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El?iketurvakeskus - ETK - perustettiin hoitamaan hallinnoltaan ha-
jautetun tyObliikejii{estelmiin yhteisiii asioita. Tehtiivit kirjattiin lakiin
j a sitii tiiydentiiviin asetuksiin.

Lakisf;iiteisyys ei ole kuitenkaan synonyymi sanalle ikuinen.
Lakisii?iteisyys on vain toiminnan puite ja tosiasiassa ETK:n olemassa-, olo on riippuvainen siitii, ettii asiakkaamme pitiiviit keskuslaitosta pal-
veluineen tarpeellisena ja viilttiimitttimiinii. Asiakkaillamme tarkoitan
eliikelaitoksiq vakuutettuja ja muita sidosryhmiii, ennan kaikkea tyti-
markkinaj tirjestiij ii.

ETK:n tulwaisuuteen vaikuttavat tietenkin ne samat suuret
ympiiristdtekijiit, jotka suuntaavat koko ty6el2ikejlirjestelmiin toimintaa.
Minun tulevaisuuden visioissani talouskasvu jatkuu ainakin jonkin ver-
ran positiivisena ja ty6tttimyys asettuu pitkiillti aikaviilillii selviisti ny-
kyistii alemmalle, siedettiiviille tasolle. Tydvoiman lii*lruwus kasvaa
sekii kansainvilisesti ettd maan sisiillii. Pitkittytisuhteet kiiyvtit nykyistii
harvinaisemmiksi.

Tietotekniikan, ennen kaikkea tietojen siirron varastosta toiseen,
kehittyessii varmasti tulevaisuudessa kysytiiiin, tarvitaanko keskus-
varastoa eli tietden keskittiimistii ffysisesti ETK:n rekistereihin. Us-
kon, ettii viel?i 2000-luvun toisen vuosikymmenen alkaessa frysisellii
keskusvarastolla on tiirkeii tehtiiviinsii, mutta piternmiillii aikaviilillti
ETK kehittyy ertiiinlaiseksi tietoliikenteen risteysasemaksi, jonka raiteet
ohjaavat matkustajat oikeille asemille. Ilman keskitettyii koordinointia
listiiintyviiii kansainviilistii tietoliikennettii eri eliikelaitosten viilillii on
j okseenkin mahdoton toteuttaa.

Tytisuhteiden ollessa pitkiiaikaisia, vakuutettu tuntee oman eldke-
laitoksensa. Toisin on silloin, kun ty6ua muodostuu lyhyistii tytiru-
peamista, jotka ovat vakuutettuina eri paikoissa. Tiilldin on iarpeen tun-
tea yksi pysyve taho, ETK. Se voi ohjata vakuutetun tiedustelut auto-
maatlisesti oikeaan paikkaan, muttia on tarvittaessa kiiytettiivissii my6s
neuvoj a kysyttiiessii.

Osaa koulutuksesta ja tiedohrksesta on jatkossakin syytii hoitaa kes-
kitetysti, rationoinnin vuoksi jopa nykyistii suurempi osa. ETK:lle
luontevasti kuuluvia tehtiiviii ovat edelleenkin kustannusten vastuunja-
ko, tutkimus ja tilastointi, puhumattakaan lakien tulkinnasta ja niiden
kehittiimiseen liitfyvistii tehtiivistii. Kasvava tytisarka ovat kansainvii-
liset yhteydet ja tiedon keruu ulkomaisista eliikejiirjestelmistii.

Jotta ETK pystyisi tehokkaasti ja laadukkaasti tyydyttiimiiiin ensi
vuosisadan asiakkaittensa tarpeet, on sen ensin selviydyftiive tiimiin
piiiviin haasteista. Niistii keskeisin on tietovarastojen uudistusty6. Tetii
tytitii ovat hidastaneet lainmuutokset, joiden teknisen toimeenpanon ai-
kataulu on usein ollut kohtuuttoman kired. Sen vuoksi haluaisin esittiiii
3S-vuotisuuttaan tyiin merkeiss?i juhlivan ETK:n puolesta yhden toivo-
rruksen. Se on riittiiviin pitkiin valmisteluajan saaminen uudistusten toi-
meenpanolle.

Mutti [Iimonen
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ANSIOON SIDOTTU
SOSIAALITURUA
KANNUSTAA TYONTEKOON
Valtiovarainministeri Niinisttin mukaan
rakenteel I isesti terve, kasvava ka nsa nta lous tu rvaa
edellytykset sosiaaliturvan rahoitukselle ja hyvinvoinnille.
Riittdvd sosiaaliturva lisdfr yhteiskunnall ista turvallisuutta
sekd edistdd tytin tekemistd ja yrittimistd. Oikein mitoitettu
lakisdiiteinen ansiosidonnainen sosiaaliturva on silta tytinteon
kannustamisen ja riskitilanteiden viilillii.

Varatuomari, hovioikeudenneuvos Sauli Nii-
niston poliittinen ura alkoi 20 l.uotta sitten,
kun hiinet ensimmiisen kerran valittiin Salon
kaupunginvaltuustoon. Eduskunnan jdsen
hdn on ollut ruodesta 1987 liihtien. Kansalli-
sen Kokoomuksen puheenjohtajaksi hiin tuli
vuonna 1994. Nykyisessii hallituksessa hdn
aloitti oikeusministerind. Tiimiin vuoden ke-
viiiillii Iiro Viinasen siirryttyii Pohj ola-yhti<ii-
den piiiijohtajaksi Niinistostii tuli valtiova-
rainministeri.

Tydeldke on ykkOnen
-Tyoeliike on ensisijainen eldke, jota t?iyden-
ne&iiin kansaneldkkeellii. Tyrieliikejiirjestel-
mdn asteittaisen voimaantulon takia ansio-
eldkkeen merkitys jatkossa viel2i nykyises-
tddn kasvaa, vakuuttaa Niinisto.

Hdn toteaa, ettei tytieliikejii{estelmiin
tarpeellisuutta sindnsd kukaan valtiovarain-
ministeririssd ole asettanut kyseenalaiseksi,
vaikka ndkemyseroja on ollut.

-Valtiovarainministericin huoli eliikkei-
den rahoituksesta on aiheellinen tilanteessa,
jossa julkinen talous velkaantuu enniityksel-
lisen nopeasti ja kokonaisveroaste on Eu-
roopan huippua.

Niinisto muistuttaa, ettii eliikepoliitti set
uudistukset aina 1990-lulun alkuun kasvat-
tivat eldkemenoja. Vasta laman aikana hy-
viiksyttiin taloudelliset realiteetit. Tdsti erin-
omaisena esimerkkind on keviiiillii 1995

Vapaa-aiknnaan Sauli Niinistci lukee ja pe-
laa shakkia. Urheilulajeista mieluisimpia
ovat tennis ja hiihto. Ldytyypri htinen lajiva-
likoimastaan myds sellaiset lajit kuin kei-
hritinheitto j a rul I aluistelu.

sovittu fydelAkepaketti, jonka on arvioitu
vdhentdvdn tyoeliikemenoja pitkiillii aikavd-
lillii liihes kymmenyksellii.

-On erinomaisen hyvii asia, ettd tyoelii-
keuudistus on pienentiinyt eldkemaksun
nousupaineita. Pitkalla aikaviilillii tyrieliike-
maksuissa lienee kuitenkin edelleen 8-9
prosenttiyksikrin nousupaine, kun otetaan
huomioon yksityisen sektorin ohella kunnat
ja valtio. Lisiiksi on pidettiivii mieless[, etti
huippukireiiii verotusta pitiiviit yllii valtion
velan kasvavat korkomenot.

Mikddn jiirjestelmd
ei ole tdysin valmis
-Palkansaajien tyoeliikemaksun ke).ffodnot-
taminen vuoden 1993 alusta sekd luoden
I 996 fydelakeuudistus osoittavat, ett2i ty<ielii-
kejiirjestelmii pystyy tekemddn vaikeitakin
ratkaisuja, kehuu Niinisto. Samalla hdn va-
roittaa ajattelemasta, ettii jokin jiirjestelmii
olisi tiiysin valmis eikd kaipaisi muutoksia.

-Maailma ympiirilliimme muuffuu no-
peasti, ja j?irjestelmien on sopeuduttava ndi-
hin muutoksiin. Tiimii koskee myos tyrielii-
kejiirjestelmiii. Yksi haaste niille on miiiiriiai-
kaisten ja osa-aikaisten tyrisuhteiden yleisty-
minen. Tciistd, jotka on tehty valkeilla mark-
kinoilla, pitiiisi karttua eldketurvaa. Ei kui-
tenkaan siten, ettd hallintokustannukset olisi-
vat kohtuuttoman suuret.

Yksi16llisen eldketurvan merkitys
kasvaa yksil6n omista tarpeista
Niinistci painottaa, ettii lakisiiiiteisen ansiosi-
donnaisen tyrieliikkeen tulee jatkossakin olla
perusta. Yksikillisen eldketurvan merkitys
tulee hdnen mukaansa kasvamaan taloudelli-

sen tilanteen, viiestokehityksen ja ihmisten
omien tarpeiden yuoksi.

-Kattava ja korkeatasoinen eldketurva ei
ole juuri jattiinyt tilaa eik?i tarvetta yksiltilli-
sille ratkaisuille. Paineita vastuun osittaiselle
siirtiimiselle yksiltille on ep?iilemiittii listiii-
miissii julkisten menojen - mukana mytis
el?ikkeet - olematon kasvuvara, jos koko-
naisveroaste pyritaiin suurmaan kilpailijamai
den tasolle. Viime yuonna tytieliikejiirjestel-
miiiin tehdyt ko{aukset voidaan ntihdii aske-
leena tdhdn suuntaan, Niinisto sanoo.

Veronkevennyksille
luvassa iatkoa
Hallitus piiiitti budjettiriihessii ansiotulojen
verotuksen lisiikevennyksistii. Ansiotulojen
progressiivisen veroasteikon tuloraj oja koro-
tetaan neljiilld prosentilla aiemmin sovitun
kahden sijaan. Tuloveroasteikon kaikkien
tuloluokkien marginaaliveroprosentteja
alennetaan 0,2 prosenttiyksiktillii lisiiii eli yh-
teensd I prosenttiyksikollii. Kunnallisvero-
tusta kevennefddn ansiotulovdhennyksen
enimmdismddrdd korottamalla ja laajenta-
malla tuloaluetta, jolla alennus mytinnetlliin.

-Kunnallisveropd^dtoksen yhtenii tausta-
tekijiinii oli vallitseva tilanne, jossa valtion
tuloverotus on vuosikymmeniin matalim-
malla tasollaan ja kunnallisvero sekd kansa-
laisten oman sosiaaliturvan maksut korkeim-
malla tasollaan. Ndin valtio tavallaan alensi
kuntien puolesta kansalaisten verotusta.

Niinisto uskoo piidtcisten edisdvdn koti-
maista kysyntiiii ja tyollisffiii. Hdnen mu-
kaansa jatkossakin tuloverotusta pyritiiiin
alentamaan ripeiimmin kuin aiemmin on kaa-
vailtu.

-Sosiaalivakuutusmaksuissa kevennys-
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ten painopiste on ollut sairausvakuutusmak-
sun porrastuksen lieventdmisessii yli 80 000
markkaa ansaitsevilta. Jatkossa porrashrksen
jiilje[e oleva osa poistetaan.

-Tyottdmyyden aletessa tyott<imyystur-
vamaksun alentaminen on johdonmukaista.
Kun taloudelliset voimavarat sallivat, mycis
tyonantajamaksuissa tyon tekemiseen liitty-
miittcimistii sosiaaliturvamaksuista tulisi
pddsti eroon, Niinisto lupaa.

Lisid joustoia Utieldmddn
tyOllisyyden parantamiseksi
Nykyisen hallituksen suurimpana haasteena
on ollut fyollisyyden parantaminen.

Niinistcin mukaan on vaikea sanoa, mikd
on tyollistiimisen pahin este. Hallitus on pyr-
kinyt ensisijaisesti keventdmddn ansiotulojen
verotusta ja tyon silukuluja. Toteutetut ve-
ronkevennykset ovat tehokkain tapa edistiiii
kysyntiiii ja kaventaa ns. verokiilaa.

-On kuitenkin hyvii muistaa palkkamal-
tin ja sirukulujen vdlinen yhteys.

Kestdvd tapa tyollistiiii on my<is hyodyn-
tiiii tyoeliimiin joustoja. Niinisto toteaa, ettd
uudet tyosuhteet ovat nykyisin enimmdkseen
miiiiriiaikaisia tai osa-aikaisia. Tyollistiimi-
nen fdtd kautta on paljon toivottavampaa
kuin tyottomyys.

-Olen esittdnyt paikallisen sopimisen
mahdollisimman yleistii kayftda. MAiir?iai-
kaisten tyosuhteiden tekemista tulisi edelleen
helpottaa. Kiiyttrion voitaisiin ottaa mycis eri-
ff inen lisiityripaikka -kiisite. Tyopaikoille tu-
lisi uusia tyrintekijoitii, joihin sovellettaisiin
hieman kevyempiii tycisuhteen ehtoja kuin
olemassa olevaan henkilost<ion. Keskeistii
tyooikeuden siiiinn<istoii luonnollisesti nou-
datettaisiin.

Niiniston mielestd mahdollisimman mo-
nesta tyrisuhteen ehdosta tulisi voida sopia
paikallisesti. Se olisi sekd tyonantajan euii
tycintekijtn etu. Hdn uskoo mycis, ettii jo ny-
kyisia tyoehtosopimuksia voitaisiin hyodyn-
tdd tehokkaammin, mutta vield enemmdn tar-
vitaan joustaluutta.

Valtiovarainministeri painottaa, effd so-
siaalivakuutusperiaatteen mukaisesti tehdys-
tii tyostii pitiiii kertyii asianmukaisesti eliike-
ja tyottomyysturvaa. Niiiden jiirjestelmien
tulee voida seurata tycieliimiissii tapahtuvia
muutoksia, mutta middn rakenteellista tus-
kin tapahtuu paikallisen sopimisen yleisty-
essd.

Rehellisesti toimivat
parempaan asemaan
Harmaan talouden mii.iirii oli viime vuonna
tutkimuksien mukaan noin 20 miljardia
markkaa. Yhteiskunta menetti rahallisesti lii-
hinnd vero- ja sosiaalivakuutusmaksusaa-
tavina vdhintiiiin l3 miljardia markkaa. Val-

tiovarainministerici on liihtenyt to{umaan
harmaata taloutta kampanjalla "Harmaa ta-
lous - musta tulevaisuus".

-Taloudellisten seikkoj en ohella keskei-
sid ovat oikeuskiisitykseen liittyvtit tekijiit.
Rehellisesti toimivien kansalaisten ja yntys-
ten tulee olla aina paremmassa asemassa
kuin yhteiskunnalliset velvoitteet tAyffA-
mdttrimdt, Sauli Niinisto korostaa.

-Ensi vuoden budjettiesityksessii tiir-
keimpiii harmaan talouden pienentdmiseen
liitt)rvia asioita ovat tuloverotuksen merkit6-
vd keventdminen, kotitalouksien tyollistii-
misedellytysten parantaminen sekd tulolouk-
kujen purkaminen.

Louekosken selvitystytin
ehdotuksissa edettave harkiten
Pankinjohtaja Matti Louekoski ehdotti, ettd
tyoeliikeyhtitiite varten pitiiisi siiiitiiii erillis-
laki. Ehdotuksessa lisdtddn tyomarkkinajiir-
jestojen vaikutusvaltaa ja vahvistetaan eldke-
yhtitiiden itseniiisffiii sijoitustoiminnassa.

-Lakiehdotuksen pyrkimykset selkeyt-
tiiii tyoeliikeyhtioiden sij oituspolitiikan peli-
siiiintrijii ovat tiirkeitii ja kannatettavia. Loue-
koskenkin tyo osoittaa, ettd monimutkaisten
hallinnollisten jiirjestelmien ylliipitiiminen
saattaa osoittautua varsin hankalaksi koko
ajan avautuvassa maailmassa, Niinisto to-
teaa.

-Erityisen lain siiiitiiminen tyoeldkeva-
kuutusyhtioistd saallaa olla perusteltua yhti-
oiden hallinnon rakenteen ja sijoitustoimin-
nan osalta. Selvitysmiehen ehdotusta arvioi-
taessa on kuitenkin pohdittava myris huolelli-
sesti, voidaanko tarpeelliset muutokset to-
teuttaa vakuutusyhtitilakia muuttamalla.

Nykykiiytiintti on tiillii hetkellii vahvis-
tettu sopimuksella ja kirjattu muun muassa
yhtiojiirjestyksiin. Toimivan hallintomallin
ki{aaminen sdddcistasolle on kuitenkin
ongelmallista muun muassa perustuslail-
lisista kysymyksistii j ohtuen. Lainsddtdmis-
jiirjestykseen liitt).vat tekijiit on selviteffdvt
tarkoin erityisesti ehdotetun ty<imarkkina-
j iirj estd en edustustavan osalta.

Niinistrin mukaan tyonantaja- ja palkan-
saajajiirjestojen edustajien osallistuminen
rydelAkeyhtioiden hallintoelimiin on hytt-
dyllist[, jos heillii onTEL-jiirjestelmiin ja ny-
kyaikaisen sijoitustoiminnan hyvdii asian-
tuntemusta.

-Louekosken selvitys liiffyy mytis liihei-
sesti Kari Puron j ohtamaan sij oituspolitiikan
kehittiimistyohon. Asiassa olisi syyt.ii edetii
hyvin harkiten eikii pitiiii turhaa kiirettii. Ky-
symys on keskeinen, koska kansantalouden
tulevaisuuden kannalta ei ole samantekevdd,
miten kasvavia rahastoja hallinnoidaan ja si-
joitetaan, valtiovarainministeri Niinistti vah-
vistaa.

Siioittaminen valtion
papereihin kannatettavaa
Viime vuosina TEl-takaisinlainaus on ro-
mahtanut ja turvaavien ja tuottavien sijoitus-
kohteiden loytyminen on vaikeutunut. Val-
tion joukkovelkakirj alainoista on tullut kes-
keinen sijoituskohde.

Niinisto toteaa, etl; TEl-rahastojen ta-
voitteena tiiytyy olla varojen sijoittaminen
mahdollisimman tuottavasti ja turvaavasti.
Tiissii ei aikaisemmin ole onnistuttu kovin
hyvin, koska rahastot eivdt ole tuottaneet
edes sen vertaa kuin valtion riskitttimiit pape-
rit.

- Vdite, ettii eliikevarojen sijoittaminen
valtion papereihin olisi huono asia, ei aina-
kaan nykyisessd taloustilanteessa pidii paik-
kaansa. Tiillii hetkellii kansantalouden kaikki
sektorit lukuun ottamatta valtiota ovat ylijiiii-
mdisi6, eli maksavat pois velkojaan. Niiissii
oloissa esimerkiksi TEl-varojen tfkyt-
tdminen takaisinlainauksena yksityiselle
sektorille syrjiiyttiiisi tiimiin sektorin muita
rahoittaj ia, j otka puolestaan j outuisivat osta-
maan valtion papereita. Yritysten ja valtion
rahoittajat vaihtuisivat, mutta kokonaisuus
pysyisi ennallaan eikii kansantalouden tuo-
tantopohjan kehitys muuttuisi miksikiiiin.

-Valtion papereiden ostoboikotti taas
nostaisi niiden korkotasoa ja sit'd kautta mytis
yritysten maksamia korkoja, mistii kiirsisiv[t
sekd investoinnit eri talouden kasvu. Rahaa
ei voi endd korvamerkird, kun sddnnostely on
paatrynyt.

Niinistti ndkee valtion velkakirjoihin si-
joittamiseen hyviinii puolena, ettei luottotap-
pioriskiii ole. Sen sijaan korkoriskiltii eiviit
sijoittajat valtion papereissakaan voi viilttyii,
joskin TEl-rahastojen mahdollisuudet pitii?i
papereita niiden erii?intymiseen saakka ovat
selvdsti suuremmat kuin muilla sij oittaj illa.

-Ty<ieliikevarojen sijoitusmahdollisuuk-
sia tulisi kehittea siihen suuntaan, ettd tuotto-
j a riskiniikokohdat saisivat nykyistii suurem-
man painoarvon. Tdmd ohjaisi luonnollisella
tavalla varoja osakeomistukseen, takaisinlai-
naukseen, valtion papereihin ja ulkomaisiin
sijoituksiin, valtiovarainministeri Sauli Nii-
nistri vakuuttaa.

Haastattelu:
Marja-Liisa Takala

Kuva:
Jouko Laitinen
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ElAIfiEELLE
ILMAN SUURTA
BYROIGATIAA

MATTI RANTA
Var h e nn e t u I I a v an huu s e ki kke e I ki

oleva myyntijohtaja

Matti Ranta ssnoo nyt vasta
ekikkeelki ollessaan huoman-
neensa katipihan kukat, pensaat
ja pikkulinnut, jotka vqimon ker-
toman mukaan ovat siellci aina
olleet.

J

Yli 40 vuotta myyntiii ja markki-
nointia, josta kolmisenkymmen-
tii vuotta ptiiillikkti- ja johtotehtii-
vissii. Ty<i oli kovaa, kuluttavaa-
kin, mutla laadultaan rikasta.

Tein ttiitii hienossa yhtirissii,
jossa oli hyv[t esimiehet ja tyti-
kaverit, kuten my<is asiakkaat ja
yhteistytikumppanit. Sain olla
mukana tekemdssii suomalaista
tuotehistoriaa ja lanseeraamassa
vuonna 1967 Fiskarsin muovisil-
miisaksia ja vielli viimeisinii tyo-
vuosina toista tuotesensaatiota,
Handy-kirvessarjaa ja paljon
muuta.

Itse toivoin eltikeratkaisun
toteutusta t'dhdimessd 60 vuoden
ikii eli wonna 1992. Esimiehet
piiiityiviit 62 vuoden ikeiin. EH-
kemuoto jiii avoimeksi. Ratkaisu
tehtiin vuoden 1995 lopussa ja
silloin piiEdyttiin varhennettuun
vanhuuseliikkeeseen.

Eldkeaikaa edelsi runsaan
vuoden mittainen "jatkoaika"
konsultoivan projektitehtiiv?in
parissa. Ratkaisu ta{osi minulle
muun muassa pehmeiin laskun
tyoeliimiistii eliikeliiiseksi, joten
mitiiiin radikaalia iikkirysiiystii ei
piiiis syt syntymiiiin.

Varhennetulla vanhuuseldk-
keellii on hyvie ja huonoja puo-
lia. En tiedii minkdlainen tuote se
on sen myyjiille. Eliikemuotona
se on kiiyttiijiilleen joustava il-
man suurta byrokratiaa. Siirtymi-
nen eldkkeelle on 62 vuotta tiiyt-

tiineelle liihes ilmoitusluontoinen
asia.

El?ikemiiiir?i tiedetiiiin ja
maksut rullaavat seuraavasta
kuukaudesta alkaen. Varhennettu
vanhuuseldke sallii mytis lisiian-
siot, mikiili siet2iji suomalaisen
verokohtelun. Miinuspuolena on
eldkkeen miiiiriin leikkaus var-
hennuksen suhteessa esimerkiksi
tiiyteen vanhuuseliikkeeseen ver-
rattuna. Se ei mydskiiiin saavuta
jatkossakaan tiiyttii tavoite-elii-
kemtiiir?iti,

Tiiyteen eliikemiiiird?in voi
toki piiiist?i joko henkil<ikohtai-
sella tai tytinantajan lisiivakuu-
tuksella. Omaan eliikeratkaisuu-
ni olen ty5rtyviiinen. Olihan tie-
dossa mytis se, ettii verottaja vie
lfies puolet tiistiikin tulosta.

Niin, mitkti ovat muut tunte-
mukset kahdeksan eliikekuukau-

den j?ilkeen? Parasta on riippu-
mattomuus, vapaus pdzttda
omasta ajankiiytostiiiin ja elii-
miinlaadustaan. Saa olla paljon
kotona, kun vaimokin on jiittii-
m[ssii tyoel?imiin.

Hyviit ystiiviit ja kaverit erot-
tuvat. Olen todennut hieman si-
siiiinp?iin hymyillen, ettd saapu-
vien puheluiden ja postikorttien
mii?irii on muuttunut, vaikkakin
laatu on korkea.

Kun olin liihdrissii eliikkeelle
moni kysyi vdhdn huolestunee-
na: "Onko sinulla nyt tarpeeksi
harrastuksia"? "En mind harrasta
mitddn", vastasin. Nyt huomaan
ylliitt'lien, ettii liihes kaihki mitii
eltikkeell?i tehdddn, on harrastuk-
sia. Piha- ja puutarhatdilli on so-
pivasti kotona ja kesiipaikalla.
Aikaa riifiae enemmdn kalaste-
luun ja muuhun puuhasteluun.

Niiktikulmakin on muuttunut.
Nyt vasta huomaa kotipihan ku-
kat, pensaat ja pikkulinnut, jotka
vaimon kertoman mukaan ovat
siellii aina olleet.

Pihapiirin uudelleen suun-
nittelu istutuksineen on edessd.
Tyti toteutetaan vaimoni asian-
tuntemuksella. Aikanaan saapu-
van talven varalle on hankittuna
hiihtoviilineet, joita ehdittiin jo
kokeillakin keviithangilla kotim-
me liihistollii kierteleviillii hiihto-
ladulla.

Niiin olympialaisten jiilkeen
kuntopoluilla on tungosta. Muis-
tan aktiiviurheiluajoilta, etti
lenkkeilyssii tuli hiki ja siinii vii-
syl.

Nyt liikun paljon piiivittliin,
mutta tyydyn meidiin l0-vuoti-
aan Juuso-koiran vauhtiin. Muun
urheiluj anon sammutan olemalla
harjoitushuoltaja ja kuljettaja
kahdelle SM-tasoiselle painijal-
le, t5rtlliriemme pojille. Tiimiin
el[kemuodon sallima pienimuo-
toinen konsultointityd ja vapaa
kirjoittelu pitiiviit myos virett'i
yllii.

Vielii en kuitenkaan allekir-
joita viiitettii, ett'd kun jiiiidiiiin
eliikkeelle on niin kiire, ettei ehdi
tehde miteiin. Mielestiini tiissii
iiissii pitii?i osata nauttia vapaa-
ajan lisiiksi myos eliim?in hitau-
desta. Asiat ja ennen muuta kii-
reet voi nyt asettaa uuteen tdrke-
ysjiirjestykseen.

"Ei tarvitse
teeskennellii tai

esittiia itselleen vierasta
roolihahmoa.
Nyt voi olla

oma itsensd"!
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Louekoski uskoo ehdotuksiensa
toteufumiseen

Suomen Pankin johtokunnan jdsen Matti Louekoski ehdottaa
sosiaali- ja terveysministeritin toimeksiannosta tekemiissddn ja kesdlld

val m istuneessa m u istiossaa n eri I I istd la kia tytieliikeyhtitiistd.
Laissa sddnneltdisiin erityisesti hall innon rakennetta ja vallankeyttde.

Louekoski uskoo selvitysmiehen roolissa tekemiensd ehdotusten toteutumiseen.
Puntit ovat tdssd veikkauksessa htinen mielestddn 60/40.

Louekosken esityksen taustalla on pelkiste-
tysti niikemys, etti valta ja vastuu pitaA ryo-
eliikeyhtitiissii olla niiden kiisissii, joita yhti-
<iiden toiminta eniten koskettaa. Mutta pel-
kistys on pelkistys, eikd asia ole suinkaan
ndin mustavalkoinen.

-Se yksinkertainen ja selkeii liihtokohta
tytissiini oli ja on, efie fydelakeyhtiriiden va-
rannot ovat niin suuri osa suomalaistaiulkis-
tapdaomaa jakasvavat niin nopeasti, ettii nii-
td on tarkasteltava sekd sijoittamisen ettii hal-
linnon ndkrivinkkeleistii j a mietitteve pitaak6

ja millii tavalla varojen kalrtoa ja hallintoa
muuttaa ajatellen tiimiin ja huomisen piiiviin
tyoeliiketurvaa sekd yhteiskunnallista kehi-
rystA.

Raha kiertoon
selvilld pelisddnntiilld
-Minun mielestdni niin suomalaisen teolli-
suuden piiomahuollon kuin tycieldketurvan
tulevaisuudenkin kannalta on perusteltua,
etta ryoeliikevaroja ohjataan entistd enem-

mdn elinkeinoeldmddn. Toisin sanoen, esi-
tyksissiini on se ldhtrikohta, ettd niiitii varoja
pitiiii voida fia on tyoeliiketurvan rahoituk-
senkin kannalta perusteltua) kayftAa riskist?i
huolimatta entistd suuremmassa mddrin yri-
fystoiminnan rahoittamiseen. Tdmd tieten-
kin ehdottamallani tavalla niin hoidettuna,
ettii tyoeliikeyhticiiden vakavaraisuus on saa-
tettu oikealle tasolle ja etti ne voivat tehdd
oman edun nimissd itseniiisiii sijoituspiiiitok-
si6, nimenomaan sellaisia sijoituksia, joilla
turvataan vakuutettuj en edut. Pii2itrik siii tulee
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olla tekemdssd sellaisten tahojen, heidiin
edustajansa. jotka my<is vastaavat toiminnan
seurauksista; tyrinantajat ja vakuutetut pal-
kansaajat.

-Pid?in tdrkednd, ettii tycieliikelaitosten
sijoitustoiminta ja toiminta yleensd - on sil-
ld tavalla lailla siiiinneltya, etta tiedetiiiin ke-
nen ehdoilla ja kenen pddtriksilla mitakin teh-
diiiin ja ettii piiiit<ikset tehdiiiin itseniisesti ja
vain eliikeyhtirin oman edun nimissd. Ta-
voitteenahan on fyoelaketurvan hoitaminen,
Louekoski kertoo esirystensd takana olevista
ajatuksistaan.

ArsWskynnyskin ylitetty
Pankinjohtaja Louekoski sanoo vdhdn huvit-
tuneena seuranneensa joitakin ehdofuksiinsa
liittyneitii kommentteja - ja toisaalta erddt
kommentit ovat kuulemma vdhdn drsyttS-
neetkin.

Olen joidenkin mielestd kasvattamassa
"asiantuntemattomasti" tytieliikeyhtioiden
hallintoa. Sitiihiin mind en ehdota. Ehdotan
toimivuuden nimissd nimenomaan hallinto-
elinten supistamista ja esimerkiksi tyoeliike-
yhtioiden hallituksiin vain asiantuntijoiden
valitsemista. Tyrimarkkinapamput voivat is-
tua hallituksia valvovissa hallintoneuvos-
toissa, hallituksiin tarvitaan asiantuntemusta
erityi sesti sij oitusasioissa.

Varauksel linen suhtautuminen erillisla-

P ankinj ohtaj a Matti Louekoski
on sitti mieltci, ettd tydeldkeyhtididen
vallankahvassa ja vastuunkantajina piteici olla niiden,
jotka kantavat vastuun toiminnan tuloksista.

kiin on sekin pikkuisen ihmetyttiinyt. Olen
ihmetelly sith sen takia, ettl jotkut ovat sa-
noneet, etteivdt esitykseni sisiillii mitiiiin uut-
ta, ne vain vahvistaisivat vallitsevan kaytan-
nrin. Miksi sitten vastustaa! Enemmdn olen
varauksellista suhtautumista aprikoinut siitii
syystd, ettii jiirjestelmdn erityisluonnetta la-
kisddteisen sosiaaliturvan hoitajana kaytet
tiin kuitenkin perusargumenttina, kun ETA-
ja sittemmin EU-neuvotteluissa puhuttiin
muun muassa vakuutusdirektiivien sovel-
tamisesta luopumisesta Suomen TEl-yhtioi-
hin.

-Ei silti, vaikein kohta selvitystyossa
minullekin oli analyysi siite, miten tyd-
eliikeyhtio poikkeaa juridisesti tavallisesta
osakeyhtiristd. Selvityksessdni on kuitenkin
tullut n?iy,tetyksi tyoeliikeyhti<in "epdyh-
tiriluonne" siten, ettd esimerkiksi osakkeen-
omistajien edustukseen yhtirin hallinnossa
voidaan yksinkertaisella lainsiiiidiintrimenet-
telyllii puuttua. Osakkeenomistajat eivdt voi
mielestdni sanoa omistavansa yhtititd, vaan
heillii on "lakisddteisen sosiaaliturvan hoito-
tehteva", Louekoski sanoo.

-Eniten minua ovat Srsyttdneet viitteet
ehdotukseni asiantuntemattomuudesta ja
vanhanaikaisuudesta. Niiissii viiitteissd tietoi -
sesti sekoitetaan eri asioita. Kyse on niistd
TEl-osapuolten asettamista ehdoista, joilla
TEl-varat yleensd saadaan suunnatuksi elin-
keinoeldmhn kannalta tdrkeisiin kohteisiin.
TE,L-osapuolet ovat asiantuntijoita, jos ket-
k66n. Jos ehtoja ei tiiytetii, uudistus ei onnis-
tu. Mietint<ini ei sitii paitsi kuvasta niinkiiiin
henkilcjkohtaisia mielipiteit6ni, vaan TEL-
osapuolten yhteensoviteffuja tavoitteita.

Ehdotukset
ministeri6n pohdittavina
Pankinjohtaja Matti Louekoski teki viime
keviiiinii ja alkukesdstd sosiaali- ja terveysmi-
nisteririn kutsumana selvitysmiehenii erityi-
sen selvityksen tycieliikeyhtiriitd koskevasta
lainsddddnnrin kehittiimisestii.

Louekoski ehdottaa muistiossaan, ettd
rydelAkeyhtiditd varten siiiidettiiisiin erillis-
laki. Laissa olisi siiiinnrikset muun muassa
eliikeyhtitiiden hal linnosta j a vallankiiytostii,
joilla lisiittiiisiin tyrimarkkinajiirjestojen
vaikutusmahdollisuuksia ja vahvistettaisiin
eliikeyhti<iiden itsendisyyttd esimerkiksi
sijoitustoiminnassa.

Asiantuntemus ylitse muiden
Ehdotuksen mukaan ty<iel?ikeyhtioiden hal-
lintoneuvostot ja hallitukset olisi jatkossa
koottava puoliksi omistajista ja tyomarkkina-
ihmisistii siten, ettd tyonantajilla ja ryonteki-
joillii olisi kummallakin yhtd monta edusta-
jaa. Selvitysmies korostaa ehdotuksensa pe-
rusteluissa, ettd hallintoelimien kokoonpa-

nossa kiinnitett?iisiin huomiota niiden toimi-
vuuteen ja jiisenten kokemukseen ja asian-
tuntemukseen erityisesti.

Tdrkeissd piiiitoksissii valtaa kiiyttiiisi
yhtioiden hallituksissa Louekosken ehdotuk-
sen mukaan 213 maaraenemmistri. Miiiirii-
enemmistcilld piiiitettiiisiin muun muassa
osakepddoman muutoksista, fuusioista, yli-
j iiiimiin kaytostd, sijoitustoiminnan periaat-
teista ja toimitusjohtajasta: sekd hdnen va-
linnastaan ettd erottamisestaan.

Louekosken ehdotus sisdltdd monia mui-
ta kohtia, joilla korostettaisiin hallituksen ja
toimivan johdon asemaa.

Itsendisyys tavoitteena
Ty<iel2ikeyhtioiden itsendisen sijoitustoimin-
nan varmistamiseksi Louekoski ehdottaa
niille omaa sijoitusorganisaatiota. Lakiesi-
tykseen on ki{attu tarkat viitat siitii, ketkii
olisivat oikeutettuja toimimaan eliikeyhtidn
asioissa ja missii jiirjestyksessii esimerkiksi
sij oituspiiiitcisten pitaa syntyii. Hallintoneu-
vosto hyviksyy hallituksen valmisteleman
sij oitussuunnitelman.

Louekoski katsoo selvityksessddn, ett[
fyoelakeyhtioillii on jo nyt varsin hyviit ja
viiljiit mahdollisuudet esimerkiksi pcirssin
kautta tapahtuvaan sijoitustoimintaan. Sen
sijaan niillii ei ole varoja, joilla ne voisivat
puskuroida osakekurssien heilahtelujen vai-
kutuksia. Louekoski periiiikin ehdotukses-
saan tycieldkeyhtioiden vakavaraisuuden li-
siiiimistii ja viittaa toimitusjohtaja Puron tyci-
eliikeyhtioiden sijoitustoimintaa koskevan
tyciryhmiin tyrihrin.

Valvontaan voimia
Louekoski on sita mieltd, ettii ty<ieliikeyhti<ii-
den sijoitustoiminnan muutokset ja sijoitus-
riskien lisiiiintyminen on perusteltu syy te-
hostaa sosiaali- j a terveysministerion valvon-
tamahdollisuuksia. Hdn ehdottaakin ministe-
rion valvontakapasiteetin lisiiiimistii ja sitd,
ettd ministericille annettaisiin muun muassa
tehostettu mahdollisuus valvoa rydelakeyh-
tioiden omistusta. Tyoeliikeyhtio ei saisi
esityksen mukaan omistaa toisen tyoeliike-
yhticin osakkeita.

Tyrieliikeyhti6itii koskevan lain voi-
maantulosddnnristd Louekoski ehdottaa kir-
joitettavaksi niin, ettd niillii olisi vuosi aikaa
muuttaa yhtirij ?nl estyksidnsd lain edellyttii-
milld tavalla. Muussa tapauksessa yhtio me-
nettdisi oikeuden myontiiii uusia vakuutuk-
sia.

rufulij JOUNI JOKISALO
Ekiketurvakeskuksen

v i e s tint rio s as t o n y h t ey s p tiril I i kk)
Kuva: Jouko Laitinen
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Tutkimussihteeri Aarne Lehkonen, SAK:

Louekoski iaffiid keskeiset
uudistukset puolitiehen

Johtaia Lasse Laatunen, TT

Tytie!fl keva ku utusyhtitit
eivdt taruibe erityislakia

Selvitysmies Matti Louekoski minen vaatii entistdkin syvempiiii
esitti erityislainsiiiidiintoii tyoelii- ja monipuolisempaa asiantunte-
keyhtioistii, joita koskevat sddn- musta. Ty<imarkkinajiirjestojen
nokset sisiiltyviit nykyiiiin piiii- edustuksen suhteellinen lisiiii-
osin vakuutustoimintaa yleensd minen yhtioiden hallinnossa tus-
koskevaan vakuutusyhtiolakiin. kin vastaatdhdn haasteeseen.
TT:n kiisityksenmukaan tdllai- Tyoeliikeyhtioidenhallinnon
nen erityinen laki ei ole tydeliike- uudistamisen ohella on olennais-
yhti<iiden osalta tarpeen, koska ta, ettd samaan aikaan kehitetddn
se johtaa helposti tyoelekeva- myos yhtioiden sijoirustoimintaa
kuutuksessamuustavakuutustoi- ja mahdollisuuksia osallistua
minnasta tarpeettomasti poikkea- mycis osake- ja muuhun oman
viin jiirjestelyihin. pddoman ehtoiseen sijoittami-

Tyoeliikeyhti<iiden hallin- seen. Tdltd osin valmistelutyci on
non, toimintojen ja valvonnan vielA toimitusjohtaja Kari Pwon
siiiitelyn tulisikin piiiisiiSntoisesti johtamassa ryoryhmiissd kesken.
edelleen noudattaa vakuutusyh- Lopullinen arvio tdstd kokonai-
tioitii yleensii koskevia periaat- suudesta voidaan tehdd vasta,
teita. Mahdollisesti tarkoituksen- kun molemmat suunnitelmat on
mukaiset viihiiiset poikkeukset saatuvalmiiksi.
voitaisiin sisiillyttiiii vakuutusyh-
tiolakiin.

Lisiiksi selvitysmies ehdotti,
ettii tyoeliikeyhti<iiden hallinnos-
sa tyomarkkinajiirjestcijen suh-
teellinen osuus paikoista kasvaisi
nykyisestii. Tiimii tapahtuisi
omistaj ien kustannuksella. Tirle-
vaisuudessa fyoelAkeyhtioiden Kuvat: Jouko Laitinen

Yleisesti voidaan todeta, ettd
pankinj ohtaja Louekosken selvi-
tystydn perusliihtcikohta on oi-
kea. Tarkoituksena on turvata
eliikeyhtioiden itsendisyys, eli
estdd eldkevakuutusyhticiiden
yhd kasvavien rahastojen kiiltto
sellaiseen tarkoitukseen, joka ei
liity eliikeyhtirjiden perustehtd-
viiiin. Eliikeyhtion on nyt ja tule-
vaisuudessa vastattava siita, etta
eldkkeet tulevat aikanaan mak-
suun sovitun mukaisena.

Louekoski on mytis kiinnit-
tdny huomiota yhtioiden vaka-
varaisuuteen. Tdmd on liihiajan
keskeisin kysymys muuttuneessa
talousympdristcissS, jossa eldke-
yhtiot jouruvat sijoirustuottoja
hankkimaan.

On muistettava, ettd eldkera-
hastot ovat noin 200 miljardia
markkaa, joten sill6 on kansanta-
louden kannalta keskeinen mer-
kitys. Kun tiihiin vielii lisiitiiiin
yhd kasvava vastuuvelka ovat
palkansaajat syystd olleet huolis-
saan eldkevakuutusyhtiriiden toi-
minnasta. Tdstd ovat esimerkkei-
nii kielteistii julkisuutta saaneet
Eldke-Kansan ja Eldke-Sammon
tapahtumat.

Palkansaajien ndkrikulmasta
kuitenkin keskeiset kysymykset
jiiiviit puolitiehen. Vaikka pal-
kansaajien asema yhticiiden hal-
linnossa vahvistuu, se ei muuta
sitd tosiasiaa, ettd ns. omistajat ja
tyonantajajiirjestcijen edustajat
ldytavat toisensa silloin, kun rat-
kaistaan eliikeyhtitin toiminnan
kannalta keskeisiii kysymyksiii,

kuten osakepddoman muutoksis-
ta, ylijiiiimiin kayt6sta, fuusiosta,
sijoifustoiminnan periaatteista
sekii toimitusjohtajan valinnasta
tai erottamisesta.

Kohtuudella olisi odottanut,
ettii piiiitriksenteko ndin keskei-
sissd kysymyksissii olisi ollut
tasapuolisempi. Koska yhtion
hallituksen jiisenistii esityksen
mukaan olisi l/3 omistajilla, 1/3
vakuutuksenottajilla eli tyrinan-
tajilla ja 1/3 vakuutetuilla, olisi
mielestdni keskeisistd asioista pi-
tiinyt piiiittii?i siten, etti kaikkien
kolmen ryhmiin enemmistcin tuki
olisi tarvittu piiiitciksen teossa.

Louekoski nayttaa asettu-
neen ensisijaisesti omistajien ja
vakuutuksenottajien puhemie-
heksi, vaikka yhtioiden yhteinen
osake- tai takuupdioma on pieni
vain I l6 miljoonaa markkaa.
Louekoskelta niiyttiiii unohtu-
neen se, ettd eldkerahastot ovat
palkansaaj ien myoherrmin mak-
suun tulevaa palkkaa siis pal-
kansaajien rahaa.

Muistiossa vahAtellaan elA-
keyhtiriiden hallinnossa olevien
palkansaajaedustajien asiantun-
temusta perusteettomasti. Kui-
tenkin palkansaajien panos eld-
kej iirjestelmiin kehittiimisessii j a
pystyssd pit6misessd on ollut
keskeisin. Voisi jopa sanoa, ettd
ilman palkansaajien vaikutusta
meillii ei nyt olisi pankkikriisiii
vaan eldkkeiden maksamiskriisi.
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Pitkdn aikavdlin laskelmat osoittavat:
II

ELAIGMENOT
HALLINNASSA

Eliiketurvakeskuksessa valmistui keviiiillS
kolmas 1990-luwlla tehty pitkiin aikaviilin
eldkemenolaskelma (Eliiketurvakeskuksen
monisteita ll/1996). Vuonna 1990 tehtiin
PTS90-laskelrna sosiaali- ja terveysministe-
rion julkaisemaan Kohti Hyvii?i Suomea
2030 -raporttiin. Sitii kiiytettiin myos Eliike-
komitea 1990:n tytin pohjana. Vuosina
1993-1994 tehtiin Sosiaalimenotoimikun-
nan tarpeita varten ns. SOMElaskelmat, jot-
ka ovat sen jiilkeen olleet eldketurvan myci-
hempi2i lainmuutoksia koskevien tarkastelui-
den pohjana.

Keviiiillii valmistuneessa PTS96laskel-
massa ansiotason ja tycillisten lukumiiiirien
kehitykset on muutethr uusimpien oletusten
mukaisiksi ja se sisdltdd myos SOME-laskel-
mien jiilkeiset lainmuutokset. Laskelmissa
on mukana yksityisen sektorin eliikelakien
mukaiset tycieldkemenot sekii j ulkiselta sek-
torilta valtion ja kuntien tyoeliikemenot.

PTS96-laskelmien yhteydessd laskelma-
vaihtoehtoja tehtiin kaikkiaan viisi, joista pe-
ruslaskelma on ns. trendivaihtoehto. Eliike-
menojen riippuluutta talouskasvusta tarkas-
teltiin voimakkaan ja pysiihtyvdn talouskas-
vun vaihtoehdoilla. Tyollisyyden vaikutusta
eliikemenoihin tarkasteltiin korkean ja mata-
lan tyollisyyden vaihtoehdoilla.

Vuodesta 1973 liihtien on tuottawuden
kasru Suomessa ollut keskimiiiirin 2,2 pro-
senttia luodessa. PTS96-trendivaihtoehdos-
sa tuottavuuden kasvuksi on oletethr 2 pro-
senttia vuodessa. PTS90- ja SOME-perus-
vaihtoehdoissa tuottavuuden oletettiin kas-
vavan pitkiillii aikaviilillii vain 1,5 prosenttia
wodessa.

Laskentajakson loppupuolella saavutet-
tavan tiiysty<illisyyden aikaiseksi ty6tto-
myysasteeksi oletetaan PTS96-trendivaihto-
ehdossa 7,5 prosenttia tyrivoimasta ja tiiys-
ty<illisyystaso saawtetaan vuonna 2015.
PTS90-perusvaihtoehdossa tiiystyollisyyden
aikaiseksi tyottomyysasteeksi oletettiin 3 ja
SOME-perusvaihtoehdossa 5, I prosenttia.

Eldkemenolaskelmat pohjautuvat Kan-
saneldkelaitoksen'nuonna 1995 tekemii5n
vdestciennusteeseen.

Vuoden zOzOjdlkeinen eldkemenoprosentti on 1 990-luvulla
tehdyissd laskelmissa jatkuvasti laskenut. Vielti pitkdn aikavdlin
suunnitelman (PTS) 90-perusvaihtoehdossa elakemenoprosentin
arvioitiin vuoden 2030 jdlkeen nouseuan selvflsti yli tl0:n.
Uusimman PTS96 mukaan elikkeiden osuus palkoista jiiisi
korkeimmillaankin alle 34 prosentin. Kehitykseen vaikuttaa
muun muassa tdmdn vuoden alussa tehty elikeuudistus, joka
alentaa eli kemenoprosenttia vuoden 2020 jti I keen runsaa I la
kolmella prosenttiyksikdlld.

Kuvio 1. l990Juvulla tehdyt pitkiin aikaviilin tytieliikemenolaskelmat

Prosenttia palkoista
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Tulokset ovat
muuttuneet aikaisemmista
Eldkemenoprosentilla tarkoitetaan el[keme-
noj a prosentteina palkoista. Tirlevai suudessa
tapahtuva eldkemenoprosentin jyrkkii kasvu
johtuu suurimmaksi osaksi vdeston ikiiraken-
teen vanhenemisesta. Eldkemenoprosentin
kasvua voimistaa myos yksityisen sektorin
tyoeliikej iirj estelmdn voimaantulovaihe, jon-
ka ruoksi alkavat eldkkeet ovat keskimddrin

korkeammat kuin maksusta poistuvat eldk-
keet.

Eri aikoina tehtyjen pitkiin aikaviilin las-
kelmien rulokset poikkeavat toisistaan muun
muassa siitii slystii, ettd laskelmat on tehty
laskentahetkelld voimassa olleen lainsddddn-
non mukaan (kuvio 1). Lainmuutosten lisiik-
si tuloksiin vaikuttavat erilaiset oletukset
tuottaruuden kasrusta j a tyollisten lukumiiii-
rien kehityksestii.
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Kuvio 2: Elflkemenoprosentti eliikelajeittain

Prosenttia palkoista
Vuoden 2020 jiilkeinen eldkemenopro-

sentti on 199O-lurulla tehdyissii laskelmissa
jatkuvasti laskenut. Vielii PTS9O-perusvaih-
toehdossa eldkemenoprosentin arvioitiin
luoden 2030 jiilkeen nousevan selviisti yli
40:n. Uusimman PTS96 trendivaihtoehdon
mukaan eldkemenoprosentti jiiisi korkeim-
millaankin alle 34:n. Vuoden 2020 jiilkeinen
eldkemenoprosentin jatkuva alentuminen
johtuu suureksi osaksi 1990-lurulla toteute-
tuista lainmuutoksista, joiden kokonaisvai-
kutus on ollut keskimiiiiriiistii eliikettii ja
eldkkeensaaj ien lukumiiiiriiii pienentdvd. Esi-
merkiksi vuoden 1996 eliikeuudistus alentaa
eldkemenoprosenttia woden 2020 jiilkeen
runsaalla kolmella prosenttiyksikollii.

Lainmuutoksista huolimatta eldkemeno-
prosentti on ennen vuotta 2015 kasvanut ver-
rattuna vuonna 1990 tehtyyn arvioon.
PTS90-laskelmaa tehtdessii 1990-luwn al-
kupuolen lamaa ja sitd seurannutta suurtycit-
tomyyttii ei osattu ennustaa ja siten eldkeme-
noprosentin laskettiin pysyviin uroteen 20I4
saakka huomattavasti nyt PTS96-laskelmas-
sa lasketun alapuolella.

Uanhuuseldkkeiden osuus
eldkemenoprosentista kasvaa
Eldkemenoprosentin kehityssuunta miiiiriiy-
tyy liihes yksinomaan vanhuuseldkkeiden
perusteella. Vanhuuseldkemenon kasvaessa
varhaiseldkkeiden osuus eldkemenoprosen-
tista pienenee (kuvio 2).

Vhestcin ikiiiintyessii vanhuuseldkkeiden
osuus eldkemenoprosentista fulee kasva-
maan nykyisestd noin 13 prosenttiyksikristui
vuoteen 2030 mennessd runsaaseen 25 pro-
senttiyksikko<in. Tiimiin jiilkeen se laskee
vuoteen 2040 mennessd runsaalla prosentti-
yksikollii.

Ty<ikyvyttrimyyseliikkeiden osuus eld-
kemenoprosentista on tiillii hetkellii noin 5,5
prosenttiyksikkcid. Suurten ikdluokkien van-
hetessa tytilgrvyttomyyseldkkeiden osuus
saavuttaa huippunsa vuoden 2010 pail,keilla,
jolloin se on runsaat kuusi prosenttiyksikk<iii.
Tiimiin j iilkeen ikdrakenteen muuttuessa fyo-
kyvyttomyyseliikkeiden osuus laskee kym-
menen woden kuluessa l[hes prosenttiyksi-
kon ja vakioituu runsaan viiden prosenttiyk-
siktin tasolle.

Ty<itt<imyyseliikkeiden osuus eldkeme-
noprosentista on tiillii hetkellii alle yhden
prosenttiyksikon. Vtestcin ikiiiintyessii ja
ty<ittomyyden vdhentyessi osuus pysyy sa-
malla tasolla woteen 2010 saakka. Tdmdn
j iilkeen tytittomyyseliikkeiden osuus el6ke-
menoprosentista vakioituu runsaan puolen
prosenttiyksik<jn tasolle.

Perhe-eliikkeiden edunsaajien ikdraken-
ne on saman tyyppinen kuin vanhuuseldk-
keensaajien, joten myos perhe-eliikkeiden
osuus eldkemenoprosentista kasvaa vuoteen

199s 2000 2005 2010 201s 2020 2025 2030 2035 2040

Elrikemenoprosentin kehityssuunta mririrriytyy kihes yl<sinomaan vanhuus-
elcikkeiden perusteella. Vanhuuseldkemenon kasvaessa varhaiseleikkeiden

o s uus e lcikemenopro s ent i s t a pienen e e.

Kuvio 3: Tytiellkemenot prosentteina palkoista eri ansiotason kasvuoletuksilla
Prosenttia palkoista
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Eltikemenoprosentti riippuu voimakkaasti tuottavuuden kasvusta.
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2030 mennessd hiukan nykyisestii 2,5 pro-
senttiyksikristii ja laskee myohemmin.

Nopea tuottavuuden kasvu helpottaa
eldkkeiden rahoittamista
ElSkekustannuksiin ja eliikkeiden rahoitus-
mahdollisuuksiin vaikuttaa keskeisesti talou-
dessa tapahtuva kehitys. Taloudessa tapahtu-
via heilahteluja ei kuitenkaan pysty'tii ennus-
tamaan pitkiille aikavdlille, joten laskelmat
perustuvat kaavamaisiin oletuksiin tuotta-
wuden kasvusta ja tyollisyyden kehitykses-
ta.

Tycieliikemenojen kasvaessa nykymuo-
toisen tyoelikejiirjestelmiin tulevaisuus pe-
rusfuu suurelta osin riifiAvean tuottaluuden
kasvuun, jolloin kansantaloudessa j66 reaa-
lista jaettavaa sekii tyossii oleville ettii eliik-
keensaajille.

Eldkemenoprosentin riippuvuutta ta-
louskasvusta tarkasteltiin laskemalla trendi-
vaihtoehto riittiiviin laajalla tuottavuuden
kaswn vaihteluviililld. Tuottavuuden ja sa-
malla ansiotason reaalikasvuksi oletettiin 0,5
ja 3,5 prosenttia vuodessa. Koska tycivoiman
mddrd supistuu tarkastelujakson loppupuo-
lella, merkitsisi matalampi ansiotason reaali-
kasvuolefus liihes pysiihtyv66 talouskasvua.

Eldkemenoprosentti riippuu voimak-
kaasti ansiotason reaalikasvusta (kuvio 3).
Koska TEl-indeksiii laskettaessa vain osa
ansiotason reaalikasvusta otetaan huomioon.
niin nopeamman ansiokehiryksen aikana
TEl-indeksi jdd enemmdn jdlkeen ansio-
tason kasl.uvauhdista. Tiilloin maksettavat
eliikkeet ovat ansiotasoon verrattuna pie-
nempid.

Laskelmissa tarkasteltiin my<is ty<illi-
syyden vaikutusta eldkemenoprosenttiin.
Niiissii vaihtoehdoissa tuottavuutta ja tyolli-
syyttii vaihdeltiin trendilaskelman molem-
min puolin siten, ettd tuotanto ja palkkasum-
ma pysyvdt samoina. Pitkelli aikaviilillii
vaihtoehtojen keskimiiiiriiinen tuottar.uuden
kasvuvauhti on samaa luokkaa kuin trendi-
laskelmassa.

Korkean tycillisyyden vaihtoehto kuvaa
erbdnlaista tycin jakamismallia, jossa kor-
keamman tyollisyyden hintana on palkkojen
hitaampi kehirys. Laskelmien tulosten mu-
kaan korkeamman tyollisyyden aikana eld-
kemenoprosentti on selvdsti matalammalla
tasolla. Siis samalla bruttokansantuotteen
kasvulla eliikkeiden rahoituksen kannalta on
tiirkeiimpii2i korkeampi tyollisyys kuin kor-
kea ansiotason kaslu. Tdmd tulos on ymmdr-
rettdv6, koska korkeampi ansiotason kaslr.r
nostaa TEl-indeksin ansiotasosidonnaisuu-
den kautta nopeammin myris maksussa ole-
via eliikkeitii.

Vain osa tuottavuuden kasvusta
tytielti kkeiden ra hoitta miseen

Palkansaajien tulojen kasr.ua tarkasteltiin
kaavamaisesti asettamalla ehdoksi, ettii funk-
tionaalinen tulonjako eli tyon ja piiiioman
saamien fulo-osuuksien suhde kansantalou-
dessa ei tulevaisuudessa muutu.

Palkansaajat rahoittavat tydntekijiiin
tyoelakemaksun kasvun ansiotason kasvulla,
joka oletusten mukaan vastaa fuottavuuden
kasrua. Tiilloin todellinen tulojen kasw jiiii
tyoeliikemaksun kasvun puolikasta vastaa-
valla miiiiriilld ansiotason kaswa pienem-
miiksi.

Trendivaihtoehdossa funktionaalinen tu-
lonjako pysyy tyottomyyden vdhentyessd
ennallaan. Tyoeliikemaksun kasrun puolikas
on keskim66rin 0,1 prosenttiyksikkrid ruo-
dessa, jolloin 1,9 prosenttia jiiii ruosittain
kasvattamaan reaalisesti palkansaajien tulo-
ja.

Pysiihtyviin talouskasvun vaihtoehdossa
ansiotason reaalikaslu on 0,5 prosenttia luo-
dessa. Tdstd runsaat 0,2 prosenttiyksikkoii
menee ty<intekijiiin ty<ieliikemaksun kas-
wun, jolloin tyossiikiiyvien tulot kasvavat
reaalisesti ldhes 0,3 prosenttia vuodessa.
Palkka- ja tyoeliikekustannusten osuus brut-
tokansantuotteesta kasvaa kuitenkin sen ver-
ran, ettd funktionaalisen tulonjaon ennallaan
sdilyminen edellyttiiisi tyottomyyden supis-
tumisen lisdksi veroluonteisten sosiaalimak-
sujen uudelleen kohdentamista.

Edellii esitetty kuvaa tyriss6olevien tulo-
jen ja eliikekustannusten viilistii riippur.uutta.
Se ei kuitenkaan anna lopullista kuvaa tycis-
siikiiyvien tulonkehitykse stii pitkiillii aikavd-
lillii, koska verotus eri muodoissaan vaikut-
taa tulonjakoon. Tuloverotusta ja veroilla ra-
hoitettavia tulonsiirtoja voidaan tarvittaessa
kayttAa eldkkeensaaj ien j a tyci ssiikdyvi en tu-
lonjaon tasaamiseen.

TIMO KORPELA
Elciketurvakeskuksen

suunnittelu- j a las kentaosaston
kehityspririllikl<)

TWrure* 1l
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Vanhoista jSsenmaista Irlannissa ja Englan-
nissa ndin on jo meneteltykin. Saksassa ja
Ranskassa ollaan parhaillaan muuttamassa
jiirjestelyjii tasa-arvoisiksi. Uusista maista
Ruotsissa ja Norjassa jiirjestelyt on jo ennen
ETA-sopimuksen voimaantuloa tasa-arvois-
teftu. Sen sijaan Suomessa ja Itdvallassa
tuomioistuimen piiiitokset velvoittavat nyt
muuttamaan voimassa olevaa lainsiiiidiintoii.

Suomen tasa-arvolakia muutettava
Suomessa sallittiin tasa-arvolain voimaantu-
lon jiilkeenkin siiilyttiiii sellaiset epdtasa-ar-
voiset eliikejiirjestelyt, jotka oli perustettu en-
nen tasa-arvolain voimaantuloa l. 1. 1 987.

Tdllaiseen jiirjestell,yn saatiin liittiiii
myris uusia tyrintekij oitii. Useimmiten ndissd
vapaaehtoisissa lisiij iirj estelyissd nai sten eld-
keikii on miesten eliikeikiiii alempi ja
leskeneldkeoikeus on vain miehen jiilkeen.
Tiillaisia jiirjestelyjii on muun muassa pank-
ki- ja vakuutusalalla.

Ty<issikiiyvien lisiieliikejiirjestelyihin,
joissa on erilainen eliikeikii miehillii ja naisil-
la, kuului r.uoden 1995 lopussa noin 40 000
miestii ja 30 000 naista. Erilaiset leskeneldk-
keen ehdot miehille ja naisille sisiiltiiviin
tyossiikiiyvien lisiieliikejiirjestelyihin kuului
samaan aikaan noin 45 000 miestii ja 34 000
naista. N[issd miehet eivdt saa leskeneldkettd
lisiieliikkeenii vaimonsa jdlkeen.

EY-tuomioistuimen piiiitos velvoittaa
Suomea kumoamaan tasa-arvolaista sddn-
noksen, joka sallii epiitasa-arvoisten jii{este-
lyjen voimassaolon. Kiiytiinnrissii fdmd tar-
koittaa, ettd vapaaehtoiset listieliikej iirj estelyt
on tasa-arvoistettava.

tr

Jatkossa miehille ja naisille
sama elekeika

Jatkossa samalla tyonantajalla samassa am-
matissa toimivalla miehellii ja naisella ei saa
olla eri eliikeiktiii sukupuolen perusteella.
Muulla perusteella voi erilaisia eliikeikiii olla
edelleen. Esimerkiksi ty<inantajan palveluk-
seen ennen tiettyii piiiviimaeraa tulleilla voi
olla alempi eliikeikii kuin myohemmin palka-
tui11a.

Takautuvalta aialta etuudet
edullisimman mukaan
Eliike-etuudet on takautuvalta ajalta myon-
nettdvd edullisemman sddnnon mukaan. Oi-
keutta etuuksiin ei kuitenkaan ole ETA-sopi-
muksen voimaantuloa edeltavAlta ajalta eikii
sitii aikaa tarvitse ottaa eliikettii miiiiriittiiessii
huomioon, j os eliikettii lasketaan EY-tuomio-
istuimen paat6sten perusteella eldkeoikeu-
den saaneelle. Niiin ollen miehellii on oikeus
eldkkeeseen samassa alemmassa iiissii kuin
naisella, mutta hdnen eldkkeensi lasketaan
ikiiiin kuin hiin olisi aloittanut tyot 1.1.1994.
Vasta entisessii eliikeiiissiidn mies saa koko
tyoskentelyynsd perustuvan eldkkeen.

Takautuvan ajan jiirjestiiminen edulli-
simman mukaan aiheuttaa lisiikustannuksia.
Niiden periminen tuottaa ongelmia, jollei li-
siieliikejiirjestelyn jiirjestiinyttii tyonantajaa
endd ole. EY-tuomioistuimen mukaan tdmd
asia on ratkaistava kansallisen lainsddddnn<in
mukaan.

TASA.ARIION NIMISSA?
Euroopan yhteisdjen tuomioistuin on antanut lukuisia pddttiksid
!isdeldkejdriestelyjen erilaisesta eldkeiiistd naisille ja miehille.
Tuomioistuimen mukaan sukupuolen perusteella mddrayBrve
erilainen elikeikd on syriintdd, ionka Rooman sopimus kieltiiii.
Leskeneldkeoikeus ei mytiskddn saa riippua sukupuolesta.
Ndiden tuomioiden perusteella kaikissa EU- ja ETA-valtioissa on
va paaehtoisten I isiielti kejtirjestelyien eld keiiit ja
leskeneldkeoikeus tasa-arvoistettava.

J

zuITTA KORPILUOMA
tydskentelee

E lriketurvakes kul<s en lakio s as ton
ke h i ty s p ri ri I I i kM n ri.

Hrinen erityisalaansa ovat EU:n
s o s ia a liturv a s ricinn d s t en s ov e I t am i n e n
j a sos iaaliturttas opimus ten v almis telu.

Riitta Korpiluoma toimi j risenenci
sosiaali- j a terveysministericin asetta-
massa elcikeikien tasa-arvoistamista
po htivas s a ns. B arber-tydryhmeis s ci.
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Ajassa eteenpdin vapaa valinta
Thomioistuimen mukaan ajassa eteenpdin
eliikeikiiii saa mycis korottaa, kunhan se on
sama miehille ja naisille. Miesten el?ikeiiin
alentamiselle naisten eliikeiiin tasolle ei ole
muuta estettii kuin rahan puute. Voidaan
myris sopia uusi eliikeikii entisten naisten ja
miesten eliikeikien v?ilille.

Uudesta eliikeiiistii piiiittdminen tapahtuu
samanlaisessa prosessissa kuin muutkin lisii-
eliikejiiry'estelyi koskevat muutokset. Tdmd
taas vaihtelee riippuen siitd, miten lisiielii-
kejiirjestely on toteutemu (eliikesiiiitiossii,
eldkekassassa, vakuutusyhtiossii vai t?iysin
vapaamuotoisesti).

Barber-tytiryhmdn
mietintti erimielinen
Sosiaali- ja terveysministeririn ty<iryhma
(Barbertyciryhmii) jiitti tasa-arvoistamisesta
eridvdn mietintrinsd ennen juhannusta. Lau-
suntokierroksen jiilkeen selvid6, onko ty<i-
markkinaosapuolten ndkemykset yhtiiiin lii-

hentyneet toisiaan. (Tyoryhma nimettiin
ensimmdisen eliikeikien tasa-arvoa koskevan
EY-tuomioistuimen pdiitoksen mukaan, joka
koski herra Barberia)

Joka tapauksessa tasa-arvoistaminen on
myris Suomessa toteutettava, sillii EY-
fuomioistuimen piiiitriksist[ ilmenevdt tasa-
arvoperiaatteet ovat Suomessakin suor€um
sovelleftavaa oikeutta. Siihen voi yksityinen
vedota jo nyt, vaikka tasa-arvolakia ei muu-
tettaisikaan.
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Sopuisaa
optimismia

Vuoden 1997 valtion talousarvion kipeimmfrt
piidttikset tehtiin jo hyvissii ajoin kevdilld.

Niinpdi budjetti syntyi sopuisasti, kun
valtionvarainministeridn optimistinen kuva
talouskasvun kiihtymisestd antoi kaikille

hallituspuolueille mieluisan mahdollisuuden
veronkevennyksiin.

Tuloverojen kevendminen ja muun verotuk-
sen kirisrdminen on kuitenkin tulonjaon kan-
nalta ongelmallista. Kevedsti veroteth.rjen
pienituloisten ostovoimaa ei voida tulovero-
jen kevennykselld parantaa ja viilillisen vero-
tuksen korottamien hintojen kompensointi
on kovin erilaista eri sosiaalietuuksissa.

Velka niukasti yli EMU-kriteerin
Valtion talousarvion loppusumma on l9l
miljardia markkaa, mikii merkitsee viiden
prosentin viihennystii kuluvaan woteen ver-
rattuna. Viihennystii syntyy pankkituesta ja
valtionapujen supistuksista, mutta myos ku-
lutusmenot pienenevdt pari prosenttia.

Silti uutta velkaa tarvitaan edelleen 29
miljardia markkaa eli sen verran kuin vuoden
1997 lopussa 430 miljardiin markkaan ko-
hoavasta valtionvelasta on korkomenoja.
Korkojen laskeva suunta onkin valtiontalou-
den kannalta myonteistd, merkitseehdn yksi
prosenttiyksikko koroissa neljiin miljardin
surrmaa valtiontalouden menoi ssa.

Tyoeliikej iirj estelmdn ylij tiiimiiisyyden
ansiosta julkisen sektorin vaje tiiytttiii helpos-
ti Euroopan rahaunionin kriteerin (korkein-
taan kolme prosenttia bruttokansantuottees-
ta).

Sen sijaan julkisen sektorin EMU-velka
jiiii edelleen vuonna 1997 aavistuksen kritee-
rie (60%) suuremmaksi eli 6l prosenttiin
bruttokansantuotteesta. Niiin siitii huolimat-
ta, ettd valtio edelleen lainaa merkittdvdsti
tyoel?ikelaitoksilta.

Veronkevennykset niille,
jotka veroja maksavat

Hallitus on onnistunut alentamaan palkan-
saajien tuloverotusta tasaisesti, kun tarkastel-
laan veroprosentin muutosta. Tiill<iin mark-
kamiiiirdiset alennukset ovat sitd suurempia
miti suurempaa tuloa saa. Valtion verotaulu-
koiden tarkistusta on tiiydennetty korotta-
malla kunnallisverotuksen ansiotulovdhen-
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nystii, mikii ulottaa verojen alennukset myds
pienituloisiin.

Ansiotulovbhennystd ei anneta eliiketu-
loihin, joten veronalennuksilla kevennetddn
vain niiden eldkkeensaajien verotusta, jotka
maksavat myos valtionveroa. Tdmd edelly-
tiiii yli 4 000 markan kuukausieldketta eli
noin puolet elZikkeensaajista jiiii veronalen-
nusten ulkopuolelle.

Energiaverojen lisiiys niikyy heidiinkin
menoj en kas'uuna, j ota kuluttaj ahintoihin si-
dotut indeksikorotukset ja asumistukien ko-
rotukset aikanaan kompensoivat.

Verofuksen painopisteen siirrymat jAAvAt
kuitenkin kokonaan kompensoimatta tyritto-
mille, joiden piiiviirahojen taso on viime ke-
viiiinii tehdyillii piiiitoksillii jiiiidytetty wo-
teen 1999 saakka.

Ensi wonna toteutettavat tyrittomyys-
turvan leikkaukset jatkuvat siten ilman eri
piiiitciksi ii, j os verotuksen painopi ste liihiluo-
sina edelleen muuttuu kulutuksen verottami-
sen suuntaan.

Tydttdmyyseldkeputkea lyhennetddn
Ikiiiintyneiden pitkiiaikaisty<ittomien oikeus
500 piiivriii ylittiiviin piiiviirahapiiiviin alkaa
vuodenvaihteen jiilkeen vasta S7-luotiaana.
Tiimiin seurauksena aiemmin noin 53 luo-
den ja yhden kuukauden iiissii alkanut tydtto-
myyseldkeputki siirryy alkamaan kaksi vuot-
ta myohemmin.

Viiliinputoamisten estdmiseksi ikiiiinty-
neille turvataan fulevan ajan oikeuden siiily-
minen tarjoamalla kuntasektorin ty<ipaikka,
koulutusta tai kuntoutusta. Kiiytiinn<issii elii-
keputken toimeentuloturva sdilly, mutta put-
keen siirryminen suoraan tycisuhteesta ei
endii ole ldhes automaattista. Eliikeputken al-
kamisen myohentdminen voi myos vaikuttaa
eldketasoon, jos tulevan ajan oikeus maatrdy-
[y sellaisen tyrisuhteen perusteella, jossa
palkkataso on matalampi.

Sosiaalietuuksia koriaillaan
Kannustinloukkujen estdminen on noussut
miiiir2iiiviiks i sosiaalieruuksia muotoiltaessa.
Tirlosidonnaisissa etuuksissa tdmd toteutuu
joko niin, ettd etuuden talrttdmaaraa alenne-
taan tai tulo sidonnaisuutta lievennetidn, j ol-
loin suurempituloisillakin on mahdollisuus
saada etuutta. Myos verotussddnnciksid
muuttamalla voidaan parafitaa ty6nteon kan-
nattawutta. Talousarvioesityksessd kaikkia
eri tapoja on kiiytetty kannustawuden lisiiii-
miseksi.

Pienten lasten hoitotukijiirjestelmii uusi-

taan kokonaan. Kotihoidon tuki poistuu ja
sen tilalle tulee hoitoraha, jonka suuruus on
porrastettu lapsen iiin mukaan. Alle kaksi
wotiaasta se on 1200 markkaa kuukaudessa,
kaksivuotiaasta 800 markkaa ja kolme luotta
tiiyttiineestii 500 markkaa kuukaudessa.

Tiimiin lisiiksi pienituloinen voi saada
tuloista riippuvaa hoitolisiia 800 markkaa
lapselta, kuitenkin enintddn kahdesta lapses-
ta. Merkittdvi verotusuudistus on se, ettii tu-
kea verotetaan vain kerran siiniikin tapauk-
sessa, ettd vanhemmat kiiyltiiviit sen hoitajan
palkkaamiseen. Tiilloin se on hoitajalle vero-
tettavaa tuloa, mutta ei vanhemmille.

Asumistuen omavastuu poistetaan ja
ruen saajien piiriii laajennetaan suurempitu-
loisiin. Asumistuki ja toimeentulotuki yh-
teensovitetaan niin, ettd asumistuen 20 pro-
sentin omavastuu peritiiiin toimeentulotues-
ta. Puolison tulojen vaikutusta tyomarkkina-
tukeen pienennetIdn, kun tulosidonnaisuus
alenee 75 prosentista 50 prosenttiin.

Vdhdisid muutoksia maksuihin
Viilillisiin tyovoimakustannuksiin ei talous-
arvioesitys lupaa kuin viihiiistii kevennystii.
Sairausvakuutusmaksun korotusta 80 000
ayrie yliftevastd osasta peritiiiin edelleen,
mutta korotus kevenee pennillii 0,45 penniin.
Kevennys koskee myos eliikkeensaajia, joi-
den sairausvakuutusmaksu on edelleen 4,9
penniii iiyriltii eli 3 penniii suurempi kuin pal-
kansaajilla. Muut maksut pysyviit ennallaan.

Tydnantaj ien maksut pysyviit ennallaan
lukuunottamatta kuntatyonantajia, joiden so-
siaaliturvamaksu putoaa 6,8 prosentista 4,75
prosenttiin eli samaksi kuin yksityisellii tyrin-
antajalla. Myos tyoeliikemaksujen on arvioi-
fu talousarvioesityksessd pysyviin samoina
kuin vuonna 1996. TEl-maksun osalta epd-
varmuutta kuitenkin on, koska maksuun vai-
kuttavat tekij at *ismentyviit vasta loppuvuo-
desta.

Tyrittdmyysturvan kustannusten supistu-
misesta huolimatta seka tydnantajien ettii
palkansaajien maksut pysyviit samoina kuin
vuonna 1996. Niiin ansioturvan rahoitus-
osuudet muuttuvat: tyonantajien osuus koho-
aa 40 prosenttiin ja vakuutettujen pysyy en-
nallaan 5,5 prosentissa. Palkansaajien mak-
sulla katetaan osittain mycis valtion rahoitus-
osuutta. Lomautettuj en henkil<iiden piiiviira-
hojen rahoituksessa kuitenkin ty<inantajien
osuus on korkeampi eli 67,5 prosenttia.
Tyonantajien ylimiiiirdisestii tyottomyysva-
kuutusmaksusta ja vakuutetun lomautuspdi-
vdrahasta luoyutaan r,uoden 1997 alusta.

Eldkkeensaaiien asumistuet
valtion maksettaviksi

Vakuuteffujen kansaneldkemaksu poistettiin
kuluvana vuonnaja kuntien osuudet kansan-
eliikkeistii poistuvat ensi ruonna. Tiimiin jel-
keen Kelan maksamat eldkkeet rahoitetaan
yksinomaan tyonantajan maksuilla ja valtion
osuuksilla.

Kansaneliikkeen lisdosan ja pohjaosan
yhdistyminen kansaneldkkeeksi muuttaa tek-
nisesti valtion rahoitusosuuden m?iiirittelyii.
Aiemmin valtio maksoi 45 prosenttia listi-
osamenoista, 'r,uodesta 1997 alkaen se mak-
saa 29 prosenttia kansaneldkemenoista. Li-
sdksi valtion takuusuoritus ylliipitiiii aikai-
semp&rn tapaan Kelan likviditeettiii.

Kuntien rahoitusosuudesta eliikkeensaa-
jien asumistukeen luoyutaan. Valtion kustan-
nukset kasvavat tiiltji osin noin puolella mil-
jardilla j a kuntien valtionosuuksia viihenne-
td?in vastaavalla summalla. Kaikkiaan val-
tion osuus kansaneldkelaista johtuvista me-
noista on runsaat 7 miljardia markkaa ja rin-
tamasotilaseliikkeisiin j a asumistukiin ktyte-
tii?in lisiiksi 0,9 miljardia markkaa vuonna
1997.

Yksityisen puolen ty<ieliikkeisiin val-
tionosuuksia maksetaan ensi vuonna ldhes
2,7 miljardia markkaa: merimieseliikkeisiin
140 miljoonaa, maatalousyrittiijien eliik{<ei-
siin 2 050 miljoonaa ja muiden yrittiijien
eliikkeisiin 490 miljoonaa markkaa.

Talouskasvu ratkaisee
Kuten niin monesti ennenkin talousarvion to-
teutuminen riippuu varsin optimistisena pi-
dettdviin neljdnprosentin talouskasvuoletta-
muksen toteutumisesta. Jos menee selviisti
huonommin, tyottomyys ei viihenekiiiin ja
joudutaan leikkaamaan edelleen valtion me-
noJa.

Lamasta ja leikkauksista huolimatta so-
siaaliturvan perusrakenteet on kyetty stiilyt-
tiimii5n, mutta suuret lisiileikkaukset voivat
lopullisesti tainnuttaa suomalaisen hyvin-
vointivaltion. Suurin paine kohdistuu ty6voi-
makustannuksiin. Tiilloin mycis eldketurva
j outuisi uuteen tarkasteluun.

BO LLINDQVIST
Elciketurvakeskuksen

erityistutkija
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ELAKETURVAKESKUS
A ka t eem is is s a p iireis s ci
on tapano laalia
sy n ty m cip ci iv r) s a n ka r i I I e j u h I a ki r j a.
Kun Elciketurvakeskus
tciyttrid 35 vuotta,
.senkin taivalta ja
kehitltskaarta on
hltvri slty valottaa,
e ri t o t en I ci h el t ci .s eura nnee na.
Kirjoitelmani ei ole kattava,
niin kuin eivdt tcillaiset
ki rj o i t e lma t 1t I e e ns ci kri ri n,
va a n hen ki lo kohta is esti
ko ettuj a v ci I c) hdy ks ici hen kee n
"j otakin ehkri tietciisin,
o I inhan s ie llci minciki n ".

Filmaattinen VILMA
Yksi syy Eliiketurvakeskuksen syntyyn oli,
ettii ty<ieliiketurvan toimeenpano annettiin
olemassa oleville eldkevakuutusyhtioille,
eliikekassoille ja eliikesiiiitioille. Niitii oli kui-
tenkin yhteensii yli sata,joten tarvittiin yhtei-
si6 asioita pytirittiivii elin.

Yhteistyrin ytimeksi muodostui ns. vii-
meisen laitoksen periaate. Eli kun henkiltin
tyrisuhde pddffi, siitd lasketaan eldkeoi-
keuden palanen, joka siiilotiiiin Eliiketurva-
keskuksen rekisteriin. Niiitii palasia voi tyo-
uran aikana muodostua useita.

Kun tyoura sitten piiiittyy ja on eliikkeen
aika, viimeisen tycinantajan eldkelaitos las-
kee eliikepalaset yhteen ja maksaa tyoeliik-
keen yhteni kokonaisuutena. Eldketurvakes-
kusta tarvitaan selvittdmidn, kuinka rahojen
tulee kulkea, kun viel6 otetaan huomioon,
ettii eliikkeissd on paljon ns. yhteisesti
kustannettavia osia.

Menettely on ollut TEL- ja LEl-jiirjes-
telmissd alusta alkaen ja se on toiminut kit-
kattomasti. Yrittiijiieliikkeet tulivat mukaan
1970 1a mycihemmin merimiehet ja esiinty-
vat taiteihjat. ETK:n vasruujakoryhmii ja
muut tyoryhmdt ovat tiitii yhteistyotd suunni-
telleet.

Joskus luoden 1966 keviitpuolella
ETK:n johtajaTarmo Rantanen kertoi minul-
le, ettd valtion ja kuntien eliikejiirjestely on
tarkoitus uusia samantapaisiksi eliikeoi-
keuden koskemattomuuden saillttaviksi.
Hdn katsoi, ettii niimiikin eliikepalaset tulisi
liittii?i muuhun tyoeliiketurvaan, silld eldk-
keenhakij an on vaikea ymmiirtiiii viihitellen
tippuvia eliikepiiiitoksid. Useinhan pienin pa-
lanen tulee postista ensin ja jiirkyttaA saajaan-
sa.

Minutkin kykettiin juuri taloon fulleena
tiihlin tycih<in. Koordinaatiojaosto edistyi
yhteiseen hakemukseen ja yhteisiin liiiikii-
rinlausuntolomakkeisiin saakka. Mutta siita
pidemmiille ei etenkddn julkisen puolen jii-
senid saanut milliiiin.

Luulen, ettd he pelkiisiviit yhteistyrin pi-
demmiille vietynii yhteniiistiiviin eliike-
turvansa karttumisprosenttia ja eliikeikiiii
kohti TEL:n niukempaan tasoa. Ndinhdn
sittemmin onkin tapahfunut, vaikka vii-
meisen laitoksen periaate ei ole ollutkaan sitd
vauhdittamassa.

Mimeisen laitoksen periaatteen ulotta-
mista julkiseen puoleen on sittemmin tarkas-
teltu STM:n asettamassa toimikunnassa
(VIILA) ja ETK:n tyciryhmissii VIIMASSA
sekii nyt VILMASSA.

En liene liian optimistinen, jos uskon
asiasta tulevan totta l,uosituhannen vaihtee-
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seen mennessii. Paljon tyritd tarvitaan viel6,
jotta ETK saa yhteisty<in ohjeistettuaja rekis-
terit pelaamaan vaadittavalla tavalla, joka
niin vaatimustensa kuin mahdollisuuksiensa
osalta on tyystin toista kuin 60-luvulla edes
osattiin haaveilla.

lndeksisidonnaisuus
Eldketurvan suurimpia peikkoja oli aikai-
semmin inflaatio. Se nakertaisi maksettavan
eldkkeen pahimmillaan melko nopeastikin.
Tycieliikkeet sidottiin aluksi palkkojen kehi-
rysta seuraavaan indeksiin. Eldketurva-
keskus on a\.ustanut ministeriritd tilastojen
lukemisessa, jotta aina ennen vuoden loppua
on voitu vahvistaa uusi indeksiluku.

Nousuvauhti oli joinakin vuosina niin
suuri, ettd tarkistus tehtiin kahdesti l.r.rodessa.
Indeksitarkistusten tekemisth selvittelevid
komiteoita ja rydryhmia, joissa Eliike-
turvakeskuksella on ollut edustajansa, on
ruosien mittaan ollut useita. Niiden tyd on
sitten tuonut puoliviili-indeksin ja nyt vuo-
denvaihteessa kaltt6on tulleen taiterun in-
deksin. Tarkistukset ja niiden tekemiittii jiit-
tdmiset ovat puhuttaneet poliitikkoja ja ylei-
sonosastoja.

Indeksisidonnaisuuden vaikeuksista

Vu o n n a I 9 7 2 s i I I o i s e n v a kuutu s t e lori I I i s en o s as t o n v rikeci ko kouks e s s a
varatoimitusjohtaja Jouko Sirkesalon johdolla. Kuvassa vasemmalta Markku Htinninen,
Martti Htinnikriinen, Alpo Mustonen, Jouko Sirkesalo, Synnove Hesso ja Yrjd Turtiainen.

muistan 60-luvulta eldkkeensaajan kirjeen,
jossa tiimii kyseli mahdollisuuksia vaihtaa
syytinkinsii TEl-indeksiii noudattavaksi.
Poika ei sidonnaisuudessa rukiin hintaan
suostunut ottamaan mukaan tukipalkkion Ekjketurvaturvakeskus on 3 5-vuotisen taipaleensa aikana saanut paljon palstatilaa
osuutta. Jos syytinkildinen viel5 on elossa, lehdistrjssti. Allaoleva lehtileike on julkaistu Helsingin Sanomissa 4.7.1975.
ruisjauhon hinta on EU:n seurauksena pudot-
tamassa rahantulon h?ineltii kerrassaan vd-
hiin.

Tydmarkkinamiehet ja ty6tttimyyden
vaikutukset eldketurvaan
Eldketurvakeskus on monen herran palvelija,
edellii kuvatuilla tavoilla eldkelaitosten sekd
sosiaali- j a terveysministericin.

Kaikkein liihimpiii maaraajia Eliiketur-
vakeskuksen hallinnossa ovat alusta liihtien
olleet tytinarfiaja- ja tyontekijiijiirjestojen
edustajat. Koko tyoelakejiirjestelmiihdn on
nykyiseen muotoonsa ja kattavuuteensa
muotoutunut monien tyrimarkkinaratkai-
sujen tuloksena siitd sittenkin melko vaa-
timattomasta alusta, jollaisena se 60-luru1la
siiiidettiin.

Eliiketurvakeskuksen voimia on kiiytetty
yksityiskohtien suunnitteluun ja kustan-
nusarvioihin. Kun jiirjestoissd on tapahtunut
sukupolven vaihdosta, niiyttiiviit uudet isdn-
ndt luottavan enemmdn itseensi kuin etk-lai-
siin. Etrkiipii thmi on vain ohimenevdd uu-
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tuudenkankeutta, joka kof aantuu sitii mukaa
kuin palveluhalumme saa konkreettisia osoi-
tuksia.

Jo 60Juvun lopulla oli havaittu, ettii joi-
denkin henkikiiden tyciuraan ty<ittomyys
saattoi aiheuttaa sellaisia katkoksia, joiden
vaikutus eliikkeisiin tulisi poistaa. Eltiketur-
vakeskuksen hallitus oli piiiiosin kes-
kuudestaan asettanut tydryhmiin johtaja
Sundbergin johdolla pohtimaan ty<ittrimyy-
den vaikutusten paikkauskeinoja. Piiiisin tyo-
h<in mukaan, vaikka olinkin vielii melko
kokematon osastopiiiillikkonii.

Kun Veikko Ahtola, Arvo Hautala, Ta-
pani Virkkunen ja Lauri Olkinuora osuvilla
kysymyksillii tydtii ohjasivat, syntyi sellainen
tyoeliikelisiin laskemistapa, joka oli paitsi
yksinkertainen my6s, nykykiisityksen mu-
kaan ehk?i liiaksikin, tarkoin menetyksen tiiy-
dentiivii.

Laskukaavassa siis onnistuimme, mutta
pari muuta asiaa on mytihemmin kaduttanut.
Jos pitkii tyrittrimyysjakso osui aikaan ennen
tytkyvyttomiiksi tulemista, ruoden jiilkika-
renssiaika ei riittiinytkiiiin snilyttiimiiiin elii-
kettii tiiysimii2iriiisenii eli tulevalta ajaltakin
eliikettii antavana. TEL 6 $ 3 momentti alkoi
silloin pidentyii, kun yhteen luonnokseen kir-
joitin kiistellyn vuoden tilalle ilmaisun "360
sellaista pdivdd", jotta parametrille voitaisiin
harkita eri arvoja. Vaan eipii porukka tlissd
huomannutkaan mitiiiin leikinlaskua ja sa-
nontajAi silleen.

Tyotttimyyden lisiiiinnytryti nykyisiin
mittoihinsa tyottomyyslisiin kustantamiseksi
kirjoitettu Tyottrimyyskassojen keskuskassan
maksu on noussut miljardisummiin. Ja kui-
tenkin tyoryhmdn evistys oli, ett'li kirjoita jo-
takin, ettei ihan ilmaiseksi mene. Siihen ai-
kaan tiillaisen yksimielisyyden Eliiketur-
vakeskuksessa saayuttanut luonnos meni
liukhaasti ministeriostii eduskuntaan eikii
sielliikiiiin juuri koskaan muuttunut.

Yksittiiiset vakuutetut ia ETK
Eltiketurvakeskus ei ollut toimintansa alkuai-
koina kovinkaan tunnettu suuren yleison
keskuudessa. Tosin kaikki ty<issdolevat saivat
tiliiltii postia, sill2i sitii mukaa kun henkilo re-
kisterditiin hiinelle liihetettiin tyoeliikekortti.
Jotta henkil<i ei olisi nimitietojen eroavuuksi-
en takia tullut monen kortin omistajaksi,
tietokoneeseen kehitettiin varsin tehokkaaksi
osoittautunut tunnistusj iirj estelm6.

Ty<ieliikekortin numerosta ketrkefii sir
ten yhteistytissii KELAn kanssa sosiaalitur-
vatunnuksen kautta henkil<itunnus. Tlrnnus
vietiin vdestdrekisteritietoihin ja otettiin laa-
jasti kiiyttoon veroki{oihin ja ajokortteihin.

Ajatus oli, etti runsaasti keyteffyne tunnus
olisi tarvittaessa saatavissa ja sen ympiirille
ei muodostuisi turhaa mystiikkaa.

Tiitii jiilkimmdistd tavoitetta ei tdysin
saavutettu, vaan henkilofunnusta on alettu
syyllistiiii vddrdn tietoj enyhdi stelyn mahdol-
listajana. Vditdn, ettd sellainen tietokoneen
omistaja, joka laillisesti tai laittomasti p55see
useampiin tiedostoihin, voi aina nimien pe-
rusteella riitteven tarkasti ja virhemah-
dollisuudet muistaen luoda kuvauksen
kenestd tahansa.

Alkujaan kai ajateltiin, efie yksifiAinen
vakuutettu tyrissd ollessaan saisi tarvitse-
mansa kiisityksen tulevasta eldkkeestddn
tyonantajaltaan ja tiimti vakuutusyhtioltii.
Kuitenkin hyvin pian osa ty6ntekijoiden kir-
jeistii alkoi tulla Eldketurvakeskukselle.
Kaikkiin kirjeisiin vastattiin ja niiden aiheis-
ta annettiin yleisempiiiikin tiedotusta.

Jo kolmekymmentd vuotta sitten tietojen
tarpeeseen vastaamaan syntyi kaksi ratkai-
sua: Eldketiedotustoimisto ja rekisterin tie-
doista kirj oitettu " eldkeote ". Otteita annettiin
aluksi pyynt<ikorttien perusteella mutta mel-
ko pian myos henkikin pyytematta, kun hd-
nellii oli tyosuhde vaihtunut.

El?iketurvakeskukseen tuli myos joitakin
kysyj iii henkil<jkohtaisesti kiiymiiiin, vaikka
aluksi ei ollut edes erityistii asiakaspalveluti-
laa. Muualla maassa Eliiketurvakeskus oli
vain puhelimella tavoitettavissa.

Kuitenkin 7O-luvun alussa ETK rohkais-
tui ja liihti muutamille messuille niiyttiiyty-
mddn. Jotta eliikeoikeuden rekisterointiti olisi
voitu esitelld, ajettiin tietokoneesta esitteli-
joiden mukaan messupdivind 50 ja 60 ruotta
tiiyttiivien otteet. Mutta ajatus niiiden henki-
loiden kahvittamisesta ontui, sillii hehln kah-
vittivat vieraitaan kotona tai ehkd olivat
merkkipiiiviiiinsii pakosalla, mikii tosin ei sil-
loin kai ollut niin yleistii kuin nykyiiiin.

Kun rekisterin tiedoista valmistettiin
mikrofilmikorteille varmuuskopiot, voitiin
ylimiiiiriiiset kopiokortit ottaa mukaan mes-
suille. Nyt oli mahdollista mikrofilmin luku-
laitteella tarjota kaikille messuvieraille tilai-
suus tarkistaa, mitd hdnestd oli muistiin mer-
kitrynA.

Monia ihmetteleviii lausahduksia kuul-
tiin: olihan siellii minunkin nimeni tai enhdn
minii sitii lyhyttii tyripiitkiiii endd muistanut-
kaan. Korttien kiisittely oli hidastaja muuhun
tarkoitukseen alunperin tehtyinii niiden mer-
kinndt vaativat paljon selittelyii. Kun sitten
tietoj enkiisittelyn mahdolli suudet paranivat,
annettiin otteet tietokonepiiiitteeltii luettuina
ja printattuina.

E lciketurvakes kus juhli I 0-vuotispriivricinsci
Kansallisteatterissa lokakuussa 197 l.
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P o hj o is - Suo men Me s s ui I I a Oulus s a vuonna
I 9 8 3 tarkis tettiin vie lci mikro/ilmin lukulait-
teeha, mitci messuvieraasta oli ETK:n rekis-
terin muistiin

Nyt verkkoyhteydessd oleva mikro tu-
lostaa otteet, joita sitten kaikessa rauhassa
voidaan yhdessii tarkastella. Viimeisen tyo-
suhteen palkan puuttuminen, alennetut eld-
keiiit ja muut lisdturvana vakuutetut paran-
nukset sekii tyottomyyden vaikutukset edel-
lyttavAt vielii jatkokehitystii, jotta suullisesti
selitettdvdd ei olisi niin paljon.

Rintamaveteraanit ia
Eldketurvakeskus
Rintamamiesten ja sotaveteraanien liitot
katsoivat 60-lurulla El[keturvakeskuksen
suhtautuvan nuivasti vaatimuksiinsa, etfd
sota-aika lisiittiiisiin fyossiioloaikoihin kak-
sin- jopa kolminkertaisena. Julkisen puolen
eliikkeisiin sotapalvelus toikin lisiiyksen. Yk-
sityisellii puolella tdllainen laskutapa olisi
johtanut sattumanvaraisuuksiin ja koroste-
tusti antanut enemmdn niille, joiden myo-
hempddn menestykseen tyoeliimiissii sodan
vaikurus olisi ollut pienempi.

Kansaneldkkeen rintamalisii toi aluksi
pientii tyrieliikettii saavalle veteraanille
suunnilleen sen verran eldkkeen parannusta
kuin keskitulolla laskien rintamawodetkin
olisivat antaneet. Lisd muutettiin myohem-
min kaikkia veteraanitunnuksen saaneita
koskevaksi ja sitten tuli ylimiiiiriiinen rinta-
malisd pienempiii tyoeliikkeitii saaville.

Eliiketurvakeskuksen hallituksen j iiseniii
oli runsaasti edustamassa tahojaan touko-
kuussa 1968 asetetussa eliikejiirjestelmd-
komiteassa. Tdstd komiteasta kdyettiin usein
puheenjohtajansa ja suuren jiisenmiiiiriinsii
(28) vuoksi nimed Linnamo-yhdistys. Sen
piiiisihteerinii olin ruosina 1968 - 74 jat-
tiimiissii yhdeksiin osamietintrid. Niiden
ehdotukset ovat pddosin toteutuneet lu-
kuunottamatta opiskelij oiden eliiketurvaa j a
eldkelaitosasiamiest6.

Komitean jermujaostossa syntyiviit eh-
dotukset sotavammaisten j a rintam av eteraa-
nien etujen parantamisesta. Niiiden pa-
rannusten kohteista useat ovat jo poisruneet
viimeiseen iltahuutoon.

Kun rintamalla olleiden jii{estotoiminta
muuttui kiihkottomammaksi ja veteraanit
vanhenivat, tuli kiisittelyyn eliikeiiin alenta-
minen. Rintamaveteraanien varhaiseliikett?i
tyoelakej arj estelmdssd ratkomaan tuli rinta-
maveteraanien varhaiseldkelautakunta. Sii-
hen nimettiin jiiseniksi mytis eldketurvakes-
kuslaisia ja ETK ohjeisti eldkelaitosten toi
met yleiskirjeilliirin. Sitii mukaa kun eliik-
keen saamisehtoja lievennettiin nousi vete-
raanien tyytyvdislys. Jiiry'estelystii saatuja
kokemuksia voitiin hyodyntiiii myohemmin
eliikeikiikomiteassa, kun eliikeiiin ammatil-

listen alennusten sijaan luotiin yksiltilliset
varhaiseldkkeet.

Entis nyt, Eliketurvakeskus?
Itsestliiin paha pappi saarnaa, sanoo vanha
kansa. Mutta kun ETK on sellainen el2iketur-
van tavaratalo, jolla on monia intressitahoja
palveltavanaan, niin pakosta niiitii eri puolia
35-vuotiaasta on syytli kehua retostaa. Siine
sitten vdhdisessd mdiirin tulee mainittua
omastakin osuudestaan, vaikka vaatimaton
koettaisi olla.

Sille toiselle monialayritykselle, joka
viljeli otsikon iskulausetta "monessa muka-
na", kdvi taannoin nolosti. Saman konsernin
toista lausahdusta muokaten voin 30 vuoden
jiilkeen todeta, ettii ETK:n mies olen aina ol-
lut. Eliiketurvakeskus on todella antanut tyti-
td, mutta myos resurssit tehtiivien hoitoon.

Viihtin ennen eliikeikiiiinsd eriis T0Juvun
el?ikes?iiition hoitaja kyseli, mihin hiinen olisi
annettava siiiition hoito, kun niimii eliikeasiat
ovat niin vaikeita, etteivdt nuo nuorernmat
niitii opi.

On siin?i ehkd opettajissakin vikaa, jos
noin kdvisi. Luottavaisesti olen jo antanut
pois joitakin tyoryhmiij[senyyksid ja teht6-
vdkokonaisuuksia. Uskon, ettii olemme
vuosien mittaan loytiineet tyoeliikejtirjes-
telm?iiin sellaiset kehityskelpoiset henkiltit,
joiden tyond meidiinkin eliikkeemme tulevat
maksetuiksi. Ainakin Eliiketurvakeskus tun-
tuu eliivdn ripeiin ja tuloksiin tiihtiiiiviin kehi-
tyskauden alkua. Ty6niloa jokaiselle.

JOUKO SIRKESALO
E kike turv a ke s latl<s en
varatoimitusjohtaja
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RANSKALAISUIUELIJAN
SOSIAALITURVA

Ranskassa sosiaaliturva perustuu perheen elittdidn - isdn tai iiidin - tytihdn.

Kansaneldkejdriestelmdd ei ole. Eri ammattialoilla on omat sosiaaliturvaidriestelmdnsd.

Suurin osa palkansaajista kuuluu yleisen so-
siaaliturvaj iirj estelmdn piiriin. Julkisella sek-
torilla, esimerkiksi rautateilld, on omat kas-
sansa, samoin yksityisyrittiijillii.

Maatalousalan oma idriestelmfr
Maataloutta liihellii olevan yritt?ijien sekii

sosiaaliturvaa hoitaa MSA
Sociale Agricole). Pariisissa

sijaitseva keskuskassa hoitaa suhteet poliitti-
siin piiiittiijiin ja antaa soveltamisohjeet 82
autonomi selle departementtikassalleen.

Kun MSAn hoidossa ovat muun muassa
kaikkien osuustoiminnallisten yritysten hen-
kilokwrnat ja esimerkiksi Euro-Disneyn
puistojen tyrintekijiit, ei ole ihme, efte maata-
louden sosiaaliturvajiirjestelmii on maan
toiseksi suurin.

Palkansaajia koskevat luonnollisesti eri-
laiset siiiinnokset kuin yrittiijiii. Yrittiijien
osuus MSAn etuuksia nauttivista on 63 pro-
senttia.

Turva koostuu useista vakuutuksista
Maatalousyrittiij iin (puolisoista vain toinen)
on otettava vakuutus omanja perheensd sai-
rauden varalta sekd vanhuusel?ikettii ja ns.
perhe-etuuksia varten. Vanhuusvakuutus
koostuu vielii eri osista. Mycis nuoren lesken
turvaksi on oma vakuutuksensa.

Tapaturmavakuutus on pakollinen, mut-
ta MSA hoitaa vain palkkavhen turvan. Yrit-
tiijii joutuu ottamaan vakuutuksensa muusta
yhtiostli. Maatalousyrittiij iin pakollinen tapa-
furmavakuutus antaa minimiturvan, mutta
kattaa myris v apaa-ajan.

Suomen luopumistukea vastaava Rans-
kan maatalouden varhaiseliike tuli kipeiin kii-
denviiiinnon jiilkeen maatalouden rakentees-
ta vastaavan jiirjestelmiin hoitoon. Tdmd
etuus ei perustu vakuutukseen muulla tavoin
kuin ettl viljelyn p[dtoimisuutta arvioidaan
sairaus- ja vanhuusvakuutuskausista, jotka
MSAn kassa ilmoittaa.

Vakuuttamisen perusteet
ja vakuutusmaksut
Vakuuttamisvelvollisuus ratkeaa ensisrjai-
sesti viljellyn peltoalan perusteella. Tiillii het-
kelld valtakunnallinen vdhimmdisala on 12,5

hehtaaria, josta departementit voivat jonkin
verran joustaa.

Jos yrittiijii ei haq'oita peltoviljelyd, va-
kuuttamisvelvollisuus ratkeaa vuotuisten
tyotuntien perusteella.

Metsdt eivdt Ranskassa yleensd kuulu
maatiloihin. MSA hoitaa kuitenkin mytis
metsdalan sosiaaliturvan.

Vasta-alkajat pdSsevdt vakuutuksiin
miiiiriiaj aksi pienemmi I lii raj oil la, el le i hei llii
ole sosiaaliturvaa muun tyrin perusteella.

Kaikkien vakuutusten maksut perustu-
vat maatalouden ansiotuloihin nyt, kun suuri
vakuutusmaksu-uudistus on tdnd vuonna
saatu loppuun. Yrittaja voi valita, onko mak-
superuste kolmen vuoden keskiarvo vai yh-
den vuoden tulo.

Liihes kaikkien vakuutusten maksut
muodostuvat kahdesta osasta. Toinen osa
miiiiriitiiiin kansallisella tasolla ja sillii rahoi-
tetaan maksettavat etuudet. Alueellisella ta-
solla piiiitettiivdlli maksun osalla katetaan
kassojen hoitokulut sekd terveys- ja sosiaali-
toimintaa.

Varsinaisen yritt?ijiin omat sosiaaliturva-
maksut ovat viime vuosina liikkuneet 30
prosentin molemmin puolin.

Vanhuudenturvasta aloitettu
Viljelij<iiden sosiaaliturvan kehittdminen
aloitetiin \uonna 1952 vanhuusvakuutuk-

sesta. Vuonna 199 I eliikeikiih alennettiin, jo-
ten se on nyt 60 luotta kuten palkansaajilla.

Eldkkeeseen oikeuttavia vakuutuskausia
lasketaan neljdnnesvuosittain. Tiiysi van-
huuseldke edell)'ttea 150 neljdnnestd eli 37 ,5
\.uotta. Palkansaajien ehtoja ollaan kiristii-
mdssd, mutta ainakaan toistaiseksi muu-
tokset eivdt koske maatalousyrittiij iii.

Jos tydkykyii riittd6, tyontekoa kannattaa
jatkaaja eldke hakea vasta sitten, kun vakuu-
tuskausia on riittdvdsti. Muuten eliike jiiti ko-
vin pieneksi.

Eliikkeelle jiiiidessii kaikki viimeisen
vuoden aikana harjoitettu ansiotoiminta on
lopetettava. Vanhuuseldkkeelld voi kylla
mennd johonkin muuhun tyohon.

Maatalousyrittiijiin vanhuuseldke muo-
dostuu tasasuuruisesta perusmddrdstii ja ansi-
oon suhteutetusta osasta. Ansio-osaa varten
yrifi Aj a kartuttaa aktiiviaikanaan eliikepistei-
td. Kolmesta lapsesta eliikettii korotetaan 10
prosenttia.

Vuodesta 1992 varsinainen yrittiijii on
voinutjakaa pisteet puolisonsa kanssa tasan.
Ellei pisteitii ole jaettu, puoliso saa vain
perusmddrdn.

Perheenj dsenten vanhuuseldkkeeseen on
ollut mahdollista kartuttaa ansio-osaa l'uo-
desta 1994 liihtien. Osa muodostuu minimi-
pisteistii.

Vuodesta 1990 MSA on tarjonnut maa-
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talousyrittiijille mahdollisuutta pararltaa
vanhuudenturyaansa vapaaehtoisella lisii-
eliikkeellii, joka on ollut tiukasti sidoksissa
pakolliseen vakuutukseen. MSAn monopo-
liasemaa tdssd eldkkeessd ei kuitenkaan enid
hyviiksytii ja tiillii hetkellii on epdselvdd, mi-
ten lisiieliike j atkossa hoidetaan.

Tydkyvyttin vi ljel ijti pa I kansaaiaa
huonommassa asemassa
Ranskalaisjiirjestelmd korvaa sairauden aihe-
uttamia kustannuksia samaan tapaan kuin
Suomen sairausvakuutus.

Ansionmenetyksen korvaaminen onkin
sitten jo vaikeampi juttu. Kun palkansaajalle
voidaan maksaa pdivdrahaa enimmilliiiin
kolmekin yuotta, fittiijAlle ei pdivdrahaa
heru. Vasta kun laakAri voi arvioida tervey-
dentilan heikentymisen vakiintuneen, MSAn
kassa myontde ryokyvyttdmyyseldkkeen sai-
rausvakuutuksesta.

TytikykyA arvioidaan kuten Suomessa.
Arvion tekee kassan ladkari ilman, ettd maal-
likkoratkaisija edes ndkee lihkirinlausunto-
Ja.

MSAn kassojen laakArit tutkivat hakijan
tarvittaessa. Heillii ei saa olla muita tyo-
suhteita eikii yksityispraktiikkaa.

Ensimmdinen yhteydenotto MSAn kas-
saan ratkaisee eldkkeen alkamisajan. Yhteyt-
td voi ottaa hoitava liiiikiirikin puhelimitse,
kunhan potilas sitten tekee hakemuksen mdd-
riityn ajan kuluessa.

Maatalousyrittiij An tyokyvyttomyyselii-
ke on tasasuuruinen ja se maksetaan neljiin-
neswosittain kuten muutkin eliikkeet. Viime
vuonna neljdnneswoden tiiysi eliike oli noin
5300 frangia ja osaeldke noin 4100 frangia.
Jos jokapiiiviiisessd eldmdssd tarvitaan avus-
tajaa, eldkkeeseen tulee huomattava lisiiys -
noin 16 100 frangia vuosineljdnneksessd.
(Frangi oli viihiin alle 90 penniii.)

Tyokyvyttomyyseldke voidaan myontiiii
varsinaiselle yrittiijiille ja perheenjiisenille.
Vilj elij iin puolisolla ei ole eliikeoikeutta.

Ty<ikyvyttomyyseldkkeen j a tapaturma-
eldkkeen vdlinen tyonjako on selvd: jos tyo-
kyvyttcimyydestii yli puolet on tapaturman
tai ammattitaudin seurausta, eldke tulee tapa-
turmavakuutuksesta, samoin kulukorvauk-
set.

Pakollisen tapaturmavakuutuksen tyri-
kyvyttomyyseldke mycinnetddn mycis varsi-
naisen yrittiijZin puolisolle tai avopuolisolle,
sillii yrittiijiin on vakuutettava kaikki maata-
loustoihin osallistuvat perheensd j 6senet.

Tapaturmavakuutus korvaa kulut katta-
vammin kuin sairausvakuutus kuten Suo-
messa.

Kun perheen huoltaja kuolee
Vanhuusvakuutuksesta maksetaan tietyin eh-
doin eliikettii 55 ruotta tiiyttiineelle leskelle.

Ehdot koskevat muun muassa avioliiton kes-
toa. Eldkkeen mddri on ruodesta 1995 lAhti-
en 54 prosenttia edunjiittiijdn vanhuuseldk-
keestd.

Leskeneldkettd voidaan maksaa mycis
siind tapauksessa, ettd puoliso katoaa. Tosin
elSkkeen joutuu maksamaan takaisin, jos
puoliso sitten jostain ilmestyykin.

Ranskassakin eliikettii voidaan maksaa
sekd nais- ettd miesleskelle. My<is eronnut
puoliso saattaa olla leskeneldkkeeseen oikeu-
tetfu - kiiytiinn<issii ehkd useammin kuin
meill2i. Eliike jaetaan leskille avioliittojen
keston suhteessa.

Vasta viimevuotisten sddnnosmuutosten
jiilkeen leski voi saada sekd omaa ettd puoli-
son jdlkeen maksettavaa eliikettii. Eliikkeet
sovitetaan yhteen ja tulorajat ovat viljelijriillii
samat kuin palkansaajilla.

Lapsille ei makseta perhe-eldkett5. Les-
ken eliikettii sen sijaan korotetaan kuten van-
huuseldkettd, jos huollettavana on ollut lap-
sla.

Vuodesta 1991 on ollut voimassa erityi-
nen vakuutus,joka turvaa kolmeksi vuodeksi
toimeentuloa 55 luotta nuoremmalle leskel-
le. Tiillii r.uosittain viihenev2illii korvauksella
on tarkoitus tukea lesken sijoittumista tyoelii-
mddn.

Lapsista ja terveydestd
huolehditaan
MSAn toimialaan kuuluu paljon sellaista so-
siaali- ja terveyshuoltoa, joka Suomessa on
kuntienja Kelan hoidossa. Perhetukia koske-

vasta vakuufuksesta maksetaan muun muas-
sa lapsilisiit ja asumistuet sekd vammaisfuet
ja vammaisten lasten ja nuorten erityiskoulu-
tus.

Tyoterveyshuolto on viljelijoille vapaa-
ehtoista eikii se ole toivotussa mddrin herdtt6-
nyt kiinnostusta.

Lomitusta hoitavat vapaaehtoiset yhdis-
tykset, joihin liittyviit viljelijiit maksavat jd-
senmaksuja ja kii)ttavat sitten palveluja.
MSA korvaa kyllii emZintien sijaisapua iii-
tiysloman aikana, mutta koska korvaus ei
kokonaan kata kustannuksia, tdt[ etuutta ei
kaikissa departementeissa juurikaan kafetd.

Ranskalaisviljelijd saa korvauksia ja tu-
kia suunnilleen samoissa eldmdntilanteissa
kuin suomalainen virkaveljensd, vaikka mai-
den sosiaaliturvat on rakennettu eri perusteis-
ta. Varsinkin eliikkeiden piiiiehdoissa on pal-
jon yhteistli. Ranskassakin maatalousyrittd-
jiin etuuksia on kehitelty palkansaajien mal-
lin perdssd. Selkein ero Suomeen ja myos
palkansaajaan on se, ettei ranskalaisyrittiijii
saa pakollisista vakuutuksista pdivdrahaa
minkii5n syyn perusteella.

ANNA-KAARINA TOLVANEN
Maatalousyrittcijien

elcikelaitol<sen
kenttcio s as ton toimis topricillikk)
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Pohioisma i den yhteistyti
on edelleen voimissaan

P erint ein en P o hj o i s m ai d en s o s i a aliv ala,rutu s ko kou s p i d e tti in
1 2.- 1 4. kescikuuta I 996 Stavangerin knuniissa knupungissa.

Kaupunki tunn et aan nyl<yi s in p ait s i maini o t s ta s ardiinei s taan
myds Norjan " oljypcidkaupunkina ".

Kokouksen asiasisiltci oli edelleenkin talou-
dellisen tilanteen j a keskimiiiiriiisesti korkean
ty<itt<imyyden siivyttiimii.

On kuitenkin hyvd muistaa, ettii Pohjois-
maiden kesken tilanne on hyvinkin erilainen.
Kun Norjan tyottomyys kipusi meidiin niikti-
kulmasta katsoen melko alhaiseen 4 prosen-
tin tuntumaan, sielld alettiin puhua ongel-
masta. Islannissa tilanne on samankaltainen.
Tanska sen sijaan on jo kauan taistellut va-
jaan l0 prosentin tyiittrimyyden kanssa. Sa-
maa lukua ldhentelee myris Ruotsi, massiivi-
sista tyovoimapoliittisista toimenpiteistd
huolimatta. Suomen tilanne on kuitenkin sel-
vdsti vaikein.

Eroista huolimatta keskustelu hyvin-
vointivaltion olemassaolosta on eri maissa
hyvinkin samankaltainen. Taloudelliset kan-
nustimet ja hyvinvointivaltion olemassaolo
ovat yhteisiii aiheita liihes kaikkialla. Hyvii-
osaisessa Norjassa niiistii aiheista keskustel-
laan varmaan siksi, ettii muiden maiden kes-
kustelu on sinnekin tulvinut, ja osaksi aidosta
huolesta, etteivdt oljytulot ole ikuisia.

Tytitt<imyys ei myoskiiiin ole ainoa s1ry
siihen, ettd hyvinvointivaltioon on syntynyt
kriittinen distanssi. Tdmdn keskustelun alku-
perd on pikemminkin sisdsyntyinen ristiriita,
joka aiheutuu saturaatiosta eli kylliiiintymi-
sestd.

Pohjoismainen
hyvinvointimalli ei kriisissd
Kun kipeimmdt tarpeet saatiin tdytettyd
I 970-80-luvuilla, keskustelun sdvy muuttui
asteittain kriittisemmdksi. Arvosteltiin j ulkis-
ten menojen suuruutta ja taloudellisten kan-
nustinvaikutusten puuttumista. Palkkojen si-
lukulut nousivat maailmalla talousmiesten ja
yritysjohtajien silmiitikuiksi. Uusliberaali-
nen ajatusmalli sai uutta otetta, ja siita tuli
jopa muoti-ilmio, etenkin nuorten parissa.

Tiimiin vuoden Pohjoismaiden sosiaali-
vakuutuskokous toimi tdmdn keskustelun va-
lossa mielestdni erddnlaisena merkkipaaluna.

Sen sanoma oli selvdstikin: 'Jo nitti, jospa
mekin saisimme viilillii sanoa jotain". Mie-
lestdni kokous osoitti, ettei pohjoismainen
hyvinvointimallli olekaan kriisissii, vaan etta
se on tdyttdnyt palokuntatehtdvdnsd oiken
hyvin. Sen ansiosta kriisistii selvitidn mah-
dollisimman vdhin vaurioin.

Kokous vahvisti mycis uskoani siita, efia
pohjoismaista yhteistyotii edelleen tarvitaan,
ja ettii siihen on mytis halua. Selviiii on, ettd
tyrin luonne kehittyy, mutta Islannin ja Nor-
jan poisjiiiinti EU:sta ei ainakaan vdhennd
yhteistyon mielekkyyttii. On mycis oletetta-
vaa, ettei EU-yhteistyo tulevaisuudessakaan
voi hoitaa sitd suoraa, epdmuodollista yhteis-
toimintaa ja tiedonkulkua, joita Pohjoismai-
den yhteistycilla tellii hetkellii saadaan aikai-
seksi melkein alalla kuin alalla.

Viime aikojen keskustelun valossa tun-
tuu pikemminkin siltii, ettd EU:sta muodos-
tuu osittain vastakkaisasettelun ja maakoh-
taisen egoismin taisteluareena, jonka vasta-
painoksi Pohjoismaiden viilistii diplomatiaa
ja yhteistyotii tarvittaneen entistd enemmdn.

Sosiaalivakuutuksen mytinteiset
piirteet mukaan keskusteluun
Kokouksen yhteissdvelen loitsi esille Riks-
ftirsdkringsverketin (kirjoitushetkelld eron-
nut) piiiijohtaja ja ISSA:n presidentti K G
Scherman, joka puhui aiheesta "Kuinka sosi-
aalivakuutusta tulisi ohjata, ja kenen toimes-
ta?".

Shermanin esiryksessd oli sekii yleiskat-
sausta ettd syviillisempiiii pohdintaa. Hiin
aloittaa aivan alusta, ja kuvaa melko tarkasti
bismarckilaisen, beveredgeldisen ja skandi-
naavisen hyvinvointimallin, sivuuttaen mel-
ko lyhyesti amerikkalaisen, ja chileliiisen
mallin. Ehkii viimeksi mainituilla malleilla ei
olisikaan kovin paljon ta{ottavaa mycintei-
siii uudistuksia etsiviille j ouko11e.

Scherman perddnkuuluttaa keskustelus-
sa vdhemmdn huomiota prosenttien ja luku-

jen osalle, ja enemmdn huomiota perusar-
voille. Hdn toteaa pahoitellen sosiaalivakuu-
tusten myonteisten arvojen hdvinneen sekd
keskustelusta ettd toteutuneiden uudistusten
taustapohjasta.

Samalla hdn tuo itse esille sosiaalivakuu-
tuksen myonteisind piirteinii taloudellisen
turvallisuuden, jonka seurausta vuorostaan
on taloudellisten rattaiden kitkaton kulku ja
suhdanteiden tasoitus. Tdmdn lisdksi taataan
sosiaalinen aselepo nykyisenkaltaisessa kor-
kean tyrittomyyden tilanteessa.

Schermanin mukaan nditd positiivisia ar-
voja ei saisi unohtaa keskustelusta. Hiin ke-
hottaa sosiaaliturvan hallinnossa ty<iskente-
levid tuomaan arvot nykyistd aktiivisemmin
esille keskusteluissa ja analyyseissa: "kuka
muu sen tekisi?"

Esitelmdssd painotetaan talousajattelun
hallitsevaa asemaa, johon liittyy monta tdr-
keiiii kysymystd kuten julkisten talouksien
budjettitasapaino ja kannustinkeskustelu.
Scherman ei kuitenkaan voi olla kysymiittii,
mitd oikein on tekeillS kun sosiaalivakuutus
niihdiiiin uhkana terveelle taloudelle, kun se
sitd vastoin aikaisemmin nahtiin tdmdn tuke-
na.

Vaihtoehtoja sosiaalivakuutukselle ovat
liihinnii perhe, vapaaehtoi set toimet, sosiaali-
apu ja yksiryiset vakuutukset. Schermanin
mukaan nhiden yhdistelmii eli "welfare-mix"
on lciydettiivissii joka maasta, kyseisen maan
omista edellytyksistii. Samalla hdn kuitenkin
varoittaa uskomasta liikaa perheeseen ja va-
paaehtoisi in ratkaisuihin.

Sosiaalivakuutuksen
kolme tehtivdd
Sosiaalivakuutus tiiyttiiii parhaimmillaan
kolme tehtdvdi: sosiaalisten riskien vakuut-
taminen, tietyn sosiaalialun antaminen niis-
sd tapauksissa, joissa ei ole voitu maksaa
lainkaan vakuutusmaksuja (varsinkin nuo-
risoty<ittcimyyden seurauksena tdllaisten ta-
pausten miiiirii lisiiiintyy) ja lopuksi tulojen
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Riksftrs cikringsv erketin entinen pritij o ht aj a
ja ISSA:n presidentti K G Scherman
lrysyi esitelmcissririn, mitci oikein on tekeilki,
kun sosiaalivakuutus ndhdririn uhkana
terveelle taloudelle.

jakaminen aktiiviviiestriltii ei-aktiiviselle
sekd hyv6osaisilta huonompiosaisille.

Scherman perddnkuuluttaa sosiaaliva-
kuutuksessa selvempid poliittisia tavoitteita,
ja vahvaa itsehallintoa. Sitd ei saa sitoa tietty-
ni hetkend vallitsevaan talousteoriaan (kuin-
ka tdllainen sitoutumatlomuus sitten taataan-
kaan). Hiin ei kuitenkaan ota kantaa tyci-
markkinaosapuolten rooliin, eikd EU:n ase-
maan. Tdmd varovaisuus onkin ymmdrrettd-
vd, silld onhan eri Pohjoismaiden kanta ndis-
sd kysymyksissd varsin toisistaan poikkeava.

Oman, vrihiin myohemmin pidettiiviin
esitelmdni kannalta oli eduksi, ettd Scherman
otti myos osaltaan tarkasteltavaksi kiisitepa-
rit vapaaehtoinen-pakollinen ja yksityinen-
julkinen. Hiin piiiityikin kanssani samankal-
taiseen lopputulokseen, ettd ulottuluutena
vapaaehtoisuus-pakollisuus on tiirkeiimpi.
Siksi siihen olisi otettava ensisijaisesti kan-
taa, vasta sitten on aika puhua jiirjestelymuo-
doista.

Hallintokysymyksistii kuitenkin syntyy
helposti poliittista keskustelua. Ruotsin poli-
tiikassa on vanhaa perua oleva, eikii pelkiis-
tddn sosiaaliturvaa koskeva, aluehallinnon ja
keskushallinnon hyvien ja huonojen puolien
vertailu. Meillii vastaava, herkkii viritys on
joskus ollut ilmassa sosiaaliturvaa hoitavien
monien eri tahojen ja yhti<iiden viilillii, vaik-

ka siitii ei ehkii keskustella niin avoimesti.
Scherman kehuu ymmdrrettdvdsti keskushal-
linnon luomaa selvdd standardisointi-etua,
mutta diplom aattina jiittiiii kuitenkin sulke-
matta oven aluehallinnon suuntaan.

Jokaiselta hallintojiirjestelmiiltii tulee
joka tilanteessa voida vaatia luottamusta, oi-
keusturvaa ja hyvdd tiedotusta.

Miten jatkossa?
Koko tdmdn sindnsd kiinnostavan tausta-ap-
paraatin Scherman luo kuitenkin vain vdli-
neellisesti, voidakseen vastata otsikon kysy-
mykseen: kuinka sosiaalivakuutus jatkossa
hoidetaan? Schermanin mukaan vastauksen
onkin tietyiltd osin oltava monitahoinen, eli
se on ankkuroitava erikseen jokaisen maan
perinteisiin, kulttuuriin ja arvoihin. Ei voi
liihteii siitii, ett[ sama ratkaisu sopisi joka
maahan.

Schermanin vastauksessa on nhin ollen
havaittavi ssa selviiiikin selvempi raj apyykki
liberaaliin taloudelliseen ajatusmalliin niih-
den. Viimeksi mainittuhan ldhtee nimen-
omaan siitii, ettii on olemassa yleisiii opti-
maalisia kaikkialla sovellettavia ratkaisuj a.

Lopuksi Scherman korostaa arvojen ja
kannustimien tiirkeyttii sekd korostaa tavoit-
teiden kykemisth taloudellisiin mahdolli-
suuksiin. Lisiiksi hiin periiiinkuuluttaa, tutki-
muspiiiillikrin suureksi tyydytykseksi, lisiiii
tietoa perustavanlaatuisista asiayhteyksistii.

Uudistusten tulisi kuitenkin aina tapah-
tua kahden perusedellytyksen ehdoilla. En-
simmdinen ndistd on, etti luottamusta ei saa
horjuttaa, lisiiksi tarvitaan taloudellisen ja so-
siaalisen teorian uusi harmonia. Niiitii ehtoja
ei Schermanin mielestd aina ole noudatettu.

Uapaaehtoinen vai pakollinen
yksityinen vai julkinen

Mainitsin jo, ettd oma aiheeni sivuutti Scher-
manin aihetta, tarkoitus oli kuitenkin paneu-
tua syvdllisemmin nimenomaan kdsiteparei-
hin vapaaehtoinen vastaan pakollinen, sekd
yksityinen vastaan julkinen, sosiaalipo-
liittisisissa ratkaisuissa. Kiil.tin kuvakieltd,
jossa vertasin teatteri-esimerkin muodossa
eri ratkaisumuodot toisiinsa, lisiiksi kuvasin
muutamien maiden kohdalla faktisen tilan-
teen. Norja ja muut skandinaaviset maat ovat
hyvinkin pakollis-julkisia, kun taas monissa
keskieuroopan maissa on aika monenlaista
sekajiirjestelmiiii.

Todettakoon ettd Suomen tyoeliike- ja
tyotapaturmaj iirj e stelmiit ovat tdssd suhtees-
sa itse asiassa aika "ei-skandinaavisia", eli
pakollis-yksityisiii. Tiiysin vapaaehtois-yk-
sityiset ratkaisut n?iyttiiviit kuitenkin sosiaa-
lipolitiikan alalla olevan melko harvinaisia,
ainakin kehittyneen talouden omaavissa ldn-
simaissa, USA mukaan luettuna. Sen sijaan
on olemassa hyvin paljon eri vapaaehtoisuu-
den ja yksityisyyden asteita. On alakohtaisia,
ty<inantaj akohtai si a, aluekohtai si a, j iirj estci-
kohtaisia ratkaisuja jne.

Tiissii yhteydessd kaikkein tiirkeimpiii
kysymyksiii on kuitenkin ulossulkemiseen
kiiyetty sddnto, eli kenelle vakuutus my<in-
netddn, kenelle ei, ja millii ehdoilla. Yksityi-
sessd vapaaehtoisvakuufuksessa akfuaaristen
sddntrijen, eli rahapussin ja riskialttiuden, si-
kiili kuin se on todettavissa, on oltava ratkai-
sevia. Pakollisessa vakuutuksessa on enem-
mdn mahdollisuuksia, olipa se sitten yksityi-
nen tai julkinen. Tiimiin tosiseikan noteeraa
muuten mycis Scherman, asettaessaan vapaa-
ehtoisuuskysymyksen tdrkeydessddn etusi-
jalle.

Yksityisessd vapaaehtoisessa vakuutuk-
sessa on siis aina oltava "business first". Eli
on oltava varaa maksaa "sisiiiinpiiiisymak-
su", koskipa vakuutus sitten tulipaloa, auto-
kolaria, sairautta, tyottomyyfte tai muuta on-
nettomuutta. Pakollisessa vakuutuksessa on
mahdollisuus j2irjestiiii tietty turva my<is niil-
le, jotka eivdt ole voineet maksaa jiirjestel-
mddn mitddn.

Esitelmiini oli Schermanin pddesitelmdn
jiilkeen, ja kuului ensimmdsen pdivdn yleisiii
teemoja kdsittelevddn kolmesta rinnakkaisis-
tunnosta koostuvaan sarjaan. En luonnolli-
sesti piiiissyt seuraamaan rinnakkaisesi-
telmid, joiden aiheet olivat paikallishallinto
ja kansalliset oikeudet (Kurt-Inge Persson,
Ruotsi) sekd kansainvilinen vaikuttaminen
(Karen Sejersdal Christensen, Tanska).

Kokouksen toisena piiiviinii jakaannut-
tiin seitsemddn rinnakkaisistuntoon. Aiheita
olivat muun muassa tietoteknologia, kan-
sainviilistyminen, sairausvakuutus, eldkeasi-
at ja tyottomyysturva. Kuulin tanskalaisen
Ole Beier Scirensenin valaisevan, selkeiin ja
erinomaisella ruotsinkielellii pitiimiin esitel-
mdn Tanskan monimutkaisesta eliikejii{es-
temdstd.

ETK oli myris elektronisesti l6snd,
ELMO niikyi ja kuului muun muassa Timo
Laineen hahmottamana kokouksen aikana
jatkuvasti esilld olevassa poster-istunnossa.

Viimeisen piiiviin ainoan varsinaisen esi-
telmdn piti professori Aksel Hatland pohjois-
maisten hyvinvointivaltioiden nykytilantees-
ta.

Sosiaalivakuutuspiiiviin kuului my<is
paljon kulttuuna ja liimmintii yhteishenkeii
eri virallisissa ja epiivirallisissa muodoissa.
Taiteel li sten ohj elmanumeroiden lisiiksi, j iir-
jestelyistii vastaavan Rikstrygdeverketin
piiiijohtaja Eva Birkeland, sekii paikalliset ja
valtakunnalliset edustajat esittiviit terveh-
dykset osanottajille.

Seuraava kokous pidetiiiin Islannissa,
jonne osallistujat toivotettiin tervetulleiksi
sekd sanoin ettd suurenmoisin luonnonkuvin.

MIKAEL FORSS
EIriketurvakeskuksen

tutkimusosaston
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Aiankohtaista ulkomailta

ITAVALTA
Uarhaiseldkkeelle
siifiminen vaikeutuu

Itdvallan parlamentti on hyviik-
synyt hallituksen kevddlld esittd-
mdn laajan sosiaalimenojen
leikkauspaketin. Leikkauksilla
pyritiiiin pienentdmddn julkisen
talouden alij iiiimiiii j a saattamaan
maan talous EMU-kelpoiseksi
\.uoteen 1998 mennessd. Muu-
tokset ovat pddosin tulleet voi-
maan syyskuun alusta.

Eliiketurvan muutosten kes-
keisend tavoitteena on eldkkeelle
siirtymisen myrihentdminen.
My<is Itiivallassa on varhaiseldk-
keiden suosio kasvanut viime
mosina nopeasti. Vuonna 1995
keskimiidriiinen eliikkeellesiirty-
misikii oli miehillzi 58.3 vuotta ja
naisilla 57,6 vuotta.

Varhennefulle vanhuuseldk-
keelle on mahdollista siiffyA pit-
kdn vakuutusajan, tyrittomyyden
ja alentuneen ty<ikyvyn
perustee11a. Niiiden eliikkeiden
myrintdmiseksi vaadittavia va-
kuutusaikoja on nyt pidennetty.

Eliikkeen karttumissddntiid
on muutettu niin, ettd se suosii ai-
kaisempaa enemmdn fy<inteon
jatkamista yleiseen eliikeikiiiin,
joka miehillii on 65 ja naisilla 60
vuotta. Kun eldkettd aikaisem-
min karttui 1,9 prosenttia vuo-
dessa 30 ensimmdisen vakuutus-
woden ajalta ja sen jiilkeen 1,5
prosenttia. ovat karttumisprosen-
titny't 1,830ja1,615.

Enimmilliiiin eliikettii voi
kartuttaa 80 prosenttia eldkkeen
perusteena olevista tuloista.
My<ihempiiii eliikkeellesiirfy-
mistii pyritiiiin lisiiksi kannusta-
maan erityisin korvauksin ja
vihennyksin.

Ty oky v yttri myy s e I iike I ii i s -
ten mddrdd pyritiiiin pienentd-
mddn tehostamalla erityisesti
ammatillista kuntoutusta. Tyttky-
vyttomyyseliikkeitii my<innetii?in
1.7.1996 alkaen piiiisiiAnt<iisesti
enintddn kahden vuoden ajaksi
kerrallaan. Eliike voidaan mycin-
tdd vain, jos ammatillinen kun-
toutus on osoittaufunut mahdot-
tomaksi. Kuntoutetun tyrinteki-
jdn voidaan vastaisuudessa mycis
edellyttiiii ottavan vastaan tyritd,
johon hiinet on kuntoutettu. Ty<i-
kyvyttomyyseldke on tiihiin asti
voitu myrintdd, vaikka ty<intekrj ii
jatkaisi tyontekoa. Vastaisuudes-
sa se ei endd ole mahdollista,
vaan eldkkeen myontdminen
edel lyttii2i tydnteon lopettamista.

Tiukennuksia on tehty mycis
tyottomyyspiiivdrahaan, hoitora-
haan, lasten kotihoidon tukeenja
lapsilisiin. Sosiaalimenojen leik-
kausten lisiiksi julkisen talouden
alijaamaa on tarkoitus pienentdd
jiiiidyttiimiillii valtion virkamies-
ten palkat kahden vuoden ajaksi
ja poistamalla erilaisia vero-
vdhennysoikeuksia.

RUOTSI
Elikeuudistus
viivdstyy

Ruotsin suuri eldkeuudistus vii-
viistyy. Valtiopiiiviit hyviiksyi uu-
distusta koskevan periaate-
piiiitriksen jo kesikuussa 1994.
Sen mukaan uuden jdrjestelmdn
mukaisten eliikkeiden piti alkaa
karttua woden 1996 alusta ja
ensimmdisten uusien eldkkeiden
tulla maksuun vuonna 2000.

Lainsddddnncin voimaan-
tuloa ja ekikkeiden karttumisen
alkamista koskevaa aikataulua
on jo aikaisemmin lykiitry uro-
della. Nyt myris tdmd aikaraja
pettiiii. Tiimiinhetkisen aikatau-
lun mukaan uutta j?irjestelmiiii
koskevat lait tuotaisiin valtiopiii-
vien hyviiksyttiiviksi vuoden
1997 aikana ja ne rulisivat voi-
maan vuoden 1998 alusta. Tiil-
kiin alkaisivat uuden jiirjestel-
mdn mukaiset eliikkeet karttua.
Tavoitteena on edelleen, ettd
ensimmdiset uuden jdrjestelmdn
mukaiset eliikkeet maksettaisiin
r,uonna 2000.

Viivdstymisen syynd on ld-
hinnii hallitsevan sosiaalidemo-
kraattisen puolueen sisiillii synty-
n1,t enmielisyys sekd koko uu-
distuksen tarpeellisuudesta ettd
monista sen yksityiskohdista.
Puolueen viime kevddnii pitii-
miissii ylimiiiirdisessd puolueko-
kouksessa esitettiin lukuisia elii-
keuudistusta koskevia kriittisiii
aloitteita. Puoluekokous ei siksi
tehnyt eliikeuudistusta koskevia
pii?ittiksiii, vaan pddtti kiiynnistiiii
puolueen sisdisen keskustelun
uudistuksesta. Keskustelun poh-
jalta puolueen on tarkoitus tehdii
piiiit<iksensii tdmdn vuoden lop-
puun mennessd.

Yksi keskeisimpiii kiistaky-
symyksiii on ollut eliikeuudistuk-
seen liittyvii vakuutusmaksujen
tycinantaja- ja tyontekijiiosuuk-
sien muuttaminen niin, efld mo-
lemmat maksaisivat siitii yht2i
suuren osan eli 9,25 prosentlia.
Nykyisin tyonantaja rahoittaa
yksin AIP-eliikkeet, kansaneldk-

keet rahoitetaan. tyrinantajamak-
suln Ja verovaroln.

Tyontekijriille tuleva mak-
suosuus on tarkoitus korvata vas-
taavilla palkankorotuksilla.
Tyrintekijajerjestcjt ovat kuiten-
kin suhtautuneet epiiillen palk-
kakompensaation toteutum iseen.
Itseasiassa ty<intekij<iiltii on jo
vuoden I 995 alusta peritty yhden
prosentin suuruista maksua uu-
den jiirjestelmdn rahoittamiseen,
mutla tdmd maksu ei ole pienen-
tiinyt tyonantajan maksuosuutta
eikii myciskiiiin palkkoja ole
vastaavasti korotettu.

Toinen keskeinen kysymys,
josta vallitsee erimielisyyksiii
sekii hallituspuolueen sisiillii ettii
puolueiden viilillii, on rahastoi-
dun eldkkeenosan ns. vakuutus-
maksueldkkeen rahastojen hal-
linto. Sitii selvittdmddn on asetet-
tu erityinen selvitysmies Lennart
Liftman, joka jiitti tyristdin osa-
mietinn<in kesdkuussa.

Oikeisto- ja keskusta ovat ar-
vostelleet mietint<id siitii, ett2i sii-
nd esitetddn erityisen valtion
omistaman sijoitusrahaston pe-
rustamista yksityisten rahastojen
rinnalle. Arvostelua on herdttd-
nyt myris se, ettd valtiolla olisi
monopoli karttuneilla eliikesiiiis-
t<iillii hankittavien vakuutusten
hoitamisessa. Toisaalta selvitystii
on arvosteltu siitii, ettei siind vaa-
dita sijoituksille mitiiiin viihim-
mdistuottoa, eikii hallintokus-
tannuksia esitetii milliiiin tavoin
siiiideltiiviksi.

Sosiaal idemokraattisen puo-
lueen sisdlld on mycis virinnyt
keskustelu koko uuden eliikejiir-
jestelmdn suunnitellun rahoitus-
pohjan kestiiryydestii. Uudistuk-
sen takana olevat oikeisto- ja
keskustapuolueet eivdt sen sijaan
Liftmanin mietintoii lukuunotta-
matta ole juurikaan esittdneet kri-
tiikkiii uudistushanketta kohtaan
vaan toivovat edelleen eliikesopi-
muksen pitiiviin.
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Sairaus- ja
tytitapaturmakomitea
itittiinyt m ietintOnsd
Syksyllii 1993 asetetru sairaus-ja
tyritapaturmakomitea jiitti loppu-
mietintcinsd heindkuun alussa.
Komitean tehtavanA oli selvittiiii
kuinka sairausvakuutus, tydtapa-
turmavakuutus ja ty6ky\,ytt6-
myyseldkevakuutus voitaisiin
yhdistiiii. Alunpitden tehtavana
oli myos selvittdd, voitaisiinko
uusi vakuutus antaa tyomarkki-
naosapuolten hoitoon. Ty<imark-
kinaosapuolet eivdt kuitenkaan
pddsseet asiassa yksimieli-
syyteen, joten tema tehfiva jAtet-
tiin pois komitean saamasta uu-
desta toimeksiannosta.

Komitea esittii2i loppumie-
tinnrissddn, ettii tyrikyvyttomyys-
eldkkeestd luovuttaisiin koko-
naan. Sen tilalle tulisi pitkiiai-
kaiskorvaus. .jota maksettaisiin,
jos sairaus jatkuu yli vuoden
ajan. Uusi korvaus miiiiriiytyisi
kuuden fydky\,yttomlyttii edel-
tdneen vuoden tulojen mukaan
siten. ettd ndistd huonoin ja paras
jiitetttiisiin pois ja korvaus olisi
65 prosenttia neljiin jiiljelle jiiii-
vdn vuoden keskikuukausiansi-
oista.

Nykyinen tyokyvyttomyys-
eliike mAiirii),tyy piiiis?iiintciisesti
siten, ettd tyrikyvytt<imffiii
edeltdvistd neljiistii wodesta va-
litaan kaksi tulotasoltaan parasta

ja korvaus on 60 prosenttia ndin
saaduista keskiansioista miiiiriit-
ryyn luositulojen yldrajaan asti.
Tiitii r,uositulojen yldrajaa esite-
tddn korotettavaksi nykyisestd
7,5 kertaisesta perusmddrdstd l0
kertaiseen perusmddrddn. Uutta
korvauskattoa sovellettaisiin
myds sairauspdivdrahaan ja tyo-
tapaturmapiiivdrahaan.

Uuden etuuden myrintii-
miskriteerit olisivat nykyistii tyo-
kyr,yfi<imyyseliikettii tiukemmat,
ja oikeus etuuteen tarkistettaisiin
miiiiriityin viiliajoin. Myris kun-
totustoimintaa tehostettaisiin ny-
kyisest6.

Uuden vakuutuksen tulisi
komitean mukaan olla taloudelli-
sesti itseniinen. Ty<intekijiin
vakuutusmaksut perittiiisiin
mycis tulokaton yliftavista tulois-
ta toisin kuin nykyisin. Sairaus-
ajan piiiviirahan mddrdyfymis-
perusteita muutettaisiin siten,
ettd korvaus paremmin vastaisi
sairautta edeltiinyttii todellista
tulotasoa. Komitean laskelmien
mukaan uudistukset merkitsisi-
vdt kaikkineen kuuden miljardin
kruunun vuosittaisia siiiistojii.

Komitean mietintorin liittyi
useita eriiiviii mielipiteitii, ja
myris sen vastaanotto on lehtitie-
tojen mukaan ol I ut ristiriitainen.-
Tyonantajajiirjestrj SAF on vaati-
nut koko ty<in tekemistd uudel-
leen. SAF vasfustaa muun muas-
sa sitd, ettd komitea esittiiii tyon-

antajille pitkiiaikaista taloudellis-
ta vastuuta ty<intekijiin kuntou-
tuksesta.

Perhe-elflkkeiden
tulevaisuutta selvitetaen
Hallitus on antanut erityisen sel-
vitysmiehen tehtavaksi mietti6,
minkilainen perhe-eldketurva
uuteen eliikejiirjestelmii?in tulisi
liittiiA. Nykyiset perhe-eldkkeet
kytkeyryviit tiiviisti vanhuus-
el?ikkeisiin ja vanhuuseldkkeiden
uudistus merkitsee viiistiimiittii
mycis tarvetta uudistaa perhe-
eliikkeitii.

Toimeksiannossa edellyte-
tiiiin, ettii jos jonkinlainen perus-
turva perhe-eliikkeissii halutaan
siiilyttiiii, sen tulee olla tulohar-
kintainen. Perhe-eldkkeen suu-
ruuden tulee vastaisuudessakin
olla sidoksissa edunjiittiijiin
ansioeldkkeen tasoon, mutta sel-
vitysmiehen tulee ottaa kantaa
siihen, tulisiko korvaustasoa
muuttaa nykyisestd.

Muutokset eiviit saa lisiitii
perhe-el?ikkeistd aiheutuvia kus-
tannuksia. Selvitysmiehen tulee
jafiAa esityksensd viimeistidn
1.6.1991.

Nykyisiin perhe-eliikkeisiin
on tulossa muutoksia jo ensi vuo-
den alusta. Leskelle, jolla ei ole
huollettavanaan alle I 2-vuotiasta
lasta, tullaan alkueliikettii maksa-
maan vain kuusi kuukautta. Ny-

kyisin eliikettd maksetaan vuo-
den ajan. Lisiiksi osa perhe-eldk-
keeni maksettavasta kansaneldk-
keestd muutetaan eldkelisdksi,
jolloin ATP-eliike viihent?iii sitii
tiiysimiiiiriiisesti. Hallitus esitti
keviiiillii mytis lapseneldkkeen
ATP-osuuden puolittamista,
mutta tistd esityksestd on luolut-
tu muiden puolueiden vastustuk-
sen vuoksi.

Uusi el6kerahasto
perustettu
Yleisen lisiieliikejiirjestelmdn ra-
hastoja hoitamaan on perustettu
heindkuun alusta kuudes rahasto.
Uuteen rahastoon tullaan siirtii-
miiiin 10 miljardia kruunua en-
simmdisestd, toisesta ja kolman-
nesta yleisestd eldkerahastosta.
Rahat on tarkoitus sijoittaa ensi-
sijaisesti pienten ja keskisuurten
yritysten osakkeisiin. Korkein-
taan 30 prosenttia varoista voi-
daan sijoittaa pcirssinoteeraftui-
hin yrityksiin.

SINIKKA LAITINEN
E I cike turv a ke s kuks en tut kij a
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Kiria neuvoo

PANOSTAMAAN TYOIfflffYN

Huomisen tyttkyky -projekti tar-
vitsee mycis kirjallista tukea, joka
on pantu yksien kansien vdliin.
"Panosta ty<ikykyyn" on 160-si-
luinen Tyoeliikelaitosten Liiton
ja Ty<iturvallisuuskeskuksen jul-
kaisema ki{anen, joka syste-
maattisessa muodossa kertoo yri-
tyksille ja tyontekijoille, miten
tyokyvystii voidaan pit[ii kiinni
vield huomennakin.

Tekstit on laatinut toimittaja
Kari Rissa, joka tunnetaan -
muun ohella - useiden tasokkai-
den tytioloja ja tyosuojelua kiisit-
televien opaskirjojen tekijiinii.
Hiinellii on ollut tukena vahvoja
taustavoimia, muun muassa
tyomarhkinajiirjesttijen asiantun-
tijoita.

Tyttkykye koskettelevaa kir-
jallista materiaalia on tdssd maas-
sa yllin kyllin. Tiimii niikyy kir-
jan loppuun liitetystii liihdeluet-
telosta. Tarvitaanko siis vielti
uutta opusta 6hdn runsauteen?

Kyllii tarvitaan. Uuteen kir-
jaseen on onnistuneesti koottu
olemassa oleva asian tietdmys.
Se on esitetty ymmdrrettdvdssd
muodossa, ja samalla on kerrottu
alan ktsitteisto ja terminologia
niin, ettd projektissa ei puhuta
toistensa ohi.

Yksin kirjanen ei tietenkidn
riitd, vaan tarvitaan koulutusta,
keskustelua ja yhteisty<itii, j oiden
tyrikaluksi kirja onkin kirjoitetnr.
Yksityiskohdat taas voi tarkistaa
oppineemmasta aineistosta, j osta
tuoreena esimerkkind on asian-
tuntijoiden kirjoittama, Ilmarisen
j a Tyoterveyslaitoksen yhteistyo:
"Hyvii tyokyky".

Erds esiteltdviin kirjan teht?i-
vd on motivoida osapuolia yllii-
pitiimliiin tyrikykya yhdessii. Ta-
loudelliset uhat ja hyvinvoinnin
mahdollisuudet esitetdin pelkis-
tetysti. Mainitsematta tosin jiiii
se, ettd tyokyvynja kunnon vaa-
limisella pitentyvii kolmas ikii
myos lisiiii eldkemenoja. Toisaal-
ta ty<issii omaksuttu turvalli-

Panosta tycilcyfun. Tbimittanut Kari Rissa.
Jul kai s ij at Ty d ekike I a i t o s t e n L i i t t o j a Ty dturv alli s uus ke s kus, I 6 0 s.

suusajattelu vdhentdd varmasti
tapaturmia ja sairauksiakin mytis
yksityiseliimiissii, joka tdssd suh-
teessa onkin varsinainen ongel-
ma-alue.

Kirjassa on korostetettu yri-
tys- ja linjajohdon panosta. Tdmd
on olennainen ldhtrikohta muun
muassa Metsd-Serlan toiminta-
mallissa, joka on otettu ki{aan
ikiiiin kuin perusmalliksi nimelld:
KYKY.

Omavastuu on asia, joka oli-
si ansainnut suuremman paino-
tuksen. Loppujen lopuksi kaikki
on tyontekijAstii itsestiiiin kiinni.
Liikkua, syodd terveellisesti ja
tyoskennellii ergonomisesti pitdd
juuri sen, jonka ty<ikyrystd on
kysymys. Toinen ei voi sitd toi-
sen puolesta tehdii.Yhdessii voi
kaikki toki sujua paremmin.

Jatkuruutta olisi ehkii pitii-
nyt myos korostaa. Ei riit2i siirty-
minen uuteen eldmdnasentee-
seen - siitd on tultava pysyvA.
Vakiinnuttamisen vaiheessa tule-
vat vastaan suurimmat vaikeu-
det.

Panosta ty<ikykyyn -kirjasen
pitiiisi lukea jokaisen ty6elaman
vaikuttajan. Tehtiiviiii helpottaa
selventdvd otsikointi, kuvat ja
piirrokset sekii erilliset "kaina-
1o"-artikkelit. Vuosien varrella
vanhenevaa lukijaa lohduttaa
mycis se, ettd omat jaksamisen
vaivat ja vaikeudet ovatkin ylei-
nen ja luonnonmukainen ilmio.
Itseddn pitaa ymmArtiiii ja oikeal-
la tavalla auftaa. TdhAn tarjoaa
kirjamme tienviitat.

SEPPO PIETILAINEN
Eltiketurvakeskuksen

lainopillis ena j o htaj ana to imiva
varatoimitusjohtaja

oo

N
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Huomisen tytikyky -proiektin tavoitteena on
lr

-Suomalaisilla tuntuu olevan k5-
sitys, jonka mukaan vanhuuseli-
keikii olisi 55 vuotta. Nyt on aika
muuttaa toimintatapoja ja asen-
teita, sanoi Tyoeliikelaitosten Lii-
ton toimitusjohtaja Penui Kosta-
zo Huomisen Tytikyky -projek-
tin julkistamistilaisuudessa elo-
kuun 19. piiiviinii 1996.

-Kuntoutusta ja tyokykyii
ylliipitiiviizi toimintaa kehifi amal-
ld voidaan huolehtia tyontekijoi-
den ty<i- ja toimintakyvystd siten,
ett'i entistd harvemmin eliikelau-
sunnon kirl'oittaminen olisi tar-
peellista. Tyoeliimiissii tiih[n tiih-
t?iiiviiiin kAytAnnon toimintaan
pyrkii Huomisen Tyokyky -pro-
jekti.

Laajasti koulutusta ja tiedo-
tusta sisdltdvdn projektin toteut-
tavat ruosina 1996-1997 Tyoelii-
kelaitosten Liitto yhdessii Tyotur-
vallisuuskeskuksen, Eliiketiedo-
tustoimiston ja ty<imarkkinajiir-
jestojen kanssa.

-Huomisen tyrikyky -pro-
jekti pyrkii uuden toimintatavan
kiytiimiseen monipuolisella kou-
lutuksella, sanoo Telan yliliiiikiiri
Jukka Kivekis, joka toimii my<is
projektin johtajana. -Projektin
tavoitteena on fyritd, ty<iympiiris-
toii, ty<iyhteisojii ja yksiloitA ke-
hittiimiillii saada ihmiset pysy-
miiiin pidempiiiin tyrieliimiissii.

II TI

Uudenlaista
tyOkyvyn arviointia
Huomisen Tytikyky -projekti
kouluttaa noin 6000 liiiikiiriii ja
kuntoutuksen ammattilaista uu-
denlaiseen tyokpryn arviointiin,
jossa hoito- ja kuntoutusmahdol-
lisuudet pyritriiin tarkasti hyo-
dyntiimii?in.

Eri puolille Suomea koulute-
tun 300 liiiikiinasiantuntijan voi-
min jaetaan tyokyvyttrimyys- ja
kuntoutuslausuntoja kirj oittaville
liiiikiireille tietoa tyokyvyn arvi-
oinnista paikallisissa koulutus-
ryhmissii.

Opetuksessa painottuvat
tyon ja tyoeliimiin tuntemus, ldd-
kiirin rooli tyrikyvyn miiiirittelys-
sh sekd ennen kaikkea tyokyvyn
arviointiin tarvittava paikallinen
verkostoifuminen.

Tydterveyshuolto
avainasemassa
Tyciterveysliiiikdreiden ja -hoita-
jien koulutuksella rohkaistaan
ty<iterveyshuoltoa viemiiiin tyky-
osaamisensa tyopaikoille. Tyri-
terveyshuolto voi toimia tyopai-
koilla aloitteellisena ja aktiivise-
na tykytoiminnan kiiynnistiijii-
nd.

Koulutus tavoittaa yli puolet

IT

Suomen fyoterveyshuoltoyksi-
koistii. Siihen arvioidaan osallis-
tuvan 1300 tyriterveyshuollon
ammattilaista sekii 600 tyopaik-
kojen edustajaa. Koulutus kdsit-
tdd useita koulutusjaksoja, joissa
Tyoterveyslaitos, eldkeyhtitit ja
-laitokset kouluttavat tyoterveys-
huollon ja tyopaikAojen edusta-
Jla.

YhteistyOnd tydpaikoilla
Tyttlrykya ylliipitAvii toiminta ta-
pahtuu tyopaikoilla. Koska kaik-
kia ty<ipaikkoja ei voida tavoit-
taa, tarvitaan monenlaisia koulu-
tusohjelmia ja liihestymistapoja.
Tiirkeiiii on niihdii tykytoiminta
ty<ipaikoilla tapahtuvana yhteis-
tycind, josta hy<ityviit kaikki osa-
puolet.

- Koulutus painomru erityi-
sesti tyky-toiminnan kiiynnistii-
miseen ja seurantaan ty<ipaikoil-
la. Eri puolilla Suomea jiirjeste-
tddn motivoivia herdtetilaisuuk-
sia sekd syvent[vid tyky-se-
minaareja, Kivekiis tarkentaa.

Tyky-toiminta ja tyokpystii
huolehtiminen yritetddn saada
mycis osaksi ammatillisten oppi-
laitosten, opistojen ja liikkeen-
johdon normaaleja perusopetus-
ohjelmia.

Tyoeliikeyhtirit ja -laitokset

j iirjestiiviit omalle asiakaskunnal-
leen tyky-toiminnan koulutusta.
Kivekds toteaakin, ettii vain tyo-
eliikejiirjestelmd voi kertoa tycin-
antajille, mitii tyokyvytttimlys
niille maksaa.

Runsasti materiaalia
Projekti on tuottanut yhdessii
Tyoturvallisuuskeskuksen kans-
sa Panosta tyokykyyn -kirjan.
Sen pohjalta tehty atk-pohjainen
koulutusohjelma on tycipaikoille
tarkoitettu ty<ikalu, jonka avulla
tykytoimintaa voidaan toteuttaa.
Lisiiksi kirjan pohjalta on valmis-
tettu esite ja kalvosarja.

Huomisen Tyttkyky -prqek-
tin keskeisten koulutusohjelmien
toteutusta ja vaikuttaluutta seu-
rataan Helsingin Yliopiston kan-
santerveystieteen laitoksen to-
teuttamassa arviointitutkimuk-
sessa. (mlt)

&DlL.

VAHENTAA EI.AI(KEELLE
HA]GUTUMISTA
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Laaja viestintdkampanja harmaan ta louden kitkemiseksi kdynnissd :

I I

Edustava joukko viranomaisia, laitoksia,
ty6ma rkki naj ti ri esttii ii i a e I i n kei n oe I d m d n
taustavoimia on ldhtenyt liikkeelle harmaan
talouden kitkemiseksi suomalaisesta
yhteiskunnasta. Tavoitteena on tehdi suurelle
yleistille tunnetuksi tdmdn ilmitin vaikutuksia ja
pyrkifl muuttamaan ihmisten asenteita harmaan
ta I oude n vasta i si ks i. Mytis tytiel ti kei ti ri este ! m d
on hankkeessa ndkyvdsti mukana. Kampanja
kestdd marraskuulle saakka.

Harmaa talous syc!, yhteisestii
kukkarosta joka vuosi arviolta
toista kymmentd miljardia mark-
kaa. Sen piirissii ahertavat yrittii-
jiit ja tyontekijiit ovat yhteiskun-
nan vapaamatkustajia, jotka
nauttivat julkisista palveluista ja
sosiaaliturvasta, mutta jattavAt
viulut muiden maksettavaksi.
Toiminta on useimmiten muilta
osin aivan tavallistaja laillista lii-
ketoimintaa, mutta lakisddteiset
sosiaalimaksut, verot ja eliike-
turva jateteen hoitamatta. Mo-
nesti tamd on tyontekijiin ja sen
teettiijiin vdlinen keskindinen so-
pimus, josta ei hiiskuta muille.

Kuutamokeikkoihin on vai-
keaa pii2istii k[siksi, kun kyseessd
on tdllainen kahden kauppa. Se
pdtee my<is tyoeliikevakuutuk-
sessa. Tycintekijii ei tietenkddn
vaadi ETK:n rekisteriin my<is-
kiiiin jnlkikiiteen sieltd puuttuvaa
harmaata tyosuhdettaan. Eliike-
turva saajiiiidi siltd osin saamatta
ja sillii siisti.

Hallitus teki aloitteen
Aloite harmaan talouden kam-
panjasta liihti valtioneuvostosta,
joka osoitti siihen myris varat.
Mukaan haluttiin ja myris saatiin
edustava joukko elinkeinoeld-

miin ja tyomarkkinoiden jiirjestri-
jii SAK:sta jaTT:stii liihtien. Mu-
kana on yhtd lailla niin yksityisen
kuin julkisenkin sektorin laitok-
sia. Viestiii levittiiviit myos y,rittii-
jien jiirjest<it. Tyoeliikejiirjestel-
mdstd mukana ovat sekd Tela ettd
ETK, joka vastaa kaltanndn
tyostii. Myos Kela liihti mukaan.

Kampanja allekiryoittajien
madra ja laatu viestivdt, ettd asi-
alla ollaan nyt tosissaan ja tulok-
sia on lupa odottaa.

Vetovastuussa ovat Verohal-
litus ja Ty<iministeriri. Ne ovat
suunnitelleet viestintdkampanjan
kokonaisuuden ja valmistaneet
kaytettevAn aineiston yhdessii
mainostoimiston kanssa. Toki
myos muita yhteistyokump-
paneita on kuultu jo valmiste-
luvaiheessa. jona ne ovat voineet
sitoutua hankkeeseen.

Nfikyvdstiesilld
Kampanjan tunnus "Harmaa ta-
lous, musta tulevaisuus" on jo ta-
voittanut suurimman osan
suomalaisista. Mustavalkoinen
yleisilme niin lehti-ilmoittelus-
sa, esitteissd kuin muussakin
viestinndssd tehostaa sen vaiku-
tusta.

Laajan lehti-ilmoittelun ja

TV-mainonnan lisiiksi kampan-
jan vdlineistcirin kuuluu niin sa-
nottu jokamiehen esite, jota levi-
tetiiiin tyopaikoille ja julkisiin ti-
loihin. Myos yli 5000 pysiikkika-
tosta eri puolilla maata on saanut
koristeekseen kampanjajulistei-
ta, joita on valmistettu kuusi eri-
laista kohderyhmiinsii mukaan.
Niite ldytyy sekd suomeksi ettd
ruotsiksi.

Kampanja on ottanut nuori-
son huomioon aivan omana koh-
deryhm?iniiin. Nuoria varten
suunniteltiin oma lehti-ilmoitus
ja juliste, jotka puhuttelevat juuri
heita. Ilmoitus julkaistaan nuor-
ten suosimissa julkaisuissa, City-
lehdessii ja Helsingin Sanomien
Nyt-liitteessa. On hyvii, ettd ker-
rankin on ajateltu pitemmiille tu-
levaisuuteen. Nuoret piiiittiiviit
huomenna. onko ylihuomisen ta-
loudessa vield harmaita ja mustia
pisteitii.

Jos harmaa talous saa naker-
taa yhteiskunnan perustuksia
kaikessa rauhassa, fulee pdd en-
nen pitkiiii vetdvdn kdteen. Rahat
eivat riitA yhteiseen hyviiiin, jos
kaikki eiviit osallistu rahoituk-
seen samoin perustein. Edessd on
hyvin pian leikkausten tie ja jul-
kisen palvelurakenteen karsimi-
nen.

Harmaan talouden vastainen
kampanja on yritys vaikuttaa
kansalaisten mielipiteisiin niin,
ettd harmaa talous saataisiin liipi-
niikyviiksi ja hiimiiriimiehet pal-
jastuisivat.

kksti:
JOUKO MOILANEN

E lciketurv akes kuks en tiedo ttaj a

Mukana:

Oikeusministeri<i
Sisiiasiainmini steriti
Keskusrikospoliisi
Val tiovarainmini steri<i
Verohallinto
Tirllilaitos
Kauppa-ja
teollisuusm ini steriti
Sosiaali- ja
terveysministerio
Tytiministeri<i
Oikeuskanslerinvirasto
Teollisuuden ja
Tytinantaj ain Keskusliitto
Palvelutycinantajat
Suomen Yrittiijat
SAK
AKAVA
STTK
Suomen Kuntaliitto
KELA
Tytieliikelaitosten liitto
El?iketurvakeskus
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Palvelua tarpeitten mukaan
ETK:n koulutus uudistui

Eldketurvakeskuksen koulutuspalveluita
pidetddn asiakashaastattelun mukaan

tarpeellisina ja melko hyvind.

Vaikka tMyvdisyys koulutuksen laatuun onkin
leimaa-antavaa, myds keh ittdm isideoita ri ittid.

Osa niistd tulee ndkymddn io
tdmdn syksyn koulutuksessa.

Viime kes?inii haastateltiin kol-
mealqmmentii ETK:n koulutuk-
sen asiakasta, jotka oli poimittu
eldkelaitosten, eliikekassojen ja
-sdiiticiiden, Kelan, sosiaali- ja
terveystoimen sekii tycivoimahal-
linnon edustajista. He kertoivat
ETK:n koulutustilaisuuksien laa-
dusta.

Kysymyksillii selvitettiin
koulutuksesta tiedottamista,
kurssien sisdltod, koulutus-
menetelmid sekii kiiytiinnon jiir-
j estelyj en toimivuutta.

-Osallistuja tulee hakemaan
koulutuksesta tietoja ja taitoja,
joilla hiin voi auttaa omaa asia-
kastaan. Meidiin tdrkein tavoit-
teemme on suunnitella ja toteut-
taa koulutustilaisuudet niin, ettd
asiakkaan odotukset fiiliftyvet,
sanoo koulutuspii?illikko Marja-

Liisa Punnonen elokuussa toi-
mintansa aloittaneen koulutusyk-
sikrin tavoitteista.

Yksik<issii tyciskenteleviit
myos piiiitoimiset kouluttajat
Barbro Lillqvist, Kalevi Matilai-
nen.ja Mauri Qvintus. Koulutus-
taitojen lisiiksi heillii on vahva
kokemus neuvontaty6std ETK:n
palvelup[ivillii. Koulutussihtee-
it Marina Sirola ja Anna Uusi-
tupa hoitavat koulutuksen kiiy-
tiinnon j ?irj e stelyj ii.

Koulutusohjelmat
ajantasaistetaan
-ETK:n koulutusta{ontaa tul-
laan monipuolistamaan. Lyhyi-
den, tietoiskutyyppisten tilai-
suuksien tarve on ilmeinen. Tdsti
osoituksena oli syyskuussa pide-

tyn tytitt<imiin toimeentuloturvaa
kiisittelev?in tietoiskun suuri suo-
sio, Punnonen sanoo.

Koulutustat'onnan runkona
siiilyviit kurssit tytieliiketie-
toudesta, eliikkeen laskennasta ja
vastuunjaosta. Jotta piiiistiiiin ny-
kyistii parempiin oppimistulok-
siin, kouluttajat uusivat sisiilttijiija samalla uudenaikaistetaan
mytis koulutusmenetelmid.

Kouluttajien ohella luen-
noitsijoina toimivat edelleen
mytis muutkin ETK:n asiantunti-
jat.

Selvitettiiviina on, riift evetkd
resurssit laajerrtaa tilauskurs sien
pitiimistii asiakkaan luona. Tila-
uskursseja on jo aiemmin to-
teutettu muun muassa Kelan eri
toimipisteissii.

Koulutusopas auttaa
suunnittelussa

-Asiakkaat haluavat oman suun-
nittelunsa tueksi tietoa siitii, mil-
laista koulutusta ETK tarjoaa.
Sen vuoksi koulutuspalveluista
tullaan julkaisemaan puoli-
luosittain koulutusopas. Ensim-
mdinen ilmestyy jo ensi keviiiin
koulutustilaisuuksista, Punnonen
kertoo. Hiin jatkaa, ett'd muu-
toinkin koulutustiedotteiden ja
asiakasyhteyksien parantaminen
on yksiktin tyosuunnitelmissa.

ANNA UUSITUPA
E I ei ke turv a ke s lcu ks en

koulutussihteeri

Elciketurvakeskuksen uuteen koulutusyksikkdr)n kuuluvat kouluttaja Barbro Lillqvist, koulunaia Kalevi Matilainen, koulutussihteeri
Marina Sirola, kouluttaja Mauri Qvintus, koulutussihteeriAnna Uusitupa ja koulutuspddllikld Marja-Liisa Punnonen.
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VakOn pdiittiksid

Vammalan seudun kekassan
osakkailla ei lisdmaksuvelvollisuutta

Elikelautakunta oli kumonnut eldkekassan jfl senilleen tekemdt
maksuunpanot, koska ne eivdt olleet lain tai sopimuksen mukaisia.
Pidttiksisti on kerrottu Tydeldkkeessd 4/95. Vak0 pysyttivoimassa

eldkelauta ku nnan pdiittiksen loppqlulgkscn. Va k0 on a ntan ut kai kkiaan
I 1 0 samansisdltdistfr pfr dtdst6.

Irtrtr'/ttt .lO.\ lt)t)() l,rl.()tt rii,tt,,1 77,, -ir . ri

Pdfltds ja sen perustelut
Vammalan seudun eldkekassassa
oli usean luoden aikana syrtynl.t
tosiasiallista alijiiiimiiii eli tap-
piota, joka tuli ilmi vasta vuonna
I 994. Vajaus johtui suurimmaksi
osaksi siitii, ettd osakkaat eivdt
olleet maksaneet maksuun-
pantuj a vakuutusmaksuj aan sekd
siitd, ettei eldkekassa ollut mak-
suunpannut kaikkia vakuutus-
maksuja.

Vammalan seudun eldkekas-
sa mddrdsi osakkaiden maksetta-
vaksi vuoden 1993 tilinpiiii-
tciksen mukaista alijiiiimiiii ja
vuoden 1994 tulosennusteen mu-
kaista vajausta. Vuoden 1994 ali-
jii?imii oli syntynyt vuoden 1993
vakuutusteknisissd laskelmissa
olleesta laskuvirheestd, kassan
vakuutusmaksutulojen alenemi-
sesta ja eldkevasruiden kasvami-
sesta.

Vakuutusoikeus katsoi, ettd
Vammalan seudun eldkekassan
woden 1993 tilinpiiiitoksen
osoittaman alijiiiimiin peittiimi-
nen vakuutusmaksuvelvollisilta
lisiimaksuilla vaatii, ettd kassan
sii?intoihin on otettu vakuutus-
kassalain (VKL) 76 g:n mukai-
nen mddrdys. Ilman siiiinn6issii
olevaa nimenomaista miiiiriiystii

ei kassankokouskaan, jolla kas-
san sddntcijen l6 $:n mukaan on
ylin piiiitcisvalta eldkekassan asi-
oissa, voi lisimaksuvelvolli-
suutta asettaa. Alijiiiimiin peri-
mistd vakuutusmaksuvelvolli-
silta ei voi t?ihiin oikeuttavan
siiiintrijen mddrdyksen puut-
tuessa perustaa myriskddn sosi-
aali- j a terveysministericin ohj ee-
seen tai mddrdykseen.

Kassan vuoden 1994 tulos-
ennusteen mukainen ennakoi-
tava vajaus sisdlsi vuoden 1993
vakuutusteknisissd laskelmissa
olleen laskuvirheen. Vakuutus-
oikeus katsoi, ettd tdmd laskuvir-
heen osoittama summa on rin-
nastettavissa sellaiseen kassan
toiminnasta syntyneeseen alijdd-
mddn, jonka periminen lisii-
maksuin vakuutusmaksuvelvol-
lisilta vaatii nimenomaisen lisii-
maksua koskevan mddrdyksen
kassan siiiinnriissii. Sii2int<ijen 9
$:n 2 momentin mukaisella
vakuufusmaksun ennakkomak-
sulla ei tiillaista alijiiiimiiii voida
peittiiii.

Vakuutusoikeus perusteli
piiiitcistiiiin lisiiksi sillii. ettd kas-
san j dsenen ja osakkaan oikeudet
ja velvollisuudet, mukaan lukien
vakuufusmaksun suorittajan vas-

tuu kassan sitoumuksista ja sen
mddrdstd, miiiiritelliiiin VKL:ssa
ja sitii edeltiineessd avustuskassa-
laissa sekd kassan sddnnriissd.
VKI:n 12 $:n ja avustuskassa-
lain 7 $:n mukaan vakuutuskas-
san sddnn<iissd on maininava sii-
td, ketkd ovat velvollisia suoritta-
maan kassalle vakuutusmaksua
ja miten maksu miiiiriiyfyy, sekii
siite, mika on vakuutusmaksun
suorittajan vastuu kassan si-
toumuksista ja sen miiiirii (lisii-
maksuvelvollisuus).

Vammalan seudun eldkekas-
san sddnn<iissd ei ole mainintaa
lisdmaksuvelvollisuudesta.

PENTTI KOIVISTOINEN
Ekiketurvakeskuksen

lakiosaston
pcitillikl<)

MINTTU.TIETOKANNAT
NYT MYfiS

INTERNETESA

TT-Tietopalvelut Oy:n Minttu-
ohjelmistossa on eri tiedontuot-
tajien tietokantoja yli 70. ETK
y[apitea niistii neljii?i, jotka ovat:
ELLA - eliikelakitietokanta
ENTI - entiset tytieliikelakipykii-
Ht
ESOR - eldkeasioiden sovelta-
mis- j a ratkaisutietokanta
EYLE - yleiski{etietokanta.

Kesdkuun alusta 1996 Mint-
tu-tietokannat ovat olleet k[yet-
tiivissii myris Intemetin viilityk-
selld, osoitteella:
http ://www.tt-tietopalvelut.fi.

Mintun kiiytt<i on maksullis-
ta. Tietoja sopimuksista, tunnuk-
sista ja kiiy<istii voi antaa TT:Tie-
topalvelut Oy/Ir4arkku Kolari ja
Leevi Kiirkkiiinen. TT:Tietopal-
velut Oy:n osoite on PL 406,
02101 Espoo ja puhelin (90)
4571.

Eldketurvakeskuksen kotisivu valmistuu
Eliiketurvakeskus avaa lokakuussa internet-kotisivunsa.
Kotisivun osoite on h@ ://www.elaketurvakeskus.etk.fi.
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IAIT JA SOSIAALITURVA.
SOPIMUKSET KANSISSA

Lakikirja sisiiltiiii yksityisen ja
julkisen puolen uudet lait, ase-
tukset, ministeririn pddtrikset,
vakuutusehdot ym. Kirja on il-
mestynyt kahden tai kolmen wo-
den vdlein lainmuutosten voi-
maantulosta riippuen.

Viimeisimmiin eldkeremon-
tin seurauksena on edellinen,
vuoden 1994 painos tdysin van-
hentunut, joten uudella painok-
sella on ollut kysyntiiii.

Uutta kirjaa saa my<is lyhen-

nettynd versiona, ns. kansanpai-
noksena, joka sisiiltiiii uudet lait
ja asetukset.

Kirjaa saa tdysimittaisena
(640 s.) mycis ruotsiksi nimellii
Arbetspensionslagstiftningen
1996. Ruotsinkielinen kansan-
painos oli loppuunmyyty jo tou-
kokuussa. Suomen- ja ruotsin-
kielistii lakikiriaa on vield varas-
tossa. Hinta on 80 markkaa.
Kansanpainoksen hinta on 40
markkaa.

Kansio I sisiiltiiii EU:n sosiaali- pottaa niin ikiiiin muun muassa
turva-asetukset l408l7l ja 5741 elikeoikeuden syntymistii ja tur-
72, joissa siiiidetiiiin EU/ETA- vaa elZikkeiden maksamisen
kansalaisten sosiaaliturvasta hei- sopimusmaasta toiseen.
diin liikkuessaan EU/ETA-mais- EU-maiden kansalaisten
sa. osalta Euroopan maiden kanssa

Kansio II puolestaan si siiltiiii solmitut sosiaaliturvasopimukset
Suomen solmimat sosiaaliturva- korvaufuvat suurelta osin EU-
sopimukset, sairaanhoitosopi- asetuksilla.
mukset ja Wienin yleissopimus- Kansioiden yksittiiishinta on
ten sosiaaliturvaa koskevat mdd- 100 markkaa. Eldketurvakeskus
rdykset. toimittaa kansioiden tilaajille uu-

Sosiaaliturvasopimus kuten det sopimustekstit omakustan-
EU-asetuksetkin miiiiriiiiviit siitii, nushintaan.
missd maassa sosiaalifurva on Kiinnostuneet voivat ottaa
kulloinkin jiirjestettdvd ja estdvdt yhteyttii ETK:n postitukseen pu-
niiin kaksinkertaisen vakuuttami- helin l5l l.
sen. Sosiaaliturvasopimus hel-

ryoruKEPAtvA 5.1 1 .1 996
Helsingin Messukeskuksessa

Tytieliike, Eurooppa ja Tulevaisuus ovat tdmdn syksyn Ty<ieliike-
piiiv?in teemana.

Eliikevarojen sijoittamisesta alustaa Teollisuuden ja Ty<in-
antajain Keskusliiton johtaja Jussi Mustonen otsikolla "tuotta-
vuus, turvaavuus vai molemmat?" Samaa aihetta tarkastelee Il-
marisen toimitusjohtaj a Kari Puro tyoelakejiirjestelm?in niik<i-
kulmasta.

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikkn Mcinkire pohtii Suomen
ty<ieliikejiirjestelmiiii tulevaisuuden Euroopassa.

Professori Esko Antola Jean Monnet-oppituoli Turun yli-
opistosta kysyy Moniulotteiseen vai riisuttuun Eurooppaan?

Kommenttipuheenyuorot kiiyttiivdt Kansaneliikelaitoksen
johtaja Helena Pesola ja ETK:n varatoimitusj ohtaja Seppo Pieti-
ldinen.

EUIKETURVAKESKUS

Eliiketurvakeskukseen on perus-
tettu 1.8.1996 koulutusyksikk<i,
jonka vastuualueita ovat sekd ul-
koinen asiakaskoulutus ettd
oman henkilcistcin koulutus.

Koulutusasioiden uudelleen-
jiirjestelyn tavoitteena on kou-
lutuspalvelujen laadun kehittii-
mlnen.

Koulutusyksikrin toiminnasta
vastaa koulutuspiinllikk<i Marj a-
Liisa Punnonen. Kouluttajina
yksikcissii toimivat Barbro Lill-
qvist, Kalevi Matilainen ja Mauri
Qvintus ja koulutussihteereind
Marina Sirola jaAnna Uusitupa.

El?iketurvakeskuksen vies-
tintdosastolle on 1.10.1996 alka-
en nimitetty tiedottajaksi VTM
Thrja Tuomisto. Hdn toiminut
osastolla woden verran vt. tie-
dottajana ja sitd ennen eri tehta-
vissii Eliiketurvakeskuksen lai-
nopillisella ja luottovakuutus-
osastolla.

PORASTO

Oy Porasto Ab:n Eliikelaitospal-
velut-osastolle on nimitetty eld-
keasiain esittelijiiksi I nne Ranta.

Tarja Tuomisto

Anne Ranta

TIETOKONEPALVELU

Oy Tietokonepalvelu Ab:n toimi- kej2irjestelm2in keskusrekisterid.
tusjohtaja Erkki Lauho on eron- Yhti<in toimitusjohtajan teh-
nut tehtevastiiiin 11.9.1996 toi- tiiviii hoitaa toistaiseksi ETK:n
mittuaan siind tammikuusta 1995
liihtien. TKP on Eldketurvakes-
kuksen tyt?iryhtio. joka toimii
toista vuottaan eldkevakuufus-
alan suunnitteluyhti<inii. Aikai-
semmin TKP hoiti myos tyoelii-

tietohallintojohtaja Juhani Kar-
j as ilta, joka toimii my<is hallituk-
sen puheenjohtajana. Yhtiolle et-
sitiiiin parSikaa uutta toimitusjoh-
tajaa.

Nimityksid
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English Summary

Commissioned by the Ministry
of Social Affairs and Health,
Matti Louekoski, Member of the
Board of the Bank of Finlan{
has looked into the legislation
governing employment pension
companies and come up with a
proposal for a specific Act on
employment pension companies
with detailed provisions on
adminishation and exercise of
power. The purpose of this new
legislation is both to increase the
power of influence of the labour
market organizations in the
administration of the employ-
ment pension companies and to
strengthen the independence of
pension companies in making
investnent decisions. In select-
ing board members, the focus
shall be on experience and
expertise, especially in the field
of investrnent. Furthermore,
equal representation of employ-
ers and employees in the
administration shall be ensured.
The pursuit ofan independent
pension policy requires a
separate inve strnent or ganiz-
ation, with clearly defined
powers and codes ofprocedure.

Matti Louekoski's proposal
rests on the principle that power
and responsibilities shall be
concentrated in the hands of
those who are most affected by
the operations of employment
pension companies. In view of
guaranteeing the flow of capital
for the benefit of Finnish
industry and securing employ-
ment pensions, Louekoski finds
it justified to invest more
employment pension funds in
the economy. Despite the risks
involved, employment pension
funds shall increasingly be used
to finance business undertak-
ings, provided that the employ-
ment pension companies
themselves enjoy a good

financial standing and are
capable of making independent
invesfrnent decisions in their
own interest to protect the
interests of the insured popula-
tion.

Opinions on the proposal
are divided and Louekoski
himself believes that the odds
are 60-40 in favour ofthe
proposal being accepted.

The long-term projections
of pension expenditure made at
the Central Pension Security
Institute show that pension
expenditure is kept in check.
Indee4 the projected pension
expenditure percentage, i.e.
pensions as per cent ofwages,
for the years afrer 2020 has been
declining steadily, representing
34% :ui,the most recent projec-
tion published in the spring.
Underlying the declining trend
are the pension reforms of this
decade, which have caused a
drop in both average amounts of
pension and number ofpen-
sioners. The most recent pension
reform alone reduced the
pension expenditure percentage
by a good three percentage
points. However, the legislative
amendments have not had the
same effect on the pension
expenditure percentage pro-
jected for the years before 2015,
which has been increasing rather
than decreasing, mainly due to
the unexpected economic
depression and the resulting
mass unemployment.

The foreseeable steep
increase in the pension expendi-
ture percentage is largely
attributable to the ageing of the
population. Another contribu-
tory cause is the fact that the
employment pension scheme in
the private sector will attain
maturity, which means that the
newly awarded pensions will be

somewhat higher in amount
than the pensions that are
discontinued.

Long-term proj ections vary
from time to time depending on
the legislation in force at the
time the projection was made as
well as on the assumptions of
productivity growth and
employment trends. In terms of
pension expenditure and
pension financing, economic
growttr is crucial. As it is not
possible to make long-term
forecasts of economic fluctu-
ations, calculations are based
on schematic assumptions of
productivity growth and
employment trends.

The Act on Equality
betweenWomen and Men,
which took effect in 1987 in
Finlan4 permitted the applica-
tion of different eligibility
criteria for pension for men and
women under optional supple-
mentary pension plans set up
before the enforcement of the
Act. Under such pension plans,
which are especially common in
the banking and insurance sector
in Finlan4 the retirement age is
generally lower for women than
for men and only women are
eligible for survivor's pension.
However, in consequence of the
judgments of the European
Court of Justice (ECJ) ruling
that such practices constitute
sexual discrimination and are in
violation of the Treaty of Rome,
this Act now needs to be
amended. It will no longer be
possible for employers to
employ different pension criteria
for men and women doing the
same job. A working group
appointed by the Ministry of
Social Affairs and Health have
discussed the issue but have so
far failed to reach an agreement
as to the mode of adoption of

the principle of equality.
However, even now the individ-
ual may invoke the judgment of
the ECJ, as the principles of
equality constitute directly
applicable law in Finland.

The Finnish government
budget for 1997 totals FIM l9l
thousand million, which is 5%
less than that ofthe current year.
Thanks to the surplus of the
employment pension scheme,
the public deficit easily stays
below the limit of 3% of the
gross domestic product and thus
meets the criteria of the Euro-
pean Monetary Union. How-
ever, with 6l%, Finland's
government debt will still
slightly exceed the allowable
level of 60% of GDP in 1997
despite continued heavy
borrowing by the government
from the employment pension
scheme.

Government takes measures
to boost domestic consumer
demand and encourage gainful
employment by lowering
income taxes and raising
environmental and other taxes
and by revising the qualifring
criteria for social security
benefits. For instance, the
qualifuing age for entitlement to
unemployment benefit beyond
the maximum 500 days is raised
to 57, which means that access
to the exit path into retirement
on unemployment pension is
postponed with two years, from
around 53 years to 55 years. The
budget is based on the rather
optimistic forecast of economic
growth being in the range of 4
per cent. If growth is clearly
slower, the rate of unemploy-
ment will not fall and further
cuts in government expenditure
will be needed.

Eija Puttonen
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Ekike-Eetu on
mukava, joskus
hiukan rireci vanha
herra vai rouvako
lienee, joka nimi-
merkkinsci anta-
masta suojasta
esittcici mieli-
piteitciein.

AHON LAITAA ILMAN PAITAA, JOS?
Kiikkustuolissa on mukava seurata eldmdnmenoa ja varsinkin eldkeasioita. Ne viimei-
simmdt eliikelaihennuksetkin tulivat sitten voimaan vuoden vaihteessa ja tuntuvat teke-
v?in hiljalleen tehtavaansa. Sitii Eetu varsinkin on ihmetelly, ettii tiihiinko eliikepommi-
keskustelu laantui - tuskinpa sentddn. Kesiitoimittajat varmaan vaan juoksivat tapahfu-
masta toiseen ja vdsyneind unohtivat viritella jokavuotista mutta heille aina uufukaista
havaintoa suurten ikiiluokkien eldkekustannuksista.

Kesdd odotellessa Eefu uteliaana kuulosteli, mita uutta syntyisi Louekoskelta ja Pu-
ron tyoryhmiiltii. No tulihan selvitysmies Louekosken tyri valmiiksi ja julkiseksi kesii-
kuun viimeisend peq'antaina kello 16. Minkiihiin takia juuri silloin?

Kun Eetu oikein muistelee, kesdn yli taisi jiiiidii vielii mietittiivdd: muun muassa tyo-
eldkevarojen riskisijoitukset, perustekoron ja tyoeliikemaksun taso, piitkiityrisuhteet,
YVE-ikiirajan korotus ja Eldke-Kansan vastuuvajaukset. Eikii tiissii liene kaikki. Eetuhan
vielS uskoo, ettd muutokset kansanelikepuolella ja ty<ittrimlysturvassa voivat heijastua
myos tyoeliikkeisiin kaiken muun pienemmiin lakipiperryksen lisiiksi.

Heinikuun kylmiltii ja elokuun helteiltii palanneita atk-ihmisiii ei Eetun kiiy kateeksi.
Voi olla, ettd he pelolla odottivat, mita uutta luodenvaihde taas kaataa heidiin niskaansa.
Eetu on viihiin niinkuin ymmiirtiinl.t, ettd vanhojen systeemien toiminta on kiikunkaakun
aikaisempien satojen lakimuutosten aiheuttamien pikakorjausten vuoksi.

Sitii Eetu on pitkiiAn ihmetellyt, miksei atk-asiantuntemusta oteta mukaan jo lainval-
mistelun alkuvaiheessa. Lakien toimeenpanohan on tiiysin riippuvainen atk-jii{estelmis-
ta.

Silloin vanhaan, hyviiiin aikaan piiiittiijien maine lisiiiintyi, jos he kykeniviit saamaan
aikaan yleensii jonkin ratkaisun. Enhd se ei vetele. Nyt ratkaisu saa maksaa entistd vd-
hemmdn - mieluimmin vielii pitiiisi syntyii siiiistoii. Ja lisiiksi ratkaisu on kyettiivii jiirke-
viisti hallinnoimaan.

Eetu uskoo, ettiijos kaikista uusista muutoksista hyvin selvitiiiin, voivat piiiittiijiit ensi
kesdni k2iydii hyvillii mielin ahon lattaa ja halutessaan jopa ilman paitaa, kuten laulussa-
kin sanotaan.

Ekike-Eetu

ELAKETURVAKESKUKSEN
JULKAISU

Piititoimittaja:
Pirkko JaiAskelAinen

Toimitussihteeri:
Marja-Liisa Takala

Toimitusneuvosto:
Pirkko JAiiskeliiinen,
puheenjohtaja
Kimmo Eskola
Mikael Forss
Riitta Heinonen
Osmo Rinne
Seppo Pietiltiinen
Ulla Tujunen
Marja-Liisa Takala,
sihteeri

Ulkoasu ja kansi:
Kristina lssakainen

Toimituksen osoite:

00065 ElAketurvakeskus

Puhelin (09) 1 511

31 . vuosikerta
Tyoeltike ilmestyy viitenti
numerona vuodessa.

Vuosikerran hinta
70 markkaa

Helsinki 1996
Martinpaino OyfE*

\-/

T-wemre*

rssN 0564-5808
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