausvakuutusta ja julkis- woden kuluessa vdhintddn l2 kuukautta.ta terveydenhoitojrirjestelmdd. Virossa sopi- Virossa ansaiffu eliike maksetaan Suo-mus koskee valtiollista eltikejii4estelmriii. meen muuttaneelle. jos eldkkeeseen oikeutta-tyotttimyysturvaa, Iapsietuuksia ja sairaus- vaa aikaa on Virossa vdhintaan kolnte vuotta.vakuutusta. Lapsilisri muLs.taa, siitd maasta, rnissd
Sopimusta sovelletaan henkiloihin, jotka lapsi asuu kuukaude, l - piivrinii.

ovat tai ovat olleet edelld rnainirun sosiaalitur-
valainsddddnnon alaisia sekii heidzin perheen-
jiiseniinsii. Sopimuksen henkil<ipiiri ei siis ra- VifOn SOSiaalitUfVajoitu Suomen ja Viron kansalaisiin.

. Sopimuksen nojalla sosiaaliturvaetuudet Lakisddteinen eldketurva kattaa Virossa kaik-maksetaan mycis toisen sopimuspuolen alu- ki maassa pysyvrisri uirurt. Eldketurvastaeelle, ei kuitenkaan Suornen tydttdmyysela- siiiidetziiin yi.irlrta .talltuirru. Ekiketurva
kettd, osa-aikaeliikettri eikti asumistukei. rahoitetaan ryonantaiilta penttriviillii sosiaa-

Suonresra Viroon liiheteny tycinrekijii voi rimaksulra. .lot u on'nyrii;i; )0 ;;;il,siiilyii Suornen sosiaalivakuutuksen piirissri palkasta. ItsenZiiset u*ilriirr,u4oittulur rut-kolme vuotta. viron luvalla voidaan vakuur savat tdmdn maksun itse.
tamista Suomessa jatkaa aina viiteen vuoteen Yleisen eldkelain rnukaan ntaksetaanasti' Vastaavasti Virosta Suomeen tyrihcin tu- ty<ivuosien mddrddn sidottua vanhuuselikettd
leva v.oi. sdilyt saman ajan viron sosiaalitur- (vanhuuseliik.) ;;kt t;;uosisra riippuma_van piirissd. Vakuutusrnaksut maksetaan tdl- tonta vdhimmiiisvanhuuseliikettri lkansanelii-lcj.in siihen rrha!, jonka sosiaaliturvan pii- ke), tyokyryn,;rryyr.ratlttri ja perhe-eliik-riin tycintekr;ii kuuluu. keitri.
, Etuuksien edellytyksenii olevien tycis- Tyor,uosien mddrddn sidotun vanhuus-kentely- tai asunriskausien tdyttdmisessa ote- eliikkeen tuu-irJii ty<;ntekrlan on taygrnyt
taan huomioon toisessa maassa ansaitut kau- olla vakuutetruna vanintaan l5 vuotta Viros-
det tietvin ederrvtvksin 

;i",y:Hxtxl:3;: l"*::l"xifix"ffij:
sairaanhoiroa virosra? 3;li*ih1*,i,",111"11,'#;'i,i:Jf ff:?,X:
Suomarainen voi sopimuksen perusteeila saa- 'df.]tri:il.vakuutusaikaa 

kakii vuotta jo-
da Virosta viilittcimiisti tarvltsemansa sai-
raanhoidon, ei kuitenkaan, jos oleskelun tar-
koituksena on hoitoon hakeutuminen. Eliike- NaiSet ViiSi VUOttaldinen saa sairaanhoidon siird maasta.-.jossa mienia aiimmin efdkkeellehdn asuu. Sairaanhoidon saamiseksi Viiossa
tarvitaan Kelan antama todistus. Sairaan- Miesten eliikeikii on tiillii hetkellii 6l vuotta 6hoidosta aiheutuvat kustannukset korvataan kuukautta .ju nuiti.n sa *o,tu o kuukautta.
Suomen ja Viron kesken. Ekikeiiit niusevat putiiurotta kalenterivuo_Tulevan ajan tyciekikkeen saamiseksi sittain kunnes -l.rie, ela[eika on Os ja naii-vaaditaan, efta hakija on ennen ekike- ten 60 vuotta vuonna 200i.
tapahtunraa asunut viisi vuotta Suomessa. Td- Vanhuuseldke muodostuu tasasuuruises-
hdn.. aikaan. luetaan 

- 
sopimuksen perusteella ta perusmldrdstd ja vakuutuswosien mukaanmytis aika, jonka hakija on tyriskennellyt Vi- karttuvasta osasta. Vakuutusvuosien mukaan

rossa. Tulevan ajan edellytyksend on kuiten- karttuva osa on vakuutusvuosien kokonais-

mriZinistii riippuen 2.6 - 3.4 prosenttia perus-
miiiiriistii vuotta kohden. Vuonna 1996 perus-
mddrd on 410 kruunua ja 40 vakuutusvuoden
perusteella karttunut vanhuuseldke 968 kruu-
nua kuukaudessa.

Kansaneldkettd maksetaan niille, joilla ei
ole oikeutta tyovuosien mukaan karttuvaan
vanhuuseldkkeeseen. Kansaneldkettd makse-
taan miehille 65 vuoden ja naisille 60 vuoden
iiistii. Eliikkeen mddrd on 492 kruunua won-
na 1996.

Tyokyvyt<imyyselike mycinnet2iiin liiii-
ketieteellisin perustein eikii ole riippuvainen
vakuutusajan pituudesta. Tyokyvyttomyys-
eliikkeitii on kolmen suuruisia tydkyvyno-
myysasteen mukaan. Korkein eliike on lg5
prosenttia, keskimdinen 155 prosenttia ja alin
120 prosenttia perusmddrdstii, joka on +tO
kruunua kuukaudessa. Alle l6-vuotiaalle
vammaiselle lapselle maksettava eldke on
I 25 prosenttia perusmddrdstd.

Perhe-eldkettd voidaan maksaa Virossa
pysyviisti asuvalle leskelle ja alle lS-,"uotiaal-
Ie lapselle. El?ike ei ole riippuvainen edunjdt-
tiijiin tai edunsaajan vakuutuskausista. ies-
keneldke on I35 prosenttia perusmddrhstd.
Lapseneldke on tdysorvolle 155 ja puolior-
volle I 25 prosenttia perusmddrdstd.

RIITTA KORPILUOMA
Ekiketutttakeskuksen
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VakO:n pi#ittiksiii

SAATAVAN VAN H ENTU M I N EN

Saatavan yleinen vanhentumisaikahan on
10 vuotta saamisen syntymisestti lukien'

T6m6 aika voidaan kuitenkin katkaiCta, jolloin katkaisusta alkaa kulua
uusi 1 0 vuoden vanhentumisaika. Tytieldkeasioissa saatavat ehditdin

yteensa selvittdd hyvissa aioil ennen vanhentumista. seuraavassa
fiparfsessa tarvittiin ku itehki n katkaisukonstruktiota apuun, iottei

vakuutuksenottaian palautussaatava olisi vanhentunut.

Mela
Mela vakuutti K:n MYEL:n ntu-
kaan vuoden 1970 alusta. K. haki
pddtdkseen purkua Mclaan
9.2.1()93 ja VakOon 9.tt.1993
saapuneella hakemuksclla. VakO
hylkiisi purkuhakernr'rkscn. Td-
rndn jdlkeen Mela Pddtti K:tt
MYEL- vakuutukscn 1.1.1917
lukien, koska hiinclld ci ollut
hallinnassaan vtihintiiin kahden
MY EL-hchtaarin viljclntizi.

Lisiiksi pdzitciksessd todet-
tiin. cttd 9.lt. l983.tiilkcL'n suoritc-
tut vakuutustraksut palautctaan.
Kymnrencn vuoden vanhentu-
nrisaika koskee mytis MYEL-va-
kuutusmaksuja. Nriin ollen oike-
us 31 .12.1976 ia 9.8.1993 viilise-
nd aikana suoritettuihin vakuu-
tusmaksuihin on vanhentutrut.

Aikaisemrnin Mela noudatti
vakuutusmaksujen palatrttami-
sessa kdytdntoii, jonka nlukaan
kaikki aiheettonlasti nlaksetut
MYEl-vakuutusmaksut on Pa-
lautettu asiakkaalle siitii riippu-
matta, kuinka pitkiiltti ajalta ta-
kautuvasti vakuutus on PidtettY.
Tiilloin siis vakuutusrnaksujen

perintd kohdistuu vain siihen ai-
kaan, jolta on kertYnYt MYEL-
eliikettii.

Mela selitti kiiYtiintonsii
rnuuttar.nista sillii. ettii VakO oli
YEL-asian yhteydessd (VakO
51 10t92) alttanut piiiitoksen. jon-
ka tnukaan YEl-vakuu-
tusrlaksujen palautus vanhenee
yleisen kymmenen vuoden
vanhentumisaian mukaan'

Eldkelautakunta

Eldkelautakunta muutti valituk-
sen johdosta iiiinestyspiiiitoksel-
lzirin (3-2) Melan Pddtdstd:

Vanhentumisen katkeamis-
ajankohdakst on katsottu Purku-
hakemuksen toimittaminen Me-
laan 9.2.1993 ja Mela velvoitet-
tiin palauttarnaan K:lle hdnen ai-
heetta maksamansa vakuutus-
maksut ajalta 9.2.1983 ja sen jiil-
keen. Vakuutuksen PriiittYmis-
ajankohdaksr muutettiin
9.2.1983.

Eldkelautakunta totesi' ettd
palautussaatava sYnfYY silloin,

kun aiheeton vakuutusmaksu on
suoritettu. Yleinen 10 vuoden
vanhentumisaika ei edellYtd osa-
puolten tietoisuutta saamiscsta.
Palautussaatavan vanhentuminen
oli eldkelar.rtakunnan mielestd
keskeyynY K:n toiruittaessa
purkuhakemuksen Melaan
9.2.1993.

Vak0

VakO hyviiksyi Melan piiiitoksen
valanutuksen Pddttdnlisestd Me-
lan esittamilla perusteilla. Vakuu-
tusmaksujen Palautussaatavan
vanhentumisen osalta VakO kar
soi, ettei Palautussaatava ollut
vanhentunut, koska asiakirjojen
mukaan Mela oli vakuutetulle
vuosittain liihettiimiilliiiin vakuu-
tusmaksun miiiiriiii koskevalla
selviryksellii katsottava katkais-
seen palautussaatavan vanhentu-
misen luosittain.

K:n vakuutus siis Piiiitettiin
r.uoden 1976 lopPuun ja vakuu-
tusmaksut palautettiin hdnelle sen
jiilkeiseltri ajalta.

PENTTI KOTVISTOINEN
Eliiketunakeskuksen

lakiosuston
osastoptitilli kki)
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ETK:n soveltamisratkai suja

TEL. PALK]GAN KUU LUVAT ANSI OT

Tytintekijii n varsinaisen tytisuhteen
TEL-palkassa otetaan huomioon mytis
tehdaspalokuntatytistd saadut ansiot.

Neljd samaan konserniin kuulu- neista ja palkkio
vaa yhticitii on perustanut yhtei- den perusieella.
sen tehdaspalokunnan. Lisiiksi
tehdaspalokunnassa on osallisena
yksi konsernin ulkopuolinen yh-
tio.

Yksi konsemiin kuuluvista
yhticiistii tA Oy) hoiraa ja ve-
loittaa tehdaspalokuntaan kuulu-
vilta yhri6ilra kulut. jotka jaetaan
yhti6iden kesken jakoperusteena
palovakuufusarvot. A Oy n.raksaa
priivysfys- ja haqoituspalkkiot
kaikille palokuntalaisille yhti<istii
riippurnatta, suorittaa ennakonpi-
drityksen ja maksaa sosiaaliturva-
maksun.

Tehdaspalokuntaan osall i stu-
minen on fydntekijdille vapaaeh-
toista. Palopiirillikk<inri roimii
el;ikkeelki oleva henkiki, jolle A
Oy maksaa pientri palkkaa. piii-
vystykset ovat nonnaalin tyoajan
ulkopuolella, yleensd viikonlop-
puisin. Myos harjoitukset ovat
yleensd normaalin ty<iajan ulko-
puolella. Palkkio maksetaan pdi-
vystys- ja harjoituspalkkioina
tuntiveloituksena. Vuosineljdn-
neksittdin kootaan lista ty6hrn-

Eldketurvakeskuksen
kanta

Eldketurvakeskus katsoi. ettd teh-
daspalokuntatyristd saadut ansiot
tulee ottaa huornioon kunkin
tyrintekijrin varsinaisen tyrisuh-
teen TEL-palkassa.

Perusteet

Liihtokohtaisesti TEL-palkkaa on
tyrinantajan suorittama vastike
siitri tycistii, jota ty<intekijri
tycisopimuksensa perusteella te-
kee.

Kriy.trinn<isvi tyontekijii saat-
taa ty<isuhteensa puitteissa tehdd
rrruutakin kuin ninrenomaisesti
tycisopintuksessa sovittua tyotd.
Jos kysymyksesszi trillciin on tyo-
suhteeseen ldheisesti liittwii teh-
tdvd, on toiminraa krisiteliiiva yh-
tend kokonaisuutena ja tehdystii
tyostd saadut ansiot on otettava

RITVALEHTINEN
Elciketurtakeskuksen

I u ki osttston j aos t os i ht ee ri

maksetaan nii- huomioon TEl-palkkaa mddrdt
tdessd.

Tehdaspalokuntaan osallistu-
minen on ty<intekr.yoille vapaaeh-
toista eikri siitii ole nimen-
omaisesti sovittu varsinaisessa
tyosopimuksessa. Tehdaspalo-
kuntatyri liit0), kuitenkin liihei-
sesti tycinteki jriiden varsinaiseen
ty<isuhteeseen ja koituu kaikkien
tehdaspalokunnan perustaneiden
yhti<iiden hy.vZiksi.

A Oy maksaa palkkiot teh-
daspalokuntalaisille ja veloinaa
kustannuksista jakoperusteen
mukaan muita yhtioitii. Tehdas-
palokuntaty<istd aiheutuvat kus-
tannukset jakautuvat siis viime
k:idessii rasinamaan kaikkia
tehdaspalokunnan perustaneita
yhti6itii. Eldketurvakeskus kar-
soi, ettd A Oy:td on pidettiivii tek-
nisend maksunvrilittiijiinii ja ty<r-
oikeudellinen rycinanraja mycis
palokuntatycin osalta on kunkin
tyontekijrin varsinainen tyrinanta-
ja. Tiimiin tyosuhteen eliikepalk-
kaan kuuluvat my<is tyrintekijrin
palok untatyristd saamat ansiot.
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ai oksi

Yritttiitin tytitulo -kirianen uusittu
Vuoden 1997

TEL-indeksi vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministerio on
vahvistanut Palkka- ja hintata-
son muutosten Perusteella ensi
vuoden TEl-indeksiluvut. TYo-
ikiiisten TEL-indeksiluku on
l79l ja vanhuuseldkeikiiisten
t7 54.

TyokyvytttimYYseliikkeet
ja muut TEl-indeksiin sidotut
etuudet nousevat ensi vuoden
alusta noin 1,8 Prosenttia ja Yli
65-l,uotiaiden eldkkeet nouse-
vat noin yhden Prosentin.

TEL-indeksilukujen muu-
tos korottaa kaikkia ansioeldk-
keitii sekii liikennevakuutus-' ta-
pahrrmavakuutus-, sotilasvam-
ma- ja sotilastaPaturmakorva-
uksia. Korotukset nostavat tYti-
eliikkeitii, I isiieliikkeitii j a eriiitii
erityisetuuksia yhteensi arviolta
820 miljoonaa markkaa. Ndisth
korotuksista aiheutuu valtiolle

noin 220 miljoonan markan ja
kunnille noin 140 miljoonan
markan lisdkustannukset. LoP-
ouosuudesta vastaa Peaasiassa
yksiryisen puolen eliikejtirjestel-
m6.

Lisiiksi indeksikororus vai-
kuttaa normaalisti mYris lasten
kotihoidon tukeen ja kuntoutus-
rahaan. Hallituksen talousarvio-
ehdotuksen mukaan niiihin
eruuksiin ei kuitenkaan tehdii in-
deksitarkistusta vuonna I 997.

Alle 65-vuotiaiden TEL-in-
deksi miiiiriiytyy puoliksi ansio-
ja puoliksi hintatason muutosten
mukaan. Yli 65-rTrotiaiden
TEl-indeksin laskutaPa muut-
tui tdmdn vuoden alusta sitcn.
ettd se mddrdYryY 80-Prosentti-
sesti hintatason ja 2O-prosentti-
sesti palkkatason muutosten
mukaan.

Eldkerurvakeskuksen ohjeet Yrir
tajan ryotulon mddrddmiseksi on
uusittu.

Ohjekokoelman uusineessa 
L

tvorvhmdssd oli edustus Eldke-
tLrvikeskuksesta. eldkevakuu-
tusyhtroistii sekd Suomen Yritti-
jiit ry:stii. Ohjeluvut on laadittu
yhteistyossii yrittiijien toimiala-
jiirjestojen kanssa.- " Tiimii painos korvaa wonna
1990 julkaistun ohjekokoelman.
Julkaisun luvut ovat rr.roden 1996
tasossa. Ohjeluvut ovat voimassa
sellaisinaan vuosina 1996 ja
t997.

Yrittdjiin tyotulo -kirjanen on
painettu suomeksi ja ruotsiksi ja
sitd saa Eldketurvakeskuksesta
postitse osoitteella El6ketun'a-
keskuksen postirus. 00065 Eliike-
turvakeskus, tai Puhelimitse (09)
151 l/postitus.

V

,58[1iftf,l#lli,%HH", fil

Jatkossa vastaukset analY-
soidaan ja ne johtavat mYos kiiY-
tdnnon toimenpiteisiin. Suurkii-
tokset kaikille 431 vastanneelle.

P i rkko Jti ci s ke lti i n e n

Elflketurvakeskus Paavo Lipposen nikfiinen
Tyoeliikep2iiviin yrityskuvakysc- Luotettavuusja arnmattitaito ovat tos oli ETK:n niikymisessri julki-
f,i*i"iil.li.pWa."ttilntw,iuc- vahvuuksia ji joustamattomuus suudessa. Niiden miiiirii, joiden

i;;;u, etateturvateskus julki- heikkoutena. Positiivista kehi- mielestd ETK niiklry .sopivassa
,uuJ.n henkipiksi. fulosi.,i mu- tystd oli tapahtunut niiden vastaa- mddrin julkisuudersa oli nyt 48

kaane,itensamanndk<iisyyttdoli jienmielipiteissi,jotkaolivateld.- 7o, edellisvuonna 37 7o. Kuiten-

paa.miri..i euoro t-ipfiJsen .;a keyhtioisiii... tai 
- 

yhteydessA kin 41 %o vastaajista toivoi

ETK:n viilill2i. Toiseksi tuli presi- ETK:hon piiivittiiin. Suurin muu- ETK:n ndkyvdn viel6 enemmdn'

dentti Urho Kekkonen. Eniten
ddnid saaneet olivat kaikki mie-
hiii, joita pidetiiiin luotettavina ja
jiimiikoinii tahtoihmi sind. M itiiiin
asiakaspalvelijoita ndmd herrat
eivdt ole. vaan saattavat runnata
kantansa ldpi muista vAliftamattii.

ETK:n kehityshakuisuuden
vastaajat yhdistiviit ohjeistuksen
parantumiseen. rekisteriuudis-
tuksen etenemiseen. asiakastii-
meihin, E,lnroon ja Intemettiin.
Kankeutta ja byrokraattisuutta
nahtiin hitaudessa. asioiden pal-
lottelussa sekii kapulakielisyy-
dessd.

ToimintataPaan ja YritYsku-
vaan liittyvdt kysyrnykset olivat
samoja kuin vuotta aikaisemmin.

Yrittdjan
tydtulo
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EURO, ERM, EMU Ja EMS
mutta mikd on TER?
Euroopan yhteiseen valuuttaan,
euroon, siirtyminen tuo fulles-
saan muutoksia kaikkialle, myos
tyoeldkejiiqestelmAdn. Siksi ty<i-
eliikepuolella piiiitettiin aloiitaa
valmistautuminen euron tulemi-
seen asettamalla ty<ieliikejrirjes-
telmdn euroryhmd eli TER.

Ryhmiin tehtavana on seura-
ta ja raportoida euron kehittymis-
tii ja tehdii hyvissii ajoin ehdoruk-
set toimenpiteistii tai mahdollisis-
ta tyoryhmistii, jotka ovat tarpeen
euron toteuttamiseksi tyoeliike-
jiirjestelm?issii.

Tyoryhmiin jiisenet ovat: hal-
lintojohtaja Pekka Haanmtiki(MELA), vakuutusyhtiriiden
edustajina osastopiiiillikk 6 H ei k ki
Korila (E-S) ja johtaja trrneli Otu-
va- Keskine n (E-V), eliikesiiiitirji-
den ja kassojen edustajana toimi-
tusjohtaja Pekka Korhoner (Op;n

eldkekassa), osastopririllikkci
Heikki Poukkn (ETK) sekd ra-
hoituspiiiillikko Hannu Tarkko-
nen (TEK). Ryhmiiii vet6d
ETK:sta Murkkt Htinninen ja
sihteerind toimii Mulukka Hie-
tcutiemi. Halutessasi voit ottaa jd-
seniin yhteyttd.

Marjukku Hietaniemi

Tillbaka till Finland
- senast i pensionsildern?
Sosiaali- ja terveysministerion,
Eldkefurvakeskuksen ja Kansan-
eldkelaitoksen yhteistycissd tuot-
tama paluumuuttajan opas on nyt
julkaistu myris ruotsiksi.

Oppaan tarkoituksena on
kertoa paluumuuttajalle Suomen
nykyisen elzikejii4estelrnin p6d-
piirteet, kertoa saatavissa olevista
sosiaali- ja trveyspalveluista ja
tiedottaa asumiseen liittvvistri tir-
kimuodoista

Oppaassa on esitetty piiiiperi-
aatteet. Omaa aktiivisuutta tarvi-
taan tarkempien tietojen hankki-
mlsessa.

Opasta voi rajoitetusti tilata
Eldketurvakeskuksen postirta-
mosta, osoite 00065 Eliike-
turvakeskus, puhelin (09) l5l I,
Kelalta, osoire PL 78. 00381 Hel-sinki, puhelin (09) 434ilt

kuutusmaksua I 0 prosenttiyksik-
kda. Suurimntillaan vdhennys
olisi viiden vahingottoman vuo-
den jrilkeen 50 prosenttia vakuu-
fusmaksusta. Arvion r.nukaan tdy-
den alennuksen saajia olisi viiden
lroden kuluttua 73 prosenttia va-
kuutetuista.

Muutoksen tavoitteena on
saada maatalousyrittiijiit kitnnit-
tdmddn entistd enemmdn huo-
miota turvallisiin ryotapoihin ja
tyoympiiristocin.

lomakevarasto. Lisriksi esitettd
on jaossa Suomen Konsulaatissa.
Tukholmassa-

nwt ipwioulldn?

keskimdirin 170 markkaa vuo-
dessa.

Mela-sairauspdivdraha
pienenee heiniikuussa
Myris maatalousyrittiijille mak-
settavaa Mela-sairar-rspdivdrahaa
ehdotetaan pienennettdvdksi ja
sarrralla siitd poistettaisiin mini-
mipdivdraha. Mela-p6ivdrahaan
tulisi Iisiiksi kolnren pdivdn oma-
vastuuaika. Muutokset ovat sa-
rnansuuntaisia kuin sairausva-
kuutuksen pdivdrahaan aikaisem-
min toteutetut muutokset. Laki-
muutokset tulisivat voimaan hei-
ndkuun alussa 1997.

Mela-piiiviirahaa ei makset-
taisi sairasrumisptiivriltei eikii kol-
melta seuraavalta sairausloma-
piiiviiltii. Sen jiilkeen Mela-piiivri-
rahaa maksettaisiin kaikilta vii-
konpriiviltii siihen asri kunnes oi-
keus Kclan maksamaan sairaus-
vakuutuksen pdivdrahaan alkaa.

Maatalousyrittdjien
sosiaaliturvaan tulossa muutoksia

Kevddn 1gg7
koulutustiedote
tulossa
Eldketurvakeskuksen uusi koulu-
tr.rstiedote sisrilt2iri tiedot kevddn
koulutLrstilaisuuksista. Aiheina
on ntuun muassa eldkelaskentaa,
tyoekiketietoa ATK-vrielle. ulko-
maisia eldkeasioita, vastuunjakoa
ja erilarsia teematilaisuutsli. t_i-
sdksi on ennakkotictoja syksyn
Kursselsta.

Tiedote jaetaan eliikelaitok-
sille. Se on maksuton ia sitd voitilata Eldkerurvatcskukscn
postittamosta, puhelin (09) l5l I
faksi (09) 151 2556.

Maatalousyrittdjien tydtaparur-
mavakuutukseen tulee riskipe-
rusteinen vakuutusmaksu. Vapaa-
ehtoisen ty<itapaturmavafuunrk-
sen maksu suurenee. Mela-saira-
uspiivirahaa pienennetddn.

Muutosten arvioidaan vd-
hentdvin valtion menoja vuonna
1997 noin l0 miljoonalla ja
vuonna 1998 noin 20 miljoonalla
markalla.

Bon us-jd rjestet md MATA-
maksuihin

M ATA-tyotapaturmavak uutuk-
sen hinnoittelussa aletaan noudat-
taa riskiperusteista bonus-jdrjes-
telmdd heindkuun alusta 1997.
jos esitys hyviiksytiirin eduskun-
nassa. Tdmd autovakuutuksista
tuttu j;irjestelmd merkitsee sitd.
ettd tyrivahingolta vdlttyvd maa_
talousyrittdjd saisi alennusra
omaan vakuutusmaksuunsa. En-
simrndisen kerran alennusta voisi
saada vuoden 1998 vakuutus-
maksusta.

. Jokainen vuosi, jolloin tyci-
vahinkoja ei satu, pienenttiisi va-

Vapaaehtoisen vakuutuk-
sen maksu suurenee

Toisen lakimuutosesityksen rnu-
kaan vahio ei endd osailistuisi va-
paaehtoisen tyoaj an MAIA-tapa-
turmavakuutuksen rahoitukseen
wonna 1997. Pakollisen ty6tapa-
turmavakuutuksen rahoitukseen
valtio osallistuisi edelleen.

Muutos korottaisi vapaaeh-
toisen tyriajan MAlA-vakuutuk-
sen maksun kaksinkertaiseksi
ensi woden alusta. Vakuutus-
maksu on ollut trinii vuonna 0.79
prosenttia vakuutetun ty<itulosta.

TILLtsAKA
TILL FINLANT)
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Varatuomari Lauri Koivusalo:

LEL Tytieltkel<assa osaa
lyhyi den tYtisu hteiden

vakuuttamisen

Lauri Koivusalo siirtyy LEL Tyoeliikekas- TyomafkkinaedUStUSValmiina
saan Vakuutusosakeyhtio Garantiasta, jonka
,"-it i:ottujana hiin on toiminut yhtion pe- LEL Tyoeliikekassan hallinto on alna noJan-

rustamisesta vuodesta 1993. Vakuutusalilla nut tyomarkkinajiirjestoihin. Piiiittiivissii eli-

hdn on ollut eri tehtdvissd aina 1970-luvun missi on yhla suuri edustus tyrinantaja- ja

utwtu tattti"n. Koivusalo on ollut myos LEL- ty<intekijiijiirjestgina.'

ifi;;ffi;palveluksessa vuosina'1913-14, I-ei Tyoeliikekassan hallintoon ollaan

silloin eldkeosaston osastopddllikkonii. Hiin parhaillaan tekemdssd uudistuksia' jotka tar-

sanookin odottavansa uusia tehtiiviiidn mie- joavat hyviin pohjan toiminnalle'

lenkiinnolla, koska hdn tuntee lellia jo enhru- Koivusalo sanoo uskovansa, ettd halli-

destaan. tuksen jiisglten-tav.oitteena on hoitaa LEL-
1a{esteimiiii mahdollisimman hyvin' - --

-Varmasti kummallakin osapuolella on

Patkeuot sopivat hyvin hoidetta- hallituksessa yhteisena intressind vahvistaa

i,ri,i'r r;fii,iiitidiii r'ri];'iffiil L.*#J:fi::i'#:,jT,,ffi:i,??.Ji]"#ffi:l
Allc kuukauden mittaisten TEL-alojen lyhyi- Hdnen mielestddn vain sellaiset eliikelaitok-

a"" fyO.rfrt"iden vakuuttaminen 
" ,orLltuu set menesfyvAt, jotka pystyvdt hoitamaan asi-

Koi\,asalon mielestd tlri" f-EI- Tyoeliike- ansa kaikin puolin joustavaSi ja tehokkaasti'

kassan tekniikkaan. Rsiaa selvitetiiiin parhail- -Meitd mitataan jatkuvasti ulkoapiiin ja

i*" ayO.Vf,r"iissii, johon Koivusalo menee jo verrataan muihin eliikelaitoksiin'
heti mukaan. Tyoryhma rutkri, ,niila ehdoiila Puron komitean ehdotukset sijoitustoi-

tyrisuhteet vakuutetaan. On "ti,"t V tutkitta- minnan uudistamisesta koskevat LEl-jiirjes-
,i"Lrl *VOt ilta, .tta.niiden hallinto ja toi- telmiiii siind missd muutakin tydeltikejiirjes-

meenpano toteutettalsln'E.ii"ryri." taiteiti- telmdd. Lainananto tuskin en6d palaa niihin

ioiden eldkekassassa. mittoihin, joissa se on joskus ollut'
'"'":L;;;;;"da, piaa mcnnd ennakoimaan -Yleiitii korkotasoa edullisempiin kor-

ryoryhman ratkaisua, *rttu Vfrr.na varteen- koihin eiviit tytielAkelaitokset endi piiiise' jo-

otettavana vaihtoehtonal, irLf" kysymyk- ten lainojen kysyntii j2iii varmasti tulevaisuu-

seen ns. piitkiitoiden ,utur,tu.nin.n faEl:n dessa hubmattavasti vdhdisemmiiksi kuin ai-

tupuu"- yhteistyOssa LEl,n kurr* toimiva emmin. Tdm[n vuoksi LEL Tytiel6kekassan-

rinnakkaislaitos .aattaisi oiia fryra ,aifrtoen- kin on haettava uusia hyviituottoisia kohteita

to, Koivusalo sanoo. sijoituksilleen'

Koivusalo painottaa sit6, ettd LEL on
koko ajan pystynyt pitiimiiiin korkotuottonsa
jonkin verran parempana kuin muut eliikelai-
tokset.

Koska lainat eiviit kiiy kaupaksiyrityksil-
le. on mietittdvd n.ruita vaihtoehtoja. Kysee-
seen tulevat osakesijoirukset' kiinteistosijoi-
tukset ja myos ulkomaiset sijoituksct Koiur-
salo arvelce kuitenkin yksityisen sektorin tyo-
eldkelaitosten ldhtevdn ulkomaille varovai-
sesti. Hhn uskoo, ettd ennen pitkdd ulkomaille
sijoittarninen on edessd, koska tytielikevarat
eiviit volyyminsa puolesta enriii mahdu koti-
maisille markkinoille.

Koivusalo suhtautuu luottavaisesti 35

vuotta tdyttdviin LEl-jiirjestelmdn rulevai-
suuteen.

-LEL:n asema osana tyoelakejerjestel-
mdd on vakiintunut. Meiltii odotetaan hyviii
tuloksia ja tehokasta toimintaa, ja se vaatii jat-
kuvaa uudistumista. Mahdollisuudet on vain
osattava kiiyttiiii, toimitusjohtaja Lauri Koi-
vusalo painottaa.

Haastattelu:
RIITTA HEINONEN

LEL T\'oekikekassan
tiedotttsosaslott

a P u I a i s o sa s t oP (iA I li kkd
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LEL-itriestelmd haravoi piiriinsd kaikki oman alueensa tyiisutrteet. Tekniikka on rakennettu

selaiseksi, ettii se nietaisee tyosuhieii sistiiinsd olivatpi ry_lrglnfa.lyhyitd tai.pitkid tahansa'
,,Ntmd ovat iarieJtelmin vahvuuksia iamoin kuin se, gtti _LFL 

Ty.delfrkekassalla on omilla aloillaan

vankka osaaminen. taikea siihen on muiden ihan dkkiseltddn tulla neuvomaan ja sanomaan,

miten pitdisi menetelld."
Niiin kuvailee LEL Tytieldkekassan uusi toimitusiohtaia,.varqllllmari Lauri Koivusalo tulevaa

ty6;k;;nii. Xlln 6ttaa uudet tehtdvdnsd vastaan vuoden 1997 alussa.



Freiburgissa kysyttiin:

Pysyykti tyti - ia
sosiaa I iva ku utusoi keus
kehityksen vauhdissa?
Sveitsin Freiburgissa jrirjestettiin
26.9.1996 Ensimmdinen Freibur-
gin sosiaalioikeuspdivd, joka ko-
kosi liihinnii Sveitsistd parisaraa
sosiaalivakuutuksen ammatti lais-
ta ja asiantuntijaa. Kaunis kau-
punki huokui vanhoilla raken-
nuksillaan ja suojamuureillaan
tuhatvuotista historiaansa, ja n6-
kynlat olivar vehreydessddn ja
vaihtelevuudessaan uskomatto-
man kauniit. Mitd asiapuoleen tu-
lce - tunnelma oli kotoinen. To-
dettiin ettd talouseldmdd ja tyo-
markkinoita koskevat ratkaisut
ovat enenevdssd mddrin euroo_
pan- ja maailmanlaajuisia. poh-
dittiin miten tyrt- ja sosiaaliva-
kuutusoikeus oikein kestdvdt tds-
sd vauhdissa.

missa muodoissa kuin aikaisem-
min, tyciaika ja palkat eivdt kerry
tofutulla tavalla, eiviirkii tiistii joh-
tuen aina kytkenndt sosiaaliva-
kuutusoikeuteenkaan toimi
tyydyttiiviisti. Tilanne on siis riiltii
osin aivan sama kuin Suomessa-
kin.

Maailmanlaajuisella talou-
dellisella murrosvaiheella on vai-
kufuksensa myos vauraaseen
Sveitsiin. Tyottomlys nostaa pdd-
tddn, kun Sveitsin suuret yritykset
fuusioituvat ja saneeraavai toi-
mintojaan. Toistaiseksi kaupun-
kiniikymdsvi ndkee samojen
pankkien konttorit aina muuta-
man kadunkulman vdlein. aivan
niin kuin meill?ikin ennen, muna
Sveitsinkin pankkilaitoksen peld-
tiiiin liihiaikoina tuottavan tyottd-
mid. Sveitsin jaftayfymisen EU:n
ulkopuolelle ymmiirtiiii ainakin
tdssi valossa, Sveitsiin olisi tu-

Alustukset on
koottu kirjaan

Sosiaalioikeuspdivdn teerna oli loul:,1,'J:',1;H;1, ffi:lt?rt"Y-vapaastisuomennettuna ..Ansio- keii.
tycin muodot ovat muuttuneet - Sveitsissd onkin syntyvyysonko tyci- ja sosiaalivakuutnsoi- vdhemmdn m"rtittara tffi t,1i.-keus vanhentunut". Kysynrystri vaisuudcn tycintekrjiimiiri.iau*i_ratkottiin neljdssi aihepiirissri, oitaessa, siila asiian vaikuttaa
.iotka suomennettuina voisivat ensisijaisesti se, pddstetddnkci ja
kuulua'..lVO-j." sosiaalivakuutus- milki" edellytykiin tytir"lri,
3i\euy liberalisoinnin .ja jousta- maahan sen iajojen ,f toproi.f ru.vornnrn vastatuulessa",. "Uusia Tosin sanoen, siomi on iaman ja
tytisopimusmuotoj a Iai r l isuuden EU-jiisenyyden osarta edelliikiivi -ja laittomuuden rajorila", "Jo.us11- jii, sveitsi"taas on ulkopuolisen
voitettujen_tycisuhteiden sosiaali- tyovoiman nrikrikulmasia Suo_vakuutusoikeudellisia ongelmia" mea houkuttelevampi--v"ria"r-ja "Mielenkiintoisia oikeustapa- lista tietenkin on, efta etumatka
uksia tyo- ja sosiaalivakuutusoi- tiiltiikin osin on kuroutunut um-keuden alalta". Alustukset on peen jo ensi wosituhannenen
koottu teokseen "Neue Erwerbs- ituttu, ehkiipri EU:n italaaien-
formen - veraltetes Arbeits- und nuksenkin urittu*unr.
Sozialversicherungsrecht", toim.
Erwin Murer, Bern 1996 (ISBN3-7272-e782-4). Pdivfrn sanoma:

Ilman sddekehdd
Mitd yhteistd on mutta PYstYPein
Sveitsilli ja Suomella Freiburgin sosiaatioikeuden

Sveitsinkin sosiaarivakuurus on fliii ::1fiH[:'?*1f,'.[il,Til
tullut siihen ikii2in, jossa huonot opisto tarjosi parisatapaisZn 1Lu-puolet alkavat korostua, se on kbn kokotntumiselle nyrat fuit_monen paikkauksen jrirkeen haja- teet, ja alustajat orivat alansi to-narnen, Jaykka Ja arvaamaton. dellisiaasiantuntijoita.Alustusten
Ansiotyotii tehdiiiin vaihtelevam- jiilkeen kriyty keskustelu oli suo-

Frciburgin koupungissa jrirjestettiinSveitsrs.sa
nslmntatnen Freiburyin sosiaalioikeusptii t'u 26. 9. 996.

lmeisesti kin si itii, ettri alustuksi S- kuutus on
SA esii tuodut onge'lnrat niiyttivdt ytysede ll sen
tekevdn kuulij at paremminkin
lll Icttel larksi sen sijaan ettd olisi
nnostuttu keskuste lemaan

E,

malaisen valmeaa. Tiimii johtui

E Itimys slnansa priiistii
kuulemaan Freiburgin
keuspiii vdn mus motoria pro-

on

le pal vdn
Katse pitiiisi nyt suunnata cteen.
piiin Ja huomata, nlltcn keskeinen
oikeudenala sosiaal vakuutus on
taloudellisessa raken ncmuutok

sa. Kunnossa oleva sosiaal lva-
itse ASIASSA vdlttdrrdtcin

ulkopuolell jiiiivi

I

le vapauksill
mahdollistaa

SC toisin sanocn
ne

Sosiaal ivakuutuksen toorl t-
oli mlttava mui den oikeudenaloj
sosiaal lot- joukossa pelisddnnriin,sanl0ln

fessori Erwin
pn

Murer' ia" joka
man erivapauksia ja ilmanja pyhitteivriri siidekehrid,

it
keino-
mutta

SI Iti tletoi scna tehtdvdnsd tirkey-
destd. Tyomarkki naosapuolten
pol iittisten volmlen pitiiisi

mukaansatempaava luennoitsija
ja keskustelija. Jokaisella tauola
hiinen.puheilleen suorastaan jo-
notettiin. Ymmdrretydni lopuita,
ettd joissakin tilanteissa orr lupa
luopua hy,vistii kiiycistavoisia,
tunkeuduin kutakuinkin viikisin

lrrot
tautua dhmei std asentelstaan Ja
nrihdii sosiaal ivakuutus taloudel-

sta kehi tystd turvaavana tydka-
luna. Tiissri hengessd erityisesti

hanen luoksensa, esittiiydyin Ja tycintarkk i naosapuolten ol is
SAI vaihdettua muutaman sanan edull lsta puhaltaa samaan hii leen
hdnen kanssaan Professori val- Sosiaali vakuutuksen heikot koh-kutti olevan inxostunut sii tii, ettd dat a tunnus-

li

piiiviillii oli suomalainenkin tettava. Sel lai set aukot epej oh-
osanottaja. donmuka isuudet. el vol astolta

Sosiaalioikeuden Ja erityises- anmukaisesti paikata oikeus-tl sosiaali

yksi

vakuutuksen vaikutta- kiiytiinno a, on ko..l altava lain-il
pddsanoma ol sclkeii. siiridiinnol la.

TI MO HAVU
Eltikelautukunnan

puheenjohtaja
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Tytieldkepdivd Pohti:

Miten kiiy tYtieltikkeelle
tulevaisuuden Euroopassa

TUTETURVAKESKUS
ETK:n johtajaksi on nimitettY Dl,
toinrinnanjohtaja Krrrl N ieminen.
Hdn aloittaa Eldketurvakeskuk-
sessa I 5. l. 1997 lukien I'astuualu-
eenaan tietohallinto.

Johtaja Nierrrincn toirnii nY-
kyisin Eldke-Kansan critYisen
selvityspesAn toiminnanjohtajana
oltuaan sitd ennen Eldke-Kansan
toimitusjohtaja. Kansallisrahoi-
tuksen palveluksessa hdn on ollut
vuosina l98l - 1992 vastaten en-
sin rnarkkinoinnista ja tuotekehi-
rykscstd ja mYtihernnrin varatoi-
mitusjohtajana yhtion rahoituslii-
ketoiminnasta. KOP:n vuosinaan
Kari Nieminen sai kokemusta
mm. pankin reaaliaikajiiqestel-
mdn suunnittelusta ollessaan jdr-
jestelmAkehitysosaston piiiillik-
k6.

Nicminen on toiminut mYos
pankin ulkomaanosastolla ja kol-
me vuotta KOP:n edustajana
Moskovassa.

TIETOKONEPALVELU

Oy TietokonePalvelu Ab:n (TKP)
toimitusjohtajaksi on nirnitetty
Dl Juhttni Kut'iusiltu. Hiin aloitti
tehtdvdssddn 1.10.1996. Tehta-
viiiin Karjasilta siirtyi ETK:n tie-
tohallintojohtajan Paikalta.

GARANTIA

VakuutusosakeYhtio Garantian
uudeksi toimitusjohtajaksi on va-
lirtu DI. MBA Mikael Englund.

Englund aloittaa 1.1.97 Ga-
rantian toimitusjohtajana. kun
Lauri Koirusalo siirtYY LEL TYo-
eldkekassan toimitusjohtajaksi.

Englund on toiminut vuodes-
ta 1993 Garantian riskintutki-
rnusjohtajana ja johtoryhmiin jii-
senend.

Tyrieliikepiiivilla 5.1 l . 1996 hah-
moteltiin tyoelakkeen tulevai-
suutta tulevassa EurooPassa. Mi-
nisteri Sinikka Mdnktirc uskoi.
ettd suomalainen tYoeldketurva
on tulevaisuuden EurooPassa kil-
pailukykyinen. Monkiirc arvioi.
ettd ansioel6kejdrjestelmdt vas-
tannevat niin eldketasoltaan kuin
rahastomddriltiiiinkin eurooppa-
laista kolmen Pilarin mallia.
TEL-jiirjestelmii on edelliikiivijii
rnyoJ siinii. ettii eLike stiilyy
tyontekrjiin siirtyessd nlaasta tol-
seen.

-Ratkaisu on hYvd mYcis eld-
keturvan kattavuuden kannalta.
Vaikka EU:n komissio ja tutki-
muslaitokset kuinka suosittelisi-
vat tyoantajakohtaisten jiirjestel-
mien syntymistd, on ePdtodennil-
koistii. ettii tdllaiset lisiieliikejiir-
iestehndt nykyistli ttscanttnitt
koskisivat tilapiiisid ja osa-aikai-
sia toita tai vakinaisemPiakaan
toitd silloin, kun tYoskennellddn
heikosti jiirjestiiytyneilki tai nais-
valtaisilla aloilla. Mtinktire uskoi.

Toimitusjohtaj a Kuri Pru'o ja
johtaja lrssl M ust one n Teollisuu-
den ja Tyonantajien Keskusliitos-
ta arvioivat eldkevarojcn sijoitta-
misen ndkymiii. Kari Puro loi Pe-
rusteellisen katsauksen sijoitus-
toiminnan historiaan. Hdn korosti
sitd. end sijoitustoirninnan on

iatkossakin palveltava ensisijassa
Lkikepol iittisia ptidnriririii. Laki in
kirjatut periaatteet tyoelakesrjoi-
tusten turvaamisesta Ja tuotolsta
on sdilYettdvd.

-Turvaavuus ja tuotto, likvi-
disyys, moniPuolisuus ja hajaut-
taminen - ndiden Pentsvaatitnus-
ten puitteissa on kuitenkin mah-

STM ; n .t'liiohtuitt Turnn Pukki lu'
m in i st eri Si n i kku M rinkti rc
ja ETK: n toinritrrsiohtalu
Matti Uinronen
Tvoe lti kepii it'i I ld 5. I I . I 996-

dollista valita erilaisia painotuk-
sia. Puro sanoi. Seuraavana Pdi-
vdnd hin esineli jo julkisuudessa

ryhmdnsd esittdmdt Painotukset.
Johtaja Jussi Mustonen kat-

soi, ettd eltikesijoitusten pitkii ai-
kaidnne mahdollistaa sen. ettd ly-
hyen aian vaihtelcvuuden sijaan
rulee tirkastella vain pitkiin ajan
ruotoja. Tiistd seuraisi Mustoscn
mukain se. ettd sijoirusten tulisi
suuntautua ylivoimaiselta valta-
osaltaan osakemarkkinoillc. Ko-
timaan lisiiksi s4oirukset suun-
tautuvat tulevassa EMU-maail-
massa myos ulkomaille.

-Tiediin hyvin, ettd nYkY-
pohjalle rakennettu tyoelakejar-
jestclmd ei mahdollista sijoitus-
nolitiikan niiin suurta nluutosta.
]ossain raihcessa olisi kuitcnkin
hyvd nostaa keisari P6Ydiille' ja
katsoa ltiytyyko silta vaattelta val
ei, Mustonen sanoi.

Iltapiiiviillii professori Eslo
Anto I u Turun yliopistosta esitteli
asiantuntevia nhkemYksiddn Eu-
roopan tulevaisuudesta. Hiin
hahmotteli eritYisesti EMUn
kautta erilaisia vaihtoehtoja EU :n

kehittymisestS.
Johtaja Helena Pesola Kan-

saneldkelaitoksesta ia varatoitlli-
tusjohtaja SePPo Pietiliiinen
Eldketurvukeskuksesta csittivdt
pdivdn pddttceksi vield kotn-
menttinsa. joissa tuler aisttutta
katsottiin eldketun'an niikokul-
masta.

Kuri Nieninen

.luhuni Kctt'iasilttt

Mikuel Englund

Nimityksii
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eulxr-vnRMA
Lziiiketieteen ja kirurgian tohtori,
tytikiriketieteen dosentti Mar.i
Antti-Poikt on nimiretty Eldke_
Varman asiantuntiyaliiikiiriksi.
Uuteen tehtdvddnsd hrin siirrvi
Tyciterveyslaitokselta, jossa hiin
toimi osaston yli kirikririnti.

EU[KE-SAMPO

Eldke-Sammon markkinointijoh-
taja Sakari Pekkarinen on
1.10.96 alkaen nimitetty yhtidn
yhteysj ohtajaksi. Hdnen priiiasial-
linen tehtdvfrnsd on yhtciskunra_
ja sitlosryhmdsuhteiden hoirami-
nen. Pekkarinen toimii suoraan
toim itusj ohtaj an alai suudessa.

El6ke-Sammon markkinoin-
tijohtajaksi on 1.10.96 lukien ni-
rnitetty Dl Hannu Thn:onen. Han
on aiemmin toirninut yntys-Sam-
mon Kaakkois-Suomen alue_
johtajana ja viimeksi Riskienhal-
lintayksikrin johtajana yritys-
Samntossa vuosina I995 1q96.

fM Sn*e Lohta.ja on nimiteffy
tiedottaj aksi Vakuutusosakeyhti6
Eldke-Sammon viestintddn
1.10.1996 alkaen.

MELA

MMM, agronomi Sari Hcikkinen
on nirnitetry ti edottajaksi Melaan.
Hdn on hoitanut samaa tehtAvdA
aiernmi n rrrddrdaikaisena.

KIINTEISTOVARMA
Kiinteistrivanna Oy:n toimitus-
johtajaksi on nimiremv I .10.96
lukien rakennusmestari. merko-
nomi LKV Pertti Vanhanen. Han
toimi aiemmin Talotek Ov:n toi-
mitusjohtajana.

Fldke-Varmarr apulaisjohrajaksi
ja uudcksi tietohal I intoJohrajaksi
on 1.10.96 alkaen nimitettv FK
hneli Otayu-Keskinen. Hnn toi-mi aiemmin vakuutusosaston
ptitillikkonii.

Eeva-Liisa Vihavainen

Jarkko Matilainen

Mctri Antti-Poika

h'rueli Otaya-Keskinen

Eilo Huuho

Hanntt Tanonen

Vakuutusosaston uudeksi pzirilli-
kciksi on ninritetty samoin
I . I0. 1996 liihtien nykyinen kou-
lutuspriiillikkd, YTM Eilu HuLr-
/to. Koulutuspiirillikkdnii toimii
l. 10. 1996 ldhrien otnan toimensa
ohella hallintopririllikk<i. ekono-
mi Raijcr Lehto.

Yhtirin luouojohraja. diplorni-
ekonomi .KHl Ee;u-Liistt Vihu-
tuinttt on nimitetty I . 10. 1996 al_
kaen apulaisjohrajaksi vasruualu-
eenaan asiakasrahoitus.

Yhteiskuntat.yo. Jurkko Matilai_
nen on nirnitetty ekonomistiksi
Fldke-Varman sijoitustoiminto-
Jen arvopaperiyksikkridn.

Sirke Lohta.ja

Scu'i Htikkinen
Kiirteistcivarma Oy:n nykyi-

nen. toimitrrsjolrraja Klaus Ny-
sard iatkaa halliruksen i:::l:-r, ELAKE-pALVELU 0yja El;ike-Varman kiinteisrolonra-
Jana. FM Jukka ktkiainen on nimitetry

kehityspadllikoksi. Tarkiainen
srirtyi Elakepalvelu Oy:cicin Oy
Eldkesysteemi Ab:stri.

FK Tinrtt Ntttrtitten on nimi-
teffy maternaatikoksi. Hiin oli ai_
kaisemmin Eldkevakuutusvhtici
I ln.rarinen palveluksessa.

Yhti<jn lainopilliseksi asia-
nrieheksi on nimitetty yT Olli
Lappalttinen. Lappalainen oli ai-
kaisenrmin Eldketurvakeskuksen
palveluksessa.

FK Mutrit l4'ilen onnimitetv
osastoprizillikciksi. Hrin siirryi Ela'-
kepalveluun Henkivakuutusosa-
keyhtio Novasta.
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Raija Lehto

Pertti Vanhanen
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lish SummaE

The working PartY headed bY
the Managing Director of
Pension Insurance ComPanY
Ilmarinen. Mr. Kari Puro,
submitted their rePort on the
invesffuent oPerations of
employment Pension companles
on 6 November 1996. The
suggestions Put forward in the
report largelY centre on the
solvency of emPloYment
pension comPanies. The PurPose
bf the measu.es suggested is to
improve solvencY and imPose
better measures of solvencY
control as well as to Promote
transparency and oPenness in
seneral. In a nutshell. the
iuggcstions mean that the
solvency requirements are
updated the funding technique
is improved the interdePen-
dence ofthe yield on invest-
ments and the rate of contribu-
tion is relaxed somewhat, and
investment oPerations are more
dependent on the rules of the
market economy.

Another imPortant sugges-
tion concerns the solvencY
margin. The working PartY
believes it is necessary to ensure
a solid relationshiP between
investment risks and the
solvency margin as a measure
against bankruPtcY. A certain
minimurn and maximum
amount shall be set for the
solvency margin. If it comes
down close to the minimum, no
dividends shall be PaYable nor
assets transferable to policyhold-
ers. CorresPondinglY, if the
maximum is exceeded clients
shall receive a refund.

The planned reform is the
most extensive in the history of
the Finnish emPloYment Pension
scheme. It has been called for bY

changes in the economic
environment. For some 33
years, the structures ofthe
icheme stood firm and solid.
However. with time even the
sturdiest of structures may start
to crumble. On the other hand,

the scheduled reform also bears
witness to the abilitY of the
scheme to adaPt to changing
circumstances.

So, why has it come to this?
A brief historic review maY shed

some light on the reasons for the
rcform. For thirtY Years, the
locus of the investment activities
pursued by the emPloYment
pension companies was on
sranting loans to client cotn-
ianiet.ln rhe earlY 1980 s these
iount 

^..ornted 
lor as much as

9070 of investments. No risks
were involved as sa[e securities
were required for the loans and
investment oPerations were easy
to control as the interest rate of
the loans was fixed adminis-
tratively. Because of regulated
capital rnarkets, there was no
need to set any strict solvencY
standards for Finnish emPloY-
ment pension comPanies.
However, during the Past ten
years, things have turned uPside
down and emPloYment Penslon
companies now oPerate in a
totally different environment.
Interast rates fluctuate with the
market and theY have come
down more than exPected. The
current interest rate of5%o on the
pension liabilitY may not be
attainable in the future. CurrencY
restrictions have been lifted and
companies maY obtain loans
abroid. ln this new enlarged
capital market, Premium lending
will not be comPetitive, unless
the interest rate on Premium
loans is determined on the
market. Fluctuation in share
values has been ParticularlY
strong in Finland, and the small
solvency caPital of emPloYment
pension comPanies has not
permitted major investment tn
bbjects with fluctuating values'
In consequence ofthe economlc
development, demand for credit
from pension comPanies has
been declining and investment
risks increasing. Under the
circumstances, investment in

goverrlnlent bonds has Proved to
6e the best and PracticallY the
only alternative for the emPloY-
ment pension comPanies. So all
the new investment is almost
exclusively channelled into
uovernment bonds." Therefore. in order to
diversifl, investment and make
premium loans more anractive.
the solvency of Pension cotn-
panies needs to be imProved and
the interest rate on the Penslon
liability lowered from 5oh to 3oh.
The government bill with the
reform has been submitted to
parliament for aPProval' The dm
is that these most urgent changes
will take effect on 1 January
1997. The level of Pensions will
not be affected bY the reform.

The government bill also
includes proPosals for the
amendment of the Insurance
Companies Act with Provisions
governing the administration of
employment Penslon companles
and ownershiP ofPension assets'
These are the two major Pro-
posals in the rePort submitted bY
ir4atti Louekoski last summer. A
govemment bill with a separate
Act on emPloYment Penslon
companies is due before Christ-
mas.

The ProPosal concerning the
administration means that, in the
lurure, all insurance comPanies
conducting Pension insurance
business shall have a board of
representatives elected bY the
shareholders' general meeting.
Its specific function is to
supervise the election ofthe
Mimbers of the Board of
Directors to ensure that theY
have adequate exPerience for
running a Pension insurance
company. The central labour
market organizations shall have
equal rePresentation on both
boards. In this waY, those
responsible for the results will
also decide on the new business
and investment Policies.

The provision concerning

ownership of the assets of
pension insurance comPanies
means that the assets constltutlng
the solvencY margin of the
company shall belong to owners
in proportion to their holdings in
the companY. The rest shall
belong to policYholders as Part
of the-insurance Portlolio. This
provision will become aPPlicable
under special circumstances,
such as liquidation or dissolution
of the companY, Portfolio
transfer, or any other distribution
of assets. Under normal condi-
tions. the assets in excess ofthe
solvency margin shall belong to
the companY and be used for the
Davment of Pensions.' ' Anothei article discusses the
consequences of EMU for the
Finnish emPloYment Pension
scheme. Though recognizing the
obvious advantages of a single
currency, the writer believes it is
necessary to be aware ofthe
risks and take them into account
when making Projections for the
future. ln EMU. lunded Pensions
will not be a Problem, though
Finland's unfunded Pensions
may be a concem to the other
Member States if theY fear that
they will have to PaY for them.
Finlandt official optimistic
policy is based on the beliefthat
ihe economic develoPment is
favourable in both the EU and in
Finlan{ in which case Pension
financing will Proceed according
to Dlan. However, if the econ-
omv of,the EU deteriorates. the
whole furure of EMU is at risk'
And if the economy of the EU
develops favourablY but Finland
is reduced to a marginal area
which labour and caPital escape,
the workforce of Finland will be
facing an unreasonable burden
of financing the Pension compo-
nents based on the PaY-as-You-
go method.

Eija Puttonen
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Ekike-Eetu on
mukava, joskus
hiukan cireci vanha
herra vai rouvako
lienee, joko nimi-
merkkinsci anta-
masta suojasta
esittriri mieli-
piteitddn.

IlIIrrI SILUI ON
EURO EURON PAALLA

Lehtiii lukiessaan Eetu havahtui huomaamaan, ettii heiniikuussa 2002 koto-
maamrne raha onkin nimeltddn euro.

Mitii tiim2ikin kommervenkki taas tuo tullessaan?
Laissa mddrdtiiiin markoille kerroin: 0, l6 tai jokin sentapainen. Eliik-

keet alennetaan, mutta aleneehan vakuutusmakiukin. Eetu toiuoo, 
"ttasama kerroin koskee my<is leiviin ja kossun hintaa.

Sananlaskutkin muuttuvat. "puolen euron suutari tekee koko euron va-hingon' Semminkin, jos suutari on vield harmaan sektorin miehiii - an-
teeksi: henkil<iitd. Suomen pankki tuntuu olevan "iloinen Luin puoien eu-
ron hevonen". Onhan se rohkeasti pannut markan likoon.

... Sanontoja muunneltaessa joutui Eetu, luontoaan vastaan, pyriristii_
mddn kerrointa.

uusia termejd. Valtio vaatii veroeuroja, ei siind hommassa mi_
kddn muutu. Emun imussa on euro venytettdvd ioikeaksi.

onko neurologi sitten endd hermolddkiiri vai, onko hdn pikemmin eu-
ron mollaaja. Rahan tunteva juristi voisi olla euristi. "Sellaisiahan tuo am-
maftikunta on kauttaansa", mietti Eetu.

Euro ei haise, jollei nyt sitten Kreikassa. Siellii, kun ,'e uro" merkitsee
samaa kuin, ettd- "se on (piip)" eli nestettd, jonka koosfumuksesta juuri uro-logit - hekin rahansa tuntevia - ovat kiinnostuneita.
. Yuipg-pulosijiilleen kerran Eetun ajarusten kelkasta ja kiiskioila hil-jaa. Kyllii hiin huolehtii, ettd Eetun eurot menevdt edelleen iryviin t^*"it"I-
siin, jotka taas hdn parhaiten tietdd.

TEeLAKE
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