
.a!
:.

L,*

- 
-,-Br&

-1
l

1

ffi

m
J F@s'"{t

I

r

=
3

95*.ff

ki
s. ji;. .i;

=
FH]
Fi+ io

Fr-- 5 F

RH I

7-
F

r
t

r

r

qFHL'EVAffiT'US
'+,s{ftw$



YUELAKE 3eo sisdltti

A.JASSA

EIAxTIAnI rsrrrvA PERUSTU UTYOTIqXNEESEEN 2
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Monkii-
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kej eirj estel miimme perusta.
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TYONJAKo sAlrrrrrrAvA 5
Tyoeliike-lehti kysyi yhdeltri kunkin edus-
kuntaryhmdn tuoreelta kansanedusta.jalta
eliikkeiden kehitt;imistarpeista ldhimmdn 1 5
vuoden aikana. Vastausten mukaan erilaisia
kehittdmistarpeita loytyy, mutta yleisesti
tyo- ja kansaneldkkeen nykyinen tyrinjako
haluttiin siiilytttiii.

TOUKOKUU N SOPI IVU KSELLAIVILJARDISNNSTOT 12
Toukokuun I 8. pii iviinii tycimarkkinaj rirj es-
tot tekivAt sopimuksen yksityi salojen tyoelii-
kej tirj estelmrid koskevasta to i rnenpi dekoko-
naisuudesta. Sen mukaan muun muassa eldk-
keiden laskuperusteita rnuutctaan ja van-
huuseliikkeiden indeksiturvaa vdhennetddn.
Muutokset keventdvdt cnsi vuoden maksu-
rasitusta llihes 3 rriljardilla.

HALLITUSOHJELN/ASSA
EI JUURI UUTTA 22
Paavo Lipposen hallitusohjelman keskeiset
talouspoliittiset sitoumukset liittyvdt mata-
laan inflaatioon, valtion talouden tasapai-
nottamiseen, tyollisyyden parantamiseen
sekd verotukscn rakenteen rnuuttamiseen.

PUHEENVUORO

ERILLISLAKI VAI EI? 10
Sosiaal i - j a terveysnt i ni steri cin yl i j ohtaj a Tar-
mo Pukkila on vakuuttunut siita. ettei tyoelii-
keyhtiriitii varten tarvitaan oma erill i slaki.

Ndkemystdiin hdn perustelee rrLtun utuassa
sillii, ettri tyoeliikelaitosten toirninta on ollut
j opa srjoitustuottojenkin osalta lakisiiriteistii.
Tytieliikeyhti6t eivat myciskddn tavoirtele
voittoa ja EU-ratkaisussa ne jatettiin EU-
sddntelyn Lrlkopuolelle.

PUNTARISSA

TYOELAKKEETREIVONTTIIN 14
Tydmarkk i najiirj estoj en j a T ELAn edusta-j at
asettivat 11.5.1994 tyoryhmdt selvittdnriidn
tytielzikkciden laskusridntojcn, tyiikyvytto-
rnyyseldkkei den mddrriytyn.ri speruste i den.
tyottomyysajalta karttuvan eldkeoikeuden
sekzi eliikeindeksin kchittdn.ristarpeita.

Suurimnrasta osasta nluutoksista tyrimarkki-
najrirjestot ovat pddsseet sopimukseen. Tyo-
ekike-lehti esittelee kuitenkin lukijoillecn eri
tyciryhrnien tutkimia vaihtoehtoja tausta-ai-
neistoksi.

Kuntoutusta entista varhemmin 14

Tyottomyysajan eldketurvan
leikkauksillasadstetaanhitaasti I6

Tydelakkeiden laskenta-
perusteisiin muutoksia 18

TUTKITTUA

IVISTA APUA VANHANA? 24
Eliikckiisct ovat halukkaita auttama.rn iAkkei-
tzi i h nr i s i ii vapaaehto i styontek rj cii nri. E,s i n.rer-
kiksi piha- ja korjaustycihcin halukkaita mie-
hid on tutkimuksen rnukaan ylldttiivdn pal-
jon. Sen si.jaan raskaat kotityrit eivrit houkut-
telc. Tulokset ilrtrenevtit ETK:n .ja Vanhus-
tycin kcskusli iton toukokuussa.julkaiscmas-
ta tutkimuksesta.

FAKTAA

TYOTMNTLAITOSTEN
TOIIVINTA VUONNA 1994 27
TyoeIiikeyhtididen ornien Iuonnehdi ntojcn
r.nukaan lanta on hiljalleen taittumassa. Sc
ntikyy muun rnuassa rnaksutulon kdiirrtynti-
scnd nousuun ja vakuutcttujen tydntekrjoi-
dcn miirirdn kasvuna.

YRITTAJAELN<XTIOTru JUHI AA 32
Yrittri.iaiekikkcidcn 2 5-vuotisj uhla kokosi lii-
hes nclj dsataa osanottal'aa tor.rkokuun lopul -
la Finlanclia-talol lc.

TYOKYKYKESKUSAUTTAA 36
Tycikykykcsklrkscn tehtavzinti on kehittaa
tyokykypalveluja, -kokeilu.la ja crityisesti
tyokykyii yllapitAvaa toimintaa. Se on ertidn-
lainen yhdysside Tycitcrveyslaitoksen.ja yri-
tystcn vtililld. Viime vuodcn lokakuussa toi-
rnintansa aloittanut Tyokykykeskus toimii
Tydtervcyslaitokscn uutena palve I uyksikko-
nii.

lndeksiturvan
uudistusvaihtoehtoja 20
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Eldke on ihmisen tulevaisuuden turva. Tilanne on tavallaan luonno-
ton, jos joudutaan jatkuvasti pohtimaan, onko eliikejiirjestelmiin tu-
levaisuus turvattu.

Tdllainen pohdinta on kuitenkin eliikejiirjestelmdn piirissii
velttamAtontzi ja tavallaan arkirutiiniin kuuluvaa tyotii. Viime vuosi-
na - laman aikana - monet ovat tiitd pohdintaa tehneet syviisti
huolissaan ja tulevaisuudessa on niiyttiinyt olevan paljon tavan-
omaista suurempia huolen aiheita.

Meidiin tyoel2ikej iirj este lmdmme, j oka laaj asti ymmiirrettynd
koskee kaikkia ansiotyossd olevia ja olleita ihmisi6, on monin vuo-
rovaikutteisin sitein kytkoksissei kansantalouteen ja sen kehitysni-
kymiin. Trimdn vuoksi on luonnollista, ettd kansantalouden syvissd
vaikeuksi ssa eltikej iirj estelmii ei voi j iiiidii sivusta seuraaj aksi.

Viime vuosien aikana tyoeldketurvaan on tehty syviillisid muu-
toksia. Muutoksilla on osin etsitty ratkaisua eldketurvamme pahim-
paan ongelm kovin varhaiseen eldkkeen alkavuuteen- osin
rahastointiastetta alentamalla pienennetty vakuutusmaksujen koro-
tuspaineita, mutta toisaalta myos kuitenkin vahvistettu eliiketurvan
rahoituspohjaa.

Muutokset ovat olleet mittavia. Silti eliiketurvan tulevaisuutta
varjostavat uhkat eivtit ole poistuneet. Monet ovat olleet edelleen
site mielte, ettii tyoeliikevakuutusmaksut nousevat tulevaisuudessa
liian korkeiksi. On peliitty, ettd nuoret tyossd olevat ihmiset, joiden
mielessii el6ke on vielii kovin epdtodenndkoinen tulevaisuuden kuva,
eivit ole halukkaita tyolliiiin kustantamaan niin kallista eldketurvaa.

Vi ime kuu ssa syntynyttd tyomarkkinaj iirj estoj en sop imu sta tyo -
eliikej iirjestelmdn rahoituksen j a etujen tasapainottamisesta onkin
tervehdittiivd suurella tyydytyksellii. Se osoittaa, etta tyoeldketur-
van ensiarvoisen tiirkeSt takuumiehet - tyomarkkinajiirjestot -edelleen haluavat kantaa vastuun eliikej iirjestelmdn tulevaisuudesta.

Sopimukseen sisriltyvdt tyoekiketurvan muutokset pienentdvdt
voimakkaasti vakuutusmaksun korotuspaineita. Samalla uudistukset
kuitenkin ovat sosiaalipoliittisesti varsin perusteltuja ja sopivat
el ziketurvan pitkiin tdhtdimen keh ifysl inj oih i n.

Meidtin tyoeliikej iirj estelmdn pi irissii tyoskentelevien on toi-
vottava, ettd muutosesitysten parlamentaarinen kiisittely etenee kit-
kattomasti ja on jo nyt viilittomzisti aloitettava ne laajat tekniset
valmiste lut, j oita lainmuutosten kitkaton toimeenpano edellyttiiit.

Menestystti tiihiin tiirkeiian tehtavaen.

ITforurr*
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Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Monkdre:

;c

ELAKEJARJESTELMA
PERUSTUU TYO ELAKKEESEEN

- Toimivan j a kestiiviin eliikejiirj estelmiin
elementit ovat kasassa. Nyt piiiistii2in aloitta-
maan lainsddddnnrin valmistelu. Koko ajan on
muistettava, ettd kenenkddn maksussa olevaa
eliikettii ei ole tarkoitus pienentdd. Tulevia
elekkeitakin leikataan vain hieman, Monkii-
re painottaa.

Monkiire kertoo, ettd ensimmdiset tyovii-
kot ministerind ovat olleet kiireisiii ja paljas-
taneet koko sen kirjon, joka htinelle kuuluu.
Sosiaali- ja terveysministerin salkku on pai-
nava, silld Mcinkiire vastaa mycis asunto-
asioista. Ahon hallituksessahan asuntoasioi-
ta hoiti oma ministeri. Toisaalta osa sosiaali-
ja terveysministeririn tehtdvistd kuuluu minis-
teri Terttu Hutulle.

- Asioita on paljon, ja niihin pitA?i piiiis-
td nopeasti sisiille. Samalla on kohdannut ih-
misten huolen siitii, mitd olemme tekemdssd.
Ei meillii itselliikiiiin ole tdysin yksityiskoh-
taista ndkemystii kaikista toimenpiteistd.
Kansalaisia ja kansanedustajia on kuitenkin
j atkuvasti informoitava.

Pddllekkiiisyyksistii eroon
Sosiaali- ja terveysministerin rooli on Mon-
kdreen mukaan Lipposen hallituksessa hyvin
vastuullinen tehtava. Hallituksen 25 kohdan
sSdstrilistasta kymmenen kohtaa on Monkri-
reen valmisteltavana.

- Haasteellista on myos se, ettd ndmd
asiat pystyy selvittdmddn ihmisille oikein.
Lapsilisiin tehtavat muutokset selvittiviit jo
osaltaan sen, ettd loppujen lopuksi mistddn
kauheista asioista ei ole kysymys. Kysymys
on pienestd takapakista, jotta koko jiirjestel-

II

mdn toimivuus voidaan siiilyttiiii, korostaa
Monkiire.

- Asioiden edelle ei pitdisi malttamat-
tomasti kiirehtiii. Jos pinnallisesti katsotaan
vain yhtii toimenpidettd, voihan se ndyttdd
tuloeroj en kasvattami selta. Hallitusohj elman
keskeinen sis6ltri on kuitenkin sosiaaliturvan
p?iiillekkiiisyyksien, kannustin- ja k<iyhyys-
loukkujen loytziminen ja poistaminen. Meil-
lii on paljon tietoa asioista, mutta niitii ei ole
osattu vetdd yhteen.

Ualtiovarainministeri
ei ole vastapuoli
Monkiire ei usko, ettdjoutuu edeltdjien tavoin
tcirmdyskurssille valtiovarainministerin kans-
sa.

- Valtiovarainministeririn tehtdvdnd on
valvoa, ettd emme rcinsyile yli rajojemme. En-
simmdistd kertaa historian aikana joudutaan
todella etsimddn vdhennyksid. Ei valtiova-
rainministeri varmastikaan koe olevansa tds-
sd ty<issd sosiaali- ja terveysministerin vasta-
puoli. Me olemme mukana Lipposen halli-
tuksessa ja sitoutuneet sen ohjelmaan. Tarkoi-
tuksena ei ole tehdii muuta kuin, mitii hal-
litusohjelmassa on sovittu.

- Muutokset on perusteltava hyvin ja
sovittava laaj alla pohj alla. Lapsilisiileikkaus
on tdstlkin hyvd esimerkki. Ensin asiaa
valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriris-
sd, sitten keskusteltiin, asiaa hiottiinja lopulta
hallituksessa tehtiin pziiitris. Tdllaisen proses-
sin jiilkeen asiasta kertominen on paljon hel-
pompaa, kuin jos asiasta olisi riidelty julki-
suudessa.

Yhteisvastuullinen
tytillisyyden hallitus
- TAlla hetkellii hallituksessa vallitsee "tal-
visodan henki". Hallituspohja on uudenlai-
nen, raikas ja luottamusta heriittiivii. Tyo-
markkinaj iirjestcijen kanssa on liihdetty sii-
t6, ettd he tekevdt omat esityksensii, joita sit-
ten jatkojalostetaan kolmikantaperiaatteen
mukaisesti. Se, miten pitkiiiin kuhemrskuu-
kausi jatkuu, riippuu varmasti siitd, miten
talous ja ty<illisyys kehittyviit, kertoo Mcin-
kdre.

Monkdreen mukaan nuorten pitkiiaikais-
tydttdmyys on suomalaisen yhteiskunnan
kohtalonkysymys. Hdn korostaa sitd, ettii Lip-
posen hallitus on nimenomaan yhteisvastuul-
linen tyollisyyden hallitus.

- Me olemme valmiita avoimesti kes-
kustelemaan kaikista tyollisyyteen vaikutta-
vista asioista. Hallitusohjelmaan on kirj attu
konkreettisia toimenpiteita, j otka helpottavat
pientenja keskisuurten yritysten asemaa. Li-
sdksi tulevat kaikki tyrittomyysturva-
uudi stuksen aj atukset, j oissa liihdetiiiin akti -
voivaan suuntaan. Tdmd tuo mycis velvoittei-
ta yhteiskunnalle.

- Lisiibudjetti on ensimmdinen konk-
reettinen teko, joka takaa uusia ty<ipaikkoja,
Monkiire muistuttaa.

Mcjnkdreen mukaan yhteiskunnan ja-
kaantuminen on vaarana, jos syrjdytymisvaa-
rassa oleviin ihmisiin ei erityisesti kiinnitetii
huomiota. Lipposen hallituksen henki on kui-
tenkin se, ettii niiitii ihmisi2i ei pidii unohtaa.
Kysymys on siitd', ettii loytyy tahtoa etsiii hei-
kommat ja pitAA heista huolta.

2
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Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka M0nkdre on erittdin tyytyviiinen siihen,

ettii tytima rkki najd riestdt pystyivdt tou koku ussa sopimaan
tydeld kkeiden rahoitu ksen ia etu u ksien tasapa i nottam isesta.

Tdmii on hdnen mukaansa tdrkedd,
silld itse maksettu tytieldke on eldkeidriestelmdmme perusta.

Haastattelu : Kimmo Norrmin
E I ciketurvake s ku ks e n vi es tintcio s a s ton ti edo tt aj a

Kuva: Jouko Laitinen
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-Yli 50-ruotiaiden tyottcimien ty<illis-
tdminen on erittdin vaikeaa ja vaatii tyovoi-
maviranomaisilta yksiloityj ii ratkaisuj a. Hei-
dAn tyottomyyteensii liittyy usein myos mui-
ta ongelmia.

Palkansaajien hailiat koetuksella
Hallitus on Monkiireen mukaan tiedostanut
selkeiisti sen, ettd palkansaajien hartiat eiviit
kestd kovempaa verotusta. My<is tyoekike-
jiirj estelmiille kohdi stuu melkoisia paineita.
Keskeistii on, ettd tycieliikemaksu ei nouse
liikaa, sillZi se uhkaa ihmisten tyollistymistii.

-Ainoa terve tapa ajatella on, ettd ihmi-
sille jiirjestetAen tyotA.

- On muistettava, ettii hallitusohjel-
maan sisSltyy myos verouudistus. Uudis-
tuksen henki on se, ettd pienituloisten palk-
kaverotusta kevennetddn ensin. Kansaneld-
ke- j a sairausvakuutusmaksujen poistaminen
helpottaa sekii eliikeliii si ii ettii palkan saaj ia.
Tiim?in lisiiksi on luvattu tuloverotuksen ke-
ventimistd. T6md asia on vddnnetty niin, ettd
hallitus keventdd erityisesti suurituloisten
verotusta. Ei sellaista mallia kukaan ole esit-
tiinyt.

Monkdreen mukaan 1980-luvulla sosi-
aaliturvaa kehitettdessd tehtiin samat virheet
kuin monella muulla sektorilla. Rakennettiin
liikaa ja kuviteltiin, ettd rahat riittiiviit. Han
uskoo perusteltuja leikkauskohteita loytyviin
ilman, ettd mitiiiin ratkaisevaa romutetaan.

- Olen niihnyt virkamiesten esityksiii
ja uskon, ettd hallitusohjelman sddstotavoit-
teet voidaan tehdd kunnialla. Esimerkiksi
opintotuen leikkaus on samaa luokkaa kuin
lapsilisiileikkaus, ei se aja ketiiiin perikadon
partaalle.

- Muut tukijiirjestelmdt on tehtavii
yleiseurooppalaisesti vertailukelpoiseksi ja
kestiiviiksi. Tiillii tarkoitan esimerkiksi sai-
rausvakuutuksen peruspdivdrahaa, j ol la kor-
vataan ansiotuloa,jota ei koskaan ole tullut.
Muualla sairauspiivdrahaa maksetaan mene-
tetyistii ansiosta.

Eldkejdrjestelmfr perustuu
tytieldkkeeseen
Ministeri M<inkdreen mielestii eliikejiiqestel-
mdmme liihtokohtana on, ettd tyokykyiset

maksavat itse eldkkeensd. Yhteiskunnan vel -
vollisuutena on huolehtia, ettd tycieldkevarat
on sijoitettu furvallisestija ettii niillii voidaan
maksaa eldkkeet. Kansaneldke on puolestaan
takuueldke, jolla yhteiskunta turvaa eliikeai-
kaisen perustoimeentulon.

- Kansaneldkkeen pohjaosan eldkevd-
henteisyys on ndhtdvd ihan luonnollisen
kehityksen tuloksena. Tyoeliikej iirjestelmd
liihestyy 40 vuoden ikiiii ja on kohta valmis.
Jos tyciura on normaali ja tycieliike tiiysimiiii-
rdinen, ei ihminen tarvitse kansaneldkettd.
Itse maksettu tyoeliike on eldketurvan perus-
ta, korostaa Monkiire.

Kansaneldke on tdmdn ajattelutavan
mukaan takuueldke niille, jotka eivdt ole pys-
tyneet ansaitsemaan itselleen tydeliikettri.
Yhteiskunta takaa tdllaisen vAhimmiiiseliik-
keen.

- Ylimenovaihe tulee ongelmalliseksi.
T2issii tormiitiiiin tietysti saawtetun edun aja-
tukseen. Jos suomalaiset lapsiperheet ja
opiskehjat joutuvat tinkim?iiin, niin kyllii se-
niorikansalaistenkin on ymmdrrettiivii tiimii
ajattelutapa. Toteutus on kuitenkin tehtava
niin, etti kenenkddn maksussa oleva eldke ei
pienene. Tiimii tarkoittaa myris sit6, ettd elik-
keet eivdt kyllii milliiiin hurjalla vauhdilla
nouse.

Yhteiskunnan valvontarooli tdrked
Ministeri Monkiire painottaa sitA, ette laki-
sddteisessd el5keturvassa yhteiskunnan val-
vontaroolin pitaa olla selkeii ja hallinnassa.
Toinen suuri kysymys Monkdreen mielestd
on, miten elSkevarat sijoitetaan, jotta edun-
saaja voi turvallisin mielin olla huolehtimat-
ta asioista. Koko yhteiskunta hy<ityy, kun la-
kisddteinen j iirj estelmii on terveelld pohj al-
la.

Ministeri Monkiire kertoo, ettii ylijohta-
ja Tarmo Pukkilan ty<iryhmiin ajatuksia jat-
kamaan asetetaan ilmeisesti kolme tydryh-
miiii. Asiat ovat niin tArkeita, ettd ne koske-
vat Mtinkdreen mukaan koko hallitusta.
Myos tycimarkkinajiirjestoilld on oltava kes-
keinen rooli valmistelussa.

- Tyoeliikevarojen sijoitustoiminnan
kysymyksissii mietitaan parhaillaan tahoja,
jotka tulisivat mukaan jatkotyohon. Va-
kuutustarkastuksen roolia on puolestaan

pohdittava yhdessii valtiovarainministerion
kanssa. Myos tyoeliikeyhtioitii mahdollisesti
koskevan lain j atkoselvittelyd varten kaavail-
laan tyoryhmriii.

Maatalousyrittejet samalle viivalle
Maatalousyrittajien arki tuli Monkiireelle
tutuksi hdnen tehdessddn vditriskirjaansa.
Lddketieteen viiitoskirj a kasitteli maanvilj e-
lij <iiden homepolykeuhkosairauksia. Yhteis-
tyritii tuli tehtyii myris Maatalousyrittejien
eldkelaitoksen kanssa, sillii kysymys oli
maanviljelijriiden tyokyvyn ennustamisesta.

Maatalousyrittiij ien eliikkeiden omavas-
tuun korottaminen kuuluu hallitusohj elmaan.
Mrinkdreen mukaan tdmd merkitsee sitd, ettd
maatalousyrittiijiit joufuvat samaan asemaan,
kuin Suomessa kansalaiset keskimddrin ovat.
Maatalousyrittamisen pitAa olla niin terveelld
pohj al la, ettd maatal ousyrittiij iit pystyviit
maksamaan eldkkeensd kuten muutkin.

- Emme voi liihteii siitd, ettd sponso-
roisimme yhden tyotii tekevdn ryhmiin ellik-
keitii. Jos tdstd seuraa, ettd maatalousyrittd-
jiit pyrkiviit osoittamaan nykyistii pienempiiii
tyotuloa, niin onpa lyhytniikriistii toimintaa,
sanoo Monkdre.

Liikunta pitdd vireiini
Ministeri Monkiire haluaa rauhoitella suo-
malaisia. Hdn uskoo, ettd Suomessa on nel-
jiin wodenkin piiiistii hyvii ja toimiva perus-
palvelujiirjestelmii. Tiimiin lisdksi on terveel-
lii pohjalla oleva ansiosidonnainen turvajdr-
jestelmii. Sosiaaliturvaan kuuluu myos vd-
himmdisturva, jolla yhteiskunta pitdd huolta
vdhempiosaisista.

- Kokonaisuus on mitoitettu niin, ettd
se kestdvdlld pohjalla. Koko yhteiskunnan
tilkkutiikkimiiinen tukiviidakko on selven-
tynyt.

Sinikka Monkiire kertoo, ettA pitkiste
tyopiiivistii huolimatta hiin pyrkii liikkumaan
piiiviniiin. Liikunta pitriii mielen viredna ja
antaa voimia. Ohjelmaan kuuluu muun mu-
assa kdvely6, uintia ja kuntosalilla kiiyntiii.

- Kotoa loytyy nykyisin kuntopycirii,
jota voi polkea televisiouutisia katsellessa,
kertoo ministeri Sinikka Monk2ire.
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Vastavalituilta kansanedustaiilta kysyttiin

Miten kehittiiisit Idhimmdn 15 vuoden ailrana

a) ty6eldketti
b) kansaneliketti
c) vapaaehtoisia, ylrsildlisie

elfrkevakuutuksia?

Kuvat: .louko Laitinen

Esa Lahtela, SDP

'rEi't tavoitetason leikkauksille

Tyoekikejiirjestelmd on osa an-
siosidonnaista. tyollii ansaittua
sosiaaliturvaa. Lipposen hallitus
on ohjelmassaan asettanut tavoit-
teeksi myris jatkossakin ansiosi-
donnaisen sosiaal iturvan siii lyttii-
misen ja kehittdmisen.

Mitii kehittiimistoimet tule-
vat aikanaan olemaankin. mieles-
tani tyoelakkeiden tavoiterasoa,
60 prosenttia, ei pidii laskea.
My<iskiizin indeksijriridytyksiri ei
endd voi pitkiiiin jatkaa ilman, ettd
koko vakuutusluonteisuus romut-
tuu (kun on maksettu, tulee olla
oikeus tdyteen korvaukseen)ja se
hyvd periaate, ettA elakkeellA ole-
vienkin ostovoima sdilyisi edes

jollakin inhimillisellii tasol la suh-
teessa muiden vdestoryhmien
elintasoon.

Trillii tarkoitan mycis sitd, etta
jatkossakin indeksitarkistukset
on rehtava palkka- ja kuluttaja-
hintaindeksin perusteella.

En pidii Ruotsin mallista, jos-
sa vuodesta 2000 liihtien indek-
siturva ennen 65 vuoden ikiiii seu-
raa palkkaindeksiii ja sen jdlkeen
ns. sopeutusindeksiii. Tdssd mal-
lissa jotenkin yhdenvertaisuus
kiirsii. Myoskddn en pidri kovin-
kaan perusteltuna niitd muutos-
hankkeita, joilla eliikepalkan vii-
meisien tyrissdolovuosien neli-
vuotisjaksosta siirryttdisi in jopa
l0 vuoden keskiarvon lasken-
taan. Vakuutetun kannalta on
malli kuitenkin syytri perusteel-
lisesti tutkia ja sen paremmuus
arvioida.

Nuorten osalta hyvinkin pe-
rusteltua olisi muuttaa eldkkeen
karttumisikri 23 vuodesta l8 vuo-
teen. Tdmd jos mikri on aina ol-
lut ristiriitainen vakuurusperiaat-
teen kanssa. Jos kerran makse-
taan vakuutusmaksua palkasta
niin kuin alle 23-vuotiaatkin te-
keviit, pitiiii olla myds oikcus sitd

vastaan saada turvaa. Tdssd tapa-
uksessa se on eldkekertymdd.

Myds tycittcimyyseliikej iirj es-
telma tulee siiilyttiiii.

Ka nsa ne I d kei d rj estel md d
yksinkertaistettava
KansanelSke tulee sdilyttdd edel-
Ieen tyoekikkeen tiiydentiijiinii j a
kaikkien suomalaisten viihim-
mdisturvana. Jdrjestelmd on si-
niilliiiin osoittautunut hvvin toi-
mivaksi. Se turvaa minimitoi-
meentulon niille. joilla ei eri syis-
td ole kertynyt normaalia tyoelii-
kettii. Minimieliikkeen tulee olla
riittdvdn korkea. Tarkan markka-
mddrdn asettaminen l5 vuoden
jaksolla on vaikeaa, mutta piddn
nykyistii minimitasoa kovin al-
haisena. Se vaatisi tarkistusta
heti, kun taloudellinen tilanne
sal I ii.

Kansaneldkejdrj estelmdd tu-
lisi mielestdni pyrkiri yksinker-
taistamaan. Monien etuuksien
viidakko ja perusteista selvi lltipy-
syminen on tavalliselle kansalai-
selle mahdotonta.

Verohelpotukset
vapaaehtoisilta
vakuutuksilta pois
Vapaaehtoisten eldkevakuutusten
tulee nimensd mukaisesti olla
vapaaehtoisia. M ielestdni yhteis-
kunnan ei tule n.ritenkiiiin erityi-
sesti niitd tukea esimerkiksi huo-
mattavin eldkemaksujen vero-
vdhennysoikeuksin tai elSketulon
verohelpotuksin. T6llainen eldke-
politiikka olisi omiaan eriyttd-
mddn kansalaisten elhketurvaa
perusteettomasti maksukykyisten
ja vdhempivaraisten viilillii.

Omilla varoillaan eldketurva-
ansa parantavien tulee toki sallia
ottaa erillisid eldkevakuutuksia,
mutta heiddn eldketurvansa pa-
rantamista ei tule tukea verova-
roin.

Hyotynii yksilol lisistii el?ike-
vakuutuksista niien tyopaikkojen
nopeamman vapautumisen ja sitd
kautta tyrillisyystilanteen osittai-
sen helpottumisen edellyttden,
ettd eldkevakuutuksella on tavoi-
teltu eldkeidn alentamista eldke-
tulon korottamisen sijasta.

6

T-yormxr*

ea
-

@'
rE

tp rD

r
r!

L {
I{

I



Mari Kiviniemi, Keskusta

Kansanvakuutuksen periaate sdilytettdvfl
Eliikej iirj estelmdmme perusra-
kenne on kunnossa. Kannatan
kolmiportaista mal1ia, jonka pe-
rustan muodostaa kaikille kuu-
luva kansaneldke. Toisen portaan
muodostaa tyoeliike. Kolmante-
na portaana on mahdollisuus
hankkia vapaaehtoista li siieliike-
turvaa.

Pitkalla tiihtiiyksellii eliik-
keitii uhkaa rahoituskriisi, joka
johtuu sekd ikdrakenteen muu-
toksesta ettd nykyisen tyoeliike-
jiirjestelmiin "lupaamasta" eld-
ketason noususta. Siksi tarvitaan
viiistiimiittii j oitaki n muutoksia.

Kansaneldkkeen tarjoamasta
perusturvasta ei voi tinkiii eikii
mielestdni pidii luopua tarkeasta

kansanvakuutuksen periaatteesta.
SitA merkitsisi pohjaosankin te-
keminen tycieliikeviihenteiseksi.
Joka tapauksessa kansaneldkkeen
suhteellinen merkitys on vdhen-
tymdssd.

Tytieliikkeiden
eltikemenoja hillittdvii
Suurimmat haasteet koskevat
tydeliikkeitii. "Luvattu" eldketa-
so aiheuttaa vuosittain kasvavan
rahoitustarpeen, mikd kiristiiii
tyontekijoiden verotaakkaa sekd
heikentiiii yritysten ja julkisen
sektorin tyollistiimi sedellytyksiii.
Nyt maksettaviin eliikkeisiin ei
tarvitse puuttua.

Mahdollisimman pian on
kuitenkin saatava aikaan piiiitok-
siii, joilla hillitiiiin tulevia eldke-
menoja. Ensisijaisina keinoina
pitiiisin seuraavia: eliikepalkan
laskentatavan muutos neljiiii
vuotta pidemmiiksi, ns. tulevan
ajan oikeutta koskevien ehtojen
tiukennus j a toimet tosiasiallisen
eliikkeellejiiiimisiin nostamisek-
si. Ilmeisesti myris indeksejd on
muutettava niin. ettd ne reagoi-
vat herkemmin kansantalouden
muutoksiin.

Muutokset merkitsevdt tinki-
mistii lakisiiiiteisen tyoeldketur-
van tasosta. Siksi on edelleen ol-
tava mahdollisuus lisdtd vapaaeh-
toisesti yksilollistii eldketurvaa.

Suvi Lind6n, Kokoomus

Kela-maksu pois kansalaisilta ia yrityksiltd

Suomalainen eliikejiirjestelmii
eldd muutosten aikaa. Viime ai-
koina on keskusteltu etenkin nk.
sukupolvien vdlisestd oikeuden-
mukaisuudesta. Nuoremmat ovat
erityisesti olleet huolestuneita sii-
ta, etta rnaksurasitus kasvaa liian
suureksi. kun taas eldketurva on
pienempi verrattuna vanhempiin
ikiiluokkiin. Kuitenkin tosiasia
on, ettdjokainen sukupolvi perii
aina edeltdvdltd sukupolvelta ko-
ko kansallisvarannon.

Eliikejiirjestelmd on osittain
rahastoiva, jolloin jokainen suku-
polvi osallistuu osaltaan omien

eliikkeidensii kustantamiseen. Il-
maan heitetty kysymys onkin ol-
lut: onko rahastoitu riittavAsti?

Mielestiini tyoeldkemaksun
porrastaminen tulee toteuttaa sen
ohella, ettii tyoeliikettd karttuisi
myos alle 23-vuotiaana tehdystii
tyiistii. Ty<iel iikkei den tavoiteta-
so on sdilytettiivti 60 prosentissa
ja ns. eliikekattoa ei tule toteut-
taa missddn olosuhteissa, vaan
kaikkien ansiotulojen tulee kar-
tuttaa eldkettd samalla tavalla.

Valmisteilla on eliikejiirjes-
te1m66mme eriniiisiii muutoksia.
Ne liittyviit eldkkeen perustana
olevan palkan laskemiseen ny-
kyista pidemmiiltii ajalta, nk. tu-
levan ajan rajoittamiseen sekd
tyoeliikeindeksin mddr6ytymis-
perusteeseen. Uudistukset ovat
aivan oikean suuntaisia.

Tyoeliikkeen merkitys suh-
teessa kansanel6kkeeseen kas-
vaa. Yhd useampi suomalainen
nauttii tyoelakettii. 

-Tyoeliikettiitulee jatkossakin karttua vain tyo-
suhteessa, joten mahdolliset pa-

rannukset esimerkiksi lasten hoi-
tamisesta aiheutuneesta hoito-
tyostii tulisivat siten kansaneld-
kejiirjestelmiistii.

Kansaneliikkeelld
oma rooli
Tyo- ja kansanel6ke muodostavat
eliikeliiisen kokonai selSketurvan.
NiirA pitaA kehittiiii kokonaisuu-
tena, jonka yhteydessd muun
muassa kansaneliikkeiden pohj a-
osan eldkevdhenteisyys on arvi-
oitava huolellisesti. Kansaneldke-
jiirjestelmiilld on oma roolinsa
niiden eldketurvana, jotka eiviit
ole oikeutettuj a tyoeldkkeeseen.

Vapaaaehtoisten vakuu-
tusten painoarvo kasvaa
Vapaaehtoisten, yksilollisten elii-
kevakuutusten mddrd mytis kas-
vaa. Tulevaisuudessa ja jo tiinii
piiiviinii tytisuhteet ovat mddrdai-
kaisia. Myos tiiyden 30 vuoden
tyohistorian saavuttaminen on-

nistuu yhd harvemmalta. Nyt val-
mistuva nuori tuskin endd tulee
valituksi nk. eliikevirkaan. Tdl-
loin vapaaehtoiset vakuutukset
tiiydentiiviit tyoeliikettii. Jatkossa
vapaaehtoisten eldkevakuutusten
painoarvo tyoeliikettii tiiydentii-
vdnd kasvaa.

Mielestiini on tdrkedd koros-
taa sosiaalivakuutuksen vakuu-
tusluonnettaja selkeyttdd sen ra-
hoitusta. Valtion tulisi rahoittaa
yleisin verovaroin perusturva.
Kansaneldkevakuutusmaksun ke-
rddminen ei siten ole perusteltua
yrityksiltA eikd kansalaisilta

Parasta eliikepolitiikkaa on
tyollisyyden hoidon ohella tosi-
asiallisen keskimiiiiriiisen eldk-
keellejiiiimisidn nostaminen ldn-
sieurooppalaiselle tasolle. Tdmd
vaatii niin eliikelainsiiiiddnn<in
tiukentamista kuin tytieldmdn ke-
hittiimistii niin, etti ikddntyneem-
pien tyopanostaja -kokemusta ar-
vostetaan.
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Kari Uotila, Vasemmistoliitto

"Petkerydt" TEL:n piiriin

Palkkatyotii tekevien ihmisten
ndk<ikulmasta on ensisijaisen tdr-
keritii, ettii Suomessa on jatkos-
sakin lakisiiziteinen pakollinen
tycieldkevakuutus. Tyoeldkelake-
ja tulee kuitenkin edelleen kehit-
taa tydelAman muutosten mu-
kaan. Onkin ensiarvoisen tiirkeii-
ta. etta myris ns. epiityyppisren
tydsuhteiden lisddntyessd huo-
lehditaan tyrieldketurvan katta-
vuudesta.

Nopeasti pitiiisi korjata tyo-
eliikelakeja siten, end TEL-elii-
kettd karttuisi mycis alle kuukau-
den mittaisista patketoista. Sa-
moin on syyti ruveta laskemaan
ekikkeet tydsuhteiden keskipalk-
kojen perusteella. Se on oikeu-
denmukaista ja vastaa paremmin
ansaintaperiaatetta kuin nykyinen
laskutapa. Ty<ieliikkeiden 60 pro-
sentin tavoitetasosta ei kuiten-
kaan pidii tinkiri. Tyrieliikelakien
kehittdmisen oh.jenuorana on li-
siiksi pidettrivd lainsddddnn<in
selkeyttdmistd.

Koska tycieliike on vanhuus-
tai tydkyvyttcimyyseliikeai kaan
siirrettyii palkkaa on luonnollis-
ta, ettd se rahoitetaan palkkape-
rusteisin tytinantajilta ja tyonte-
krjdilta perittdvin maksuin. Tyo-
eliikkeiden rahoituspohja on riip-
puvainen tyollisyyden ja palkka-
summan kehityksestii.

Kansaneldke tdydentdjdnd
Myris kansaneldke on tarpeen jar-
kossakin ja myos palkansaajille.
KansanelSke t:iydentiiii kokonai s-
eldketurvaa silloin, kun tyciekike
jii?i pieneksi. Ndin voi kriydii pie-
nipalkkaisille, vajaan tyohistori-
an esimerkiksi lastenhoitosyistd
tekeville, pitkiiiin osa-aikatoissd
tai muissa eprityyppisissii triissii
oleville.

Itse asiassa tyriekimiin kehi-
tysndkymien valossa on hyvin
trirkeiitii, ettii tycieliiketurvaa tay-
dentdd jatkossakin kansaneldke.
Tdmd luonnolliscsti cdellyttiiii,

ettd myris kansaneldkkeen rahoi-
tus turvataan. Kun Lipposen hal-
litus on peettAnyt alenraa ja pois-
taa palkkaperusteisia kelamaksu-
ja, korvaava rahoitus on kuiten-
kin jrirjestettiivii.

Verovdhennyksistd
!uovuttava
E,liikekiisten tointeentu I oerot ovat
meillii teollisuusmaiden pienim-
mdt ja vapaaehtoisia eldkevakuu-
tuksia on otettu toistaiseksi vain
viihiin. Tiimii on seurausta siitd,
ettii lakisriiiteiset eldkkeet ovat
kohtuullisia ja ettd tyoeldketasoa
ei ole rajoitettu markkamdririiisi l-
lii katoilla. Jatkossa on syytd edel-
leen vahvistaa lakisddteisen eld-
keturvan asemaa. Niinpii vapaa-
ehtoisen eldkevakuutuksen va-
kuutusmaksujen verovdhennyk-
sestd voidaan vastaisuudessa luo-
pua kokonaan.

Pdivi Riisiinen, SKL

Eldkkeet sopeutettava
ka nsa nta louden kestokykyyn

Tyoeliikejiirjestelmd on joutu-
massa vakavaan rahoituskriisi in.
Ilman jonkinlaisia eldke-etuuksi-
en leikkauksia ei selvitd, jotta
eldkevakutuusmaksut siiilyisiviit
kohtuullisina. Eliikkeet on sope-
utettava kansantalouden kestoky-
vyn mukaisiksi. Siksi tycimarkki-
najiirjestojen sopimat ty<ieliikkei-
den leikkaukset ovat oikeansuun-
taisia.

Kansaneldkkeitd
kehitettdvd
Kansaneldke on siiilytettiivii ja
sitd on myos kehitettdvd. Se on
erityisen tarkeate nyt, kun monet

ihmiset ovat jddmdssii pitkiksi
ajoiksi tycieldmdn ulkopuolelle
tai ovat vain tilapdisissii tai lyhyt-
aikaisissa tyosuhtei ssa.

Oma vastuu korostuu
Suhtaudun myonteisesti vapaaeh-
toisiin, yksilollisiin eldkevakuu-
tuksiin, vaikka ne luovatkin tu-
loeroja eldkeldisten kesken. Se on
kuitenkin parempi kuin yhteis-
kunnan avulla ylliipidetyt ekik-
keiden tuloerot. kun ihmisten
omaa vastuuta eldmdstddn j oudu-
taan muutoinkin korostamaan.

8

TEemre":

(

!

I
I

:l
IJ

{l

*



Janina Andersson, Vihred liitto

Eldke koko tytikaaresta

Tyrieliike muodostaa tulevaisuu-
dessa yhd merkittdvhmmdn osan
eliikkeellii olevien kansalaisten
toimeentulosta, koska suurelle
osalle eldkkeelle siirtyvistii on ai-
nakin jossain vaiheessa kertynyt
tytieliikettii. On ensiarvoisen tdr-
keiitii, ettii nykyisen tyoeliike-
jiirjestelmiin muuttamista harki-

Raimo Vistbacka, SMP

Eldkekatto kdiytt66n
taan huolella - uusia viiliinpu-
toajaryhmiii ei saa syntyd ja ny-
kyisetkin olisi voitava poistaa.

Lienee vdistdmdtcintii, ettii
jossain mddrin on pidennettdvd
eldk keen suuruuteen vaikuttavien
tulojen aikaa. Esitetty kymmenen
vuotta lienee kuitenkin yldrajaja
silloin on ehdottomasti otettava
huomioon mahdolliset henkilos-
td itsestddn riippumattomat "huo-
not vuodet" kuten esimerkiksi iii-
tiysvapaa, aikuis- tai jatko-opin-
not, pitkiit tyotttimyysj aksot sekd
kauan kestdnyt ty<ikyvyttomyys.
Jos niiitii ei huomioida, syntyy
edelld mainitsemiani vdliinputo-
ajia.

Tyrieliikemaksua voidaan
joutua jonkin verran nostamaan
myos vakuutetun osalta, mutta
valtion tulee se huomioida tulo-

Tyoeliikkeen laskenta-aika tulisi
pidentiiii niin, ettd koko tyokaari
vaikuttaisi elSkkeen suuruuteen
eikd ainoastaan viimeiset neljd
vuotta. Nykyisellii systeemill6
el2ikeikiiii liihestyvii ihminen jou-
tuu tekemddn enemmdn t<iitd,
kuin mitii hiin ehkii haluaisi kar-
tuttaakseen eliikettiiiin viimeiset
neljd vuotta.

Mielestdni tyrintekij oillii tu-
lisi olla mahdollisuus vdhentdd
tyotahtiaan, jos se tuntuu mielek-
kaAlta. Tdmd valinta ei saisi pie-
nentdd henkilcin tulevaa eliikettii.

Tyon jakaminen olisi erittiiin
j iirkeviiii myris suurta tycittomyyt-
tii ajatellen. Niiiden jiirjestelmien
tulisi olla joustavia, niin ettii jo-
kainen saisi itse rakentaa itselleen
sopivan tyokaaren.

Tulevaisuudessa perinteinen
uraputki, j ossa vdhitellen edetii?in
kohti korkeampaa palkkaa, ei
viilttiimiittii ollenkaan ole tavalli -

sin malli. Luultavasti ihmisten ura
tulee koostumaan erilaisista pie-
nemmistd palasista, joiden palk-
ka voi vaihdella sekii ylos ettii
alas. Tdmdnkin takia eliikkeiden
karttuma-aika tulisi olla mahdol-
lisimman pitkii, mrelurten koko
tyokaaren pituinen.

Kansan- ja tytieldkkeen
jako Idhes ennallaan
Kansaneldk-keen pohjaosaa voi-
taisiin vdhentdS korkeissa elSk-
keissS. Muuten siiilytt?iisin nykyi-
sen systeemin suunnilleen ennal-
laan.

verotusta alentamalla.
Kansaneldke on talla hetkel-

lii yhteiskunnan perusturva niil-
le, joille ei ole ehtinyt kertyii tai
muista syistd tule tyoeliikettii.
Nditd ovat kotieidit, pddosan tyci-
panoksestaan ennen ko. jdrjestel-
mdn luomista tehneet sekd mycis
vain vdhdistd ty6eliikettii nautti-
vat henkilot.

Kansaneldkkeestd
tasavertainen
Mielestiini kansaneldkettd tulee
kehittaa siten, ettd se tuo jatkos-
sa vain kaqsaneldkettd saavat el6-
keliiiset taloudellisesti tyoelaket-
td saavia tasavertaisemmiksi. ts.
kansaneldkkeestd tulee riittdvdn
suuruinen peruseldke.

Tiillii hetkellii ndkisin oikea-
na eldkkeen (kansanelike + sen

Verovtihennysta raiattava
Mielestiini my<is tulevaisuudessa
piiiipaino tulisi olla tyoeliikkees-
sd sekd kansaneldkkeessd. Mutta
lisiivaihtoehtona etenkin ihmisil-
le,joilla on lyhyt tyriura tulisi olla
mahdollisuus vapaaehtoisiin.
yksil<illisiin eldkevakuutuksiin.
Niiiden maksujen verovdhennys
voitaisiin kuitenkin rajata niin.
ettei se koskisi ihmisiii, joille ker-
tyy tiiysi tytiikii.

lisdt) tasona noin 3 500 markkaa
kuukaudessa. Sen edellyttAmAt li-
sdkustannukset tulee rahoittaa
leikkaamalla suurimpia eliikkei-
td ja ottamalla kiiynoon esimer-
kiksi l2 000 markan suuruinen
eldkekatto, jossa huomioitaisiin
kaikki eliikkeet sekd mytis muut
verotettavat tulot.

Vapaaehtoiset eldkkeet
yhteensovitettava
Vapaaehtoiset yksilolliset eliike-
vakuutukset ovat ldhinnd hyviitu-
loisten ja rikkaiden keino kiertiiii
verotustaja saada itselleen huip-
pueliike jo ennen varsinaista elii-
keikii2i. Mielestiini ndmd monasti
vield tyrinantajan kustantamat
eliikkeet tulisi huomioida edellii
esittdmdssdni elSkekatossa niin,
ettd ne viihentiiisiviit tyo- ja kan-
saneldkettd. Niiden vakuutus-
maksujen verokohtelua voitaisiin
myos kiristiiii.
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TARMO PUKKILA
So siaali- j a tervey sminis teric)n

vakuutusosaston
ylijohtaja

Tycieliikejiirjestelmd on kokenut
viime vuosien aikana syviillisiii
muutoksia. Tuoreimmista uudis-
tuksista piiiitettiin iiskettiiin toimi-
tusjohtaja Puron johdolla ktiy-
dyissd neuvotteluissa. Jiirjestel-
mdn kannalta on luonnollisesti
myonteistd, ettd neuvottelutulok-
sen ansiosta tyoeldkemaksujen
korotuspainetta pystytiiiin 90-lu-
vulla jiilleen kerran hillitsemddn
merkittiiviisti.

Mitalin toinen puoli on se,
ettii 90-luvulla tehtyj en aikaisem-
pien muutosten tapaan uudetkin
piiiit<ikset merkitsevdt eliike-
etuuksien heikennyksiii. Valitet-
tavaa on myris se, ettii tycieliike-
maksut tulevat edelleenkin nou-
semaan, tosin aikaisempaa hi-
taammin.

Palkansaaj ien j a eliikeliiisten
kannalta 90-luvulla tehdyistii
eliikej iirj estelmdn muutoksi sta
syviillisin lienee palkansaajan
tyoeliikemaksu. Yhteiskunnassa
vallitsee suuri yksimielisyys sii-
td. ettd palkansaajan vero- ja
maksutaakkaa pitiiii vdlttAmattA
laskea.

Tyrieliikej iirj estelmiiiin 90-lu-
vulla tehdyt muutokset liittyviit
tietenkin osittain koettuun syvddn
lamaan, mutta vain osittain. Py-
syviksi tehdyt muutokset ja nii-
den myotii etuuksien heikennyk-
set puuttuvat myos jiirjestelmiin
rakenteellisiin viiiiristymiin. Elti-
kepalkan uudelleenmdirittely tuo

jiirjestelmiiii askeleen ldhemmds
vakuutusperiaatteen soveltamis-
ta. Melii tiirkeiimpiiii on se, ettd
tulevaa aikaa koskevat ratkaisut
pyrkiviit osaltaan vaikuttamaan
el2ikkeellesiirtymisiiin nostami-
seen.

Jiirjestelmiin suuri ongelma
on ollut, ettA se on itsekin monel-
la tavoin ruokkinut ennenaikai-
selle eliikkeelle siirtymista. EIA-
keikiiiin saakka tyosse ponnis-
telleiden kannalta on ollut epd-
oikeudenmukaista, ettd he ovat
saaneet palkinnokseen varhais-
eliikeliiisiii alemmat eliikkeet.

Liian aikaista eliik<iitymistii
on edistdnyt mycis se, ettd aina-
kin lyhyellii aikaviilillii myos
tytinantajat ovat hyotyneet tyon-
tekij oiden siirtdmisestd ennenai-
kaiselle eliikkeelle.

On vaikea uskoa, ettd nykyi-
sin ihmisten terveydentila olisi
huonompi kuin 60-lulun alussa
tyoeliikej iirjestelm56 luotaessa.
Elintason kohoamisen seuraukse-
na 60-luvun alusta suomalaisten
odotettavissa oleva elinaika on ti-
lastollisen vuosikirjan mukaan
kasvanut miehilki kuudellaja nai-
silla seitsemdllii vuodella.

Samana aikana 60 vuotta
tdyttdneiden miesten odotettavis-
sa oleva elinaika on kasvanut kol-
mella ja vastaavasti 60 vuotta
tiiyttiineiden naisten odotettavis-
sa oleva elinaika on kasvanut vii-
del1ii vuodella.
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"Markkinataloudelle vierasta on se, ettii viime luidessci
j a vaikeuksien hetkellci tydeldkeyhtidn vakavaraisuudesta

lqkenevcit huolehtimaan korotettuina maksuina
vain tydnantajat ja tydntekijrit yhdessti".

Tiistii myonteisestii kehityk-
sestd huolimatta samana aikana
tyoeliimiissii mukana olevien 60-
64-vuotisten miesten osuus on
pudonnut 80 prosentista alle 25
prosenttiin.

Ei ole vaikea ymmartaa, mita
kehitys on merkinnyt tyoelakejer-
j estiimiin kustannusten kannalta.

Tyoeliikej iirj estelmdn kus-
tannusten nopeaa kohoamista
edistiviit erityisesti ratkaisut, j ot-
ka johtivat varhaiseldkeliisten
mddrdn nopeaan nousuun. Vii-
meisten parinkymmenen vuoden
aikana jiirjestelmiiii on kehitetty
myos liian optimististen taloudel-
listen oletusten varassa.

Niiyttiiii silt6, ettd tavalliset
kansalaiset tietevet tyoeliikejiir-
jestelmiistii ja omista el6kkeistddn
sangen viihiin. Rehtoriajaltani
mieleeni on j iitinyt sosiaalipolitii-
kan opiskelija, joka ilmeisesti
ndrk[styi minulle kannustaessa-
ni opiskelijoita verraten nopeisiin
opintoihin.

Pidin nimittiiin kohtuuttoma-
na 8-10 ruoden opiskeluaikoja.
Kyseinen opiskelija oli sitii miel-
tid, ettd yliopistossa pitiiii voida
opiskella kaikessa rauhassa eld-
miiii.

Jiitin silloin sanomatta, ette
eliimiiii opiskeltaessa yliopiston
ulkopuolinen maailma saattaisi
olla tarkoitukseen parempi vaih-
toehto. Joka tapauksessa muuta-
ma vuosi sitten oli yleistd, ettd

opiskelijat valmistuivat korkea-
kouluista 30 vuotta tiiytettyS2in.

Nuoret eivdt ilmeisesti tiedii,
ettd 30-vuotiaana valmistuvat ei-
vdt voi saawttaa 60 prosentin eld-
ketasoa 65 ikdvuoteen mennessd,
ellei heillii ole eldkkeeseen oi-
keuttavaa tyohistoriaa ennen val-
mistumistaan. Ilmeisesti nuorel-
la iiillii eldkeasiat ovat vield niin
kaukaisia, ettA ne eiviit ole vielii
tuolloin kiinnostavia.

Kuten tdmdkin esimerkki
osoittaa, saattaisi olla paikallaan
sisiillyttiiii j okaisen opiskelijan
yleisopintoihin jakso tyoelSkej iir-
jestelmiistii. Tyrieliikej iirj estel-
miin liipiniikyvyyttii pitiiisi ylei-
semminkin lisiitii ja saada kansa-
laiset kiinnostumaan nykyistii
enemmdn heit[ kaikkia kosket-
tavasta j?irjestelmdst6.

Olen samaa mieltii eriiiin sel-
vitysmiestehtdvdni aikana haas-
tattelemani asiantuntijan kanssa
siitd, ettd tyoeliikejiirjestelmd ei
saa olla mitiiiin salatiedettd.

Suomessa tytieliikej iirj estel-
mdn hoito on uskottu yksityisille
laitoksille. Vammalan seudun eld-
kekassan ongelmat ja erityisesti
Eldke-Kansan konkurssi ovat va-
vahduttavia ja konkreettisia esi-
merkkejti siite, ettA tyoeliikejtir-
jestelmiin hoitojArjestelmiiiinkin
liittyy haavoittuvia osia.

Tyoeliikelaitosten ongelmis-
sa on kysymys paljolti siita, mi-
ten ne sijoittavat kiiytossiiiin ole-

vat tyoeliikevarat. Kysymys on
eldkelaitosten hallinnossa tapah-
tuvasta inhimill isestii piiiittiksen-
teosta, joka liittyy liihinnii tule-
vil le eliikeliiisille kuuluvien varo-
jen kiiytttitin.

Tyoeliikelaitokset toteuttavat
merkittiiviiii sosiaaliturvan osa-
aluetta, laki siiiiteistii tyoeliikeva-
kuutusta. LakisiiiiteisyytensA ta-
kia yhteiskunnalla on suuri int-
ressi sen suhteen, miten tyoelii-
kelaitokset tehtavAensA toteutta-
vat.

Sij oitustoimintaa lukuunot-
tamatta tyrieliikeyhtioiden toi-
minnassa on vain v2ihiin liikeyri-
tykselle ominaisia piirteitii. Sen-
kin osalta voidaan havaita, ettii si-
joitustoiminnan tuotto on seuran-
nut hlwin kiinteasti takaisinlaina-
uksen korkoa.

Ilmeisesti kovin suurta liioit-
telua ei olekaan toteamus, ettA
tyoeliikelaitosten toiminta on ol-
lutjopa tuottojenkin osalta laki-
siiiiteistii. Lakisiiiiteisen sosiaali-
vakuutuksen olemukseen tiukka
siiiintely luonnollisesti sopiikin.

Markkinataloudellinen kom-
ponentti liittyy tietenkin sij oitus-
toiminnan riskeihin, jotka voivat
olla kohtalokkaita, koska suuren-
kin tytieliikeyhtion kyky siettiii
sijoitustoiminnan riskejd ovat
verraten huonot.

Toisaalta markkinataloudel-
le vierasta on se, ettd viime kii-
dessii j a vaikeuksien hetkellii tyo-

eliikeyhtion vakavaraisuudesta
kykeneviit huolehtimaan korotet-
tuina maksuina vain tyonantajat
j a tyrintekrj iit yhdessii.

Tyoeliikeyhtiot eiviit my6s-
kddn tavoittele voittoa. Lisiiksi
EU-ratkaisussa tyoeliikeyhtirit j ii-
tettiin E U-siiSntelyn ulkopuolel-
le.

Kaikesta ede116 sanotusta
huolimatta lainsiiiidiinnossii tyo-
eliikeyhtioitii pidetiiiin vakuutus-
yhtioinii muiden vakuutusyhtioi-
den j oukossa, j oten niidenkin toi-
mintaa sidntelevdt osakeyhticila-
ki ja vakuutusyhtiolaki.

Niimii lait on alunperin sd5-
delty sosiaaliturvaa toteuttavista
ryoelakeyhtioistd suuresti eroavia
yhtioitii varten. Ndmd ovat muu-
tamia painavia perusteita sille,
ettd selvitystehtiiv2issiini piiiidyin
suosittamaan erillislakia tytielii-
keyhtioitii varten.

Julkisuudessa esitettyjen nd-
kemysten mukaan monet tyoel6-
kejtirjestelmiin edustajat ovat suh-
tautuneet torjuvasti tyoeliikeyh-
tiotii koskevan erillislain tarpeel-
lisuuteen. Itse olen'kaikesta il-
menneestd vastustuksesta huoli-
matta edelleenkin vakuuttunut
siite, etta tyoelnkejiirjestelmdn
oman edun takia erillislaki tarvi-
taan.
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Toukokuun sopimuksel la
Eldkepalkka lasketaan viimeisten 10 vuoden palkasta.

Varha iselfikkeiden tu leva n aja n ka rttum ista p ienennetdd n.

Toukokuun l8 piiiviinzi johtaja Raimo Kan-
tola SAK:sta, pddsihteeri Seppo JunttilaToi-
mihenki I okeskusj zirj esto STTK : sta, piiiisih-
teeri Risto Piekka AKAVA:sta, johtaja Las-
se Laatunen Teollisuuden ja Tyonantajain
Keskusliitosta ja johtaja Pekka Merenheimo
Liiketytinantajain Keskusliitosta tekivdt so-
pimuksen yksityi saloj en tyoe kikej iirj estel -
mdd koskevasta toimenpidekokonaisuudes-
ta. Alan historiaan jddvid neuvotteluja veti
Ilmarisen toimitusjohtaja Kari Puro.

Tiirkeintzi ratkaisussa on sen syntymis-
tapa tyrimarkkinaosapuolten neuvottelutu-
loksena. Tyomarkkinavetoinen pddtriksente-
komalli on suomalaisen tydelakejarjestelmdn
keskeisintd ydintii.

Sopimukseen pddseminen osoittaa, ettd
ydin on terve ja toimiva. Samaa vahvistaa
sopimukseen kirjattu lausuma siitd, ettd osa-
puolet pyrkiviit myos jatkossa edistdmddn ja
turvaamaan perusteiltaan ja peruseduiltaan
nykyisenkaltaisen ty<ielSkejiirjestelmiin siii-
lymisen ja kehittdmisen.

Sddsttit neljd
prosenttiyksi kktid pa ! koista
Tulevia ty<ieldkemenoja toukokuun sopimus
vdhentdi neljd prosenttiyksikkoii palkoista.
Nykyisten arvioiden mukaan ty<ieliikemak-
su olisi vuonna 2030 ilman sopimuksessa
esitettyj ii toimenpiteitii 29 prosenttia palkois-
ta ja ne huomioon ottaen 25 prosenttia.

Ensi vuonna tyoeliikemaksun korotus-
tarve on noin 0,6 prosenttiyksikkoii, mikii jiiii
alle hallitusohjelman prosenttirajan. Maksu-
korotus j akautuu tasan ty6nantaj i lle j a tyrin-
tekrjoille, joiden maksu tulisi niiin ollen ensi
vuonna olemaan 4,3 prosenttia. Ilman toi-

menpiteitd korotustarve olisi ollut 2,4 pro-
senttiyksikk6ii ja palkansaajan tydeldkemak-
su olisi noussut 5,2 prosenttiin palkasta.

Suurin osa maksukevennyksestd tulee
indeksimuutoksista, niiden vaikutus on ensi
vuonna 0,7 prosenttiyksikkoii. Ty<ikyvytto-
myyseliikkeiden leikkauksien vaikutus on
0,4 prosenttiyksikkoii.

Kaikki sopimuksessa esitetyt muutokset
tulevat voimaan l. l. 1996.

Sopimus on periaatepddt<is, joka etenee
eduskuntakzisittelyyn normaalia lainsiiiidrin-
t<itietii.

Eldkepalkan Iaskusddnntin muutos
Eliikepalkka on tdhdn asti laskettu kunkin
tycisuhteen pddttyessd neljdn viimeisen vuo-
den ansioista. Uudistus pidentiiii tarkastelu-
ajan kymmeneen vuoteen. Jos tyrisuhde on
lyhyempi, k;iytetiiiin kaikkia vuosia.

Uudistus pienentid eldkemenoja, koska
eliikkeet kymmenen vuoden siiiinncillii las-
kettuna ovat keskimddrin muutaman prosen-
tin pienempid kuin nykyiselld tavalla lasket-
tuna. Vdheneminen ei ole tasaista. On aloja,
esimerkiksi urakkapalkkainen teol I isuustyci,
joissa ansiot saattavat laskea ennen eldke-
ikiiii. Niiissii kymmenen vuoden sddntci an-
taa paremman eldkkeen. Menettiijiti ovat ne,
jotka ovat voineet ennen eldkeiktiti lisii-
ansioilla kohentaa eldkepalkkaansa.

Ekikepalkan muutos toteutetaan vahitel-
len. Vuodet 1992 - 1995 otetaan huomioon
vanhaan tapaan kaksi keskimmiii stii nelj ristii
siiiinnollii. Kolmas vuosi tulee vuodesta
1996, neljiis vuodesta 1997 jne. Kokonaan
uudenlaisia eliikepalkkoja lasketaan vasta
ensi vuosituhannen puolella.

Erds ongelma eliikepalkan laskennassa
olisi huonojen vuosien vaikutus. Lama, tyot-
trimyys ja lomautukset voivat alentaa ansio-
tason tavanomaista pienemmiiksi. Jotta elii-
kepalkka ei niiden vuoksi laskisi, jiitetiiiin
uudessa laskentatavassa pois ne vuodet, joi-
na vuosiansio on pienempi kuin 50 prosent-
tia valintavuosien keskiarvosta. Poisjritetty-
jd vuosia voi olla enintaan kolmasosa eldke-
palkkavuosista.

Tulevan ajan oikeus
Tulevan ajan oikeus tarkoittaa sita, ettri tyo-
kyvyttcimyyse l;ikkei s sri I asketaan e I 2ikettii
kartuttavaksi aika tyokyvyttomyyden alka-
misesta vanhuuseldkeiiin tiiyttiimiseen. Esi-
merkiksi 25-vuotiaana tcjihin menneen ja 45
-vuotiaana tyokyvyttomdksi tulleen ekikettii
karttuu 1,5 prosenttia vuodessa myos niiden
20 vuoden ajalta, jotka hrinellii on eldke-
ikiiiin. Tiimii karttuma on yhteensd 30 pro-
senttia palkasta.

Toukokuun sopimuksessa tulevan ajan
karttumaa pienennetddn siten, ettd se alenee
1,2 prosenttiin iristii 50 liihtien ja edelleen 0,8
prosenttiin iiistii 60 liihtien.

Esimerkkitapauksessamme tulevan ajan
eliikettii karttuisi uusien sddntojen mukaan
23,5 prosenttia palkasta. Jos esimerkkitapa-
uksen eldkepalkka on l0 000 markkaa kuu-
kaudessa, olisi pienentyminen 650 markkaa.

Tulevan ajan laskeminen eldkkeeseen
oikeuttavaksi edellyttiiii viihintiitin yhden
vuoden tyoskentelyii yksityisen jaltai julki-
sen ansioeldkej iirj estelmrin piiri ssd vi imeisen
10 vuoden aikana ennen eldketapahtumaa.
Nykysiiiinnciilld tulevan ajan oikeuden on
voinut saada yhden kuukauden tyoskentelyn
jiilkeen.



milIardisdflsttit
Vanhu useld kkeiden i ndeksiturvaa vdhennetdii n.

Jo ensi vuonna maksurasitus keventyy ldhes 3 miliardia.

lndeksiturvan muutokset
Indeksiturva mii2iriitiiiin erikseen aktiiviajal-
le ja erikseen el2ikkeille 65 vuoden tiiyttiimi-
sen jdlkeen. Aktiiviajan TEL-indeksiii kiiy-
tetddn, kun tarkistetaan eldkepalkan perus-
teena olevia palkkoja, jo laskettuja eliikeoi-
keuksia eli vapaakirjoja sekd eliikkeitii en-
nen 65 vuoden ikdd.

Aktiiviajan TEL-indeksi lasketaan hin-
tojen ja palkkojen muutoksen keskiarvona,
kuten nykyinenkin indeksi. Eliikeajan TEL-
indeksiin vaikuttavat ansiotason muutokset
painokertoimella 0,2 ja kuluttajahinnat pai-
noarvolla 0,8.

Jos esimerkiksi palkat ovat nousseet 3
prosenttia ja hinnat 2 prosenttia, nousee yli
65-vuotiaiden TEL-indeksi 2,2 prosenttia ja
aktiiviajan TEL-indeksi 2,5 prosenttia. E16-
keajan TEl-indeksi on tdssd tapauksessa 0,3
prosenttiyksikkod huonompi kuin nykyinen
TEL-indeksi. 5000 markan kuukausieldk-
keessd uusi eldkeajan TEL-indeksi merkit-
see l5 markkaa vdhemmdn kuin nykyinen
indeksi.

Edellisessii esimerkissd oletettiin pal-
kansaajien maksuosuuden pysyneen sama-
na molempina vuosina. Jos maksu kasvaa,
myos se vaikuttaa indeksiin. Palkansaajien
maksuosuus otetaan TEL-indeksiii lasketta-
essa huomioon siten. ettd ansioiden muutok-
sesta vdhennetddn palkansaajien maksun
mahdollinen nousu.

Vuonna 1994 toteutettua ylimiiiiriiistii 1,3
prosentin leikkausta ei palauteta indeksiin.
Vuoden I 995 indeksin pistelukuna kiiytetiiiin
jatkossa poikkeuslailla vahvistettua lukuar-
voa 1l 12.

Kuntoutus
Kuntoutuksen osalta sopimus noudattaa asi-
aa valmistelleen tyriryhman esityksia. Tyo-
kyvyttomyyden arviointia kehitetiiiin kun-
toutusmyonteiseen suuntaa. Keinona tdhdn
ty<imarkk i naj iirj e strit j a tyoe I iike I ai tok set
suunnittelevat laajan koulutushankkeen, jon-
ka tuloksia seurataan.

M iiiiriiai kai nen ty<ikyvyttcimyy seliike
muutetaan kuntoutustueksi. Eliikeratkaisun
yhteydessd on varmistettava, ettd kuntoutus-
tuen saaialle on laadittu asianmukainen hoi-
to- ja kuntoutussuunnitelma.

Kehitystyti jatkuu
Kaikkia avoinna olevia asioita sopimus ei
ratkai se, ty<i j atkuu tyoeliikej iirj estelmdn ke-
hittdmiseksi vastaamaan muuttuvia tarpeita
ja olosuhteita.

Vakuuttamisvelvolli suuden kierliimistii
ehkiii stiiiin tarvittae s sa siiiinnoksel lii, j oka
tekee mahdolliseksi purkaa keinotekoisesti
lyhyet tyosuhteet eldkeoikeutta kartuttavak-
si yhdenjaksoiseksi tyosuhteeksi. My<is ly-
hyiden tyosuhteiden tyoeldkevakuutuksen
jiirjestiimistii ja rajauksia selkeytetddn sitd
valmistelevan tyoryhmiin esitysten mukai-
sesti.

Tyottomyyslisiin ja sen rahoituksen
muutoksiin liittyviiii selvittelyii jatketaan ja
piiiitdksiZi tehdiiiin vasta kun tyottcimyystur-
van tekeilld olevat uudistukset ovat selvillii.
Niin ikiiiin lastenhoitoa.jan aiheuttamien
poissaolojen aiheuttamat muutostarpeet el6-
kepalkan laskentasddntciihin selvitetiidn erik-
seen.

Ldhivuosina selvitetddn mytis kaikkien
tyosuhdevuosien perusteella laskettavan eld-
kepalkan laskentasddnncin edut ja haitat ja

piiiitetiiiin laskentasddnnostii. Tiitii voidaan
pitaa viittauksena siihen, ettii 10 viimeisen
vuoden laskentasddnto voisi vield muuttua
kaikkien tyovuosien huomioonottamiseksi.

Tyonantajien omavastuu tytikyvytt<i-
myyseliikkeissd selvitetddn tarkoituksena
ulottaa se nykyistd pienempiin tyonantajiin.

Tycieliikkeen kafttumisesta alle 23 -vuo-
tiaille ei sopimuksessa mainita mitiiiin, vaik-
ka asia on ollut esillii tyoryhmdtasolla. Kos-
ka toimenpide aiheuttaisi lisdkustannuksia,
se olisi vastoin siiiistciihin pyrkiviiii yleislin-
jaa. My<iskiiiin ns. superkarttumaan ei sopi-
muksessa puututtu. Tdmd ns. superkarttuma
tarkoittaa sitii, ettii tyriskentelystii yli 60 -
vuotiaana karttuu eldkettd 2,5 prosenttia luo-
dessa tavallisen 1.5 prosentin sijasta.

Sopimus koskee varsinaisesti TEL ja
LEL -aloja. Seurausvaikutukset muihin e15-
ke- j a etuusj iirj estelmiin selvitetddn erikseen.
Tdmd on viittaus julkisen sektorin eliikejiir-
jestelmiin, joita koskevat neuvottelut ovat
kesken. Viime vuosina julkiset alat ovat pdd-
piirteissii seuranneet TEL-aloja, mutta yksi-
tyiskohdissa on saattanut olla eroja.

Teksti:
Pirkko Jciriskekiinen
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Kuntoutusl
TytieHkkeet
remonttiin

Tytimarkkinaj iirj esttij en j a
Tytieliikelaitosten Liiton edustajat
asettiyat 17 .5.1994 tytiryhmiit selvittiimiiiin
tytieliikkeiden laskusiiiinttijen,
tytikyvytttimyyseliikkeiden miiiiriiytymisperusteiden,
tytitttimyysajalta karttuvan elfl keoikeuden sekii
eliikeindeksin kehittflmistarpeita.

Tytiryhmien tehtflviinii ei ollut tehdi
varsinaisia ehdotuksia muutoksiksi
vaan esittflii kehittiimistarpeita.

Tytielfl ke-lehti pyysi kultakin tyiiryhmiltfl
yhteenvetoa kehitystarpeista.

Suurimmasta osasta muutoksista
tytimarkkinaj iirj esttit piiiisiviit I 8. 5. 1 99 5 sopimukseen,
jota edellisessfl artikkelissa selostettiin.
Tytieliike-lehti haluaa kuitenkin esitelli
lukijoille eri tytiryhmien tutkimia
vaihtoehtoja tausta-aineistoksi.

Tyti kyvytttimyyselfr kkeen
mytintflminen on iikillisiii
sairauksia ja tapaturmia
lukuunottamatta pitkfln
prosessin tulos.

Hoidolla, kuntoutuksella ja
tytiolosuhteiden muutoksilla
voidaan vaikuttaa prosessiin.

Tytikyvyn arviointi jnljeiln
olevan tytikyvyn hytidyntfl miseen
tai tytikyvytttimyyselikeoikeuden
selvittimiseksi tapahtuu usein
liian mytihiiiin ja irrallaan tyti-
olosuhteiden tuntemuksesta.

Kuntoutuksen ja tytikyvyn
arvioinnin vilistii yhteyttii tulisi
entisestifln korostaa ja toimen-
piteitii varhentaa, tytikyvytttimyys-
eliketytiryhmi totesi selvitykses-
sflin.

Ty<iryhmiin tyci painottui tytikyvyn ylliipi-
tdmis- ja edistiimismahdollisuuksien tut-
kimiseen. Toimeksiantonsa mukaisesti tyci-
ryhmii selvitti "tyokyvyttcimyyseliikkeiden
miiiiriiytymisperusteiden j a kuntoutuksen ke-
hittiimismahdollisuuksia siten, efiA tyontekija
voisi hyridyntiiii jiiljellii olevaa tyokykyii ny-
kyistd enemmdn myos toimeentulon perusta-
na".

Tydkykyd ed istiivii ohjelma
Tyoryhmii hahmotteli tyoeliikekuntoutuksen
aikaistamisen ja tyokyvyn arvioinnin toimin-
taohjelman. Sen tavoitteena on tehostaa tyri-
kykyii edi stiiviiii j a ylliipitiiviiii toimintaa
tyopaikalla j a samalla varhentaa tyrikyvyn ja
kuntoutustarpeen arviointiprosessia siten.
ettii jiiljellii olevan ty<ikyvyn hy<idyntiimis-
mahdollisuudet paranevat.

Ohjelma voidaan toteuttaa kokonaisuu-
tena tai siitd voidaan valita tdrkeimmdksi
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entistd varhemmin

katsotut osat toteuttamista varten mytis eril-
lisinii.

Perusliihtokohtana on tyokykyii ylliipi-
tdvien ja kuntouttavien toimien ensisijaisuus
ja jiiljellii olevan tyokyryn korostaminen tyti-
kykyarvion kaikissa vaiheissa. Tiimiin aja-
tuksen kanssa sopusoinnussa ovat myos kaa-
vailut osaeldkemenettelyn kehittamisestA
sekd mddriaikaiseliikkeiden muuttamisesta
kuntoutustueksi, johon tulee liittiiii kuntou-
tussuunnitelma.

Hahmoteltu toimintaohjelma perustuu
tyokykyii edistiiviin j a ylliipitiiviin (:TYKY )
toiminnan tukemiseen ja tyokyvyn arvi-
ointij iirj estelmdn kokonaisuudistukseen, j os-
sa koulutuksella on keskeinen osuus. Ohjel-
ma jakaantuu koulutushankkeeseen ja eliik-
keiden ratkaisutoiminnan kuntoutusar-
vioinnin tehostamiseen.

Koulutushankkeen tavoitteena on kou-
luttaa

- TYKY{oiminnan eri osapuolet tyopai-
kalla siten, etta toiminta kiiynnistyy koko
maassa tyopaikkatasolla kahden vuoden ku-
luessa hankkeen aloittamisesta

- lausuntoja kirjoittavat liiiikiirit kuntou-
tuspainotteiseen tyokyvyn arviointiin. Uu-
den toimintatavan varmistamiseksi otettaisiin
kiiyttoon uusi yksityiskohtainen liiiikiirinl au-
suntolomake tyokyky- ja kuntoutusarviota
varten.

Mddrdai kaiseldkkeestd
kuntoutustuki
Eliikkeiden ratkaisutoimintaan liittyv65 kun-
toutusarviointia pyritiiiin tehostamaan nykyi-
sestd ennen kaikkea miiiiriiajaksi myonnet-
tdvien elSkkeiden yhteydessd.

Kuntoutusndk<ikulman korostamiseksi
mddrdaikaiseliikkeen nimi on tarkoitus muut-
taa kuntoutustueksi. Siihen liittyisi muu-
toksenhakuoikeus ja muiltakin osin siihen
liittyvii juridiikka vastaisi nykyiseen m65-
riiaikaiseliikkeeseen liittyviiii turvaa.

Ku ntoutustuki edel lfiiid
kuntoutussuunnitelmaa
Varsinainen uudistus liittyisi kuntoutustuen
myontiimiskiiytdntocin : Kuntoutustukea voisi
saada vain silloin, kun siihen liittyy kun-
toutussuunnitelma. Vaadittavan suunnitel-
man laajuus riippuisi tilanteesta.

Paranevan sairauden ajaksi myonnettd-
vdn kuntoutustuen yhteydessd riittdisi nor-
maali hoitosuunnitelma, kun taas tyohon
palaamismahdollisuuksien selvittdmisen
ajaksi mydnnettdvdn kuntoutustuen yhtey-
dessd edellytettiiisiin hyvinkin seikkaperdistd
suunnitelmaa siitA. mita kuntoutustuen aika-
na on tarkoitus tehdii.

Suunnitelman tekeminen ei ensisijaisesti
olisi eliikelaitoksen tehtdvd vaan kuntoutus-

toimien aikaistamisperiaatteen mukaisesti
olisi parempi, ettd se tehtiiisiin mahdolli-
simman varhain ja liihellii asianomaista, esi-
merkiksi yhteistyossii tyoterveyshuollon
kanssa.

Ennen kuntoutustuen mydntiimista ela-
kelaitoksen tulisi kuitenkin varmistua, ettd
suunnitelma on tehty ja sen puuttuessa huo-
lehtia siitii. efiA suunnitelma tehdddn. Uudis-
tettava tytikyvyn ja kuntoutusmahdollisuuk-
sien arviointiin tarkoitettu lomake voi toimia
apuna suunnitelmaa tehtaessa.

Samoja periaatteita tulisi noudattaa ylei-
semminkin tydkyvyttomyyseliikkeen hake-
misprosessissa: Ensin olisi tehtava kaikki
voitava hoitoon liittyen, sitten selvitettdvd
kuntoutusmahdollisuudet ja vain siind tapa-
uksessa, ettii mahdollisuuksia ei ole, tulisi
eldkeharkinta kysymykseen.

Ennakkopddttis
osatyti kyvfi ti myysel d kkeestd
Osatyokyvyttomyyseliikkeen aikaisempaa
yleisempiiii kiiyttoii on tarkoitus helpottaa
luomalla virallinen ennakkopddtosmenette-
ly yksilollisen varhaiseldkkeen tapaan.

Mycinteisen osaeldkkeen ennakkopdd-
tciksen yhteydessd hakijalla olisi mahdolli-
suus tarkistaa osaeldkkeen suuruus ennen
osael dkkeel le si irlymispiiiitoksen tekemistd.
Osaeldkkeen etuna on sen turvaavuus vas-
taisen eldketurvan kannalta, haittana eldk-
keen alhainen taso.

Osaeliikettii on tdhdn asti kiiytetty yhdis-
tettynd osa-aikatyohcin. Vastaisuudessa voi-
taisiin osaeldkkeitii myontdd aikaisempaa
enemmdn ilman samanaikaisen osa-aikatyon
vaatimusta. Tiilloin eldkkeensaaja olisi jiil-
jellii olevan tyokyvyn osalta tyomarkki-
noiden kdytettdvissd ja saisi mahdollisen
tyottomyyden ajalta ns. vdhennettyd tyotto-
myysturvaa.

Tyoryhmii tarkasteli useita muitakin
vaihtoehtoja eikd sen toimeksiantoon kuu-
lunut varsinaisten ehdotusten tekeminen. Td-
ten mahdollisesti sovittava kuntoutukseenia
tyokyvyn arviointiin liittyvii kokonaisuus voi
toteutua myos muiden kuin tdssd esiteltyjen
vaihtoehtoi en pohjalta.

SAKARI TOLA
Ke s kinciis e n v a kuutttsy ht io

Ekike-Varmun
ylilcirikciri
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TYoTToMYYSAJAN
eH ketu rvan lei kkau ksi I la

sddstetddn hitaasti
Tytitttimyysaj an eliketurvasta
aiheutuvat kustannukset ovat
tiillfl hetkellii yksityiselld sektorilla
noin 0,3 prosenttia palkoista
ja ne nousevat vuoteen 2020
mennessi noin 1,3 prosenttiin
palkoista.

Jos tyiielflkelisdn karttuminen
poistettaisiin kokonaan
siiiisttijii syntyisi vfr hitellen.
Suurimmillaan sflflsttit olisivat
vasta neljfln - viidenkymmenen
vuoden kuluttua.

Tytieliikelisfl n poistam inen
lopettaisi mytis Tytitttimyyskassoj en
Keskuskassan maksuosuuden,
mikfl puolestaan lisflisi paineita
tytielfl kevakuutusmaksun
korottamiseen.

Tyottomyysaikatyoryhmii selvitti tyottri-
myysajalta karttuvaa eldkeoikeutta ja sen
rahoitusta. Tyoryhmii tarkasteli vaihtoeh-
toisia malleja ja niiden vaikutuksia. Tyri-
ryhmdn selvityksen pohjalta mahdollisesti
tehtzivistri lainmuutosehdotuksista sovitaan
myohemmin.

Ty0tttimyysajalta karttuva elii keturva
Tydttomyyden ajalta karttuu eldkeoikeutta
rycieluikelisiin muodossa. Lisiiksi tyottomyys-

aika pidentiiii tulevan ajan oikeuden edelly-
tyksend olevaa 360 piiiviin aikarajaa ja ko-
rottaa LEL:n tulevan ajan palkkaa.

Tyritt<imyysaj alta karttuvaa tyrieliike-
turvaa koskevat sddnnrikset otettiin ty<ieliike-
lakeihin vuonna 1969. T2ill<jin tyoekikkeet
olivat huomattavasti nykyistri pienempi6,
yleensd 20 - 30 prosenttia palkaita.

Vuoden 1969 jiilkeen eldketurvan taso
on oleellisesti parantunut. Tycitt<imyysajat
eivdt endd yhtri herktisti laske ekikettii koh-
tuuttoman pieneksi, vaikka niiden ajalta ei

eliikettii karttuisi. Toisaalta tycittrimyys on
moninkertaistunut ja lyhytkestoisen ty<itto-
myyden rinnalle on kehittynyt pitkiiaikais-
tyottomyyttii. Siksi tyoelake voi yksilotasolla
merkittdvdsti heikentyii, ellei tyottcimyys-
a.lalta kartu lainkaan eldketurvaa.

Eldkkeen karttumisen
tekniset vaihtoehdot
Selvityksesszi keskityttiin ty<ie ltikel isiiiin,
mutta myos erditd selvityksid tulevan ajan
j iilkikarenssista tehtiin.

Tyoryhmri tarkasteli neljiiii vaihtoehtois-
ta mahdollisuutta tycittomyysaj alta karttuvan
eliiketurvan j iirj estdmiseksi. Niimii vai htoeh-
dot olivat
l. El2ikettii ei kartu
2. Eldke karttuu nykytekniikan mukaisena

tyoeliikelisiinri
3. El6ke karttuu maksettujen tyottomyys-

priivrirahojen markkamddrdn mukaan
4. Elzike karltuu pdivdrahan perusteena ole-

van palkan mukaan.

On syytri korostaa, ettii edellii olevat kolme
karttumismallia ovat teknisid malleja. Ekik-
keen karttumisen nopeus voidaan mitoittaa
kaikissa malleissa erikseen sovittavalle tasol-
le, valitsemalla karttumiskemoin sen mukai-
sesti.

Jos esimerkiksi oikeana tasona pidettdi-
siin sitri, ettii ekikettii karttuisi 1,5 prosenttia
maksettujen priiviirahoj en yhtei sm56rdstd,
piiiistiiisiin samaan keskim;iririiiseen tasoon
nykytekniikassa, jos sen mukainen ty<i-
eliikelisii kerrottaisiin luvulla 0,6.

Mallien antama eldketurva eroaa kuiten-
kin oleellisesti toisistaan yksilotasolla. Ny-
kyinen ty<iekikel i sii kartuttaa eliikettii tyotto-
myysajalta 1,5 prosenttia vuodessa keski-
mddrdisestd el6kepalkasta, jos henkilcin
eliikelakien alainen tycihistoria on aukoton.
Jos henkilcilld on aukkoja tyohistoriassa, ne
pi enentzivdt ty<ie kike I i siin kirttumisnopeutta
siind suhteessa kuin elSkkeeseen oikeuttava
aika lyhenee.

Sen sijaan pdivdrahan markkamddrddn
tai priivrirahan perusteena olevaan palkkaan
perustuvissa malleissa tyottcimyysaj alta kart-
tuvan eldkkeen mddrd ei riippuisi siitd, onko
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tyohistoriassa aukkoja vai ei.
Tyoryhmdssi todettiin, ettd eldketurvan

karttumisessa prioriteettij iirjestys voisi olla:
tyossdolo, aikuiskoulutus j a kuntoutus, ty<it-
tiimyys. Tulkitsen tiitii jiirjestystd niin, ettd
tyottomyysajalta karttuva eldketurva voi olla
pienempi kuin vastaavalta tyossdoloajalta.

Mikali tydttomyysajalta karttuvaa eldke-
turvaa pidetddn edelleen tarpeellisena, on
etuus tyciryhmdn mielestd j atkossakin raj atta-
va tyottomyysturvalain mukaisen ansioon
suhteutetun pdivdrahan saaj iin.

Kustannukset nousussa
Tydttomyysajan eldketurvasta aiheutuvat
vuosittaiset eldkemenot, kun mukaan laske-
taan myris tulevan ajan jiilkikarenssin piden-
tymisen osuus, ovat tiillii hetkellii yksityisen
sektorin tyoeliikejiirj estelmdssd yhteensd
noin 0,3 prosenttia palkoista. Kustannukset
nousevat vuoteen 2020 mennessd noin 1.3
prosenttiin palkoista.

Suurimmat kustannussddstcit luonnolli-
sesti saataisiin, jos tydeliikelisdn karttun-rinen
lopetettaisiin vuoden 1996 alusta. Tiill<jin-
kiiiin siiiistojd eldkernenossa ei vield ensi
vuonna syntyisi.

Saastot kasvaisivat viihitellen ja olisivat
suurimmillaan vuosina 2030 2040 noin
0,7 - 0,8 prosentia eldkelakien alaisesta
vuotuisesta palkkasummasta. Tiilloin Tyot-
trimyyskassojen Keskuskassan vakuutus-
maksun poistuminen korvautuisi tyoelake-
maksujen korotuksilla, joka vuonna 1996
olisi keskimiiiirin 2. I prosenttia.

Nykyinen rahoitusjdrjestelma
tasaa kustannuksia
Tyrittomyysajalta karttuvan eldketurvan ra-
hoitus voidaan jiirjestiiti joko nykyisen tapaan
tyottcimyysturvajdrj estelmdn kautta tai tyo-
eldkemaksun kautta. Lisiiksi tulee ratkaista
osallistuvatko etuuden piirissii olevat palkan-
saajat rahoitukseen.

Nykyinen rahoitusjdrjestelmd tasoittaa
voimakkaasti tyottomyydestd aiheutuvaa
kustannusrasitusta TEL:n ja LEL:n viilillii.
Ilman Tyottomyyskassojen Keskuskassalta
tulevaa vakuutusmaksua LEL:n vakuutus-
maksu olisi ollut vuonna 1994 noin l0 pro-
senttiyksikkoii nykyistii korkeampi eli noin
30 prosenttia palkoista. TEL:n osalta vas-
taava vakuutusmaksun nousu olisi ollut noin
1,8 prosenttiyksikkoii.

Mikali tycittomyysajalta karttuva eldke-
turva rahoitettaisiin suoraan tyoeldkemaksun
kautta, on yksityisen sektorin vastuunjako-
jiirj estelmiin muutoksilla huolehdittava siitd,
ettd sen kautta aikaansaadaan tarpeelliseksi
katsottava tydttdmyyteen liittyvii tasoitus
LEL-j iirj estelmiille.

Vastaaviin muutoksiin voidaan myos
joutua, jos Tyottomyyskassojen Keskuskas-
san vakuutusmaksu oleellisesti pienenee
tyottomyysaj an eldketurvaan tehtdvien muu-
tosten seurauksena.

Tyottomyysaj alta karttuvan eldketurvan
kustannukset ovat suurimmillaan samaan ai-
kaan, kun suuret ikdluokat ovat eliikkeellii.
Tyoryhmiissii keskusteltiin muun muassa tds-
tii syystii siita, olisiko tyottomyydestii johtu-
viin eldkekustannuksiin varauduttava rahas-
toinnilla.

Ty6ryhmiissii piiiidyttiin siihen, ettei eril-
listii tekniikkaa kuitenkaan tarvita. Rahas-
tointi voidaan tarvittaessa suorittaa jo lain-
siiiidiinncissii oleval la tekniikal la el i "ylimiiii-
riiisi llti" siirroi lla vanhuuseldkerahastoon.
Ndmd siirrot pitaisi tehda "hyvinii" aikoina,
jolloin ne eivdt rasittaisi matalasuhdanne- tai
lamatilanteissa tyoeldkemaksua.

tannussddstojii. Mahdolliset rahoitusteknis-
et muutokset puolestaan olisi helpompi to-
teuttaa paremmassa tytillisyystilanteessa.

Hallitusohjelmaan kuuluu tyottomyys-
turvaj 6rj estelmdn kokonaisuudistuksen val-
mistelu tavoitteena sen voimaantulo vuoden
1997 alusta. Tiimii uudistus voi vaikuttaa
myos ty<ittomyysajalta karttuvaan eldketur-
vaan.

Pidiinkin todenndkoisend, ettei tyotto-
myysajalta karttuvaan eldketurvaan tehdd
muutoksia vield ensi vuoden alusta. Olisi
kuitenkin 6rkeata, eft2i mahdollisista muu-
toksista sovittaisiin ensi vuoden aikana.

Mahdollisten muutosten
toteuttaminen
Tyottomyysajan eldketurvaan tehtavilld
muutoksilla ei saada aikaiseksi nopeita kus-

o//o
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0,8

0,6
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Tytieliikelisiin meno eri vaihtoehdoissa,
%o palkoista karttuma perustuu vain tytitttimyyteen

Kuvassa ylimmdinen kdyrd on nykyisen lainsiiiidiinnon mukaisen ty<i-
eliikelisiin kustannuskehitys. Keskimmiiinen kiiyrii kuvaa pdivdrahan
markkam66rddn perustuvan mallin kustannuskehitystd, jos karttumi-
nen olisi 1,5 prosenttia maksettujen piiiviirahojen yhteismii5riistii.
Alimmainen kdyrd kuvaa tyoeliikelisiin lopettamisen jiilkeistii kus-
tannuskehitystd.

Tyott<imyyden on olettu laskevan vuoden 1995 jiilkeen samaa
vauhtia kuin SOME-toimikunnan laskelmissa. Vuodesta 201 5 alkaen
tycittcimyysaste on 5. I prosenttia.
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Tytieldkkeiden
laskentaperusteisiin

muutoksia
Tytimarkkinajiirjesttit piiiisiviit jo
sopimukseen elflkepalkan ja ns.
tulevan ajan laskennan muutoksis-
ta. Seuraavassa kerrotaan lasku-
sif, nttitytiryhmfl ssfl tutkituista
vaihtoehdoista.

Jo keviiiillii I 994 sosiaalimenojen kehitystii
selvittdnyt tyoryhmii, Some, kirjasi loppu-
mietintcionsd muun muassa TEl-eliikepalkan
ja tulevan ajan laskennan kehittdmisen.

Ty<imarkkinaj iirj est<ij en j a TELAn yhtei-
nen tyciryhmii jatkoi Somen tutkimuksia Il-
marisen toimitusjohtaja Kari Puron johdol-
la. Puron ryhmii asetti neljd alaryhmiiii.

Niiist?i eliikepalkan ja tulevan ajan las-
kennan muuttamista tutki laskusiiiintcifyoryh-
mzi. Sitii johti Eliike-Varman varatoimi-
tusjohtajaAsko Tanskanen. Ryhmii jiitti lop-
puraporttinsa jo syyskuussa 1994 mutta on
jatkanut selvittelyii mycis sen jdlkeen.

Nykyinen TEL-elSkepalkka
Nykyisin TEl-ekikepalkka lasketaan piiii-
sddnn<in mukaan tyosuhteittain enintddn nel-
jdn viimeisen vuoden TEL-indeksillii tarkis-
tetuista ansioista. Eliikepalkka on ansioiltaan
kahden keskimmdisen vuoden ansioiden kes-
kiarvo. Nykyinen eliikepalkka perustuu tyri-
suhdekohtaiseen loppupalkkaan. Sen tavoit-
teena on tyrisuhteen viimeisind vuosina va-
kiintunut ansiotaso. Tarkoituksena on, etti
saavutettuun toimeentulotasoon verrannol-
linen ansiotaso siiilyy myos eliikkeelle siir-
tymisen jiilkeen.

Eliikepalkkaa laskettaessa palkattomat
lapsenhoitoajat otetaan nykyisen lain mukaan
huomioon niin, ettri ne eivdt heikennii eliike-
palkkaa ja tycisuhteesta saatua eldketurvaa.
Eliikepalkka lasketaan tycisuhteen neljdn sel-
laisen vuoden ansioista, joita palkaton lap-
senhoito ei ole alentanut.

Jos tyontekijiin ansiot ovat poikkeuksel-
lisesta syystd alentuneet tai nousseet, eldke-
palkka voidaan lisziksi tarkistaa harkinnan-
varaisesti. Edellytyksend on merkittdvd vai-
kutus tyontekijiin koko eldketurvaan. Vaiku-
tusta on pidetty merkittdvdnd, jos poikkeuk-
sellinen syy on alentanut eldketurvaa 7,5 pro-
senttia. Eliikepalkan alentamisen edelly-
tyksend on, ettd eldketurva on suurentunut
poikkeussyysta vAhinteen 30 prosenttia.

Poikkeuksellisina syind eldkepalkan tar-
kistamiseen yldspiiin on pidetty esimerkiksi
sairautta, siirtoa alempipalkkaiseen tyohrin,
opiskelua tyrissii piitevciitymiseen sekd lo-
mautusta.Alaspdin tarkistamista on tapahtu-
nut esimerkiksi, kun poikkeuksellisen suur-
ta lahjarahaa ei ole voitu jaksottaa usealle
vuodelle.

TEL-eliikepalkan nykyinen laskusddnto
on toiminut hyvin. Se antaa valtaosassa tyri-
suhteita tavoitteen mukaisen eliikepalkan.
Sen toimeenpano kdytdnncissd on myos hal-
linnollisesti kevyt. On eri asia, onko las-
kusddntci helposti ymmdrrettdvii ja miten
hyvin tyrintekijrit sen tuntevat.

Miksi muutos?
Kun eldkepalkan nykyinen laskenta toimii,
miksi sitii pitdisi muuttaa. Pddsyynd ovat
muutoksen sddstrivaikutukset. Toisaalta ny-
kyinen laskentasddntri ei aina toimi hyvin. Se
voi antaa erilaisen eldketurvan henkiloille,
joilla on samanlainen palkkakehitys. Niiin
voi kiiydii siitii riippuen, muodostuuko tyo-
ura yhdestd vai useasta eri tycisuhteesta.

Jos hyvien vuosien ja lamavuosien vaih-
telu aiheuttaa vuosipalkkojen heilahtelua,
loppupalkka voi antaa sattumanvaraisen tu-
loksen. Nykyinen laskenta antaa mahdolli-
suuden my<is keinotteluun. Kun pitkiin ty<i-
suhteen koko eldketurva lasketaan loppupal-
kan perusteella, eliikettii voi korottaa erilai-
sin jiirjestelyin merkittdvdstikin.
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El?ikepalkka nykyistd niitii ruosia, joina ansiot ovat esimerkiksi alle Pddteikd 60 vUOteen
pidenimdltd ai'a[:a puolet keskiansiosta. Niiin tehtiiisiin ansion Laskusddntritytiryhmr! selvitti mycis tulevan

Lyhyissii tycisuhteissa ei juuri ole merkitys- alenemisen syitd selvitthmdttd. Enintddnv.uo- ajan laskennasta erilaisia malleja. Esillii oli
td, kuinka monelta rroa"i[-"ia'tlpui['k;i;;- sia voisi jiittiiii laskennasta pois esimerkiksi jo Somessa tutkittu malli. Siinii tuleva aika

ketaan. Eroa muodosrr, ti,a.riri-ar, r";d ll3' laskettaisiin enintddn 60 vuoden piiiiteikiiiin'
pitempi tyosuhde on. Myos ansioiden tarkis- , Menettely hoitaisi valtaosin hyvin pal- Alentava vaikutus tyokyvyttomyyseliikkeen

tukseen kiiytetyn inaetsir";;;kiil'i;r;; kattomien aikojen vaikutuksen eliikepalk- mddrddn olisi 7,5 prosenttia palkasta, jos

pitkissii tytisuhteissa. kaan. Joitain erikoistilanteita.v-arten.tarvittai- tyokyvyttomyys alkaisi ennen 60 vuoden

Jos elakepalkka laskettaisiin nykyistii siin vastaava mahdollisuus eldkepalkan har- ikAa'

pidemmiiltii ajatta, myos ll;k;l;'r;i;;1,]rl kinrranuaraiseen tarkisrukseen kuin nvkvisin. Eliike karttuisi 60 vuoden iiin jiilkeiseltii
maksu vastaisivat pu."-*ir'ioi'r;";;. T;;; Tarvetta olisi esimerkiksi, kun lyhyessd tyri- ajalta vain tycitii jatkamalla. Malli sidstdisi

tekijdt maksavut uurtuirrrrri"rr" it* v1,airr- suhteessa on useita periikkiiisiii palkattomia kustannuksia heti voimaantulovuodesta luki-
remman vakuutusmak#;;, ;ifi;;i ;; poissaoloja lapsenhoidon johdosta ja sen pe- en. Tyonteon jatkamiseen se kannustaisi kui-
rustella eldkkeen ru.t.-irtJ ,u;;i; p;l rusteella mycinnetddn tulevan ajan eliike. tenkin vasta 60 vuoden iiistii lukien.

koista, joista vakuutusmaksu on maksettu.

Ygl*ill*TTlT3::|t]l:,1*::ll:]lf_ snvrinen uuteen taskentaan portaittainen karttumapalkKaa vol osln prlaa myos nyKylsla lasKen- ; -
taa oikeudenmukaisempina. 

- - t-askusddntcityoryhmii selvitti myos siity- Ikiialueella 50 - 60 vuotta paremmin tytinte-
Kansainv6lis"rra ,"iiJijrssa Suomi on mistd uuteen laskentaan. Se voisi tapahtua on jatkamiseen kannustava malli olisi nk.

harvoja maita, joissa "i;k;;;ikd;.-r,r, 
niin, ettd kaikkityosuhteet katkais.taan muu- porrasmalli. Siinii eliikkeen karttumispro-

tyosuhteen toppuputttuu'r.]il;;r!;;;;ii1l toshetkellii. Eliikepalkka laskettaisiin vanhal- sentti alenisi tulevan ajan osalta vhteen pro-

suusmaissa etiike tasketl;;;;;;;;;11irlu ta saannolld muutosta edeltavAltd ajalta.Ta- senttiin vuotta kohti 50 vuoden iiistii lukien.

tyovuosista. rama nafriaiJt;l*d;y;; !1r liittyisi kuitenkin useita muutosvaiheen Alentava vaikutus tyokyvyttomyyseliik-
muutoksen nykyinen,runiu.' "-'"" ongelmia. keen mddrddn olisi 7,5 prosenttia palkasta,

Laskusddntotyoryhmii selvitteli elake- Selkeiimpi ja hallinnollisesti. helpompi jgs tyokyvyttomyys alkaisi ennen 50 vuoden

palkan useita eri ma1e.;all riiJ., ,"it"i"r.- 11ou 
olisi siirtyii uuteen eliikepalkkaan liu- ikea. 55 vuoden idssd alkava tytikyvytto-

sia. Laajemmin selvitetiiii;iak"dk;;l;;- kuvasti Muutoshetkee edeltavat neljd vuo-t- myyseldke alenisi 5 prosenttia palkasta ja 60

kemista tyosuhteittain ";1il5;16;;ilr*, 
ta-tai osa niistd otettaisiin mukaan uuden eld- vuoden idssd alkava 2,5 prosenttia palkasta

vuoden palkoista tui ,u'i'ntJJirt;;r;;;i'l;k; kepalkan laskentaan. Uusia vuosia lisiittiii- nykyiseenverrattuna. Mallinsddsttivaikutus
tyosuhteen ajalta. srin laskentaan vuosi kerrallaan. olisi noin puolet edellisen mallin sddsttitin
' Malleja pidettiin periaatteessa selkeind. verrattuna'

Ne antavat yksittiiiselle henkilolle nykyiseen --eldkepalkkaanverrattunffi;;;ili;;ili.;- Tutqyqn aian nykyinen --
parkan, jos henkitin palkka kehittyy nop"- midiaytyinlnei ' Moniportainen mat!!
ammin kuin indeksi, jolla ansiot tarlistetaan Eliike karttuu nykyisin I ,5 prosenttia palkasta Porrasmalleista oli esillii myos moniportai-

samaan tasoon. Jos palkka kehittyy indeksiii luotta kohti ty<isuhteessa ansaitulta ajalta ja nen malli' Sen mukaan karttumisprosentti

hitaammin, mallit antavat nykyiaskentaa samoin nk. tulevalta alatta. i"teva uilu tut- alenisi esimerkiksi 1,2 prosenttiin vuotta
isomman eldkepalkan. pitkalia iahtaimellii ketaan tietyin ehdoin etatetapatrtumasta 65 kohti 50 vuoden iiistii ja yhteen prosenttiin

koko tyosuhteen keskipalkka antaisi enem- vuoden i2in tiigtiimireen ruut t'u. trlevan ajan vuotta kohti 60 vuoden iiistii lukien'
m6n kustannussiiiistojii kuin l0 vuoden kes- laskusdannoila on merkitystii tyokyvyti<i- , Malli alentaisi ennen 50 vuoden ikii2i al-

kipatkka. myyseliikkeissd, tyottomyyr"ta*.iria ju \,u!?u 
tyokyvytt<imyyseliikettii 5,5 prosent-

r:in?*1"::x-ll,';\;'mru:n;;ffi fi ;i1l"xh jk3'*'"::x.#':?';,?i'f ry,1':
10 viimeisen tydvuoden malla lattuu. senttiapalkastanykyiseenverrattuna.Tdmdn
Eniten laskusddntcityriryhmii selvitti eldke- Tulevan ajan siiiinto on tyontekijoills mallinmukaankustannuksissaseestettaisiin
palkan laskemista l0 viimeisen tyovuoden uuur. Aari.ri#"ir.tlna *.ilia rioi ruua'u tiiy- vielii vdhemmdn kuin edellisissd malleissa'

keskipalkkana. Sen osalta tutkittiin myos, den 60 prosentin eldkkeen yhden kuukauden
miten tyosuhteen sisddn jiiiiviit palkattomat tyosuhteen perusteella. Toisaalta 30 vuoden
poissaolot tulisi ottaa huomioon. Pitkiissii tyonteosta eldke voi olla 45 prosenttia pal-
iytisuhteessa palkattomilla ajoilla ei aina ole kasta, jos el6ke perustuu vain vapaakirjaal.
merkitystd esimerkiksi, jos ne ajoittuvat ai- Nykyinen keskimiiiiriiinen eldkkeelle
kaan ennen 10 viimeistii vuotta. Lyhyessii siirtymisikii on Suomessa 58- 59 vuotta. Har-
ty<isuhteessa palkattomat ajat vaikuttavat va on tytissd pitempiiiin. Voi kysyii, gnkg !u-
varsinkin, jos my<is tuleva aika luetaan mu- leva aika luettava hyviiksi pitemmalta alatta OSMO RINNE
kaan eliikeit?i lajkettaessa. kuin keskimddrin ollaan tycissii. Tyrinteon Elcike-Varman keskinciisen

Hallinnollisestiyksinkertainenmallioli- olisi yleensS tuotettava parempi eliike kuin vakuutusyhtidn apulaisjohtaja
si kaavamainen menettely, jossa l0 vuoden eliikeajan. Laskuscicinttitydryhmtin
keskipalkka laskettaisiin ottimatta huomioon sihteeri

TWeuxrs
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INDEKSITURUAN
uudistusvaihtoehtoia

Ilman indeksijiirjestelmifl
maksussa olevat elikkeet
olisivat keskimflflrin vain vajaa
puolet nykyisestfl markka-
miiirflstiin.

Se osoittaa indeksijfr rj estelmiin
tflrkeyden vakuutetuille.
Toisaalta se kertoo, ettii
vuotuisista elikemenoista
yli puolet on indeksiturvan
osuutta.

Kohtuullisillakin indeksiturvan
muutoksilla sflistetiiiin tuntuvasti
elflkemenoissa, kun toimenpide
kohdistuu kaikkiin tytieltike-
jiirjestelmfl n piirissfl oleviin.

Indeksiturvan uudistustarpeita on viime ke-
vddn aikana pohtinut kaksikin eri tyriryhmiiii.
Sosiaali- j a terveysministeririn asettama tyo-
ryhmii on selvitellyt asiaa koko sosiaalitur-
vasektorin osalta. Toimitusjohtaja Puron
vetdmdn tycimarkkinaryhmiin asettama in-
deksityoryhmii keskittyi yksinomaan tyo-
eliikkeiden indeksiturvan kysymyksiin. Ar-
tikkelissa selvitelliiln viimeksi mainitun
tydryhmiin kaavailuja ty<ieliikkeiden indek-
sij iirj estelmiistii.

Muistiossaan indeksitydryhmd tarkaste-
li erilaisia indeksivaihtoehtoja asettamatta
niitii mihinkiiiin suositusjiirjestykseen. Liihin-
nii tiim?i johtuu siitii, ettii samanaikaisesti
tyoeliikej iirj estelmdiin on ollut suunnitteil la
useita muitakin muutoksia, jotka kokonai-
suutena edellytt?iviit keskitettyii piiiitostii.

Erityisesti indeksikysymys kytkeytyy
kiinteiisti eliikepalkan laskusdlnnon muutos-
hankkeisiin, jota tosiasiaa indeksityoryhmii-
kiiiin ei voinut ohittaa. Vaihtoehtonsa tyoryh-

md suunnitteli muun muassa siltii pohjalta,
ettd nykyinen elrikepalkan mddrdytymis-
siiiinto "kak si kesk imm iii st?i nelj iistii vi imei -
sestd" muutettaisiin tycisuhteen I 0 viimeisen
vuoden tai koko tyrisuhteen keskipalkaksi.

Vuodesta 1977 voimassa ollut nykyinen
TEL-indeksij iirj estelmii on sindnsd ollut toi-
miva kokonaisuus, jossa yhdellii ja samalla
indeksillii on voitu hoitaa sekd maksussa ole-
vien eliikkeiden ette aktiiviaikaisten ansioi-
den ja vapaakirjojen tarkistaminen. Jiirjestel-
md on turvannut vakuutettujen kulutustason
kohtuullisen sdilymisen ekikkeelle siirryttii-
essd sekd eldkeaikana.

Tytintekijdin tytield kema ksu
Enemmdnkin korjaavana toimenpiteend kuin
s2iiistoihin tiihtddvdnd muutoksena nykyiseen
indeksrj iirj estelmddn ty<iryhmiissii oli esillii
kysymys tyontekrjiiin tyoeliikemaksun huo-
mioon ottamisesta TEL-indeksissd.
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Vuodesta 1 993 alkaen palkansaajat ovat
maksaneet eldkemaksua, jonka miiiirii kulu-
vana vuonna on 4 prosenttia palkasta. Mak-
sun osuus vdhennetddn tytiansioista eldkkeen
perusteena olevaa palkkaa mddrdttdessd. Jos
vastaavaa vahennystd ei tehdii TEl-indek-
siin, eliikkeen ja palkan antaman toimeentu-
lon suhde muuttuu. Juuri tdmin estdmiseksi
eliikepalkan laskusiiiintoiikin muutettiin
pysyviisti vuoden 1994 alusta lukien, mutta
TEl-indeksissd maksu on toistaiseksi otettu
huomioon poikkeuslaeilla.

Kun nykyinen TEl-indeksi miiiiriiytyy
vain puoliksi ansiotason muutoksen perus-
teella, mycis tyoeliikemaksu on otettu in-
deksissd huomioon vain puolella painollaan.
Jos indeksiperuste tulisi muutettavaksi ny-
kyisestii puoliviili-indeksistd, tekniset pe-
rusteet maksun vdhentdmiseen mytis indek-
sisti eivdt muuttuisi, jos indeksi miiiiriiytyisi
edelleen jollakin painolla ansiotason muu-
toksen mukaan.

Kahdeksan vaihtoehtoa tutkittiin Taitettu indeksi
Tyoryhmiin indeksivaihtoehdoista kaikki ak-
tiiviajan ansioiden ja vapaakirjojen tar-
kistamiseen kaavaillut indeksit miiiiriiytyisi-
vdt ainakin osittain ansiotasoindeksin muu-
toksen mukaan. Taulussa 1 on esitetty ty<i-
ryhmassd esil lii olleet indeksij ?irj estelm6-
vaihtoehdot, j oista nykyperusteinen TEL-in-
deksi (vaihtoehto I ) toimi kustannus- ja vai-
kutuslaskelmien vertailutasona.

Sopeutusindeksillii tarkoitetaan indek-
siii, joka miiiiriiytyisi pelkiistiiiin ansiotaso-
indeksin muutoksen perusteella. Siinii indek-
sin muutos saataisiin vdhentdmdlld ansio-
tason muutoksesta ennalta sovittu sopeutus-
taso (tyoryhmiin vaihtoehdoissa 0,8 tai 1,3).
Jos ansiotason muutos olisi esimerkiksi 4
prosenttia, niin vaihtoehdon 3 mukainen tar-
kistus olisi 3,2 prosenttia (4 - 0,8). Indeksi
on tarkoitettu erityisesti eliikeajan indeksik-
sija sen ajatuksena on sopeuttaa eliikkeiden
tarkistus talouskehityksen luomiin mahdolli-
suuksiin.

Kerroinindeksit ovat nykyisen TEL-in-
deksin tyyppisiii indeksej d, j otka miiiiriiy-
tyvdt ansio- ja hintatason muutoksen mu-
kaan. Nykyiseen TEl-indeksiin molemmat
vaikuttavat puolen painolla eli indeksin ns.
reaaliosakerroin on 0,5. Tyoryhmdn ker-
roinindekseissii tiimii on korvattu vaihtoeh-
dosta riippuen reaaliosakertoimella 0,8 tai
0,2.

Taulu 1. lndeksitydryhmin indeksivaihtoehdot

Kunindeksimuutoksellapyritddnsddstoihin, vaihtoehto eliikeajan indeksiksi voisi siten
yhden indeksin j iirj estelmiissI pysyttiiytymi-
nen luo niukasti jiirkeviii vaihtoehtoja. Jos
nykyistii indeksiii heikennettdisiin, sen vai-
kutukset tuntuisivat voimakkaimmin eldkkei-
den alkumiSrissd etenkin, kun eldkepalkan
laskenta-aikaa samalla ollaan pidentdmdssS.

Mitii pitemmiiksi eliikepalkan laskenta-
aikaa pidennetiiiin, sitii suurempi merkitys
aktiiviaj an indeksiturvalla on vakuutettujen
kannalta. Eliikepalkan laskusddntcimuutos
yhdessii sd[stritavoitteen kanssa lisiiiikin tar-
vetta eriyttdd aktiivi- ja eliikeajan indeksit
toisistaan.

Taitetun indeksin vaihtoehtoja tyoryh-
miillii oli kaikkiaan viisi (taulu l). Keskeisend
niissd on ajatus, ettd valittavalla eliikepalkan
laskusddnnollii aktiiviajan indeksi turvaisi
riittAvan hyvin eliikkeen alkumddrdn s2iily-
misen, jolloin eldkeaikaan sovellettava in-
deksi voisi olla aktiiviajan indeksid matalam-
pi. Hitaampaa indeksiii eldkeaikana voidaan
perustella sillii, ettii yleensd eliikeikiiisten
kulutustarpeet eivdt endd kasva tai supistuvat
aikaisemmasta.

Useimmissa tyoryhmiin vaihtoehdoissa
eliikeajan indeksinii on hintaindeksi, joka
turvaa periaatteessa eliikkeiden ostovoiman
s[ilymisen. Tyoeliikkeen nykyisend tavoittee-
na ei kuitenkaan ole pelkiistiiiin ostovoiman
siiilyttiiminen, vaan kulutustason sdilyttdmi-
nen kohtuullisena. Perusteltavissa oleva

olla myos kerroinindeksi (0,2), joka ohjaisi
indeksitarkistusten kautta eliikkeisiin infl aa-
tiokorjauksen lisiiksi 20 prosenttia ansiotason
reaalikasvusta.

Taittamisperusteeksi tyoryhmiin vaihto-
ehdoissa on ajateltu 65 vuoden ikiiii. Parem-
paa indeksiii sovellettaisiin siten mytis mak-
sussa oleviin eliikkeisiin henkilon 65 vuoden
ikiiiin asti. Matalampaa indeksiii sovellet-
taisiin vasta tiimiin jiilkeen eli kiiyt?inncissii
maksussa oleviin vanhuuseliikkeisiin. Taitta-
misperuste turvaisi nuorena tyokyvyttomiik-
si tulevien kulutusmahdollisuuksien s2iily-
misen kohtuullisena, mutta myos tekniseltii
kannalta taittamisperuste olisi soveltuvin.

ARTO LAESVUORI
Ekiketurvakeskuksen

s uunni tte lu- j a las kentao s as ton
matemaatikko

Indeksitydryhmtin
sihteeri

Yhden indeksin j irjestelmiit

1. TEL 9 $ (vertailutaso)
2.TEL9$- PTEL-maksu
3. Sopeutusindeksi (0,8)

Taitetun indeksin j Sirjestelmiit

Aktiiviaika Eliikeaika (iiistii 65 alkaen)

4.TEL 9 $ -PTEL-maksu5. Kerroinindeksi (0,8)
6. Kerroinindeksi (0,8)
7. Sopeutusindeksi (0,8)
8. Ansiotasoindeksi

Hintaindeksi
Hintaindeksi
Kerroinindeksi (0,2)
Sopeutusindeksi (1,3)
Hintaindeksi
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E fuurr u
Hallitusohjelmassa

utta auringon alla

Lyhyemmril ki aikaviilil ki hallitusohj elman
tarkoituksena on Euroopan talous- ja raha-
liiton, EMUn kolmannen vaiheen liihenty-
miskriteerien tdyttdrninen j a suurtyrittomyy-
den voittaminen.

Li siiksi ohjelmassa pyritii;in linj aamaan
suomalaiset ratkaisut kansainvdlisessd ta-
louskeskustelussa esilld olleisiin teemoihin:
julkisen talouden koko ja tasapaino, tyri-
markkinoiden kannustinvaikutukset sekd
ndihin osittain liittyvii sosiaaliturvan kohden-
taminen.

Kireid talouspolitiikkaa
Ohjelman keskeiset talouspoliittiset sitou-
mukset liittyvrit matalaan infl aatioon, valtion
talouden tasapainottamiseen, tycillisyyden
parantamiseen sekd verotuksen rakenteen
muuttamiseen.

Ei siis paljon uutta auringon alla, mutta
markkamddrdisind esitetyt saastdtavoitteet
ovat vastannet raharrarkkinoiden odotuksiin
ja korot kiiiintyiviit uuden hallituksen ensim-
miiistnii viikkoina selvddn laskuun. Mark-
kinoiden ndin osoittama kunnioitus lienee
sen seurausta, ettd Lipposen hallituksella on
eduskunnassa tukenaan selvd enemmisto.

Korkotason lasku on pitkiillii aikaviilillii
ehdottomasti terveen ja tasapuolisen talous-
kehityksen edellytys. Kun investointien
tuottavuusvaatimukset rnadaltuvat, yritykset
investoivat ja tyollisyys paranee.

Ellei kirezillii talouspolitiikalla kuiten-
kaan onnistuta madaltamaan korkoja olen-
naisesti, joudutaan puun ja kuoren vdliin.
Meillii oli tillainen tilanne vuosikymmenen
alussa, Ruotsissa vastaavasta tilanteesta ei
ole piiiisty vielzikriiin. Tdmd osoittaa selvdsti
rahamarkkinoiden armoilla toimivan politii-
kan vaikeudet. Umpikujan pelko lienee
osasyynd nykyhallituksemrne ylldttdvdn laa-
jaan poliittiseen kannatukseen.

Sosiaalipolitiikassa supistuksia
Ohjelmassa on pyritty vaikuttamaan raha-
markkinoiden odotuksiin kirl aamalla selkedt
markkamddrdiset sddstritavoitteet. Sen sijaan
siiiistcij en vaikutukset kotitalouksien tuloihin
on ilmaistu epdmddrdisesti.

Sosiaali- ja terveyspolitiikassa pyritiiiin
ohjelman mukaan merkittdviin rakenteelli-
siin muutoksiin ja menojen karsintaan.

Keskeisid tavoitteita ovat sosiaaliturvan
kannustaminen tycimarkkinoille osallistu-
miseen sekd sosiaaliturvan kohdentaminen
tuloharkinnan avulla. Kannustinloukkujen
syntym i nen pyri tuiiin estdmddn selvi ttiimiil lii
sosiaalisten tulonsiirtojen ja maksujen sekd
verojen kohtaanto.

Jo tehdyt ratkaisut lapsilisienja opinto-
tuen leikkaamisesta olivat kuitenkin yleisiii
etuuden mddrdn heikennyksiii.

Viihimmiiisturvan rahoitus siirretddn
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I'aavo Lipposcn hallituksen kokoonpano ja ohjelnra
on sopcutettu st'r iin laman jllkeisen a jarr henkeen.

\c orat rn1'tis sopusoirrrrussa pitkiiaikaisten kehitvsprosessien karrssa.
\tridaan rriihdii, eftii Suomessa on edettv 1960-luvurr alussa alkaneen

rhteiskunnAn nroderrrisaatioproscssin.ja taloudelliscn intcgroiturniserr loppuvaiheeseen

yleisin veroin katettavaksi. Yritysten ja va-
kuutettuj en Kelalle maksamia sosiaaliturva-
maksuja vdhennetddn tai ne poistetaan koko-
naan.

Rahoituksen muutokseen kytkeytyy
myiis muutoksia vdhimmdisturvaetuuksien
mddrdytymisessd. Muun muassa sairausva-
kuutuksen viihimmiiispiiivdrahan saamis-
ehtoja tarkistetaan.

Kokonai seldkej rirj estelmiiii muutetaan
niin, ettd kansaneldkkeen pohjaosasta teh-
diiiin eliikeviihentei nen. Ty<ittrimyysturvan
kokonaisuudistus toteutetaan tyrimark-
kinajiirjestdjen kanssa puuttumalla turvan
pituuteen ja miiiiriiytymisperusteisiin.

Tyoeliikejiirjestehndd uudistetaan yhdes-
sd tyomarkkinajiirj estojen kanssa. Tavoittee-
na on tyrieldkemaksun nousun rajoittaminen
enintddn yhteen prosenttiyksikkoon ensi
vuonna. Tavoitteen toteuttan.riseksi tyoelak-
keisiin tehdiiiin ne muutokset, jotka tycimark-
kinaj iirjest<ij en kanssa valmistellaan.

Hal litusohjelmassa ei toteutettavia rnuu-
toksia ole tarkemmin yksiloity. Yksivuotisilla
laeilla toteutettuja indeksi leikkauksia ei kui-
tenkaan palauteta.

Valtionvarainministerio on ol lut akti ivi-
nen esittdessddn uusia ajatuksia tyoelakejAr-
jestelmhn muuttamiseksi. Voidaan olettaa,
ettd myos tamAn hallituksen aikana ekikejiir-
jestelmiistii tulee tyoryhmien ehdotuksiakin
laaj empaa keskustelua. Motiivit tyoeliikejiir-

jestelmdn muuttamiseen lienevdt loydettii-
vissd valtiovallan rahoitusvajeesta, ja siitii
johtuvasta tarpeesta tehdri tilaa uusille veron-
korotuksille.

0hjelmasuositusten seuraukset
Ohjelman seurausten analysointi on vaike-
aa, lnutta eri suuntiin menevid vaikutuksia
voidaan niihdii. Ohjelman suositusten toteu-
tuminen johtaisi ainakin seuraaviin mycin-
teisiin kehityskulkuihin.

Massatycittiirnyyden helpottuminen, eri-
tyisesti pitkiiaikaistycittomyyden lievenemi-
nen, vahvistaisi hyvinvointivaltion rahoitus-
perustaa.

Tyomarkkinaj iirj estojen j a valtiovallan
vdlisen kolmikantayhteistyon palauttaminen
kunniaan helpottaa ongelmien ratkaisemista
j a on erity i sen mycintei std tydelzikej iirj estel -
mdn kannalta.

Sosiaaliturvan etuuksien ja toisaalta ve-
rotuksen ja maksujen kohtaannon perinpoh-
jainen selvittdminen on myonteistii. Viihim-
mdisturvan rahoituksen siirtdminen yleisin
veroin tapahtuvaksi selkeyttdd sosiaaliturvan
rahoituksen kokonai suutta.

Ohjelmasta voi loytiiii seuraavia ongel-
mallisia kohtia.

Viihimmiiisetuuksien tason heikentdm i-
nen vaikeuttaisi hcikoimpien ryhmien ase-
maa. Perusoikeusuudistuksen voimaan saat-
taminen jo elokuussa mahdollistaisi kansa-
laisten sosiaalisten oikeuksien leikkaamisen
yksinkertaisella enemmistcillii jo ensi vuoden
talousarviota kdsiteltdessd.

Tdllainen uudistr-rs voi huonoimmassa
tapauksessa johtaa politiikan voimakkaisiin
vaihteluihin kuten Englannin esimerkki
osoittaa. Suunnitelmallisuus ja samalla kan-
salaisten sosiaalinen turvallisuus heikkenee
politiikan tempoilevuuden lisddntyessd.

Kokonaiseldketurvan osalta erityisesti
historiallisen kompromissin avaaminen
puuttumalla kansaneldkkeen pohjaosaan on
ongehnal I ista. Pitkrillisten neuvotteluiden ja
suunnitelmien lopputuloksena aikaansaadun
komprornissin avaaminen antaa rnahdolli-
suuksia myris monenlaisiin muihin raken-
teellisiin siiristriihin sosiaaliturvassa.

Unohtu i ko tytitttimyys sittenki n
Ohjelma on tietyiltii osiltaan kiireellisten
kornpromissien tulosta. Melko yleisellii ta-
solla mainitaan talouskasvu, tycillisyys, kes-
tdvd kehitys, sosiaalinen ja alueellinen tasa-
puolisuus, sen enernpdd miettimdttd ndiden
suureiden yhteensopivuutta.

Leikkaukset on usein annettu selkeind
markkamddrind, kun taas my<inteiset tavoit-
teet on esitetty yleisin lausein. Tiimii viittaa
siihen, ettd ohjelman perimrndinen tarkoitus
on talouden vakauttaminen.

Ohjelman ddnenpainot antavat ymmdr-
tad, etta valuuttajdrjestelmdn stabiilisuus,
budjetin tasapainottaminen ja EMU-kritee-
reiden tdyttdminen luultavasti asetetaan tis-
siikin hallituksessa lyhyen tahtAimen kasvun
ja tyollisyyden edelle. Tdllainen painotus
johtuu siitii, ettii kired finanssi- ja rahapolitii-
kka niihdiiiin ainoaksi tieksi kohti kasvua ja
parempaa tyoll i syyttii p itkiil lii aikaviilillii.

Tyottrimyyden poistaminen niiillii kei-
noin johtaa helposti tilanteeseen, jossa lddke
muodostuu tautia vaarallisemmaksi, ja lo-
puksi pahentaa potilaan tilaa. Ttistti muuta-
ma tunnettu talousoppinutkin ehti varoittaa
ennenkuin tieksi valittiin "ainoan vaihtoeh-
don" talouspolitiikan jatkaminen.

Tyoeliikejiirjestelmdn ja koko hyvinvoin-
tivaltion kannalta tyottdmyyden hoitamisen
tulisi olla etusijalla.

Olisi muistettava, ettd kannustimiin,
tyollisyyteen ja tyon tuottavuuteen ei voida
vaikuttaa pelkdstddn rahaa antamalla tai otta-
malla. Siihen tarvitaan ennen kaikkea visioi-
ta, oppimishalukkuutta, hall innonuudistusta
ja perusteellista itsepohdintaa. Maan uusi
hallitus on valtavien haasteiden edessd.

\1I1,,\EL FoI{SS
El6keturvakeskuksen

tutkimuspcitillikkc)

BO t.UNIXl\,'tS f
Eldketurvakeskuksen
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ElSketurvakeskuksen
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Eldkeldiset ovat sangen halukkaita auttamaan iiikkditti ihmisid vapaaehtoistydntekijtiinii.
Esimerkiksi piha- ja koriaustydhdn halukkaita miehid on tutkimuksen mukaan ylldttdvdn paljon.

Sen sijaan raskaat kotitytit eivdt houkuttele.
Eri toimijoille riittdd selvisti yllin kyllin tekemistd vanhusten palveluiden jdriestdmisessi.

Eniten apua tarvitsevat iakkaet ja sairaat yksin asuvat naiset.
Tu lokset sisd ltyvdt Eld ketu rva kesku ksen ja Va nhustytin keskusl i iton

toukokuun Iopussa julkaistuun tutkimukseen.
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Tutkimuksessa selvitettiin ensinndkin van-
husten avun- ja tuentarvettaja heidiin halu-
aan ottaa vastaan apua nuoremmilta eliike-
liiisiltii. Edelleen tutkittiin eri tyyppisillii
eliikkeil lii olevien nuorempien el2ikeliiisten
valmiutta auttaa vanhuksia vapaaehtoistyonii.
Lisiiksi selvitettiin t6llaisen vapaaehtoistyrin
ehtojaja rajoituksia.

Tutkittu asia on vanhuspoliittisesti kes-
keinen. Se kiinnostaa sosiaaliviranomaisia,
jiirjestrij ii sekii yksittiiisiii ihmisiii. Samoin
eliikejiirjestelmdn on kannettava huolta
eldkeldistemme kokonaishyvinvoinnista.

Eliike on yksi tArkeA osa vanhuspolitiik-
kaa ja yleensd eliikeliiisten hyvinvointia,
mutta se ei yksin riita. Elaketurvakeskuk-
sessa onkin seurattu vanhuspolitiikan kehi-
tystd laaj emmin. Tiih?in kiinnostukseen liit-
tyy nyt julkaistu tutkimus, johon on saatu
tukea mycis sosiaali- ja terveysministeri<istd.

Tutkimus kohdistui toisaalta 75 vuotta
tiiytt?ineisiin vanhuksiin ja toisaalta 45-74 -
vuotiai siin eliikeliiisiin. Vanhusten otokses-
sa,joka edustaa kaikkia Suomessa asuvia 75
vuotta tdyttdneitd, haastateltiin Suomen Gal-
Iup Oy:n toimesta 487 ikiiihmistd, 356 nais-
ta ja 13 I miestS.

Nuorempien eliikeliiisten postikysely-
ainestossa on 1508 eri eliikkeilld olevaa
vastaajaa,80l naista ja 707 miestii. Liihinnii
tulosten luotettaluuden testaamiseksi haasta-
teltiin lisiiksi neljd Uudenmaan l6dnissd asu-
vaa vanhusta ja l2 eliikeliiistii.

Vanhusten palveluiden kriisi
Tutkimuksen taustalla on tieto vanhusten
palveluiden kri i siytymi sestii j a tarve loytiiii
keinoj a til anteen selvittimiseksi. Vanhusten
palveluiden turvaamiseksi tarvitaan jo ole-
massaolevien palveluiden lisdksi huomatta-
vasti enemmdn my<is vapaaehtoisella pohjal-
ta liihteviiii auttamista.

Vapaaehtoistyonkin resurssit ovat kui-
tenkin vield riittiimiitt<imiii, j oten toimij oita
tarvitaan huomattavasti lisiiii. Nuorempien
eliikeliiisten suuresta joukosta olisi ehkii
loydettiivissii lisiityovoimaa tiihiin tyohon.

Vanhusten lukumiiiirii ja erityisesti van-
himpien, paljon hoitoa vaativien vanhusten
mddrd kasvaa jatkuvasti. Ikdrakenteen muut-
tuminen lisii?i merkittlvdsti kustannuksia,
jolloin siiiisto- ja supistusmahdollisuuksia
joudutaan miettimddn joka sektorilla - niin
my<is vanhustenhuollossa.

Valtion ja kuntien taloudellisen tilanteen
heikentyminen on osaltaan edelleen pahen-
tanut tilannetta. Kotona asumista tukevia
palveluita on toki kehitetty sekii julkisen
sektorin ettii jiirjestrijen toimesta, mutta nii-
den mddrd niiyttiiii olevan tarpeeseen ndhden
riittdmdt<in.

Vanhuspol iittisissa arvioinni ssa painote-
taankin nykyisin avohoitoa ja ns. monituot-
tajamallia. Palveluiden varmistaminen edel-
lyttriii, ettii tuottajiksi fulevat kunnan ja muun
julkisen toiminnan ohella entistd enemmdn

erilaiset yhteis<it, j iirj estot, kaupalliset yrityk-
set jne., mutta ennen kaikkea vapaaehtoinen
kansalaistoiminta. Kokemus yhteisestd hd-
ddstd tekee yhteistyon viilttiimiittrimiiksi ja
luonnolliseksi, ja kaikille riittiiii tiillii alueel-
la yllin kyllin tekemistii.

lakkaat naiset avuntarvitsiioina
Tutkimustuloksemme mukaan vanhusten
avun tarpeeseen vaikuttivat selvimmin van-
husten iiin lisiiksi sairastavuusja asunnon tai
asuinalueen puutteet.

Ndmd kolme asiaa yhdessd muodostavat
pahimmillaan todella kohtalokkaan yh-
teyden. eli iiikiis. huonokuntoinen ja sopimat-
tomissa oloissa asuva vanhus tarvitsee apua
hyvin moniin toimintoihin. Suurin osa sai-
raalloisista ja iiikkiiistii vanhuksista on yk-
sinasuvia naisia, jotka siis ovat jatkossa
palveluiden suurtarvitsijoita.

Tulokset osoittavat edelleen, miten alun-
tarve kasvaa selvdsti i[n myotii. 80 vuotta
tiiyttiineiden avuntarve on useissa asioissa
noin kaksinkertainen nuorempi in verrattuna.
75-80 ikiiruoden viili taas on kriittistii aikaa
palvelutarpeiden kasvun osalta.

Avuntarve keskittyy itseasiassa kolmen-
laisiin tilanteisiin. Ensinndkin on huomatta-
va tarve raskaaseen kotiapuun,joka mahdol-
listaa arkiplivdn eldmissd selviytymisen.
Toisena kokonaisuutena on liikkuminen ko-
din ulkopuolella sekd asioiden toimittami-
nen.

Loput tarpeet ovat ldhinnd sosiaaliseen
kanssakdymiseen seka pieniin askareisiin
liittyviii. Kiiytiinnossii avuntarve on moni-
puolista, eli se kohdistuu samanaikaisesti
moniin eri asioihin.

Myos tiimii tutkimus vahvistaa kiisitystii
omaisten antaman avun suuresta md5rdstd.
Awntarve on niin suuri, ettd omaisten ja kun-
tasektorin mahdollisuudet selviytya siitA
myos jatkossa hyvin niiyttiiii kyseenalaisel-
ta. Ndinollen tarvittaisiin lisid vapaaehtois-
ty<in panosta.

Vanhukset ovat yleisesti ottaen varsin ha-
lukkaita ottamaan apua vastaan vapaaehtoi-
silta eliikeliiisauttajilta silloin, kun he koke-
vat nykyisen avun riittdmdttomiiksi.

Valinnanvapautta pidetddn kuitenkin
tiissiikin tiirkeiinii. Vapaaehtoi styostii oltiin
myos valmiita maksamaan jotakin. Osa van-
huksista piti jopa ehdottoman vdlttdmdttcimd-
nd maksua, koska eivdt halunneet ottaa mi-
tddn palveluita vastaan ilmaiseksi.

Velvollisuus auttaa
Perinteisesti vapaaehtoistyollii on tarkoitet-
tu tycitii tai toimintaa, jota tehddAn ilman
palkkaa, omasta tahdosta ja omilla ehdoilla.
Sen tekeminen perustuu aina tekijiin omaan
tahtoon ja haluun tehdii tyotii ilman ulkoisia
pakotteita.

Tutkimuksessa eldkeldisten halua toimia
vapaaehtoistyontekij iinii selvitettiin seuraa-

valla kysymyksellii: "Ajatelkaa tilannetta,
ettii Teille tarj ottaisi in mahdol I isuutta men-
ni auttamaan vapaaehtoi stydntekij iinii j ota-
kuta iiikiistii (yli 74-vuotiasta) ihmistii jossa-
kin tai joissakin hdnen toivomissaan asioissa.
niin miten menettelisitte?"

Noin neljdnn es (24 %) tutkimuksen vas-
taajista on halukkaita vapaaehtoistyohon eli
on valinnut vaihtoehdon: "menisi, jos tehtd-
viit ja ajankohta sopisivat". Avun antamisesta
kokonaan kieltiiytyviii oli vain noin kol-
mannes (30 %). Aika monet eldkeldiset ovat
siis valmiita avunantoon.

Jos avunantoon liihdetiiiin, sitd ollaan
valmiita antamaan hyvin monissa eri tehtd-
vissd. Halutuimpia tehtiivid ovat keskuste-
luseurana toimiminen, asiointi- ja kulje-
tusapu, pienehkot korjaustyot ja pihatycit.

Yllartavaa kyllii niiyrti siltii, ettii miehet
olisivat jonkin verran halukkaampia vapaaeh-
toistycihon kuin naiset. Uusia mahdollisuuk-
sia itseddn toteuttavaan vapaaehtoistycihcin
niiyttiiisi avautuvan nimenomaan piha- ja
korjaust<iissd. Niissii apua myris tarvitaan,
kunhan auttajaja autettava vain kohtaisivat.

Teemahaastattelujen avulla on mahdol-
lista saada kiisitystii siitii, mrksi el[keliiiset
ovat ndinkin halukkaita auttamaan. Tiimiin
tutkimuksen eliikeliiiset mieltdvdt vapaaeh-
toisen auttamisen tavallisimmin velvollisuu-
deksi. Jos liihimmiiinen tarvitsee apua, kat-
sotaan, ettei siitii voi kieltiiytyii, jollei nyt ole
ihan ylivoimista estetta.

"...Kyllii se minusta on ihan, mun mie-
lestd se kuuluukin auttaa toista ihmistii sil-
loin kun voi, kun sita ei tieda koska sitd itse
tarvitsee. Silloin voi odottaa itsellekin. mut-
ta jos ei koskaan auta ketddn niin miten sitd
voisi odottaa itsellensd sitd apua."

Velvollisuudesta auttaminen tuntuu liit-
tyvdn nimenomaa kaikkein ldhimpien kuten
sukulaisten ja naapurien auttamiseen. Sen si-
jaan varsinaiseen jdrjestrin tms. kautta tehti-
vddn vapaaehtoistyrihon osallistuminen on

enemmdn oma valinta. Samalla se voi olla
mycis yksi harrastus muiden joukossa. Tiitii
asennetta kuvaa hyvin yhden haastatellun s1y
ldhted mukaan toimintaan:

"Kun aikaa on eikd ole muutakaan sel-
laista menemistii, eikii niie paljon lukeakaan.
Ei muuta, ettii ajattelin vain ettd kokeilisin."

Auttamishalukkuutta rajoittaa selvdsti
eldkeldisten oma terveydentila, j oka vaihtelee
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eliikeliiisten oma terveydentila, joka vaih-
telee yksilollisesti ja eri eliikkeillii olevien
viili11?i. Viihintiiiin melko hyviiksi terveyden-
tilansa kokevissa on kaksinkertainen mddrd
auttamiseen valmiita verrattuna terveyttzidn
huonona tai melko huonona pitaviin. Erot
auttamishalussa eivdt ole kuitenkaan kovin
suuria eri eliikelajien mukaan. Asuinseudul-
la on merkitystd siten, ettii p2iiikaupunkiseu-
dulla asuvat ovat vdhiten kiinnostuneita va-
paaehtoistyostd.

Keikkaluontoinen tyO suosituinta
Eliikeliiisten avunantoon liittyy kuitenkin
joukko reunaehtoja. jotka rajoittavat toirn in-
taa kdytdnnrissh. Suuri osa eldkeldisistii (57
%) oli viimeisen vuoden aikana jo antanLrt
erilaista apua omaisilleen tai muille. Avun
antaminen on siis jo nykyisin niin yleista, etta
sen lisddminen ei ole aina kovin helppoa.

Auttaminen voi vaatia vankkaa sitoutu-
mista tyoh<in, mutta eliikeliiisauttajien val-
mius siihen ei ole vdlttdmdttd kovin suuri.
Suosituin tycimuoto on satunnainen, keikka-
luontoinen ty6. Siihen olisi valmiita noin
puolet auttamishaluisista eliikeliiisistii. S?i?in-
n<illiseen auttamiseen olisi valmiita vajaa
viidesosa. On selvdsti helpompaa auttaa
satunnaisesti kuin pitiiii jatkuvasti huolta
autettavien hyvinvoinnista.

Eldkettd ei haluta vaarantaa
Varsinaista ansiotyritd kyselyyn vastanneet
eliikeliiiset eivdt halua eniiii tehdii. Vain kol-
me prosenttia haluaisi ansiotyritd tai olisi
valmis lisiiiimiiiin taman hetkistd tyopanos-
taan. Hyvin harvat heistd (miehistii 6 % 1a
naisista 2 oh) ilmoittavat myciskin tekevdnsd
tiillti hetkellii ansiotytitd.

Sen sijaan vapaaehtoistycistii mahdolli-
sesti saatavaan korvaukseen suhtauduttiin
kaksijakoisesti: osa halusija osa ei. Korvauk-
sia ei pidetii yleensd tiirkeiinii vapaaehtois-
tyon ehtona, mutta ne aktivoisivat kuitenkin
osaa eliikeliiisistii.

Mahdollisten lisdansioiden ei kuiten-
kaan haluta missddn nimessd vaarantavan
eliike-etuj a. Eliikkeen pienentdminen samas-
sa suhteessa kuin auttamistyostd maksettai-
siin korvausta estdisi yli puolella eliikeliii-
sistd auttamistyon kokonaan.

Vielii kielteisemmin suhtaudutaan aja-
tukseen elikkeen tilapiiisestii keskeyttiimi-
sestd siind tapauksessa, etta tydsta saatu kor-
vaus olisijotakuinkin yhtd suuri kuin eldke:
77 prosenttia eliikekiisistii ei hyviiksy menet-
telyii.

Raskaat tytit ammattilaisille
Koko maan tasolla ldhentelee kysytyimmiis-
sd toiminnassa eli siivouksessa avuntarpees-
sa olevien mriiirii 200 000:aa. Yli 100 000
vanhusta tarvitsee apua erilaisten asioitten
hoitan.ri sessa j a pienemmissd korj austoissd.

Naisten avuntarpeen enemmyys miehiin
verrattuna ndkyy selvdsti: useissa toimin-
noissa on avuntalpeessa olevien naisten mdA-
rii jopa 4-5 -kertainen miehiin ndhden.

Eliikeliiisavun tarjonta ylittiiii usein
vastaavan avuntarpccn. Ainoat poikkeukset
ovat raskaat kotityot, kuten pyykinpesuja sii-
vous. Sen sijaan esimerkiksi keskustelu-
seuraa kiytyy moninkertaisesti tarpeesecn
ndhden. Asioitten hoitoonkin on tavallisesti
noin kaksi auttajaa vanhusta kohti.

Eliikel2iiset ovat siis runsas voimavara
vanhusten auttajiksi, jos heidiin apunsa saa-
taisiin vain ohjattua sitd tarvitseville. Raskaat
kotitycit pysyvat silti edelleen ongelmana.
Niiden tekemiseen vapaaehtoistyri tuskin

luontevasti soveltuisikaan, vaan ne jiiiiviit
edelleen omaisten ja kotipalvelun tehtavak-
sl.

Piiiikaupunkiseutu on avun tarpeen ja
auttamishalunkohtaannonsuhteen hei-
kointa aluetta. Noin puolet toiminnoista on
siellii sellaisia, j oissa eldkeldisavun tarjonta
jiiii pienemmiiksi kuin vastaava avun tarve.

On olemassa monia vapaaehtoistytin or-
ganisointitapoja. Vaihtoehtoisina malleina
tutkimuksessa esitellddn kunnan toimesta
jiirjestetty ohjaaja tai viilityspiste ja jiirjes-
tcin. seurakunnan lms. toimesta organisoitu
vapaaehtoistyci. Keskeistd on se, etta on ole-
massa jokin palvelupiste, jonka kautta hoi-
detaan sekd vapaaehtoisten rekrytointi ja
mahdollinen koulutus ettd avun vdlittdminen
sitd tarvitseville.

Sirrro Forss. Pirkko Karialainen.ja Kristi ina Tuominen:
Mistii apua vanhana'.) Tutkimus vanhustcn avuntarpees-
ta.ja e[2ikcldisten vapaaehtoistyosti.
Eliiketurvakeskuksen tutkimuksia 1995:3. Vaasa 1995.

Artikkelin kijoittajat tutkija Kristiina Tuominen ja yhtevspcicillikko Simo Forss

KRISTIINA TUOMINEN
Elciketurvakeskuksen tutkiia, VTM Kristiina
Tuominen on erikoistunfi \tdeldmdn k-vs|,-
mvksiin. Kristiina Tuominen on osallistunut
ETK:ssa paitsi vapaaehtoistt,otci koskevaan
tutkimukseen, myds varhaiseltike- ja kuntou-
tustutkinrukseen.

SIMO FORSS
E I ci ke t u rv a ke s ku ks e n 1t ht e1t s p ci ri I I i k kd, V T T
Sinro Forss toitnii myiis vhteiskmtapolitiikan
laito ks e n do s e nttina Jyveislqt | 6i n y 7 ;o, i s t os s ct

aiheinaan ekike- ja vanhuspolitiikka. Hcinen
erih'isalansa on sosiaaligerontologiu. Usei-
ta julkaisuja .ja tutkimuksia.
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Tytieldkela itosten toi m i nta
vuonna 1994

Tytieldke-lehti on saanut eldkeyhtitiiltd ja -laitoksilta lyhyet luonnehdinnat niiden toiminnasta.
Yhtitiiden omien arviointien mukaan lama on hiljalleen taittumassa, mikd ndkyy muun muassa

maksutulon kdtintymisend nousuun ja vakuutettujen tytintekiitiiden mddriin kasvuna.

ELAKE-SAMPO
Eliike-Sammon toiminnan ja tu-
loksen kannalta vuosi 1994 oli
hyvii. Sijoitustoiminnan hyvdn
tuloksen ansiosta yhtiri siirsi li-
sdvakuutusrahastoon 90 miljoo-
naa markkaa jaettavaksi asiak-
kaille ns. vakuutusmaksuhyvi-
tyksinii.

Yhtiossii oli vuoden piiiitty-
essd vakuutettuna 198 000 hen-
kiltin eliiketurva. TEL-vakuu-
tusten lukumiiiir?i oli 20 900
kappaletta j aYEl-vakuutusten 3 0
400 kappaletta. Uusia YEL-va-
kuutuksia tehtiin 3 900. TEL-li-
sdelikevakuutus oli 329 tyonan-
tajalla ja lisiieliikevakuutettuja oli
12 000. Vuoden aikana yhtion
markkinaosuus oli selvdssd kas-
vussa, silld vuoden 1995 alusta
yhtioon siirtyi yli 31 000 uutta
vakuutettua.

Eliike-Sampo maksoi vuon-
na 1994 eliikettii 104 000 TEL-
j a YEL-eliikkeensaaj alle yhteen-
sa 3 472 miljoonaa markkaa.
Eliikkeensaajia oli neljii prosent-
tia edellisvuotta enemmdn ja
maksettujen eliikkeiden miiiirii
kasvoi edellisvuodesta 5,6 pro-
senttia.

Yhtirin maksutulo oli kaikki-
aan 3 155 miljoonaa markkaa,

missi on kasvua kolme prosent-
tia edellisvuodesta. Tytillisyysti-
lanteen kohentuminen ja lomau-
tusten vdheneminen kasvattivat
vakuutettujen palkkasummaa ja
siten maksutuloa. TEL-maksuta-
so oli keskimiiiirin 18,6 prosent-
tta.

Srj oitustoiminnan nettotuot-
to oli 1 330 miljoonaa markkaa.
Yleinen korkotaso laski kerto-
musvuoden aikana voimakkaasti
ja sitd seurasi myos laskuperus-
tekorko, jonka keskimddrdinen
taso laski edellisvuoden 8,5 pro-
sentista 6,5 prosenttiin. Yhtio kas-
vatti luottotappiovaraustaan 66
miljoonalla markalla ja teki tii-
miin lisiiksi 37 miljoonan markan
enimmdispoistot.

Myyntivoittoja osakkeista
kertyi 120 miljoonaa markkaa ja
pcirssikurssien arvonalennusten
palautuksina kirj attiin 27 milj oo-
naa markkaa. Osakkeiden kirjan-
pitoarvoihin tehtiin 63 miljoonan
markan arvonalennukset.

Yhtion sij oitusomaisuuden
miiiirii oli vuoden piiiittyessii
17 221miljoonaa markkaa. Sijoi-
tuskannan rakenne muuttui mer-
kittiiviisti, sillii j oukkovelkakirj a-
lainojen osuus kohosi 28 prosent-

tiin. Sijoituskannassa ovat muka-
na sekd sijoitus- ettd rahoitus-
omaisuus. Vakuutusmaksu- ja
sijoituslainojen mddrd sijoitus-
kannasta laski yhteensii 48 pro-
senttiin edellisvuoden 60 prosen-
tista.

Yhtio kartutti tasoitusvastuu-
taar6l miljoonalla markalla yh-
teensd 440 miljoonaan markkaan.
Edellisenii vuonna yhtio purki
tasoitusvastuutaan 70 miljoonal-
la markalla. Tdmd varaus on myo-
hemmin kiiytettiivissii TEL-jiir-
j estelmdssd mahdollisesti riittii-
miitt<imiiksi osoittautuvan vakuu-
tusmaksun aiheuttaman tappion
kattamiseen.

Vakuutusmaksuista kertyi
maksutappioita 91 miljoonaa
markkaa, kun ne edellisvuonna
olivat 72 miljoonaa markkaa.
Maksutappioiden kasvu on seu-
rausta monien asiakasyritysten
ajautumisesta konkurssiin.

Yhtirin liikekulut laskivat
edellisvuodesta kolme prosenttia
I 29 miljoonaan markkaan.
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ELAKE.TAPIOLA
Aikaisempien vuosien vakaa ke-
hitys jatkui Eliike-Tapiolassa ja
vuoden 1994 tulos oli hyvin tyy-
dyttiivii j a kilpai lukykyinen.

Yhtiota hoidettiin tehokkaas-
ti ja liikekulut alenivat kolmella
miljoonalla markalla. Eliike-Ta-
piolan kustannustehokkuus on
alan parhaita. Alhaisista liikeku-
luista huolimatta on palveluky-
kyd parannettu muun muassa tie-
toj enkiisittelya kehittamal lA.

Eliike-Tapiolan edullisuus
asiakkai lle jatkuu. Asiakkaille on
alennuksina palautettu yhti<in
olemassaolon aikana tdhdn men-
nessd noin 900 miljoonaa mark-
kaa eli keskimiiiirin 82 miljoonaa
rnarkkaa vuodessa.

Tyoel?ikelaitosten val vonta j a
vakavaraisuuskysymykset ovat
olleet viimc aikoina paljon esil-
lii. Sr.yoitustoiminnan ja vakava-
raisuuden valvontaa .loudutta-
neenkin alalla kehittiimddn edel-
leen.

Eliike-Tapiolan sijoitustoi-
rninnan tulos oli hyvii, vaikka
kiinteistcijen arvoihin tehtiinkin
73 miljoonan markan alennukset.
Eliike-Tapiola on j drjestelmiilli-
sesti nostanut omaa vakavarai-
suuttaan. Sen omaisuuteen ei lii-
ty endd merkittiiviri riskejii kiin-
teistcijen arvonalennusten tai
osakkeiden arvonalennusten
muodossa.

Eliike-Tapiolan markkina-
asema vahvistui. Lakisddteisten
ty<ieldkevakuutusten markkina-
osuus kasvoi 0,5 prosenttiyksi-
k6lla 12,8 prosenttiin. Tapiolaan
siirtyneiden TEL-vakuutusten
maksutuloarvio oli l4 miljoonaa
markkaa enemmdn kuin yhtidstii
pois siirtyneiden. Vuonna 1993
vastaava ns. siirtoliikkeen tulos
oli noin 34 miljoonaa markkaa
positiivinen.

Laki sriiitei sten elSkevakuu-
lusten uusien vakuutusten myynti
oli yhteensd 2T6miljoonaa mark-

kaa, 28 prosenttia edellisvuotta
vdhemmdn. Eliike-Tapiolan mak-
sutulo oli 2 659 miljoonaa mark-
kaa eli 8 prosenttia enemmdn
kuin edellisend vuonna.

Myonteistii kehitystii on
maksutappioiden kasvun pysiih-
tyminen. Eliike-Tapiolan maksu-
tappioista 70 miljoonaa markkaa
aiheutuu TEL-vakuutuksista ja
20 miljoonaa markkaa on YEL:n
maksutappioita, joista viime kii-
dessd vastaa valtio.

Vapaamuotoi set tyrie ldkeva-
kuutukset siirtyiviit vuoden 1994
lopussa Eliike-Tapiolasta Yritys-
Henki-Tapiolaan. Siirron jdlkeen
Eliike-Tapiola keskittyy EU-miiii-
rdysten mukaisesti pelkiistiiiin la-
kisddteisten tyoekikkeiden hoi-
toon.

Henkilciston mddrd oli vuo-
den lopulla 376. Yhti<jn liikeku-
lut olivat 1,8 prosenttia liikevaih-
dosta. Noin kolmannes liikeku-
luista syntyy tietojenkdsittelyn
kustannuksista. Naiden alentami-
seksi ja asiakaspalvelun paranta-
miseksi kdynnistettiin suunnitte-
luyhteistyo Eldke-Sammon kans-
sa ja atk-kiiyttcitoiminnot on yh-
distetty erdiden muiden eldke-
vakuutusyhtioiden j a ekikelaitos-
ten yhteiseen yhti<icin.

Eliike-Varma on viime vuo-
sina panostanut nopeaan ja yksi-
lcil liseen palveluun maksuasiois-
sa. Yhtio avustaa asiakasyrityk-
siii niiiden budjetoinnissa j a tilin-
piiiitostoimissa tuottamalla arvi-
oita vuoden tarkasta maksusta ja
lisdveloituksen tai palautuksen
mii2iriistii.

Niin ikiiiin yhtio liihett2iri au-
tomaattisesti myos arvioita tyci-
kyvyttcimyys- ja tyottrimyys-
maksuista. Merkitt2ivri kehitys-
tyon kohde on myos ollut tyosuh-
detietoj en valiftaminen ty6nanta-
jalta Eliike-Varmaan.

I
Tapiola-yhticiiden
vuosikertomukset
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ELAKE-VARMA
Taloudellisen taantuman heijas-
tusvaikutukset Eldke-Varman
vuoden 1994 toimintaan olivat
selvdsti vdhdisemmdt kuin vuot-
ta aiemmin.

Erdin osin luvut keftoivat jo
lievtistii kddnteestd parempaan,
silli esimerkiksi TEL-vakuutus-
kanta kddntyi hienoiseen nou-
suun ja ty6suhteiden miiiirii alkoi
kasvaa vuoden Ioppupuolella.
Konkurssien mddrd aleni, samoin
vakuutusmaksuista kertyncct
luottotappiot.

YEL-vakuutusten kokonais-
mddrd aleni hieman. vaikka niitii
tehtiin enemmdn kuin vuotta ai-
kaisemmin. Laman vaikutusta
kuvastaa se, ettd yritt?ijien ilmoi-
tama keskimdzirdinen tyotulo las-
ki edellisen vuoden 83 000 mar-
kasta 79 000 markkaan.

Sij oitustoiminnassa synty-
neet luottotappiot olivat ltihes 35
miljardin markan si.joitusomai-
suuteen ndhdcn vdhdiset. noin
yhdeksrin miljoonaa markkaa.
Tiimii johtuu siitri, ettii TEL-lai-
noilla on turvaavat vakuudet.

Yhtirjn si.joitustoiminnan
luonteessajo vuonna 1993 alka-
nut muutos jatkui edelleen yleis-
ten sijoitusmarkkinoiden muu-
toksen myotii. Yritykset muun
muassa maksoivat vakuutusmak-
suja kiiteiselld entistd enemmdn
ja takaisinlainauksen kysyntd ale-
ni tuntuvasti.

Uusien lainojen kysyntii oli
muutenkin verrattain viihiiistii.
mink6 lisiiksi asiakasyritykset
maksoivat taserakenteensa vah-
vistamiseksi vanhoja vakuutus- ja
sij oituslainoj a takaisin merkittS-
vdssd m56rin ennen mddrdaikaa.
Kaikista niiistii syistri johtuen
yhticin likviditeettiaste olipoik-
keuksellisen korkea.

Yhtion vakuutusmaksutulo
oli 5 400 miljoonaa markkaa,
kasvua siinri oli 1.5 prosenttia.
Eliikehakemuksia yhticirin tuli
melkein sama mddrd kuin vuotta
aiemmin, rnerkittdvin nousu kir-
jatti in osa-aikaeldkehakemuksis-
sa. Maksettujen eliikkeiden yh-
teisrnddrd nousi kuusi prosenttia
ja oli 6 600 miljoonaa markkaa.

(2rurcvm
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ILMARINEN
Ilmarisen vuoden 1994 tulos oli
kohtalaisen hyvd. Laman tairtu-
minen ndkyi muun muassa siin6,
ettd maksutulo kii;intyi nousuun
ja mycis vakuutettujen tyonteki-
jriiden mddrd alkoi kolmen vuo-
denjrilkeen kasvaa vuoden lopul-
la.

Maksutulo oli viime vuonna
liihes 6,6 miljardia ja se kasvoi
yli 5 prosenttia. Kasvu johtui
miltei kokonaan Ilmarisessa va-
kuutettujen yritysten palkkasum-
man kasvusta, silki maksutason
muutos oli vdhdinen.

Ilmarinen vahvisti hieman
markkina-asemaansa. Sen mark-
kinaosuus lakisddteisestii eliike-
vakuutuksesta on alustavien las-
kelmien mukaan noin 33,5 pro-
senttia.

Ilmarisessa vakuutettuja
ty<intekrj<iitii o1i vuoden lopussa
256 400 ja yrittiijiri 52 300. Suu-
ria vakuutusjiirjestelyjzi olivat
Kymmene-konserniin kuuluvan
Kaukas Voikkaan tehtaan vas-
tuunsiirrot ja Vammalan seudun
eldkekassan asiakaskunnan va-
kuuttaminen Ilmarisessa.

Yritysten taloudel lisen ti lan-

teen paranemista osoittaa mycis
se, etta luottotappiot vakuutus-
maksuista eivdt kasvaneet. Mak-
sutulosta saamatta jddneitd mak-
suja oli noin 70 miljoonaa. Luot-
totappiot olivat noin puolct mak-
suun sisdltyvasta niitA varten va-
ratusta maksun osasta.

Eliikkeinii Ilmarinen maksoi
yhteensd 5.9 miljardia noin
174 000 eldkkeensaajalle. Eliike-
meno ja eliikkeensaajien mddrd
kasvoivat noin viisi prosenttia.

Ilmarisen lainakanta supistui
merkittdvdsti hiljaisen lainaky-
synndn vuoksi. Koko sijoitus-
omaisuuden kiiypii arvo oli 33
miljardia markkaa. Tiistii lainoi-
hin oli srloitettuna 55 prosenrtia.
kiinteistciihin l3 prosenttia ja ar-
vopapereihin 3 I prosenttia.

Pddosa uusista sijoituksista
on ollutja tulee tdndkin vuonna
olemaan j oukkovelkakirj alaino-
ja. Ilmarinen on mycis suuri asun-
torakentaj a. Palkansaaj amaksus-
ta rahastoituvat varat kiiytetiiiin
asuntorakentamiseen.

Ilmarinen sai sijoituksilleen
tuottoa yli vastuuvelan korko-
vaatimuksen. joka on 6.5 prosent-

tia. Ylij2iiimiistd kasvatettiin luot-
totappiovarausta ja I isdvakuutus-
rahastoon tulevia asiakashyvityk-
sid varten varattiin noin 80 mil-
joonaa markkaa. Miiiirri on hie-
man edellisvuotta suurempi.

llmarinen tayttaA tdmdnhet-
kiset vakavarai suusvaatimukset
kymmenkertaisesti.

Ilmarisen toiminnan talou-
dellisuus ja tehokkuus kehittyivAt
edelleen myonteisesti, mikii hei-
jastui tulokseen. TyomiiAriit li-
siiiintyiviit, mutta liikekuluja pys-
tyttiin edelleen alentamaan. Lii-
kekulut olivat 180,3 miljoonaa
markkaa ja pienenivdt 2,4 pro-
senttia. Vuodesta 199 I ne ovat
vdhentyneet yli I I prosenttia.

Liikekulujen kutistumisesta
huolimatta Ilmarinen on edelleen
eliikkeidcn kiisittelyss?i nopeam-
pi kuin eldkelaitokset keskimiiii-
rin ja toiminnan laatu on sdilynyt
hyvrinri. Julkaistut tilastot kerto-
vat, ettd myris sitovuuspidtristen
selvittdmisessd Ilmarinen on mui-
ta nopeampi.

Ilmarinen piiiitti kesiillii I 994
hankkia tietojenkiisittelynsd tar-
vitsemat suurkonepalvelut Pohjo-

la-yhtioiden yhteisestd palvelu-
keskuksesta, Pohj olan Atk-palve-
lu Oy:std. Uuteen ratkaisuun pid-
dytti in, sillii Oy Tietokonepalve-
lu Ab:n kiiyttiijiimririrdn vdhen-
nyttyii jiilj elle j iirineiden osakkai-
den kriyttokustannukset olisivat
kasvaneet liian suuriksi
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LEL TYOELAKEKASSA
Taloudellinen lama taittui LEL-
aloilla ja maksutulo kiiiintyi vii-
me vuoden loppupuolella nou-
suun. LEL-maksutulo kasvoi en-
simmdisen kerran vuoden 1990
j iilkeen. Vakuutusmaksutuloa
kertyi 1 402 milioonaa markkaa,
mikii oli 0.6 prosenttia enemmdn
kuin edellisend vuonna. Lamasta
pahiten kdrsinyt rakennusala ti-
litti vakuutusmaksutuloa edellis-
vuotisen mddrdn, 900 miljoonaa
markkaa. Rakennusalan maksu-
tulo on supistunut viidessd vuo-
dessa miljardilla markalla.

Vakuutettuj a tyontekrj oitii oli
yhtii paljon kuin eldkkeensaajia.
150 000. Vakuutettujen mddrd on
viidessd vuodesssa vdhentynyt
kihes 90 000 henkikiii.

Vuonna 1994 LEL Ty6eliike-
kassaan tuli 900 sellaista el6ke-
hakemusta, joiden hakija oli tycis-
kennellyt Suomen lisiiksi jossa-
kin Eta-maassa, pddasiassa Ruot-
sissa. Vain harva eldkkeensaaja

tarkistutti eldkkeensd uusien
ETA-sddnnosten mukaiseksi,
vaikka noin 6 000:lla arvioidaan
olevan tarkistuttami soikeus.

LEL Tyrieliikekassa maksoi
eliikkeitri 3 miljardia markkaa
vuonna 1994. Uusia eliikkeitti se
myrinsi 9600, mikii oli kuusi
prosenttia edellisvuotista vd-
hemmdn. Kuntoutusrahan sai
I l5 henkiloii.

Kaikista uusista eliikkeistii
kaksi viidennestd oli tyokyvyttd-
myyseliikkeitii ja viidennes tycit-
t<imyysekikkeitri. Keskimiiiiriii-
nen eldkkeelle siirtymisikii oli 60
vuotta. Tydkyvyttomyyseliik-
keelle LEl-tyontekijiit siirtyviit
52-vuotiaina ja yksilolliselle var-
haiseliikkeel le 5 8-vuotiai na.

Rakennusalan jiirjest<it kiin-
nittivdt huomiota alan epdtervee-
seen kilpailuunjo vuonna 1993.
Rakennusalalla suositeltiin ura-
koiden antamista sellaisille ura-
koitsijoille, jotka ovat huolehti-

neet lakisddteisistd tyonantaja-
maksuistaan. Yhteistyossii tyo-
markkinaj iirj estcij en kanssa LEL
Tyciekikekassa kehitti maksuto-
distusmenettelyn. Vuonna 1994
niitd mycinnettiin 9000, kolmin-
kertainen miirirri edellisvuoteen
verrattuna. Todistuksella tyonan-
taja voi osoittaa rakennuttajalle
tai pidurakoitsijalle, ettii LEL-
maksut on hoidettu asianmukai-
sesti.

Vakuutusmaksujen laimin-
lycintejii saatiin selville 174 mil-
joonaa markkaa. Laiminlycintien
osuus vakuutusmaksutulosta ja
vakuutusmaksutappiot ovat vii-
me vuosina lisddntyneet. Voidaan
arvioida, ettd vakuutusmaksuista
jo syntyneet luottotappiot ovat
korottaneet vakuutusmaksupro-
senttia yhdellii prosenttiyksikol lii.

Lainansaaj ien konkurssien
miiiirillii mitattuna vuosi 1994 oli
rakennusalan kaikkien aikojen
pahin. Konkurssien vuoksi takaa-
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jat maksoivat liihes 700 miljoo-
naa markkaa lainoja takaisin,
melkein kaikki olivat rakennus-
alalta. Luottotappioita ei sijoitus-
toiminnasta LEL Tyoeliikekas-
salle aiheutunut.

Sijoitustoiminnan tuotto ale-
ni edellisvuodesta alhaisen kor-
kotason vuoksi. Huipussaan sijoi-
tustoiminnan tuotot olivat vuon-
na 1992, jolloin ne olivat 1,4 mil-

ti litystiedot siirretddn tiedostoihin
optisella lomakkeenluvulla ke-
viiiistii 1995 liihtien. Optisen mer-
kintunnistuksen avulla paperin
manuaalinen kiisittely ja atk-tal-
lennus vdhenevdt.

LEL Tyoeliikekassa osallistui
yhdessii Eldketurvakeskuksen j a
Kansanel6kelaitoksen kanssa
Elmo-eliiketietopankin keh itte-
miseen. Tietopankki otettiin koko

laaj uudessaan kiiyttocin syksyl lii
1994. Tyonantajille suunnattua
LEL-vakuutusmaksutietoa on ol-
lut tarjolla yleisessd tietoverkossa
viime vuoden alusta.

MELA
Vuoden 1994 alusta tehtiin val-
tion siiiistojen vuoksi muutamia
muutoksia Melan hoitamiin
etuuksiin.

MYEL-vakuutuksen pakol-
lisen vakuutuksen tyritulo- ja pin-
ta-alarajaa nostettiin. Tdmdn seu-
rauksena noin 16 000 vakuute-
run MYEL-vakuutus muuttui va-
paaehtoiseksi - siis noin joka
kymmenes vakuutus. Poronhoi-
tajilla vaikutus oli suurempi. pe-
riiti viidennes vakuutuksista
muuttui vapaaehtoiseksi. Vakuu-
tuksen rauetusajan lopussa 80
prosenttia kaikista uusista vapaa-
ehtoisesti vakuutetuista oli siiilyt-
tdnyt vakuutuksensa.

Vuoden vaihteessa piiiittyi

myos perheyrityksen jdsenten
maksuton tycitapaturmavakuutus.
Tycitapaturmavakuutukseen he i s-
td hakeutui noin 12 000 vuoden
1994 loppuun mennessd.

Elokuussa Maatalousyrittiij i-
en eldkelaitos tuli toimineeksi 25
vuotta. Merkkipiiiviiii j uhlistettiin
iulkaisemalla laitoksen historiik-
ki, joka keskittyi erityisesti
MYEL-jlrjestelmdn syntyvuo-
slln.

Suomen jdsenyysneuvotte-
lut ja liittyminen Euroopan unio-
niin niikyiviit syksyllii selvdsti
myris Melassa. Uutta luopumis-
tukilakia valmisteltiin. ja se tuli
voimaan EU-j iisenyyden kanssa
yhtii aikaa vuoden 1995 alusta.

Jdrjestelmd on voimassa vuoden
1999 loppuun. Luopumistuki
vastaa muiden EU-maiden vilje-
lijoiden varhaiseldkettii ja EU
korvaa sen kustannuksista arvi-
olta puolet.

Melalla oli vuoden lopussa
150 000 vakuutettua. Eliikkeen-
saaj ien rniiiirii kiiiintyi hienoi seen
laskuun; heitii oli vuoden lopus-
sa 215 000. Vuoden aikana mak-
settiin eliikkeitii 3,4 miljardia
markkaa, kaikkiaan Mela maksoi
eliikkeitii ja korvauksia 3,6 mil-
jardia markkaa.

kiinteist<iistii ei jouduttu kirjaa-
maan. Eldkekassan sijoitusomai-
suuden vuotuinen nettotuotto oli
keskimiiiirin 9.5 prosenttia.

Eldkekassan hallintokulut
kasvoivat 0,9 miljoonalla markal-
la ja ne olivat 10,8 miljoonaa
markkaa. Tdstd huolimatta ne oli-
vat edelleen varsin kohtuulliset,
vain 2,1 prosenttia liikevaihdos-
ta maksutulon. sijoitustuot-
tojen ja valtionosuuden yhteis-
mddrdstd.

MER!MIESELAKEKASSA
Merenkulku selviytyi monla mul-
ta sektoreita pienemmin vaurioin
lamasta. Markan kellutus ja de-
valvoituminen paransivat vienti-
sektorin seke varustamojen hin-
takilpailukykyii. Myos valtion
tukitoimien merkitys varustamo-
elinkeinolle on ollut ensiarvoisen
tiirkeii; ovathan ne estdneet rahti-
liikenteessii olevien alusten tdy-
dellisen ulosliputtamisen hal-
vempiin rekistereihin.

Merimieselflkekassan vakuu-
tusmaksutulo on pysynyt viime
vuodet melko vakaana. Vuonna
1994 maksutulo kasvoi 2,5 pro-
senttia ja oli 218 miljoonaa mark-
kaa. El?ikkeitii maksettiin 8 200
eldkkeensaajalle yhteensii 362,9

miljoonaa markkaa, mikd on vain
1,6 prosenttia enemmdn kuin
vuonna 1993.

Alusluottojen kysyntii oli
edelleen hyvin viihiiistii. Tiistii
syystd kassan varoja sijoitettiin
runsaasti valtion joukkovelkalai-
noihin.Vastuu velan katteena ole-
vista varoista on 37 prosenttia si-
joitettu joukkolainoihin ja liihes
yhtii paljon alus- ja asuntoluottoi-
hin.

Sij oitusten nettotuotot vdhe-
nivit edellisen vuoden 148.3 mil-
joonasta markasta 136,3 miljoo-
naan markkaan liihinnii korkota-
son ja korkotuottojen pienenty-
misestd johtuen. Merkittdvid ar-
vonalennuksia osakkeista taikka
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jardia markkaa. Vuonna 1994 si-
joitustoiminta tuotti l, I miljardia
markkaa. Uusien lainojen korko
oli alimmillaan 5.5 prosenttia.
Lainakysyntd ei kuitenkaan elpy-
nyt.

Viimeisimpiii atk-jiirjestel-
mien kehityskohteita ovat olleet
lainajiirjestel mdn uudistaminen j a
yritysasiakasrekisterin perusta-
minen. LEL-vakuutusrnaksujen
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VERDANDI
Verdandi-yhtioiden vakaa kehi-
tys jatkui mycis vuonna 1994.
Liikevaihto nousi ldhes miljar-
diin eli 963,8 miljoonaan mark-
kaan. Kasvu oli edelliseen vuo-
teen verrattuna 7.7 prosenttia.
Taseen loppusumma oli 3 244
miljoonaa markkaa eli lisiiystii
12,2 prosenttia.

Verdandi-yhticiiden vakuu-
tusmaksutulo oli viime vuonna
744,2 miljoonaa markkaa. Mak-
sutulon kasvu oli l5 prosenttia.
TEL-eliikevakuutuksen maksutu-
1o nousi 10,9 prosenttia ja YEL-
vakuutuksen 13 prosenttia. Hen-
ki- ja sairausvakuutusten maksu-
tulo nousi 19.2 prosenttia ja va-
paamuotoisten eldkevakuutusten
perdti 39,2 prosenttia.

Korvauksia maksettiin yh-
teensd 567 miljoonaa markkaa,
jossa oli kasvua l0 prosenttia.

Verdandi-yhtiriiden vakava-
raisuus on erittdin hyvii. Vakuu-
tusyhticin vakavaraisuudesta ker-
too parhaiten toimintapddoman
maara, joka Verdandi-yhtiriissii
ylittiiii moninkertaisesti lain aset-
tamat vdhimmdisvaatimukset.

Verdandi-yhti6t ovat srjoina-
neet varansa pddasiassa lainoihin,
joilla on turvaavat vakuudet,
joukkovelkakirj oihin ja sijoitus-
todistuksiin ( 2 229 Mmk). Osa
varoista on sijoitettu kiinteistoi-
hin ja kiinteistciosakkeisiin (360
Mmk). Osakkeiden osuus sijoi-
tuksista on suhteellisen pieni
(120 Mmk).

Sijoituspolitiikka on ollut
turvallista, riskit on minimoitu ja
luottotappioilta on vdltytty.

Asiakas voi verrata vakuu-
tusyhticiiden toimintaa silld,
minkiilaisia hyvityksiii ne pysty-

viit asiakkailleen vuosittain anta-
maan. Eldke-Verdandin maksa-
mat TE L-eliikevakuutusten hyvi-
tykset ovat viinle vuosina olleet
selkedsti yli maan keskiarvon.
Lisii?intynyt tehokkuus, kustan-
nussddstot sekdVerdandin hallin-
taan vakuutusmaksujen muodos-
sa uskottujen varojen harkittu si-
joittaminen ovat mahdollistaneet
tdmdn.

Vuodesta 1905 liihtien va-
kuutusalalla toiminut Verdandi
tayttaa tdnd vuonna 90 vuotta.

asiat ovat jatkossakin yhd kas-
vava tyosarka.

Kokonaisneuvonta oli yksi
kehittdmi sen avainal ueita. Asia-
kas saa kokonaistietoa samaan
vakuutustapahtumaan perustu-
vista muista sosiaalietuuksista.
Yleisissii tietoverkoissa toimiva
eldketietopankki, Elmo, val-
mistui kertomusvuoden lopulla
ja liitettiin osaksi sosiaali-ja ter-
veysministericin tietokantaa.

Hallinnon kulut olivat yh-
teensd l09,4 miljoonaa markkaa.
Lisiiystii oli 2,8 prosenttia. Luot-
tovakuutuksen erottamisen myo-
tii ETK:n toimialue on kaventu-
nut. Henkilciston mddrd pieneni
ja oli vuoden piiiittyessii 335.

VERDANDI
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ELAKETURVAKESKUS

Eldketurvakeskus lopetti luotto-
vakuutustoiminnan ja luotto-
vakuutuskanta siirrettiin vuoden
I 994 alussa Vakuutusosakeyhtio
Garantialle.

ETK on vastuussa siitd osas-
ta luottovakuutuksen korvausme-
noa, johon Garantian vakuutus-
maksutuotot eiviit riitii. ETK on
oikeutettu perimddn vastuullaan
olevan korvausmenon tyoekike-
maksuja maksavilta tyonantaj il-
ta.

Yritysten maksuvaikeudet
jatkuivat pahoina vuonna 1994.
ETK:n vastuulla oleva, tycieldke-
maksuja rasittava mddrd kasvoi
vuoden 1993 lopun 1 216 mil-
joonasta 142 I miljoonaanmark-
kaan.

ETK on toimintansa alusta
lukien ostanut pddosan atk-palve-
luistaan Oy Tietokonepalvelu
Oy:ltii. Kertomusvuonna TKP ja
toinen keskeinen atk-yhtici, Elii-
kesysteemi Oy, luopuivat kiiytt<i-
toiminnasta. Jatkajaksi perus-

tettiin uusi Octel Oy-nrminen
yhtio, jonka kiiyttiijiksi tulivat
yhtd lukuunottamatta entisten
yhtioiden asiakkaat. Suunnitte-
lupalveluja jiii hoitamaan Oy Tie-
tokonepalvelu Ab, jonka osakas
Eldketurvakeskus edelleen myos
on.

Rekisteriuudistus on ETK:n
toiminnallisesti tarkein kehittii-
misalue. Voimavarat eivdt kuiten-
kaan riitd kaikkien osa-alueiden
samanaikaiseen uudistamiseen.
Tyrisuhderekisterin kokonaisuu-
distus siirrettiin myiihemmiiksi.
Eliikeasioiden hoidon uudista-
mishanke kestdd eri vaiheineen
vuoteen 1998 saakka. Rekisteri-
uudistuksen avulla viimeisen lai-
toksen periaate voidaan ulottaa
myos julkiselle sektorille.

Euroopan talousaluetta kos-
keva ETA-sopimus astui voi-
maan 1.1 .1994. Sopimuksen
kiiytiinnon toteutus lisiisi ETK:n
ulkomaisten asioiden hoitoa
ruuhkaksi asti. Kansainvdliset
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YRITTAJAELAKIGIDEN

JUHL/AA

TASAVALLAN PRES I DENTIN
TERVEHDYS

YrittAjAt niin kaupungeissa kuin maaseudulla saivat ansioeld-
keturvansa - YEL:n ja MYEL:n - neljdnnesvuosisata sitten.
Vaikka kansantalouden synkdt tosiasiat luovat tdnddn varjonsa
moneen kohtaan kansalaisten eldmdnkaarta, nden merkkejii pa-
remmasta huomisesta ja aihetta optimismiin. Tdssd ei ole kysy-
mys yksinomaan talouden elpymisestd, vaikka sekin on hyvin
mycinteinen asia.

Selvitysten mukaan nuoret suhtautuvat luottavaisesti tule-
vaisuuteen ja ovat asenteiltaan joustavia, jotta tyota riittdisi use-
ammalle. Nuoret ja aloittavat yrittiijiit ovat YESYEl-kampan-
jan erityisenii kohderyhmdnd. Valinta osuu hyvin yhteen tind
vuonna alkavan yrittiijyysvuosikymmenen kanssa, jonka tavoit-
teena on alentaa kynnystd ryhtyii yrittiijiiksi.

Meidiin on yhdessd huolehdittava siita, etta saamme Suo-
meen sellaisen uusien yrittiijien sukupolven, joka murtaa ty<it-
trimyyden selkdrangan. Tiitii pyrkimystd osaltaan edistiiii yrittii-
mistii palkitseva, ansioihin suhteutettu eldketurva. Se kuuluu
yrittiij iil le sii nii kuin palkansaaj al I ekin.

Yrittajaelakkeiden 25-vuotisjuhlan j ohdosta esitAn kaikille
Suomen yrittiijille ja heidiin tyoeldketurvastaan huolehtivalle
tyoeliikej iirj estelmdlleen parhaan tervehdykseni ja menestyksen
toivotukseni.

Martti Ahtislari
Tu s aval I an Pre s id e n t ti
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Yrittiij iielSkkeiden 25-vuotisjuh-
la kokosi l6hes neljdsataa osan-
ottajaa toukokuun lopulla Finlan-
diatalolle. Suuri osa juhlavierais-
ta oli SYKL:n, PTK:n ja kaup-
pakamarien vrittiijiijiiseniii. Myris
maa- ja metsdtalousyrittiijat oli-
vat hyvin edustettuina MTK:n ja
Maatalousyrittiij ien cliikelaitok-
sen kautta.

Juhlan avasi Eldketurvakeskuk-
sen toimitusjohtaja Matti Uimo-
nen.Y rittajaprofessori A n t t i Pa a -
sio Turun kauppakorkeakoulus-
ta kiisitteli juhlapuheessaan laa-
j asti yrittiijlyden merkitystd suo-
malaisessa yhteiskunnassa. Yrit-
tdjien puheenvuorot oli uskottu
SYKL:n toimitusjohtaja Kari
Heikkiltille 1a MTK:n toiminnan-
johtaia M ar kku N ev alalle. Valtio-
neuvoston tervehdyksen yrittrij i1-
le toi sosiaali- ja terveysministe-
ri Sinikka Mrinktire.

Tasokas kulttuurianti oH koko-
naan tulevan yrittiijiipolven har-
teilla. Sekii Suomalaisen yhteis-
koulun kamarikuoro ettd Ldnsi-
Helsingin Musi ikkiopiston jousi-
orkesteri saivat raikuvat suosion-
osoitukset osakseen.

Tbksti: Jouko Moilanen
Kuvat: Jouko Laitinen

"Laman vuoksi yritys-
tulot ovat pienentyneet
ja ntihtcivissci on, ettci
vrittdjien eltikkeen
pohjana olevat ty(itulot
ovat alentuneet 1980-
luvtm tasolle", sanoi
Sinikka Mdnkcire.

" Y rittcijyy s o lis i otett ava
monilla hallinnon
abilla muutoksen
pririteemaksi", vaati
profbs s ori A n tti Paas io.

Myds uudet ja vanhem-
mat tydeltikejohtajat
pcicisivrit tapaamaan
toisiaan ja pohtimaan
aj anko htais ia onge lmia
y hde s s d. Ty d e ld kej rirj e s -
t e I mcin i s ci, profe s s ori
Teivo Pentikciinen ja
E I ti ke- Varm a n toi m i tus-
johtaja Paavo Pitkcinen.

"Anna mulle tcihti-
taivas". oli SYK:n
Qttdjen pyyntd laman
l<1tn s i s t ri vir ko avi I I e
yri ty s e I rimcin j a ty d e I d ke -
j ci rj e.s t e I m ci n j o h to h e n k i -
kiille.

"Kevcit toi, kevcit toi
muurarin", laulaa
lurit t ivat SYK:n kamari-
kuoron pojat.
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Laadulline n yrittfl mine n
ja sosiaaliturYa

Vain pieni osa taiteellisten ammattien vapaista harjoittajista
soveltuu yhteiskunnan massakflsittelyn kohteiksi.

Jirjestelmiensfr virtaviivaisuutta ihannoivat hallintoihmiset eivit piittaa vflliinputoajista,
koska he edustavat numerollisesti tilastoissa hfldin tuskin erottuvaa ryhmifl.
Kun nykyajanAleksis Kivifl ei hevin tunnisteta, kielletfriin se mahdollisuus,

ettd' heiti edes voisi piilli sosiaalikulissien kitktiissii.

Vero- ja eldkevirkamiesten on
vaikea, ellei mahdoton mieltdd
sitd, ettd tietyt ammatit ovat poik-
keuksellisia j a niiden harjoittajia
on kdsiteltdvd erityistapauksina.
Vapaat taiteilijat ovat huonolla
menestyksellii yrittiineet loytiiii
ymmdrtdmystii tyonsii luonnetta
ja laatua kohtaan. Yhte kaikki
heidiit niputetaan taloudellisten
yrittiij ien ja elinkeinonharjoitta-
jien kanssa. Ehkii siihen vaikut-
taa taiteilijoiden oman tycinsd
perustan viihiittely, sen kiisityo-
liiisyyden pikemmin kuin luo-
vuuden korostaminen (esim.
Mika Waltari).

Kiitoksin on todettava, ettd
Seppo Pietiliiinen kirjoitukses-
saan Taiteilija - yrittiijii vastoin
tahtoaan kertoo myris niistri nii-
kokohdista. joita YEL:n sopi-
vuutta taiteilijoille arvostelleet
ovat esittdneet. Mutta oikea nd-
kemys uran pirstaleisuudestakaan
ei kirvoita hdnestd muuta johto-
piiiitostii kuin sen, effe pitee vain
pienestd pitden maksaa niin pal-
jon kuin suinkin, kylld vanhuu-
denpiiivinii sitten ilo koittaa.

En usko, ettA taiteilijoiden
kohtelu yksiloinai, kuten ylimiiii-
riiisiii eliikkeitd jaettaessa, olisi
mahdotonta tai perin vaikeaa.
Kysymys on hyvistd tahdosta.
Sitii liikenee poikkeustapauksil-
le liian viihiin. Lait on tehty jiiy-
kiksi.

Taiteilija voi saavuttaa talo-
udellisesti merkittdvid voittoja
nuoruudessaan ja joutua sitten
yleisrin ja markkinointikoneiston
epdsuosioon. Tai hiin saattaa kor-
jata satoa eldmdntydstddn vasta
kun ikdtoverit ovat kauan nautti-
neet tyoeliikkeitddn. Tavall isinta
lienee kuitenkin sellainen urake-
hitys, ettii kitkutellaan lrihinnii
apurahojen ja satunnaisansioiden
varassa vuosikymmenestd toi-
seen.

Missddn tapauksessa en voi
yhtyii Pietiliiiseen siind, ettii pie-
nituloinen pystyisi normaaleista
elinkustannuksi sta tinkirniillii ra-
hoittamaan kohtuullisen eldke-
kertymdn, vaikka velaksi. Tule-
vai suuden huono ennustettavuus
ei rohkaise siihen arvostettuakaan
taiteilijaa. Sitii paitsi V5:een
verrattava eliikepeli ei minusta
ole oikeudenmukaista taiteih.y an
kohtelua.

Taiteihja luo paitsi tuotanto-
aan mycis tyopaikkansa. Hiin pi-
tiiii sitii ylld monesti eliikeliiise-
ndkin sangen vaatimattomin kus-
tannuksin elinkeinoeldmdn saa-
miin tukiaisiin verrattuna. Hdnen
tyrinsd merkitys ei ndy myynti-
Iukuina eikii rojaltisummina,
vaan arvokkaiden'keksintojen',
innovaatioiden levidmisend, nii-
den suodattumisena kukaties am-
mattitovereiden omaksumien vai-
kutteiden kautta yleiseen tietoi-

suuteen. Se on pitkiija vaikeasel-
koinen prosessi Kiven tapauk-
sessa kesti kolmisenkymmentd
vuotta, ennen kuin voi sanoa va-
listuneen yleison kiytiineen hii-
net. Viimeiset hdnen ndytelmien-
sd kantaesitykset tapahtuivat vas-
ta 1940-luvun lopulla; eivdtkd ne-
kiiiin ole'huonoja' tekstejii.

Moni tekijii on kokeillut ta-
loudellista yrittAmista, mycis Kivi
omien teostensa kustantajana.
Jiiljet kauhistuttavat: runoilija
Pekka Parkkisen murheellinen
kohtalo on yksi tuore esimerkki-
tapaus.

Taidetta jalostavat kaupall i-
seen markkinointiin siihen eri-
koistuneet ammatti-ihmiset .ja
heidiin yrityksensd. Ne eivdt ole
tycinantaj ia sanan sovinnaisessa.
raiatussa mieless6, vaikka sellais-
ten tapaan kiiytttiytyviitkin. Voi-
simme mielestdni sopia Pietiliii-
sen kanssa siitii, ettii yhteiso, yh-
teiskunta korjaa kulttuurisen hyo-
dyn luovasta taiteesta ja siten se
on moraalisesti arvioiden tycin
teettiijiin asemassa. Se onkin vii-
me aikoihin saakka vastannut
huutoon myontiimiillii ylimiiiiriii-
siii taiteihjaeliikkeitii. Niilla pitai-
si tilkita lakisddteisten jiirjestel-
mien jiittiimiii aukkoja: se periaa-
te on taiteilijapuolella laajasti
hyviiksytty.

Ne olisi mielestdni siirrettd-
vd opetusministeririn holhouk-

seen. koska valtiovarainministe-
ricin virkamiehet eivdt kerta kaik-
kiaan ymmdrr6, mistd niissd on
kysymys.

Pietiliiiselle on sattunut pik-
ku vahinko, kun hdn ilmoittaa,
ettei TaEL ole Pandoran lipas: se
antiikkinen rasia sisiilsi kaikki
ajateltavissa olevat vitsaukset ja
taudit eike ollut aarrearkku. Joka
tapauksessa piddn sen rajausta
liihinnii esi intyj iin eplonnistu-
neena kompromissina. Kiiiintiij i-
en, sddnncillisesti vuosikyr.nme-
net lehteen kirjoittavien ja -piir-
tdvien sekd opetuskeikkoja hen-
genpitimikseen tekevien syrjin-
td on pikaisesti korjattava. Hy-
viillii tahdolla se on mahdollista.

Yksi perimmiiisistii ongel-
mista on tyosuhde-kiisitteen van-
heneminen kdsiin. Ruotsissa on
tietddkseni kiiytrissii jokin sen
kaltainen vdlimuoto kuin "tyo-
suhdetta ldheisesti muistuttava"
-malli. Sitd noudatettaneen etd-
tyoskentelyssd ja ainakin osassa
henkisen alan alihankinnoista.

Vaikka teen tyotd kotona
oman pdhtteeni ddressd, minulta
edellytetiiiin aikatauluj en noudat-
tamista. tekstien mddrdmittai-
suutta, -muotoisuutta, j ulkaisijan
toim ittaman kirjoituspaperin
kiiyttoii, yhd enemmdn faksausta
tai disketin liihettiimistii. Olen siis
monituisten. minusta riippumat-
tomien mddrdysten vanki, vaik-
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YEL on pienyrittiijfllle
aivan liian jiiykkii

kaen ole sidottu tyopaikkaanja
-aikaan. Lainsiiiidiint<iii pitiiisi tiil -
td osin dkkiS rukata.

Pietiliiinen huomauttaa. ettd
tyonantaja "ottaa palkkiota mdd-
rdtessddn huomioon sosiaalitur-
van velvoitteensa". Kun YEL as-
tui voimaan, erddt aikakauslehdet
siirsivdt toimittaj ia "vakinaisiksi
avustajiksi" niissd merkeissd.
Palkkiot puolestaan eivdt nous-
seet tyontekijoiden uusien rasit-
teiden myotd. Muuttuvia kustan-
nuksia sddstettdessd on rokotettu
vapaita avustajia. Paljon huo-
nommaksi tilanne siind suhtees-
sa tuskin muuttuisi. vaikka sosi-
aalivastuita tasattaisiin.

En liene vddrdssd. kun tulkir
sen, etta eliikealalla mieluummin
tunnetaan myritdtuntoa tyon teet-
tiijiti kuin sen tekr.loitii kohtaan.
Semminkin erityisaloilla, kuten
tekrjiinoikeuden alaisten teostcn
valmistuksen.

Pekka Lounela

Tyoeliike-lehden numerossa 2/95
kiisiteltiin laaj asti j a ansiokkaas-
ti yrittiijiieliikkeitii ja ihmeteltiin,
miksi yrittiijii arvioi tydtulonsa
usein kovin alhaiseksi.

Yrittiijiii on monenlaisia ja
YEL on ilmeisesti laadittu sellai-
sia yrittiij iii silmiillii pitiien, jotka
py<irittiiv?it melko laaj aa liiketoi-
mintaa ja pystyviit mddrittele-
mddn tyotulokseen tietyn siivun
liikevaihdosta. Asia muuttuu ko-
konaan toiseksi, kun yrittiijiitulo
muodostuu satunnaisista palkki-
oista. Yhden miehen/naisen yri-
tyksiii on yhd enemmdn. Kun va-
kinaista ja varnaa tuloliihdettii ei

ole, yrittiijiin on pakko rnddritel-
16 tyotulonsa pienimmdn mu-
kaan, sillii mistd hdn maksaa
yrittiijiieliikemaksun, jos oletettu
tulo j iiiikin haaveeksi.

Jdrjestelmd on siis nykyisel-
lddn aivan liian jiiykkii. Jos yrit-
tdjien halutaan mddrittdvdn tyo-
tulonsa yrittiijiieliiketta vaften to-
dellisuutta vastaavaksi, ehdottai-
sin siirtymistii LEL:n tapaiseen
jiirj estelmiizin, jossa eldkevakuu-
tusmaksu maksetaan todellisesta
tulosta tietyn ajan sisrillii sen jiil-
keen. kun tulo on saatu.

Marja-Liisa Kinturi
Y r i tt tij ri //ie e I a n c e - t o i m i t t a.i a
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Yrityksessd tytikykyon gel m ia?

TYOKYIffKESKUS AUTTAA

- Ku n tytipai kat ta rvitsevat apua tytintekijtiidensii tytikykyon gel m i i n,
kannattaa ottaa yhteys meihin.

Tytikyvyn yl16pito maksaa itse itsensii takaisin,
vakuuttaa Tydkykykeskuksen johtaja, ylilddkdri Esko Matikainen.

Lokakuussa 1 994 toimintansa aloittanut Tytikykykeskus
toimii Tytiterveyslaitoksen uutena palveluyksikktind.

Tyokykykeskuksen tehtdvdnd on kehittiiii
ty<ikykypalveluja, -kokeiluja ja erityisesti
tyokykyii yllApitAved toimintaa. Se on erddn-
lainen yhdysside Tyoterveyslaitoksen ja yri-
tysten viilillii. Tyokykykeskuksessa ty<is-
kentelee Matikaisen lisiiksi tyopsykologi ja
tutkimussihteeri.

- Vaikka meitd on vain kolme, resurs-

simme moninkertaistuvat Tyoterveyslaitok-
sen kanssa, joka kokonaisuudessaan on kiiy-
tettdvissdmme. Viilitiimme Tyoterveyslaitok-
sen eri yksiktiiden asiantuntemuksen
tyripaikkojen kiiyttoon. Olemme linkki tut-
kimuksen ja kiiytiinnon viilillii, Matikainen
jatkaa.

Tyokyky koostuu monista tekijtiistii. Sii-

hen vaikuttavat muun muassa ihmisen ra-
kenteellisetja henkiset ominaisuudet, sairau-
det, tyon ominaisuudet, tyoympdristri, sosi-
aaliset suhteet, tyoyhteisri, tyrinantaj an hen-
kilost<ipolitiikka. Niimii muodostavat yhdes-
sd sen, mitd kutsumme tycikyvyksi.
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Ty0terveyshuolto aluksi etusiialla
Yhteistyokumppanit ovat lciytyneet ndin toi-
minnan alkuvaiheessa ennen kaikkea tyo-
paikkoj en tyoterveydenhuollosta.

- Koulutamme tyoterveyshenkilostoii,
ettd se tuntee menetelmiit ja viimeisimmdt
tutkimustiedot, joilla tyokykyii yllapitavae
toimintaa voidaan tyopaikoilla aloittaa ja
kehittaa, Matikainen kiteyttaa.

Tyciterveyslaitos on maamme johtava
tyokyvyn ylliipitoon liittyvien menetelmien
kehittiij ii. - Havaitsimme, ettei Tyriterveys-
laitoksen tutkimusyksikoilld ole riittdvdsti re-
sursseja hoitaa tutkimustietoa palvelemaan
kiiytiinnon ty<itii. Tiistii tarpeesta itse asiassa
syntyi Tyrikykykeskus, Matikainen sanoo.

Tyokykykeskus osallistuu myos itse tyo-
kyvyn mittarien kehittiimiseen koke ilu- ja

iektejaarviointiyksikkonii. Se toteuttaa
yhteistyossii yritysten,
ja eliikelaitosten kanssa. Juuri aloitettu Tyti-
terveyslaitoksen pientytipaikkaohjelma on
yksi esimerkki tiillaisista yhteistyohankkeis-
ta.

- Tuotamme parhaillaan my<is tyoky-
vyn ylliipidon kiisikirjaa liihinnii avuksi tyti-
terveyshenkilosttjlle. Kirj a sisiiltiiii lukuisia
kiiytiinnon esimerkkejii ja sitd tullaan kiiyttii-
mddn mycis koulutuksessa. Tytikykyii yllii-
pitAva toiminta on nykyisin lakisiiiiteistii tyo-
t6, joten tyosarkaa riittAa, Matikainen muis-
tuttaa.

Tytikykykeskuksen alkutaival on mer-
kinnyt myris yhteistyon hiomistaTydterveys-
laitoksen muiden yksikoiden kanssa ja pal-
veluiden kehittemista.

-Tarj oamme tytiterveyshenkilostcin
koulutuksen lisiiksi kursseja tyopaikoille ja
konsultoimme yntyksiii tyokykyii yll2ipitiiviin
toiminnan aloittamisessa.

Yhteistytitd kuntien kanssa
Tyokykykeskuksella on jo yritysasiakkaita
jonkin verran, vaikkei palveluita ole vield
laajemmin markkinoitu. Matikainen mainit-
see muun muassa kunnat ja kiinteistoalan
yritykset.

- Tyoterveyslaitos on tutkinut ikiiiinty-
vien tyontekijoiden tyokykyii laajassa kun-
ta-alan seurantatutkimuksessa. Tutkimuksen

mukaan esimiehellii on erittdin suuri vaiku-
tus siihen, siiilyyko tyontekijiin tyokyky vai
ei. Kun esimies kannustaa ja palkitsee, tyon-
tekij?i pysyy tyokyisenii ja haluisena. Kan-
nustaminen ja palkitseminen ovat tdrkedm-
piii tekijoitii tyokyvyn sdilyttdmisessd kuin
ty<in kuormittavuus, rasittavuus tai tyoolot -
jotka nekin toki tyokykyyn vaikuttavat,
Matikainen toteaa.

Tydkyvyn ylldpito kannattaa
Tyokyvyn ylliipitoon kannattaa panostaa.
Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, efte
johdonmukaisesti toteutettu ty<ikyvyn yllii-
pito maksaa itsensd takaisin moninkertaisesti
markoissa mitattuna.

- Henkilost<j kokee hyodyt lisddntynee-
nii ty<i- ja toimintakykynii, hyvinvointina ja
esimerkiksi yhteistycikyvyn parantumisena.
Tyonantajalle toiminnasta tulee kannattavaa
tuottavuuden kasvun ja henkilosttimenojen
vdhenemisen myotd. Tietoa on saatavilla riit-
tiiviisti. Kaikki on nyt kiinni itsestdmme, sii-
td ettd alamme toimia, Matikainen sanoo.

Suuret iktluokat tarvitsevat
kohennusta tyOkykyynsii
Suuret ikdluokat ovat keski-iiissii ja tarvitse-
vat pian kohennusta tytikyklynsii. Tytiter-
veyslaitoksella on jo meneillddn useita pro-
jekteja, jotka tahtaavdt tyokunnon ja tyoky-
vyn siiilyttiimiseen. Mytis Suomen Ammat-
tiliittoj en Keskusj iirj esto SAK on aloittanut
kampanjan, joka korostaa ihmisen omaa vas-
tuuta kunnostaan.

Mitkii ovat liiiikkeitii, joilla ihmiset saa-
daan pysymdiin tyokyisinii mahdollisimman
pitkiiiin?

- Oikein mitoitettu ty6, hyviit ja turval-
liset tyoolot ja -menetelmdt, itsensd arvosta-
minen, mukavat tyritoverit, innostavat esi-
miehet. Merkitystii on myos terveillii elinta-
voilla, liikunnalla ja harrastuksilla, luettelee
Esko Matikainen.

Tyci on oikein mitoitettu, kun se on sovi-
tettu vastaamaan ihmisen ominaisuuksia.
Tiimii pitiiii paikkansa tyon m2iiiriin ja laadun
suhteen.

- Aikaisemmin pyrittiin sovittamaan

Y li I ri ti kriri E s ko M ati kai s e n
mu kaa n Q d nt e kij rin kannus t aminen
ja palkitseminen ovat tdrkedmpid
te kij d i t ti tyd kyvyn s d i ly t t ci m i s es s ci
kuin tydn kuormittavuus, rasittavuus
tai tydolot.

ihminen tyohon, nykyisin jo ymmdrretddn,
ettd tuottavuus syntyy tyomotivaation ja vas-
tuun ottamisen kautta. Ihminen on ratkaise-
va tekijd, johon tyo on sovitettava. Tyotd on
kehitettiivii ihmisen liihtokohdista j a kehittii-
jiiksi sopii parhaiten se, joka tyon tekee, Ma-
tikainen painottaa.

- Joku tuntee itsensii tyokykyiseksi,
vaikkei olekaan tdysin kunnossa. Hdnelid on
eliimii hallinnassaan ja halu tehdii tyotii. On
muistettava, ettii tyokyvyn tunne on hyvin
yksilollinen asia. Tiitii tunnetta voidaan kui-
tenkin li siitii j ohdonmukaisilla j a oikein aj oi-
tetuilla toimilla. Yhteistyo j a osallisturninen
ovat avainsanoja, kun kasvatetaan tyokyvyn
tunnetta. Niiden kautta syntyy ihmisessd si-
toutuminen ja omakohtainen halu edistiiii
omaa tyo- ja toimintakykyii, Matikainen poh-
diskelee.

Lama on kuormittanut ihmisiii
Lama on lis2innyt kuormittuneisuuden tun-
netta tyopaikoilla, mikd k?iy hyvin ilmi esi-
merkiksi Tytiministerion tyobarometrista.

- Juuri nyt koetaan, ettd tytissd olevat
joutuvat yhii tiukemmalle. Osittain syynd on
lama ja sen luoma kulujen tiukka minimoimi-
nen, mutta osittain se johtuu myos siitd, ettd
tyo on muuttunut.

Nykyisin tycissd on oltava valmis moniin
erilaisiin tehtaviin, uuden oppimiseen ja yhii
lisiiiintyviissii mddrin kouluttautumiseen.

- Tyti kehittly nopeasti ja kuormittaa
sindnsd uudentyyppisilld vaatimuksillaan.
Samanaikaisesti suuret ikiiluokat ikiiiintyviit.
Ollaan tilanteessa, j ossa tytikyvyn ylliipitoon
on vakavasti paneuduttava. Ldhivuosina
meiddn on pyrittiiv[ kasvattamaan tytikyvyn
tunnetta. Onneksi tieddmme jo, miten tiimii
voidaan onnistuneesti toteuttaa, Esko Mati-
kainen sanoo.

Haastattelu:
Riitta Heinonen

LEL Tyoekikekassan
tiedotusosaston
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Tiedoksi

Professori Paavo 0kko:
Luovuus ja kansainvdlisyys haaste yrittdjille

- Yritystoiminnan haasteet liit-
tyvZit meillii jatkossa innovaa-
tiovetoisen ja kansainvilistyvrin
toimintatavan oppimiseen. Yrittii-
jyyden panosta tarvitaan ndissd
oloissa erityisen vahvasti, koska
tehtdvdmme on luoda uutta, sa-
noi Vaasan yliopiston professori
Paavo O kko yrittiij iieliiketurvan
25-vuotisseminaarissa touko-
kuussa Seiniijoella.

Tilaisuuden jiirjestiviit yh-
dessii Eliiketurvakeskus, Suomen
Yrittejein Keskusliitto, Keskus-
kauppakamari ja Pienteollisuu-
den Keskusliitto Etelti-Pohjan-
maalla toimivien aluejiirjestojen-
sd kanssa.

Okon mielestii juuri yrittii-
jyydessii ja uusissa yrityksissd on
voimavara, jolla kansantalous
etenee luovasti epdvarmuuden
maailmassa kohti parempaa tu-
levaisuutta.

Tuotannon kasvun jatkuva
voimistuminen antaa Okon mu-
kaan tilaa sekii tycittrimyyden ettd
julkisen velan hoidolle. Kasvu-
vauhti on Suomessa nyt sopiva,
mutta sen soisi jatkua muutaman
vuoden ajan. Nopeampi kasvu
saattaisi kiihdyttiiii inflaatiota ja
vaikuttaa haitallisesti vaihto ta-
seeseemme.

- Julkisen velan tasapai-
nottamisen viilttiimiitrin ehto on"
ettd talouden kasvuvauhdin on ol-
tava jatkossa korkeampi kuin re-
aalinen korkotaso. Taloutta on pi-
dettiivii kasvussa, ja samalla pu-
ristettava pitkiit reaalikorot kas-
vuvauhtia alhaisemmiksi. vaati
Okko.

Eldketurvakeskuksen pu-
heenvuoron seminaarissa kdyt-
tiinyt toimitusj ohtaja M atti (/ i nto-
ren muistutti, ettd yrittdjien otta-
minen lakisddteisen eldketurvan
piiriin oli niissd oloissa kansain-
vdlisestikin ottaen harvinainen ja
merkittdvd saavutus. Ekikej 2irjes-
telmdn valmistelussa yrittiij iijiir-
jestot olivat aktiivisesti muka-
naja niiden panos oli ratkaisevan
tiirkeii. Niiden ndkemykset otet-
tiin painavina huomioon jiirjes-
telmiiii pystytettdessS.

- Yrittiijien elikelait ovat
vakiinnuttaneet paikkansa nelj iin-
nesvuosisadan aikana. Nykyisin
ymmdrretddn jo yleisesti, ettri
yrittiij ien eliikelakien aatrellinen
pohja lepiiii suomalaisessa ja poh-
joismaisessa arvomaailmassa:
jokainen huolehtii ensisijaisesti
itse omasta hyvinvoinnistaan.
Toisaalta meillii ei jdtetd oman
onnensa varaan niitd, jotka ovat

Vaasan ltliopiston professori Paavo Okko ja ETK:n
toimitusj oh t aj a Matti lJimo ne n y ri t tcij ciekike turvan

2 5 -vuotisseminaarissa toukokuussa Seinrijoella.

menettaneet toimeentulonsa sai-
rauden tai vanhuuden vuoksi. La-
kisddteinen eldkevakuutus on te-
hokas tapa ndiden periaatteiden Jouko Moilanen
hoitamiseksi, sanoi Uimonen. Kuva: Lasse Korhonen

Esite ulkomaalaisille Ulkomaan
eldkeasioiden hoito !akiosastolla

Eliiketurvakeskus on uusinut esit-
teen "Ulkomaalaisen tyrieldketur-
va Suomessa". Se on tarkoitettu
Suomessa tyciskentelevdlle ulko-
maalaiselle, joka ei entuudestaan
tunne Suomen ty<iekikejiirjestel-
miiii.

Esite on ilmestynyt suomek-
si. ruotsiksi, englanniksi. rans-
kaksi, vendjdksi ja viroksi. Sak-
sankielistii esitettd on saatavissa
kesdkuun loppuun mennessd.
Esitteite saa tilata Ekiketurvakes-
kuksen postittamosta kirjeitse ja
puhelimitse (puh.) 151 2417.

ElSketurvakeskuksen ulkomaan
eldkeasioiden hoidon kehittAmi-
seksi jaoston asiat on jaettu kah-
teen ryhmddn:

- eliikehakemusasiat
vakuuttamisasiat.

El6kehakemusasioiden kehittii-
misestd vastaa kehityspiiiillikko
Riittu Korpiltronra ja jaosto-
priiil I ikkonii loimii P i a A a I t o n e n.

Vakuuttamis- ja maksamis-
asiat sekd kirjeenvaihto hoidetaan
vakuuttamisyksikossri. Edellii
mainittujen asioiden kehittiimi-

sesta vastaa apulaisosastopddl-
bkko H e I e n a Tapi o. Vakuuttami s-
yksikko muun muassa arfiaa to-
distukset ulkomaille liihetetyistii
ty<intekijoistti j a hoitaa niiitii kos-
kevat poikkeuslupa-asiat.
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TKN:n suosituksia

TYoKYVYTT0UANA
TYOSSA

Skitsofreniaa sairastavan
21 -vuotiaan naisen tydskentelyd
kolmessa lyhyessd tytisuhteessa

pidetti in tydkWyttdmdnd tehtynd tytinti,

Tytiskentely
Hakija tyoskenteli peruskoulun
jiilkeen kesiillZi 1990 kahden kuu-
kauden ajan siivooj ana TEL-tyo-
suhteessa. Tietoja hdnen selviy-
tymisestddn tdssd tyossd ei ollut
saatavissa.

Seuraavana ruonna hakija oli
velvoitetycisuhteessa vanhusten
palvelukeskuksessa. Hdnen teh-
tdvdnddn oli avustaa vanhuksia
pukeutumisessa. riisuutumisessa
jne. Esimiehen mukaan hakija oli
aivan avuton eikii hiinestii ollut
juuri mitddn hydtyii vanhuksille.
Puolen vuoden pituiseksi tarkoi-
tettu tytisuhde piiiittyi neljdn kuu-
kauden kuluttua hakij an aloittees-
ta. Hakijan myohemmin kerto-
man mukaan slynd olivat pelko-
tilat.

Kesiillii 1992 hakija sijoitet-
tiin velvoitetyon loppuaj aksi kau-
pungin siivoustoimiston tehta-
viin. Tiitilliikin hiin osoittautui
aruttomaksi j a aloitekyvyttomdk-
si. Yksinkertainen siivoustyri on-
nistui vain toisen henkilon jatku-
van ohjauksen alaisena.

Terveydentila
Neuvottelukunnan hankkimien
kouluterveydenhuollon merkin-
tcijen mukaan hakijalla oli ollut

erilaisia vaikeuksia ainakin pe-
ruskoulun ala-asteelta alkaen:
vaikeuksia kaverisuhteissa, ni-
men vddrennriksid, pienid varas-
teluja. l5-vuotiaana hiin oli ollut
vielii hyvin lapsellinen ja aikui-
seen takefiuva.

Seikkaperiiisiii merkintoj ii
hakijan terveydentilasta oli vasta
tammikuusta I 994 liihtien, j olloin
hakija oli vanhempiensa kehotuk-
sesta aloittanut kiiynnit mielen-
terveystoimistossa.

MTT:stii maaliskuussa ja
syyskuussa 1994 kirjoitettujen B-
lausuntojen mukaan kiiyntien ai-
kana oli selvinnyt, ettii hakrlalla
oli jo useamman vuoden ajan ol-
lut pakkoajatuksia ja pakkotoi-
mintoja. HiinellZi oli ollut kuvitel-
mia, ettii kaikki tavarat, joihin hdn
koskee, saastuvat ja ne tiiytyy
heittiiii pois.

Oirekuvan hankaluuden
vuoksi vanhemmat olivat tulleet
siihen tulokseen, ettei hakrja voi-
nut endd asua kotona. Hakijan ter-
veydentila ei ollut vuoden 1994
aikana kuntoutus- ja sairaalahoi-
tojen avulla oleellisesti parantu-
nut. Hdnelld oli edelleen voima-
kasasteisia psykoositason pakko-
oireita. Hoidon tarve oli arvioitu
pitkiiaikaiseksi ja kuntoutuminen
tyokykyiseksi epdvarmaksi.

Neuvottelukunnan suositus
Tapauksen neuvottelukuntaan lii-
hettdneen eliikelaitoksen, kuten
myos neuvottelukunnan asian-
tuntijaliiiikiirien mielestd hakijan
tyokyvyttdmyys vuodesta 1994
lukien oli ilmeinen. Ongelmallis-
ta sen sijaan oli tydkyvyttdmyy-
den alkamisaj an mdiiritteleminen.
Liiiiketieteellistd dokumentointia
hakijan sairaudesta ennen vuotta
1994 ei ollutja lisdksi hiinen en-
simmdisen tyosuhteensa osalta ei
ollut kiiytettiivissii tietoj a ty6ss2i
menestymisest?i.

Neuvottelukunnan mielestd
oli kuitenkin perusteltua katsoa,
ettei hakija ollut missiiiin vaihees-
sa ollut tytrkykyinen tydeliike-
lakien mielessd, kun otettiin huo-
mioon hakijan muista tytisuhteis-
ta ja kehityshistoriasta esitetty
selvitys sekii nykyisen terveyden-
tilan selvittelyn yhteydessd saa-
dut tiedot. Niiin ollen neuvotte-
lukunta piiiitti suosittaa ty6ele-
kehakemuksen hylkii?imistti sillii
perusteella, ettii tyoskentely oli
ollut tyokyvyttomiinii tehtyii tyo-
ta.

MARJA KALLENAUTIO
Elciketurvakeskuksen

lakiosaston
jaostosihteeri
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English Summary

On 18 May 1995, the em-
ployees' and employers'
organizations in Finland
reached a historical agreement
on the reform ofthe private-
sector employment pension
scheme, which will entail huge
savings for the scheme. The
measures agreed on will cut
luture employment pension
expenditure by four percentage
points of wages. Next year
already the burden of payment
will be reduced by almost FIM
3 thousand million. The meas-
ures suggested include new
rules for calculating the pen-
sionable wage as well as cuts in
both post-contingency accrual
of early retirement pensions and
the index coverage for old-age
pensions. All the amendments
suggested will take effect on I
January 1996. fhe agreement is
a decision in principle which
will be introduced in parliament
by way ol normal legislative
action.

According to forecasts, the
employment pension contribu-
tion would have risen to 29o/o of
wages in 2030 without the
measures suggested, and will
amount to 25o/o if the measures
suggested are adopted. Next
year the employment pension
contribution will have to be
increased by 0.6 percentage
points, which falls below the
loh-limit set in the government
program. The increase will be
equally divided between
employers and employees,
which means that the em-
ployees' pension contribution
will represent 4.3oh of the wage
next year. If these measures
were not to be introduced, the
employees will have to contrib-
ute 5.2%o of the wage.

The pensionable wage will be
calculated on the last ten years
of each employment. Where the
contract olemployment is
shorter than ten years, all years
are considered. The application
of the ten-year-rule generally
results in somewhat lower
pensions than the previous four-
year-rule and, in this way,
reduces pension expenditure.
However. in some occupations.
e.g. for employees doing
industrial work paid by the
piece, earnings drop before
retirement age. They will
benefit from the reform and get
higher pensions. The losers are
those who have been able to
increase their pensionable wage
by working extra before the
retirement age. The new rule of
calculation will be gradually
introduced and will be fully
applied in the next century. To
eliminate the influence of the
economic recession and en-
suing unemployment and
redundancies on the pension-
able wage and therewith on the
pension, years with annual
earnings below 50% of the
average earnings ofthe years
selected are left out.

Cuts in post-contingency
accrual of early retirement
pensions were also agreed on.
Whereas pension so far has
continued to accrue at the rate
of l.5oh from the occurrence of
disability until retirement age,
the rate of accrual will now
drop to 1.2%o between the age
of 50 and 60 and to 0.8% from
the age of 60 onwards. Entitle-
ment to post-contingency
accrual requires that the
beneficiary has been covered by
the private or public sector
scheme for at least one year

during the ten years immediate-
ly preceding pension contin-
gency.

The index system will also be
reformed, in that two separate
TEL indices will be introduced.
one for the active period of
service, and one for the period
of retirement after the age of
65. The TEL index for the
active period of service will be
applied to the adjustment of
pensionable wages, paid-up
policies, and pensions payable
before the age of 65. Like the
index currently applied, it will
reflect the average changes in
prices and wages. Pcnsions
payable after the age of 65 will
be adjusted with a reduced
index. which reflects the
changes in consumer prices
more than the changes in
earnings level.

As for rehabilitation. the
agreement rests on the pro-
posals of the working party
having looked into rehabilita-
tion. Disability assessment will
be developed with emphasis on
rehabilitation. To effect this, the
labour market organizations and
the employment pension
institutions are formulating a
comprehensive training pro-
gramme, including a follow-up
mechanism. In line with this,
the temporary disability pen-
sion will be changed into a
rehabilitation allowance.

At The Central Pension Secur-
ity Institute, a study was
conducted to explore new
patlerns oI service provision to
the elderly. The constant
expansion of the elderly
population and therewith the
corresponding increase in the

cost of elderly care as well as
the foreseeable shift in the
service structurc from residen-
tial care to out-patient care are
putting a strain on present out-
patient services. At the same
time, the public sector is
allocating less resources for
these services. The study
attempted to establish whether
an additional resource for this
work could be recruited among
the large number of current
retirees within the framework of
voluntary work.

The purpose of the study was to
identify the need for care
experienced by old people, on
the one hand, and the willing-
ness of younger pensioners to
volunteer their services to the
elderly, on the other. In the
study around 500 elderly
persons over the age of 75 were
interviewed and a questionnaire
was mailed to 1.500 pensioners
between the ages of 45 and74.

The findings indicate that
elderly people are in need of
assistance coping with many
such things that the younger
pensioners want to help them
with. Against one elderly
person in need ofcare there
were generally several pen-
sioners who were willing to
provide it. The majonty of the
pensioners were willing to offer
their services for free. Morb-
idity, age, and residential area
were the main factors contrib-
uting to the need for care
experienced by the elderly.

Eija Ptrttonen
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Eliike-Eetu esiintyy lehtemme
palstoilla aika ajoin. Hiin on
mukava, joskus hiukan iireri
vanha herra. vai rouvako lie-
nee, joka nimimerkkinsti an-
tamasta suojasta esittii mieli-
piteitiiiin.

Jo riittae puheet pommista

Kesiillii 20 vuotta sitten tyoeldkkeet melkein puolitoistakertaistet-
tiin tyomarkkinaosapuolten sopimuksella. Nyt otetaan yhteisellii
sopimuksella takaisin. Laihdutuskuuri ei ole vdhdinen, mutta tdhdn
sopij apuolet ovat pddtyneet.

Maksu kevenee pitkiissii juoksussa yli kymmenesosan. Toivot-
tavasti nyt vihdoinkin loppuisi alituinen puhe eldkepommista, joka
on purettu moneen kertaan.

Eliikeliiiset kantavat kortensa kekoon indeksitarkistusten muu-
toksina. Eikii se korsi mikiiiin pikkutikku olekaan. Isoista rahasum-
mista on kyse.

Palkansaajan tycieldkemaksu vaikuttaa jatkossa indeksitarkistuk-
siin pysyvdsti. Asiaa onkin jo harjoiteltu kolme vuotta. Eliikeikiiis-
ten tyrieliikkeisiin annetaan palkkatason reaaiinoususta viidennek-
sen verran. Puolet tdtd hyvdd on tullut tiihiin saakka ja tulee jatkos-
sakin alle 65-vuotiaille. ElSmisen kallistuminen toki korvataan ko-
konaan molemmille ryhmille, ilman sitd indeksituruasta puhuminen
ol isi pelkkiiii sananhel inzid.

On selvd6, ettd syntyneitd ratkaisuja arvostellaan. Siihen on va-
paassa maassa jokaisella oikeus. Palkansaajatja tyrinantajat ovat kui-
tenkin piiiitoksen takana, samoin pddministeri. joka lupasi indeksi-
tarkistukset eliikkeisiin ensi vuonna. Hyvd ndin.

Elcike-Eetu

ELAKETURVAKESKUKSEN
JUTKAISU

TffieLAKE

lxt

PAAtoimittaja:
Pirkko Jaaskelainen

Toimitussihteeri:
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Toimituksen osoite:
Opastinsilta 7
00520 Helsinki

30. vuosikerta
Tyoeliike ilmestyy viitena
numerona vuodessa.

Vuosikerran hinta
70 markkaa

Helsinki 1995
I\rlartinpaino Oy

T-Yurmrrg

Puhelin (90) 1 511

rssN 0564-5808



,1,

Y

00s20 I 6?

zrtEr

).,

a

I

7'

l.

,

I

I

I

7
i;

;.

t'


