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YUELAKE# SAiS
IT Itti

AJASSA PUHEENVUORO FAKTAA

U U D I STU KSELLA USKOTTAVA]V -
PAAN ELAKETURVAAN 2
Kansanedustaj a Maij a Perho pitiiii fyoeliike-
uudistusta mittavana ja siitd saatavia siiiist<ijii
merkittdvind. Hdnen mukaansa uudistus
myris parantaa tyciel2iketurvan uskottawutta.

KUNTOUTUKSEEN AJOISSA 6
YlilAakdri Sakari Tolan mukaan kuntoutus
aloitetaan yleensd turhan myrihdiin. Aika ja
sairauspdivdrahat vain kuluvat. Kun kuntou-
tus otetaan mahdollisimman varhaisessa vai-
heessapuheeksi, jii2i aikaa harkita eri vaihto-
ehtoja eikii eldkkeen hakemiseen tarvitse
ehkii ryhtyii ollenkaan.

RAKENTAVASTI ETEENPAN 8
Osastopii2illikk<i Eeva Ahokas tarjoaa Kelan
korkeatasoista fyokyvyn arvioinnin asian-
tuntemusta tulevaisuudessa mycis tyokyvyt-
t<imyysel Skkeiden ratkai sij oiden yhtei skiiyt-
tricin. Miten - siihen olisi yhteistyrissd haetta-
va vastauksia.

VUOROIN TYOSSA,
VUOROIN VAPAALLA 15
Suuri j oukko ty<itt<im i ii etsii itsel leen epiitoi-
voisesti leipdpuuta, vaikkapa lyhyempiiiikin.
Joillakin on taas tyotii liikaa, jopa loppuun
palamiseen asti. Kaksiluotiselta tyovuorotte-
lulta odotetaan lievirystii niiihin kumpaakin
ongelmaan.

SUUNTANA HWA TYOKYKY 26
Tydterveyslaitos j a Eliikevakuutusosakeyhti<i
Ilmarinen ovat yhdessd julkaisseet kirjan
"Hyvd tycikyky".

TYOTUVAN N/UUTOSTEN
JALJET NAXWAT 30
Tyoeliikepiiivdn paneeli pohti kysymystii,
jaksaako suomalainen tyoeliimiin murrokses-
sa.

NAN SEN NAN 5
Kaija-Liisa Kallisen mukaan joissakin lehti-
jutuissa on kehuthr, ettd "Puron paketti pur-
kaa eldkepommin" leikatessaan maksunko-
rotuksia. Sitii pommia, joka tikittiH tyonteki-
joiden terveyden ja ammattitaidon menettd-
mlsessa Ja tal plt-
kiiaikai uudet
lait eiviit tee suutariksi.

TUTKl-|TUA

KOKEIVUS JA KOKONAISUUDET
IKAIH]VISEN VALTIT 20
YlilaAkiiri Juhani Juntusen mukaan ikiiiiiinty-
viin tyrintekijdn valttikorttina ovat kokemus
ja kokonaisuuksien hallinta, vaikka ikiiiinty-
minen asettaa omat ehtonsa tyolle, ty<iympii-
ristolle ja organisaatiolle. Juntunen toimii
valmistumaisillaan olevan Ikiiiintyvii ar-
voonsa -ohjelman tutkimusjohtokunnan pu-
heenjohtajana.

ELAKEPOLITI I KAN KEHIryS,
TULONJAKOJAKOYHYYS 22
Koyhyyden poistamisen ohella tuloerojen ta-
saaminen on ollut suomalaisen yhteiskunta-
politiikan keskeisiii piiiimiiiiriii. Piiiimiiiiriiiin
vedoten ansiosidonnaisia eliikejiirjestelmid
on usein moitittu, ettii ne siiilyttiiviit tycimark-
kinoilla syntyneen eriarvoisuuden.

LYHYIDEN TYOSUHTEIDEN
KETJUTUS IVUUTTUU 11
Tyoeliikeuudistuksessa estetddn ty6suhtei-
den aiheeton pilkkonen tiukentamalla ketju-
tussd6nnostd.

ELAKELUPAUKSETPIAVAIMI\/IKSI 12
Tyonantajien, tyontekijoiden ja yrittiijien
luottamus eldketurvan kestdvyyteen edellyt-
tdd maksujen ja luvattujen etujen tasapainoa.
Pelkiit lupaukset ilman sovittua rahoitusta
ovat epduskottavia. Siksi lasketulta maksu-
uralta poikkeaminen edellyttii^ii mycis etuj en
tarkistuksia.

LISAELAKETU RVAN SOPEUTTAIV I -
NEN ELAKEUUDISTUKSEEN 18
Lis?ieliiketurvan taso on vakuutussopimuk-
sissa ja eldkekassan sekii eliikesiiiitioiden
sddnnriissd miiiiritelty niin, ettd perus- ja lisii-
eldketurva yhdessii muodostavat saumatto-
man kokonaisuuden. Lainmuutokset, jotka
muuttavat peruseliketurvan tasoa, heijastu-
vat myos lisdeldketurvaan.

TYO NSELLE JA ELAKEIKAISELLE
OMAT INDEKSIT 24
Vuodesta 1996 liihtien yli 65-vuotiaiden in-
deksitarkistukset eriytyvAt ff<iikiiisten indek-
sitarkistuksista.

UUSIA SOSIAALITURVA_
SOPI tV U KSIA SOLIV ITAAN
JAVANHOJA KORJATAAN 32
Muun muassa Israelin, Latvian ja Viron
kanssa neuvottelut ovat kdynnissii. EU-mai-
den kanssa aiemmin solmittuja sopimuksia
sopeutetaan Euroopan unionin siiiinnoksiin.

T-wruxr*



ITSE ASIASSI

UIKUNTA KANNATTAA 28
Silja Line Oy on kiiynnistiinyt yhdessd Suo-
men Urheiluopiston kanssa prqektin, jolla
henkilokunta yritetiiiin saada pysyvdsti liik-
keelle. Tavoitteena on tehdii jokaiselle ty<in-
tekij 511e oma liikuntastrategia.

VEL-VAKI VAHENryNYT
UHTS NELJANNEKSELLA 31
Valtion eldketurvan piirissii oleva aktiiviviiki
on vdhentynyt neljdn viimeisen vuoden aika-
na noin 65 000 henkilollii. Erityisen suuri
poistuma oli viime \nonna, jolloin 40 000
tyontekijiiii jiitti valtion palveluksen.

AJANKOHTAISTA ULKOMAILTA 33

VAKON pnArorsA 34

ETK: n SOVELTAI\4ISRATKAISUJA 35

TIEDOKSI 36

NIIMITYKSA 39
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mitiiiin aihetta haikailla pois nykyisestd asumiseen perustuvasta
viihimmiiisturvasta. Nyt toteutuva tytinjako vain lujittaa kansaneliik-
keen todellista merkitystii.
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Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Maija Perho:
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Ka nsa ned ustaj a M a iia Perho pitiiii tytie I ii keu ud istusta
mittavana ja siitd saatavia sddsttiid merkittdvind.
Leikka u ksi I la piiriiittidn pitkddn, jos keski pitkdn
ai kavd I i n talousennusteet eivdt tiiydel lisesti roma hda.
Hdnen mukaansa uudistus mytis parantaa tytieliike-
turvan uskottavuutta.

Maija Perho on ollut kansanedustaja vuodes-
ta l99l liihtien. Kokoomuksen johtoon hdn
on noussut rakettimaisesti: ensin puolueen
varapuheenjohtajaksi ja tdmdn vuoden kesdl-
ld puoluesihteeriksi. Eduskunnan sosiaali- ja
terveysvaliokunnassa hdn on tyoskennellyt
koko kansanedustajakautensa ajan ja viime
keviiiistii liihtien sen varapuheenj ohtaj ana.

Ennen kansanedustajuuttaan Maija Per-
ho toimi Turun kaupungin sosiaalitoimen-
johtajana. Valiokuntatyossd aiemmasta am-
matista on ollut paljon hycitya. Sita kautta
hiinellii on myris hyvd tuntuma suomalaiseen
arkeen. Jatkuva keskusteluyhteys kolle-
goitten kanssa on edelleen olemassa.

- Minulla on mahdollisuus testata heiltd
tiettyjii asioita ja heidiin on taas helppo ottaa

minuun yhteyttii. Lisiiksi olen mukana kdy-
tiintoii liihelld olevissa yhteisoissd, kuten
Kehitysvammaliitossa, A-klinikkasiiiiti<issii,
Huoltajasiiiitirissii jne. Mutta vaikka yritdn
ylliipitiiii niiitii kontaktej a ti etoi se sti, pakosta
kiiytiinnon soveltamisfycistd etddntyy.

Maija Perho sanoo itse tuntevansa tus-
kaa silloin, kun tietiiiijoillakin asioilla olevan
kiistattomasti huonot seuraukset pitemmiillii
aikaviilillii. Tiil lai sten siiiistopiiiitd sten takana
on kuitenkin aina tietoisuus siitii, ettii hyvin-
vointipalvelujen ylliipitiimisen takaa vain
valtion talouden kestdvd pohja. Talouden
kestdvd pohja on tietysti ollut liihtokohtana
eldkeratkaisui ssakin.

Oppositio ddnestytti
Tdtd haastattelua tehdessd tyoeliike- ja kan-
saneldkeuudistukset on juuri hyviiksytty va-
liokunnassa.

Asioiden kiisittelyssii ndkyi valiokun-
nassakin oppositio hallitus -asetelma. Op-
positio halusi pienempia leikkauksia ja esi-
merkiksi indeksijiirjestelmdn muutosehdo-
tukseen tuli vastaehdotus. Vastaehdotuksessa
indeksin rakennetta olisi painotettu enem-
mdn palkkaindeksillii.

- Kansaneldkeuudistuksesta syntyi puo-
lestaan suuri periaatteellinen kysymys: siii-
lyyk<i kansaneldkkeen kansanvakuutusluon-
ne vai ei. Keskustan mielestd muutos murtaa
sen. Ja lisdongelmaa aiheutti luonnollisesti
myds se tosiasia, ettd eldkeuudistuksessa
eliikkeet pienenevdt, Maija Perho toteaa.

Yhteisesti valiokunta halusi korostaa
sitii, ettii kun kansaneldkkeen pohjaosa jiiii
osalta kansalaisista kokonaan pois, se ei saa
tehdii ty<ikyvyttcimyyseliikkeiden ratkaisu-
kaytennostd kovin sattumanvaraista. Se on
mainiffu myris lain perusteluissa.

Maija Perho uskoo, ettd uudistukset me-
neviit liipi myds eduskunnassa hallituksen
esitysten mukaisesti opposition muutosesi-
tyksistii huolimatta. Joitakin aivan pienid
korjauksia tehdiiiin. Esimerkiksi sosiaali- ja
terveysvaliokunta ei ollut valmis poistamaan
kansaneldkkeen lapsikorotusta nuorilta
tyokyvyttomyyseliikeliiisilt?i. Yksityiskoh-
dan selvittdminen siinettiin kannustinlouk-
kuja pohtivalle tyoryhmiille, jonka tehtava-
nd on muun muassa selkiinnyttiiii perhepo-
liittisten etuuksien ja palvelujen kokonai-
suutta.

Kansalaiset vastustavat
Koska eldkeuudistuksessa leikataan monien
etuja, on luonnollista, ettd eri kansalais-
ryhmiit yrittiiviit vaikuttaa lakien sisiiltrion
kansanedustajien vilityksellii. Maija Perho
mycintdd, ettd kansalaisilta on tullut paljon
eliikeleikkauksia vastustavaa palautetta.

Siksi koko ajan on pidettiivii kirkkaana
mielessd, ettii jos nditd muutoksia ei tehtiiisi
tai ne vesitettiiisiin, me palkansaajat, kuten
myos tytinantajat, maksaisimme korkeampia
fy6eldkevakuutusmaksuja. Se taas vaikuttai-
si toisaalta palkansaajien ostovoimaan ja toi-
saalta yritysten ty6llistiimismahdollisuuk-
siin. Mutta kun tdmdn yhtrilon kokonaisuu-
den yrittiiii muistaa, niin muutokset pystyy
nielemddn.

Leikkaukset riittivdt
Maija Perho n[kee uudistuksen kestdvdnd
ratkaisuna. Tietysti mitddn ei voi sanoa aivan
sataprosenttisella varmuudella. Mikiili kes-
kipitkiin tiihtiiimen talousennusteet eivdt nyt
tiiydellisesti romahda, hdn uskoo tehdyillii
leikkauksilla piir.l ?ittiiviin pitkiiiin.

- Keskusteluissa mukana ollut yksilolli-
sen varhaiseldkkeen ik2irajan nostaminen 60
vuoteen tuskin ldhivuosina toteutuu. Olettai-
sin, ettd ensin halutaan katsoa, miten osa-
aikaeliike- ja yleensdkin ty6n jakamiseen liit-
tyviit tyciruorottelujiirjestelmiit ja tdmdn
tyyppiset asiat toimivat. Tyottomyysalustus-
piiiviltii kartfuva tyoeliikelisii saattaa tulla
tyottomyysturvaj iirjestelmdn kokonaisuudis-
tuksen kautta tarkastelun kohteeksi.

Kuntoutusmotivaation
herdttdmisesse ongelmia
Lakiuudistus korostaa kuntoutusta ja tytissii-
pysymistii. Kuitenkin samaan aikaan vaadi-
taan, elta vanhojen pitiiisi viiistyd ja antaa
nuorille mahdollisuus fyontekoon.

Maija Perho uskoo, ettd kuntoutusmoti-
vaation herdttdmisessd voi olla ongelmia.
Mutta kuntoutuksessa ei ole kysymys pelkiis-
tiiiin tyokyr,ysth vaan mytis toimintatyoky-
vystd eli ihmisen kokonaistilanteesta ja
kokonaishlvinvoinnista. Periaatteessa uu-
distuksen suunta on oikea.

Kuntoufuksen painottaminen on hdnen
mukaansa myds aikamoinen oppimisproses-
si alan henkilcikunnalle, tyciterveyshuollolle

J
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ja ty6paikoille. Siinii vaaditaan taas uuden-
laista osaamista ja yhteistyotii. Tiefysti my<is
tycieliikelaitoksilla on oma vastuunsa kannet-
tavanaan.

Ristiriitaa kuntoutuksen korostaminen
voi aiheuttaa niin nuorten tyrittrimien kuin
pitkiiiin tyossii olleiden kohdalla. Hyvin
usein tcjrmddn 30 vuotta hoitoalalla tycisken-
nelleeseen viisikympppiseen, joka tuntee
olevansa loppuunkulunut. Hdn olisi valmis
siirtymiiiin eliikkeelle seki omista liihtokoh-
distaan ja siksi, ettd hdnen vastavalmistunut
virkasisarensa saisi toitii. Ihmisille on ddret-
tcimdn vaikea selittria, miksei asia ole niin yk-
sinkertaisesti hoidettavissa: eliikkeiden ja
fycittcimyysturvan rahoifukset kulkevat omia
putkiaan eikii niitii voi keskenddn sotkea.

- Viime kaudella 55-vuotiaiden eldk-
keelle siirtiimisestd tehtiin lakialoite, joka
uusittiin tiillii kaudella. Attia ottaen aloittee-
seen olisi helppo yhtyii. Mutta kun me olem-
me j uuri eliikejiirjestelm5S muuttaneet eliike-
menojen hrllitsemiseksi ja keskimiidrdisen
eliikeiiin nostamiseksi, niin tiimiihiin olisi
pdinvastainen tekijii. Hetken lohtu, jonka
seurauksena eldke-etuja jouduttarsiin taas
tulevaisuudessa karsimaan, Maija Perho
muistuttaa.

Nuorten kritiikki vaimentuu?
Tyoeliikeuudistus parantaa Maija Perhon
mielestd tyoeldketurvan uskottavuutta. Var-
sinkin nuorten kritiikki sukupolvien vdlisestd
oikeudenmukaisuudesta vaimenfuu: kun
nuorille itselleen valkenee, ettii viel?ikin radi-
kaalimmat ratkai sut huonontaisivat merkittd-
viisti heidiin omia eldkkeitddn.

- Kokonaan se ei ole kritiikkiii vaimen-
tanut. Toisaalta kun vaihtoehtona on enene-
vdssd mddrin yksityisten eldkevakuutusten
kdyttri, on kyettdvd myris arvioimaan, onko
kansalaisilla varaa riittdvdn kattavasti kus-
tantaa itselleen vakuutus. Ja ilmeisesti tiillai-
sessa ty6tt<imyystilanteessa sekin arveluttaa.

-Yhdeksi vaihtoehdoksi on tarjottu huo-
mattavasti heikompaa I aki siiiitei stii tytieliike-
turvaa. Mutta kyllii mind kuulun niiihin ny-
kyisen tyoeldketurvan puolustajiin, Maija
Perho tunnustaa.

Maksujen alennukset
tytil lisffiii elvfiimdii n
Yrittiijien mukaan liian korkeat viililliset ty<i-
voimakustannukset hidastavat fyollistiimistii.
Nyt tytieliikeuudistuksella hillitiiAn vakuu-
tusmaksun nousua. Ja tyrinantajan tyotto-
myysvakuufusmaksua pudotettiin reilusti.

Viilillisten ryovoimakulujen alentami-
nen on hallituksen ryollisyysohjelman punai-
nen lanka, ja siksi alennukset myris tehtiin.
Maksuthan ovat pitemmdn ajan tarkastelussa
merkittdvdsti alentuneet. Tilanteessa, jossa
tycittcimyys oli alhainen, oli maksukin alhai-
nen. Mutta siita, mihin maksut v?ilill2i kohosi-
vat, on nyt tultu yhteen prosenttiin palk-
kasummasta ensimmdisen viiden miljoonan
osalta.

Pidiin maksujen alentamista tdrkednd
asiana. Ja kun yrittAjat ovat kaikissa yh-
teyksissd korostaneet, kuinka suuri tyollis-
tdmisen tai lisiihenkilokuman palkkaamisen
este vdlilliset tyrivoimakustannukset ovat,
ny se sitten niihdiiiin. On annettu sitii, mitii
on pyydetty ja toivottavasti myris tapahtuu
sitd, mitd ikiiiin kuin on luvattu, Maija Perho
toivoo.

Haastattelu:
Marja-Liisa Takala

Kuvat:
Kristina Issakainen

Kans anedustaj a Maij a Perhon mielestci
E lciketurvakes kus on as iantunt ij ael in,
joka pitriri eduskunnan sosiaali-ja terveys-
valiokunnan ajan tasalla siitd,
ovatko elrikejcirjestelmdt toimivia
ja turvallisia.

Ka n nustin !oukkutytiryhmd
perheiden asialle
Tiinii syksynii aloitti ty<insd ministeri Aq'a
Alhon vetdmd kannustinloukkutyriryhmii.
Sen tehtdvdnd on ensimmdiseksi selviftaa la-
hinnii lapsiperheiden kokemia ongelmia,
joissa tulonlisdys saattaa johtaa kiiteenjii2iv[n
tulon pienenemiseen. Suurin syy siihen ovat
jyrkiisti porrastetut piiiviihoitomaksut. Kun
samanaikaisesti monet etuudet ja palvelu-
maksut ovat tulosidonnaisia ja verotus voi-
makkaasti progressiivinen, niin luonnolli-
sestikaan jii4'estelmii ei ole kaikilta osin
oikeudenmukainen j a kannustava.

- Perheissd syntyy tilanteita, joissa ru-
koillaan palkankorotusten sijasta tyonan-
tajalta, ettei korotusta tarvitsisi ottaa vastaan.
Korotus pienentdisi kiiteen jiiiiviiii tuloa hoi-
tomaksujen nousun takia.

Maija Perhon mukaan tdllaisten ongel-
mien tarkastelua pitiiisi mahdollisuuksien
mukaan laajentaa. Vaikeutena on kuitenkin
jiiq'estelmien massiivisuus ja monimutkai-
SUUS.

- Toivoisin myos, ettii ryottomyysfur-
vajiirjestelmiin uudistuksessa ei mietittdisi
pelkiistiiiin markkoja eli millii tavalla etuuk-
sia muutetaan. Vaan tarkasteltaisiin, toimiiko
jiirjestelmii yksilcin ja kansantalouden kan-
nalta optimaalisella tavalla.

- Eniiii ei saisi syntyii sellaista tilannetta,
jossa tyrittomyysaikana vastaanotettu lisiityo
katkaisee pdivdrahan maksamisen niin
pitkiiksi aikaa, ettd henkil<jn toimeentulo
vaarantuu. Kaikki tiillaiset byrokratiasta ja
hallinnoinnista johtuvat epiikohdat pitiiisi
olla purettavissa nykyisen tietotekniikan ai-
kana. Maija Perho vaatii.

Samalla tycittomyysturvajiirjestelmii
ruokkii harmaita markkinoita, jotka ovat pai-
suneet suunnattomiksi.

- Jotta tavalliset kansalaisetkin voisivat
teetaft ea kylpyhuoneremonttinsa valonkestd-
viisti, tyrin teettiij i I le pitiii si myontdd verohel -
potuksia: esimerkiksi maksetut sosiaaliturva-
maksut saisi vdhentdii tiegyn rajaan asti
verotuksessa. Sama menettely pitiiisi ulottaa
myos lapsenhoitojiirjestelyihin, kansanedus-
taja ja Kansallisen Kokoomuksen puo-
luesihteeri Maija Perho ehdottaa.
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pahana, SAK
muutoinkin jiirkeviinii as-

Enemmiin

leik- kamallit
lamavuosista ai-

vai ei. Kun
kuitenkin akuntaa.

astua indeksi-
alemmal-

le portaalle.

niska- teiden vakuuttamisen. Asian rat-

van

keturvan aukon korjaaminen rat-
kottavaksi. Toivottavasti silloin
ymmiinetiiiin laaj asti, ette tydelii-
keturvaa on kehitettiivii mytis
ty6eliimiin muutosten mutaan.

Joissakin lehtijutuissa on tii-
ditty kehumaan; etki "Puron pa-
Lrtti purkaa eliikepommin" leika-
tessaan maksulkorotuksia. Sitii
pommia, j oka tiln'ttiiii tydntekij tii-
den terveyden ja ammauitaidon
menefi{rnisessii ja ty6lqrvytt6-
myyseliikkeelle tai pitkiiaikais-
ty6tttimyyteen joutumisessa,
vuoden alusta voimaan hrlevat
lait eiviit kuitenkaan tee suutarik-
si. Tiimiin uhkan torjuminen ei
onnistu tytieliikelakien avulla.

ei ole

Tetii vaikea niellii

asti, palki-
. Porkka-

terveille, mutta

las- Siksi
tanut tuskaa ja esil-

H muutosmallien vaiku-

piietettiiu osaksi
kaikille 90-luvun **{<

muutos leikkaa jo Sosiaaliturvan kehittiimiselle
voidaan a$ettaa seuraavia kri-
teereitii: kustannusrealismi, tyo-
eliimiin ja yhteiskunnan muutos-
ten huomioon ottaminen, sosiaa-
lipoliittinen oikeudenmukaisuus
ja lainsiitidiinndn selkeys. Vuo-
den 1996 alusta voimaan tuleva
"Puron paketti " ldyt&i"id mainiosti
kriteereistli ensimmdiseno mutta
varsin huonosti viimeisen.

Itse kukin arvioikoon muu-

ansaittuja el men-
pitem- tuntui

anlMy6s TEL-in-
koko aeuvotte-

kummallista, kos-
ja ka tiedettiin elikepalkan laskuta-

van muutostea poikivan sfiiistojti
havaiuavammin vasta seurznvan
wosiflrhannen puolella.

SAK:n piirissii kyllii tajut-

rnaa-

Jo-

tiin, eftii
maksu-

kasvua

indeksikorotuk- tuu sitii
ansaintaperiaate

tosten
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voidaanko vdliaikaisilla laeilla

min kaikki tydsuhdeajat tulevat
mukaan eliikettii laskettaessa.

kominen P-uron sopimuksen osa-
na ei onnistunut, ja kesiikuukau-
sien jatkotyti poiki TTTsopi-
mukseen kirj attuna ketjutussiiiin-
ndn muutoksen, vakluttamisen
kiertiimisen kiellon ja uuden sel-

.,*l I

nam
tehdyt
liaukset

Mutta mallit tulevan .ajan

j

hankdqs,'hyviiksyii SAK:ssa ja
sen j?isenliitoissa, koska riski

KALLNEN
Keshujdrjestdn

meninii. Niinpn esitys palkkake-
hityksen vaikutukse'n pianen-
tiimisestii vanhuuseliikeaikaisten

tyttkyvyn menetrlimiseen ja sitii
mytitii ennenaikaiseen tytielii-
miistii ulos lytintiin; on duunari-
.toissii ty6skentelevillti naisilla ja
,miehilli yhtii suuri.

Peettiijii pehmiteltiin euro-
vedailuin:,Suomessa,'gallitaan

johtajien nguvonpito r ffi{-mak*
suj en tasaisemurasta kht8ksostii
tiivistyi Kari Puron johdolla ta-
,:*oitteena malsukorotusten pie-
tentiiminen jo wonna 1996.
Siist<ikeinot piti siis va!$+ siten,
ettti leikattatisiin eltikemenoa seki
lyhyell2i ettii pitemmlillii aikavii-
fiIl&. Ratkalsuurt plilsy oli hanka-
laa, koska tahtoja oli viihiatiiin
yhtii monta krrio tydma&kina-
osapuolia: mik?i sopi yhdelle, ei

p.arempi taso tyti$rvyttdmien
bliikkeisiin kuin useimmissa EU-

Heille
ralsen

eteen.

olisi
useita

,a Jo Yuonna
runsaat

Suuren
sillii

palk-
olivat la-

TEL-maksun
takaisinmak-

mahdottomana aja-

kaksipro-
maksuko-

k6ynyt toiselle. saavat keppiii!
Yksi s?iiistiikeinoista ei trot- Keskustelu

tulsista oli valitettavasti ainakin,r on entistii suurempi.

tiin ikiirakenteen
,vanhuuseliikkeellii



KI' NTOUTU ]GEEN AJO ISSA
Eldkeuudistus korostaa:

Ty<ieliikelaitokset ovat aloittamassa laajaa
koulutusoh.i elmaa, jolla on tarkoitus muuttaa
eliikkeelle suuntautunutta ajattelutapaa kun-
toutuspainottei seksi. Kiiytiinn<i s sii tama tar-
koittaa, ettii tycipaikoilla ja tydterveyshuol-
lossa kuntoutus aloitetaan heti, kun tyrinteki-jiin tyokyvyssd havaitaan heikkenemisen
merkkejii. Vastuu tdstd on linjajohdolla, ty<i-
terveyshuollolla ja ty<intekijiillzi itselliiiin.

Nyt ei ole tekeillii suurta kuntoutusuu-
distusta vaan kyseessd on eldkeuudisfuksen
osa-alue. Kuntoutusta koskevat li siiykset tuli-
vat tycieliikelakeihin jo \.uonna 1991. Edus-
kunta on kuitenkin halunnut erityisesti koros-
taa kuntoutuksen merkitystii myos nyt voi-
maan tulevissa siiiidriksissii.

Kysymyksessd on ennen kaikkea laaja
kuntoutusta koskeva koulutusprojekti. Tyo-
kykya ylliipitdvdn toiminnan osapuolet ovat
kaikki mukana, tycinantajat, tyontekijet, tyo-
el dkel aitokset j a tyomarkkinaj iirj estot. Ty6-
elikekuntoutus on edelleen harkinnanvarais-
ta ja tiihtiiii ammattitaidon ylldpitdmiseen,
tyrikyvyn sdilyttdmiseen tai palauttamiseen
ja tyossii pysymiseen.

- Asioihin pitiiisi pystyd puuttumaan
ajoissa ja toimimaan ennen kuin ty<intekijii
haluaa eldkkeelle, yliliiiikiiri Sakari Tola to-
teaa.

Vajaakuntoisten seulonnasta
tytiyhteistil I iseen toi mi ntaa n
Ihmisi5 tulisi kannustaa tyrinteon jatkami-
seen ja samalla asettaa tyokykyii ylkipitiiviit
j a kuntouttavat toimet ensisij aisiksi eliikkee-
seen ndhden. Ihanteellinen tilanne on tycipai-
koilla, joissa kuntoutetaan ennakoivasti eli
huolehditaan koko tyoyhteis<in kunnosta en-
nen kuin kukaan pddsee heikentymddn vajaa-
kuntoiseksi.

Vajaakuntoiset tiiytyy fumistaa var-
hain ja tehdd muuta kuin kirjoittaa eldkelau-
sunto. Kuntoutukseen ei vain seulota tai poi-
mita vajaakuntoisia vaan koko tyoyhteis6n
toimintakykyri ylliipidetiiZin tietoisen aktii-
visesti, Sakari Tola sanoo.

Nykypiiiviinii on aina kiire, vaikka muu-
ten tyciolosuhteet ovat muuttuneet parem-
miksi. Ennen tycit olivat paljon raskaampia
mutta ihmiset pysyiviit silti tycissii kiinni van-
hemmiksi.

Tyrissii kiiyvii viiestci vanhenee ja heitii
uhkaa hidas vdsyminen, siksi tarvitaan jous-
toja. Tyciolosuhteisiin pitiiisi tarvittaessa

puuttua ja jiirjestiiii ne niin, ettd ihmiset sel-
vi6vdt tehtdvistddn.

On lyhyniikoistii, ettii ihmisist[ ote-
taan kaikki irti. Tietty sietoraja tulee vastaan.
Kuntouttajan ndkokulmasta miehitys ryopai-
koilla pidetiiiin liian pienenii, kun vielii kaik-
kien tulee olla moniammatillisia ja tycitii teh-
diiiin I I0 prosenttisella tehokkuudella. Eivdt
ihmiset jaksa loputtomiin.

Laman aikana voi venyd, mutta kun se
on ohi, pitiiii voida normalisoitua. Tyoelii-
mdssd ei kaikilta pitiiisi vaatia 100 prosenttis-
ta suoritusta.

- Ennen ty<ipaikoilla oli eritasoisesti t<ii-
td paiskovia. Rajoittunut toimintakyky oi-
keutti viihiiisempddn tytipanokseen, jolloin
vaj aakuntoinenkin pysyi tyci s sii mukana. Tyot
on mitoitettava niin, ettd sillii porukalla pdr-
jdtaan, Tola pohtii.

Tyonantajalla on ensisijainen vastuu
tyontekijiin varhaisesta kuntoutukseen oh-
jaamisesta. Jos tyokyky on vaarassa ja halu-
taan esimerkiksi tyokokeilua, yhteistyo elii-
keyhtion kanssa kannattaa. Vakuutetulle voi-
daan maksaa kuntoutusrahaa tyokokeilun tai
tyoharj oittelun aj alta.

Uudistus liihtee ty<ipaikoilta, joissa tulisi
toimia tycikyvyn ja hyvinvoinnin edistdmi-
seksi. Tyoeliikelaitos varmistaa kuntoutuk-
sen toteutumisen taloudellisesti ja voi olla
kuntoutuksen jiirjestiijti jo siinii vaiheessa,
kun ihminen on vield tycissd tai lyhyellii
sairaslomalla.

Ku ntoutuspddttikset nopeasti
Yliliiiikiiri Sakari Tolan mukaan kuntoufus
aloitetaan yleensd turhan myohdiin. Aika ku-
luu ja sairauspdivlrahat kuluvat. Kun kun-
toutus otetaan mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa puheeksi, jiiii aikaa harkita eri
vaihtoehtoja eikii eliikkeen hakemiseen tar-
vitse ehkd ryhtyd ollenkaan.

Kuntoutusta koskevat piiiitokset pitiiisi
tehdd nopeasti, silld kuntoutettavalle on
my<is varattava aikaa kypsytellii hiintii itse-
ddn koskevia muutoksia, esimerkiksi tyciko-
keilua tai uuden ammatin opiskelua. Tyoelii-
kejiirjestelmiin vastuulleen ottamat varhaiset
kuntoutustilanteet todenndkciisesti lisiiiin-
tyviit ja ne korvataan kuntoutusrahalla. Niiin
kuntoutustukien ja varsinkin toistaiseksi
mycinnettdvien tyokyvytt<imyyseliikkeiden
odotetaan vdhentyvdn.

Eldkehakemusvaiheessa jiirjestettiivii

kuntoutus on usein liian myohiiistd, koska
ihminen on jo silloin yleensi saanut tiydet
sairauspdivdrahat ja eldkehakemus on kuin
viimeinen varmistus tyokyvytt<imyydelle.

Kuntoutus koskee niitii ihmisiii, joilla
on vielS tycikapasiteettia jaljellii, silld toki
suurimmalla osalla eldkettd hakevista tyo-
kyvy,tt<imyys on selvd.

Kun henkilo on saanut 300 piiiviiii sai-
rauspdivdrahaa ja saa sen jdlkeen eliikehake-
mukseensa hylkiiiiviin pddtoksen, hdn on pet-
tynyt. Mikiili tyolgrvyttomyys ei lausuntoa
kirjoitettaessa ole selvd, hakijalle pitiiisi
ajoissa kertoa, ettei eldkkeen saaminen ole
varrnaa. Tiill<iin hakija voi vield itse harkita,
haluaako hdn ottaa sen riskin, ettd hakemuk-
seen aikanaan tulee kielteinen piiiitos.

YlileAkari Tola korostaa, ettd tehosta-
malla kuntoutusta ei ole tarkoitus kiristii2i
eliikkeelle p?iiisyii vaan ettd koulutuksella ja
j iirkeviil I ii yhteistyol I ii pii?istiiiin hyviiiin lop-
putulokseen.

Tytikyvfitimyyden arvioinn ista
tydkyvyn arviointiin
Ty<iterveys- ja tyopaikkaliiiikdreitd on tarkoi-
tus kouluttaa uudenlaiseen ajattelutapaan
tycikyvyn arvioinnissa. Lddkdrinlausunnois-
sa he joutuvat vastaisuudessa aikaisempaa
enemmdn arvioimaan potilaan toimintaky-
kyd ja ottamaan kantaa jaljella olevaan tyci-
kykyyn.

Lddkdrinlausunnosta tulisi ilmetd, voi-
daanko potilas kuntouttaa ja onko se realis-
tista. Liiiikiirikoulufushankkeessa on pitkAld
kysymys tyokyvyn arvioinnin ja kuntou-
tusmycinteisen ajattelun kehittdmisestd.

Miiiiriiaikai sia tyokyvytt<imyyseliikkeitii
ei endd ensi vuoden alusta mycinnetii. Tilalle
tul ee kuntoutustuki, j oka edellyttiiii asianmu-
kaista hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa. Sille
on varattu tilaa uudistefussa B-ldhkdrinlau-
suntolomakkeessa.

Koulutushankkeen tavoitteena on saada
liiiikiirit entistd kiinnostuneemmin paneutu-
maan tyokyvyn arviointiin ja tarkoituksen-
mukaisten liiiikiirinlausuntojen kirjoittami-
seen. Ndin eldkehakemuksien mddrdn odote-
taan vdhenevdn ja hylkiiysprosentin pie-
nenevdn.

- Nimenomaan toimintatyokykyii osa-
taan mitata, joissakin sairausryhmissii hyvin-
kin luotettavasti. Uusi ajattelutapa korostaa
toimintakpyn ja ty<ikyvyn eroa. Paljonko
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toimintakykyii on jnljellii ja mitii sillii voi-
daan tehdd tyossa. LaAkArit eivdt voi tuntea
kaikkia kuntoutus- eivdtkd varsinkaan koulu-
tusjiirjestelmid, mutta heidiin tulee tietiiii, mi-
hin potilas ohjataan avun saamiseksi.

- Yliopistojen liiiikiirikoulutukseen on
olemassa omat suunnitelmansa, toteaa ylil56-
kiiri Sakari Tola, joka on opettanut tuleville
liiiikiireille jo 20 vuoden ajan tyoliiiiketiedet-
tii, nykyisin vakuutuslddketiedettd.

eliimii ja seldn kuormirus kivun sallimissa ra-
joissa. Pelkkii lepo ei selkiiii paranna vaan voi
jopa huonontaa tilannetta.

- Nyt olemme sen ongelman edessd, ettd
ihmiset uupuvat ja masentuvat. Pelkkd uupu-
mus ei kuitenkaan oikeuta tyokyvyttomyys-
eldkkeeseen. Mielenterveys on ongelmalli-
nen mitattava ja niiyttiiii, ettd sen tarkka mdd-
rittdminen on kaikkein vaikeinta niiistii kol-
mesta sairausryhmiistii. Meiltii puutnrvat hy-
vdt mittausmenetelmdt. Kuinka masentunut
pitiia olla ja kuinka pysyviiii sen tulee olla,
jotta saisi eldkkeen, Tola tdsmentid.

lutusprojektista jdd toivottavasti pysyvii jiilki.
Projekti jatkuu sen jiilkeen alueellisena ja
paikallisena. Valmiit organisaatiot ja toimin-
tamallit ovat olemassa tyontekrjoiden tyoky-
lyn ylliipitoon ja kuntoutukseen.

Koulufushanke on edennyt myos hyvds-
sii yhteisryossd Kelan kanssa. Kelalla on laa-
ja asiantuntijaverkosto ja koulutuksen sisdl-
k!,std on sovittu piiiil lekkiiisty<in viilttiimi sek-
sl.

- Kyllii tiimii on oikeasti yhteinen intres-
si, Sakari Tola toteaa.

- Eliikkeelle siirtymisikiiii on saatava

J

- Kuntoutusta koskevat peatdkset pitiiisi tehdd nopeasti, mieluiten silloin, kun ihminen on vield
tytissd tai lyhyelld sairaslomalla, toteaa ylildikdri Sakari Tola Eldke-Varmasta.

Hiin johti vuoden 96 eld keuud istu ksen tytikwytttimyystytiryh md n ty(iH.

Suuria ikdluokkia
uhkaavat sairaudet
- Tyokyvyttomyyseliikkeitd aiheuttaneissa
sairauksissa on ollut kolme kehitysaaltoa.
Sydiin- ja verisuonitaudit aiheuttivat tyoelA-
kejiirjestelmiin alkuruosikymmenind eniten
tyrikyvyttomyyseliikkeitii. Kun niiitii tauteja
opittiin torjumaan ja hoitamaan, ovat ne v5-
hentyneet jatkuvasti. N1't tiedetiiiin, etti in-
farktin liipikiiynyt voi palata tydhon, Tola to-
teaa.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat olleet
toinen suuri ty<ilqrvyttomyyseliikkeitii aihe-
uttanut ryhmii. Jos selkd on kipeii, hoitoon
kuuluu nykyisin mahdollisimman normaali

- Vakavat mielenterveyssairaudet ovat
selkeiimpiii tdssd suhteessa.

Suhtautuminen ja hoitotavat psyrykki-
siin sairauksiin ovat muuttuneet. Tiinii piiivii-
nd mielenterveysongelmia ja -sairauksia osa-
taan ehkdistdja hoitaaja silti n[istii sairauk-
sista johtuvia eliikkeitii tulee kaiken aikaa li-
siiii, Tola ihmettelee.

Tydtd tekemdlld parempi eldke
Koulutusprojektiin kuuluu, ettii kukin tyoelii-
keyhtici huolehtii ornien asiakkaittensa valis-
tamisesta uudenlaiseen kuntoutusajatteluun.
Tdstd massiivisesta kahden vuoden kou-

nostettua. Tycinantajan intressissd on, ettd hdn
saa tycipanoksen ja viilttyy liian aikaisilta
eliikelaskuilta. Ty<intekijiin etu pitaisi olla,
ettii hiin saa aikanaan paremman eldkkeen.
Jos emme pysty niiillti keinoilla nostamaan
el5kkeellej iiiimi sikdii, j iilj elle j iiii vai n ikiiviii
keinoja tilanteen hallitsemiseksi. Uskon kyl-
16, ettd suurin osa ihmisistii on mieluummin
t<iissii kuin eliikkeellii, silloin kun ty<ikykyii
on jiiljellii, vakuuttaa yliliiiikiiri Sakari Tola.

Haastattelu:
RITVA RANTANEN
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Kansaneldkkeen sosiaalivakuutuksen luonne katoaa,
mutta sen rooli vdhimmdiselfikkeend sdilyy.

Ke I a n i dd m i n e n usei m p i en tyti kyvytttimyysratka isui en
ulkopuolelle hdmmentdd;

on ko yhtend i nen ratka is u kiiytii ntti u hattu na ?

- Kansaneldkkeen rooli viihimmiiiseliikkee-
nd ei ole muuttumassa, vaikka kansanel[k-
keen pohjaosa muuttuukin ensi vuoden alus-
sa el[kevdhenteiseksi. Tehtiiviijako viihim-
mdiseldkkeen ja ty6eliikkeen kesken s?iilyy -
siihen muutos ei olennaisesti vaikuta. Kan-
saneldke tulee edelleen olemaan viihimmtiis-
eliike, jolla tiiydennetiiiin tytieliikettii, jos se
on pleru.

Osastopiiiillikkti Eeva Ahokkaan mu-
kaan kansanel?ikejiirjestelmdn uudistaminen
sisiiltiiii kuitenkin suuren periaatteellisen rat-
kaisun:

- Kansaneldkkeen sosiaalivakuutuksen
luonne katoaa. Kansaneldke ei tule entiseen
tapazlendd kuulumaan koko vdest<ille, vaan
ainoastaan niille, joiden tytreliike jiiii suhteel-
lisen pieneksi tai joille sitii ei kerry lainkaan.
Kansalaisille, jotka ovat osallistuneet kan-
saneliikevakuutuksen rahoittamiseen maksa-
malla kansaneldkevakuutusmaksua, on ai
emmin taattu viihintiiiin pohjaosan, nykyisin
445 mklkk, suuruinen vastine maksuilleen.
Vastine alkaa nyt osalta eldkkeensaajiajoko
pienentyii tai jaada kokonaan saamatta.

Pitkii^iin Kelassa tytrskennellyttii Eeva
Ahokasta niimii eliikerakenne- ja oikeus-
turvakysymykset askamrttavat ja hiin on ko-
kenut sosiaaliturvaan kohdistuneet sdiistci-
toimet "kovana paikkana", mutta toteaa, ettd:

- Asia on nyt niiin. Siihen tyydytiiiin.
Uudistukset toteutetaan - ja parhaalla mah-
dollisella tavalla. Tiim?i on toimeenpanevan
organisaation liihtdkohta ollut aina ja tulee
olemaan tiimiinkin asian kohdalla.

Hdn arvioi, etti muutosvaiheessa kiistat-
ta tulee esille asiakkaiden ja ehkl asian-
tuntijoidenkin vaikeasti ymmiirrettiivid seik-
koja:

- Mutta varmasti on ollut vaikea loytiiii
esimerkiksi yhteensovihrksessa jonkun
muun tyyppisiii ratkaisuja kuin mitii nyt on
tehty.

Kelalta tukea
ratkaisukflytinnOlle
Eeva Ahokas haluaa ldhted toteuttamaan
muutosta rakentavasti ja viedii sitd eteenpdin
yhteistytissii. Ndmd sanat hiin osoittaa erityi-
sesti tycieliikelaitoksille, j oiden kanssa j drj es-
telmiillinen yhteistyti tytilqrvytttimyyseldke-
piiiitoksissii kokee nyt mullistuksen; Kela tu-
lee olemaan endd mukana vain osassa konk-
reettisista p?iiit<iksistii:

- Uudistuksella on perustavaa laatua
oleva vaikutus tytilqrvytttimyyseliikkeiden
ratkaisukiiytiinttion. Kela on kiisitellyt koko
vieston eliikehakemukset ja vaikuttanut kes-
keisesti yhtendisen ratkaisulinjan muodostu-
miseen. Ratkaisuista on neuvoteltu aina tyii-
eldkelaitosten kanssa. Ennakkoilmoitus- ja
neuvottelumenettely on taannut kansaneld-
kettii ja tyoeliikettii hakeneelle yhtendisen
ratkaisun. Nyt menettely kapeutuu oleelli ses-
ti. Suuresta osasta pddtoksia yhteiskaytiinn6n
vaikutus jiiii pois. Kela siirtyy yhdeksi laitok-
seksi monien muiden tycikyvyttomyyttii
kdsittelevien laitosten joukkoon.

Eeva Ahokas kokee 6mdn "suurena
haasteena" sekd Kelalle ettd erityisesti
ry6elekej arj estelmiille :

- Miten huolehdimme edelleen yhteniii-
sestd ratkaisulinjasta koko maassa?, hiin ky-
syy ja toivoo saavansa vastauksia sosiaali- ja
terveysministeri<in ns. LETKA- tyoryhmiis-
s6, joka pohtii laajasti tyokyvyttomyyteen
liittyvie ongelmia ja tulee todenndkoisesti
selvittiimii?in muun muassa juuri siild, miten
ratkaisuj en yhteniiisyyden seuranta jdrjestet-
tiiisiin. Hdn on itse tyossii mukana.

Eruren tytiryhmdn tulosten valmistumis-
ta EevaAhokas ei halua esittiiii ehdotuksiaan,
miten hdnen mielestddn valtakunnallinen yh-
tendinen ratkaisukiiytiintti taattaisiin, mutta
hdn ndkee, ettii tyoeliikelaitokset ovat tdlld
osin uuden, vaativan tehfiven edess6.

- Tyttlqrvyttttmyyden arvioinneissa Ke-
lalla on perinteisesti huomionarvoinen rooli
ja kokemus sairauspdiv[raharatkaisujen ja

kuntoutuksen puolelta. Kela on mukana ih-
misen eldmdn jatkumossa, joka saattaajohtaa
tytikyvytttimyyseliikkeelle. Kela on edel-
leenkin tehostanut ja panostanut ty<ikyvyn
arviointiin sairaus- ja kuntoutuspiiiviiraha-
kaudella ja kuntoutustarpeen miiiirityksessii
ja muun muassa sairausplivdrahan hakuajan
lyhenldminen lisiiii Kelan mahdollisuuksia
hoitaa niiitii tehtiiviii. Sitii kautta saattaa loy-
tyii tulevalle yhteniiiselle ratkaisuktiyiinnolle
korkeatasoista apua jakeinoja, hdn uskoo.

Tirlevatko tyokyvytt<imyysratkaisut ole-
maan perusteiltaan erilaisia, kun Kelan yhte-
niiistiivlii osuutta ei ole enid mukana, sili
hiin ei tohdi ennakoida, vaan haluaa mie-
luummin kehittiiii yhteistyomuotoja tytielii-
kelaitosten kanssa ja pyrkiii selviytymiiiin
ongelmista yhdessii.

Eikii hiin ole halukas menemddn tyoelii-
kelaitosten "tontille" sanomaan niiden puo-
lesta, mild muutoksia tytikyvyttomyyden ar-
viointikiiyt?innossd saattaisi olla tarpeen. Hdn
viittaa toiveikkaana LETKA-ty<iryhmiiiin ja
sen kanssa yhdess[ saavutettaviin tuloksiin.

- Tytikpynarvioinnin jatkumossa ja
eliikej iirj estelmien kehitrimisessd Kelalla on
hyvd asiantuntemus. On hyv6, ettd sild asian-
tuntemusta edelleen kdytet'dAn, Eeva Ahokas
sanoo.

Tulossa 0 markan pfrfrtdksid
Uudistusten toteuduttua kokonaisuudessaan
vuonna 1997 Kelan ratkaistaviksi niin tytiky-
vyttomyys- kuin muissakin kansaneldkkeis-
sii jiiiiviit vain ne hakemukset, joissa kansan-
eliikettii tulee maksettavaksi eli niiden haki-
joiden eldkkeet, joiden ansioeldkkeet ovat
alle4500-5300mklkk.

Ensi luonna Kela tulee kuitenkin vielii
kdsittelemddn markkamddrdisten eldkeoike-
uksien rinnalla mycis teoreettisia eliikeoi-
keuksia, myos tytikyvyttomyyseliikkeiden

Osastoptdtlikkti Eeva Ahokas Kelan eldke- ia toimeentuloturvaosastolta Helsingistd
tarjoaa Kela n korkeatasoista tyOkyvyn arvioinn in asiantuntemusta tulevaisuudessa
myds Wtikyr/ytttimyyselekkeiden ratkaisijoiden yhteiskiytttidn.
Miten - siihen olisi yhteistytissd haettava vastauksia.
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osalta. Joka toinen noin 60 000:sta ensi
vuonna eliikkeelle jiiiiviistii tulisi saamaan
Kelasta elSkepiiiitoksen, j ossa ei.jiiisi kansan-
eliikettii maksettavaksi lainkaan.

- Kela ratkaisee kaikki Kelaan jiitety
hakemukset. Eliikkeen hakijan piiiitettiivissii
on, hakeeko hdn kansaneldkettd vai ei. Jos
meille tulee hakemus, se ratkaistaan, vaikka
tyoeldkkeen suuruuden vuoksi ei jiiisi mitiiiin
maksettavaa. Niii s siik i n ratkai sui ssa kiiydiiiin
neuvottelu tyoelakejarjestelmdn kanssa vield
ensi vuonna, Eeva Ahokas sanoo.

Avoin kysymys jatkossa on, siiilyyk<i en-
nakkoilmoitus- ja neuvottelumenettely luo-
den 1997 jiilkeen ja jos siiilyy, miten sitd
muutetaan.

Eeva Ahokkaan mukaan hakemus saat-
taa kannattaa ensi vuonna tehdd, vaikka asia-
kas olisi tietoinen, ettei kansaneliikkeen poh-
jaosaa jiiii maksettavaksi :

Hakijalle saattaa my<innetyn eldkkeen,
vaikkakin 0-midrdisen, perusteella syntyd
oikeus muihin etuuksiin, esimerkiksi eliik-
keensaajan hoitotukeen ja asumistukeen. Ke-
lan eliikepiiiitciksen perusteella miiiiriiytyy,
onko hakija ndihin oikeutettu. Siind vaihees-
sa kun eldkettd haetaan, hakijalla ei yleensd
ole tiedossa tyrieldkkeen miiiirii. Sen vuoksi
hdn ei voi olla varma, syntyyko kansanelSke-
oikeutta. Hakemus on silloin Kelaankin pe-
rusteltu ja hakijan asia tulee varmasti mui-
denkin Kelan hoidettavien etuuksien osalta
selviteffyd.

Eeva Ahokkaan mukaan
Kelan painopiste
tydlgnyttdmlyden
artioinnissa siirtyy
priivrirahakaudelle.

Kuvat:
Soili Rasi-Brickman

Miten kansaneldkkeen osat ja lisdt vuo-
den 1996 jiilkeen sidotaan eldkkeeseen, on
vield ratkaisematta. Eeva Ahokas odottaa,
ettd maan hallitus antaa ensi kevddn aikana
eduskunnalle esitykset, joissa tarkentuvat ni-
miikin auki olevat kansaneliikelain siiiidok-
set.

Kelan rooli vahva asiakaspalvelussa
Kelan roolin kiiytiinnrin tasolla Eeva Ahokas
ndkee tdrkednd, Kelahan ottaa vastaan valta-
osan tycieldkehakemuksista :

Ndin on varrnaan tulevaisuudessakin.
Se on tietysti Kelan ja ty<ieliikelaitosten
kanssa sovittavissa oleva asia. En usko, ettd
tyoeliikelaitokset haluaisivat jaffAa kAlta-
mdttd Kelan kattavaa valtakunnallista paikal-
listoimistoverkkoa. Se on kokonaistalou-
dellinen j a j iirkevii k?iytiintci.

Kansaneldkeuudistus tulee voimaan
kahdessa vaiheessa, vuoden 1996 ja 1997
alussa. Perusrakenteet on mAaritelty laissa.
Lainsiiiidiintri edellyttiiii vield tarkistuksia.

Eeva Ahokas ei nie kansaneldkeuudis-
tuksessa aseiden kalisteluja kahden eliikejiir-
jestelmdn viilillii:

Tilanne pohjautuu pitkiille valtion ta-
louden sddstritarpeisiin.

Hdn kokee, ettd kansalaispalautetta on
tul lut hiimmiistyttdvhn vdhdn:

On ollut ylliittiiviin hiljaista. Monet
kansalaiset ehkd kokevat oikeudenmukai-

seksi, ettei suurituloisille kuulu pohjaosaa.
Tosin yhteensovituksesta johtuen kansan-
eldkkeen pohjaosan leikkaus ei oikeastaan
pienennd suurituloi sten kokonaiseldkettd.

Mutta sen vddrdn krisityksen hdn haluaa
korjata, ettei kenell2ikddn kokonaiseliike pie-
nenisi:

Eldke saattaa joillakin pienentyd. Se
pienentyy esimerkiksi henkiloillii, jotka saa-
vat etuuteensa lapsikorotuksia. Niistd luovu-
taan nyt. Sama koskee puolisolisiiii. Kyse ei
ole suurista ihmisjoukoista, mutta yksittiiisen
henkilon kohdalla voi tulla isojakin alenemia
eliikkeisiin. Ei niinkiiiin vield ensi woden
alussa, mutta silloinkaan ei voi taata katego-
risesti, etteik<i kenenkddn kokonaisel6ke pie-
nenisi.

Vaikka Kelan painoarvo eliikejiirjestel-
missd selvdstikin vdhenee, hdn ndkee positii-
visia niikokulmia uudenlaisessa yhteisty<issd
ty<ieliikej iirj estelmdn kanssa. Yhte i styotii hii-
nen mukaansa tarvitaan erityisesti ty<ikpyn
ylliipitoa ja kuntoutusta tehostavissa toimen-
piteissii. Kelassa painopistealueena on erityi-
sesti pdivdrahakaudella tapahtuvan, kuntou-
tukseen liittyviin tyokyvyn arvioinnin kehit-
tdminen.

Mitiiiin Kelan "arvonromahdusta" Eeva
Ahokas ei uudistuksessa nde. pdinvastoin:

- Kelan kokonaisrooli vahvana viihim-
mdisturvan hoitajana siiilyy.

kl<sti:
HILKKA AROLA
K a n s a n e I ti ke I a i t o ks e n

toimittaja

Ka nsa n e I ii kei di ri este I m fl n
uudistamisen
ranskalaiset viivat

-vuoden 1996 alusta kansaneliikkeen pohjaosa muuttuu tyo-
eliikevdhenteiseksi,

- vuoden 1996 alusta pohjaosasta, nyl445 mk&k , viihenne&ijdn
60 mk/kk niiltii yli 400 000 el?ikkeensaajalta, joilla ei ole lisiiosaa

- vuodesta 1997 alkaenkansanelflkkeestii pelkkiiii pohjaosaa saaneilla
kansaneldkkeen osuutta leikataan vuosittain 20 prosentilla,
pohjaosan osuus kansaneldkkeesti poistuu niiin viimeistiiiin
1.1.2001

- uusien eliikkeiden kohdalla vuoden 1996 alusta kansaneldkkeeseen
ei ole lainkaan oikeutta, jos tytreliike ylittiin kuntaryhmiistii ja perhe-
suhteista riippuen 5 294 - 4 488 mk/kk

- vuodesta 1996 alkaen hautausavustuksia, nyt 4 435 markan
kertaetuus, ei myrinnetii

- vuoden 1996 alusta lapsikorotuksia ei my6nnetii uusiin eliikkeisiin
- vuoden 1998 alussa lapsikorotuksia aletaan leikata 20 prosentilla

wodessa, lapsikorotukset poistuvat kokonaan 1 .1.2002
uusra puolisolisiii el Yuoden 1 996 alusta
vuoden I 996 alusta tydkyvyn<imyyseldkkeen suaatl
tulee miiiiriiajaksi
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Pilkkominen kuriin

LYHYIDEN NTOSUHTEIDEN
KEru UTUSTA TI U KEN N ETAAN

Tytieldkeuudistuksessa halutaan estdd
tytisu hteinen a iheeton pi I kkonen ti u kentam al la keti utussfr inndstd.

Tytioikeudelliseiti erilliset tytisuhteet iamaan tytinantajaan katsotaan yhdeksi TEl-tytisuhteeksi,
jos ne sattuvat kahdelle perdkkdiselle kalenterikuukaudelle.

Lisdksi kummankin tydsuhteen tulee teyttaa TEL:n tytiaika- ia palkkavaatimukset.

Nykyisin fyosuhde vakuutetaan TEL:n mu-
kaan, jos tycisuhde jatkuu yhdenjaksoisesti
viihintiiiin kuukauden ja jos palkka on vdhin-
tiiiin TEL:n ansiorajan suuruinen, tdnh vuon-
na I 085 markkaa kuukaudessa.

TEL:n ns. ketjutussddnnon mukaan
myos alle kuukauden pituiset tyosuhteet voi-
vat tulla TEL:n piiriin. Edellyfyksenii on, ettd
lyhyitii tyosuhteita on saman tytinantajan pal-
veluksessa viihintiiiin kolmena perdkkdisend
kuukautena. Lisiiksi edellytetiiiin, ettd kuna-
kin kalenterikuukautena tyciansio on vdhin-
tiiiin TEL:n rajamddrdn suuruinen ja tyoaika
on vdhintddn 20 tuntia kuukaudessa.

Tyosuhde alkaa TEL:n mukaan ndissd ta-
pauksissa sind pdivdnd, jolta ty<isuhteen pe-
rusteella ensimmdisen kerran on maksettu
palkkaa ja paattyy sinii piiiviinii, jolta vii-
meksi on maksettu palkkaa.

Uusi ketjutussaentd
Uuden ketjutussddnon tavoitteena on, ettd ly-
hyet, alle kuukauden tyosuhteet tulevat ny-
kyistii tarkoituksenmukaisemmin tyoeliike-
turvan piiriin.

Vuoden 1996 alusta TEL:n piiriin kuuluu
myos sellainen ty<intekijii, joka nykyisen kol-
men kuukauden tytiskentelyvaatimuksen si-
jasta on tehnyt tyota samalle tyonantajalle
erillisissii tyrisuhteissa viihintiiiin kahtena pe-
riikkiiisenii kalenterikuukautena. Muutoin

Esimerkki l.
l. tytisuhde 2. tytisuhde

14.-24.10. 4.-9.11.

I 500 mk, vtih.20h&k I 500 mk, viih.20h&k

TEL-ts

Ndistii kahdesta alle kuukauden pituisesta
tydsuhteesta muodostetaan uuden ket-
jutuss?iiinn<in mukaan yhdenjaksoinen TEL-
tytisuhde 14.10.- 9.1 1, joka oikeuttaa yhden
kuukauden eliikkeeseen. Tydsuhteen el2ike-
palkka on 3 000 marlkaa. Yhdenjaksoisena
vastaava ty6skentely jiiisi TEL:n ulko-
puolelle.

Esimerkki 2.
l. tytisuhde 2. tyosuhde

l.-10.10. 20.-30.1l.
2 000 mk, viih.20h/kk 2 000 mk, viih.20hlkk

TEL-ts

Soveltamistapauksia
Kahdelle eri kalenterikuukaudelle kohdistu-
vat erilliset tyosuhteet ketjutetaan, vaikka en-
simmdisen tyrisuhteen alusta toisen tyosuh-
teen paattymiseen ei olisi kulunut yhtA
kuukautta. Yhdenjaksoinen alle kuukauden
tyciskentely j iid edelleen TEL :n ulkopuolelle.

llmoitusliikenne
Uuden ketjutussddnnon piiriin fulevien
tyosuhteiden ilmoittaminen tycisuhderekiste-
riin hoidetaan normaalin ilmoitusliikenteen
puitteissa. Tyonantaj a i lmoittaa eliikel aitok-
selle tiedot tytisuhteesta todettuaan ketjutus-
sddnnon tdyttymisen.

Tyonantaja ilmoittaa ketjutetun tytisuh-
teen todellisen alkamis- ja piiiittymispiiiviin
ja samalla ilmoittaa, ettii kysymyksessd on
ketjutettu tyosuhde. Eliikelaitos ilmoittaa
1.1.1996 tai sen jiilkeen alkaneet ketjuty<i-
suhteet ETK:n rekisteriin kiiyttiien ketjutuk-
sesta kertovaa erityistietokoodia.

Voimaantulo
Muutos tulee voimaan 1.1.1996. Kahden
kuukauden ketj utussddnttid sovellettaessa tu-
lee tyoskentelyn olla kokonaisuudessaan
1. l. 1 996 jalkeistii tyoskentelyii.

ELISA RAUHAMAA
Osuuspankkien

Eleikekassan
e I rike h al I i n t o p d dl I i kkd

tyoskentelyn ehdot eli ansioraja ja tyoaika-
vaatimus sailyvat ennallaan. Niiistii kahdesta alle kuukauden pituisesta

Muutoseiitys sisiiltyy yksityisalojen tyo- tyrisuhteesta muodostetaan yhdenjaksoinen
eliikejiirjestelmiin uudiitamista koskevaan TEl-ty<isuhde I .10.-30. I I . Tytisuhde oike-
hallitukien esitykseen. uttaa kahden kuukauden eliikkeeseen. Tyti-

suhteen eliikepalkka on 2 000 markkaa.
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Hakelupaukset
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Suomen enniityksellisen syvdn laman aikana
ty<itt<imyys nakersi eliikkeiden maksupohjaa,
mutta tyovoimakustannuksia ei voitu lisiitii
tyoeliikemaksua korottamalla. Ongelmia
hoidettiin viiliaikaisratkaisuin lykk[iimiillii ja
pienentiimiillii eliikkeiden indeksikorotuksia
ja rahastointia. Laman pitkitfyminen on teh-
nyt mahdottomaksi nopeasti hoitaa lyketyt
suoritukset. Tdmd on horjuttanut maksujen ja
etujen tasapainoa lyhyellii aikaviilillii.

Myos epiiilyt kansantalouden pitkiin ai-
kaviilin kestokyvyst?i ovat lisddntyneet, kos-
ka tuotannon menetykset ovat olleet valtavia
ja tulevaisuuden epdvarmuus on kasvanut.
Siksi ty<imarkkinaj5{estot ovat pitdneet tar-
peellisena hillitii my<is seuraavien vuosi-
kymmenien eldkekustannusten kaslua.

Jiirjestrijen viime kevddn sopimuksen
pohjalta on tycieliikkeisiin valmisteltu muu-
toksia, jotka tulevat piiiiosin voimaan ensi
vuoden alusta, jos eduskunta hyviiksyy ne.
Vuoden 1996 tyoeliikeuudistus pienentdd
ty<ikyvyttrimyys- ja tyott<imyyseldkkeiden
tulevan ajan karttumaa, pidentiiii eliikepalkan
laskentajakson lqrmmeneen woteen sekd v6-
hentiiii eliikkeiden indeksitarkistusten riippu-
vuutta palkkoj en kasvusta.

Poikkeuslailla tehtyjii indeksin vdhen-
nyksiii ei palauteta ja rytintekijiin tyoeliike-
maksu otetaan pysyviisti huomioon indeksi-
laskennassa. Tytrkykya ylliipitiivien ja
kuntouttavien toimien ensisijaisuutta ko-
rostetaan uusilla siiiinnriksillii, j a md^drhaikai-
nen tyokyvyttomyyseliike
toutustueksi.

muutetaan kun-

Eldkkeisiin vdhemmdn
Muutoksilla saadaan aikaan maksujen ja etu-
jen tasapaino l990Juvun loppuruosiksi. Sa-
malla voidaan viihent?iii tyoeliikejiirjestelmdn
pidemmiin aikaviilin kustannuksia. Palkan-

saajille siiiistot niikyviit tydelekemaksun kas-
lun selvdnd hidastumisena.

Siiiist<iistii huolimatta kokonaan ilman
maksun korotusta yuonna 1996 ei selvitd.
Palkansaajan tyrieliikemaksu nousee kuluvan
vuoden 4 prosentista 4,3 prosenttiin. Ilman
ty<ieliikeuudistusta maksua olisi jouduttu ko-
rottamaan 4,9 prosenttiin.

Tytinantajan maksu kasvaa hieman v6-
hemmdn eli 16,8 prosenttiin, koska luotto-
vakuutuksen tappioiden kattamiseksi perittii-
vd maksu pienenee. Vastaavat muutokset tu-
levat yrittiijien eldkemaksuihin.

Ldhivuosien sddstot synryvet piiiiosin
siitd, ettd lamavuosina lykiit5rt indeksikoro-
tukset jiitetiidn kokonaan maksamatta ja
eliikeindeksin kytkentii palkkakehitykseen
heikkenee. Ensi vuonna ndin sddstyy noin
1,2 miljardia markkaa yksityisen puolen eld-
kemenoja. Lis[ksi tulevia eliikekustannuksia
varten kerdttdviii maksuj a voidaan pienent-ri/d
noin puolella milj ardilla markalla.

Ty<issii kiiyviiii kohti ensi ruonna selvi-
tiiiin 1500 markkaa pienemmiillii maksulla.
Tyosuhteessa olevilla siiiisto jakaantuu puo-
liksi tyontekijriille ja ty<inantajille. YEL-yrit-
tiijien keskimaain75 000 markan tyrituloista
s66sto on noin 600 markaa luodessa.

Palkansaajan tyoeliikemaksu on edel-
leen verotuksessa vdhennyskelpoinen, joten
maksun korotus pienentd.d nettopalkkaa noin
I 5 markkaa kuukaudessa tycintekijiillii, jonka
kuukausipalkka on l0 000 markkaa. Ensi
\uonna poistuva vakuutetun kansaneldke-
maksu kasvattaa puolestaan nettotuloja 55
markalla, joten tyontekijoilld menee eliikkei-
siin vuonna 1996 vlhemmdn rahaa kuin ku-
luvana vuonna.

Tyonantajan kustannukset eliikkeistii
kasvavat tyoeliikemaksun 0,2 prosentin nou-
sun verran, koska kansaneldkevakuutusmak-
su siiilyy vuoden 1995 tasoisena.

,.;'@r
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Eldketurva on pitkfln aikavdlin sitoumus.

Se on jdrkevdd uain, jos maksaia voi luottaa siihen,
ettd eldkkeen mytis saa tai ettd jo maksettua etuutta
ei tarvitse toiseen kertaan maksaa.
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Tytinantaj ien, tytintekiitiiden ia yrittiii ien I uotta m us
eldketurvan kestdvyyteen edellfidd maksuien ja luvattujen etujen tasapainoa.

Pelkfrt lupaukset ilman sovittua rahoitusta ovat epduskottavia.

Siksi lasketulta maksu-uralta poikkeaminen edellfidfl mytis etujen tarkistuksia,
jotta luottamus eldkelupaukseen sdilyy.

Talouden kasvu avainasemassa
Jos talouskasvu on ldhil.uosina kohtalaista,
tullaan koko vuosikymmenen loppupuoli toi-
meen noin 2l prosentin tycieldkemaksulla. Il-
man ty<ieldkeuudistusta maksu olisi jo
wosituhannen vaihteessa noussut 23:een
prosenttiin.

Tyrintekijiin maksun alennus jiitt?iii pal-
kasta kdteen enemmdn. Mycis tyonantajalla
on varaa siirtdd suurempi osa tuottavuuden
kasr.usta palkkoihin. Talouspolitiikassa ta-
voiteltu nopean kasmn jatkuminen ja tyritt<i-
myyden helpottuminen loisivat pohjaa sille,
ettd nykyinen vajaa 21 prosentin maksu
riittiiisi ruosikymmenen loppuun.

PitkellA aikaviilillii on vdldytetty tavoi-
tetta selvita tycieldkekustannuksista 25 pro-
sentin kokonaismaksulla. Nyt tehtiiviillii
tyrieliikeuudistuksella tiihiin piiiistiidn vain,
jos talouskaslu on hyvin vahvaa. Laskelmat
perustuvat suhteellisen varovaiselle 1,5 pro-
sentin fuottaluuden ja reaaliansioiden kas-
lulle vuosituhannen vaihteen jiilkeen.

Sovituilla eldkekustannusten sddstciilld
vuoden 2030 maksutaso saadaan jddmaan26
- 27 prosenttiin. Se on selvdsti alle aikaisem-

pien arvioiden, jotka johtivat 30 prosentin
kokonaismaksuun.

Jos tydelakkeiden kustannukset jakautu-
vat jatkossa ty<intekij<iiden ja tyonantajien
kesken niin kuin on sovittu, tyontekijiin mak-
su kohoaisi suurimmillaan 35 vuoden kulut-
tua noin 7 prosenttiin palkasta aikaisemmin
arvioidun nrnsaan 8 prosentin sijasta.

Tyonantajan maksu olisi tiill<jin alle 20
prosenttia palkasta (kuvio). Hyvin hitaalla
talouskaslulla ndin mataliin prosentteihin ei
kuitenkaan piiiistii. Arvioitua nopeampi
talouskasvu johtaisi vieliikin pienempiin
maksuihin.

Peruslupaus siiilyy
On selv66, etta n)'t tavoiteltavat siiiistot pie-
nentdvdt eliikkeitii. Vuoden 1 996 ryoeliikeuu-
distus puutfuu eldketurvan keskeisiin tekijdi-
hin: indeksiturvaan, eldkepalkan laskentaan
ja varhaiseliikkeisiin. Muutoksilla on vastat-
tu ajankohtaiseen haasteeseen lisddmdlld
tyrinteon palkitsemutta. Samalla on turvaffu
ryoelAkejdrjestelmdn terveet perusperiaat-
teet.

Tyiinantajan ja tytintekijnn TEL-maksu nykylainsliidiinniin
sekl vuoden 1996 tytieliikeuudistuksen mukaisina, prosenttia palkasta.

Rahastointiastetta on pienennetty vuodesta 2010.
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Pitkd ura palkitaan vuodesta 1996 lAhti-
en paremmalla eliikkeellii. Jokainen vuosi
tyoeliimiissii kasvattaa lisiiii eliikettii, koska
tytissd ollessa eliikettii kaffiuu paremmin.
Ty<ikyvyttdmyys- ja tyrittomyyseliikkeelle
joutuvat saavat eldkettd edelleen myris tule-
van ajan perusteella, vaikkakin aikaisempaa
vdhemmdn.

TyokyvyltAAn heikentyneiden mahdolli-
suuksia pysyii tyrieliimdssd ja paremman eld-
kekarttuman piirissii parannetaan korosta-
malla kuntoutusta. Mddrdaikainen tyokyvyt-
tcimlyseldke muutetaan kuntoutustueksi,
joka edellyttiid kuntoutussuunnitelman laati-
mista.

Varhaiseliikkeiden pieneneminen vdhen-
tiiii niiden rahoittamiseen varattua maksun
osaa. Ndin saavutetaan vajaa puolet tyoelii-
keuudistuksen sddst<iistd (taulukko).

Eliikepalkan laskentajakson pidentiimi-
nen vaikuttaa pitkien tyrisuhteiden eldke-
palkkaan. Muutos on askel kohti koko tyo-
uran an si oiden perusteel la miiiiriiytyviiii elii-
kettd. Se vahvistaa kytkentiiii palkkojen ja
eliikkeiden viilillii. Pidempi laskentajakso
suosii tyrintekijoitii, joiden palkkaan suhdan-
teet vaikuttavat enemmdn kuin nouseva ura-
kehitys.

Indeksiin tehteva muutos koskee vain 65
vuotta tdyttdneitii. Elakeindeksi turvaa edel-
leen eldkkeen ostovoiman sdilymisen, mutta
sen ansiosidonnaisuutta lievennetddn. Muu-
tos vdhenthd eldkekustannuksia sitd enem-
miin mitii suurempi on palkkojen reaalikas-

Eltikepalkan laskentajakson ja indeksin
muutos pienentdvdt juokseviin eliikkeisiin
kiiytettiiviiii maksun tasausosaa. Niiden
osuus fyoeldkeuudistuksen siiiistoistii on yli
puolet. Indeksiuudistuksen sddst<ivaikutus
riippuu suuresti reaaliansioiden kasvuvauh-
dista. Nopea kasvu sdistdd enemmdn ja hidas
kaslu selvdsti vdhemmdn. Esitetyt arviot pe-
rustuvat noin 1,5 prosentin reaaliansioiden
kasvuun.

Taulukko. Tltielfi keuudistuksen arvioidut
siiiisttit komponenteittain vuosina 2000 ja
2030, kaikki tytiellikkeet.

Menojen siiiistci, % palkoista
v.2000 v. 2030

Maksu kasvaa, mutta hitaasti
Tyossii ollessa fyontekijiin ja tycinantajan maksamista maksuista vain
osa pannaan rahastoon odottamaan omaa vanhuuseliikeaikaa. Tiin?i
\.uonna maksu on kaikkiaan 20,6 prosenttia. Tulevaa vanhuuseldket-
td varten palkoista siirretddn 4,3 prosenttia rahastoon. Lisiiksi mak-
sua rahastoidaan samana vuonna alkavia ty<ikyvytt<imyys- ja tyotto-
myyseliikkeitd varten 5,3 prosenttia palkoista. Loppuosa keytete?in
pddasiassa jo el2ikkeellii olevien eliikkeisiin, muun muassa niiden in-
deksikorotuksiin. Eliikejnrjestelmdn hoitamiseen ja maksutappioihin
kuluu 1,2 prosenttia palkoista ja tycinantajien yksiniiiin maksama 0,4
prosenttia k?iytet?iiin luottovakuutuksen tappioiden kattamiseen.

Osittaisesta rahastoinnista johtuu, ettd maksu eldketurvan
voimaanfullessa vuosi vuodelta kasvaa. Ansaintavaiheessa koko-
naan maksettu el6ke edellyttiiisi alusta lihtien luvattujen etujen edel-
lyttiimiiii 20 25 prosentin maksua, joista ennen eliikkeiden maksua
ehtii syntyii valtavat rahastot.

Osittaiscsta rahastoinnista johtuva tyoeldkemaksun hidas kasvu
jatkuu 'r,uoteen 2030, jolloin kokonaismaksu on laskelmien mukaan
5 6 prosenttiyksikk<iii nykyistii suurempi. Sitd maksavat eliikkeelle
siirtymisen kynnyksellii ne ikiipolvet, jotka nyt ovat tyriuransa alku-
vaiheessa.

BO LLJNDQVIST

E I ri ke tu rv a ke s ku ks e n e r i ty is tut kij a B o Lu n d -
qvist on osallistunut sosiaaliturvan kehittci-
miseen monien komiteoiden ja toimikuntien
sihteerinri. Hrinen tydnsci kohteena ovat
muun muassa elciketurvan kestcivyys ja pit-
kin aikavcilin rahoitus.Eliikepalkka

Indeksi
Tuleva aika

0,0
l,l
0,2

0,3-0,4
1,3-1,7
t,4-1,9

Yhteensd I,3

t4

3,0 4,0
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Tytivuorottelukokeilu kdyntiin ensi vuoden alussa
rt

WOROIN TYOSSA, UI'OROINmu
Suurijoukko llollbmia etsii itselleen epotoivouesli lerpipuula, vaikkopo lylryempoo/crn.

loil/o/cin on toos lyoto liikoo, jopo loppuunpolomueen osti.
Kotsivuotiselta ryovuorottelukokeilulta odotetaon lievitysto naihin kumpoonkin ongelmaon.

flirosittuneelle ko/ceilu lor.Tooo uullo lotoustol'o llnttzmalle kosikos/cetuksen lokouin lyoelomian
Kiinnostus kokeilus kohtoon on suuri siitokin /tuolimoffs,
ello lo/oude//inen korvaus 0n mnnen mie/esla vaolimslon.
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Ty<il.uorotteluvapaa kuullostaa dkkiseltddn
itsestddn selviiltii idealta enndtysty<ittcimyy-
den kourissa kamppaileville ty<imarkkinoil-
le: tycinantaja ja tyrintekijii sopivat keske-
nddn, ettd palkollinen jiid vaihteeksi vapaalle.
Ainut ehto on, ettd tyopaikalle palkataan yksi
kokopiiiviiinen ty<iton - eikd edes viilttiimtittii
r.uorottelijan tehtdviin. Ajan kiiyostii ei ku-
kaan vaadi ruorottelijaa tilille. Yhtii hyvin
voit pelkdstddn lepuuttaa ja keriiillii voimia
tai sitten opiskella, hoitaa lasta ja korjata
kesiimtikkiiisi.

Vuorotteluvapaa saa kestdd korkeintaan
359 piiiviiii. Tarkkana on syytd olla, sillii piii-
vdnkin ylirys johtaa eldketurvan menetyk-
seen koko alalta. Lyhimmilliiiin sallitaan 90
piiiviin vapaalla olo. Vuorottelun saa jakaa
myos viihintiiiin 90 piiiviin pituisiin patkiin.

Vuorottelijalla on oikeus palata entiseen
tyrih<insii entisin ehdoin. Mitiiiin pelkoa ryd-
paikan menettdmisestd ei siis ole. Eliikettiikin
karttuu, murta lomaoikeutta ei.

Miinuspuolelle jiiii liihes yksinomaan an-
sioiden romahtaminen totutulta tasolta. Va-
paan aikana on tultava toimeen korvauksella,
joka on 60 prosenttia ansiosidonnaisesta pdi-
vdrahasta. Siis siitii, jonka saisi tyottrimiinri.
Yliiraia on kuitenkin 4 500 markkaa kuukau-
dessa. Siihen yltiiii noin 20 000 markan brut-
topalkalla, mutta enempdd ei saa oli palkka
sitten kuinka suuri tahansa. Korvauksen
maksaa joko Kela tai tyrittiimyyskassa.

Kannustaa koulutukseen
Ty<intekoa ei ole kielletty vuorotteluvapaan-
kaan aikana. Mutta ansaitut markat pienentd-
vit vastaavasti korvaukscn maarad. Opiske-
luun sen sijaan suorastaan kannustetaan.
Omaehtoiseen opiskeluun hakeutuvalle mak-
setaan perdti verotonta osittaista ammatti-
koulutusrahaa 1000 markkaa kuukaudessa.
Maksajana on Koulutus-ja erorahasto.

Ammattikoulutusrahan saamista rajoit-
taa tyrissdoloehto. Takana tiiytyy olla viihin-
tddn vuoden verran ty6skentelyii sille tyonan-
tajalle, jonka leipiin vuorottelulta palataan,
tai sinen yhteensd viisi vuotta useamman
tyonantajan palveluksessa. Esimerkiksi hoi-
tovapaalta suoraan vuorotteluvapaalle siirty-
minen ei onnistu. Koulutukseen ei piiiise alle
30-vuotias eikd toisaalta 62 vuotta tiiyttiinyt.

Kokeilulaki suhtautuu opiskeluun siis
varsin myonteisesti, kunhan uutta oppia han-
kitaan viranomaisten valvomissa oppilaitok-
sissa. Myris korkeakouluopinnot sallitaan,
eikii kieliopintojakaan ole suljettu ulkopuo-
lelle.

Eimaksa palion
Vuorotteluvapaa kuuluu yhteni osana sa-
teenkaarihallituksen ty<illisyysohjelmaan,
jonka kunnianhimoisena tavoitteena on puo-
littaa tytittrimyys vaalikauden loppuun men-
nessd. Vuorottelun rinnalla jatkuu osa-aika-
lisrikokeilu, ja tyciajan lyhentiimistii kokeil-
laan ty<ipaikkakohtaisesti tyriministericin val-
vonnassa.

Kokeilu rahoitetaan samalla tavalla kuin
tyrittomyysp?iivdrahakin: ansioon suhteutet-
tuun pdivdrahaan oikeutettujen osalta
kustannuksi sta vastaavat tytinantaj at, ty<inte-
kijat ja valtio yhdess?i. Valtio kustantaa yksi-
nddn perusplivdrahaan perustuvat vuorotte-
lut. Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu sata
miljoonaa markkaa, jos kiiyttiijiii on kym-
menisen tuhatta. Hallitus arvioi aluksi, ettd
vapaalle liihtijoiden miiiir?i jiiii viidentuhan-
nen ja kymmenentuhannen haarukkaan. Ky-
selyjA on tullut kuitenkin siihen tahtiin, ettd
tyciministeri Liisa Jaakonsaaren mielestd "ai-
nakin kysyntd ylifiAa ennusteet".

Muutamilla EU-mailla on jo paljonkin
kokemuksia vastaavanlaisista hankkeista.
Tanskassa on kokeiltu sekd sapatti-, hoito-
ettd opiskeluvapaata. Sapattivapaan korvaus-
taso oli reilusti meikiikiistii parempi. Niinpii
siita tulikin ennakoitua paljon suositumpi:
parinkymmenen tuhannen kiiyttiijrin ennuste
heitti hiiriinpyllyii. Myos Belgiassa on par-
haillaan menossa sapattivapaakokeilu.

Eldketurva varmistettava
Vuorotteluvapaa ja sen rahoittaminen kiin-
nostaa tietysti mycis tyoeliikelaitoksia. Ko-
keilulain yksi liiht<ikohtahan oli, ettei
vuorotteluvapaa saisi heikentiiii eldketurvaa.
Niinp?i vapaan enimmdiskestoksi ehdotettiin
jo alunperin juuri 359 piiiviiii.

Alle vuoden mittainen TEl-tycisuhteen
sisiiiin jiiiivii vapaa ei nimittdin katkaise elhk-
keen karttumista. Ainoastaan vuosilomaoi-
keudesta joutuu luopumaan. Tyrieliikkeessii
siiilyy myos tuiki tarkeA tulevan ajan oikeus.
Niiin kiiy tosin ainoastaan, jos tyosuhde jat-
kuu yhdenjaksoisena eikii tyonantaja ilmoita
sitii piiiittyneeksi.

Vuorotteluvapaalta on syytd palata sa-
maan tyrisuhteeseen kiireen vilkkaa ennen
kuin vuosi tulee tdyteen. Jos ty<ihrin ei palata
tai jos 359 pdivdn jatkoksi jiiiidiiiin muulle
palkattomalle vapaalle, seurauksena on eld-
keturvan menetys koko vuorottelujaksolta.
Vuorottelua ei siis kannata jatkaa viilittcimiis-
ti esimerkiksi palkattomalla virkavapaalla,
iiitiys- tai vanhempainlomalla eikzi opintova-

paalla. Jos palkaton aika venyy yli vuoden
mittaiseksi, tyrisuhde piiiitetiiiin TEL:n mu-
kaan viimeiseen palkalliseen tyopiiiviiiin, ja
eldketurva vapaan ajalta on menetetty.

Ei sovi LEl-aloille
LEL-aloilla tyovuorottelu lyhyempikin
nipistiiii aina mycis eldketurvan pois, koska
eliikettri karttuu ainoastaan eldkkeen perus-
teena olevista palkoista. Kausiluonteisissa
LEL-alan toissd vuorotteluun tuskin muuten-
kaan on mahdollisuuksia.

Taiteilijoita ja toimittajia koskeva TaEL
edellytt?iii, ett?i tyosuhde kestdd allc vuoden.
Vuorottelulaki puolestaan vaatii vdhintddn
vuoden pituista tyrisuhdetta ennen vapaalle
jiiiintiii, joten TaEl-aloilla vuorotteluun ei
ole my<iskddn mahdollisuutta.

Merimiehiii koskeva eliikelaki, MEL,
antaa vuorotteluun suurinpiirtein samat mah-
dollisuudet kuin tyontekijoiden TEL.

Joiltakin osin vuorotteluvapaa aiheuttaa
siis ongelmia ty<ieliikkeisiin. Mutta koska nyt
on kyse vuosia 1996 ja 1997 koskevasta ko-
keilusta, yksityisiin eliikelakeihin ei ole esi-
tetty muutoksia. Niitii tehdiidn ainoastaan jul-
kisen sektorin eliikelakeihin, koska niiden
piiriin kuuluville ei eliikettii muuten karttuisi
vuorottelun ajalta lainkaan.

Voi vaikuttaa eldkepalkkaan
Vuorotteluvapaa vaikuttaa joissakin tapauk-
sissa myris eliikepalkan mddrddn. Niiin kriy
ensi vuoden alusta alkavan siirtymdkauden
aikana, jolloin eldkepalkkaa aletaan viihitel-
len laskea ty<isuhteen viimeisten kymmenen
vuoden ansioista nykyisen neljhn sijasta.

Jos vuorottelijan tyosuhde piiiittyisi esi-
merkiksi vuonna 1997, el?ikepalkkaa lasket-
taessa otettaisiin mukaan ansioiltaan kaksi
keskimmdistd vuosista 1992-1995 ja niiden
lisdksi vuodet 1996 ja 1997. Valinnassa saa-
daan pudottaa pois ainoastaan yksi sellainen
vuosi, jolloin ansiot ovat olleet alle 50 pro-
senttia kaikkien valintavuosien keskiarvosta.

Jos vuorotteluvapaalla on oltu kahden
kalenterivuoden aikana, toinen ndistd nor-
maalia pienempien tieneslien vuosista ote-
taan mukaan eliikepalkkalaskelmiin. Eliike
jiiisi siis vuorottelun takia pienemmiiksi kuin
tyossd oltaessa.
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Kustannukset harkintaan jatkossa
Tydvuorottelulla on vaikutuksia mycis eldke-
kustannuksi i n. Vuorotteluvapaan aj alta kart-
tuu pddosin eliikettii sekd vapaata viettdvdlle
ettd hdnen tilalleen palkatulle tyottomiille.
On laskettu, ettii jos vuorotteluvapaa fy<illis-
tiiii kahden vuoden ajan 10 000 tycitcintii,
korotuspainetta ty<ieldkevakuutusmaksuun
syntyisi noin 0,1 prosenttiyksikk<id. Saman
veran saataisiin tosin siiiist<iii tyotto-
myysmenoissa. Mutta maksajana olisi tyri-
eliikejiirjestelmii.

Kukapa ei haluaisi viilillii huilia, ladata
akkuaan pitkiin ty<irupeaman lomassa. Var-
sinkin, jos saa kylkiiiisenii hyviin mielen sii-
t6, ettd on antanut edes hetkellisen tuntuman
ry6elemAan sieltd pudonneelle.

Tyovuorottelu saattaa olla todellista
herkkua sille, jolla siihen on varaa. Kaksi
seuraavaa vuotta sen niiyttiiv?it.

JOKA VIIDES HALUAA
VUOROTTELUU N POSTI.TELESSA

Posti-Tele on ehkd merkitt[vin suomalainen
yhtio, joka tahtaA tosissaan vuorotteluun.
Niinpii yhtiossii tehtiinkin kyselytutkimus
r,r:orotteluhalukkuudesta. Tulos oli yksiselir
teinen: joka viides halusi vuorotteluun - ni-
menomaan lepiiiimiiiin j a virki stymiiiin. Tark-
kaan ottaen yli 6 000 konsemin liihes
30 000:sta tyontekrjiistii halusi mukaan
vuorotteluun.

Henkilostojohtaja Juha Kivisen kerto-
man mukaan innokkuuden taustalla ovat va-
kituisen vden kokemat kovat viime vuodet.
Ovet konsernista ulos ovat kdyneet vilkkaas-
ti, tyotehtavat ovat kdyneet liipi rajun
muutoksen.

Kilpailun kovuutta kuvastaa se, ettd Te-
len osuus esimerkiksi kaukopuheluliiken-
teestd on pudonnut markkinoiden vapaudut-
tua sadasta neljiinkymmenen prosentin tun-

tumaan. Taloon jiiiineiden ty<itahti on kiristy-
nyt, ja uutta tekniikka fyontyy sisddn koko
ajan. Ihmiset ovat Kivisen mukaan oivalta-
neet, ettd ilman koulutusta ei hevin selvid
eldkkeelle saakka.

Vuorotteluvapaa on posti-teleldisten mu-
kaan helpoin ja joustavin tapa jakaa tycitii uu-
delleen. Muut kiiytettdvissd olevat mallit -
osa-aikalisd esimerkiksi - ovat monin ver-
roin ty<ilii?impie toteuttaa.

Posti-teleleiset arvostelivat ruorottelu-
korvauksen markkamddrdii liian pieneksi.
Mutta niin on tehly aivan yleisesti muu-
allakin. Moni tuntuu ajattelevan, ettd vapaal-
le pystyviit siirtymiiiin ainoastaan hyvdssd ta-
loudellisessa asemassa olevat, asuntovelatto-
mat, lapsensa aikuisiksi saaneet, joilla on
kaiken lisriksi hyvbpalkkainen puoliso. Siis
noin viiskymppiset 40-luvulla syntyneet.

Tyiivuorottelun korvaus
60 7o ansiopdivf,rahasta

enintiin 4500 mk/kk

Liihde: STM

SUOMEN POSTI-TELEN HENKIL6ST6
Vuorotteluvapaan haluttu kliytttitapa

tr
E Lepo ja virkistys 45,9 %

r opiskelu 23,5 %

tr Perheenjdsenen hoito 12,0 o

I Kuntoutus 8,6 o/o

tr Kotona tai toisessa ty<issii 6,5 %

tr Muu kiiyttotap a 3,4 oh

JOUKO MOILANEN
E lriketun' akes kul<s en ti edo ttaj a

Bruttopalkka
mk/kk
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Vuorottelukorvaus
mk/kk %

2086. l 8
2326,84
2567,50
2808.1 6
3048,82
3289,48
3530,14
3659,92
4003,12
4500,00
4500,00
4500,00

41,72
38,78
36,68
35,1 0
33,88
32,89
32,09
30,50
26,69
22,50
18,00
10,00
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Lisdeld ketu ruan sopeuttam i nen
eldkeuudistukseen

Lisdeldketurvan taso on vakuutussopimuksissa ia
eldkekassan sekd eldkesddtitin sddnndissi mddritelty niin, ettd

perus- ja lisdeldketurva yhdessd muodostavat saumattoman
kokonaisuuden. Perus- ja lisdturvan tdyden tavoite-elikkeen

tasoksi on voitu sopia esimerkiksi60 prosenttia eldkepalkasta.

La inm uutokset, jotka muuttavat peruselfr keturvan tasoa,
heijastuvat mytis lisdeliketurvaan, joko sen tason muutoksina

tai sopimusten ja siidnttiien muutoksina.
Lisiieldi keturva on siis mukautettaua peruseld keturva n uud istuksi i n.

Vuonna I 996 voimaantulevat peruseldketur-
van muutokset ovat lisiieliiketurvan kannalta
erdilri osin ongelmallisia, mutta samalla
myris uusia mahdollisuuksia antavia.

Kirjoituksessa kuvataan Eldketurvakes-
kuksen vapaakirjaryhmdssd TEL:n rekiste-
rciityyn lisiieliiketurvaan eli TEL :n li siietuj en
karttoihin valmisteltuja muutoksia. Kartat on
vahvistettu Eliiketurvakeskuksen hallituk-
SESSA.

Seuraavassa kAsitelliiAn vanhuus- ja tyo-
kyvyttomyyseldketurvaa. Yksilollinen var-
haiseliike ja kuntoutustuki ovat tyoky\r1rtt6-
myyseliikkeitii. Lisiieliiketurvan mukainen
kuntoutusruki maksetaan samansuuruisena
kuin lisiiturvan mukainen tyokyvynrimyys-
eliike. Myos tyottomyyseliike on ty<ilqrvytt<i-
myyseldkkeen suuruinen. Lisiieliiketurvan
mukaista perhe-elikett'd koskevat soveltuvin
osin vastaavat muutokset kuin tyokyvytto-
myyseldkettd.

Lisdeldketurvan perusteena
oleva eldkepalkka
Rekisteroidyn lisieldketurvan eldkepalkkana
on kSyteffy samaa eldkepalkkaa kuin perus-
eldketurvassa. On luonnollista, ettd myos
jatkossa voidaan niin menetelld.

Toisaalta lisdeldketurvan rooliin hyvin
sopii myos se, etti eldketurvan taso voidaan
tarvittaessa mitoittaa loppupalkkaan perustu-
vaksi. Tdstii syystii lisiietujen karttaan ehdo-
tetaan vaihtoehtoa, jonka mukaan lisii-
eldketurvan eliikepalkkana voidaan keyttiiii
my6s 31.12.1995 voimassa olleen lain mu-
kaista TEl-eliikepalkkaa. Jos kuitenkin va-

kuutetun eliikepalkka niiin miiiiriteltynii jiiii
pienemmiiksi kuin eliiketapahtumahetkelld
voimassa olevan lain mukainen TEl-eliike-
palkka, pidetiiiin viimeksi mainittua myris li-
siieliikkeen elikepalkkana.

Tulevan ajan eldkeoikeudesta
kaksi mallia
Miiiiriteltiiessii lis2ieliiketurvan tavoite-eld-
ketld joudutaan ensin laskemaan, minkd suu-
ruiseksi peruseldke samasta tyosuhteesta el6-
keikiiiin mennessi karttuu. Peruseldkkeen tu-
levan ajan karttuminen muuttuu 50 vuoden
idsta 1,2 prosenttiin vuodessa ja 60 vuoden
iiistii 0,8 prosenttiin vuodessa. Niiin ollen
rdysitehoisen peruselikkeen mddrddn tulee
vaikuttamaan se, missd iiissii eliike alkaa.

Ei kuitenkaan ole perusteltua liihteii siitii,
ettii mahdollinen lisiieliike aina kompensoisi
peruseldkkeen tulevan ajan karttuman hei-
kennyksen. Tiistii syystii on luovuttava vaati-
muksesta, etrd kokonaiseldkkeen tavoite-
tason olisi pakko olla yhtii suuri riippumatta
siitii, alkaako eliike tyokyvyttomyys- vai
vanhuuseldkkeen5. Toisaalta tdhdn tavoir
teeseen pyrkiviit eliikej iirj estelyt tulisi edel-
leenkin tehdii mahdollisiksi.

Rekisteroidyn lisiiel[keturvan osalta eh-
dotetaan kahta vaihtoehtoista mukauttamis-
tekniikkaa. Toinen on tulevan ajan hei-
kennysti kompensoimaton malli ja toinen
heikennyksen kompensoiva malli.

Kompensoimattomassa mallissa koko-
naiseldkkeen tavoitetasoa (esim. 60 %) maa-
riteltiessd peruseldke eliikeikiiiin jiiljellii ole-
valta ajalta lasketaan nykyiseen tapaan 1,5

prosentin vuosittaisella karttumisella. Tiilloin
kokonaiseldke tyokyvyttomyys- ja tyotto-
myyseliiketilanteissa jdd pienemmiiksi kuin
eliikejiirjestelyn tavoitetaso on, koska pe-
ruseldke on pienempi kuin tavoite-eliikettii
laskettaessa oletettiin. "Vajaus" kokonais-
eldkkeessd on enintddn 6,5 prosenttia
eldkepalkasta.

Kompensoivassa mallissa kokonaiseldk-
keen tavoitetasoa mddriteltdessd peruseldke
eliikeikiiiin jaljella olevalta ajalta lasketaan
kiiyttiien tyokyvyttomyyseldkkeen tulevan
ajan karffumisprosentteja. Kokonaiseldke
tyokyvyttomyys- ja ty<ittomyystilanteissa
muodostuu tiilloin yleensd tavoite-eldkkeen
suuruiseksi. Suoraan vanhuuseldkkeelle siir-
tyviin eliike ja mytis l?ihellii eliikeikiiii alkavat
ty<ikpytt<imyys- ja tyottomyyseldkkeet voi-
vat muodostua hieman suuremmiksi kuin
eliikej iirjestelyn tavoite-eldke.

Kansaneldkkeen pohjaosan
poistuminen
Kansaneldkkeen pohjaosa on voinut rajoittaa
lisiieliikkeen tasoa, silld Iisiieliikkeen tavoite-
taso on voitu mddritellii myos niin, ettd perus-
ja lisiieliike yhdessii kansaneldkkeen pohja-
osan kanssa ovat enintddn esimerkiksi 60
prosenttia palkasta.

Kun kansaneliikkeen pohjaosa 1. 1.1996
voimaantulevan kansaneldkeuudistuksen yh-
teydessd poistuu uusista el?ikkeistii ja
siirrymiivaiheen j iilkeen myris maksussa ole-
vista eldkkeistd, heijastuu tiimiikin uudistus
lis[eldketurvaan.
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Selv66 on, ettd uusissa lisiieliikejiir-
jestelyissii kansaneldkkeen pohjaosa ei endd
voi olla rajoittamassa lisiieliikkeen tasoa. Sitd
vastoin voimassa olevissa lisiieliikejzirjeste-
lyissd tilanne on ongelmallinen.

Jos kansaneldkkeen pohjaosa jiitettiiisiin
vuoden vaihteesta liihtien ottamatta huomi-
oon eliikejiirjestelyissd, joissa se on mukana,
lisiieliikkeen tavoitetaso suurenisi, enimmil-
liiiin kansaneldkkeen pohjaosan mddrdn.
TImi aiheuttaisi lisiieliiketurvan vakuutus-
maksuihin vastaavan korotuksen. Se merkit-
sisi jopa miljoonien markkojen lisiikus-
tannusta suurimmille vakuutuksenottaj ille.

Jotta vakuutuksenottaj at viilttyisiviit li-
sdkustannukselta, ehdotetaan, etti kansan-
eldkkeen pohjaosaa vastaava mddrd voidaan
vuoden vaihteen jiilkeenkin siiillttAii lisa-
eldkkeen tavoitetason miiiirittelyssii niissii
vakuutuksissa, joissa se on otettu lisdturvan
rajoituksessa huomioon.

Rekisterriidyssii lisiieliiketurvassa pohja-
osaa vastaava markkamddrd jdddytetddn 445
markaksi kuukaudessa eli tdmdn vuotiselle
tasolle. Tiillaiset lisiieliikejiirjestelyt on kui-
tenkin suljettava vuoden vaihteessa - niihin
ei siis voida sisiillyttiiii endd uusia vakuutet-
tuja.

Yksinkertaistettu
mukauttamistekniikka
Lisiiel2iketurva voidaan siis tarvittaessa mu-
kauttaa tasoltaan vastaamaan ennen vuoden
vaihdetta voimassa ollutta lisiieliikejiir-
.jestelyii.

Jotta voimassa olevat rekisteroidyt lisii-
elSkej iirj estely voitai si in siii lyttiiii mahdol li -
simman viihiill?i tycillii entisen tasoisina.
ehdotetaan lisdetujen karttaan mukauttamista
yksinkertai stavaa voimaantulosddnnristd.

Sen mukaan lisiieliikkeen tavoitetasoksi
voidaan myos kiinniftea ajankohdan
31.12.95 mukainen tavoite-eldkkeen pro-
senttimidrd TEl-eliikepalkasta tai saman
ajankohdan mukainen tavoite-eldkkeen
markkamddrd. Mikdli "vanhojen vakuutettu-
jen" eldketurva mukautetaan tallA tekniikalla,
on uusien vakuutettujen lisdeldketurvan si-
sdlt<i sovittava erikseen.

lndeksiturvan heikennyksen
hyvittdminen
Reki steroityyn lisiieliiketurvaan sovelletaan
TEl-indeksit. TEl-lisiieliiketurvan vakuu-
tusmaksun perusteet on mitoitethr niin, ettd
vakuutusmaksut riiftavat mycis odotettavissa
oleviin TEl-indeksiturvasta johtuviin kus-
tannuksiin.

Kun uudistuksen yhteydessd TEL-
indeksiturva todenndk<iisesti heikentyy, on
tiimii TEL:n voimaantulosd[nn<iksen mu-
kaan otettava kohtuusperiaatteen mukaisesti
huomioon lisdvakuutuksen perusteissa.

Tarkoitus on, ettd kohtuusperiaatteen
tiiyttiimiseksi TEL-lisiieliiketurvan ansaittuja
eliikkeitii sekii aktiivien ettii vapaakirjojen
osalta korotetaan pysyvdksi jiiiinyttii indeksi-
tason ylim[driistd 1,3 prosentin leikkausta
vastaavasti.

Saman suuruinen 1,3 prosentin korotus
tehdiiiin mahdollisesti myos maksussa ole-
vi in TEl-lisiieliikkei si in. Korotukset tulevat
sisiiltymii2in lisdeliketurvan laskuperustei-
siin ja vaativat vield sosiaali- ja terveysminis-
teririn vahvistuksen.

Voimaan 1.1.1996
Koska peruseldketurva- ja lisiiel5keturva
muodostavat kokonaisuuden, on lainsddddn-

nollii pitiinyt es&i6 se, ettei lisiieliiketurva au-
tomaattisesti joudu vuoden vaihteen jiilkeen
kompensoimaan peruseldketurvan heiken-
nyksiii. Siitii sii?idetiiiin TEL:n voimaantulo-
sddnnoksessd. Sii?innos koskee my<is vapaa-
muotoisia lisiieliikejiirjestelyjii.

Vastaavalla kansaneldkelain voimaantu-
losii?inn<ikselld on huolehdittu myos siitd, et-
tei lisiieliiketurva joudu kompensoimaan
kansaneldkkeen pohjaosan poistumista, jos
pohjaosa on ollut rajoittamassa lisiielZike-
turvan tasoa.

Edell2i mainitut sddnnokset eivdt estd so-
pimasta lisdturvaan parannuksia eiviitk[
myciskddn heikennyksiii. Vakuutussopimuk-
sia tai eldkesiiiition tai eldkekassan siiiint6jii
onkin 1.1.1996 alkaen muutettava niin, ettd
ne vastaavat sitii elZiketurvaa, joka lainmuu-
toksen jiilkeen on tarkoitus jnrjestiiii.

Ellei muutoksia ole ehditry vuodenvaih-
teeseen mennessd tehdii, lisiieliiketurvan taso
jatkuu muutosajankohtaan asti samansuu-
ruisena kuin se olisi ollut ennen luoden vaih-
teen lainmuutoksia. Ts. rekisteroidyssii lisii-
turvassa eliikepalkkana on TEL:n mukainen
eldkepalkka, peruseldke lasketaan eldke-
ikiinn jiiljellii olevalta ajalta 1,5 prosentin
karttumista vastaavasti ja KEL:n pohjaosa
otetaan rajoituksessa huomioon 445 markan
suuruisena. Rekisteroidyr lisdeldketurvan
muutosten teolle on tarkoitus antaa aikaa ensi
luoden loppuun.

MARTTI TUNNITCq.INEN
Elciketurvakeskuksen

suunnittelu- j a I as kent ao s as t o n
osastopricillikl<)
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-lkiiintyvfl n tytintekij in valttikorttina
ovat kokemus ja kokonaisuuksien hallinta,
vaikka ikiintyminen asettaa omat ehtonsa

tytille, tytiympflristtille ja organisaatiolle,
sanoo LEt Tytieliikekassan. yliliiiikiiri Juhani Juntunen.

Hfl n toimii valmistumaisillaan olevan
Ikiiintyvi aryoonsa -ohjelman

tutkimusjohtokunnan puheenjohtajana.
Kyseessfl on laaja 1990-luvulla

toteutettu tutkimusohjel ma,
joka on tehnyt uraauurtavaa tytiti

va nhem pien tytinte kij ti id en
tytikyvyn sflilyttimiseksi ja toiminta-

mallien luomiseksi tytipai koille.

- Nuoruus on ollut tyoeliimiissii valttia, mutta
meillii ei luulisi en55 olevan varaa hukata
ikiiiinfyviin ihmisen vahvuuksia, kun tyovoi-
ma suurten ikiiluokkien my<itd vanhenee.
Aivotutkijana tiediin, ettd vanhemman ihmi-
sen aivot toimivat monella tavoin nuoren ih-
misen aivoja paremmin. Esimerkiksi sen
minki vanhempi tyontekijii hiiviiiii nuorem-
malleen nopeudessa, hdn voittaa kokonai-
suuksien hallinnassa ja kokemuksessa, Jun-
tunen toteaa.

Monessa itdmaisessa kulttuurissa van-
huutta arvostetaan. Toisin kuin meillii siellii
on tajuttu vanhenevan ihmisen voimavarat ja
se, ettd vanhuus ja viisaus liittyviit usein yh-
teen.

Tyriterveyslaitoksen tutkimusohjelman
tiimoilta on julkaistu jo parisenkymmentd
tutkimusta ja muutama on viel6 kesken. Tois-
takymmentd miljoonaa maksaneen projektin
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Ikiiiinryve arvoonsa -ohj elma valmisfuu

tuhannen alussa ty<ivoimasta yli 40 prosent-
tia on yli 45-vuotiaita. Iiin myritZi sairaudet li-
sddntyvdt ja vaivat yleisfyviit. Tyoikiiisestii
vdestcistdjo liihes 300 000 on sairauden takia
eliikkeellii.

Tutkimuskohteena
tytin ja ihmisen suhde
I kiiiinfyvii arvoonsa -ohj el man tavoitteena on
ollut futkia yli 45-vuotiaiden selviytymistii
tydssi. Ohjelma on pyrkinyt myris kehittii-
miiiin kriy.tiinncissd toimivia malleja, joilla
ikiiiintyviit ihmiset pystyvdt siiilyttiimiiiin
tyokykynsii eri laisissa ty6tehtevisse.

-Toitii on muotoiltu ikiiiin kuin mittatila-
uksen mukaan ikiiihmisille sopiviksi. Tavoit-
teena on, ettii ikiiiintyviit ihmiset pystyisiv?it
tekemddn niitii eliikeikiidn asti, Juntunen sa-
noo.

Tutkimusohjelma on toteutettu kiinteds-
sd yhteistyossii ty<inantajien, tyontekijoiden,
tyoterveyshenkiloston ja henkiltistohallin-
non kanssa. On luotu laaja yhteistyo mahdol-
lisimman monen yrityksen kanssa. Ikiiiinty-
v?i?i tyontekijdd on tuettu tycissddn vaikutta-
malla hdneen itseensd, hiinen tyciympiiris-
torinsii ja organisaatioon. Keinoina on kiiytet-
ty tutkimusta, koulutusta, tyohtin valmen-
nusta, tiedotusta ja palveluja.

Kun Ikiiiintyvd arvoonsa -tutkimuspro-
jektia aloitettiin, vain harvalla oli realistinen
kiisitys ongelmista, joita ik?i?intyvii viiesto ja
tyrivoima Suomelle aiheuttavat.

Ei ollut kiiyttdkelpoista tietoa ty<in ja
ikddntymisen sekd siihen liittyviin vanhene-
rnisen vaikutuksesta ihmiseen. Yksi keskei-
simpiii tutkimusohjelman anteja on ollut kes-
kustelun virittdminen tdstd teemasta. Nyt
voidaan vield ennalta ehkiiistii ihmisten van-
henemisen vaikutuksia tyopaikoilla. Jos
emme puutu niiihin asioihin, olemme suuris-
sa vaikeuksissa maailman vanhimman tyo-
voiman kanssa luosituhannen vaihteen jdl-
keen, Juntunen perustelee.

Suomen Ikiiiintyvii aryoonsa -projekti on
ollut kansainvdlisend esikuvana muille, sillii
vastaavia tutkimushankkeita on meneillddn
mm. Ruotsissa, Saksassa ja Alankomaissa.

- Kansainvdlisessd tutkimusarvioinnissa
Ikiiiintyvii arvoonsa -ohjelma menestyi hy-
vin. Varsin onnistuneena pidettiin kolmikan-
taista mallia ehkiiistii ennalta tyrikyvyn ale-
nemista. Mallin mukaan tydkykyii ylliipitii-
vdn toiminnan tulee kohdistua itse tyohon ja
tyooloihin, tytiyhteiscion sekii tyontekijiiiin,
Juntunen mainitsee.

Ohjelman yhteydessii on myos kehitetty
tyokykyindeksid, mittaria, jolla tyokykyii
mitataan. Tydkyky-indeksi koostuu seitse-
mdd osa-aluetta koskevista muuttuj ista. Si inii

arvioidaan muun muassa tyon vaatimusten
ja tycintekrjiin suorituskyvyn vilistd suhdetta.

Yritys on hyvd, mutta mittarin kiiytiinncin
toimintaan liittyy joitakin ongelmia. Nykyi-
selkiiin sen osatekijdt eivdt yksiselitteisesti
mittaa tyokykyii, Juhani Juntunen sanoo.

Arvostuksen puute
ikSdntyvien ongelma tytissd
Ihmi set kokivat ikiiiintymisensd ongelmaksi.
Sillii he perustelivat my<is halua siirtyd en-
nenaikaisesti eliikkeelle. Noin puolet yli 35-
vuotiaista tyossdolevista oli sitii mieltd, ettei
vanhoja tyontekijoitii arvosteta tyopaikoilla.
Niiin ajattelivat varsinkin miehet. Tiirkein
syy siirtyii ennenaikaisesti eliikkeelle olivat
terveyteen ja alentuneeseen suorituskykyyn
liittyviit tekrjiit.

Jotta ihmiset jaksaisivat tyrissd vanhuus-
el[keikiiiin asti, olisi kiinnitettiivii huomiota
tyomiiiiriiiin ja kiireeseen. Vanhempien tyon-
tekiioiden tydaikaa olisi joustettava, tciiden
sisiilt<jii olisi kehitettiivri, tyoympriristriii ja
kuntoutusmahdollisuuksia olisi parannetta-
va.

Kun nditi asioita kehiteteen tyopai-
koilla, voidaan vaikuttaa eliikkeelle siirty-
misprosessin alkuvaiheeseen, el6keajatusten
syntyyn, yliliiiikiiri Juntunen sanoo.

Vain harvalla on mahdollisuus itse vai-
kuttaa tyrissd jatkamiseen tai eldkkeelle siir-
tymiseen. Terveys, toiminta- ja tydkyky sekii
fyollisyystilanne sddtelevdt edelleen ty<istd
pois siirtymistii. Huonon terveyden r,r.roksi
eliikkeelle siirtyneet poikkesivat heikompaan
suunlaan myris muiden hyvinvoinnin osate-
kijoiden suhteen. Sairauden ja tyokyvytto-
myyden lisiiksi he olivat taloudellisesti tiu-
killa j a muutenkin eliimiiiinsii tyytymiittomiii.

Tosin jos eliikkeelle piiiistiiiin raskaasta
rydsta riittavan varhain, terveys ja tyokyky
voivat vield palautua jonkin verran ja oma
hyvinvointi ndin parantua, Junfunen toteaa.

- Esimerkiksi rakennusalalla olisi edel-
leen kehitettiivii tydterveyshuoltoa, sillii
puutteel I i sesti j iirj estetty tyriterveyshuolto ei
pysty tarjoamaan apua, kun tyokyvyttdmyys
uhkaa. Samoin tulisi kehittiiii menetelmid,
joilla viihennetiiiin tyriympdriston riskiteki-
joite.

Kunta-alalla tehtyjen seurantatutki-
musten mukaan tyokyvyn paranemista selit-
tivdt laadukas esimiestyri, hyvd ergonomia ja
liikunnan harrastaminen, nimenomaan tdssd
jiirjestyksessii. Tyokpyn huononemista se-
littiviit puolestaan vdhdiset mahdollisuudet
saada tunnustusta ja arvostusta ty<issd, seiso-
matyo, huonontuneet tydtilat ja viihiiinen lii-
kunta, Juntunen luettelee.

Piiiittymiissiioleva Ikddntyvd arvoonsa

-ohjelma on tuottanut fyokyvyn ylliipidosta
ja ikiiiintymisestd runsaasti uutta tietoa, joka
olisi nyt saatava sovelletuksi kiiytiintcion.

Esimerkiksi ty<ieliikelaitokset voivat
kiiyttiiii tietoja kuntoutuksessaan ja tyokykyii
yl liipitiiviissii toiminnassaan. Myos uusi Tyo-
terveyslaitoksen pientyopaikkaohjelmahan-
ke voi hyodyntdd tuloksia, Juntunen mainit-
see. Hdnen mielestddn ndin suuren projektin
tulokset eivdt saisi hautautua ja p<ilyftyii tut-
kijakammioihin.

Mikd ensiavuksi tytipaikoille?
Ikiiiintyviin tyontekijiin ensiavuksi tyopai-
koille yliliirikiin Juhani Juntunen miiiiriiii li-
sdd myrinteisyytt?i, lisiiii tycin arvostusta ja
tyrinteon kunniaan.

Kun tyoilmapiiri on myonteinen, ihmi-
set menevdt mielelliiiin toihin. Tyohon syn-
tyy site draivia, jota menestyvd yritys tarvit-
see. Mainitsemani kolme liiiikettii parantavat
sekd ihmisten eldmdnlaatua ettd tuottavuutta.
Keinot ovat loppujen lopuksi kovin yksin-
kertaisia. On vain tehtdvh tema pisin, tunnet-
tu tyomatka. tuumasta toimeen.

- Ikiiiintyvii arvoonsa -ohjelma on kou-
luttanut ja tuottanut laajan mddrdn asiantunti-
joita, joita voidaan ny k?il.ttiiii hyvriksi kiiy-
tdnnon tyoeliimiissii. Heidiin keskeisin teht6-
vdnsd tulevaisuudessa on vaikuttaa ihmisten
korvien viiliin. Olisi saatava ihmiset toimi-
maan tyoyhteison ilmapiirin parantamiseksi,
yliliiiikiiri Juhani Juntunen painottaa.

Haastattelu:
RIITTA HEINONEN

LEL Tydeltikekassan
tiedotusosaston
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Erilaiset sosiaalipolitiikan tyypittelyt ovat ol-
leet keskeisesti esillii viime vuosina. Myris
eri maiden eliikepoliittisista ratkaisuista on
esitetty lukuisia toisistaan poikkeavia typolo-
gisointeja.

Usein ndissd tyypittelyissii on viitattu
maantieteelliseen esiintymisalueeseen; on
puhuttu muun muassa keskieurooppalaises-
ta, pohjoismaisesta ja angloamerikkalaisesta
mallista.

Toisinaan taas on viitattu keskeisten eld-
kepoliittisten ratkaisujen taustalla vaikutta-
neisiin poliittisiin voimasuhteisiin; tiilkiin on
piiiidytty muun muassa konservatiivisiin,
sosiaalidemokraattisi in j a liberaali siin hyvin-
vointivaltiotyyppeihin.

Eliikepolitiikan ja muunkin sosiaalipoli-
tiikan tyypittelyssii olisi kuitenkin hedelmiil-
lisintii kiiyttiiii luokitteluiden pohjana itse
sosiaaliturvan jiirjestelmiin liittyviii tekij<iitii.
Mallien taustavaikuttajat ja maantieteellinen
esiintymisalue ovat oma ulottuvuutensa.

Neljd mallia tyypittelyssd
Oheisessa taulukossa on liihdetty liikkeelle
eriiistii jiirjestelmdn keskeisisti piirteistii.
Eliikepolitiikka on ryhmitelty kahden ulottu-
vuuden, perusturvan ja ansiosidonnaisten
etu.jen mukaan.

Ensimmdiseen ruutuun sijoittuvat maat/
eliikejiirjestelmdt, joissa ei taata sen enempdd
riittavaa perusturvaa kuin ansiosidonnaisia
eliikkeitiikiiiin. Yleensd tarveharkintaan pe-

oo

rustuvat jerjestelmdt (esim. Australia) on kat-
sottu kuuluvaksi juuri tdhdn marginalistisen
sosiaal ipolitiikan luokkaan.

Toisessa ruudussa painopiste on selvdsti
perusturvan takaamisessa. Pelkiin kansan-
eldkkeen tarjoavat maat voidaan lukea tiihiin
kategoriaan (esimerkkinii osittain Tanska).

Kolmas malli on toisen kddnteiskuva;
ansiosidonnaisuus korostuu perusfurvan kus-
tannuksella. Esimerkkind tiistii voidaan pitii[
vaikkapa Saksaa.

Neljiis malli puolestaan on kahden edel-
lisen yhdistelmd, jossa perusturvaa on tdy-
dennetty ansiosidonnaisilla eduil1a. Tiistii
tunnetuin esimerkki lienee Ruotsi.

Suomen eliikepol iittisen j ii{ estelmiin voi
katsoa siirtyneen asteittain marginaalisuu-
desta perusturvan kehittdmiseen (kansan-
eliikkeet) j a ansiosidonnaisuuden toteuttami-
sen kautta kohti institutionaalista mallia.

Tulonjako tasaisinta
institutionaalisessa mallissa
Edellii esitettyjen ja muidenkin mallien vai-
kutuksia ja toimintaa on pyritty arvioimaan
tekemiillii kansainvdlisid vertailuja eri mai-
den eliikeliiisten tulonjaosta ja koyhyysas-
teista.

Yleisend lopputulemana on ollut, ettd
institutionaalisen eldkepolitiikan maissa van-
husten vdlinen tulonjako on tasaisintaja van-
huusidn kriyhyys kaikkein pienintii.

Oma kiintoisa kysymyksensd on se, mi-

kehi$,
oo

ten siirtymd mallista toiseen niikyy yhden
maan sisdisessd tarkastelussa. Tiillaisia yh-
den maan tarkasteluja ei juurikaan ole tehty.
Syy on yksinkerlainen: useimmissa maissa ei
ole olemassa analyysin mahdollistavia ai-
neistoja.

Suomi poikkeaa edukseen siin6, ettd
meilli on kdyettdvissd riittevdn suuriin otok-
siin perustuvia kotitaloustiedusteluita (vuo-
silta 1966, 191t,1916,1981, 1985 ja 1990,
myohemmin myos 1995), joiden pohjalta
voidaan selvittdd eliikepolitiikan muutoksen
vaikutuksia vanhusten toimeentuloon.

Tyti- ja yrittdjdtulot eldkel6isten
tdrkeimmit tulonldhteet 1 966
Vaikutuksia voidaan tarkastella useasta eri
ndkrikulmasta. Ensinndkin voidaan katsoa,
mistd osista tai tulokomponenteista vanhus-
ten keskimddrdiset tulot koostuvat. Tdmd tu-
lopakettitarkastelu osoittaa, etti vuonna
I 966 eliikeliiisten tdrkeimmiit tuloliihteet oli-
vat tyo- ja yrittiijiitulot (noin puolet kaikista
tuloista), kansaneldkkeet (noin neljiinnes)ja
valtion ja kuntien eliikkeet (noin kymmenes-
osa kokonaistuloista).

Vuonna 1966 suomalaisten ty<ieliikejiir-
jestelmii oli ollut voimassa vasta muutaman
woden ja maksetut tycieliikkeet olivat varsin
pieniii. Niinpii keskimiiiir2iisessd tulopaketi s-
sa niiden osuusjdd noin yhteen prosenttiin.

Kaiklre in t as a - arv o i s tmmi ks i
aj at e I lut e kikej drj e s t e lm dt
etnil lopputulola en mulaan
tuotalrnan knikkein
suurinta tasa-arvoa.
Eril ai s et li s rij cirj e s t e lmcit
telrevtit tyhj dl$i lakis riciteis een
tas aelrike- tai tarveharkintai-
seen j tirj estelmtitin sis tiltyneen
tas a - arv oi s t ami spyrkimyks en.
Lopputuloks ena on ilmici,
jota voidaan lafisua
uudell eenj aon p aradoks iks i :
tas a-arvo tuottaa epdtasa-
arvoa ja epdtasa-arvo tuottaa
tas a-arvoa, kirj oittaa
apulatsprofes sori Olli Kangas.
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Ansioeldkkeet 70 prosenttia
tulopaketista vuonna 1 990
Vuoden 1990 mennessii TE,L-eliikkeiden
osuus keskimziiiriiisessd tulopaketissa oli
noussut jo kolmasosaan. Kaiken kaikkiaan
ansiosidonnaiset eldkkeet (TEL+VEL+
KVTEL) muodostivat vuonna 1990 noin 70
prosenttia koko tulopaketista.

Kansaneldkkeen osuus oli kaventunut
jonkin veran, mutta ennen muuta tyo- ja
yrittajatulojen merkitys oli pienentynl (alle
I 0 prosenttia vuonna I 990). Eliikepoliittisen
mallin muutos on siis merkinnyt - eliikepo-
litiikan tavoitteiden mukaisesti selvid siir-
tymii2i t<iistii eliikkeelle.

Ekikeliiisten keskimiiiiriiinen tulotason
muutos taioaa toisen ndkrikulman eldketur-
van kehittymiseen. Vuonna 1966 eliikeliiis-
ten keskimddrbiset tulot olivat noin 30 000
markkaa luodessa (v. 1990 rahassa).

Vuonna 1990 tulot olivat nousseet jo
noin 65 000 markkaan. Tulot olivat siis
kaksinkertaistuneet tarkasteluperiodilla. Tii-
m2i keskimriirdisen tulon kaksinkertaistu-
minen johtuu ennen muuta ty<ieliikkeiden
parantumisesta.

0sat vaihtuneet -
nuoret nykyisin ktiyhimpid
Kolmanneksi eliikepolitiikan onnistumista
voidaan arvioida tarkastelemalla sitd, missd
mddrin eldketurva on riittiiny suojaamaan
vanhuksia k<iyhyydeltii. I 960-luvun puolivd-
I i ssii el iikeliii sten (koyhyys r aja 5 0o/o vdeston
keskituloista) oli 22 prosenttia. Lis?iksi koy-
hyydellii oli tuolloin selvd taipumus lisiiiintyii
iiin mycitii. Kaikkein vanhimmat olivat kaik-
kein koyhimpiii.

Neljdnnesvuosisata myrihemmin eldke-
liiisten koyhyysaste oli laskenut viiteen pro-
senttiin, ja samalla k<iyhyyden ja idn vdlinen
yhteys oli muuttunut siten, ettd tuloilla mitat-
tuina kaikkein k<iyhimpiii olivat nuoret.

Vanhuusidn pysyvA koyhyys on muuttu-
nut nuoruuteen ajoittuvaksi lyhytaikaisem-
maksi i1mi6ksi.

Koyhlysmittai anraa siis varsin hyvtin
todistuksen suomalaisen eliikepolitiikan on-
nistumisesta. Kansalnvdliset vertailut antavat
niinikiiiin hyvhn todistuksen, mutta vain osit-
tain. Verrattuna maihin, joissa ei ha{oiteta
institutionaalista eliikepolitiikkaa, Suomen
kriyhyysluvut ovat alemmat. Yhdysvalloissa
eliikeliiisten koyhyysaste on yli l7 prosenttia,
Australiassa ja Saksassa noin kuusi prosent-
tia. Yhdysvaltojen nykytilanne vastaa siis
Suomen tilannetta neljdnnesvuosisata sitten!

Ruotsissa eldkeldisten koyhyysaste on
prosentin luokkaa. Ruotsiin ndhden on siis
selvdsti parantamisen varaa.

Tuloerot pienentyneet
Ktiyhyyden poistamisen ohella tuloerojen ta-
saaminen on ollut suomalaisen yhteiskunta-
politiikan keskeisiii piiiimiiiiriii. Tiihiin piiii-
mddrddn vedoten ansiosidonnai si a e I iikej iir,
jestelmiii on usein moitittu siitii, ettii ne sdi-
lyftAvAt tyrimarkkinoilla syntyneen eriarvoi-
suuden. Kdtiik&i on osaltaan totta mutta
osaltaan hivenen epdtarkka eikd se tavoita
kohdettaan.

Tarkastelua on syrytd tarkentaa. Ensinn6-
kin eliikeliiisten vdliset tuloerot vuonna 1966,
jolloin Suomessa kiiytiinnossii oli voimassa
perusfurvamalli, olivat merkittdvdsti suurem-
mat kuin vuonna 1990, jolloin ansiosidon-
naisuus oli tullut olennaiseksi osaksi suoma-
laista eldkepolitiikkaa. Ansiosidonnaisen ele-
mentin lisddminen perusturvamalliin ei siis
johtanut vanhusvdestrin vdlisten tuloerojen
kasvuun. Pdinvastoin.

Vanhusten vdlisten tuloerojen pienene-
minen ei kuitenkaan ole yksin eliikepolitii-
kan ansiota vaan siihen on vaikuttanut olen-
naisesti se, ettd tuloerot pignentyivrit kaikissa
muissakin ikiiryhmissii. Toisekseen ansiosi-

donnaisten etujen kitiikki on epiitarkka sii-
nii, ettii se keskittyy vain lakisiiiiteisiin jri{es-
telmiin ja unohtaa vapaaehtoiset/amma-
tilliset jiirl'estelmiit, jotka ovat yleisid perus-
turvan tai marginaalisen sosiaalipolitiikan
malssa.

Niiiden ammatillisten jiiqestelmien tu-
lonjaollinen profiili on erittdin vino: ne jos
mitkd uusintavat tyrimarkkinoille syntyvdt
erot. Tdmd niikyy selviisti myris Suomen ai-
neistossa.

Kansaneldkkeiden ja yksityisen sektorin
tyoeliikkeiden tulonjakoprofi ili on verrattain
tasainen kun taas vapaaehtoisilla lisiieliik-
keillii on kaikkein epitasaisin jakoprofiili.
Kaikesta tdstd seurauksena on. ettii silmii-
mddrdisesti kaikkein tasa-arvoisimmiksi aja-
tellut jiirjestelmiit eiviit tuotakaan loppu-
tulokseen tasolla kaikkein suurinta tasa-ar-
voa.

Erilaiset (ansiosidonnaiset) lisiijiirjestel-
miit tekevdt tyhjaksi lakisddteiseen (tasaeld-
ke- tai tarveharkinta) jii{estelmiiiin sisrilty-
neen tasa.aryoistamispyrkimyksen ja loppu-
tulemana on ilmio, jota voidaan kutsua uu-
delleenjaon paradoksiksi: tasa-arvo tuottaa
epdtasa-arvoa ja epdtasa-arvo tuottaa tasa-ar-
voa! Tdmd orwellilaisuus tekee sekd sosi-
aalipolitiikan poliittisen harjoittamisen ettd
tutkimuksen vaikeaksi mutta samalla myris
kiintoiseksi ja kiehtovaksi tehtiiviiksi.

OLLI KANGAS
apulaisprofessori

Turun vliopisto
sos iaal ipo litiikan laitos

Taulukko 1. Ellikepolitiikan tyypittely etujen mukaan

It-

Ei Marginaalinen
malli

Perusturvamalli

Kyllii Ansioetu-/ty6-
eliikemalli

Institutionaalinen
malli
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Tytii ke isel le ia eld kei ke isel le
omat indeksit

Kahteen jdriestelmddn

Tydeldkkeitd koskevan sddsttipaketin yksi osa
muodostuu uudesta TEL-indeksimenettelystd.

Vuodesta 1996 ldhtien eltikeikiiisten eli
yl i 65-vuoti a i den i n de ksita rkistu kset eriytyviit

tytii kii isten i ndeksita rkistu ksista.
Toinen keskeinen muutos on, ettd

palkansaajien tytieldkemaksu otetaan
vastaisuudessa huomioon TEL-indeksipisteluvussa.

Eliikeikiiisten indeksitarkistuksiin sisiiltyy
hintojen muutoksen listiksi 20 prosenttia
palkkojen reaalisesta noususta. Ty<iikiiisillii
siiilyy nykyinen 50 prosentin sidonnaisuus.
Perhe-eldkkeiden indeksitarkistukset mdd-
riiytyviit edunj iittiij iin laskennal I i sen idn m u-
kaan.

Vuonna 1996 indeksitarkistusten eroksi
muodostuu noin 1,3 prosenttiyksikkrid.
Myrihemmin vuotuinen ero muodostunee pi-
temmdn piiiille keskimddrin vajaan prosent-
tiyksik<in suuruiseksi.

Tyoikiiisen TEL-indeksitarkistus mdd-
rdytyy entiseen tapaan vuotuisista palkka-
tason ja hintatason muutoksista. Palkkatason
kehityksessii seurataan vastedes sitd an-
siotasoa, joka kuvaa palkansaajan tyoeliike-
maksun vdhentdmisen jiilkeen syntyvdd
palkkatasoa. Sen perusteella mycis tyoelAk-
keen suuruus miiiiriiytyy.

Tyoikiiisen indeksin mukaan korotetaan
eliikepalkat, muutetaan aiemmin ansaitut
eldkkeet eli ns. vapaakirjat ja lakien rajamd6-
rdt. Tdmdn indeksin mukaan lasketaan myris
eldke aina 65 vuoden ikddn saakka.

Perustuslakivaliokunnan kanta
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mie-
lestii hallituksen eduskunnalle eslttemat tyo-
eldkemuutokset voidaan sddt56 tavallisessa
laissa. Siten mycis uuden TEL-indeksin edus-
kunta voi hyviiksyii yksinkertaisella enem-
mistrillii.

Valiokunta toteaa perusteluissaan, ettd
indeksijiir;estelmdn tarkoituksena on furvata
eldkkeensaajalle kulutustason kohtuullinen
siiilyminen ja "tdtd sindnsd vastaa, ettd indek-
sitarkistukset ehdotettuun tapaan painottuvat
enemmdn kuluttajahintamuutoksiin kuin an-
siotasoindeksiin".

Valiokunta kiinnittAa huomiota lisdksi
siihen, ettd indeksimuutos ei vaikuta jo
erhdntyneisiin eldke-eriin eikii my<iskiiiin
johda eliikkeiden markkamddrdn alenemi-
seen.

Eldkeikdisen indeksiin
sddsttisyistd
On luonnollista, ettd eliikeik?iiset eivdt ole pi-
tdneet esitetystd muutoksesta, koska se on
heille piiiiosin huononnus. Sitd on jopa viii-
tetty ian perusteella tapahtuvaksi eriarvoi-
seksi kohteluksi.

lndeksimuutoksessa on pelkiistiiiin ja yk-
sinomaan kysymys eliikesiiiistoistii. Oli loy-
dettiivii toimenpiteitd, joilla ty<ieliikemak-
sujen korotuspainetta voitiin vdhentaA. TAta
ennen oli jo usean vuoden ajan tehty erilaisia
raho itusj iir.l este lyj ii. Toivottiin ettii lama lop-
puisi ennenkuin eliikeleikkauksiin pitiiisi
ryhtyii. Tdmd toive ei toteutunut.

Piternmdn ajan sddstojen miiiiriillii mitar
tuna pddosa huononnuksista kohdistuu vuon-
na 1996 ja sen jiilkeen alkaviin eliikkeisiin.
TEL-indeksimuutos vaikuttaa mytis n)'t
maksussa oleviin eliikkeisiin, mutta vain nii-
den tuleviin tarkistuksiin.

TEl-indeksitarkistukset eivdt luonteel-
taan ole eliikkeiden korotuksia, vaan eldkkei-
den tarkistuksia, joilla eldkkeen taso sdilyte-
tddn tietyn mddrdisend.

Perustuslakivaliokunnankin mukaan
indeksijiirjestelmdn tarkoituksena on turvata
eldkkeensaajalle kulutustason kohtuullinen
"sdilyminen", ei siis paraneminen tai huono-
neminen.

Alusta pitden TEl-indeksitarkistuksiin
on sisdltyny.t piine hyvittiiii eliikkeensaajia
palkkatason muutokseen suhteutetulla reaali-
sella muutoksella. Tiillii tavoin eldkkeensaa-
jien kulutustaso seuraa tuotannossa mukana
olevan vdestcin kulutustottumuksia, koska
viimeksi mainittu miiiiriiytyy suurelta osin
palkkatason kehityksen mukaan. Tiimii TEL-
indeksin ominaisuus siis edelleenkin siiilyy.

TEL-indeksin sisiiltiimii reaaliosa on hy-
vin keskeinen tyrieldketurvan piirre mycis sen
vuoksi, ettii tyoeliikkeitii ei elakkeen maksu-
aikana tasollisesti yleensd parannella. Tiilloin
pelkkii hintaindeksisidonnaisuus vehitellen
ndivettdisi tyoel6kkeen tason.

Selvitysten mukaan ihmisen kulutustot-
tumukset vanhemmalla itillii eiviit seuraa yh-
teiskunnan yleistii kehitysta yht6 ajantasai-
sesti kuin nuoremmalla idlld. Kulutustason
sdilymiseen riittAA taman mukaan eliikeikiii-
sillii nykyistii vdhdisempi reaaliosa.

Nyt tehtava muutos poikkeusvuosina
jopa parantaa eliikeikiiisen asemaa aikaisem-
paan verrattuna. Jos palkkojen reaalimuutos
on negatiivinen, uusi indeksitarkistus on en-
ti std tarkisrustapaa parempi.
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Mitd palkkatasoa seurataan?
Vuodesta 1994 l5htien ty<ieliike miiiiriiytyy
voimaantulovaiheen j iilkeen ryotuloista, j ois-
ta on vdhennetty palkansaajan tyoeldke-
maksu. Siksi on luontevaa, ettii TEl-indeksi
seuraa palkkatason osalta samaa palkka-
tasoa.

Menettely on mddrdaikaisesti ollut voi-
massa jo kolmen vuoden ajan. Nyt menettely
on saatettu pysyviiksi.

Pysyvdiin indeksiturvaan
Edellinen TEl-indeksi oli voimassa 15 ruot-
ta. Vuosina 1993 - 1995 tehtiin ruoden mit-
taisia poikkc::slakeja. Niistii syntyi monia
viiiirinkiisityksiii. Poikkeuskaudet toivot-
tavasti opettivat, ettd indeksitarkistuksissa
tulee olla pysyryyfia. Silloin ne mielletidn
oikeana kansalaisten eldketurvan takeena.

Uudesta TEl-indeksiste on esiteffy eri-
laisia mielipiteita niin eliikkeensaajien kuin
suunnittelijoidenkin keskuudessa. Kansain-
vdlisesti tarkasteltuna uusi TEl-indeksi on
kohtuullista tasoa, vaikka onkin aikaisempaa
siiiisteliiiiimpi. Muutos osaltaan helpottaa sitd
viilttiimiittrimyyttd, ettd luvattu eldketurva
myris maksetaan.

MARKKU HANNINEN
Elciketurvakeskuksen

suunnittelujohtaja

Tffirure;" 25

E

..*t.. , r
t. .

i
!
{

J

,iiru

ii r;i

t

;
ti li.,srk:;. r,.Sl.

t:: i.,m

r{+4
Ei:::
1:=:i

:r*3-=
+1:'{:

T+.ttql

.1"1

W

a.

9+'.

gi

Fjjt.



SUUNTANA HYVA TYOKYKY
II
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TyokykyA ylliipitiivii toiminta (tyky-toimi n -
ta) on vakioaihe tycieliimrin kehittiimistii,
tyontekij<iiden terveyden vaalimista, tyci-
terveyshuollon toimintaa ja ennenaikaisten
ekikkeiden vdhentdmistd koskevassa keskus-
telussa. Kiiytiinncin tyky-toiminta on monin
paikoin kehittynyt yksittiiisistii varhais-
kuntoutuksen nimellii toteutetuista hankkeis-
ta kokonaisvaltaisemmaksi ja tavoitteelli-
semmaksi toiminnaksi, mutta kehitys ty<ipai-
koilla on kovin hajanaista.

Ty<ieliimii on viimeisen kymmenen vuo-
den aikana muuttunut nopeammin kuin kos-
kaan ennen. Muutoksesta ja siihen liittyen
mycis ty<ieliimdn suhteiden muutoksesta on
tul lut jokapiiivdinen real iteetti.

Nyt ilmestyneeseen kirjaan on koottu
yksiin kansiin olemassaolevaa haj anaista tut-
kimustietoa tyokykyii ylliipitiiviistii toimin-
nasta. Kirja on laadittu selkedn toimintaoh-
jelman muotoon. Kirjoittajat, joita on yh-
teensd 5l (37 heistii edustaa Ty<iterveyslai-
tosta) ovat alojensa kiistattomia asiantunti-
joita.

Tytikyvyn ylldpidon malli
Ensimmdisessd luvussa esitell[iin Ty<iter-
veyslaitoksella viime vuosina kehitetty tyky-
toiminnan malli, jossa korostetaan ty<ikyvyn
riippuvan paitsi ty<intekijdn omasta toiminta-
kyvystii myos tyohon ja tyriolosuhteisiin
sekii tyoyhteis<ion liitfvistii tekijoistii (kuva
1.) Mallissa mielletddn tyky-toiminnan ta-
voitteeksi hyvdn eldmdnlaadun ja hyvinvoin-
nin lisiiksi myris tyon korkea laatu ja tuotta-
vuus.

Uudenlainen ratkaisu on yhdistiiii tyoky-
vyn ylliipitrimisen malli laatujiir;estelmistii
tunnefun laatusilmukan muotoon. Kir.lan lu-
vuissa 2-4 kiiydiiiin tyky-toimintaa liipi kol-
mion kaikkien kdrkien osalta laatusilmukan

mukaisesti (arviointi - suunnitelma - toteu-
tus - seuranta,/uudelleenarvionti). Niiin ko-
rostetaan tyky-toiminnan tarpeellisuutta osa-
na yrityksen pitkiijiinteistii henkikist<ipoli-
tiikkaa.

Kirjan erds tiirketi liiht<ikohta on, ettii hy-
vin j a jiiq'estelmiilli sesti henkilost<insii hyvin-
voinnista huolehtiva yritys voi odottaa tyky-
toiminnan seurauksena kaswa my<is tyon
tuottavuudessa ja parannusta tyrin laadussa.

Tyky-toiminnan suunnittelu ldhtee yri-
fyksen tilan ja tyky{oiminnan tarpeen arvi-
oinnista. Kirl'assa esitetddn malleja yrityksen
nykyilan selvittdmiseksi henkil<jst<jvoima-
varoja arvioimalla sekii meariftAmalla henki-
lostrin ty<ikykyindeksi ja tyo- ja eldkeasen-
teet. Sen jiilkeen esitelliiiin monipuolisesti
niita menetelmi?i, joita modemi ty<il?iiiketie-
de oheistieteineen kiiyttiiii analysoimaan ja
arvioimaan riskiii kaikissa kuvan I kolmion
kiirjissii.

Yksilon ty<j- ja toimintakyvyn arvioin-
nista esitetaAn erikseen hengitys- ja veren-
kiertoelinten sekd liikuntaelinten tutkimisen
ja testaamisen menetelmid. Psyykkisen toi-
minta- ja tyrikyvyn arvioinnissa on keskitytty
ongelmien lciytiimiseen ja voimavarojen kar-
toittaminen on jiiiinyt maininnan varaan. Se
on kuitenkin useimmille tyky-toimintaa
suunnitteleville ehkii vierainta aluetta.

Ty<in ja tyoympiiriston tilaa arvioitaessa
on aivan oikein liihdetty siitii, ettti jo nykyisil-
ld selvitysmenetelmillii kerdtddn tytipaikoilla
runsaasti sellaista tietoa, jota oikein yhdiste-
lemiillii voitaisiin kiiyttiiS hyviiksi tyky-toi-
mintaa suunniteltaessa. Painotus on koroste-
tusti eri altisteista aiheutuvan riskin arvioin-
nissa ja tarkastelutapa on liihellii fy<isuojelun
ndkrikulmaa. Tyky-toimintahan on yhteis-
tyotii myos tyrisuojeluhenkil<iston kanssa.

Tyciyhteis<in toimintakyvyn arviointi on
tyriterveyshuollossa suhteellisen uusi asia ja

siksi varmasti vieraampi kuin fyysisten tyci-
olojen arviointi. Kirjassa esitetddn selked nd-
kemys aiheesta ja my<is malleja sen toteutta-
mlseen.

Arvioinnin jiilkeen on aika tehdii yrityk-
sen tyky-toiminnan suunnitelma, johon liit-
tyy my<is toiminnan vaikuttavuuden arvioin-
ti. Tyky+oiminnalle voidaan laatia useita
konkreettisia mittareita, joita on esitelty tiis-
miillisellii ja jiimiikiillii otteella. Sen sijaan
fyky-toiminnan kustannusvaikuttar,uuden
osoittaminen jiiii valitettavan pinnalliseksi,
vaikka se on usein juuri se tdrkein tulos, jolla
tyky-toiminta ja sen jatko saadaan markki-
noitua yritysjohdolle.

Sanoista tekoihin
Kirjan laajin osa on otsikoitu "Toteutetaan
suunnitelma", ja siinii kiiydiiiin liipi erilaisia
mahdollisuuksia toimenpiteiksi, jiilleen kol-
mion kaikkien kdrkien osalta.

Yksil<jn toimintakyvyn parantaminen ja
terveyden edistdminen pohjustetaan esittele-
mdlld terveyskasvatuksen ylei set periaatteet.
Terveyskasvatushan on tyoterveyshuollon
perinteinen toimintatapa, jota on kuitenkin
kAltetfy enemmdn kokemuspohjaisen oppi-
misen kautta.

Tyokykyliikunta oli ainakin minulle uusi
termi. Sillii kaiketi tarkoitetaan kaikkia yri-
tyksen toimia tyontekij<iiden liikunnan
lisiiiimiseksi. Tydntekij<iiden ergonominen
ohjaus, tyonohjaus ja henkisen huollon jiir-
j estdminen tyopaikkaonnettomuuksissa ovat
saaneet runsaasti sivumddrdd. Uudenlaista
tarkastelukulmaa esitetddn mycis arvioitaessa
ammatillista piitevyyttii ja tyokykyii.

Ty<ipaikan suunnittelussa liihdetiiiin
suunnittelukdytiintojen luomisesta ja edetddn
tyciturvallisuuden ja fyopaikan ergonomian
suunnitteluun.
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Kuva 1. Malli tytikpyn edistimisesti
ikiiiintyessii

Monet tyky-toimintaa toteuttaneet var-
masti myontdvdt, ettd ty<iyhteisrin kehittiimi-
nen on se vaikein osa. Siind mennddn monel-
la tapaa arkaluontoiselle alueelle ja rajanveto
muuhun, liihinnii tuotannollisista syistd ta-
pahtuvaan tyoyhteison kehittdmiseen on liu-
kuva eikd sitd ole haluttu myoskiiiin tiissii kir-
jassa vet55.

Yleiset tyoyhteisofy<in kehittdmisen pe-
riaatteet, esimiesty<in kehittdminen ja tyoyh-
teis<jkonfliktien ratkaiseminen on kiriassa
esitetty sopivan yleistajuisesti. Kirjan koko-
naisvaltaista otetta kuvaa hyvin tyopaikan
kriisinhallintavalmiutta koskeva luku, jossa
esitetddn seikkaperdisesti, miten fyontekij<ii-
den tyrikyvysti voidaan huolehtia mycis irti-
sanomistilanteessa.

Hytidyllinen tydkalu
Kirja ei ole lyhyt essee-tyylinen katsaus, jon-
ka lukaisemalla saa kiisityksen siitd, mitd
fyky-toiminta on. Liki 50O-sivuisena se sen
sijaan toimii erinomaisena kiisikirjana ja
koulutuksen vdlineeni tyky-prosessia suun-
niteltaessa. Kirjan ensimmhinen luku tyky-
toiminnan rakenteesta ja perusteluista on
suositeltavaa luettavaa kaikille tyky-proses-
sissa mukana oleville. Mycihemmiit luvut an-
tavat eniten tyrisuojelun ja tyoterveyshuollon
sisiilt<iii ja menetelmid tunteville.

Omimmillaan kirja on varmasti tyciter-
veyshenkilostrin koulutuksessa, mutta sitd
voidaan kiiyttiiii mainiosti mycis esimieskou-
lutuksessa korostamaan esimiehen vastuuta
tyky{oiminnan jiirjestelyissii. Myos henki-
kistcihallinnosta vastaaville kirja tarjoaa hy-
vdt perustiedot tykytoiminnasta ja esimerk-
kejii kAyttokelpoisista menetelmistd huoleh-
tia jiirjestelmiillisesti fyopaikkojensa henk-
losttistd.

Kirjan niikokulma on monin paikoin

Lddketieteen ja kirurgian tohtori
Jukka Kivekis aloitti Qdnsei TELAn
ylilririkirinti j oulukuun ens immciis enci I 9 9 5.

Hcinen tehtciv(ind(in on vastata projekti-
priti\Iikkonti aloitettavan tydlE yttdmryden
arviointiin, kuntoutukseen j a tydlqtvyn
y llcipitoon liittyvien koulutushankkeiden,
oppimateriaalin i a proj ektia tukevan
v i e s t i nncin to teuttamis e s ta.

asiantuntijakeskeinen ja siinii taitaakin olla
sycipdvaarallisten aineiden tutkimista lu-
kuunottamatta kiisitelrynii kaikki Ty<iterve-
yslaitoksen keskeiset osaamisen alueet.

Kaikilta osin yhteys tyky-toimintaan ei
ole kovin selked. Monien kirjassa esitettyjen
arviointimenetelmien ja toimintamuotojen
kaltto edellyttlii tyopaikan oman henkilcis-
ton [saksi ulkopuolisen asiantuntemuksen
hyviiksikiil.tt<iii. Milloin omat rahkeet riittd-
viit ja milloin tarvitaan muita asiantuntijoita,
on aina tapauskohtaisesti ratkaistava kysy-
mys.

Kirja ei ole laihdutusoppaan kaltainen
oikotie onneen, jonka oppeja noudattamalla
kaikki kiiiintyy hetkessd hyviiksi. Sen sijaan
se on perusteellinen kuvaus tyky-prosessista
ja sen erivaiheissa (arviointi, suunnitelma,
toteufus, seuranta) tarvittavasta asiantunte-
muksesta ja sellaisenaan erinomaisen kiiytt<i-
kelpoinen opas tyky-toiminnan suunnittelun
ja toteutuksen tueksi.

Kirjan luettua ymm*tdd entistd parem-
min sen, ettii tyky-toiminta ei ole kasa yksit-
tiiisiii temppuja, vaan kokonaisvaltainen tyo-
ote tyciterveyshuollossa, tyrisuojelussa, hen-
kilostohallinnossa, linjajohdossa ja yritys-
johdossa.

Eldkevakuutusyhtici Ilmarinen kiiyttiiii
kirjaa omassa asiakastycissiiiin. Lisiiksi sitii
saa ostaa Tyciterveyslaitoksen julkaisutoi-
mistosta.

ruKKA KIVEK,q.S
Tydelcike laitos ten Liiton

ylikitikriri

TyO ja tyoolol
(ergonomr4
tyohygieni4
tyoilrvalhsuus)

/

Tyontekija
(Liikunta sekli muut
teweelhset ja virikkeiset
ellnlavat)

TyoyhteisO
(ihmissuhteeL
jolranrinen)
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ja tuottawus
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ja fuvirvoimi

Hlva eliikekyky,
aktiivinen ja mielekis
'kolmas ikii"
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Liikuntaa harrastavat fyontekijat ovat ter-
veempid kuin liikuntaa harrastamattomat.
Hyvdkuntoiset ja terveet eivdt juuri sairastele
tai tarvitse varsinaista kuntoutusta. On my<is
todenniikoistii, ettd he eivdt koettele suur-
tyrinantajan kukkaroa jiiiimiillii ennenaikai-
selle eliikkeelle. Ty<ipaikoilla suhtaudutaan
liikuntaan periaatteessa mycinteisesti. Useat
tyonantajat tarjoavat aktiivisille liikunnan-
harrastajille lisdd harrastusmahdollisuuksia.
VAlilla jiirjestetiiiin koko henkikikunnan
kuntotempauksia, joissa ihmisiii muistute-
taan liikunnan tiirkeydestii.

Silja Line Oy on piiiittiiny.t tehdii hiukan
enemmdn. Yritys on kiiynnistiinyt yhdessii
Suomen Urheiluopiston kanssa projektin,
jolla henkikikunta yritetii[n saada pysyviisti
liikkeelle. Tavoitteena on se, ettd jokainen
tyrintekijii saisi oman henkilokohtaisen lii-
kuntastrategian. Projektin pilottikohteeksi on
valittu Silja Serenade. Laiva tycipaikkana si-
sdltdd omat erityisongelmansa, nimittiin kii-
reisen woro- ja matkatyon.

- Kysymys on yksinkenaisesti siitd, ettd
haluamme saada ihmiset pysyviisti liikku-

Kunnossa kaiken ikae

maan myris laivaoloissa. Kun yritystason
projektista tulee henkil<jkohtainen tapa liik-
kua, olemme onnistuneet. Jokainen ldhtee
liikkeelle omasta lShtotasostaan ja liikkuu
haluamallaan tavalla, kertoo Silja Linen
osastopiiiillikk o P ekka M atveinen.

Terve jaksaa enemman
Merihenkilostri-, koulutus- ja kehitysyksik-
koii vetiivii Matveinen kertoo, ettei laivan
henkilcikunnan terveys juuri poikkea vastaa-
via toit6 maissa tekevdstd vdestd. Laivatyris-
sd henkiseen hyvinvointiin on kiinnitettdvd
kuitenkin erityistii huomiota.

- Estonian onnettomuuden jiilkeen tiihiin
kysymykseen on suhtaudutfu entistd vaka-
vammin, sanoo Pekka Matveinen.

Hdnen mukaansa liikuntaan satsaaminen
on osa henkisen hyvinvoinnin parantamista.
Fyysisesti terve tyontekijii on yleensii myos
henkisesti hlviissii kunnossa. Matveinen
myontiiii, ettii henkikikunnan ikddntyminen
on my<is hankkeen taustalla.

- Uskomme, ett?i t?illainen toiminta on

jiirkeviiii ja eikii oikein toteutettuna lopulta
maksa paljoakaan. Pdinvastoin pitkiillii
aikaviilillii tdmd saattaa tuoda siiiistojii. Ter-
veet tyontekijiit pystyviit hyviin ryosuorituk-
siin.

- Silja Line maksaa yksin kaikki kustan-
nukset, mutta kyllii esimerkiksi eliike- ja va-
kuutusyhtiot ovat olleet kiinnostuneita pro-
jektistamme. kertoo Matveinen.

Yksi!6std Iiikkeelle
Testauspiiiillikko Matti Heikkilci ja vastaava
liiiikiiri Tbmmi Vasankari Suomen Urheilu-
opistosta vetdvdt samanlaisia Kunnossa kai-
ken ikiiii -projekteja muutaman muun yrityk-
sen kanssa. Heidiin mukaansa kysymys on
melko yksinkertaisista asioista. Olennaista
on se, effe liihdetiiiin liikkeelle yksilostii itses-
tiiiin.

- Jokaisella on oma liikunnallinen taus-
tansa ja nykytilansa. Kuntokartoituksen tu-
loksia on verrattava samanlaisen taustan
omaavan ryhmiin kanssa, sanoo Heikkild.

- Kuntokartoituksen jiilkeen voimme

Liikunta kannattaa
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0ikealla tavalla harioitettu liikunta on kiistatta terveellistd.
Liikunta vahvistaa sydtintd ja selkdd, kahta yleisintd tytiikdisen vaivaa.

Samalla liikunta lisdd mytis psyykkistd virefid ja jaksamista. Tytinantajan
kannattaa tukea ja kannustaa liikkumista.

yhdessii miettiii jokaisen ffysiseen kuntoon
ja ajankiiynoon sopivaa liikuntaohjelmaa.
Samalla voidaan kokeilla ja opettaa erilaisia
liikuntamalleja.

Autokannelta aurinkokannelle
Silja Serenaden henkilokunta kokoontui
marras-joulukuun vaihteessa kahdessa ryh-
miissii laivalle piiiviin ajaksi kiiynnistdmddn
projektia. Piiiviii mainostettiin etukiiteen osu-
vasti teemalla "Autokannelta aurinkokannel-
le". Pdivien aikana henkilokunnan kunto tes-
tattiin monipuolisesti. Tiim?in lisiiksi mietit-
tiin yhdessii tyopaikalla olevia aktiivisen lii-
kunnan esteifi.

- Tutkimusten mukaan liihes kaikki suo-
malaiset haluaisivat liikkua. Todellisuudessa
kuitenkin vain kolmasosa meistd liikkuu
siiiinncillisesti. Onhan tiissd loistava ldhtci-
kohta lisete hikkumista, toteaa Tommi Va-
sankari.

Heikkilii ja Vasankari mycintdvdt, ettd
tiillainen projekti tcirmiiii aina jonkinlaiseen
muutosvastarintaan. Ns. aloittelijan vaivat

h?iiritseviit varmasti joitakin alkuvaiheessa.
Tyritovereiden ja tyonantajan kannustus on-
kin juuri alussa erittdin tiirkeiiii.

Aloitustempauksen jdlkeen Suomen
Urheiluopisto kouluttaa laivalle toistakym-
mentd vapaaehtoista li ikunnan edistiij iiii, j oi I -
ta saa pdivittdin apua liikuntaan liittyvissii
kysymyksissii. Vapaaehtoiset tukihenkilot
loytyivat laivalta ylliittiiviin helposti.

Toukokuussa pidetiiiin projektin seuran-
tap5ivii. Silloin jokainen ndkee, miten on
edistyny. Jatkuva seuranta on tdrked osa
projektia. Pekka Matveinen korostaa, ettei
ketd"dn voi pakottaa liikkumaan. Sen sijaan
pieni henkikikohtainen palkitseminen saattaa
tulla kysymykseen. Hdn toivoo, ettii liikun-
nan mukana myos yhteishenki tyoyksikriissii
paranlsl.

- Mietimme my<is keinoja, joilla voisim-
me palkita kunnon parantamisessa onnistu-
neita yksikkcijd. Liikuntaan sopii hyvin terve
kilpailu, lisdd Matveinen.

Terveys huomioon eldkemaksuissa
Matti HeikkilSn ja Tommi Vasankarin mu-
kaan fyysinen kunto on vain osa ihmisti.
Kunnon paraneminen lisiiii kuitenkin pitkti-
j iintei syyttii j a suunnittelukykyri. Ttillii taval -
la ihminen pystyy selviytymiiiin entistd hel-
pommin myris epdmukavista asioista.

- Hyvri kunto on ihmeellinen asia. Ei sitd
oikein voi kuvata muille. Se on vain tunne tai
tieto siita, eftii pystyy liikkumaan entistd
kepedmmin tai ettd jaksaa suoriutua raskaista
tyopiiivistii. Huomenna voi olla juuri se piii-
vii, jolloin hyvii kunto pitaA sinut kiiynnissii,
muistuttaa Matti Heikkilii.

Heikkilii ja Vasankari uskovat vakaasti
liikunnan positiivisiin vaikutuksiin. He ih-
mettelevdtkin, miksei esimerkiksi el6kemak-
suissa voisi ottaa huomioon henkikikunnan
liikuntatottumuksia j a tervelttd.

- Tutkimustulokset osoittavat, ettii aktii-
vinen liikunnan harrastaminen vdhentdi tun-
tuvasti riskiS sairastua yleisimpiin sairauk-
s1lmme.

Silja Serenadella selvitet(i(in, miten
tyd nte kij rit vo is iv at lii kkua nylqtistc)
aktiivis emmin my ds la ivaol ois s a.

Tommi Vasankari, Pekka Matveinen ja
Matti Heikkiki uskovat, ettci firy,sisesti
terve ihminen on myc)s henkisesti
hyvrissci kunnossa ( kuva vasemmalla).
Kuvassa oikealla Jane Bondare-Nikulin.

KIMMO NORRMEN
Eldketurvakeskuksen

tiedottaja

Kuvat:
Jouko Laitinen
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Tytieliikepiiivdn paneeli :

Tytieldmiln muutosten j elj et nflkyviit
Suomalaiset ovat pytirineet koko 1990-luvun alun melkoisessa tytielflmiin myllerryksessfl.
Huoleton optimismi vaihtui nopeasti epflrtiivifln varovaisuuteen.
Tytitttimyys on pysytellyt 20 prosentin tuntumassa pitkiiiin ja koskettanut vfllillisesti lflhes kaikkia.
Tytinsfl siiilyttineilti on vaadittu jatkuvasti lisiiii tehokkuutta, joustavuutta,luovuutta ja uusia taitoja.
Tytieliikepiiivin paneeli pohti aiheellisesti kysymystfl, jaksaako suomalainen tytielimin murroksessa.

Paneeliin oli kutsuthr neljii kes-
kustel ij aa, j otka katsoivat suoma-
laisten jaksamista hiukan eri nd-
kokulmista. Puhetta johti yliliiii-
kdn Juhani Juntunen LEL Tyo-
eldkekassasta. Muina panelistei-
na olivat sosiaalikeskuksen joh-
taja Kati Peltola Helsingin kau-
pungin sosiaalivirastosta, tyopsy-
kologi Tiina Saarelma-Thiel Ty o-
terveyslaitoksesta ja apulaispro-
fessori Eero Lahelma Helsingin
yliopiston kansanterveystieteen
laitokselta.

Juhani Juntunen kertoi, etti
tyokyky ja sen yll5pito muodos-
tavat jaksamisen perustan. Hdnen
mukaansa ty<ikyvyttomyyseldke-
hakemuksissa esiintyy yhd use-
ammin diagnooseja, jotka kerto-
vat, ettd ihmiset eiviit yksinker-
taisesti jaksa. Juntunen toivoi
keskustelua j aksamisen indikaat-
toreista j a tyrikyvyn kiisitteestii.

- Tycissii jaksaminen riippuu
paljolti ns. eldmdn hallinnan tun-
teesta. Kun olemme tasapainossa
itsemme ja ympiirist<imme kans-
sa, jaksamme ja selviydymme

paremmin. Tiimiin tasapainon ha-
keminen on haaste meille kai-
kille, sanoi Juntunen.

Kati Peltola piti massaty6tt6-
myyttii sosiaalitoimen niikdkul-
masta suurena paradoksina. Toi-
meentuloturvaluukuille tulee jat-
kuvasti uusia asiakkaita, jotka
vaativat henkilokunnalta resurs-
seja. Ihmisten ainoa ongelma on
se, ettei heillii ole tyote. Peltolan
mukaan tyotii on liihdettiivii jaka-
maan ennakkoluulottomasti uu-
delleen. Esimerkkinii tyon jaka-
misesta hiin mainitsi sapattiva-
paan, osa-aikatyon ja 6+6 -tunnin
ty<iaikamallin.

Eero Lahelma piti tydtto-
myyttii henkisen pahoinvoinnin
liihteenii. Hdnen mukaansa on-
gelman viihiittely saattaa johtua
siit?i, etteiviit tyottdmlyden seu-
raukset ole yleensd kovin dra-
maattisia. Ty6ttomyys ilmenee
pddasiassa arkisena pahoinvoin-
tina, masennuksena, ahdistukse-
na ja muina oireina.

- Ty<itt<imyyden ja tervey-
den tutkimuksen opetuksista yk-

sinkertaisin on tyohon paluun
mydnteinen merkitys ty<itttimille.
Suomalainen yhteiskunta raken-
tuu vahvasti palkkatycin varaan
taloudellisesti, psykologisesti ja
moraalisesti. Tyon merkitys ei
ole muuttunut, vaikka viidennes
ty6voimasta on tytitii vailla ja
kolmannes on ollut yli vuoden il-
man tyotii, huomautti Lahelma.

Tiina Saarelma-Thiel kertoi,
ettii tyoeliimiin uudet vaatimukset
saattavat olla ristiriidassa fyovoi-
man edellyysten ja jaksamisen
kanssa. Tiimii ristiriita n?ikyy
henkisenii pahoinvointina ja
muun muassa elikehakuisuuden
lisiiiintymisenii. Hiin korosti, ettd
tydpaikoilla on kiinnitettiivd eri-
tyisesti huomiota tyoklvyn yllii-
pitoon sekd kriisinhallintavalmi-
uksien kehittdmiseen.

Paneelin aikana vahvistui Ju-
hani Juntusen alussa esittdmd n6-
kemys, ettd tietoa on paljon. On-
gelmaksi muodostuu vain sen ko-
konaisvaltainen hallinta ja tulkin-
ta, Jokaisella on kuitenkin omat
jaksamisen rajansa.
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Juhani Juntunen

Kati Peltola

Tiina Saarelma-Thiel

Eero Lahelma

KIMMO NORRMEN
E\ciketurvakeskuksen

tiedottaja

J

o

J

f

J

a

T-yoemxr.:" 3l

Valtion eldketuruan piiri pienenee:

VEL-vdki vdhentynyt
nefasse vuodessa

ldhes neliennekseile
Ualtion eldketurvan piirissi oleva aktiivivdki

on vdhentynyt viimeisen neljdn vuoden aikana
noin 65 000 henkil0llii eli ldhes neljdnneksel16.
Erityisen suuri poistuma sattui vuodelle 1994,

jolloin 40 000 tytintekijiiii jdtti valtion palveluksen.

Tiedot kriyviit ilmi Valtiokontto-
rin toimittaman Valtion eldkkeet:
tilastoruosi I 994 -julkaisusta.

Henkilomiiiiriin vdhenemiseen
on tdrkein syy suurten laitosten
kuten Posti- ja telelaitoksen yksi-
tyistdminen, mutta lama on lisdn-
ny henkil<ikunnan saneeraamista
mycis ns. perusvirastoissa. Aktii-
vipiirin vdheneminen jatkuu vie-
lii ainakin parin seuraavan vuo-
den aikana, kun suurijoukko kes-
kiasteen oppilaitoksia on siirty-
nyt kunnallisen eldketurvan pii-
riin ja VR yhtiditynyt.

Eldkkeitten maksuun yli
11 miljardia markkaa
Valtion kokonaiseliikemeno oli
Yuonna 1994 77,4 miljardia
markkaa.

Kokonaiseldkemeno oli vii-
me vuonna 39 prosenttia palve-
luksessa olevien palkkasummas-
ta (edell. \uonna 34%). Aktiivi-
piirin viiheneminen ndkyy palk-
kasummassa, joka on laskenut
wodesta 1990 vuoteen 1994 34
miljardista markasta 29 mrljar-
diin markkaan.

Tytittti mWse I ii kke i ssd
melkoinen kasvu
TytittomyyselekkeitA akoi viime
wonna 44 prosenttia ja varsinai-
sia tyokyvyttomyyseliikkeitii I 1

prosenttia enemmdn kuin edel-
lisend vuonna, kun taas vanhuus-
eliikkeiden miiiirii laski hieman.

Yksil<illisen varhaiseldkkeen
saajista oli yli puolet naisia, var-
sinaisissa ty<ikyvytt<imyyselSk-
keissd naisten osuus oli 4l pro-
senttia (alkaneet tdysitehoiset
eliikkeet). Valtiokonttorin mycin-

tiimiinii alkoi ruonna 1994 vh
18 000 eliikettii.

Aikaisempaan \.uoteen ver-
raffuna eldkemenon kaslu oli no-
peinta osa-aikaeldkkeissd
(+7 3%) j a tyottrimyyseldkkeissd
(+s0%).

Mielenterveyden hdiritit
!isddntyneet
Mielenterveyden hiiiriri oli tiir-
kein tiiyden VEl-tyrikyvytto-
myyseldkkeen myrintdmisperus-
te (36Yo alkaneista eliikkeistii).
Yksil<illisiii varhaiseldkkeitd taas
mycinnettiin eniten erilaisten
tuki- ja liikuntaelinsairauksien
perusteella.

Valtiokonuorin tekemissd
tyokyvyttrimyyseliikeratkaisuis-
sa oli hylkiiysprosentti 25,8 pro-
senttia ja yksilollisissii varhais-
eliikkeissii 49,6 prosenttia.

Kuusikymppisene
eldkkee!!e
Tilastojen mukaan valtiolta jiiii-
diiiin eliikkeelle keskimiiiirin 60-
vuoden iiissii. Ns. taysitehoisissa
omaeldkkeissd keskimddrdinen
eliil,,keellejiiiimisikii on naisilla
60 vuotta ja yksi kuukausija mie-
hill6 58 vuottaja 3 kuukautta. Jos
otetaan mukaan mycis vapaakir-
jaeliikkeet on mediaani-ikd tasan
60 vuotta.

Keskiverto VEl-eliike oli al-
kaessaan 4 100 markkaa (vdhen-
nystd vuodesta 1992 yli 300 mk)
ja tiiysitehoinen omaeldke 6 200
markkaa kuukaudessa.

LIISA TURUNEN
Yaltiokonttorin
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Uusia sosiaaliturvasopimuksia solmitaan
ja vanhoia koriataan

lsroelin io Lolvion
sosiao/i/urvosopimu*
neuvolle/ul ovsl
tiynnrcQneel.
l/r ron sop im us lo v i i va s t/l i
maan hallitaksen wihn jo
Suomen /conssne/oke-
uudistus.
EU-moiden kanssa siemmin
mlmittujo sopimaksio
sopeulelaon Euroopon
unionin sionno/csiin.

Suomen lainsiiiidiintoii muute-
taan ulkomailta maksettavan sai-
rauspdivdrahan osalta ja lakiin
kirjataan myos ETK;n tehtiiviit
kansainvdlisissd asioissa.

Latvian kanssa neuvotteluja
kiiytiin kesiillii 1995. Latvian
sopimusluonnos perustuu Viron
kanssa neuvoteltuun tekstiin.
Tdssd vaiheessa luonnos ei kui-
tenkaan sisiillii miiiiriiyksiii kan-
saneldkejdrjestelmdstd. Seuraa-
vaa neuvottelua ei ole viel6 sovit-
tu.

Australian kanssa
odotettua hankalampaa
Australian sosiaaliturvasopimus
oli neuvoteltu ldhes valmiiksi,
kun tyokyvyttomyyseliikkeitii
koskevista ehdoista ei piiiisty-
kiiiin yksimielisyleen.

Nyt Australia kuitenkin eh-
dottaa, ettei tyokyvyttomyYs-
eliikettii oteta sopimuksen piiriin
ollenkaan. Neuvotteluja jatke-
taan tdltd pohjalta.

Ison-Britannian tyok)'vytto-
myysetuuksia koskevista lain-
muutoksista. Alunperin sopimus-
ta ryhdyttiin muutlamaan my6s
siitii syystii, etti Kanaalin saaret
Jersey ja Guemsey haluttiin sopi-
mukseen mukaan. Ne eivdt kuulu
EU:hun.

Saksan ja Itivallan sopimuk-
sissa tdrkeimmdt uusittavat koh-
dat liittf/At Suomen tyoelekkeen
tulevan ajan mddrdytymiseen
sekd Suomen kansaneldkelain-
siiiidiinncin muutoksiin. Kaksin-
kertaisen tulevan ajan estdmisek-
si uusia sopimuksia sovelletaan
myos EU-tilanteisiin.

Kanadan ia Quebecin
sopimuksiin muutoksia
Kanadan ja Quebecin sopimuk-
set on neuvoteltu uudelleen. Tyo-
eliikkeistii sopimuksiin on otettu
tulevaa aikaa koskevat miiiirii-
ykset niitii tilanteita varten. joissa
eldketapahtuma saffuu tyossii ol-
lessa. Kanadan eliikkeiden pohja-
osa ja Suomen yleinen perhe-eld-
ke on liitetty sopimuksen sovelta-
misalaan.

Toiseen sopimusvaltioon
tyohon liihettiimistii koskeva
mddrdaika on uudessa sopimuk-
sessa pidennetty nykyisestii kah-
desta vuodesta kolmeen vuoteen.
Samalla hyviiksytddn se, ettd suo-
malainen tyontekija liihetetii2in
tyoh<in kanadalaiseen (tai que-
beciliiiseen) emo-. tytir- tai sisa-
ryhtioon, siten ettd tyosuhde on
viimeksi mainiffuun yhtioon. Ny-
kyisin edellytetidn, ettd tyosuhde
on suomalaiseen tyonantajaan.

Uusia sopimusmaita?
Puolan kanssa neuvottelut ovat
suunnitteilla, mutta eivet viela
alkaneet.

Eteld-Korean edustusto on
tiedustellut Suomen sosiaalitur-
vasta ja sosiaaliturvamaksuista.
Sosiaali- ja terveysministeriri on
toimittanut sinne aineistoa.

Myos Japanin liihetyston
edustaja on tiedustellut Suomen
eldketurvasta ja eliikevakuutus-
maksuista. Mahdollisesti maiden
vdlinen, liihinnii eliikkeitii kos-
keva sopimus tulee jossakin vai-
heessa keskusteltavaksi.

Sairauspflivdraha
ulkomailta uudistuu
Ulkomailta maksettava sairaus-
vakuutuspdivdraha on ensisijais-
ta tyoeliikkeeseen niihden 1.1.96
alkaen. Uudistus on tarpeen, jot-
tei ulkomailla asuvalle makset-
taisi samalta ajalta Suomesta tyo-
eldkettd, jolta hiin saa asuin-
maastaan sairauspdivdrahaa. Ul-
komaan piiiviiraha on ensisijaista
kuitenkin eninridn vuoden ajan.

ETK:n kansainvdliset
tehtdvdt lakiin
Sosiaali- ja terveysministeriossd
valmistellaan tyontekijiiin eliike-
lakiin lisiiystii, jossa miiiiritelliiiin
Eliiketurvakeskuksen tehtiiviit
EU-siiiinntisten ja sosiaaliturvaa
koskevien sopimusten toimeen-
panossa. Aikaisemmin tiillainen
s6dnnos sisiiltyi ETA-sopimuk-
sen voimaantuloa koskevaan la-
kiin, mutta siiiinnos on nyt ku-
mottu.

RIITTA KORPILUOMA
Ekiketurvakeskul<sen

lakiosaston
kehitysptitillikk)

lsraelin ja Latvian
neuvottelut alkoivat
Israelin nevottelujen ensimmdi-
nen kierros kiiytiin Helsingissd
elokuussa 1995. Neuvotteluia
jatketaan Israelissa helmikuussa
t996.

Israelissa ei ole lakisiiiiteistii
fydelakej arjestelmiiii. Sen vuoksi
neuvoteltavassa sopimuksessa ei
hyviiksytii Israelin fyciskentely-
kausia tycieliikkeen odotusaiko-
jen tai tulevan ajan oikeuden saa-
miseksi. Alustavan sopimuksen
mukaan tyoelAke kuitenkin mak-
seftaisiin Israeliin ilman Eliike-
turvakeskuksen lupaa, jos hakija
on asunut Suomessa viihint?iiin
kolme vuotta.

Sopimuspuolen alueelle
tyoskentelemiiiin liihetettyii tyon-
tekijiiii koskeva liihettiimisaika
on alustavasti sovittu kolmeksi
vuodeksi. Tiimiin ajan Suomesta
Israeliin tyohon liihetetty tycinte-
kijii voidaan siis siiilytiiii Suo-
men sosiaaliturvan piirissii.
Poikkeustapauksi ssa, molempien
maiden suostumuksella, voidaan
tyontekijiiii pitaa lahtdmaan sosi-
aaliturvan piinssii pitempiiiinkin.

Ha!!ituksen vaihto
hidastutti Viron sopimusta
Viron hallituksen vaihtuminen ja
Suomen kansaneldkeuudisfus
viivdstyttivdt sosiaaliturvasopi-
muksen valmistumista.

Neuvottelut toivotaan saata-
van pddtcikseen kevdttalvella. Td-
miin jiilkeen sopimus on hyviik-
syttiivii vield molempien maiden
parlamenteissa. Sopimuksen ar-
vioitu voimaanfuloaika on vuo-
den 1997 aikana.

EU-maiden
sopimuksia sopeutetaan
Ison-Britannian, Saksan ja ltii-
vdllan sopimukset uusitaan so-
peuttamalla ne EU:n sosiaalitur-
vasddnn<iksiin. Nailla sopimuk-
silla on merkitystd liihinnii ei-
EU-kansalaisille tytiskentelyyn
perustuvissa etuuksissa, sillii EU-
kansalaisiin sovelletaan EU:n
sosiaaliturva-asetuksia.

Iso-Britannian sopimuksessa
tdrkeimmdt uusittavat kohdat
johtuvat Suomen kansaneldke-
lainsddddnnon muutoksista ja
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Aiankohtaista ulkomai lta

Vendidn eldkeidriestel md vai keu ksissa
Vencijrin sopeutumisvaikeudet heijastuvat myds sen
elcikejcirjestelmricin. Ekikkeiden taso on pudonnut ja
vakuutusmal<sut v rihentyne e t. Uus i, yk ityinen e kike -
vakuutus ei ole kihtenyt laiyntiin odotetusti.

Vuorma 1992 uudistettuun eldke-
lakiin perustuvia eliikkeitii ei ole
voitu korottaa elinkustannusten
tahdissa. Viime vuonna jiii keski-
eliike 35 prosenttiin keskipalkas-
ta, ja viihimm[iseliike oli vain 50
prosenttia eliikeliiiselle miiiiritel-
lystd elintasominimistii.

Rahoitusvaikeudet johtuvat
ennen muuta siita, eftii eldkemak-
sujen perusteena oleva palkka-
summa on vdhentynyt. Vuodesta
1992 se on alentunut 37 prosent-
tiin. Voidaan puhua todellisesta
rahoituskriisist?i. Taustasyynd
ovat myris Neuvostoliiton ajalta
perdisin olevat alhaiset eliikeiiit.

Ventijiin sosiaaliturvaminis-
teririssd on valmistunut suunni-
telma eliikejii{estelmiin perusuu-
distukseksi. Sen mukaan Vendjdn
kansalaisille maksettaisiin tasa-
suuruinen peruseldke (sosiaali-
eliike). Sen pii?ille rakentuisi tyri-
eliike, joka perustuisi tyriskente-
lyjaksoihin ja ty<ipalkkaan. Niii-
den eliikkeiden avulla tavoitel-

laan yhteensa 55-60 prosentin
eldketasoa.

Uutena piirteenii olisi yksi-
tyinen ammatillinen lisiieliike. Se
perustuisi vakuutukseen ja sen
ehdot olisivat yksil<illiset. Jiirj es-
telm?i?i hoitaisivat eldkerahastot
(fondit).

Seki rakenteeltaan ettii yksi-
tyiskohdiltaan sekavaksi kiiynyt
eliikelaki on tarkoitus uudistaa
kokonaan.

Eldkerahastojen
valvonta ongelmana
VenSjiillii on perustettu 800 yksi-
tyistii eliikerahastoa, joista viral-
lisesti rekisteroityjii on 190. On-
gelmana on se, ettd rahastoista ei
ole juuri lainkaan lainsiiiidiintoii.
Toiminta perustuu ldhinnd eng-
lantilaisilta asiantuntijoilta saa-
tuun asiakirja-aineistoon, jota
kiiytetiiiin suosituksen luonteises-
ti.

Valvontaa varten on perus-

tettu erityinen virasto. Sill2i ei ole
kuitenkaan lakiin perustuvia
mahdollisuuksia puuttua vddrin-
kiiytoksiin. joita ilmoitetaan
esiintyneen joissakin rahastoissa.

Sosiaaliturva- ja oikeusmi-
nistericiiden yhteistycinii onkin
tarkoitus ensi tilassa valmistella
siiiid<ikset, joiden pohjalta eldke-
rahastojen toiminta vakiinnute-
taan.

Ldhde: Sozialnoe Obespet enie 7 195

SEPPO PIETILAINEN
Elciketurvakeskuksen

lainopillis ena j ohtaj ana
toimiva v arato imitusj o htaj a
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VakOn pddttiksid

Yrittiiidtoim innan katko
ja vakuutusma ksualen n us

Nuorille ja aloitteleville yrittdijille mytinnettiin muutama vuosi sitten
tuntuva alennus yrittiijdvakuutusmaksuista. Lainmuutoksen soveltamisessa

on ku iten ki n i I men nyt epiiselvyyttd erityisesti ti la nteissa,
jolloin yritystoiminta ei ole ollut yhdenjaksoista.

Vak0 muuttl eldkelautakunnan tdysistuntoratkaisun seuraavassa tilanteessa.
LlliOtt ptit'iri)s I 7. I 0. I 995 (601i95)

Oikeutta aloittavan yrittljiin va-
kuutusmaksualennukseen ei o1-
lut yrittiij iillii hdnen aloittaessaan
huhtikuussa 1993 piiiittyneen sa-
man alan yritystoiminnan uudel-
leen 1.1.1994.

Alle 43-vuotiaalla yrittiij iillS
oli ollut voimassa YEl-vakuutus
parturi-kampaamotoim innasta
15.10.1992 - 24.4.1993, jonka
jiilkeen hiin oli ollut TELty6-
suhteessa. Yriftnjii aloitti uudel-
leen parturi-kampaamotoimin-
nan 1.1.1994.

VakOn perustelut
Vakuutusoikeus totesi peet6k-
sensd perusteluissa, ettd yrittiijiil-
ld on ollut voimassaYEl-vakuu-
tus aiemmasta parturi-kampaa-
motoiminnastaan 15.10.1992 -
24.4.93. Lain 13.12.199111436
voimaantulosddnnciksen mukaan
lain 9 $:n I ja 2 momenttia sovel-
letaan yrittiijldn, jonka ynttnjii-
toiminta on alkanut 1.1.1993 tai
sen jalkeen. Yrittiij[ii ei nriin o1-
len voida pitiiii mainitussa lain-
kohdassa tarkoiteffuna aloit-
tavana yrittiijnnii.

Eldkelautakunnan
perustelut
Eldkelautakunnan perustelut
alennuksen myontdmisen puo-
lesta olivat: Yrittzijiin uusi yrittii-

jiitoimintajakso on alkanut
I .1 . 1993 jiilkeen, hdn on yntuija-
toimintaa aloittaessaan alle 43-
vuotias eikii hiinelle ole aiemmin
myonneffy alkavan l,rittiijiin va-
kuutusmaksualennusta.

Sovellettavat sddnndkset
YEL 9 $:n 2 momenttia muutet-
tiin vuoden 1993 alusta lukien.
Lain tavoitteena on alentaa nuo-
relle aloittavalle yrittiijiille eliike-
turvasta aiheutuvia kustannuksia.
Lisiiksi muutoksella pf,ritiiiin
vaikuttamaan tycituloon siten,
ettd se olisi alusta alkaen oikean
suuruinen.

Muutoksen mukaan YEL:n
maksuprosentti on puolet l. mo-
mentin mukaisesta maksuprosen-
tista yrittiijiitoimiruran aloitta-
misvuonna ja kahtena sitli seu-
raavana kalenterivuonna, jos
yrittiijii YEL:n mukaista toimin-
taa aloittaessaan ei ole tiiyttiinyt
43 vuotta.

Voimaantulos[[nnoksen mu-
kaan siiiinnoksiii sovelletaan
yrittiij iitin, j onka yrittiijiitoiminta
on alkanut 1.1.1993 tai myohem-
min.

Hallituksen esityksen perus-
teluissa todetaan, ettd yrittiijii sai-
si ehdotetun vakuutusmaksualen-
nuksen vain kerran yrittiijiinii toi-
miessaan eli aloittaessaan ensim-
mdisen kerran YEL:n alaisen

yrittiij tito imintansa.
ETK on antamissaan sovel-

tamisohjeissa (yleiskirje A 8192)
ollut sitii mieltii, ettd vakuutus-
maksualennus koskee myos niitii
tapauksia. j oi ssa yrittiij?itoiminta
on selkedsti piiiitfynyt ennen vuo-
den 1993 alkua ja uusi alkanut
voimaantulon jiilkeen.

Edelleen ETK on antanut so-
veltamisohjeen, jonka mukaan
alle ruoden pituinen katkos yrir
tiijiitoiminnassa yrittiijiin toi-
mialan pysyessd katkoksen jiil-
keen samana, johtaa vakuutus-
maksualennuksen epddmiseen
lukuunottamatta erikseen luetel-
tuja poikkeustapauksia. Alle vuo-
den pituisen katkoksen perusteel-
la alennus voidaan myontdd, jos
ynttiijiin toimiala samalla vaih-
tuu.

Tiimiin ohjeen kanssa sopu-
soinnussa on myris VakOn piiiitos
21.6.1995 (Lakiosaston tiedote
t6t9s).

Yhteenveto
Alkavan yrittiijiin alennusta kos-
kevan sddnnoksen soveltaminen
edellyftaa, effii kysymys on yril
tiijiistii, joka aloittaa toimintansa
1.1.1993 tai sen jiilkeen. Tiillai-
nen uusi yrittiijn ei ole kysymyk-
sessd, jos ynttiijii ennestaan on
harjoittanut yritystoimintaa ja
tZimii toiminta on jatkunut vielii

vuoden 1992 jiilkeenkin. Niiille
yrittiijille ei aloittavan yrittiijiin
alennusta ole tarkoitettu antaa.

Jos eldkelautakunnan kanta
hyviiksy'tiiiin, se antaa kaikille
yrimiijille. joilla on ollut toimin-
taa 1.1.1993, mahdollisuuden
lakkauttaa yritystoimintansa j ok-
sikin aikaaja aloittaa sen jdlleen
uudestaan ja saada siten aloitta-
van yrittiij iin maksualennuksen.

Yrifieja saattaa tarkoituk-
sellisesti ilmoittaa menneensd
tyrisuhteeseen, mutta harjoittaa
siind ohessa yritystoimintaa. T dtdr
jiirjestelmiin on hankala valvoa
eike tellaiselle keinottelulle ole
syytii luoda otollisia olosuhteita.

PENTTI KOIVISTOINEN
E\ciketurvakeskuksen

lakiosaston
osastopcidllikk)

34 Tffiruxe*

a



ETK:n soveltamisratkaisuja
Yritystd perustamassa olleiden

mebureiden ddketurua
Perinteistd metsdtytitd tekevtit metsurit kuuluvat LEL:n piiriin.

Tytisuhteen ja yrittdjyyden vdlinen rajanveto ratkaistaan tydoikeudellisten periaatteiden mukaan
tytistii tehdyn sopimuksen sisilltin ia todellisten tytiskentelyolosuhteiden perusteella.

l',liilit'lttt'tulit'.sl;trl;.st'rt ltttr.:trttto ) L1. 1995 (tot'l I 7691.

Lausuntopyynt0
Metsdalan yritys pyysi Eliike-
turvakeskuksen lausuntoa siitd,
milA tyoelAkelakia kahteen y'i-
fystA perustamassa olevaan
metsuriin sovelletaan siltii osin
kuin he tulevat tyoskentelemddn
yhtiolle.

Tietoja tytistti
Metsurit olivat perustamassa yri-
tystii, jonka toimenkuvaan kuu-
luisivat muun muassa puun hak-
kuu, raivaus, taimikon hoito ja
polttopuiden tekeminen. Met-
surin tyohon aikaisemmin kuulu-
nut tyonantajan suorittama tycin-
johto ja valvonta jiiisiviit kyseis-
ten metsurien tekemdn tyon osal-
ta pois.

Metsurien tarkoituksena oli
hakeutua sekd ennakkoperintd-
rekisteriin ettd arvonlisdvero-
velvollisiksi. Heidiin toimeksi-
antajinaan tulisivat olemaan met-
siialan yritykset, metsdnomista-
jat, metsdnhoitoyhdistykset ja
metsdkoneurakoitsij at.

Metsurit hankkisivat itse
tycissd tarvitsemansa varusteet ja
vdlineet kuten tyovaatteet, suoja-
kypdr[n, yhteydenpitovdlineen,
moottori- ja raivaussahan sekd
tyomatkoihin tarvittavan kulku-
vdlineen.

Tyonteetttijii maksaisi metsu-
reille korvauksena tehdystd tyris-
th ns. kcinttdsumman, joka sisiil-

tdisi muun muassa palkan, eldke,
tapaturma-, ty<ittomyys- ja ryh-
mdhenkivakuutusmaksun sekii
matkakorvauksen.

Eldketurvakeskuksen
kanta
Jos metsuri tekee perinteista met-
surin tyo*i kaataen puita hiinelle
osoitetusta leimikosta, hdnen
katsotaan tekevdn tyotii tyosuh-
teessa ja kuuluvan LEL:n piiriin.

Jos metsuri tekee sopimuk-
sen kokonaisurakasta, joka sisiil-
tdd puutavaran korjuun, puutava-
ran metsdkuljetuksen omalla
kuljetusviilineell5 ja metsdnhoi-
totyot, tyosuhteen ja yrittiijyyden
viilist?i rajanvetoa ja sovel-
lettavaa eliikelakia tyooikeudel-
listen periaatteiden mukaisesti
ratkaistaessa otetaan huomioon
tycistii tehdyn sopimuksen sisdlto
ja todelliset tyriskentelyolosuh-
teet.

Perusteet
Tyosopimuslain 1 $:n mukaan
fyosopimuksella tarkoitetaan so-
pimusta, jossa toinen osapuoli,
tyontekijii, sitoutuu tekemiiZin toi-
selle, fyonantajalle, tyotii tiimiin
johdon ja valvonnan alaisena
palkkaa tai muuta vastiketta vas-
taan. Tdtd tyosopimuslain miiiiri-

telmii2i sovelletaan myos tyrielii-
kelakeja sovellettaessa.

Ty<in tekeminen toiselle
edellyttii?i, ettii ty<intekijd tekee
tytitii henkil<ikohtaisesti ja ettii
ty6n taloudellinen tulos koituu
viilittomlisti tyonantaj an hyv?iksi.
Tyontekijii saa tekemistiiin ty<is-
tii hyotyii viilillisesti vastikkeen
muodossa.

Tycin johto ja valvonta eli di-
rektio merkitsee tyrinantajan oi-
keutta mddrdd muun muassa
tydn suoritustavasta, laadusta ja
laajuudesta sekii tyon ajasta ja
paikasta. Tyonantajalla on oikeus
valvoa, ettii tyo tehdddn annet-
tuj en miiiiriiysten mukaisesti.

Tyontekijiin kannalta direk-
tio merkitsee velvollisuutta nou-
dattaa tycinantajan tai tiimiin sijai-
sen toimivaltansa rajoissa anta-
mia ohjeita sekii salliatyrinteon ja
sen tulosten tarkastamisen.

Tyon johtoa tai kontrollia ei
vaadita kiiy.tiinnossii esiintyviiksi.
Periaatteessa riiftae, etli tydnteet-
tiijiillii on pell,kii oikeus johtoon
ja valvontaan.

Itsendiselle yrittajelle on tly-
pillistii, ettii hiin saa sovitun mak-
sun tyonsi fuloksesta ja hdn saa
valita tyon tekopaikan ja -ajan
itse. Ty<inteettajelte puuthru di-
rektio-oikeus, vaikka hiinellii on
valmiin fy<in hyviiksymisoikeus.

YrifiajA luoluttaa tycinteet-

t2ijiille valmiin tyonsii tuloksen,
jonka tyonteettiijii joko hlviiksyy
tai hylkiiii. Jos tytit?i ei hyviiksytii,
yrittiijii joutuu korjaamaan tytin
samaan hintaan. Hdn kantaa toi-
sin sanoen ryonsii ruloksesta yrit-
tiijiinii taloudellisen riskin siitd,
ettei tulosta hywiiksytii.

Ty<inteettiijii ja rydnsuorittaja
eiviit voi keskend[n sopia siitii,
minkii lain mukaan tyristd tuleva
eldketurva jiirjestetiiiin. Ty<isuh-
teen ja ynttiijyl,den vdlinen rajan-
veto suoritetaan edelld kerrottu-
jen seikkojen perusteella ottaen
huomioon sen, mitd osapuolten
kesken on sovittu sekii todelliset
tyoskentelyolosuhteet.

Ennakkoperinthreki steri in
rekisterciitymisen oikeusvaiku-
tukset koskevat vain ennakkope-
rintiiii ja siihen liittyviid sosiaali-
turvamaksun suorittamisvelvol-
lisuutta.

Tyoeliikelakien soveltami-
nen ratkaistaan tycioikeudellisten
kriteereiden perusteella eikd sen
perusteella, onko tyrinsuorittaja
merkitty ennakkoperintdrekiste-
riin vai ei. Rekisterointi on vain
yksi arvioinnissa huomioon otet-
tavista seikoista.

RITVA LEHTINEN
Eldketurvakeskuksen

lakiosaston
jaostosihteeri
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Tiedoksi
Tydn kehittdminen auttaa jaksamaan

Eliikepoliittisin keinoin ei pysty-
td, merkittdvdsti vaikuttamaan
iiikkiiiimpien ihmisten fyossiipy-
symiseen. Sen sijaan tycikykyii
ylliipitiivii toiminta ja entyisesti
tycin kehittiiminen on keskeisin-
U. Suurten ikdluokkien osalta
niiillii asioilla on jo kiire todettiin
Eliikerurvakeskuksen asiantunti-
jaseminaarissa, joka liittyy Elii-
keturvakeskuksessa kiiynnisty-
viitin tyossiipysymistd koskevaan
tutkimukseen.

Ty<istii poistuminen koskee
erityisesti 55-64-vuotiaita. Tii-
miin ikiiisistii yli puolet oli tciissii
25 vuotta sitten, nyt eniiii joka
kolmas.

kokonaan pois tyrieliimiistii, toi-
sin kuin esimerkiksi Ruotsissa.
Nyt olisi tarkeAa luoda tycitto-
myyden ja eliikkeelle siirtymisen
rinnalle vaihtoehtoja, jotka eiviit
perustuisi tycinteon tiiydelliseen
lopettamiseen. Esimerkiksi tyci-
aikaj iirj este lyillii voitai siin piiiistii
hlviinkin tuloksiin, sanoo tutkija
Raija Gould Eldketurvakeskuk-
sesta.

Varhaista tycistd poistumista
voidaan vdhentdd tyotii kehir
tAmAlla. Tiirkeiitii on millii tavalla
voidaan lisiitii yksilollisyyttii ja
joustavuutta itse tyrintekoon.
Vaikutusmahdoll isuuksien lisiiii-
misellii seka tydyhteison sosiaali-
sen toimiwuden parantamisella
on myonteistd vaikutusta tycissd
j aksamiseen, osoittaa tutkij a -/us-si Vahtera Turun aluetyoter-
veyslaitokselta.

El6ke on viimeinen keino
Varhainen eliikkeelle si irtyminen
halutaan nyt nehde viimeisend
keinona tydn ongelmien rat-
kaisemisessa. Kun ensi wonna
voimaan tulevaa eldkeuudistusta
valmisteltiin, etsittiin keinoja pie-
nentiiii eliikekustannuksia.
- Tehokkain keino sdistdd on se,
efla rydra tehtiiisiin yksi vuosi pi-
tempddn, sanoo johtaja Pekka
Merenheimo Palvelutyonantajis-
ta. Kannustimista hdn mainitsee
muun muassa vaikutusmahdolli-
suuksien lisiimisen omaan tyo-
hcin. Samoin aktiivisuutta lisdd-
vdt toimenpiteet kuten kuntoutus
ovat t[rkeitd.

Ty0ssdpysymisen
edellytykset
Vaikka vaikut-
tavia on tutkittu eri
tahoilla, enryisesti yrityskulttuu-
riin liittyvistii tekijoistii kuten
tyoilmapiirin ja johtamistavan
vaikutuksista tarvitaan lisiiii tie-
toa.

Seminaarin lopuksi dosentti
Simo Forss Eliikerurvakeskuk-
sesta esitteli kiiynnistynytta tutki-
musprojektia, jonka toivotaan
juu.i tuovan uutta tietoa
tyoeliimiin ongelmista ja auttavan
osaltaan niiden hallinnassa.

Kristiina Tuominen

j

Raja on ihmisen
sietokyvylldkin
Tyoeliimiin haasteet ja vaatimuk-
set ovat lisiiiintyneet merkittdvds-
ti. Ny on syyd huolestua entyi-
sesti iiikkiiiimpien ihmisten
jaksamisesta. Professori Juhani
I lmarinen Ty<iterveyslaitokselta
kysyykin, miten pitkiille vaati-
musten lisiiyksessii voidaan men-
nd eli missd ovat ihmisen sietoky-
vyn rajat. Ilmarisen mukaan ky-
symys on nimenomaan itse tyo-
h6n liitqviistd ongelmasta.

Meillii on mytis liian usein
ainoana ratkaisuna ollut iak-
kiiiimpien ihmisten siirtyminen

Kuntien eldkevakuutus lnternetissa

Kuntien eldkevakuutus on avan-
nut Internet-verkossa omat
World Wide Web (www)-sivun-
sa. Silujen osoite on http:ll
www.keva.fil

Siluilta on luettavissa Kunti-
en eldkevakuutuksen toiminnasta
yleisselostus keskeisine tilastolu-
kuineen ja -graafeineen. Vuoden
1994 toimintakertomus sekd
Kuntien eldkevakuutus -lehden
viimeksi ilmestyneet kaksi nu-
meroa ovat tiiydellisinii verkossa.
Voimassa oleva el5keopas kiytyy
mycis kokonaisuudessaan www-
sir.uilla.

Kunnallisia eliikkeitii koske-
vat sdddcistekstit lisiitiizin ajanta-
saisina sivuille toimitustyon jiil-
keen. Suomen- ja ruotsinkielisten
sir,ljen lisiiksi eriiitii tietoja on
toimitettu myris englanniksi ja
saksaksi.

WWW-palvelrr. joka otettiin
Kuntien eldkevakuutuksessa
kiiytt<irin elo-syyskuun vaihtees-
sa on sisddnajovaiheessa. Varsin-
kin kunnissa harkitaan voimak-
kaassa kasvussa olevan verkois-
tumisen hyridyntiimistii. Tar-
koituksena on asteittain luoda nyt
ki ryeitse tapahtuvan i nformaation

ja ohjeiston ohelle sdhkoinen
muoto, jossa liihetety dokumen-
tit loyyviit myos eliikelaitoksen
"arkistoimana" verkkoyhteyttd
kAytteen.

Koulutuksessa tultaneen ko-
keilemaan myris uudenlaisia
vaihtoehtoja. Jdsenyhteison eld-
keasiamiehet (kylliikin piiiiosin
naisia) voisivat osallistua vuoro-
vaikutteiseen "kirjekurssiin" In-
temetin viilityksellii.

Kuntien eldkevakuutukselle
voi liihett[2i Internet-verkon viili-
tyksellii myos siihkopostia. Tois-
taiseksi Internet-postin kayftejet

liihettiiviit viestit MEMO-posti-
jiirjestelmiiiin, josta ne viilittyviit
eteenpdin. Tarkemmat ohjeet
siihkopostista osoitteineen sekd
huomautus siitd, ettd yksityistii
henkiloii koskevat eldkeasiat on
vielii hoidettava perinteisin kei-
noin, lciytlrvdt eldkevakuutuksen
www-siruilta. (Keva)
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Mita kuuluu Vilmalle?
Ty<ieliikejiiIestelmdssd on usei-
den vuosien ajan valmisteltu vii-
meisen laitoksen periaatteen laa-
jentamista julkiselle sektorille.
Tiimiin ns. Vilma-hankkeen aja-
tuksena on, ettd ihmiset saisivat
eldkkeensd yhdestii eliikelaitok-
sesta siitd riippumatta, mikii tyo-
eliikejiirjestelmii ty<ieliikkeen
my<intiiii ja kustantaa.

Hanke on loppusuoralla ja
etenee. Pyrkimyksend on, ettd
keviiiillii I 996 olisi kiiytettiivissii
lakiluonnos perusteluineen. josta
ministerio hankkisi eri tahojen

lausunnot niin, ettd eduskunta
voisi kiisitellii lakiesitykset jo
ensi vuonna.

Lakiesiryksen valmistelun
ohella tietoliikennekysymyksi2i
selvitetddn tietoliikenneryhmdn
ohjauksessa ja kustannusten sel-
vittelyii omassa ryhmdssidn. Var-
sinkin tietoli ikennekysymyksi ssd
toitii riittiiii.

Ajatuksena on, ettd Vilma-
toiminta olisi voimassa 1.1.1999
alkaen.

Markku Hrinninen

Matti Karin ja Sinikka Laitisen
kir.lasta "Sosiaaliturvajiirjestel-
mdt eri maissa" vuodelta 1993 on
otettu uusi painos, jossa kir.loitta-
jat ovat pdivittdneet yhteensii 60
maan maakohtaiset tiedot piiA-
osin moden 1995 tasolle. Samal-
la etuusjirjestelmien kuvauksia
todetaan yhdenmukaistetun pa-
remman vertailun aikaansaami-
seksi.

Sinikka Laitinen on kirjassa
aiheellisesti laajentanut sosiaali-
turvaa tdydentdvien etuusjdrjes-
telmien kuvausta. Tiiydentiiviiii
turvaa selvitetiiiin kaikkien Eta-
maiden ja Suomen muiden sosi-
aaliturvasopimusmaiden osalta.
Tiiydentiiviin turvan sisdllyttdmi-
nen kirjaan lisiiii oleellisesti sen

kiiyttokelpoisuutta. Tiydentrivdn
turvan kuvauksiin sisiiltyy mytis
verotustietoja, jotka puuttuvat
niistd maista joista on selvitetty
vain sosiaalifurvaa.

Kuten kirjan johdannossa to-
detaan, tarkoifuksena on ollut an-
taa samoihin kriteereihin pcrus-
fuva yleiskuva eri maiden etuus-
j iirj estelmistii, ei niinkiiiin tiiydcl -
lisiii yksityiskohtia. Tiissii kirjoit-
tajat ovat onnistuneet hyvin. Jiir-
jestelmien kuvaukset ovat lyhyi-
tri, mutta selkeitii paitsi siselliil-
tddn mycis kieliasultaan. Vertailu
Suomeen helpottaa muiden tnai-
den etuusj irj estelmien ymmrirtri-
mistd.

Jouko Janhunen

Tuoretta tietoa ulkomaiden sosiaaliturvasta
Matti Kari - Sinikka Laitinen: Sosiaalihrvajtirjestelmtit eri maissa.
Suomen vakuutusalan koulutus.ja kustannus Ov, 1995.

Sosiaaliturvassa suuria eroia Euroopan maiden valilH
Uilieliididen etuudet kattavia Suomessa

Viljelijoiden sosiaaliturvan taso
vaihtelee Euroopan maiden viilil-
ld suuresti. Sekd kattaluudeltaan
ettd tasoltaan parhaita etuudet
ovat Pohjoismaissa. Keski-Eu-
roopassa etuudet ovat tasoltaan
kohtuullisia. mutta niiden piiriin
kuuluvat vain varsinaiset yrittd-
jiit. Emiintien asema on viel6 mo-
nissa Euroopan maissa heikko.
Viljelijriiden rahoitusosuus sosi-
aalij iiq'estelmistii vaihtelee 5 - 3 0
prosenttia tuloista.

Maatalousyrittiij ien eltikelai-
tos on julkaissut tutkimuksen,
jossa vertaillaan viljelijoille Liin-
si-Euroopan maissa maksettavia
sosiaaliturvaetuuksia. Tirtkimus
kiisittiiii kaikki sosiaaliturvan
muodot eliikkeistii tapaturmava-
kuutukseen ja lisiiksi viljelijoiden

lomituspalvelut.
Sosiaaliturvan rahoitus aj au-

tuu yleensd valtionja vakuutettu-
jen osuuksiin. Suurin valtion ra-
hoitusosuus on Tanskassa. jossa
vakuutetut maksavat vain pientd
sairausvakuutusmaksua. Toisaal-
ta Eteld-Euroopassa ja Isossa-
Britanniassa vakuutetut kustanta-
vat itse liihes koko rahoituksen.

Vilj elijoiden vakuutusmaksu
miiiiritelliiiin yleisimmin osuute-
na tuloista. Maksuosuus vaihte-
lee 5 - 30 prosentin viilillii. Vilje-
lij riiden vakuutusmaksuj en mdd-
rdlld mitattuna Suomi sijoittuu
eurooppalaisessa vertailussa kes-
kivaiheille. Suomen j iirj estelmds-
sd muista maista poikkeavaa on
kuitenkin maksuprosentin suuri
progresslo.

Viljelijoiden sosiaaliturva
kanaa kaikissa Euroopan maissa
maatalousyrittiijiit ja avustavat
perheenjdsenet. Yrittiijien puoli-
sot eivat kaikissa maissa saa
omaa eldketurvaa tai he ovat
pddsseet eldketurvan piiriin vasta
I 990-1uvu11a (Saksa 1 995, Itiival-
ta 1992). Maissa, joissa puoliso
ei saa omaa eliikettii, naimisissa
olevan yrittiijiin eldkkeeseen
maksetaan "puolisokorotusta".

Keski-Euroopassa tyypilli-
sin viljelijoiden eliikejiirjestelmd
perustuu kokonaisuudessaan an-
siosidonnaisuuteen. Suomen
kansaneliikejiirjestelmiiii vastaa-
via etuuksia on kiiyossii Pohjois-
maiden ulkopuolella vain Isossa-
Britanniassa, Irlannissa ja Alan-
komaissa.

Ainoastaan Suomi, Ruotsi ja
Norja maksavat viljehjoille sekti
kansaneldkettd ettd ansiosidon-
naisia etuuksia. Korkeimpia
eliikkeitii maksetaan Pohjois-
maissa. mutta my6s Espanjassir
ja Italiassa eldketurva on varsin
hyviillii tasolla. Alhaisia eldkkeet
sen sijaan ovat muun muassa
Isossa-Britanniassa, Irlanr.rissa.
Saksassa j a Itdvallassa.

EU :n yhteistii luopumistuki-
jiirjestelmiiii toteutetaan liihes
kaikissa EU-maissa. Eri mirissa
jdrjestelmii on melko yhdenrnu-
kainen, mutta luopumistukia on
mahdollista saada Tanskassa,
Saksassa ja Belgiassa. (Mela)

i

it,
tlt

l

I

i
ti
li

3t

1

'Jr,r



Kdsikiria muiden pohjoismaiden
eldketurvasta

Lomakkeeton hakemus vireilld

Eliiketurvakeskuksen julkaise-
man muiden maiden eldketurvaa
koskevan kiisikirjan toinen osa
" Eldketurva muissa pohjoismais-
sa" on valmistunut. Kansion
muodossa julkaistavasta kiisikir-
jasta loytyviit uusimmat tiedot
Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Is-
lannin eliikkeistii.

Kunkin maan osalta on ensin
annettu yleiskuva eri eliikejiirjes-
telmien muodostamasta eliike-
turvan kokonaisuudesta ja ker-
rotfu sitten kansaneldkkeiden,
tyoeliikkeiden ja tycimarkkina-
eliikkeiden yksityiskohdat sekd
vireillii olevat uudistukset. Jokai-
sen maan osalta lciytyvdt mycis
keskeisten eldketurvaviran-
omaisten osoitetiedot ja laaja kir-
jallisuusluettelo niille, jotka jiiii-
vdt kaipaamaan lisiitietoja.

Kiisikirj a julkaistaan kansion
muodossa siksi, ettii tietoja on
myohemmin mahdollisuus piii-
viftaa. Kasikirjasarjassa on aikai-
semmin ilmestynyt kansio "Eld-
keturva Ldnsi-Euroopassa' ja
woden vaihteen tienoilla valmis-
tuu vielii kansio "Eldketurva Eu-
roopan ulkopuolella".

Kaikkia kansioita voi tilata
Eliiketurvakeskuksen postituk-
sesta, PL I 1, 00521 Helsinki,
puh. (90) 1511, faksi (90)
1481 17 2. Kansiosta "Eldketurva
muissa pohjoismaissa" peritddn
omakustannushinta 90 markkaa.

Kiisikirja julkaistaan myds
kirjana, kun kaikhi kolme osaa
ovat valmistuneet.

Sinikka Laitinen

ETK:n toimitusjohtajan asetta-
mana tyoskentelee lomakkee-
tonta hakemusta tutkiva ty6ryh-
mii (LONRY). Tyoeliikelaitosten
edustajista koostuvaa ryhmiiii
johtaa ETK:n lakiosaston pddl-
likko Pentti Koivistoinen. Lon-
ryn miiiiriiaik a p aattyy vuoden lo-
pussa.

Lonryn tehtaviina on alusta-
vasti selvitt'id juridiset valmiudet
siirtyti piiiitteeltii tapahtuvaan
ty6eliikehakemusten (otka sa-
malla sisiiltiiviit kansaneldke-
hakemuksen) tiiyttrion. Ryhm?in

pitiiii kiinnittiiii erityistd huomiota
oikeusturvan ja asiakirjojen ar-
kistoinnille asetettuj en vaatimus-
ten toteutumiseen mahdollisesti
esittdmissddn muutoksissa.

Tdtd ennen tyoryhmii on jo
laatinut mallin, jonka perusteella
YEL- ja MYEL- ty<ituloilmoi-
tukset voidaan tehdd koneellises-
ti. Samaa mallia on mahdollista
kayftea mycis Melan hoitamissa
luopumistukiasioissa.

Pentti Koivistoinen

Vuoden 1 996 tytieldkevakuutusmaksut

Tytieldkkeiden i ndeksitarkistukset
vuonna 1996

Ennakkotietojen mukaan TEL:n
vShimmdisturvan mukainen alen-
tamaton pientyrinantajien vakuu-
tusmaksu on 21,1 prosenttia pal-
koista r'uonna 1996. Vakuutus-
maksuun sisiiltyy fyontekij6iden
eldkemaksu, joka on 4,3 prosent-
tia.

LEl-vakuutusmaksu on
22,2 ja TaEl-vakuutusmaksu 15
prosenttia palkoista. Kummassa-

kin maksussa on mukana ty6nte-
kij6iden vakuutusmaksun osuus,
4,3 prosenttia.

MEl-vakuutusmaksu on
18,0 prosenttia, josta seka rydn-
antajan ettii tyontekij?in osuus on
9 prosenttia.

MYEL-perusprosentiksi ja
YEL-maksuprosentiksi vahvis-
tettaneen 20,4.

Vuoden 1996 alusta voimaan tu-
levan lain mukaan sosiaali- ja ter-
veysministerio vahvistaa tyo-
eliikkeiden indeksitarkistuksia
varten kullekin kalenterivuodelle
aikaisemman yhden indeksilu-
vun sijasta kaksi eri indeksipis-
telukua.

Toinen, ns. tyciikiiisten
indeksi miiiiriiy[ry samoin kuin
nykyinen TEl-indeksi ja sitii so-
velletaan ansaittuihin ja maksus-
sa oleviin eliikkeisiin sen kalen-
terimoden loppuun, jona tyonte-
kija tayftaa 65 vuorta. Tiimiin jiil-
keen sovelletaan ns. eliikeikiiis-
ten indeksid, jonka nousu korvaa
hintatason muutoksen lisiiksi 20
prosenttia palkansaajien ansio-
tason reaalikasvusta. Perhe-eliik-
keissd sovellettava indeksi miiii-
riiytyy edunj iittiij iin iiin mukaan.

Vuodelle 1996 sosiaali- ja
terveysministerici on vahvistanut
tyoikiiisten indeksin pisteluvuksi
1760 ja eliikeikiiisten indeksin

pisteluruksi 1737. Indeksikoro-
tuksen vertailutasona molemmis-
sa indekseissd on kuluvan vuo-
den TEl-indeksin pisteluku
I 7 I 2. Siten ty<ieliikkeiden indek-
sitarkistus vuoden 1996 alussa on
2,8 tai 1,5 prosenttia riippuen
eldkkeensaajan tai edunjtittiijiin
iIstii.

Yksityisen ja julkisen puolen
tyoeliikkeiden lisiiksi indeksit
ovat kdyt<issd tarkistettaessa ta-
paturmavakuutus- ja sotilastapa-
turmalain, sotilasvammalain sekii
liikennevakuutuslain mukaisia
etuuksia, sukupolvenvaihdos-
eliikkeitii ja luopumistukia sekii
mddrdttdessd sairausvakuutus-
laissa siiiidettyjii piiiviirahoja ja
lasten kotihoidon tukia. TEL-in-
deksiin sidoffuja ovat myris kun-
toutusrahalain mukainen kuntou-
tusraha ja potilasvahinkolain
henkilovahinkokorvaukset.

Uusia esitteitd

Uudet esitteet - Tyontekijiin eliike
1996 jaYrittiijiin eliike 1996 - il-
mest).vdt vuoden 1996 alussa.
Esitteet julkaistaan myris ruotsik-
si. Esitteiden sisdltri on uusitnrja
ne ovat yleispiirteisiii. Ne ovat
ensisijaisesti tarkoitettu vakuute-
tun kew6on. Esitteisiin on

yhdistetty numeroliite, jossa ovat
tdrkeimmdt numerotiedot tyoelii-
kelakien soveltamisesta.

Esitteita voi tilata ETK:n
postittamosta PL 11, 00521 Hel-
sinki, puh. (90) 151 1.
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Nimityksid
TUXTTURVAKESKUS

Eliiketurvakeskuksen lakiosaston
ulkomaiset eldkehakemukset'
jaoston piiiillik<iksi on nimiteny
ajalle 23.10.95 - 31.12.96
hum.kand. Anja Lehesniemi.
Aiemmin hdn on toiminut Eliike-
lautakunnan valmistelutoimiston
piiiillikkonii.

ELAKEI.AUTAKUNTA

Sosionomi Maija Vuonokqri on
nimitetty Eliikelautakunnan val-
mistelutoimiston piiiillikoksi ajal-
le 15.1 1.95 - 31.12.96. Tatd en-
nen Maija Vuonokari tyoskenteli
Eliikelautakunnan valmistelutoi-
mistossa valmistelijana.

VATIIOKONTTORI

Valtiokonttorin Eliikkeet-yksi-
k6n apulaisosastopiiiillikk6, oi-
keustieteen kandidaatti Marjatta
Pihlaja on nimitetty apulaisjoh-
tajaksi 1.1.1996 lukien. Samalla
htin siirryy Valtiokonttorin Hen-
kildstopalvelut-yksikdn johtaj ak-
si vastuualueenaan ldhinnii var-
haiskuntoutuksen ja valtion elii-
kelain mukaisen kuntoutuksen
edistdminen ja tukeminen sekii
ty6suojelun kehiuiiminen ja hen-
kikistcin muutosvalmennus.

Anja Lehesniemi

Maija Vuonokari

Marjatta Pihlaja

NOVA

Henkivakuutusosakeyhtio No-
vassa on tehty seuraavat nimityk-
set:

FK Priivi Ojala on nimitetty
matemaattisen osaston osasto-
piiiillik6ksi 1. I 1. 1995.

FK Maarit Hdtdnen on nimi-
tetty uuden lisdelSkeosaston
osastopiiiillikoksi l. I 1. 1995.

Luonnont.kand. Veli-Aunus
Antila on nimitetty 1.1.1996 al-
kaen projektipiiiillikoksi vastuu-
alueenaan vakuutusten ja asiak-
kaiden palvelun kehittiiminen.
Oman toimensa ohella hiin edel-
leen osallistuu vastuuvalintaan.

Yaratuomai Liisa Vuorela
on nimitetty korvausosaston
osastopiiiillikoksi 1.1.1996 alka-
en.

Liisa Vuorela

SUOMEN
VAKUUTUSYHfltiTDEN
KESKUSLilTT0 (SVK)

Suomen Vakuutusyhticiiden Kes-
kusliiton uudeksi toimitusjohta-
jaksi on valittu VM Arto Ojala,
51.

Arto Ojala on nykyisin Teol-
lisuuden j a Tytinantaj ain Keskus-
liiton (TT) pddekonomisti ja ta-
louspoliittisista toiminnoista vas-
taavajohtaja.

Ojala aloittaa Suomen Va-
kuunrsyhtioiden Keskusliiton
johdossa ensi woden alussa.
SVK:n nykyinen toimitusjohtaja
Jussi Jdrventaus siirtyy silloin
Suomen Yritt5jet -jiirjeston toi-
mitusjohtajaksi.

Pdivi Ojala

Maarit Hdtdnen

Veli-Aunus Antila

TEeuxe*

Arto Ojala
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English Summary

With the amendment of the
national pension act and the
overhaul of the employment
pension scheme. two major
pension reforms will take eflect
in Finland next year. The
editorial briefly discusses what
consequences the reform ofthe
national pension scheme will
have for the roles of the two
schemes.

In spite of the abolition of
the basic amount, the national
pension will continue to guaran-
tcc rninimum income security
for all Finnish residents who
havc lived in this country for a
lcngthy time. However, in line
with the slightly adjusted
divi sion of responsibilities
befween the schemes, the
national pension scheme will,
more markedly than before,
concentrate on providing
rninimum pensions to people
with a low or no employment
pension. Furthermore, national
pensions will hereinafter be tax
financed.

In consequence ofthe
change ofapproach, the employ-
mcnt pension scheme is bound
to gain in importance, especially
as it gradually attains maturity.
Spcaking in EU terms, the
convergence of the typically
Nordic pension model towards
thc Continental. Bismarckian
pe-nsion regime takes a huge step
lbrwards. The employment
pcnsion scheme will also have to
face up to the challenge of
assuming greater responsibility
lor the rights ofpension appli-
cants, in particular as far as
disability determinations go.
Nevefiheless, there is room for
both schemes in this country.
The Social Insurance
Instinrtion s (SII) cornprehensive

network of local service outlets
with a staffwell versed in
employment pension matters is
an important asset in the co-
operation between the schemes.
The new division of responsibil-
ities will further strengthen the
role ofthe national pension.

The head ofthe pensions
and income security department
of the SII, Ms. Eeva Ahokas,
also emphasizes that, although
made proportional to the
employment pension, the
national pension will continue to
be a minimum pension payable
as a supplernent to a small
employment pension. Neverthe-
less, the refbrm will bring about
a fundamental change, in that
the national pension will cease
to be conceived as a social
insurance benefit, as it will no
longer be paid to all citizens.
The reform will also have far-
reaching consequences for the
disability determination process.
Until nou the SII has investi-
gated every disability applica-
tion and played a decisive role in
uni[,ing the disability determi-
nation process. Now that only
part olthe disability pension
applications will be investigated
by the SII, the SII expresses
some concern over the future of
the coherent adj udication
practice and offers to place its
expertise to the disposal ofthe
employnrent pension institutions
to ensure continuity. The new
situation will, no doubt, put both
the national and the employment
pension scheme to a test, but
Ms. Ahokas believes in co-
operation with the employment
pension institutions and advo-
cates a constructive approach.

Thc enrployment pension
reform involves revision ofthe

disability programme. As of next
yeal temporary disability
pensions will no longer be
awarded. Instead" a rehabilita-
tion benefit will be introduced.
The employment pension
institutions are launching a
training programme with a view
to creating a more favourable
anitude towards rehabilitation.
In practice, this will mean
instructions to companies and
company health services to
initiate rehabilitation measures
at the workplace as soon as an
employee shows signs of loss of
work capacity. Measures
promoting work capacify
together with measures of
rehabilitation shall be given
priority over pension awards to
encourage people to continue
their working careers. The chief
physician of El5ke-Varma, Mr.
Sakari Tola, who chaired the
work group that came up with
these proposals, points out that
measures of rehabilitation
should be introduced much
earlier than is the case presently.
Indeed the functional capacity
of the whole working cofiunu-
nity should be upheld consider-
ing that the working population
is both ageing and tiring out and
likely to entertain hopes of
retirement, unless working
conditions are redesigned to help
people cope with their tasks. The
programme will be a challenge
to both workplaces and com-
pany physicians. Examining
doctors will have to adopt a new
approach to disability assess-
ment and learn to issue reports
stating the applicant's functional
capacity and remaining work
capacity, instead ofdeclaring the
applicant disabled and eligible
for pension. Furthermore, the

medical examiner's report shall
state what prospects there are of
rehabilitating the applicant and
whether rehabilitation is a
realistic alternative. In conse-
quence ofthe new practice
adopted the number of pension
applications is expected to drop
and refusal rates to decline. The
effective retirement age is also
expected to increase. In the end,
this will be in the interest of all
parties involved. The employer
will benefit from the employee's
work contribution for a longer
time before the pension bill falls
due, and the employee will be
more fit and able to accrue a
higher pension.

The purpose of the employ-
ment pension reform is to curb
the rise in pension expenditure
and to restore the balance
between contributions and
benefits and therewith, the
contributor's confidence in the
pension promises made. The
savings, which will inevitably
result in lower pensions, will
entail that the increase in the rate
of contribution will clearly slow
down and not exceed the figure
25oh, provided that the growth of
the economy is strong.

Eija Puttonen
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EMUTTAA
Eurooppaan on mddrd tulla yhteinen raha. Jonkin vuoden kuluttua
mun rahat ja sun rahat-periaate muuttuisi koko Euroopassa meiddn
rahoiksi.

Eniten Eetua on hdmmtsQrttdnyt, ettei yhteisen killinkin seura-
uksista pukahdeta julkisuudessa. Killingin nimestd kyllii viiiinnetiiiin
katta. Kukin eurooppalainen maa tyrkyttd,:d omaa ehdokastaan. Kilpa-
juoksu oikeaoppisuuden EM-kisoissa on kovaa. Perisuomalaiset ovat
hiljaa, puristavat kafta taskussa ja miettivdt, ettii kohta niiytetiiiin vi-
reenit.

Kumminkin on niin, ettii pitkiissii juoksussa talous- ja rahapolitii-
kan yhdentymisellii on merkittiiviii seurauksia. Yhteinen killinki on
raskas kantaa, vaikka nimi olisikin markka tai euro. Raha on samaa
kummassakin taskussa. Sen arvo ei muutu, vaikka kaikki olisi toises-
sa taskussa. Killinki on kuitenkin siitd ovela, ettii sillii ei ole kotimaa-
ta. Se menee sinne, missd sijoitus tuottaa uusia killinkejii.

T[ottavuus ohjaa sijoituksien paikkaa. Taskut kilpailevat keske-
niiiin. Lohduton on kuitenkin kuva, jos suomalaisten ulkoinen kilpai-
lukyky perustuu vain edullisempaan tycivoimaan.

Tycin kustannusten mittarina voidaan pitiiii talous- ja rahaunionin
maiden keskiarvoa. Pysyviii poikkeamia siita ei sallittaisi. Eika sita
Eefun taskut kestiiisikiiiin. Toinen repeiiisi ja toisen s<jisi koi. An-
sioperusteiset tai muut oman maan tuotoksella kustannettavat sosiaa-
lietuudetkaan eivdt voisi merkittiiviisti poiketa kilpailijan eduista. Se
olisi viiiiriiii kilpailua.

Eetua pitkiiiin hdmdsi, miksi eliike-etuja piti leikata. Eetu jo
uskotteli, ettd kansallisen sddstcin takia. Kuitenkin se oli vain tiitii kes-
kiarvoajattelua. Ei ole Euroopan eteldssd semmoiset sosiaalikulut
kuin Pohjolan pimedssd. Yhteisen hyviin ruoksi ne pitiiisi yhdenmu-
kaistaa ja siinii kilvoittelussa taitaa hyvinvointivaltiolle tulla hiki.

Mummujen ja vaarien kateus kaikkoaisi ja he punottaisivat on-
nesta tai viinistii. He tietiiisiviit killingilleen, mitii liiiikepurkki maksaa
Hollannissa tai lrlannissa. Mutta mitds se maksaa Amerikassa? Tai
JaPanissa' Ercike-Eetu

Toimitusneuvosto:
Pirkko J55ske[6inen,
puheenjohtaja
Kimmo Eskola
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