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NtkemyseOa
tyti kyur/ttti myyse I d kke i stil

Tyokyvyttdmyyselikkeistii tehdiiiin paljon tutkimuksia ja sel-
vityksiii. Vaikka koko totuus ei tilastoihin pohjautuvista selvi-
tyksistii paljastukaan, on hyv6, ettii niitii tehdiiiin. Joitain epiii-
lyjii voidaan sulkea pois ja j?irjestehniin liipiniikyvyys ka,*vaa.
Viimeksimainittua edistiiviit my<is julkiset tilastot, joita Eliike-
turvakeskus tekee hylkiiysprosenttien vaihtelusta.

Tutkija Raija Gould toteaa tlissi lehdessii, ettii tyottrimyy-
den kasvu ja eldkehakemusten hylkdysten nousu liittyviit yh-
teen ainakin ajallisesti ja ettii liiiiketieteellisesti epiimiiiriiisiii
hakemuksia tehdiiin aikaisempaa enemmdn. Koska myonti-
misen kriteerit eivdt ole muuthrneet, on seurauksena hylkiiys-
prosentin nousu. Ilni<i siniinsii kertoo suurista niikemyserois-
ta eliikkeen hakijoiden ja el?ikejii{estelrniin viilillii.

Oman tarkastelukulmansa asiaan tuo kansainvdlinen ver-
tailu. Vanhoissa EU-maissa tyokyvytttimyyseliikettii sai 55-{4
-vuotiaasta viesttistd noin 6 prosenttia. Vastaava osuus Suo-
messa on kuusinkertainen. Voidaan kysyd, mi}si suomalaiset
oyat parantuneesta kansanterveydestii huolimatta Euroopan
tyttk) ryttttmin kansa? Piiiiseeko meillii eliikkeelle liiankin hel-
posti?

Tytivoimaviranomaisilla on orna niik6kulrnansa epiilles-
sdiln, effli eldkeputkessa on ikiiiintyneitii pitkiiaikaistyottdmia,
j otka oikeastaan kuuluisivat ty<ikyvyttrimyyseldkkeelle.

Tiiysin erilainen niktikulma keskusteluun hrlee aiheesta,
ettii eliikkeitii mydnnetiiiin liian lievin perustein. Kun kansan-
eliikej iirj estelmiin ratkaisukiiytiintdii kontolloiva vaikutus lak-
kaa, mytis tiillaisia epiiilyjii saattaa jatkossa nousta esille. Siksi
tyoeliikejiidestelmtin hrlisi oman uskottavuutensa nimissii har-
kit4 olisiko aihetta kehittiiii tyokyryfttimyyseliikkeiden
mytint6kiiytiinn<istii vieldkin avoimempi ja kontuolloida itse
ratkaisulinjaa muullakin tavoin kuin valitusasteiden kautta.

Pirkko Jdiiskeliiinen
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Ministeri Terttu Huttu-Juntunen
sosiaali- ia terueyspalveluiden n?ikymistd:
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TYOTTO MYYS JA I IGANTYM I N EN
JULKISTEN
PAIYELUIDEN
SUURIMMAT
HAASTEET
lhmiset !uottavat julkisen
sektorin palveluihin.
Uarsinkin vanhempi vdki
turvautuu niihin mielellddn.
Kattavat ja laadukkaat julkiset
sosiaali- ja terueyspalvelut
ovat hyvinvointivaltion perusta,
josta kannattaa pittiti huolta.
Sosiaali- ja terveyspalveluista
vastaava ministeri Terttu
Huttu-Juntunen ndkee
suurimpina haasteina omalla
hallinnonalallaan tytittdmyyden
seurannaisilmitiineen sekd
vdest6n ikiintymiseen
li ittyvtin palvel utarpeen
kasvun.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluraken-
teen uudistus aloitettiin Suomessa pikku hil-
jaa jo vuosikymmenii sitten. Uudishrksen
vauhti ei kuitenkaan kenenkii?in pdiitii hui-
mannut. Kun sitten lopulta p?iiistiin liikkeel-
le, tulokset ovat alkaneet niikyii. Sairaala- ja
Iaitospainotteista palvelurakennetta on sii-
vottu, ja tilaa on raivattu perustason tervey-
denhuollolle ja avopalveluille.

Thvoitteena on ollut hallinnollisesti ja ta-
loudellisesti kevyempi organisaatio ja palve-
lumalli, missii byrokratiaa on viihemmiin ja
pii?itosvalta siellii missii palvelujen keyffiijet-
kin ovat - kunnissa. Uudishrksilla on tavoi-

teltu myds alueellista tasa-arvoa sosiaali- ja
terveyspalveluihin.

Laman aikana alueelliset erot ovat tosin
jiilleen suurentuneet niiistii palveluista halli-
tuksessa vastaavan ministeri Terttu Hutfu-
Juntusen mukaan. Pohjois- ja Ild-Suomen
kunnissa ihmisten terveys ei ole niin hyvillii
tolalla kuin muualla maassa. Myos palvelut
ovat selvdsti huonommat. Erot ovat karyisty-
neet myris sosiaaliluokkien viilillii.

Psykiatrian puolella ylilydntejfr
-Palvelujen rakerureuudistus on onnistunut

kokonaisuutena hyvin, sanoo Terttu Huthr-
Juntunen. Kaikkein rajuin muutos avopalve-
lujen suuntaan on toteutettu psykiatrisen hoi-
don alueella. Sieltii loyryvet myris selvimmdt
ylilyrinnit. Hoitopaikkoja on purettu sairaa-
loista reippaasti ja sairaaloita on suljeth.r,
mutta avohoitoon ei vastaavasti ole jiirjestet
ty riittiiviisti resurssej a.

Psykiatrisia sairaalapaikkoja oli vielii
parikymmentii vuotta sitten useita kymmeniii
hrtransia. Nyt niitii on enii^d muutama hrhat.

-Psykiatrian hoitoideologia on uudistu-
nut samalla ldhes kokonaan. Kun ennen poti-
laat suljettiin laitoksiin, nyt ainoastaan akuut-
ti psykoosivaihe hoidetaan laitoksessa. Poti-
las ohjataan nopeasti avohoitoon ja h2in saa
eldri muun sosiaalisen yhteisrin keskellii.
Niiin pitiiii ollakin, sanoo Huttu-Juntunen.

-Mutta me tarvitsisfunme lisiiii oheispal-
veluja niiille potilaille. Tukiasuntoja ja uki-
henkikiitii ei ole kaikkialla ollenkaan riittii-
viisti. Ja niiden jiirjestiiminen on kuntien vas-
tuulla. Puuttuu ainoastaan rahaa.

Vanhukset pois laitoksista?
Samalla avopalveluihin suuntaavalla linjalla
edetiiiin mycis kuntien vanhustenhuollossa.

Vanhuksille rakennetaan jatkuvasti lisiiii
palveluasuntoja. joissa he voivat asua oma-
toimisesti. Perinteisesti laitoshoidosta van-

hainkodeissa ollaan siirfymiissii j oko omatoi-
miseen asumiseen tai sitten omaishoidon
kiiyttoon. Omaishoito rahoitetaan hoidetta-
van omalla eliikkeellii ja hoitotuella, jonka
Kela maksaa.

-Tiediin hyvin, ettii yksikiiiin omainen ei
jaksa yksin hoitaa pitkiiaikaissairasta van-
husta 24 tunnin rupeamissa viikosta toiseen.
Ei menisi kauaakaan, kun meillii olisi kaksi
hoidettavaa, arvelee ministeri Huttu-Juntu-
nen.

Omaishoitajien vapaat ja lomat on mi-
nisterin tietojen mukaan jiirjestetty esimer-
killisellii tavalla monissa kunnissa. Mutta ti-
lanne vaihtelee kururittain aika tavalla.

-Omaishoitajien lomien j iirj estdmisesti
meilld on olemassa ainoastaan suosifukset, ei
mitiiiin sitovia ohjeita tai piiiitoksiii. fuippuu
siis kunnasta itsestddn miten se on halunnut
ldmdn asian hoitaa, sanoo Hutfu-Juntunen.

Kunnat pddttdvdt palveluista
Terttu Huttu-Juntunen pitiiii hyviin?i sitii, ettii
keskushallinnon liiallisesta ohjauksesta on
piiiisty eroon ja todellinen pddt<isvalta sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen jZirjestdmisesfi on siis
siirretty kuntiin.

-Tottakai suuret linjaukset on tehfdvd
valtakururallisesti. Mutta palveluista piiiitet-
6essd kunta on ratkaisevassa asemassa. Kes-
kusjohtoisuudesta luopuminen on johtanut
siihen, ettd palkalliset tarpeet voidaan nyt
huomioida paremmin. Kyllii kait se niin on,
ettii sodankyliiliiiset tietiiviit itse parhaiten
millaista palvelua kunnan sirukylillii asuvat
vanhukset tarvitsevat. Ei kaikki viisaus asu
Helsingissd!

Palvelurakenteen uudistus avopalvelu-
jen suuntaan on ministerin mukaan myris
siiiistiinyt kuntien miiiiriirahoja muutamia
milj ardej a pitk?illii aikaviilillii. -Avopalvelut
ovat ilman muuta halvempia.
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Uupumus uhkaa

Ministeri saa kenfdlfj palautetta, ettii jatku-
vasti lisiiiintyvii hoivatyo tehdiiiin kunnissa
vdhenevdlli henkilokunnalla. Uupumus uh-
kaa vuosikymmenet hoitotyoti tehneitii iiik-
kii?impiZi hoitajia.

-Samaan aikaan meillii on kuitenkin
kymmeniii tuhansia hoitoalan koulutettuja
tycittcimiii, huokaa Huthr-Jturtunen. -He ovat
kiiyttiimiiton kansal linen voimavara.

Ministeri sanoo ehdottaneensa, ettii
ikii?intyneelle hoitohenkilokunnalle ja nuo-
remmille, joilla on omia lapsia kotona, annet-
taisiin mahdollisuus lyhentiiii tyoaikaansa
esimerkiksi viiteen-kuuteen tmtiin.

-Ei yli viisikymppinen vanhainkodin
hoitaj a j aksa milliiiin kahdeksantuntisia piii-
viii. Ei ole mikddn ihme, ettii heillii on jo tuos-
sa idssd pyrkimys eliikkeelle.

Jos tyotii voitaisiin jakaa tiillii mallilla,
puheet el[kkeelle siirlymisestii loppuisivat.
Saisimme samalla nuoria ja pitkiiiin tyotto-
miinii olleita tyohon. Hoidon laatu paranisi
siind silussa, lupaa Huttu-Juntunen.

Terttu Huttu-Juntunen laskee, et&i sosi-
aali- ja terveydenhuollon valtionosuusmiljar-
deista olisi hyvin voitu kiiyttiiii pieni osa tyrin
uudelleen jakamiseen.

-Se olisi tuonut tuhansia tyollistettyjii
heti. Eikii olisi maksanut kunnille yhtiiiin mi-
td^dn. Jopa SAK:n jiisenkysely osoitti, ettii ih-
miset ovat valmiita luopumaan osasta palk-
kaansa, jos voivat tyrillistiiii tyottrimiin omaa
tyopiiivii^tinsii lyhentiimiillii.

Vuorottelukorvaus
pdivdrahan tasolle
Viime vuoden alussa alkanut kaksiluotinen
tycivuorottelukokeilu saa Terttu Huttu-Juntu-
sen kannahrksen. Mutta muutamia rukkauk-
sia siihenkin tarvittaisiin, jotta se menisi pa-
remmin kaupaksi.

-Vuorotteluvapaalle ei tietenkdlin voi
jddd'd se, jolla on opinto- ja asuntovelkaa ja
jolla on huollettavia vastuullaan. Muille se
kyllii sopii. Ja varsinkin niille, jotka eiviit ole
t?iysin palkkatuloista riippuvaisia.

Hiin myontiiii, effli korvauksen mddrd
vaikuttaa my6s luorotteluvapaalle l2ihtotin.
Nykyisin se on enin&iiin 60 prosenttia lasken-
nallisesta tyottomyyspiiivdrahasta.

-Jos korvaus olisi edes samansuuruinen OSa-aikaeldketti
kuin tyotttimyysp[ivdraha, yhe useampi
knyftiiisi sitii hyviikseen, ja tyottomiille avau-
tuisi tyomahdollisuus edes lyhyeksi arkaa.

Ministeri Huttu-Juntunen jakaa varovai-
sesti risuja myris valtioneuvostolle, jonka jd-
sen hdn itsekin on:

-Tyon uudelleen jakamisen eteen ei ole
vielii tehty paljonkaan tdssd hallituksessa.
Muutama heiver<iinen avaus ainoastaan.
Mutta hyvii ettj edes pdd on saatu auki.

Kuntoutukseen potkua
Terttu Huttu-Juntunen pitiiii pitkiillii aikavd-
lille oikeaan osuneena viime luodenvaih-
teen tyoeliikeuudistusta niihd osin, kun siinii
korostettiin tytissii pysymisen ja kuntoutuk-
sen merkitysld.

-On hyvZi tulevaisuutta ajatellen, etld
tuetaan hankkeita, jotka t?ihtiiiiviit tyossii py-
symiseen nykyistd pitempii?in. Meill2i jiiii-
diiiin eliikkeelle liian varhain moneen muu-
hun maahan verrattuna. Mutta ei se kyllii tuo
helpotusta juuri t2ihiin akuuttiin tilanteeseen.

-Kuntoutus on sen sijaan tiillii hetkellii
melkoinen viidakko. Ihmiset eivdt tied'j,
kuka heidiin kuntoutuksestaan vastaa. Kun-
toutusta antavien en tahojen tyrinjako olisi
saatava selkeiimmiiksi ja yhteistormrnta
muutenkin koordinoiduksi, ehdottaa Huthr-
Juntunen.

Hdn on siti mielfd, etrd selkei panostus
kuntoutukseen toisi varmasti rahat takaisin ja
viihent?iisi samalla pfkye eHkkeelle.

Ministerici on aloittamassa parhaillaan
iiikkiiiden pitkiiaikaistyottrimien seulontatut-
kimusta. Tarkoitus on ministerin mukaan
katsoa, ketld ovat viela ryokuntoisia.

-On mycinnettiivd eliike tyttkyv'/tt6-
myyskriteerein niille, joista ei tydkuntoista
endii saada. Ne, joilla tyttkyky on tallella, on
saatava kuntoutukseen tai vaikka edes osa-
aikaiseen ty<ihcin, sanoo ministeri Huth.r-Jun-
tunen.

markkinoitava neknast
Osa-aikaeliike sopii ministerin mielestii eri-
omaisesti eliikevalikoimiuunme:

-Meillii sitii kiiytetiiiin turhan vfiiin esi-
merkiksi Ruotsiin verrattuna. Ilmeisesti sen
tiellii on jeykke tyoaika-ajattelu: tyossii ol-
laan aamukahdeksasta iltaneljiiiin. Varmaan-
kin korjaamista kiytyy myos tyonantajien
asenteista. Asiaan suhtaudutaan eri tahoilla
kovin ennakkoluuloisesti, ihmettelee Huttu-
Juntunen.

Hdn arvelee lisiiksi, etld osa-aikaeldk-
keestd ei sittenk:iiin tiedet?i vielii tarpeeksi.
Perinteisen tiedottamisen lisiiksi hdn ehdot-
taa kohdemarkkinointia suoftuul sopivassa
iiissii oleville.

-Kyllii tiissii tarvittaisiin myos kampan-
ja ja tietoiskuja tyopaikoilla. Tyomarkkina-
jiirjestot voisivat olla siin[ mukana.

Ministeri Huttu-Juntunen sanoo vaiston-
neensa kansalaisten yleisen mielipiteen ole-
van ldti nykye, ettd "vanhat pois tyoeliimiis-
fd, ja nuoret tilallel"

Osa-aikaeliike tarjoaa siihen joustavan
ratkaisun. Tyokokemus ei kerralla hiiviii tyo-
maalta, ja nuori pddsee samalla tyouraan
kiinni-

Teksti:
JOUKO MOILANEN

Ekiketurvakeskul<sen
tiedottaja

Kuva:
Jouko Laitinen
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Osa-aikaeldkkeelld
oikeus nauttia
lisflflntfeestil
uapaa-aiasta

I
JAAKKO OLLARANTA

M e re n ht I hth al I i t u l$ e s s a
tydskentelev(i

maanmittausinsintidi

Olen osa-aikaeldkkeellii oleva
valtion virkamies, koulutukselta-
ni maanmittausinsinoori. Valtiota
olen palvellut reilut 30 vuotta.
Kymmenen ensimmiiisti virka-
miesvuottani mittailin maita ja
mantuja maanmittaushallituksen
leiviss?i. Ja ensi syksynii tulen
tyriskennelleeksi neljiinnesvuosi-
sadan merenkulkuhallituksessa
merikarttojen parissa, viime ai-
koihin saakka toimistopiiiilliktti-
ne.

Osa-aikaeldkkeellii olemi-
nen tarkoittaa sitli, ett.i osa tyo-
ajasta ollaan ty<issii ja loput ol-
laan eliikevapaalla. Osatyoajan
trlee olla 40 - 60 prosenttia var-
sinaisesta ty<iajasta. Tirosta ajasta
saa vastaavan palkan. Osa-aika-
eldkkeen suuruus on puolet lo-
pusta palkkasummasta eli ns. an-
sion alenemasta.

Vajaa kalsi wotta sitten, jol-
loin tiiytin kuusik)rynmentii, herii-
si ajatus osa-aikaeldkkeelle siir-
Umisestii. Tiesin, ettii jos jiiiin
osa-aikaeldkkeelle, miiiirayb.y
lopullinenkin eliike suurin piir-
tein sen hetken kokonaisansioi
den mukaan, koska minulla eliik-
keen ansaintavuodet olivat jo
6ynne. Tuolloin eliikesumma
laskettiin neljtin aikaisemman
vuoden ansioista jiittimdllii paras
ja huonoin vuosi pois.

Valtiokonttorissa suoritetut
laskelmat osoittiva! ettii eliik-
keen laskemisen perustana oleva
VEl-palkka oli pienenemdssd
wosi vuodelta. Se aiheutui ennen
kaikkea el?ikeindeksin mdiiritte-
lyperusteiden muuttumisesta.
Myris lomarahan vapaaksi muut-

taminen, osittain tosin vapaaeh-
toisesti, mutta parina lamavuon-
na pakollisena, oli pienentiinyt
ansioita. Tajusin, ettii jos aion
tarttua kiiflri osa-aikaeldkesys-
teemiin, kannattaisi se teh*imel-
ko pian. Niin olisivat seki osa-
aikaelike ettii mahdollisesti
my<is lopullinen eliikkeeni par-
haat mahdolliset.

Miten suuri lopullinen eliik-
keeni on, sen niiyttiiii aika. Joka
tapauksessa minulle on vakuutet-
tu, etti se ei hrle olemaan aina-
kaan huonompi kuin jos olisin
jatkanut tiiysiaikaista ty6tiini. Ja
jos el2ikeprosenttiin vaikuttavat
wodet eiv?it olisi olleet 6ynni
osa-aikaelikkeelle jiiiidessdni, ne
karttuisivat mycis osa-aikaeldk-
keen aikana.

Kun vaimoni oli samoihin
aikoihin jiiiimiisse eHkkeelle
opettajan YirastaarL houkutus
osa-aikaeliilteestii oli liian suuri
voitettavaksi. Esimiehetkin hy-
viiksyiviit suunnitelmani, ja niin
jiiin vuoden I 994 joulukuun alus-
ta eliikkeelle.

Osa-ailaeliikesy$eerrini muo-
dostuu 60 prosentin tytiajasta ja
40 prosentin eliikevapaasta. Palk-
kaa saan noin 60 prosenttia virka-
ni kuukausipalkasta. Osa-aika-
eliikkeeni on siten 20 prosenttia
tuosta entisestii palkastani. Suo-
men kiiykissi olevan verotusjiir-
jestelmiin progressiivisuus saa
kuitenkin aikaan sen, ettli kdteen

esimerkiksi maanantaista keski-
viikkoon ttiissii ja pitiiii loppuvii-
kon vapaata tai kolrne viikkoa
toissii ja seuraavat kaksi vapaana.
Ja loman yhteyteen olen slasti-
ny pitempiiikin vapaa-ajan jak-
soja. Vapaata ei saa olla yhtiijak-
soisesti kuitenkaan kuutta viik-
koa pitempiiiin.

Joustava tyriaikajdrjestely on
tietysti riippuvainen tyotehtivds-
tii. Ty6thiin on ilman muuta ensi-
sijaisesti pystyttiivii hoitamaan.
Itselliini oli onni siirtiiii toimisto-
piinlliktin tehtiiviit vdhitellen, va-
jaan vuoden aikana nuoremmalle
polvelle. Tilalle olen saanut mui-
ta merikartoitukseen liittyvii, mi-
nulle entuudesta tuttuja tehtivid,
jotka muun muassa eriiiin kolle-
gan eliikkeelle jdiimisar takia
odottivat hoitajaa. Niiiden uusien
ttiiden vaatiman ajankiiyton voin
harkita itse.

Tyytyviiinen olen ollut valin-
taani. Osa-aikaelikteellii olemi-
nen mahdollistaa pehmeiin las-
kun varsinaiselle eliikkeelle.
Kun tuntee kuitenkin tehneensii
jo melkoisen piiiviityon omalla
sarallaan, voi kevein mielin naut-
tia aikaisempaa enemmiistii va-

kunnossapitoon liitlyvissii aska-
reissa ja joskus matkustellessa.

Perheen kiiytt6ttn jiiiiviit ra-
hat ovat luonnollisesti pienenty-
neet, kun molemmat ovat eldke-
systeemeissd mukana. Ennen tein
iltaisin opetust<iitii tytivtienopis-
tossa. Niistii oli luowttava. Osa-
aikaeliikeldinen ei saa n6et olla
sellaisessa ylimii2iriiisessii ty6ss6,
joka on jonkun elikelain alainen.
Kun toisaalta matka- ja muutkin
tytissiikiiynnin aiheuttamat me-
not ovat jonkin verran pienenty-
neet, ei lovi kukkarossa ole ollut
liian suuri.

Ehdoton edellyrys osa-aika-
eldkkeen viettdmisen onnistumi-
selle on mielestiini, ettii ty6miiii-
rdii on voitava pienenkijd tyoajan
suhteessa. Suunnitelma suoriu-
tua entisistd tyritehtiivistii lyhem-
m?in ty<iajan puitteissa on kuol-
leena syntynyt. Siitii kiirsii tyo,
oma mieli sekd terveys ettii yrn-
piiristci. Mutta jos tyonantajan
kanssa piiZistiiiin yhteisille linjoil-
le loppuvuosien aikataulutm so-
pivista tyritehtivistii, niin kannat-
taa haxkita osa-aikaeliikkeelle
siirtymisti. Eliikeviranomaiset
auttavat mielelliiin asiantunte-
muksellaan tiissii piiiitoksenteos-
sa. Sellaiset ovat omat kokemuk-
seni ainakin Valtiokonttorin hen-
kilcisttistii.

I
o

tuleva "kuukausiansioni" pieneni paa-ajasta.
vain noin l0 prosenttia. Vapaa-aika on kulunut mai-

Ty6ajan ja vapaa-ajan vuo- niosti v?ilill6 vaimon kanssa las-
rottelun olen voinut jiirjestellii tenlapsia hoivatessa, erilaisia
melko joustavaksi. Saatan olla omakotitalon ja sen pihapiirin
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Koko ieriestelmd
laskee elekkeet

I

pian samalla ohielmalla
Tytielti keidriestel mi astuu entistd ti ivi i m pdnd yhtd ia ! kaa,

kun kaikkien eldkeyhtididen ja -laitosten kiiyttdtin valmistuu
kevddllii '98 yksi yhteinen eldkkeiden laskentaohielma.

Yhteisen laskentaohjel man katsotaa n vdhentdvdn
pdd I lekkii istd tytitd ja sddstdvd n kusta n n u ksia.

Asiaa koskeva sopimus on tehty ja tyot las-
kentaohjelman valmistamiseksi ovat Tieto-
konepalvelussa fdydessd kiiynnissii - tai sen
tekninen suunnittelu, niin kuin asiantuntija,
konsultti Matti Pohjoner TKP:std sanoo. Hd-
nen mukaansa tdmdn teknisen puolen, joka
pitiiii sisiilliiiin muun muassa sanomalii-
kenteen, laskentapohjan ja ohjelma teknisen
rakenteen, pitiiisi olla valmiina syyskuussa.

Ensimmiiset ohjelmapalaset
valmiiksi vuoden loppuun
Sovelluksen varsinainen laskentaosuus aloi-
tetaan Pohjosen mukaan eldkeperusteisesta
laskennasta. Tiillii tarkoitetaan laskentapake-
tin sitii osaa, joka laskee muutokset jo ker-
taalleen laskettuihin lakikohtaisiin el:ikkei-
siin.

-Eliikeperusteisen laskennan pitiiisi val-
mistua tdmdn vuoden loppuun mennessd.
Keviiiin' 97 arkana ohjelmistoon liitetddn an-
sioperusteinen laskenta, eli se osa ohjelmas-
ta, ioka laskee uuden eldkkeen koko-
naisuudessaan. Tiitli seuraa EU/ETA-lasken-
ta, jonka valmistuminen ajoittuu luoden
1997 loppuun. Viimeisend tulee sitten lis6-
etupuoli, Pohjonen kertoo tyon aika-taulusta.

My6s VILMA mielessi
Matti Pohjonen uskoo, ettd laskentapaketti
valmistuu suunnitellussa aikataulussa. Itse
asiassa se on vdlttdmdtonti, jotta julkisen
sektorin mukaantulon vaatimat laskentatar-
peet voidaan tiiyttiiii sillZi tavalla kuin viimei-
sen laitoksen periaate - Vilma - edellyttiiii. Ja
nyky,tietiimyksen mukaan Vilman aikataulu
tiihtiiii ruoden 1999 alkuun.

Rahassa ia tytissd sddstdid

-Aivan varmasti yhteinen laskentapaketti
sii?istiiii myos markkoja, kun jatkossa esimer-
kiksi lainmuutosten edellyttdmiit korjaukset
tehdiiiin yhteen yhteiseen ohjelmaan sen si-
jaan, ettd eliikeyhtiot ja laitokset ko{aisivat
entiseen tapaan jokainen omat laskentaohjel-
mansa. Kyllii tiissii siiiistyy rahaa ja paljon
piiiillekkiiistii tycitii, Pohjonen sanoo.

Laskenta-automaatista kyse
Pohjonen korostaa, ettd laskentaohjelmisto
on pelkkii laskenta-automaatti, joka suorittaa
pyydetyt laskentatoimenpiteet kiyttoliitty-
miin sille ldhettdmien tietojen perusteella.

-Ajatellen ohjelmiston rakentamista, nd-
kopiirissii ei ole ainakaan tiillii hetkellii min-
kii?inlaisia ongelmia. Paitsi ettii me olemme
TKP : ssd tehneet tiimiinkaltaisia tciitd rT rosi-
kausia, kyse on puhtaasta laskentamekanis-
mista, joka perustuu pddasiassa matemaatti-
siin kaavoihin. Ja toisaalta laskentaohjel-
miston tekeminen on sillii tavalla selkeiiii,
ettii ihan riippumatta siitii mistii eldkkeestri on
kysymys, niin lakikohtaisen eldkkeen laske-
misen jdlkeen loppu on samaa pakkopullaa
kaikki tyynni - yhteensovitusta, eldkesovi-
tusta, EU:ta jne.

-Tietenkin ohjelmiston kayftoonotto
edellyttiiii, ettd laitokset tekevdt joitakin
muutoksia omiin jii{estelmiinsii. Yksinker-
taisesti kuvattuna se on sifj, ettii niiden pitiiii
siirtiiii eliikeratkaisujiirj estelmiistiiiin oma las-
kentaohjelma siwun ja korvata se tiillii yhtei-
sellii laskentapaketilla. Siinii kaikki, Matti
Pohjonen kuvaa aikanaan tapahtuvaa muu-
tosta.

6



Konsultti Matti Pohj onen

Uudistus kaikkien etu

Eliike-Sammon neuvontapalvelujen osasto-
pdnllikko Kaija Heikkilti pitaa yhteisen las-
kentapaketin aikaansaamista suurena edis-
tyksenii ja kaikkien etujen mukaisena uudis-
tuksena. Se on siti eliikeyhti6iden ja Jaitos-
ten sekd asiakkaiden kannalta.

-Pitkii[e tiihtiiimellii yhteinen laskenta-
ohjelmisto on aikamoinen kustannussddstri.
Ja mikii t?irkeintii, asiakkaat voivat olla va-
kuuthrneita siitd, ett'i laskenta tapahtuu joka
yhtirissii jatkossa samalla tavalla... ja samoil-
la lain edellyttiimillii kriteereilld, Heikkilii
korostaa.

Hdn oikeastaan viihiin ihmettelee, ettei
fiimnn ffyppistd uudistusta ole toteutettu ai-
kaisemmin. Semminkin kun eldkkeen las-
kenta - pelkkii laskenta - on aika neutraali
asia esimerkiksi markkinointia ajatellen. Ja
voihan jokainen yhtiri satsata mielin miiiirin

Os astopcitillikld Kaij a Heikkild

laskelman ulkoasuun ja asiakaspalvelua
parantavaan omzum kiiyttoliittymiiiin - ei
yhteinen laskentaohjelmisto sit?i estd, Kaija
Heikkilii sanoo ja korostaa mycinteisend yh-
teistyon avautumista ldssd asiassa.

Haastattelut:
JOUNI JOKISALO
Elriketurvakeskuksen

viestintdosaston
yhteysptirillikki)

Kuvat:
Jouko Laitinen
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UUSIA SIJO ITUSKOHTEITA

Rahamarkkinamurros heijastu u kysyntddn

Kun perinteinen asiakasrahoitus ei vedd,
Hytyy tytie ld keraha I Ie etsid m u ita sijoituskohte ita.
Osakkeisii n, kii nteisttiihin va i jou kkovel kakirjoihi n?

Entd miten lisdtd asiakasrahoituksen menekkid?

Tyoeliikemarkkojen luottokysyntd on vieffd-
nyt viime vuodet hiljaiseloa. Vastavalmistu-
neet yhteistilastot tyoeliikelaitosten sijoituk-
sista vuodelta 1995 vahvistavat kuvan: Varsi-
naisen asiakasrahoituksen eli TEl-takaisin-
lainauksen ja sijoituslainauksen yhteenlas-
kettu osuus on pudonnut rajusti takavuosien
runsaasta 70 prosentista noin 40 prosenttiin.
Kiinteistdihin sen sijaan on tehty sijoituksia
ldhes entiseen malliin ja osakesijoitukset
ovat kasvaneet lievlsti.

Asiakasrahoituksen kysynniin romah-
tamista on kompensoitu srjoituksilla joukko-
velkakirjoihin, joiden osuus on nelinkertais-
tunut kolmen viime vuoden aikana. Joukko-
velkakirjoja oli vuodenvaihteessa runsaat 30
prosenttia tyoelzikelaitosten sij oituskannasta.

-Orureksi meilld on tdmd vaihtoehto,
kun perinteinen asiakasrahoitus kerran ei
vedii. Kiiytiinnrissi ldhes yksinomaiseksi si
joituskohteeksi ovat muodostuneet valtion
joukkovelkakirjalainat, joita on maailmalla
perinteisesti pidetty turvaavina sijoituksina.
Huomata kannattaa, etld ne tiillii hetkellii
mycis tuottavat melkoista reaalituottoa ja
ovat liihtokohtaisesti likvidej a papereita. To-
sin julkisessa keskustelussa sijoittaminen
valtion paperiin on ndhty tyoelekejiirjestel-
mdn kannalta nurinkuriseksi, sillii tyoeh-
kelainaus kehitettiin alunperin tuotantoeld-
mdn tukemiseen, sanoo Eliike-Sammon si-
joitusjohtaja Jorma Kuo kkanen.

-Luottokysynndn vdhdisyys on yksi
merkki murrosvaiheesta, jossa Suomen ra-
hoitusmarkkinat ovat. Sijoitettavaa riittiiii
mutta yritykset ovat odottavalla kannalla.
Sama ilmi<i on ndhtdvissii myos pank-
kipuolella.

Syitii kysynniin laantumiseen on monia.
Yrityksillii ovat tuoreessa muistissa lama-
vuodet, joiden oppeja sovelletaan nyt kiiy-
t?innoss[. Tasetta halutaan keventdd ja oma-
varaisuutta lisiitii maksamalla lainoja pois en-
nen aikojaan. Yrityseliimiin rakennemuutos
heij astuu turhien r<insyj en pois karsimisena.

Eldkelaitosten luottokantaa kutisti mytis
vuosikymmenen alun konkurssiaalto, jonka

aikana tyoeliikelainat putosivat takaajien -
tavallisimmin pankkien - maksettaviksi.

-Vielii viime vuosikymmenellii TEL-lai-
na koettiin enemmdnkin yhdeksi maksu-
jiirjestelytavaksi, mutta tiinii piiiviinii yntyk-
set mieltdvdt sen aikaisempaa selkedmmin
aidoksi lainaksi. Nykyisin tuntuu olevan val-
litseva suuntaus, ettd tycieldkemaksut makse-
taan kiiteisellii. Niiin piiiistiiiin hyodyntiimiiiin
paremmin tyoelakeyhtion maksamia asia-
kashyvityksiii - ne kun ovat kdteismaksajilla
tuntuvammat kuin takaisinlainaajilla. Ja kun
lainaa tarvitaan, se otetaan pankista tai suur-
ten yritysten osalta hoidetaan kansainviilisil-
lii jiirjestelyilld, Kuokkanen toteaa.

Ulkomaisen sijoittamisen peruskysymys
on, millii riskitasolla liihdetiiiin liikkeelle.
Kuokkasen mukaan rahat saadaan kyllii sijoi-
tettua ulkomaille, jos kotimaiset markkinat
eivdt ve&i. Hiin arvioi, ett?i tiimii vaihtoehto
on pikku hiljaa nousemassa enemmdn esiin.
Kynnystii mataloittaa valuuttakurssiriskien
pienentyminen ja tilanteen vakautuminen
esimerkiksi Emun myritd.

Sijoitusrahastot Jorma Kuokkanen nd-
kee vain yhdeksi tavaksi hajauttaa sijoituk-
sia. Hdnen mukaansa niissd mukanaolo sopii
paremmin yksityishenkiloille, joilla ei ole it-
selliiiin asiantuntemusta eikii osaamista pddt-
tdd, mikd on hyvii sijoitus.

Odotusta osakemarkkinoilla
Vaihtoehdoksi TElJainaukselle on julkises-
sa keskustelussa tarjottu osakesijoittamista,
joka sekin on tapa palauttaa raha takaisin ta-
louseldmdn pyorittiimiseen. Jorma Kuokka-
sen mukaan tydel?ikevarojen sijoittamista
osakkeisiin on paikallaan lisiitii. Toistaiseksi
osakekauppaa ovat kuitenkin rajoittaneet toi
saalta Helsingin prirssin rajut vaihtelut ja toi-
saalta eliikelaitosten toimintapddomien vd-
hiiisyys.

-Julkisuudessa esiintyneiden tietojen
mukaan osakesijoittamiseen liittyviit kysy-
mykset ovat keskeisesti esillii ns. Puron tyo-
ryhmissd, joka paraikaa pohtii eliikeyhtioi-
den sijoitustoiminnan muutostarpeita. Mark-
kinoilla odotetaan suurella mielenkiinnolla,
mifd uusia ajatuksia ty<iryhmii asiasta esittdd.

-Osakemarkkinoiden nykytilanteesta
voisi todeta sen merkillepantavan piirteen,
ettii yritysten kiinnostus hakea uutta piiii-
omaa uusmerkinnrjillii on ollut ylliittiiviin vii-
hiiistii. Lisiiksi huomattava osa emissioista on
suunnattu ulkomaalaisille sijoittajille. Mie-
lestiini kuitenkin nimenomaan tyoeliikeyhti-
olle on luontevaa olla mukana uusanneissa.
Lisiiksi kannattaa muistaa, ettd osakesijoitLa-
misen rinnalle on nousemassa uusia, kiinnos-
tavantuntuisia tapoja hakea oman pddoman
ehtoista rahoitusta markkinoilta.

Vuokra-asuntotuotanto ki innostaa
Kiinteistosijoitusten osuus tyoeldkelaitosten
sijoitustoiminnassa on pysynyt pitkiiiin run-
saassa kymmenessd prosentissa. Suhteellisen
osuuden kasvua ei ole ndkcipiirissd, siitii pitiiii
huolen ldhivuosien ylitarjontaa seurannut
voimakas hintojen putoaminen. Kuokkasen
arvion mukaan kestiiii pitkii?in, ennen kuin
markkinat loytiiviit taas tasapainon.

Sen sijaan tyoeliikeyhti<iitii kiinnostaa
korkotukilainoitettu asuntotuotanto. Se tun-
tuu j iirkeviiltii varsinkin pddkaupunkiseudul-
la, jonne muuttaa luosittain eri arvioiden
mukaan kymmenes6 kolmeenkymmeneen-
tuhanteen uutta asukasta.

-Nnftiiisi siltd, ettd ruokralla asuminen
on tulevaisuudessa ihan konkreettinen vaih-
toehto. Nuoret ihmiset eiviit halua sitoa itse-
iiiin vanhempiensa tapaan isoihin asuntolai-
noihin. Vuokralla asuminen istuu heidiin
mielestziidn hyvin nykymaailman epdvar-
muuteen. Ehkelaitol$ille vuokra-asuntotuo-
tanto sopii hyvin, se on yksinkertainen ja sel-
keii ja nykyisin samalla kannattava ja kilpai-
lukykyinen sijoitus. Hyviinii puolena siind on
myos tyollistiivd vaikutus. Esimerkilai El2i-
ke-Sammossa on suunniteltu kymmenen uu-
den kohteen kiiynnistiimistii tiimiin woden
aikana.
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-En pidti j tirkevcinci kes hrs teluj a
ty ri e I dker ah an korv amer ki ts em is es t ci
sen mukaan, kenen pussista raha on
perciisin. Tytiekikerahastoj a ttiytyy
aj atella kokonaisuutena j a jokaisen
sijoitul<sen pittiri olla rahaston kannalta
p erus te ltu, s ano o E lcike - S amm on
s ij o itusj o ht aj a Jorma Kuo kkane n.

Korkoon joustoa

Jorma Kuokkanen arvelee, ett'i viisastenki-
veii tyoel?ikelainauksen elvyttdmiseen on
vaikea l<iytiiii tiillii hetkellii kenenkiiiin. Vuo-
denvaihteessa kafttion otetut madrdaikaiset
lainat olivat muutos parempium, vaikka ne
eivdt ole vield ehtineet kaunistaa kysyntiiti-
lastoja. Keskeinen ongelma on edelleen
ratkaisematta: kkaisinlainauksen korko pi-
tiiisi tavalla tai toisella saada paremmin seu-
raam€uu:l yleistii korkotasoa.

-Vaikka laskuperustekorko laskettiin
huhtikuun alusta kuuteen prosenttiin, on tyci-
eliikeraha takausprovisiot huomioon ottaen
sittenkin liian kallista. Toisaalta niin kauan
kuin TEl-lainojen korko on sama kuin las-
kuperustekorko, ei sitd voi nykyisestii juuri-
kaan pudottaa, koska sitten pitiiisi vakuutus-
maksua nostaa. Siksi ainoaksi keinoksi niiyt-
tiiisi jiiiiviin TElJainauksen koron irrottami-
nen laskuperustekorosta.

-Kun pankeilla on itsellii2inkin pulaa
luotonkysyj istii, niil lii on intressid hinnoitella
luottonsa tyoelekehinan kokonaiskustan-
nuksia edullisemmaksi. Ne ottavat nykyisin
hyviin asiakkaan mieluummin suoriuur
omaan luottokantaansa kuin antavat asiak-
kaan pankkitakauksen kera tyoeliikeyhti6lle,
koska luottoriskihiin jiiii joka tapauksessa
niille. Siten menestyville yrityksille loytyy
lainantarj oaj ia val ittavaksi asti,' hyvid riske-
jii' haluavat kaikki.

Kuokkasen mukaan tydelAkejedestel-
miin alkuperiiinen ajatus rahojen palauttami-
sesta asiakaskunnan kiiytt<ion ja Suomen
kansantaloutta pytirittiimiiiin on edelleen
suunnaltaan oikea. Tiimiin piiiviin peruskysy-
mys on, kuka kantaa nskin.

-Millii?in tyoeliikeyhtirillii ei ole mahdol-
lisuutta liihteii itse arvioimaan yrityksiin liit-
tyviii riskejii. Ei edes tunnu jlirkevdltd, ettd
liihtisimme tiinii piiiviin?i rakentamaan yntys-
tutkimuksen osaamista. Kuitenkin esimer-
kiksi Garantiassa on tapahtunut viime aikoi-
na ilahduttavaa kehitystii. Siellii on heriitty ja
alettu aktiivisesti miettiii ja kehittiiii uusia ta-
kaustuotteita.

Haastattelu:
MAzuA-LIISA LEHTINEN
Vakuutus o s akey hti d E I dke- S ammo n

tiedottaja
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Hyleftyien
tyti kyrryttti myyse I d kke i d e n

osuus kasvanut

Kevdttalvella seki sosiaali- ja terveysmi-
nisterici effi eduskunnan apulaisoikeus-
asiamies pyysiviit Eliiketurvakeskusta selvit-
t?imZiiin asiaa. Oheinen artikkeli perustuu ndi-
tii lausuntoja varten laadittuun tilastoselvi-
tykseen.

Kasvu kaikissa hakijaryhmissi

Selitys hylkdysprosentin kasvulle voi mytis
olla tekninen. Hylkiiyspii2itosten osuudessa
on varsin suuria hakijaryhmittiiisiii eroja.
Esimerkiksi naisten, nuorempiin ikiiryhmiin
kuuluvien, tuki- j a li ikuntaelinsairauksien tai

mielenterveyden hiiiritiiden vuoksi eliikettii
hakeneiden tytikyvyttomyyseldkehakemuk-
set piiiityviit hylkiiZiviiiin ratkaisuun muita
useammin. Hylkdysprosentin kasvu voisi si-
ten selitfyli niiden hakijaryhmien suh-
teellisen osuuden kasvulla.

Niiin ei kuitenkaan ole. Hakijajoukko on
tosin 1990-lurulla hiukan nuorentunut, ja
mielenterveyden hiiiritiiden osuus tyokyvyn
heikkenemisen syynd on kasvanut, mutta
ndiden rakennemuutosten vaikutus hylkiiys-
prosenttiin on vain joidenkin kymmenes-
osien suuruinen. Naisten osuus tyolqrvytto-
myyseldkkeen hakijoista taas ei ole lainkaan
kasvanut vaan pdinvastoin pienentynyt.

Hylkdysprosentin kasvu niikyykin ylliit-
tdvdn tasaisesti kaikissa hakijaryhmissii. Hyl-
kdysten osuus on kasvanut seki nuorilla ett'd
vanhemmilla hakijoilla - eniten kuitenkin 45
vuotta tiiyttiineillii (kuvio l). Se on kasvanut
sekd naisilla ettii miehillii, kaikissa suurim-
missa sairausryhmissii ja myos kaikkien
eliikelakien kohdalla. Hylk?iysten lisiiiinty-
misen taustalla olevat syyt ovat siis varsin
laaj alti vaikuttaneet koko jiirj estelmiiiin.

Hakemisa lttius pienentynyt
Eriis eliikejii{estelmddn laajalti vaikuttanut
seikka on varhaisen eliikkeelle siirrymisen
yleistyminen. Tdmd suuntaus on muovannut
seke ryontekijoiden ettii tyonantajien niike-
myksiii ikiiiintyneiden tytiss2i jatkamisen
edellyryksistii entisui kielteisempii5n suun-
taan. Suhtautumismuutos on saattanut kas-
vattaa sellaistenkin eldkkeenhakijoiden miiii-
riiii,. jotka eiviit eliikeknteerien puitteisiin
sovl.

Tyolqrvyttomyyseliikkeiden hylkiiyspro-
sentin kasru voisi siten selittyii hakemisalt-
tiuden muuttumisella. Mikiili eliikkeitii haet-
taisiin aikaisempaa innokkaammin, voisi
hakijoiden joukossa oleftaa olevan myos ai-
kaisempaa enemmdn parempikuntoisia ihmi-
sid, jotka eiviit tiiytd tyttky\,)m heitkenemi-
sen kriteereitii. Tiimiik?ien selitysmalli ei
kuitenkaan saa tukea tilastoista.

Tyokyvyttomyyseliikkeiden hakemis-
alttius on nuoremmissa ikiiryhmissii pysynyt
jokseenkin tasaisena, mutta vanhemmissa
ikiiryhmissii - joissa hylkiiysprosentin kasru
on ollut voimakkainta - hakemisalttius on
I 990luvulla pienentynyt (kuvio 2).
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Tyiittdmyys muokkaa
hakiiajoukon rakennetta
Mikali pienentyneen hakemisalttiuden aika-
na eltkkeen hakijat olisivat aiempaa tydky-



kyisempiii, olisi potentiaalisen hakrjakururan
oltava ylipiiiinsd entisfd tyokykyisempiiii tai
hakijoiden olisi valikoiduttava jotenkin uu-
della tavalla. Eriis tekijii, joka voi muokata
hakijajoukon rakennetta aiempaa huonom-
min eliikekriteeristocin sopivaksi on ty<ittri-
myys.

Heikon tytillisyystilanteen aikana tyri-
eliimiin paineet helposti ty<intiiviit tyt ky-
vyttomyyseliikkeen hakijoiksi henkikiitii,
joiden tyossii pysymisen ongelmat ovat pid-
asiassa tyomarkkinallisia, eiviitkii he siten
tiryk rdmdn eldkemuodon edellyttiimiii
kriteereiti. Toisaalta tyottomyysturva voi tar-jota vaihtoehtoisen toimeentulomuodon
myos tyokpyltiiiin heikentyneille, ja siten
vdhentdd ty<i$rvyttomyyseldkkeelle hakeu-
tumista.

Hakijoiden tyrittomyystausta ei kuiten-
kaan sellaisenaan kovin selvisti nay
ratkaisukiiytiinndssd. Nuorimmissa ikiiryh-
missii hakijan tyottomyys on saattanut vai-
kuttaa myonteisen eldkepddtoksen suuntaan,
sillii tyottrimiinii olleiden hylkdysprosentit
ovat hiukan muita alhaisempia. Vanhemmil-
la, erityisesti 55-59-vuotiailla yksilollisen
varhaiseldkkeen hakijoilla tyrittrimyystaus-
tan vaikutus on pdinvastainen. Tdssi ikaryh-
miissii tyottomdnd olleet ovat hakeneet yksi-
lollistii varhaiseliikett?i muita useammin ja
saaneet myris useammin hylkiiysp?iiitdksen.

Tycittrimyyseliikkeen alaikiirajan eli 60
woden iiin tiiyttiimisen jilkeen tyottomien
hakemukset yksilolliselle varhaiseldkkeelle
kuitenkin viiheneviit jyrkiisti. 60 wotta tiifi-
&ineet tyoftomAt siirtyviit nimenomaan
tyottomyyseliikkeelle.

Vanhimrnissa ikiiryhmissii ty<ittomyy-
dellii ja eliikkeelle siirtymisellii onkin usein
sama sisdltri: molemmat merkitsev[t lopul-
lista tyoeliimiisfd poistumista. Se mille pois-
tumisreitille kukin ohjautuu, riippuu tydky-
vyn lisiiksi esimerkiksi tyoeliimiin ja sosiaali-
turvajii{estelmiin kiiytiinn<iistd, taloudellisis-
ta seikoista ja asenteista.

Poistumisreiteille valikoituminen ja lii-
kehdintii niiden v2ilillii saattaa lisiitii tyri-
kyvyttomyyseliikkeiden hylknyksiii, sillii
ndkemys oikeasta reitistii ei viilttiimiittii ole
kaikilla tahoilla sama.

Hylkdysten I isdintyminen
liittyy lamaan
Tyritt<imyyden ja hylkiiysten kasru nnyfiaa
j oka tapauksessa ainakin ajallisesti liittlrviin
yhteen. Hylkiiysprosentti on kasvanut 1990-
luvun lamawosina, ja edellinen hylkiiysten
osuuden nopea lisiiiintyminen ajoittui myos
tyottomyyskauteen, 1970-luvun loppupuo-
len taloustaantumaan.

Vaikka tyottomiit eivat hakisi tyttlqrvyt-
tomyyseliikettii muita innokkaammin, laman
aikana heird on joka tapauksessa hakijoiden
joukossa paljon. Lama on mycis voinut
merkitlivdsti vaikuttaa monien sellaisten
eldkkeen hakijoiden tilanteeseen, jotka itse
eivdt ole tyottomina. Tyossii olleet saattavat

Kuvio l. \tilqrvytttimyyseliikkeiden hylkiysprosentti
ikiryhmittiiin yksityiseili sektorilla vuosina 1990 - 1995
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Hylldysprosentti on noussut kaikissa ilairyhmissd. Nuorimpien yksikillisen
varhaiselrikkeen hakijoiden hyllaiysprosentti on kuitenkin laskenut vuonna
1995, koska alailairajan nostamisen vuol<si 5S-yaotiaat - joilla hylluiyspro-
sentti on ollut korkein - eivcit enrici ole voineet tdtd el(ikett(i hakea.

Kuvio 2. Tytikyvytttimyyselikkeiden h akemisalttius ikiryhmittiiin
yksityisellii sektorilla vuosina 1990 -1995, 960
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uupun sd^dstritoimenpiteiden aiheuttaman
tyotaakan vuoksi.

Joukkotyottomyyden olosuhteissa e16-
kehakemusten mofiiveissa korostuvat haki-
jan eliimiintilanteen kokonaisuus ja tyoela-
miin knlintoj en vaikutukset. Liiiiketieteelli-
sesti epiimiiiiriiisempien hakemusten lisiiiin-
orminen on ilmeistii. Tyrilqrvyttomyys-
eliikkeiden kriteerit eiviit kuitenkaan ole
muuttuneet, eldkkeen my<intdminen edellyt-
ldd tietynasteista, lddketieteellisesti arvioita-
vissa olevaa tyttkyqm menetystzi.

Hakijoiden ja myos heitii hoitavien liiii-
kiinen tulkinta ty6ky\,)rttomyydesld saattaa
siten olla laajempi tai ainakin toisin painothr-
nut kuin eliikejiirjestelrniin ratkaisulinja.

On myris mahdollista, ettii taloudellisen
tilanteen kiristyminen ja eldkemenojen sdds-
tdmisen ideologia ovat vaikuttaneet ratkaisu-
toiminnassa mukana olevien asenteisiin si-
ten, etld liijiketieteellisen n[yton vaatimus on
entisestdin korostunut.

Hylkiiysten osuuden kipuaminen varsi-
naisissa tyokyryttomyyseldkkeissi kahteen-

Vrlaln.hen ty6.
kyvfrOmyy..lll(.

- rl4 v. ---
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55.59v._
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kymmeneen j a yksilollisissd varhaiseldkkeis-
sii yli neljiiiinlqrmmeneen prosenttiin kertoo
joka tapauksessa suurista ndkemyseroista
eldkkeen hakijoiden ja eliikejiirjestelmdn
vilillii. Tytintekijiit haluaisivat tydkyv./tt6-
myyseldkkeelle tai heidiin tyonantajansa
haluaisivat siirtiiii heidiit eliikkeelle huomat-
tavasti useammin kuin elZikkeiden kriteerit
antavat myoten.

Kes6vdd ratkaisua ristiriitaan tuskin on
lciydett?ivissii eldkekriteereiti muuttamalla.
Ratkaisun avain ltiytynee - jiilleen kerran -
sellaisista muutoksista ty<imarkkinoilla, tyo-
eliimiin ja sosiaaliturvan toimintatavoissa ja
terveydenhoitokiiytiinnoissii, j otka ehkiiise-
vnt ffokyvyn heikkenemistii ja samalla in-
nostavat tyossii j atkamiseen.

RAIJA GOULD TMIDI NTYIVIAN
Eldketurvakeskuksen Eldketuryakeskuksen

tutkija tilastosuunnittelija
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Ttiihin ulkomaille r
mistii maasta sosiaal itu rua?

Suomalaiselle tydntekiiiille on suomalainen sosiaaliturva ollut itsestdfln selvyys.
Myds ul komaisel le tydkomennukselle ldhtevd on tottunut aiattelemaan,

ettd kotimaan sosiaaliturva sulkee hdnet suoiaansa
olipa hdn missd tahansa maailmalla ia kuinka kauan vaan.

Ndin ei kuitenkaan aina ole. Erityisesti vuoden 1994 alussa voimaan tullut
ETA-sopimus on merki nnfi muutoksia vanhoihi n vakuuttamissddnttiihin.

Eliketurvakeskukselta todistusETA:an ja sittemmin EU:hun liittyminen toi
tullessaan myos EU:n sosiaaliturvasddn-
noston, jota meid'dnkin on noudattaminen en-
nen omia lakejamme. Asetus l408l7l mail-
riiii, ettii tyontekijii saa sosiaaliturvansa siitd
EU-maasta, jossa hdn tekee ty<itiiiin. Sekii
tyonantaja etta rydntekije maksavat sosiaali-
vakuutusmaksunsa fytintekomaahan eikii
Suomeen. Siiiinntrstii on toki poikkeuksia,
niistii tiirkein lyhytaikaisia tyokomennuksia
koskeva.

Ldhetetyn tytintekijdn ia
perheen sosiaaliturva Suomesta
Liihetetyksi kutsutaan ryontekij Aa, j oka suo-
mal ai sen tyonantaj ansa liihettiimiinii on enin-
tdhn luoden pituisella tyokomennuksella
EU- tai ETA-maassa. ETA-mailla tarkoite-
taan tdssl Norjaa, Islantia ja Liechtensteinia,
jotka eiviit ole mukana EU:ssa mutta kylliikin
sidottuja muum muassa sen sosiaaliturva-
siiiinnrjksi in ETA-sopimuksella. Tytikomen-
nusaika voi venyd kahteen ,!'uoteen, jos ryo
vie kauemmin aikaa kuin ennakoitiin ja tyon-
tekomaa suostuu tiihiin pidennykseen.

Liihetetty tyontekijii sdilyy Suomen sosi-
aaliturvan piirissii. Hiinelle karttuu tiiiillii elii-
kettd ulkomaantyon ajalta, ty<itapaturman
sattuessa hdn saa korvauksen meiddn tapa-
turmavakuutuslakimme mukaan ja hiinellii
on oikeus Kelan maksamiin asumisperustei-
siin etuuksiin, kuten sairauspdivdrahaan ja
sairaanhoitokorvauksiin. Liihetetrynii voi-
daan pit6[ vain tyontekijiiii, joka kuuluu Suo-
men sosiaaliturvan piiriin ennen tyokomen-
nusta. Paikalta palkatut vakuutetaan ty6sken-
telymaassa.

Liihetetystii tytintekijiistii maksetaan
Suomeen kaikki lakisiiZiteiset sosiaalivakuu-

tusmaksut. Maksuperuste on erilainen eri
maksujen osalta. Tyoeliikemaksun sekii tytin-
antaja ettd tyontekija maksavat ns. vakuutus-
palkasta eli palkasta, jonka tyontekijd saisi,
jos hiin tekisi vastaavaa tyotii Suomessa. Ta-
paturmavakuutusmaksun sekii tyonantajan ja
tyontekijiin tydttomyysvakuutusmaksun pe-
rusteena sen sijaan on todellinen palkka.

Ulkomaanpalkka on aiemmin voinut
olla kokonaan vapaa Suomen verosta. T[l-
l<iin siitii ei myoskiiiin ole voitu perid vakuu-
tetun kansaneliike- ja sairausvakuutusmak-
sua eikd tyonantajan sosiaaliturvamaksua.

Verotussddnndt muuttuivat tdmdn vuo-
den alusta. Ny maksut maksetaan mytis
ulkomaanpalkasta, jos ty<intekijii kuuluu
Suomen sosiaaliturvan piiriin. Maksuperus-
teena kaytelidn 60 prosenttia ulkomaanpal-
kasta, jos Suomella on tyontekovaltion kans-
sa verosopimus, joka antaa tyontekovaltiolle
verotusoikeuden. Erdissd tapauksissa voi-
daan ulkomaanpalkkaan vield soveltaa van-
hoja siiiinnoksid ruosina 1996 ja I 997. Vuon-
na 1996 ei kansaneldkemaksua perild.

Myos liihetetyn ty<intekijiin mukana seu-
raavat perheenjdsenet pysyv?it Suomen
asumisperusteisessa vakuutuksessa. Muun
muassa iiitiyspiiiviiraha samoin kuin lapsi-
lisiit maksetaan Suomesta. Sen sijaan lasten
kotihoidon tukea ei voi saada ulkomaille. Jos
puoliso menee asemamazrssa tytihtin, hdn saa
sosiaaliturvansa siel6 eikd Suomesta.

Jos tycikomennus suuntautuu pohjois-
maihin, siirtyy mukaan liihtevii perheenjdsen
kuitenkin yleensd asemamium sosiaaliturvan
piiriin. Jos muuttaja on pohjoismaisen muut-
tokirjan perusteella rekisteroity asemaln€Ias-
sa, katsotaan h[nen asuvan siell2i eikii hiin voi
kuulua Suomen asumisperusteiseen sosiaali-
turvaan.

EU- tai ETA-maahan liihetettiiviille tyonteki-
jiille on pyydettiivii Eliiketurvakeskukselta
todistus E l0l. Tiimii todistus esitetddn ase-
miunaan viranomaisille tarvittaessa. Se ker-
too heille, ettd kyseessd on liihetetry ryonteki-
jii, joka kuuluu Suomen sosiaalirurvan piiriin
ja josta ei saa perid asemamaan lakien muu-
ten vaatimia sosiaalivakuutusmaksuja.

Kun tyontekiji on saanut todistuksen E
101, on Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen
selvi sekd tyciskentelyyn etrd asumiseen pe-
rustuvan sosiaaliturvan osalta. Hdn ei tarvitse
tdsfj erikseen todistuksia muilta viranomai-
silta. Myoskiidn muuta perhetti varten ei nii-
td tarvitse hankkia. Kuitenkin siltd varalta,
ettii joku perheestd tarvitsisi ulkomailla olta-
essa sairaanhoitoa, olisi mukana oltava Ke-
lan tdtd varten antama todistus E 1l 1 tai
pitemmissii tytikomennuksissa E 106. Tiimii
todistus antaa oikeuden sairaanhoitoon yh-
denvertaisesti maan omien kansalaisten
kanssa.

Tilanne on siis yksinkertaisempi kuin
liihdettiiessii maahan, j onka kanssa Suomella
ei ole sopimusta sosiaaliturvasta. Tiill<iinhiin
Suomen sosiaaliturvan uloffuminen ulko-
mailla olevaan ratkaistaan erikseen lonkin
alan omien sdiinntisten nojalla.

Pitkd tytikomennus vie
tydntekomaan vakuutukseen
Yli vuodeksi EU- tai ETA-maahan liihtevii
pitdd vakuuttaa tyontekomaassa. Jos kuiten-
kin on jostain syystd tdrkedd, ettd hln voisi
pitempiiiin pysyd Suomen vakuufuksessa,
voidaan tdhdn antaa poikkeuslupa. Poikkeus-
lupa edellyttiiii, ettii Eliiketurvakeskus ja
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ty<intekomaan asianomainen viranomainen
ovat siitd yhta mieltii. Poikkeusluvasta sopi-
minen ei my<iskiiiin saa olla tyontekijiin
edun vastaista. Eliiketurvakeskus antaa
myonnetystii poikkeusluvasta todistuksen E
I 0 I kuten liihetetyst?i tyrintekijiistiikin.

Poikkeuslupaa ei yleensd anneta viittd
vuotta pitemmiiksi ajaksi. Tiit?i rajoitusta on
tyonantajien ja ty<intekijoiden ollut vaikea
hyviiksyii, varsinkin tyoeliikkeen osalta. En-
nen ETA:a, jolloin sovelsimme vain omia
ryttelekelakej arrrme, oli sddntond, ettd ulko-
maiselle tyokomennukselle liihetetylle tyon-
tekijiille kartui suomalaista tydelekette
koko ulkomailla olon ajalta.

Ny kuitenkin niin liihetetyn tyontekijiin
todistus kuin poikkeuslupakin koskee koko
sosiaaliturvaa, ei yksinomaan tyoeliikettii.
Sdiinncisten toimeenpanijan ndkrikulmasta
ei tunnu perustellulta, etrd'nuosikaudet yhte-
jaksoisesti ulkomailla tyoskennellyt ja asu-
nut henkilo edelleen saisi Suomesta mycis
sellaiset etuudet, jotka perustuvat tiiiillii asu-
miseen. Tiilloin lisiiksi Suomeen maksetut
maksut ja toisaalta saatavat etuudet eivdt ole
tasapainossa.

Epiisuhtaa tosin lievensi kuluvan vuo-
den alussa voimaan tullut verolainsiiiidiin-
n<in muutos. Sen mukaan vakuutetun kan-
saneldke- ja sairausvakuufusmaksu samoin
kuin tyonantajan sosiaaliturvamaksu mddrd-
tddn myos ulkomaantycin palkasta, kun
tyontekije kuuluu Suomen sosiaaliturvaan.

Poikkeusluvan ratkaisee viime kiidessii
fycskentely,maa. Sen rajaam.inen viiteen
vuoteen on yleiseni kiiyt?intonii EU-/ETA-
alueella. Jotkin maat ovat vieldkin tiukem-
pia. Esimerkiksi Tanskan sosiaaliturvassa ei
yleensd pidet?i fyrintekijdd, joka on liihetetty
ulkomaille kolmea vuotta pitemmiiksi ajak-
si. Tiillaisesta tydntekijeste kun ei saada va-
kuutusmaksuja, jotka Tanskassa peritddn ve-
rotuksen yhteydessii.

Saksa suosituin
Vuoden 1995 aikana Eurooppaan liihtijtiille
annettiin 2 842 todistusta. Neista 765 oli
myonnetryjii poikkeuslupia. Ylivoimaisesti
suosituin kohdemaa oli Saksa, 861 liihetetyn
tyttntekijen todistusta ja 360 poikkeuslupaa.
Suosio johtunee suurelta osin Saksan vilk-
kaasta rakennustoiminnasta. Toisena oli
Ruotsi, jonka osalta vastaavat luvut olivat
256 ja24.

Todistusasiat hoidetaan Eldketurvakes-

kuksessa lakiosastolla, soveltamisjaostossa.
T?imii jaosto antaa myos lausunnot ja paat6k-
set, jotka koskevat Suomen tyoeliikelakien
vdlistd rajanvetoa. Llhetetyn tyontekijiin to-
distuksen saaminen kestiiii nyt keskimddrin
vajaat kaksi kuukautta. Tavoitteena on enin-
tii5n kuukauden toimitusaika. Poikkeuslupa
viipyy pitempiiiin jo siitiikin syystd, ettd se ta-
vallisesti edellyttiiii yhteydenottoa tyrinteko-
maan viranomaiseen, jolla viime kddessd on
oikeus ev6td lupa.

Eliiketurvakeskus lzihettii.ii jiiljennoksen
todistuksesta tyonantajan tyoeldkelaitokseen
ja tapaturmayhtioon vakuutusmaksujen val-
vomiseksi sekd Kelaan. Myos verottaja saa
tiedon annetusta todistuksesta vakuutetun
sairausvakuutusmaksun ja tyonantajan sosi-
aaliturvamaksun mdArddmisld varten.

HELENA TAPIO
tydskentelee

E I ci ke t urv ake s ku l<s e n
lakios aston apulaisos asto-

pririllikkdnci.
Htin toimii myds ptirillik-
k)nti lakij ao stos sa, j oka

mm. antaa sosiaali- ja
terveysministeridlle

asiantuntija-apua
tydekikelakien ja

s o s iaa li turv as op imus t en
valmistelussa. Helena
Tapio on pitluicin ollut

mukana asioissa, jotka
koskevat ulkomaille

I tih et et tyj en ty dnte kij r) i-
den sosiaaliturvaa.
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Tydeldkevakuutusyhtitiiden til inpiiiitdksissi ndkyy
monia taloutemme kannalta ilahduttavia piirteitti:
vakuutettujen palkkasumma kasvoi ilmeisesti
kaikkien aikojen ennitystasolle,
vaikka vakuutettuien mddrd on edelleen
jatkuvasta suufidtttimyydestd johtuen
kaukana vuosikymmenen vaihteen huipputasosta.
Ma ksamattomat va kuutusma ksut
samoinkui n I uottotappiot a len ivat merkittdvdsti
ja takaajien suoritukset laskivat olennaisesti.

En tied'd, lieko ollut tietoista harkintaa vaiko
sattuman leikkiii, kun kaksi luotta sitten ana-
lysoin Tycieldke-lehteen tyoeliikevakuutus-
yhtioiden vuoden 1993 tuloksia, toimitus oli
valinnut jutun kuvitukseksi kaivoskuilun
synkiin aukon. Kuiluun ala ei Eliike-Kansaa
lukuunottamatta ole syoksynyt ja kansanta-
loutemme elpymisen my<itii eliikeyhtiot saa-
vuttivat vuonna 1995 jo varsin kohtuulliset
tulokset.

Parantunut avoimuus
Vaikka ETA- ja EU-sopimuksissa suljettiin-
kin suomalainen tyoeldkevakuutus EU:n
vakuutusdirektiivien miiiiriiysten ulkopuolel-
le, niin tilinpiiiitoksellisesti myos tyoeliike-
vakuutus astui EU-aikaan. Tiimii niikyy uu-
distetuissa tuloslaskelmassa ja taseessa. Osit-
tain EU:n ansiota on merkittdvdsti parantu-
nut avoimuus aikaisemmin liikesalaisuuksi-
na pidettyjen tietojen julkaisemisessa. Tosin
vieliikin on toivomisen varaa. Hyviistii yri-
tyksestii huolimatta eivat yhtiot pdiisseet yh-
teisymmiirrykseen vertailukelpoisista, kaik-
kien samalla tavalla laskemista tunnusluvuis-
ta.

Ongelma lienee ollut ennenkaikkea ai-
kapulassa, silla yhti6t saivat normaalin toi-
minnan kannalta kohtuuttoman mytihdisessd
vaiheessa lopulliset mii?iriiykset tuloslaskel-
man ja taseen sisdll<istd.

Kaikki tarmo meni itse tilinpiiiitoksen te-
kemiseen, varsinkin, kun se jouduttiin ver-
tailun mahdollistamiseksi tekemddn poik-

keuksellisesti kahdelta vuodelta. Koska tah-
totila yhteniiisten tunnuslukujen julkaisemi-
sesta kuitenkin l6ytyy, niin voinemme odot-
taa tuloksia jo tiiltii ruodelta.

Nyt verrattaessa tunnuslukuja on syyFd
selvittziji itselleen, mikd on esitetyn tunnus-
luwn sisiilto.

Esimerkiksi Eliike-Thpiola kertoo vuosi-
kertomuksessaan, ettd toisaalta vakavarai-
suus ja toisaalta toimintapiieoman ja tasoitus-
miiiiriin suhde tasoitusmiiiiriillii vdhenneffyyn
vastuuvelkaan on 106,2 prosenttia. Eldke-
Varma kertoo toimintapddomansa olevan 4,2
prosenttia vastuuvelasta. Eliike-Tapiola ker-
too laskevansa vakavaraisuusasteensa lis#i-
miillii toimintapddomaan my<is vastuuvelan
ja jakamalla sunman vastuuvelalla. Lisii?i-
miillii Eliike-Varman kiiyttiimii?in tunnuslu-
kuun 100 prosenttia saadaan El2ike-Thpiolan
ilmoittaman vakavaraisuuden kanssa vertai-
lukelpoinen tunnusluku. Eliike-Varman
kiiyttjima tunnusluku vastaa pankkien BIS-
laskentaa.

Vakavaraisuuden arvioimisesta
Pohdittaessa yhtioiden vakavaraisuutta j a sii-
tii johtuvia tulevaisuuden niikymiii, tulisi eri-
tyisesti muistaa tyoeliikevakuutuksen pitki-
j iinteisyys. Siksi huomiota pitiiisi kiinnittiiii
paitsi tiimiin piiiviin toimintapiiiiomaan ja sen
laskutapaan, niin myos pitkiin ajan ylijiiiime-
odotuksiin.

Oletetaan esimerkiksi vastuuvelan ole-
van l0 miljardia markkaa ja sitii vastaavien

varojen olevan sijoitetun bullet-tyyppisiin I 0
ruoden joukkovelkakirjoihin, joiden tuotto
on sama kuin markkinakorko liihtohetkellii,
8 prosenttia. Yhtion vastuuvelan tuottovaati-
mus olkoon 6 prosenttia. Koska joukkovel-
kakirjojen kirjanpitoarvo on sama kuin nii-
den kiiypii arvo, on yhtion toimintapddoma
tiiltii osin:0.

Kuitenkin joukkovelkakirjat tuottavat
ruosittain yhtiolle kahden prosentin eli 200
miljoonan markan ylijiiiimiin. Kymmeneltii
vuodelta diskontattu ylijiiiime on siten noin
I,3 miljardia markkaa. Jos markkinakorko-
taso laskee 6 prosenttiin, niin joukko-
velkakirjojen kiiypii arvo nousee noin 11,3
miljardiin markkaan ja yhtion toiminta-
pddoma lisiiiintyy joukkovelkakirjojen ar-
vostuserosta johtuen virallisesti 1,3 miljardia
markkaa.

Jos vastuuvelan korkovaatimus on en-
nallaan, niin todellinen ero aikaisempaan ti
lanteeseen on, etEi yhtio myydessiiiin jouk-
kovelkakirjat voi realisoida l0 woden yli-
jii2imiinsii. Yhtion tilanne nayttaa parantu-
neen merkittziviisti ja sikiili yhti6n toiminta-
edellytykset ovatkin parantuneet, ettd arvos-
tusero on todella tarvittaessa yhti6n kefetEi-
viss6.

Yhtici saa uusista sijoituksistaan tuottona
vain vasfuuvelan korkovaatimuksen verran
eli ylijiiiimiiii ei vastuuvelan kasvua vastaa-
vasta sijoittamisesta (eikii mahdollisesta l0
miljardin markan uussijoittamisesta) synny
lainkaan. Kiiytiinnossii pitemmiillii tiihtiiimel-
lii yhtirin toimintaedellytykset ovat siten huo-
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kiiytiirur<issii tulevan
sijoitusomaisuuden
kuin ongelmaton.

ylijiiiimiin laskenta koko
osalta on kaikkea muuta

ten mikiiiin hurrattava tulos se ei ole. Toisaal-
ta voi kysyii, onko nykyinen vastuuvelan
korkovaatimus mielekds tdmdn hetkisen ole-
mattoman infl aation ja enniitystyottomyyden
Suomessa.

Tuloslaskelman tuottojen lisiiksi sijoi
tusomaisuuden kiiyviin arvon ja kirjanpitoar-
von erotus kasvoi noin 2,6 miljardia mark-
kaa, mikd osittain johtui porssiarvojen nou-
susta ja osittain markkinakorkojen laskun
fuomasta (osin ndenndisestii) arvostuserosta
j oukkovelkakirj oihin.

Vakuutuksia hoidetaan kiitettiiviin te-
hokkaasti yhtiriissii ja hoitokustannuksiin
perityst?i miiiiriistii siiiistyi noin ll0 miljoo-
naa markkaa, mitd on pidettiivii hyviinii tu-
loksena. Varsinainen vakuutusliike tuotti lii-
hes miljardin markan ylijiiiimiin. Ylijiiiimii on
syntynyt liihinnii tyokyvytt<imyysliikkeesfd,
vaikka sen maksutasoa oli alennettu 0,5 pro-
senttia palkoista. Etrkiipii pahin tyti$rvytto-
myyseliiketulva alkaa olla ohi - osittain tyo-
eliikelakeihin tehfyjen muutosten johdosta -
ellei sitten valtiovallan into puhdistaa tyotto-
miii eliikkeelle aiheuta jiilleen kerran ylliityk-
siii.

Huomio riskinkantokykyyn
Kun sijoitustoiminta on muuttunut aikaisem-
masta varmoja vakuuksia vastaan myrinne-
tyistii lainoista tdmin hetken markkinaoppi-
en mukaiseksi, ovat yhtirit - ja toivottavastr
my6s valvontaviranomainen - joutuneet
kiinnittiimiiiin huomiota aivan uudella tavalla
riskinkantokykyyn.

Lain edelleen Qrytyessd 0,4 prosentin
toimintapiiAomavaatimukseen (laskettuna
vastuuvelasta) ovat yhtiot pystyneet, vaikka-
kin vaivalloisesti kasvattamaan toimintapii?i-
omansa yli kymmenkertaisiksi, mikii tosin
on vasta normaalien henkivakuutusyhtioiden
minimivaatimus.

Olisi korkea aika saattaa lain vaatrmuk-
set nykypiiiviin tasolle ja toisaalta tehdii yh-
tioille myos verotuksellisesti mahdolliseksi
kasvattaa vakavaraisuuttaan tasolle, joka
mahdollistaa nykyhetken vaatimusten mu-
kaisen sijoitustoiminnan. Tiimii edellyttiinee
kuitenkin, ettii tyomarkkinaosapuolten vdli-
nen sopimus yhtion varojen jakautumisesta
omistajien ja vakuutuksien kesken tuodaan
myos lainsiiiidiintoon.

El tike-Varman v aratoimitusj o htaj an
As ko Tans kas en mukaan ensimmriisen

kerr an ty d e I d kev akuutusy hti d i d e n
toimintakertomul<s et antoivat

varsin seikkaperciisen
kuvan yhtididen

toiminnasta.

nontuneet, vaikka virallisesti yhtion tilanne
toimrntapiiiioman kaswn myotii niiyttiiii van-
kistuneen. Vain jos vastuuvelan korkovaati-
mus on samanaikaisesti alentunut, on tilanne
yhtion vakavaraisuuden kannalta todella pa-
rantunut.

EU:n direktiivi sallisi tulevan ylijiiiimiin
osittaisen huomioonottamisen toimintapdd-
omaa laskettaessa, mutta Suomessa sosiaali-
ja terveysministeririn miiiiriiykset eiviit tiitii
tytieliikevakuutuksen osalta salli. Tulevan
ylijiiiimiin mukaanottaminen ehkd parantaisi
vertailuedellyryksid, mutta on todettava, ettzi

Vuosi 1995 parempi
edellisiin verrattuna

Yhtiriitten kehitys wonna 1995 oli monessa
suhteessa parempi kuin moni aikaisempi
vuosi. Maksutulon kasr.u vaihteli yhtitiissii 8
ja 28 prosentin viilillii. Kasvulukuja verrat-
taessa on muistettava, ettzi ne perustuvat suu-
relta osin arvioon vakuutettujen palkkasum-
man kasvusta. Siten virheet kaswarvioissa
vaikuttavat ainakrn kahden woden kasvu-
lukuihin. Maksutulon kaswun vaikutti en-
nenkaikkea maksutason nousu yli kymme-
nell6 prosentilla (2 % palkoista), mutta mycis
ansiotaso niiyttiiii nousseen ylliittiiviin paljon,
yli 7 prosenttia.

Srjoitusten tuotto oli verrattain hyvd,
mutta sijoitusten kohtaanto tuotti piiiinvai-
vaa. Alan pitkiiiin julistama oppi tulevia
eliikkeitii varten keriittyjen varojen sijoit-
tamisesta suomalaisen elinkeinoeliimiin in-
vestointeihin, joilla varmistetaan maksajien
loytyminen myos jakojiirjestelmdn eliikkei-
siin, niiytt2iii kiiytiirur<issii kdrsineen haaksiri-
kon. Nyt valtion joukkovelkakirjat ovat lfies
yksinomainen sijoituskohde. TAlla hetkellii
lienee jo ldhes puolet tyoeliikevaroista sijoi-
tettu valtion lainanottoon. Tyoeliikejii{estel-
mi on vakavan itsetutkistelun edessd tiiltiikin
osin.

Eldkemenon kasvu jiii alle puoleen mak-
sutulon kasvusta ja maksutulo ylitti niukasti
eldkemenon. Tulevia eliikkeitii varten pystyt-
tiin varaamaan hiukan enemmdn kuin pel-
kiistiiiin vastuuvelan tuoton verran (6,5 yo).
Varautuminen suurten ikiluokkien eliikkei-
siin on edelleenkin vaatimatonta. Vasta tycit
tcimyyden olennainen aleneminen voi tuoda
parannusta tiihankin asiaan.

Tulokset tyydfiiiviii
Yhtioiden toimiillan tulos, josta ensimmdi-
sen kerran vuosikertomukset antavat varsin
seikkaperdisen informaation, oli tyydyttiivii.
Sijoitustoiminta tuotti noin 700 miljoonaa
markkaa yli tuottovaatimulaen. Miiiirii on
vain 0,6 prosenttia sijoitusomaisuudesta, jo-
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Tyde I d keva ku utu syhti ti i d e n nelri
Elike-Varma Ilmarinen ElflkeTapiola Eliike.Sampo Eliike-Verdandi Pensions-Alendie Yhteensi

VAKUUTETI-I'I, lKM

TEL 230 000 266 000 I 14 000 183 000 25 000 5 000 823 000YEL 20 000 53 000 31 000 32 000 16 000 I 000 153 000
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rttislukuia vuodelta 1 995
ElikeVarme

ToIMINTAPAAoUa, umt
Oma pdioma 85
Varaukset 478
Arvostuserot I 201

t7
78

135

3
20
t7

Ilmarinen Elike-Tapiola ElflkeSampo Elike-Verdandi Pensions-Alandia Yhteensi

42%
42330

755
r67
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6,1 yo

42830
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4,2
2,7

6,1 o/o
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t75
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l,l

t3%
5 o/o

4%
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t70
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SIJOITUKSET (Mrd mk, kirjanpitoarvo)

Kiinteisttit
Osakkeet
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Sijoitustoiminta
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arvostuserojen muutos
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Liikekulut maksunrlosta
Liikekulut maksutulon ja sijoitustoiminnan nettotuoton summasta
Toimintapiiioma \rastuuvelasta
Elike-Tapiola ostaa henkildkuntapalvelut Vahinko-Tapiolalta
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Tytieldketuruan ul
puoli milioonaa
tydsuhdetta

lle

Uuon na 1 995 Utield keturvan ul kopuole! le jfr dneesti runsaasta
500 000 tydsuhteesta suurin osa oli alle kuukauden mittaisia.
TEL:n viihimmdispalkkarajan alittaneita oli vain hiukan
yl i kymmenesosa. Vai kka tydeldketurvan ul kopuolel !e jddneitii
tytisuhteita on I uku isasti, ni isti ka rttu matta iiiiinyt vanhuuselfike
on verrattain pieni. Alle karenssirajojen itidneitd tydsuhteita oli
muita yleisemmin nuorilla ja naisilla.

Eliiketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan
palkansaajista I I prosenttia oli vuoden 1995
aikana eldketurvaa karhrttamattomassa tyri-
suhteessa. Tyo ei ollut tiiyttiinyt tydn kestoa
eli kuukauden aikarajaa tai TEL:n viihim-
m2iispalkkaa (v. 1995 1085 mk/kk) koskevia
ehtoja. Palkansaajina olleista naisista l4
prosenttia ja miehistii 9 prosenttia oli tehnyt
viime luonna ndiden karenssirajojen alaista
ryota.

Ty<ieliikevakuutuksen rajaussiiiinnoksiii
koskeva tutkimus toteutettiin Tilastokeskuk-
sen tyrivoimatutkimuksen yhteydessii kerii-
tyl lii otospohj aisella haastatteluaineistolla.
Haastattelut tehtiin piiiiosrn kuluvan vuoden
tammikuussa. Tutkimuksessa selvitettiin
noin 6 000 alle 65-vuotiaalta henkil6ltii tyo-
eldketurvan ulkopuolelle edellii mainituista
syistii jiiiineet tyrisuhteet ja ansiot ruodelta
1995. Tutkimus koski yksinomaan TEL:n ja
vastaavien julkisen sektorin eliikelakien
alaista palkkatyritii.

Alle karenssirajojen jiiiineiden tyosuh-
teiden yleisyyttii tutkittiin l5 - 64-vuotiaassa
viestossd. Tycisuhteen kestoaja palkkaa kos-
kevilla rajoituksilla ei tosin ole merkitysli
alle 23-vuotiailla, sillii vanhuuseldketurva
alkaa kartnra vasta 23 vuoden i2in tiiyttiimi-
senjdlkeen.

Rajaussd:innosten alaiset tyrit olivat
yleisiii juuri alle 23-vuotiailla palkansaajilla.
Tiimiin ikiiisistii 33 prosenttia oli vuonna
1995 tyosuhteessa, joka ei olisi tiiyttiinyt tyo-
suhteen kestoa tai palkkaa koskevaa ehtoa.
Rajauss#innosten alaista tyot?i tehneiden
palkansaajien osuus pienenee voimakkaasti
iiin mukaan. 23 - 29-vuotiaista palkan-
saajista eniiii 14 prosenttia, 30 - 39-vuo-
tiaista 8 prosenttia ja ttitd vanhemmista vain
5 prosenttia oli luonna 1995 alle karenssira-
j oj en j ii?ineessd ty<isuhteessa.

El6keturvan
ulkopuolisissa ty6suhteissa
neljdnnesmiljoona palkansaajaa

Rajaussiirinnosten alaisissa tyrisuhteissa oli
viime wonna likipitiien 250 000 palkansaa-
jaa. Heistii 23-ruotiaita ja sili vanhempia oli
noin 150 000 henkiloii.

Alle kuukauden kestdneissd tyosuhteissa
oli noin 210 000 henkiloii ja alle palkkarajan
jiiiineissii tyrisuhteissa 50 000 henkilcj?i. Sama
henkilo on voinut olla sekii alle palkka- ettii
kestorajan jddneessd tyosuhteessa. Edellii
mainittujen lukujen piiiillekkiiisyydestii ilme-
nee, ettd noin l0 000 palkansaajaa teki vuon-
na 1995 molempien rajausehtojen alaista tyo-
ta.

Eliiketurvaa kartuttamattomissa tyrisuh-
teissa olleista palkansaajista 6l prosenttia oli
naisia ja 39 prosenttia miehiri.

Neljiinnesmiljoonalla palkansaajalla oli
vuoden 1995 aikana noin 520 000 tyriel?ike-
turvaa kartuttamatonta tycisuhdetta eli keski-
mddrin kaksi tyosuhdetta henkiloii kohti.

Alle kuukauden pituisia tyosuhteita oli
460 000 ja alle I 085 markan palkkarajan jdd-
neitii 60 000. Niiiden ty<ieliikevakuutuksen
ulkopuolelle jiiiineiden tyosuhteiden luku-
miiiirii oli arvion mukaan lakien piiriin kuu-
luvien tyo- ja palvelussuhteiden lukumii?i-
riist?i neljiinnes.

Edellii mainittuihin lukumaariin eiviit si-
siilly ns. ketjutussii?innon vuoksi eldketurvan
piiriin tulleet alle kuukauden kestdneet tyci-
suhteet. Kun ndmd otetaan huomioon, lyhyitii
alle kuukauden kestdneitd tyosuhteita oli
\uonna 1995 kaiken kaikkraan noin 650 000.
Niiistii tyosuhteista noin 190 000 ketjuuntui,
eli 30 prosenttia lyhyist?i tyosuhteista muuttui
ketjutussii?iruron nojalla eliiketurvaa kartutta-
viksi tyosuhteiksi.

Voimassa olevan ketjutussiiiinn<in mu-
kaan alle kuukaudenkin tyo- ja palvelus-
suhteet kartuttavat eldkettd, jos saman tyon-
antajan palveluksessa olevat tyosuhteet
sijoittuvat periikkiiisille kalenterikuukausille
ja TEL:n ansioraja ja tuntiraja - viihintiiiin 20
fy<ituntia kuukaudessa - ylittyy kunakin
kalenterikuukautena. Vaikka kahden per?ik-
kiiisen kuukauden sddntci aiemman kolmen
kuukauden sijaan tuli voimaan kuluvan vuo-
den alusta, sovellettiin sitii tutkimuksessa jo
vuodelle 1995.

Rajaussiiiinnosten alaisista eldketurvaa
kartnttamattomista tyosuht eista 7 2 prosenttia
oli 23-vuotiaiden ja sitii vanhempien tyosuh-
teita. Likipitiien yhtii suuri osuus oli naisten
tyosuhteita (70 %).
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Tyoeliikevakuutuksen ulkopuolelle jii.ii-
neistii tyosuhteista 63 prosenttia oli yksityi-
sellii sektorilla. Kuntien palvelussuhteita oli
24 prosenttia ja valtion I I prosenttia. Yksi-
tyisen ja julkisen sektorin tyosuhteita oli lu-
kumiiiirinii seuraavasti :

TEL 328 000
KVTEL 126 OOO

vEL 57 000
Muut julkisen 11 000
sektorin eliikelait
Yhteensd 522 000

Palkkaa keskimddrin
3 600 markkaa vuodessa

Alle karenssiraj oj en j iiiineissii tydsuhteissa
viime vuonna ansaitut palkat olivat henkiloii
kohti keskimii?irin 3 600 markkaa. Naisten
keskimii?iriiiset ansiot olivat 3 500 markkaa
ja miesten 3 700 markkaa.

Ero selittyy piiAosrn siitii, ettii naisilla oli
rajaussddnndsten alaisia tyosuhteita vuoden
1995 aikana enemmdn kuin miehill?i, vaikka
naisten tyosuhdetta kohti laskettu keskipalk-
ka oli vain 65 prosenttia miesten vastaavasta
palkasta.

ElSkerurvaa kartuttamaft omissa ansiois-
sa ikiiryhmittiiiset erot ovat huomattavasti
suuremmat kuin sukupuolten viliset. Kun
keskimiiiiriiinen ansio alle aika- ja palkka-
rajojen jiiiineistii tyosuhteista oli 40 vuotta
tiiyttiineill2i 4 800 markkaa, 23-3 9-vuotiailla
keskiansio oli 4 100 markkaa ja alle 23-
vuotiailla va:n 2 600 markkaa.

Erot selittyviit siitii, ettii tyosuhteelta
maksettu palkda oli vanhemmilla henkiloillii
suurempi kuin nuoremmilla. Eroihin vaikutti
my6s se, ettii alle 23-vuotiailla oli eliiketur-
vaa kartuttamattomia tyosuhteita keskimiiii-
rin henkikiii kohti vdhemmiin kuin tiitii van-
hemmilla ikiiryhmille.

Suurimmalla osalla (73 %) koko vuoden
ansiot rajaussddnnosten alaisista tycisuhteista
jiiiviit pienemmiiksi kuin edellii mainittu kes-
kimii?irii (3 600 mk). Ansiojakauman vinout-
ta osoittaa myos se, ettii viihintiiiin l0 000
markkaa ansainneita oli vajaa kymmenesosa
(7%) niiissii tyosuhteissa olleista henkil<iistii.

Elfrketurvan menetys
noin 5 markkaa kuukaudessa

Tutkimuksessa arvioitiin aika- ja palkkarajo-
j en vaikutusta vanhuuseldketurvaan niin, ettd
laskettiin ndistd ansioista karttumatta j iiiinyt
eliike vuodelle 1995.

Karttumiskertoimena laskennassa oli 1,5
ja karttumatta jiiiinyt eliike laskettiin LEL-
tekniikalla vuotuisten ansioiden perusteella.
Keskimiiiiriiinen karttumatta jiiiinyt eliike alle
karenssiraj oj en jiiiineistii tyosuhteista vuonna
1995 oli 4,5 markkaa kuukaudessa, miehillii
4,4 markkaa ja naisilla 4,6 markkaa.

Samoin kuin ansioissa luonnollisesti
mycis karttumatta jiiiineessii eliikkeessii ikii-
ryhmittiiiset erot ovat suuremmat kuin suku-
puolen mukaiset erot. Kun karttumatta jiiiinyt
eliike alle 23-vuotiailla oli keskimii2iin 3,2
markkaa kuukaudessa, 4O-ruotta tiiyttiineillii
keskieliike oli 6,0 markkaa kuukaudessa.

Yli l0 markan suuruinen kuukausieliike
j[i karttumatta non 26 000 henkilolld, joista
liihes kaikld olivat yli 23 ruotiaita. Heist?i
naisia oli l6 000.

Ansiot noin puoli prosenttia eliike-
turvaa kartuttaneista palkoista
Alle karenssiraj oj en j Zi?ineiden tyosuhteiden
ansiot olivat \,uonna 1995 yhteensii 900 mil-
j oonaa markkaa, j osta yksityisellii sektoril la
ansaittuja palkkoja oli noin 600 miljoonaa.

Kokonaispalkkasummasta noin 650 mil-
joonaa markkaa oli 23 motta tiiyttiineiden
palkkoj a. Alle kuukauden tyrisuhteista saatu-
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ja ansioista oli yhteensii 730 miljoonaa mark-
kaa ja alle I 085 markan palkkarajan jiiiineis-
tii ty6suhteista noin 170 miljoonaa markkaa.

Vaikka aika- ja palkkarajan alaisten tyo-
suhteiden mddrd edustaa arvion mukaan noin
neljdnnestd lakien piiriin kuuluvien tyo- ja
palvelussuhteiden lukumiiiiriistii, ndisld
tyosuhteista muodostuva palkkasumma on
ruodelle 1995 arvioiduista ja eldketurvaa
kartuttavista palkoista vain noin puolen pro-
sentin suuruusluokkaa.

Paitsi aika- ja palkkarajojen ruoksi tyo-
eldketurvan ulkopuolelle jiiii ansioita myos
muista syistii. Eliiketurvan ulkopuolelle jiiii-
neen palkkasumman arvioitiin olleen vuonna
1995 yhteensii 8,u14 miljardia markkaa, mikd
on 4,2 prosenttia palkoista. Tutkimuksen mu-
kaan summa koostuu seuraavista eris6:

si eldketurvan ulkopuolelle jiii noin puolitois-
ta miljardia markkaa. Summa koostui ldhes
kokonaan 23 vuotta tiiyttiineiden palkoista.

Eliiketurvaa jiiii karttumatta jonkin ver-
ran mytis LEL:n ja TaEL:n rajatulosiiiinnos-
ten vuoksi. Eliikeoikeuden karttumisen edel-
lytyksenii on, ettii vuotuiset ansiot ylittiiviit
ndissd laeissa siiiidetyn viihimmiiismiiiiriin.
LEL:n ja TaEL:n ruosiansiorajojen alle jiiii-
neet palkat olivat arvion mukaan vuonna
1995 yhteensd runsas 100 miljoonaa mark-
kaa.

Lopuksi
Edellii selostettu tyoeliikevakuutuksen ra-
jaussddnnristen merkitystd koskeva tutkimus
kiiynnistyi syksyn I 995 tulopoliittisesta rat-
kaisusta, jossa tyomarkkinaosapuolet sopivat
tyoeldketurvan ulkopuolelle jiievie ry6suh-
teita ja palkkoja koskevasta selvityksesrd.
Tuolloin sovittiin, ettii Eliiketurvakeskus laa-
tii asiaa koskevan tutkimuksen yhteisty6ssii
tyomarkkinaj?i{estojen ja tytreliikelaitosten
kanssa.

Tutkimus valmistui toukokuussa edelld
mainiruista tahoista nimetyn tyirryhmiin
asiantuntevalla tuella. Sopimuksen mukaan
tyomarkkinaosapuolet neuvottelevat tutki-
muksen valmistuttua tyiieliikevakuuttamisen
raj austen mahdollisista muutoksista niin, etti
uudistus voidaan toteuttaa I .1.1997 lukien.

Tutkimustulosten valossa tehrdvi on vi-
sainen, silla tyoeliikevakuutuksen aika- ja
palkharajojen vuoksi tyoeliiketurvan ulko-
puolelle jiiiineitii tyosuhteita oli runsaasti,
joskin niistii karttumatta jiiiinyt eliike jiii suu-
rimmalla osalla verrattain pieneksi.

Liihde:
Arto Laeswori, Eila Tuominen: Tyrieliikevakuu-
tuksen ulkopuolelle jiiiivii palkkatyti. Tutkimus
TEL:n ja julkisen sektorin eliikelakien ulkopuo-
lelle jiidvien tydsuhteiden yleisyydestii ja palkko-
jen miiiiriistii. Eliiketurvakeslarksen raportteja N:o
4,1996.

J

Aikakarenssi (yksi kk)
Palkkakarenssi
(v. 1995 1085 mk/kk)
LEL:n ja TaEL:n vuosiansioraja
(alempi rajatulo)
Jakoj iiiinntispiii viit
Ansiot alle 23-vuotiaana

Yhteensd

Mrd. mk

0,73

0,17

0,12
1,46
5,961

8,M

EILA TUOMINEN
Valtiotieteen tohtori Eila Tuominen

toimii Eldketurvakeskuksessa tutkij ana.
Htin on eiloistunut perhe-eltikkeisiin

ja elinolo- ja hyvinvointi- seki
t a s a - arv o lqt sy my ks i in.

' 23-vuoden ikirajan vuoksi eliiketurvan ul-
kopuolelle jiidneet ansiot. Muusta syystii alle
23-vuotiaana saadut ansiot sisdltyviit edellii
oleviin summiin.

Kokonaissummasta suurin osa, noin 6
miljardia markkaa muodostui alle 23-woti-
aana ansaituista palkoista, joista voimassa
olevien lakien mukaan ei karu eliikettii.

Merkittiivii tekijii on niin ikiiiin se, ettd
TEl-tyyppistii eliikettii laskettaessa tytrsuh-
deajasta otetaan huomioon vain tdydet kuu-
kaudet. Niiiden ns. jakojii?innospiiivien vuok-
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Eldkeuudistuksen
kansantaloudelliset

uaikutukset

Tiissii artikkelissa kerrotaan vuoden 1996
alusta voimaan tulevan eliikepoliittisen
toimenpidekokonaisuuden - nk. Puron pake-
tin - mikrotaloudellisista kannustinvaikutuk-
sista j a vaikutuksista kansantalouteen. Arviot
on tehty uuden menetelmdn, numeerisen li-
mittdisten sukupolvien tasapainomallin avul-
la. Eliikeuudistusten viilitttimiit meno- ja ra-
hoitusvaikunrkset kyetiiiin yleensd arvioi-
maan verraten luotettavasti laskentamallien
avulla. Laskentamallien ongelmana on, etrd
ne eivdt sisiillii kiiyttiiytymisriippuuruksia.
Eliikeuudistusten viilillisiii kannustin- j a kan-
santalousvaikutuksia ei ole voitu arvioida,
koska kiiyettiivissd ei ole ollut sellaiseen so-
veliaita numeerisia tasapainomalleja.

Suomeen soveltuvaa numeerista suku-
polvimallia on rakennettu sekh osana Suo-
men Akatemian "Tulevien sukupolvien sosi-
aaliturva "-hanketta ettd sosiaali- ja terveys-
ministeritin toimeksiannosta. 1

Mallista on olemassa kaksi versiota,
joista tiissii kiilteftye laajempaa versiota on
kehitetty sosiaaliturvan ja julkisen sektorin
kysymysten selviffdmiseen. Se siirrelilin so-
siaali- j a terveysministeriotin.

I Tutkimusryhmiiii johtaa tutkimusjohtaja Jukka
Lassila Etla:sta ja siinii tyriskentelee kirjoittajan
lisiiksi tutkija Tarmo Valkonen.

Peri nte isesti tehdyt tutki mukset ovat selvittdneet
sosiaa I iturvai6 rjeste I mdn ja ka nsanta louden kytkenttijii

tarkastelemal la annetun talouskehityksen
suomaa pelivaraa sosiaaliturvan kehittdmiselle.

Uudempi tutkimus on kldntdnyt !dhestymistavan toisinpiin.
Mielenkiinto on kohdistunut enemmdn sosiaaliturvan

kannusti n- ia sfr fr std m isva ikutusten tarkaste I u u n,
si i hen, m iten sosi aa I itu rva jdrj este I mii n keh itys

kohentaa kansantaloutta eikd pi invastoin.

Elikeuud istuksen sisiltti
Sukupolvimallin kiiytt<ikelpoisuutta "todel-
listen" eliikekysymysten ratkaisemisessa on
selvitetty tarkastelemalla erdiden eliikepo-
liittisten nk. Puron pakettiin sisiiltyvien toi-
menpiteiden vaikutuksia. Ty<i- ja kansan-
eliikkeitii koskeva lakiuudistus sisdlsi seuraa-
vat piiiikohdat:* Tyoeliikkeen tulevan ajan karttumaa

alennettiin.* Ty<ieliikkeitA tarkistetaan 65 ikiivuo-
den j iilkeen taitetulla indeksill[.* Eliikepalkka lasketaan ty<isuhteen l0
viimeisen vuoden perusteella.* Kansaneldkkeen pohjaosa poistetaan.

Tulevan ajan runsaskdtisessd oikeudessa
on piillyt eris mahdoll inen eliikej iirj estelmdn
kannustinloukku. Ongelmana on, etlj keski-
ikiiinen henkilti voi odottaa saavansa parem-
man eldkkeen jiiiimelle eliikkeelle heti kuin
jatkamalla tycintekoa 65 woden ikiiiin saak-
ka. Tyrinteon lopettaminen saattaa kartuttaa
eliikettii enemmdn kuin sen jatkaminen, vaik-
kei vapaa-ajalle edes laskettaisi mitddn ar-
voa.

Mallissa kotitaloudet tuntevat eliiketur-
vansa mddrdyrymisperusteet, luottavat niihin
ja ottavat ne huomioon, kun tekevet optimaa-
liset elinkaaripii.iitoksensii kuluhrksesta, sdds-
tiimisestii, ty<in tarjonnasta ja eliikkeellejiiiin-
nislj tietoisena siitii, millaisen lakisd.dteisen
eldketurvan valithr toimintalinja tulee tuotta-
maan. Tavallaan malli kertoo, mild tapahtuu,
kun kotitaloudet toimivat rationaalisesti ot-

taen huomioon eliikejitjestelmiin miiiiriiyry-
misperusteet j a rahoitustavan.

Tehdyissii laskelmissa eli mallisimuloin-
neissa tarkastellaan ainoastaan tyoeliiklcei-
den tulevan ajan oikeuden ja eliikeindeksin
muutoksen vaikutuksia. Vaikutusten selvil-
lesaamiseksi toimenpiteit?i on vertailtu suh-
teessa perusuraan, jossa toimenpiteita ei ole
mukana. Kun reaaliansiot tai tuotanto kasva-
vat, ne kasvavat poikkeamana perusruaan.
Koska mallin viimeistely (kalibrointi) on
kesken, numeerisiin tuloksiin tulee suhtautua
pikemminkin esimerkkind kuin tiismiillisenii
miiiiriillisenii arviona. Esimerkiksi tyotto-
myyden vaikutusta ei ole otettu huomioon.

Kotitalouksien
varallisuus kasvaa
Puron paketin piiiivaikuhrksia on, ettd kotita-
louksien elinkaarivarallisuus kasvaa. Nylcyi-
sin valtaosa kotitalouksista jiiii eliikkeelle en-
nen 65 vuoden ikiiii. Kun tulevan ajan elike-
oikeus alenee, kotitaloudet jatkavat tyonte-
koaan ja lisii?iviit sddstdmisrldn korvatakseen
lakisddteisen eldketurvansa menetyksen.

Tarkastellaan vaikutuksia sukupolvittain
eli syntym[ajan mukaan. Tulevan ajan leik-
kaus koskee vain niiden sukupolvien tulevia
eliikkeitii, jotka eivdt vielh ole eliikkeellii.
Voimassaolevia eliikkeit?i ei tarkisteta j ilki-
kdteen. Taitettu indeksi pienentild 65 luotta
t?iyttiineiden sukupolvien tyoeliikkeiden in-
deksikorotuksia entiseen verrattuna.
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Keski-ikdiset kdrsivdt -
muut hy0twit
65 vuotta rdyttzineiden, nyt vanhuuseldk-
keelld olevien sukupolvien kiiytettiivissii ole-
va reaalitulo jopa kasvaa siitd huolimatta,
etlj kokonaiseldke alenee indeksihuonon-
nuksen vuoksi. Koska reaaliansiot kohoavat
nopeammin kuin ilman uudistusta, indeksi-
leikkaus ei pure koko tehollaan. Uusikin
eliikeindeksi on lievdsti ansiosidonnainen.
Kiiytettiivissii olevien tulojen kaslu on seura-
usta eldkeldisten hallussaan pitiimiin varalli-
suudenja sen tuottojen - osrnkotulojen, kor-
kotulojen ja osakkeiden arvonmuutosten -
kaslusta.

Eliikeuudistuksen vaikutuksia on, ettzi
kotitalouksien varallisuus on suurempi. Seu-
rauksena vanhuuseldkkeelld olevien suku-
polvien kulutuksen mddrd kasvaa. Jollei ote-
ta huomioon kansaneldkkeen pohjaosan leik-
kausta, nykyiset vanhuuseldkeliiiset keski-
md^drin hyotyviit eldkeuudistuksesta.

Eliikeuudistuksesta kdrsivdt tyoelamas-
sd olevat keski-ikiiiset 40 - 65 -wotiaat su-
kupolvet. Keski-iiissii olevien sukupolvien
kiiytettiivissii olevat reaalitulot kyllii kasva-
vat, muttia ne kdyetiiiin siiiistiimisen ja varal-
lisuuden lisddmiseen. Julkisia eliikeleikka-
uksia korvataan lisii?imiillii yksityistii sdds6-
mistd. Keski-ikdisten kulutus, vapaa-aika ja
eliikkeelliioloaika vdheneviit, minkii seurauk-
sena on hyvinvoinnin menetys. He hiiviiiisi-
vdt enemmdn, jos jiiisiviit varhaiseldkkeelle.
Siksi kannattaa jatkaa tyontekoa ja lykiitii
eliikkee I lej iiiintiii.

Keskimii?iriiinen eldke pienenee tulevan
ajan oikeuden leikkauksen r,uoksi, mutLa
kuitenkin vdhemmdn kuin ilman viilillisiii
vaikutuksia. Mitii aiemmin el[kkeelle jiiii-
dddn, sen suurempi on menetys. Eliikeikiiii
l2ihestyviit 50 - 60- vuotiaat lisiiiiviit tycin tar-
j ontaansa. Tytin tarj onnan kokonaislisiiys on
noin puoli prosenttia. Yksityisen sektorin
tyripanos kasvaa pysyviisti, mutta julkisen
sektorin tyopanos pienenee.

Nuoret, tiillii hetkellii alle 40-vuotiaat
seki tulevat sukupolvet yksiselitteisesti hyo-
t)ryiit eliikeuudistuksesta. He pddsevdt suu-
remmassa md^drin nauttimaan (perusuraan
verrathrna) asteittain alenevan tyoeliikemak-
sun vaikufuksesta.

Eliikeuudistuksen hyvinvointivaikutuk-
sia voidaan mitata hyvinvointi-indeksin
arulla. Eliikeuudistuksesta kdrsivdt nykyiset
keski-ikiiiset, 40 - & -vuotiaat sukupolvet,
ja kaikti muut - sekii eliikeliiiset, nuoret ja
tulevat sukupolvet - voittavat. Varallisuuden
kasvu takaa, ettd nykyisten nuortenja tulevi-
en sukupolvien eldkeaikainenkin kulutus on
korkeampi kuin nykyisten eliikeliiisten.

Mallisimulointien perusteelld eldkeuu-
distuksen keskeiset mikrotaloudelliset vaiku-
tukset ovat tyontekoa ja siiiistiimistii lisiiiiviii
sekd eldkemenoja viihentiiviii. Tycieliikkei-
den tulevan ajan oikeuden alentaminen pie-
nentiiii eliikejii{estelmiissii piillyttii epdsuo-

tuisaa kannustinta. Eliikeuudistuksen seu-
rauksena "voitto" e liikkeellej iiiinni stii piene-
nee.

Hyvinvointi Iisdintyy
Eliikeuudistuksen seurauksena kotitalouksi-
en palkkatulot kasvavat, koska tyon tarjonta
lisiiiintyy ja ansiotaso kohoaa eldkemaksun
alenemisen erddni seurauksena. Palkkatulot
kasvavat enemmdn kuin kulutus. Kuluttaja-
hinnat alenevat. Reaalipalkka kohoaa pysy-
vdsti runsaat 3 prosenttia korkeammalle ta-
solle kuin perusuralla. Kotitalouksien sdds-
tiiminen ja varallisuus kasvavat.

Eliikkeellejiiiinnin my<ihentymisen ja
eldketason alenemisen seurauksena eldke-
menot alenevat. Ne jatkavat vaiheiftain pie-
nenemistdin, kun uudet sukupolvet tulevat
elZikeikii.iin ja vanhat korkeammat eldkkeet
poistuvat karurasta. Eldkemaksut alenevat
asteittain noin 3 prosenttiyksikkoii palkoista.
Siirrymiikauden viive on noin 30 ruotta. Ve-
roaste ja menoaste julkisella sektorilla alene-
vat.

Eldketason alentamisella on pysyviii
tuotannollisia vaikutuksia. Investoinnit ja
pddomakanta kasvavat. Yritysten karnatta-
\.uus paranee; tyovoimakustannusten osuus
bruttokansantuotteesta alenee pysyvdsti osin
siksi, etld vaihtosuhde heikkenee. Yritysten
arvo, joka koostuu nykyhetkeen diskonta-
tuista tulevista osinkotuloista, kasvaa. Tyri-
voiman miiiirii yrityksissd kasvaa pysyviisti.
Yksityisen sektorin pddomaintensiivisyys
alenee hieman.

Kansantalouden sddsfdmisaste ja inves-
tointiaste kohoavat pyslviisti. Siiiist?imisaste
kasvaa siirrymiikauden aikana enemmdn,
misld seuraa perusur:B parempi vaihtotase-
kehitys. Kansantalous sijoittaa lisiisiiiistonsii

ulkomaille, jolloin ulkomainen velka piene-
nee.

Koska investoinnit ja kulutus kasvavat,
kasvaa myris tuonti. Vaihtosuhde - kotimai-
sen ja ulkomaisen hinnan suhde - heitkenee
pysyviisti eldkemaksun alenemisen seurauk-
sena. Maamme on entisti kilpailukykyisem-
pi. Vaihtosuhteen vaikutuksesta vienti li-
siiiintyy, mutta tuonti kohoaa pitkiillii aikavd-
lillii sitiikin enemmdn. Kauppatase heikke-
nee pitkiillii aikaviilillii, vaikka vahvistuu ly-
hyellii tiihtiiyksellil. Vaihtotase on siirfymn-
kaudella ylijiiiimZiinen, mutta tasapainothru
pitkiillii aikaviilillii.

Yhteenvetona eldketason alentamisella
on myonteisii kansantaloudellisia pysyviiis-
vaikutuksia. Eliikeuudistuksen vaikutusvii-
peet ovat pitkiii. Kun eldkeleikkaus toteute-
taan asteittain koskien tulevia eliikkeitii, dy-
naamiset vaikutukset ulottuvat 60 ruoden
pdiihiin. Valtaosa niistui toteutuu noin 40 r.uo-
dessa (Taulukko l).

Miksi eliiketason alentaminen lisii?i pit-
kiin ajan hyvinvointia? Suomessa ja muissa-
kin alenevan viiestokehityksen maissa ollaan
siirlymiissii entistri selvemmin tilanteeseen,
missd korko on korkeampi kuin yhteenlas-
kettu vdestcin ja fuottavuuden kaslu kuten on
myos oletettu mallisimuloinneissa.

Thlousteorian mukaan rdllaisessa kan-
santaloudessa on liian viihiin piiiiomaa. Sd^ds-
t'dmisen kasvattaminen supistamalla eliike-
jiirjestelmiiii, lisiiiimiillii rahastointia tai kas-
vattamalla perintojii voi lisiitii kansanta-
louden pitkiin aikaviilin kulutusta ja hyvin-
vointia, mutta sukupolvet siirfymiikauden ai-
kana saattavat kiirsiii. Saadut tulokset ovat
teorian mukaisia: eldketason alentaminen li-
siiii kulutusta, pddomakantaa ja hyvinvointia
j oidenkin sukupolvien kdrsiessd menetyksiii.
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Eldkerahastointi ei pahasta

Julkinen eliikejiirjestelrnii viihentiiii kotitalo-
uksien sddstlimis6 riippumatta rahoitusta-
vasta. Vaikutukset pddomamuodostukseen ja
kotitalouksien hyvinvointiin seuraavat siifd,
miten kansantalouden kokonaissdiisldminen
kehittyy. Eliiketurvan ja sen rahoittamisen
vaikutus kansantalouden kokonaissiiiist2imi-
seen puolestaan nippuu siitii, missii miiiirin
nykyiset sukupolvet ottavat j oko yksityisessii
tai julkisessa pddttiksenteossaan huomioon
tulevat sukupolvet. Tiimii pitiiii paikkansa
riippumatta vdest<irakenteen kehityksestii.

Jos kotitaloudet ovat itsekkiiitii: maksi-
moivat pelkiistiiiin omaa elinaikaista hyvin-
vointiaan eiviitkii j?itii perintrijii tuleville su-
kupolville, vdestrin ikddntymisestd seuraa
kotitalouksien sd"dsfdmisen aleneminen riip-
pumatta siitii, onko taloudessa julkinen elii-
kejiirjestelmii vai ei. Kun ndmii vaikutukset
ynniitiiiin yhteen, kun Suomen vdestci vanhe-
nee ja julkinen eliikejiirjestelmd laajenee,
seurauksena on kotitalouksien sddstdmisen ja
varallisuuden aleneminen. Se saattaa merki-
fj huomattavaa rasitusta kansantaloudel-
lemme.

Tillaisessa tapauksessa keskeisfi on
miettiii, miten estdi kokonaissddstdmisen
aleneminen. Mahdollisia korvaavia lisiisiiiis-
ldmisen muotoja ovat joko julkinen eliike-
sddsdminen tai kotitalouksien sddsldminen
epdvarmuuden tai perinn<in jiittiimrsen vuok-
si. Koska epdvarmuuden lisiiiimistii on vai-
kea suositella keinoksi lisdtd kansantalouden
kokonaissddstiimistii, lienee aiheellista kes-
kittyii kahden jiiljelle jiiiiviin vaihtoehdon
pohdintaan.

Julkisen eliikesiiiistiimisen onnistuminen
nippuu siild, miten eliikejiirj estelmd rahoite-
taan. Eliikejiirj estelmdn rahoitustavoissa on
kaksi iiZiripiiiitii. Tliysin rahastoivissa jdrjes-
telmissd ei synny sukupolvien viilisiii velko-
ja, koska kotitalouden elinkaaren aikana saa-
mat ja maksamat tulonsiirrot ovat yhtd suu-
ria. Jakojiirjestelmiillii rahoitethr eliike pie-
nentiii kansantalouden pddomakantaa kai-
kissa tapauksissa. Se vfientziii yksityistii
sii2istiimistii eikd tuo tilalle julkista sdasfimis-
tii. Jakojiirjestelrniillii on kuitenkin positiivi-
sia hyvinvointivaikutuksia, jos maksajina
olevien nuorten mddrd kasvaa enemmdn kuin
etuudensaajien mddri.

Yksinkertaistethrna sanoma on, etki
koska julkinen eliikej iirj estelmi vdhenfdd ko-
titalouksien sddstdmistd, pitiiisi j ulkisen sek-
torin sddsldmisld vastaavasti lisiitii rahastoi-
malla tulevia eliikkeitii varten. Tdmd pdtee,
jos kotitaloudet kiiyttiiytyviit puhtaan elin-
kaariteorian mukaan ja maksimoivat pelkiis-
tddn omaa hyiityiiiin.

Jos kotitaloudet ovatkin altruistisia eli
epiiitsekkiiitii ja ottavat tiiysimiiiiriiisesti huo-
mioon lastensa hy<idyn samalla, kun he teke-
viit oman elinkaarisuunnitelmansa, julkisella
eliiketurvalla ei ole rahoitustavasta riippu-
matta mitdin vaikutusta kansantalouden

sddstzimiseen ja pd:iomanmuodostukseen.
Kotitaloudet kohdentavat eli allokoivat va-
rallisuutensa optimaalisesti sukupolvien vd-
li llii, j os rahoitusmarkkinat toimivat tiiydelli-
sesti. Oletetaan, etfd nuoria on vdhemmdn
kuin vanhoja tai ettii vanhat eiviit ole nittii-
vdsti rahastoineet omia el?ikkeitiiiin varten.
Molemmissa tapauksissa valtio joutuu kerd.d-
mddn nuorilta suurempia vakuutusmaksuja.
Talloin lapsista ja lastenlapsista viilittiivii
vanha jiiuiiii yksinkertaisesti j okaiselle lap-
selleen perinnon, joka on suunniteltua kor-
keamman vakuutusmaksun suuruinen.

Julkisella sektorilla ei ole tdssd tapauk-
sessa tarvetta luoda rahastoja, koska kotita-
loudet huolehtivat sukupolvien vilisin tulon-
siirroin - perinnoin ja lahjoituksin - joka ta-
pauksessa siitii, ettii sukupolvien vdliset net-
totulonsiirrot tasoittuvat. Vaikka ei viime kii-
dessii oltaisikaan sild mieltii, etrd kotitaloudet
osaavat laskea sukupolvien vdlisten tulon-
siirtojen miiiiriii, siirtyy mittava mddrd varal-
lisuutta vanhemmilta lapsille perint<ijen ja
lasten koulutuksen muodossa. Mitii ilmei-
simmin perinncit ovat tdrkeii sddsdmismotii-

vi ja taloudellisen kasvun jatkumisen erds
edellytys siinii kuin julkinen eldkerahas-
tointikin.

Niiistii pohdinnoista voi piierye eldketur-
van rahoituksen kannalta lohdullisiin loppu-
tulemiin. Julkinen eldkerahastointi ei ole
pahasta, vaikka uskottaisiin mihin tahansa
teoriaan kotitalouksien kiiyttiiytymisestii.
Toisen 2iiiripiiiin teonoiden mukaan se on fdy-
sin viilttiimiitonfi, toisen mukaan sillii ei ole
mitiiiin vaikutusta. On periaatteessa mahdol-
lista ltiytii.ii rahoitusmuoto, j ossa eliiketurva
ei vdhennd kansantalouden siiiisfdmistd ja
pddomanmuodostusta. Emme vain tie&d,
millainen julkisen huolenpidon ja rahastoin-
nin asteen tulisi olla, kun emme tiedii, millai-
nen perintrimotiivi kotitalouksilla on.

Julkisen rahastoinnin mitoitus on vai-
keaa, kun emme tiedd, kuinka suuria perin-
trijii edes tiillii hetkellii saati sitten tulevai-
suudessajdtetddn. On kuitenkin ilmeisti, effd
julkisen rahastoinnin lisddmisen hy<idy,t ovat
haittoja suuremmat. Haitat aiheutuvat siitd,
ettd tie rahastoivampaan jiirjestelmddn on ki-
vetty joidenkin sukupolvien uhrauksilla.

Taulukko 1.

Toimenpiteet:

muuttuja

Eliikeuudistuksen vaikutukset

Tulevan ajan karthrmaa leikataan
Thitettu indeksi 65 ruoden iiistii

%o-muutos perusurasta
aikaa uudistuksesta

5v. 25v. l50v

kulutuksen miiiird 0
nimellispalkka 0,5
reaalipalkka 0,7tyopanos 0,5yntys 0,5julkinen 0,5
k?iyt. oleva reaalitulo 0,1
kotital. varallisuus 2,7
eldkemenot -3,9
sovamaksumuutos, o/o-yks. -1, I
kuluttajahinta -0,2

bkt;n mddrii
yritysten tuotanto
piiiiomakanta
investoinnit
yritysten awo
vaihtosuhde
korko
tuonnin mdiird
viennin miiiirii
kauppatase
vaihtotase

0,5
0,9
0,8
1,0
0,8
-0,2

0
0,6
1,0
1,0
0,3

0,2
0,2
0,2
0,3
0,3

-0,5
0

0,1
0,2
0,2

0

0,5
1,8
2,1
0,4
1,2

-0,9
1,0

I1,3
-10,4

-3,1
-0,4

2,0
2,4
3,2
0,3
l,l

-1,2
1,9

25,0
-10,9

-J,J
-0,8

0,7
l,l
l,l
l,l
1,0

-0,1
0

1,4
0,5

-1,7
0

HETKKI PALM
Elinkeinoelrimrin Tutkimus laitola en @tla)

tutkija
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Voiko elfl k{reiden Yerotusta
selkeyffJid?

Laman aikana niin eldkkeensaajien kuin muutakin ansiotuloa
saavien nettotuloja on heikennetty veroja korottamalla.
Ne vaikuttavat kuitenkin vain veroa maksaviin.
Vdhimmdiselfr kkeen suuruinen eldketulo
on erillisen vtihennyksen ansiosta verosta vapaa.
Vastaavan suuruisesta palkkatulosta joutuu yleensd
maksamaan veroja ja pakollisia maksuja jo lihes 20 prosenttia.
0n useita keinoja, joilla eldkkeensaajien ja muuta tuloa saavien
verotusta voidaan yhteniistdii, mutta se maksaa.

saavan vdhennys on suurempi kuin eliikettii
saavien puolisoiden. Niiin syntyy tilanteita,
joissa toisen puolisoista ei kannata ottaa kan-
saneldketEi, vaikka hiin olisi siihen oikeutet-
tu. Ratkaisua tiihiin pohditaan parhaillaan.

Sosiaalietuudet veronalaista tuloa
Julkinen valta kerd^d erityyppisillii veroilla ne
varat, jotka vuosittain tarvitaan tulonsiirtoi
hin, palveluihin ja julkiseen kulutukseen. Tu-
loverotus jaksotetaan kalenteriluosittain. Jos
henkil<i kalenterivuoden aikana olisi vain
tyotulon saaja tai sosiaalipoliittisten tulon-
siirtojen saaja, tulonsiirrot olisi yksinkertais-
tapitaa verottomina. Niiin ei kuitenkaan ole,
joten Suomessa siirryttiin 1980-luvun alussa
tulonsiirtojen veronalaisuuteen ns. SOVE-
uudistuksessa. Merkitt'ivin eliikehrrvaan tul-
lut muutos oli tuolloin kansaneldkkeiden ta-
son korottaminen ja veronalaistaminen.

Veron maksamisen ja tuen saamisen rin-
nakkaisuus on johtanut siihen, ettd verotusta,
erityisesti tuloverotusta on kiiytetty my<is
sosiaalipoliittisen tuen kanavointiin. So-
siaalipoliittisin perustein tietyn tyyppinen
tulo voidaan sdzitziji verottomaksi tai vero-
velvolliselle annetaan oikeus vdhennykseen.
Viihimmiiiseliike siiiidettiin SOVE-uudishrk-
sessa kdyliinncissd verottomaksi antamalla
pelkiin kansaneldkkeen saajalle oikeus eldk-
keen suuruiseen vdhennykseen.

Neutraali uerotus
Verojdrjestelmiin kehittiimisessd tavoitteena
on ollut neutraalisuus, jotta verojen kerii?imi-
nen ei liiaksi vZi?iristiiisi talousyksik<iiden
pii?itoksiii. Neutraalisuusvaatimus koskee
sekii eri tulolajien verokohtelua ettii nykyis-
ten ja tulevien tulojen verotuskohtelun ver-
tailua. Eliiketurvan n?ikokulmasta jnlkim-

mdinen neutraalisuusvaatimus on olennai-
nen, koska eliikesiiiistiimisess6 on kysymys
juuri kulutusmahdollisuuksien siirtiimisestii
myohempiiiin aj ankohtaan.

Neutraali tuloverojiirjestelmii edellytt?iii
mahdollisimm an laajaa verotuspohjaa, j ossa
verottomat tulot ovat poikkeustapauksia ja
jossa on viiltetty tulojen kahden- tai useampi-
kertainen verottiaminen. Kahdenkertainen
verottaminen on vaarana erityisesti silloin,
kun tulojen kiiyttiimistii kulutukseen siirre-
tiiiin mytihempiiiin ajankohtaan. Se on vdltet-
ty antamalla oikeus ldysimiiiiriiisesti vdhen-
tiiii tuloista maksetut lakisiiiiteiset eldkeva-
kuutusmaksut. Nein eliikesiiiistojii verotetaan
tulona vasta siind vaiheessa, kun tulo on
verovelvollisen kiiytossii.

Verotuksen p?i2itehtiivii on koota ne va-
rat, joilla julkisen vallan menot katetaan. Si
ten joidenkin tulolajien verottomuus tai eri-
laiset verovdhennykset edellyttiiviit poisjiin-
vdn verotuoton korvaamista verottamalla
muita tuloja vastaavasti enemmd.n. Lyhyelln
aikaviilillii tulovaj aus voidaan kattaa lainan-
otolla, mutta viimeistilin lainojen takaisin-
maksuvaiheessa verottomuuksista ja viihen-
nyksistii syntynyt vajaus on katettava.

Eliketulovdhennys pois
- kansanelfikkeisiin korotus
Kaikkien eliikkeiden tiiydestii verottamisesta
keydin keskustelua vuonna 1983 kansanelZi-
keuudishrksen yhteydessi. Silloin piiedyttiin
eldketulovdhennyksen kiiyttritrnottoon ja
kansaneldkkeen lisien siiilyttiimiseen verot-
tomina. Keskeisend perustelwra oli, ettii fdy-
den kansaneldkkeen bruttouttaminen olisi
aiheuttanut merkittiiviii lisiikustannuksia, jot-
ta nettomiidrdisen vdhimmdiseldkkeen mdiiri
ei olisi yhdelliikiiiin eldkkeensaaj alla pienen-
fynyt.
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Eliiketulot ovat verollisia lukuunottamatta
kansaneldkkeen lisiii. Vuonna 1995 verotto-
mia eriii (asumistuki, hoitotuki, rintamalisii,
puolisolisd, lapsikorotus ja hautausarustus)
maksettiin 3,2 miljardia markkaa. Noin 73,7
miljardin markan kokonaiseldkemenosta ve-
rollisia eliikkeitii oli vuonna 1995 noin 70
miljardia markkaa. Niistii maksettiin veroja
noin l6 miljardia markkaa.

Eliikkeiden verotus on periaatteiltaan
pysynyt I 980-luvun alussa sosiaalietuuksien
verotusuudistuksessa sovittujen linjojen mu-
kaisena. Vuosien mittaan muutoksia on kui-
tenkin tullut.

Vuoden 1989 verouudistuksessa eldke-
rulovdhennyksen alue laajeni ja sen painopis-
te muuttui kunnallisverotuksen eliiketulo-
viiheruryksen suuntaan. Veroasteikkojen tar-
kishrkset ja vdhennysten karsiminen suosivat
erityisesti keskimii.iiriiisui suurempaa, val-
tionveroa maksanutta eldkkeensaajaa. Vuo-
den 1993 pdziomaverouudistus kevensi nii-
den henkil<iiden verotusta, joilla on keski-
miiiiriiistii enemmdn pddomatuloa. Tiillaisia
henkilciitii on eldkkeensaajissa enemmdn
kuin muissa viiestriryhmissii.

Laman aikana keskusteltiin paljon siitii,
miten oikeudenmukainen eldkkeiden verotus
on verrathma muiden tulolajien verotukseen.
Vuonna 1993 otettiin keyftottn eldkkeensaa-
j ien korotetut sairausvakuutus- ja kansanelii-
kemaksut. Samana yuonna palkansaajat jou-
tuivat ensi kerran maksamaan tytieliike- ja
tytittomyysvakuutusmaksua. Sen sijaan kes-
kustelu verohrksen ja tulonsiirtojen yhteis-
vaikutuksesta syntyvistii kannustinloukuista
ei ole ulottunut eliikkeisiin, koska Suomessa
eliikkeensaajien tulot koostuvat liihes yksin-
omaan U<i- ja kansaneldkkeestd.

Eliiketulovihennyksessd ongelmia on
aiheuttanut sen enimmlismddrdn sitominen
kansaneldkkeen tyyppiin: yksiniiisen eldkettii



Eliikkeensaajan ja palkansaajan vero- ja maksuaste
vuonna 1996 (yhteniiinen viiva) ja vaihtoehtolaskelmassa (katkoviiva).

Koko vuoden elfrketti tai palkkaa saava yksiniiinen henkilti.
Kunnallis- ja kirkollisverot yhteensii 18,8 penniii iyriltli.

verot ia maksut % tuloista

40 60 80
Tulot 1 000 muv

100 120

Vaihtoehtola"skelmassa ekiketulovcihennykset on poistettuja kaikille tulonsaajille
annetaan laajennettu perusveihennys 38 000 markkaa, mifui vcihenee tulon

ylittciessri 38 000 markkaa siten, ettei 76 000 markan tuloilla vcihennystri enrici saa.

pienist?ikin tuloista maksetaan edelleen tyti-
eliike- ja tytittrimyysvakuutusmaksu ja
eliikkeensaajilla on edelleen korotettu
sairausvakuutusmaksu. Niiin yli 43 000 mar-
kan vuosituloilla eliikkeen verotus olisi edel-
leen lievdsti kireiimpi.

Verohelpotus viihentiiisi huomattavasti
kuntien verotuloja. Se edellyttiiisi ehdotto-
masti j ilj estelyj n, j oilla vaj aus tiiytettiiisiin.
Pienituloisten nettotulot kohenisivat ja toi-
meentulotuen tarve varmasti viihenisi. Silti
vaikutukset julkiseen talouteen olisivat suu-
ret. Erittiiin karkeasti verotilastoista arvioi-
den verotulot vdhenisivdt yli 5 miljardilla
markalla.

Kuvan verotusmallissa laajennetulla pe-
rusvdhennykselld on jyrkka marginaalivai-
kutus eli 100 markan tulonlisiiys pienenuiid
vdhennystd 100 markalla. Lievempi vdhen-
teisyys ulottaisi vdhennyksen jo keskituloi-
siinkin mikii entisestddn supistaisi verotuloja.
Korkea marginaalivero voisi lisiitii tulolouk-
kuja nykyisestddn, vaikka verotus kokonai-
suudessaan olisikin lievempi.

Tuloloukut voitaisiin viilttiiii korvaamal-
la vdhennystekniikka verottomalla kynnys-
tulolla. Esimerkiksi viihimmiiiseldkkeen suu-
ruinen tulo olisi kaikilla verovapaa ja verotus
alkaisi sitii suuremmista tulorsta. Tdssd mal-
lissa verotulon menetykset voisivat olla vie-
ldkin suuremmat, jos kynnyksen keven6vi
vaikutus ulottuisi kaikkiin tulonsaajiin.

Eldkeverotus kytkeytyy
kokonaisuuteen

Eliikkeiden verotuksen selkeytt'dminen
poistamalla eldketulovdhennykset kokonaan
ja korottamalla vastaavasti viihimmiiiseliik-
keen mdardd on poliittisesti hankalaa ilman
suuria lisdkustannuksia, koska sen vaikutuk-
set eliikeliiisten toimeentuloon riippuvat
kunnallisveroiiyristii. Valtionverotuksen
eldketulovfieruryksen poistaminen vaikut-
taisi vain vdhdn nettotuloihin, mutta ongel-
mana on kunnallisverotuksen eliiketulovii-
hennys joka nykyiselliiiin lieventiiii eliik-
keensaaj ien valtaosan verotusta.

Korkeat marginaaliasteet ja tuloloukut
osoittavat, etld tuloverotus kaipaa edelleen
uudistamista. Eliikkeiden verotuksen uudis-
taminen on kiiytiirur<issii kytkoksisse 6hiin
kokonaisuudistukseen siri enemmdn mitd
enemmdn pienituloisten verotus muuttuu.
Pienituloisten suuret veronkevennykset edel-
lyttiiviit taas uusia tulonldhteitii tai lisiis2iiisto-
je.
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Kansaneldkkeen bruttouttamiskeskuste-
lu saattaa Suomessakin nousta uudelleen
esille, koska Ruotsin ldhivuosien verouudis-
tuksessa suunnitellaan viihimmiiiseliikkeen
korottamista jatayfin verottamista. On my<is
esitetty mielipiteitii, ettd muutoksen toteutta-
misen yhteydessd voitaisiin samalla jousta-
vasti arvioida Suomen viihimmiiiseliikkeen
tason nittiivyys - onhan se l.uoden 1994 in-
deksitarkistuksen poisj ii?imisen vuoksi reaa-
lisesti jopa pienempi kuin vuonna 1984.

Ongelmana on vain, ettd 15 vuotta sitten
todetut uudistuksen "mittatappiot" ovat edel-
leen olemassa, jopa suurempina. Kiiytiinnos-
sd veroton viihimmiiiseliike on nyt kalleus-
luokitusta lukuunottamatta yhteniiinen koko
miussa. Siirtyminen bruttomddrdiseen yhte-
ndiseen etuuteen ja el2iketulovdhennyksen
poistaminen piiiistiiisiviit suuret kunnallisve-
roiiynn vaihtelut vaikuttamaan kiiteen jiiii-
viiiin viihrmm[iseldkkeeseen.

Vuonna 1996 alhaisin verodyri on Kau-
niaisissa (15 perniii) ja korkein Karkkilassa
(20 penniii). Jos haluttaisiin turvata pelkkiiii
kansaneliikett:i saavalle nykyinen nettotaso,
riittiiisi Kauniaisissa asuvalle yksiniiiselle
henkil<ille 600 markan korotus kuukausi-
eldkkeeseen, mutta Karkkilassa asuva tarvit-
sisi 780 markkaa.

Jos haluttaisiin, ettei yhteenkii?in koko-
naiseldkkeeseen tulisi menetyksii, suurim-
man korotuksen tarritsisivat ne, joiden koko-
naiseldke (kansaneliike ja tyoeliikkeet yh-
teensd) on 3200 markkaa kuukaudessa. Tiil-
lainen kauniaislainen eldkkeensaaj a tarvitsisi
860 markkaa lisiiti ja karkkilalainen 1200

markkaa lisiiii kuukausieldkkeeseensd, jos
eliiketuloviihennykset poistettaisiin koko-
nium.

Bruttouttamisesta aiheutuva kokonais-
eldkkeen kompensaatiotarve ulottuu aina
6500 markan kuukausieliikkeeseen saakka.
Suwi ongelma on se, miten kompensaatio
eliiketuloja lisiiiimiill?i voitaisiin ylipii?insii
tehdii silloin, kun el?iketulon saaja ei saa lain-
kaan kansaneliikettii.

Valtionverotuksen eliiketuloviiheruryk-
sen merkitys on nykyisin vdhdinen. Se ke-
ventdd alle prosentilla veroastetta suhteelli-
sen lyhyellii tuloalueella (43 000 markan
ruosieldkkeestii 60 000 markan ruosieldk-
keeseen). Suurimmillaan sen poistamisesta
aiheutuva nettotulon alenema olisi norn 40
markkaa kuukaudessa.

Eliketulovdhennys kaikille?
Yhtend tyottomyyden vdhentdmiskeinona on
tuotu esiin pienten palkkatulojen verotuksen
tuntuva kevenldminen. Nykyinen kaikille tu-
leva enintddn 8 800 markan suuruinen kun-
nallisverotuksen perusvdhennys keventdd
alle 5 000 markkaa kuukaudessa ansaitsevan
verotusta. Jos perusvdhennyksend annettai-
siin nykyisen perusvdhermyksen ja eliiketu-
lovdhennyksen yhteenlaskettu mddrd, pieni-
tuloisten verotus kevenisi olennaisesti.

Kuvassa on hahmoteltu suuren perus-
vdhennyksen (38 000 mk) vaikutuksia alle
120 000 markkaa ruodessa ansaitsevien
veroprosenttiin. Laskelmassa ei ole tehty
muita verojen ja maksujen muutoksia, joten

/
/
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VakOn piittiksii

Asuntoetu ulkomailla

Ulkomaan tydstii maksettavaa palkkaa koskevat
sddnntikset muuttuivat vuoden 1994 alusta.

Sitd ennen ulkomaille ldhetettyien
tyfintekijdiden eldkepalkka mfl drdt5fin edel Ieen

vanhan sddnndn mukaan elisamojen
perusteiden mukaan kuin veron ennakkoa

piddtettdessd.
Itrl,()rt lrr'ititr)' il.t) l)l).i.at) 9i-i r/.i,\', itili]t'ttu ::.-i lt)9()

Vak0n pdfrtds

Tyonantaja on noudattanut A:n
kohdalla yleistii kayt?intdiiiin
tyontekijoidensi ulkomailla asu-
misesta aiheutuvien kulujen kor-
vaamisessa.

A:lle Singaporessa asumi-
sesta aiheutuneiden todellisten
asumiskulujen korvaaminen on
johtunut siitd, ettd A on tycisken-
nellyt asuinpaikkakunnalla, jossa
kiiypii vuokrataso on ollut poik-
keuksellisen korkea ja jossa tyon-
tekijii ei ole voinut kohtuullisella
osuudella palkastaan kustantaa
asumistaan.

Kysymyksessd on ollut asu-
misesta aiheutuneiden kulujen
korvaaminen eiki tyrin tekemi-
sesfj asuntoedun muodossa suo-
ritettu vastike. (TEL 7$:n 5 mo-
mentti, sellaisena kuin se oli en-
nen 1.1.1994 voimaan tullutta
lainmuutosta, ja lOa $.)

Muiden kannat
Asiassa eldkelaitoksen, ETK:n ja
VakOn kannat menivdt yksiin.
Eliikelautakunta sit2i vastoin
diinestyksen jiilkeen hyviiksyi
asuntoedun 3 000 markan suu-
ruisena.
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Kommentteja

Edell?i siteeratnra TEL 7$:n 5
momentin vanhaa sddntrid sovel-
lettaessa luontoisedut muunne-
taan rahaksi verohallituksen vah-
vistamien perusteiden mukaan.
Ulkomaanty<issd saadut luontois-
edut eiviit tule kiiytiinnossii
arvioitaviksi verotuksessa, koska
ulkomailla tehdystii tyost?i saatu
palkkatulo on yleensd Suomessa
verovapaata tuloa.

Ulkomaantyrissii saatujen
luontoisetujen arviointiin eivdt
sovellu sellaisinaan perusteet,
jotka pohjautuvat Suomen olo-
suhteisiin. Luontoisetujen arvo
ulkomaantyrissii miiiiritell?iiin
erikseen kussakin yksitt?iisessii
tapauksessa.

Nyt kyseessii oleva f<inan-
taja oli noudattanut asumiskuluja
korvatessaan yleistii kiiytiintoiiiin.
Sen mukaan ulkomaankomen-
nuksella olevalle henkilcille ei
kuulu erityistd asuntoetua, vaan
tyontekijii maksaa asuntokulun-
sa palkastaan, josta tietty prosent-
timli?ir?i on tarkoitettu asumisku-
lujen korvaamiseen. Jos ruokra-
kulut ovat tata korkeammat,
ylimenevd osa korvataan ylimii?i-
rdisellii kulukorvauksella. Tiistii
ei erikseen neuvotella tyonteki-
jiin kanssa henkilokohtaisesti.

Tietyillii paikkakunnilla ul-
komailla kiiypii vuokrataso on
niin korkea (tdssd tapauksessa
noin l0 500 mk / kk ), ettd tyonte-
kijiillii ei ole mitfin mahdolli-
suuksia kustantaa asumistaan
kohruullisella osuudella palkasta.
Tiilloin tyrinantajan kiiytiintri on
ollut, ettii asunnon vuokra korva-
taan kokonaan neuvottelematta
erikseen tyrintekijiin kanssa.
Kiiytiintti on paikka-/aluekohtai-
nen.

Hintaerot eri paikkakuntien
viilillii vaihtelevat erittdin voi-
makkaasti paikallisten asunto-
markkinain luonteen vuoksi il-
man, ettd erot olisivat suorassa
suhteessa palkkatasoihin. Jos fdl-
laisessa tilanteessa asumiskus-
tannukset luettaisiin eliikepalk-
kaan, samantasoisesta tai -arvoi-
sesta tyostdr kertyvii eliike riippui-
si merkittdvdssd mddrin tyon-
tekopaikkakunnan asumiskus-
tannuksista.

Edellii esitetty huomioon ot-
taen tyonantajan maksama asu-
miskustannusten korvaus ei ollut
vastiketta A ;n tyost?i.

PENTTI KOTVISTOINEN
E I ti ke t urv a ke s leu ks en
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ETK: n soveltam isratkaisuja
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pal kattoman tytiloma nsa
aikana
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Kaupunginteatterin
lausuntopyynt6

Kaupunginteatteri pyysi Eliike-
turvakeskuksen lausrmtoa siifd,
minkii eliikelain piiriin kuuluu
teatterin palveluksessa oleva tyo-
suhteinen niiyttelijii, joka palkat
toman tyciloman aikana tekee
erillisen niiytelmiikohtaisen ndyt-
telijiin vierailusopimuksen teatte-
rin kanssa.

Niiyttelijii oli kaupungrnteat-
teriin toistaiseksi voimassa ole-
vassa tyrisuhteessa, josta hiin oli
palkattomalla tyolomalla. Tiinii
aikana ndyttelijiin kanssa tehtiin
mii,iiriiajaksi, alle ruodeksi, vie-
railusopimus.

Vierailusopimukseen pe-
rustunut niiyttelijiin roolitehlivd
oli sama, jota hiin teki ennen pal-
kattoman tyrilomansa alkamista.

El6keturvakeskuksen
kanta ja perusteet

Eliiketurvakeskus katsoi, ettii
niiyttelijii?in sovelletaan
KVTEL:a vierailusopimuksen
perusteella tapahtuvan tycisken-
telyn osalta.

Tyontekijii saattaa ty<isuh-
teen kesHessd tehdii tyon-
antajansa kanssa erikseen sopi-
muksen tietyn tyrin suorittami-

Kau pun g i nteatteri i n tytisuhteessa oll ut ntifiel ijti
kuului KUTEL:n piiriin my6s siltd osin kuin
hdn palkattoman tydlomansa aikana teki

viera i I usopi m u ksen perusteel la ty6ta teatteri I Ie.
liIdketun uka.sl'rrA'.sr'n Iuusutrlo )1 I () I 995 (srn' I l,\ I ()).

sesta. Tdllaiset erilliset sopimuk-
set eivdt perusta erillisiii, tyo-
oikeudellisesti itseniiisiii tyosuh-
teita samaan tyonantaj aan.

Tyooikeudessa vakiintuneen
oikeuskiiytiinnrin mukaan tycinte-
kijiin ja tyrinantajan viilistii oike-
ussuhdetta ei voida jakaa.
Tycisuhteen jakamattomuuden
periaate on liihtokohtana myris
tyrieliikelakeja sovellettaessa.

Niiyttelij2illn oli toistaiseksi
voimassa oleva tyosuhde teat-
teriin, minkii perusteella hdn kuu-
lui KVTEL:n piiriin. Palkar
toman tycilomansa aikana hiin
teki erillisen vierailusopimuksen,
jonka perusteella hiin teki samaa
tydtii kuin toistaiseksi voimassa
olevan tyosopimuksen pe-
rusteellakin. Nnftelijii kuului
myos vierailusopimuksen perus-
teella tekemdnsi tytin osalta
KVTEL:n piiriin.

RITVA LEHTINEN
E I ri ke t urv a ke s lairs en

lakiosaston
jaostosihteei
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Tiedoksi

Tytieldkkeiden lukumddrdn
kasvu hidastui vuonna 1995
Yksityisen puolen tydelekkeiden
lukumiiiiriin kasw vuonna 1995
oli hitaampaa kuin koskaan
aikaisemmin. Kehitykseen
vaikuttivat edelliseni vuonna
voimaantulleet lainmuutokset,
jotka pysiihdyttiviit tyokyvytto-
myyseldkkeiden kaswn ja
alensivat tyrittrimyyseliikkeiden
lukumiiiiriie. Samalla el[ke-
menon osuus bruttokansantuot-
teesta pieneni edelleen.

Tyoeliikkeiden lukumiiiirii
ruoden 1995 piiiittyessii oli
I 041 700. Niiistii perhe-eliikkei-
ta oli 204 200. Perhe-el2ikkeit?i
maksettiin 218 600 leskelle ja
lapselle. Eliikkeiden lukumii?ire
kasvoi vain 1,9 prosenttia, kun
kasvu vuotta aiemmin oli 2,7
prosenttia.

Vuonna 1995 eliikkeitii alkoi
vihemmdn kuin kahtena edel-
lisend vuonna. Erityisesti ty6tt6-
myyseliikkeiden alkavuus puto-
si, koska eldkkeen saamisen eh-
doksi ruli avustuspdivien enim-
miiismiiiiriin tiiyttyminen. Lisiiksi
tyrittomyyselikkeeseen oikeute-

tut ikiiluokat olivat syntyessddn
luosisadan pienimmiit. Itse tyot-
ttimyys aleni vain vdhdn.

Yksilollisen varhaiseldkkeen
ikiirajan nosto 58 woteen aiheut-
ti sen, ettri alkaneiden yve-eldk-
keiden ja sen myold myos kaik-
kien tyokyvyttomyyseldkkeiden
mii?irii laski. Alkaneiden perhe-
elZikkeiden mddian lasku johtu-
nee ainakin osittain avioitumisen
hitaasta, mutta pitkiiaikaisesta
alenemisesta vleston siviilisiiiity-
rakenteessa.

Elikemeno kasvoi
5,4 prosenttia
Vuonna 1995 tyoelakkeind mak-
settiin 30,66 miljardia markkaa.
Lisiiystii edelliseen vuoteen oli
1,57 miljardia markkaa. Eliike-
menoon sisiiltyi rekisteroityjii li-
siieliikkeitii 926 miljoonaa mark-
kaa.

Yksityisen puolen eldkeme-
no kasvoi kaild<iaan 5,4 prosent-
tia. Edellisend vuonna se kasvoi
4,6 prosenttia, vaikka indeksitar-

kistus jiitettiin tuolloin eliikkei-
siin tekemiittii. Eldkemenon kas-
wvauhti on edelleenkin hidasta
verrattuna vuosiin ennen 1993.
Silloin eldkemeno siiiinnollisesti
kasvoi yli l0 prosenttia ruosit-
tain. Eliikkeiden lukumii?iriin hi-
das kasvu ja puuttuminen eldke-
indekseihin ovat hillirureet eliike-
menon kaslua.

Kokonaiseliikemenon
osuus BKt:sta pieneni

Tuotannon md.drd kasvoi 4,4 pro-
senttia jo toisena vuonna perdk-
kiiin. Taantuman syvyyttd kuvaa,
ettd kokonaistuotannon mddri
\.nonna 1995 oli samalla tasolla
kuin vuonna 1989 ja ettii tyotto-
miii oli keskimii2irin 430 000 ja
tyottcimyysaste oli 17,2 prosent-
tia. Tyollisten mddrd kasvoi 2,2
prosenttia. Silti miiiirii ei yllii lii-
helle yhtiikiiiin ruotta 1980-lu-
vulla.

Palkkasumma kasvoi kuiten-
kin 6,9 prosenttia. Kun samanai-

kaisesti vakuufusmaksun taso
nousi, kasvoi yksityisen puolen
maksutulo kaikkiaan 16,7 pro-
senttia eli kuudenneksen.

Kokonaiseliikemenon osuus
BKT:sta laski jo toisena perdk-
kdisena vuotena. Edellisend vuo-
tena Erkein syy laskuun oli in-
deksikorotusten poisjiiiiminen.
Vuonna 1995 se johtui eliik4<ei
den lukumiiiiriin hitaasta kasrusta
ja indeksikorotusten pienuudes-
ta.

Lakisddteinen eldkemeno oli
vuonna 1995 73,67 miljardia
markkaa. Se kasvoi nimellisesti
3,7 prosenttiaja reaalisesti eli ku-
luttajahinnoilla mitaten 2,7 pro-
senttia. Markkoina kasvu on 1,9
miljardia.

Lakisddteisen eldkemenon
osuus markkinahintaisesta brut-
tokansantuotteesta oli 13,4 pro-
senttia. Laskua edellisvuodesta
oli 0,6 prosenttiyksikkoa. Kan-
santalouden maksamaan palk-
kasummaan verrattuna lakisiiii-
teisen eldkemenon osuus oli 33,8
prosenttia.(mlt)

Eldketietoa numeroina 1 9(E
-kortti ilmestynyt

Eliiketietoa numeroina 1995
-kortti sisiiltiiii keskeisi2i tietoja
tyoeliikkeistii, sosiaalimenoista,
kansantaloudesta ja vdestcistd.
Siinii on arvioitu vuoden 1995
vakuufusmaksutulo ja -meno
sekd vastuuvelka.

Kortissa on tietoja keski-
miiiiriiisistii kuukausieliikkeistli
lakikohtaisesti. Mukana on esi-
merkkej ii kokonaiseliikkeist?i.

Kortti on julkaistu lisiiksi
ruotsin, englannin, saksan, rans-
kan ja veniijiin kielellii. Niit?i voi
tilata maksutta Eliiketurvakes-
kuksen postittamosta, puhelin
(90) lsll.
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Tydeldkkeen
laskentaopas
ajantasalle

Kahden woden takainen tyo-
ellkkeen laskentaopas on nyt
saatettu ajantasalle. Oppaaseen
on piiivitetty woden 1996 eliike-
uudistuksesta aiheutuneet muu-
tokset. Samalla tekstiii on tarken-
nettu ja opasta muutenkin jonkin
verran laajennettu. Mukana on
nyt lisiiesimerkkejd syvempdd
tietoa tarvitseville ja perustietoa
myos lisiieliikkeiden laskennasta.

Laskentaopasta on saatavilla
kesdkuun lopulla ja sitii voi tilata
omakushnmnllntaan Eliike-
turvakesl<uksen postittamosta
(90) lsll.

ETAKETIETOA
F{l}rEpolr{A
ffi:"il,",'"",:,:'S"::X:11fl l"1r 22. 3. 1 996

,XI EI-AKETURVAKESKUS
PENSIONSSI(DDSCENTRALEN



Tytikomennus ulkomaille -esite uusittu ELM0-eliiketietopankki nyt
mytis ruobinkielisend
Elmo on Eliiketurvakeskuksen
yhdessii LEL Tyoeliikekassan ja
Kelan kanssa ylliipitiimii eliiketie-
topankki. Suomenkielinen Elmo
on saanut avukseen ruotsinkieli-
sen version. Elmossa on kansan-
tajuisesti selitettyn[ yksityisen ja
julkisen puolen tyoeliikkeet sekii
kansaneldkkeet.

Elmo kulkee mukana siitrktii-
sen tiedonvdlityksen kehitykses-
sii. Helmikuun alussa se liittyi In-
ternet-tietoverkkoon, jossa sen
osoite on www.elmo.etk.fi. Help-
poiten Elmoon loytiiii Telen kes-
kuskadulta terveys/sosiaalikes-
kuksesta.

Tyrikomennus ulkomaille -esite
on uusittu. Se on tarkoitettu op-
paaksi tyonantajalle ja tyonteki-
jelle, kun he suunnittelevat tyci-
komennusta ulkomaille.

Esite antaa vastauksen sii-
hen, missi ma:Issa tyontekijii pi-
tdi vakuuttaa tyokomennuksen
aikana, mihin sosiaaliturvaetuuk-
siin tyrintekijiillii on oikeus, mitzi
maksuja ty<inantajan ja tyonteki-
jnn tiiytyy maksaa ja millaista so-
siaaliturvaa perheenjdsenet voi-
vat saada tyrikomennuksen aika-
na.

Esitteen ovat tehneet yhdes-
sii Eldketurvakeskus ja Kansan-
eldkelaitos ja sen tiedot perustu-
vat joulukuussa 1995 voimassa
olleisiin siiiidoksiin. Esitetri voi
tilata Eliiketurvakeskuksen pos-
tittamosta, puhelin (90) l5l l.

Ikiiiintyneiden pitkiiaikaistyotto-
mien aseman parantamiseksi
kiiynnistetiiiin herniikuussa hei-
diin palvelutarpeittensa selvitys.
Se kohdistuu niihin tyottomiin,
jotka tarvitsevat tyrillistyiikseen
hoitoa, kuntoutusta tai koulutusta
tai joiden eldkevaihtoehtoja on
tarpeen selvitlid. Thvoitteena on
tarjota niiille tyottomille todelli-
sen tydkyr,yn pohjalta nykyistii
yksilollisempiii palveluja ja rat-
kaisuja.

Selvitystyo keynnistyy kym-
menelld paikkakunnalla. Sen
kohteena ovat yli vuoden tydtto-
mdnd olleet 50 - 58-ruotiaat.

Sosiaali- j a terveysministerio
ja tyoministerio ovat valmistel-
leet toimintasuunnitelman yh-
teistyrissd Kelan, Telan ja Kunta-
liiton kanssa.

Palveluselvityksen kohde-
ryhmiiiin kuuluu noin 25 000

1996

henkrloii, joiden kotipaikka on
Helsinki, Espoo, Yantaa, Turku,
Pori, Tampere, Lahti, Jyviiskylii,
Oulu ja lmatra. Heistii l0 000
kutsutaan ty<ivoimatoimistoon
esihaastatteluun. Noin 3 000 -4 000 henkilon kuntoutustarve
selvitetddn jatkotutkimuksilla
Kelassa ja arviolta 2000 henkikjn
osalta jatkoselvitys tehdddn ter-
veydenhuollossa.

Selvitysparkkakuntien tyo-
voimatoimistoihin palkataan hei-
niikuun alusta projektia varten
yhteensd 50 mii?iriiaikaista henkr-
l<iii. Tyrivoimaneuvojat kutsuvat
kohderyhmii?in kuuluvat tyott6-
miit henkilokohtaiseen haastatte-
luun, jossa selvitetddn koulutus-
ja kuntoutustarpeet.

Jos haastateltavalla tyotto-
miillii on B-lausunto ty<ikyvys-
tzi.idn, hdnet ohjataan Kelan pai-
kallistoimistoon kuntoutusselvi-

Elmo
kinner

pensionema

Sosiaali- ja terveysministeriri,
Eliiketurvakeskus ja Kansaneld-
kelaitos ovat yhteistyossi tuota-
neet oppaan "Takaisin Suomeen
- viimeistiddn eldkeidssd". Sen
tarkoituksena on kertoa nykyisen
eliikejiirjestelm[n piiiipiirteet,
kertoa saatavissa olevista sosiaa-
li- ja terveyspalveluista ja tiedor
taa asumiseen liiffyvistii tuki-
muodoista.

I kdiintynei den p itkda i ka istytitttim i en
tytill istiimiseksi palveluprojekti

Takaisin Suomeen - viimeistddn eldkeiasse
Oppaassa on esitetty piiiipiir-

teet. Omaa aktiivisuutta tarvitaan
tarkempien tietoj en hankkimises-
sa. Oppaan loppuosassa on luet-
telo hytidyllisistd viranomaisista
ja osoitteista. Opasta on rajoite-
tusti saatavissa Eliiketurvakes-
kuksessaja Kelasa. Lisdksi opas-
ta on jaossa Suomen Konsulaatis-
sa Tukholmassa.

tystd, -tutkimusta ja kuntoutusta
varten. Kela ohjaa hinet tarvitta-
essa hakemaan sairauspiiivii-
rahaa, kuntoutustukea tai eliiket-
tii. Tyrittomiin toimeentulo turva-
taan kuntoutusselvityksen ja kun-
toutuksen aikana joko ty<itto-
myysturvalla tai kuntoutusrahal-
la.

Jos ty<ittomiillii ei ole B-lau-
suntoa, tyovoimatoimisto voi oh-
jata hiinet sen saamista varten
paikalliseen terveyskeskukseen.
Talloin tyovoimahallinto maksaa
tutkimuksista aiheutuvat asiakas-
maksut. Tyovoimahallinto voi
pyytiee kuntoutustutkimuksen
mycis erikoissairaanhoidon kun-
toutustutkimusyksik<istii ja mak-
saa siitd aiheutuvat kulut.

Jos tyoton on ikd.dnsd ndhden
terve, tyrivoimatoimisto voi ohja-
ta hiinet tyohon tai koulutukseen.

Palvelutarveselvitys rahoite-

taan valtion vuoden 1996 lisiita-
lousarvioon varatuilla mddrira-
hoilla. Niistii palkataan lisiihenki-
losto tyrivoimatoimistoihin. Li-
siiksi Kela saa 20 miljoonaa
markkaa keytettiivliksi pitkiiai-
kaistyottomi en tydkylyn arvioin-
tiin ja kuntoutukseen. Selvitys-
tyot?i on tarkoitus jatkaa myris
ruoden 1997 puolella.

Tyoministeriri asettaa pro-
jektia varten valtakunnallisen oh-
jaus- ja seurantaryhmiin. Lisdksi
j?destetiiiin seurantatutkimus
kohderyhmiin profiilin ja palve-
lutarpeiden tarkemmaksi selvit-
tiimiseksi ja eri toimenpiteiden
vaikutusten arvioimiseksi.(STM)

tiiaelonia cliibikii?

TAKAISIN
SUOMEEN
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SAKSA

Sosiaaliturva
EMU-kelpoiseksi

Saksan liittohallitus on koko ke-
vddn ajan etsinyt keinoja synkke-
nevien talouskasvuennusteiden
ja kasvavan tyottomyyden kor-
jaamiseksi. Talouskasvun hidas-
tuminen on vaikeuttanut mytis
julkisen talouden rahoitusta. Jul-
kisen talouden alijiiiimiin ennus-
tetaan pysyviin tdnd vuonna sa-
malla tasolla kuin viime vuonna
eli 3,5 prosentissa BKT:sta. Jotta
Saksa tiiytt?iisi EU:n talous- ja ra-
haliiton EMU:n kelpoisuusehdot,
tulisi alijiiiimiin jo ensi !'uonna
olla alle 3 prosenttia.

Hallitus ja ty6markkinaosa-
puolet p?iiisivdt tammikuussa so-
puun 50-kohtaisesta toimintaoh-
jelmasta talouskasvun ja tyolli-
syyden edistiimrseksi. Ohjelrnan
keskeisiii kohtia ovat verotusjdr-
jestelmiin laaja-alainen uudista-
minen j a sosiaalivakuutusmaksu-
tason alentaminen sosiaalimeno-
ja leikkaamalla. Tyontekijtiiden
ja ty6nantajien yhteenlasketut la-
kisddteiset sosiaalivakuutusmak-
sut ovat tind wonna 4l prosent-
tia palkkasummasta, mutta ta-
voitteena on pudottaa ne alle 40
prosenttiin vuoteen 2000 men-
nessd.

Sosiaalimenojen leikkaamr-
seen pyritddn muun muassa var-
haista eliikkeelle siirtymistii
viihentiimiillii. Saksan tytintekr-
jriiden ja toimihenkiloiden laki-
sdiiteisesti eliikejiigestelmdsd on
nykyisin mahdollista saada tiiysi
vanhuuseldke 60 ruoden ids&i,
jos on ollut tyrittomiind vuoden
ajan viimeisten puolentoista vuo-
den aikanaja kuulunut vakuutuk-
seen 15 luotta. Tiimiin tyotto-
myyden perusteella myrinnet-
tdvin eldkkeen suosio on viime
vuosina kasvanut rajusti. Kun
vuonna 1992 noin 55 000 tytittin-
tii oli siirrynyt eliikkeelle, oli niii-
t?i eliikeliiisid viime vuonna jo
liihes 300 000.

Tytinantajat ovat [ama-
wosina kiiyttiineet jiirj estehniiii
laajamittaisesti hyvdkseen, usein
hyviissii yhteisymmiirryksessii

tyontekijoiln on ffoehtosopi-
musten mukaan oikeus l8 kuu-
kauden palkkaa vastaavaan ir-
tisanomiskorvaukseen, ja useat
tyonantajat korvaavat lisiiksi pal-
kan ja tytitt<imyyspdivdrahan vd-
lisen erotuksen eldkkeen alkami-
seen asti.

Tyottomyyden perusteella
my<innet6vdsfi varhaiseldkkees-
tii piiiitettiin luopua jo vuonna
1 992 alkaneen eldkeuudistuksen
yhteydessii. Muutos oli tarkoitus
toteuttaa asteittain luodesta 200 I
alkaen. Nyt aikataulua nopeute-
taan nostamalla tiiyden el[kkeen
saamisen ik?irajaa jo ensi wonna
6l vuoteen ja seuraavina luosina
edelleen vuodella, niin ettii ikiira-
ja on 63 Yuotta luonna 1999.
Eliikkeelle voi jatkossakin siirtyii
jo 60 r,uotiaana, mutta eliikettii
vdhennetddn silloin 3,6 prosent-

den.
Samanaikaisesti, kun var-

haista eliikkeelle siirtymistii vii-
hennetdin, pyntiiiin vanhene vien
ty6ntekijdiden osa-aikatytitd
edistiimiiiin. Liittovaltion ty<ivoi-
matoimisto maksaa 55 luotta
tiiyttiineelle tyontekijiille viiden
ruoden ajan korvausta, jos hdnen
ty<iaikansa vdhenee puoleen ja
ty<inantaja palkkaa tyottrimiin
ty<intekijiin tiiyttiimiiiin vajeen.
Korvaus miiiiriiytyy niin, etld
osa-aikaty<issd olevan palkka ja
korvaus yhdessii ovat 70 prosent-
tia aikaisemmrsta nettotuloista.
Osa-aikaeliikkeelle on nykyisten
siiiintojen mukaan mahdollista
siirtyii vasta 62-luotiaana.

Tammikuisen toimintaohj el-
man julkistamisen jdlkeen maan
talouden kasvuennusteet ovat
heikentyneet entisesfd^dn 1a

tyottomyys on edelleen kasvanut.
Hallitus esittikin huhtikuun lo-
pussa uuden toimenpideotrjel-
man, jolle se ei kuitenkaan endd
saanut ty<intekijiijiirjestrijen hy-
viiksyntiiii. Uusilla toimilla on
tarkoitus leikata julkrsia menoja
ensi vuonna yhteensd 50 miljar-
dia Saksan markkaa.

Puolet niiistii leikkauksista
kohdistuisi liittovaltion budjettiin
ja puolet osavaltioiden ja
paikallishallintojen budjetteihin.
Suuri osa siiiistostii on tarkoitus
saada aikaan jiiedyttiimalH julki-
sen seklorin palkat ensi vuonna.
Pitkiiaikaisty<ittomien tyottd-
myyskorvauksia on tarkoitus
edelleen tiukentaa ja lapsilisiin
suunniteltuja korotuksia lykiitii.
Myos valtion eliikelaitoksille
maksamia osuuksia aiotaan lei-
kata.

Budjettileikkausten lisiiksi
hallituksen tavoitteena on pie-
nentiiii eliikejiirjestelmien menoja
l2 miljardilla Saksan markalla ja
sairausvakuutuksen menoja 7,5
miljardil la. Eliikemenoja pienen-
nettiiisiin muun mruusa poista-
malla naisten mahdollisuus siir-
tyii tiiydelle vanhuuseld.kkeelle
60 vuoden iiistii. Ikiiraja nostet-
taisiin ensi woden alusta asteit-
tain 63 vuoteen. Tdmdnkin var-
haiseldkemuodon poistamisesta
on itseasiassa piiiitetty jo luoden
I 992 eliikeuudistuksen yhteydes-
sd, mutta nyt suunniteltu uudistus
nopeuttaisi sen toteuttamisaika-
taulua.

Tarkoituksena on myris ly-
hentdd aikaa, jolta opiskelu-
wodet karhrttavat eldketurvaa,
seitsemdsti luodesta kolmeen
vuoteen. Viilillisissii tyovoima-
kustannuksissa ja sairausvakuu-
tusmenoissa halutaan siiiistiiii
pienentiimiillii sairausajan palk-
kaa nykyisestii ldydesti palkasta
80 prosenttiin peruspalkasta kuu-
den ensimmiiisen sairausviikon
ajalta. Tyrieliimdn joustoa on tar-
koitus lisiitii poistamalla tyon-
tekijoiden irtisanomissuoja yn-

tyontekijoiden kanssa. Monilla tia jokaista varhennuswotta koh-
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Nimityksid

tyksistii, joissa on enintiiiin l0
tyontekijiiii. Saksan yrityksisfii
liihes 80 prosenttia on tiillaisia
pienyrityksiii.

Hallituksen uusien esitysten
ldpimeno liittopnivillii on viel2i
osittain epdvarmaa, sillii tyon-
tekijiijiirjesttin lisiiksi niitii vas-
tustaa sosiaalidemokraattinen
puolue, jolla on enemmistti liitto-
piiivien osavaltioita edustavassa
kamarissa. Osa uudistusesityk-
sistd voidaan kuitenkin viedii liipi
ilman toisen kamarin hyvliksyn-
t?iAkin.

Niiiden viilittcimien uudistus-
toimenpiteiden lisiiksi hallitus on
asettanut eldketoimikunnan
selvittiimiiiin tyo- ja sosiaalimi-
nisteri Bliimin johdolla eliikejiir-jestelmiin perusteellisempaa
uudistamista. Uudistus on tarkoi-
tus knynnistiiii ensi vuoden aika-
na.

Esillii olleet muutosehdohrk-
set ovat koskeneet sekii koko
eliikejiirjestelmiin rakennetta ett'i
nykyisen jiirjestelrniin uudista-
mista. Nykyisen eldkevakuutuk-
sen kannattajat ovat ehdottaneet
eldkeiiin nostamista, eldkkeen
laskentatavan muuttamista ja
eliikkeiden saattamista veronalai-
seksi tuloksi. Eliikejiirjestelmiin
perusteellisempaa reformia kan-
nattavat puolestaan ovat jiilleen
herdt6neet keskustelun verova-
roin kustannettavista tasaeliik-
keistii ja yksityisistii eliikejiirjes-
telyistii niiden tiiydentiijiinii.

SINIKKA LAITINEN
E I ti ke t urv a ke s ku l<s e n

tutkija

VERDANDI.YHT!0T
Verdandi-konsernin talousj ohta-
jaksi (apuljoht.) on 1.5.1996 al-
kaen nimitetty KTM,K}IT Peter
Volin.Yoln on aiemmin toiminut
laskentapiiiillikktinii ja kontrolle-
rina. Peter Volin raportoi konser-
nin toimitusjohtajalle Folke
Lindstrrimille.

euxr-vrRDANDl
Johtajiksi on 1.5.1996 alkaen ni-
mitetty apulaisjohtajat VTM
Margolil Sdderholm ja FM,
SVH M/s-Enk Felixsson. Mar-
golit S<iderholm on lakisddteisen
vakuufustoiminnan vastaava
johtaja ja Nils-Erik Felixsson on
yhtitin piiiimatemaatikko.

Apulaismatemaatikko, FM,
SII\I Irmeli Saari on samasta
piiiviistii alkaen nimitetry yhti<in
matemaatikoksi.

EN$MMAEET
VAKUUTUSUiAXT.
TIETEEN DOSENTIT

Lii^iikeheteen ja kirurgian tohtorit,
neurologian erikoisliiiikiiri .ruft a-
ni Juntunen ja tyciterveyshuollon
erikoislii2ikiiri Sakari Tbla on ni-
mitetty 22.4. lahtie.n Helsingin
yliopiston vakuutusliiiiketieteen
dosenteiksi.

Salaman ja Pohjolan yliliiii-
kiiri, lii?iketieteen ja kirurgian
tohtori, sisdtautien erikoisliiiikiiri
Ilkka Torstila on nimitetty 1.4. al-
kaen Kuopion yliopiston tyoter-
veyshuollon, entyisesti vakuu-
tuslddketieteen dosentiksi.

Tyoeliikelaitosten Liiton yli-
laAkari, lddketieteen ja kirurgian
tohtori Jukka Kivelqis on 1.5. al-
kaen nimitetty Oulun yliopiston
vakuutuslddketieteen dosentiksi.

Kaikilla nimitetyillii dosen-
teilla on lisiiksi vakuutusliiiiketie-
teen erityispiitevyys.

Peter Volin

Nils-Erik Felixsson

EI.AKE.UARMA

Sosionomi Kaija Hietala on ni-
mitetfy Eliike-Varman eldkeneu-
vontatoimiston piiiillikriksi. Hiin
toimi aiemmin vakuutusosaston
tytisuhdeselvittelyn esimiehend
ruodesta 1985 ja siti ennen usei-
ta vuosia El?iketurvakeslanksessa.

OTK Ari Anttonen on nimi-
tetty Eliike-Varman lakiasiain-
johtajaksi (sijoitustoiminta). Uu-
teen tehtdvddnsii hiin siirtyi Bo-
renius & Kemppisen asianajotoi-
mistosta, jossa hiin tyciskenteli la-
kimiehenii.

Silj ennen hiin toimi viiden
woden ajan Postipankkr Oy:n
Yritys- ja investointipankin ra-
hoitusjohtajana.

Margolit Sriderholm

Irmeli Saari

Kaija Hietala

Ari Anttonen
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English Summary

This issue includes an article
discussing the consequences of
the pension reform for house-
holds and the national economy.
Simulation based on a numerical
model indicates increased
wealth for households in
consequence of the reform,
because the cut in the post-
contingency accrual rate has
encouraged people to work
longer and save more to make
up for the loss in statutory
pension provision. An analysis
ofthe effects by generation
uncovers that the winners in the
reform are the over 65-year-olds
who are already retired. Their
disposable income will increase
and they will be able to consume
more. Similarly, those under 40
will be able to benefit fiom the
gradual reduction of the employ-
ment pension contribution. The
losers are the middle-aged in
active employment befween the
ages of40 and 65 who have to
save the increase in disposable
income to accumulate wealth to
make up for the loss in pension
benefit.

A public pension scheme
reduces the degree ofsaving in
the households, irrespective of
the method of financing. The
behaviour of households is
decisive for whether or not
assets need to be set aside to
build up a reserve for the
payment of future pensions.
Thus, funding becomes necessa-
ry if the contemporary generati-
on is selfish and solely interested
in accumulating their own
wealth in their own life time and
not leaving anything to coming
generations. However, if people
are altruistic and take their
children's interests into account
when making plans for their

own life, there is no need for the
public sector to build up firnds.
Households take care of interge-
nerational income transfers
through inheritances and
donations. lnheritance is no
doubt an important form of
saving and a condition for
continued economic growth
similarly as public pension
funds. In conclusion, funding
does by no means work for evil,
whatever the behaviour of
households.

Late this winter, both the
Ministry of Social Affairs and
Health and the Deputy Parlia-
mentary Ombudsman approa-
ched The Central Pension
Security Institute with a request
for an rnquiry into the reasons
for the increase in the disability
pension refusal rate witnessed in
the 1990s. In the resulting study
it was established that the refusal
rate for disability pensions had
increased from somewhat under
l4o/o to 20oh and that for
individual early retirement
pensions from 37 oh to 42o/o
between 1990 and 1995.

Findings indicate a steady
rise rn all applicant categories,
independent ofgender and age,
as well as for all disease catego-
ries. This means that the reasons
for the increase in the disability
pension refi.rsal rate has affected
the whole scheme. Given the
strong trend in early retirement,
it could be concluded that the
disposition to apply for pension
has increased in the population
in general. This is, however, not
so but the reasons have to be
looked for elsewhere. Looking
back in time, a simrlar increase
occurred in the 1970s during the
previous economic downturn.
This points at a connection

between the higher disability
pension refusal rate and econo-
mic depression. Although the
unemployed do not show higher
inclination to retire than the rest
of the population, their propor-
tion of disability pension
applicants grows in times of
recession.

The eligibility criteria for
disability pension have not been
sharpened. However, it appears,
on the one hand, that the
applicants and their doctors have
adopted a broader definition of
disability than the adjudicators
of the pension scheme and, on
the other, that those involved in
the adjudication process have
been influenced by the tight
economic situation and the
savings in pension costs to be
more strict in requiring medical
proof of disability. The appli-
cants and the adjudicators are
likely to have a different picture
of reality. However, a revision of
the eligibility criteria is not the
solution. The key is labour
market changes and provision of
health care services to prevent
loss of work capacity and
encourage people to work
longer.

ln corurection with the
incomes policy agreement of
1995. the labour market organi-
zations agreed on a survey of
uncovered contracts of employ-
ment to be undertaken by The
Central Pension Security
lnstrtute in co-operation with the
labour market organizations and
the employment pension
institutions. The interview
survey was conducted in
January 1995 in conjunction
with the labour market survey of
Statistics Finland and the sample
comprised 6,000 persons under

the age of 65 who were asked to
report any contracts of employ-
ment in 1995 who failed to be
covered for employment
pension benefits either because
they had not lasted the required
one month or because the
earnings had not reached the
lower limit of FIM 1085 applied
in the year. The study covered
gainful employment under the
Employees' Pensions Act, TEL,
and the equivalent public-sector
Act.

The findings of the study
indicate that a good half a
million contracts of employment
were not insured for employ-
ment pension benefits in the
year under study, most ofthem
because they had not lasted for
the whole one month. Uncove-
red contracts of employment
were most frequent among
women and the young. Despite
the great number ofuncovered
contracts of employment, the
loss ofold-age pension is
relatively small, around FIM 5 a
year.

Eija Puttonen

-

32



L,

-a

Vara- Eetu n kieltdytym i nen

Eltike-Eetun olles sa matkoilla Tydekike-
lehti p1,ysi eriutri hiukan rirecici vanhaa

herraa vara-Eetul<si. Ehdotul<ses ta kauhis -
tunut herra perusteli kieltdytymis ens ri

seuraavalla lavalla:

"Olen hyvin imarreltu tarjouksesta, mutta en ole koskaan katsonut pysty-
vdni pakinaa aikaansaamaan enki ole sitd edes yrittiinyt. Mika tekee tari-
nasta pakinan, seko ettd se mahtuu pakinapalstalle. Minusta se ei nitii.
Nimimerkin kalttd ei asiaa ainakaan paranna.

Eetulla oli alkuun hyvie yrityksid, mutta joskus on tullut mieleen,
ettd kesannointi voisi olla silliikin palstalla tarpeen. Usein Eetu tekomaa-
laismaisella korostetulla yksinkertaisuudellaan ylSviistosta pitkin ne-
ndnvartta arvostelee oloja, jotka mielestdni ovat mallillaan. En mind sel-
laista kirjoitustapaa osaa.

Lehden tarjoama pariviikkoiskausi voi olla jollekin riifdvd, mutta
omalta osaltani epdilen. Tied'dn, ettei hauskuus puhkea kukkaan pakotta-
malla ja itsedni en sellaiseen osaa pakottaa.

Jos mind jotain epiikohtia olevista oloista loytiiisin ja joku viel2i jut-
tuni lukisi, niin mitri se auttaisi? Mitii hiin sen jdlkeen tekisi toisin? Ta-
voittelisinko vain kyseenalai sen lukunautinnon syntymistii, latelisinko
sanoja toisensa perddn. Se taito muuten tiiiille tyoelekejiidestelmiissii
kyllii osataan. Tekstiii tulee kuin vajaakanttista lautaa, kun sen tekeminen
nykylaitteilla on niin helppoa.

Toista se oli eruren. Kolmena kappaleena kalkkeerauspaperin liipi
kirjoitettiin. Sanoja sddstettiin eike turhia jaariteltu. Mutta mita - kuinkas
tdssd ndin kiivi. Ei minun Eetuksi pitiiny ruveta."

TWSLIIKE EffiisTs3,a,,"*
ETAKETURVAKESKUKSEN

JULKAISU
Toimitussihteeri:
Marja-Liisa Takala

Toimitusnewosto:
Piri<ko Jdiziskelainen,
puheenjohtaja
Kimmo Eskola
Mikael Forss
Riitta Heinonen
Osmo Rinne
Seppo Pietildinen
Ulla Tujunen
Marja-Liisa Takala,
sihteeri

Ulkoasu ja kansi:
Kristina lssakainen

Toimituksen osoite:

00065 Eliiketurvakeskus

Puhelin (9O) 1 511

31 . wosikerta
Tyoeliike ilmestyy Mitend
numerona vuodessa.

Vuosikenan hinta
70 markkaa
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