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Kansaneldkelaitoksen johtaja Matti Puhakka
pitiiii tiirkeiinS, ettd suomalainen eldkekoko-
naisuus on jatkossakin yhteisesti hyviiksytty.
Vuodenvaihteen uudistukset eivdt saa merki-
td kansaneldkkeen kehittiimisen romuttamis-
ta.

ELAKERAHOILLA
EMU-KELPOISEKSI 10
Yksityisten tyrieldkelaitosten siirtdminen
luokituksissa j ulkiseen sektori in niiyttiiii huo-
noimmat puolensa EMU-kriteerien tulkin-
nassa. Valtion tyoeliikelainat tulisi niihdii ai-
dosti valtion velkana tyoeliikelaitoksille - ei-
viit pelkkiinii veroerien siirtelynii.

SOSENET SIIRTAATIEDON
ILIVAN PAPERIA 14
Suunnitteilla oleva, koko EU:n sosiaalitur-
vajiirjestelmiit kattava tietoverkko SOSE-
NET vapauttaa aikaa vievdstii ja kalliista
asiakrrlojen kopioinnista 2000-luvun alussa.
SOSENET on kallis hanke, joka kilpailee
EU-rahasta muiden projektien kanssa.

LEL JALJITAA TYOHON
LIITTWA TERVEYSRISKEJA 20
LEl-tutkimuksella on takanaan 30 vuoden
kokemus, silld ensimmdinen terveystutkimus
valmistui wonna 1965. Kaikkiaan erilaisia
julkaisuja on valmistunut kolmen vuosikym-
menen aikana noin 200. Niistzi yli 50 on jul-
kaistu kansainvrilisissii tieteellisissii j ulkaisu-
sarjoissa.

PUHEENVUORO
AJATU KS IA TYO K\AATTO VWS-
ELAKELAISEN ELAIVASTA 5
Tamperelaisen tyokyrryttomyyseldkeldisen
Olli Niemisen mielestd oli tiiysin jiirjetontii
siirtd"d parhaassa idssd oleva mies pysyviisti
syrj iiiin ty<ieliimiistii psyykkisist?i syistii. So-
pivalla hoidolla, kuntoutuksella ja opetusme-
todeilla hdnestd olisi voitu kehittiia erinomai-
nen tycieldmdiin osallistui a.

TUTKITTUA

TALOUD
YRITAJIEN
TAUSTALLA KANA 12
Yhd useampi yrittiija on osa-aikaeliikkeellii
tai varhennetulla vanhuuseliikkeellii ja jatkaa
tyrintekoa. Ty<inteon syynd on yleisimmin
taloudel I inen vdlttdmdncimyys.

FAIflAA
TYOKYKYISYYSAN NOUSU
TURVAA EI-AKKEIDENRAHOITUKSEN 6
Tulevaisuudessa "vanhusten" luku suuresti
lisdiintyy, jos vanhuksena pidetdin jonkin
idn, esimerkiksi 60 tai 65 vuotta tiiyttiineitii.
Kuitenkin se ikd, johon saakka ihmiset koh-
tuullisen hyvin pysyviit tycikykyisinii, on ko-
honnut ja kohoaa edelleen. Myos t?imii tosi-
asia vaikuttaa olennaisesti eliikkeiden rahoi-
tusniikymiin ensi l.uosituhannella.

OIKEUSTURVAUUDISTUS
NOPEUTIAN UT PAATOKSENTEKOA
JA VAHENTANYT BYROKRATIAA 22
Vuoden voimassa ollut oikeusturvauudistus
on nopeuttanut eliikeasioiden pdiitoksente-
koa. Se on poistanut valitusten turhia k2isit-
telyvaiheita ja viihentiinyt siten byrokratiaa.
Samalla se on tuonut mycis selvdd siiiistoii.

SYYT
NTEON

SOSIAALITURVA TVUUTTUU -
PERUSRATKAISUT PYSWAT
Alankomaiden, Ranskan ja
Tanskan kehityksen vertailu 16
Thloudellisen laskusuhdanteen aikana Eu-
roopan sosiaaliturvajii{estelm[t ovat pyrki-
neet yhdenmukaistumaan. Tutkimus osoittaa
kuitenkin, ett'i samanlaistuminen koskee lii-
hinn?i etuuksien tasoja ja kattavuutta. Eri
maiden periaatteelliset ratkaisut ovat siiily-
neet muuttumattomina koko sosiaaliturvan
historian ajan.

TI I-ASTOISTA POI IV ITUA

ENNENVUODEN 1996LAKIUUDISTUSTA 18
Osatyokyvyttrimyyseldkkeitii on my<innetty
I 9 70-luwlta alkaen, mutta ni iden lukumiiiiriija myris suhteellinen osuus kaikista ty<i-
kyvyttomyyseldkkeistd on ollut pieni.
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ELAKE-EETU

Kestfldk0 vai rapautuuko
ty0eHkeidriestelmfl -
toivoa ia uhkakuvia

Professori Teivo Pentikiiinen - tytieliikejiirjestelmiin isiiksi luonneh-
dittu - esittelee tiissii lehdessii optimistisen vision tulevaisuudesta.
Sen mukaan tyotttimyys vaihtuu tyovoimapulaksi sitii mukaa kun
suuret ikliluokat siirtyvtit eliikkeelle, sillii tilalle tulevat pienemmiit
ikiiluokat eiviit riitii tiiyttiimiiiin vapautuvia vakansseja.

Parin vuosikymmenen kuluttua tyoantajilla on halu pitiiii koke-
neet ja ammattitaitoiset tyontekijiinsii ty<issii pitempiiiin. Tyttlqfkyr-
syysikd nousee. Yhii useampi 7O-vuotias on henkisesti ja ffysisesti
virkeiinii osittain mukana tyoeliimdssi!. Pian 80 wotta tiiyttiivii?i
professoria itseiiiin voidaan monesta syystii pitiiii esimerkkinii ja tule-
van kehityksen airueena.

My<inteinen visio on vastapaino niikymille, joissa pddosissa ovat
jiirjestelmiiii rapauttavat sisiiiset ja ulkoiset uhkatekijnt. Ndiden kes-
kimiisestd painoarvosta on joku viisas sanonut, ettii tyoeliikejirjes-
telmiin suurimmat uhat ovat sistiisi2i. Esimerkkinii on tytlmark-
kinajiirjesttijen tuki ja sitoutuminen. Ilman sitii nykymallin tulevai-
suus niiytti*i synkiiltii.

Tyoeliike-lehti on saanut haastattelun Kelan tuoreelta kakkosjoh-
tajalta Matti Puhakalta, joka muistuttaa, ettii eliiketurvan kokonaisra-
kenteen tulee jatkossakin olla yhteisesti hyviiksytty. Vaarana Puhakka
ndkee Suomen ajautumisen Euroopassa yleiseen kiiytiinttion, jossa
vapaaehtoisilla vakuutuksilla yritetii.iin paikata matalaa lakisiiiiteistii
turvaa.

Eliiketurvakeslcuksen erityistutkija Bo Lundqvist tuo eteemme
valtion talouteen ja EMU-kelpoisuuteen liittyvet erikoislaahriset ris-
kit tytteliikejiirjestelrrrin itseniiisyydelle. Niitii yli 50 miljardia mark-
kaa, jotka valtio ou velkaa ty<ieliikelaitoksille, ei nimittiiin lueta lain-
kaan valtion velaksi EMU-kelpoisuutta laskettaessa. Juuri tiimii seik-
ka painaa valtion bruttovelan alle vaaditun 60 prosenttia
bruttokansantuotteesta. Tiistii laskentatekniikasta voi seurata se, etl5
valtion ote tyoeliikerahasta ei hellitii, vaikka ty<iel2ikelainojen kysyntii
elpyisi entiselleen elinkeinoel?imiin puolella.

Niin liturgiselta kuin se kuulostaakin, on syyki muistuttaa ty<i-
eldkkeen erityisluonteen olevan pitkiijiinteisyydessii. Vakuutetun on
voitava luottaa, ettii hiin saa luvatun etuuden vuosikymmenien kulut-
tua. Siksi kehityksen soisi kulkevan suuntaan, jota professori Penti-
kiiinen viitoittaa.
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Matti Puhakka pitiiti eldkeiiriestel mddmme va Imii na

Kansaneldkelaitoksen johtajana maaliskuun alussa
aloittanut Matti Puhakka pitiiii tdrkeiinii, ettd suomalainen
eld kekokona isu us on j atkossa ki n yhteisesti hyvd ksffi.
Hdnen mukaansa vuodenvaihteen uudistukset eivtit saa
merkitfl kansa neltikkeen keh ittd m isen unohta m ista.

Tytieliikej?irjestetmdn kanssa hiin hal' raa tii-
vistii yhteisty<itd kuntoutusresurssien kiiytris-
sd.

Matti Puhakka on ollut politiikkona ra-
kentamassa suomalaista sosiaalipolitiikkaa
tiiviisti yli 20 ruotta. Hdn on toiminut muun
muassa kolmasti ministerind, jdsenend ja pu-
heenjohtana eduskunnan sosiaali- ja terveys-
valiokunnassa ja viimeiseksi SDP:n edus-
kuntaryhmiin puheenj ohtaj ana.

Matti Puhakka veti SDP:n eduskunta-
ryhmiiii Lipposen hallituksen ensimmdisen
woden. Hdn kertoo, ettd 63 kansanedustajan
ryhmiity<iskentely on jatkuva ja mielenkiin-
toinen prosessi. Putrakan mielesti vaalikau-
den alku meni vaikeasta taloudellisesta tilan-
teesta huolimatta hyvin.

-Ryhmii joutui paneutumaan asioihin
perusteellisesti, kun hahmottelimme hallitus-
neuvottelujen yhteydessii koko vaalikautta
koskevaa hallitusohjelmaa. Ohjelrna on suh-
teellisen tarkka ja yksityiskohtainen verrat-
tuna siihen, mitd olen aikaisemmil niihny.
Niiissii keskusteluissa ja neuvotteluissa koko
ryhmii sitoutui hallitusohjelmaan. Kansanta-
louden faktinen filanne oli sellainen, etti
siiiistcij en tekeminen oli viilttiimiitontii.

Tilannetta helpotti Puhakan mukaan
myos se, etti siiiistoihin sitouduttiin hyvin
laajalla rintamalla. Erityisesti tycimarkkina-
j iirj est<ij en vastuullinen rooli helpotti j oiden-
kin kansanedustaj ien asennoitumista.

-Kysymykset olivat periaatteellisesti
vaikeita. Liihes kaikesta siitii, mitii oltiin ra-

kennettu, jouduttiin nyt etsimddn siiiistojii.
Kun elettiin kasvun kautta, budjettiriihessii
pohdittiin siki, onko menoja riittdviisti lisetry.
Nyt keskusteltiin siitii, onko menoja nittii-
viisti leikattu.

Matti Puhakan mielesfi sii.iistrilait ja hal-
lituskauden ensimmdinen budjetti menivdt
kuitenkin eduskunnassa liipi tyylikkii.zisti.
Hdn toteaa Lipposen hallinrksen ensimmdi-
sesld wodesta, effi monet hallituksen perus-
olettamukset ovat olleet oikeita. Kansantalo-
uteen on saatu vakautta ja uskottaluutta.

El6ke ei tydttdmyyslddke
Tyottomyys ei kuitenkaan ole viihentynyt
odotetulla tavalla. Myos ty<ittomyysturvan
uudistaminen lepii?i tyrimark{<inajd{estojen
neuvottelupriyd?ifln. Ndmd ovat Putrakan
mukaan kipeitii ja vaikeita kysymyksiii.

-Tyottomyysturvan rakenteita voitaisiin
muuttaa niin, etld passivoivat tai tyomarkki-
noille siirtymistii jamrttavat tekijiit poistuvat.
Turvan pitiiisi kannustaa ty<ieliimiiiin osallis-
tumiseen. Ihmisten ty<ikyvyn ja fyrimarkki-
nakelpoisuuden siiilyminen myos tyott6-
myysaikana on entistd tiirkedmpiiii. Meillii ei
ole varaa nykyisellii kansantuotteella pitkii?in
jatkaa tilannetta, jossa viidennes ty<ivoimasta
on tyomarkkinoitten ulkopuolella. Meillii ei
myciskiiiin ole varaa siilen, ettii heidiit siirret-
t?iisiin pysyviisti tyomarkkinoiden ulkopuo-
Ielle, korostaa Puhakka.

-En ole liimmenny ajatukselle, ettii elii-
ikiiii tilapiiisesti alennettaisiin ja tiiln tavalla
siivottaisiin tyottomia tyomarkkinoiden ul-
kopuolelle. Ikiiiintyneitten pitkiiaikaistyduri-
mien kohdalla tehdiiiin seulonta, jossa sel-
vid^d, ketkd ovat tyomarkkinakelpoisia tydky-
kynsii ja ammattitaitonsa osalta. Niille, jotka
eivit ole eniin ffokykyisid, kuuluu mielestiini
tyokyvyttdmyyseldke, painottaa Matti Pu-
hakka.

Puhakan mukaan kategoriseen eliikei?in
alentamiseen sisiiltyy optinen harha. Tilastot
saadaan hetkellisesti hiukan kauniimmiksi.
Valiftdmiisti lisiitiiiin kuitenkin myos sosiaa-
limaksuja. Tisfd seuraa, et&i suomalaisen
tyon kilpailukyky edelleen laskee. Oravan-
pyorii johtaa pian tytittomien mddriin kas-
luun ja kansantulon laskuun.

Katkeroituminen vaarana
Puhakka mycintdd, etE avoimille ty<imarkki-
noille ei hetkessiija helposti synny uusia tyti-
paikkoja. Hdnen mielestiiiin tydttttmille olisi
pynttiivii yhteiskunnan varoin kiytiimiiiin
passiivisen vaihtoehdon sijasta aktiivisia
vaihtoehtoja.

-Tiihiin kannattaa panostaa rahaa. On
aika luonnollista, ettii pitkiiiin jatkuva tyottti-
myys katkeroittaa ammattitaitoisen ja tyoha-
lukkaan ihmisen. Katkeroituminen voi johtaa
pahimmillaan tilanteeseen, jossa ihmiset saa-
vat katkeroitumisesta viitekehyksen ja tiistii
voi syntyii yhteiskuntarauhaa ja demokrafiaa

T-Yoeuxr#2
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jiirisyttiivii kokemus.
Alle 20-vuotiaiden tyrimarkkinatuen si-

tominen kouluhrkseen perustui Puhakan mu-
kaan ajatukseen, ette nuoret eivdt eriiiillii ta-
valla laitostuisi. Nuorilla pitiiisi olla aina ak-
tiivinen vaihtoehto.

Eldkeuudistuksen Iopputulos hyvd

Pr"rhakan mielest?i vuodenvaihteen eldkeuu-
distus meni eduskunnassa liipi yllnttiiviin hy-
vin. Hiin korostaa sitii, etti eduskunnan nd-
ktikulmasta katsottuna uudistus perustui hy-
vddn valmisteluun. hrhakka haluaakin lau-

sua Kari Purolle ja muille valmistelussa mu-
kana olleille kiitokset hyviistii tyostii.

-Lopputulos on hyvd, ja suomalaiset
voivat nyt suhteellisen turvallisin mielin suh-
tautua tulevaisuuteen. Heillii on tiimiin jiirjes-
telmiin puitteissa mahdol lisuus saada ansioi-
hin suhteutethra eliikettii vanhuuden tai tyit-
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kyvyttomyyden aikana. Tiimii paketti haki
sifd varmuutta. Uudistuksen perusvahwus
rakentui Puhakan mielesH siihen, etld se syn-
tyi kolrnikannassa. Tdmd loi edellytykset sil-
le, etti poliittisen puolen oli helppo hyviiksyii
ratkaisu.

-Taloudellisten realiteettien tunnustami-
nen teki paketin hyviiksymisen helpoksi. Il-
man tiimiintyyppistd ratkaisua tyonantajien ja
vakuutettujen vakuutusmaksut olisivat nous-
seet tavalla, joka olisi edelleen nostanut suo-
malaista tyon hintaa. Pitkiillii juoksulla estet-
tiin se, ettei eliikepommia pddse syntymiiiin.
Samalla huolehdettiin siitii, ettei kohtuutto-
mia leikkauksia eliiketurvassa - ja tasossa ta-
pahtunut.

Kansanelflketti ei saa unohtaa
Puhakan mielestd Suomen eliikejii{estelmii
niiyttiiii melko valmiilta. Hiin pitiiii hyviinn
my<is sitd, ettii ansioeldkejdrjestelmii alkaa
olla yhdenmukainen. Hdnen mukaansa ei
endd ole perusteita sille, ettii yksityisen ja jul-
kisen seklorin eldketasot ja eliikeiiit poikkeai-
sivat toisistaan.

-Vuodenvaihteessa muutettiin myris
kansaneldkkeen asemaa. Kansaneldkkeen
pohjaosan poistaminen heriittiiii kysymyk-
sen, poistuuko kansaneldkkeestd yleisen
kansanvakuutuksen leima. Tuoko tzimd mu-
kanaan ongelmia, sen ndyttii:d aika. Toivotta-
vasti se ei johda siihen, ettd kansaneldkkeen
kehittiiminen jatkossa unohdetaan. Kansan-
eliike toimii ja&ossakin alempien nrloryh-
mien sosiaalisena turyana, muistuttaa Puhak-
ka.

-Olen aina pitiinyt tiirkeiinii sitd, etld
Suomen eliikekokonaisuuden pitdd olla yh-
teisesti hyviiksytty. Jokaiselle kansalaiselle
turvataan kohtuullinen toimeenhrlo tyoky-
vyft<imyyden ja vanhuuden aikana ilman,
etld on hakeuduttava yksilokohtaisille eliike-
markkinoille. Maamme ei saa ajautua tilan-
teeseen, jossa monet Euroopan maat ovat.
Varallisuuden ja tulojen mukaan haetaan yk-
siltil lisi llii ratkaisuilla lisiiturvaa hyvin alhai-
sen yleisen eliikejiirjestelmiin piiiille. Tiistii
seuraa helposti se, ettd tiirkeii taloudellinen
piiiitoksentekotaho ei koe endii yleisen eldke-
jiirjestelmin ylliipitiimistii tdrkednd, varoittaa
Puhakka.

Matti Putrakan mukaan aina viilillii kuu-
luu populistisia puheenvuoroja, joissa vaadi-

taan esimerkiksi eliikekaton rakentamista.
TiirkeiimpiiS olisi kuitenkin puhua siitii, min-
kiilaisia tyoaikaiset tuloerot ovat ja miten
ero-ja tasoitetaan verotuksen kautta. Uusi elii-
kepalkan laskentasii2inttr lisiiii hiinen mieles-
tddn oikeudenmukaisuutta ja estdd ennen ele-
keikdii tapahtuvan eldkekeinottelun.

Kidenvidntdd kansaneld kkeisti
ja joustavista elikemuodoista
Menneisti eliikepoliittisista tapahtumista Pu-
hakan mieleen on jiiiinyt erityisesti kansan-
eldkeuudistus ja joustavan eliikej[rjestelmiin
toteuttiaminen 1980-luvun puoliviilissii. Hii-
nen mukaansa kansaneldkeuudishrksen en-
simmdisen, toisen ja kolmannen vaiheen vie-
minen liipi oli melkoista poliittista kiiden-
viiiintciii.

Matti Puhakka oli sosiaali- ja terveysmi-
nisterind, kun joustavat eldkemuodot otettiin
keftodn. Muutaman asian hZin tekisi nyt toi-
sln.

-Yksilollisen varhaiseldkkeen 55 vuo-
den ikiirajan sopimisen yhteydessii sovittiin
myris, ettd tyott<imyyseldkkeen rkdraja nou-
see asteittain 60 vuoteen. Tdmd perusratkaisu
oli oikea. Vaikka tyollisyys oli 1980-luvun
puoliviilissii suhteellisen hyvii, tyiittcimyys-
eldke vuosi kuin seula. Tuolloin olisi pitiinyt
olla poliittista valmiutta siihen, ettd yksilolli-
sen varhaisel[kkeen ikiiraja olisi ollut 58
vuotta ja varhennetun vanhuuseldkkeen ikd-
raja 56 - 57 vuotta. Tiilloin jiirjestelmiit olisi-
vat toimineet oikeassa suhteessa. Nythiin ikii-
rajoja on sitten muuteltu, sanoo Putrakka.

Hiin pitiiii mycis valitettavana, ettd osa-
aikaeldkkeesti ei ltiytynyt heti yhteisymmiir-
rystd, vaan se tuli voimaan luotta my6hem-
min kuin yksikillinen varhaiseliike ja varhen-
nettu vanhuuseldke.

-Suomessahan osa-aikatyrimarkkinat ei-
vdt ole toimineet odotehrlla tavalla. Kultruuri
ei valitettavasti ole muuthmut kovinkaan pal-
jon. Ikiiihtyneen tyrintekijdn vaihtoehdoksi
ei helposti hyviiksytii sifd, ett'd hdn olisi osan
ajastaan eliikkeellii ja osan tycissd.

Kuntoutusresurssit
tehokkaaseen kdfi66n
-Suurin syy on se, ettzi olen eliinyt yli 20

vuotta hyvin intensiviisesti vain yhteiskun-
nalle. Tiimii on kiiytiinncissd merkinny per-

heestii enlliiiin asumista. Kun ta{outui tiillai-
nen mahdollisuus, jossa voisi viel6 luoda
uuden uran ja jossa voisi keskittyd yhteen
asiakokonaisuuteen, tartuin harkinnan jiil-
keen mahdollisuuteen. Pdivdnpolitiikassa
joutuu usein hajottamaan ja repimddn per-
soonansa.

Kansaneldkelaitoksessa hiin vastaa
muun muassa kuntoutuskysymyksistii ja toi-
mii piiiijohtajan varamiehend. Kansaneldke-
laitos on maamme selvdsti suurin kuntoutta-
ja. Se kiiyttii?i kuntoutukseen luosittain toista
miljardia markkaa ja kuntoutukseen osallis-
tuu yli 60 000 ihmistii.

Matti Putrakan mielestii ty<ieliikejiirjes-
telmdn olisi kiiytettiivii nykyistii enemmdn
varojaan ennenaikaisen eliikoitymisen eh-
kiiisemiseksi. Myris vuodenvaihteen eldke-
uudistus tiihtiisi tiihiin. Hdn kertookin, ettii
tarkoitus on kiiynnistiii ty<ieliikejnrjestelmdn
kanssa keskustelu siitd, miten kuntoutusre-
surssit kdytetiiiin mahdollisimman tehok-
kaasti.

-Ihmisten ennenaikaista eliikkeellesiir-
tymistii olisi estett'ivd kuntoutuksen arulla.
Suomessa kiiytiinnon eliikeikii on aivan liian
alhaalla. Koska kansakunnan keskimddrdi-
nen elinikii pitenee koko ajan ja ihmisten ter-
veys pysyy aikaisempaa parempana koko
elinkaaren ajan, olisi ihmisten jaksettava py-
syd myos tyomarkkinoilla entistd pitempiiiin.
Tyomarkkinoilla on kiistatta sekii ffysistii
ettii henkrstii ylikuormitusta, jota pitiiisi pys-
tyd vdhentdmiiiin. Tiissii onnistuminen olisi
koko eliikejiirjestelmdlle yhteinen iloinen
haaste, jossa tehtiiisiin ihmisille ja kansanta-
loudelle hyvdd, korostaa Puhakka.

Haastattelu:
KIMMO NORRMEN

Elrikeurvakeshtksen
tiedottaja
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Aiatuksia
ty6kyur/ttiimllys-

eldkeldisen
eldmdstti

I
OLLI NIEMINEN

Thmpere

Oli vuosi l97l kun eliimiissiini
tapahtui katastrofi: perheeni ha-
josi ja minii jouduin pakkohoi-
toon psykiatriseen sairaalaan.
Mielessiini syytiin tapahtumista
tiettyii poliittisilla perusteilla va-
lithra virkamies&i. Tunsin silloin,
ettii eliimiini perusturvallisuus oli
tuhottu, eliimiini menetldnyt tar-
koituksensa. Tunsin olevani vail-
la Suomen kansalaisen perusoi-
keuksia.

Vajosin syviiiin depressioon.
Minulla ei ollut muuta mahdolli-
suutta kuin kiiinrya psykiatrin
puoleen. Hdnelld ei taas ollut sii-
nd tilanteessa muuta mahdolli-
suutta suojella eliimdini kuin kir-
joittaa liiiikiirinlausunto. Sen pe-
rusteella siirryin 36 vuoden ikiii-
send tyokyvytt<imyyseldkkeelle,
joka jatkuu "toistaiseksi".

Olen siti mieltri, et&i on tiy-
sin jiirjettintii siirtiiii parhaassa
idssd oleva mies pysyv?isti syr-jiiiin tyoeliimiistii psyykkisistii

syist6. Sopivalla hoidolla, kun-
toutuksella ja opetusmetodeilla
hiinesti olisi voitu kehittiiii erin-
omainen yhteiskunnan kehitt2ijn
tai ainakin tytieliimiiiin osallistu-
ja. Mutta eliikkeelle siirtiiminen
on kaltaisissani tapauksissa il-
meisesti vdlttiimdt6ntii koska ei
haluta muuttaa yhteiskuntaa toi-
minnoiltaan ja ydinarvoiltaan in-
himilliseksi.

Psyykeiini oli vaurioitettu te-
hokkaasti, enkii todellakaan ollut
tytikykyinen. Silti en ollut myris-
kii.iin psyykkisesti tdysin sairas,
en ainakaan paranfumattomasti
sairas. Tunsin eldvdni vihamieli-
sessa yhteiskunnassa ja olin il-
man ainoatakaan hyviiii ihmis-
suhdetta. Elin ikiiiinkuin "ihmis-
suhdeautiomaassa".

Olin joutunut jiiiimiiiin eliik-
keelle parhaassa tyoiiissii. Ty<i-
eliikettii ei minulle paljoakaan ole
kertynyt, koska yrittiijien eldke-
lainsiiiidiintri oli luotu vain hie-

man aikaisemmin ennen eldk-
keelle siirtymistini. Olin ollut
tyrielimiissii koko 60-luvun, vii-
meksi yrittiijiinii.

Eliikkeelle jiiatyiini jouduin
eliimiiiin taloudellisesti hyvin
niukkaa eliimiiii. Asuntonikin on
vaatimaton, sen seindt antavat
oikeastaan vain tuuli- ja niikri-
suojan.

Eliimiisstini tapahtui kuiten-
kin positiivisia muutoksia. Nii-
den woksi eliimiinhaluni alkoi
palata. Aloin koota eliimiini sir-
paleleita, vaikka tunsin olevani
syviillii yhteiskunnan suossa. Yh-
teiskuntatietoisuuteni oli heikko,
en lainkaan fiedostanut poliitti-
sen tarkoitushakuisuuden merki-
tyst?i, yritin vain selvitd eliimiissii
omln avuln.

Tdllii hetkellii tiedostan erin-
omaisesti, miten ihmisen arvo
miiiiriiytyy yhteiskunnassa. Tiimii
tieto ei anna yhteiskunnasta kau-
nista kuvaa. Yhteiskunnan kiiiin-

topuoli on todella inhaa katselta-
vaa ajatellen asiaa ihmisoikeu-
dellisesti tai ihmisarvon kannalta.

Ihan sattumalta aloin 16
vuotta sitten kehittiiii ymmiirrys-
tiini lukemalla ja opiskelemalla.
Siksi tunnen suomalaisen yhteis-
kunnan suhteell isen erinomai ses-
ti. Henkikikohtaisesti olen kui-
tenkin yksiniiinen. Minulla ei ole
ainoatakaan turvallista ihmissuh-
detta. Siksi minun on pakko luot-
taa pelkiistiiiin omiin tietoihini ja
taitoihini.

Tietojeni ja taitojeni kehitty-
misen seurauksena eldmdnlaatu-
ni on kohentunut viime aikoina.
Nykyisin jo suunnittelen tulevai-
suutta aika pitkiille. Vanhuuden
woteni aion eldd henkisestr ja
toiminnallisesti rikkaasti. Aion
huolehtia itse omasta hyvinvoin-
nistani vanhanakin. Yhteiskun-
nan apuun en pysty luottamaan.
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Uruaa eldkkeiden
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Julkisuudessa keyty eHkepommikeskustelu
on antanut aiheen tutkia, mihin hiilyyttiiviit
ennustukset perustuvat. Huonojen niikymien
perusteluna pidetiiiin paitsi vanhusten luku-
md2irdn kasvua myris sitd, ettii yhii nuorem-
mat pyrkiviit ja piiiiseviit eliikkeelle. Nykyi-
sin keskimiiiiriiinen eldkkeelle siirtymisen
ikii on niin matala kuin 58 - 59 vuotta.

Alhaisesta eliikkeelle siirtymisiiistii pu-
huttaessa ei kuitenkaan kiinnitetii huomiota
siihen, onko kysymyksessd vain nykyisen
poikkeuksellisen ajan ilmio. Jos vastaus ky-
symykseen on myrinteinen, ilmiotri ei saa
proj isoida pitknlle tulevaisuuteen.

Asioita puoli vuosisataa seuranneena
jiiiin mytis kysymiiiin, onko eldkepommilla

Professoi Tbivo Pentikiinen

uhkaavien todellinen motiivi lopultakaan
huoli j ii{ estelmien kaukaisen aj an taloudesta
vai kafetiiiinkd sitd vain peiteperusteluna
nykyisin maailrnanlaajuisessa muotipyrki-
myksessi ajaa alas hyvinvorntivaltio rea-
ganismin, uusrepublikanismin ja thatcheris-
min malliin.

Puolet eliikeik?iisistii tydkykyisiii
Kun nimenomaan eldkkeiden alkamisiiillii on
hyvin suun vaikutus eliikejiirjestelmien ja
koko yhteiskunnankin tulevaisuudelle, aika-
naan jo eliikeikiikomitea kerdsi asiaa koske-
vaa gerontologista ja muuta tietoa. Hallussa-
ni oleva aineisto on nyt ajanmukaistettu,

muun muassa professori Antti Hervosen
avustamana. Aineiston perusteella tehty ra-
portti "Vdestrin ikiiiintyminen - Suuri
yhteiskunnallinen haaste" on julkaistu Eliike-
turvakeskuksen raporttina ll 1995.

Raportti pyrkii vastaamaan kysymyk-
seen, myrihentyykci keskimiiiiriiinen eldk-
keelle siirtymisikn 2000-lurun alku-
luosikymmenien aikana ja miksi asiasta on
aivan vastakkaisiakin kiisityksie.

Kiistaton tosiasia on, ettd vdestcin ikdiin-
tyminen on tulevaisuuden suururittelun kes-
keisi[ ongelmia. Ikiipyramidin muuntuminen
kuviosta l. niikyvnllii tavalla puhuu puoles-
taan. Sen mukaan vuonna 2020 suurirnmat
ikiiluokat ovat 60-75 -vuotiaita.
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Tulevaisuudessa "vanhusten" lnku suuresti Iisdfrntyy, ios
vanhuksena pidetddn jonkin iiin, esimerkiksi 60 tai 65 vuotta
tdyttflneita. Neyttea si[d, ettd juuri tiitii ia vain titd pidetiiiin
tulevaisuuden katastrofivisioiden ldhttikohtana. Tdlltiin on
kuitenkin ititinyt huomiotta se seikka, ettti ikd, johon saakka
ihmiset kohtuullisen hyvin pysWdt tytikykyisinti, on kohonnut ja
kohoaa edelleen. Mytis ttimii tosiasia vaikuttaa olennaisesti
eltikkeiden rahoitusndkymiin ensi vuosituhannella.

Gerontologien kiisitys niiyttiiii kuitenkin
olevan, ettii nykyinen tytikykyisyysiki on
kohonnut, joten terveydellisiii esteitii pite-
miille tyrin jatkamiselle ei ole.

Kuviosta 2 niikyy eliikkeelld olevien 55-
64-vuotiaiden osuus prosentteina ao. ikiiryh-
mien koko miiiiriistii seki se, mikd osa heis6
olisi katsottava tyti\rvyttrimiksi Tytiterveys-
laitoksen kehittiimiin tyokykyindeksin mu-
kaan.

Kuvio osoittaa, ett'i virallisen eldkeidn,
65 wotta, saavuttavista jopa 90 prosenttia
on saanut el2ikkeen jo alemmasta iiist?i. Kui-
tenkin gerontologisen indeksin mukaan vain
puolella heisfd on niin vakavaa tyt hr\,"yn
pysyviie alentumista, ettii heitii voitaisiin pi-
tiiii tyohon kykenemiittominii. Toisin sanoen,
tyt kyvyn puolesta tyoeliimiissii voitaisiin
olla nykyiiiinkin paljon tosiasiallista pitem-
piiiin.

Ty6tt6myys tydntiiii eli kkeel le
Eliikkeelle siirtymiseen vaikuttavia tekijriitii
on kiisitelty raportissa. IGikkiaan siind on
eritelty yhteensd 32 syyla ja vastasyytii
nykyiseen tilaan ja odotettavissa olevaan

kehitykseen.
Tyottrimyys on vaikuttavista tekijriistii

piiiillimmiiinen. Kun ty<itii ei ole kaikille, iiik-
k[impin tyontekijoitii on pyntty siirtiimiiiin
eldkkeelle, jotta tilaa tulisi nuoremmille tai
ainakin irtisanomisia tarvittaisiin viihemmiin.

Arviolta liihes 100 000 eliikeliiistii on
joko suoraan tyottrimyyseliikkeellii tai tyot-
trimyys on viilillisesti vaikuttanut tyttlqrvyt-
tcimyys- tai varhaiseldkkeelle hakeu-
tumiseen.

TEl-eliikemenossa on tyottomyydestii
suorium ja viilillisesti aiheutunutta osuutta
noin viisi prosenttiyksikkoii. Se on jiiiinyt
eldkejiirjestelrniin rasitukseksi, nostanut
maksua ja on ollut my<itdvaikuttamassa eliik-
keiden leikkauspaineisiin.

Tydttdmyystilastojen
kaunistelu e16kerahalla
Muita eliikehakuisuuteen vaikuttavia syitii
ovat nykyisten vanhimpien ikikohorttien
yleisesti tunnettu heikko terv€ys, eliikoity-

mistd edistdvat asenteet, tyonantajien pyrki-
mys nuorentaa henkil<ist<iiiiin, automaatio ja
tyritovereiden aiheutiamat paineet.

Oma vaikutuksensa haluun siirtyii var-
hain eliikkeelle on palkansaajien jiirjest<ijen
asenteella pitiiii aikaista eliikkeelle siirtymis-
mahdollisuutta erddnlaisena saawtethrna
etuna. Vailla vaikutusta ei ole mytiskiiiin ai-
kaista eliikettii suosiva eldkkeen m?iiiritys ja
korkea marginaalivero. Mainittu on mytis ai-
nakin ajoittain lepsu eliikkeiden myonti-
miskdyiinto. Silmiin pistiiii valtion pyrkimys
loyiiii keinoja tyottrimyystilastojen kauniste-
luun.

Tiimiin talven aikana on tehty ehdotuksia
iiikkiiimpien tyrittdmiiksi joutuneiden tyrinte-
kijiiin siirtiimisesti eldkkeelle nykyistiikin
viiljemmin perustein. Itse tiitii ideaa en halua
moittia, totta kai kaikki keinot saatetaan tar-
vita jiittityottomyyden taittamiseksi, mutta
idean realistisuutta ei voida eikii saa arvioida
ottamatta huomioon siui, kuka maksaa kus-
tannukset.

Eliikkeet maksavat enemmdn kuin nii-
den johdosta siiiistyviit tyottcimyysedut.
TEl-jiirjestehniii on jo liikaakin kuormitettu
tyrittomyysmenoilla. Jotta niiden maksajiksi
eivdt taas kerran kiertyisi eliikeliiiset, kaikki
lisiikulut olisi veloitettava tyrittomyysva-
kuutusj iirj estelmiisfii.

Haittapuoli on sekin, ettii eliikejiirjestel-
mddn ehki istutettava uusi varhentamisen
mahdollisuus - niin kuin t?illaiset erikoisedut
yleensdkin - pyrkii jiiiimiiiin pysyviiksi ja si-
ten vaikeuttamaan jiiljempiinii perusteltua
v?ilttiimiittomyyttii ensi vuosihrhannella suu-
resti myohentiiii eldkkeiden alkamista. Tii-
mdn takia eriiiinii ratkaisuna saattaisi olla
syyld tutkia, olisiko tyotttimyysvakuutusta
kehitettiivissii lisiiiimnlki siihen pidennetty
piiiviiraha ikiiiintyneille pitkiiaikaistyottti-
mille. Piiiviirahan ei tarvitsisi viilttiimiitt?i
olla eldkkeen suuruinen. Samalla voitaisiin
uusien tyottomyyseliikkeiden myonttiminen
TEL-j iirj estelmiistii lopettaa.

Tydvoimapula 20 vuoden kuluttua
Tulevina ruosikymmeninii olosuhteet muut-
tuvat olennaisesti. Ty<itttimyyden voidaan
odottaa vaihtuvan tycivoimapulaksi siki mu-
kaa kuin suuret ikiluokat siiftyvet eliikkeelle
ja tilalle tulevat pienemmiit ikiiluokat eiviit
riitii tiiyttiimiiiim vapautuvia vakansseja.

Kuvio 1. Suomen viesttipyramidit liihivuosina
(Vciestc)ennuste, I 99 5, Kansanekikelaitos)
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Viiestrin iluirintyminen on tulevaisuuden suunnittelun keskeisid ongelmia -
wonna 2020 suurimmat iluiluokat ovat 60-7S-vuotiaita.
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Kuvio 2. Eliikkeellii olevien 55-64-vuotiaiden osuus prosentteina
ao. ikfrryhmln koko mdLfrrlsti sekii tvtiktrryttiimiksi katsottavien
henkiltiiden osuus Tytiterveyslaitoksen Qtikakyindeksin mukaan.
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90 prosenttia henkildistci on eltikkeelkijo ennen virallista, 65 vuo-
den eltikeikiti . Gercntologisen indelain mukoanvainpuolta eltike-
ik iisistci voitaisiin pitdci tyrihdn lrykenemtittr)minri.

Kuvio 3. Tiiysitehoisten omaelikkeiden lukumdirii trtillisti kohden

Telldin tyottomyyden nykyisin eliik-
keelle tycintiivd paine vaihtaa suuntaa. Tyrin-
antajille tulee voimakas motiivi pitiiii koke-
neet ja ammattitaitoiset tyontekijlnsii tytissii
pitempiiin. Tyriolosuhteita muokataan van-
heneville sopiviksi, terveyspalveluja j iirjeste-
teen, elinaikainen oppiminen ja koulutus
tehdiiiin tavaksi, ehkdisevd.d kuntoutusta
ta{ otaan, eliikkeiden miiiiriiytymissiiiinkij ii ja
rahoitusrakenteita muutetaan pitkiiii palvelua
suosiviksi.

Kun tyokyky ikii?intyessii alenee yleensd
asteittain, osa-aikaeldke sopii hyvin viimeis-
ten palvelusvuosien ajaksi. Sitii tulisi tehok-
kaasti tarjota tiiyden tyrikyvytt<imyys- tai
varhaiseldkkeen vaihtoehtona.

Keinoina eliikkeiden alkavuuden myo-
henlimiseksi voi olla myris lakiin sis?iltyvien
ikiirajojen korottaminen todellisen tyttkykyi-
syysiiin kehittymistii vastaavasti.

My<is asenteiden varhaista eliikoitymistii
suosiva vahva paine on niihty esteeksi
eliikkeiden alkavuuden myohentymiselle.
Huomautetaan, etle kun tyontekijnt halrravat
nykyistiikin varhemmin eldkkeelle, on ep-ire-
alistista luulla, ettzi myrihenfdmispyrkimys
ikinii voisi saada demokraattisen pii?itrik-
senteon edellyttiimi[ kannatusta.

Olen tiiysin tietoinen siitii, ettii nykyisen
suurtycittomyyden aikana ty<ivoimapulasta
puhuminen voi tuntua mielettrimiiltii. Kuiten-
kjn ep[ilen, ettii epnilijtt liiaksi tuijottavat tii-
miin piiiviin synkkiiiin tilanteeseen. He eiviit
osaa mieltiii sitd, ettii tycivoimapulan ongel-
ma koskee aikaa parin, kolmen vuosilo/m-
menen piiiissii ja silloin aivan toisenlaisessa
maailmassa kuin siinii, missii nyt eliimme.

Tyovoimapulan Suomessa toimintavaih-
toehtoina voi tuolloin olla joko se, ett,j aikai-
sen eldkkeelle siirtymisen annetaan jatkua
silliikin uhalla etti kustannuspaineiden takia
eliikkeitii voidaan joutua leikkaamaan tahi
tyrissiioloa jatkamaan muutamalla vuodella,
mikiili terveys sen sallii ja sitten leikkaa-
mattoman eldkkeen saanti tahi korotetaan va-
kuutusmaksuja.

Voi perustellusti odottaa, ettd vaihtoehto
tyrissiiolon jatkaminen tai tyossiiolon jatka-
minen ja vakuutusmal<sujen korottaminen
jiirkevimpinii saavat eniten kannatusta. Tie-
tysti asia vaatii tyontekijiiin syvien rivienkin
hyviiii informointia, mutta siihen on onneksi
atkaa.

Loppupiiiitelmiinii raportissa todetaan,
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ettii eliikkeiden alkaluuden mycihentyminen
on suurella varmuudella odotettavissa. Sen
miiiiriiksi on varovasti oletettu kohne luotta.
Kun t?illoin eliikkeensaajien luku vdhenee ja
samalla maksajien luku listiiintyy, vaikutus
tulee kahta kanavaa ja on merkitt'ivdn suuri.
Sitji kuvaa kuvio 3, joka esittiiii ns. vanhus-
suhdetta eli eliikkeiden suhdetta tyollistii
kohden.

Maan hallitus arvioi viimeksi antamas-
saan eltkkeiden leikkausesityksessii2in tyon-
antajien TEl-maksun nousevan noin 20 pro-
sentin tasolle 2020_2030lur,uilla. Kun em.
myohentyminenkin otetaan huomioon, se
alentaa sek?i tyonantajan effi tyontekijiin
maksua kumpaakin vielii parisen prosentti-
yksikkoii.

Kun muistetaan, etld vieli vuosikymmen
sitten ennusteet arvioivat tyonantajien mak-
sun kiipeiiviin 40 prosentin tuntumaan, alen-
nus on dramaatinen.

Eldkepommi purettu kolmasti
Olivatko eliikejiirjestelmiit rakennettu kes6-
miitt<imiille pohjalle? Tyypillistii huolen ku-
vailua on (Talouseliim?iJehdessi (711995)
esitet5rt toteamukset, ettii eliikeliiiset tdytta-
vdn maan, etri vanhussuhde kasvaa nykyl-
seski runsaan 30 prosentin tasosta yli 60 pro-
senttiin, ettii eliikerysiiys nostaa nuorempien
suoritettavat vakuutusmaksut tukahduttavan

suuriksi. Luonnollinen loppupiiiitelmd huo-
lesta on, effi radikaalit eliikkeiden leikkauk-
set ovat viilttiimiitttimyys.

Eliikkeiden mittavia leikkauksia onkin
jo tehty, jopa kolmessa aallossa. Liihtd-
laukauksena pidiin omaa artikkeliani "Elii-
kejiirjestelmiit siiiistoliekjlle", joka ilmestyi
Sosiaalisessa Aikakauskirjassa 21 197 6.

1970- ja 1980-lwuilla perhe-eldkkeet
ehdollistettiin, tyottomyyseliik4<eitii j a palkan
miiiiritelmiiii kiristettiin, palkkaindeksistii
siirryttiin "puoliviilinindeksiin".

Toinen leikkausten aalto toteutettiin
vuonna 1994 laman aiheuttamissa paniikki-
tunnelmissa. Etuja leikattiin ja tyontekijiit
ottivat vastuulleen osan tytieliikemaksusta.

Kolmas aalto tuli voimaan tdrrrdn vuo-
den alussa, jolloin mm. vanhuuseliikkeille
konstruoitiin eri indeksi. Ja j?illeen julistet-
tiin, ettiinyt "eltkepommi" onpurettu. Vaik-
ka pommin purkajat varmaankin vilpittti-
mdsti antoivat vakuutuksensa, saattaisi olla
sinisilmiiistj uskoa, ettii asia sittenkiiiin olisi
lopullisesti poissa p?iiviij iirj estyksestii.

On keksitty sisZillyttiiii TEl-maksutkin
ns. verokiilaan, ja sitii taas pidetiiiin tai aina-
kin uskotellaan syypiiiiksi siihen, ettii jiitti-
tytittomyyttii ei juurikaan ole saatu alemaan,
joten "vdlillisiii sosiaalikustannuksia" olisi
taas alennettava. Esimerkiksi Helsingin Sa-
nomien piiiikijoituksessa viel6 17.2.1996
kysytiiiin, riittiiiikd eliiketurva suurille ikii-

Pntfessoi Teivo Pentikdism ennustaa, ettri
tulevina'tuosilqtmmenind olosuhteet
muuttuvat olennais esti. Tycittdmyyden
voidaan odottaa vaihtuvan tydvoimapulaksi
sitri mukaa kuin suuret ilailuokat siirtyvrit
ekikkeelle ja tilalle tulevat pienemmrit
ilcriluokat eivtit riitti t(iytt(imdiim vapautuvia
vakansseja.

luokille, ja katsottiin, etki "eldkeasiantuntijat
ovat virallisesti hiimmiist5rttiivdn luottavaisia.
Kasvuolettamukset niiyttiiiiviit pett?iviin pa-
hemman kerran ja tyossiikiiyviii eliikkeiden
maksajia on entiski vdhemmiin".

Tiediin kyllii, ettii on sellaisiakin en-
nustaja(eukkoja), jotka povaavat suurtyotto-
myyden jiinviin pysyviiksi, hrlee kahdenker-
roksen vdked, tytinsaaneita ja syrj?iytyneitii;
yhteiskunta muuttuu sellaiseksi, ettei nykyi-
nen ansaintaan perustuva eliikejiirjestelmii
eniiii toimi.

Jos niin kiivisi, mikii nyt on pelkkdd spe-
kulaatiota, silloin toki koko yhteiskunta kai-
kilta osiltaan olisi ajateltava uusiksi, eiviitkii
eliikejiirjestelrnien kehittiijiit silloinkaan ole
neuvottomia. Sen sijaan on klisittjimdtrintli,
jos tuollaisten utopioiden takia jo nyt vaadit-
taisiin TEl-jii{estetndii ikiiiin kuin varmuu-
den vuoksi suuresti muutettavaksi. Eliike-
liiisiltii, nykyisiltii ja tulevilta, (mutta ei muil-
ta) ulosmitattaisiin suuria uhrauksia sellais-
ten piruhaamujen to{umiseksi, joita tuskin
koskaan hrlekaan.

Raportti ja tiimii artikkeli on tarkoitettu
puheenvuoroksi tiirkeiiii asiaa koskevaan
keskusteluun. Sen laatija toivoo palautetta.

TETVO PENTIIQ{INEN
professori
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Hekerahoilla
EMU-kelpoiseksi

Euroopan i nteg raatiota syvennetidn vai heittai n.
Vuoden 1994 alussa muodostettiin ldhes koko Euroopan kattava
sisfrmarkkina-alue. lhmisten, tavaroiden, palvelusten ja
pidoman liikkuminen on vapaata. Asteittaisesta siifimisestfl
kohti tdydellistd talous- ja rahaunionia tehtiin pddttikset
Maastrichtin huippukokouksessa vuonna 1992. Sen ensi
vaiheena aloitetti i n kansal listen rahapol iti i kkoien koordi noi nti
vuoden 1904 alusta alkaen.

Suunnitelmat tiihtiiiiviit siihen, ettii Euroo-
passa olisi yhteinen valuutta jo ennen vuosi-
tuhannen vaihdetta. Yhdentymisen kolmas
vaihe voisi alkaa, kun seitsemdn tai kahdek-
san EU:n jiisenmaata tiiyttiiisi seuraavat
kriteerit:

l. Hintojen vakaus on saavutettu.
Rahaliittoon liittyviin maan inflaatio-

vauhti ei saa ylittiii enemp?i?i kuin 1,5
prosenttiyksik<illii kotnessa hitaimman in-
flaation nuassa vallitsevan inflaatiovauhdin.

2. Julkisen sektorin rahoitusasema on
kestiiviillii pohj alla.

Julkisen sektorin budjettialijdiimfi on alle
3 prosenttia bruttokansantuotteesta ja julki-
sen seltorin bruttovelka on alle 60 prosenttia
bruttokansantuotteesta.

3. Valuutan arvo on vakaa.
Valuutta on kahden vuoden ajan pysynyt

devalvoitumattomana normaalin vaihtelu-
alueensa sisiillii.

4. Talouden vakaus on kestiiviillii poh-
jalla.

Pitkiit lainakorot eivdt vuoden aikana saa

ylittiiii kolrnen alimman inflaation maan
korkotasoa enempdd kuin kahdella prosentti-
yksiktiiln.

Mytis muihin talouden tekijtiihin kiinni-
tetiiiin huomiota ilman tiismiillisiii kriteerejii.
Nditii ovat yksikktity<ikustannukssl, *,r,r,
hintaindeksit, vaihtotase, markkinoiden yh-
dentymisen tr.rlokset ja ecun kehitys. Viime
aikoina keskustelua on heriittiinyt se, ettd
tyt llisyyttii ei ole kelpuutettu liihentymiskri-
teereihin.

Tiillii hetkellii Suomi tiiffiii ndis6 muut
kuin julkisen sektorin rahoitusasemaa koske-
vat ehdot. Tytieliikejiirjestelmiilld on oma
vaikutuksensa ntiiden ehtoj en tiytt2imiseen,
koska kansantalouden tilinpitiijien luokitte-
luissa se kuuluu julkiseen sektoriin.

Velka niukasti alle kriteerin
Liihentymisehtoj en mukainen julkisen sekto-
rin bruttovelka h5kstaan kaikissa EU-maissa
yhteisten mdiirittelyjen pohjalta. Velan miiii-
rdiin vaikuttaa merkitt'ivdsti se, etti valtion,

kuntien ja sosiaalivakuutusrahastojen keski-
ndiset velkasuhteet eivdt ole tiitii EMU-vel-
kaa.

Lamavuosiin saakka julkisen sektorin si-
sdiset velat ovat Suomessa olleet piidasiassa
valtion kunnille mydntiimiii velkoja. Viime
yuosina tyoeliikelaitosten sijoihrkset valtion
obligaatioihin ovat kasvaneet merkittliviisti.
Rahaliiton kriteerien kannalta tdllainen vel-
kaantuminen on valtiolle edullista, koska se
ei lisii?i EMU-velkaa.

Kaaviossa on esitetty arvio julkisen sek-
torin sisiiisistii ja ulkoisista velkasuhteista
yuonna 1995. Nehdiiiin, ett'i sisiiisten velko-
jen eliminoimisella on suuri merkitys. Val-
tion ulkomaisen lainanoton siirtyminen koti-
maiseksi nimenomaan tyrieliikelaitoksilta
otetuiksi lainoiksi on pienentdnyt EMU-ve-
lan mdiirdd.

Kun julkisen sektorin sistiiset velat eli-
minoidaan, vuoden 1995 lopunjulkisen sek-
torin velka oli tilastokeslarksen ennakkotie-
don mukaan vajaat330 miljardia markkaa eli
59,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Val-
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tiontalouden velka on jo kasvanut 65 pro-
senttiin bruttokansantuotteesta. Osan siiti
muodostavat tydeliikelaitosten sijoitukset
valtion papereihin. Niiden miiiirii liihestyy jo
50 miljardia markkaa ja ne vihentdvdt muuta
lainanottoa, mikd on selvdsti hidastanut
EMU-velan kasvua.

Aliiii?imii hallintaan
Julkisyhteisoistii erityisesti valtion rahoitus-
alijiiiim[ on ollut korkea, noin l0 prosenttia
bruttokansantuotteesta. Tytieldkemaksun
nousun hillintii on osaltaan kaventanut tyo-
eldkelaitosten ylijiiiimia. Julkisyhteisojen yh-
teenlaskettu alijiiiimii on siten pysynyt useita
wosia liihentymiskriteerinii olevaa kolmea
prosenttia suurempana. Talouden elpyminen,
valtion sddst<itoimet sekii tyoel?ikkeiden ra-
hoituksen tasapainottaminen pienenldvdt ali-
jiiiimiA asteittain. Rahaliiton kolmen prosen-
tin alijiiiimiikriteeri on siten mahdollista saa-
vuttaa.

Vuoden 1993 kahdeksan prosentin ali-
jiinm?istii piiiistiin viime wonna 5,6:een pro-
senttiin bruttokansantuotteesta. Kuluvana
vuonna valtionvarainministerio uskoo ah.yiiii-
mdn supistuvan jo koknen prosentin eli kri-
teerin tuntumaan. Ilman tytieliikesektonn
laskemista julkisyhteisoihin tiime ei olisi
mahdollista. Sosiaaliturvarahastojen eli lii-
hinnii tytreliikelaitosten rahoitusylijiiiimd on
kuluvana vuonna neljd prosenttia brutto-
kansantuotteesta.

Ongelmallinen luokitus
Luokitusmuutoksen jilkeen Suomen veroas-
te on saatu vertailukelpoisemmaksi muiden
maiden kanssa. Enii?i ei tarvitse erikseen las-
kea kokonaisveroastetta, johon piiiistiin li-
siiiimiillii bruttoveroasteeseen pakolliset yk-
sityiselle sektorille menevdt sosiaalivakuu-
tusmaksut. Suomen veroaste on nyt jopa
'tiiydellisempf' kuin niiden maiden, jossa
osa eldketurvasta hoidetaan tycimarkkinaso-
pimuksin tai muilla kiiytiinndssii pakollisilla
mutta ei lakisii?iteisillii jiirjestelyillii.

Yksityisten tyrieliikelaitosten siirtiimi-
nen luokituksissa julkiseen sektoriin niiyttiiii
huonoimmat puolensa kuitenkin EMU-kri-
teerien tulkinnassa. Valtion tyoeliikelainat tu-
lisi niihdii aidosti valtion velkana tyoeliike-
laitoksille, eivdt pelkkind veroerien siirtely-
nii. Erityisen huolestuttavaa on tyoeldkelai-
tosten rahastojen kaslun kiytt'dminen valtion
budjetin alijiiiimien kuittaamiseen.

EMU-velan komponentit miljardeina markkoina,
Tilastokeskuksen ennakkotiedot vuodelta 1995.

Julkisyhteistijen sisiiset velat sulautetaan,
jolloin EMU-velka on 303 + 24 + I = 328 miljardia markkaa.

Tycieliikevarat turvaavat lakisiiiiteisinii-
kin yksityisen sektorin tyoeliikkeiden maksa-
mi sta. Piiiitokset varoj en sij oittami sesta teh-
diiiin eldkelaitoksissa ty<inantajien ja
tycintekijoiden jiirjest<ijen mycitiivaikutuk-
sella. Varat on pyntty ldhes yksinomaan
suuntaamaan eldkemaksuja maksaville yri-
tyksille.

Vaikka eldkevaroja on viime l'uosien
poikkeuksellisessa tilanteessa yhd enemmdn
lainattu valtion kiiytto<in, ei tyoeliikerahas-
tointia missddn olosuhteissa ole tarkoitettu
valtion budjettialijiiiimiin paikkaamiseen.
Valtiontalouden rakenteellinen alijiiiimiiisyys
ei poistu sillii, ettii tyoeliikkeitii rahastoidaan.
Tdmd on kylla ymmiineffy valtionvarainmi-
nisteri<issd, joka alijiiiimdlaskelmissaan on
poistanut tyoeliikerahastojen kaswn julkisen
sektorin ylijiiiimiistii. Ulkomaisten tarkasteli-
joiden on kurtenlen vaikeampi nehdii tilinpi-
don numerojen taakse.

24

jastua jopa eldketurvan sisiilt<jon. Mime ruo-
siin ndhden kaenteinen kehitys eli valtion
tyoeliikelainauksen vdheneminen siten, ettd
muu lainanotto kasvaa, lisiiisi julkisen sekto-
rin EMU-velkaa. Seurauksena voi olla, etld
tyrieldkerahastoille tulee kiil'tiinnossii valtion
lainanoton kiintio. Se olisi vastoin tyci-
eldkerahastojen itsendisylttd ja perimmiiistii
tarkoitusta turvata eliikkeiden maksaminen.

Valtion pysyviimpi budjettialijiiiimii voi
my<is uhata tyoeliikerahoituksen joustomah-
dollisuuksia. Tasapainoinen julkinen talous
edellyttiiii tiilloin pysyv[ii tyoeliikheiden ra-
hoitusyhj iiiimdA, mikd vaikeuttaa rahastoj en
puskwiominaisuuden hyodyntiimistii. Pi-
demmiillii aikaviilillii se voi jopa estdd kaa-
vaillun rahastointiasteen alentamisen luoden
2010 jiilkeen. Talous- ja rahaliiton vaikutus-
ten arvioiminen ndin kaukaisessa tulevaisuu-
dessa on kuitenkin pelkkiiii arvailua.

1

Uhkia
Kasvanut valtion lainanotto ja EMU-kritee-
reiden t?iyttiiminen tyoeliikerahastojen ylijiiii-
mdn avulla tuo mytis uhkia, jotka voivat hei-
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Taloudelliset syyt
yrittaii ien tytinteon tausta I Ia
elfrkeaikana

Vuoden I 995 alussa Eliiketurvakeskuksessa
julkaistiin yrittiijien eliiketurvaa ja suku-
polvenvaihdoksia koskeva tutkimus. Se pe-
rustui vuorma 1993 tehtyyn kyselyyn, joka
kohdistettin 55 vuotta tiiyttiineisiin YEL:n
piiriin kuuluviin henkiloihin. Tutkittavissa
oli sekii aktiiveja yrittiijiii ettii eldkkeensaajia.

Tutkimuksessa ylliitti se, ettii yrittiijiit jat-
koivat varsin yleisesti tyontekoa eldkkeen
saamisen jiilkeen. Runsas kolmasosa vuosina
1990-92 eliikkeelle siirryneistii yrittiijisfii jat-
koi tyrintekoa ainakin jonkin aikaa. Vuonna
I 993 vielii neljisosa niiistii eliikkeensaaj ista
oli ty<issd, useimmat tosin osa-aikaisesti.
Yleisintii tyrinteko oli vanhuuseliikkeelle ja
varhennetulle vanhuuseldkkeelle siirtyneillii,
kun taas tyrikyvytt<imyyseldkkeelle tai
yksilcilliselle varhaiseldkkeelle siirtyneet
yleensi lopettivat yritystoiminnan omalta
kohdaltaan.

Tutkimus ei antanut vastausta siihen,
mitkii tekijiit saivat yrittiijiit jatkamaan tyon-
tekoa. Siitii tosin kiivi esille vastaajien
tlrytymiittomyys yrittiijiieliikkeen rasoon.
My<is tilastojen mukaan YEl-eliikkeiden
taso on alempi kuin esimerkiksi TEl-eliik-
keiden. Toukokuussa 1995 liihetettiin suppea
lisiikysely ruoden 1993 kyselyn otokseen
kuuluneille, vajaalle 1 700 aktiiville yrittiij el-
le, jotka nyt olivat ielfiiiin 5746-vttotiaitz.
Sen toivottiin tuovan selvennysld asiaan.

Valtaosa ruoden 1993 kyselyyn vas-
tanneista ynttiijistii oli silloin tyrissii. Enem-
mistri heistii oli tyossii myris vuonna 1995.
Alle 60-vuotiaista oli tycissii kolme nel-
jdsosaa ja 6G-64-vuotiaista liihes 60 pro-
senttia. Eldkkeelle oli aikaviilillii siirtynyt al-
le 60-ruotiaista joka seitsemiis ja 6G-64-ruo-
tiaista runsas kolmasosa.

Yrittijdt haluavat jatkaa tytintekoa
Eliikeaikainen tycinteko nayfti lis:iiintyneen
edellisestui kyselystii. Niistii vastaaj ista, j otka
olivat siirtyneet eldkkeelle woden 1993 puo-
Iiviilin jiilkeen, noin puolet (48 %) jatkoi
ty<intekoa kyselyn ajankohtana. Tyonteon li-
sd^iintyminen johtui siitii, ettd osa-aikaeldk-
keelle ja varheruretulle vanhuuseldkkeelle
siirtyneiden suhteellinen miiiirii oli kasvanut.
Niiillii eliikkeilliihdn ty<inteko oli yleistii jo
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edellisen kyselyn perusteella. Lisiikyselyn
mukaan tyontekoa jatkoivat yleisimmin
palvelusten aloilta, rakennustoiminnasta
seki teollisuuden ja kiisitycin aloilta elak-
keelle siirtyneet yrittiij at.

Vastaajilta kysyttiin, mitii he mieluiten
tekisivdt, jos saisivat valita. Ei eliikkeellii ole-
vista 5744-ruotiaista yrittiijistii kaksi vii-
desosaa ilmoitti, ettii haluaisi siiffya elek-
keelle ja lopettaa tyonteon. Piiiiasiallinen pe-
ruste eldkehalulle oli tyttky\.y heiken-
fyminen. Useimmat olivat mielestridn tehneet
jo riittiiviisti tyotii eliimiinsd aikana.

Yli puolet yrittiijistii halusi kuitenkin jat-
kaa tyontekoa, koska tyonteko tuottaa tyydy-
tystii ja se koetaan myris normiksi. Osa niiin
vastanneista haluaisi kuitenkin jatkaa ty<inte-
koa siten, ettd saisi samalla eliikettii. Kaikista
57-64-vuotiaista joka neljiis halusi jatkaa
tyrintekoa ja olla eliikkeellii. Eliikkeen toivot-
tiin helpottavan laman alentamaa toimeentu-
loa. Myos tyoajan lyhentiimrnen onnistuisi
sen awlla.

Toimeentulo syyne
ja terveys edellfiksend
Taloudelliset syyt olivat selvin syy siihen,
miksi tyontekoa haluttiin j atkaa eldkeaikana.
Niistii eldkkeensaajista, jotka kyselyn
ajankohtaan jatkoivat tycintekoa, yli puolet
ilmoitti tyrinteon olevan heille taloudellisesti
viilttiimltrintii. Myris akliiveista yrittiijistii
runsas neljdsosa katsoi tycinteon olevan ta-
loudellisista syisld vdltt'dmiitontii, vaikka al-
kaisi saada eliikettii.

Tycinteon katsottiin ilmeisesti olevan tar-
peen myos siild syysfd, ett'i tuleva eliike jiiisi
tavallista pienemmdksi. Niille yrittiij illii, j ot
ka pitiviit eliikeaikaista tyontekoa omalla
kohdallaan viiltt.iimiittomiine, alkutyotulo oli
keskimiiiirin viidenneksen alempi kuin muil-
la. Se oli keskimiiiirin 75 000 markkaa vuo-
dessa woden 1995 indeksissii, kun taas niillii
yrittiij ille, j oiden mielestd tycinteon jatkami-
nen ei olisi tarpeen ainakaan taloudellisista
syistd, se oli keskimiiiirin 92 000 markkaa
vuodessa.

halusivatko yrittiijiit jatkaa tyontekoa tai siir-
ty?i eliikkeelle. Yrittiijat, jotka halusivat jat-
kaa tyontekoa, kokivat terveydentilansa kes-
kimiiiirin paremmaksi kuin el[kkeelle halua-
vat. Samoin eliikkeensaajista ne, jotka jatkoi-
vat tyontekoa eldkkeen saamisen jilkeen,
pitiviit terveydentilaansa parempana kuin
tydnteon lopettaneet.

Yritt?ijat hakeutuvat eliikkeelle palkan-
saajia myohemmmin. Kuitenkin kun verrat-
tiin ynttiijien koettua terveydentilaa palkan-
saajien aineistoon ruodelta 1993 (Raija
Gould, I 994 : Tyoeliimii takanapiiin?), mitiiiin
selvid eroja ei ryhmien viilillii esiintynyt.
Erot terveydentilan kokemisessa eivdt siis se-
litii eroja yriuiijien ja palkansaajien eliike-
knyttnygmisen viilill2i ainakaan ndissd ai-
neistoissa.

Yrittiijien tycihon liitryvien ominaisuuk-
sien vertailu osoitti, ett?i eri toimialoilla ne
vaihtelevat paljonkin. Silti jotkut asiat olivat
kaikille yhteisiii. Vaihtelevalla tyollii, mah-
dollisuudella oppia uusia asioita ja siiiidellii
tyoaikaa sekii tyritehtiviii niiytti olevan
merkitystii tyrissii pysymisen kannalta. Tyon
ruumiillinen ja henkinen rasitus sekd kiire
tuntuivat taas lisddvdn alttiutta siirtyii eliik-
keelle ja lopettaa tyonteko.

Laman vaikutus niikyi eliikkeelle siirty-
misalttiudessa selvdsti. Laman epdsuotuisat
vaikutukset lisiisiviit halua eliikkeelle
siirrymiseen ja tyonteon lopettamiseen. Tosin
joidenkin piti jatkaa tyontekoa siitii huoli-
matta kuten niiden eliikkeensaajien, joille se
oli taloudellisesti viilttiimdtontri, vaikka he
olivat kdrsineet lamasta itse asiassa muita
yleisemmin. Oma vaikutuksensa eldkkeelle
siirtymisalttiuteen oli myos silld, millaisiksi
yntfiije ntki alansa tulevaisuuden niikymnt.
Huonot kokemukset lisiisiviit pessimismiii ja
eliikkeelle siirtymishalua.

Yritttijiit tgTtyvtiisiti uranvalintaan
Edellii mainittujen seikkojen lisiiksi myris
uraan tyytyviiisyys oli yhteydess6 ynttiijiin
haluun pysyii tyrissii. Ylipiiiinsii t5rytyviiisyys
yrittiijiiksi ryhtymiseen oli yleistii ja bryty-
mdttomyys siihen verraten harvinaista. Ne

viiisempiii uranvalintaansa. Samoin olivat ne
eldkkeensaajat, jotka jatkoivat tyontekoa
muista kuin taloudellisista syistii. 1 y5rtymiir
tomimpiii uranvalintaan olivat ne tyossii ole-
vat yriuiijiit, jotka halusivat siirryii kokonaan
eliikkeelle. Tavallista enemmdn t5rytymiitto-
myyttii oli mycis niiden eliikkeensaajien
joukossa, jotka jatkoivat tydntekoa pelkiis-
t?iiin taloudellisista syist?i.

Yrittiijien yleinen tydtyytyviiisyys ilme-
ni tutkimuksessa myris toisella tavalla. Yli 80
prosenttia vastaajista oli samaa mieltd esite-
tyn viiittiimtin kanssa siita, etri yrittiijiinii toi-
miminen ei ole pelkiistddn ammatti, vrulJl
myos eliimiintapa. Vastausten perusteella
yleisin yrittiijiiksi ryhfymisen motiivi oli ollut
halu itsendiseen tyriskentelyyn, joka on myos
osa rild elimdntapaa.

Raili Hyrkkiinen: Mike pitiiii yriniijin tyrissii? El6-
kerurvakeskuksen monisteita I 996:7.

Raili Hy,rkkiinen: Yritt?ijien eliketurva ja sukupol-
venvaihdokset. Eliiketurvakeskuksen tutkimuksia
1995:1.

RAILI TTYRKKA}IEN
Eltiketurvakeshtken

tutkija
ffi

Terveydentilan kokemisessa ilmeni ero- aktiivit yrittiijet, jotka halusivat jatkaa fy6n-
ja, jotka olivat yhdenmukaisia sen suhteen, tekoa, olivat kuitenkin tavanomaista t5fiy-
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SOSENET
siifteeftdon
ilman paperia

Sosiaaliturvaorganisaatioiden tehtavana on
tuottaa tarkkaa ja oikeaa tietoa vakuutetusta
henkilostii. Euroopan unionissa on yli 1000
sosiaaliturvaorganisaatiota ja yli 5000 pai-
kallistoimistoa, jotka vuosit|ain vaihtavat
keskenddn yli 2 000 000 lomaketta. Kiiytiin-
nrin tilanteessa syntyy helposti ongelmia,
koska tietoja on vaikea saada ja niissd on
usein puutteita.

-Nykyisin yhdyslaitokset hoitavat tehtii-
viinsii piiiiosin manuaalisesti. Toisen laitok-
sen virkailija tiiyttiiii paperilomakkeen, joka
liihetetiiiin toiseen laitokseen kasiteltiivaksi
edelleen manuaalisesti. Tyoprosessi vaatii
paljon henkilotyritii ja kiisittely kestdii kauan.
Telemaattisten palvelujen kayttd tydn rati-
onoinnin ohella parantaa tietojen viilitystii ja
antaa jdsenmaille mahdollisuuden hyodyntiiii
paremmin myos kansallisia tietoliikenne-
verkkoja, sanoo osastopiiellikkd Riitta Lind-
strcim Eliiketurvakeslcuksesta.

Useat EU:n jiisenmaiden kiisitteleviit lai-
tokset ovat ldhteneet parantamaan omia ko-
neellisia tietoj enkiisittelyjd{estelmiiiiin. Esi-
merkiksi Espanjassa ja Irlannissa on kehitel-
ty vakuutefuille eriiiinlainen iilykortti, joka
sisiiltiiii kaikki vakuutetun oikeuksia kiisittii-
vdt tiedot. Jdrjestelmien parantaminen vaatii
runsaasti rahaa ja unionin rahoitusta eri
hankkeisiin toivotaan. Koska kansallisten
tietojiirjestelmien tehostaminen ei yksiniiiin
riiki, on EU:n SOSENET:ohjelmassa (Social
Security Network) liihdetty kehittiimiiiin
koko EU:n laajuista tietojenvaihtojiirjestel-
mdii.

Eri sosiaaliturvajdrjestelmien
yhteistydperiaatteet
Tytintekijtiiden vapaa liikkuminen EU:n alu-
eella on yksi EU:n peruspilareista. Rooman
sopimus takaa, etlii jiisenmaiden kansalaiset
voivat tyriskennelld missd tahansa yhteisrin
alueella. Tiihiin oikeuteen sisdltyy kaiken
kansallisuuteen liittyviin syrjinniin kieltiimi-
nen, erityisesti jos se kohdistuu tyomark-
kinoille pii?isyyn tai tyoolosuhteisiin.

Asetukset 140817 I 1a 57 4172 koordinoi-
vat jiisenmaiden sosiaaliturvajii{estelmiii ta-
voitteenaan suoj ella siirtotyciliiisiii j a heidiin
perheitiiiin. Vuonna I 983 siiiinntiksiii laajen-
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Suunnitteilla oleva, koko
EU:n sosiaaliturvajiriestelmdt
kattava tietoverkko S0SENET
vapauttaa meidat aikaa
vievistd ja kalliista asiakiriojen
kopioinnista 20fi)-luvun
alussa. Alkututkimus on tehty
ja ongelmat kartoitettu.
S0SENET on kallis hanke, joka
kilpailee EU-rahasta muiden
proiektien kanssa.

nettiin koskemaan myos ynttiijia ja heidiin
perheitddn. Riitta Lindshomin mukaan koor-
dinoirurin tarkoituksena ei ole yhdenmukais-
taa eri maiden jiirjestelrniii eikii luoda yhte-
niiist?i EU:n laajuista sosiaaliturvaj2irjestel-
mdd.

-Eri maiden sosiaaliturvajdrjestelmien
yhteistyoperiaatteet koskevat vain niiti kan-
sallisen lainsiiiidlinncin osia, jotka voivat kiel-
teisesti vaikuttaa siirtotyoliiisen asemaan hd-
nen muuttaessaan maasta toiseen unionin
alueella, Riitta Lindstrdm toteaa.

Sovithrja yhteistyoperiaatteita ovat:
- Vakuutethrun on sovellettava vain yh-

den maan lainsiiiidiint<iii. Kukaan ei saa j?iiidii
lainsiiiidiinndn ulkopuolelle eikii kehenkiiiin
saa soveltaa usean m€uu1 lainsiiddiintoii.

- Kaikkia on kohdeltava tasa-arvoises-
ti. Ketii?in ei saa syrji2i kansallisuuden perus-
teella.

SOSENET-ohjelmalle ovat erityisen tdr-
keitd seuraavat periaatteet, joihin sisiiltyy tie-
toj en vaihtoa sosiaaliturvalaitosten viilillii:

- Vakuutetun saawttamat oikeudet on
siiilytettiivii niin, ettii ne voidaan tarvittaessa
siirtzid maasta toiseen.

- Saalutetut oikeudet on tallennettava
niin, ettd niitii voidaan kesitelH esimerkiksi
laskemalla yhteen eldkkeeseen oikeuttavia
aikoja eri maissa.

EU:ssa kiriava ktiytiintd

Riitta Lindstrdm kertoo, ettii SOSENET -
projektin alussa tehtiin tutkimus, jossa analy-
soitiin vanhuuseldkkeitzi, perhe-etuuksia,
tyottomyysetuuksia j a erditii terveyspalvelu-
ja kahdessatoista EU-maassa. Tutkimuksessa
kartoitettiin erityisesti piiivitt?iisessii toimin-
nassa esiin tulevia ongelmia.

Tutkimus osoitti, ettii kiiytiinto eri maissa
on varsin kirjava ja ratkaistavia pulmia on
etenkin seuraavilla alueilla:

- Toisen jiseilnaan kiisittelevdn laitok-
sen lciytdminen

Kiisittelevii laitos voi miiiiriiyfin ffopai-
kan tai asuinpaikan mukaan. Se voi riippua
tyonantajasta tai olla vapaasfi tyontekijiin va-
littavissa. Pahimmassa tapauksessa laitos on
niin epiiselvii, ettd lomake pitiiii palauttaa
vakuutetulle lisiitietojen saamiseksi, mikd
taas pidenrdd kiisittelyaikaa huomattavasti.

- Vakuutetun tunnistaminen
Joissain maissa rekister<iidddn vain omi-

en kansalaisten tiedotja vain ne tiedot, joita
oma jii{estelmd tarvitsee. Eroja maiden viilil-
li on runsaasti. Saksassa laki tietosuojasta
es&iid vanhempien nimien antamisen ulko-
maille ja Espanjassa ttimd tieto on usein olen-
nainen. Belgiassa kafetiiiin naisten tietoja
rekisterciitdessii heidiin tlrttonimiiiiin mutta
Englannissa ja Hollannissa aviomiehen su-
kunimeii.

Vakuutetun hrnnistamista vaikeuttavat
myris osoitteenmuutokset, sukunimimuutok-
set, kirj oitusvirheet ja asiapapereiden jiiljen-
tdmisen yhteydessii tapahtuneet virheet. Ne
ovat kaikki ratkaistavissa, mutta aiheuttavat
toistaiseksi paljon tyotii ja lisiiiiviit kiisittely-
aikaa.

- Kiisitteiston erilaisuus
Kiiiinnosvaikeuksia ei pitiiisi olla, koska

kaikissa maissa on kiiytcissii samat lomak-
keet, jotka hakija tiiyttiiii ?iidinkielelliiiin.
Syntymiipaikkaa kysyttiiessii vastauksena
voi kuitenkin olla maa, liiiini, kaupunki tai
pitiijn. Tarkoitetaanko ansioilla netto- vai
bruttotuloja? Asiaa kiisitteleviillii virkailijalla
tulisi siis olla hyviit tiedot eri jiisenmaiden
lainsiiiidiinncistii.

- Tiedon puute kiisittelymtiineista
Liihettiiviin maan laitos ei tarkoin tunne
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Elciketurvakeshtl<sen osastoptitillikkii Riina Lindstrdm uskoo,
ett(i telemaattisten palvelujen laiyttti tydn rationoinnin ohella parantaa tietoien vdlitystd ia antaa jtisenmaille

mqhdollisuuden hyddyntciti paremmin myds kansallisia tietoliikenneverklaja.

vaastaanottavan mium laitoksen kiisittelyta-
poja eikii ndin ollen pysty seuraamaan asian
kiisittelyii. Erityisen hankala tilanne on va-
kuutetulle, joka odottaa vastausta tai rahoja.

- Lomakkeiden muuttiamisen hitaus
Pienenkin muutoksen tekeminen lomak-

keisiin on tyoliistii ja kallista, koska se vaatii
siirtotyriliiisten sosiaaliturvan hallintotoimi-
kunnan hyv[ksynniin.

- Yksilon tietosuoja ja tietojenvaihtovel-
vollisuus

Yksilon tietosuoja on erilainen eri mais-
sa. EU:ssa on valmisteilla direktiivi, joka vel-
voittaa sosiaaliturvaan liitlyvien tietojen an-
non eri maiden viilill?i.

- Vakuutettu ei saa riittiiviisti neuvoja
Siirtotyriliiisiii koskevat asiat saattavat

muodostaa niin pienen osan paikallisvirkaili-
jan tyostii, ettii hiin ei tunne siidnttijii ja antaa
riittiim?itontii tai viiiiriiii tietoa vakuutetulle.
Toisaalta, jos kiisittely on keskitetty asiaan
erikoistuneisiin toimistoihin, ei vakuutetun
ole helppoa loytiiii tietoa antavaa tahoa.

SOSENET Utillisttiii monta vuotta
Kiiytiinntjn telematiikkatyo on alkanut eldke-
tietojen koneellisella viilittiimisellii EU:n j ii-
senmaiden viilillii. Vuoden 1995 aikana seit-
semdn jdsenmaata otti tuotantoon henkilo- ja
tyoskentelytietojen viilitysliikenteen.

Suomessa Eliiketurvakeskus aloitti syk-
syllii 1995 henkilo- ja tyosuhdetietojen
viilittiimisen pilottiprojektina Saksan Ver-
band Deutscher Rentenversicherungstrdge-

rin kanssa. Riitta Lindstrom kertoo, ettii nyt
on
on

piiesry
saada

testausvaiheeseen. Tarkoituksena
tietojenviilitys Saksan kanssa

tuotantovaiheeseen luoden 1997 alusta ja
aloittaa samalla uusia kokeiluprojekteja
Pohjoismaiden kanssa.

-TESS-tytiryhmii knynnisti vuoden
1995 alusta BLIILD 6 -projektin. Siinn kar-
toitetaan koko sosiaaliturvasektorin tietotar-
peet. Aluksi tehdiiiin nykytilan kartoitus ja
sen jdlkeen seklorikohtaiset kartoitukset.
Projekti kestiiii kaksi vuotta ja tyollistiiii
El2ikehrrvakeskusta ja Kansaneliikelaitosta
melkoisesti, Riitta Lindstrrim arvelee.

Suomi osallistuu mycis BUILD 4 -pro-
jektiin, joka kiisittelee vanhuuseldkkeen ha-
kemista. - Projekti alkoi tammikuussa 1996.

-Vuoden alkupuolella pitiiisi saada va-
kuutuskausitodistusten antaminen maiden
viilillZi kiiyntiin ja woden lopussa koko hake-
muskiisittelyprosessi. Vuosi I 997 on testaus-
aikaaja varsinaisia tuloksia voi odotella vuo-
sina 1998-1999. Sairausvakuutusta testaa-
vassa BI-IILD 5 -projektissa on kuluvana
vuonna kartoitusvarhe ja varsinainen projekti
alkaa vuoden 1997 alkupuolella, Riitta Lind-
str<im selvittiiji.

maattisia palveluja.
TESS-tyoryhmi on perustanut lukuisia

projekteja, joiden ohjausryhmiinii se toimii ja
joissa tehtiiviiii tyotii se valvoo. TESS toimii
myos jiisenmaidensa keskustelufoorumina
sekii eri maiden kiiytiinntin toiminnan yhteis-
tyoelimenii.

TESS jiirjesti tammikuussa 1996 New-
castlessa Englannissa jdsenmaidensa sosiaa-
liturvasektorin piinttiijille ja asiantuntijoille
kokouksen, johon osallistui yli kolme sataa
henkikiii. Suomesta kokoukseen osallistui l8
henkiloii tyrieliikejiirjestelmdn, kansaneldke-
jiirjestelmiin, sairasvakuutuksen, tytttt6-
myysturvan ja tapaturmavakuutuksen alalta.
Yhtenii kokouksen tavoitteena oli lisitii EU:n
varoista piiiittiivien elinten tietoisuutta t2ihiin-
astisista saavutuksista, sill6 telemaattisten
palvelujen proj ektit kilpailevat jaossa olevas-
ta EU-rahasta muiden projektien kanssa.

Suomi on osallistunut TESS:in tyosken-
telyyn jo parin vuoden ajan ensin tarkkailija-
naja vuoden I 995 alusta varsinaisenajdsene-
nd. Suomen edustajina ovat osastopeellikot
Riitta Lindstrrim Eldketurvakesla*sesta ja
fu sto Lumento Kansaneldkelaitoksesta.

TESS pitiiii langat kdsiss66n
Euroopan unionin siirtotytiliiisten sosiaalitoi-
mikunnan hallintotoimikunta perusti vuonna
1992 TESS -tyoryhmiin (Telematic for So-
cial Security) kehittiimiiiin EU:n ja EFTA:n
j iisenmaiden sosiaaliturvaj iirj estelmille tele-

Haastattelu:
TARJA TUOMISTO

Eleiketurvakeskuken
tiedottaja
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SOSIAALIUR\A .
PERUSRATIfiISUT PYSYT4IT

Alankomaiden, Ranskan ja Tanskan kehityksen vertailu

Taloudellisen laskusuhdanteen aikana Euroopan sosiaaliturvajdrjestelmdt ovat pyrkineet
yhdenmukaistumaan. Tutkimus osoittaa kuitenkin, ettii samanlaiituminen koski6 ldhinnd

etuuksien tasoia ia kattavuutta. Eri maiden periaatteelliset ratkaisut ovat sdiUneet
muuttumattomina koko sosiaaliturvan historian ajan.

Valmistuneessa tutkimuksessa kiisitelliiiin
Alankomaiden, Ranskan ja Tbnskan sosiaali-
turvajiirjestelmien kehitystii vertailevasta
niikokulmasta. Tutkimuksessa pyritiiiin sel-
vittiimd?in Pohjoismaiden ja Manner-
Euroopan maiden sosiaaliturvan muotoutu-
mista sekii sen fdmdnhetkisla tilannetta.

Tutkimuksen kohteena on sosiaaliturva
yleisesfi ja eliiketurva erityisesti, sillii eliike-
turva on ainakin miiiiriillisesti mitattuna kes-
keinen osa eruooppalaista hyvinvointival-
tiota. Tiissii tutkimuksessa Tanska edustaa
Pohjoismaista mallia, Ranska manner-
eurooppalaista mallia ja Alankomaat niiden
sekamuotoa.

Kolmella vertailumaalla on yhteisiii piir-
teitii, joita ovat muun muassa korkea ta-
loudellinen kehitystaso, maiden kuuluminen
Ewoopan unioniin selcd korkeatasoinen hy-
vinvointivaltio. Maiden asema Euroopan
unionissa on kuitenkin erilainen.

Ranska ja Alankomaat ovat olleet unio-
nin jiiseninii alusta alkaen. Tanska liittyi vasta
l97OJuvun alussa. Ranskan on katsottu yh-
dessii Saksan kanssa muodostavan Euroopan
unionin piiiiakselin. Ranskan rooli Euroopan
unionissa on siten vertailumaista merkit-
tiivin.

Tutkimus paljasti melko selvid eroja
sekd vertailumaiden sosiaaliturvan kehi-
tyksessii ettii niiden reaktioissa lamakauden
vaatimiin supistuksiin.

Sosiaaliturvan perustaminen
Alankomaissa kansalaisyhteiskunnan ja sen
toimijoiden keskeinen rooli korostui heti al-
kuvaiheessa. Sosiaaliturvan liiht<ikohta oli
uskonnollisessa perinteessi. Alankomaat ja-
kautui uskonnon perusteella katoliseen, kal-
vinistiseen ja sekulaariin pilariin, joihin
kuuluminen mii?iritti eldmdnmuodon, koulu-
tuksen ja sosiaaliturvan.

t6

Ensimmiiiset sosiaaliturvajiirjestelmiit
syntyiviit niiden kansalaisyhteiskunnan
ryhmittymien toimesta, ja ne muotoiltiin pit-
kiilti uskonnollisen eetoksen mukaan.

Eetos korosti sdiistiimistii hyveend, jonka
takia myos vakuutusperiaate, itseavun ja
sddstdmisen analogiana, oli sosiaalihrrvan
runko. Eetos painotti mycis uskonnollisten
ryhmien autonomiaa, minkii takia palkan-
saajavakuutus ja myohemmin koko sosiaali-
vakuutus jiii tyomarkkinoiden osapuolten kd-
siin. Kansalaisyhteiskunnan korporaatiot sai-
vat sosiaaliturvan hallinnossa merkittrivdn
aseman.

Autonomian lisiiksi tiirkeii termi alanko-
maalaisen sosiaaliturvan alkuvaiheessa oli
subsidiariteetti. Subsidiariteetti ymmiirrettiin
liihinnii vastuun hierarkiana, jossa perheelle
niihtiin kuuluvan ensisijainen vastuu jdsen-
tensd toimeentulosta.

Periaate vaikutti erityisesti sosiaalihuol-
lossa ja -awstuksessa, jonka n?ihtiin kuulu-
van kirkon teht?iviin. Nimenomaan katolinen
pilari pyrki vaikuttamaan sosiaaliavun orga-
nisointiin ja halhntoon. Kalvinistit olivat
enemmdn kiinnostuneita sosiaalivakuutuk-
sen toteuttamisesta niin, ettei protestanttista
tyoetiikkaa murreta.

Tanskassa sosiaaliturva lqrtkeyryi liihei-
sesti valtioon. Sosiaaliturvan toteuttaja oli ta-
lonpoikaisto ja kansanliikkeet. Valtiollinen
sosiaaliturva todisti sitd, ettd alusta liihtien ta-
lonpoikaiston ideologiassa ei tehty rajaa val-
tion ja kansalaisyhteiskunnan viilille, v€um ne
niihtiin synonyymeina.

Talonpoikaiston "gemeinschaft-piir-
teet", yhteisvastuu ja mekaaninen solidaari-
suus, siirtyivdt osittain valtion piirteiksi. Tiitii
tapahtui erityisesti l930luvulla, jolloin
talonpoikaiston ja tyriviieston poliittinen yh-
teistyo rakensi pohjoismaisen hyvinvointi-
valtion perustan.

Tanska/Pohjoismaat siirtyiviit syytinki-

jiirjestekniistii ja koyhiiinhoidosta suoraan
valtiolliseen kansanvakuutukseen. Siirtymii
merkitsi muutosta mycis perheen asemassa
sosiaaliturvan tuottajana. Pohjoismaista on
jii?inyt puuthrmaan tyrivdenvakuutuksen pe-
rinne, jota on Manner-Euroopassa toteutettu
sekd valtiossa (esim.Saksa) ett?i kansalaisyh-
teiskunnassa (Alankomaat).

Thnskan kansanvakuutus perusfui alussa
huoltomenetelmaan, ja se kattoi koko vdes-
t<in. Jiiqestelmiiii voidaan kuvata niin, ettd
j[rjestelrnii2in liittymisessii ensimmdinen
suodatin oli kansalaisuus ja toinen suodatin
etuuden tarveharkinta.

Jii4'estelmiissii oli vakuutettu koko vdes-
tri, mutia etuuden saivat vain ne, joiden tulot
jiiiviit miiiiriirajan alapuolelle. Sen rahoitus
oli valtion harteilla, mutta sen tiiytiint<ion-
panosta huolehtivat kunnat. Jiif estelmiin
piirteet oli sopeutettu talonpoikaisorgani-
saatioiden intresseihin, ja ne heijastivat hy-
vin talonpoikaiston ja valtion liiheistii suhdet-
ta Pohjoismaissa.

Kansalaisyhteiskunnalla ja sen toimrjoil-
la on ollut Ranskassa kutenAlankomaissakin
tiirked osa sosiaaliturvassa. Katolinen kirkko
on tuonut Ranskan sosiaalipolitiikkaan etelii-
eurooppalaisen piirteen, jossa subsidiariteet-
tiperiaatteen mukaan korostettiin perheen ja
omaisten vasfuuta toimeentulo-ongelmissa.
Toisaalta kirkon roolia arvioitaessa on oltava
varovainen. Katolisten piirien suhtautumi-
nen valtiolliseen sosiaalipolitiikkaan oli va-
rauksellinen aina toiseen maailmansotaan
asti.

Myos valtio oli sosiaalipolitiikassa pas-
siivinen aina wosisadan vaihteeseen asti.
Kriyhiiinhoito jiii liihes kokonaan kuntien,
kirkon ja yksityisen hyviintekeviiisyyden va-
raan. Valtion passiivisuutta saattavat selittiiii
tietlrt piirteet Ranskan modemisaatiossa, jot-
ka tuovat Ranskan kihelle anglosaksisia mai-
ta.
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Tyoviiestoii ei integroitu yhteiskuntaan
valtiollisen sosiaalipolitiikan avulla kuten
Thnskassa ja Saksassa, vaan myrint?imiillii
heille poliittiset oikeudet. Niiin markkinat ja
kansalaisyhteiskunta siiilyttiviit vahvan ase-
mansa Ranskassa.

Hyvinvoitivaltion aika
Toinen maailmansota aloitti pitkiin uudistus-
kauden vertailumaiden sosiaaliturvassa. So-
siaalihrrvaa perusteltiin ennen kaikkea ide-
ologisesti, puhuttiin kansallisen yhteniiisyy-
den lujittamisesta.

Alankomaiden sosiaaliturvassa tapahtui
laadullinen muutos. Siirryttiin tycivden-
vakuutuksesta kansanvakuutukseen. Laki-
sddteisessi jtirjestelmiissd kattaruus
laajennettiin kaikkia maassa asuvia koske-
vaksi ja viihimmiiistoimeentulon varmis-
tamisen tavoite kirjattiin perustuslakiin.
Muutos oli vertailumaista huomattavin.

Ranskassa ei uskottu laadulliseen vaan
mddrdlliseen muutokseen sosiaaliturvassa.
Siellii ei Alankomaiden tavoin siirrytty kan-
sanvakuutukseen vaan pidettiin kiinni tyovii-
envakuutuksen periaatteesta.

Thnskassa sosiaaliturvaa kehitettiin va-
himmiiistoimeentulon takaavaksi jiirjestel-
mdksi avustusperiaatteen mukaan. Thnska
muistutti tiissii suhteessa Alankomaita.
Alankomaita ja Tanskaa voi monella tapaa
pitiiii esimerkkeind suvaitsevaisista. moniar-
voisista yhteiskunnista. Erilaisuuden j a poik-

keavuuden sietdminen on ollut kauppaa kiiy-
vien ja ulospiiin suuntautuneiden yhteiskun-
tien elinehto.

Hidastuva kehitys
I 970-luvun puoliviilin j iilkeen vertailumais-
sa on sosiaaliturvaa sopeutettu hidastunee-
seen talouskasruun. Sosiaaliturvan leikkauk-
set ndytt'dvdt samankaltaistavan maiden sosi-
aaliturvaa mannereurooppalaisen/Ranskan
mallin suuntaan.

Voisi ehkii sanoa, ettd kyseessd on seka-
muoto tyrivienvakuutusperinteen ja kansan-
vakuutusperinteen viilillii. Tyov?ien-
vakuutukseen on lisiitty avustustyyppisi2i
piirteitiija kansanvakuutukseen on tuotu va-
kuutuksenomaisia osia. Lisiiksi on havaitta-
vissa siirtymiiii valtion vastuusta kohti kansa-
laisyhteiskunnan lisiiiintyviiii vastuuta.

Ranskassa on tapahtunut aivan viimeai-
koina piiinvastaista kehitysti. Oikeistolaisen
Alain Jupp6n hallituksen esitttimd uudistus
merkitsee paitsi etuuksien leikkausta myos
tiiyden vasfuun siirtiimistii tyomark-
kinajiirjestciiltii kansalliskokoukselle. Valtion
ote ranskalaisesta sosiaaliturvasta vahvistuisi
huomattavasti.

Vuoden I 975 jiilkeinen samankaltaistu-
miskehitys on ilmeisesti liittynyt enemmdn
maailmantalouden murroskauteen kuin Eu-
roopan integraatioon. Erityisesti tyottomyy-
den raju lisiiiintyminen yhdessii vdestcin
vanhenemisen kanssa on johtrnut palkkatyo-

hon sidotun sosiaaliturvan rahoituson-
gelrniin.

Palkkatyon mddri on viihentynyt samal-
la kun etuuksien saajien mddrd on kasvanut.
Tiimii noidankehd on aiheuttanut useimmat
vertailumaissa tehdyt sosiaalihrrvan leikka-
ukset ja rahoitusrakenteen muutokset, jotka
ovat samankaltaistaneet maiden sosiaalitur-
vaj iirjestelmiii.

Samankaltaistumista ei pidii kuitenkaan
liioitella. Se on koskenut enemmdn etuuksi-
en korvaavuustasoja ja kattavuuden laajen-
nuksia kuin institutionaalisia tai periaatteelli-
sia kysymyksi?i. Vertailumaiden sosiaalitur-
vajiirjestelmien peruspiirteet ovat siiilyneet
hiimmiistyttiiviin hyvin historian kuluessa.

HEIKKI NIEMELA
Ka n s an e ki ke I ait o l<s en

tutkija

KARI SALMINEN
Eldketurvakeskuksen

tutkija

ruSSI VANAMO
Elriketurvakeskuksen

tutkija
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Osatydkyvytttimyyseli kke itd on
mytinnetty 1 970-luuulta alkaen,
mutta niiden lukumddrfr ja mytis
suhteellinen osuus kaikista
tytikyvytttimyyseld kkeistd on ollut pieni.
Osaeldkkeitd mytinnetdin vain
tytie lii kelii riestel mdssd.

0 satyti knryttti m yyse H kkeet
ennen uuoden 1996
lakiuudistusta

Tiissii kirjoituksessa tarkastellaan osatyoky-
vyttrimyyseliikkeitii ja -eldkkeensaajia tilas-
tolukujen valossa ennen woden 1996 laki-
uudistusta. Koska osatyrikyvytt<imyyselii-
kettii ei voi saada kansaneliikejiirjestelmdsH,
koskevat kaikki tilastoluvut rydeliik-
keensaajia. Kaikkia tyokyvyttrimyyselnk-
keensaajia koskeviin lukuihin eiviit sisiilly
yksilollisen varhaiseldkkeensaajat.

Ennen vuotta I 996 osatyolqrvyttrimyys-
eliikettii ei voinut varsinaisesti hakea, vaan
henkilon hakiessa tyrikyvyu<imyyseliikettii
hiinelle saatettiin myontiiii osaeldke, jos tyri-
kyky ei ollut alentunut siinii mii?irin kuin tiiy-
teen eldkkeeseen edellytetiiiin. Vuoden 1996
alusta liihtien on osatyrilgrvyttomyyseliik-
keeseen voinut hakea ennakkopiiiitostii.
My<inteisen piiiitriksen saatuaan henkiki voi
9 kuukauden kuluessa jiiiidii osatyrikyvyttri-
myyseldkkeelle.

Osatyrikyvyttrimyyseliike voidaan piiii-

siiintciisesti myrintiiii, jos ty6kyky on alentu-
nut vdhintddn 40 prosenttia. Tiiyteen ty<iky-
vytt<imyyseliikkeeseen vaaditaan viihintiiiin
60 prosentin tyttkyvyn aleneminen. Markka-
miiiirdltiiiin osaeldke on puolet tiiydestii eliik-
keesld.

Saaiia vdhin
Osatyti\rvyttomyyseliikkeitii on myonnetty
yksityiselln sektorilla vuodesta I 9 7 3 liihtien.
Julkisella puolella kunnat ovat myrintdneet
osaeldkkei&i vuodesta 1973 ja valtio vuodes-
ta 1985 alkaen. Yksityisellii sektorilla on
alusta asti sovellettu osaeldkett'i siten, ettd
henkilo on voinut jatkaa tyrintekoa osa-aikai-
sesti jii.iidessiiiin eliikkeelle. Julkisella sekto-
rilla osaeldketld sovellettiin kuitenkin
pitkiiiin vain piiiitlyneisiin palvelussuhteisiin.
Mahdollisuus osatyolqrvyttrimyyseldk-
keeseen julkisella sektonlla tyotiiiin osa-ai-

kaisesti jatkaville tuli kuntapuolella vasta
vuonna 1989 ja valtiolla 1994.

Osatyrilqrvyttomyyseliikettii saavien lu-
kumiirira ei ole koskaan ollut suwi, ja se on
koko ajan pienentynyt 1980-lwun alusta
liihtien. Eliikkeensaajista pddosa on ollut
yksityiseltii sektorilta. Vuonna I 980 osaeliik-
keensaajia oli I 8 300. Vuonna 1989 miiiirii jiii
ensimmiisen kerran alle l0 000, ja vuodesta
l99l liihtien osaeldkkeensaajia on ollut reilut
8 000.

Osatyokyvyttcimyyseliikettii saaneiden
suhteellinen osuus kaikista tyokyvyttomyys-
eliikkeensaaj ista on mycis pienentynyt tasai-
sesti, vaikka kaikkien tyokyvyttomyyseliik-
keensaajien mddrd on samana ajanjaksona
pysynyt ldhes muuthrmattomana. 1980-lu-
vun alkupuolella suhteellinen osuus oli 8-9
prosenttia, mutta loppupuolella endd 4 pro-
senttia. Tiillii luosikymmenelld osuus on ol-
lut noin 3 prosenttia.
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1980-luvun alkupuolella osaeldkkeitd
alkoi yksityisellii sektorilla ruosittain runsaat
2 000 mutta loppupuolella endd noin I 000,
jolla tasolla alkaneiden eliikkeiden mddrd on
pysynyt mytis I 99O-luvulla. Julkisella sekto-
rilla on osaeldkkeili alkanut tiillii wosikym-
menelld noin 100-300 vuodessa.

Osatyokyvytttimyyseliikkeistd muuttuu
vuosittain osa tiiysiksi eliikkeiksi tai
yksilollisiksi varhaiseldkkeiksi. Niiin tapah-
tui wonna 1994 noin I 100 eliikkeensaajan
kohdalla. Vastaavasti tiiysi eliike muuttui
osaeldkkeeksi noin 500 henkilollii.

Joka neliis 5G64-vuotias
Vuoden 1994 lopussa oli osatytikyvyuo-
myyseldkkeensaajia 8 200. Heistii 7 800 sai
eliikettii yksityiseltii ja I 800 julkiselta sekto-
rilta eli I 400 henkiloii sai eliikett2i molem-
milta sekloreilta. Yksityisen puolen eldk-
keensaajista miehiii oli runsas puolet, julki-
sella sektorilla puolestaan kaksi kolmasosaa
eliikkeensaaj ista oli naisia. Kaikkren osaeliik-
keensaajien keskimii?iriiinen kokonaiseldke
kuukaudessa oli 2 706, miehillii se oli 2 950
markkaa ja naisilla 2 447 mNY.kaa.

Osatytikyvyttrimyyseliikkeensaajista j o-
ka neljiis oli iiiltiiiin 50 - 54-vuotias. Ldhes
saman verran oli eldkkeensaajia myos ikii-
ryhmiissii 55 - 59-vuotiaat. Alle 50-ruotiaita
oli eldkkeensaajista kolmannes.

Yksityisen sektorin osaelikkeensaajista
sai joka kolmas eliikettii MYEL:n mukaan.
Niiin oli sekd miesten etIj naisten kohdalla.
TEL:n mukaan osaeldkett'i sai naisista runsas
puolet ja miehistii liihes joka kolmas. Miehis-
t?i joka viides sai eliikettd LEL:n mukaan. Jul-
kisen puolen osaeldkkeensaajista oli kaksi
kolmesta kuntasektorilta.

Osatytikyvyttiimlysellkkeensaaj at
31.12.1994

Miehet Naiset Kaikki
Yksityinen
sektori 4 l7l
TEL I 174
LEL 822
YEL 690
lvtYEL 1457
TAEL & MEL 55

Osaeliikkeist?i alkoi yksityisellii sektoril-
la liihes puolet hrkr- ja liikuntaelinten sai-
rauksien perusteella, kun tiiysistii eliikkeistii
vastaava osuus oli vajaa kolmannes. Toinen
yksittiiinen sairauspddryhmd, joka ylsi yli l0
prosentin osuuteen, oli mielenterveyden hiii-
riot. Niiden perusteella alkoi 14 prosenttia
osaeliikkeistii. Tiiysiss?i eliikkeissii mielenter-
veyden heiriot olivat my<is toiseksi suurin
ryhmii ja niiden osuus oli neljiinnes. Muiden
piiiiryhmien osuudet jiiiviit osaeliikkeiden
kohdalla alle l0 prosenttiin. Tiiysissii tyo-
kyuyttomyyseldkkeissd oli vielii yksi suu-
rempi ryhmii eli verenkiertoelinten sairaudet,
joiden perusteella alkoi eldkkeistii 15 pro-
senttia.

Kasvaako eldkkeensaaiien mdiiri
lakiuudistuksen i6!keen?
Niihtiiviiksi jiiii, kasvaako osatyokyvytto-
myyseldkkeensaajien mddrd nyt, kun osa-

El6kkeensaajia

200 000

't 50 000

100 000

so ooo

Kuvio 1. Tyiielikkeene rydlcyvltttimlyseliketti saaneet
vuosien 1980 - 1994 lopussa

eldkkeeseen on mahdollista hakea ennakko-
piiiitostii. Tiimii antaa hakijalle matrdollisuu-
den etuk[teen katsoa, saisiko hiin eliikkeen.
Myrinteisen ennakkopiiiitoksen jiilkeen hen-
kilollii on 9 kuukautta aikaa piiiittii,ii, jiiiikti
hiin osaeliikkeelle. Tiinii aikana hakija voi
rauhassa miettiii ratkaisuaan ja jiirjest?iii
myris itselleen osa-aikatyritii.

Vuoden 1996 alusta alkaen mddriaikai-
sen ty<ilqrvyttomyyseldkkeen tilalle tuli kun-
toutustuki. Voi olla, ettti mytis tillii muutok-
sella on vaikutusta myonnett'dvien osatytiky-
vyttomyyseliikkeiden mddrddn. Toistaiseksi
myonnettyjen osaeldkkeiden mddri saattaa
kasvaa tai kuntoutustuista moni mycinnetzijdn
osatuen suuruisena. Koska kuntoutustukea ei
ole tarkoitus jatkaa useita kertoja, tiiytyy
kuntoutustuen saajien kohdalla melko pian
pddtkiid, kuuluisiko heille kuitenkin tois-
taiseksi myonnetty tyttlqrvyttomyyseliike ja
olisiko se fdysi vai osaeldke.

Tawtai tai osaelaketta saaneel

OsaelSkettA saan€€t
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Kuvio 2. Yksityisetlii sektorilla vuonna 1994 alkaneet tytikyvytttimyyselikkeet
tytitryvytttimyyden syyn mukaan
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Keskim. kokonaiseldke,
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Henkilo voi saada eliikettii samanaikaisesti
useamman lain mukaan. "Kaikki"-rivilli
henkilti esiintyy vain kertaalleen.

Mielent€rveyden Verenkiertoel. Tuki- ja liikuntael.
hairidt sairaudet sairaudet
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LEL lAurrnnrv0n0ru
uTTWIA TERUEysnsrzuA

30 vuotta tutkimusta

- LEL-aloilla on monia terveysriskejd, joita muilla aloilla ei tunneta.
0man tutkimustoiminnan avulla saamme tutkittua tietoa tydntekij6iden

terveydenti lasta, ty6ol oista ja terveysriskeistfr , jotka johtuvat gtistti.
Asioihin on paljon helpompi vaikuttaa ja yrittdii koriata ongermia,

kun ne tunnetaan.

- Tutkimus on suorastaan vdlttiimdttintii, jotta saataisiin
oi keata tietoa tytikykyyn va i kuttavista tekijdisti elikeratka isu n
ja kuntoutustoimien tueksi, sanoo yli!frdkiiri Juhani Juntunen.

Hdn johtaa LEL Tytield kekassan tutki m usyksi kk6ii.
LEl-tutkimuksella on takanaan 30 vuoden

kokemus, sillii ensimmiiinen terveystutkimus
valmistui vuonna 1965. Kaikkiaan erilaisia
julkaisuja on valmistunut kolmen vuosikyrn-
menen aikana noin 200. Niistii yli 50 on jul-
kaistu kansainviilisissd tieteellisissii julkaisu-
sarjoissa.

-Oman tutkimusyksikcin ansiosta pdd-
semme mukaan eri tutkimuslaitosten suuriin
ja kalliisiin projekteihin. Ndin voimme vai-
kuttaa siihen, et6 maassamme tehdddn tar-
koituksenmukaisesti LEL-alojen terveys-
tutkimusta. LEl-tyrintekijoiden terveysriskit
saavat varmasti osakseen enemmdn fu&i-
musta ja miiiiriirahoja kuin mitii ne saisivat,
jos meilld ei olisi omaa tutkimusta, Juntunen
sanoo.

Suomalaisista yhteisty<ikumppaneista
keskeisimpiii ovat Tyriterveyslaitos, Kansan-
terveyslaitos ja Helsingin yliopisto.

Tyciterveyslaitoksella on valtakunnalli-
nen vastuu tyoh<in liitryvestii terveystutki-
muksesta, mutta LEL:n tutkimustoiminnalla
resursseja voidaan suunnata t2ismiillisemmin
maatalous-, metsd-, rakennus- ja satama-
aloille.

-Toimrmme kiintedssi yhteistyossa ty6-
terveyslaitoksen kanssa. Meidin tutkimuk-
semrne riiet?iloidiiiin en ammattiryhmille
erikseen. LEL on eliikelaitoksena ollut uraa-
uurtava ja kaukokatseinen otttaessaan vastuu-
ta alojen ty6liiiiketieteellisest?i tutkimus-
toiminnasta, yliliiiikiiri Juntunen pohdiskelee
terveystutkimusten merkitys&i.

Tuberkuloosi oli yleisti
vielfr 1960-luvulla

Oma tutkimustoiminta liihti liikkeelle siitii,
ettii LEl-ty<intekij<iilt?i tuli heti alusta alkaen
huomattavan paljon tyrikyvyttcimyyselZike-
hakemuksia. Tyokyvyttomyyden syynii oli-
vat usein verenkiertoelinten sairaudet ja
keuhkosairaudet. Koska metsiitydntekijdi[a
keuhkotuberkuloosia esiintyi paljon, piiiitet-
tiin selvittdd, minkilainen metsiity<intekij<ii-
den terveystilanne yleensd oli. Tutkijat kii-
rehtivdt metsiikiimpille talvihakkuiden ai-
kaan. Keuhkosairauksien lisiiksi selvitettiin
verenkiertoelinten sairauksia ja yleistii
terveydentilaa. Tiimii oli ensimmiiisiii Suo-
messa tehtyjii ammattialoittaisia epidemiolo-
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gisia tutkimuksia. Metsurien jiilkeen tutkit-
tiin satamatyontekijoiden, sukeltajien ja rau-
doittajien terveydentilaa. Myohemmin on
keskitytty ratkomaan entisfi enemmdn eri
ammateille ominaisia terveysriskejii.

LEl-ty<ialat poikkevat muista aloista
monessa suhteessa epdedulliseen suuntaan.
Tutkimustarve liihtee jo siitii tosiasiasta, ettzi
LEl-alojen tyo$rvytttimyysriski on yhii
edelleen l, 5 -kertainen TEl-aloihin verrattu-
na. Herdd heh mielenkiinto, mistii tiimii joh-
tuu.

Tiedetiiiin, ettii tyot ovat raskaita ja tyo-
olot vaikeita. Aloille ovat luonteenomaisia
lyhyet tydsuhteet ja tyontekijoiden suuri sai-
rastavuus, mink?i vuoksi myos tytistii poissa-
oloja on paljon. Tyoterveydenhuolto on vai-
kea organisoida, koska tyopaikat ovat pieniii
ja tyosuhteet vaihtuvia. Selvitettdvdd on pal-
jon.

-Tutkimuksemme on useimmiten epide-
miologista, mikii vaatii riittdviin suuren ja tar-
kat valintakriteerit tiiyttiiviin tutkimusaineis-
ton. Haluamme pitiiii kiinni tutkrmusten kor-
keasta, tieteellises6 tasosta. Hyvin tehdystii
tutkimuksesta on helppo vetiiii johtopii?itok-
si6, mutta ns. nollatutkimusta voidaan aina
tulkita tarkoitushakuisesti, Junhrnen painot-
taa. Hiin korostaa myos tiedottamisen ja tu-
losten kansantajuistamisen tiirkeyttii.

-Tulokset ja parannusehdotukset eiviit
saa jiiiid,ii pimentoon. Ne pitiiii saada tyripaik-
kojen ja tyontekijoiden tietoon.

-Teemme usein seurantafutkimuksia,
joilla saadaan poikkileikkausta paremmin
selville tyttn ja ammateissa esiintyvien terve-
ysriskien vaikuksia ihmisen terveyteen.

Kuolinsyyt hyvi
terveysriskien mittari

-Niin pahalta kuin meistii tuntuukin, kuolin-
syyt ovat parhaimpia mittareita tutkittaessa
eri ammattien aiheuttamia terveysriskejd.
Tieteellisen tutkimuksen luotettaluus edel-
lyttiiii mmenomaan luotettavia mittareita. ei -
vdtkd sairastaruustilastot ole yhtii hyviii kuin
kuolinsyytilastot.

Tiimiin vuoksi LEL:n tutkimusyksikkri
on hakeutunut mukaan laajaanHelsingin yli-
opiston kuolinsyytutkimukseen.

Monet LEl-alojen armatit esiintyviit
kohorureilla kuolleisuusluvuillaan tilastoj en
kiirjessii. Kun tutkitaan esimerkiksi 25-64 -
vuotiaiden miesten keuhkosyopiikuolleisuut-
ta, kiirkitilaa pitiiviit eristiijiit. Putoamis- ja
kaatumistapaturmien kuolleisuustilastoa j oh-
tavat rakennuselementtien asentajat. Metsd-
ja uittotyontekijtiilH taas on kohonnut veren-
kiertoelintauti- ja itsemurhakuolleisuus.

-Ty<iterveyslaitos on listannut eri am-
matteissa esiintyviii terveysaltisteita. Kun
kuolinsyyt yhdistet?iiin ndiden kanssa, saa-
daan arvokasta ammattikohtaista tietoa tyon
vaikutuksista terveyteen.

Moneen terveysriskiin
0n saatu apua

-Kun ensin selvifdmme kohonneet terveys-
riskit, voimme ryhtyii ko{aamaan taustalla
olevia syitd. Nain tutkimus palvelee selkedsti
kefiintoe, Juntunen pohdiskelee tutkimusten
hytityii Tyooloihin ja terveyteen kohdistuva

tutkimus palvelee myris suoraan tyrikyvyn ja
kuntoutuksen arviointia eliikevakuutuslai-
toksessa.

-LEL:n eldkeratkaisutoiminnan vakiin-
tuneisuudesta antaa selkedn kuvan juuri val-
mistunut tutkimus, jossa selvitettiin tyttky-
vyttomyyseliikehakemusten hylkiiiimisen
jiilkeisiii tapahtumia.

Ylilii?ikari Juhani Juntunen mainitsee
monia esimerkkeji tutkimuksista, joissa LEL
on ollut mukana ja joista on ollut hyotyii sai-
rauksien ennaltaehkiisyssi. Esimerkiksi
metsurien valkosormisuus eli tiiriniitauti oli
iso ongelma vielii 1960-1970-luvuilla. Se
saatiin aisoihin moottorisahaa ja suojaimra
kehittiimiillii. Maalarien liuotinmyrkytykset
on voitettu my<is tutkimuksen ja tyosuojelun
arulla. Samoin asbestisairauksien jiiljille
piiiistiin laajalla tutkimusohjelmalla. Nyt tie-
detjiiin asbestin vaarat, asbestisairauksien
miiiiriit ja tietoja voidaan keyfiirii hyviiksi
tyontekij riiden suoj aami seksi.

Tutkimusyksikcjssii on meneilld^dn kuo-
linsyynrtkimuksen lisdksi muun muassa ra-
kennusalan pientyopaikkojen tyo-
terveyshuollon arviointi- j a kehitt'imishanke,
metsweiden ja kirvesmiesten ty<i- ja elinolo-
jen tutkimus, matto- ja parkettiasentajien
polvivaivojen seurantatutkimus sekd var-
haiskuntoutuksen seurantatutkimus.

RIITTA I{EINONEN
LEL Tytieltikekassan

tiedotusosaston
ap ul ai s o s a s t op dd lli kkd
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Oikeustuvauudistus
nopeuttanut piiiittiksentekoa j a

vdhenfdnyt byrokrati aa
Uuoden voimassa ollut oikeusturvauudistus on nopeuttanut

eldkeasioiden pddttiksentekoa. Se on poistanut valitusten turhia
kisittelyvai heita ja v6 hentinyt siten byrokratiaa.

Samalla se on tuonut myds selv66 sddsttifi.

Eliikeasioiden kiisittelya koskeva oikeustur- sesti vdhentdnyt myris eldkeasioiden valmis-
vauudistus tuli voimaan L1.1995. Muutok- telijoiden sekii esittelijoiden mddrdd, Timo
senhakua tehostettiin siten, ettd valitus ohja- Halu selvittlili.
taan piiiitriksen antaneeseen eldkelaitokseen. -Ihan niin suureen asioiden vdhennyk-
Suostuessaan valittajan vaatimuksiin eldke- seen en uudistuksen valmisteluvaiheessa us-
laitos voi heti itse oikaista piiiittiksensii. Nyt konut. Tdmd merkitsee sitd, ettii eliikelai-
muutoksenhakuelimissii kiisitelliiiin vain asi- tokset toimivat lain hengen mukaisesti ja to-
at, joita eliikelaitos ei ole valmis muuttiamaan della itseoikaisevat, Timo Halu vahvistaa.
valittajan pyytiimeile tavalla. Eldkelaitosten tyomiiiiriiiin uudistus ei

Eliiketurvakeskuksessa valmistuneen ole vaikuttanut. Ennen valitus meni eldke-
yksityisen puolen (TEL, LEL, YEL, lvtYEL, lautakuntaan, joka pyysi laitokselta siit?i
TaEL,MEL) itseoikaisutilastonmukaantyri- lausunnon. Nyt valitus kiisitelliiiin suorium
eliikelaitokset kiisittelivat 5 I l9 eliikepii?itos- eliikelaitoksessa samalla tavalla kuin lausun-
ti koskenutta valitusta, joista 403 eli 7 ,9 pro- to aikaisemmin. Jos eliikelaitos pitiiii oikai-
senttia itseoikaistiin. supyyntoii aiheellisena ja suostuu valittajan

Valihrkset koskivat piiiiosin tytilq.vyttti- vaatimuksiin, valitusta ei endd liihetetii
myys- ja yksiltillisiii varhaiseliikepiiiitoksiii: eliikelautakuntaan. Jos valitusta ei oikaista,
3 444 lyok-y\ryttomyyseliikepdiitoksesti oi- hakijalle liihetetiiiin ilmoitus, etti valitus on
kaistiin eliikelaitoksissa 280 kappaletta eli liihetetty eldkelautakunnan piiiitettiiviiksi.
8,1 prosenttia ja I 273 yksilollisestii varhais- Vastaavasti menetellddn, jos kyse on vakuu-
eliikepiiiitoksestii 102 kappaletia eli 6,9 pro- tusoikeuteen osoitettavista valituksista.
senttia. Osastopiiiillikko Pertti Tukia Eliikeva-

Yrittiijiieliikelakien (YEL, MYEL) pii- kuutusyhtid Tapiolasta sanoo, ettd Tapiola
riin kuulumista tai tytitulon mddrdd koske- kiisitteli viime vuonna noin 3 400 tydlcJ.vyt-
neita valituksia eliikelaitokset kesitte[vet tomyyseliikehakemusta ja 650 yksilollistii
kaikkiaan 602 kappaletta ja niistii itseoikai- varhaiseldkehakemusta. Vuoteen 1994 ver-
vat 514 eli 76 prosenttia. rattuna tyrilqrvyttomyyseldkehakemukset

Vakuutusoikeuteen meneviii, eliikelauta- ovat pysyneet ennallaan, mutta yksilolliset
kunnassa jo kiisiteltyjii valituksia tyoeliike- varhaiseld"kehakemukset ovat vdhentyneet
laitokset itseoikaisivat vain 63 kappaletta eli 40 prosenttia. Sen Tukia uskoojohtuvan ikd-
3,4 prosenttia. Kaikkiaan niitii kiisiteltiin rajan noususta.
I 849 kappaletta. -Viime wonna oikaisimme tyokyv"/ttd-

myyseliikepiiiitciksistii kahdeksan prosenttia

Lain henkitoteutunut 'r1J*'.'l;l'H,ilj*Hf*:ffiHTl#I
Eliikelautakunnan puheenjohtaja Timo Havu tcimyys- ja perhe-eliikkeiden oikaisupro-
kertoo valitusten vdhentyneen luodesta I 994 sentit ovat aivan eri luokkaa, koska kappale-
vuoteen 1995 I 500 kappaleella. Siihen voi mddrdisesti valihrksia tulee viihiin. Esimer-
olla moniakin syitzi, mutta etenkin tehostunut kiksi vanhuuseliikepiiiitoksen saaneista vain
itseoikaisu ja myos samaan aikaan tapahtu- kahdeksan valitti ja kaksi oikaistiin, Tukia
nut yksikillisen varhaiseldkkeen (YVE) luettelee. Edellii mainituissa luvuissa muu-
ikiirajan nousu 55 wodesta 58 vuoteen ovat toksenhakuaste oli eldkelautakunta.
pienentdneet valitusten maariri. - Vakuutusoikeuteen meneviii valituksia

-Valitus maksaa eldkelautakurmassa on vdhemmdn. Tyokyvytt<imyyseldke-
keskimiiiirin I 500 markkaa. Kun itseoikaisu valituksista emme oikaisseet yhtiiiin ja yksi-
vdhensi valituksia noin I 000 kappaletta vii- l<illisistii varhaiseliiketapauksistakin vain
me !1lonna, niin ky[akin siitii selviiii siiiistoii kuusi prosenttia.
syntyy. Valitusten reilu pudotus on viiliaikai-
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-Val itus ten vtihenemin en on lyhent dnyt kisittelyai koj a kuukaudel-
la. Ns. turhia juttuja ei enrici juurikaan ole, milqi varmasti johtuu

its eoi kaisusta, ekike lautalamnan puheenj ohtaj a Timo Hava s anoo.

Pertti Tukian mukaan itseoikaisu on par-
haiten toteutunut yrittiijien eliikelain (YEL)
mukaisissa tyotulopiiiitoksissii. Tiitii niike-
mysld hrkee myris ETK:n tekemd itseoikai-
sutilasto. YEl-tyotulopiiiitoksistii valitettrrn
Eliikevakuutusyhti<i Tapiolaan 45 tapaukses-
sa ja niistii oikaistiin 38, eli yli 80 prosenttia.
Tyotulopiiiitdsten muuttaminen johtuu
useimmiten siitd, ettei aloittava ynttiija
viilttiimiitti osaa arvioida tulevaa tyrituloaan
oikein.

Eleikevalaturusosakeyhtid Tapiolan osastopririllikki Pertti Tukia
vakuuttaa, ettei its eo ikaisuj tirj estelmtilki ole ollut mitddn
v a i lailus t a ty d W ttdmry s eki kke i d en my dn t ci kiy t rin t ci dn.

Kdsittelyaiat Iyhentyneet
Oikeusturvauudistuksen tavoitteena oli
my<is kiisittelyaikojen nopeutuminen. Se on-
kin toteutunut. Jollei eliikelaitos oikaise pdd-
tost?i.iin valittajan eduksi, valitus on ldhetett'd-
vd eteenpdin mddrdajassa: normaalitilantees-
sa 30 pdiviin ja jos lisiiselvityksiii tarvitaan
niin 60 piiiviin kuluessa. Valitusvaiheessa
esimerkiksi uusia lddklrintodistuksia eldke-
laitos ei eniiA jiiii odottamaan kuten ennen,
vaan valitus ldhtee eteenpiin 60 piiiviissii. Jos
lisiiselvityksiii tippuu sen jiilkeenkin,
eliikelaitos antaa niistii lisdlausunnon muu-
toksenhakuelimelle.

Myos eliikelautakunnassa asiat etenevdt

nyt noin kuukautta nopeammin. Kun selvdt
asiat tai lisdselvitysten jiilkeen selvdt asiat
jddvdt pois, jiiljelle jiiiiviit hankalimmat. Ne
taas pidentdviit kiisittelyaikoja.

- Toisaalta ns. turhia juthrja ei entiii juuri-
kaan ole, mikd varmasti johtuu itseoikaisus-
ta. Merkittiiviiii on myos se, ettd meiltd
ikiiankuin osa valitusprosessia jdd kokonaan
pois. Eli se aika, jolloin odotamme vali-
tukseen eldkelaitoksen vastinetta. Myos va-
litusten vdheneminen on vaikuttanut
kiisittelyaikojen lyhenemiseen. Keskimddrii-
nen jutun kiisittelyaika on hivenen yli kolme
kuukautta, Timo Havu kertoo.

0ikaisu herkemmdssd?
Yksityisell?i puolella tytikpyttomyyseldk-
keitii hyliittiin vuonna 1995 keskimiiiirin
20,2 prosenttiaja vuonna l99l l5,l prosent-
tia. Vastaavasti yksiltillisiii varhaiseldkehake-
muksia hyliittiin vuonna 1995 41,6 prosenttia
ja vuonna l99l 38,8 prosenttia. Mutta vuon-
na 1994 yksil<illisen varhaiseldkkeen hyl-
kdysprosentti kiivi periiti 45,8 prosentissa.
Nyt se on kiiiintynyt laskuun. Vuonna 1994
yksilollistii varhaiseliikettii haettiin ehkii
vilkkaammin ehtoj en kiristymisen eli alaikii-

rajan nousun takia.
Vaikka hylkiiiiviii piiiitoksiii annetaankin

paljon, Pertti Tukia ei tururusta, etlii myontd-
miskiiyt?int<i olisi kiristynyt. Hdnen mukaan-
sa nykyisin tulee sellaisia hakemuksia, joissa
ei yksinkertaisesti ole perusteita myontdd sen
enempdd tyokyvytttimyys- kuin yksilollistii
varhaiseliikettikii.iin.

Tukian mukaan ytrd nuoremmat hakevat
eliikettii ja hylkiiysprosentti nousee sitd mu-
kaa. Koska ikii on yksi ty<ikyvyttomyyseliik-
keen my<infdmistd puoltava kriteeri, nuo-
rempien eliikehakemuksia hyltitiiiin enem-
mdn.

H?in ei myoskiiiin usko, ettri itseoikaisu-
jiirjestelmdllii olisi ollut mitiiiin vaikutusta
tyolcJ.vyttomyyseliikkeiden mytintokiiyiin-
totln.

-Jos me emme oikaise, asia menee
eteenpdin kuten ennenkin. Paremminkin voi-
si kysyii, ett'i oikaisemmeko me herkemmin,
Tukia vakuuttaa.

Puheenjohtaja Timo Halu sanoo, etta
eliikelautakunnankin hylkiiysprosentti on
noussut. Se taas riippuu monista seikoista
kuten, kuinka paljon ja millaisia hakijoita on,
miten eliikelaitokset hakemuksia ratkaisevat
jne.
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Hyl kdysten syyt hrtkittava

Kummankin seki Timo Havun ettii Pertti Tu-
kian mielestii hylkiiysprosentin syyt pitiiisi
tutkia. Vasta hakemusten ja ra&aisujen tar-
kan analysoinnin jiilkeen tiedettiiisiin, onko
eliikkeiden my<intiimiskiiytiinto kiristyny.

- Pelkkii prosentti ei selitii asiaa. Hyl-
kdysprosentti ei ole koskaan ollut stabiili -
ainahan se on aaltoillut. Tietyllii tavalla se
noudattelee yhteiskunnallista tilaa. Mutta se,
miten yhtidlli menee markoissa, ei kuiten-
kaan saa vaikuttaa ratkaisukiiytiintrion. Meil-
H on yhteiskunnallinen vastuu, vaikka
ollaankin yksityisin yhtioitd, Tukia vakuut-
taa.

Timo Havu yltyy teorisoimaan, ettii jos
eliikelaitokset tiiysin hyviiksyisiviit eldkelau-
takunnan ratkaisukiiytiinnon ja menettelisi-
vdt sen mukaisesti, eldkelautakunnan muu-
tosprosentin pildisi ennen pitkdii olla nolla.
Mutta sitiihiin se ei ole eikii tule olemaan. Jos
ajatellaan, ettii el2ikelaitokset muuttaisivat
kayEintoA ja hylkiiisiviit enemmdn, silloin
taas eliikelautakunnan muutosprosentin pi-
tiiisi kasvaa. Pdinvastaisessa tapauksessa se
pienenisi. Enti onko eliikelautakunta ehkii
kiristiinyt linjaansa vai hollentiinyt sitii? Nou-
si muutosprosentti tai laski, on uskaliasta
suoralta kiideltii sanoa, mistri se johtuu.

-Selviiii kuitenkin on, ettd hakijan kuva
on muuttunut: psyykkiset vaivat ovat lisiiiin-
tyneet. Myris se ndkyy, ett'd hyvin monella
eliikkeenhakijalla on tyriura katkeamassa tai
katkennut, Havu sanoo.

Kela-ratkaisujen poisjddnti
ei heikennd oikeusturvaa

Vuoden alusta voimaan tulleen eldkeuudis-
tuksen mukaan kansaneldkkeen pohjaosa jii2i
monelta eliikkeensaajalta tulevaisuudessa
kokonaan pois. Sill2i on perustavaa laatua
oleva vaikutus tyri$rvyttomyyseldkkeiden
ratkaisukiifint<ion.

Timo Havu ja Pertti Tukia ovat yht2i
mieltii siitii, ettii kahden jiirjestelrniin ratkai-
sukiytiinto on ollut tiihiin asti hyvii. Tietoja
on voitu vaihtaa ja neuvotella rajatapauksissa
Kelan kanssa. Varmasti se on my<is yhden-
mukaistanut ratkaisukiiytiintoii ja lisiinnyt oi-
keushrrvaa.

Pertti Tukian mukaan tilalle ei kuiten-
kaan pidii tehdii mitiiiin keinotekoista systee-
miii. Hiin luottaa eldkelaitosten ratkaisijoiden
ammattitaitoon, eikii usko tydkyqrttd-
myyseldkehakijoiden oikeusturvan tulevai-
suudessakaan vaaranfuvan.

Neuvottelumenettelyn Timo Havu kor-
vaisi paremmilla piiiitosten perustelulla. Li-
siiksi Timo Havu ndkee tiimiinuotisen tyci-

eliikeuudistuksen kuntoutustukineen hyvin-
kin paikkaavan neuvotteluj en menetysfd:

-Nyt kaivetaan esille hakdan jeljelH
oleva fy<ikyky. Seki eliikkeen myonnrille ettii
hylylle etsitrijin konkreettisemmat perusteet.

Kirioitus- tai laskuvirheen
koriaus helpottui
Oikeusturvauudistus helpotti piiiitriksess?i
olevan virheen korjaamista. Ennen piiiitok-
seen oli haettava purkua vakuutusoikeudelta,
jos piiiitostii oli muutettava eldkkeensaajan
vahingoksi. Nyt el?ikelaitos voi itse korjata
piiiitoksessiiiin olevan asiavirheen asianosai-
sen vahingoksikin, jos asianosainen siihen
suostuu. Kirj oitus- tai laskuvirheen eldkelai-
tos voi korjata ilman asianosaisen suostu-
mustakin. Sitii ei kuitenkaan saa korjata, jos
se johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen.

Pertti Tukian mukaan tyyppiesimerkki
asiavirheesd on, etki tyosuhteen kesto on il-
moitettu liian pitkiiksi tai palkka liian alhai-
seksi ja eliikkeen md^drd^d joudutaan myohem-
min muuttamaan. Jos hakija ei kuitenkaan
oikaisuun suostu, piiiit<ikseen on haettava
purkua vanhaan tapaan vakuutusoikeudelta.

-Meillii purkuhakemukset ovat vdhen-
tyneet, koska olemme voineet kayftiiii
asiavirheen oikaisua. Eliikkeensaajien myo-
tiimielisyys on tehnyt mahdolliseksi itseoi-
kaisun ja siten byrokratian vdhenrdmisen,
Tukia kertoo.

Timo Havun mielestd kirjoitus- tai las-
kuvirheen oikaiseminen ei ole aina ihan on-
gelmatonta. Ki{oitusvirheend ei voi pitiiii
sitii, ettii kiisittelijii niipeloi tiedostoon vddrdn
tiedon, jonka seurauksena pdiitos on virheel-
linen. Kirjoitus- ja laskuvirheen raja on liu-
kuva ja voi kdydii niin, et&i eliikelaitos ko{aa
virheen kirjoitus- tai laskuvirheend, vaikkei
se itseasiassa sitii ole. Varkka Timo Havulla ei
olekaan esittiid esimerkkitapausta, hiin pel-
kiiii, ettii tiinii atk-aikana on mahdollista yh-
defle tai kahdella napin painalluksella saada
aikaiseksi suurenkin virheen, jota ei viilttii-
mdfli voi pitii?i ki4oitusvirheend.

Menettelytavat yhdenmukaistettiin
Soveltuvin osin hallintomenettelylain sd"dn-
nrikset ulotettiin uudistuksen yhteydessii
koskemaan myris yksityistii tyoeliikej?ir-
j estelrniiii. Siiiiruroksi ssii viitataan m uun mu-
assa pddtoksen sisiltrion ja sen perustelemi-
seen. Uudistuksen mukaan myos asianosai-
sen kuulemiseen ilmeisen tarpeellisina
pidettiivissii asioissa on varattava mahdolli-
sutls.

Tukia muistuttaa, ett2i eliikepiiiit<jksiii on
perusteltu jo vuosikausia. Aikaisemmin tosin
esimerkiksi ty<ikyvyttcimyyseliikepiiiitok-

sissd perustelut rajoittuivat liihinna tydky-
vyttomyysmii,iiritelmiiiin ja pykiilii2in, johon
viitattiin. Nyt piiiitoksessd kerrotaan seikka-
perdisesti tyostii selviytymiseen liitfyviit asiat
ja liiiiketieteellinen selvitys, joista tehdiiiin
perusteltu johtopiiiitos, miksi hakijaa ei ole
vo itu pitiiii tyoklrrytttim?inii.

-Selkeys ja yksinkertaisuus ovat piiiit<ik-
sen perustelujen ensisijaiset ldteerit. Sen si-
jaan hakijan tai saajan kuulemista on tiihiin
asti viihiin knfetty. Maalaisjiirjen kiiyttti ei
siiniikiiiin asiassa ole kiellettyii, Tukia sanoo.

Hallintomenettelylain soveltaminen tie-
tyltii osin koski vain eliikelaitoksia, mutta
vastaavasti muutoksenhakuelimiii tulee il-
meisesti lihihrlevaisuudessa koskemaan
hallintolainkiiyttttlaki. Sanahirvitistii huoli-
matta puheenjohtaja Havu pitiiii hyviinii sen
soveltamista eliikelautakuntaan. Menettely-
tavat tulevat kirjattua tarkasti ja mitii
todenniikciisimmin muun mlu$sa oikeuden-
kiiyntikuluista ja suullisesta kuulemisesta tu-
lee omat siiinn6ksensii.

Asianosaisen kuulemiseen kiinnitettiin
enemmdn huomiota, kun Suomi 90-lulun
vaihteessa liittyi Euroopan neuvostoon ja
Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Kaiken
takana oli ihmisoikeussopimuksen sisiiltiimii
artikla, jonka mukaan jokaisella on oikeus
asianmukaiseen oikeudenkiiyntiin omassa
asiassaan. Ja siihen kuuluu, etld prosessin
osapuolilla on tieto kaikesta prosessissa
esiintulevasta.

-Me pyrimme kiqallisella kuulemisella
varmistamaan sen, ettd valifusprosessin osa-
puolilla on tieto kaikesta ratkaisuun vaikutta-
vasta aineistosta. Oikeusturvahan on siifj
jdnnd asia, ettei se ole vain siti, miti tulee
tuutista ulos vaan my<is sild, miten menette-
lyn kokee. Luottamus lopputulokseen tiimiin
perusteella kasvaa ehkii himpun verran,
eliikelautakunnan puheenjohtaja Timo Havu
vahvistaa.

Haastattelut:
Marja-Liisa Takala

Kuvat:
Jouko Laitinen
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INTERNEI.SIWIHIN LII TYo
Tydsu hteessa olevi i n I nternet-sivuien toi m ittai i i n

ei sovellettu TaEL:a, vaan TEL:a.
I:Itiketwtuke.s,(l*.rc'rt Iuu.\unIo I I ) I 995 (\()t' I I i:i)I)1.

Yhtio pyysi Eliiketurvakeskuk-
sen lausuntoa siitd, kuuluuko In-
ternet-sivujen toimittajien tyo
TEL:n vai TaEL:n soveltamis-
piiriin.

Iiedot ty6stii
Yhtirin toimialana on Internet-si-
lujen suunnittelu, perustaminen
ja piiivitys. Yhtion asiakkaina
ovat yritykset, joille sivuja myy-
diiiin. Kysymyksessd on yleensd
yntystii koskeva mainossiw, jos-
kus myos toimituksellinen juttu.

Yhti6 ottaa tilauksia vastaan
eri yrityksiltii ja palkkaa mai-
nossivun tai jutun tekemisd var-
ten tyontekijiin. Kirjallisia tyoso-
pimuksia ei tehdii, vaan asiasta
sovitaan suullisesti. Yhtio mak-
saa tyrintekijiille sovitun palkka-
sunman kertasuorituksena j a las-
kuttaa mainoksen tai jutun ti-
lannutta yntystii tehtiivdn suorit-
tamisesta sekii silun asenta-
misesta ja piiivityksestii.

Tyontekijoiden tyo kiisittiiii
suunnittelua, toimittamista, tait-
toa, juttujen kirjoittamista sekii
teknistii tyotii.

Tyontekijiit suunnittelevat
yleensd mainossivujen sisiillcjn
itse, joskus mainossivuj en tekstin
suunnittelee myris mainos-
toimisto. Sivut sisiiltiivdt sekd
tekstiii ett?i kuvia. fuippumatta
sii6, kuka tekstin on suunnitellut,
sivujen taiton tekevdt aina yhtion
tyontekijiit. Samoin ty<intekijiit
tekevdt kokonaan itse tilatut ju-
tut.

lnternet-sivujen perustami-
sessa kdytetddn useimmiten hy-
viiksi valmiita ohjelmistoja. Mi-
kiili asiakkaan laitteistossa ei
pyst5rtii keyftiimiiiin valmiita
ohjelmia, joudutaan sivut
perustamaan ohj elmoimalla. Piii-
vitys koostuu graafisesta
suunnittelusta, taitosta ja uusien
j uttuj en toimituksesta.

Tyo tehdiiiin yleensi mai-
noksen tai jutun tilanneen yntyk-
sen tiloissa, joskus myos tyonte-
kijiin kotona tai yhtion tiloissa.
Tyontekijiit kiiytt?iviit tytissdiin
omia, tyonantajan tai asiakkaan
laitteita tapauksesta riippuen.
Yhtici valvoo ja vastaa tydnteki-
jciiden suunnittelemista sivuista.

Eldketuruakeskuksen
kanta ja perusteet

Ty<isuhteessa oleviin Internet-si-
vujen toimittajiin sovelletaan
TEL:a.

Toimittajien tyo on suunnit-
telua, toimittamista, taittoa, juttu-
jen kirjoittamista sekii myos tek-
nistii fyotii siltd osin kuin tekstit
asennetaan Internetiin.

ThEL:n soveltamisalaan
kuuluvat ammattiryhmdt on lue-
teltu lain I $:ssii. Tiimii ammatti-
ryhmiiluettelo on tyhjentiiv[ eikii
siihen kuulumattomassa am-
mattiryhmiissd toimiva henkilo
voi kuulua TaEL:n piiriin.

Koska TaEL:n mukaan vain
sanoma- tai aikakauslehden toi-
mittaj a tai toimituksellinen arus-
taja taikka muun painomene-
telm[llii aikaansaadun teoksen
valmistaja kuuluvat lain sovelta-
mispiiriin, ei tycisuhteessa olevi-
en Internet-toimittajien tyohon
voida soveltaa TaEL:a, vaan he
kuuluvat TEL:n piiriin siltii osin
kuin lain soveltamispiiriin
kuulumisen edellytykset tiiyt-
ryvat.

Lausuntopyynto koski
TEL:n ja TaEL:n viilisti rajan-
vetoa tyrisuhteessa olevien Inter-
net-toimittajien osalta. Lausun-
nossa ei otettu kantaa siihen, voi-
sivatko Internet-toimittajat olla
yrittiijiiasemassa. Mikiili on epd-
selvyyttdii tyosuhteen ja ynt-
tiijyyden vdlisesfd rajanvedosta,
voi Eliiketurvakeskukselta pyy-
ldd asiasta lausuntoa tai piiiitostii.
Tiill<iin Eliiketurvakeskus kuulee
ennen asian ratkaisemista kaikkra
asianosaisia.

RITVA LEHTINEN
E I ti ke turv ake s htl<s e n

lakiosaston
jaostosihteeri
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SINIKKA LAITINEN
Valtio ti et een kand i daatti S inikka Lai tin en toimii E I dke turv ake s ku k-
sessa ulkomais ten elcikej rirj es telmi en tutkij ana. Hcin on kirj oittanut
ei mqiden eltikejtirjestelmiri koskevan laisikirjan, joka on julkaistu
piiivitettrivinci kansioina ja hiljattain myr)s kirjana Ekiketurva muissa
maissa.

tiistii kasvusta luetaan eliikekas- myynniltii, kun he eliikkeelle siir-CHILE
Eliikejiiriestelmdn
arvostelu lisiintynyt
Chilen lakisiiiiteinen eliikejiirjes-
telmd on heriittiinyt paljon kan-
sainviilistii kiinnostusta. Jako-
jifujestehniiiin perustuva, etuuspe-
rusteinen eliikejiirjestelmii kor-
vattiin vuonna l98t tiiysin rahas-
toivalla ja maksuperusteisella jiir-
jestelmiillii.

Tyontekijiit maksavat eldke-
flrrvansa kokonaan itse. TyOn-
antajat pidiittiiviit vakuutusmak-
sun palkasta ja siirtiiviit sen
tyontekijiin valitsemaan eldke-
kassaan. Kassat sijoittavat rahat
ja tytintekijii saa aikanaan eliiket-
tii maksamiensa maksujen ja niil-
le saadun tuoton mukaan. Valtio
takaa ainoastaan viihimmiiis-
eldketurvan niille, joiden tili
eliikekassassa ei ole kartnrnut
kylliksi.

Kasvavilla eliikerahastoilla
on ollut huomattava merkitys
maan talouseliimnlle. Eliikekas-
sat hallinnoivat varoja, joiden
suuruus on arviolta 40 prosenttia
maan BKT:sta. Vuonna 1995 ko-
timainen sd.dstdminen oli kasva-
rut 27 prosenttiin BKT:sta 80-
luvun 14 prosentista. Tosin Me-
rill Lynchin tuoreessa selvityk-
sessd vain 2 prosenttiyksikk<iii

sojen ansioksi.
Eldkekassat eivdt ole onnis-

tuneet seilyttiirniiiin sitii luotta-
musta, jolla jii{estelmiin tullessa
voinvum suurin osa vanhan jiir-
jestelmiin mukaisesti vakuute-
tuista valitsi uuden jii{estelmiin.
Vuoden I 98 I jdlkeen ty<ieliimiiiin
tulleilla ei endd ole ollut tdtd va-
linnan mahdollisuutta.

Hiljattain tehdyn mielipide-
tiedustelun mukaan Chilen eliike-
kassat jiiiiviit yritysten positiivista
julkisuuskuvaa mitattaessa sel-
viisti jiilkeen pankeista ja jopa
pcirssiviilittijistii. Ldhes puolet
vastaajista ilrnoitti my6s, ettei
luottanut maan nykyisen talous-
linjan kestiivyyteen. Suurin osa
tytintekijoist?i kaikissa tuloluo-
kissa maksaakin eldkekassaan
pieninti pakollista vakuutus-
maksua huolimatta vapaaehtois-
ten lisiimaksujen edullisesta ve-
rokohtelusta. Lisiiksi noin puo-
lelta kassojen jiisenist?i puuttuu
syystii tai toisesta maksuja.

Ankara kassojen viilinen kil-
pailu jiisenistii on nelinkertaista-
nut myyntihenkil<iiden mddrin
viiden viimeisen woden aikana
ja kasvattanut siten hallintokulu-
ja. Samanaikaisesti alalla etsit.iiiin
yhdessii hallituksen kanssa kei-
noja, joilla eliikeikiiii liihestyviii
voitaisiin suojella epiiasialliselta

tyessddn valitsevat joko vakuu-
tusyhfion tai eldkekassan eliik-
keensd maksajaksi ja eldkeva-
rojensa hoitajaksi. Nykyisin tule-
via eliikeliiisiA saatetaan houku-
tella asiakkaiksi esim. televisioita
tai matkoj a lahj oittamalla.

Financial Timesin mukaan
jiirjestelrniin arvellaan joutuvan
tind luonna entistii ankaramman
ry<ipytyksen kohteeksi. Eliike-
kassojen varoilleen saama reaali-
tuotto oli ensimmiisen kerran
jiirjestelmiin voimassaolon aika-
na negatiivinen, -2,5 prosenttia.

Aikaisempina vuosina tuot-
to on ollut yli 10 prosenttia
positiivinen. Niille eliikeliiisille,
jotka ovat jiittiineet eldkevaransa
kassojen hoitoon, negatiivinen
tulos merkitsee lehden mukaan
12 - 15 prosentin leikkausta tii-
mdn vuoden eliiketuloihin.
Tyrieliimiissii mukana olevien ei
tzistd oleteta iiliihtiiviin, he kun ei-
viit paikallisen konsultin mukaan
juurikaan ole kiinnostuneita
karttuneen eldkkeensd mddristd.

RANSKA
Lakkojen itilkeen
Ranskan hallituksen marraskuus-
sa kansalliskokoukselle esittiimii
laaja sosiaaliturvan uudistus-
suunnitelma johti julkisen sekto-
rin tyontekijoiden lakkoaaltoon,
joka lamautti liihes koko maan
kuukauden ajaksi. Muutoksia
esitettiin sosiaaliturvan hallin-
toon, rahoitukseen ja itse etuuk-
slm.

Eliiketurvan osalta tavoit-
teena oli yhdenmukaistaa julki-
sen sektorin erityisjiirjestelmien
eldkkeet palkansaajien yleisen
sosiaalivakuutuksen eliikkeiden
kanssa. Yleisen sosiaalivakuu-
tuksen eliikkeiden uudistus puo-
lestaan toteutettiin jo vuoden
1994 alusta. Juuri tiimii esitys,
joka olisi merkinnyt muun mum-
sa rautatieldisten vanhuuseldke-
idn nostamista 50 vuodesta 60
woteen oli se syy, johon vedoten
julkisen sektorin ty<intekijiit
marssivat kadulle.

Lakkoaallon taustalla olivat
mycis uudistussuunnitelmaan si-
siiltyneet ehdotukset, joilla pyrit
tiin lisiiiimiiiin kansalliskokouk-
sen vaikutusvaltaa sosiaaliva-
kuutusten hallinnossa. Koska
sosiaalivakuutusefuudet on ra-
hoitetnr p2iiiosin tyonantaja- ja
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ty<intekijiimaksuin eivdtkd ne ole
mukana valtion budjetissa, ei
kansalliskokouksella ole juuri-
kaan ollut sananvaltaa sosiaali-
turvajii{estelmissd.

Sosiaaliturvan hallinto on ol-
lut kokonaan tyonantaja- ja tyon-
tekijiijiirjestojen kdsissi. Jdrjesto-
jen vaikutusvalta puolestaan pe-
rustuu pitkiilti juuri niiden ase-
maan sosiaaliturvan ylliipitiijdnii,
sillii tyrintekijoiden jiirjes-
t?iytymisaste on varsin matala,
kaikkien palkansaajien osalta l0
prosenttia ja yksityisellii sektoril-
la ainoastaan 4 prosenttia.

Hallitus esitti nyt, ettd
kansalliskokous piiiittiiii vastai-
suudessa sosiaaliturvajiifestel-
mdn yleisistii piiiimiiiiristii ja
menokehityksestd. Kansanedus-
tajat olisivat mytis mukana sosi-
aalivakuutusrahastojen valvon-
nassa. Pddministeri Jupp6n mu-
kaan tiimii oli koko uudistussuun-
nitelman kulmakiYi.

Kuinka uudistuksen on kdy-
nyt? Hallitus joutui antamaan pe-
riksi julkisen sektorin erityis-
eliikejiirjestelmien osalta. Julki-
nen sektori saa toistaiseksi pitiiii
muita paremmat eldke-etunsa ja
matalat eliikeikiinsii.

Maksuvajeen kurominen
umpeen aloitettiin suunnitelman
mukaan siintirniillii uusia veroja,
laajentamalla veropohjaa, ko-
rottamalla joiltakin osin vakuu-
tusmaksuja ja perustamalla uusi
rahasto vaj een tiiyttiimiseksi.

Hallinnon uudistuksen osal-
ta tulos on kompromissi. Kansal-
liskokous j a senaatti hyviiksyiviit
helmikuussa perustuslain muu-
toksen, jolla kansanedustajien
pii2itosvaltaa lisiittiin sosiaalitur-
van yleisten pddmddrien ja meno-
kehityksen osalta, mutta sosiaali-
turvamaksut ja rahastot jiiiiviit
edelleen pitkiilti tyomarkkina-
osapuolten valvontaan.

RUOTSI
Tydntekijdille uusi
lisiel6keidriestehe

Ty<intekijoiden vanhuuseldkkeiui
maksava sopimuseliikejiirjestel-
m[ STP on korvattu uudella van-
huuseliikejiirjestelmiillii. Tytinte-
kijiijiirjesto LO ja ty<inantajajiir-
jesto SAI piiiisiv[t sopimukseen
uudesta jiirjestelrniistii maalis-
kuussa woden kesrdneiden neu-
vottelujen jiilkeen. Sopimus on
voimassa vuoden 1999 loppuun
asti, jolloin sen ehdoista neuvo-
tellaan uudelleen. Toimrhenkilci-
jtrjestti ITP:n ja SAF:n viiliset
neuvottelut vastaavan toimihen-
kilcjiden eliikejdrjestelmdn ITP:n
uudistamisesta ovat vield kesken.

Uusi eliikejiirjestelmii on
maksuperusteinen: eliike mii^ii-
reyfyy maksettujen vakuutus-
maksujen miiiiriin ja niille saadun
tuoton mukaan. Vakuutusmak-
sun suuruudeksi on sovittu 2 pro-
senttia koko tytintekijiin palkasta.
Tyonantaja maksaa koko vakuu-
tusmaksun yksin kuten tiihiinkin
asti. Ty<intekijdpuoli on ilrnoitta-
nut jo nyt vaativansa maksun
korottamista 3,5 prosenttiin seu-
raavalla sopimuskaudella. Van-
hassa jiirjestelmiissd eldkkeen
tavoitetaso on l0 prosenttia 55:n
ja 59:n ikiivuoden viilillii ansait-
tujen kolmen parhaan vuoden
palkasta siltii osin kuin palkka ei
ylitii AlP-eliikepalkkakattoa.
Eliike alkaa karttua niin uudessa
kuin vanhassakin jiirjestelmiissii
tyontekijiin taytefiyn 28 vuotta.
Myos eliikeikii sdilyy 65 vuotena.

Vanhassa jiirjestelmiissii
eldkkeen saamiseksi on tiiytynyt
kuulua vakuutukseen viihintiiiin
kolme vuotta 55:n ja 64:n ikii-
woden vnlillii. Tiimiin vuoksi
moni on menettdnyt eldkkeensd
kokonaan. Tiiyden eldkkeen saa-
miseksi tyoruosia tiiytyy olla 30.
Uudessa eliikejiirjestelmiissii tiil-
laisia aikavaatimuksia ei ole: el6-
ke karttuu ensimmdisesti kruu-
nusta alkaen ja on sitii suurempi
mitii pidempiiiin toitii on tehnyt.

Vanhojen STP-eliikkeiden
rahastointi tapahtuu niin, ettti ku-
nakin vuonna rahastoidaan sind
vuonna vanhuuseldkkeelle siirty-
vien eliikkeiden maksamiseen
tarvittava rahamiiiirii. Maksu on
tasattu kaikkien tyonantajien kes-
ken ja on tiillii hetkell?i 3,15 pro-
senttia katetuista palkoista. Uu-

dessa jiirjestelmiissii maksu mak-
setaan kunkin ty<intekijiin yksi-
lolliselle eliiketilille ja rahastoi-
daan jo eldkkeen karttumisvai-
heessa. Tiillii hetkellii tydnantajat
maksavat uuteen jiirjestelmiiiin
vain 0,75 prosenttia, mutta jat-
kossa maksu nousee 2prosenftiin.
Lisiiksi tyonantajat maksavat 1,5
prosenttia vanhan jiirjestelmiin
mukaan kartmneiden eliikkeiden
kustantamiseen. Ndiden eliikkei-
den rahoihrkseen kiiytetiiiin lisiik-
si AMF-vakuutusten rahasto-
reservejd.

Jo eliikkeellii oleville ja tiinn
vuonna 65 vuotta tiiyttiiville elii-
ke maksetaan vielii vanhasta
STP-jiirjestelmiistii. Vuosina
1932-34 syntyneille on luvattu
saman suuruinen eldke kuin van-
hasta jirjestelmiistii olisi mak-
settu. Niitd seuraavien ikiluokki-
en eldkkeen on arvioitu ensin pie-
nenevdn, mutta kasvavan viihitel-
len niin, ettd vuonna 1962 synty-
neet saisivat jo saman suuruisen
eldkkeen kuin vanhasta jiirjestel-
miistii ja tzitzi nuoremmat jonkin
velTan suurelnman.

Elikeliiisten tulot
kasvaneet suhteessa
palkkoihin
Eliikeliiisten tulot ovat Ruotsissa
lamavuosina kasvaneet suhteessa
ansiotycissd olevien tuloihin ker-
too piiiviilehti Svenska Dagbla-
det. Lehti siteeraa Ruotsin sosiaa-
liministerion maaliskuussa jul-
kaisemaa selvitysui, jonka mu-
kaan eliikeliiisten tulotaso on tzind
wonna 92 - 93 prosenttia
ansiotyossii olevien tulotasosta,
kun se vuonna 1993 oli 90 pro-
senttia ja vuonna 1990 vain 80
prosenttia.

Muutosta selittii lehden mu-
kaan osaksi se, ettd AlP-eliikkei-
den taso on noussut, kun ATP-
eldkettzi on ehditty ansaita pidem-
m?iltii ajalta. Samanaikaisesti
korkea tyottrimyys ja reaalitulo-
jen pieneneminen on madaltanut
ansiotyossii olevien tulotasoa.

Yksittiiisten eliikeliiisten tu-
lotaso on selvityksen mukaan
kuitenkin wosina 1995 ja 1996
laskenut keskimii?irin 2,5 pro-
senttia. Tiimii koskee myos kaik-
kein pienituloisimpia eldkkeen-
saajia. Selvityksessii ei ole otettu
huomioon sosiaaliturvan oma-
vastuumaksujen korotuksia la-
mavuosien aikana. Korotukset
ovat merkinneet sosiaali- ja sai-
raanhoitopalvelujen sekii liiiik-
keiden kallistumista, mikii tuntuu
erityisesti eldkeliiisten lekka-
rossa. Sosiaaliministerio toteaa,
ettii selvitys on tiiltii osin puut-
teellinen ja lupaa tiismentiiii ku-
vaa, kun sill6 on kattavammat tie-
dot kiiytettiivissddn.
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Tiedoksi
Lomakkeeton hakemus

Eliiketurvakeskus asetti
27.3.1995 tyoryhmiin, jonka teh-
tiiviinii oli selvittiiii mahdollisuu-
det siirtyii pii?itteeltii tapahtuvaan
hakemusmenettelyyn tyotulo- j a
eldkeasioiden osalta. Eliikehake-
musten osalta tyoryhmiin tuli ot-
taa huomioon myris se, ett,i hake-
mus sisdltid mycis kansaneli-
kehakemuksen.

El?ikehrrvakeslcuksen lisiiksi
fyoryhmiissii olivat edustettuina
YEL- ja TEllaitokset, Kuntien
eldkevakuutus ja Mela. Tyoryh-
mdn mddriaika piiAtryi 3l. joulu-
kuuta 1995.

Hakemusmenettelyn
edellytykset
Liihtokohtana on, ettd siirtymi-
nen lomakkeettomaan hakemus-
menettelyyn on eliikelaitoksille
vapaaehtoista. Myds toteuttamis-
tavan yksityiskohdat ovat eldke-
laitosten harkinnassa, mutta uu-
den hakemusmenettellm kdyt-
tricinotto edellytt?iii kuitenkin,
ettii tiet1rt perusedellytykset tiiyt-
tyvet.

Lomakkeeton hakemusme-
nettely ei saa vaikuttaa hake-
musten sisiiltrion - uudella menet-
telyllii on saatava viihintiiiin ny-
kyistii hakemuslomaketta vastaa-
vat tiedot.

Asiakkaan on aina halutes-
saan voitava antaa tiedot perintei-
selli hakemuslomakkeella kirjal-
lisesti ja pii?itokset on annettava
aina kirj allisesti riippumatta siitd,
onko hakemus tehty koneellisesti
vai kirjallisesti. Lisiiksi on var-
mistauduttava siitii, ettei lomak-
keeton hakemusmenettely hei-
kenni asiakkaan oikeusturvaa
milliiiin tavalla esimerkiksi vali-
fusvaiheessa.

Tyriryhma kasitteli erilaisia
vaihtoehtoja lomakkeettoman ha-
kemusmenettelyn toteuttamisek-
si. Suwimmat ongelmat ja ero-
avaisuudet eri vaihtoehtojen vd-
lillii koskivat hakemuksen alle-
kirjoittamista.

Ty6ryhmdn ehdotus
Tyoryhme keskusteli myds mah-
dollisuudesta luopua allekirjoi-

tuksen vaatimisesta kokonaan,
mutta p2i.iityi kuitenkin ehdotta-
maan, ettd asiakkaalta vaadittai-
siin edelleen allekirjoitus, mutta
se voisi olla erilliselli "kansi-
lehdelld", joka myrihemmin
liitettiiisiin muihin asiaki{oihin.
Asiakas voisi tiillii "kansilehdel-
lii" antaa my<is tarvittavat valtuu-
tukset esimerkiksi asiakirjojen
hankkimista varten.

Allekirjoitettu kansilehti
liihetettiiisiin mahdollisten liittei-
den kanssa pii?ikonttonin, jossa
se liitettiiisiin pd.dkonttorissa
tulostettuun hakemuslomakkee-
seen ja muihin asiaktjoihin.

Lisiiksi lomakkeeton hake-
musmenettely voisi viritt?i?i
hakemuksen, tilata tarvittavat
asiakrjat, piiivittilii asia-
kasrekisterin ja suorittaa muita
oheistoimintoja automaattisesti.

Kela jiiimdssii
ulkopuolelle

Tyoryhmiissii kuultavina olleiden
asiantuntijalausuntojen perus-

teella ndryttild todenniikciiseltli,
ettd Kela ei tulisi olemaan muka-
na lomakkeettomassa hakemus-
menettelyssd. Tyriryhmiin ehdo-
tus voidaan toteuttaa myos ilman
Kelan mukanaoloa, joskaan silld
saavutettavat hyodyt eiviit siinii
tapauksessa muodosfu niin suu-
riksi kuin jos Kela olisi mukana.

Tarvittavat
sddnndsmuutokset
Tyoryhmiin mielesld lomakkee-
ton hakemusmenettely ei viilttii-
miittii edellytii hakemusmenette-
lyi koskevien sddnn<isten muut-
tamista. Tarkoituksenmukaista
kuitenkin on, ettd siiiinnriksiii j on-
kin muun muutoksen yhteydessii
muutettaisiin niin, ettii ne nykyis-
fd paremmin vastaisivat muuttu-
nutta tilannetta.

Risto Syveilti
Mela

Pitka tydktp/tttimyysj a kso
vieraannuttaa tydeldmdstd
Laaja-alaiset kuntoutustoimenpi-
teet on tiihdn asti aloitettu liian
my<ihii?in, jos tavoitteena on saa-
da potilas palaamaan tycih<in.
Hyvii tyriterveyshuolto on erural-
taehkiisevd.d. Kuntoutuksessa on
alettu kiinnittiiii huomiota yksi-
lon ohella my<is hdnen tydpaik-
kaansa ja tyooloihinsa.

Tyt kyylm arviointia ja yllii-
pitoa pohdittiin Kelan jiirjestii-
mdssd seminaarissa 8.3. 1 996.

Yleisellii tasolla fyokyky ku-
vaa ihmisen suoriutumista tyos-
tiiiin. Tydkykyii ylliipitiiv?i toi-
minta tulisi kohdistaa entistd
enemmdn terveisiin, joiden tyonja tytiympfistdn riskitekijoifi
pyrittiiisiin minimoimaan.

Laaja-alaiset kuntoutustoi-
menpiteet ovat silloin mycihdssd,
jos 3 - 6 kuukauden kuluttua liih-
detiijin vasta kuntoutusta suun-
nittelemaan.

Tyokykykin muuttuu jatku-
vasti. Sama tauti ja sen vaikutta-
ma toimintavajavuus voi tuottaa
ihmiselle erilaisen haitan riippu-
en siit?i, millaisiin tehtiiviin hiin
ammatissaan joutuu. Toisaalta
pitka ryokylyttcimyyskausi voi
vieraannuttaa potilaan tycielii-
misIj vaikka hdnet saataisiinkin
kuntoon.

Tydlgrvyttomyyden suurim-
mat aiheuttajat, mielenterveyden-
hairidt ja liikuntaelinsairaudet
ovat mycis kuntoutuksen kannalta
ongelmallisia, koska niiden syn-
tyyn vaikuttavat tekij iit tunnetaan
edelleen aika huonosti.

Uuden kuntoutusta myyvdn
asenteen tavoitteena ei ole vai-
keuttaa tyokyvyttri myys eliikkee I -
le siirtymistii vaan varmistaa hoi
to- ja kuntoutusmahdollisuuksien
oikea-aikainen hyodyntiiminen.
(RR)
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LEL Tydbrveyspdivdt
Tydkt1ytt0myyseH kkeiden
ratkaisuk?iytiintti ei ole kiristynyt
LEL Ty<ieliikekassan I 3.3.96 jiir-
jestiimii Tytiterveyspiiivd valotti
monipuolisesti tyokyvyn ylliipi-
tiimistii niin tytintekijiin kuin
tyonantajankin kannalta.

Keski-ikii on noussut raken-
nusalalla ja kuormithrmisen mer-
kit ovat tulleet selvdsti esille, yli-
liiiikiiri Esko Matikainen kertoi.
Matala tyttkyky on riskitekije tiil-
lii alalla, jossa on runsaasti pii-
losairastavuutta, joka hoitamatto-
mana uhkaa terveyttd ja voi joh-
taa ennenaikaisesti eliikkeelle.
Tyoterveyshuollon jii{estiiminen
ei ole ollut LEl-aloilla tiiysin
kattavaa, mikd on koettu vaka-
vaksi puutteeksi.

LEL Tytiel2ikekassa tukee
aktiivisesti ammatillista kuntou-
tusta. LEL-alan tyottrimien kun-
toutukseen liittyy tutkimuspro-
jekti, jossa selvitelldn pitkiiai-
kaisty<ittrimyyden vaikutuksia

terveyteen ja hyvinvointiin. Tut-
kimustuloksia saadaan ensi syk-
syni.

LEL Tyoeliikekassan julkai-
seman tutkimuksen'Tyokpyt-
tomyyseliikehakemus on hyl2itty
- entii sen jiilkeen? mukaan puo-
let hylkiiiiviin eliikepiiiitciksen
saaneista oli myohemmin, mutta
kuitenkin kolmen vuoden sisiillii
saanut eldkkeen. Mitii iiikkii?impi
hakija sitii todenn[kriisempiiii
eld.kkeen saaminen oli. Yliliiiiknri
Juhani Juntusen mukaan tutki-
mus ei anna niiyttoii sille viiitteel-
le, ettti tyolqrvyttomyyseliikeha-
kemusten ratkaisukiiytiintti olisi
laman aikana kiristynyt. Mie-
lenterveydenhdiririt. erityisesti
depressio ovat moninkertais-
tuneet tytikyvyttomyyden syynd
viimeisten kfnmenen vuoden
aikana. (RR)

Tytifysioterapeutti Anneli Kaukiainen Thmpereen aluetydter-
vqtslaitol<selta sai trinri raonno LEL Tydtervq,spalkinnon, jonka
ojensi toimitusjohtaja Aarre Metso. Palkinto myc)nnetricin kahden
vuoden vrilein ansioituneesta toiminnasta LEL-alojen tydterveyden
j a ty doloj en kehitttimis eks i.

Eliketu rvakeskuksen tietoiirjeste! mien uud istami nen etenee
Eliiketurvakeskuksen tietoj2irjes-
telmien uudistamistyossi saavu-
tettiin toinen tavoite-etappi maa-
liskuun alussa. Silloin otettirn
kiiyttoon uudet eliikejdrjestelyjii
ja eliikej2irjestelyn ottajia, tyon-
antajia koskevat tietovarastot
sekd niihin liitryvat rekiste-
roinhohjelmat. Uudistamisen
ensimmdinen etappi oli uuden
henkiltitietojii{estelmiin keyt-
toonotto keviiiillii I 993.

Uudistuksessa vanhan, ke-
viiiistii 1978 liihtien palvelleen
eliikejiirjestelyrekisterin sisiilto
jaettiin kahtia. Aikaisemmin
eliikejiirjestelyii ja tyrinantajaa

Tyontekijiin on ensi luoden alus-
ta liihtien niiytett?ivii ensisijaisesti
itse toteen yli viisi wotta sitten
piieffynyt tydsuhteensa, jos se
puuttuu Eldketurvakeskuksen
tydsuhderekisteristii ja se halu-
taan sinne mukaan tulevaa tyo-
eliikettii silrniillii pitiien. Nykyisin
niiyttcivelvollisuuden raja on
kymmenen wotta. ETK on teh-
nyt tiimiin yksityisen alojen tyo-
eliikelakeja koskevan muutosesi-
tyksensii sosiaali- ja terveysmi-
nisteriolle.

koskevat tiedot olivat sarnassa
tietovarastossa. Nyt ne kumpikin
ovat erillisind kokonaisuuksina.
Taustalla on ajatus, ettii tyonanta-
jatiedot saataisiin eliikejii{estel-
miistii riippumattomasti eliikejiir-
jestelyjen hoidon perustaksi.
Ajatuksen toteuttaminen ldssd
yhteydessd ei vieli ollut mahdol-
lista. Tytinantajan yksikiintiin ei
ole kiiytettiivissd henkilotietoihin
rinnastettavaa yhteniiistii jiirjes-
telmdd.

Toiminnan kehittimistii sil-
miilliipitiien uudistus avaa mah-
dollisuuden keskustietovaraston
tietojen valiftdmiiiin saamiseen

Uudistuksen tavoitteena on,
etld tyontekijiit tarkastaisivat
ETK : n tyosuhderekistereihin kir-
jatut henkilokohtaiset tietonsa
tuoreeltaan, jolloin mahdolliset
puutteet on helpointa korjata.
Eldkkeeseen vaikuttavat tyosuh-
de- ja ansiotiedot olisivat siten
eliikelaitoksen kiiyettiivissii t?iy-
dellisinii heti kun el2ikettii hae-
taan. Kiisittely nopeutuisi ja hal-
lintokuluj a siiiistyi si.

Uudistus vahvistaisi mycis
kansalaisten oikeusturvaa, kun

vaikkapa eldkelaitoksen vakuu-
tushakemuksen kiisittelyjiirjestel-
mddn. Tosin nyt keyftdonoton
yhteydessii el?ikelaitoksille tarjo-
taan kyselyjii varten peeteneyt6t
ja rekisteniinnissd toimitaan eri-
pohjaisesti. Tiimiin vuoden kulu-
essa saadaan sanomapohjainen
liikenne mahdolliseksi sekii
kyselyissd etd rekisteniinnissS.
Silloin eldkelaitokset voivat teh-
di rekisteroinnin viipeettii. Tieto
rekisterriinnin tuloksesta voidaan
anlaa viilittomiisti ja virheen
sathlessa korjaus voidaan teh&i
heti.

Samanaikaisesti Eliiketur-

kaikki tulevan eldkkeen markka-
mddrd?in vaikuttavat tyosuhteet
saakisiin eliikelaskelmiin var-
memmin mukaan.

Samassa lakiehdotuksessa
Eliiketurvakeslarkselle ehdote-
taan myonnettiiviiksi oikeus il-
moittaa verottajalle, jos se on
oman valvontatoimensa yh-
teydessd havainnut, ettj ennak-
koveroja on jiiiinyt tilittiimettii.
Nykyiset tietosuojasdiinncikset
esldvdt tiimiin.

vakeskuksessa on tehty tyoti
eliiketietoj en j a hakemustenkdsit-
telyn tietojiirjestelmien uudista-
miseksi. Eliiketietojen jiirjestel-
mdssd on kdyrissii uusithr tieto-
varasto ja siihen liitryvAt piiAte-
kyselyt. Tietojen rekisterdinnin
uudistus valmistuu vuoden 1998
helmikuussa. Samoihin aikoihin
valmistuu hakemustietojii{es-
telmdn uudistus. Myris niiissii
uudistushankkeissa keskustieto-
varaston ja sen kiiyttiijien vilinen
liikenne perustuu jiirjestelmien
vdliseen sanomien vaihtoon.

Heikki Poukka

Myris tyoeliikevakuutuksen
ottamista sdiitelevddn jiirjestely-
aikaan tehdddin muutoksia ensi
luodenvaihteessa. Tyonantajan
on hoidettava tyrintekijiinsii TEL-
vakuutus kuntoon nykyisen puo-
len woden jiirjestelyajan srjasta
jo kolmen kuukauden kuluttua
TEL-tyosuhteen alkamisesta.
Vastaavasti YEl-vakuutus on
otettava puolen vuoden kuluessa
siitii kun yritt?ijiitoiminta on tullut
YEL:n piiriin. Nykyisin tuo aika
on ollut yksi vuosi. (JeuM)

Eldketu rvakeskus ehdottaa mu utoksia tytielikelakeihi n
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VakOn pddttiksiii

Mitka LEl-vakuutnsmaksut ovat
saneerausvelkaa

Saatavan perimisen kannalta on tdrked6, onko velka saneerausvelkaa vai ei.
Saneerausvelka on yrityssaneerauslain perusteella seki maksukiellossa etti perintSkiellossa.

Paljon episelvyyksifl on aiheutunut siiti, mill6 perusteella rajanveto tehdddn.
ilyt asia on selkiintynyt.Ratkaisevaa on velan perusteen syntymishetki.

IukOn pdtiris n:o 0)6E1,'91,3000, ttnncrtu )6.I0.I995
.tt'kti tr.seul .\'dntiltlLt lttiivtittti d,utL'tut vtt.stuut'unlui.set ptititiikset.

LEL Tytiel?ikekassa pani piiiitok-
selliiiin tyonantaja A:n maksetta-
vaksi LEl-vakuutusmaksut
huhtikuulta I993. A:n saneeraus-
menettely oli alkanut 7.4.1993.

Valitus
A haki muutosta ja vaati, ettii
maksuunpano kumotaan. Pe-
rusteena oli, ettii pddt<is perusrui
vdiirdiin lain tulkintaan ja oli jopa
nimenomaisen lainsdiinn<iksen
vastainen.

A. esitti, ettd 1.4. -7.4.1993
viilisenii aikana maksetuista
palkoista miiiiriitlrt vakuutusmak-
sut ovat yrityssaneerauslain 3

$:n mukaista saneerausvelkaa ja
niiin ollen yrityssaneerauslain
sd2inncisten perusteella sek6
maksukiellossa effi perintii-
kiellossa.

Mainitun lain siiiinn<iksistii
sekii lain yleisistii ja yksityiskoh-
taisista perusteluista saa kiisityk-
sen, etili eliikevakuutusmaksut
kuuluvat saneerausvelkoihin, jos
ne kertyviit ennen saneerarrs-
menettelyn alkamista.

jan on suoritettava vahvistetun
prosenttimdiiian suuruinen mak-
su kalenterikuukauden aikana
maksamistaan palkoista viimeis-
tiiiin miiiiriipiiivdnd seuraavaa ka-
lenterikuukautta.

Edellii esitetyn ruoksi ja kun
mainittuja maksuja muutoinkin
kiisitell?iiin samalla tavalla, kos-
kee yrityssaneerauslain yksityis-
kohtaisissa perusteluissa sosiaali-
turvamaksusta kirjoitettu myos
LEl-maksuja. Tiistii seuraa, ettd
LEl-maksut ovat menettelyn ai-
kaista velkaa.

Eldkelautakunnan pddttis
Se hylkiisi valituksen. Perustelu-
na oli LEl-maksujen verratta-
vuus sosiaaliturvamaksuun, jon-
ka osalta yrityssaneerausta kos-
kevan hallituksen esityksen pe-
rusteluissa oli ohje. Sen mukaan
menettelyn aikana syntyneitii
velkoja ovat saneerausmenette-
lyn alkamiskuukaudelta ja sen
jiilkeisiltii kuukausilta suoritetta-
vat tyonantajan sosiaaliturva-
maksut.

Koska vakuutusmaksujen perus-
te on saneerausmenettelyn alka-
mista edeltiivdiin aikaan koh-
distuva palkanmaksu, ovat va-
kuutusmaksut saneerausvelkaa.

Kommentit
Yrityksen saneerauksesta anne-
tun lain 3 $:n I momentin 4 koh-
dan mukaan saneerausvelkaa on
ennen saneerausmenettelyn alka-
mista syntynyt velka. Lain perus-
telut dsmenkivdt, ett'd ratkaise-
vaa on velan perusteen synty-
misajankohta. Tiime ajankohta ei
siis ole palkanmaksua seuraavan
kalenterikuukauden 20. pdiv6,
jolloin LEl-maksu lain mukaan
on maksettava.

Tehty ratkaisu merkitsee asi-
allisesti myris A:n seuraavan
viiittiimiin hyviiksymistii: "Lain
miiiirittelyissii ja poikkeussddn-
n<iksessi ei ole mainithr eldke-
vakuutusmaksuja eikii siitii ole
mainintaa edes hallituksen esi-
tyksen yleisissii tai yksityiskoh-
taisissa perusteluissa. Vaikka yk-
sityiskohtaisissa perusteluissa on
mainittu ennakonpidiitykset sekd
tyonantajan sosiaaliturvamaksut,
tiimii ei oikeuta johtopiiiitoksen
tekemiseen, ett'i eldkevakuutus-
maksut olisivat rinnastettavissa
edellii mainittuihin tyonanta-
jasuorituksiin".

Ratkaistu ongelma on ollut
esillii myos yleisissii tuomroistui-
missa veron ennakonpid'dtyksen,
tyonantajan sosiaaliturvamaksun
ja liikevaihtoveron osalta. Kuten
yleensdkin, VakOn ratkaisu on
yhdenmukainen aikaisemmin an-
netun Korkeimman oikeuden

(KKO) ratkaisun kanssa. KKO:n
ratkaisun perustelut ovat sen ver-
ran mielenkiintoiset, ettzi kerron
niistd tissii.

KKO. 1995: 127: Saneeraus-
velkaa ovat velat, jotka ovat syn-
tyneet ennen yrityssaneerauksen
alkamista. Saneerausvelkaa oli-
vat siten saneerauksen alkamis-
kuukaudelta ennen saneerauksen
alkamista maksetuihin palk-
koihin perustuneet ennakonpidd-
tykset ja sosiaaliturvamaksut
sekd erulen mainittua ajankohtaa
tapahtuneeseen myyntiin perus-
tunut liikevaihtovero. (Aiinestys)
Yrityssaneerauslain3 $:n I mom.
4 kohta.

Perusteluissa todetaan muun
mwusa, ettii yrityksen sanee-
rauksesta annetun lain tarkoituk-
sena on ollut luoda vaihtoeh-
toinen menettely konkurssille.
Maksu$rvyttomyyden uhatessa
tai ollessajo kiisillii yrityksellii on
mahdollisuus hakea joko sanee-
rausmenettelyd tai konkurssia.
Kumpi menettely aloitetaan, riip-
puu osaksi harkinnanvaraisista
seikoista.

Vaihtoehtoisuudesta j ohtuu,
ettei rajanvetoa saneerausvelan ja
menettelyn aikaisen velan viilillii
voida tehdii eri tavalla saneeraus-
menettelyssd ja konkurssissa il-
man, etEi velkojien tasa-arvoi-
suus vaarantuu. Kiisiteltiiviinii ol-
leet ennakonpidiitykset jne. olisi
konkurssissa vakiintuneen kdy-
tiinnon mukaisesti katsothr kon-
kurssiveloiksi, joita sanee-
rausmenettelyssi vastaavat sa-
neerausvelat.

Lisiiksi KKO viittasi hovioi-
keuden perusteisiin. Niissii todet-

Elikelaitoksen vastine
Eliikelaitos oli sitii mielfd, ett'd
sen maksuunpanema saatava
kohdistui saneerausmenettelyn
alkamiskuukauteen, minkd wok-
si se vastakohtana saneeraus-
velalle oli ns. menettelyn aikaista
velkaa, joka tyonantajan on
suoritettava normaalina eriipiii-
viinii. LEl-maksu miiiirdytyy
myos aivan samoin perustein
kuin tyonantajan sosiaaliturva-
maksu. Toisin sanoen: tyrinanta-

Vak0n pditOs
VakO kumosi LEl-vakuutus-
maksujen maksuunpanon. Sen
mukaan yrityksen saneerauksesta
annetussa laissa saneerausvelalla
tarkoitetaan kaikkia velallisen
velkoja, jotka ovat syntyneet en-
nen saneerausmenettelyn alka-
mista.

A:lle tehty maksuunpano on
perustunut 1.4.-7.4.1993 mak-
settuihin palkkoihin. Saneeraus-
menettely on alkanut 7.4.1993.
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PORASTO

Oy Porasto Ab:n eliikelaitospal-
veluihin on nimitetty eldkeasiain
esittelij<iiksi Mika Kivinen ja
Eeva Aholainen sekd eliikeasiain
hoitajaksi Eila Litja. Systeemi-
palveluihin on nimitetty atk-
suunnittelijak si Kri stiina Houta-
mriki ja vakuutusmatemaattisiin
palveluihin matemaatikoksi Eero
Heinilci.

SUOMEI.I VAXUUruSYHiltiI.
DEil KESXUSLITTIo (SVK)

Hallintotieteiden maisteri Vesa
Rantahalvari on nimiteffy asia-
mieheksi Suomen Vakuutusyhti-
oiden Keskusliittoon.

Hdnen teh6vdnddn on laatia
selvityksiii ja osallistua Keskus-
liiton toimintaan mm. tyrieldmdn
ja sosiaalipolitiikan sektoreilla.
Vesa Rantahalvari on viimeksi
tyoskennellyt ty<iministerion
s uunnitte I usihteeri strissd.

EUIKE-SAMPO

El?ike-Sammon markkinoinnis-
sa on nimitetty sosionomi Tuzlc
Mikkala yhteyspii?illikriksi
1.4.1996 alkaen. Hdnen toimi-
alueenaan ovat Kaakkois-, Ild- ja
Sisii-Suomi.

Eliike-Sammon sijoitustoimin-
nassa on tehty seuraavat nimi-
tykset sijoitusjohtaja Jorma
Kuo kkas en alaisuuteen:

Dl M a t t i n i tu h on ninitetty
osastopii?illik<iksi I .4. I 996 alka-
en vastuualueenaan kiinteistdsi-
joitukset. Hdn on aiemmin toi-
minut Sampo-ryhmiin hanke-
suunnittelupiiiill ikk6nn.

KTM Eeva Grannenfelt on
nimitetty arvopaperijohtajaksi
1.5.1996 alkaen. Hdnen vastuu-
alueeseensa kuuluvat yhtirin ra-
hamarkkina-, j oukkovelkakirja-
ja osakesijoitukset. Hiin siirtyy
tehtiivii2insii Aktia Siiiisttipankki
Oy:stii.

tiin, ettii raasfuvanoikeus ratkais-
tessaan asian eri tavalla perusti
pii?itoksensii hallituksen esityk-
sessd kerrotuille perusteille. Hal-
lituksen esitys puolestaan perus-
tui verohallituksen ohjeeseen,
jonka mukaan verovelan synty-
perusteen ajoittumisen kannalta
ratkaisevana oli pidettiivii sen
ajanjakson piiiittymistd, jolta vero
tai maksu verolakien mukaan
miiiiriiytyi.

Perustelut kuitenkin poik-
kesivat yrityksen saneerauksesta
annetun lain 3 $:n I momentin 4
kohdassa sdiidetystii. Lisiiksi ne
poikkesivat erityisesti lain 46
$:ssii siiiidetystii velkojien
yhdenvertaisuusperiaatteesta. Sen
mukaan velkojat, joilla sanee-
rausmenettelyn ulkopuolella olisi
yhtiil?iinen oikeus saada suoritus
saatavalleen, oli saneeraus-
ohjelmaan sisiiltyvissii velkajiir-
jestelyissii asetettava keskenddn
yhdenvertaiseen asemium.

Perustelut olivat siis ristirii-
dassa kirjoitetun lain kanssa. Tii-
mdn vuoksi asian ratkaisemista
hallituksen esityksen perusteella
ei ollut pidett?ivd oikeana. Periaa-
te on hyvii pitii2i mielessii, koska
lukuisien laintulkintojen tuok-
sinnassa lain tavoitteita ja perus-
teluja punnittaessa saattaa unoh-
tua, mitd ki{oitetnr laki itse asias-
sa sanoo.

PENTTI KOIVISTOINEN
E I cike t urv ake s lar ks e n

lakiosaston
osastopdtillikk)

KORJAUS

Tydeltike-lehdessd l/96 Anterc Witasen kolumnin yhteydessri jul-
kais tuun las tenlapsia esitttivritin valolapaan olivat vahingos s a pcicis -
seet naapuitalon innokkaat pojat. Alla latva, jossa Antero Witanen
esiintyy yhdessri omien lastenlapsiensa kanssq.

Joulo Lairinen
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English Summary

In his conkibution to the
pension debate, professor Teivo
Pentikdinen, also known as the
father of the Firurish employ-
ment pension scheme, paints a
brighter picture of the future
than most others. In fact, he is
rather critical ofthe sceptics
who talk about pension bombs
and early retirement posing a
threat to the system, and ques-
tions their motives for doing so:
do they originate in genuine
concern for the future of the
scheme or in an attempt in
disguise to dismantle the welfare
state? Rather than looking upon
the present high rate of unem-
ployment as something perma-
nent, professor Pentikdinen
prophesies that unemployment
will tum to a shortage of labour
by the year 2005 when the baby
boomers start to retire. The age
groups taking their place are not
big enough to fill all the va-
cancies. Thus, whereas employ-
ers presently pension offtheir
elderly employees to make way
for younger ones, in a decade or
two, it will be ur their interest to
hold on to their experienced and
skilled staffas long as possible
by rearranging work conditions
to meet the needs of elderly
employees, providing health
services and offering preventive
rehabilitation services, as well as
by fostering an attitude of
lifelong education and training.
Moreover, pension calculation
rules and the structure of
pension financing will also be
changed to favour long-term
service with the same employer.

Professor Pentikiiinen finds
mass turemployment to be the
major reason underlying the
prevailing strong trend in early
retirement. Other contributory
factors are the failing health of
the present elderly employees,
the general attitude encouraging
early retirement, employer
attempts to build up a younger
staff, the introduction of automa-
tion, and the pressure exerted by
fellow workers. Furthermore, it
is hardly unimportant that trade
unions look upon early retire-
ment as an acquired benefit, an
attitude partly onginating in the
award practice, which used to be
very relaxed in the past. Recent
govemment wishes to embellish
unemployment statistics by
relaxing pension award criteria
for elderly long-term unemploy-
ed has also arisen public debate.
In the opinon of professor
Pentikdinen, the burden of
unemployment should be shifted
away from the employment
pension scheme towards the
unemployment insurance
scheme. He suggests that an
extended daily allowance, lower
in amount than a pension and
payable out of unemployment
insurance, be introduced for
elderly long-term unemployed.
This might be the fust step
towards the abolition of the
unemployment pension plan.

Although recognizing that
the ageing of the population is
the greatest challenge that
society will be up against in the
fu ture, professor Pentikdinen
also draws attention to gerontol-

ogical findings indicating that
the age at which people are able
to work has increased and
continues to do so. Thus,
considering that the increase in
the effective retirement age has
strong bearing for the costs of
the pension scheme and, more
generally, for the whole society,
serious thoughts should be given
to raising the general retirement
age to better correspond to the
actual working age. Bearing in
mind that medical evidence
shows that the loss of work
capacity in elderly employees
occurs gradually over time, the
part-time pension should be
offered as an altemative to full
disability pension and early
retirement pension, permittin g
the elderly to cut down on their
work load little by little.

In 1995, a study of pension
coverage and change-of-
generation prograrnmes for self-
employed persons was published
at The Central Pension Security
Institute. The study was based
on an interview survey con-
ducted in 1993 amd comprising
both retired and active self-
employed persons of at least the
age of55 who were covered by
the self-employed persons
pensions act, YEL. The surpris-
ing finding of the study was that
it is very common for self-
employed persons to continue
working after having been
awarded a pension. [n an attempt
to shed more light on the reasons
for the continued labour market
participation of the self-employ-
ed, a follow-up survey was

conducted in 1995.
The respondents were asked

what they would prefer to do
given the choice. Two out of five
of the self-employed between
the ages of57 and 62 and still
active in business reported that
they wanted to retire and quit
working, mainly because of
declining work capacity. Howe-
ver, more than half of the self-
employed wanted to continue
working because they found
their work to be rewarding and
regarded work as the commonly
accepted norm. Some of them
wanted to continue working
while srmultaneously receiving a
penslon.

Economic reasons were the
major factor underlying the self-
employed persons's desire to
continue to work. Half of the
retired and a good fourth ofthe
active self-employed persons
reported that it was necessary for
them to continue their activify
for economic reasons. Other
contributory factors were
subjective health, career pros-
pects and career satisfaction. On
average, those who wished to
continue working were in better
health than those who wished to
retire. More than 80% of the
respondents agreed with the
statement of self-employment
not only being an occupation but
also a way of life.

Eija Puttonen

-
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Ekike-Eetu on
mukava, joskus
hiukan eireci vanha
herro, vai rouvako
lienee. joka nimi-
nrerkkinsci anta-
masla suojasta
esittriri mieli-
piteitcidn.

Rahastoista ei luovuta

Vajaa kymmenen vuotta sitten otettiin yksityisten ty<ieliikkeiden ta-
paan osittainen rahastointi k2iyttri<in valtion ja kuntien eliikkeisiin.
Yksityisen puolen rahastot on tiihiin saakka valtaosin lainattu takaisin
yritysten kiiyttocin. Niiden awlla on luotu uufta tuotantoa ja tyolli-
sffiii.

Viime luosina kaikki on muuttunut. Kasvava osa rahastoinnista
kaytetiiiin valtion obligaatioiden ostoon. Tdmd on Eetun mielesfi ve-
roj en korotuksen lykkiiiimistd. Tulevien vuosien verotuotoilla rahoi-
tetaan korot ja takaisinmaksu. Uutta tuotantoa ei synny missddn vai-
heessa.

Ensimmiiiset vaatimukset obligaatiorahastoinnin lopettamiseksi
onkin esitetty. Julkisuudessa on ehdotettu, ett'i vanhuuseldkkeiden
rahastoirurista on luoluttava. Ndin saataisiin kerralla tyoeliikemaksu
yli neljii prosenttiyksikkoii pienemmiiksi.

Eefun vuosikymmenien aikana hankkima varma vakaumus on,
ettii rahastointi on tellin selkdranka. Ilman rahastorntia ei ole endd
telliii - on vain joku eliikeikiiisen kansalaispalkka, jota maksetaan jos
jaksetaan.

Jos mink2iiinlaisia rahastoja ei olisi, varat eldkkeiden maksuun
loppuisivat varhemmin ja varmennir. Sitten olisi taas pakko leikata ja
rajrsti. Sellaista tulevaisuutia ei Eetu nuoremmille sukupolville halu-
aisi jiitt?iii.

Siksi pitiiii rahastoida, vaikka se koville ottaakin.
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-kiria ilmestynyt

21 maan eldkeiiiriestelmii koskeva kdsikiria,
joka aikaisemmin on julkaistu kansioina
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Sivuia kiriassa on nelisensataa ia
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190 markkaa.
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