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YUELAKE# sisdltti

EL TC ON VIIN/EINEN RATKAISUrvOrrOvvwrrru 2
Kaikkia 55 vuotta tAyfianeita pitkiiaikaistyot-
tomia tydministeri Liisa Jaakonsaari ei piiiis-
tiiisi eliikkeelle, koska kaikki eiviit eliikkeelle
edes halua.

PURON SOPITMUS LAKITEKSTIKSI
KOLIVESSA KUUKAUDESSA 6
Hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen sanoo
tehneensd valmistelutyotii niin monta vuotta ,

ettei tiukka aikataulu pelottanut hiintii mis-
sddn vaiheessa.
Niiinkin mittava lainvalmistelu kuitenkin
aina viihiin jiinnittdd, koska siihen liittyy val-
tavasti teknistii tydtii, kieliasun hiomista ja
kiiiintiimistii. Lain on myris oltava ymmdrret-
tav da ja yksiselitteistri.

YHTEISK.AIVPANJAA TARVITAAN 1 B
LEL Ty<ieliikekassan johtajan Hannu Alan-
ojan mielestd harmaa talous on liian iso pala
yksin LEL:n purtavaksi.

VERDANDI 90 VUOTTAVAKUUTTAJANA 26
Suomen vanhimpiin vakuutusyhticiihin kuu-
luva Verdandi tiiyttiiii tiinii syksynii 90 vuotta.

VASTOIN PAREIVPAATIETOA 5
Juhani Kolehmaisen mukaan tyottomat ha-
luavat ensijaisesti tydtA ja sitd kautta turvaa
eldmdlleen. Eldke on hdtdratkaisu, joka liian
varhain toteutuneena tuo tullessaan vain tyh-
jdn, tarpeettoman olon.

TYOELAKEIVUUTOKSELLA
VAIHEIKAS VOIIVAANTULO B
Tyoeliikeuudistus 96:n voimaantulosddn-
noksiin on tarkoin kirjattu, miten uudistuk-
sen eri osaset alkavat vaikuttaa.

KUNTOKURSSEILTA UUTTA
POTKUA EGIVAAN 24
LEL Tyoeltikekassa on j iirj estiiny tyottomil-
le rakennusmiehille kuntokursseja Pajulah-
den urheiluopistossa.

TyOTTOvwSPAMARAHA
IVAATALOUSYRITAJILLE 38
Vuoden 1995 alusta lukien mycis maatalous-
yrittiij iit saivat oi keuden tyottomyyspdivdra-
haan.

KALLISTA TYOTTOVWOTNvAnrnrAvrsrA p
Tyottcimyyseldkkeestd sovittiin aj ankohtana,
jolloin tyottomiii oli Suomessa noin 50 000 ja
heistii eliikkeeseen oikeuttavassa ihssd alle
2 000. Nyt tyrittomyyseliikkeellii on noin
42 000 henkiloii ja noin 50 000 tycitcintd on
odottamassa tyottomyyselSkkeen alkamista
60 vuoden idss6.

TYOTION/YYS JA VAR HAI S-
ELAKEELLE SIIRryIUINEN 15
Tyottomyys voi ohj ata eliikkeel le. Erityi sesti
viime vuosien joukkotyottomyyden aikana
tyottcimyys on usein edeltdnyt eliikettii ja to-
siasiallinen tyrin lopettamisikii on siten ollut
huomattavasti eliikkeelle siirtymisikiiii alhai-
sempi.

KOULUTUS PARAS SUOJA
rvorrovnrnA VASTAAN 20
Hyvd koulutuskaan ei endd suojele tyott<i-
myydeltii. Silti erot ovat selvdt koulutettujen
eduksi.

LYHYETTYOSUHTEET JATYOELAKFI-URVA 10
Tyoeliikelakien rajaussddnn6t jiittdvat lyhyet
tyosuhteet osittain tycieldketurvan ulkopuo-
lelle. Ovatko sddnn<it edelleen perusteltuja ja
toimivia, sitii pohti ns. Lyhty-tyoryhmd.

P ITKAAI KAI STYOTTOIMATELAKKEELLE 22
Ehdotus, j onka mukaan pitkiiaikaistyrittcimiit
siirrettiiisiin eliikkeelle, on tyoeldketurvan
kannalta periaatteellisesti arveluttava ja kus-
tannuksiltaan liian kallis.

ASIAKASPALVELUTARKEINTA 30
Mela-asiamiehen Eero Heinosen mielestd
asiamiestehtdvd on erittdin vaativa: Melan
hoitamien etuuksien kirjo olisi hallittava ko-
konaisuudessaan. Lisdksi pitdisi tuntea Ke-
lan etuudet ja lomituslainsdiidtinto.

HITSAAJASTA HIEROJAKSI 32
Vapaa-ajan tciissd iso halko putosi Sulo Oitti-
sen otsaan. Sen seurauksena hiinellejiii pysy-
vii niikemishiiirio, kaksoiskuvat ja stereo-
ndrin puuttuminen. Samalla vammat tekivdt
entisen levyseppii-hitsaajan ty<in jatkamisen
mahdottomaksi.
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ELAKELAUTAKUNNAN
pnArOrsA 29

Ty6eldkkeilH
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AJANKOHTAISTA ULKOIVAILTA 34

TIEDOKSI 36

urHlrvrsA 39

ENGLISH SUIVMARY 40

CUXTTU NVAKESKUS KOU LUTTAA

Ju1kisessakeskustelussaonheiteltyvaatimuksia,euiipaitsityt'eltimiia
myos eldkkeelle siirq,mistii pitiiisi joustavoittaa.

Heitot ovat hiimmentiiviii. Ilmeisesti heittiijii ei hrnne osaelikkeit.ii.

Vuoden
oleva vaihtavat 90
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Liisa Jaakonsaari aloitti uransa lehtinaisena
Oulussa. Oulun ylioppilaslehden piiiitoimit-
tajasta ja paikallisen sosialidemokraattisen
lehden toimittajasta tuli kansanedustaja vuo-
den 1979 vaaleissa. Nyt hiin on noussut td-
hdnastisen uransa huipulle, ehkii eldmdnsd
vaikeimpaan tehtavaan. Jo niin sanottu "Lii-
san lista" ennakoi aikanaan millaisia toimia
tasavallassa vield tarvitaan. Suorapuheisena
poliitikkona funnettua Jaakonsaarta oli vai-
kea sir,,uuttaa keviiiil I ii hal I itusta koottaes sa.

Tyoministerin salkku kainaloon ja johto-
tiihtenii hallitusohjelmaan kirjattu tavoite
tyottomyyden painamisesta puoleen ldhes
puolesta miljoonasta saattaisi olla monelle
yliptiiisemiitrin tehtave vastaan otettavaksi.

Yrittaj aelakkeiden 25 -vuotisseminaariin
Ouluun 5O-vuotispdivdnsd aattona asteleva
ty<iministeri nayttad umpivlsyneeltd. Parin
piiiviin huili olisi paikallaan, hiin tyytyy aino-
astaaan toteamaan. "On henkil<ikohtaisesti
raskasta kun joutuu kantamaan niiden ihmis-
ten taakkoja, jotka ovat tyott<iminii", on mi-
nisteri j uuri sanonut merkkipiiiviihaastattelua
tehneelle Pohjolan Tyon toimittajalle.

Tydministeri Liisa Jaakonsaari :

Jaakonsaari sanoo hyvin tietdvdnsd tyot-
ttimdn tunteet, kun heitii syyllistetiiiin kan-
santalouden taakoista, vaikka he ovat taatusti
oman osansa yhteiskunnalle antaneet.

Miten on, tydministeri Liisa Jaakonsaa-
ri, joko kcicinne parempaan tydllisyltteen on
sittenkin tapahtunut? Mitki ovat tuoreimmat
arvio nne ti I as toj en va lo s s a ?

- Tyottcimyys on laskenut viime vuo-
den kesdkuusta yhdessi r,uodessa 50 000
henkil<jllii. Tiimiin vuoden aikana on synty-
nyt yli 50 000 uutta tyopaikkaa, joten tyolli-
syys paranee koko ajan. Tyollisyyden hidas
paraneminen johtuu tyrivoiman tarjonnan
suuresta kasvusta.

Tuoreimmat tilastot kertovat tdmdn-
hetkisen tilanteen, jolloin ty<ivoiman tarjon-
nan kasvu on suurimmillaan. Uusimmat ti-
lastot eivdt keno tyollisyyskehityksen koko
totuutta. Syksyn aikana niihdiirin tycillisyy-
den todellinen kehitysura, kun lisiibudjetti ja
Euroopan sosiaalirahaston mddrdrahat vai-
kuttavat kunnolla tyrillisyyteen.

Millainen talouspolitiikka on h1;vrici tydl-
lislltspolitiikkaa? Tarvitaanko trissri tilan-

teessa kiihdt,tvstci vaiko j arytittstu?
Talouspolitiikan ennustettavuus lisdd

sen uskottavuutta, mikd puolestaan mahdol-
listaa paremman talouskehityksen. Tyolli-
syyden kannalta parasta talouspolitiikkaa on
sellainen politiikka, mikd takaa maltillisen
kustannuskehityksen useamman vuoden
ajaksi. Nyt ei siis tarvita kiihdytystii eikii jar-
rutusta vaan nykyisen talouskasvun vakiin-
nuttamista.

Hallitus on luvannut puolittaa tyottd-
m1,yden. Millaista kasvuu se vaatii? Riittd(i-
kd 2-3 prosenttia?

- Hallitus on luvannut puolittaa ty<itto-
myyden, eikd se ole pelkiistiiiin lupaus vaan
tavoite. Ty<ittomyyden puolittaminen vaatii
viiden prosentin vuosittaista tuotannon kas-
vua vuosikymmenen loppuun saakka ja li-
sAksi ty6llistaviiii pk-politiikkaa. Kahden tai
kolmen prosentin kasvu ei siis riitii.

- Haluan korostaa, ettd tdllaista kasvua
on mahdollista pitee yllii seuraavat viisi vuot-
ta, mutta se vaatii kaikkien talouspolitiikan
osapuolten yhtiiaikaista ja vahvaa sitoutu-
mista kasvua ylliipitiiviin elementteihin. Hin-

ELAIGON
VIIMEINEN RA
TYOTTOMYYTEEN

Liisa Jaakonsaari ei pdiistiiisi kaikkia 55 vuotta tiiyttineitii
pitkdaikaistytitttimii elikkeelle, koska kaikki eivdt eldkkeelle edes halua.

Koska jokaista heistd ei voida tydllistiifikdiin,
$6m i n isteri pitdd yksildl listd varha iseld kettii ia tytitttimyyselikettfr

harkinnanarvoisina vaihtoehtoina.

Hdn va roittaa kuiten kin, ettd kansa nta loutem me
ei kestfr laajemmassa mitassa nain varhaista eldkkeelle siirtiimistfr.
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MISU
ta- ja kustannuskehityksen on oltava maltil-
lista, ja veropolitiikkaa on tarkistettava tyril-
lisyyttii enemmdn tukevaan suuntaan. Lisdk-
si on kiydettdvd ratkaisut moniin ty<ieliimiin
uudistuksiin.

P K-yrilt ks e t ov at s ido ksis s a kotimais e en
lainoitukseen. Millci rahan hinnalla ja reaali-
korolla nrimci yritykset lcihtevtit Teiddn mie-
lestcinne investoimaan ja luomaan tydpaik-
koa?

- Uskoisin. ette pk-yritysten investoin-
tipiiiit<ikset perustuvat my<is muuhun kuin re-
aalikorkoon, vaikka sen taso vaikuttaakin
piiiitoksiin merkittdvdsti.

- Talouden uskottavuus ja tulevaisuu-
den ennustettavuus sekd kotimaisen kysyn-
ndn mddrd ovat erittdin tarkeitA tekijoitii kun
pk-yrityksissii aletaan puhua uusista inves-
toinneista j a tyopaikkojen lisiiiimisestii.
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- Pitkien reaalikorkojen olisi pudottava
pari prosenttia, jolloin olisimme muun Eu-
roopan ja erityisesti Saksan korkotason tun-
tumassa. Korko ei sitten endd olisi kovinkaan
suuri investointien ja tytillistdmisen este.

Menevcitlrci tydllisyysmridrrirahat val-
tiorwelan maksuun? Viekd se liikkumavaran
tydministeridn aktiiviselta politiikalta?

- Eiviit mene. Valtionvelan hoitaminen
ei vie liikkumavaraa aktiiviselta tycivoimapo-
litiikalta. Hallitus on sitoutunut pitiimiiiin vii-
si prosenttia tyrivoimasta - 125 000 henkikiZi -
aktiivisen tyovoimapolitiikan pi iri ssii. Tiistii
lupauksesta pidetiiiin kiinni kaikissa oloissa.

Teollisuus investoi jo vauhdilla. Esimer-
kilrsi Rautaruukki ptiritti kesrilki investoida
pai miljardia markkaa. Tbrcistri jalostetaan
j at ko ss a tydntekij tiri ko hti I as kettu na koksin-
kertainen mcirirri, mutta vcikeci voidaan
vrihentciri kuitenkin samalla. Onko trimri ylei-
nen suunta, ja mistd ty(ipaikat tilalle?

- On totta, ettd teollisuuden investoinnit
eiviit t?inii piiiviinii fuo mukanaan yhtii paljon
tyopaikkoja kuin ennen. Tdmd johtuu tuotta-
vuuden kasvusta. Teollisuus on kuitenkin o1-
lut viime kuukausina eniten tyollistava ala.
Eli kyll2i teollisuus tyollistiiii, joskaan ei yhtii
paljon kuin ennen.

- On kuitenkin mycinnettdvd, ettd vaik-
ka teollisuudella menisi miten hyvin tahansa,
ty<ittomiit eiviit tule saamaan sieltii t<iitii. Syy-
ni on jalostusasteen nousun mukanaan fuo-
ma automaation lisddntyminen.

- Meidiin on pystyttiivii luomaan tyci-
paikkoja uusille aloille. Jotta se onnistuisi,
veropolitiikan on muututtava.

- Parhaillaan mietit?i2inkin, miten vero-
politiikkaa voitaisiin muuttaa, jotta sen tyol-
listiiviit vaikutukset olisivat parhaat mahdol-
liset. Tiilloin on pohdittava arvonlisdvero-
kantoja, tuloverofuksen tasoa, margi-
naaliverotusta, vdlillisten tycivoimakustan-
nusten alentamista sekii ympiiristci- ja haitta-
veroja.

Miten tydllistriisitte yli 55-vuotiaan pit-
kiaikaistydttdmdn? Onko tydlcyvyttdmyys-
eltikkeelle siirtrimis e I I e vai ht oe ht oj a?

- Tiillaisen pitkaaikaistyottomiin tyril-
listdminen on erittdin vaikeaa. Myrinndn, etth
heitii kaikkia ei voida tyollistii2i. On katsotta-
va myris muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi yk-
silollinen varhaiseliike ja tyrittrimyyseliike tu-
levat tiill<iin kysymykseen.

- Kaikkia yli 55-ruotiaita pitkriaikais-
ty<ittomiii ei voida el?ikkeelle laittaa, koska
kaikki eiviit eliikkeelle edes halua. Myoskiiiin
kansantaloutemme ei kestd ihmisten siirtd-

"0n totta, ettd teollisuuden investoinnit
eivdt tiind piiivdnd tuo mukanaan

yhtd paljon tydpaikkoia kuin ennen.r'

mistii eliikkeelle niiin nuorena. Ikiiiintyneitii
pitkiiaikaistyottomia pitaii pyrkid kuntoutta-
maan kaikin mahdollisin keinoin. Heidiin
kokemustaan voitaisiin ktiyttriti mycis hyo-
dyksi esimerkiksi oppisopimuskoulutuk-
SCSSA.

- Kaikenikiiisille pitkiiaikaistyottomille
on etsittdvd riiritiiloityj ii ratkai suj a. Tarkoitan
tdlli muun muassa tukityon, kuntoutuksen ja
koul utuksen yhteensovittamista.

- Eliikkeelle siirtymisen pitdd olla vasta
viimeinen vaihtoehto.

On ko Qd t t dmy,s e kikkee n ikciraj an al en-
taminen 60 vuodesta kiyttdkelpoinen keino
kaunis taa tyd t t dmyy s ti las t oj a?

- Tavoitteena ei ole kaunistaa tyott<i-
myystilastoja eliikepolitiikan avulla. Eliik-
keen pitiiii olla viimeinen ratkaisu ty<ittti-
my).teen. Mutta tietyissd tilanteissa se voi
olla myos paras vaihtoehto.

Onko niin sanottu verokiila ylipcicisemri-
tr)n tydllisy-vslqtnnlts. Missci tapauksessa?
Mitri on tehtrivissci?

- Verokiila on tyrivoiman kysynndn
este varsinkin palvelualoilla. Yksi mahdolli-
suus alentaa palvelualojen verokiilaa on vd-
lillisiin veroihin puuttuminen. Palvelualojen
arvolisdverokanta nousee silloin esille.

- Korostan, ettd verokiila ei ole ylipiiii-
semdton tyollistiimisen kynnys, koska sitd
voidaan madaltaa. Hallitus on omassa ohjel-
massaan luvannut puuttua verokiilan ongel-
mlln.

- Verokiilaan liit6viit probleemat ovat
ratkaistavissa parhaiten niin, ettii koko vero-
jiiq'estelmiiii aletaan tarkastella tyollistiimi-
sen ndkrikulmasta, koska kiila syntyy moni-
en veronluonteisten maksujen summasta.

- Verotuksen painopistettd on siirrettd-
vd kokonaisuudessaan pois tyon verottami-
sesta. Veromenetykset on korvattava esimer-
kiksi ympiiristo- ja haittaveroilla sekh kulu-
tusveroilla.

Yrittcij ien mie lestci tydvoimakustannuk-
sia pitcici alentaa karsimalla sivukuluja, sosi-
aalikulut mukaanlukien. Onko trihrin varaa?

Viilillisten tyrivoimakustannusten
laajamittaiseen alentamiseen ei ole varaa,
koska maksut vakuutuslaitoksille ja fydtt6-
myyskassoille on joka tapauksessa maksetta-
va, ellei vastaavasti alenneta sosiaaliturvan
tasoa.

- Viililliset tycivoimakustannukset ovat
sekd taloudellinen ettd byrokraattinen kyn-
nys varsinkin pienillii tyopaikoilla. Sen tiih-
den niitii on pystyttiivii korjaamaan. Se on
tehfiva kuitenkin asteittain, jottei sosiaalinen

turvaverkkomme reped massatyottrimyyden
aikana. Se aiheuttaisi vield suurempia kustan-
nuksia yhteiskunnalle.

- Asteittaisuus merkitsee hallituksen
osalta kdydnncissd sitd, ettd parannamme pk-
yritysten tyollistiimismahdollisuuksia suun-
taamalla tytittrimyysvakuutusmaksun alenta-
misesta saatavat varat siihen. Tiim2i on kirjat-
tu mycis hallitusohjelmaan.

- Laajempia viilillisiin tyovoimakus-
tannuksiin vaikuttavia ennakkoluulottomia
toimia miettii hallituksen asettama fyrilli-
syysohjelmatyoryhmii.

Nokian gyppiset yrityl<set eivrit saa riit-
tcivristi koulutettua fldvoimaa. Onko koulu-
tuksella saatavissa parannusta aikaan. Miten
j a mi I lri ai kaj rint e e I ki ?

- Nokian tyyppisillii yrityksilla on var-
masti vaikeuksia saada riiftAvan koulutettua
tyrivoimaa. Se johtuu alan erittdin hu{asta
menestyksestii markkinoilla. Tdmdnkaltaisia
koulutuksen pullonkauloja yhteiskunnan on
mahdoton ratkai sta yrityksiii tyydyttiiviil lii ta-
valla.

- Yritysten on mielestdni itse panostet-
tava koulutukseen silloin, kun se tarvitsee eri-
tyiskoulutettua henkilcikuntaa omiin tarpei-
siinsa. Yhteiskunnan tehtavA on puolestaan
pit2iii huoli siitd, ettd kun koulutusta lisiitiiiin
voimakkaasti myos sen laadusta pidetiiiin
huolta ja ettd koulutus vastaa mahdollisim-
man hyvin tyomarkkinoiden tarvetta.

Samaan aikaan rakennuksilla on
100 000 tydtdntd. Onko mitricin tehtrivissci?

Koulutuksella voidaan saada paran-
nusta aikaan. Kaik4<i tydttdmat rakennus-
miehet eivdt tule saamaan tulevaisuudessa
rakennusalan ty<itii. Osalla on vdlttdmdttd
edessddn uuteen ammattiin kouluttautumi-
nen. Tdhdn haasteeseen voidaan vastata tyo-
voimapoliittisella aikuiskoulutuksella myos
lyhyellii aikajiinteellii. Rahaa koulutukseen
on nimittdin tiillii hetkellii enemmdn kuin
koskaan aikaisemmin.

- Kannattaa pitiiii mielessd, ettd koulu-
tuksesta saataya hycity on pysyviiii ja se me-
nee tyottrimdlle itselleen, sanoo tyciministeri
Liisa Jaakonsaari.

Haastattelu:
JOUKO MOILANEN

E I cike turvake s kul<s en tiedottaj a

Kuva: Juha Sarkkinen
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parempaa tietoa
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Ne orat piikkin?i kaunista ke-

ti,&.ffi, kansalaisille',panna' tyttttt -
$&elen aiioihin ja puolittaa an-
h*8 -rumerot hallituskautensa ai-
km eli tiimiin vaalikauden lop-

sa.
re:iln kuitgakin kivinen ja odo-
a$aika pitkii Silloin tulee suru, puseroon. Riit*iiik6 iie-
':ilqffi{kunn sa malsi ja kestiiii-
kO pinna odotella hrloksia varsin-

,r&Hf,.ib;ii on tullut ldysiisti lupailtua
,rffiqryta ja parempaa politiikkaa,
lrmhan valta vaihtuu ja itse piiii-

iilt{$ilitii&aan moriratasta kiiiintii-
mnen.

Heikkohermoiselta siinii pa-
.rffiibAe:'fun ei taito riitii, kayt-
ffi6n on otettava niksit. kuuluu
rmlu sanonta. Teme voi olla elii-
v*ogi eliimiissti hyviikin neuvo,
dki nikseinti kiiytii silmiinkiiiin-

tdtemppuja tai muita koirankons-
teja.

ulkoisesti hyvin-
lihassa. Lu-

aiv4n elityi5sn ms-
valtakunnan hallituksen

kuten oikein onkin.
he yksissiituumin luvan- nut ilmeisesti kuuman kesiin

kustannuskuorman omilta ynnii
hallituskumppaneittensa
muiden kannettavaksi.

Tiimiin hdn tekee vastoin pa-
rempaa tietoaan. Ammatiltaan ratkaisu tiihiin kysymykseen on

tyo, ei eliike, Kansalai-mielekiis
set tarvitsevat ihmisarvoisesti
eliifikseen turvallisen ty<ipaikan
ja sen mukanaan tuomat tyotove-
rit ja yst?iviipiirin. Tiimn niikyy
selv?isti myos yksittiiisten kansa-
laisten kannanotoissa ministeri
Anderssonin ehdotukseen.

Tyottdm[t haluavat ensisi-
jaisesti tyotiija sifd kautta turvaa
eliimiilleen. Eliike on hiittiratkai-
su, joka liian varhain toteutunee-
na tuo tullessaan vain ryhjiin tar-
peettoman olon.

meisesti kokem4ttomuudesta Aivan toinen juttu on, miten
johtuneita lipsahduksia
tarrraita. Pdinvastoin

lukuunot- tarvittavat ty<ipaikat tiinii piiiviinii
saadaan synffiiiiin. Se on poliit-
tiselle piiiitriksentekijiille iso ja

ruHANI KOLEHMAINEN
Keskindis en eldkevafuutusy htid

Eldlce-Varman
el dkkee I I ri ol eva toimilusj ohtaj a

venisi olennaisesti. Samalla kuor-
mankantajaksi pantaisiin eliike-
jii{estelmii, jolla muutenkin on
kasvava taakka harteillaan. Tiimii
ei kuitenkaan Anderssonia huole-
ta. Olisihan hiin tiilla tempulla
vierittiinyt olennaisen vastuun ja

haxteilta

liiiikiirinl hiin tietiiii varsin hyvin,
ettii Suomen eliikejiirjestelmin
mukaan tytikyvytttimiit ovat il-
man erillistoimenpiteitiikin oi-
keutettuja eldkkeeseen siitii riip-
pumatta, ovatko he tytikyvyfiii-
miksi tullessaan tydeltimiissii tai
tyrittdminii. Kortistossa ei niiin
ollen ole varsinaisesti tyttkyvyt-
tomia, vaikeasti tyollistettiiviii

vastuunsa
tuntien muun muassa sosiaali- ja
terveysministeri sinikka Mttnke-
re, lddkdri hdnkin, selkeiisanai-
sesti torjui Anderssonin ehdotrk-
sen, jolla tiirne kesitteitii mani-
puloimalla pyrkii livistiimiiiin
vastuusta niin tytillisyyden pa-
rantamisen kuin ty6tttimyyden
aiheuttamien kustannustenkin
osalta.

kainen tydttomyys
aidosti joutuneelle

gelma. Se on henkisesti kulutta-
vaa ja erdissii tapauksissa se voi
myos johtaa todelliseen tyttky-
vyttdmyyteen. Tahiin vaikuttaa
olennaisesti henkinen paine ja
sitii edesauttaa nopeasti muuttu-
vassa yhteiskunnassa vieraantu-
minen ty<ieliimtstii ja siihon kiin-
te6sti liittlrvet tydyhtei sosta.

Yksil<in ja samalla myos yh-
teiskunnan kanaalta ainoa oikea

nisterimme Claes Andersson. kylldkin.
Mukaan enkelikuoroon hiin on Ilahduttavaa onkin, ettei An-
yllyttiinyt joukon hengenheimo-
laisiaan ja "maksettuja taputta-

derssonin populistiseen syottiin
tarttunut muu hallitus pieniii il-

jia'.
Tyritttimyyslukujen ntiyttii-

viiksi parantamiseksi hiin ehdot-
ti{, effi osa tyottdmistii siinettiii-
siin eliilkeelle ja siten pois kortis-

uuvuttamana arvoisa kulttuurimi-

too lukuja rumontamaSta. Tiis-
miillisemmin sanottuna poik-
keusstiiinntiksellii eltililreelle siir-
rettiisiin ikiiiintyneet pitkiiaikais-
tyott6miit,
listiiii.

joita on vaikea ty<il-

vaikea savotta, joka
hankalia ratkaisujaja

merkitsee
monien to-

Tydttdmien llkumtiiira viihenisi

tuttujen tapojen sekd normien uu-
delleenarviointia. Siita ei selvitli
lakaisemalla ongelmat maton
alle, mifii Anderssonin ratkaisu-
malli pelkistetysti merkitsee. Toi-
vottavasti tiimiin p?iiviin iiiinestiijii

on sen uhriksi tiiti niiin vakavassa asiassa pelk-

Niiitii Andersson nyt kutsuu
tytikyErtttmiksi, jotka ilisi ro-
tava eliikkeelle. Ja sim-sala"bim!

on kuitenkin niin valveutunut, et-
Vakavasti sanottuna pitkiiai- tei hiinelle ole mahdollista sy6t-

ja paine suhteessa iiiinestiijiin ke- todella iso on- kiii niieruriiisratkaisuja.



Purcn sopimus
keentyi lakitekstiksi
kolmess kuukaudessa

Sosiaali- ja terveysministeriOdn ilmoitettiin 18.5.1995 klo 16.00,
ettd tydmarkki najiriestdt ovat sopi neet laajasta pa ketista,
jolla yksityisalojen tydeldkeiiiriestelmdn maksut ja edut tasapainotetaan.
Toimenpidekokonaisuuden olisi oltava voimassa 1.1.1996.

Tuulikki Haikarainen veti lankoja yhteen ja
vastasi lakikokonaisuuden onnistumisesta.
Hdn kertoo soittaneensa 19.5. Eliiketurva-
keskukseen ja keskeisille tycimarkkinaosa-
puolille ja kysyneensii, ettii eikohiin aloiteta
kiireesti lainvalmistelu. Valmistelutyritii eri-
laisten yksityiskohtien ympiirillii tehtiin tii-
viisti kesiillii monessa eri paikassa.

- Ei tallaista urakkaa oikein voisi tehdii
yksindiin STM : ssii j a sitten liihetel lii esityksiii
lausunnolle. Eldketurvakeskus, tyomark-
kinaj iirj est<it j a ty<ieliikelaitokset ovat tehneet
valtavasti ty<itii asian eteen. Tiillii tavalla saa-
daan samalla soveltamisohjeet ja tulkinta-
kysymykset selviksi. Suuret kiitokset vaan
kaikille, jotka olivat mukana valmistelutyris-
sd.

'fksityiskohdista on keskusteltu paljon,
ja argumentit puolesta ja vastaan ovat tulleet
tutuiksi. Tiillainen keskustelu ei viilttiimiittii
niiy julkisuudessa, mutta se on tarpeellista.

- Meillii ministericissd on niin pieni
miehitys, ettd on viiltt?imiitontii kiiyttiiii val-
mistelutycissii hyviiksi asiantuntemusta. jota
Itiytyy ministeri<in ulkopuolelta.

- Kun tiillainen rutistus on takana, on
joka kerta vdhdn huono omatunto. Tyostii ha-
luaisi aina suhteellisen tiiydellistii. STM:ssii
ei tehdii pelkiistiiiin lainsiiiidiint<itycitd, vaan
hoidetaan myris monia muita tehtdvie. Miiii-
rdajat sanelevat aikataulun, ja jokainen asia
saa vain sille varatun ajan, painottaa Tuulikki
Haikarainen.

Aikataulu ei pelottanut
Haikarainen sanoo tehneensd valmistelutyo-
t?i niin monta wotta, ettei tiukka aikataulu
pelottanut missddn vaiheessa. Hiin mycintiiii
kuitenkin, ettd aina tdllainen kuitenkin viihiin
jiinnittiiii. Lainvalmisteluun liittyy valtavasti
teknistii tyotii, kieliasun hiomista, kddn-

tiimistii. Lain on myos oltava ymmdrrettdvdd
ja yksiselitteistii.

Haikarainen muistuttaa, etta ry6n alla on
ollut muutakin kuin Puron ryhmiin asiat. Sa-
manaikaisesti on selvitelty kansaneldkkeen
pohjaosakysymystii ja sairausvakuutuksen
pdivdraha-asioita.

- Hallitusohjelman toteutumisen kan-
nalta eldkeuudistus on keskeinen kohta. Pa-
ketti on samalla yhteiskuntapoliittinen sdds-
tcisanoma, ioka avasi tietii koko ansiosidon-
naisen sosiaaliturvan uudelle kohdentami-
selle. Esimerkkind uudesta ajattelutavasta
voi mainita sen, ettd vanhuuseldkeikiiiin asti
tyoskenteleminen antaa jatkossa suuremman
eldkkeen kuin varhainen eldkkeelle jiiiimi-
nen.

- Kuten tyrimarkkinajiirjestcijen sopi-
muksessa sanotaan, turvataan paketilla
ty<iel2iketurvan terveet perusrakenteet ja pys-
tfAAn pitamadn maksutaso kohtuullisella ta-
solla. Liihtokohtana on se, ettd ihminen saa
toimeentulonsa tyollA. Sosiaaliturva ei kos-
kaan saa olla suurempi kuin tycistii maksetta-
va palkka, painottaa Haikarainen.

Perusoikeusuudistus listimausteena
Haikarainen kertoo, etta toteutettu perusoi-
keusuudisfus antoi oman lisdmausteensa
lainvalmistelulle. Hallitusmuoto (HM l5 a $)
sddtelee nykyisin perustoimeentulon tason.
Hallitusohjelmassa ja Puron paketissa oli
useita kohtia, jotka koskettelevat tai ainakin
hipovat tiitii kysymystii.

- Tiistii ndkrikulmasta katsottuna virka-
miestd tietysti huolestuttaa se, millaiseksi
sosiaaliturvan kokonaisrakenne muodostuu.
Turvan olisi oltava oikein limitetty, eikii mi-
kddn olennainen yksityiskohta saisi unohtua.
En kuitenkaan usko, ettd Puron paketin koh-
dalla hallitusmuodosta tulee ongelmaa. Sai-

rausvakuutuspdivdrahoista sen sijaan synryy
varmasti vilkasta keskustelua, uskoo Haika-
rainen.

Aikaisemmin v6himmdistoimeentulo
ymmdnettiin ns. institutionaalisena suojana,
joka liitettiin johonkin jatkuvaan olemassa-
olevaan etuuteen, kuten esimerkiksi tiiyteen
kansanelSkkeeseen.

Haikaraisen mukaan uusi perustoimeen-
tuloturvan kdsite on tiiysin riippumaton ny-
kyisistii sldnnriksistd. Eduskunta ratkaisee
vdhimmdistoimeentulon tason ja ottaa
huomioon myos yhteiskunnan taloudelliset
voimavarat.

Eldkepalkka visaisin kysymys
Haikarainen kertoo, ettd valmistelutyrin vai-
keimmat ja ty<iliiimm[t asiat liittyiviit eliike-
palkan laskemiseen.

- Taustalla vaikutti myris koko ajan val-
tava pitkiiaikaistyottomyys, sill6 osa polii-
tikoista haluaisi vdhentdd sitd eldketurvan
alulla. Tiissiikin uudistuksessa tulevan ajan
oikeuden muutokset eivdt koske ennen vuot-
ta 1943 syntyneitii, jos he ovat jddneet ty<lrttci-
miksi ennen lain voimaantuloa.

- Tulevan ajan supistaminen tdysin
tyokyvyttomiltd on mielestiini hiukan ikiivii
asia. Onhan tiimii tietysti samalla haaste kun-
toutusta ja ty<ikykyii yllepiteville jiirjestel-
mille. Jos ongelmia ilmaantuu, voidaanhan
verovaroja aina kiiyttiiii kohdentamalla hoi-
totukrjiiq estelmiii uudella tavalla.

Tuulikki Haikarainen kertoo, ettii julki-
suudessa perhe-eldkkeestd on keskusteltu
hyvin viihiin. Hdn muistuttaa, ettd perhe-
eliikkeissii edunsaaja on yleensd terve ihmi-
nen. Haikaraisen mielestd tulevan ajan leik-
kaaminen perhe-eliikkeissd ei heikennd olen-
naisesti toimentuloa.
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Hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen istuu
kolme kuukautta mytihemmin huoneessaan.
Hdnen edessiitin on sopimus valmiina lakitekstind,
Hallitus saattoi antaa esigksensd
eduskunnalle syyskuun lopussa.

Eduskunnalla tiukka aikataulu
Haikaraisen mukaan eduskuntakdsittelyii on
vaikea ennakoida, onhan kyseessd uusi edus-
kunta. Paketti kiisitelliiiin eduskunnassa niin-
kuin muutkin asiat ja viime kddessd edus-
kunta piiiittiiii si siil lostii.

- Toivottavasti eduskunta saa kiisiteltyii
asiat mahdollisimman nopeasti, sillii meidiin
on vahvistettava vakuutusmaksut ja indeksi-
luvut. Tdmdn lisiiksi on vielii ratkaistava ky-
symys vuoden 1994 vastuuvajauksesta ja
ETK:n luoftovakuutuksen maksu. Eduskunta
joutuu melkoisen haasteen eteen, onhan silld
kAsiteltAvane samanaikaisesti kansaneldke-
ja sairausvakuutuskysymykset, Haikarainen
sanoo.

- Eliikeindeksi heriittiiii eduskunnassa
ehkdenitenkeskustelua. El2ikkeensaajat
ovat olleet todella vihaisia. Puhelimet ovat
soineet melkein piiivittiiin. Eliikeliiisten mie-
lestd hyvinvoiva tyrissiikiiyvii aktiiviviestci
vie n1,t heiltii kaiken.

Monimutkaisuus on hinta

- On myrinnettiivii, ettii jiirjestelmd on mo-
nimutkainen ja ettd se monimutkaistuu enti-
sestddn. Tdmd on kuitenkin hinta yksilolli-
syydestii. Tietysti olisi hyvin yksinkertaista,
jos laissa vain lukisi, ettii kaikki saavat tasa-
rahan.

- Onneksi jotkut asiat tulevat yksin-
kertaisemmiksi. Esimerkiksi kansaneldk-
keen pohjaosan poistuminen ja viimeisen lai-
toksen periaatteen eteneminen merkitsevdt
tdt6, sanoo Tuulikki Haikarainen.

Haikaraisen mukaan paketin onnistumi-
sen kannalta tyrikykyii ylliipitiiviin toiminnan
tehostuminen on tdrkedd. Hdn pittiii erityises-
ti ty<iterveydenhuoltoa avainasemassa.

- Suomeen rakennettiin muutamassa
luosikyrnmenessi mittava ja yksilollinen jiil-
kikiiteisen sosiaaliturvan verkko. Nyt olisi
aika karsia pois turhia ronsyjii. Jiilkikiiteinen
sosiaalifurva ei saisi olla kaikkein houkutte-
levin vaihtoehto, vaan sen ja tyon viilissii oli-
si oltava myris muita etuuksia, kuten koulu-
tus, kuntoutus ja tyrivuorottelu.

- Suomea ei rakenneta sosiaaliturvalla,
vaan tyolla, painottaa hallitusneuvos
Tuulikki Haikarainen.

Haastattelu:
KIMMO NORRMEN

E I ri keturv a ke s ku l<s en
tiedottaja

J
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TYO MUI'TO
vaiheikas voimaantulo

II

Tytielii keuud istus 96 ei tu le voi maa n kertarysdyksel ld.
Voimaantulosddnndksiin on tarkoin kiriattu,

miten uudistuksen eri osaset alkavat vaikuttaa.
Ratkaiseva on lain voimaantulopdivi 1.1.1996.

Se jakaa pykdiltit vanhoihin ia uusiin.
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Laki ei tietenkddn tule voimaan, ellei edus-
kunta ole sitii kiisitellyt ja hyviiksynyt. Presi-
dentin allekirjoituskin vaaditaan. Niiin ollen
olemme vie15 alustavan tiedon varassa.

Kuntoutustuki heti kiifititin
Lain voimaantulon jiilkeen ei enid my<innetd
miiiiriiaikaisia eliikkeitii. Tammikuun L piii-
viinii ja sen jdlkeen alkava, miiiiriiajaksi
myonnett[vd fydkyvyttomyyseldke on aina
nimelthdn kuntoutustuki. Samaa nimed kan-
taa 31.12.1995 jiilkeen mddrdaikaisena jat-
kettava eldke.

Uuteen jiirjestelmddn siirrytiiiin siis heti.
Kuntoutustuki vaatii hoito- tai kuntoutus-
suunnitelman. Sen tulee sisiiltiiii j iisennelty
realistinen ohjelma, jonka avulla hakija saa-
daan takaisin tyoeliimiiiin ja jonka pohjalle
voidaan viilittrimiistr rakentaa kuntoutuksen
toteuttamissuunnitelma. Maan lddkdrikunta
on tuskin vuoden vaihteessa koulutettu toi-
mimaan odotetulla tavalla. Alussa voi siis
ol la kiiynnistysvaikeuksia.

Vanhan eldkkeen kuntoutuskorotus
kiinni kuntoutuslupauksesta
Kuntoutuskorotus (33 %o) maksetaan aktiivi-
kuntoutuksen ajalta kuntoutustukeen tai tois-
taiseksi myrinnettyyn tyokyvytt<imyyseliik-
keeseen. Jos tyokyvyttomyyseliike on alka-

nut jo ennen 1.1.1996, tarvitaan voimaantu-
losta erityissddnnos.

Ennestddn eliikkeellii olleille maksetaan
uusimuotoinen kuntoutuskorotus, jos el6ke-
laitoksen pddt<is kuntoutukseen ryhtymises-
tA kuntoutuslup annetaan lain tul-
tua voimaan. Aiemmin luvatut kuntoutukset
hoidetaan loppuun maksamalla vanhan mal-
lin mukaista kuntoutusrahaa (10 %).

Tulevan aian alennus
uusian eldketapauksiin
Yksiltille merkityksellinen on uusi tulevan
aj an karttumissddntri. Tulevalta aj alta kertyy
eliikettii ( 1,5 prosentin asemesta) I ,2 prosent-
tia ikiiviililtii 50-59 ja siit2i eteenpiiin 0,8 pro-
senttia. Nykyisestiiiin eldke alenee ddrita-
pauksissa I 0 prosenttia.

Huonompi karttuma lasketaan eliikkee-
seen, jos eliketapahtuma sattuu 31.12.1995
jiilkeen. Ty<ikyvyttdmyyseliikkeissd ratkai-
see tycikyvyttomyyden alkaminen. Jos edun-
jattaja ei vielii saa omaa eldkettd, miiiiriiii
kuolinhetki karttuman perhe-eliikkeen tule-
valle ajalle.

Karttuman aleneminen vaikuttaa my<is
yksi loll i si ssii varhai sel6kkeissii. Tyostii I uo-
pumisen tulee tapahtua viimeistddn tdmdn
vuoden joulukuussa, jos aikoo saada van-
hanmallisen karttuman tulevalta ajalta.
Eliikelaitokset ovat ottaneet tdmdn huomi-

oon ennakkopiiiitciksissiiiin. Pddtoksen saa-
neelle on kerrottu, ettii eliike lasketaan en-
nakkolaskelman mukaisena, jos triiden lope-
tus tapahtuu viimeistddn vanhan lain aika-
na.

Varmasti taas lciytyy yksityistapauksia,
joissa eliiketapahtuman ajoitus on harkin-
nanvarainen. Jos se on osunut ensi vuoden
puolelle, on odotettavissa muutoksenhaku,
jossa vaaditaan eldkkeen alkamisen aienta-
mista.

Uusi alempi karttuma koskee myos sitii
aikaa, jolta tdysitehoista tydkyvyttomyys-
eliikettii saava tyontekij d ansaitsee eldketur-
vaa tdytettydiin 50 tai 60 vuotta. Tiillii on
merkitystd niissh tapauksissa, joissa el6k-
keeltd palataan takaisin tycieliimiiiin. Jos kui-
tenkin tyokyvyttcimyysel[ke pohj autuu van-
han lain aikana sattuneeseen tydkyvyttd-
myyteen, jatkuu karttuminen 1,5 prosentin
mukaisena myos uuden lain voimassa-
oloajalta.

Tytitt6myysputkessa
olevalle vanha karttuma
Parempi eldke turvataan kuitenkin vanhan
lain aikana ty<itt<imyyspiiivdrahalle joutu-
neelle tycintekijiille, jonka aikomuksena on
s i irryii 60 vuoden i iissii ty<ittomyyseliikkeel-
le. Ehtona on, ettd tyontekija on syntynlt en-
nen vuotta 1943 ja ettii hiin on pdivdrahalla
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ensi vuoden vaihteessa.
Usein tiillainen tyontekijii on pian 53

vuotta t[ytettyiiiin tycinantajan myotiivai-
kutuksin siirtynyt piiivdrahaputkeen. HAn on
tavallisesti saanut tuossa vaiheessa tyoelii-
kelaskelman, jossa tulevan ajan karftuma on
laskettu vanhalla tavalla.

Samantapainen erityissidnncis oli kiiy-
t<issd vuoden 1994 tyoeliikemuutoksessa,
j ossa tyottcimyyseldkkeen ehtoj a kiristettiin.

12 kuukautta/l0 vuoden sddntd
uusiin el6ketapahtumiin
Tulevan aj an saami sen edel lyryksi in lisiitiiiin
ehto, jonka mukaan tyontekijiin pitAa 10 vuo-
den aikana ennen eldketapahtumaa olla v6-
hintiiiin l2 kuukautta vakuutettuna tyoeliike-
jiifestelmiissa. Tafa harvoin kAytannossA
esiin tulevaa ehtoa sovelletaan uuden lain ai-
kana sattuneisiin eliiketapahtumiin.

Eldkepalkka lasketaan
kahtena osana
Uuden TEl-eliikepalkan voimaantulo on
vaiheittainen. Piiiviimiiiirii 1 . 1 . 1 996 j akaa las-
kennan vanhanja uuden lain mukaiseen.

Jos tyosuhde piiattyy viimeistiiiin
31.12.1995, lasketaan eliikepalkka aina van-
han sddnnrin mukaan yleensd ottamalla nel-
jiistii viimeisestd ruodesta kaksi keskim-
miiistii.

Nykysddnt0 31 .1 2.1 995 saakka
Mycihemminkin piiiittyvissi tycisuhtei ssa so-
velletaan vanhaa siiiintciii siltii osin kuin ty<i-
suhde on jatkunut ennen lain voimaantuloa.
Jos tyosuhde oli jatkunut vuosina 1992-95,
kiiytetiiiin kahta keskimmdistd vuotta.

Vuonna 1993 alkaneissa otetaan kaksi
parasta vuotta, \,uonna 1994 alkaneissa mo-
lemmat vuodet ja vuoden 1995 tyosuhteissa
fjmd ainoa vuosi.

Uusi sddntd 1.1.1996 alkaen
Siltd osin kuin tyosuhde jatkuu lain voimaan-
tulon j iilkeen, kiifetAdn uusia laskentasddn-
tojii. Uuden sddnnon kAyffdon otto riippuu
kuitenkin siiti, kuuluuko tillainen vuosi niin
sanothrihin valintavuosiin. Tyrisuhteen vii-
meinen luosi kelpaa valintavuodeksi vain,
jos se on kokonainen (paatyy 31.12) tai jos
tyrisuhde on lyhyt ts. ei muutoin ole jatkunut
kolmen luoden aikana.

Vuosi 1996 otetaan ndin laskentaan mu-
kaan vain, jos tyosuhde pddttyy 31.12.1996
(luosi kokonainen) taijos se on alkanut vuo-
den 1993 jiilkeen (tyosuhde lyhyt). Kiiytiin-
n<issd tdmd merkitsee sitii, ettii pitemmissi
ty<isuhteissa vuonna 1996 sattuviin eldketa-

pahtumiin kiiytetiiiin pelkiistiiiin vanhaa e16-
kepalkan laskutapaa.

Jos vuosi 1996 tulee mukaan, vaikuttaa
se yhtend vuotena elikepalkan keskiarvoon
yhdessii vanhan sddnncin mukaan poimittu-
jen vuosien kanssa.

50 %:n sdintO vuodesta 1998
Vuoden 1997 mukaan otto ratkaistaan samo-
jen periaatteiden mukaan kuin vuoden 1996.

Vuodesta 1998 alkaen voi vaikuttaa
myos niin sanottu 50 prosentin siiiintri. Va-
lintavuosista jAtetaen ndet pois ne vuodet,
joiden palkat alittavat 50 prosenttia kaikki-
en valintavuosien keskiarvosta. Enintiiiin
kuitenkin jatetaan pois 1/3 valintavuosista.
Eli vasta kun mukana ovat vuodet I 996-98,
voi yksi niistii jiiiidii pois huonona vuotena.

Pelkkd uusi saanto
vuodesta 1996 alkaen
Pitk5ssii ty<isuhteessa uusi eldkepalkan las-
kusddnto tulee yksin sovellettavaksi, jos se
piiiittyy 31.12.2005 tai mycihemmin. Tiitii en-
nen pddttyvissd tycisuhteissa vaikuttaa vield
vanha sddnto. Tiimii johtuu siitii, ettii tyci-
suhteen l0 viimeiseen vuoteen osuu vield
lain voimaantuloa edeltdneitd vuosia.

Uusi laskentasddnt<i fulee nain asteittain
voimaan ja sen painotus eliikepalkan lasken-
nassa on sitd suurempi mitii pitemmiille tyo-
suhde jatkuu jtilkeen 1. 1. I 996.

Harkinnanvaraanen eldkepalkka
Uudenkin lain mukaan voidaan eliikepalkka
tarkistaa, jos palkka on poikkeuksellisesta
syysti alentunut ja se vaikuttaa eldkkeen
mdiiriiiin merkittdvdsti. Uudessa laissa kor-
vataan sana merkittdvdsti prosenttilululla
20. Muutoin sddnnoksen soveltamisedelly-
tykset ovat entiset, joskin sen soveltamisym-
piirist<i muuffuu, kun neljdn viimeisen vuo-
den sddnnrin tilalle tulee kymmenen luoden
sddnt<i.

Mycis uusi 20 prosentin kiristynyt vaa-
timus tulee voimaan asteittain. Voimaantulo
riippuu eliiketapahtumasta. Jos se osuu vuo-
teen 1996, kiiytet?i[n rajana 7,5 prosenttia,
joka on vanhan soveltamiskdytdnnon mu-
kainen luku. Eliiketapahtumavuodesta riip-
puen prosentti kiristyy. Vuoden 1997 elake-
tapahtumille se on 10, seuraavana vuonna
se on 12,5 ja niin edelleen siten, ettd vuonna
2001 sattuvissa eldketapahtumissa ollaan
tdydessd 20 prosentissa.

Kun uusi normaali eldkepalkan lasku-
sddnto tulee voimaan asteittain, on myos
uusi harkinnanvarainen siiiinto siiiidetty tu-
lemaan portaittain voimaan. Tiiyttii 20 pro-
senttia kiiytetii5n vasta siind vaiheessa, kun

uusi 50 prosentin siiiinto alkaa puolestaan
vaikuttaa.

Eldkeikdisen indeksi heti voimaan
Uutta indeksij iirjestelmii?i sovelletaan eldk-
keisiin, joita maksetaan sen voimaantulon
jiilkeiseltii ajalta. Tiimii tarkoittaa sitb, ettd
vuoden 1996 korotus maksetaan eliikeikiii-
sen alemman indeksin mukaan, jos tyonteki-
jii on tiiyttiinyt 65 vuotta ennen I . I . 1996.

Sama koskee perhe-eldkettii, jos edun-
jiittiijii olisi woden 1995 piiiittyessd 65-vuo-
tias tai vanhempi, jos hiin olisi vield elossa.

TaEL:n uusi laskenta
uusiin tapahtumiin
TaEL-eliikkeissii siirrytiiiin TEL:n mukaises-
ta laskutavasta LEL:n mukaiseen laskentaan.
Muutoksella ei ole sanottavaa vaikutusta
eldkkeen miiiiriiiin.

LEl-tavalla laskettuina saavat eldk-
keensd ne taiteilijat, joille eliiketapahtuma
sattuu uuden lain voimassa ollessa.

Lisdetua voidaan tarkistaa
Uusi laki merkitsee monissa tapauksissa
eldkkeen tason alenemista. Lisieldkkeet on
yleensd rakennettu tavoite-eliikkeen pohjalle
tarkoituksena tiiydentiiii peruseldketurvan
vajaus. Jos peruseldketurvaa alennetaan,
nousee lisdeldketurva automaattisesti.

Lisdeldketurvaa ei ole kuitenkaan tar-
koitettu korjaamaan lainmuutoksilla alen-
nettavaa eliikettii. Tiimiin vuoksi tehdiiiin
mahdolliseksi estiiii lisiieliiketurvan korottu-
minen tdst6 syystii. Muutokset voidaan ot-
taa vakuutussopimuksen ehtoihin taikka elii-
kekassoj en j a siiiitioiden siiiintoihin. Korj a-
usoikeus koskee TEL:n mukaan rekisteroity-
jen etujen lisdksi vapaaehtoista lisiieliiketur-
vaa.

Samantapainen siirtymdsdiinnos oli kiiy-
tossd perhe-eliikeuudistuksen tullessa voi-
maan.

0hjeet tdydentdvdt
Edellii on kerrottu lakiin kirjoitetuista voi-
maantulosddnncjistd. Aivan pienistd asioista
ei ole sdddetty; ne hoidetaan tulkinnalla.
Niistii kerromme heti, kun yhteisestd kannas-
ta on sovittu.

SEPPO PIETILAINEN
Elciketurvakeskuksen

I a ino p i I lis e na j o ht aj ana
t o imiv a v ar atoimitusj o ht aj a
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II IYHYET
TYOSUHTEET JArr

TYOELAKETURUA
Tydeldmd muuttuu ja Iyhyet tydsuhteet yleistyvit.
Ku iten kin tydeldkelakien rajaussddn ndt jdttivdt ne
osittain tytieldketurvan ulkopuolelle.
0vatko stdnntit edelleen perusteltuja ja toimivia,
sitii pohti ns. Lyhty-tytiryhmfi.

Kun viime kevddnd yksityisalojen tyo-
eliikej iirj este I mdn raho ituksen j a etuj en tasa-
painottamisesta piiiistiin sopimukseen, tyci-
markkinaj iirj estcit samalla piiiittiviit tyoryh-
mdn asettamisesta selvittiimiiiin lyhyiden
tyosuhteiden tyrieldkevakuuttamisjdrjeste-
lyjii ja niiden rajauksia.

Tdssd ns. Lyhty-tydryhmdssd olivat
edustettuina eldkelaitosten j a Ekiketurvakes-
kuksen lisiiksi merkittdvimmdt tvcimarkki-
najiirjestcit.

TEL:n, LEL:n ja TaEL:n raiausseanndt
Tyrielnkejiirjestelmdssd lyhyet tyosuhteet ja
viihiiiset ansiot on rajattu tyoeliiketurvan ul-
kopuolelle. Niiiden rajaussddnncisten tavoit-
teena on sekii tyonantajien ettd eldkelaitosten
hallintotyon keventdminen ja siten kustan-
nusten pitiiminen alhaisena ilman, ettd
tyrintekijoiden elSketurvaan syntyisi merkit-
tdvid puutteita.

TEL:n soveltamisen ulkopuolelle rajau-
tuvat ldhinnd sellaiset tyrisuhteet, jotka ei-
viit jatku yhdenjaksoisesti viihintiiiin kuu-
kautta tai joissa tyriansio jiiii keskimiiiirin
pienemmdksi kuin 1085,07 markkaa kuu-
kaudessa.

Alle kuukaudenkin tyrisuhteet voivat
tulla TEL:n piiriin ns. ketjutussdinndn pe-
rusteella, jos niitd on kolmena periikkiiisenii
kalenterikuukautena samal le tyonantaj al le j a
jos kunkin kuukauden aikana tyriansio on
viihintiiiin 1085,07 markkaa ja ty<iaika vii-
hintiiiin 20 tuntia.

TEL-tyosuhteiden vajaat kuukaudet ei-
vdt kartuta eliikettii eikii tyonantajilta peritii
niistd maksua.

l0 T-yurmxr*
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LEL-vakuuttamisvelvollisuus koskee
kaikkea LEL:n soveltamispiiriin kuuluvaa
palkkatyotii. LEL:n soveltamispiiriin kuulu-
vat maatalous-, metsd-, rakennus--ja satama-
alan tyossi olevat tyontekijiit lukuun otta-
matta toimihenkil<jitii ja eriiitii muita erik-
seen mddriteltyjii TEL:n piiriss?i vakuutet-
tavia ryhmiii.

Jos LEL-tyriansiot jiiriviit kalenterivuo-
den aikana alle 3 424,00 mk (ind. 17l2), ei
tyontekijiille sind vuonna synny LEl-ekike-
oikeutta.

Vastaavasti mii?iriiytyy TaEL:n mukai-
nen vakuuttamisvelvollisuus TaEL:n sovel-
tamispiiriin kuuluvassa palkkatyrissii.
TaEL:n soveltamispiiriin kuuluvat taiteilijat
ja toimittajat, jotka tyoskentelevdt alle vuo-
den pituiseksi tarkoitetussa tydsuhteessa ja
joiden tyossd luovan taiteellisen tai esityk-
sellisen tycin osuus on ratkaiseva.

Jos TaEl-tyontekijiin ansiot eivdt kalen-
terivuoden aikana o1e viihintiiiin
6 510,42 markkaa (ind. 1712), ei tyonteki-
jiille sinii vuonna synny eldkeoikeutta.

Ty(intekijtiin elii kema ksu
Tyontekijiiin eldkemaksua tyonantaja perii
TEL:ssa vakuutettavista tyosuhteista koko
tycisuhteen ajalta, siis myos vajaista kuukau-
sista. Niist?i alle kuukauden kestdvistd tyo-
suhteista, joita ei TEL:ssa vakuuteta, ei tytin-
tekij oiltii peritd eldkemaksua.

LEL:n ja TaEL:n piirissii tyrintekijiiin
eldkemaksu peritiiiin samoista palkoista,
joista tycinantaja maksaa vakuutusmaksun.

Mikd olikaan ongelma
Varsin ylei sesti uskotaan ty6el?imiin muuttu-
neen ja edelleen muuttuvan lyhyitii tyosuh-
teita suosivaan suuntaan. Tdtd tukevat myris
erddt tyosuhteita ja tyriaikoja koskevat tutki-
mukset.

Monilla tyoaloilla, joilla tyovoiman tar-
ve lyhytjiinteisesti vaihtelee, ollaan yhd
enemmdn siirtymdssd vuokratun tyovoiman
kiiytttitin. Eriiitii tyovoiman vuokraustoi-
mintaan liittyviii tapauksia on tullut ilmi,
joissa yritysrakenne- j a tyrisuhdej iirj estelyi l-
lii on pyritty viilttiimiiiin tyrielSkevakuutta-
mi svelvo lli suus.

Kysymys siis kuuluu, ovatko tyoeliike-
lakiemme rajaussddnnrikset muuttuneissa
olosuhteissa edelleen perusteltuja ja toimi-
via. Ongelmalliseksi on koettu liihinniiTEL-
alojen lyhyet ty<isuhteet.

TytielSketurvan ulkopuolelle
iddvdt tytisuhteet ja tydansiot
Yksityisalojen tyosuhteisiin liittyvien piiii-
asiallisten tyoeliikelakien TEL:n, LEL:n ja
TaEL:n soveltamisen ulkopuolelle jdd varsin
vdhdinen fyoansioiden rnddr6. Tdmd on to-
dettavissa, vaikka kattavaa ja luotettavaa
tutkimustietoa ei olekaan kiiytettiivissii.

Kiiyttokelpoi sen tutkimustiedon puuttu-
essa, ty<iryhmiissii laaditti in piiiiosin ETK : n
tilastoaineiston pohjalta arvio tycieldkeva-
kuuttamisen ulkopuolle j iiiiviistii TEL-aloj en
palkkasummasta. Tyciryhmdn arvion mu-
kaan TEL:n rajaussiiiintojen johdosta tyoela-
keturvan ulkopuolle jii6vd mdhrd on suuruus-
luokkaa 0,3 prosenttia TEL-palkkasummas-
ta.

Tistd mddrdsti alle 23-vuotiaana ansait-
tua palkkaa lienee ainakin noin 40 prosent-
tia. Tiimii osuus jdisi siten joka tapauksessa
vanhuuseldkekarttuman ulkopuolelle.

TEL:n piiriin kuuluvissa ty<isuhteissa
vajaat kuukaudet jiitetiiiin ottamatta huomi-
oon. Henkilciillii, joiden tyoura koostuu suu-
resta mbdrdstii lyhyitii ty<isuhteita, on osa-
kuukausillakin merkitystd. Tyoryhmiissii to-
dettiin, ettd asia on otettava huomioon ly-
hyiden ty6suhteiden vakuuttamisj iirj estelyi-
td harkittaessa.

Kolme kehittdmismallia
Suomen tyoeliikejiirjestelmdn kattavuus on
kansainvdlisissd vertailuissa todettu hyviiksi.
Tiilloin on otettava huomioon, ettd luon-
teenomaisesti lyhyitii tyosuhteita omaavilla
aloilla kuten LEL- ja TaEl-aloilla on oma
tyoeliikelainsiiiidiintcinsii. TEL-alojen ty<j-
suhteille on perinteisesti edellyetty tiettyii
vakiintuneisuutta, jota on sdddelty tyoeliike-
vakuutusmielessd karenssiajalla ja ansio-
rqalla. Tdmd on selkeyttiinyt myos tyrisuh-
teen ja yrittiijiinii suoritetun ty<in rajanvetoa.
Niimii tyoeliikejiirjestelmiin perusratkaisut
ovat edelleen pddosin toimivia.

Mahdollisia kehittdmismalleja Lyhty-
ryhmii haki kolmesta pddvaihtoehdosta:
L Nykyinen TEL-karenssi ja ansioraja

sailltetaan j a TEL : i in tehtaviillii siiiidok-
sellii pyritiirin ehkdisemddn vakuuttamis-
velvollisuuden kiertdminen.

2. TEL-alojen lyhyet ty<isuhteet vakuute-
taan TEl-sdinnoksid muuttamalla TEL-
eldkelaitoksissa.

3. TEL:n ja LEL:n soveltamispiirejd muu-
tetaan.

Kaikissa vaihtoehdoissa on myrinteisiS
ja kielteisiii niikcikohtia. Tyoryhmii oli var-
sin yksimielinen ndisth ndk<ikohdista, tosin
painotuseroja esiintyi.

Tyciryhmiissii todettiin, ettii TEL-alojen
alle kuukauden tyosuhteiden vakuuttaminen
jopa ilman karenssi- ja ansiorajoitusta ei li-
sdisi eldkemenoa eikd maksutuloa merkit-
tdvdsti.

Seurausvaikutuksena kuitenkin tulisi
nykyisten TEL-tyosuhteiden vajaista kuu-
kausista periii maksu ja niiden tulisi kartut-
taa eldkett6. Niiiden yhteinen maksuvaikutus
olisi arviolta vajaa 500 miljoonaa markkaa
vuodessa. Hallintokulujen lisdyksen suhteen
vaihtoehdoilla todettiin olevan merkittdvid
eroja.

Raporttinsa yhteenvedossa tyoryhmd
totesi, ettd TEL-alojen lyhyiden, vakuut-
tamisvelvollisuuden ulkopuolelle jiiiivien
tyosuhteiden lukumiiiiristii, palkkasummasta
j a merkityksestii ty<intekij <iiden eldketurvan
kannalta ei ole olemassa luotettavaa ja kat-
tavaa tutkimustietoa. Osin tiistii johtuen ty<i-
ryhmdssd oli erilaisia ndkemyksid mycis
vakuuttamisjiirjestelyj en muutostarpeesta.

Ty<iryhmiin kdsityksen mukaan tycielii-
kevakuuttamisvelvollisuuden kiertdminen
yritysrakenteen j a tyontekij <iiden tyosuhtei-
den keston tai ansiotason avulla on viime
vuosina lisiiiintynyt. Kiiytiint<i?i voitaisiin
selkeyttiiii ja tulkintaongelmia viihentiiii li-
siiiimiillii TEL 1 $:ii2in siiiid<is, jolla keino-
tekoisista jiirjestelyistii huolimatta tyrinan-
tajat olisivat velvollisia huolehtimaan tyci-
eldketurvasta.

Tyciryhmiin mielestd vakuutettujen
mahdollisuuksia j a osallistumista tyoeliike-
vakuuttamisen valvonnassa tulisi pyrkiii li-
sddmddn.

HANNU zuSSANEN
Ly h ty - 4, d ry hm ti n p u h e e nj o h t aj a

E I rikeva kuu tus o s akey htid I lm aris en
vakuutusjohtaja
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Tdhiin mennessd tapahtunut
Tyottomyyseldkkeestd sovittiin ajankohtana,
jolloin tytitt<imiii oli Suomessa noin 50 000
ja heistii tyrittrimyyseliikkeeseen oikeuttavas-
sa i6ssd alle 2 000.

. Eduskunnalle hallituksen esitystd perus-
teltiin seuraavasti: "Kun liihellii eliikeikiiii
olevan pitkiiaikai sesti tydtt6man ff ol I i stiimi -
nen on kiiytiinnossii osoittautunut vaikeaksi,
jopa epdtarkoituksenmukaiseksikin, on tiil-
laisessa tapauksessa pidettiivii perusteltuna
antaa asianomaiselle mahdollisuus siirtyii
tiiydelle eliikkeelle jo ennen eldkei[n saa-
r,uttamista."

Painavan syyn eldkemuodon syntyyn
antoivat ikiiiintyneen pitkiiaikaistyrittcimdn
toimeentulo-ongelmat.

Ansiosidonnaisen ty<itt<imyyspiiiviira-
han enimmdiskesto oli 300 piiiviiii kahden
vuoden aikana, jonka jiilkeen oli erityistapa-
uksissa mahdollisuus 210 paivdn ajan saada
erityispiiiviirahaa.ri Tyokykyisillety<intekij<iilletyottomyys-
eliike pysyi ainoana varhaiselhkemuotona
woteen 1982. jolloin rintamaveteraanien
varhaiseldke tuli voimaan. Kun tyottomyys
vuoden 1976 lopulla ylitti ensimmiiistii ker-
taa 100 000:n rajan, keskustelu tyrittomyys-
eldkkeen ikiirajan alentamisesta kiiynnistyi.
Ikiiraja laskettiinkin tilapiiisesti 58:aan wo-
teen vuoden 1978 puoliviilistii lukien.

Ty<ittrimyyden kas'"u osoittaurui pysy-
viiksi ja tehokasta vastustusta ikiirajan alenta-
miseksi vuoden 1980 alusta edelleen 55 vuo-
teen ei ollut.

Ikiiraja pidettiin tilapiiisesti 55 vuodessa
aina vuoden I 986 varhaiseldkeuudistukseen
saakka. Tiilloin ikiiraja nostettiin asteittain ta-
kaisin 60 woteen, mutta toimeentuloturvasta
huolehdittiin takaamalla tyottomyyspiiiviira-
han saanti tytittrimyyseliikeikddn saakka.

Asteittainen siirtyminen alkuperiiisiin
ikiirajoihin kesti woteen 1 990, jonka j?ilkeen
tyott<imyyseldkkeen saajat ovat taas olleet
6G-64-vuotiaita.

Tyottomyyseliikkeitii alkoi eniten vuon-

henkiloii. Ny,t ty<ittomyyseliikkeellii on noin
42 000 henkiloii.

vehentemistti
n

na 1986, liihes 18 000. Enimmilliiiin tyottti- jentyneet sddnnrikset antoivat siihen mahdol-
myyseldkettd sai vuoden 1988 alussa 68 000 lisuuden.

Vanhat eldkkeelle - nuoret tdihin
Eliikkeelle liihdon varhentaminen on ollut
suosittua tyovoimapolitiikkaa monissa mais-
sa. EliikejiirJestelmdstd maksetaan tyott6-
myyseldkkeen nimelld eliikettii vain Suo-
messa.

Muualla eliikettii maksetaan joko tyotto-
myysvakuutusj iirj estelmiistd (Tanska, Irlanti )
tai ylei sestd eliikej iirj este I mistd varhennettu-
na vanhuuseliikkeenii (Saksa, Ithvalta, Es-
panja).

Joissakin maissa voidaan ikiiiintyneille
henkiloille my<intiiii tyokyvyttomyyseliike
niin viiljin perustein, ettd kdytdnnossd
pitkiiaikaistycittcimdt voivat saada eldkkeen
(Ruotsi). Tyott<imyyden perusteella eliikettii
maksetaan mycis tycimarkkinasopimusten tai
tyonantajien ja valtion vdlisten sopimusten
perusteella (Belgia, Ranska, Luxemburg,
Alankomaat).

Ty<ittomyysel6ke on si irtiinyt kiiytiinncis-
sd kokonaan pois fyoeliimiistii vielii selvdsti
tyokykyisiii henkiloitii. Se on tapa huolehtia
rakenteellisen tyottomyyden tyoeliimiistii
syrj [yttiim i en ikiiiintyneiden henkiloi den toi -
meentulosta. Ajatuksena on, ettei ole kansan-
taloudellisesti jiirkeviiii eikii sosiaalipoliitti-
sesti kohtuullista edellyftad uudelleenkoulu-
tusta ja muuttovalmiutta eliikeikiiii liihestyvil-
ta pitkAn tyouran tehneiltd.

Suomessa tyottomyyseldkkeen laaja
kiiytto kytkei.tyi myos suhdannetyottomyy-
teen. Perusteluna eldkeikdrajan alentamiselle
oli, ettd ikiiiintyneiden tyrintekijciiden el2ik-
keelle siirtdminen vapauttaisi ryopaikkoja
nuoremmille.

Tiitii niikokohtaa kiiytettiin myos eliike-
ikdkomitean ehdotuksen pohjalta vuonna
1982 synfyneen rintamaveteraanien varhais-
eliikej iirj estel mdn perusteluna. Myris mui den
maiden vastaavissa jd{estelyissii tdmd perus-
telu on ollut yleinen.

Tydttomyyseliikkeen laajamittainen
kayftd Suomessa ikiiiintyneiden henkiloiden
eliikkeelle siirtdmiseen alkoi 1980-luvun
alussa, kun tuotantoeldmdn muutokset ja viil-

Ikiirajan pudotus 55 vuoteen toi tyot-
tomyyseliikkeen piiriin suuren miiiiriin tyon-
tekij<iitii, joiden siirtiiminen tycittomiksi ja

I
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Tytitttimyyseliikkeesti
sovitti in tytimarkki najiirj esttijen
kesken Yuoden 1971 ns. UKK-
sopimuksessa.
Samassa yhteydessii sovittiin

muun muassa Yuosiloman
maatalouden

jotka olivat vuoden jahsotln
saaneet tytitttimyyspiivfl rahaa
vlhintiifln 200 piiiviin ajan.
Uudistus tuli voimaan vuoden l97l
heinflkuun alusta.
Tytitttimyyseliikkeitii mytinnetfl fl n
sekfl kansanelike- etti
tytieliikej iirj estelmfr stfl .
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edelleen el5kkeelle hyviiksyttiin myos tyri-
paikoilla, koska sen oletettiin turvaavan mui-
den tyollisyyden.

Kustannukset yli prosentin
palkkasummasta
Tyoeliikelaitosten ja Kelan maksamien tyrit-
tcimyyseliikkeiden kokonaiskustannus oli
wonna 1987 suurimmillaan 1,4 prosenttia
koko maan palkkasummasta. Vuonna 1995
kustannus on 1,1 prosenttia palkkasum-
masta. Tdsti yksityisen puolen tyoeliikkeitii
oli kaksi kolmannesta.

Yritykselle tyopaikkojen vdhentdminen
tyottomyyseliikettii hyvriksikiiyttzien o1i edul-
I i sta, ko ska TEL-j ii{ estelmiissii tyottomyys-
eldke rahoitettiin yhteisesti ja kustannukset
jakautuivat kaikkien ty<inantaj ien maksetta-
viksi.

Kustannusten jakoon saatiin muutos
vuonna I 99 l, jolloin ty<itt<imyyseldkkeessd
si i rrytti in suurrycinantaj ien ositta i seen oma-
vastuuseen. Tycinantajan kustannusten kasvu
hillitsee eliikkeelle siirtamisiA, mutta alle 50
henkil<jii ty<illistiiviin yrityksiin omavastuuta
ei voida ulottaa.

Osana TEl-maksua tyottcimyyseliikkei-
td varten rahastoidaan kuluvana vuonna 0,8
prosenttia palkoista. Kaikkiaan yksityisen
puolen palkansaajien ty<ittcimyyseldkemeno
\.'uonna 1995 on 1,3 prosenttia palkoista.

Tycittrimyyseldkkeen kustannuksia on
hillitty myos rajaamalla ruoden 1994 alusta
tycittomyyseldkeoikeus sellaisiin henkikii-
hin, jotka ovat viimeisen l5 vuoden aikana
olleet tyoeliimdssd ainakin 5 vuotta ja joilla
on tulevan ajan oikeus. Eliikkeen alkaminen
voi mycis alkaa vasta kun pdiv[rahapdivien
500 piiiviin enimmdisaika on tdyttynyt.

Uudet sddnnrikset ovatkin kddntdneet
kuluvan vuoden alussa alkaneiden ty<itto-
myyseliikkeiden lukumdSriin vtiliaikaisesti
laskuun.

Piiiiasiallinen syy on, ettd vuoden 1993
jiilkeen ryottomiksi tulleet siirryviit elzik-
keelle vasta saatuaan 500 piiiviiltii piiiviira-
haa. Kustannuksia siirtyy tiiltd osin enemmein
tycittcimyysturvaj iirjestelmdn kannettaviksi.
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55-64-vuotiaiden
tytimarkkina-asema
vuosina 1970 - 1995
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Elikeputki 53 vuoden iist6?
Tyott<imyyseldkkeen ikiirajan palauttaminen
60 vuoteen kytkettiin yli 55-vuotiaiden
pdivdrahakauden pidentdmiseen. Ndin luo-
tiin jiirjestelmd, jossa noin 53-vuotiaana tyot-
tomiiksi joutuneen toimeentulo turvataan
vanhuuseldkeikiiiin asti joko ty<ittcimyys-
turvan tai eldketurvan puolella. Suurtyrittri-
myyden vallitessa tdllainen eldkeputki toteu-
tuu yhd useammalla.

Yli 55-vuotiaiden tyottcimien mddrd on
kasvanut jyrkiisti viime vuosina (kuvio) ja
noin 50 000 tyot<intii on odottamassa tyott6-
myyseldkkeen alkamista 60 vuoden idssd.

Tyossii on kuitenkin vielii 170 000 yli
55-ruotiasta. On kuitenkin pelAttavissa, ette
tycieliikkeen tulevaan aikaan valmisteltavat
heikennykset vuoden 1996 alusta houkutte-
levat siirtymiiiin piiiviirahaputkeen ennen
vuoden vaihdetta. Tiilloin siiilyy mahdolli-
suus saada eldke vanhojen siinnosten mu-
kaisena. Vaara on suuri varsinkin tycivoimaa
supistavilla aloilla.

Eliikeputken katkaisussa olisi tdrkeinta
muuttaa yritysten suhtautumista ikiiiintyviin
tyontekijoihin. Ilman syviille kdyvdd muu-
tosta ikSSntyvien tyriolosuhtei ssa j a koulutta-
misessa ei saada katkaistua yli 55-vuotiaiden
fyrillisten lukumddrdn alenevaa trendid.

Julki suudessa eliikeratkaisuj a vaaditaan
ratkaisukeinoksi jatkuvasti, jos ikiiiintyvien
virta tyottcimiksi jatkuu.

1975 1980 1985 1990 199s

lkdsyriintd
tydmarkkinoilla lopetettava
Tyovoimaa vdhentdvi ssd yrityksissii irtisano-
miset kohdistuvat yleensd varttuneisiin, yli
50-vuotiaisiin ty<intekijoihin. Heikommin
koulutettuina he ovat jddneet rationalisoinnin
ja rakennemuutosten jalkoihin. Ikddntyneen
uudelleen tycillistymisen mahdollisuudet
ovat.heikot ja pitkiiaikaistyrittcimyyden riski
suur1.

Iftitiikittomasti on yleensii hyviiksytty
ajatus, ettd eliikkeelle siirlyminen on ikiiiinty-
viille tyontekij iil le myonteinen eldmisen laa-
tua parantava muutos. Eliikehakuisiksi luet-
tavilla niin usein onkin.

Eliikehakuisilla on kuitenkin yleensd
alentunut tyokyky ja he siirtyvdt aikanaan
yhden tai useamman hakemiskerran jiilkeen
ty<ikyvyttrimyyseliikkeelle tai yksilolliselle
varhaiseldkkeelle.

Ty<itt<imyyseliikkeelle siirtyviit tai siirre-
t),t ovat tyokykyisiii, jotka suurtyrittcimyys ja
tyovoimapolitiikka on syrjiiyttiinyt tycimark-
kinoilta, vaikka he haluaisivatkin jatkaa
tycintekoa.

Tyonteon mahdollisuuden ylliipitiimi-
seksi ei riit6, ettd eliikeputki katkaistaan.
Myos ty<ivoimapolitiikan ja yritysten henki-
lcistopolitiikan on ennakkoluulottomasti loy-
dettiivii tyrintekrjoiden kokemuksessa piilevd
voimavara.

Ldhteet:
HE 60n971
Lilja, Reija - Santamtiki-Vuori, Tuire - Standing,
fsl1,' fytitt-mlys ja tyomarkkinoiden joustavuus
Suomessa, Tyopotiittinen tutkimus 6. Helsinki
l 990
La i t i n e n, S i n i kka : Ty<itt<imyyseliikettd vastaavi s-
ta etuuksista EY- ja EFTA-maissa, Eldketurva-
keskuksen muistio 28.7.1993
Komiteanmietintd 1991:41: Eliikekomitea
1990:n mietinto, Helsinki 1991
Jtitiskelciinen, Pirkko - Lundqvist, Bo. Varhais-
eliike ja ty<illisyys, Eliiketurvakeskuksen tutki-
muksia 1983:1. Helsinki 1983
Platz, Merete - Olsen, Henning - Hansen Trutels:
Efterlon og beskaftigelse, Socialforsknings-
instituttets publikation 122, Kobenhavn 1983
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Eurooppalaisessa keskustelussa varhaisel6k-
keiden yhtenii keskeisend tehtavana on ndhty
tycittomyyden vdhentdminen. E,liikkeet tarjo-
avat ikiiiintyneille tycittcimyystilanteessa
vaihtoehtoisen tyristd poistumisen reitin, ja
runsaan varhaiseldkkeelle vetdytymisen on
samalla oletettu vdhentdvdn irtisanomistar-
vetta nuoremmissa ikdluokissa.

Myris Suomessa ty6llisyyttii on jo yli
kahdenkymmenen vuoden ajan hoidettu
eliikkein, mutta erillisen tyotttimyyseliikejiir-
jestelmdn turvin. Varhaiseliikkeiden yleiseen
merkitykseen tyollisyyden turvaamisessa on
meilld sen sijaan suhtauduttu varauksella.

Eliikejiirjestelyt muodostuvat yleensd
pitkiiaikaisiksi tai pysyviksi, ja siten niiden
on katsottu sopivan huonosti vaihtelevan
tyollisyystilanteen hoitoon.

Esimerkiksi viime vuosikymmenelld
voimaan tulleita joustavia varhaiseldkemuo-
toja suunniteltaessa ei tyottdmyyteen vaikut-
tamista pidetty keskeisend perusteluna, jos-
kin uusien eldkemuotojen kdyttcion oton
arvioitiin jossain mddrin alentavan tyotto-
myydestd aiheutuvia kustannuksia.

Tytitttimyys voi ohiata eldkkeelle
Tyottomlys voi monin tavoin vaikuttaa var-
haiseen eliikkeelle siirtymiseen, myos muille
kuin tyottcimyyseliikkeille siirtymiseen.
Tyottomyys tai sen uhka saattaa vaikuttaa
kielteisesti terveyteen, erityisesti psyykki-
seen terveyteen, ja siten lisdtd sairausperus-
teisten eldkkeiden alkavuutta.

Tyottomyys voi myiis ikddnkuin opet-
taa ty<in ulkopuoliseen eldmddn ja yllyttriii
niiin eliikkeelle hakeutumi seen. Ty<itaidot j a
tyrimotivaatio ruostuvat kayttamatt6mina,
eika tyottdmyyden jiilkeinen tyohrin paluu
tunnu realistiselta.

II

Runsaan tyrittrimyyden aikana, monien
ollessa ilman ansiotuloja, kaikki tarjolla ole-
vat toimeentuloturvamuodot houkuttelevat.
mycis erinimiset eldkkeet. Valintatilanteissa
eri etuuksien suosituimmuus riippuu paitsi
korvauksen tasosta myos etuuden pysyvyy-
destii ja statuksesta.

Eliikkeet koetaan jatkuvuutensa ansios-
ta turvallisemmiksi kuin tycittomyyspriivrira-
hat. Samoin eliikkeellii olo koetaan usein
vdhemmdn leimaavaksi kuin tyottomyys.
Eliikeliiiset ovat tyytyvdisempiii eldmdn-
tilanteeseensa kuin tyrittrimiit: eliikkeelle
piiiistiiiin, mutta harva sen sijaan kertoo p[ds-
seensd ty<ittomeiksi.

Laman aikana viihemmdn
tyti kyvfi ti myyse I ii kkeitd
Tyottomyyden kasvun voisi ndin olettaa nd-
kyvdn selkedsti varhaisen eliikkeelle siirty-
misen kasvuna. Mutta kun tarkastellaan vii-
me ruosikymmenien kehitystii, tilanne ei
ndytd lainkaan niiin yksioikoiselta (kuva 1).

Tycittomyyseliikkeiden alkavuuden kas-
vu on toki pitkiilti noudattanut tycittomyy-
den kasvua, joskin tydttdmyyseliikkeiden
mddrdn vaihtelussa niikyy myos ikiirajojen
muutosten vaikutus. Muilta osin 55-64-
vuotiaiden eliikkeelle siirtyminen on 1970-
luvun alkuvuosien jdlkeen pikemminkin las-
kenut tyottcimyyden kasvaessa.

TYOTTOMYYS
iavarha iseld kkeel le si i rtym i nen

Tytitttimyyden ja tytikyvytttimyyden vfllinen rajanveto
on ollut esiile niin kauan kuin tytikyvytttimyyselfrkkeistii on puhuttu

Jo aivan vuosisadan alussa istuneen
invaliditeettivakuutuskomitean mietinntisti

Itiytyy pohdiskelua tytin puutteen ja ansaitsemiskyvyn suhteesta.
Samantapaista keskustelua on taas kiyty

viime kuukausina lehdisttissi.

Kural

Lkm

50.000

40.000

40,000

20.000

10,000

\ ksitr iscn se ktorin eliikkee llc siirtr neet 55-6.1-r uotiaat (lknr) .iafriitttintrrsaste ('li,) ruosina 1970- 199.1

20

r0

0

0 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94

Muu elike

nen varhaiselake

Ty<!kyvyttdmyyseldke

T-weuxrg l5



Jouko Laitinen

Minkiilai set seikat selittaviit ty<itt<imyy-
den ja sairausperusteisille varhaiseliikkeille
siirtymisen ristikkiiistii kehitystii? Tarj ol la on
monenlaisia selityksiii. Esimerkiksi sairaus-
poissaolojen vdheneminen laman aikana voi
johtaa myos tyokyvyttrimyyseliikkeiden vii-
henemiseen.

Eliikkeille siirtymistii saattaa hillitd se,
ettei tyon ja terveyden ristiriita tycittomyy-
den aikana aktualisoidu. On myos mahdol-
lista, ettii tyrittcimyysuralle ajautuneet tottu-
vat tilanteeseensa eivdtkd hakeudu muille
tukimuodoille.

Ty0ttdmyys ja varhaiseldkkeet -
tytieliimiistd poistumisen reitteja
Edellii luetellut selitysmallit, jotka tukevat
ndkemystd ty<itt<imyyden ja varhaiselSkkei-
den ristikkiiisestii kehityksestd, sopivat hyvin
joihinkin ajankohtiin ja joihinkin viiestoryh-
mlln.

Aivan samoin on loydettdvissd tilantei-
ta, joissa tyott<imyys tai sen uhka lisdd var-
haiseliikkeille siirtymistii. Molemmat vaiku-
tussuunnat mahtuvat kuitenkin samaan ke-
hikkoon, kun tyottcimyyttii ja varhaista eldk-
keelle siirtymistd tarkastellaan hallinnol-
listen ratkaisuj en sddteleminii tycistii poistu-
misen reitteind.

Tyottomyys ja varhainen eliikkeelle
siirtyminen eivit ndin ole sisiill<jllisesti eril-
lisi6 asioita, vaan pikemminkin saman koko-
naisuuden eri tavoin painottuneita osia.

Ikii2intyneillii molemmat, sekA tyotto-
myys ettd varhainen el2ikkeelle siirtyminen
merkitsevdt yleensii tyoeliimdstd poistumista
ennen vanhuuseliikeikii5. Varhaista tyostd
poistumista voi luonnehtia yhdistelmiiksi
terveyden, tyon ja ty<imarkkinoiden toimin-
taa. Siin2i kytkeytyviit toisiinsa yhtei skunnan
rakennemuutokset, tycillisyyden hoito, yri-
tysten henkikistcistrategiat j a ikiiiintyneiden
tycitaakan keventdminen.

Eri toimeentuloturvamuodot painottavat
tiimiin yhdistelmdn eri puolia, mutta ne hoi-
tavat kuitenkin yhtii ja samaa ongelmako-
konaisuutta, tyomarkkinoiden j a tydntekijdi-
den miiiiriillistii ja laadullista yhteensopi-
mattomuutta.

Valtiot. lisensiaatti Raija Gould
on tut kinut ty d lq,vytt dmryt t d
j a varhaista ekikkeelle siirQmistci.
Oheinen artikkeli liittyy laaj empaan
ty d e I cim cin p o i s tumi s re i t t ej d
s elvittcivricin tut kimus h ankkees een.

Sekii ty<ittomyys ettii varhainen eldk-
keelle siirtyminen ovat tyoeliimiistii poistu-
misen reittej6, jotka erityisesti 1970-luvun
lama kytki toisiinsa. Lama tuki tyristii pois-
tumisen institutionalisoitumista: tydttri-
myysel?ikkeen ikiirajaa alennettiin ja 1980-
luvulla otettiin kdyttoon uusia eldkemuotoj a,
jolloin myris sairausperusteisen tyoeliimiis-
td poistumisen rooli vahvistui yksilollisen
varhaiseliikkeen myritd.

Yleistyessidn varhainen el?ikkeelle siir-
tyminen alkoi eliiii omaa itsendista elAmaen-
sii ja pysyi mnsaana myos paremman tyolli-
syyden aikana.

Hallinnolliset puitteet sddtelevdt
poistumisreittien kdfitid
Institutionaaliset puitteet sddtelevdt siten pit
kdlti sen, niikyyko varhainen tyostii pois-
tuminen tyottomyytend, eldkkeind vai mo-
lempina.

Hyvin liberaalilla eliikepolitiikalla
ikiiiintyneiden tyottomyys voidaan liihes ko-
konaan eliikeliiistiiii ja toisaalta hyvin tiukalla
eliikepolitiikalla voidaan taas potentiaaliset
varhaiseldkkeille siirtyjiit pitii[ tyott<iminii il-
man ettd tyon ja terveyden suhteissa, yritys-
ten strategioissa tai tycimarkkinatilanteessa
tapahtuisi oleellisia muutoksia. Mutta silloin
kun ndissd tekijoissii tapahtuu muutoksia, ne
heijastuvat mahdollisesti erilaisten aika-
viiveiden kautta kokonaisuuteen eli sekii
tydtt<imyy.teen ettd varhaiseliikkeisiin.

Ikiiiintyneiden tyontekijoiden seuranta-
tutkimuksen havainnot kertovat, minkiilai-
set varhaisen tyostd poistumisen puitteet pal-
kansaajilla viime vuosina on ollut.

Tutkimuksesta kiiy ilmi, ettii 60-64-vuo-
tiailla, j oilla on kiiytettiivissddn suoranaisesti
tyottcimyyteen liittyvii eldkemuoto tyotto-
myyseldke, omakohtainen tycittcimyys ei li-
siiii muille varhaisel6kkeille siirtymistii. Tii-
miin ikiiiset tycittomiit siirtyiviit nimenomaan
tyottomyyseliikkeelle, muille eldkkeille ha-
keutuminen oli harvinaista.

Nuoremmilla, 55-59-vuotiailla tilanne
oli toisenlainen. Tycittomistii siirtyi puolen-
toista vuoden seuranta-aikana sairausperus-
teisille eliikkeille l2 prosenttia, kun vastaa-

va luku tyossii olleilla oli 6 prosenttia. E15k-
keiden hakemisalttiuden ero oli ty<ittomien
ja tytillisten viilillii vield selvempi, koska
ty<ittomillii hylkiiyspiiiitokset olivat yleisem-
piii kuin tyossii olevilla (ETK:n seurantatut-
kimuksen aineisto).

Laman aikana
hylkiysten osuus kasvaa
Sekii l970luvun laman aikana ettii nyt 1990-
lulun alkupuolella sairausperusteisten eldk-
keiden hylkiiysprosentit ovatkin voimak-
kaasti kasvaneet (kuva 2). Tiihiin lienee vai-
kuttanut sekd taloudellisen tilanteen kiristy-
misen heiiastuminen el[kekiivtiint<iihin ettii
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liiiiketieteellisesti epdmddrdisempien hake-
musten lisddntyminen.

Joukkotycittomyyden aikana terveydel-
listen seikkojen ohella tyopaikan menettd-
minen saattaa olla tdrked eldkkeen hakemi-
sen peruste. Ikddntyneet ty<intekijit voivat
myos kokea jopa velvollisuudekseen pyrkiii
eliikkeel le, j otta nuoremmi I le ri ittiiisi tyotii.

Yrityksille varhaiseldkkeet puolestaan
tarjoavat moraalisesti hyviiksytyn ja usein
myos taloudellisesti varteenotettavan tyci-
voiman supistamis- ja uusintamiskeinon.
Niinpii erityisesti taloudellisesti epdvakaina
aikoina yksittdisen ihmisen oma valinta ja
jonkinlainen pakkotilanne kietoutuvat eldk-
keelle siirtymisessd toisiinsa. ia useimmiten

molemmat tekijdt ovat jollakin tavalla vai-
kuttamassa tdhdn ti lanteeseen.

Varhaisen eliikkeelle siirtymisen halu
kumpuaa eldmdntilanteen kokonaisuudesta

tyostii, terveydestd, perhesuhteista, asen-
tei sta.

Sairausperusteiset eldkkeet on kuitenkin
luotu korvaamaan ensisijaisesti sairauden
vaikutuksia eikd tycimarkkinatilanteen vai-
kutuksia, j a si ks i epiimiiiiriii semmiit j a liiiike-
tieteellisiin syihin vdhemmdn painottuneet
hakemukset tulevat herkemmin hylaryiksi.

Tyritt<imyys ja varhainen eliikkeelle siir-
tyminen ovatkin monesti vaihtoehtoisia tai
toisiaan korvaavia tyoeliimiistii poistumisen
reittejii. Tiimii niikyy selvdsti esimerkiksi
yksikillisen varhaiseldkkeen hakemukseen
hylkiiiiviin piiiitriksen saaneilla.

Kun varhaiseldkehakemus hyliitiiiin
vaihtoehtona ei useimmiten ole tycissii jat-
kaminen vaan tyritttimyys ja mahdollisesti
uudelleen eliikkeel le pyrkiminen.

Esimerkiksi alkuvuodesta I 992 yksilol-
lisen varhaiseliikkeen hylkiiyksen saaneista
oli vuoden kuluttua vain kolmasosa tyrissd.
Puolet oli tycittomiin?i ja loput eliikkeellii tai
pitkiiaikaisella sairaslomalla (ETK:n tutki-
muksia 1995:4).

10

Tydeltimiissd ava i n tytistti
poistumisen vehenemiseen
Tyott<imyys ja varhaiseldkkeet voivat siis
olla vaihtoehtoisia tycistd poisfumisen reitte-
jii, tai poistumisreitti saattaa koostua sekd
tyottomyydestii ettii eliikkeest[. Tyrittomyys
voi ohjata eldkkeelle: erityisesti viime wosi-
en joukkotycittcimyyden aikana tyottomyys
on usein edeltiinyt eliikettii ja tosiasiallinen
tyrin lopettamisikii on siten ollut huomatta-
vasti eldkkeelle siirtymisikriii alhaisempi.

Toisaalta lama voi vdhentid eliikkeelle
siirtymistd kanavoimalla tycistii poistujat
myos tyokyvyltririn heikentyviit pysyviille
tyrittrimyysuralle.

Minkiilaiseksi ty<ittomyyden ja varhai-
sen el6kkeelle siirtymisen suhde muodostuu,
riippuu ensinndkin hallinnollisista ratkai-
suista, eli siitii minkiilaisille poistumisreiteil-
le ihmisiii ohjataan, minkiilaisia kriteereitd
kiiytetiiiin ja miten niita tulkitaan. Tiillaiset
ratkai sut kuitenkin liihinnii siirtiiviit ihmi siii
yhdeltii poistumisreitiltii toiselle, mutta jiit-
tdv6t kokonai suuden ennalleen.

Todellista muutosta tycistd poistumisen
trendeihin - tyottomyyden ja varhaisen eldk-
keelle siirtymisen samanaikaiseen vdhene-
miseen - on etsittdvd tytieliimiin kehitykses-
tdja kuntoutuksesta. Tehotakseen ndiden toi-
menpiteiden tulisi kohdistua niin tyollisiin
kuin tyottcimiinkin.

Hallinnolliset ratkaisut sekd kuntoutuk-
sen ja tytin kehittdminen vaikuttavat mycis
asenteisiin, siihen pidetiiiinko tyon varhais-
ta lopettamista tavoiteltavampana kuin pit-
kdd ty<iuraa. Ty<ieliimiin muutoksilla.j a kun-
toutuksen edistiimrsellii voidaan luoda tule-
vil le varhaiseliikeikiiisille visioita miellyttii-
vistd tyrivuosista vield 60-vuotispdivien jiil-
keenkin.

RAIJA GOULD
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Harmaa talous on liian iso pala LEL:n yksin purtavaksi

YHTEISKAMPANJAA
TARVITAAN

Vaikka osin kampanjan tuloksena vakuutus-
maksujen laiminlycinnit ovat vdhentyneet,
Alanojan mielestd harmaa talous on liian iso
pala yksin LEL:n purtavaksi. Hiin onkin tyy-
tyvdinen, ettd valtiovallan edustajat ovat ryh-
tyneet suunnittelemaan yhteistii, laajaa kam-
panjaa harmaiden markkinoiden ehkdisemi-
seksi.

LEL on kiiynyt vuoden 1995 alusta liihti-
en omaa tiedotuskampanjaansa harmaan ta-
louden ehkdisemiseksi LEL-aloilla. "Alii ota
riski?i pimeiistii tyostii" -kampanjan aineis-
toa, esitteita, julisteita ja tarroja on levitetty
vakuutetuille j a tyrinantaj i I le, piiiittiij ille, eri
viranomaisille, jiirjest<iille ja muun muassa
rakennusluvan saajille. Harmaan talouden
riskeistii i a haitoista on puhutfu tiedotustilai-
suuksissa.

-Tiedotusta 
on suunnattu erityisesti ra-

kennusalalle. Myos tiedotusvdlineet ovat
suhtautuneet kampanjaan myrinteisesti,
Alanoja sanoo.

Johtaja Alanoja luettelee useita syitd,
miksi LEL liihti kampanjaan harmaata talo-
utta vastaan.

-Haluamme 
tervehdyttiiii rakennusalan

urakkakilpailua. Haluamme LEL-tyrinteki-
joiden saavan tulevaisuudessa ne elikkeet,
jotka heille kuuluvat ilman pimedn tytin syo-
miii aukkoja. Vakuutusmaksun tulee jakaan-
tua oikeudenmukaisesti sekii tyon teettiijille
ettii ty<intekijoille. Haluamme, ettii kaikki
ovat samalla viivalla jakamassa kustannuk-
sia, veroja ja maksuja, koska useimmat ovat
kuitenkin vaatimassa yhteisin varoin kustan-
nettua sosiaali- ja eldketurvaa.

Kampanja!!a sosiaalinen tilaus
-Kampanja 

on otettu kiitellen vastaan sekd
tyonantaj ien ettii tyontekij riiden ke skuudes-
sa. Minusta sillii on ollut selvd tilaus. Jos ei
tdssd vaiheessa olisi ryhdytty rajoittamaan
harmaita markkinoita, kohta niihin ei en6d
pystytii puuttumaankaan. Asenteet muuttuvat
yhii hyviiksyviimpiiiin su untaan j a erityi sesti
nuoret hyviiksyviit ne. Pimedt markkinat
ovat selvd rasite yritysten terveelle kilpai-
lulle, sosiaaliturvalle ja itse asiassa koko jiir-
jestiiytyneelle yhteiskunnalle. Yh[ pienempi
joukko tunnollisia maksajia joutuu kustanta-

Johtaja Hannu Alanoja

maan hyvinvointipalvelut niihin luettuna
tyrieliikkeet, Alanoja perustelee.

Usein yksinomaan rakennusalaa syy-
tetddn harmaasta taloudesta ja pimeistii tois-
td. Kuutamokeikkailu on tietysti vanha tut-
tu, mutta minusta ndyttdd, etteiv[t jauhot ole
puhtaat muillakaan aloilla. My<is muiden
yhteiskunnan alojen olisi tunnustettava on-
gelma ja ryhdyttiivii vastatoimiin. Tilaa riit-
tiiii, sillii LEL ei yksin pysty taltuttamaan
harmaata taloutta, vain pienen siivun siitd,
Alanoja kutsuu muita talkoisiin.

Harmaan talouden selvitysryhmd arvioi
harmaan talouden kokonaisarvoksi 20 mil-
jardia markkaa.

-Siite kaksi kolme miljardia markkaa
on arvioitu rakennusalan osuudeksi, joten
missd ne muut miljardit lepiiiiviit, Alanoja
kyryy.

Vakuutusmaksujen
laiminlytinnit vihentyneet
-Kampanjan 

vaikutuksia on vaikea mitata,
mutta vakuutusmaksujen laiminlycintien vd-
henemisestd osa varmasti on kampanjan
sekd siihen liittyvien valvontatoimien ansio-
ta, Alanoja sanoo.

Vakuutusmaksuj en laiminly<intej ii LEL
sai selville tammi-kesdkuussa tdni vuonna
61 miljoonaa markkaa ja vastaavana ajan-
jaksona viime vuonna 88 miljoonaa mark-
kaa. Laiminlycinnit ovat vdhentyneet ldhes
30 prosenttia vastaavasta ajasta viime vuon-
na. Mycis tarkastusta kohti todetut laimin-

lycinnit ovat olleet viimevuotista pienemmdt.
Samanaikaisesti LEL-vakuutusmaksutulo
on kasvanut.

Vakuutusmaksu.ien laiminlyontejii to-
dettiin viime vuonna LEl-aloilla yhteensd
I 74 miljoonaa markkaa, mikii oli l2 prosent-
tia 1,4 miljardin markan vakuutusmaksutu-
losta. Yli 80 prosenttia laiminlycinneistii oli
rakennusalalta. Ongelmallisimpia tilittiij ine
olivat rakennusalan aliurakoitsijat. Pimeiiii
ty<itd on tavattu rakennusalan lisiiksi LEL-
aloista my<is muun muassa metsd- ja puu-
tarha-alalla.

-Tarkastuksissa 
saamme harmaan ta-

louden rahavirroista kiinni ehkii yhden kol-
manneksen. Kokemuksesta tieddmme, ettd
puolet vakuutusmaksujen laiminlyonneistii
kirjautuu aikanaan vakuutusmaksutap-
pioiksi. Se vastaa noin yhtii prosenttiyksik-
kcid vakuutusmaksussa, Alanoja laskeskelee
harmaan talouden arvoa LEL-aloilla.

Kampanjan taustavoimana yhteistyd
tytimarkki najii riestdien ka nssa

Hannu Alanojan mielestd osa kampan-
jan my<inteisestd vastaanotosta johtuu siitd,
ettA se on ponkaistu liikkeelle yhteistyossii
LEL-alojen, varsinkin rakennusalan tyo-
markkinaj iirjestojen kanssa. Rakennusalan
j iirj estcij en aloitteesta L EL Tyoel iikekassa
aloitti mycis LEL-maksutodistuksen jaon lo-
kakuussa 1993.

Todistuksella urakoitsija osoittaa urak-
kakilpailuissa, miten vakuutusasiat on hoi-
dettu. Jiirj estrit suosittelevat urakoiden an-
tamista niille, joilla asiat ovat kunnossa.
Vuonna 1994 todistuksia liihetettiin 9 000,
kolminkertainen mddrd edelliseen vuoteen
verrattuna. Tdnd vuonna niitii liihetetiiiin
noin 15 000 kappaletta. Osa liikkeistii saa
todistuksen kuukausittain automaattisesti.
Todistukset ovat ilmaisia, koska ne toimivat
tarkastustoiminnan apuna.

-LEL-maksutodistus 
on osoittautunut

niin tehokkaaksi valvontatoimeksi, ettii jopa
varattomiksi julistetut yrittiijdt ovat lciytdneet
piirongin laatikosta rahaa LEl-maksujen
maksamiseen saadakseen puhtaat paperit
uusia toitd varten.

-Johdonmukainen 
toiminta on onnis-
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eliike miiiiriiytyy koko tyossSoloaikana an-
saituista palkoista. Yhii tiirkeiimm?iksi rekis-
terin tarkistaminen tulee my6s TEL:n piiris-
sii, kun eliike lasketaan pidemmdn ajan palk-
kojen perusteella. Aukkoja syntyy eliiketur-
vaan tydssii kiiyviille vain, jos maksut ovat
maksamatta. Jos tytintekijii sen itse hyviik-
syy, hiin saattaa olla silloin samassa juones-
sa harmailla markkinoilla toimivan ty<inan-
tajansa kanssa, Alanoja perustelee.

tii harmaan

talousri-

noilla toimivien toimintaedellyksiii kiriste-
tiiiin lainsiiSdiinnollii.

Paras valvoia U6ntekiia ibe
Tytisuhderekisterin tarkistamiten on tytinte-
kijiin keino valvoa, ettii kaikki tyosuhteet ja
palkat ovat rekisterissii.

-LEl-tyrintekij iille tyiisuhderekisterin

tarkistaminen on erityisen tdrkedd, koska Vuoden vaihteen jiilkeen otteita jaetaan ra-
kennusty6ntekij riille. Myos niiihin otej ake-
luihin liitetiiiin tietoisku pimetin ty6n vas-
tustamisesta.

-Meidtin on saatava tyrintekijiit ym-
mertemeen, ettii tyosuhderekisteriotteen tar-
kistaminen on terkeee. On kysymys heidiin
tulevasta eliikkeestiiiin, josta he itse kustan-
tavat vakuutusmaksuilla osan. Kun tdmd sa-
noma on mennyt perille, meillii LEL:ssd on
l8 tarkastajan
jaa eri puolilla

lisiiksi yli 100 000 tarkasta-
Kampanjan sanomaa viediidn eri puo-

lille maata rakennustyrimailla jaettavien ote-
jakeluiden avulla.

My0s eliikelaitoksen tehtfr viinti
-Maan suurimman rakennusliikkeen,

YlTyhtymiin luvalla aloitimme otejakelut
sen ty6maalla Helsingissl maaliskuussa.
Otteita on jaettu myris Skanskan tyomailla

maata.

vastustaa harmaata taloutta
ettei eliikelaitoksenon $anottu,

ole vastustaa harmaata taloutta.
Tiistii voidaan olla eri mieltii.
maan

tehfjvdmme
valvoa, kaikki

on osa

-Minulletehkivdnl

Sanotaan, ettei
yksi piidsky kesdd tee.

LEL Tytieliikekassan harmaan
talouden vastustuskampania

on ollut tien avausta ja maaperdn
muokkausta laajemmalle, yhteis-
kunnan eri osapuolista ja alueista

koostuvalle tiedotuskampanialle.'r
Ndin luonnehtii johtaja

Hannu Alanoja LEL:n kampanjan tehtdvid.

T-YoeLRxr*
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Koulutus edelleen paras suoja
tytitt,

oa oa

vastaan

Koulutustason nostaminen nuoruusvaiheen
koulutusta parantamalla on ollut yksi keskei-
nen yhteiskuntapolitiikan pyrkimys Suomes-
sa.

Viimeisen kolmenkymmenen vuoden
aikana opiskelijoiden osuus oppilasikiiises-
td vdestostd on kolmin-nelinkertaistunut niin
lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa
kuin korkeakouluissakin. Tyrivoiman koulu-
tustaso on siten nopeasti kohonnut.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana
korkean asteen tutkinnon suorittaneiden
miiiirii tyovoimassa on kasvanut yli 40 pro-
senttia ja vastaavasti korkeintaan perusas-
teen koulufuksen saaneiden mddrd on vdhen-
tynyt kolmanneksella.

Koulutuksen hyridyt yksilolle itselleen
ovat ndkyneet parempana palkkana ja va-
kaampana tytiurana. Koulutusinvestoinnin
tuotto onkin ollut Suomessa Pohjoismaiden
korkein ja koulutusasteittaiset ty<ittomyys-
erot ovat olleet jopa ikiiryhmittiiisia tai alu-
eellisia tyottdmyyseroja suuremmat.

Kansantalouden syvdn laman myritd
tyottomyys levittiiytyi kuitenkin totunnaista
laajemmalle ja koulutettujen tyottrimyys

nousi muita nopeammin. Monella usko kou-
lutuksen hyotyihin alkoi horyua. Tiissii kir-
joituksessa pyritii?in perustelemaan sitd n6-
kemystd, ettd koulutus on edelleen paras - ja
jatkossa kaiketi yhii parempi - suoja tyotto-
myyttii vastaan.

Koulutettujen etumatka
sfrilyi lamankin aikana
Laman aikana uusien tyontekijciiden palk-
kaaminen yrityksiin vdheni voimakkaasti ja
esimerkiksi yksityisellii sektorilla vuosittain
solmittujen tydsuhteiden mddrd putosi noin
puoleen aikaisemmasta. Sen seurauksena
tycimarkkinoiden tul okkaiden ty<itt<imyysri s-
ki kasvoi ja tycittcimyys nousi nopeasti erityi-
sesti nuorilla ja paremmin koulutetuilla -siis ryhmissii, .joissa tycimarkkinoille tulok-
kaiden osuus tycivoimasta oli suuri.

Hyvd koulutuskaan ei siten voinut enrid
yhtii tehokkaasti kuin aikaisemrnin suojata
tyott<imyydeltA. Silti erot ovat edelleen hy-
vin selvdt koulutettujen eduksi sekd tyritto-
myysasteissa ettii tycitt<imyyden kestoissa
(taulukko I ).

Laman hellittriessii erot uudelleen terd-
voityviit. Itse asiassa keski- ja korkean as-
teen tutkinnon suorittaneiden tyrittcintyysas-
teet alenivat jo viime vuonna, kun heikom-
rnin koulutettujen tyrittdmyys sen sijaan jat-
koi kasvuaan.

Paitsi alempana tyottdmyytenii ja lyhy-
empind tyottomyysjaksoina koulutettujen
suotuisarnpi asema ndkyy rnyris tycitttimyy-
den vrihdisempdnd toistuvuutena sekd pa-
rempina mahdollisuuksina tyollistyd nor-
maalei lle ty<imarkkinoille.

Koulutettujen selkeri etumatka pdtee
paitsi tyrimarkkinoil la j o toirninei siin mycis
viime vuosina valmistuneisiin opiskeli-
joihin.

Tilastokeskus ja opetusministerici ovat
yhteisty<issd tehneet laskelmia viiden edel-
tdneen vuoden aikana tutkintoja suorittanei-
den lrenkiloiden tycittrirnyysasteista.

Viimeiset kdytettrivissd olevat tiedot
koskevat vuoden 1993 lopun tilannetta.
Tuolloin peruskoulusta edellisen viiden
vuoden aikarra valnristuneista ja opin-
tonsasiihenpiiiittiineistii tyovoimaankuu-
luvista nuorista oli tyottomiinii yli 70 pro-
senttia.

a
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Taulukko l. Tytitttimyysasteet ja piiiittyneiden
tytitttimyysjaksojen kesto koulutusasteen
mukaan Suomessa vuosina 1990-1994

Tycittomyysaste, %

Koulutus

Perusaste Keskiaste Korkea aste

Kuvio l. Perusasteen ja keskiasteen suorittaneiden
suhteellinen tyiimarkkina-asema korkean asteen
tutkinnon suorittaneisiin verrattuna vuosina 1984-1994

5l
Tyril Iisten osuus tyciikiiisestA vAestdste

'--- Perusaste/Korkea-aste --- Keskiaste/Korkea-aste

I 990
1991
1992
t993
t994

1.1
2.4
5.0
8.0
1.6

4.6
9.5
16.1
2t.9
24.3

3.2
1.1
13.4
l8.l
17.9

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4
I

Pririttyneiden tyottomyysjaksojen kesto, viikkoa

Koulutus

Perusaste Keskiaste Korkea aste

I 990
l99l
t992
1993
1994

l3
t4
2t
26
)Z

10
11

16
18
22

t4
l3
l6
tl
l8

Heidiin tycittomyysriskinsii oli yli kak-
sinkertainen uusiin keskiasteen tutkinnon
suorittaneisiin verrattuna ja yli viisenkertai-
nen uusiin korkea-asteen tutkinnon suorit-
taneisiin verrattuna.

Heikosti koulutettujen asema
tytimarkkinoilla vaikeutuu
Siitii huolimatta, etta heikostr koulutettujen
mddrd on nopeasti vdhentynyt, heidiin suh-
teellinen tyomarkkina-asemansa on heiken-
tynyt.

Heikommin koulutetun tyrivoiman ky-
syntd on siis supistunut vield voimakkaam-
min kuin tarjonta. Heikentyny.t asema on ka-
navoitunut korkeampana tyritt<imyytenii ja
viihiiisempiinii ty<imarkkinoille osalli stur,uu-
tena sekd naisilla ettzi miehillii.

80-luvun lopun voimakas korkeasuh-
danne ja toisaalta tyottomyyden laaja tila-
p6inen levittiiytyminen laman aikana myos
koulutettuun tycivoimaan pyrkiviit lieventd-
miiiin tiitii pitkiin aikaviilin kehityspiimettii.

Kuviossa I on esitetty perusasteen sekd
keskiasteen koulutuksen saaneiden suhteel-
lisen tyomarkkina-aseman kehitystd vuosi-
na 1984-1994 korkean asteen tutkinnon suo-
rittaneisiin verrattuna kayttAen mittarina
tyollisten osuutta vastaavasta ty<iik?iisestii
vdestcistd.

Tyottcimyyden kohoaminen ja tyomark-
kinoille osallistuvuuden lasku suhteessa kor-
kean asteen tutkinnon suorittaneisiin pyrki-
vat alentamaan mittarin arvoa.

Tiillii tavalla mitattu perusasteen koulu-
tuksen saaneiden suhteellinen asema heik-
keni 27 prosentillaja keskiasteen tutkinnon
suorittaneiden asema 10 prosentilla viimei-
sen kymmenen vuoden aikana. Tyotilai-
suuksien elpyessd ndmd erot tulevat nope-
asti kiirjistymiiiin.

Myos jatkossa maailmantalouden, kan-
sainvdlisen kaupan ja teknologian muutok-
set yl I iipitiiviit voimakkaita rakennemuutos-
paineita, jotka pyrkivAt edelleen heikentii-
mddn heikosti koulutettujen asemaa tyo-
markkinoilla.

Koska keski-ikiiisten ja varttuneiden
koulutustaso on tyypillisesti alempi kuin
nuorilla, on sekd tyottdmiin ettd tyrissdole-
viin kohdistuvan aikuiskoulutuksen tarve
polttava.

Samalla on kuitenkin muistettava, ettd
nuorten keskimddrin hyvdstd koulutustasosta
huolimatta Suomessa on mycis suuri joukko
vain peruskoulun kdyneitd, ammattia ja tyci-
kokemusta vailla olevia nuoria, jotka ilman
apua altistuvat suurelle riskille syrjiiytyii py-
syvdsti tyrimarkki noi lta.

Tyomarkkinoiden jakautumisen eh-
kiiisemiksi on tdrkedd huolehtia siitii, ettii
koulutuksen avulla parannetaan kaikkien
vdestciryhmien valmiuksia vastata osaami-
sen ja monitaitoisuuden vaatimuksiin.

TUIRE SANTAMAKI-VUORI
P a I ka ns aaj ien tti kimus la it o ks e n

tutkimusjohraja
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P itka a i ka i stytittti m dt
eHkkeelle?

Kulttuuriministeri Claes Andersson esitti
hiljattain, ettii pitkiiiin tyottomiinii olleiden
joukossa on noin 45 000 tyokyvytrintii, jotka
tulisi siirtiiii viilittomiisti tyokyvyttomyys-
eliikkeelle. Hdnen mukaansa pitkdaikainen
tyottomyys johtaa usein varsinaiseen tyciky-
vyttomyyteen, koska tyottomyyden jiilkeen
tycieliimiiiin ei endd sopeuduta. Samantyyp-
pisiii malleja on mycis SAK hahmotellut.

Seuraavassa esitellaen niikokohtia, jot-
ka liittyviit kaikkiin julkisuudessa olleisiin
esityksiin pitkiiaikai styritt<imien eliikkeelle
siirtiimiseksi.

Tydttdmyys vdhenisi ndenniisesti
Ehdotuksissa tyrittrimyytt?i halutaan vdhen-
taa siiftemAllA tyoiessa olevia kokonaan pois
tyovoimasta eliikeliiisiksi. Tyottomyyden vii-
heneminen olisi kuitenkin vain tilastoharhaa.
Kyseessd olevat ihmiset uudesta eliikeliiis-ni-
mikkeestd[n huolimatta olisivat edelleen
asiallisesti tyottomia tdlld kertaa vain
pysyviisti.

Tyrittcimyyteen toimenpide vaikuttaisi
siis vain lyhyellii aikaviilillii ja liihinnii niien-
ndisesti. Pitkiin aikaviilin viilittomet ty6lli-
syysvaikutukset saattaisivat olla kielteiset.
Eldkeratkaisun pys).vyys voisi aiheuttaa ty<i-
voimapulaa esimerkiksi rakennustyovoimas-
sa. Se taas saattaisi viivristyttiiii investoin-
teja ja samalla uusien tycipaikkojen synty-
mistd.

Pitkiiaikaistydttrimien siirtdminen eldk-
keelle vaikuttaisi tyrieliikejiirjestelmiiiin kiel-
teisesti.

Kun tyottomien annettaisiin ikiiiinkuin
ymmdrtdd, ettei heidiin kannattaisikaan ha-
kea tyotd, vaan siirtyd suoraan eliikkeelle,
tyossiipysymishalukkuus v[henisi. Samalla
se heikentdisi taloutta ja ty<illisyyttii. Li-
siiiintynyt kustannuspaine ja huono kannus-
tus tydntekoon vaikuttaisivat negatiivisesti
myris pitkiin aikavdlin tyollisyyteen.

Eldkkeellesiirtymisikd
alenisi vuodella
Tyoeliikkeistii ovat tyomarkkinajiirjest<it
piAsseet vaikeiden neuvottelujen jdlkeen so-
pimukseen. Sen tavoitteena on nostaa keski-
miiiiriii stii el iikkeel I e si i rtym i sikiiii, vdhentdd
kustannuspainetta ja yleisestikin kannustaa
tycintekoon.

Ehdotukset vaikuttaisivat juuri piiin-
vastoin. Niiden vuosittaiset kustannukset
olisivat pari miljardia markkaa eli jota-
kuinkin edelld mainitun sopimuspaketin
suuruinen. Jo ennestddn alhaista eliikkeel-
lesiirtymisikiid ne alentaisivat noin yhdellii
vuodella.

Lisdkustannus 2-5 miljardia
Tycittomyysturvassa syntyviit siiiistcit huomi-
oon ottaen nettom66rdiset kustannukset olisi-
vat vuosittain toteuttamistavasta riippuen
0,5 - I miljardia.

Koska eldkkeelle siirtyminen aikaistuisi
noin viidellii vuodella, toimenpiteestd kerta-
luonteisesti toteutettuna aiheutuisi noin 2-5
miljardin lisdkustannus. Mikali eliikkeelle
voisi siirtyii mydhemminkin, kustannukset
olisivat vastaavasti korkeammat.

Ty<ieliiketurvan pohjana on pitkiiaikai-
nen sukupolvien yli rakentuva ajattelu. Sen
uskottavuudelle ja kestiivyydelle on olen-
naista, ettd sopimuksia ja piiiitoksiii ei muu-
teta lyhytniikoisempien poliittisten tavoit-
teiden vuoksi.

Tycieliikejiirjestelmdd ei saisi kiiyttiiii
politiikan keinona muuhun kuin mihin se on
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Tydtttimyys on ongelma, iohon etsitddn kuumeisesti erilaisia ratkaisuja.
Erddksi osaratkaisuksi on ehdotettu muun muassa

p itkda i ka istytitttim i en si i rtd m istd el d kkeel I e.
Tydeldketurvan kannalta ehdotus on periaattellisesti arveluttava

ja kustannuksiltaan liian kallis.
Kansanta louden kaan nd ktiku I masta se tuskin on tarkoituksenm u kai nen.

Vaikutukset pitkdn aikavdlin tytillisyyteen olisivat mitd todenndktiisimmin kielteiset.

tarkoitettu; tycissd olevien, ja ty<issii olleiden
tyoeliikkeen turvaamiseen.

Vaikka maassamme tyritt<imyysongelma
onkin tiitii nykyii sekii vaikea ettd verrattain
pitkiikestoinen, sen hoitamiseen tulisi kiiyt-
tdd muita kuin eliikepoliittisia keinoja.

Tytieldke perustuu vakuutukseen
Lisiiksi tulisi muistaa, ettd tyoeldkejiirjestel-
md perustuu olennaisesti vakuuttamiseen.
Awstusperiaatteen mukaisten sosiaalipoliit-
tisten tulonsiirtotarpeiden tiiyttiiminen tiillai-
sella j iirjestelmiillii on ongelmallista j a uskot-
taluutta heikentiiviiii. Tulevan aj an oikeuden
kautta tyottomyrydestd eliikkeelle siirtyville
ohjattaisiin varoja, jotka heille ei vakuutus-
periaatteen mukaan kuuluisi.

Tytittomyys on lisiiksi sosiaalisena ris-
kini erilainen kuin ty<ikyvyttomyys tai van-
huus, joiden toteaminen on mahdollista ob-
jektiivisin l6dketieteen keinoin.

Vakuutusperustei sen tyokyvyttcimyys-
el6kkeen ulottaminen pitkiiaikaistydttdmiA
koskevaksi, johtaisi lisiiiintyviissii mddrin
ongelmaan, j ota vakuutusteoriassa kutsutaan
nimellii "moraalinen hasardi".

Se ilmenisi tdssd tapauksessa siten, ettd
tycitt<imien halukkuus etsiii ty<itii vdhenisi
entisestddn. Eliikkeen saannin helpottuminen
iskostuisi nopeasti ihmisten mieliin ja se
otettaisi in vAlittomasti kiiyttoon vaikeuksien
kohdatessa.

55-vuotiaiden pitkaaikaistytitttimien
toimeentulo jo nyt turvattu
Eldkeratkaisun kAyttda on perusteltu muun
muassa sillii, ettii pitkiiaikaistyottrimyys on
kaikkein yleisintii 55 urotta tiiy.ttiineiden ikii-
ryhmdssd. Tiihiin kuitenkin ainakin osaltaan
vaikuttaa se, ettd pitkiiaikastyottcimdn toi-
meentulo juuri tiissii ikiiryhmiissii on jo ny-
kyisinkin paremmin turvattu kuin nuorempi-
en tyrittrimien.

MikAli eldkeratkaisun tielle menthisiin,
niin turvan edelleen vahvistaminen io sindn-
sii Ioisi uusia pitkiiaikaistycittomiii.

Erityisesti ministeri Andersson on ko-
rostanut, ettii eliikkeelle siirtymisen tulisi pe-
rustua todettuun ja nykyisen lain mukaiseen
tyokyvyttcimyyteen. Periaate, ettii eliikkee-
seen oikeuttavassa mddrin ty<ikyvyttomiit
saavat eldkettii eiviitkii tycittomyyspiiiviira-
haa, onkin sindnsd tiiysin hyviiksyttdvissd.

Tycikyvyttcimyystilastoj en perusteella
on pidettdvd todenndkciisenii, ettii tycittomien
joukossa on ehkd noin 10 000 henkiloii,jot-
ka olisivatkin oikeutettuja ty<ikyvytt<imyys-
eldkkeeseen. Pitk?iaikaistycit<inhiin ei valtte-
mdttd hae eliikettii, koska se ei hdnen tilan-
nettaan oleellisesti muuta.

Tytikyvfitimyysmea ritel ma
muuttuisi
Arviot 45 60 000 tyokyvyttomiistd vaikut-
tavat kuitenkin eliikej iirj e stelmdstd katsottu-
na kovin suurilta. Hyvin korkeisiinkin lukui-
hin (pitkiiaikaistyottomiA on noin 140 000)
voidaan tosin piiiityii, jos tyonhakijoiden tyci-
kykyd verrataan tarjolla olevaan tyohon.

Tdmd tarkoittaisi kuitenkin kiisitteellistii
mullistusta. Nykyisestii melko sairauspe-
rdisestd tyokyvyn maaritelmastii siirryttiiisiin
yhteiskunnallisen tyokyvyn kdsitteeseen.
Tiill<iin jo mainitut "moraalisen hasardin"
ongelmat nostavat taas pdStddn ja tekisiviit
erilaiset viiiirinkiiytokset mahdollisiksi. "So-
siaalinen ry<ikyvyttomyys" olisi tietenkin
erittdin vaikeasti todettavissa objektiivisin
perustein. Syntyvii epdvarmuus tekisi niiin ti-
laa monelle aiheettomalle eldkehakemuksen
hyviiksymiselle.

Edellii mainitun 45 000 ihmisen kohdal-
la kysymys niiyttiiisi nykyvalossa ja nyky-
mddritelmien mukaan kuitenkin pddasiassa
olevan tyottomyydesta eike tyokyvyttomyy-
destd.

Ty0tt0myyseldkkeestd
huonoja kokemuksia

Ty<i e I iikej iirj e ste lm iil I ii on tyritto myys-
eldkkeestd huonoj a kokemuksia. Tilapiii seksi
ajateltua ikiirajan alentamista (55 vuoteen)
on ollut erittdin vaikea saada poistetuksi, ja
eliikkeensaajien mddrd on noussut alunperin
suunniteltua paljon suuremmaksi.

Suomessa on viime vuosina etsitty kei-
noja, joilla voitaisiin luoda enemmdn uskoa
vanhenevien tycintekij riiden tyokykyyn.

Lisiiksi on tuettu eri tavoin toimenpi-
teitii, joilla vanhenevat tyontekijiit voisivat
kauemmin ja joustavammin pysyii tyossii.
Ehdotukset ly<iviit jalat alta kuntoutus-, tyo-
ympiiristo- j a tyohygi eniatoimenpiteiltii.

Tiihiin voisi vieki lisiitii, etta on tyotto-
miii joiden mielestd ehdotus on jopa louk-
kaava. He eivdt halua eliikkeelle vaan toi-
hin.

ANTERO AHONEN
E\ciketurvakeskuksen

tilas to - os as t on pciri I I i kkt)

MIKAEL FORSS
Elciketurvakeskuken

tutkimus o s as to n p rici lli kkc)
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II
Kuntokursseilta
UUTTA EI.AMAAN

LEL Tyoeliikekassa on jiirjestiinyt Pajulah-
den urheiluopistossa viime kevddn aikana
kaikkiaan kahdeksan kuntokurssia, ensim-
mdiset laatuaan tyottomille. Niiden kiiytiin-
ncin toteutuksesta on vastannut liikunnanoh-
jaajan. ty<ifosioterapeutin ja ammatinva-
lintapsykologin muodostama tyoryhma.

Kursseilla on haluttu vaikuttaa tyottci-
mien rakentaj ien ty<ikunnon ylkipitrimiseen
ja vahvistaa heidiin eliimiinhallintaansa liit-
tyvid asioita. Samalla heille on pyritty anta-
maan tukea ja neuvoja mahdollisen uuden
tyti,uran etsimisessd.

-Rakennusalan 
tyrittrimyys jatkuu

edelleen poikkeuksellisen vaikeana. Suuri
osa nyt tycittomiinii olevista rakentajista ei
todenndkriisesti tule jatkossakaan tydllisty-
mdin oman alansa tyohon, toteaa LEL Tyo-
eldkekassan apulaisyl i liiiik ari Ju kka K iv e kds.

II

Kutsun kursseille sai 120 tyritrintd ra-
kentajaa,joilla kevddn kuluessa tuli tdyteen
5 00 tyottcimyyspiiiviiii. YllattAvaa kuitenkin
oli, ettii vain puolet kaikista kutsutuista osal-
listui kursseille.

-Liihetimme miehille kyselyn, jossa
kysyimme poisjiiiinnin syytii. Useimmille
kurssin ajankohta ei sopinut, koska heillii oli
joitakin lyhytaikaisia tdita tai ty<illistiimis-
tyo juuri meneillddn. Osalla taas esteen6 oli-
vat perhekohtaiset syyt, kertoo Kivekds.

Kursseille osallistuneiden miesten viesti
oli kuitenkin selked. Heidiin mielestddn tdl-
I ai sta ti I ai suutta e i pidii j iittiiii kiiyttiimiittii.

- Oli lottovoitto piiiistii ndille kursseil-
le", tiivisti tunnelmansa raudoittaja Yrjc)
Laaks onen Pohjois-Karjalasta, jossa yleinen
tyott<imyysprosentti on yli 24 ja rakennus-
alan ldhes 50 prosenttia. Lampinen ei usko

IT IT

eniiii loytiiviinsd oman alansa saati sitten rau-
doittajan tyotii.

Itsetunto tiuki!!a
Ty<ittomien kuntokursseilla paneuduttiin ny,t
mycis ensimmdistd kertaa henkisen puolen ja
itsetunnon vahvistamiseen.

Rankka lama on koetellut kurssilaisia la-
maantumisen ja erityisesti saamattomuuden
tunteena. Neljiin seindn sisdlle on jiimiihtiinyt
helposti ja ongelmat myos kotipiirissd ovat
tupanneet kasaantumaan. Taloudelliset on-
gelmat ja jiirkevdn tekemisen puute ovat pai-
naneet mieltii. Rakentajien mielestd tyrin me-
nettdminen on vienyt heiltii my<is ihmisar-
von. On ollut katkeraa menettdd ty<i ilman
omaa syytd.

-Tyott<imyyden 
jatkuessa pitkiiiin lei-

Pitkddn tytitttimdnd olleet rakennusmiehet ovat kokeneet itsensd etuoikeutetuiksi
saadessaan mahdol I isuuden osallistua LEL Tytieldkekassan jdrjestdmi I !e

tytitttimien rakentaj ien kuntokurssei I Ie.
Miehet ovat olleet viikon mittaisiin kursseihin hyvin tyytyviiisiti.
Erityisen motivoituneita he ovat olleet kurssien liikuntapuoleen,

joskin he ovat kokeneet sen melko rankkana.
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maantuu helposti B-luokan kansalaiseksi.
Kylle ry6 on se, joka tuo ihmiselle hiinen
arvostuksensa takaisin tdssd yhteiskunnas-
sa, selvitteli tuntojansa rakennusmies Ante-
ro llilska. Hiin sai kursseilta monen muun
ohessa kipindn aloittaa oman kunnon kohen-
tamisen.

Miehet ovat arvostaneet ja pitdneet tar-
peellisina kursseilta saamiaan liikuntaohj ei-
ta. He uskovat niillii olevan keyttoe jatkos-
sakin. Kurssi on antanut mytis uutta sisil-
to?i eliimiiiin ja oman itsensd tutkiskeluun,
vaikkei se miehistii aina helppoa ole ollut-
kaan. Tiivis viikko-ohjelma on tuonut kui-
tenkin pienen katkon tyottdmyyteen. Arjen
huolet on voinut unohtaa edes hetkeksi.

Lisi6 kuntoa liikkumalla
Lihaskunto- ja kiivelytestit ovat olleet ldrkel
osa kurssien ohjelmaa. Niiden alulla miehiii
on voitu opastaa henkilokohtaisesti, missd
kohdin kuntoa pitiiisi parantaa.

Vaikka miesten yleiskunto ei aina ole ol-
lut hyvii, heidiin suoritus- eli lihastestinsii
ovat olleet ylliittiiviin hyviii. Ne ovat sijoittu-
neet kuntoluokkaan 4-5. Vatsalihakset ovat
rakentajilla olleet selviisti heikoin kohta. Joil-
lakin kursseilla ne ovat olleet jopa kwrtoluo-
kassa kaksi.

- Liikunnan lisiiiiminen on aivan vdlt-
tiimiitrintii, jos kuntoa halutaan lisiitii. Niiillii
kursseilla on ollut paljon sellaisia miehid,
jotka ovat olleetTV-, jiiiikaappi- ja sohvalin-
jalla. Kunnon hyviiksi ei ole jaksettu tehdii
mitiiiin. Tiirkeiiii on, ettd miehet l<iytiiviit
oman luontaisen rytmin, miten tehdii selkii-
ja punttijumppaa ja siihen liittyvie venytyk-
siii. Tarkoitus on antaa heille virike siiiinnol-
li seen kuntoli ikuntaan, kertoo ty<ifysiotera-
pettli Kirsti Niskala.

-Meillii ei kuitenkaan aikaisemmin ole
ollut tutkimustietoa ty<ittomyyden vaikutuk-
sista rakentajien terveyteen ja tyrikykyyn.
Kuntokurssit ovat osa LEL Tyoeliikekassas-
sa parhaillaan tehtavee tutkimusta, jossa
pyrimme niiitii asioita selvitt?imaiin. Selvi-
tdmme myos, voimmeko lyhyillii liikunta-
painoitteisilla kuntokurssei lla muuttaa mies-
ten liikuntatottumuksia tai paruntaa heidiin
eldmdn hallintaansa, ja voimmeko antaa
heille tukea uuden ammatin lciytiimiseksi.
Samalla pyrimme my<is selvittdmddn, voisi-
ko tiimiintyyppisistii kuntokursseista saada
laajemminkin mallia tuettaessa muiden alo-
jen tyrittomiii tai tyontekijoitii, joilla on riski
syrjiiytyii tyoeldmlstd, Kivekiis kertoo tut-
kimuksen tavoitteista.

Tavoitteet puntaroidaan yhdesse
Tytitttimien kuntokursseilla on pyriffy saa-
maan jokaiselle oma henkiltikohtainen suun-
nitelmansa ja asettamaan tavoite, miten kurs-
sien jiilkeen jatketaan eteenpdin. Tavoite voi
liittyii uravalintaan, koulutukseen, harrastus-
toimintaan ja kunnon kohentamiseen. Yh-
teen tai kaiktiin niiistii. Ajatus alan vaihdosta
on ollut luonnollisesti nuoremmille rakenta-
jille helpompaa kuin ikiiiintyneimmille.

- Olemme rohkaisseet miehid eteen-
piiin ja herdtelleet heissii niit[ voimavaroja,
joita heilla tyott<imyydestd ja sen aihutta-
masta lamaantumisesta huolimatta lciytyy.
Tietoa, taitoa, osaamista ja kokemusta heil-
ld on, selvitt[[ kursseilla omaa osuuttaan
vetiinyt psykologi Kari Peltola.

Yleisesti ottaen miehet ovat osallistu-
neet kurssien ryhmiit<iihin ja keskusteluihin
aktiivisesti huolimatta monista ogelmistaan.
He ovat olleet valmiita kdsittelemii2in hyvin-
kin henkilokohtaisia asioita eldmiistddn.

siin tavoitteisiin on piiiisty, selvitetddn tdnd
syksynii viikonloppuisin pidettrivilld seu-
rantakursseilla. Ensimmhinen viidestd seu-
rantakurssista pidettin syyskuun alussa. Siel-
td saadut alustavat tulokset ovat rohkaisevia.

Kdvelytestien perusteella miesten fyy-
sinen kunto ryhmdtasolla oli selvdsti paran-
tunut viime keviiiistii. Heidiin asenteensa oli-
vat ylipiiiitiiiin muuttuneet mycintei semmik-
si ja yleisilme oli aurinkoinen. Miehillii oli
my<is aktiivisempi ote hakea muutosta tilan-
teeseensa. Kevdinen pattitilanne oli liihtenyt
tavalla tai toisella purkaantumaan.

Jokaisella olijokin lyhyempi- tai pitem-
piaikainen projekti parhaillaan menossa.
Yksi kurssilaisista oli tyollistynyt rakennus-
alan tciihin ja toinen oli aloittanut pienyrit-
tiijiinii aivan toisella alalla.

Varsinaiset testitulokset ja psykologin
ohjaamien palautekeskustelujen tulokset
saadaan vasta kaikkien seurantakurssienjiil-
keen. Toinen seurantajakso pidetiiiin tarpeen
mukaaan ensi vuoden keviiiillii.

-Pitkiiaikaistyottomillii on kuitenkin
monia ogelmia, joten tAmantyyppiselle kun-
toutustoiminnalle on tilaa jatkossakin. Pit-
kittyvii tycittomyys, yhteiskunnasta syrjiiy-
tyminen j a tyokyvyttdmyys niiyttiiviit li itty-
vdn ldheisesti toisiinsa. Ne asettavat haas-
teita myris kuntoutustycin ammattilaisille,
painottaa apulai syliliiiiktiri Jukka Kivekiis.

kl<sti:
ANITTA HELLGREN

LEL Tydelcikekassan
tiedotustoimittaja

Ty0tt0myys stressaa Jatkoa seuraa
Ty<ittomyyden on pitkittyessiiiin todettu hei- Miten kunkin kohdalla tilanne kurssien jiil-
kentiiviin terveyttii. Se masentaa ja stressaa. keen on muuttunut, ja miten henkil<ikohtai-
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VERDANDI
90 vakuuttaiana

Pieni mutta elinvoimainen

Suomen vanhimpi in vakuutusyhtitiihin kuul uva
Verdanditayttae Hnd syksynd 90 vuotta.

Toiminta-aikanaan se on monta kertaa joutunut
muuntumaan muttei taittumaan.

Tdrkeintd sille on aina ollut itsendisyys.

Verdandi
elfl mfl nlan gan kehriiiij ii

Verdandi on saanut nimensd muinaispohjois-
maisesta jumalaistarustosta. Taruston mu-
kaan kolme naiskohtalotarta - Urd Verdan-
di ja Skuld mddrdsivdt jumalien ja ih-
misten kohtaloista. Urd kuvasi menneisyyttd,
Verdandi nykyaikaa ja Skuld tulevaisuutta.

Verdandi kehriisi muun muassa ihmis-
ten eldmdnlankoja. Skuld istui hdnen vieres-
sddn keritsimet kddessdhn valmiina leikkaa-
maan el6mdnlangan odottamattomana hetke-
nd.

- Tdmdn piiiviin Verdandi ei pysty
paikkaamaan katkenneita el6mdnlankoja,
mutta se pyrkii lieventdmddn niitd taloudel-
lisia seuraamuksia, jotka kohtaavat vakuu-
tettuja eri syistd, toimitusjohtaja Kurt Ljung-
man vakuuttaa.

90-vuotisen taipaleensa aikana Verdan-
di on kokenut monia muutoksia.

- Verdandilla on ollut vdhdn samanlai-
sia taipumuksia kuin joillakin vuosisadan
alussa eldneillii naisilla, jotka pyrkivdt salaa-
maan todellista ikddnsd: heillii oli monta syn-
tymiipiiiviiii - niin my<is Verdandilla,
I,jungman kertoo.

Ensimmdinen Verdandi perustettiin
Turkuun 9.10.1905. Sen nimi oli Jdlleenva-
kuutus Verdandi. Nopeasti siitd kasvoi suuri
yhti<i, eriiiissd vaiheessa jopa Suomen suu-
rin jiil leenvakuutusyhti<i. Vakuutuskannasta
enin osa oli saksalaista jilleenvakuutusta.
Kun sitten ensimmdisessd maailmansodas-
sa Saksa hiivisi, myos koko Verdandin kan-
ta nopeasti romahti.

Silloiset johtajat totesivat, ettei Verdan-
di voi eliiii yksinomaan jdlleenvakuutuk-

sesta. Niin he piiiittiviit ottaa myos henkiva-
kuutuksen mukaan. Ensimmdiset henkiva-
kuutukset myonnettiin vuonna 192 l. Se oli
Verdandin toinen syntymdvuosi. Siinii yhte-
ydessd nimikin muutetti in Vakuutusosakeyh-
tici Verdandiksi.

Niiin jatkettiin vuoteen 1933 saakka, jol-
loin Suomen vakuutusalalla tapahtui mullis-
tavia asioita: vakuutusyhti<it saivat omat la-
kinsa vakuutusyhtiolainjavakuutussopi-
muslain.

Vakuutusyhti<ilain mukaan yksi ja sama
vakuutusyhtio ei saanut harjoittaa sekd hen-
kilo- ettii esinevakuutusta. Siksi yhtio oli
pakkojakaa kahdeksi. Vuonna 1933 Verdan-
di syntyi kolmannen kerran. Silloin aloitti
toimintansa Henkivakuutusosakeyhtiti Ver-
dandi ja jdlleenvakuutustoiminta jatkui Jiil-
leenvakuutusosakeyhtio Veritaksessa.

Verdandi harjoitti yksinomaan henkiva-
kuutustoimintaa aina vuoteen 1962, jolloin
heindkuun l. piiiviinii astui voimaan tyrin-
tekijiiin eliikelaki. Verdandi oli hakenut ja
saanut mycis sille toimiluvan. TEL:n voi-
maantulo oli koko vakuutustoiminnalle
k66nteentekevd. Nopeasti siitd on tullut mer-
kittavin toiminta ainakin vakuutusmaksuis-
sa mitattuna.

Mycis Etaan liittyminen vuonna 1994toi
tullessaan muutoksia. Uusi laki mddrdsi, ettd
samassa yhti<issii hoidettu lakisddteinen el6-
kevakuutus ja muu henkilovakuuttaminen
oli erotettava toisistaan. Jiilleen yhtio oli pak-
ko jakaa kahdeksi tiillii kertaa Eliikeva-
kuutusosakeyhtio Verdandiksi ja Henkiva-
kuutusosakeyhtio Verdandiksi.

I
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Jfllleen tdni syksynd Verdandi oli muutosten edessd,
kun toimitusjohtaja Kurt Ljungman siifii eldkkeelle syyskuun alussa.

Silloin ptiiittyiVerdandissa yli seitsemtinkymmentii vuotta kestdnyt Ljungmanien aika.

Kurt Ljungman tuli nuorena filosofian mais-
terina Verdandiin apulaismatemaatrkoksi
\.rronna 1960. Verdandi ja vakuutusala olivat
hiinelle hyvinkin tuttuja entuudestaan, silld
hdnen isdnsd. Konrad Ljungman. toimi vuo-
sina 1948 - 1965 Verdandin toimitusjohta-
jana oltuaan sitd ennen yhtion palveluksesta
vuodesta 192 I liihtien.

SHV-tutkinnon suoritettuaan Lj ungrnan
siirtyi piiiimatemaatikoksi ja myohemmin
apulaisjohtajaksi. Toimitusj ohtaj a hdnestd
tuli 1.9.1975. Eliikkeelle jiiiidessiiiin Kurt
Ljungman ehti toimia tasan 20 vuotta Ver-
dandin toimitusjohtajana. Verdandia hiin ei
vieliikiiiin aivan kokonaan jata, vaan jatkaa
sen hallituksen puheenjohtajana.

Eliikkeelle Kurt Ljungman jiiii tiiynnii
tarmoa. Ammatti vain vaihtuu toimitus-
j ohtaj asta hanslankariksi, sil lii kiiden t<iitii
taitava Lj ungman auttaa poikiaan mielelliiiin
rakennustoissd. Hdn nauttii mycis ajatuk-
sesta, ettd kerrankin voi lukea muutakin kuin
pakollisia kiertokirj eitii. Ja tietysti rakkaalle
harrastukselle - kuorolaululle - jtiii entist?i
enemmdn aikaa.

Arvostus parantunut
Toimitusjohtaja Kurt Ljungman on uransa
aikana seurannut fyytyviisend vakuutusyhti-
riiden arvostuksen lisiiiintymistd. Sen hdn us-
koo suurelta osin olevan lakisziiiteisen eliike-
vakuutuksen ansiota. Aikaisemmin vakuu-
tusyhtioitii pidettiin usein erddnlaisina "hui-
jauslaitoksina".

Arvostusta ei h[nen mukaansa ole hei-
kentdnyt Eldke-Kansan konkurssi eikii Vam-
malan seudun eldkekassan ongelmat.

- Ne ovat ikiiviii hiiiri<iitd, mutta ihmi-
set eivdt yleistii niitri koko alalle. He ymmdr-
tavet, etta esimerkiksi Eldke-Kansan tapauk-
sessa oli pitkiilti kyse onnettomista omistus-
suhteista.

Kuitenkin ylijohtaja Pukkilan mukaan
Eldke-Kansan ja Vammalan tapaukset osoit-
tavat, etta tyoeliikej iirj estelmin hoitoon I i it-
tyy haavoittuvia osia. Hdn onkin selvitys-
miehen tehtdvdssddn suosittanut, etta tydelA-
keyhtioit?i varten sdddettdisiin oma erillisla-
ki. Laissa siiiidettiiisiin muun muassa tyoelii-
keyhtirin itsendisyydestd, hallinnostaja sijoi-
tustoiminnasta ja siitii. miten suuren osan
eliikeyhtio voi omistaa toisesta yhtiostii.

Kurt Ljungmanin mielestd vakuutus-

yhtirilaki ja tyontekijriin eliikelaki riittavat.
Hdn ei nde erillislaissa mitaan etua.

- Sijoitukset voidaan hoitaa nykyisten
lakien mukaan ja sosiaali- ja terveysminis-
teri<in valvonnalla. Ja onhan ministeri<illii
valta jo nytkin antaa lisiiohjeita, Ljungman
muistuttaa.

Itsendisyys tdrkedd
Viime aikoina on my<is paljon kirjoitettu eld-
keyhtioiden fuusioista. Ljungmanin mukaan
vakuutuspoliittisesti olisi parempi, j os jtirj es-
telmii ei eniiii keskittyisi.

Kun ty<ieliikejiirjestelmii syntyi, sitii
perusteltiin juuri hajautetulla hallinnolla.
Liika keskittyminen voi olla vaarallista mycis
poliittisesti. Kuten on huomattu, ty<ieliike-
varat kiinnostavat poliitikkoja entistd enem-
mdn. Jos esimerkiksi tulevaisuudessa tycielii-
kejiirjestelmiia hoitaisivat melkeinpd vain
kaksi suurta yksityistii vakuutusyhti6ta, Ak-
kiii voitaisiin kysyd, miksei samantien yksi
valtion laitos.

Verdandin oman toimintastrategian kes-
keinen sana on itsendisyys.

- Jos me sulautuisimme toiseen yhti-
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odn, se toinen olisi kuitenkin niin paljon
meitd suurempi, ettdVerdandi poistuisi aree-
nalta lopullisesti. Koska itseniisyys on meil-
le erittdin tiirkeiitii, olemme ryhmittyneet
yhteistyon muodossa, Ljungman perustelee.

Yhteistydlld synergiaa
Verdandi on tehnyt liiheistii yhteistyotii kau-
an Svensk-Finlandin kanssa. Siksi suurin osa
sen TEl-kannasta keskittyi pitkiiiin Pohjan-
maan ja Uudenmaan ruotsinkielisille seu-
duille. Monille ehkii hiimmiistyttiiviiii on, ettd
Verdandin markkinaosuus Turun seudulla on
erittiiin pieni.

Sen sijaan Ahvenanmaalla markkina-
osuus on noin sataprosenttinen. Siellti Ver-
dandi myrintdd Pensions-Alandian kanssa
jokaisen TEL- ja YEl-vakuutuksen rinnak-
kaisvakuutuksena eli vakuutukset tehdiiiin
puoliksi.

Kymmenen vuoden ajan Verdandi on
toiminut jo koko maassa. Siitii liihtien kun
yhteistyti Ldhivakuutus-ryhmdn kanssa al-
koi.

- Yhteistyri Liihivakuutus-ryhmhn
kanssa on antanut meille erittdin hyvdn kon-
taktipinnan. Yhdistyksiii on 118 ja ne peit-
tiiviit koko Suomen. Lisiiksi heidtin paikal-
listuntemuksensa on osoittautunut meille
erittdin hyodylliseksi, Ljungman kiittelee.

Pienikin pdri6d
Tiillii hetkellii Verdandi-yhticiissh tyoskente-
lee noin 240 fyontekijdd. Lamankaan aikana
sen ei ole tarvinnut supistaa henkilo?iiin.
Pdinvastoin.

- Verdandin markkinaosuus jokaisella
lohkolla on hissun kissun kasvanut. Ja kun
vakuutuskanta on noussut, on ollut pakko
palkata uusia henkiloita. Tyoelakepuolella
TEL:n osuus on noin kolme prosenttia ja
YEL:n yli 10 prosenttia. Juuri yrittiijiit ovat
oivaltaneet, ettd me olemme heille sopi-
vankokoinen ja muutenkin sopiva vakuut-
taja, Ljungman myhdilee.

Erddssd suhteessa Verdandin toiminta-
strategia poikkeaa muista yhtioistii. Se ei tiih-
tdd kovin suuriin asiakkaisiin, vaan asiakas-
kunta koostuu liihinnii pienistii ja keskisuu-
rista yrityksistd. Palaute niiltii on ollut hy-
viiii.

- On olemassa riittiiviisti yritysjohta-
jia, jotka mieluimmin ovat Verdandissa suu-
ri asiakas kuin jossain suuressa yhti<issii pie-
ni asiakas, Ljungman toteaa.

Kun Verdandi perustettiin, hallinto oli
ruotsinkielinen. Vieliikin hallituksen ja hal-

- Meidiin pyrkimyksenimme ei ole
olla kaksikielinen vaan yksikielinen, mutta
aina asiakkaan kielellti. Siitii syystii meidiin
henkilokuntamme on suurimmaksi osaksi
kaksikielistii - ehkd enemmiin kuin missddn
muussa eliikeyhti<issii, Kurt Ljungman us-
koo.

Varova ista sijoitustoimintaa
Verdandia pidet?iiin myris vakavaraisena yh-
ticinii. Sen toimintapdioma ylittiiii moninker-
taisesti lain asettamat viihimmiiisvaatimuk-
set. Vakavaraisuuteen on Ljungmanin mu-
kaan vaikuttanut yhtion pitkii ikii. Iiin muka-
na vakavaraisuus kasvaa, kun varat on sijoi-
tettu reaaliomaisuuteen. Osaltaan mycis inf-
laatio on auttanut. Lisiiksi vakavaraisuutta on
parantanut Verdandin varovainen sijoituspo-
litiikka. Sijoituksissa ei ole kdrsitty suuria
tappioita.

- 19S0-lurun loppupuolella suurin osa
sijoitettavista varoista myrinnettiin luottoi-
na asiakkaille. Nyt rahaa on vapautunut
myos muihin sijoituksiin. Koska kokemuk-
set osoittavat, ettd pcirssinoteerattuj en osak-
keitten arvo voi yhdessii vuodessa laskea
jopa kolmanneksella, osakesalkkumme on
erittiiin pieni. Periaatteenamme on ollut, ettd
jos jonain vuonna salkusta joudutaan kirjaa-
maan kolmasosa tappioina, meiddn on kyet-
tdvd se tekem56n.

- Myos TEL-takaisinlainauksen ja
muiden sijoituslainojen vakuuksissa olem-
me olleet erittdin tarkkoja, kun vakuutena
on ollut kiinteistoon kiinnitettyjii velkakir-
joja. Silloin kun viel6 oli mahdollista saada
pankkitakaus tai ETK:n luottovakuutus, yri-
timme kiiyttiiA niita. Siksi emme ole joutu-
neet kirjaamaan kovinkaan paljon lainojen
I uottotappioita, Ljungman arvioi.

- Koska tiillii hetkellii raha ei muuhun
kelpaa, suurin osa rahoista sijoitetaan valti-
on obligaatioihin. Sijoituksina ne ovat var-
moja ja tuottokin hyvii. Mutta TEL:n alku-
perSisestd ajatuksesta, ettii rahat kiiytettiiisiin
liike-eliimiin kehittiimiseen, se valitettavasti
poikkeaa.

Ljungman toivoo, ettd pian palattaisiin
vanhaan hyviiiin kiiytiintcicin: Suomen talous
elpyisi ja rahaa tarvittaisiin taas elinkeino-
eldmddn.

Vaikka sijoitettavaa rahaa kiytyy', Ljung-
man ei oikein liimpene ministeri Monkareen
ehdotukselle, ettii tyoeliikevaroja kiiytettiii-
si in asuntorahoitukseen.

-Tyoeliikejiirjestelmi 
on ollut aina val-

mis auttamaan. Esimerkiksi atomivoimaloi-
den rakentamiseen ohjattiin TEL-rahaa.

paljon tyhjiii asuntoja. Niiin kyllii saataisiin
tyrillisyyttii parannettua, mutta mitii tehdiian
ryhjilla asunnoilla, h?in kysyy.

Maksunalennuksissa suuri riski
Kurt Ljungman pitiiii tyottomyyden j?ilkeen
tytieliikejiirjestelmdn suurimpana uhkana inf-
laatiota. Suuri inflaatio saattaisi sytidii rahas-
toja. Mutta myciskin poliittinen uhka on ole-
massa.

- Esimerkiksi aiemmin vakuutusmak-
suista ptiiittivdt vakuutusyhtiot sen jiilkeen,
kun he olivat neuvotelleet tyomarkkina-
j iirj estoj en kans sa. Nyt valtiovarainministe-
ri<i ja poliitikot ovat iskeneet silm?insii tyo-
eldkevaroihin. Vaarana on, ettd piiiittiksiii
tehdiiiin tyoeliikej iirj estelmiin piiiin yli poliir
tisista eikii niinkiiiin tyoeliikkeistd j ohtuvista
syi stii. Se saattaa v aararrtaa tyoeliikej iirj es-
telmdn tulevaisuutta.

- Poliittista rohkeutta myris vaatii, et-
tei vakuutusmaksuja eniiii tilapiiisesti alen-
neta. Ennemmin tai myohemmin maksu on
kuitenkin nostettava oikealle tasolleen ja sil-
loin saattaa tulla vastaan kysymys, noste-
taanko maksuja vai leikataanko el?ikkeit?i.
Maksunalennukset tuovat aina riskitekijtiitii
mukanaan, Kurt Ljungman varoittaa.

Juuri tulevaa vakuutusmaksupainetta
purkaakseen ty<imarkkinaj iirj e st<it piiiisiviit
viime kevddnd sopimukseen ty<iel2ikkeiden
siitistoistii. Niistti johtuvat mittavat uudistuk-
set fulevat voimaan ensi vuoden alussa.

Toimitusjohtaja Kurt Ljungman uskoo,
ettei lisiiii tiimiinkaltaisia muutoksia nyt vi-
hddn aikaan tehdii. Muutoinkin hiin luottaa
tyoel?ikejiirjestelmdn tulevaisuuteen ja on
vakuuttunut sen olevan hyvissii kiisissii jat-
kossakin.

Haastattelu : M arj a-Lits a Takala
Kuva:Matti Kiveluis

lintoneuvoston kokoukset kiiydiiiin ruotsin- Mutta onko tillainen satsaus asuntoihin kan-
kielellii. Muutoin kieli voi olla kumpi vain. nattavaa, kun samanaikaisesti meiltii loytyy
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Eldkelautakunnan pddttiksid

Uammalan seudun eldkekassan
maksuunpanot kumotti in

Eliikelautakunta ratkaisi 1 5.6. I 995 tdysistun-
nossaan neljd vakuutusmaksun maksuunpa-
noa koskevaa valitusasiaa, joissa oli Vamma-
lan seudun eldkekassan toimesta maksuun-
pantu vuonna 1994 vakuutusmaksuen-
nakkona eri syistii usean edeltdneen vuoden
aikana syntynyttii tosiasi alli sta alij iiiimii?i el i
tappiota.

Kaikissa tapauksissa piiiidyttiin asiarat-
kaisujen osalta eanestyksen jiilkeen siihen
tulokseen, ettd maksuunpanot eivdt ole ol-
leet lain tai sopimuksen mukaisia ja mak-
suunpanot kumottiin.

Vuonna I 994 suoritetun erityistilintar-
kastuksen perusteella oli havaittu vuosina
1984 - 1993 eri syistd syntyneen tosiasial-
lista alijiiiimiiii.

Alijiiiimii2i oli syntynyt muun muassa
siksi, ettd osa eldkekassan vakuutuksen-
ottajista ei ollut maksanut maksuunpantuja
vakuutusmaksujaan ja koska eldkekassa ei
ollut maksuunpannut kaikkia vakuutusmak-
suJa.

Koska Vammalan seudun eldkekassan
siiiintrijen 9 $:n I momentin mukaan tyrinan-
tajat suorittavat eldkekassalle TEl-osaston
vakuutusmaksuina vuosittain miiiiriin, joka
kassan siiiintojen 5 $:n mukaisten vakuu-
tusmaksujen ja kassan muiden tuottojen li-
sdksi tarvitaan kassan eliikkeiden suoritta-
miseen, sosiaali- ja terveysministeririn
(STM) vahvistamien perusteiden edellyttii-
mddn siirtoon vakuutusmaksu- ja korvaus-
rahastoon sekd kassan muiden kulujen peit-
tdmiseen, Vammalan seudun eldkekassa kat-
soi, ettii alijiiiimii oli tiiytettdvd kassan yhteis-
vastuussa olevilta tyrinantajaosakkailta pe-
rittavallA vakuutusmaksul la.

Vakuutusmaksun ennakko mddrittiin
kullekin tyonantajaosakkaalle heidiin
maksamiensa palkkojen mukaisessa
suhteessa.

Ualitus eldkelautakunnalle
Tehdyissii perustevalituksissa vaadittiin
maksuunpanojen kumoamista. Valituksissa
katsottiin muun muassa, etta kysymys oli
aikaisemmilta vuosi lta syntyneen al ijiiiimiin
kattamisesta eikd Vammalan seudun eldke-
kassan sddnnoissd ollut vakuutuskassalain
76 ti:n mukaista lisdmaksuvelvollisuutta.

Valituksissa katsottiin edelleen, ettd kas-
san sddntojen 9 $:n I momentin kohta mui-
den kulujen peittamisestA ei voinut tarkoit-
taa aikaisempien vuosien alijiiiimiii ja luot-
totappioita vaan niilld tarkoitetaan norrnaa-
leja liiketoiminnan vuotuisia kuluj a.

STM:n lausunnon mukaan lisimaksu-
velvollisuus voidaan ottaa sddntciihin, jos se
katsotaan toiminnan kannalta tarpeelliseksi.
E,simerkiksi kassoissa, joiden my<intdmdt
etuudetja perimdt vakuutusmaksut on sddn-
nciissd mddritelty kiinteiksi markkamddrik-
si, voidaan kiiyttiiii siiiintojen mukaisesti
lisdmaksua silloin, kun tilivuoden aikana
kerdtty vakuutusmaksu ei riitd menoihin.

Eldkelautakunnan perustelut
Eldkelautakunta kumosi maksuunpanot. Rat-
kaisut syntyiviit eliikelautakunnan tdysistun-
nossa ddnestdmiillii (1 l-7). Eliikelautakunta
katsoi, ettd TEl-toimintaa harjoittavaa eld-
kekassaa asianmukaisesti hoidettaessa ei voi-
nut syntyd tilinpiiritoksessd vahvistettavaa
alijaamad.

Vammalan seudun eldkekassan siiiinto-
jen 9 $ ei koskenut tilinpiiritoksessd vahvis-
tettua tai siind ennakoitavaa alijddmea. Tili-
vuodelta 1993 vahvistetun alijriiimiin tai tili-
vuodelta 1994 ennakoitavan alijddmdn osuu-
den vakuutusmaksuille ei ndin ollen ollut
perusteita.

Vakuutuskassalaissa ei myoskiiiin kat-
sottu olevan miiiiriiystii, mikii puoltaisi Vam-
malan seudun eldkekassan maksuunpanoa.

Piiiitokset eivdt ole lainvoimaisia.

KALEVI PALOTIE
Elcikelautakunnan

esittelijri
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STM:n ia ETK:n Iausunto
STM ja ETK antoivat asiasta lausunnon.
Lausunnoissa katsottiin, ettd valitus tuli hyki-
t6. Lausuntojen mukaan, kun eldkekassaa
hoidetaan asianmukaisesti, ei ti I i kaudelta pi-
tdisi maksumiiiiritelmiin perusteella muodos-
tua al ij iiiimiiii eikri myoskiiiin yl ij iiiimiiii.

STM:n lausunnon mukaan vakuutuk-
senottajien tuli suorittaa TE,L-vakuutus-
maksua niin paljon kuin tarvittiin elSkekas-
san eldke- ja muiden kustannusten (tappio)
peittiimiseen ja kassan siirintojen mukaan ali-
jii2imii tuli peittii?i seuraavan tilikauden ku-
luessa. STM:n lausunnon samoin kuin
ETK:n lausunnon mukaan tdtd maksuvel-
vollisuutta ei voida esimerkiksi lisdmaksua
koskevalla mii2iriiyksellii rajoittaa el6kekas-
sojen osalta.



Mela-asiamiehen monet haasteet:

ASIAKASPATYELU
ONTARIGINTA

I
F

Eero Heinonen on yksi 240:std Melan asiamiehestd.
Hdnen kotipaikkakunnallaan Kiuruvedelld
on MYEl-vakuutettuja 1 2fi)
ja Melan eldkkeensaajia noin 1 800.

Ptdosin asiamiehet ovat vilieliitiitii itsekin,
mutta sivutoimisesti hoitavat Mela-asiamiehen tehtdvid.
He toimivat linkkind Melan pidkonttorin ja asiakkaiden vdlilld.
Asiamiehistd vajaa 20 on ruotsinkielisid.

Mela-asiamiehen tyo on Eero Heinosen mie-
lestd "sivutoimisesti ympiirivuorokautista
piiiitoimista ty<itii".

Tehtiiviit ovat jatkuvasti laajentuneet ja
monipuolistuneet. Ennen asiamiehen tyrissd
piiiipaino o1i hakemusten tdytthmisessd.
Nykyisin he osallistuvat my<is ratkaisujen
tekemiseen tyrituloasioissa ja Mela-pdivdra-
hoissa. Li siiksi asiamiestd ty<ill i stiiii nykyi-
nen maaseudun henkinen tila. Ahdistus pur-
kautuu vastaanotolla.

Myos tyovilineet ovat muuttuneet olen-
naisesti. Kaikilla Melan asiamiehillii on kan-
nettava mikro, jonka avulla heilld on suora
yhteys Melan rekistereihin.

Eero Heinosella on vastaanottoja Melan
asioissa keskimiiiirin kuutena piiiviinii kuu-
kaudessa.

- Suurin osa tyriajasta kuluu puhelin-

neuvonnassa. Savolaiset kyselevdt aktiivi-
sesti omista asioistaan. Joskus puhelin voi
soida aamulla neljdn aikaan. Kiukku talttuu,
kun asiakas avaa keskustelun "ettd onko se
aamu Teilld yhtd kaunis kuin meilliikin".

Eero Heinosen mielestd asiamiestehtd-
vd on erittdin vaativa. Melan hoitama etuuk-
sien kirjo olisi hallittava kokonaisuudessaan.
Lisiiksi pitdisi tuntea Kelan etuudet ja lomi-
tuslainsddddnto. Melan koulutuspdiviltd saa
paljon tietoa, mutta itsekin on oltava aktii-
vlnen.

- Onneksi olen pikku hiljaa oppinut,
mistd luotettavan tiedon saa. Heinonen tii-
vistiiii.

- Yrittejen siirtyminen eldkkeelle on
monasti ongelmallista. On mietittdvii, selviy-
tyykri puoliso tilalle j[iiviistii tycimiiiiriistii.
Onko sukupolvenvaihdos mahdollinen tai

miten tuotannon supistaminen toteutetaan?
Monilla asiakkailla on huoli ja hiitii

tulevaisuudesta. Puoliso on kuollut tai on
sattunut vakava tapaturma. Tai pitkAstA ela-
mdnty<istd on pakko luopua. Kullekin asi-
akkaalle tulisi varata riittiiviisti aikaa, vaik-
ka hermostuneita ihmisiii parveilisi oven ta-
kana.

Muutoksenhaut ovat yll?ittiiviin ty<illis-
tdvid. Osa valituksista tuntuu turhilta, var-
sinkin, kun muutoksen hakemiseen ei loydy
jiirkeviii perusteita.

Toisaalta eteen tulee myos tapauksia,
joiden taustoja on seurannut jo vuosia. It-
sellekin on tullut vakaa kdsitys, ettii ihmiset
vaatimuksineen ovat oikeassa. Silloin tun-
tuu turhauttavalta, kun hylkii2ivii piiiit<is ei
muutu, kertoo Eero Heinonen.
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Mikrot palvelun parantajana
Mela-asiamiehet siirtyiviit mikrojen kayttA-
jiksi vuosina 1989 - 1990.

- Palvelukykymme parani ratkai sevas-
ti. Ndemme reaaliajassa vakuutustapahtumat
ja eliikekertymiit. Tytitulon muutokset voim-
me ratkaista asiakkaan aikana. Mela-piiivii-
rahat saamme maksuun muutamassa pdivds-
sd, iloitsee Eero Heinonen. Atk:n hyviiksi-
kiiyt<issii on vield paljon tehtiiviiii.

Eero Heinonen kannattaa hakemuksen
tiiyttiimistii suoraan mikrolle. Palkkio-
laskelmat ja liitepaperit syntyvht automaat-
tisesti. Asiakaspalvelu paranee, kun kdsitte-
ly nopeutuu. Ratkaisutyotii olisi myris
mahdollista tehdi enemmiin kentiillii.

Atk-jerj estelmien arvostus tulee muuttu-
maan, jos Melalle siirtyy vastuu lomituksen
jiirjestiimisestii. Olen vakuuttunut, ettd lomi-
tusty<i Melan kautta hoituu aikaisempaa pie-
nemmilld kustannuksilla, Eero Heinonen
painottaa.

miiiiriittiivi i n hintoihin. Yl i kaksinkertaiset
maksut merkitsevdt viiistiimiittii tyritulojen
alentamista ja turvan heikkenemistii. Vilje-
lijoiden eldke muodostuisi jatkossa pddosin
kansaneldkkeestd.

Muutos on edessd joka tapauksessa.
Epdvarmuus varj ostaa vi lj elij <iiden mieltii.
Yksipuoliset uutiset erilaisista tukimuo-
doista syyllistiiviit ja loukkaavat.

- Kaipaan asiallista keskustelua enkd
loan heittdmistii. Asioita ei voida hoitaa
"Mehiin tiimii tiedetiiiin ja mitii se teille kuu-
luu, mitd me teille tehdii[n" -tyyliin, uskoo
Eero Heinonen.

Yhteistytin voima
Olemme kehittdneet Kiuruvedellii paikallis-
tasolla yhteistyotii yhdessii Kelan vien kans-
sa. Asiakkaan juoksuttaminen luukulta toi-
selle on olennaisesti vdhenfynyt ja tyytyviii-
nen asiakas on aina palkitseva.

tii ryydittiiii hyvii henki. Lisiiksi toiminta on
taatun taloudellista. Erityisen mieluista on
ollut yhteistyo Melan tyoturvallisuustoi-
miston kanssa. Olen piiiissyt mukaan tyritur-
val I isuuskoul utuksen toteuttam iseen.

Harrastuksena kiriallisuus
ja musiikki
Heinosten tilalla on peltoa 60 hehtaaria, jolla
viljelliiiin pddosin viljaa, heiniinsiementd ja
kuminaa. Kotiekiinpuolella on yhdistel-
miisikala, jonka hoidosta emdntd vastaa ldhes
tiiysin.

Eeron aika kuluu Mela-asiamiehen teh-
tdvissd ja talviaikana tilalla olevan tilitoi-
miston triissd.

Tilitoimistopalvelu sisdltdd myos ope-
tusta muun muassa muutamissa Pohjois-Sa-
von kansalaisopistoissa. Eero on ollut kah-
deksan vuotta mukana kehittdmdssd erdstd
maatalouden kirjanpito-ohjelmaa ja tdmdn

Melan mahdollisuudet ja uhat
Maatilat ovat hakemassa lisiansioita erilai-
sista sivuelinkeinoista.

Toivon ja uskon, ettd maaseudulle
loytyy runsaasti kannattavaa yritystoimintaa.
joka antaa tyotii ja toimeentuloa perinteisen
maatalousyrittimisen lisiiksi.

Heinosen mielestd Melan tehtdviin so-
pisi hyvin myos YEl-vakuutusten hoito
MYEl-vakuutuksen rinnal la. Asiakaspalve-
lu paranisi, kun asiat hoituisivat yhdeltd luu-
kulta.

MYEL-jiirjestelmdn suurin uhka on va-
kuutusmaksuj en alennusj irj estelmdn poi sta-
minen. Julkisuudessa on puhuttu, ettd on oi-
keudenmukaista, ettd viljelijoiden MYEL-
maksujen alennusjdrjestelmd poistetaan.
Suurelle yleis<ille ei ole kerrottu, mistd
alennusj drj estelmii j ohtuu.

Maatalouden ikdrakenteesta kertoo se,
ettii eliikkeelld on 1,23 henkiloii vakuutettua
kohti. Koko tyoeliikejiirjestelmdssd vastaa-
va luku on 0,531.

Lisiiksi MYEL-jiirjestelmdd rasittavat
SPV-eliikkeet, jotka on sSSdetty maatalou-
den rakennepoliittiseksi viilineeksi. SPV-
eliikkeessiihiin maksetaan henkikille kerry-
neen MYEL-eldkkeen lisiiksi ns. tdydennys-
osaa, j oka vastaa kansaneliikettii.

Valtion osuus MYEl-menoista nayttaa
olennaisesti erilaiselta, jos ylimiiiiriiiset mak-
suosuudet korjataan oikeille paikoilleen.

Yksittiiiselle MYEL-vakuutetulle mak-
sut ovat myris kohtalon kysymys. Sosiaali-
ja terveysministeri arvioi viljelijriiden ole-
van lyhytniikriisiii, jos alentavat tyotulojaan
maksujen vuoksi. Sopii kysyii, kuka haluaa
maksaa sellaisia vakuutusmaksuja, joita var-
masti ei eldkkeend saa takaisin. Ja toisaalta
maksuosuutta ei voi lisiitii Brysselistii

-Yhteyksiii 
tyoeliikejiirjestelmdn sisdl-

lii olisi aihetta parantaa. Yhteiset teemapdi-
vdt ja messuosastot innostaisivat tiiviiseen
yhteistyohon, uskoo Eero Heinonen.

Kansantalouden kannalta olisi j iirkeviiii,
ettii tyrieliikejdrjestelmd, Kela ja muut sosi-
aal ietuuksia kdsittelevdt viranomaiset voisi-
vat piiiistii yhtei seen ti etoj 6rj estelmirin. Viiii-
rinkiiytokset vdhenisivdt ja yhteiskunnalle
syntyisi siiiistriii.

Asiakaspalvelussa on tdrkeiiii, ettii jokai-
nen saa pilkulleen ne edut,jotka hdnelle kuu-
luvat. Yhtd olennaista on myris se, ettei
etuutta makseta liikaa tai vddrin perustein.

Eero Heinonen kertoo olevansa iloinen
mycis siitii, ettd kuuluu Melan asiamieskun-
taan. Asiamiesverkosto on yhtendinen ja tyri-

tiimoilta opettaa viljelijriille maatalouden
atk:ta ja verotusta.

- Harrastuksista tdrkeimmit ovat kir-
jallisuus ja musiikki. Kuuntelen sujuvastija
saatan omaksi iloksi ja perheen kauhuksi
soitella kitaraakin.

Eero tunnetaan myris hauskoista tari-
noista, joita hiin kertoo sekd suullisesti ettd
kirjallisesti. Farmi-teatterin niiyttelijiinii suo-
sio on ollut taattu.

Haastattelu:
SIRPA HAVU

M aata lousyrittrij ie n e lii ke I a ito ks en
ke n t t cio s as ton y ht eys pritillikkr)
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Hibaalasta hie$aksi
u udel leen kou I utu ksel la

Koskaan ei ole liian vanha oppimaan uutta

- Ennen hieroin metallia ia nyt ihmistd,
kertoo innostunut ia tdll6 hetkelld optimistinen
Sulo 0ittinen. Hdn tytiskentelee toista vuotta uudessa tytissd,
itsendisend ammatinharioittajana, hierojana.
Asiakkaita on ilmaantunut pikkuhiljaa
ia tditii on uudessa ammatissa riittdnyt mukavasti.

Oittisella oli takanaan 30 vuoden tyrirupea-
ma suhteellisen raskaissa metallialan toiss6,
joita ei kuitenkaan voinut jatkaa silmdta-
paturman j a siitd seuranneiden ndkcioireitten
vuoksi.

Uudelleenkoulutuksen jiilkeen ikiiii on
yli 50 r,uotta ja innostusta uuteen tyohon ai-
nakin yhtii paljon kuin nuorella koulunsa
piiiittiineellii. Ammatillinen kuntoutus toteu-
tui tydelAkekuntoutuksena.

Sisua muutokset ja niiden ldpivieminen
ovat vaatineet. Matkan varrella on ollut vas-
toinkiiymisiiikin, mutta yrittAmisella ja pe-
rddnantamattomuudel la vaikei sta ti lanteista
on piiiisty eteenpiin.

Tapaturma pakotti arvioimaan
tyii- ia eldmdntilanteen uudelleen
Vapaa-ajan puuhailussa iso halko putosi Oit-
tisen otsaan, mistd seurauksena oli mm. ai-
voverenvuoto ja silmiilihashalvaus. Sittem-
min kdvi ilmi, ettd Oittiselle tulee jiiiimiiiin
pysyvii niikemishiiirio, kaksoiskuvat ja ste-
reonion puuftuminen. Tdssd tilanteessa am-
matinvaihto tuli todella pohdittavaksi; enti-
sessd, levyseppii-hitsaaj an tyrissd j atkami nen
ei ollut endd mahdollista.

Sairauslomat jatkuivat niin pitkiiiin, ettii
tycikyvyttrimyyseliikej akso ol i edessii. Tyo-
eldkelaitos arvioi kuitenkin tyrihonpaluu-
mahdollisuuksia olevan johonkin muuhun
tyoh<in.

Terveydentilaa j a kuntoutumi svaihtoeh-
toja selviteltiin perin pohjin kuntoutuskes-

kuksen tyoklinikalla.
Oittinen tyoskenteli moniammatillisen

tiimin kanssa kokeillen erilaisia tydtehtAvia
sen jdlkeen kun oli liipikiiynyt miiiiriittyj?i
liiiiketieteellisiii, psykologisia ja sosiaali sia
tutkimuksia. Niiiden selvitysten ja kokei-
lujen jiilkeen vakavasti otettavaksi vaih-
toehdoksi jiii kouluttautuminen hierojaksi.

Koulunpenkille meno keski-ikiisend
vaatii oman rohkeutensa
Ennen kuin Sulo Oittinen hyviiksyttiin hiero-
jankurssille, oppilaitos suositteli koulutusko-
keilua, joka toteutui parin viikon pituisenaja
tycieldkekuntoutuksena. Kokeilun avulla voi-
tiin varmistaa alan sopivuus ja mielekkyrys
terveydentilaan ja muuhun eldmdn-
tilanteeseen ndhden.

Koulutuskokeilu ja ammattiin tutustu-
minen sujuivat niin hienosti, ettd sekd Su-
lon kokemukset ettA asiantuntijoiden kiit-
tiiviit ja rohkaisevat lausunnot varmistivat
uudelleenkoulutussuunnitelman.

Sulo Oittinen piiiisi kurssille ja opiskelu
liihti kiiyntiin. Sulo osoittautui kurssinsa
vanhimmaksi, seuraavat olivat viisi vuotta
nuorempia ja nuorin oman tyttdren ikiiinen,
25-vuotias.

-VAlilla tuli tosi epdvarma o1o, tulee-
ko tdst6 mitAan, Sulo muistelee. Tulevaisuus
pelotti, opiskeluasioiden ohella myos koti-
asiat huolettivat, koska Sulo asui viikot opis-
kelupaikkakunnalla.

Sulo oli kuitenkin piiiittiinyt niiyttiiii, ettii

vanhempikin piirjiiii opiskelussa. H[n val-
mistui vajaan vuoden opiskelun jiilkeen am-
mattihierojaksi S4-vuotiaana, yhtend kurs-
sinsa parhaista.

Oma yritys -ainoa vaihtoehto tytillistyii
Jo opiskeluaikana, harjoittelujaksoilla olles-
saan, Sulo Oittinen oli pohtinut yhtend vaih-
toehtona ryhtymistii omaan lukuun tyosken-
televdksi hierojaksi. Siind vaiheessa niiytti
selviiltii, ettii ty<itii ei ainakaan omalta asuin-
paikkakunnalta toisen palveluksessa saa. As-
kel kunnon duunarista itsendiseksi yrittiijiiksi
tuntui isolta.

Omaa toimintaa varten piti suunnitella
ty<iskentelypaikka ja investoida tyoviilinei-
siin. Oittinen otti asioista selviiii ja hankki
tarvittavat luvat voidakseen remontoida ko-
titaloon sopivan vastaanottotilan hierojan
tycitd varten. Tavoitteena oli tyoskennellii
omatahtisesti ja joustavasti aina tilanteen
mukaan ja ilman tyrimatkojen rasitusta.

-Paikkakunnan 
tarjoamissa oman yri-

tyksen perustamiseen liittyvissii tuki- ja oh-
jausasioissa olisi kyllii ollut toivomisen va-
raa, Oittinen toteaa.

Koska tyoeliikekuntoutuksen kriteerit
tdyttyivdt, h?inellii oli mahdollisuus saada
tukea koulutuksen jiilkeen ns. harkinnanva-
raisena kuntoutusavustuksena, kuuden kuu-
kauden kertasuorituksena. Tiillii summalla
Sul o piiiisi tekemddn kiireisimmiit investoin-
nit ja hankinnat sekd laittamaan vastaanot-
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totilat kuntoon. Niiin hierontatyolle saatiin
puitteetja itse tyo saattoi alkaa.

Miten saada asiakkaita?
Sulo laittoi paikallislehtiin ilmoituksen, sa-
moin kuin liihikauppojen ilmoitustauluille
tehddkseen itseii?in tunnetuksi. Asiakkaita
tuli, mutta kovin harvakseltaan. Alkoi tuntua
silrd, ettei tiistii taida leipii irrota. Markki-
nointia ja mainostamista ei opiskeluohjel-
massa korostettu tarpeeksi. Sen Oittinen kat-
soo puutteeksi.

Sisukkaasti Sulo jatkoi kuitenkin pik-
kuilmoittelua. "Puskaradio" alkoi myos toi-
mia. Sulo Oittisen tyonteon periaate: "tee
tyosijoka ainoa kerta niin hyvin kuin osaat",
on tuottanut pikku hiljaa tulosta. Kiirsiviil-
lisellii ja huolellisella paneutumisella ihmis-
ten vaivoihin ja perusteellisella ty<iskente-
lyllI vaivojen helpottamiseksi, asiakkaita on
vAhitellen tullut lisiiii.

-Tiillii hetkellii asiakkaita on 30-40 vii-
kossa. Tavoitteena on 50 asiakasta viikkoa
kohden, Oittinen toivoo. Jokunen on tullut
liiiikiirin 1?ihetteellii.

-Tyytyviiisimpid ovat eliikel5iset, Oir
tinen kertoo. Paljon myos keski-ikiiisiii nai-
sia hakeutuu Oittisen kdsien hoitoon niska-
ja hartiavaivoineen, jotka ovat syntyneet eri-
laisissa rasittavissa fyysisissii toissii hoito-
ja palvelualalla sekii tietenkin piiiitetyossii.

Koko ajan kuitenkin pitiiti keksiii uusia
"markkinointiviiyliii" ja tehdii itseiiiin ja tyo-
tddn tunnetuksi.

Hiljattain Sulo Oittisella oli mahdolli-
suus k?iydii eriiiillii tyopaikalla pitrimrissii
"hierontapiivea". SiitA tuli onnistunut koke-
mus sekd hierojalle ettd hierottaville tyonte-
kijriille, jotka jo kuuleman mukaan odotta-
vat seuraavaa kertaa. Tycinantaja oli antanut
tyrintekijoilleen "lainaksi" puoli tuntia tyo-
aikaa niska-hartiaseudun hierontaa varten.

Tuloksena o1i tyytyviiisyyttii, joka
vaikuttaa ty<isuoritukseenkin, Oittinen us-
koo.

-Tyrinantajien 
kannattaisi kyllii satsa-

ta tdlldiseen, ehdottaa Oittinen. Niiin viihiil-
lii olisi mahdollisuus tyotulosta paraltaa;
tyontekijoiden mieliala nousee ja tyriporu-
kassakin menee paremmin.

Hyvfl palaute ja
tydn tulokset innostavat
Erilaisista hankaluuksista huolimatta Sulo
Oittinen suhtautuu optimistisesti ja innos-
tuneesti ty6honsii. Tiillii hetkellii tuntuu jo sil-
tii, ett?i tdmd onnistuu. Asiakkaiden antama
ldmmin ja kannustava palaute seki tyrin tu-
loksesta efta tiloista lisiiii intoa jatkamaan.

-En ainakaan yhtiiiin kadu, Oittinen to-
teaa uudelleenkouluttautumisprosessistaan.
-Minulla on vain tiimii yksi eliimii, ja jos oli-
sin ollut vain eldkkeelld, olisi paljon jiiiinyt
kokematta.

Sulo on nyt 55-vuotiasja hyvdssd alus-
sa uudella urallaan. Niiin hiin on erinomai-
sena esimerkkind monelle entisen tyonsii jiit-
tdmddn joutuneelle sairastuneelle: muitakin

vaihtoehtoja on kuin jiiiidii eliikkeelle tai
tyottomyystilastoj a paisuttamaan siitii huo-
limatta, ettd ei ole endd ihan nuori ja on sai-
rauksista johtuvia hankaluuksia.

-Tiimii on mielenkiintoista ja haasteel-
lista, Oittinen arvioi uutta ammattiaan. Al-
kuaikojen pelot ovat hdlvenneetja tilalle on
tullut varmuutta ja optimismia.

- Kannattaa yrittii?i, Sulo Oittinen roh-
kaisee muita samanlaisessa eldmdntilan-
teessa olevia.

Haastattelu:
KIRSTI VARPULA

Kes kinciis e n e lcikevakuttt usy h t i r)
EltikeVarman
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Aiankohtaista u I komai lta

ITALIA OTTAA MALLIA RUOTSISTA
Eld keu ud istus hyvd ksytty parlamentissa

Italian parlamentti hyviiksyi elo-
kuussa maan eldkejdrjestelmien
laajaa uudistusta koskevat laki-
esitykset. Edellinen palkansaaji-
en yleistii eliikejiirjestelmiiii
koskeva uudisrus kdynnistyi vas-
ta kaksi vuotta sitten, vuoden
1993 alusta. Silloin eliikeikiii ja
vdhimmdisvakuutusaikaa eliik-
keen saamiseksi nostettiin ja
eldkkeen miiiiriiy.tymisperusteita
muutettiin.

Muutosten toteuttamisaika-
taulua pidettiin alun alkaenkin
liian hitaana ja itse muutoksia
riittamattomina. Ty<intekijiijiir-
jestrit vastustivat kuitenkin lisii-
leikkauksia pitkii2in, yhteisym-
mdrrykseen piiiistiin vasta touko-
kuussa 1995.

Uudistus merkitsee koko Ita-
lian eliikejiirjestelmdn perusteel-
lista muutosta. Se koskee kaikkia
eri tyontekijiiryhmiii julkisen
ja yksityisen sektorin palkansaa-
jia, itseniiisiii yrittiijiii sekd maan-
viljelijoitii - ja yhteniiistii2i nii-

den tdhdn asti erilaista eldketur-
vaa.

Uuden eliikejiirjestelmdn on
myris tarkoitus jattAa nykyistii
enemmdn tilaa tyrinantajakohtai-
si1le, rahastoiville lisiieliikejiirjes-
telmille. Niiden verotusta koske-
vaa lai nsddddnttid uudistettiin sa-
massa yhteydessd.

Lakisddteinen eliikejiirj estel-
md tulee muistuttamaan keskei-
siltd osiltaan Ruotsin uutta van-
huuseliikej iiryestelmid. Vanhuus-
elike tulee miiiiriiytymiiiin koko
tyohistorian aikana maksettujen
vakuutusmaksujen mddrdn pe-
rusteella ja on siinii mielessh
"maksuperusteinen".

Kunkin vuoden elikkeet ra-
hoitetaan kuitenkin samana
vuonna keriityillii vakuutusmak-
suilla, joten rahoitus perustuu
edelleen jakoj iirj estelmiiiin. Kart-
tunutta eliikettii ei tyrissiioloai-
kana endd tarkisteta hinta- tai
palkkaindeksilld, vaan tarkistuk-
set perustuvat BKT:n keskimiiii-

rdiseen wotuiseen kasvuun vii-
den tarkistusta edeltdvdn vuoden
ajalta. Tiissii suhteessa j2irjestel-
md poikkeaa Ruotsin uudesta jdr-
jestelmiistii.

El2ikkeelle voi uudessa van-
huusel[kejiirjestelmissi siirtyn
haluamanaan ajankohtana 57:n ja
65 ik2ivuoden viilillii. Eliikkeen
mddrd on kuitenkin sitd pienem-
pi, mit?i aikaisemmin eliikkeelle
siirrfeen, koska ajanjakso jolle
karffunut eldkeoikeus eliikettii
mddrdttiessd jaetaan. pitenee.
Joustavan eliikeiiin tullessa voi-
maan poistuu kokonaan mahdol-
lisuus jiiiidii varhennetulle eldk-
keelle pitkiin vakuutusajan perus-
teella. Tdmdn ns. seniorieldkkeen
myrintiimiskriteereitd tiuken-
netaan asteittain jo siirtymiiaika-
na.

Uusi eliikejiirjestelmd tulee
voimaan asteittain vuoden 1996
alusta. Yli l8 vuotta vakuutus-
maksuja maksaneiden eldkkeet
miiiiriiy[.viit aikaisempien sddn-

tojen mukaan. Sita vahemman ai-
kaa vakuutuksessa olleiden eldk-
keet meereltlviit sekii vanhojen
ettd uusien siiiintojen mukaan pro
rata -periaatteella: vanhojen
siiZint<ijen mukaan ajalta ennen
vuotta 1996 ja uusien siiiintojen
mukaan vuoden 1996 i2ilkeiseltii
ajalta.

Kokonaisuudessaan uusi
jiirjestelmii joustavine eliikeiki-
neen koskee vasta vuonna 1996
vakuufukseen tulevia.

Vuoden 1996 alusta mycis
perhe-eliikej iirj estelmiii uudiste-
taan niin, ettd leskeneldke muut-
tuu tuloharkintaiseksi.

Eliikejiirjestelmdn uutta re-
formia lyhyelln aikaviilillii pidet-
tiin viilttiimiittrimiinii, koska tyo-
nantaja- ja tyontekijiimaksut ei-
vdt ole riittdneet eldkkeiden kus-
tantamiseen vaan valtionosuus
on kasvanut vuosi vuodelta. Tdnd
vuonna valtion maksuosuus Kan-
sallisen sosiaalivakuutuslai-
toksen (INPS) maksamista eldk-
keistd on 26,5 prosenttia, kun se
vuonna 1990 oli 24.7 prosenttia.

Eliikemenojen kasvu on
oleellisesti pahentanut valtionta-
louden ahjiiiimiiii. Eliikemenoja
on kasvattanut ennenkaikkea var-
hennettujen eliikkeiden mddrdn
kasvu. Helpofusta ei kuitenkaan
ole ndhtdvissii myoskiiiin pitkiillii
aikaviilillii, silld Italian vdestci
ikiiiintyy nopeammin kuin vdestri
uselmmrssa mulssa malssa.

Liike-eliimiin edustajat ovat
arvostelleet vuoden 1996 alusta
asteiftain voimaan tulevaa uudis-
tusta, samoin kuin sitii edeltiinyt-
td ruoden 1993 uudistusta. liian
hitaasta voimaan tulosta. Sen
ldhivuosina valtiolle tuottamien
kustannussddstcijen on katsottu
olevan liian viih?iiset.

Erityisesti arvostelua on
her[ttiinyt se, ettd pitkiiiin vakuu-
tusaikaan perustuvasta varhais-
eldkkeestd luolutaan vasta pitkdn
siirtymiikauden jiilkeen. T[mdn
nopeampaan uudistukseen ei
kuitenkaan katsottu olevan poliit-
tisia edellytyksiii.

\l \ l ll
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IBIS.KONFERENSSI 1995
BARGELONASSA

Vuoden 1995 IBIS-konferenssi
jiirjestettiin toukokuussa Barce-
lonassa. Vaikka kyseessd oli 25-
vuotisjuhlakokous, olivat koko-
uksen aiheet ja puhujat pikem-
minkin tulevaisuuteen kuin men-
neeseen suuntautuneita. Maa-
kohtaisissa katsauksissa tarkas-
teltiin elziketurvassa tapahtuneita
ja vireill?i olevia muutoksia muun
muassa Ranskassa. jossa viime
\uonna kiiynnistyi laaja eldkeuu-
distus, seki Portugalissa ja
USA:ssa.

Yksi mielenkiintoisimmista
yleisaiheista oli Anne Maherin ja
Robert Schurinkin esitys 'epdta-
vallisissa' tyrisuhteissa olevista
tyontekij<iistii ja heidiin sosiaali-
turvastaan. Epiitavallisilla fyo-
suhteilla puhujat tarkoittivat
kaikkia niita ryosuhteita, joissa
tyoaika on jokin muu kuin taval-
linen kahdeksasta neljddn maa-
nantaista perj antaihin. Tiillaisissa
tyosuhteissa olevien tyontekijoi-
den mddrd on puhujien mukaan
kasvamassa nopeasti.

Lakisd"dteiset sosiaaliturva-
jiirjestelmiit kohtelevat puhujien
mukaan kuitenkin vield monessa
maassa erilaisissa osa-aikaisissaja miiiiriiaikaisissa tyrisuhteissa
olevia eri tavoin kuin kokopiiivii-
tyontekijriitii.

EU-tasolla asiaan on yritetty
loytiiii ratkaisua asiaa koskevin
direktiiviesityksin. Ne eivdt
kuitenkaan vielii ole johtaneet tu-
loksiin. Esityksiii on vastustanut
muun muassa Iso-Britannia, joka
on katsonut niiden rajoittavan lii-
aksi sek6 tyonantajien ettii tyon-
tekijtiiden vapauksia.

Euroopan tuomioisluimen-
kaan pii2itrikset. jotka ovat osit-
tain parantaneet osa-aikatyrin-
tekijoiden asemaa, eivdt Maherin
mukaan ratkaise kaikkia "epdta-
vallisiin tydsuhteisiin" liittyviii
ongelmia.

Puhujat katsoivat, ettd jous-
tavilla lisiieliikej iirj estelmillii tul-
laan lisiiiintyviisti korvaamaan
lakisddteisten eliikej iirj estelmien
puutteita tiillii alueella. Nekiiiin

eiviit yksiniiiin riitii. Puhujien
mukaan tulisi loytaa ratkaisu,
joka parantaisi "epdtavallisissa"
ty<isuhteissa olevien tyontekij oi-
den oikeutta lakisdAteiseen ja
tyonantajan jiirjestiimiiiin sosiaa-
liturvaan ilman etta tyonantajat
sen seurauksena kokonaan luo-
puisivat tdllaisen henkiloston
palkkaamisesta.

Toinen mielenkiintoinen
yleisaihe konferenssissa oli pa-
neelikeskustelu siitii, kumpi on
parempi etuusperusteinen vai
maksuperusteinen eliikejii{es-
telmd. Kyse oli liihinnii tyrinan-
tajakohtaisista eliikej?irjestelmis-
ta.

Yleisvaikutelmaksi keskus-
telusta ja yleisrin kommenteista
jiii, ettii maksuperusteista jiirjes-
telm?iii puolustivat liihinnii nuo-
ret, menevdt miehet, jotka edusti-
vat ty<inantaj ia. Etuusperusteinen
jiirjestelmii voitti vielii yleisoiiii-
nestyksen vanhempien ja koke-
neempien konsulttien ddnin.

SINIKKA LAITINEN
E\tiketurvakeskuksen

tutkija J

T-wemrgg

Gaudin suunnittelema Pyhcin perheen temppeli Barcelonassa.
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Tiedoksi
Pohjoismainen tiedottajakokous Hai kossa

Kolmas Pohjoismainen sosiaali-
alan tiedottajien kokous pidettiin
16.-18.8. 1995 Haikossa. Osallis-
tujia oli nelisenkymmentd kaikis-
ta Pohjoismaista.

Erityistutkija Bo Lundqvist
Eldketurvakeskuksesta vertaili
esityksessddn sosiaalivakuutus-
alalla tapahtuneita muutoksia eri
Pohjoismaissa. Kiristynyt talou-
dellinen tilanne on aiheuttanut
painetta etuuksien Ieikkaamisiin
ja negatiivisista asioista tiedotta-
minen puolestaan asettaa tiedot-
tajan tyolle uusia haasteita.

Suomen ruotsinkielisen ra-
dion ohjelmapiitillikto Tom Mo-
ring puolestaan tarkasteli uuden
tekniikan vaikutuksia tiedottaj an

tyon muuttumiseen. Tulevaisuu-
den tiedottaminen voi ollakin
monimuotoista, interaktiivista,
kun kotikoneisiin (puhelin, tele-
visio ja mikro) liitetiiiin lisiiii
mahdollisuuksia.

Jokainen Pohjoismaa kertoi
kuulumisensa. Esimerkiksi Ruot-
sissa on meneillddn mittava kam-
panja uuden eliikej?irjestelmiin
tiedottamisesta j a norj alaiset ker-
toivat oman jiirjestelmiinse 100-
vuotisjuhlan yhteyteen ajoitetun
uuden graafisen ilmeen tiedotus-
kampanjasta.

Islannissa on alkanut ilmes-
tyd uusi asiakaslehti ja Tanska
osallistuu EU:n telemaattisten
palvelujen kehittiimisprojektiin.

Suomalaisten panos uuden tek-
niikan hyddyntdmisessd on El-
mo-eldketietopankki. Ryhmii-
tciissii mietittiin muun muassa In-
temetin kiiyttomahdollisuuksia,
joita erityisesti Ruotsissa ja Nor-
jassa on pohdittu.

Pohjoismaisia tiedottajako-
kouksia on jii{estetty kaksi ker-
taa aiemmin, Ruotsissa ja Norjas-
sa. Tdnd vuonna isdntdmaana oli
Suomi. Jiirjestelytoimikunnan
puheenjohtajana toimi viestintd-
piiiillikko Pirkko Jiiiiskeliiinen
Eldketurvakeskuksesta. Ensi
vuonna kokous pidetiiiin
Islannissa.

valmistellaan tyciryhmiissii, j onka
puheenj ohtaj ana on Marj a-Leena
Seppiilii ja sihteerinii Heli Ovas-
kainen, ETK:sta.

Ohjeet koskevat miiiiriiaikai-
sen fy6ky\)rttcimyyseliikkeen ti-
lalle tulevaa kuntoutustukea.
kuntoutuksen ajalta eldkkeeseen
maksettavaa kuntoutuskorotusta
j a osaeldkkeen ennakkopddttistd.

LEL-tydntekiitiille
jaetaan tytisuhde-
rekisteriotteita

LEL-alojen ty<intekijiit saavat
tycisuhderekisteriotteen joko syk-
syn tai ensi kev6dn kuluessa. Ot-
teet j aetaan LEL Tyoeliikekassan,
Eldketurvakeskuksen ja LEL-
alojen ammattiliittojen eli Auto-
j a Kuljetusalan Ty<intekij?iliiton,
Puu- ja Erityisalojen Liiton ja
Rakennusliiton yhteistyonii.

Loka-marraskuussa tana
vuonna otteen saavat maatalous,
metsii- j a satamatyontekij et. Hel-
mi-huhtikuussa ensi vuonna ot-
teet ldhtevdt rakennustyonteki-
joille. Tyosuhderekisteriote lihe-
tetiiiin kaikkiaan yli 100 000 hen-
kilolle.

Edellisen kerran vastaava ja-
kelu toteutettiin kolme vuotla sit-
ten.

Riitta HeinonenTarja Tuomisto

Ty6eld keuudistus 96: n soveltam isohjeita val m iste levat tytiryhm dt

Vuoden 1996 alusta tyoeliiketur-
vaan tulevat tdrkeimmdt muutok-
set koskevat indeksij iirj estelmiiii
sekii eliikepalkan ja tulevan ajan
laskutapaa. Myriskin tyrikyvyttri-
myyseliikkeitd koskevia sddn-
nriksid muutetaan.

Soveltamisohjeiden laati-
mista varten on perustettu kaksi
tyoryhmiiii, joissa on jiiseninii
tycieliikelaitosten edustajia. Ta-
voitteena on, ettd tyriryhmdt saa-
vat soveltamisohjeet valmiiksi
31.12.1995 mennessd.

Eliikkeen mddrdytymiseen
liiuyviii soveltamisohjeita val-
mistellaan tyoryhmdssd, jonka
puheenjohtajana on Elisa Rauha-
maa ja sihteereind Marjukka Hie-
taniemija Liisa Kotamies, ETK:-
sta.

Ohjeet koskevat eldkkeen
karttumista tulevalta ajalta, tu-
levan ajan oikeutta, eliikepalkan
laskusddnnon muutosta ja indek-
sij iirj estelmiin muutosta.

Ty<i kyv y ttri myy s e I iikke e -
seen liittyvid soveltamisohjeita

36

Elisa Rauhamaa

T-weuxeg

t
1

Ykrl *lI

,lllll

B



EUIKE.SAMMOLLE
laatusertifikaatti

Louekoski tytieldkeyhtiditii koskevan
lainsddddnntin selvitysmieheksi

Suomen Standardisoimisliitto
SFS on mycintiinyt El2ike-Sam-
mon neuvontapalveluille laatu-
sertifikaatin todistuksena ISO
9002 -standardin mukaisesta pal-
velusta.

Sertifiointi soveltuu hyvin
osaksi Eliike-Sammon laatutoi-
mintaa, jonka mukaisesti pyri-
tddn jatkuvaan laadun parantami-
seen toiminnan tehokkuuden ja
korkean asiakastyytyviiisyyden
saalrrttamiseksi.

Ekike-Sampo on ensimmdi-
nen suomalainen vakuutusyhtiri,
joka on saavuttanut ISO-jiirjes-
telmin mukaisen sertifikaatin
laatujii{estelmdlleen. Eurooppa-
laisista vakuutusyhtioisth vain

yhdellii on Eldke-Sammon lisdk-
si laatusertifikaatti, ja sekin on
mycinnetty liihinnii yhtion sisiii-
sel1e tietotekniikalle. Eliike-Sam-
mon sertifikaatti koskee toimin-
nallista laatua ja asiakaspalvelua.

Neuvontapalvelut antaa
opastusta tyciel6keasioissa ja
muissa sosiaaliturvaan liittyvissri
kysymyksissii. Palvelua kiiyttii-
vdt valtakunnallisesti sek?i Eliike-
Sammon asiakkaat efta yhteistoi-
mintayhtididen myynti- ja palve-
luverkostot.

SFS on kansainvdlisen sefli-
fiointiverkoston EQNetin jiisen.
EQNetissii ovat mukana useat
Euroopan maat sekd Japani,
Australia, Israel ja Uusi-Seelanti.

Sosiaali- ja terveysministeri Si-
nikka Mrinkdre on kutsunut
eduskunnan varapuhemies Matti
Louekosken selvitysmieheksi,
jonka tehtdvdnd on valmistella
hallituksen esityksen muotoon
laadittu ehdotus laiksi tydeliike-
yhti<iistzi tai muuten tarpeellisiksi
niihtiivistii ty<ieliikeyhti<iiden
asemaa koskevan lainsddddnnrin
muutoksista.

Louekosken apuna on kol-
me asiantuntijaa, joista yksi on
tyonantaj aj iir; estcij en, yksi tyon-
tekijiijiirjestojen ja yksi sosiaali-
ja terveysm insiteririn osoittama.

Sosiaali- ja terveysministeri
Mrinkare on myris pyytanyt, etta
toimitusjohtaja Kari Puron joh-
dolla toiminut eldkeuudistuksen
valmistellut tyoryhmii jatkaisi
toimintaansa tehtavanAAn val-
mistel la esitys tarpeellisiksi muu-
toksiksi eliikeyhti<iiden sijoitus-
toiminnassa.

Tyciryhmiisszi on ty<imarkki-
najiir.;estojen ja eliikeyhtioiden
edustus. Tyciryhmii tulee kuule-
maan muun muassa valtiovarain-
ministericitii ja Suomen Pankkia.

Luopumistuki hyvdksytty Euroopan unaonissa

Euroopan unionin komissio on
hyviiksynyt maatalousyrittiij ien
luopumistukiohj elman. Piititostii
on odottanut 700 hakemusta.

Suomen luopumistuki vastaa
EU:n ehtojen mukaista viljelijoi-
den varhaiseliikettii. Laki on tul-
lut voimaan jo vuodenvaihteessa,
mutta EU:n hyviiksyntii sen eh-
doille on puuttunut. K?isittelyssii
on erdild kohtia tarkennettu. joten
lainsiiiidiintoii joudutaan hieman
muuttamaan. EU korvaa jiiqes-

telmdn kustannuksista noin puo-
let.

Luopumistukea on voinut
hakea jo aikaisemmin, mutta pdd-
triksiii on pddsty antamaan vasta
syyskuun alusta. Loput piiiitok-
sistii pyntiiiin postittamaan haki-joille mahdollisimman pian.
Hakemuksia on tehty kuutisensa-
taa.

Luopumistukea voi hakea
vuosina 1995 - 1999.

Luopumistukea voi saada 55

-64-vuotias viljelija, joka on vil-
jelly tilaa priiitoimisesti viimeiset
kymmenen vuotta. Pysyviiii elii-
kettd saava ei voi saada luopu-
mistukea. Nuorempi, 50 vuotta
tiiyttiinyt puoliso voi saada uinu-
van oikeuden tukeen vanhem-
man puolison rinnalla. Tukea ale-
taan maksaa hiinelle 55-vuotis-
piiiviin jiilkeen.

Jiirjestelmiin tdrkein tavoire
on tilakoon suurentaminen. joten
tilan pellot on myytivd tai vuok-

rattava joko sukupolvenvaihdok-
sella jatkajalle tai naapuriviljeli-
jtille lisiimaaksi. Jos kukaan ei
halua jatkaa viljelyii, voi pellot
jiittiiii pois viljelystii, metsittdd tai
kiiyttiiii I uonnonsuojel uun.
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Tytitt0myyspeivdraha
tt

mytis maata lousyrittdid I le
Tytitttimyysturvalaki muuttui vuoden 1995 alusta siten,
ettd myds maata lousyrittdj i I le tu I i oi keus tytitttimyyspd ivdrahaa n.
Tytittdmyystu rva la issa maata lousyrittiiidnd pidetdd n hen ki l6d,
ioka pfrdtointaan varten on velvollinen ottamaan
MYEL-vaku utu ksen maata lousyrittiii ien eld kela i n m u kaa n.
Yrittdidnii pidetdtin myds m aata Iousyrityksen
perheyrityksen jdsentd ja avopuolisoa.

Maatalousyrittajilla, joiden tyot- Milloin maatalousyritttijdn Peruspjijvdraha ja
trimyys oli alkanut ennen tVtitt6mWStUrvadakSUUn? anSiOSidOnnainen
t 't '1994' oli oikeus ptl*tlyl; i"naiarri' 

"o.rrvt"taan, 
trt.n pdivdraha

rahaan, jos yrittiijii ei tydllistyxlt ;;ii;kil ilmoitiautumista tyci- i,aiviirahaa maksetaan tyrittomiil-
omassa yrityksessddn . P:,1',. 

""i*ri"i-iri"* ty<;ttomana le yrittiijiille enintddn sbo pairaa
pdivdrahaan sovellettiin $]tPI; ;y;;h"ku";;, tyokykyisenii ja neijan perakkaisen katenterivuo-kintaa' Tycittcimyysturvalaki f"t""itJwtita n*.uuru. - 

den aikana. Pdivdrahaan ei sovel-
muuttui vuoden too+ 1l1stq 1i- Tidd;rsrurvalain 5 a g:ssii leta tarveharkintaa. peruspdivd-
ten, ettd pdivdrahan :-"".TT:l raaa.iaar- pidtoimisen yrittaSan rahan maksaa Kansanelakelaitos
edellytti tyossiioloehd"l.g[q ;;k;;d.J""-tyotto.yyriu*u-. ja se on tdn[ vuonna 118 rnark-
mistd. Koska tyossiioloehto tiiyt- Otil;;yr*i, .;os paatoi-ir", -kuu 

piiiviissii.tyi vain palkkatyossii, {lll?l1t ,.ft,ai "'r'i,iri"iturut tai todis- insioturva jiirjesretiiiin eril-jiiiviit piiiviirahaoikeuden ulko- i"i"ii^,it"rtiyttiinyt yrittiijiitoi- lisissii yrittiijiikurroirru. Jdsenek-puolelle' minnanvdhintaann"larkuukau- si piiiisee Srorr"r.u asuva, alle
den ajaksi. YrittajAlla, joka aiem- 65-vuotias yrittiij?i, jonka toi-

MyEl-yrittiij?in min on ryollistynyt omassa yri- meentulo perustuu yritystoimin-

tvtissairroerrlo ilIj,l?,,lll;i',i,ll:;-illr ffti:_ lH:x,*fl'#l,1lJ*H" j."':llilJ;
Peruspdivdrhaan on oikeul-113.- i;ffiil;;;?iiittynyt. liittyminen on vapaaehroista.
talousyrittiijiillii, joku .,l1r_t'-14 i;it-nrlun lop"ttu.rinen voi- yritteja voi iise valira sen tu-
fycissiioloehdon' TyossSoloehto auun- oroittuu esimerkiksi tilan lotason, josta vakuuttaa itsensd.
tiivttvy, kun henkil<i "t':l],11,_'-ii. ;t*iila- Sen sijaan kayftd- ja Se voi oila enintddn MyEL-ryo-
meisen '"r.roden aikana loiminut ;fi;;;"i;uudeita o., iuourt- tulo. piiiviirahan suuruus miiiiriiy-
kaksi vuotta yrittiijiinii site,n,.ettii i*". iii"" 

"*inrakennusta 
ei tar- tyy tyotulon mukaan. Jdsenmai<-

yritystoiminta on laajuud,eltaan ;;;;yy;;. Mahdollinen myyn- su kissaan on enimmilldrin 3,5
olennaista' Ytityttoin1ll13,.-:j ti""itt" 1'"rt"tetaan tyotulon"mu- prosenttia ty6tulosta.
olennaista, jos siitii *3,11:lq il";;. V;;i;;en jiilkeen pdiv6ra- Maatalousyrittiijillii ei oleMYEl-tyotulo on. lahiltean r,uoil.ur-roiuttuu. perusteilla omaa kassaa eiviitkii
2 360 markkaa kuukaudessa -- y;itri",minnan keskeyttii- ,l5"t1at vield ole olleet erityisen
vuoden 1995 indeksin -'kT..l; .ir"n--,i*ittaminen on ongel- kiinnostuneita liittymiiiin tyotto-

Peruspdivdrahassa vrillljl,, ;;lii".;. y"ttiijiin on osoitetiava mlyskassan jaseniksi. t tol.n
ty<issdoloehtoon voidaan lukea ivor"i-"t"i.ikunnalle, ettii yri- aleneminen eiinnosta ylimiiiiiiii-
tvtissaolo ja vritvstoimiill *:- ;G"i;i;i;;, keskeyynyt. ray- siin maksuihin. Maaialousyrit-
den 1994 alusta lukien' Niiin ol- ii""t rta ..ar osoitui,in ]tavEi- tdjille selkeiisri suurempi rnerki-
len maatalousvrittiijii voi ,ylda ;;i.;"n;;;piiiirryminen. tyionperuspiiiviirahalla.peruspdivdrahaa aikaisintaan - - Oi.r"uin"n muutos aikai_
1.1.1996 lukien.

An s i oo n suh teutetu n 
. .p 

d i v d - i:H 1?,: "."J j:t:i' fr?'H#L[:
rahan saaminen edellyniiii. ettii l;il;-;;tos tai karjan hdvit_
maatalousyrirtiijii on "lT li::li ;t;il; ofteuta tyottrimyys_jdsenend viihintiiiin kaksi vuotta il;;;.ja maksanut tdmdn ajan sen jii-
senmaksuja. Kassaan liittyneiden
yrittiijien tycissdoloehtoon lue- SIRPA HAVU
taan yritystoiminta aikaisintaan Maatalousvritttiiien
vuoden 1995 alusta. Tiimiin elcikelaitoksen
vuoksi ansiopdivdrahaoikeus kenttiiosaston
pddsddntoisesti voi alkaa yhteyspcicillikkr)
1.1.1997
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t
Eld keva kuutusosa keyhtiti
Verdandi

Dilp.ekon. Folke Lindstrc)m on
nimitetty 1.9. lukien Eldkevakuu-
tusosakeyhtici Verdandin toimi-
tusjohtajaksi. Hdn on toiminut ai-
kaisemmin yhti<in varatoimitus-
johtajana. Lindstr<im seuraa teh-
tdvdssd FM Kun Ljungmania.

Toimitusjohtajan assistentiksi on
nimitetty dipl.kirjeenvaihtaja
Gunilla Bergmann. Hiin tulee
myris vastaamaan Verdandi-yh-
tioiden tiedotuksesta ja ulkoises-
ta markkinoinnista. Bergmannjatkaa konttoripalveluosaston
osastopiiiil I ikkcinii.

LEL Tytieldkekassa

LEL Tyoeliikekassan henkil<js-
ton kehiftAmispiiiillikoksi on ni-
mitetty kasvatustieteiden kandi-
daatti Riitta Peruild 1.8.1995 lu-
kien.

Porasto

Oy Porasto Ab:n asiakaspalvelu-
piiiillik<iksi on nimitetty
1.9.1995 lukien merkonomi Elli
Kosonen. Hdn on aikaisemmin
toiminut talouspriiillikkrinii Siiiis-
tcipankkien Keskindisessi Va-
kuutusyhtirissii ja Siiiistopankki-
en Eldkekassassa.

Folke Lindstriint

Gunilla Bergmann

Riitta Perttiki

T-yorurrg

Elli Kosonen
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English Summary

This issue of our magazine
addresses the problem of
unemployment, which has grown
particularly severe in Finland
during the recession ofthe past
few years. Under the prevailing
circumstances, the line between
unemployment and disability has
been much debated. Unemplo-
yment and early retirement
constitute two alternative or
successive paths ofexit from
work. The pension policy
pursued whether liberal or rigid,
is largely decisive for which of
the paths prevail. Many Europe-
an countries have adopted a
labour policy that encourages
early retirement as a measure of
reducing unemployment, but
Finland is the only country with
a legislated unemployment
pension payable from the
pension scheme. The unemplo-
yment pension was introduced in
1971, at a time when the
unemployed numbered roughly
50,000, of whom less than 2,000
were between 60 and 64 and
hence eligible for unemployment
pension. The new form of
pension was designed in respon-
se to the financial hardship
suffered by the elderly, long-
term unemployed.

With the growing number of
unemployed decisions were
taken to lower the eligibility age
for unemployment pension first
to 58 years in 1978 and then to
55 years in 1980. The official
explanation for these measures
was that, in pensioning off
elderly employees, businesses
would be able to offer the young
job opportunities. The unem-
ployment pension programme
used to be very advantageous for
private enterprise, as all employ-
ers contributed towards unem-
ployment pension financing.

However, these regulations have
been changed and companies
laying offemployees on the
unemployment pension now
have to bear some of the costs
arising hereby themselves.
Various other measures have
also been adopted to curtail
unemployment pension spend-
ing. including a gradual rise in
the eligibility age back to 60.
Having represented at most
l.4o/o of the sum total of the
wage bill of the country, expen-
diture on unemployment pen-
sions currently amounts to 1.lo
of the national wage bill.

The number of new unem-
ployment pension awards peaked
in 1986 with nearly 18,000,
whereas the number of unemplo-
yment pension beneficiaries
reached its maximum in 1988,
with 68,000. Currently, there are
42.000 persons on the pension.
and an additional 55,000 persons
over the age of 55 are waiting for
payment of unemployment
pension to start at 60. In recent
years, we have witnessed a steep
increase in unemployed over the
age ol55 and this trend is
expected to persist, unless a
fundamental change of attitude
takes place on the labour market.
When cuts are effected in the
workforce, employees over the
age of50 are usually the first
who have to go. Although some
ofthem suffer from reduced
work capacity to a degree
qualilying for disability pension
and look forward to retirement,
there are equally many who are
still capable of working but are
against their will excluded from
the labour market in conse-
quence of mass unemployment
and measures of labour policy.
The labour market, in general,
and businesses, in particular,

should be made to realize that
the experience and expertise of
elderly employees is a resource
which deserves proper recogni-
tion.

The key target ofthe social
policy pursued in Finland has
been to raise the general level of
education in the country by
providing education of better
quality for the young. Education
has been conceived to be the
route to higher wages and more
stable working careers. However,
developments in recent years
have shown that a good educati-
on no longer offers solid protec-
tion against unemployment. Not
even the well-educated have
been spared from the unemplo-
yment following in the wake of
the deep economic depression.
In fact, unemployment rates have
grown faster for the well-
educated than for the less-
educated. Many have started to
falter in their belief in the
blessings ofa good education.
Still, the well-educated fare best
in the labour market, which is
reflected in lower unemployment
rates and shorter unemployment
spells than for less-educated
people. Furthermore, the well-
educated are less at risk ofbeing
exposed to recurrent unemplo-
yment spells and have better
prospects of being offered
employment on the traditional
labour market.

The Finnish Minister for
Cultural Affairs, Claes
Andersson, contributed to the
debate surrounding unemploy-
ment by suggesting that around
45,000 of the long-teffn unem-
ployed be moved from the
unemployment pension pro-
gramme to the disability pension
programme. In the opinion of
Mr. Andersson, these people

suffer from reduced work
capacity qualifying for disability
pension. The Minister argues
that long-term unemployment
often results in incapacity for
work as the unemployed fail to
adjust to the labour market after
a prolonged spell of unemploy-
ment. Similar measures with a
view to reducing unemployment
have been suggested by The
Central Organization of Finnish
Trade Unions.

In response to these pro-
posals, it has been argued that
the measures suggested would
have adverse effects for the
employment pension scheme as
well as for the whole economy
and the employment situation. In
raising the burden ofcosts,
lowering the effective retirement
age with one year and discourag-
ing rather than encouraging
continued labour market partici-
pation at advanced age, the
measures would also counteract
the aims of the recent agreement
concluded by the labour market
organizations. ln this connection,
it has also been emphasized that
the employment pension scheme
is not a political tool and should
not be used to serve purposes
other than those originally
legislated for the scheme, i.e. to
guarantee employment pensions
to those who are or have been
gainfully employed.

Eija Puttonen
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ELAKETURVAKESKUS KOULUTTAA

TYOELAKEUUDISTUS 96

Kenelle
Kesto
Sisalto

I

Ajankohdat
I

Koulutustilaisuuksia elakelaitoksille Eldketurvakeskuksessa

YLEISKATSAUS UU D ISTUKSESTA

Yleistietoja taruitsevil le
Puoli pdivaa- Uudistuksen tavoitteet ja rahoitusvaikutukset- lVuutokset elakkeen maardytymiseen
- Tyoky,a1ft omyyseldketta ja kuntoutusta koskevat muutokset- Rekisterimuutokset

17 .11,1995 (ap.), 22.11 .1995 (ap.) ja 29.11,1995 (ip.)

SYVENTAVA KOULUTUS

Yksityiskohtaista tietoa tarvitseville
Koko paiva
- Uudistuksen tausta- Uudistuksen tavoitteet- Eldkkeen mdaraytymistd koskevat muutokset- Tyokyvyftomyyselakkeita ja kuntoutusta koskevat muutokset- lndeksimuutos- Rahoitusvaikutukset- Kela-muutokset- Rekisterimuutokset

Kenelle
Kesto
Sisalto

I

Ajankohdat 8.12.1995, 14.12.1995, 1 8.12.1995, 1 1.1.1996, 16.1.1996,r 18.1.1996

Tarkemmat tiedot kurssien sisdll6std, ilmoittautumisesta sekd kurssimaksuista
on ldhetetty elakelaitoksille kurssikirjeessa.
Kursseja koskevat kyselyt Lauri tVakelaiselle, puh (90) 1512200.

T-yoeuxe;,

I Ptiatoimittaja:
Pirkko Jaiiskelriinen

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

Ulkoasu ja kansi:
Kristina lssakainen

30. vuosikerta
Tyoelake ilmestyy viitend
numerona vuodessa.

Vuosikeran hinta
70 markkaa

ELAKETURVAKESKUKSEN
JULKAISU

Toimitussihteeri:
Marja-Liisa Takala

Toimituksen osoite:
Opastinsilta 7
00520 Helsinki

Puhelin (90) '1 511 Helsinki 1995
Martinpaino Oy

lssN 0564-5808



TYOELAKEPAIVA
9.1 1.1995

Messukeskuksessa

Ty0el6kevtiki kokoontuu perinteiseen
Tydeldkepdivtiiinsi

marraskuun 9. pdivdnd 1995
Helsingin Messukeskukseen.

Aiheina ovat muun muassa harmaa talous
ja vuoden vaihteen tytielikeuudistus.
Lisiiksi kysytiiin, miten haavoittuva

Suomen eldkeidiriestelmd on.

Paneelissa puntaroidaan
" Jaksaako suomaIai nen tytieliimdn murroksessa?".
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