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I ELAKEJ6 sisdltti

AJASSA PUHEENVUORO FAKI'AA

SOSIAALIPOLITIIKKAA PEKKA
KUUSESTAKARI PUROON 2
Ilmarisen toimitusjohtaja Kari Purossa ja 60-
lul.un sosiaalipoliittisen kokonaisohjelman
laatineessa Alkon piiiijohtajassa Pekka Kuu-
sessa on paljon yhteistd. Molemmat ovat
suomalaisen sosiaalipolitiikan keskeisid vai-
kuttajia nnkijoitii ja visionii?irejii.

TAEL KYIT/T/ENEN
VUODEN IXNNN 6
TaEL tuli voimaan 1.1.1986. Lain mukaan
vakuutetaan ruosittain noin 12 000 henkiloii.
Vuonna 1995 ThEl-palkkasumma oli 530
miljoonaa markkaa. Tyypillinen vakuutettu
on alle 35-luotias miesmuusikko.

OCTELIN VASTAUS UUDISTUKSIIN
VALIVISTUIVASSA 10
Perustoiminto.jen valaminen uuteen muottiin
on loppusuoralla ja vastaus asiakkaiden tar-
peisiin uusimpien j a nykyaikaisten atk-sovel-
lustensa kanssa on valmisfumassa. Toimitus-
johtaja Matti Lehdon mukaan yhtio kiiynnis-
t?i2i hajautethrja sovelluksia varten Octel Cen-
ter -palvelun.

KUIVPPANUUS JA
YHTEISryO TAATTU 1 1

Tietokonepalvelun toimitusjohtaja Erkki
Lauho katsoo luottavaisena huomiseen. Yhti-
ollii on asiakkaiden kanssa varma kumppa-
nuus ja sopimukset useampivuotisesta yh-
teistycistii hanskassa.

UUDISTUNUT ELIMOINTERNEISSA 21
Yhteys Internet-tietoverkkoon avautui El-
molle helmikuun ensimmdisenii piiiviinii. El-
mon Intemet-osoite on www.elmo.etk.fi .

TAIVAS VAI HELVETTI 5
El?iketurvakeskuksen eliikkeellii olevan hal-
linnollisen johtajan Antero Mitasen mukaan
eliikkeelle siirryminen ei tuo mukanaan sen
enempdd taivasta kuin helvettiiikiiiin. Mitii se
tuo, riippuu paljolti henkilon omista asenteis-
ta.

TUTKl-|TUA

IV I EH ET PELKAAVAT SUORITUS-
TASON LASKUA JA NAISET
TERVEYDEN PETTAN/ISTA 16
Uupumisoireet, terveyden ja aseman heikke-
neminen uhkaavat 45-54-vuotiaita, joiden
asema tycielhmdssd perustuu pitkiiiin tyciko-
kemukseen. Se kiiy ilmi ydinkeski-ikiiisten
ty<intekijoiden tyoeliimiin turvattomuutta kd-
sittelevistd yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
Raija Viiisiisen viiitdskirjatutkimuksesta.

IVAKSUJEN PORRASTUKSELLA
LtsAA rvousvvnA 18
Julkisen vallan mahdollisuudet alentaa tyti-
kustannuksia liittyy tyon verotuksen keven-
tdmiseen. Ennen kuin kAytannon toimiin voi-
daan ryhtyii, on tiedettdvd, mitd kustannuksia
alennetaan, miten alennetaan ja paljonko
ty<itt6myyttii saadaan viihennettyii.

TYOSSAPYSYMISEN ONGELN/A 30
ETK:n tutkimusosasto kartoittaa ja arvioi pe-
rusteellisesti tycissiipysymiseen tai siit?i luo-
pumiseen vaikuttavia tekij oitii.

Ongelmaa kartoitetaan samanaikaisesti
Tyciterveyslaitoksen veldmdssd pientyopaik-
kaproj ektissa (PTP-proj ekti) j a toisaalta teh-
dddn omaa tyrissiipysymistutkimusta (TP-
projekti).

TURVAAKO UUSI LAKI
ELAKESAATIOIDEN ASEIVAN? 12
Eduskunta edellytti \uonna 1993 ETK:n
luottovakuutustoiminnan lopettamisen yhte-
ydessd, ett2i eliikesiiiitioiden toimintaedelly-
tykset on turvattava. Toteutuiko eduskunnan
esiftemd vaatimus uudessa eliikesiiiitirilaissa?

VILJELUAN LUOPUMISTUKI
PEHMENTAA RAKENNE-N/UUTOSTA 14
Luopumistuki on Melan hoitama eldkkeen
tyyppinen korvaus, joka lasketaan MYEL-
tyotulon perusteella. EU rahoittaa luopumis-
tuesta noin puolet.

VALTION ELAKEI-U RVA YH DEN -
MUKAIS-IUU TEL:N KANSSA 22
Vuodesta 1993 liihtien eldketurvan uudistuk-
sissa on ollut yhtend tavoitteenajulkisen sek-
torin eldketurvan muuttaminen asteittain
TEL:n mukaiseksi. Myos uusimmat, vuoden
1996 alusta voimaan tulevat muutokset to-
teutetaan pddosin samanlaisina kuin TEL:ssii
ja KVTEL:ssii.

EU : N SOSIAALIPOLITIIKASSA
YHTEISA HUOLENAIHEITA
RIITIAA 26
Sosiaalipoliittiset kysymykset ovat saaneet
paljon alaa Euroopan unionin komission uu-
sissa keskustelunavauksissa. Taustalla ovat
jdsenmaiden yhteiset ongelmat: tyrittomyys,
sosiaaliturvan rahoitus ja vdestrin ikiiiinty-
minen.
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trreE ASIASSA KUULruNA
BYROKRATIAN TAKANA ON EU-
rMXrrrAAN ODOTTAVA HAKIJA 24
Euroopan unionin tavoille on tyoeliikepuo-
lella nyt opeteltu kahden vuoden ajan. Vuo-
den 1994 alussa alkanut kaaos on rauhoittu-
nut haasteelliseksi tyoksi.

TYOTUXTVNKUUTETTUJEN
MAARA JAVAIHTUVUUS 8
Lama pudotti tyossdolevien mddrdn ja jiih-
metti vaihtuvuuden. Kokonaan tyotii vaille se
jiitti nuorimmat tyrihaluiset, joiden katkonai-
nen tyosuhderyhni miyttiiii siirtyneen vdhdn
varthrneemmille.

osAsrcrt:
TIEDOKSI

NIMITYKSA

ENGLISH SUMIVARY

EI-AKE-EETU

28

31

32
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Eliiketurvakeskus on tehostanut toimiaan tytieliikemaksujen laimin-
lyrijid vastaan. Uusiin toimenpiteisiin kuuluu muun muassa lakiesi-
tys tycisuhteen olemassaolon ndy$rivelvollisuuden aikarajan lyhen-
tdmisestri kymmenesld wodesta viiteen. Nykyrsin jiirjestelmii e*ii
viran puolesta ndyton, jos tyosuhde on 10 vuotta tuoreempi. Van-
hemm i ssa ryosuht ei ssa ndyttrivelvoite on vaku utetu I la i tsel liiiin.

Laimuutoksilla ja tiedottamisella on tarkoitus lisiita tyontekijiin
o maa vastu uta e I dketi etoj ensa o ikeel lisuudesta. Vaikka tyoeliikej?ir-
jestelrnti rekisteroi tyrisuhleet huolellisesti, loppujen Iopuksi vain
ihminen itse tiet?iii eldmiinsi kaikki kiiinteet. Vain hiin havaitsee
puuttuvan tyosuhteen. Pahimmassa tapauksessa on palkasta pidiitetty
palkansaajan tytieliikemaksu, mutta maksua ei ole koskaan tilitetty
eteenpdin ja koko tyosuhde puuttuu rekislereisH.

LEL Tyrieliikekassa on taistellut hyvin tuloksin harmaata taloutta
yastaan aseinaan tehostettu valvonta ja tiedotus. Harmaan talouden
ilmiri ei kuitenkaan rajoitu rakennusalaan. Tel-aloillakin voida"n
ilmoittaa todellisia patkkola pienempiii palkkoja maksuperusteelsi.
Tai tyontekijoitii kierriitetiiiin yntysryppiiiin sisiillii lyhyiss?i tytisuh-
teissa. Tai tyo tehdiiiin Suomessa, mutta tyrinantaja on ulkomailla
eikd vakuutusmaksuja ei saada perittyii.

Lovi vakuutetun eldkkeess2i on tiirkein syy harmaan talouden
vastustamiseen. Jo puolen woden pimeii keikka 7 000 markan kuu-
kausipalkalla tekee 50 markan loven eldkkeeseen. Vuositasolla se on
600 markkaa. Kun summan kertoo keskimiiiirdisellii eliikkeenmak-
suajalla eli 18 wodella, pd^ds?iiin l0 000 markan eliikepottiin, joka
jdd saamatta. Laskelma on kiintedssi rahan arvossa.

Ty<ieliike karttuu vain ilmoitetuista tyosuhteista. Tiimd on teema-
I a useena t i edotuskampanj al I e, j o nka Eliiketurvakeskus on kiiynni stii-
nyt harmaata taloutta vastaan. Thvoitteena on saada ihmiset ajattele-
maan. kannattaako sittenkdiin tehdii pimeii?i tyritii.
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Siinri niikijii, misse tekijii
Kansliapfliillikttinfl toimies-
saan Kari Puro toteutti
Pekka Kuusen jo 60-luvun
alussa linjaamaa visiota
Suomen tiestfl lintisten
hyvinvointivaltioiden
joukkoon. fr

Iaman jfllkeen
Puro pitiiii entisifl op
peja kansantalouden ja
sosiaalipolitiikan suhteista
aikansa elflneini.
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Sosiaalipolitiikkaa
Pekka Kuusesta Kari Rroon

Ilmarisen toimitusjohtaja Kari Purossa ja 60-
luvun sosiaalipoliittisen kokonaisohjelman
laatineessa Alkon piiiijohtajassa Pekka
Kuusessa on paljon yhteistii. Molemmat ovat
suomalaisen sosiaalipolitiikan keskeisid vai-
kuttajia. He ovat niikijoitii, visioniiiirejii.
Kummallakin on kyky hahmottaa moni-
mutkaisten vaikutussuhteiden liivitse koko-
naisuuksia ja kyLy katsoa kauas wosikym-
menien taakse.

Molemmat pitdvdt sosiaalipolitiikan l5h-
tokohtana ihmistii tarpeineen, mutta ottavat
sosiaalisten tulonsiirtojen mitoituksessa huo-
mioon taloudelliset realiteetit. Kumpikin
vannoo taloudellisen kaslun nimeen.

Miehillii on mycis erqa. Esimerkiksi se,
ettd toinen ki{oitti visionsa kirjoiksi jiilki-
polvienkin ihmeteltiiviiksi. Toisen ansio-
luettelosta ei montakaan kirjaa loydy.

-Pekka myi viinaa ja kirjoitti hyviii kir-
joja. Se sopi hiinelle. Hiin oli Alkossa vdhdn
siwssa sosiaalipolitiikan tekemisest?i ja niiin
saattoi tuoda visionsa julkisuuteen. Kun mi-
nisteriossd oli koko ajan konkreettisesti teke-
mdssd sosiaalipolitiikkaa, ei samalla tavoin
voinut olla julkisuudessa, Kari Puro muiste-
lee ja painottaa, "ei voi yhtiiaikaa kirjoittaa
riiviikoitii visioita j a kdydd neuvottelupro ses-
seja samoista asioista."

Silti ministerion kansliapiiiillikko on jou-
tunut miettimddn erilaisten asioiden tule-
vaisuutta. Mietteet ovat myos saaneet kirjoi-
tettuja muotoja, tosin ilman tekijdnnimed.
Kari Puron sormenjiilkiii niikyy hallitusoh-
jelmissa, tycimarkkinasopimuksissa, komi-
teanmietinnciissd, lakiesityksissii ja lopulta
asetuskokoelmissa.

Omaa osuuttaan sosiaalipolitiikan niiki-
jana ja tekrjiinii Puro vdhdttelee. "Ei yksi
mies tiiiillii tekemisid maardd." Hdn korostaa
tyomarkkinajiirjestojen roolia ja kehuu jiir-
jest<ijen piiiittiivien elinten kykyii tehdii rat
kaisuja neuvottelujen perusteella. Kokeneen
neuvottelijan tothrmus kuuluu Kari Puron
puheessa, jossa lause toisensajilkeen sis51-
tiiii sekii ty<inantaja- ettii tyontekijiipuolelle
tiirkeitii niikokohtia.

Kuusi ja Puro uanhoia tuttuja
Kari Puro avasi haastattelun alkaessa kirjan
"60-lur,un sosiaalipolitiikka" tutun oloisena.
Hetimiten hiin loysi oikean kohdan tarkistaa,
joko Kuusi 60-lulun alussa ndki terveyskes-
kusten tulon.

-Kyllii, sielld puhutaan terveysasemista,
jossa toimisi 4-6lailkail, Puro ilahtuuia se-
lailee perhepolitiikkaa koskevaa osuutta.
"Piiiviihoidon tarvetta ei Pekka osannut en-
nustaa."

PddjohtajL Pekka Kuusi

Pekka Kuusi ja Kari Puro osoittautuvat
vanhoiksi tutuiksi. Tutlaruus alkoi 60-luvun
loppupuoliskolla Puron ollessa Helsingin yli-
opiston liiiiketieteellisen kemian laitoksen as-
sistenttina. Hiin otti silloin vahvasti kantaa
liiiik?irikoulutuksen lisddmisen puolesta ja
kutsui Pekka Kuusen erddseen tilaisuuteen
todistamaan. Kirjassaan Kuusi oli pitiinyt
liiiikiiripulaa terveydenhuollon kehittdmisen
pahimpana esteend.

Miesten yhteistyd tiivistyi 7o-lurun
alussa kansanterveyslain valmisteluissa ja
Pekka Kuusen ollessa sosiaali- ja terveysmi-
nisterind. Ja kuinka ollakaan, Pekka Kuusi
oli ensimmdinen, joka puhui Kari Purolle
ministerion kansliapiiiillikcin postista ja kiiy-
tdnnossd pohjusti valintaprosessin. Moni ih-
metteli, mistii tiimii kyrykiis, vain 30-ruotias
lddketieteen tohton ja valtiotieteiden maisteri
oikein loydettiin.

KPP-sopimus, eli Kuusi-Pentikdinen-
Pajula -sopimus 70-lurun alkupuolella linja-
si eliikepolitiikkaa ruosikymmeniksi eteen-
p?iin. Puro oli tiiviisti mukana myos tdmdn
sopimuksen jatkokehittelyssd. Hdn huomaut-
taa, ettd itse asiassa ny't luoden 1996 alussa
toteutettu kansaneldkkeen pohjaosan eldke-
vdhenteisyys on sekin KPP-sopimuksen pe-
ruJa.

Kokonaisohjelmalle
sosiaalinen tilaus
Vuonna l96l julkaistu "60-luvun sosiaalipo-
litiikka" oli ainutlaatuinen kokonaisesitys,
jonka kaltaista on monesti mycihemminkin
kaivattu. Pekka Kuusi oli paneutunut tyohon
neljiin ruoden ajaksi sosiaalipoliittisen
yhdistyksen aloitteesta ja Huoltaja-Saiiticin

apurahan tukemana. Niiin hiin oli tutkijana it-
sendinen ja riippumaton minkddn tycinanta-
jan, puolueen tai etujiirjeston paineesta.

Tieteelliseksi teokseksi 60-luvun sosiaa-
lipolitiikka herltti tavatonta innostusta ja
ihailua, myos lennokkaan tyylinsii vuoksi.
Kuusi kuvailee Ryysyrannan Joosepin lais-
kuutta ja saamattomuutta pitiien sild esimerk-
kinii yhteiskuntatalouden kiertokulun aiheut-
tamasta kasautuvasta k<iyhyydestii. Joosepin
aloitelgrvyttomlys on apatiaa, umpikujaan
joufumisen tunnetta.

Kuusella on liiiike Ryysyrannan toivot-
tomuuteen. Se liiiike on sosiaaliturva. Sosiaa-
liturva antaa virikkeitii siihen, ettd oma-
vastuinen eldminote, sldstdminen ja pyrki-
mys paremmille piiiville viriiiviit. Passii-
vinen pdivdstii piiiviiiin eliijii muuttuu aklii-
viseksi taloudellisen nousun tavoittelijaksi.

Kuusen pddsanoma on, ettd sosiaalipoli-
tiikkaan satsaaminen elvyttiiii taloudellista
aktiviteettia. Sosiaaliturva lisiiii kulutusta ja
kotimaista kysyntiiii. Sosiaalipolitiikan ja ta-
louspolitiikan perussuuntaukset k?iyviit niiin
yksiin. Sosiaalisten tulonsiirtojen lakimiiii-
rdinen jatkuvuus takaa tuotannolle kiinteiiii
kulutuspohjaa.

Talouspoliittisia ajatuksiaan Kuusi oli
lainannut Gunnar Myrdalilta, joka oli kehi-
tellyt supistuvan ja kasautuvan kasmn teo-
riaa. Myrdalin mukaan valtiovalta voi tulon-
tasoituksen arulla eliminoida pahimmat ta-
louden supistumisvaikutukset. Aktiivisella
tulonjakoon puuttumisella valtiovalta turvaa
taloudellisen kasvun edellytykset.

Aikoinaan Kuusen kokonaisohjelmalle
oli Puron mukaan selkel sosiaalinen tilaus.
Sotakorvaukset oli maksethr, talouskaslu ri-
peiitii, Suomi oli kinmiissii liihemmiiksi liinti-
sid teollisuusvaltioita. Sosiaalipolitiikassa
Suomi oli kuitenkin paljon jiiljessii pohjois-
maisia naapureitaan. Esikuvia kehityksestii
ja sen suunnasta ei ndin tarvinnut kaukaa ha-
kea. Eliikepolitiikan osalta Kuusen tarvitsi
vain seurata Teivo Pentikdisen komitean
tyriskentelyii. Tyontekijiiin eliikelain tuloa
Kuusi luonnehti sosiaalipolitiikan ensiaske-
leeksi tasatuen puolelta yksilokohtaisen
kulutustuen puolelle.

60Julun kehityksen Puro arvioi men-
neen suurin piirtein Kuusen kokonaisoh-
jelman mukaan ja vaikutus jatkui vielii 70- ja
80 -luluille. Kuusen visio pelasi, kunnes tuli-
vat 90-1uurn lamar.uodet ja puoli miljoonaa
tyot<intii.

-Sosiaalipolitiikan tilanne ennen lamaa
oli hyvii. Kaikki oleelliset sosiaalipoliiuiset
elementit olivat kunnossa. Kuitenkin sosiaa-
limenojen bkt-osuus oli vain noin 25 prosent-
tia, Euroopan alhaisimpia. Silti sosiaa-
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lipolitiikan sisilto, ulotturuus ja kesto olivat
hyvin liihellii eurooppalaista kiirkeii, mikii
tarkoittaa sitii, ettii hyotysuhde oli hyve. Niil-
16 markoilla, mitii pantiin sosiaalipolitiik-
kaan saatiin enemmdn kuin muissa liintisissii
teollisuusmaissa, Puro selvitlli.

Luottovd I it ty0markki na jiirjestti i hin
Kari Purolla on hyvii luotto tyrimarkkinajiir-
jestciiss[, sekd palkansaaja etta tyonanta-
japuolella. Hdn korostaa, etld jos aikoo tehdii
sosiaalipolitiikkaa, niin hyvdt neuvotteluvdlit
tyomarkkinaj iirj estoihin ovat viilttiimiittomiii.

Neuvotteluperiaatteena Purolla on re-
hellisyys. Ei voi puhua toiselle neuvottelu-
osapuolelle toista ja toiselle toista. Tiiltii poh-
jalta on ruosien mittaan kehittynyt asiapoh-
jainen yhteistyomalli, joka kestiiii kovatkin
paineet. Sen varassa on voitu kdyd'd neuvot-
telut, jotka johtivat Puron paketiksi nimetyn
sopimuksen tekemiseen toukokuussa I 995.

Kuluvan vuoden alussa voimaan tullut
uudistus noudattaa 9O-luvun sosiaalipo-
liittista trendiii, etuuksia kavennetaan. Miten
on, Kari Puro, menndiink<i nyt sosiaalipoli-
tiikassa pdinvastaiseen suuntaan kuin mitji
Pekka Kuusi viitoitti vai vieliiko sosiaalisiin
tulonsiirtoihin satsaaminen elvyttiiisi koti-
markkinoita?

-Piiiisiiiintoisesti sosiaalipolitiikka yllii-
pit?iii kotimaista kysyntiiii, ilman sitii koti-
markkinat olisivat vieliikin huonommassa ja-
massa. Mutta se aika on jo eletty, jolloin so-
siaalipolitiikan laajentaminen lisiiisi talou-
dellista kasvua. Koko kysymyksenasettelu,
kasvattaako kasvava sosiaalipolitiikka kan-
santuloa, on poissa piiiviij iirjestyksestd, Puro
vastaa.

-Se, onko laaja-alaisella sosiaalipolitii-
kalla yleisesti taloudellista kasr.ua ylliipitiivii
vaiko esdvd vaiko edistdvd vaikutus, on mo-
nenlaisen tutkimuksen kohteena. Mitiiiin sel-
viii tuloksia ei ole kuitenkaan saatu. Silloin
tulee entistd tiirkeiimmiiksi se, ettd sosiaali-
politiikka on tehokasta. Ei pidii rakentaa
jiirjestelmiii, jotka ovat kalliita ja tehottomia,
vaan mieluummin halpoja ja tehokkaita. Jat-
kossa joudutaan entisfd tarkemmin pohti-
maan sosiaalipolitiikan seurausvaikutuksia
esimerkiksi ty<illisyyteen.

-Sosiaaliturvassa on nykyisin elementte-
jii, jotka vaikuttavat siihen, etteiviit ihmiset
hakeudu niin aktiivisesti tyoeliimiiiin kuin
olisi toivottavaa. Tiimii lisiiii tarpeettomasti
veroja ja sosiaaliturvamaksuja, ja sit[ kautta
heikent?iviit tyollisyyttii. Niiihin elementtei-
hin joudutaan vield puuttumaan.

Haastattelu:
P ir kko J riris ke I ciin en

Kuva:
Jouko Laitinen

4

Sosiaalipolitiikassa joudutaan yhi enemmin miettimiiiin,
millii tavoin kustarmustehokkuutta parannetaan. Joudutaan entistii
laiittisemmin tarta$elemaan toimenpiteiden kustannuksia ja niistii
saatavaa hytityii.

Tftillisyyden, tyiieliimiin ja tytihalukkuuden herkki?i suhteita on
tarkasteltava kiittisesti. Ntiiden rajapintoja joudutaan hiomaan
paremmiksi japaremmiksi kuitenkin niin, ettii silloin lun
sosiaaliturvaa todella tarvitaa& se pitiiii saada hyvin ja tehokkaasti.

Ihmisen rastuu itse itsestiiiin palautetaan. Tiima tarkoittaa tervetti
vastuuta omasta, last€n ja perheen terveydestii ja hyvinvoinnista.
{iattelutavasta, ettii yhteiskunta hoitaa kailfti asiat, on piiistivii eroon.
Vaikta rastuu omasta ja perheen hyvimroinnista tasv"aakin,
sen tulee apabtua niin, etti silloin kun kohdataan riskejii,
joflca ovat kohtuuttomia yksiltin tai perheen kantaa, tulee
sosiaalipolitiikka hyvrn ja teholtaasti avuksi.

Vaikka suuri sosiaalipoliittinen ongelm4
sellaisia ty6ttdmyyden hoitokeinoj a,

joissa aikaisin eliikkeelle.
terveitii, ja tyohaluisia iknisi2i

tekemiitdntii ty6tii.
koulutuksessa,

palkka.
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Kari Puron ajafr*sia
9(}.tru soniaalipolitiikasta
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Antera Witanen viihfu ekil*eeHd ja nauttii erityisesti lastenlapsien lmnesa vietetyistti hetkistd.

Taivasuai helvetti

ANTEROVtrTANEN
Elciketurvakeshtksen

eldklreellti oleva
haltinnollinen johuja

muilta tdiltiini etrdin my6o r$nii
Ieikin ja ulkoilen hdnen kans-
saan. Toisinam haen toisen
ryttAremrye., lrysoJ : mukaan.
N?imii lastenlapsien kanssa viste-
tyt hetket ovat elikeajan par-
haimpia. Uskog efiii myris las-
tenlapsille sn ollut arvokarta
eldminkokemusta hrntea isovan-
hempien liiheisyyttil

ElSkeliiiseksi enole,muidm-
kaan t6iden omlta tiiysiq jiit6yff-
nyt. Nykyisin opetan arvonlisS-ja yritysrmoils& sdka'kirianpi:
tyi aloitteleville yfitiijille, . :

Tilintarkastustiiihin en tytis-
s?ioloaikana liiemmin ehtinyt.
Siine FA&iq kfirite*kiil, ettil
HTM-tilintarkastajana olen yll&
fitSriyt. rill6'* ammattitaitoa,
jota nyt hy6dynn6n. N?iissii tar-
kastus- ja opetusti5issi on ollut
erinomaista se, ettii on ollut pak-
ko sourata ai voida}seen
jakaa tietoa.

Kivi siis vierii,edalleen eikii
sammaloidu. En ole viettiinyt
minkiiiinlaista passiivista aikaa.
Liian usgin, pu&utnarrviiheelli-
sesti passiiviviiestdstii, kun puhu-
taan eltikeliiisist2i. Kokemuksesta
voin sanoa, ettii ky[A niitii passii-
via ihmisiii on tyrieliinriissiikin.
Ollaan tissd siis aktiivisia yhteis-
kunnan jibenie ja iiiinestnjiii ku-
ten tiih6nkin asti.



TaEL Hytti 10 vuotta

Ta ite i I iiat taruitseuat
oman elflkelakinsa

He tekevtt luovaa taiteellista tai esityksellistd ty0te.
Heidtn tydsuhteensa ovat lyhyit?i ja satunnaisia, alle vuoden pituisia.

He ovat m uusikoita, ndyttel iitiite, tanssijoita, d ra matu ge ja, korcog rafeja,
pukusuunnittelijoita, lavastajia, toimittajia, kddntdjid, tulkkeia, oppaita,

valokuvan tai elokuvan valmistajia. He kaikki kuuluvat
erdiden esiintyvien taiteilijoiden ia toimittajien eldkelain TaEL:n toimintapiiriin.
Tdmdn 1()-vuotiaan lain mukaan vakuutetaan vuosittain noin 12 000 henkiltid.

"Lain piiriin on ollut kymmenen luoden ai-
kana pyrkrjoitd enemmdn kuin on voitu ottaa.
Eliikelaki asettaa p2iiisylle omat ehtonsa. Nyt
ei endd keskustella niin paljon ammateista,
jotka pitiiisi saada TaEL;n piiriin. Viime vuo-
sien rajankiiynti on keskittynyt siihen, onko
kyseessd itsendinen ynttiijii vai tyrisuhteinen
taiteentekijd." Ndin luonnehtii TaEl-elake-
turvasta vastaavan Esiintyvien taiteilUoiden
eldkekassan toimitusjohtajana toimiva, LEL
Ty<ieltkekassan toimitusj ohtaj a Aarre Metso.
Hdnen mielestiiiin TaEL ayrtaa paikkansa
taiteilijoiden ja esiintyj ien eliiketurvan jiirjes-
tdmisessd.

TaEl-eliikelaki tuli voimaan 1.1.1986.
Lakiesityksen pohjana oli ffeelance-tyoryh-
mdn ehdotus. Lain toimeenpanoa varten pe-
rustettiin Esiint),vien taiteilijoiden eldkekas-
sa, joka solmi hoitosopimuksen LEL Ty<ielii-
kekassan kanssa kiiliinnon toiminnan hoita-
misesta.

Vuonna 1995 TaEl-palkkasumma oli
noin 530 miljoonaa markkaa, mikd on 0,2
prosenttia kansantalouden palkkasummasta.

Tyypillinen vakuutettu on alle 35-ruoti-
as miesmuusikko. Kun taellilainen i2i2i el2ik-
keelle, hdn saa tavallisesti tydlqrvyttomyys-
eldket6, j oka mycinnetiiiin j oko mielenterve-
yden hiiirioiden tai tuki- ja liikuntaelinsaira-
uksien perusteella.

Miksi oma eldkelaki sdddettiin?
Alunperin TaEL:n piiriin arvioitiin tulevan
noin 10 000 henkiloii. Vaikka vakuutettuja oli
ndin vdhdn, pidettiin tZirkednd oman eliikelain
sddtdmisfd, sillii ei pidetty tarkoituksenmu-
kaisena heidiin sisiillytt?imistiidn esimerkiksi
lyhyaikaisissa tyrisuhteissa olevien tyonteki-
jiiin el2ikelain (LEL) piiriin.

Lain perusteluissa mainitaan, ettd LEL
Tyoeliikekassan puitteissa esiintyvil lii taitei-

lij oilla olisi ollut pienet vaikuttamismahdolli-
suudet ja kuitenkin kyseessd ovat tdysin
LEl-vakuutetuista poikkeavat ammattiryh-
mdt.

Siiiidettiin siis oma eldkelaki, jonka pii-
riin tulivat laissa luetellut ammatit ja kaikki
alle ruoden mittaisiksi tarkoitetut tyosuhteet
ndistd ammateista. Ulkopuolelle jiiiviit sellai-
set, joiden tyosuhteet olivat kiinteitii ja pitkii-
aikaisia. Heid?in eldketurvansa hoidetaan
fyontekuain eliikelain TEL:n mukaan. Osa
vakuuttaa itsensd yrittiijien eliikelain YEL:n
mukaan.

-Tuskin nyt siiiidettiiisiin noin pienelle
joukolle omaa elSkelakia. TaEl-ammatit si-
siiltyisiviit ilmeisesti selvitystyohcin, jossa
tutkitaan hyvin lyhyiden tydsuhteiden va-
kuuttamista. Lyhyitii keikkatoit?i riittiia
TaEl-aloilla tulevaisuudessakin, Metso ar-
vioi.

TaEL kattaa vanhuus-, tyci$rvyttomyys,
tydttdmyys- ja perhe-eliiketurvan sekii kun-
toutuksen. Osa-aikaeliikettd ei siihen kuulu.
Liihtokohtana oli, ettd eliikkeiden mriiiriit ja
eldkkeen saamisen edellytykset vastaisivat
mahdollisimman tarkoin TEL:n mukaisia
etuja.

Rajatulo, jolla eliikeoikeus syntyi, poik-
kesi kuitenkin TEL:sta. Siiiidettiin, etti
TaEl-eldkkeeseen syntyi oikeus niiltii ka-
lenteriluosilta, joilta ruotuiset tyciansiot
nousivat viihintiiiin 540 markkaan moden
1966 indeksitasossa. Se merkitsi vuoden
1986 indeksitasossa 4 430 markkaa ja ruo-
den 1996 indeksissii 6 693 markkaa.

-TaEL on ollut sekoitus TEL:a ja LEL:a.
Vakuuttaminen on alusta l?ihtien hoidettu
LEL:n tavoin eli kaikki tyot on vakuutettu il-
man ansiorajoja tai tyosuhteen kestorajoja.
Tiimiin r.uoden alusta TaEl-eldkkeessd las-
ketaan mycis ns. fulevan ajan ansiot samalla
tavalla kuin LEL:ssa. NaftaA siltii, ettii lelli-

ldinen, koko tyohistorian kattava eldkkeen-
laskenta on lycimdssd itsensd liipi viihitellen
muutenkin.

Sove ltam israiat ouat tdsmentyneet
Vaikeana ja sekaannusta aiheuttavana pidet-
tiin TaEl-el2ikelain sZiiitiimisvaiheessa lain
piiriin tulevien tyontekrjoiden rajaamista;
mitkd ammatit hyviiksyttiiisiin vakuutetta-
viksi? Tulkintarajat ovat tismentyneet kym-
menen vuoden aikana Esiingwien taiteihjoi-
den eldkekassassa, Eldketurvakeskuksessa,
eliikelautakunnassa ja vakuutusoikeudessa.

-TaEl-toihin kuuluviksi on tulkittu va-
kuufusoikeutta myriten muun muassa mallin,
tiskijukan ja TV-kiiiintiijiin tyrit. TaEL:iin va-
kuutetaan mycis esimerkiksi radiomainosten
lukij at ja ohj elma-arustajat. Tycisuhteen tar-
koitettu pituus tosiasiassa ratkaisee sovelle-
taanko TaEL:a vai TEL:a, Metso sanoo.

Niiyttelijoille ja muusikoille ovat yhd
edelleen tyypillisiii lyhyet, piitkittiiiset ty<i-
suhteet. He saattavat yha jeed:i kokonaan
sekd TaEL:n ettii TEL:n ulkopuolelle.

Tavanomaista muusikoille on mycis se,
ettd he toimivat sekii yrittiijinii ettii tyosuhtei-
sina, mutta vakuuttamisen kannalta tiillaisis-
sa tapauksissa pelisZiiinnot ovat selkei6. Sen
sijaan monet freelance-toimittajista on kat-
sottu yrittiijiksi, vaikka he ovat pirdneet itse-
iiiin ty<isuhteessa olevina.

Tyotii on tehty myos ulkomaalaisten
Suomessa tyoskentelevien taiteilijoiden ja
esiintyjien vakuuttamiseksi TaEL :n mukaan,
sillii eliikelakeja sovelletaan samalla tavoin
seki suomalaisiin ettii ulkomaalaisiin.

-Ohjelmatoimistojen palkkaamat ulko-
maiset keikkatyontekijdt, usein muusikot,
soittajat ja laulajat, pit?iisi vakuuttaa TaEL:n
mukaan, mutta tdlld alueella on ollut ongel-
mia. Lakeja kierretddn ja tyonantajamaksut
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jiitetiiiin hoitamatta. Viimeisimpiii esimerk-
kejii ovat ulkomaiset stripparit.

Vakuuttamista valvotaan Esiintyvien tai-
teilijoiden eldkekassassa toimistovalvontana
ja tyrisuhderekisterien perusteella. Mahdolli-
set tarkastuskAynnit hoitavat Eliiketurvakes-
kuksen tarkastajat.

-Yhteistoiminta Eliiketurvakeskuksen ja
Esiintyvien taiteilij oiden eliikekassan viilillii
on kehittynyt valvontaan liittyvissii asioissa
koko ajan myonteiseen suuntaan. Niiiden
kahden osapuolen muodostama "palokunta"
rientiiii sammuttamaan lgrteviit pesdkkeet
valvonta- ja tulkintakysymyksissd ennen
kuin tulipalo pdiisee valloilleen.

-Lisiiksi on olemassa Esiintyvien taitei-
lijoiden eldkekassan hallituksen nimittiima
perintii- ja valvonta-asioita kiisittelevZi ryh-
m6, jossa ovat mukana kummankin tyomark-
kinaosapuolen edustajat sekii Esiintyvien tai-
teilij oiden eldkekassan edustajia, Metso ker-
too.

Ta iteentekiitiitii ia esi intyi iii
on tarvittu lamasta huolimatta
Luovaa tyotii tekevien tyrintekijoiden ja
ty<inantajien miiiiriit ovat pysyneet ldhes sa-
mansuuruisina koko toiminnan ajan. Vakuu-
tusmaksua maksetaan luosittain noin 32 000
henkilostii. Heis6 valtaosa on tilapiiisiii.

Asiakasrekisterissd on 2 700 tyonanta-
j aa, j otka vakinaisemmin tilittiiviit maksuja.
Suurimmat maksajat ovat radio ja TV sekii
ohjelmatoimistot ja teatterit. Vakuutetuista
liihes puolet on muusikoitaja viidennes niiyt-
telij<iitii. Seuraavaksi eniten on toimittajia ja
kiiiintiijia, tukkeja ja oppaita.

-TaEl-alat ovat selviytyneet vaikeasta ja
pitkiistii lamasta paremmin kuin monet muut
alat.Vuonna 1995 maksutuloa saadaan noin
80 miljoonaa markkaa. Kasvua edellisruo-
desta on viitisentoista prosenttia. Vakuutus-
maksu on myris pyst5rtty pitiimiiiin suhteelli-
sen alhaisena. Se on nyt 15 prosenttia, josta
tyontekijiin maksu on 4,3 prosenttia.

Eliikkeit?i vahen
Esiintyvien taiteilijoiden eldkekassalla on
eliikkeensaajia viitisen sataa. Vuonna 1995 se
maksoi eliikkeitii yli yhdeksiin miljoonaa
markkaa.

-ThEl.-toistii eldkkeelle liihtij<iitii on ol-
lut viihiin. Lisiiksi on niild, jotka saavat TaEL-
eliikettii jonkin muun eldkkeen ohessa.

Uusia eliikkeitii myonnettiin viime
\.rronna 105. Niistii huomattava osa oli tyoky-
vyttomyys e liikft eitii.

-Mielenterveyden hiiiriot ja tuki- ja lii-
kuntaelinten sairaudet ovat tyolqrvyttomyy-
den syynd yhtii yleisiii. Puolet tyokyvytto-
myyseldkkeistd myrinnetddn vuosittain nii-
den perusteella, toimitusjohtaja Aarre Metso
sanoo.
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ffi ie
Lama pudottitytissfrolevien mdfrriin ja idhmettivaihtuvuuden. Kokonaan tydH vaille se idtti

nuorimmat tytihaluiset, joiden katkonainen lydsuhderytmi niiytttiii slifiyneen vthtn
varttuneemmille. lfuoden vaihteessa ilmestyneen tyOeldkejdrjestelmdn tilastollisen

vuosikirjan ll-osan luvut osoittavat my0s tytisuhdelaman taittumisen merkkejd.

Laman mycitii noin viidenneksen pudonnut
tytiellikevakuutettujen miiiirii ei viel?i vuoden
1994 lopun tilaston mukaan osoittanut
sanottavia toipumisen merkkejd, ellei sellai-
qeksi lueta laskun pysiihtymistti.
$ TEl-piiri tosin kasvoi vuoden aikana
* OOO hengellii, mutta kasvu selittyy Suo-
Serft:n siirtymisellii VEL:stii TEL:iin (Ku-
1}1 l). LEl-piirin puoleen romahtanut va-
t*tetarjen miiiirii pysyi vuoden 1994 aikana
{ilallaan. YEl-vakuutettujen miiiira on
.ffiisti laskenut vuoden tseb nuipputuwsta
ftgfgr on tullut varsin tasaiseiti vajaan
ffi,00 vakuutetun vuosivauhtia alaspiiin sen
ffimemmin lamasta vtilittiimiittii. I(Vfpl-
ffiAUr"* palvelussuhteiden lukumiiiiriiii,

ffirffi*ia oli vuoden 1994 loPussa

ffix#;'i;i:ffifftH$ffi:
ffiEsaiemmirti, enniitysmiiisen uoi-u-

aleneminen tyrieldkerekiste-
gilastojen valossa oikein ta-

ffihffidrcli kohti
imatta

mieleen juurtunut ajatus lie-
ettii ty6tt6miiksi jiiiineet ovat vdhenfd-

tyrisuhteessa olevien mitiraa TEL-pii-
(vuoden 1994 lopussa 966 000) noin

2S0 000 hengellii. Tydttdmyyden lisiiys syn-
tly kuitenkin suhteellisen pienend erotukse-
na alkaneista ja pii?ittyneistii tyrisuhteista,
joiden miiiirea lama on suuresti heilauttanut.'' Korkeasuhdannevoittoisella l98Oluvun
lgppupuolella alkoi ja pe2ittyi vuosittain suu-
g-uusluokkaa puoli miljoonaa TEl-tyosuh-
detta. Lama romahdutti sekd vuosittain alka-

ettii pii?ittyneiden tyosuhteiden luku-
Iiihes puoleen (Kuvio 2). Vuosina
jei SGlultrn loppupuoleen verrattu-

liihes 800 000 tyit-
tycisuhteen vaihdos

Vaikka nykyiset tyottomyysluvut siniil-
lddn ovat aivan omaa luokkaansa edelliseen,
1970-luvun lopun taantumaan verrattuna,
alkaneiden ja piintffneiden tycisuhteiden
m66rdn kehitys'Ja keskiniiinen vaiheistus
ovat hdmmdsffiviin samankaltaisia. Tyo-
suhdelaman pohjalla Sekii alkaneet ett'i
piiiittyneet tycisuhteet ovat minimissddn, josta
ne samanaikaisesti liihteviit kasvamaan siten,
ettd alkaneiden miiiirii kasvaa nopeammin ja
varsin pian ylittiee pnttyvien mii?iren. Juuri
niin on vuoden 1994 aikana tapahtunut.

Parin vuoden annos nuoria
odottelee TEL:iin piiiisyii
Ndmi "puuttuvat" tyosuhteet koskevat luon-
nollisestikin ensisijaisesti nuoria. l980lu-
vulla TEL:n piiriin ( : joskus TEl-eliikettii
kartuttanut) tuli luosittain suuruusluokkaa
50 000 uutta vakuutettua. Viime wosina
tdmd mziiirii on jaiinyt noin puoleen.
Voidaankin arvioida, ettd laman johdosta
kokonaan TEL:n ulkopuolelle on jiiiinyt noin
I20 000 henkeri.

Edellistiikin suuremman tyovoimareser-
vin muodostavat ne aiemmin TEl-tyosuh-
teessa olleet, joilla ei kuitenkaan tilastoruo-
den aikana ollut tyosuhdetta. Vuonna 1989
sataa tyostrhteessa olevaa kohden oli 33 sel-
laista, joll6 ei ollut tydsuhdetta kyseisenii
wonna. Vuoteen 1994 tultaessa t?imii luku oli
kasrzanut periiti 60:ksi, mik; Iukumiiiiriinii
merkitsee noin 180 000;n suuruista lisiiystd.
Tiihiin kategoriaan kuuluvista sai (koko yksi-
tyisellii sektorilla) ansioon suhteute|tua piii-
vdrahaa vuonna 199 4 21 0 000 henkiloii miiii-
rdn ollessa vuonna 1989 vain 40000.

Myiis TELn sisfrpiirissfr hiliaista
Toista iiiirilaitaa tycimarkkinoiden myllerryk-
sessd edustalat ne TEl-tyosuhteessa vuoden
1994 lopussa olleet noin 500 000 henkiloii,
jotka ovat olleet v2ihintiidn 5 vuotta samassa
ty<isuhteessa eli ovat siiilyuiineet tyosuhteen-
sa laman ajan. Vastaava luku vuoden 1989

tilastossa oli noin 550 000. ii, , ' il'ntui
Edellisten lisiksi koko vuoden l9O+ 66

tycisuhteessa oli noin 300 000 henkiliii Tyil
suhteita vaihtaneidenkin keskuudesqe,onlfis
lii anriolta 100 000 henkil<i6, jotka eivrt etr
neet ansiosidonnaista ty<ittrimyyspiiiv&aboe

Ep?ityyp i I I iset henki I tit
tyyp i I I isissd tytisu hte issa
Julkisuudessa on esiteffy arvioita "epntyypil-
listen" tyosuhteiden lisddntymisestd, mikii ti-
lastosuureena voisi tarkoittaa esimerkiksi
tyosuhteiden lyhentymistii. Voimassa olevien
tyosuhteiden kestojakautumassa alle yhden
vuoden kestdneiden tyosuhteiden osuus on
alentunut 22 prosentista l6 prosenttiin. Voi-
massa olevien ty6suhteiden keston pidenty-
minen on kuitenkin seurausta alentuneesta
vaihtul'uudesta, ja olisi vddrin sen perusteella
tehdii piiiitelmiA ryosuhte i den pysyvdnmr istd
muutoksista.

Tilastowonna mutta ei vuoden lopussa
tyosuhteessa olleiden mddrd (vuonna 1994
214 000) suhteessa luoden lopussa tyosuh-
teessa oleviin on pysytelly noin viidennek-
sen tuntumassa. Tyosuhteiden epiityyprllisty-
mist?i koskeviin arvioihin ndhden tdmd
vaikuttaa melko rauhoittavalta tiedolta.

My<iskiiiin lyhyiden tyosuhteiden kesto
ei niiyttiiisi oleellisesti lyhentyneen eikii epii-
tyyp illistyrnistii tiissiikiiiin suhtee ssa tap ahtu-
neen. Seki \uonna 1994 ettz vertailuluonna
1989 alkaneista tycisuhteista paatfyi esimer-
kiksi I {.kuukauden kestoisina ngin viiden-
nes. Mi'oskiiiin alle vuoden 'hiittaisina
piiiittyneiden tyfisuhteiden suhde alkUreisiin
ei laman tryritii o-te oleellisesti kasvanut.

On kuitenkiri huomattava, ettd vuonna
1989 oli vuote€n ,1994 verrattuna tilapiiisissii
tyosuhteissa oleellisgsti enemmdn nuoria,
joiden tyossiilcEynnin tarvekaan muun muas-
sa opiskelun ruoksi ei ollut yrnpiiriwotista.
Tiistii kertpo myri,s se, et6 vuoden aikana
yksityisen s{rtorin tyrisuhEessa olleista sai
ansiosidonnaista tyottomyysp2iiviirahaa
vuonna 1994 15 prosenttia, kun osuus r,uon-
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Kuvio I

-

Vuosien 1985 - 1994 lopussa tyti- tai yrittiijflsuhteessa eliikettii
kartuttaneet henkiltit
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Vuosina l97l - 1994 alkaneet ja pnlftyneet TEl-tytisuhteet
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Kuvio 3 Tytivoimaosuuksia vuosina 1989 ja 1994
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Perustoim innot ua I etu muotti i n

Octe I i n uastaus uud istuksi i n
ualmistumassa

Octel vastaa haasteisiin. Perustoimintoien valaminen
uuteen muottiin on loppusuoralla ja mikd arvokkainta,
vastaus asiakka iden tarpeisi i n uusi mp ien ia nykya ika isten
atk-sovellustensa kanssa on valmistumassa.
Toimitusiohtaja Matti Lehdon mukaan yhtiti kdynnistdt
ennen ka ikkea hajautettuia sovel luksia varten
0ctel Genter-pa lvelun.

Octel Center on vastaus asiakastarpeiden
muuttumiseen kohti hajautethrja sovelluksia.
Hajautetut ratkaisut vaativat jiirjestelmien
hallintaan uusia palveluja ja uutta managee-
raamista, kuten asioiden j ?i{estiimisti alalla
hienosti kutsutaan.

Melkoinen muutos
Kyse on uudesta ajattelusta, uudesta palvelu-
konseptista, jossa keskeisind ovat toimitus-
johtaja Lehdon mukaan asiakkaiden tarpeet.

-Aikaisempaan verrathrna muutos on
melkoinen, sillii perinteinen kiiyttopalvelu ja
sen kehitt'dminen ovat hyvin tuotantokeskei-
siii. Octel Center-konseptissa palvelut ra-
kennetaan asiakkaiden tarpeista liihtien, joi-
den taustalla ovat esimerkiksi tietojenke-
sittelyn hajautus eri tasoille palvelin- ja
tyriasemaratkaisuineen, Lehto sanoo.

Tdyden palvelun konsepti
Uusi palvelukonsepti rakentuu Lehdon mu-
kaan niin asiakkaan koko tietojiirjestelmdd -
verkkoa - kuin yksiloityjii pulmatilanteita
varten rakeruretuista palveluista. Toimitus-
johtaja puhuu tlssii yhteydessd asiakastuesta,
help deskistii, eli asiakkaiden puhelintukipis-
teesfd, jota kautta vyyhti alkaa pwkautua pul-
matilanteissa. Hiin puhuu muutoshallintapal-
veluista, jotka takaavat sen, ettd uudistukset
ja muutokset voidaan toteuttaa hallitusti ja si-
ten, ettd kaikki osapuolet ovat siini mukana
tietojiirjestelmiin hajautuksen asteesta riip-
pumatta.

Octel Center-konsepti sis?iltii?i tietenkin
myos palvelut varsinaisia ongelmatilanteita
varten. Ndmd palvelut perustuvat ongelmien
luokitteluun. Toisin sanoen "pelasfus-
partioiden" kokoonpanot ja palvelut suunni-
tellaan ja rakennetaan tilanteen vakavuusas-
teen mukaan. Ongelmanhallintaj?irjestelmii
on yhteinen Octelin, Esyn ja TKP:n kanssa ja
siind otetaan huomioon myos laitteisto- ja va-
rusohjelmistoj en toimittajat.

Peruspa lvelut lin jassa
Toimitusjohtaja Matti Lehdon mukaan Octe-
lin on onnistunut sopeuttaa kiiyton peruspal-
velunsa yhtion perustamisen yhteydessii
luosi sitten asetettujen suuntaviivojen edel-
lyttiimiil lii tav alla.

-Se on tehty mika luvattiin. Olemme
melko tarkkaan kustannusten ja henkiloston
kanssa niissd tavoitteissa, jotka meille Octe-
lia perustettaessa asetettiin, Lehto sanoo.

Voi vain arvailla, etfj octelilaisille en-
simmiinen vuosi on ollut aika rassaavaa ai-
kaa. Toisaalta on pitiinyt yhdistiiii kaksi
atk;n peruspalveluympiiristoii yhdeksi kiiyt-
toympiiristoksi ja hioa tuotantoa koko ajan
sellaiseen iskuun, etli tulosta syntyy entistd
taloudellisemmin. Ja toisaalta on pitiinyt py-
syii tietojenk[sittelyn kehityksessii mukana.

-Sopeutuksella oli kovat tavoitteetja nii-
den toteuttaminen vei voimia ja otti oman ai-
kansa. Mutta eihiin ympiiristo jiiiinyt meitii
odottelemaan - teknologinen kehitys lauk-
kaa eteenpdin meid'in sopeutuksistamme
viis. Sillii tavalla viime vuoden tciiden aika-
taulua voinee kuvata, etd alkuvuosi kiiytet-
tiin niihin toimenpiteisiin, joita kahden yh-
tion kiiyttotoimintojen yhteen nivominen
edellytti... esimerkiksi pii2illekkiiisten ohj el-
mien ja yleensd kaikenlaisten piiiillek-
kiiisyyksien karsimiseen. Loppuruosi kdy-
tettiin uuteen atk-maailmaan liittyviin sat-
sauksiin tavalla, joita olen edellii kuvannut.

-On piiiviin selvdd, etfd yhteen saatettu-
jen peruspalvelujen hiominen ja kahden yh-
teison kulttuwien sulauttaminen yhdeksi ja
yhdenmukaiseksi tahtotilaksi on monimut-
kainen prosessi. Sifd olemme kuitenkin teke-
miissii ja uskon, etri nimenomaan uuden luo-
minen, tekeminen, kasvattaa meis6 octeli-
laisia, Lehto painottaa

-Tiirkein onnistumisenavain niini vai-
keina kuukausina on ollut henkil<iston innos-
tus ja venyminen, vaikka yli 30 henkiltille ei
tyopaikkaa uudessa organisaatiossa l<iyty-
nytk[iin. Alunperin otimme ratkaisuksi
tiimiorganisaation, silld se mielestdmme yh-
distiiii ihmisten taidot ja osaamisen. Koke-
muksemme on, ettd tiimit tuovat tehokkuutta.
Olemme nyt siirlymiissii tiimien kolmanteen
vaiheeseen, eli osittain itseohj autuviin tiimei-
hin.

Octel aloitti toimintansa vuosi sitten,
kun silloisen Tietokonepalvelun ja Elii-
kesysteemin atk-kiiytt<itoiminnot piiiitettiin
yhdistiiii yhteen yhtioon. Ratkaisun pontimi-
na olivat rahaja tehokkuus.

Octelin omistavat Eldketurvakeskus,
Eliike-Varma, Eldkepalvelu, Eldke-Sampo,
LEL Tyoeliikekassa, Mela, Verdandi ja Meri-
mieseldkekassa. Yhticin liikevaihto oli viime
vuonna 58 miljoonaa markkaa. Tyontekijoitii
Octelissa on 75.
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Tietokonepa lvelun toi m itusjohtaja Eddd Lauho:

Kumppanuus ia yhteistyti taattu

Sitii johtopiiiitostii edellii olevasta ei pidii kui-
tenkaan tekemdn, ett?i Lauho tarkoittaisi, ettii
TKP: ssd voitaisiin j otenkin loysiitii. Piinvas-
toin juwi nyt on tyon aika. Sen sijaan niin kai
Lauhoa voi tulkita, effd ruosi sitten aloitta-
neen ja puhtaasti atk-suunnitteluun valjaste-
tun yhti<in omistajat ja palvelujen keyftiijat
olivat petaffieet asiat niin, ettd uuden TKP:n
kuhemrsaika voitiin kiiyttiiii juuri niin kuin
oli suunniteltu: henkilostcin toimiman ja
osaamisen kaikinpuoliseen kehittdmiseen.

Haastattelut:
JOUNI JOKISALO

E I ci ke t urv a ke s kul<s e n
viestintciosaston yhteyspritillikk)

Kuvat:
Jouka Laitinen

Tietokonepa Ivel u n to i m itusjohtaia Erkki Lauho
katsoo luottavaisena huomiseen. Yhtitilld on
hdnen mukaansa asiakkaiden kanssa
uarma kumppanuus ia sopimukset
usea m p ivu otisesta yhte istytistii ha nskassa .

Valttitaskussa
Lauho on tl.lrtyviiinen starttiin muutoinkin:

-Olen uutena ihmisend kuluneen vuo-
den aikana kerta toisensa jiilkeen ylattyny
siitii suuresta toimialaosaamisesta, joka
TKP:n henkilostoll2i on. Heille on tyohis-
toriansa aikana kertynyt erittiiin paljon eliike-
vakuuhrksen ja siihen liitb,viin sijoitustoi-
minnan osaamista, jonka varaan on ollut
hyvii rakentaa uutta suunnitteluyhtidt?i. Har-
valla yhtiollii on niin pitkiiaikaista osaamista
talH toimialalla kuin meillii. Se on arvokas
valtti, Lauho painottaa.

Juwi osaamisessa onkin TKP:n salai-
suus ja markkina-arvo. Sillii ei tarkoiteta vain
eldkevakuutuksen toimialaan liittyvien syy ja
seuraussuhteiden tuntemista - joka sindnsd
on siis melkoinen etu - vaan myos muun mu-
assa uusien tyotapojen, tyo- ja suunnitteluvii-
lineiden sekd suunnittelukielen tuntemista ja
omaksumista. Paitsi ettd puhutaan uusien
tyo- yms. vdlineiden tuntemisesta, ne on
Lauhon mukaan saatava myos yhteisiksi
koko asiakaskunnassa.

-J?i{estelmien suunnittelu ja sovelluk-
sien rakentaminen uudella tavalla on koko
henkil<jston liipikiiyvii muutosprosessi. Tule-
vaisuuden hihnalla on pysyttiivii. Itse asiassa
asiakasvastuu edellp?iii meiltd enemmdnkin
- meiddn on osattava visioida atk:n kehitystii.

-TiimA edellyttiiii yhteisiii suunnitteluvd-
lineiti, toisin sanoen muun mrumsa hankeku-
vausten, miiiirittelyprojektien - asiakkaan
tarpeiden kuvauksessa kiiytettiivien symbo-
lien - standardointia, yhteniiistiimistii ja oh-
j elmointikielen sopimista.

Ty0tavat jdmdkiiiksi
-Olemme jo kiinnittiineet huomiota tyotapo-
jen jiimiikoimiseen. Sitd ei varmasti tule ko-
rostaneeksi liikaa varsinkin, kun puhutaan
suurista projekteista, joissa suunnitellaan
vaikkapa tietojii{estelmiiarkkitehtuuria tai
itse j?irjestelmiiii. Niissii on kaiken a ja o, etti
kaikki osapuolet tiefdvdt, mitd halutaan saada
aikaan ja missd aikataulussa. Tdmd on meille
iso haaste, sillii aika usein asiakkaalla on epd-
md"drdinen mielikuva siitii, mitii kaikkea hii-
nen haluamansa tietojii{estelm?i loppujen lo-
puksi on ja sisiiltiiii, Lauho sanoo.

Yhteistytitd Octelin kanssa
Tietokonepalvelu on kiinteiissii yhteistyossii
- kuinkas muuten - Octelin kanssa.

-Yhteistytissi katsomme, ettii ohjelmat
toimivat koneissa, mutta muuten meid'dn ei
tarvitse kiiffftfiiii huomiota koneisiin. Tyon-
jako ja yhteistyo toimivat hyvin. Itse asiassa
niiyttiiii, ettd entisten tyotovereiden yhteistyo
on pienen eldisyyden mytitii pikemminkin te-
hostunut. Me aiomme tarjota toimitusratkai-
suissamme jatkossa myris Octel-palveluja,
Lauho kertoo TKP:n suururitelmista.

Atk-suururitteluyhtio Tietokonepalvelu
syntyi vuosi sitten, kun silloisten Tietokone-
palvelun ja Eliikesysteemin kiiyttotoiminnot
saatettiin yhteisen katon alle Octeliksi. Ny-
kyisessii TKP:ssd on noin 130 tyontekijiin ja
sen toiminta on organisoitu palvelujen poh-
jalta kolmeen linjaan: asiakas- ja projekti-
palveluun sekd konsultointiin.

Tuotteistuksesta potkua
Tietokonepalvelulle on asetettu selkeitd sy-
nergiavaatimuksia, yhteisvaikutusta, jonka
yhtenii selkednd tavoitteena on taloudelli-
suus. Lauhon mukaan synergiavaatimuksiin
aiotaan vastata tuotteistamalla ohjelmistot ja
yleensd palvelut siten, ettd ne ovat helposti
siirreffivissi asiakkaalta toiselle. Tulevai-
suus tiettiii myris sitd, ettii tietoj2i{estelmien
on jatkossa turmettrava toisensa entisfd pa-
remmin. Ja ettii jiirjestelmiit pystyvdt palve-
lemaan toisiaan sekii esimerkiksi keskustele-
maan keskendiin.
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Uusi eldkesdiititilaki uoimaan 1 .1 .1 996:

Turvaako uusilaki
elflkeseetididen aseman?

Eduskunta edellytti jo vuonna 1993 Eldketurvakeskuksen
I u ottovaku utusto i m i n na n I o p etta m ise n yhteyd essd,
ettd e I d kesddti ti i d e n to i m i ntaede I lytykset on tu rvattava.
Toteutu iko eduskunnan esittt md vaati mus uudessa
eldkesddti6laissa? Ovatko eldkesddti6t edelleenkin
- vai vasta nyt - vakuutusyhti6iden ia eltkekassoien
ka nssa ki I pai I ukykyisiii?

Vuonna 1955 voimaan tullut vanha eliikes?iii-
tiolaki oli edistyksellinen. Laki miiiiritteli en-
simmdiseni ansaintaperiaatteen ja tyonanta-
jan takaisinlainausoikeuden, ja sen antamia
malleja omaksuttiin mycihemmin myos laki-
sddteiseen ty<ieliikejii{estelmddn. Neljakym-
mentd luotta on vienyt laista parhaimman te-
rdn. Vaikka lakia uudistettiin kolmeenkin ot-
teeseen 1990-lurun alussa, perusteellista re-
monttia ei tehty. Thrvetta kuitenkin oli.

Lakisddteisen tyiieliikevakuutusjiirjestel-
miin synty muutti olennaisesti mytis eldke-
siiiitiotoimrnnan luonnetia. Uusi vakuutusyh-
tiolaki vuodelta 1980 ja uusi vakuutuskassa-
laki luodelta 1993 korostivat omalta osaltaan
vanhan eliikesiiiiticilain puutteellisuuksia.

Uusi laki tiukentaa kattamis-
mddrdyksii, mutta varat
arvostetaan kdyvi n arvoin
Uusi eliikesiiiitirilaki on huomattavasti van-
haa lakia laajempi. Mukana on kokonaan uu-
sia sddnntisryhmiii, ja vanhat sddnnokset ovat
aikaisempaa yksityiskohtaisempia. Osa
s?i?innoksistii vahvistaa jo toteutuneita muu-
toksia, jotka ovat perustuneet vanhaan lakiin
tehtyihin tarkistuksiin, sosiaali- j a terveysmi-
nisterion lakia tiiydentdneisiin ohjeisiin ja
miiiiriiyksiin sekii siiiitioiden sii,iintoihin.

Uusi laki tiukentaa vapaaehtoisia lisiietu-
ja my<intdvien eliikesiiiitioiden kattamismdd-
riiyksiii. Vanhan lain mukaan vapaaehtoisia
lisiietuja myonldvien siiiiti<iiden oli katettava
vdhintddn 75 prosenttia jo eliikkeellii olevien
henkiloiden ja heidiin edunsaajiensa alka-
neista eldkkeist[ ja muista etuuksista. Uusi
laki on tiukempi. Lisiietuja myonldvien A-

eliikesiiiitioiden ja AB-eliikesiiiitoiden A-
osastojen on katettava koko eldkevastuunsa
vuoden 2010 loppuun mennessd. Se, johta-
vatko tiukentuneet mddrdykset esimerkiksi
eliikesiiiitioiden purkamiseen, tulee ndky-
mddn vasta pitemmiillii aikaviilillii.

Merkitt'ivin uuden lain parannus on, etti
eliikesiiiitiot pii2isiviit eroon eldkevastuun kat-
teena olevien varojen arvosfuksessa kdyte-
tyisld varmuusmarginaaleista. Nyt myris elii-
kes[iitioiden varat arvostetaan kiiyvin arvoin,
niin kuin eliikevakuutusyhtioisse on jo tehty.

Yhteiseldkesddtiiin
perustaminen helpottuu
Apulaisjohtaj a Erkki Sillanptiti Nokia-yhty-
mdstd uskoo uuden eldkesiiiitiolain vaikutta-
van eldkesddtitiiden toimintaan l?ihinnii posi-
tiivisesti.

-Niin kauan kuin el?ikesiiiitioille ei asete-
ta muita kohtuuttomampia vaatimuksia, eld-
kesiiiitioiden toiminta on turvattu. Tiillaisia
vaatimuksia ovatjo nyt esimerkiksi eldkevas-
tuun katteeksi hyviiksyttiivid varoja koske-
vat, eldkevakuutusyhtioitii tiukemmat rajoi-
tukset seki TEl-toimintaa ha{ oittaville elii-
kesiiiitioille miiiir?itty ylimd"iirdinen vakuus.

Konsernien karuralta hyviinii ja tarpeelli-
sena Sillanpd^d pitiiii uutta yhteiseliikesiiiitioi-
td koskevaa lukua. Yhteiseldkesddtion perus-
taminen on ollut mahdollista aikaisemmin-
kin, mutta uuden lain yksityiskohtaisemmat
sddnndkset selkeyttiiviit perustamista ja hel-
pottavat kiiytiinnon tytit?i. Tervetulleena uu-
distuksena toiminnan j oustawuden kannalta
Sillanpiiii pitiiii myos sitd, ettd uusi laki sallii
joissakin tapauksissa eliikesiiiition siiiintcijen

muuttamisen ja lisiietuuksien vdhentdmisen
aikaisempaa yksinkertaisemmin.

Elfr kesidtitit pysyvdt ja patanevat
Li siieliikkeitii ko skevien kattamismd"drdysten
tiukentumista Sillanpiiii ei pidii kynnyskysy-
myksen6. Suurin osa eldkesdiitioiden eliike-
vastuusta on jo nyt kirjanpidon mukaan fdy-
teen katettu. Lis?iksi kirjanpitolaki edellyttiiii,
ettii porssiyhtioiden on kirjattava vastuuva-
jauksensa vuoteen 2000 mennessii eli jopa
uutta eldkesdiitiolakia nopeammin. Sillanpiin
toteaakin, ettii mikiili lakisiiiiteinen eliiketur-
va pysyy nykyisellii tasolla, lis[etusiiiitiot
menettrivdt joka tapauksessa merkitystddn,
ilman tiukentuneita kattamism?i?iriiyksiiikin.

Sillanpiiii painottaa, ett?i el5kesiiiiticiiden
menestyminen on viime kiidessii kiinni niistii
itsestlidn. Laki parhaimmillaankin luo vain
puitteet, joissa toimitaan.

-Ttrrvatakseen olemassaolonsa eldke-
siiiiticiiden on pidetldvi hoitokustannukset
riittiiviin alhaisina. Myds eliikesiiiitici,n muun
srjoitustoimiruran merkitys korostuu, jos ta-
kaisinlainauksen osuus edelleen laskee. Oli
laki uusi tai vanha, eliikesiiiitiot menestyvdt
vain huolehtimalla toiminnan tehokkuudesta
j a sij oitusten kannattaluudesta.

LEENA LAINE,MA
E ki ke s ri ri t i dy h di s ty ks e n

tiedottaja
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Kymmenen
tdrkeintd muutosta

1. Vapaaehtoisia lisietuja myiintiivien
titiiden on katettava koko elflkevastuunsa
2010 loppuun mennessfi.

2. Eliikevastuun katteena olevat varat rfrvoste-
taan kiiypiiiin arvoon. E

3. Etiikesiiiititiiden oikeutta yritysomist$<seen
raj oitetaan (raj oitus koskee sekii tyiinantaj ayriSksen
ettfl muiden yhtitiiden osakeomistusta). :

4. Vapaaehtoisten lisiieliikkeiden ja etuuksi$n ra-
joittamista koskevien siflnttimuutosten tekeminen
he$ottuu, mikiili toimintaolosuhteet sitii edellytlsviit
Esimerkiksi indeksin muuttamista, elikkeen hrlevaa
karttumista, etiikeiiin muuttamista ja eliikesfif,titin
sulkemista koskevat piiiittikset voidaan jatkossa tehdi
yksinkertaisella iflnten enemmisttilli. Mflflrfienem-
mistii vaaditaan edelleepkin toimintapiiriin kuulu-
vien henkiliiiden jo ansaittujen eliikkeiden ja vapaa-
kirjojen sekii eliikkeensaajien ja heidin edunsaajien-
sa vastaisten eliikkeiden viihentfimiseen tai poistami-
seen.

5. A-eliikesflititin ylikate voidaan palauttaa tytin-
antajalle. Yhteiseliikesiiiititissi yhdellfl tytinantajalla
oleva ylikate voidaan kyseisen tyiinantajan suostu-
muksella siirtiiii elflkesiiiititin toisen tytinantajan elii-
kevastuun katteeksi.

6. Yhteiseliikesiiiititiitii koskeva uusi sifinniistii
selkeyttiiii yhteiseliikesiiititin perustamista ja toimin-
nan j[rjestlimistii. Mytis oikeutta perustaa yhteiselii-
kesiiiititi on laajennettu aikaisempaan verrattuna.

7. Eliikesiiiitiiin toimintapiiriin voivat tyiinteki-
jtiiden lisiiksi kuulua my6s tytinantajaan virka- tai
muussa palvelussuhteessa olevat henkilti{ yrityksen
johto sek[ tytinantajan ulkomaille liihettfimlit tyiinte'
kijet.

8. Uusien, lain voimaantulon jfllkeen rekistertii-
tyJen pelkiistiiiin vapaaehtoista lisiietutoimintaa har-
joittavien ellikesiiiititiiden toimintapiiriin on kuulut-
teva vflhintifln 30 vakuutettua.

9. Eliikesiiiitiiin johtoa koskevaa siiinntistdi on
selvennetty. Eliikesiiiititi[ii on lain mukaan oltava hal-
litus, asiamies ja vakuutusmatemaatikko.

10. Eliikesiiiititin selvitystilaa ja sulautumista kos-
kevat uudet siiiinniikset.
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Vi lie I ijiin I uopu m istuki
peh mentdd rakenne m u utosta

Suomalaisten vi I jel ijdiden varhaiseldkkeestd tul i osa Euroopan
unionin maatalouspolitiikkaa, kun Suomi li:ttyi EU:iin.
Uanhat kotikutoiset sukupolvenva ihdoselfr ke ja ! uopu miskorvaus
olivat vielt viime vuoden voimassa uuden luopumistuen rinnalla.

Tdmdn vuoden alusta voimassa on vain luo-
pumistuki, jonka on tarkoitus olla keskeinen
rakennemuutoksen pehmentrijd maatalouden
viiden vuoden siirtym?iaikana. Luopumistuki
on Melan hoitama eldkkeen tyyppinen kor-
vaus, joka lasketaan MYEl-tytttulon perus-
teella. EU rahoittaa luopumistuesta noin puo-
let.

Tavoitteet samat kuin
vanhoissa idriestelmissd
70-luvulta liihtien maatalouden luopumisjiir-
jestelmillii oli useita tavoitteita. Sukupolven-
vaihdoseliikkeellii pyrittiin nopeuttamaan ti-
lojen sukupolvikiertoa ja nuorentamaan van-
husvoittoista ikdrakennetta. Luopumis-
eldkkeen tavoitteena oli saada tilakokoa suu-
remmaksi - luopuja myi pellot naapurille -
tai poistaa huonoa peltoa viljelysli metsittl-
miillii.

Ylituotannon vdhentdminen viljelyalaa
pienent?imiillii tuli luopumiseldkkeen tavoit-
teeksi vasta S0-luvun puoliviilissii. Luopu-
miseldkkeen seuraajalla luopumiskorvauk-
sella (vuodet 1993 - 95) olikin endd vain
fdmd tuotannonvdhen&imistavoite.

EU-luopumistuki palaa 70-luvun tavoit-
teisiin, se tiihtiiii tilakoon suurentamiseen ja
ikdrakenteen nuorentamiseen. Pellon jiittii-
minen pois viljelystii on vasta toissijainen
vaihtoehto; luopumistuen tarkoitus ei ole vd-
hentdi maataloustuotantoa, siihen EU:ssa
m ietitiiiin muita keinoja.

Luopumistuen saa ikiiiintynyt piiiitoimi-
nen viljelijii, joka myy tai vuokraa pellot joko
sukupolvenvaihdosjatkajalle tai lisdmaaksi
naapuriviljelijdlle. Vuokraus on uusi ja sel-
viisti myyntiii houkuttelevampi tapa luopua -
siin[ jatkaja ei joudu sitomaan suurta piiii-
omaa maahan, jonka taloudellinen tuotta-
ruus heikkenee j atkuvasti.

Luopumistuki osoitti
tarpeellisuutensa
Viimeisend voimassaolovuonna sukupolven-
vaihdoseliikkeitii (SPVE) haki endd 417 tllaa
ja luopumiskorvausta 472 tilaa. Uusi luopu-
mistuki oli vuonna 1995 selviisti suositumpi,

hakemuksia tuli 1370 tilalta. Odotukset luo-
pumistukihakemusten md.dris6 ylittyivtt
hieman, sillii niitii arvioitiin tulevan noin
1000 tilalta.

Vuonna 1995 annettujen luopumistuki-
piiiitristen tilastosta selvidd, ett'd perdti 78 pro-
senttia tiloista meni lisdmaaksi naapureille.
Sukupolvenvaihdos tehtiin l5 prosentilla
luopumistukitiloista, suurin osa sukupolven-
vaihdoksista hoidettiin siis vielii SPV-el2ik-
keen avulla. Vain seitsemdn prosenttia luopu-
mistukitiloista jiitettiin pois viljelystii, mikii
siis on tarkoitethrkin vaihtoehdoksi vasta, jos
viljelyktytton ei l<iydy.

Yleisestd keskieurooppalaisesta kiiytiin-
nostii poiketen Suomessa myos maatilan
emiinniillii on oikeus eldkkeeseen, samoin
luopumistuki on henkilokohtainen. Keski-
mddrdinen luopumistuki on 3 200 markkaa
kuukaudessa. Sita maksetaan kunnes van-
huuseldke alkaa. Luopumistukitiloista joka
toisella tuen saa vain joko isiintii tai emdnti,
joka toisella tilalla tuen saajia on kaksi.

Turvaverkko maaseudun
takennemuut0ksessa
Tulevien vuosien hakijamiiiiriii on vaikeata
arvioida, mutta jos hakemuksia tulee luosit-
tain 3000 tilalta, viiden ruoden (1995-99)
kuluessa hakemuksia tulisi noin l3 000 tilal-
ta.

Jos lisdmaaluorutus on jatkossakin yhtd
suosittua, noin l0 000 maatilan itseniinen
viljely piiiittyisija pellot liitettiiisiin toisiin ti-
loihin. Julkisuudessa vastikddn viiliiytellystii
40 000 tilan vdhenfdmistarpeesta luopumis-
tuen avulla hoidettaisiin ehkii neljiinnes.

Maataloustyripaikkoja korvaavia tyo-
paikkoja lciytyy maaseudulta kovin viihiin.
Esimerkiksi 80-lurulla - siis nousukauden
aikana - maataloudesta vdheni Itii- ja Poh-
jois-Suomessa 50 000 tyopaikkaa. Samaan
aikaan tiille alueelle tuli vain 2 900 ty<ipaik-
kaa maatalouden ulkopuolelle.

Koko vaikean rakennemuutoksen kan-
nalta tuntuu jiirkevdltd, ettd ikiiiintyville vilje-
lijtiille on luotu mahdollisuus luopua vilje-
lystii. Vaihtoehtohan olisi, ettii huonosti kan-
nattavan tuotannon varassa j atkettaisiin van-

huuseliikeikiiiin. Jiilj elle j ?iiivien tiloj en nuo-
remmat viljelijiit saavat nyt hankittua lisii-
maata ja kehitettyii tilojaan kohti sitd euro-
kuntoa, jolla EU:n kilpailutilanteessa on
mahdollista selviytyii.

JAANA ANBNC
Maatalousyrittrij ien elcikelaito ks en

tiedottaja
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22 vu otta tytie I ii kei ?i rj este I m ?i n ka i na I ossa

Suku polvenua i hdose ldke peettyi

Vuorura 1974 tulivat voimaan maatalousyrit-
tiijien el2ikelain pykiiliit, jotka mahdollistivat
viljelijiin sukupolvenvaihdoksen tukemisen
IvffEl-tyotuloon pohjautuvalla eliikkeellii.
Jiirjestelmiistii piiiitettiin nk. UKK-sopimuk-
sessa 1972. Eliike tuli Melan hoidettavaksi ja
sosiaali- j a terveysministeritin valvontaan.

Sukupolvenvaihdoseliike osoittautui pit-
kiiikiiiseksi jiirjestelmZiksi, vaikka se olikin
voimassa aina mddrdaikaisena muutaman
luoden kerrallaan. Samalla ehtoja muokat-
tiin aina tarpeen mukaan. Vuoden 1991 alus-

ta SPV-eliike irtaantui MYEL:n kainalosta ja
sille siiiidettiin oma laki. Eliikkeen miiiirii si-
dottiin edelleen MYEl-tytituloon.

Kuluneiden 22 vuoden aikana sukupol-
venvaihdoseldke myonnettiin noin 29 000
maatilalle. Eliikkeen sai 24 000 emiintii?i ja
l8 000 isiintiiii. Nuoremmille viljelijtiille siir-
tyi puoli miljoonaa hehtaaria peltoa ja 1,26
miljoonaa metsiihehtaaria. Nykyisin IVIYEL-
vakuutetuilla on noin 1,8 miljoonaa pelto-
hehtaaria, joten yli neljdnneksen tdstd alasta
voi arvioida olevan SPVE-peltoa.
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Tutki m us keski-ikd isistd :

Miehetpekeeuet
suoritustason

laskua

naiset
terueyden
pettdmistt

Uupumusoireet, terueyden ia aseman heikkeneminen
uhkaavat 45-54 -vuotiaita, joiden asema tytieldmtssd

perustuu pitkddn tytikokemukseen.
Tytissfr pysym iseen td htddv?i tytie ! ii md n va i keuksi e n

hallinta on naisilla yleisempid kuin miehilld.

Tiimii kiiy ilmi ydinkeski-ikiiisten (4s-s4) keski-ikiiisillzi tyontekrj<iillii voi olla vai- Viisikymppinen pitdd
tyontekijdiden tyoeliimiin turvattomuutta kd- keuksia hallita irilaisii tyo"t:i-a, muutos- tytipaikaStaan kiinni
sittelevdsli yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
Raij a Vciis ds en viiitoskirjatutkimuksesta.

Kun Suomessa on neljdn ruoden kulut-
tua eli vuonna 2000 yli miljoona 45 r.uotta
UiyttrinyftA ffontekrjiiii tai yrittiijiin ja samalla
he edustavat liihes puolta tycissd olevasta
vdestosd, nopeasti muuttuvan tyoeliimiin ja
ikiiiintyvien tycintekijoiden ndkemyksien tu-
lisi sopia yhteen.

Raija Viiisiisen tutkimuksessa haastatel-
tiin vuosina 199l-1992 runsas 269 Kuopion
liiiinissii asuvaa 45-54-ruotiasta tyossd ole-
vaa henkiloii.

Tehokkuuteen pykiviissii tyoel[miissii
ikii2intyvien tyontekijoiden ongelmat koros-
tuvat. Erityisesti vdhemmdn koulutetuilla

prosesseja. Lisiiksi tiedefddn, ettd tyrin mer-
kitys keskeisend eldmdnsisiiltrjnii on van-
hemmilla sukupolvilla tiirkeiimpi kuin
nuoremmilla.

Tutkija md"drittelee nykyiset 45-54-
luotiaat tyomarkkinasukupolveksi, joista
suurin osa on tottunut tiiystyollisyyteen ja
normaalina pidettyyn tycisuhteen malliin. He
ovat silti tyciuransa aikana kokeneet monia
sekii ty<in tekemisen ehtoja ettii tyooloja
koskevia muutoksia.

Viime vuosien yhteiskururallinen ja ta-
loudellinen kehitys on merkinny perinteisen
ja turvatun tycissdolon epdvakaistumista mo-
nille ikiiiintyville ty<intekijoille.

Tutkimus osoitti, ettii ty<issii olevat 50-vuoti-
aat tyontekijiit pyrkiviit mahdollisuuksien
mukaan pysymiiiin tycipaikassaan, vaikka
heid?it on niihty jopa esteend ja uhkana nuo-
rempien tyohon piiiisylle ja tyrissii etenemi-
selle.

Raija Viiisiisen mukaan tutkimustulokset
viittaavat siihen, etfi vanhemmille tyonteki-
joille ollaan mieluusti siirt2imiissii teh6vid,
joita nuoremmat eivdt syystii tai toisesta ha-
lua tehdd. Tdmd saattaa olla alkua lopulliselle
syrj iiytymiselle, j ota viideso sa tutkituista piti
mahdollisena.

Tarpeettomuuden tunne omassa tyoyh-
teiscissi lisiiii turvattomuutta j a viihtymiitto-
mffiii. Kolmasosa tutkituista ilmoitti koke-
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neensa itsensd tarpeettomaksi tydyhteisos-
siiiin ja ldhes puolet kokeneensa arvostuksen
ja aseman heikkenemistd.

Tyottomyysuhka on tehokkaasti tyossii
kiiruri pitiivii tekijii. Huomattava osa 45-54-
luotiaista tyciskentelee aloilla, joissa tulevai-
suus on kuitenkin kyseenalaistettu.

Toisaalta osalla tutkituista tyossii pysy-
mistii edisti mahdollisuus siiiidellii tyoteh-
tiiviiiiin ja tyriaikaansa, oppia uusia asioita
sekd selkeys vastuussa ja tehtiivien jakautu-
mlsessa.

Terveys huolestuttaa keski-ikdistd
Tutkimukseen osallistuneista oli yli puolella
liiiikiirin toteama sairaus ja saman verran oli
niitii, joilla oli terveytensd kanssa ongelmia.
Joka viides ilmoitti pelk2i?iviinsii henkisen ta-
sapainonsa jiirkkymistii ty<ipaineiden vuoksi.
Psykosomaattisista oireista esimerkiksi
vdsymysld kokee ldhes jatkuvasti puolet
niiistii 45-54-wotiaista vastaajista. Naiset
pelkiiiiviit miehiii useammin terveytensd pet-
tivdn tyorasitusten luoksi.

Vdisdnen arvelee tiimiin tuloksen osoit-
tavan, elld naisilla on taipumus reagoida her-
kemmin ja aikaisemmin terveydentilansa
muutoksiin kuin miehillii. Miesten kohdalla
terveyden pettdminen on sitten usein totaali-
sempaa.

Kolmasosa tutkituista k2irsi tycieliimiin
tulos- ja tehostamisvaatimuksista ja piti tyci-
tzijin henkisesti erittiiin rasittavana.

Ruumiillista tyotii tekevien kohdalla
tyon foysinen rasitus vdhensi tyossii pysymi-
sen halukkuutta ja aiheutti turvattomuuden
tunnetta tulevaisuudesta.

V[isdnen kertoo saaneensa tiillii aineis-
tolla vahvistusta keski-iiin kriisin olemassa-
oloon. Aikaisempien tutkimusten mukaan
40-50 ikiiwosien vaiheilla miehistii 80 pro-
senttia kokee ongelmia suhteessa itseensi,
ympiiristocinsa, tavoitteisiinsa ja eldmdnta-
poihinsa.

Sairastuminen on yksi vastaus keski-
ikiiisen kriisiin, stressiin ja ahdistukseen.
Myris naiset kokevat monilla eliimiinalueilla
masennusta, katkeruutta ja ahdistusta tiissii
iiissii.

Tiimiin tutkimuksen mukaan naisilla on
tyoeltimiissii enemmdn terveydentilaan ja
syrjiiytymiseen, miehilld arvostukseen j a ase-
maan liittyviii pelkoja.

Na iset tasapa inoitteleuat paremmin
Mielenkiintoinen on tutkimustulos, ett'i yli
45-vuotiaat naiset pystyviit miehiii paremmin
hallitsemaan tyohon liittyvie vaikeuksia.
Naiset turvautuvat miehid useammin tyoeH-
mdn vaikeuksissa sosiaalisen yhteisrinsd eli
perheen, sukulaisten, yskivien mutta myos
asiantuntijoiden ja ammattiauttajien apuun.

Tytissii pysymiseen tiihtiiiivien vaikeuk-
sien hallintakeinot ovat naisilla paremmin
hallussa ja he myris turvautuvat tiihiin hallin-
tastrategiaan huomattavasti yleisemmin kuin
miehet.

Toisaalta tiimii tutkimus osoittaa kuiten-
kin, etfd tyossii pysymiseen tdhtdivd, tyrielii-
mdn vaikeuksien hallintaan aktiivisesti pyr-
kivien ryhmii on suhteellisen rajattu.

Eltimiintapahtumien ja eliimiinkulun vai-
kutusta ei voida sulkea pois myoskiiiin keski-
ikiiisten eliimiistii.

Vdisdnen sanoo ylliittyneensi siitzi, mi-
ten yksilon eliimiin alkuvuosikymmenien
merkitys tiimiin tutkimuksen perusteella
osoittautui vahvaksi selittiiviiksi tekijliksi sii-
hen, mikd tyoeliim2issii aiheuttaa turvatto-
muutta ja miten tyoeliimiin vaikeuksia kye-
tii.iin hallitsemaan. Turvattomuuden ja mene-
tyksien kokeminen varhaisina wosina saat-
taa vaikuttaa keski-ikiiisen kykyyn hallita
tyoeliimiin uhkakuvia ja uupumusta. Tutkija
pitiiii merkittiiviinii tulosta niiiden ilmioiden
keskindisesH riippuvuudesta.

Kou lutus pitiiii tyOmarkkinoi lla
Keski-ikiiisten ty<intekij<iiden tyossii pysy-
minen mahdollisimman pitkiiiin on tulevai-
suudessa vdhenevdn tycivoiman ja kansanta-
louden kannalta tiirkeiiii.

Tutkimus kohdennettiin 45-54-vuotiai-
siin, koska kiiyt?innossii heillii ei ole yhtd suu-
ria mahdollisuuksia vetiiytyii tyoeliimiistii
eliikkeelle kuin 55-64-vuotiailla on.

Suwimmalle osalle tyoeliimiiiin tulo ai-
koinaan on merkinnyt kouluttautumista tie-
tylle suppealle osa-alueelle. Tutkimuksen pe-
rusteella on pii?iteltiivissd, effd jos tyoaikojen
joustot ja lisiikuormituksen sddteleminen ei-
vdt toteudu riittiiviisti, tyoeliimiin epdva-
kaistuminen saaltaa aiheuttaa sen, etki suuri
osa ndistd keski-ikiiisistii tulee jiiiimiiiin tule-
vina vuosina ennen varsinaista eliikeikiiii tyo-
eliimiin ulkopuolelle.

Viiisiisen mukaan nyt olisi tiirkeiiii tyossii
selviytymistii hrkevien toimenpiteiden suun-
taaminen erityisesti keski-ikiiisiin.

Tyon joustavoittaminen ja uudenlaiset
tyouramallit eiviit yksin ratkaise keski-ikiiis-
ten tyontekij<iiden tyohon liittyvie ongelmia.
Kyseessd on myris tyrimarkkinasopivuudenja omien tyLyjen jatkuva kehittiiminen.
Viiisiinen perd"dnkuuluttaa realistista suhtau-
tumista ikiiiin.

-Kyllii 50-vuotias voi vielii hyvin harkita
uudelleen koulutusta. Asenteista on paljon
kiinni, kuinka tiille ik2iryhmiille koulutusta
tarjotaan ja kuinka he itse sii?i innostuvat,
Raij a Viiisiinen uskoo.

Liihde: Viiisiinen, Raija. Ty<ieliimiin turvattomuus,
sen syyt ja hallintakeinot. Tutkimus ydinkeski-
ikiiisistii (45-54) tyiintekijdistii Kuopion liidnissii.
Kuopion yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos. Viii-
toskifa 1995.

RITVA RANTANEN
Ekiketurvakeskul<sen

viestintciosaston
lehdistdsihteeri
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Maksui e n p o rrastu kse I I a
lisda Utillisyytta

Laaja yksimiel isyys val I itsee siitd,
ettfr tytikusta nnuksia al e nta ma I la
vo idaa n vd hent?i?i tytittti myyttd .

Ju lkisen va ! tan mahdol I isu udet a lentaa tytikustannuksia
liit$et tytin verotuksen keventtmiseen eli paljon puhutun
veroki i lan kaventamiseen. Ennen ku i n kdyt?inntin toi m i i n

voidaan ryhtyd, on tiedettdvd, mitd kustannuksia alennetaan,
miten alennetaan ia palionko tydttdmyt/fta saadaan vdhennettyd

Sosiaali- ja terveysministeririn (STM) toi-
meksiannosta on tutkittu tyrinantaj an sosiaa-
livakuutusmaksujen porrastamisen tyolli-
syysvaikutuksid. Myos Kelan kustantamana
on Elinkeinoeliimiin tutkimuslaitoksessa
(ETLA) arvioitu yleisemmin maksujen vai-
kutusta yritysten kannattaruuteen ja
tyollistiimismahdollisuuksiin 2.

Yksityisen sektorin tyonantajan sosi-
aalivakuutusmaksuja ovat kansaneldkeva-
kuutusmaksu (keskimiiiirin 3,1 % palkoista),
sairausvakuutusmaksu (1,6 yo), tytittomyys-
vakuutusmaksu (keskimiiiiin 3 o/o), tyoeliike-
vakuutusmaksu (TEL:ssa keskimiiiirin 16,8
%) ja tyonantajakohtaiset maksut. Toimi-
aloittain keskimii?iriiiset maksut vaihtelevat
22,6 prosentista 29,1 prosenttiin.

Tasa-ale ja kolme porrastusta
Tuoreessa STM:n tutkimuksessa on laskettu
neljiin erilaisen toimenpiteen tyollisyysvai-
kutuksia. Sosiaalivakuutusmaksujen yleisen
alentamisen lisiiksi on tutkittu palkkatason,
pddomapanoksen tai tyrittomyyden mukaan
porrastettua maksua. Kaikissa malleissa on
tutkittu yhden prosenttiyksikon suuruisen
keskimddrdisen alennuksen vaikutusta.
Myos ETLAn tutkimuksessa on arvioitu sa-
man suuruisen alennuksen tyollisyysvaiku-
tuksia.

Pdiiomapanoksen mukaista porrastusta
meilld on tavoiteltu nykyisessii tyonantajan
kansaneldkevakuutusmaksussa. Tyottomyy-
den mukainen porrastus taas lqrtkeytyy kes-
kusteluun siitd, ettd tyottomyysalojen pitiiisi
kantaa suurempi osa tyottomyyden kustan-

nuksista. Tutkimuksen laskelmissa sen to-
teuttaminen merkitsisi rakentamisen toimi-
alojen sosiaalivakuutusmaksujen huomatta-
vaa korottamista ja muiden alojen maksujen
hienoista alentamista.

Tutkijat ovat kdyttdneet laskenta-aineis-
tonaan toimialoittaista yksityistii sektoria
koskevaa aineistoa. Paras analyysi voitaisiin
tehdii kiiyttiimiillii yrirystasoista aineistoa,
koska toimialoittaisen aineiston kiiytost?i ai-
heutuu sitd enemmdn virhettd tuloksiin mitii

ton jdsenlys lisiiiiviit toimialan oman tyrittci-
myyden vaikutusta palkanmuodostukseen.

Pddomaporastuksella
merkittdvin tyti I I isyysva ikutus
Toimialojen itsendisen palkanmuodostuksen
tapauksessa tyrillisyysvaikutukset ovat
STM:n tutkimuksessa lyhyellii aikaviilillii
suuremmat kuin pitkiill2i aikaviilillii. PitkAlH
aikaviilillii sosiaalivakuutusmaksujen alen-

viilin vaikutukset ovat toisenlaiset. Palkka- j a
pddomaporrastuksessa pddomavaltaisen ja
korkeapalkkaisen paperiteollisuuden sosiaa-
livakuutusmaksut kasvavat (kuvio). Tiimii
johtaa ajan myritd pienempiin nimellispalk-
koihin, jotka vuorostaan jamrttavat muiden
alojen palkkakehitystii. Siten muillakin aloil-
la tyovoimakustannukset pieneneviit ja tyol-
lisyys paranee.

Ty<ittdmyysporrastuksessa palkkaj ohta-
jana olevan paperiteollisuuden hyvii tyol-
lisyys merkitsi alempaa maksua, mikii ajan
kuluessa korottaa nimellispalkkaa. Korotuk-
sen heijastuminen myos muille aloille hei-
kentiiii entisesfidn rakennustoimialojen
tyollisyyttii ja viihentiiii jonkun verran myos
muiden toimialojen tyollisyyden kasvua. Ta-
sasuuruisessa maksun alentamisessa palkka-
ky.tkriksistii tehtiivillii olettamuksilla ei ole
merkitysli tyollisyysvaikutukseen.

ETLAn tutkimuksessa huomio oli ly-
hyen ajan vaikutuksissa. Sosiaalivakuutus-
maksujen muutoksilla voidaan sen tulosten

heterogeenisempi
mialoilla on.

0letus toimialojen palkka-
kytktiksistii va ikuttaa tu I oksi i n
STM:n tutkimuksessa toimenpiteiden pitk[n
aikaviilin vaikutukset riippuvat siild, missd
mddrin toimialoittainen palkanmuodostus on
itsendisfd. Tutkijat ovat vblttdneet karuran-
oton tdh[n kysymykseen laskemalla tulokset
kummallakin tavalla: joko palkat mdiritfi-
vdt vain toimialan oman tilanteen mukaan tai
olettaen ettii yksi toimiala (tiissii paperiteolli-
suus) on palkkajohtaja, jonka palkat vaikut
tavat muiden toimialojen palkkoihin.

Palkkakytkrisoletus vaikuttaa tuloksiin.
Jos toimialan palkanmuodostus on itsen[istd,
toimialan oma tyottomyys hidastaa merkittii-
v[sti nimellispalkkojen kasvua. Jos taas
palkkakytkos on olemassa, tytittdmyyden
merkitys heikkenee ja toimialan palkkakehi-
tys seuraa paperiteollisuuden palkkoja. Mo-
lempien laskelmien esittdminen on jdrkevdd,
koska voidaan olettaa, ettd viimeaikainen ta-
louskehitys ja mahdollinen Euroopan rahalii-

yritysrakenne eri toi- nus tai korotus siirtyy osittain palkkoihin,
j olloin ty<illisyysvaikutukset pienenevdt.

Palkkajohtajuustilanteessa pitkiin aika-
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Tliinantajan sosiaalivakuutusmaksun muutos toimialoittain
palkka- ja piiiiomaporrastuslaskelmissa,

keskimliflrliinen alennus 1 prosenttiyksikkfi'.

Palkkaponastus

-1OYo -7,$To -5o/o -2,5!o Oo/o ?,5%
Sova-maksun muuto8, % palksta

$Yo 7,5% 10%

P6#iomaporrastug

'10Yo '7 ,5% -5o/o -2,5o/o Oo/o 2,5o/o 5o/o 7,5o/o lloh
Sora-mak8un muutos, % palkastia

Taulukko Toimenpiteiden tyhyen ja pitkiin ajan tytillisyysvaikutukset yksityisessii
sektorissa palkanmuodostusoletuksen mukaan

Lyhyen Pitkiin ajan

STM. 
ajan Itseniiinen Palkkajohtajuus

Paltftaporrastus + 6 700 +1 600 +19 000
Piiiiom'apon:astus +11 500 +6 900 +14 2OA
Tydttiimyysponastus + 5 700 +4 000
Tasa-alEnnus + 8 600 +5 400

4 600
+5 500

ETLA"
Tasa-alennus + 5500

Uike-el5mii6 Batuelora toiminta
Kemian tedlisuus

SAhkO, kaasu ja vesi
Rahoitus ja vekuutus

Kuljetusv6lineiden valmistus
Metalliteollisuus

Rakentamlnen
Kone- ja elektroniikkateollisuus

Polttoaineteollisuus
Paperiteollisuus

Graafinen teollisuus

Elintarviketeollisuus
Kuljetus, liikenne ja tietoliikenne
Majoitus- ja ravintolapalvelut
Rakentarnista awstava toiminta
Puuteollisuus

vaatelusteollisuus
hsnk.kohl palvelut

Kauppa
Sosiaali-
Tekstiili-

Metalliteollisuus
Sosiaali ja henk.koht. palvelut

ja vesi

Kuljetus, liikenne ja tietoliikenne
Elintarviketeolli6uus
Puuteollisuus
Graafinen teollisuus
Majoitus- ja ravintolapalvolut
Kauppa
Kone- ja elektroniikkalesllieuus
Liike-elfim6d palveleua toiminia
Ku$etusv{li neiden valrnistus
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
Rahoitus ja vakuutus
Rakentaminen
Rakentamista avustava toiminta
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mukaan vain viihiin vaikuttaa yritysten kan-
nattavuuteen. Vasta 10 prosenttiyksiktin
alennus parantaisi kannattavuutta yhdellii
prosenttiyksiktillii. Teollisuudessa kannatta-
vuusvaikutus on suurempi kuin muilla toi-
mialoilla. Tyollisyysvaikutukset ovatkin ET-
LAn tutkimuksessapienemmiit eli noin kak-
si kolmannesta STM:n tutkimuksen tyolli-
syysvaikutuksista.

Maksuporrastuksilla
tytitttimyrttt a le nta maa n
STM:n tutkijat ovat raportissaan arvioineet
tyollisyysvaikutuksia myris karkeasti koko
kansantalouden tasolla. He ovat olethaneet,
ettii vaikutukset ovat julkisella sektorilla sa-
manlaiset ja julkinen sektori kooltaan noin
puolet yksityisestii. Talloin tyolli-
syysvaikutukset ovat l,S-kertaiset taulukon
lukuihin verrattuna.

Suurimmillaan tycittcimyysastetta voi-
taisiin yhden prosenttiyksikrin sosiaaliva-
kuuhrsmaksun alennuksella alentaa 1,2 pro-
senttiyksikk<iii. Edellytyksend on, ettii mak-
sun alennus kytketii?in palkkaporrastukseen
ja pitkiillii aikaviilillii toimialojen palkat seu-
raavat paperiteollisuuden palktoja. Mitii
heikompi kykos on sitd pienempi on toi-
menpiteiden tyrittomyyttii alentava vaikutus.

Palkkajohtajuusoletuksin pddomapor-
rastuksessa tyottomyys vdhenee myos mer-
kittiiv?isti (0,9 prosenttiyksikktiii). Toimialo-
jen itseniiisen palkanmuodostuksen tilan-
teessa pdiiomaporrastus on tycillistdvin, mut-
ta tyottomyys alenisi vain 0,4 prosenttiyk-
sikkoii yhtii sosiaalivakuutusmaksun pro-
senttiyksikkoii kohti.

Valtiontalouden kannalta niiitii tyolli-
syysvaikutuksia ei kuitenkaan saada ilmai-
seksi. Aineiston perusteella on voitu laskea
toimenpiteiden vaikutukset tyrituloverotuk-
sen tuottoon ja tyottrimyysmaksuihin.
Toimenpiteiden vaikutuksia vdlillisten vero-
jen ja piiiiomatulojen kertymiiiin ei sen sijaan
ole voitu arvioida.

Verokertymiin muutos koko kansanta-
louden tasolla on pienin pdziomaporras-
tuksessa (850 miljoonaa markkaa) ja suurin
tyottomyysporrastuksessa (yli 2 miljardia
markkaa). Palkkalqrtkoksistii tehtiiviillii ole-
tuksella ei ole olennaista merkitystd verovai-
kutuksiin.

Kansaneldkemaksu sopivin kohde
Molemmat tutkimukset vahvistavat kiisitystii,
ettii maksuja uudelleen suuntaamalla ja alen-
tamalla tyrittomyyttii voidaan vdhentziji.

Maksujen alentaminen edellyttiiii kuiten-
kin sellaisen vaihtoehtoisen sosiaaliturvan
rahoitustavan loy,iimistii, joka perustuisi
muuhun kuin tyOn verottamiseen. Huomio
kiintyy tiilloin piiiiomaverotukseen ja ympii-
ristoveroihin. Verotuksen painopisteen sii(d-
minen niiden suuntaan edellyttiiii kuitenkin
eri EU-maiden yhteisiii piiiitoksiii.

Nyt valmistuneet tutkimukset eivdt erit-
tele tyonantajien palkkaperusteisia sosiaa-
livakuutusmaksuja eiviitkii ota kantaa siihen,
mihin maksuun mahdolliset toimenpiteet
kohdistuisivat.

Selvimmin veronluontoinen on kansan-
eliikevakuutusmaksu, joten kiiytiirurossii
alentaminen ja porrastaminen olisi jiirkevintii
kohdistaa ensisijassa siihen. T2itii ehdotti
myos ylijohtaja Tarmo Pukkila vuosi sitten
valmistuneessa selvitysmiesraportissaan.
Tyoeliikemaksuun porrastukset eivdt sovi,
koska maksu miiiiriiytyy palkasta ansaitun
eliikeoikeuden perusteella.

STM:n tutkijat arvioivat palkan mukai-
sen porrastuksen olevan suhteellisen yksiker-
tainen toteuttaa. Yksityiskohtaisemmin he ei-
viit kuitenkaan ole pohtineet sen keyffoonot-
toa.

Teollisuuden ja tyonantajien keskusliitto
on torjunut palkkaporrastuksen, koska se ko-
rottaisi vientialojen kustannuksia. Toisaalta
poliittiset paineet viihiiistenkin tyottomyyttii
vfienfdvien toimenpiteiden aikaansaamisek-
si kasvavat jatkuvasti. Tutkimusten perusteel-
la maksujen tasasuuruinen alentaminen v6-
hent?iisi tyottomffii kohtuullisin verokus-
tannuksin ja olisi ehkii kaikkia tyydytfiiva
kompromissi.

I
Pasi Holm - Seppo Honkapohja - Erkki Koskela:
Tydllisyys ja tyrinantajan sosiaalivakuutusmak-
sun porrastaminen. Sosiaali- ja terveysministerion
julkaisuja 1995: I I, Helsinki 1995.

2
Olavi Rantala: Sosiaalivakuutusmaksujen vaiku-
tus yritysten kannattavuuteen ja tydllistiimismah-
dollisuuksiin. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuk-
sia 5, Kansaneliikelaitos, Helsinki 1995.
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Uud istunut El mo Internetissd
www.elmo.etk.fi

EI mo-e !dketietopa nkki on ol I ut kdyttissd ru nsaan vuoden.
Tiedon ltiy$minen Elmosta on entisestdfrn parantunut
ia nopeutunut uuden graafisen version myOtd.
lnternetin kautta Elmon eldketietoihin on
pddssyt tutustumaan helmikuun alusta.

Elmon graafinen versio otettiin kiiyttrion vii-
me vuoden lopussa. Graafisessa Elmossa on
kuvia ja kaavioita ja se toimii Windows-
kiiyttojiirjestelmiissii hiiren arulla. Graafinen
versio on alkuperiiistii Elmoa nopeampi ja
helppokiiyttciisempi. Vuonna I 994 julkistettu
Elmo on merkkipohjainen ja toimii komen-
noilla. Tekstiosa molemmissa Elmoissa on
sama.

Elmon taustavoimat:
kouluttaja Kalevi Mati-
lainen, proj ehipritillikkt)
Riitta Ahovaara ja
kouluttajat Timo Laine,
Barbro Lillqvist ja Maui
Qvintus.

lnternet-yhteys
Elmo seuraa aikaansa ja siihkoisen tiedonvd-
lityksen kehitystii. Yhteys Intemet-tietoverk-
koon avautui Elmolle helmikuun ensim-
mdiseni piiiviinii. Elmon Intemet-osoite on
www.elmo.etk.fi. Helpoin tapa piiiistii El-
moon on Telen keskuskadulta terveys/sosiaa-
likeskuksesta.

Internet-yhteys mahdollistaa Elmon
kiiyttin entisd suuremmalle joukolle eliike-
asioista kiinnostuneita. Ruotsiksi Elmoon voi
tutustua kesiikuun alussa ja sen valmistuttua
tietoa Suomen eldkkeisti on helposti luetta-
vissa kaikissa Pohjoismaissa. Kysyntdd tie-
doille on ainakin Ruotsin vakuutuskassoissa.

Intemet-yhteyden kustannukset ovat yri-
tyskohtaiset. Modeemikiiyttiijiltii Tele veloit-
taa kiiyttistii vain peruspuhelumaksun, joka
on pdivdsaikaan noin markka minuutilta huo-
limatta siitii, mistii soitetaan. Eliikehakemuk-
sen tiiytto Internetin kautta saaduilla ohjeilla
onnistuu siis vaikka Kuala Lumpurista.
Eliiketurvakeskus ei veloita mitiiiin Elmon
kiiytostii, koska se on vakuutettujen peruspal-
velua.

Tieto ltiytyy helposti
Elmon p#ivalikossa on kaksitoista asiakoko-
naisuuttia, jotka helpottavat tiedon loyty-
mis6. Esimerkkeind mainittakoon l0 vaihto-
ehtoa siirtyii eliikkeelle sekd eldkevakuutta-
minen ja vakuutusmaksujen hoito. Kahden-
toista pddotsikon alta loytyy aliotsikoita ja
niille taas aliotsikoita ja sen jdlkeen varsinai-
set tietoruudut. Valikon kautta on helppo et-
sid tietoa silloin kun ei Hsmdllisesti tiedi,
mitli etsii.

Helpoin tapa l<iytiiii haluamansa tieto El-
mosta on hakusanalla haku. Hakusanoja on

kiiytossii noin 750. Tietopankkia piiivittiivii
Mauri Qvintus vakuuttaa hakusanojen mdd-
rdn jatkuvasti muuthrvan ja lisiiiintyviin.

Ajan tasalla olevaa eldketietoa Elmossa
on toista hrhatta ruutua. Uutisruutua piiivite-
tddn j atkuvasti, joten eliikeuudistusten etene-
misen seuraaminen kdy kiluttomasti. Elmon
postilaatikkoon jetettyihin visaisiin kysy-
myksiin on vastattu kohtuullisessa ajassa ja
keyffiijat ovat olleet tyyryvnisiii.

Eliiketurvakeskuksen kouluttajat ovat
esitelleet Elmoa ympiiri Suomea. KAyftiijA-
koulutusta on annethr Kela-kurssien yhtey-
dessii ja eniten Elmoa kiiytetiiiinkin Kelan
paikallistoimistoissa. Elmo on uusi tyoviiline
ja sen kiiyttocin tottuminen vie aikansa. Saa-
tujen kokemusten mukaan Elmo on mainio
muistitiedon apu, silld se ei koskaan unohda
mifiiin. Sen sdhkomuistissa pysyvet TEL-
jiirjestelmiin lisiiksi myos julkisen puolen
eliikkeet ja Kela. Tietoa loytyy myos vero-
tuksesta ja vaikkapa BulletJainasta.

Jouko Initinen

TAzuA TUOMISTO
E\riketurvakeshtksen
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Valtion elflketurva
yhdenmukaistuu TEL:n kanssa,

muttaerojakin iaa
Yuodesta 1993 liihtien toteutetuissa eliketurvan uudistuksissa on ollut
yhtenfl tavoitteena julkisen sektorin elikelainsiidfl nntin muuttaminen
asteittainTEL:n mukaiseksi. Mytis uusimmat, vuoden 1996 alusta
voimaan tulleet valtion elflkelain (YEL) ja valtion perhe-elflkelain (YPEL)
muutokset toteutetaan pflflosin samanlaisina kuin tytintekijiin elikelaissa
ja kunnallisen puolen KYTEL:ssii.

Eliikepalkan laskenta-aika muutetaan kym-
meneen vuoteen, ns. tulevan ajan karttumis-
prosentit muuttuvat ja kaksi eri indeksiii ote-
taan keyfto6n.

Kuntoutusta tukevia toimia lisiitiiiin.
Muutoksia on tullut myris osatyrikyvytto-
myyseldkkeisiin, palkattomiin keskeylyksiin
ja rinnakkaisiin palvelussuhteisiin.

Kansaneldke ei vaikuta eni6 jatkossa
VEl-tycieliikteitten yhteensovituksessa ja
Valtiokonttorin maksamat ns. ldydennysosat
poistuvat kokonaan r.uoteen 2001 mennessd.

Jos tyontekijd on ollut samanaikaisesti
kahdessa tai usearnmassa rinnakkaisessa
VEl-palvelussuhteessa, on eldketurvaa kart-
tunut kaikista, jos palvelusten kuukausian-
siot ovat yhteensd yltdneet minimiansiora-
jaan (1115,49 mk/kk vuonna 1996). Vuoden
1996 alusta lukien ansiorajan on koskettava
itsendisesti jokaista rinnakkaista palvelus-
suhdetta kuten muissakin tyoeliikelaissa.

Enintiiiin ruoden pituisista palkattomista
keskeytyksistii, kuten esim. opintovapaasta
tai lornautuksista, on valtiolla luettu eliike-
ajaksi aikaisemmin vain yksi kuukausi,
TEL:ssd yksi vuosi. Jatkossa kAfiinto muut-
tuu niin, ettii VEl:ssiikin luetaan koko ruosi
eliikeajaksi, jos tyontekija palaa takaisin
VEl-tyoh<in eikii ole ollut katkoksen aikana
muun eldketurvan piiriin kuuluvassa tyossii.

Osatyokyvyttomyyseliikkeen edellytyk-
sid muutettiin niin, etld tyrinteon jatkamista
ei endd VEl:inkiiiin mukaan vaadita.

pitkiiiin yksityistii puolta korkeammat karttu-
mat:

Eruren 1.1.1940 syntyneet ovat yleensfr
siiilyttiineet entiset el6ke-etunsa: vanhan ns.
lisiieliiketurvan mukaisen 2,2 prosentin kart-
tuman, 63 vuoden eliikeiiin ja eliikkeen 66
prosentin enimmdismddrdn. Jos taas valtion
palvelus on piiiittynyt ennen el5ketapahtu-
maa) on karttuma ns. peruseliketurvan
mukainen eli 2 prosenttia vuodessa, mutta
eliikeikii ja enimmdismddrd ovat samat kuin
TEL:ssii.

Vuoden 1939 jiilkeen syntyneillii ns.
vanhoilla tyontekij oilln enti set karttumat sdi-
lyvnt 31.12.1994 saakka. Sen jiilkeen eliike-
ikii (63 - 65 ruotta) ja eliikkeen enimmdis-
mitdrd (66 - 60 7o) saaruttavat TEl-tason as-
teittain.

Tyolq.vyttdmyyseliikkeitii koskevat
sd"dnnokset ovat l6hes yhtenevdiset muiden
lakien kanssa. Tiirkeii ero on kuitenkin se,
ettd VEL:ssd sovelletaan edelleen yleisen
tydkyvyttomyysmiiiiritelmiin lisiiksi myris
ns. ammatillista tyokyqtt<imyysmddritel-
mdd.

Ammatillisella tyolqrvyttomyydellii tar-
koitetaan palveluksen kestdessi alkavaa
ty<ikyvyttomyyttii, ts. tyontekijii tulee kyke-
nemdttomdksi omaan tyohonsii.Yksilollisen
varhaiseldkkeen ehdoissa s?iilyviit niin ikii,iin
eriiitii VEl-aloja koskevat, muun muassa
yleistd etua ja turvallisuutta korostavat kri-
teerit.

Erojakin l6ytyy
Vaikka valtion eldkehrrvan piirissii olevien,
ruoden 1939 jiilkeen syntyneiden tyon-
tekijoiden eldke on karttunut L1.1995 lukien
1,5 prosenttia ruodessa kuten TEL:ssd, aikai-
semmassa tycihistoriassa vaikuttavat viel6

Eldkepalkan laskennan muutokset
Eliikepalkan laskeruran muutokset toteutet-
tiin piiiiosin samanlaisina kuin TEL:ssii. Uu-
sien sdddnnosten mukaan eliikepalkka laske-
taan 10 viimeisen kalenterivuoden ansioiden
keskiarvona erikseen lrunkin tyrisuhteen

22 T-yoeuxr*



osalta. Kokonaan uudet laskentasddnncit ovat
voimassa vasta niissd tyosuhteissa, jotka
paattyvat vuoden 2005 lopussa. Tdhdn luo-
teen asti otetaan piiiittyneessii tyrisuhteessa
mukaan vielii tyoluosia ennen ruotta 1996.

Jos eliikepalkka on ollut poikkeukselli-
sesta syyst'd alempi tai korkeampi kuin
vakiintunut tyoansio, on voitu tehdii ns.
eliikepalkan harkinnanvarainen tarkistus, jos
ansion muutoksella on ollut olennainen vai-
kutus el?ikkeeseen (VEL:ssd 3 %o, TEL:ssii
7,5 %). Liihttjtason erilaisuuden luoksi
VEL:n asteikko on jatkossakin erilainen.
Prosenttiluku nousee vuosina 1996 - 2001
asteittain 3 prosentista 20 prosenttiin.

Ns. sotilaseliikejdrjestelmdssi eliikepal-
kan laskenta eroaa muusta jiirjestelmiistii si-
ten, ettd upseereilla, opistoupseereilla, soti-
lasammattihenkiloi[a sekd raja- ja merivar-
tijoilla uusi laskentasddnto on tdysin voimas-
sa vasta 1.1.2010 tai sen jiilkeen piiiittyvissii
palveluksissa.

Sotilaseliikkeissd valintaruosien luku-
mdirr d mddtr drytyy seuraavasti :

eninlidn 7 valintaluotta, jos palvelus
paa@ ennen vuotta 2008
enintddn 8 valintaluotta, jos palvelus
pailttyy vuonna 2008
enintiiiin 9 valintavuotta, jos palvelus
pail{yy vuonna 2009
eninddn 10 valintaluotta, jos palve-
lus piiiittyy ruonna 2010.

Kansaneldkeuud istuksen
uaikutus VEL-eldkkeeseen
Kansaneldkkeen pohjaosat tulevat kokonaan
eldkevdhenteisiksi. Kansaneliike ei vaikuta
eniiii mitenkiidn uusien ruoden 1996 alusta
lukien myrinneffivien VEl-tyoeliikkeiden
yhteensovituksessa.

Yhteensovituksessa on tehty aikaisem-
min kansaneliikkeestii johtuva vdhennys. Yh-

teensovitusrajasta on vdhenneffy enintti.'in
pohjaosan mdtird (437 mk/kk, jos eliikepalk-
ka on ollut vdhintddn n. 14 300 mklkk) tai osa
pohjaosasta (os eldkepalkka on ollut n. 7 000
- 14 300 mk/kk). Koska pohjaosaa ei en66
myonnefi, sifd ei oteta endd huomioon uu-
sien eliikkeitten yhteensovituksessa.

VEL-t?iydennysosat
poistuvat asteittain
VEl-vanhuuseldkkeen saajalle on maksettu
ns. tdydennysosana se osuus, jolla kan-
saneldkkeen pohjaosa on vaikuttanut yhteen-
sovituksessa pienentdvdsti. Tdydennysosaa
on maksettu niin kauan kuin eldkkeensaaja
on saanut oikeuden kansaneldkkeeseen.
Muutoksen jiilkeen uusia tdydennysosia ei
endd mycinnefd.

Maksussa olevat VEl-tdydennysosat
poistetaan asteittain 1.1.1996 lukien siten,
ettii jos tdydennysosan miiiirii oli 31.12.1995
eninffidn 250 markkaa kuukaudessa, vdhen-
nefddn eldkkeestd 60 markkaa kuukaudessa
\.nonna 1996, vuosina 1997 - 2000 viiherure-
tdin 40 markkaa kuukaudessa ja vuorma
2001 30 markkaa kuukaudessa.

Jos ldydennysosan mdiird oli 3 I . 12. 1995
yli 250 markkaa kuukaudessa, eliikkeestii
vdhennetziriin 60 markkaa kuukaudessa luon-
na 7996, vuosina 1997 - 2000 viihennetii2in
80 markkaa kuukaudessaja vuonna 2001 57
markkaa kuukaudessa.

Tiirkeiiii on huomata, etld ldydermysosaa
voidaan maksaa 65 vuoden iiin tiiyttiimisen
jiilkeenkin.
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Byrokratian takana on
EU-eldkettddn

odottaua hakiia

EU-e I 6keasi oiden opette lem i nen
on vaatinut uutta ajattelutapaa.
Kansal Iisen eldkekdytdnntin rinnal Ie
o! Iaan vasta luomassa EU-kdytiintti?i.
Esille tulevia ongelmia on ratkottu
kdrsivdllisesti ja hyvdssd yhteistytissd
eldkelaitosten kanssa.
Uuoden 1 994 alussa alkanut kaaos
on rauhoiilunut haasteel I iseksi tytiksi.

Euroopan unionin tavoille on tyoeliikepuo-
lella nyt opeteltu kahden vuoden ajan. Aika
on ollut ty<intiiyteistii ja haastavaa. Kehitys-
pii?illikkti Riitta Korpiluoma ETK:sta, toi-
mistopiiiillikko Sointu Turunm LEL Tyoelii-
kekassasta ja kouluttaja Seija Karttunen ll-
marisen eldkeosastolta pitiiviit kulunutta ai-
kaa varsin antoisana. Eu-kaytiiffron luomi-
nen on ollutja on edelleen hyvin haasteellista
tyotii. On upea hrnne, kun jotain ongelmaa
pitkii2in mietittyiiiin l<iyiiii ratkaisun.

Kiirsiviillisyys ja yhteistyohalu sekii elii-
kelaitoksissa, Kelasssa ettii ETK:n sisiillii on
Riitta Korpiluoman mukaan ollut hyvin
my<inteinen kokemus. -Suwin paine
ETK:ssa on kohdistunut lakiosaston UM-
jaostoon, jonka joustamista vaikeassa tyriti-
lanteessa eliikelaitokset ovat kovasti kehu-
neet, hiin kiittelee.

Kaiho antaa yhtenfrisen Iinjan
Kansainvdlisten ihmisten ongelmat eli Kai-
ho-ty<iryhmii, jossa on ETK:n ja eldkelaitos-
ten edustajia, aloitti tyonsii ETA-sopimuksen
solmimisen jiilkeen vuonna 1994. Se ko-
koontuu keskimiiiirin kerran kuukaudessa
keskustelemaan ja ratkaisemaan eldkelaitos-
ten ulkomailla tyoskennelleiden henkiloiden
eliikekiisittelyssii ilmenevid laintulkintaa,
hakemusmenettelyd, rekisterointiii tai muita
asioita koskevia ongelmia.

Sointu Turunen ja Seija Karttunen ovat
olleet alusta alkaen Kaihon jiiseniii ja kiittele-
vdt laitosten viilistii yhteistyotii. Seija Karttu-
sen mielesfd Kaiho on ollut vdltt'dmdtrin, jotta
ongelmien ratkaisuihin on saatu yhteniinen
linja. -Yhdessd on puhuttu yhteisistii pulmis-
ta eikii vaivuthr toivottomuuteen, hdn tuumii.

-Kysymyksiii ETA-sopimuksen toi-
meenpanosta sateli jokaisessa Kaihon ko-
kouksessa enemmdn kuin ehdittiin vastata.
Tuntui silta, ettA EU-hakemusruljanssi oli
tiiysillii pyoriihtiinyt kiiyntiin eldkelaitoksissa
ja kaikki mahdollinen oli epiiselviiii. Takana
oli palj on tyotii EU :n sosiaaliturvasddnnrirsten
sisiill<jn selvittdmisessd, mutta monet kiiytiin-
non asiat vaativat kannanottoja. Tilarure niiyt-
tiiytyi alussa Hhinna kaoottisena, Riitta Kor-
piluoma kertoo kokemuksistaan.

Kaihon kannanotot koottiin kesdkuussa
yleiskirjeeksi. Myos perhe-eliikkeestd val-
mistui samoihin aikoihin yleiskirje, jossa
tarkennettiin hakemusmenettelyd, eldkkeen
mii2iriiytymistii ja EU-laskentaa koskevia oh-
jeita. Tene vuonna ETK:ssa laaditaan ohjeet
ulkomaan tyon vakuuttamisesta ja ETA-
yleiski{een ohjeet uusitaan.
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EU-hakemuksissa pal jon puutteita
-ETK:lle pahimmat pullonkaulat ovat olleet
ulkomailta ja el[kelaitoksista saapuneet
puutteelliset hakemukset. Lisiitietoja on tar-
vithr runsaasti. Ulkomailla ei myoskiiiin aina
ole ymmdrretty, miksi tietoja Suomessa tar-
vitaan, esimerkiksi Suomen tulevan ajan
merkitys ei ole muualla yleisesti tunnettu.

-Aina tietoja ei ulkomailla yksinker-
taisesti ole. Tavallinen esimerkkitapaus on
suomalainen nainen, joka lthtee ulkomaille
tciihin, avioituu siellii ja vaihtaa nimeii. Til-
Itiin ei Suomessa ole tietoa uudesta su-
kunimestd, vaan eltikehakemuskiisittelyn yh-
teydessd tiiyfyy aluksi selvitlli vanha nimi.
Jos EU-tapauksia hoitavat pienet paikallis-
kassat, kuten Ruotsissa, niissd ei voi olla
suurta asiantuntemusta ja rutiinia, kun ulko-
maan tapauksia on ehkd aniharvoin, Riitta
Korpiluoma miettii.

Eliikehakemuksen liitteeksi on nyt suun-
niteltu lomake, jossa on lueteltu EU-hake-
muskdsittelyssii tarpeelliset asiakirjat. Kiisit-
telijii voi tarkistaa listasta, ettii kaikki tarpeel-
linen on hakemuksen liitteenii. Uuden lo-
makkeen toivotaan helpottavan hakemuslii-
kennett'i.

-Hakemuslomakkeita ei ole vieli vah-
vistettu Brysselissd, joten kaikki hakemukset
liitteineen j oudutaan tiiyttiimiinn kiisin. T?imii
vie tavattomasti aikaa, Riitta Korpiluoma
harmittelee. Hakemuskdsittelyn koneellista-
minen eli asianhallintajiirjestelmiin suunnit-
telu aloitetaan kuitenkin vielii tiimiin vuoden
aikana.

Ruotsin kanssa eniten ongelmia
-Ruotsi on LEL Tyoeldkekassan suurin ulko-
maankohde ja LEL Tyoeliikekassalla onkin
omat suorat yhteydet Ruotsin kassoihin. Siitii
huolimatta tietojen saanti ja kulku on ylipiiii-
tiiin ollut huonoa. Vakuutuskausitietoj en saa-
minen on kestiinyt ja Ruotsi on ratkaissut ta-
pauksia ilman tietojakin. Ruotsin antamasta
piiiitoksestii on saatu tieto vasta ETK:n rekis-
terin kautta, Sointu Turunen kertoo. Pohjois-
maisen sosiaaliturvasopimuksen soveltami-
seen oli totuttu, muttra sen soveltamisen ajat-
telutapa on erilainen kuin EU-asioissa.

-Ilmarisen ulkomaisista yhteisty<i-
kumppaneista Ruotsi on suurin ja siellii asiat
ajatellaan heidiin omista kansallisista
niikokulmistaan. Tiedon saanti on ollut
vaikeaa, koska termisto on erilainen, Seija
Karffunen vahvistaa.

Tarkistushakemuksia on tullut aika vd-
hdn siihen ndhden, miH ETK:ssa ja el?ike-

laitoksissa odotettiin. Ruotsin kanta tyrielii-
kepuolen tarkistushakemuksiin on ollut pit-
kiiiin epiiselvii. Riitta Korpiluoma kertoo, etli
tammikuussa kiiydiiiin Ruotsissa selvitfd-
miissii heidiin tulkintojensa perusteluja ja
kertomassa meidiin tiihdellisimpiii toivei-
tarnme yhteistyrin parantamiseksi.

Alku aina hankalaa
LEL Tyoel[kekassassa EU-asiat hoidetaan
normaalien rutiinien seassa. Sointu Turusen
mukaan suurin tyri on ollut eldkelaskentasys-
teemin uusiminen.

Perhe-eldkkeen laskeminen on moni-
mutkaista, koska lesken ja lapsen eliikkeet
lasketaan erikseen ja eri tavoin. Paljon pape-
ria liikkuu edestakaisin. Annetaan viiliai-
kaista ja lopullista piiiitostii. Tyo on monin-
kertaista kansalliseen ndhden. EU-tapausten
kiisittelyajat ovat pitempiii kuin muiden, mut-
ta ylliittiiviin hyvin on Sointu Turusen mieles-
tii parjAtty.

-El2iketapahtumailmoitukset ovat olleet
vaikeinta opittavaa. Niihin on tehty uusi koo-
ditus, joka poikkeaa vanhasta. Ilmoitus tiiyte-
tiiiin paljolti kiisin ruutu ruudulta. Laskenta-
tyot?i on runsaasti ja monella uudella tiedolla
ei ole "kotia" ETK:n vanhassa rekisterissi,
Sointu Turunen selvittdd.

-Kun koko EU-hakemuskiisittely on
uutta, aiheutti se tietysti paljon tyotii Ilmari-
sessa, Seija Karttunen sanoo. -AlK-ohjelma
on muutettu, kiisittelytapa on muutethr ja
myos eltkkeen laskenta on erilaista. Marras-
kuussa aloitti toimintansa EU-tiimi, jossa on
edustaja jokaisesta toimistosta. Tiimissii poh-
ditaan ongelmatapauksia ja kiiydiiiin liipi
Kaiho-ryhmiin ratkaisut.

Vaikeinta Seija Karttusen mielestd on ol-
lut asioiden laajuus. -Nyt ollaan vasta luo-
massa EU-kiiyiintoii kansallisen rinnalle. On
menty piiivii kerrallaan eteenpiiin ja jouduttu
usein toteamaan, etld mikddn ei ole pyslwiiis-
tii. Maalaisjiirked on tarvittu kiiytto<in, hiin
toteaa.

Eliiketurvakeskuksen tehdviii ovat lisiin-
neet ruuhkaksi asti ulkomaantyon vakuutta-
miseen liittyvien todistusten antaminen, ul-
komaisten eldkelaitosten erilaiset selvitys-
pyynnot sekd vakuutettujen ja vakuuhrk-
senottajien neuvonta kirjeitse ja erityisen pal-
jon puhelimitse. Ulkomaisten asiain jaostos-
sa tuhannet asiakaspuhelut ruuhkauttivat tyrit
niin, ettd loppuvuodesta 1994 alkaen on pu-
helinpalvelua jouduttu rajoittamaan. Asia-
kaspuheluihin vastataan vain klo 9.00-12.00
vdlisend aikana.

TAzuA TUOMISTO
E I riketurv ake s latl$ en

tiedottajq
Knat:

Jouko Laitinen
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EU-eltkeasiat EIK:ssa
Euroopan talousaluetta koskeva ETA-so-
pimus astui voimaan 1.1.1994. Vuoden
1995 alussa Srnmitiittyi Euroopan unio-
niin. ETA-sopimu}sella plitetyt asiat
muuttuivat samalla EU-sopimukse,n

isiksi. ETK:n tehtivdnii on hoitaa

telmiin
selvittiimiseksi so-

pimusmaissa Suomegsa asuraa m€rkitsee
eliikettii hahiessaan lomakkeeseen ulko-
maan tydskentelynsa. K.iisittol€ve,::,laitos(ETK tai Kela) hoitaa yhteydet
ty6skentelyrraahan ja selvittii^i tytinte-
kij 2in eliikeoikeuden.

Suomessa asuvien hakemuksia on
viilitetty ETK:sta ulkomaille noin 600.
Ulkomsilta on saapunut ETKile vu,rma
1995 noin 4 600 hakemusta. Miiiiri kas-
voi edellisvuodesta kahdella tuhrourella.
Kun fisiitiedustelut lasketaan mukam,
hakemusasioiden yhteism:iiiri kasvoi
ETK:ssa vuodsn 1994 noin 6 000 asiasla
lrronna 1995 13 400 asraqt. Elii*:keii$n
tarkistushakemul$ia on tiihin mernessi
tehty alle I 000. Yhteenvetopaatdksiii
EIK on tehnyt vasta muutamia hrhe-
lintiedusteluja on tullut 14 000 vuosittain.



EU : n sosiaa I ipol iti ikassa vi lkasta

Yhteisia huolenaiheita ri ittee
Sosiaa lipol i ittiset kysymykset ovat vii me aikoina
olleet paljon esilld Euroopan unionin komissiossa.
Tausta lta ltifiv?it jdsen ma iden yhteiset onge I mat:

tyUttdmyys, sosiaal itu rua n rahoitus ja vdesttin ikddntym i nen.
Eri osapuolten tietojen ja kokemusten vaihdon sekd tutkimuksen ja analysoinnin

avulla pyritddn lainsdddtntoimenpiteillii kestdviin ja realistisiin ratkaisuihin.
Uusien idsenmaiden ansiota eivdhiten ole, ettii tytimarkkinajdrjesttijen roolia

halutaan selkeyttdd ia ltiytiiti kansalaisi?irjesttijen roolisosiaalipolitiikan kehittdmisessii.

Euroopan unionissa sosiaalipolitiikalla on
ymmiinetty liihinnii perinteisiii tyrimarkkina-
kysymyksiii sekd osaa nk. pohjoismaisesta
sosiaalipolitiikasta, kuten sosiaalivakuutusta.
EU:n sisdmarkkinaohjelman yhteydessii ha-
luttiin vahvistaa myris sisdmarkkinoiden so-
siaalista ulottuvuutta. Sosiaalisten oikeuksi-
en peruskirjan mukaisesti EU:n komissio jul-
kaisi vuonna 1989 47 lainsiiiidiintritoimenpi-
dettii sisiiltiineen sosiaalipoliittisen toiminta-
ohj elman. Osa ohj elman sis?iltiimistii tyolain-
siiiid2inttihankkeista on edelleen riitaisina
auki.

EU:n Maastrichtin huippukokouksessa
\.uonna l99l laajennettiin sosiaalipolitiikan
merkitystii ja vahvennettiin sen perustaa. So-
pimukseen liittyviissii sosiaalipciytiikirjassa
vahvistettiin Eurooppa-tason tyrimarkkina-
jiirjest<ijen asemaa.

Ennen lainsdiidiintrialoitteen tekemistd
komission on kuultava ty<imarkkinaosapuo-
lia. Osapuolten on ilmoitettava halunsa ktlm-
nistdd asiassa neuvottelumenettely, jonka ai-
kana komissio pidiittiiytyy asiaa koskevan
lainsii?idiinnon valmistelusta. Tdmd neuvotte-
lutie johti ensimmiisen kerran tulokseen vii-
me ruoden lopulla, kun osapuolet piiiisiviit
sopimukseen vanhempainlomasta.

Onnistuminen merkitsi kiiytiinnossii ty<i-
markkinaosapuolten aseman vahvisfumista,
vaikka on muistettava, etld ne jatkossakin ar-
vioivat neuvottelukohteita tapaus kerrallaan.

Ldhe isyysperiaate vahvistu nut
Yhtenii keskeisimpdnii liihtokohtana EU:n
sosiaalipolitiikassa on liiheisyysperiaate. Jd-
senvaltioiden sosiaaliturvaj drj estelm[t - mo-
nista yhteisistii piirteistii huolimatta - poik-
keavat toisistaan melkoisesti muun muassa
erilaisen tradition j a taloudellisten voimava-
rojen takia.

Liiheisyysperiaatteen voidaan katsoa
vahvistuneen komission viime vuosina jul-

kaisemissa sosiaalipolitiikkaa koskevissa
keskusteluasiakirjoissa (vihre[ kirja 1993,
valkoinen l,t4a I 99 4, sosiaalipoliittinen toi-
mintaohjelma 1995 - 1997).

EU:n piinssd haetaan pohjimmiltaan
vastausta laajemmalle kysymykselle "min-
kiilaista yhteiskuntaa eurooppalaiset halua-
vat?". Painopiste on ty<illistiimiskynnyksen
alentamisessa seka ryoelamd^d laajemman so-
siaali- j a terveysturvan kehittdmisess a ja hy -
vinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden arvi-
oinnissa. Vanhusten, vammaisten sekd syr-
jiiytyneiden asemaa yritetiiiin parantaa nyt
mycis jdsenvaltioiden yhteisin poruristuksin.
Sama koskee muun muassa kansanterveys-
kysymyksiii.

Sosiaalipoliittinen toimintaohjelma -
1 22 hanketta sisdltdvd tietovarasto
Sosiaalipoliittisessa toimintaohjelmassa on
selkeii kytkenfd talous-, sosiaali- ja tyolli-
syyspolitiikan kesken. Ohjelmaa voidaan ku-
vata myos I 22 toimenpidehanketta sisiiltiivii-
nd tietovarastona, josta on jalostettavissa
edelleen erikseen piiiitettiiviillii tavalla enem-
mdn tai vdhemmdn konkeettisia toimenpi-
delinjauksia.

Ohjelman l2ihtokohtana on edistiiii ja laa-
jentaa Eurooppa-tason sosiaalipolitiikan alaa
ja kiisitettii. Toimintaohjelman tarkastelukul-
ma on olennaisesti laajempi kuin nykyinen,
l?ihinnii tyomarkkinakysymyksiin perustuva
sosiaalipolitiikta. Ohjelmaa tarkistetaan ja
tiiydennetiiiin vuosittain, seuraavan kerran
kuluvan vuoden keviiiillii.

Sosiaalipoliittinen toimintaohjelma
kiiynnisti EU:n komission mukaan sosiaali-
kysymyksissii "yhteisen harkinnan ja arvi-
oinnin tapahtumasarjan". Kun vuoden 1989
toimintaohjelmassa tavoitteiden toteut-
tamiskeinona oli liihes yksinomaan lainsiiii-
diintotie, jiittiiii uusi ohjelma useimmiten yk-
sittdisen toimenpide-ehdotuksen toteutkmis-

keinon suhteellisen avoimeksi.
Liiheisyysperiaatteen ohella sosiaalipo-

litiikan toinen merki8dvii liihtokohta on sosi-
aalipolitiikan tavoitteiden ldhentdmisperiaate
(konvergenssi). Tavoitteeseen pyrittiiisiin
piiiisiiiintoisesti pehmein metodein (ehka tyd-
oikeutta lukuunottamatta) piiiiosin ilman
lainsiiiidiintotoimia.

Niihtiiviiksi jii2i, muuntuvatko edellii
mainitut lfieisyys- ja konvergenssiperiaat-
teet esimerkiksi hallitusten vdlisen huippu-
kokouksen (HVK) prosessissa, joka alkaa
kuluvana kevddnd. Tnlloin tultaneen arvioi-
maan muun muassa mddrienemmist<isiiiin-
ntisten muuttamista sekii nk. sosiaalisten pe-
rusoikeuksien ottamista EU:n perussopi-
muksiin.

Sosiaalipoliittisen toimintaohj elman jul-
kistamisen jiilkeenkiiiin EU:ssa ei jiiiity le-
piiiimiiiin laakereilla. Komissio asetti loka-
kuussa erityisen valmisteluelimen laatimaan
raportin sosiaalipolitiikan tulevista haasteis-
ta. Raportti esitellii?in maaliskuun lopulla eri-
tyisessd EU:n sosiaalipolitiikan foorumissa.
Tilaisuudessa on mukana myos sosiaali- ja
terveysalan kansalaisj ii{ estrij en laaj a panos.

Yhdessd eteenpdin
Lokakuun lopussa komissio julkaisi tiedon-
annon sosiaaliturvan fulevaisuudesta EU:ssa.
Asiaki{an tavoitteena on rohkaista jdsenval-
tioita yhdessii arvioimaan toimenpiteitii, j oi
den arulla sosiaaliturvajiirjestelmiii kehitet-
tiiisiin.

Tiedonannon kautta komissio kutsui
koko kuluvaksi ruodeksi kaikki sosiaalipo-
litiikan parissa toimivat tahot arvioimaan so-
siaaliturvan tulevaisuuden haasteita. Tavoit-
teena on kehittiiii sosiaaliturvajii{estelmistii
nykyistii tehoktaampia j a tyollistiimistii edis-
6vii. Samanaikaisesti tulisi arvioida murur
muassa sosiaaliturvan rahoitusta, terveyden-
huoltojiirjestelmdn muutoksia sekd sosiaali-
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turvan koordinaatiosddnnriksen (1408171)
uudenaikaistamista ja koontia.

Eliikepolitiikan kannalta mielenkiintois-
ta on tavoite arvioida lakisiiiiteisten ja yksi-
Itjllisten eliikej iirj estelmien kokonaisuutta j a
yhteensopiruutta. Erityisesti tulisi tarkastella
yksityisten vakuutusyhtioiden tarjoamia
mahdollisuuksia sekd tycimarkkinapohjais-
ten jiirj estelmien tulevaisuutta. Suomalaisen
vakuutusperiaatteen ndkrikulmasta asetelma
taqoaa sekii mahdollisuuksia etld haasteita.

Samanaikaisesti tiedonannon kanssa ko-
missio antoi ensimmdisen Euroopan sosiaali-
turvaraportin, jota julkaistaan kahden luo-
den mddrdajoin. Sen tarkoituksena on kuvata
j a analysoida eri jdsenvaltioiden sosiaalitur-
vajiirj estelmiii, niiden kehittymistii ja niiden
kohtaamia haasteita.

Sosiaalipolitiikan vihreii ja valkoinen
kirja, sosiaalipoliittinen toimintaohjelma
sekii sosiaalipolitiikan foorumi j a sosiaalitur-
van fulevaisuuden tiedonantoprosessi muo-
dostavat loogisen kehityskaaren sosiaalipoli-
tiikan aseman vahvistamiseksi EU-tasolla.
Tyomarkkinajiirjestojen ja kansalaisjiirjestci-
jen asema korostuisi. Sosiaalipolitiikan ta-
voitteet liihentyisiviit eri jiisenvaltioissa EU:n
tavoitteiden mukaisesti toisiaan. Niihtiiviiksi
jiiii, miten kehityskulku vaikuttaisi jatkossa
liiheisyysperiaatteeseen ja EU:n hyviiksyttii-
rryyteen kansalaisten keskuudessa.

PEKKA PIISPANEN
Teollisuuden j a Ty dnantaj ien Kes kusliiton

laki- ja sosiaaliasioiden osaston
as iami es (virkav ap aall a)

toimii nylqtisin valtiov arainministerin
erityisavuslajana

Pekka Piispanen tydskenteli viime syl<syn TT:n
Bryss elin edustustossa (NF)
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Ti lastotietoa tytie ldke! isdstd

Tyoeliikejiirj estelmiin tilastolli-
sessa vuosikirjassa osa II on ti-
lastoitu nyt ensimmdisen kerran
ty<ieliikelisii?in oikeuttavia uusia
etuuspiiiviii. Uusina etuuksina sii-
hen lasketaan tietyin edellytyksin
kuntoutus- ja koulutuspiiiviit.
Tyott<imyyslisi muuthri ruoden
I 994 alusta tyoeliikelisiiksi.

Tydeliikelisiin mukaiset
etuuspiiiviit ovat vaikuttaneet yk-
sityisen puolen eliikkeistii 14 ja
alkaneista eliikkeistii yli 20 pro-
senttiin. Alkaneissa el2ikkeissii
tyoeliikelisiin suwempi rooli joh-
tuu viime vuosien poikkeuksel-
lisen korkeasta tycittomyydestii.

Tyoeliikelisiiiin oikeuttavista
etuuspdivistri seitsemdn prosent-
tia niiytt2iii tulevan uusista kun-
toutuksen ja koulutuksen perus-
teella syntyvistii etuuksista. Lo-
put tyoeliikelisiistii muodostuu
edelleen tyottomyyden perusteel-
la. Ajan mycifd uusien etuuksien
merkitys tullee kasvamaan.

KuntoutuspiiMii kerryi
\uonna I 994 yksityisellii puolella
27 000 henkilolle, joista naisia oli
56 prosenttia. Yhtii kuntoutetta-
vaa kohti kertyi kuntoutuspiiiviii

Tytieliikelait 1 996 -kirja il mestynyt

Riippuu vastaajan omasta tyriym- kuksen kanssa. Suuri aihe heidiin
pdristcisfd, millaisena hiin Eliike- harmiinsa ovat ne vanhentuneet

keskimiiiirin 50, naisilla 40 ja
miehillii 60 piiivtii eli naisten
kuntoutusjaksot olivat lyhyempiii
kuin miesten. Kuntoutuksessa ol-
tiin liihes 4 000 henkilotyowotta.

Vuonna 1994 oli koulutus-
piiiviii 55 000 henkilcilld, keski-
mii,iirin liihes 90 koulutuspiiivii2i.
Koulutuspiiviit jakautuivat suku-
puolten viilillii piiinvastoin kuin
kuntoutuspuolella eli koulutus-
jaksoja oli enemmdn miehillii ja
ne olivat lyhyempiii kuin naisilla.
Koulutuspiiiviin kului yli 13 000
henkilotyoluotta.

Tydeliikelisiiiin oikeuttavista
etuuksista merkitt'ivin osuus on
tyottomyyspiiivilli, jotka ennen
lakimuutosta oikeuttivat tyotto-
myyslisiiiin. Vuonna 1994 ansi-
oon suhteutettua piiiviirahaa sai
450 000 henkiloii. Avustusp2iiviii
oli keskimiiiirin 130. Tyottdmyys
kohteli niiiden lukujen valossa
miehiii ja naisia samalla tavalla.
Tyoruosiksi muutethrna tyotto-
myyteen kului 220 000 henkilo-
tyriluotta.

Jari Kannisto

Tyrieliikelait 1996 -ki{a sisiiltiiii
yksityisen sektorin tytieliikelait j a
asetukset. Kirjan sisiiltiimiit oike-
ustapaukset on saatettu ajar. ta-
salle. Vanhoja on poistettu ja uu-
sia on lis?itty. Siruotsikointi ja
asiahakemisto on kehitetty entis-
tii kiiyttiij iiystiiviillisemmiiksi.

Lainsii?idiintoii, hallituksen
esityksiii ja oikeusk?iytiintcid on
seurattu 1.1.1996 voimaan tullei-
siin lainmuutoksiin saakka. Ruot-
sinkielinen painos "Arbetspen-
sionslagarna 1996" ilmestyy
maaliskuussa.

Maaliskuussa ilmestyy myos
laajempi Ty<ieliikelainsiiediinto

Luettelo
Eldketurvakeskuksen
iulkaisuista

Eliiketurvakeskus on tehnyt vih-
kosen, joka sisiiltiiii tietoa liihinnii
ETK:n tutkimus-, tilasto- ja suun-
nittelu- ja laskentaosastojen jul-
kaisuista. Tilastoista ja katsauk-
sista ovat mukana kaikki siiiinn<il-
lisesti ilmestyviit julkaisut. Tutki-
mukset on otettu mukaan luodes-
ta l99l l?ihtien.

Vihkosta voi tilata Eliiketur-
vakeskuksesta informaatikko
Kaija-Liisa Nissiselki, puhelin
(e0) lsl 21s9.

i\lr(('\r \ '.

I 996 (Arbetspensionslagstiftnin-
gen 1996), jossa on lisiiksi julki-
sen sektorin tyoeliikelait ja ase-
tukset sekd sosiaali- ja terveysmi-
nisterion p2iiit<iksiii, vakuutuseh-
toja ym.

Suppeampaa Tyoeliikelait
1996 -ki{aa on nyt saatavissa
Eliiketurvakeskuksen postitta-
mosta. Se maksaa 40 markkaa sa-
moin kuin myohemmin ilmesty-
vi "Arbetspensionslagama
1996".

'Tycieliikelainsiiiidiinto I 996"ja siiki kesdkuussa ilmestyvii
ruotsinkielinen painos maksavat
kummatkin 80 markkaa kappale.

turvakeskuksen kokee Tyoeliike-
piiiviin yrityskuvatutkimuksen
mukaan. Jos vastaaja on itse jul-
kisen sektorin palveluksessa, vai-
kuttaa Eliikehrrvakeskus varsin
nykyaikaiselta, mddrdtietoiselta,
kehityshakuiselta ja selkedsanai-
selta.

Eliikeyhtioistii tulevat vastaa-
jat ovat kriittisempid. Monia heis-
ta harmittaa El2iketurvakeshrk-
sessa vanhanaikaisuus, jousta-
mattomuus ja monimutkaisuus.
Eliikesiiiitiot ja -kassat sekii LEL
Tyoeliikekassa ja MELA ovat
vdlimaastossa. Yleensd positiivi-
sia, mutta eriissd asioissa varsin
kriitrisia.

Erityisen kipakoita terveisid
tuli vastaajilta, jotka ovat plivit-
fjin tekemisissii Eliiketurvakes-

rekisteriohjelmat, joiden uusimi-
nen on ollut monta luotla Eliike-
turvakeskuksen tdrkein kehitys-
kohde.

Toki kaikki vastaajat antoivat
selkedn tunnustuksen Eldketurva-
keskuksen ammattitaidolle ja
luotettavuudelle. He myos pitiviit
Ty<ieliikepiiiviiA tarpeellisena ja
antoivat kauniita kiitoksia piiivi-
en puheenjohtajalle Jouko Sirke-
salolle.

Eliiketurvakeskuksen yntys-
kuvatutkimus tehtiin 9.1 1.1995
Tyoel2ikep?iiviin yhteydessii. Ky-
symyslomakkeen palautti 260
henkiloii. Suuret kiitokset heille.
Saatu palaute on Eliiketurvakes-
larkselle arvokas ja opettavainen.

Pirkko Jdtiskeldinen

Eliiketurvakeskuksen
Julkaisuja
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denvaihteessa YEl-yrittiijien tyo-
tulo-ohjeiden uusimisen. Lain-
siiiidiinncin muutokset, huoli ty<i-
tulojen riittiiviistii tasosta ja uusi-
en toimialojen syntyminen ovat
kiirehtineet hanketta.

Tavoitteena on, ettzi uudet
ohjeet ovat ynttiijien kiiytossii jo
ensi kesdnd. Noin 150 yrittiijien
toimialajiirjestoii sai ETK:lta kir-
jeen, miss[ tiedusteltiin niiden
omaa kantaa nykyisestii ja myos
ehdotusta uudesta tyotulon mark-
kamddrdsd. Tiit[ kirjoitettaessa
tammikuun lopun mddrdaika oli
juuri umpeutunut, eikd vastauk-
sia ollut vielii saapunut jiirin
monta.

Nyt voimassa oleva "Eldke-

tyotulon mddrddmiseksi" on pe-
riiisin vuodelta 1990. Tydtulon
markkamidrit piiivitetiiiin kui-
tenkin ETK:ssa vuosittain TEL-
indeksin nousua vastaaviksi.
Keskim[iiriiinen YEl-tyotulo oli
viime vuorma selvdsti yli 70 000
markan, mutta monilla aloilla se
jiiii jopa alle 60 000 markan.

Uutta ohj ekirjasta valmistel-
laan ETK:n, eldkelaitosten ja
yrittiijien toimilajiirjestcijen yh-
teisessI tyoryhmiiss5, jota vetiiii
Mikko Pellinen ETK:sta. Yrittiiji-
en puolesta siinii istuu jiirjesto-
piiiillikkti Ituri Bjorklov Suomen
Yritt?ijistii.

Jouka Moilanen

YEL-tytitu I o-ohieet u usi ksi
Eliiketurvakeskus kiiynnisti vuo- turvakeskuksen ohje yrittiijien

Seminaarisaria E[K:ssa
Tutkimukset tutuiksi

Eliiketurvakesloksen tutkimus- eli noin joka toinen viikko - ei
osasto on kiiynnistiinyt seminaa- kuitenkaan kesi-elokuussa. Se-
risarjan, jonka tavoitteena on toi- minaarit pidetiiiin ETK:ssa
saalta tehdii tutkimuksia tunne- torstaisin kello 13-15. Seuraava
tuiksi ja toisaalta tutkijat odotta- seminaari on maaliskuun 7. pai-
vat seminaarikeskusteluilta pa- v?inii ja siinii esiintyy Jussi Vana-
lautetta ja virikkeitii omalle tutki- mo. ETK:n ulkopuolisia esiinty-
mustycilleen. Seminaarit ovat jiii on reilu kolmannes. Lisiitieto-
piiiiosin epdmuodollisia - work ja seminaareista antavat tutki-
shop -tyyppisiii - ja avoimia kai- muspiiiillikko Mikael Forss (pu-
kille tutkimuksista kiinnostu- helin 90 - l5l 2155) ja tutkija
neille. Kari Salminen (puhelin 90 -

Kaikkiaan seminaareja jiir- l5l2l50).
jestetiiiin tiimiin vuoden aikana 20

Eldketurva muissa maissa
-tietoa kiriassa ja kansioissaUudistuneet perusesitteet

Eliiketurvakeskuksenjulkaisemat kanssa Suomella on sosiaalitur-
Ty dntekij rin elcike ja Yittdj tin eki- vasopimus.
ke -esitteet ovat ilmestyneet ulko- Esitteet on painethr suomek-
asultaan ja sisiilloltiiiin uudistet- si ja ruotsiksi. Ne on tarkoitethr
tuina. ensisijassa vakuutethrjen k[yt-

Tyontekijiin eldke -esite an- toon.
taayleiskuvanyksityisentycinan- Helmi-maaliskuun aikana
tajan palveluksessa olevien tyon- Eliiketurvakeskus uusii mytis
tekii<jiden lakisddteisesd eldke- esitteen "Miten jrirjesttin tydnte-
turvasta. kijdilleni lakisddteisen tydekike-

Yrittiijiin eldke -esite kiisitte- vakuutuksen? ". Se julkaistaan
lee yksityisen yrittiijiin eliike- myos ruotsiksi ja englanniksi.
turvaapiiiipiirteittiiin. Melalla on Eliiketurvakeskuksen julkai-
omat maatalousyrittiijiii koskevat semia esitteifi saa tyoeliikelaitok-
esitteensi. sista ja Kelasta sekii Eliiketurva-

Esitteetnoudattavat 1.1.1996 keskuksen postittamosta, PL I l,
voimassa olevaa lainsdadiintoA. 00065 Eliiketurvakeskus,puhelin
Niiden numeroliitteess[ olevat l5 I I .

markkamdiirdt vastaavat vuoden Verotoimistoihin on myos
1996 indeksiii. Esitteiden tekstit jaettu veron ennakkoperintd[n
koskevat myris Suomessa tycis- liitbrve lenniikki "Tydekiketurva
kentelevid EU-kansalaisia ja nii- ja ennakkoperintcirekisteri" srto-
den maiden kansalaisia, joiden meksijaruotsiksi.

Eliiketurvakeskus on julkaissut
kolmen kansion sa{ana kiisikir-
jan 2l :n maan el?ikejiirjestelmis-
tli. Kolmas osa Eldketurta Eu-
roopan ulkopuolella ilmestyi
tammikuussa. Siine kerrotaan
Australian, Kanadan, Uuden-
Seelannin ja Yhdysvaltojen elii-
keturvasta.

Kunkin maan osalta on ensin
luotu yleiskuva eri eliikejiirjestel-
mien muodostamasta kokonai-
suudesta ja kerrothr sitten kan-
sanel5kkeiden ja tyoeliikkeiden
yksityiskohdat sekii tyomarkki-
nasopimuksiin perustuvan ja
tyonantajakohtaisesti j?irj estetyn
lisiieliiketurvan piiiipiirteet.

Kansiosta lt ytyvet tiedot
mytis kunkin maan eldketurvassa
vireillii olevista uudistuksista,
eldkeviranomaisten yhteystiedot
ja kirjallisuusluettelo lisiitietoja
tarvitseville.

Kaikkien kolmen kansion tiedot
on nyt koottu mytis kirjaksi E/c-
lreturva muissa maissa. Kansiois-
sa ensimmiiisinii julkaistujen
maakuvausten tiedot on siind saa-
tettu ajan tasalle. Kirja iknestyy
helmi-maaliskuun taitteessa.

Sekii kirjaa etti kansioita voi
tilata Eliiketurvakeskuksen posti-
tuksesta, PL 11, 00065 Eliiketur-
vakeskus, puh. (90) l5ll, faksi
(90) 1481172.

Kansiosta "Eldketurva Eu-
roopan ulkopuolella" peritddn
omakustannushintana 90 mark-
kaa, kansiosta Ekiketurva muissa
pohjoismaisso 90 markkaa ja
kansiosta Elciketurva Lcinsi-Eu-
roopassa 120 markkaa. Hintoihin
sisiiltyviit ensimmiiset piiivitys-
sivut. Kirja "Eldketurva muissa
maissa" maksaa 190 markkaa.

Sinikka Laitinen

EIK:LLA UUSI POSTINUMERO

Eliiketurvakeskuksenpostinume- ETK:nkiiyntiosoiteonedel-
ro vaihtui. ETK:n uusi posti- leenkin vanha tuttu Opastinsilta
osoite on 7, Helsinki ja jos viilttiimltt?i ajo-

PL 11, osoitekin on tarpeen, niin se on
00065Eliiketurvakeskus. Ki{urinkatu3,Helsinki.
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TYOSSAPYSYM ISEN O NG ELMA
Tytissd pysyminen on tiedostettu
eri tahoilla vakavaksi ongelmaksi,
iohon yritetfrdn miettii ratkaisuja.
0maa osuuttaan ongelman selvittelyssd
tekee Eldketu rvakeskuksen
tutkimusosasto kahdessa projektissa.
Tarkoituksena on ltiytiiii uutta valoa
tytiss?i pysym iseen va i kuttavi i n
seikkoihin tutkimal la erityisesti
suo ma la ista tytie I ii m?id.

II

Tyossiipysymisestd on tullut mo-
nitahoinen ongelma. Ty<issiipy-
symisen vaikeuden ovat konk-
reettisesti kokeneet sadattuhan-
net tyottomiit. Vielii ty<issiiolevis-
ta osa kokee ongelman jatkuvana
ty<ipaikan menetdmisen uhkana.

Ikiiiintyville tyossiioleville
tilanne voi olla erityisen vaikea.
He joutuvat usein valintatilan-
teeseen; jatkaako tyossii vaiko
siirrye eliikkeelle ennenaikaises-
ti. Epiivakaassa tyrimarkkinati-
lanteessa ja teknisen kehityksen
ym. seikkojen paineessa on va-
linnan suunta -jos valinnanvaraa
ylipiiiinsii on - tavallisesti selked;
eliikkeelle heti, kun on mahdol-
lista.

Lisiiiintyvii eliikkeelle j iiiimi-
nen taas on fullut vakavaksi on-
gelmaksi koko yhteiskunnalle
eikii viihiten eliikejiirjestelmiille.
On todettu, efte tilanne ei voi jat-
kua tiillaisena, yaan on tehtdvd
jotain tyossiipysymisen kannus-
tamiseksi ja eliikevirran hillit
semiseksi.

Tytie liimiissdkti
ratkaisun avaimet?
El2iketurvakeskuksen tutkimus-
osasto kartoittaa ja arvioi perus-
teellisesti tyossiipysymiseen tai
sii*i luopumiseen vaikuttavia te-
kijoitii. Tutkittaviksi tulevat eri-
tyisesti tyoel5miiiin liittyviit sei-
kat. Viime aikoina on yhd use-
ammin tullut esiin tutkrmusviit-
teitii ja ajatuksia siiti, efia suuren
eliikehakuisuuden syyt saattavat
juontaa juurensa syviille tyoelii-
mdn olemukseen ja kiiytiintoihin.

Yritiimme ndin ollen tutkia
oletuksen pitiiryyttd ja samalla
tyohon liittyvien ja muiden taus-
tatekijoiden keskiniiisi2i riippu-
vuuksia. Toiveena on l<iytiiii tiistii
tutkimuksesta yhdistettynii j o tie-
dettyyn niin paljon ndkemystd,
ettd sen perusteella voitaisiin teh-
dd suosituksia ja laatia suunnitel-
mia ongelman lievenfimiseksi.

Ongelmaa kartoitetaan sa-
manaikaisesti kahdessa eri pro-
jektissa. Toisaalta ollaan yhteis-
tyossd useiden muiden tahojen
kanssa Tyciterveyslaitoksen vefd-
miissii pienty<ipaikkaprqektissa
(PTP-projekti) ja toisaalta teh-
dd^dn omaa tyossiipysymistutki-
musta (TP-projekti).

Laajassa pientyopaikkapro-
jektissa on yhteensd toistakym-
men6 hanketta. Siinii hankkeen
vetiijiit pyrkiviit uuden tiedon ja
kokemusten alulla kehittiimiiiin
mm. pientytipaikkojen ty<ioloja
j a tyontekij oiden tyokykyisyyttii
ylliipitiiviii toimia. Jisenyytem-
me projektissa antaa mahdolli-
suuden myos muiden osallistu-jien aihealueiden hyodyntii-
miseen omassa tutkimukselli-
sessa osuudessamme.

Omaan TP-projektiimme si-
siiltyy samantyyppisid asioita
kuin pientyopaikkaprojektiin,
mutta se on kuitenkin erilainen,
oma kokonaisuutensa. Tarkaste-
lun kohteena ovat siind kaikenko-
koiset yritykset. Tutkimusasetel-
ma edellyttiiii lisiiksi nimen-
omaan tycissiipysymisen laaja-
alaista selvitt.dmistd.
Tutkimusyksikkrind ovat paljolti
yritykset.

Tutkittavat tekijiit
Pientyopaikkaprojektissa vas-
taamme kiiytiirurossii oikeastaan
kahteen kysymykseen; kuinka
paljon tutkimusaineistossa esiin-
tyy halukkuutta tyoss[pysymi-
seen ja eliikkeelle siirtymiseen
muihin vastaaviin tutkimuksiin
verrattuna, ja millaisten olosuh-
teiden vallitessa nuo asenteet saa-
vat erityisesti kannatusta? ETK:n
projektissa voidaan asettaa samat
kysymykset, mutta yksikianalyy-
si on meilld vain osa laajempaa
kokonaisuutta.

Yksittiiisiltii vastaaj ilta tiedot
kerdtddn kyselyillii ja haastatte-
luilla. Eliikkeelle pyrkimrsen ai-
komusta mitataan molemmissa
rutkimuksissa mahdollisimman
luotettavasti, jolloin sen esiinty-
mislj on mahdollista mallintaa
erilaisilla muuthrjilla. Tiillaisia
tekijoitii ovat esimerkiksi ter-
veydentila (ty<ikykyindeksi),
stressi, tyrin piirteet, tyrin arvos-
tus (tyosuuntautuneisuus) ja tyo-
histona.

Yritystii koskevia asioita ky-
sylidn molemmissa projekteissa
erikseen toimiparkkojen tyrinan-
tajien edustajilta. Eliiketurvakes-
kuksen omassa hankkeessa koe-
tetaan kuitenkin mennd huomat-
tavasti pidemmiille yrityskulttuu-
rin ja tyossiipysymisen suhteen
selvittelyssd. Yritykset ovat usein
varsin erilaisia ja juuri niiiden yri-
tyksid erottavien tekij<iiden mer-
kitys on tiirkeii tutkimuksen
kannalta.

Tutkimuksessa yritetiiiin lii-
hestyii ongelmaa myos liiketa-
loudellisesti. Mahdollisuuksien

mukaan arvioidaan myos eliike-
kustannusten ja tyossiipysyvyy-
den viilisiii suhteita ja tycissii-
pysymisen siiiistovaikutuksia.

Projektien eteneminen
Pientyopaikkaprojektin ensim-
mdiset tiedot valmistunevat jo tii-
mdn vuoden syksyllii, jolloin asi-
asta on saatavissa viilituloksia.
Projekti jatkuu kuitenkin edel-
leen.

Vuosien 1997-98 vaihteessa
on tarkoitus tehdii vielii seuran-
taan liittyviii uusintakyselyjii.
Projekti paettyy keviiiillii 1998,
jolloin jiirjestetdAn muun muassa
useita teemaan liitqruii seminaa-
reja. Valmistelemme projektista
varsinaisen raportin tutkimus-
sarjaamme ja erillisraportin liiter
tiiviiksi Tyoterveyslaitoksen pro-
jektiraporttiin.

ETK:n tyrissiipysymispro-
jektin suunnittelu ja toteutus ete-
nevdt eri tavoin koko ajan. Tyon
edistyessd asiasta raportoidaan
erikseen myos futkimusosaston
julkaisuissa ja Tyoeliike-lehden
palstoilla.

SIMO FORSS
E I ci ket urv a ke s ku l<s en

tutkimusosaston
yhteyspridllikkr)

SEPPO KARISALMI
Elciketurvakeskuksen

tutkija
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Nimityksid
rdxnunvAKESKUs
Tietohallintolinja uudistuu
Rekisteripalveluosasto on
l. l. 1996 muuthrnut tietopalvelu-
osastol<si, joka jakautuu kahteen
omaan asiakasryhmiiiinsii keskit-
tyviiiin palveluyksikkoon, suur-
asiakastiimiin ja erityisasiakas-
tiimiin. Uudistuksen tavoitteena
on kehittiiii asiakaspalvelua ja sii-
na taw iltav aa ammattiosaami sta.

Samassa yhteydessii Juhani
Karjasillan alaisuudessa toimi-
vaan tietohallintolinjaan perustet-
t1n tiet oj cirj e s t e lm riy ks i kk), joka
keskittyy systeemityohon ja pro-
jekteihin. Tietohallinto-osaston
piiiitehtiiviiksi tuli tyoelnkej?irjes-
telmdn yhteisten toimintojen
(mm. kansainviilinen tietoliike)
edistdminen sekii ETK:n yleis- ja
toimistojiirjestelmien kehittemi-
nen ja tuki.

Muutosten yhteydessd toteu-
tettiin seuraavat nimitykset:

Sirpa Collin nimitettiin tie-
tojiirjestelmiiyksikko<in kehittii-
mispiinlfik<iksi tehtiiviiniiiin elii-
keasiain kehittdminen,

Hannu Ramberg kehittiimis-
piiiilliktiksi tietohallinto-osastolle
tehtiiviiniiiin kansainvdlisen tieto-
liikenteen kehittdminen,

vii.niiiin erityi sasiakasti imin vetd-
mlnen,

Tellervo Lehtinen palvelu-
piiiillikoksi tietopalveluosastolle
tehtiiviiiin suuras iakastiimin vet'j-
minen.

Lakiosaston
organisaatiomuutos
Lakiosaston organisaatio muuttui
helmikuun alussa. Muutos hrkee
monitaitoisuuden lisiiiimistii ja
asiakkaiden parempaa palvelua.

Osasto jakautuu nyt neljiiiin
jaostoon: lakij aostoon, ulkomais-
ten hakemusten .jaostoon, sovel-
tamisjaostoonja lausunto- ja tar-
kastusj aostoon. Lakijaostoa joh-
taa apulaisosastopiiiillikko flele-
na Thpio. Jaoston tehtiiviin kuu-
luvat muun mrESSa lainvalmiste-
lu ja sosiaaliturvasopimusten val-
mistelu. Ulkomaisten hakemus-
ten jaoston tehtiiviin kuuluvat ul-
komaiset eliikehakemukset. Jaos-
topiinllikko on Anja Lehesniemi.

ETK:N HALLITUS ELAKE.VARMA

Lea Kokkt palvelupiiiillikok- nan operatiivisesta puolesta ja ja-
si tietopalveluosastolle tehte- ostonlakimiehenteht'ivistd.

Soveltamisjaoston jaostopii"iilli-
koksi nimitettin Anna-Stina Sau-
rin. Jaoston teht?iviit ovat sovel-
tamisasiat ja ulkomaantyrin va-
kuuttaminen. Lausunto- j a tarkas-
tusjaoston jaostopii5llikkoksi ni-
mitettiin Pirjo Posti. Jaoston teh-
6viin kuuluvat muun muassa eld-
kelaitostarkastus, tyolqrvytttt-
myysasiain neuvottelukunta ja
lausunnot vakuutusoikeudelle.
Lakiosaston piiiillikk<inii toimii
Pentti Koivistoinen.

Aiemmin lakiosastolla toimi-
nut asiakaspalvelu siirtyi neuvon-
ta- ja valvontaosastolle. Kate-
valvontatehtAvat siirtyiviit
STM:lle, j onn e my os Jorma Ruu-
hinen ot siirtynyt. Laui Salmi-
nen toinli helmikuusta lukien
suunnittelu- ja laskentaosastolla
osa-aikaisena tutkii ana.

Eliikelaitostarkastus kuuluu
lausunto- ja tarkastusjaostoon.
Arja Sankari on nimitetty sinne
yhteyspiiiillikoksi teh6vdnddn
kehittiiii eldkelaitostarkastusta,
soveltamisasioiden tietopankkia
ja yhteyksiii vakuutusoikeuteen.
Samassa jaostossa Olli Lappalai-
nen jatkaa ylitarkastajana tehtii-
viin?iiin vastata tarkastustoimin-

Viestintdosasto
Virallinen kiiiintiijii Pia Hansson
on nimitetty 1.2.1996 lukien
ETK:n viestintdosastolle kielen-
kiiiintiijiiksi. Aikaisemmin hdn on
tyoskennellyt Kasanen Koulutus-
yhtioissii ruotsin kielen piiiikou-
luttajana.

ELAKE.SAMPO

Airi Pennanen on nimitetty yh-
teyspiiiillikriksi Vakuustusosake-
yhtio Eliike-Sammon markki-
nointiin l. l .1 996 alkaen.

Varatuomari Erkki Raj aniemi
on nimitetty 1.2.1996 alkaen
osastopiiiillikoksi Eliike-Sammon
si j oitustoimintaan. Hdnen vastuu-
alueenaan on yhtion sijoituslarna-
us, asiakasrahoituksen ke-
hittdminen sekii sijoitustoimin-
nan j uridiset tehtiiviit.

Eliiketurvakeskuksen edustaj isto
on kokouksessaan 11.12.1995
tehnyt Eliiketurvakeskuksen hal-
litukseen 31.12.1997 piiiitlyviin
toimikauden jAljella olevaksi
aj aksi seuraavat muutokset:

-varsinaiseksi jdseneksi va-
littiin tutkimussihteeri Aarne
Lehkonen (SAK) ja hdnen henki-
lokohtaiseksi varamiehekseen la-
kimies Janne Metscimdki (SAK).
Lehkonen seuraa tehfdvdssddn
sosiaalisihteeri Markku Tbro-
paista.

-varsinaiseksi jdseneksi va-
littiin sosraalisihteeri Veikko Sim-
panen (STTK) ja hiinen henkilo-
kohtaiseksi varamiehekseen pu-
heenjohtaja Matti Wljanen (lnsi-
nooriliitto). Simpanen seuraa
tehtiiviissii2in puheenj ohtaj a Esa
Swanljungia.

-varsinaiseksi jdseneksi va-
littiin toimitusjohtaja Jussi Jtir-
ventaus (Suomen Yrittiijat) ja hii-
nen henkilokohtaiseksi varamie-
hekseen jiirjestojohtaja Jouko
Kuisma (K-kauppiasliitto). Jiir-
ventaus seuraa tehtdvdssddn
toimitusj ohtaj a Kari Hei kkiki ri.

LELTYOELAKEKASSA

LEL Tyoeliikekassan tiedottaj ak-
si on nimitetry 1.12.1995 alkaen
yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
Matti Mtikiner. Hdn on aikaisem-
min toiminut LEL Tyoeliikekas-
san vakuutusteknisellii osastolla
erikoistutkijana.

LEL TyoelSkekassan tilasto-
piiiillikciksi on nimitetty l.l .t996
alkaen Dl Kari Hcinninen. Hdn
on aikaisemmin toiminut LEL
Ty<ieliikekassan tutkimusyksi-
kossii erityistutkijana.

Eliike-Varman hallintoneuvosto
on nimittiinyt yhtirin uudeksi va-
ratoimitusjohtajaksi l.l. 1996 al-
kaen ekonomi Matti Niemen
(48). Postipankin toimitusjohta-
jana aiemmin toimineen Niemen
vasfuualueeseen kuuluvat yhtion
sijoitustoiminta ja hallinto. Toi
mitusjohtajan varamiehenh toi-
mivan varatoimitusjohtajan, FM
A s ko Tan s kaser vasfu ualueeseen
kuuluvat el?ike- ja vakuutustoi-
minnot sekii tietohalhnto.

Yhtion varatoimitusj ohtaja,
YTM Ralf Lehtonen siirtyi osa-
aikaeltkkeelle 1.1.1996. Hiin
osallistuu strategiseen suunnitte-
luun ja asiakasyhteyksiin liitryvi-
en erikoisprojektien kehittiimi-
seen. FM Voitto Isomrikijai niin
ikddn osa-aikaeliikkeelle 1.2.96.
Hiin jatkaa edelleen yhtion tieto-
hallintojohtajana.

Yhtion toimitusjohtajana
toimii FK Pa avo Pitlccinen.

Maui Niemi

T-yuemxr*

Matti Mcihinen Kari Hcinninen
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English Summary

Statistics compiled from the
employment pension records
show that the economic depre-
ssion resulted in a major cutback
of the Finnish labour force. The
population insured for employ-
ment pension benefits declined
by roughly one-fifth against the
late 1980's, and 120,000 persons
failed to be covered by the
Employees' Pensions Act, TEL.
Job fumover also slowed down.
Whereas in the boom years of
the late 1980's half a million
contracts of employment under
TEL were both concluded and
terminated annually, this figure
dropped by almost one-half. The
young have been hardest hit by
this trend. From 1989 to 1994,
the proportion accounted for by
persons with contracts of
employment urder TEL in the
whole population declined in all
age brackets, but the decline was
clearly steepest among those
under 25. For instance, in age
bracket 20-24 the proportion
declined from 38% to 23Yo.The
decline was proportionately
lowest for those aged 50, but
measured in numbers, the labour
force participation of persons
over 50 has declined more than
that of the middle aged. How-
ever, statistics do not seem to
lend support to the public notion
that atypical contracts of
employment are becoming more
widespread.

ln her doctoral thesis, Raija
Viiisiinen of the University of
Kuopio discusses job insecurity
among the middle aged and their
coping strategies. For the study,
269 ganfully employed persons
between the ages of 45 and 54 in
the province of Kuopio were
interviewed. This age group was
chosen because people ofthis

age have fewer opportunities to
exit the labour market than older
people. The study found that the
middle aged, who have a long
work experience, are at the risk
of exhaustion, deteriorating
health and declining status.
More than half of the subjects of
the study were suffering from a
medically diagnosed illness, and
one in five reported that they
feared their work load would
disturb their mental balance.
Women are more concerned
about their health and wellbeing
than men and tend to be aware
ofchanges in their health earlier.

Viisdnen says that the
findings ofthe study support the
existence of a midlife crisis.
Previous studies have establish-
ed that between the ages of40
and 50, 807o ofmen experience
problems with themselves, the
environment, their goals and life
styles. Some react to the prob-
lems by falling ill. Women also
experience depression, bitter-
ness, and anxiety at this age. As
a rule, women worry about their
health and fear exclusion,
whereas men fear loss of esteem
and decline of stafus. However,
the study showed that women
over 45 are more capable than
men of coping with difficulties
at work and more often rely on
their family, relatives, and
friends as well as experts and
professionals for help and
support. Surprisingly enough,
the findings indicate that there is
a clear association between
experiences ofloss and insecur-
ity in childhood and youth and
job insecurity and coping
abilities in middle age.

The labour market gener-
ation, which Raija Viiisiinen
calls the age group under study,

has been used to full employ-
ment and typical contracts of
employment. When entering the
labour market they specialized in
a nrurow field. Now they try to
hold on to theirjobs although
accused of forming an obstacle
and posing a threat to the labour
market participation and career
prospects ofthe young. They are
often assignedjobs that younger
employees shun. One-fifth
thought it possible that this
might be the beginning of final
exclusion. One-third of the
respondents reported feeling
useless in the work community
and nearly one-halfsaid that
they sensed that they had lost
their esteem and status. Con-
sidering the approaching
shortage of labour, Viiisiinen
calls for measrues supporting the
middle aged in their efforts to
remain on the workforce and
emphasizes that people ofage 50
should be offered retraining.

On I January 1996, 10 years
had lapsed since the introduction
of the Freelance Employees'
Pensions Act, TaEL. a pension
act specifically desigrred for
persons who engage in artistic
work in which the element of
performance is an essential
quality and whose contract of
employment is meant to last for
less than a year. The average
person insured under ThEL is a
male musician under 25 years of
age. Nearly half of the persons
insured under the Act are
musicians and one-fifth are
actors. Joumalists, translators,
interpreters, and guides come
next. Around 12,000 persons are
annually insured under the Act.
Insurance under TaEL shall also
be taken out for foreign artists
performing in Finland, but

circumvention of the law and
negligence has occurred on the
part of employers.

In the client register there
are2,700 employers who make
regular contributions, the
broadcasting companies being
the major contributors. There are
currently around 500 persons
drawing a pension under ThEL.
In 1995, the Pension Fund for
Performing Artists paid out more
than FIM 9 million in pensions.
There were 105 new awards in
1995, most of them granted in
the form ofdisability pension on
grounds ofmental disorders and
musculoskeletal diseases.

The change-of-generation
programme which was intro-
duced in l974has been abolish-
ed. During the 22 years it was
effective, change-of-generation
pension was awarded to 29,000
farms.

Eija Puttonen
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Ekike-Eetu on
mukava, joskus
hiukan rireci vanha
herra, vai rouvako
lienee, joka nimi-
merkkinsd anta-
masta suojasta
esittdci mieli-
piteitdcin.

Ynndlaskua
Joskus, mutta vain joskus, Eetua harmittaa ettei ole tullut hankittua enemmdn viisautta. Jos
olisi tarpeeksi viisautta, nirn voisi vannaan keksid uusia hyvi2i laskutapoja. Niifii tiimii eliike-
j iirj estelmii nyt kaipaisi.

Otetaan vaikka esimerkiksi tuo paljon puhuttu perustekorko. Kun siirryttiin raha-asioissa
komentotaloudesta markkinatalouteen tuossa kahdeksankymmenlulun puolenv[lin tienoilla,
jouduttiin samalla toteamaan, etlilrahatuotti pankkitilillii paremmin kuin tyossii, jos niin voisi
sanoa.

Pahus, kun ei Eetulla sathrnut siti rahaa silloin olemaan, ei niin pennin hyrriiii. Velkoja
sitdvastoin riitti yllin kyllin.

Rahoja sijoitetaan yleensd varattomien velkoihin. Kun kansa, yritykset ja pankit rikastu-
vat ja viisastuvat, eikd ole niin kipeiiii tarvetta eikii halua ottaa lisiiii velkaa, on selvdd, ettzi
ennen pitkiiii niiiden sijoitusten tuotto, eli korko, laskee.

Eetukin joutui taannoin maksamaan liihes kahtakymmentd prosenttia veloistaan, nyt riit-
tii.ii kahdeksan. Ei ole ihme, ettd koyhiit ovat koyhtyneet ja rikkaat rikastuneet.

Yli kuuden ja puolen prosentin perustekoron kokoista korkoakaan ei kuulemma tahdo
endd saada. Tosin Eetu ja moni muu tavallinen pulliainen kyllii vieln othisi lainaa siihen hin-
taan, muttei teollisuus.

Onhan se vdhdn ongelmallinen tuo tilanne, kun pitiiisi siiilyttiiii eldkerahastot, maksuja-
kaan ei saisi korottaa, ja kuitenkin pitiiisi saada perustekorko alas. Kas siinii meillii ynnddmis-
tii !

Eetu maksaisi kuitenkin paljon mieluummin TEl-maksuja kuin pankkien tukiaisia. Ja
sitten vielii jotkut vaativat, ettii rahastoitujavaroja pitiiisi voida sijoittaa sekd kotimaisiin ettii
ulkomaisiin osakkeisiin ja muihin riskikohteisiin.

Mutta jos eldkerahat sijoitetaan kotimaisiin osakkeisiin niin ulkomaalaiset ostavat valtion
obligaatiot. Eli suomalaiset omistavat yhtirit, mutta ulkomaalaiset Suomen valtion. Vai miten
se nyt menikddn?

Jos taas rahat sijoitetaan ulkomaisiin yhtioihin, niin ulkomaalaiset ostavat sekii yhtitit,
ettd valtion. Entiis jos rahat menetetddn johdannaissopimuksissa, niin mistiikohdn konttorista
Eetu sitten hakisikaan eldkkeensd?

Jos nyt kuitenkin eldkerahat menisiviit uudestaan ja vdhdn halvemmalla kaupaksi vieraa-
na pddomana kotimaisille eliikevakuutuksia ostaville yhtioille, eli sellaisille, jotka tyollistiiviit
Suomen tyovoimaa, niin mitii pahaa siiniikii?in voisi olla? Kunhan hirurasta sovitaan.

Ekike-Eetu
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Kuukampania
ku uta moke ikkoja uastaan
Elfr keturvakeskuksen tiedotuskampanian tavoitteena on
! isiiti vaku utettujen uastu uta omien rekisteritietojensa va lvonnassa.
Kampanjassa k?iytetiiiin myOs tu-mainontaa.

Ui i me syksynd ETK koke i I i tv-ma i nontaa porrastettuna
Turun, Ta mpereen ia Keski-Suomen katsel ua I ue i I la.
19.2.1996 alkaen alkaen vuorossa on pddkaupunkiseutu,
sitten !tti- ja Pohjois-Suomija Lfinsi-Suomi kokeilualueita lukuunottamatta.
W-osuus peeilyy huhtikuun lopulla.

TV-mainoksessa kuunsirppi (kympin kol ikon reuna)
muuttuu auringoksi (koko kolikko). Yti valkenee piiiviiksi.
Puhe taustalla: "Kaikesta tehdystd tytistii uoi saada palkkaa,
m utta tyde ldkkeesi karttu u va i n i I mo itetu ista ty0suhte ista.
Tarkista omat elfr ketietosi.
Tiedustelukortin saat postista, Kelasta ja tydeliikepalvelupisteistd. "

Kuunsirppiteemaa kiiytetiidn mytis ETK:n tiedustelukortissa
sekd A3 -kokoisessa julisteessa.
Mol e mp ia voi ti lata maksutta ETK: n postituksesta.
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