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ELAKE-EETU

XNNTNOJENNUS YRITTAJILE
Yrittejaelekkeiden tiiytttessii 25 vuotta on aihetta arvioida, mikii nii-
den kehityksessi on ollut positiivista, miki voisi olla paremminkin.
Plus -puolella on itse turvaverkon olemassaolo. Sen todistavat eliiketi-
lastot. Maaseudun rakennemuutoksessa MYEl-eliikkeet olivat ja
ovat tuiki tarpeen.

Paremmin asiat voisivat olla ekikkeiden markkamiidrien suhteen.
Ne eivdt vastaa odotuksia. Tyotulo oli liian pieni eikii vastaa yrittii-
jiin tekemiin tydn arvoa, sen myonsi kaksi kolmasosaa yrittiijtitutki-
muksen vastaaj i sta. Tulos vahvi staa ennakkokiisityksiii: oma YEL-
vakuutus ei ole yrittiijdn mielestii tiirkeimpiii sijoituskohteita. Pein-
vastaiset vakuuttelut ovat kaikuneet kuuroille korville. Miksi? Em-
meko puhu samaa kieltii ?

Ymmiirtiiiikseen ti lannetta voi kuvitella i stuvansa yrittiij iin tuo-
lilla ja katsovansa mihin kehikkoon eliikevakuutus sielt?ip?iin aset-
fuu. Ettei vain samaan kuin verotus, tyoehdot, luvat ja sopimukset,
koko hallintokoneisto pykiilineen j a lomakkeineen?

Yrittejeile tenee epiiilyksiii hallinnon asenteista yrittiijffii koh'
taan. Kauppa- ja teollisuusministerion kansliap?iiillikk<j Matti Vuo-
rian mukaan epiiily on aiheellista. Isojen instituutioiden jiihmeii
suhtautuminen haittaa yrittiijyyden yleistymistii maassaflrme.

Suomessa on viiestdmiidriidn suhteutettuna puolta viihemmiin yri-
tyksiii kuin EU-maissa keskimiiiirin. Tarvitsisimme kipeiisti kym-
meniiituhansia uusia yrityksiii, joiden tytillistiivii vaikutus on aivan
toista luokkaa kuin piidomavaltaisen tuotannon.

Yrittiijyyttii on syytii edistiiii. My6s tyoeliikej iirjestelmiin evdiit
yrittiijyyden tukemisessa on syytii liipikiiydii ja tuoda esiin. Ei
tyoeliikej iirj estelmii ol e tyhj in klsin yrittiij ii6 vastassa.

Alkavan yrittiijiin maksualennus kolmena ensimmiiisenl vuote-
na on juuri oikeankaltainen kiidenojennus ja osoittaa ymmiirtiimystii
yrittiij iitoiminnan alkuvaikeuksiin. Mutta miksi ikiiraj a, 43 vuotta?
Kustannussyisti, tiediin. Mutta eiko myos viisikymppisend yrittii-
jiiksi ryhtyviiii tulisi kannustaa ?

Tiedetiiiinhiin, kuinka vaikeaa viisikymppisen on tulla valituksi
uuteen tyopaikkaan. Tyottomyyden tai varhaiseliikkeelle johtavan
burn out'n vaihtoehtona jakso yrittiij iitoimintaa tai ammatinharjoit-
tamista saattaisi monelle olla mielekiis tapa pysy[ ty<ieliimiissii mu-
kana.

Piidtosvalta maksualennuksen ikiiraj assa kuuluu tietenkin mak-
sajille, yrittiijille itselleen ja valtiovallalle. N[in juhlawotena ndi-
den kahden kidenpuristus olisi merkki yrittejekunnan yhteiskunnalli-
sen painoarvon kasvavasta arvostamisesta.
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Yrittiijyyden yleistymistfl haiffaavat jnykiit asenteet etenkin isoissa instituutioissa.
Asenteet ymmirtiifl, koska korkeakoulut ovat kouluttaneet 80 prosenttisesti ihmisifl julkisen

sektorin ja organisaatioiden palvelukseen. Lisflarvon tuottamista on pidetty jopa epiilyttdvdnfl.
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Kauppa- ja teollisuusministeririn kanslia-
piiiillikko Matti Vuorian mukaan asenteelli-
set liihtokohdat jarruttavat yrittiijyyden li-
siiiintymistii. Ajatellaan, etti kun toiselle an-
netaan mahdollisuus luoda lisdarvoa se olisi
jotakin poissa muilta. Ajatellaan, ettd lisdar-
von tuottaminen olisi yhteiskunnan vastaista
tai johtaisi negatiiviseen kokonaisvaiku-
tukseen.

-Tiimii on vd6rd ndkemys, koska yh-
teiskunnan kaikkien voimavarojen maksi-
maalinen hyodyntiiminen j ohtaa positiivisiin
ulkoisvaikutuksiin. Jos joku antaa tycitd use-
ammalle, niin sillii on laajempi vaikutus kuin
sen yksilcin menestyminen. Ja tdmdn oivalta-
minen onjuuri se keskeinen asennetason ky-
symys. Asenteiden muuttaminen yrittiijyy-
delle mytinteiseksi on valttematonta, mutta
vaatii pitkiin ja syvdllisen prosessin.

Tdnii vuonna kiiynnistyi yrittdjyysvuo-
sikymmen 1995 - 2005. Vuoria on sen joh-
toryhmdn puheenj ohtaj a. Kampanj assa yrit-
tiijyys niihdiidn tavanomaista laveammin ei
pelkdstii5n yrittdmisend omassa yrityksess6,
vaan myos yrittiijiimiiisend toimintatapana
toisen palveluksessa.

- Yrittiijyys on kdsitteend laaja. Pitlii
puhua sekd yrittejyydesta ettii yrittiivyydes-
td. Se on yksilotasolla valttamatdntA ja
yhteisolliselle tasolle se tuo dynamiikkaa.
Yrittiijyyden pitiiisi heijastua kaikkeen tyri-
el5miiiin ja koulutukseen. Yritykset ovat
joustava ja dynaaminen yhteiskunnan osa,
jonka pitiiisi olla huomattavasti keskeisem-
mdssd asemassa suomalaisessa yhteiskun-
nassa kuin nykyisin, sanoo Vuoria.

lnstituutiot
vaikeuttavat yrittimistd
Vuorian mukaan erityisesti isot instituutiot
suhtautuvat varauksellisesti yrittajyyteen ei-
vatka riittavasti suosi yrittdmistd, yrittiijyy-
den kehittdmistii ja sen edellytyksiii.

- Meill5 on suhtautumisessa yrittiijyy-
teen poliittista perintrid, mutta ne rasitteet
ovat enemmdnkin tiiiil lii isoissa instituutiois-
sa kuin ihmisten vdlisissd suhteissa ja tyopai-
koilla. Siellii ihmiset ovat ehkii tajunneet yrit-
tiijyyden merkityksen oikein. Jos esimerkiksi
on tciissd pienessh yrityksessd, ja sen toiminta
loppuu, niin tapahtuma ei ole pelkdstiiiin yrit-

tdjdn vaan muidenkin - paikallisen kauppi-
aan, taksinkulj ettaj an j a yrityksen tyonteki-
joiden vahinko.

Instituutioilla Vuoria tarkoittaa tyoel2i-
miin kaikkia osapuolia, tyonantaja- ja tycin-
tekrjiipuolta, hallintoa, lainsiiiitiijiiii, joka on
hyvin muodollinen ja jaykka ylliipitiien ta-
vattoman mutkikasta siiiitelyj iirj estelmdd.
Myos sosiaaliturvaj drj estelmd kiemuroineen
on mukana vaikeuttamassa yrittiijien elii-
miiii.

100 000 uutta yritysta
vuosikymmenen Ioppuun mennessa
Kansliapiiiillikkri Vuoria tuntee puheet siitd,
ettd Suomeen pitiiisi saada lisdd 100 000
uutta yritystd vuosituhannen loppuun men-
nessd. Hdn muistuttaa, ettd sellainen kon-
septi pitaa sisiilliiiin ammatinharj oittaj ana it-
sensd tycillistdmisen kdsitteet.

-Yrittdminen 
ja yrittiijyys vetdvdt Suo-

men lamasta oikea johtopiiiitris,
mutta ei riittdvdn syvdllinen. Yrittiijyyden
merkityksen lis[6minen on ndhtdvd laajem-
pana kuin suhdannepolitiikkana.

Tdmdn piiiviin tilanteessa kuitenkin tdr-
keintd on palvelusektorin elpyminen. Vuo-
rio muistuttaa, ettd teollisen sektorin elpymi-
sest[ seuraa palvelukysynndn elpyminen.
Hiin pitiiii tiitii viestiii lohdullisena, koska sitd
kautta syntyy tycillistrimisvaikutusta.

Julkinen palvelutuotanto
uudelleenarviointiin
Julkisten palvelujen puolella uusi asenne
yrittiijyyteen edellyttiiii asioiden uudell een
arviointia. Palveluja rahoittavan julkisen
vallan tulisi maerittea palvelun sisdlt<i, sen
laadulliset kriteerit ja tavoitteet. mutta ei
velftamAttA tuottaa itse kaikkia palveluja.

Yrittiivyyden I isiiiimi sessii julkisen sek-
torin sisdlld on Vuorian mukaan myos pal-
j on tehtiiviiii. - Esimerkiksi terveydenhuol-
lossa pitdisi piiiistii liihemmdksi suoritepalk-
kausta. jolloin yksilon suoritus ja suo-
ritustaso olisi motivoiva tekijii, hdn mainit-
see.

- Erilaisten mallien kokeilussa pitiiisi
edetd rohkeasti. Silloin meillA on mahdolli-
suus nopeasti jakaa ty<itd useammalle ja

pddstd parempaan tyollisyystilanteeseen.
Malleja ja kokeiluja erilaisten hyvinvoin-

tipalveluj en yksityistiimisestd esiintyy Ruot-
sissa runsaasti. Niita tullaan ottamaan ajan
oloon kdyttririn myos Suomessa.

Kustannuslaskentaa
iulkisiin palveluihin
Vuoria pit?iii erittiiin thrkednd sitii, ettii julki-
sella sektorilla lasketaan tuotteiden hintoja ja
kehitetiiiin kustannusten arviointimenetelmiii.

- Jos emme pysty piiiittiijille kertomaan eri-
laisten j iirj estelmien kustannuksia, olemme
hukassa, hdn korostaa.

Hintavertailua yksityisesti ja julkisesti
tuotetun palvelun viil i llii Vuoria pitriii mutkik-
kaana. Jos yhteiskunnan tuottama palvelu on
subventoitu niin voi olla ettd suoraan suorit-
teen hinnassa kuluttaja ei maksakaan koko
hintaa, vaan maksaa osan suorinaja epdsuo-
rina veroina.

- Usein ei ole loppuun saakka mietitty
palvelun tuottamisen kokonaiskustannuksia
ja tiimiin takia asian ei pitiiisi olla periaatteen
vaan kdytdnnon kysymys. Jos palvelut pys-
tytddn tuottamaan yksityisellA taholla hal-
vemmalla kuin julkisella kuitenkin niin, ettd
ne sisiilloltiiiin vastaavat yhteisesti asetettua
tasoa, niin asia pitiiisi ratkaista kiiytiinnol-
lisesti ja antaa t1laa kilpailulle.

- On mytis havaittu, ettii jos eri julkisia
palveluj a tuottavien tahoj en viilillii val I itsee
jonkinasteinen kilpailu niin sekin on posi-
tiivinen tekijii. Kilpailu tehostaa mytis julkis-
ten palveluj en kustannustehokkuutta.

Yrittdjyysvuosi kym men,
avoin iariestelmd
Alkuunsaattaj ina yrittiij yysvuosi kymmen
1995 - 2005 - projektille ovat tyoministerici
ja kauppa- ja teollisuusministerio, mutta mu-
kana on myos muita taustatahoja.

- Esimerkiksi teollisuus on hyvin in-
nostunut tiistii proj ektista sen pitkiivaikuttei-
sen merkityksen vuoksi. Tuotannossa olevat
tehtavat eivat kiinnosta nuoriaja siksi yrittii-
jyys tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon perin-
teiselle teolliselle tuotannolle, sanoo Vuoria.

Yrittiij yysvuosikymmen on avoin j drj es-
telmd, jossa erilaisia tahoja kutsutaan suun-
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nittelemaan j a toteuttamaan monenlaisia yrit-
tajyyteen j a yrittiivyyteen liittyviii hankkei-
ta. Voimavaroien eli taloudellisen tuen mi-
toutus on sen mukaista, miten paljon hyviii
hankkeita esitetdhn.

Yrittiijyysvuosikymmen on tavoitteil-
taan pitkii ja syvdllinen prosessi, jonka aika-
na yhteiskunnassa lisdtddn laaja-alaisesti
yrittAjyltta ja yrittiivyyttd. Kampanjan mu-
kaan yrittiijyys on avainsana koko kansakun-
nan vaurastumiselle. Kynnystd ryhtyii yrit-
tiijiiksi on madallettava muun muassa siten,
etta yrittajyys on entistd paremmin mukana
kaikessa koulutuksessa.

Rahoitus ja tiedon saanti
alkavan yritteien ongelmia
Aloittavan yrittiijiin suurimpina ongelmina
kansliapiiiillikkri Vuoria ndkee kaksi asiaa.

UHlX,"fn",tus 
ja verkottuminen eli tietojen

Tdmdn vuoksi yritdmme pitaa ylla infra-
struktuuria, joka olisi avoin ja koko yritys-
kentdn saatavilla, hdn sanoo.

Kauppa- .ja teollisuusministericissd on
pyritty auttamaan riskipddoman saamista
kehiftamalle erilaisia instrumentteja aloitta-
vien yritysten kdynnistdmisen helpottami-
seksi. Ongelmat eivdt kuitenkaan kiiynnis-
tdmiseen lopu.

- Usein tulee tilanne, ettd kun tuotanto-
yritys kehittiid ideansa tuotantovaiheeseen
niin rahat ovatkin lopussa ja resurssit mene-
vdt hukkaan. Sitten on ongelmana yleinen
tiedon saaminen yhd mutkistuvassa maail-
massa j a eurooppalaisessa ympdristossii. Sik-
si verkostoituminen - networking - on hyvin
keskeinen asia pientenkin yritysten kannal-
ta.

- Verkostoituminen auttaa kohdenta-
maan toiminta oikein, hakemaan oikeita yh-
teistyokumppaneita. Ndin voidaan sddstdd
valtava mddrd voimavaroja ja tehostaa yri-
tysten kdynnistdmisvaihetta.

Eldkevakuutuksia Vuoria ei pidii erityi-
send ongelmar,a, yaan yhtend osa-alueena
yrityksen monista velvoittei sta. Verotuksessa
on omat velvoitteensa, ympiristrimiiiiriiyk-
sissd samoin, tyovoiman palkkaamista kos-
kee liuta mii?iriiyksiii, yrityksen perustantaa
samoin. Lista on pitkii ja kaikki asiat ovat
hankalia j a tyoliiitii.

Yrittiijien lakisidteisen elSkevakuutuk-
sen Vuoria ndkee luovan pysyvyyttii ja tur-
vaavan yrittiijiin oikeutetun sosiaaliturvan
rakentamista vakaalle pohj alle. Yrittaj eel a-
kej iirj estelmii on tarpeellinen j a ehdottoman
perusteltu nimenomaan lakisddteisen6.
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Yritttiiyyden kasvu Iisfiisi
Suomen vaurautt a ia tytipaikkoja,

sanoo kauppa- ja teollisuusministeritin
kansliapeallikkti Mafti Vuoria.
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JOKA NELJAS YRITTAJA
oys
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Uolleen jail<ajan

Eldketurvakeskuksen tutkimusYrittiij ien elii-
keturva ja sukupolvenvaihdokset sai alkun-
sa Viihittiiiskaupan Keskusliiton aloitteesta.
Vuonna 1990 esitetyss[ tutkimuspyynnossd
haluttiin tietoa siitd, miten yritt?ijiit ovat kdy-
tiinnossii jiiq'estdneet eliikkeelle siirtymisensd
sukupolvenvaihdostilanteessa. Selvityksen
toivottiin antavan viitteita yrittAj ien el6ketur-
van kehittdmiseksi ja myris siltii osin, miten
yrittiij i ii tul i si neuvoa kiiyt[nno ssii j iiiimiiiin
eliikkeelle.

Yrittiijien neuvottelukunta hyviiksyi ai-
heen tutkimusohjelmaan. Tutkimus piiiistiin

aloittamaan vasta vuonna 1993, jolloin ai-
heesta kiiytiin keskustelemassa Viihittiiis-
kaupan Keskusliitossa, Suomen Yritt[jiiin
Keskusliitossa ja Pienteollisuuden Keskus-
liitossa.

Yrittiij iijiirjestriissd korostettiin sukupol-
venvaihdosten merkitystdL siltd kannalta, ettd
elinkeinoel6mdssd vaaditaan nykyisin sellai-
sia valmiuksia ja koulutusta, jotka vanhem-
malta polvelta usein puuttuvat. Lisiiksi nyt
tarvittaisiin entistd enemmdn toimivia, elin-
kelpoisia yrityksiii. Viiestomddrddn suhteutet-
tuna Suomessa on yrityksid puolta vdhem-

II TI

mdn kuin EU-maissa keskimiiiirin.
Tutkimuksen tavoitteiksi mAariteltiin

sukupolvenvaihdosten yleisyyden ja edelly-
tysten sekd niiden toimenpiteiden tarkastelu,
joihin luopuvat yrittiijiit ryhtyviit toimeentu-
lonsa turvaamiseksi eliikeaikana. Taloudel-
lisen tilanteen muutoksestajohtuen ajankohta
ei ollut yhtd suotuisa ndiden asioiden selvit-
tdmiselle kuin mitd se olisi ollut muutama
vuosi aikaisemmin.

Lamavuodet 1990-luvun alussa aiheuttivat yritysten lopetuksia ja
konkursseja ia vdhensivdt mytis niiden sukupolvenvaihdoksia.

Siitd huolimatta oma lapsi tai lapsenlapsijatkoijoka neljdnnen YEL:n
piiriin kuuluvan yrittiijdin ty6te, kun hdn itse jiii eldkkeelle.

Yltdttiivin suuri osa yrittejistd jatkoi
$6skentelyd vield sukupolvenvaihdoksen lalkeen.
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Tutkimus suoritettiin postikyselynd.
Vuoden 1993 lopulla liihetettiin kysely noin
3 000:lle YEL:n piiriin kuuluvalle yritt?ijiil-
le. Osa heistii oli aktiiveja, edelleen tyossd
olevia. Osa oli siirtynyt eliikkeelle vuosina
1990-92. Kaikki vastaajat olivat tdyttdneet 55
\uotta. Vastausprosentiksi saatiin 66,4 pro-
senttia, jota on tdllaisessa tutkimuksessa pi-
dettavd hyviinii. Yrittiijiiihiin vaivataan kai-
ken aikaa erilaisilla lomakkeilla.

Sukupolvenva ihdokset keskittyvdt
yritysalan ja koon mukaan
Sukupolvenvaihdosten arvellaan vdhenty-
neen YEL:n voimassaoloaikana muun mu-
assa lasten kouluttautumisesta johtuen ja
myos siitii syyst6, ettd lapsiluku on perheis-
sd pienentynyt.

Laman vaikutusta oli kuitenkin se, ettd
elikkeensaajilla sukupolvenvaihdokset vd-
henivdt vuosien 1990 ja 1992 viilillii yli 10
prosentilla. Kannattamattomuus ja alan huo-
not ndkymdt vdhensivdt potentiaalisten
jatkaj ien kiinnostusta.

Yli kaksi kolmasosaa yrittiijistii, sek[
eliikkeelle siirtyneistd ettd tyossd olevista,
toimi kaupan, palvelusten tai liikenteen aloil-
la. Naisia oli miehiS vastaavasti vain kahdella
ensiksi mainitulla. Liikenteen lisiiksi teolli-
suus ja kdsityo samoin kuin rakennustoiminta
ja maa- ja metsdtalous olivat miesvaltaisia
aloja.

Sukupolvenvaihdoksista kaksi kolmas-
osaa toteutui kaupanja liikenteen aloilla toi-
mivissa yrityksissii. Niiille aloille on tyypil-
listd se, ettd on pddomaa jota siirtea. Sel-
laisilla aloilla, joilla yrittiiminen perustuu
osaamiseen kuten palvelusten aloilla, suku-
polvenvaihdokset olivat harvinaisia.

Yritykset, joissa sukupolvenvaihdos to-
teutui, olivat yleensd keskim?iiiriiistii suurem-
pia perheyrityksi2i. Jatkaj at, j otka ol ivat kes-
ki-iiiltiiiin 3 2-vuotiaita, olivat alan ammatil-
lista koulutusta saaneita ja yrityksessii jo
ennen sukupolvenvaihdosta ty<iskennel leitd.

SYKL:n arvion mukaan sukupolven-
vaihdoksia on ldhivuosina todenndkriisesti
odotettavissa aiempaa enemmdn. Suhdanteet
ovat tiillii hetkellii selkeiisti entistd paremmat,
kun taas tyrillistymismahdollisuudet palkka-
tyohon vieraan palveluksessa ovat vield
vdhhiset.

Sukupolvenvaihdosten lisii?intymistii ei
voitu havaita vield tutkimuksen aktiiveilla
yrittiijillii. Liikenteen alal1a niitii o1i pdinvas-
toin vuonna 1993 suunnitteilla entistd vd-

hemmdn, samoin myris rakennustoiminnas-
sa.

Joka kolmas iatkoi tytintekoa
eldkkeen saamisen iiilkeen
Eliikkeen saamisen j a sukupolvenvaihdoksen
jiilkeen tyontekoa jatkoi 37 prosenttia yritte-
jistii. Useimpien tyrinteko oli tosin osa-
aikaista. Vuoden sisdlld monet lopettivat,
mutta tutkimuksen ajankohtana vield joka
neljiis oli mukana yritystoiminnassa. Yhtd
suuri oli vastaava osuus my<is niillii yrittii-
jillii, jotka eivdt lciytdneet toiminnalleen jat-
kajaa.

Tyonteon jatkaminen o1i yhteydessii yrit-
tiij iin terveydenti I aan. Suoraan vanhuuseldk-
keelle tai varhennetulle vanhuuseldkkeelle
siirtyneistii jatkoi tyontekoa vield yli 40 pro-
senttia, kun oli kulunut keskimddrin 2,5 luot-
ta eldkkeen alkamisesta. Vajaa puolet heistl
tyoskenteli lisiiksi t?iysipiiiviiisesti. Tyokyvl,t-
tomyyseliikkeelle tai yksilolliselle var-
haiseliikkeelle siirtyneistd tyoskentelyii jat-
koi eniiii alle viidesosa.

Terveydentilan ohella tycinteon j atkami-
nen oli yhteydessd yrityksen kokoon. Vdhin-
tddn viiden hengen yrityksisse tyontekoajat-
kettiin yleisemmin kuin sitd pienemmissd.
Isommi sta yrityksi stii monet niyttiviit siirty-
viin jatkajan haltuun vdhitellen yritysomai-
suuden asteittaisen siirtdmisen kautta. Enem-
misto tycintekoa jatkavista yrittiijistii oli tut-
kimushetkelld luovuttanut jatkajalle vasta
osan yritystd. Pienet yritykset luovutettiin
yleensd kokonaisuudessaan silloin, kun
yritteja jai eliikkeelle.

Yrityksestd luopumisen vaikeus ndkyi
myos siind, ettd suurin osa niistd aktiiveista
yrittiijistii, jotka suunnittelivat sukupolven-
vaihdosta, aikoi luovuttaa yntyksen jatkajalle
vasta vanhuuseldkeidssd. Vain joka viides
harkitsi sen luovuttamista jo ennen eliikeikiiii.
He olivat mycis muita kiinnostuneempia osa-
aikaeliikkeestii.

Sukupolvenvaihdos
ei vaikuta eldkejdrjestelyihin
Yrittiijiijiirjestriissd korostettiin sitd, etta yrit-
tiijiin eliiketurvan pitdisi olla kunnollisesti
jiirjestetty, jotta hiin voisi riittdvdn varhai-
sessa vaiheessa irrottautua yrityksestii. Yrit-
tiij ien eliikej 2irj estelyi ssd ei ollut kuitenkaan
ndhtdvissd eroja sukupolvenvaihdoksen mu-
kaan.

Eroja ei ilmennyt e16keidn, eliikelajin
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eikii myoskiiiin peruseldkkeen suuruuden tai
lisiieliikej iirjestelyjen suhteen. Yrittaj At olivat
eliikkeelle siirtyessddn keskimiiiirin 61,7-
vuotiaita riippumatta siitii, oliko sukupolven-
vaihdos toteutunut tai ei. Tilastojen mukaan
YEL:n piiriin kuuluvat jddviit eliikkeelle mui-
ta my<ihemmin. TEL:n, LEL:n ja MYEL:n
piirissii keskimiiiiriiinen eliikeikii on jiiiinyt
alle 60 vuoden.

Miehet siirtyiviit naisia useammin perin-
teiselle tyokyvyttcimyyseliikkeelle, naiset
taas miehid useammin yksilolliselle varhais-
eliikkeelle. Vajaa kolmasosa eldkkeensaajista
jdi suoraan vanhuusel6kkeelle. Osa-aikaeld-
kettii ja varhennettua vanhuuseldkettd kdy-
tettiin varsin vdhdn sukupolvenvaihdosta
nopeuttamaan.

Yli kahdelle kolmasosalle (71%) elak-
keensaajista oli kertynyt eldketurvaa myos
muiden eliikelakien kuin YEL:n mukaan.

Eliikkeensaajien yksityisen sektorin pe-
rusturvan mukainen eliike oli vuonna 1993
keskimiiiirin 3 300 markkaa kuukaudessa.
Yrittajatoiminnalla karttunut eldkkeen osa
tiistii oli 2 430 markkaa kuukaudessa. Eten-
kin miehillii eliikelaj in mukaiset keskieliik-
keet jiiiviit huomattavasti alemmiksi kuin
samana vuonna maksetut TEL:n eliikkeet.

Pienestd tydtulosta tulee pieni eldke
Enemmiston mielestd YEl-eliike ei vastan-
nut odotuksia. Huomattavasti suurempaa tai
hieman suurempaa eliikettii oli odottanut pe-
rdti kolme neljdsosaa el2ikkeensaajista. Tu-
los on yhtenevdinen sen kanssa, ettii liihes
yhtii paljon oli niit2i, joiden mielestd toimeen-
tulo oli eldkeaikana huonontunut entiseen
verrattuna.

Pettymys eldkkeeseen voi johtua mones-
takin syystd. YriftajAt samaistavat etuudet
ehkii TEL:iin, eiviitkii viilttiimiittii tiedosta
site, ettaYEL:ssa eldke lasketaan eri tavalla,
koko yrittiijiikauden keskimddrdisen tyotulon
perusteella. Lisiiksi karttumisaika jiiiiYEL:-
ssa ldhes 10 vuotta lyhyemmiiksi kuinTEL:-
SSA.

Tyossii olevi lta yrittiij iltii kysytti in, vas-
taakoYEl-vakuutuksen tydtulo heidiin ynt-
tiijiinii tekemiiiinsii tyotii. Kaksi kolmesta oli
sitA mielta, ettd se oli liian pieni. Aktiiveilta
yrittiijiltii o1i tiedossa ainoastaan alkutyotu-
lo. Kun indeksillii korotettua alkutycitulotie-
toa verrattiin yrittiijien vastauksiin, niin ne

vaihtelivat systemaattisesti sen suhteen. Mitii
pienempi oli alkutyotulo, sitd useammin
mycis nykyistii tytituloa pidettiin liian pie-
nend.

Lisiieliketurvaa hwatubisilla
Peruseldketurvan puutteita vain harvat eldk-
keensaajat olivat parantaneet ottamalla lisd-
eldketurvaa joko tyoel2ikelakien mukaisena
tai yksikillisen eldkevakuutuksen muodossa.
Rekisteroity lisdetu oli vain neljiillii prosen-
tilla j a yksikillinen eldkevakuutus seitsemdlld
prosentilla. Eliikkeensaajilla lisiieliiketurvan
hankkiminen oli yhteydessii tyoeliikkeen
mddri6n. Mitd korkeampi oli peruseliike, sitd
yleisempiii olivat vapaaehtoiset eliikej iirjes-
telyt.

Yrittiijien vditetddn olevan nykyisin en-
tistd paremmin perillii eldkeasioista. Ainakin
tutkimuksen tyossd olevat yrittiijiit olivat
el[kkeensaaj ia useammin parantaneet eldke-
turvaansa vapaaehtoisilla ekikej iirjestelyillii.
Midell2i prosentilla oli ilmoituksensa mukaan
YEL:n mukainen rekistertiity lisiietu ja 14
prosentilla yksilollinen eldkevakuutus. Mycis
aktiivei sta yrittiij istii lis?ij iirj estelyj d olivat
muita useammin tehneet ne, joiden tuleva
tyoeliike ei kuulu huonoimpiin alkutyritulon
perusteella arvioituna.

Ne, joilla oli keskimiiiirdistd korkeampi
tycieliike tai alkutyotulo, olivat myos muita
useammin hankkineet erilaista varallisuutta
el5keajan toimeentulon turvaamiseksi. Sa-
moin kuin lisiieliiketurvan niin myris varalli-
suuden hankkiminen oli yhteydessd perus-
eldketurvan j iirj estelyihin. Niilt?i, j oiden pe-
ruseldketurva oli vdhdinen. puuttuivat usein
myos keinot sen puutteiden kompensoimi-
seen.

RAILI IIYI{KKANEN
Elciketurvakeskuksen

tutkija
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- Ei ole syyta asettaa
kyseenalaiseksi sitd,
ta rvitsee ko yrittiii ii
eldketurvaa.
Sen sijaan
pitiiii pohtia,
millainen eldketurvan
tulisi olla,
SYKL:n toimitusjohtaja
Kari Heikkild toteaa.
- Kdytiinntissii
suurimpana ongelmana
on edelleen yrittdjien
eldketurvan
alhainen taso ja
yrittdjien
tietiimdtttimyys
oman eldketurvansa
mddrdstd.

YEL:n mukaan yrittiijiille vahvistetaan tyo-
tuloksi se palkka, jonka hiin joutuisi maksa-
maan vieraalle vastaavan ammattitaidon
omaavalle henkil6lle, jos hiin ottaisi tdmdn
hoitamaan tehtavAansa.

- Kiiytiinnossd tdmd varsin vapaa oi-
keus tyotulonsa mddrittelyyn on kuitenkin
johtanut siihen, ette yrittajat ovat valtaosin
valinneet tyotulonsa varsin alhaiselta tasol-
ta. Niiin on asian laita edelleenkin, vaikka
Eldketurvakeskus on jo 1980-1uvun alusta
antanut eliikelaitoksille selkedt ohjeet yrittii-
jien tyotulon mdtrittelemiseksi, Heikkilii sa-
noo.

Hdnen mukaansa tyritulon valitseminen
alhaiselta tasolta on ymmdrrettdvid, koska
yrittiijiit useimmissa tapauksissa ndkevdt
eliikkeelle siirtymisen kaukaisena tapahtu-
mana, mutta kokevat viilittomiisti maksetta-
vaksi tulevat eldkemaksut rasitteena.

Yriffijifi,
tilrvr
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Lakisddteisyys voitti vfl hitellen
Yrittiijat saivat lakisddteisen tyoeldkejiirj es-
telmdn nelj dnnesvuosisata sitten, vaj aat kym-
menen vuotta palkansaajia myohemmin.
Kuitenkin keskustelu yrittiijien sosiaalitur-
vasta tai oikeammin sen puutteista -kiiynni styi varsinaisesti vasta I 970-luvun 1o-
pulla, kun Suomen Yrittiijiiin Keskusliiton
liittovaltuusto hyviiksyi syksyllii I 97 8 uuden
yrittiij [poliittisen tavoiteohj elman.

Tiissii ohjelmassa kiinnitettiin huo-
miota yrittiijrin sosiaaliturvassa - myris el6-
keturvassa oleviin puutteisiinjaasetettiin
tavoitteita, joita tuolloin pidettiin varsin ra-
dikaaleina ja osin jopa mahdottominakin,
SYKL:n toimitusjohtaja Kari Heikkilii sa-
noo.

- 197O-luvulla alettiin yhd yleisemmin
hlwiiksyii ajatus, ettd yriftajat ovat ansainneet
itselleen yhta kaftavan ja korkeatasoisen
sosiaalitun.an kuin heidiin palveluksessaan
olevat tyontekijiitkin, Heikkilii muistaa.

- Samalla epiikohdat ja puutteet yriftA-
j ien omassa sosiaaliturvassa tulivat konkreet-
tisesti esille. Tosin oli tuolloin ja on ilmei-
sesti yhri vielii myos niitd, jotka katsovat yrit-
tiijien omaksi velvollisuudeksi huolehtia
muun muassa vanhuuden turvastaan ja ovat
sitA mielte, ettii ellei yrittiijii pysty panemaan
sddstoon sitd, minkA vanhana tarvitsee, hd-
nen on parempi mennd toisen palvelukseen.

- Nykyisin tiillaiset kannanotot ovat kui-
tenkin piidsidntoisesti hdvinneet ja r,uonna
I 970 voimaan tulleesta YEL-eliikej iirj estel-
mdstd on kehittynyt merkittdvd eldkemuoto
muiden eldkej iirj estelmien rinnalla, Heikki-
ld vakuuttaa.

Vuoden I 994 lopussa YEL-elZikkeitii oli
maksussa noin 80 000 ja voimassa noin
160 000 jatkuvaa YEl-r,akuutusta.

Toimitusjohtaja Heikkilii toteaa kuiten-
kin, ettii yhii vield tapaa yrittiijienkin keskuu-
dessa niitd, iotka katsovat, etta varsinkaan
lakisidteiset sosi aaliturvaj dri estelm[t eivdt
yrlttijdlle kuulu eikd yritteja niitd tarvitse.

- Tiillaista kiisitystii ei tietenkddn oiko-
piriti r.oi vAittaa vddrbksi, sillii jos yrittaje
voisi huolehtia esimerkiksi verotuksellisten
mahdollisuuksien turvin omasta sosiaalitur-
\'rrstaan, olisi perusteltua kysyd, mihin laki-

siiiiteisiii vakuutuksia tarvitaan.

- Useimmat yrittAjat voisivat siind ta-
pauksessa huolehtia itse muun muassa van-
huus- ja tycikyvyttomyysturvastaan. Niiin-
hiin ei kuitenkaan ole voitu tehda, jotenYEL-
vakuutusjdrjestelmd on ollut erittdin tdrked
yrittiijien sosiaaliturvan kannalta, Heikkilii
arvioi.

1 97O-luvulla YEl-eliikkeisiin liitettiin
vanhuuden ja tyokyvyttomyyden lisiiksi tytit-
t<imyyseliike. Mahdollisuus yksiltilliseen
varhaiseldkkeeseen, varhennettuun vanhuus-
eldkkeeseen sekd oikeus osa-aikaeldkkeeseen
YEL-j iirj estelmiiiin tuli I 9 S0-luvun lopussa.
Miespuoliset yrifiajil saivat tasa-arvoisen
oikeuden perhe-eldkkeisiin I 990-luvun alku-
puolella.

-YEL:n perusteella maksettava keski-
mddrdinen vanhuuseldke on tiillii hetkellii alle
2 700 marlkaa. Vuoden 1993 alussa toteu-
tettu maksujen alennusjdrjestelm6, jonka
nojalla aloittava alle 43-ruotias yrittdjd saa
50 prosentin alennuksen YEl-maksuistaan
kolmelta ensimmdiseltd vuodelta, oli myon-
teinen uudistus ja tullee johtamaan osaltaan
YEL-tyotulon mitoittamiseen alusta liihtien
liihemmiiksi todellista vakuuttamistarvetta,
Heikkilii uskoo.

TEL- ja YEL-eldkepalkan
mddrdffmisessii eroa

- Yrittaj an saamaanYEl-eldkkeeseen huo-
mioidaan koko yrittiijiindoloajan tydtulot.
TEl-eliike lasketaan sen sijaan tytisuhteen
neljiin viimeisen vuoden mukaan. Tiimii
asettaa TEl-eliikkeensaaj at kiiytiinnossii
huomattavasti YEl-eliikkeensaaj ia parem-
paan asemaan, Kari Heikkilii muistuttaa.

- Koska laman aiheuttama eldkkeiden
maksupohjan romahdus ja kansalaisten odo-
tettua suurempi halu hyodyntiiii varhennet-
tuja eldkemalleja ovat pakottaneet harkitse-
maan sddstrikeinoja eldkemenoissa, tulee
my<is TEL-eliikkeiden laskennan muuttami -
nen pidemmdn tyrihistorian - esimerkiksi
10 vuoden keskiarvon mukaiseksi
semaan ldhiaikoina eriiiiksi ratkaistavaksi ky-
symykseksi.

- TEL- j aYEl-eliikejiirj estelmissd ole-

vien eroien ia eldkevakuutusmaksujen suu-
ren taloudellisen merkityksen vuoksi lakisiiii-
teisten ja vapaaehtoisten eldkemaksujen
verovdhennysjiirjestelmiin kehittdminen on
yrittiijien tulevan sosiaaliturvan kannalta
myos erittdin tdrked asia.

Yrittijien oikeus ansio-
sidonnaiseen tytittdmyysturvaan
Uuden ndkcikulman YEl-tyotulotason mhd-
rittdmiseen Kari Heikkiliin mukaan toi vuo-
den 1995 alussa voimaan astunut uudistus,
j o11a yrittiij iit saivat oikeuden ansiosidonnai -
seen tycittomyysturvaan.

YEL-tyotulo toimii mittarina myos yrit-
tiijiin piiiviirahassa. Tdmd tulee epdilemdttd
rohkai semaan alusta alkaen oikeanYEL-tyo-
tulon valintaan etenkin matalampien el6ke-
tasojen kohdalla, kun tyottomyysturvan va-
linta motivoi yrittiijiii nostamaan myosYEL-
tyotuloaan.

- Erddn ndkrikulman yrittiijien sosiaa-
liturvan mitoittamiseen toi mytis vuoden
I 993 piiiiomatulo verouudi stus. Vaikka piiii-
omatulojen keved verotus houkutteleekin,
palkkatuloa ei pitiiisi liian hiitiiisesti pienen-
tiiii silloin, kun ratkaisuilla samalla vaikute-
taan sosiaaliturvaan. Pidomatuloista huoli-
matta my<is valittavan YEl{yotulon tulisi
aina kuvata todellisen tycipanoksen arvoa,
Heikkilii painottaa.

- EU:iin liittyminen toi suomalaisille
yrittiij ille oikeuden eliikkei siin myos mui ssa
EU-maissa, joissa yrittiijii on asunut tai har-
j oittanut yritystoimintaa.

ElakkeitA maksetaan EU-valtiosta
toiseen, mutta el6ke karttuu kunkin valtion
oman lainsddddnnrin mukaisesti. Tdmd on
selkeii YEL-jdrjestelmdn uudiste, jonka rin-
nalla myos yksinyrittiij ien mddrdn lisiiiinty-
minen tulevina vuosina tullee vaikuttamaan
YEL-j iirj estelmrin kehittiimi stavoittei si in,
vakuuttaa toimitusjohtaja Kari Heikkilii.

Haastattelu:
Jouko Lantto

Suo me n Yri t t tij ri i n Ke s kus liit o n
viestintcijohtaja
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IT,LTAKAISII{LAINAUS
yksi pk-yritysrahoitu ksen
kivijaloista

Perinteisesti suomalaiset pk-yritykset ovat
olleet aivan liikaa vieraan pddoman varassa.
TAmi on merkinnyt heikkoa varavaraisuut-
ta. Vakavaraisuuden ja omien pddomien puu-
te niikyy alhaisena riskinkantokykynii, mikii
kostautui nimenomaan kuluneina lamavuo-
sina.

Tilanne on muuttunut nopeasti. Yritys-
ja pd6omaverouudistus on piiiilinjoiltaan on-
nistunut. Yritykset vahvistavat omia p66omi-
aan, kun verottaja vie ndytetystd voitosta
piiiisiiiintoisesti vain neljdsosan. Siksi ei ole
myriskiiiin tarvetta tehdd veropainotteisia in-
vestointeja.

lnvestointi- ja
ty6llistdmiskynnys korkea
Investointien liikkeelleliihtri on ollut hidas-
ta. Se niikyy rahoituksen heikkona kysyntii-
nd. Korkea reaalikorkotasoja tarve parantaa
rahoitusrakennetta sekd epdusko talouden
vakaaseen kehitykseen vieviit yrittrijiiltii ha-
lun ja rohkeuden investoida. Meillii on siis
korkea investointi- ja tyollistiimiskynnys.

Nyt kostautuu viime vuosikymmenen
lopun investointihuuma ulkomaisen velan
varassa, jota ruokki poliitikkojen vakuuttelu
vahvasta markasta. Kun poliitikkojen puhei-
siin markanarvon pitdvyydestd ei voitukaan
luottaa, ovat koetut devalvaatiotappiot saa-
neet yritykset eriftain harkitseviksi ja varo-
vaisiksi, eikd mielestdni suotta.

Nyt on saatava uskoa vakaaseen talou-
teen, mikd ennen muuta edellyttiiii valtion
velkaantumisen kuriin saamista. Seuraavan
hallituksen ohjelma ja sitd seuraavat sddstri-
piiiitokset ovat avainasemassa. On muistet-
tava, ettdt vakaa talouskehitys on parasta pk-
politiikkaa. Jos pk-yritt?ijd tulee tdstd vakuut-
tuneeksi ja tyon teettdmisen ehtoja paranne-
taan, investointirahallekin loytyy nopeasti
kysyntiiii.

Tiillii hetkellii olemme tilanteessa, jossa
kapasiteettikatto on edessd. Bruttokansan-
tuotteen ja viennin kasvu pysdhtyviit, ellei-
vdt investoinnit kiiynnisty ja olemassa ole-
vaa kapasiteettia kiiytetii tehokkaammin.
Jiilkimmiii seen tyoelaman j oustot ovat avai n-

asemassa erityisesti pk-sektorilla.

Vakuudet
lisddntyvd ongelma
Vakuuspula vaivaa yhd pahemmin pk-sekto-
ria. Reaalivakuuden kdsite on muuttunut.
Koneilla ja laitteilla, teollisuushalleilla ja
eikd edes maapohjalla ole samanlaista va-
kuusarvoa kuin aikaisemmin. Pankinjohtaja
kysyy kassav irtaa ja liiketoimintasuunnitel-
maa ja uskoo yrittiijiid, jos uskoo.

Vakuusongelman helpottamisessa Val-
tion takuukeskus on hyvin tdrkeissd asemas-
sa. Se on lisdnnyt pk-riskinottoa ja kehittii-
nyt tuotevalikoimaansa.Asiat eivdt aina vain
luista niin kuin pitiiisi. Takuukeskuksen
muuttaessa vakuuksien hallintaj iirj estelmiiii,
vakuutusyhtioiden kanssa ei piiiisty yhteis-
ymmdrrykseen pelisiiiinnoistii. Tiillii hetkel-
lii kaikki vakuutusyhtiot eiviit hyviiksy Ta-
kuukeskuksen takauksia TEl-lainojen vas-
tavakuudeksi.

TEL-takaisinlainaus
mddrdaikaiseksi
Paitsi investointien hidas liikkeelleliihto
mycis vakuusongelmat ovat vaikuttaneet
TEL-takaisinlainauksen heikkoon kysyn-
tddn. Takaisinlainaus vaatii turvaavat vasta-
vakuudet. Garantia ei ole alkuunkaan kor-
vannut Eldketurvakeskuksen luottovakuutus-
ta. Takuukeskuksen kanssa on ongelmia ja
pankkien vaatimat vastavakuudet pankkita-
kaukselle ovat raskaat.

TEL-takaisinlainauksen sdilyttdminen
on valttamat<intii pk-yrityksille. Vakuuspu-
laa helpottaa suunniteltu uudistus, jonka
mukaan takaisinlainaus muutetaan miiiiriiai-
kaiseksi. Kymmenen vuoden mddrdaika
helpottaisi vakuuksien saantia ja alentaisi
vakuuskustannuksia.

Vaikka takaisinlainauksen korko on
edullinen vakuuskustannukset mukaan luki-
en, muu rahoitus saattaa olla tiillii hetkellii
edul li sempaa. Lainoj en miiiiriiaikaistaminen
parantaisi myris Garantian luottovakuutus-
mahdollisuuksia.

J

Toimitusjoh
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Pankkirahoituksen osuus
pk-yritysten lainoissa on ollut ylivoimainen.

Myds vakuutusyhtitirahoituksella on ollut
merkittdvii rooli, etenkin TEl-takaisinlainauksel la.

Se on ollut yksi suomalaisen pk-yritysrahoituksen kivijaloista.
Sitii on kiiytetty paljon ja se on ollut edullista.

Lisdksi vakuutusyhtididen siioituslainoilla on ollut oma,
tosin takaisinlainausta olennaisesti vdhdisempi merkitys.

Riskisijoittaminen
uusi rahoitusinstrumentti
Nopeasti kasvat pk-yritykset, jotka ovat pors-
si-, otc- ja meklarilistan ulkopuolella, kdrsi-
vdt pahasti pddomapulasta. Tilanne on kui-
tenkin paranemassa.

Julkisia merkittdvid riskisrj oittaj ia (ven-
ture capital) ovat Keran Start Fund ja Sitra.
Parhaillaan kiiynnist[[ toimintaansa valtion-
yhtioiden myyntivoittorahoilla perustettu
Suomen Teollisuussijoitus. Eikii pidii unoh-
taa vastakaupparahastoakaan, johon tdmdn
vuoden kuluessa on tarkoitus koota noin 250
miljoonaa markkaa.

Suomessa vakuutusyhticiiden osuus ris-
kisrjoittamisessa on ollut olematon. Useissa
muissa maissa tilanne on toinen. Riskisijoit-
taminen on todettu toimialana varsin kannat-
tavaksi ja sopivaksi keinoksi riski2i hajautet-
taessa.

Vakuutusyhtioiden tulisikin kiiyttiiii te-
hokkaasti hyvdkseen riskisijoittamisen tar-
j oamat lisdtuottomahdollisuudet vastuuvelan
katemddr6ysten j a takuukeskuksen riskipiiZi-
omatakuun ehtojen muututtua. Erityisesti
eldkevakuutusyhtioiden tulisi nyt perustaa
rahastoj a, j otka keskittyviit sij oittamaan pk-
yrityksiin.

Riskisijoittamista on edistetty mycis ke-
hittamalla riskipiiiiomatakaus. Suomen Va-
kuutusyhdistysten Keskusliitto ja Suomen
Riskisijoitusyhdistys esittiviit 1.8. 1992 voi-
maan tulleen riskisijoituspddomatakuulain
muuttamista siten, ettd se soveltuisi parem-
min vakuutusyhti<iiden ja muiden institutio-
naalisten sijoittajien kiiyttoon ja ettd takuu
korvaisi my<is osittaisen tappion.

Jiirjestelmii uusittiinkin kesiillii 1994.
Nyt se soveltuu paremmin muun muassa va-
kuutusyhticiiden tarpeisiin, mutta liikkeelle
liihtrjii ei vieliikiiiin ole tapahtunut.

Pk-yritykset ovat avainasemassa, kun
Suomessa lisiitiiiin tuotantoa j a tyollisyyttii.
Tiillii vuosikymmenelld on kaikki mahdolli-
suudet puolittaa tyottomyys luomalla pk-
teollisuuteen 100 000 uutta tyripaikkaa.
Kerrannaisvaikutuksineen se merkitsee
muille aloille yli 200 000 uutta tyopaikkaa.
Tyollistiiminen onnistuu vain, jos kaikki osa-
puolet pddtoksenteossaan ja toimenpiteis-
sddn toimivat tavoitteen saavuttamiseksi.
E,ldkevakuutusyhtioillii pk-rahoittajina on
tdssd oma merkittdvd tehtavansA.

TAPIO VASARA
P i e nt e o I lis uuden Ke s kus I iit on
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Toimitusjohtaja Matti Aura:

KASUUN AUAI MET
I

- PK-yritysten merkityksestd ollaan niin
EU-Euroopassa kuin Suomessakin yhtii
mieltd, ainakin j ulkisuudessa ja juhlapuheis-
sa, uskoo Aura. Ongelmana on vain se, ettd
juhlapuheet ovat kovin hitaasti muuttuneet
kiiytiinnon teoiksi, poliittisiksi piiiitoksiksi.

Toimitusjohtaja Matti Aura, tuore kan-
sanedustaja, on sitd mieltd, etti pk-yritysten
todellisuus on monelle virkamiehelle ja po-
liitikolle edelleen tdysin vieras.

Unionin alueen yrityksistl on 99,9 pro-
senttia pieni2i tai keskisuuria. Yrityksiii on
yhteensd yli l6 miljoonaa.

- Jo tdmb takaa sen, ettA niille on mer-
kitystd, vaikutusvalta onkin sitten toinen asia,
sanoo toimitusj ohtaj a Aura.

Pk-yritysten kehittdminen ei kuitenkaan
saa olla vastakkainasettelua suuryritysten
kanssa.

Tiiytyy muistaa, ettd usein nimen-
omaan suuryritykset vetdvdt pk-sektorin
mukaan kansainvdlisille markkinoille.

Byrokratiaa pois, joustoia lisiiii
Auran mielestd EU:ssa on riittiiviisti kirjoi-
tettu suosituksia siitd, miten jdsenmaat hel-
pottaisivat pienten ja keskisuurten yritysten
toimintaa. Nyt jdsenmaiden olisi poistettava
kdytdnn<issd tyrill istdmisen esteita, rahoitus-
ja vakuusongelmia sekd yritystoirnintaa es-
tiiviiii lainsiiiidiinttjii ja viranomaismiiiiriiyk-
sid. Ongelmat ovat hdnen mielestddn saman-
suuntaisia useissa EU-maissa.

Joustavat tyomarkkinat ovat vllttd-
miitcin edellytys sille, ettd pk-sektori on tu-
levaisuuden tyollistiijii. T[md tuo myos kil-
pailuetua niille maille, jotka pystyvdt tarjoa-
maan yrityksille parhaat edel lytykset, painot-
taa Aura.

Pienyrittiijiin toimintaa vaikeuttavat kai-

ll r

kissa EU-maissa liiat sddnnot, velvoitteet ja
rajoitukset. EU -tasolla on kuitenkin monia
pyrkimyksiii turhien sddnnosten poistamisek-
si. Ongelmana on, ettd EU voi vain suosittaa
turhan byrokratian poistoa. mutta se ei voi
pakottaa jiiseniiiiin toimintaan. Siksi vastuu
tdstd on ennen kaikkea kansallisella tasolla.

- EU-Suomessakaan ei kukaan muu tee
puolestamme niiitii piiiitoksid, meiddn on teh-
tdvd ne itse, sanooAura. Terve yritystoimin-
ta ei kuitenkaan voi olla riippuvainenjulki-
sesta rahoituksesta vaanjulkisen vallan teh-
tdvdnd on luoda toimintaympiiristo yrityksil-
le. T6mdn vuoksi eri maissa tulisi kehittaa
yksityisiii rahoitusinstrumentteja nimen-
omaan pk-yrityksiii varten.

Kotimarkkina-kdsite muuttunut
Toimitusjohtaja Auran mukaan EU-maissa
pidetiiiin suurena ongelmana sitd, ettd useim-
mat pk-yritykset toimivat edelleen vain ko-
timarkkinoilla. Rajojen avautuminen ei ole
johtanut odotettuun pk-yritysten kansainvd-
listymiseen.

Vain kotimarkkinoilla toimivien yritys-
ten tulisi Auran mielestd muistaa sekd Suo-
messa ettd muissakin EU -maissa, ettd rajat
ovat avoinna. Vaikka yrityksellii itselliiiin ei
olisi aikomustakaan kansainvdlistyii, niin
kilpailijoita tulee muista EU-maista.

- EU:n pk-politiikan tarkoituksena on-
kin kannustaa yrityksiii yhteistyohon yli kan-
sallisten rajojen. Mycis kotimaassa tapahtu-
va alueellinen yhteistyo luo synergiaa, joka
luo edellytyksii kansainvdliseen kauppaan,
korostaa Aura.

Raamit luotu kansainvdlistymiselle
Markkinoiden vapautuminen on luonut poh-
j an kansainvdlistymi sel le. Sisiimarkkinasriii-
dosten yhdenmukaistaminen on helpottanut
nimenomaan pk-yritysten mahdollisuuksia
ylittiiii kansalliset rajat. Nyt on yrityksistii
itsest66n kiinni, haluavatko ja osaavatko ne
liihteii laajentumaan EU-maihin.

- Toisaalta rajoista ei saisi endd puhua,
koska niitii ei liiketoiminnalle ole edes ole-
massa, huomauttaa Aura.

-Vaikuttaa 
kuitenkin silta, etta rajojen

poistumista ei olla kaikissa yrityksissd sisdis-
tetty. Yritykset eivit osaa aktiivisesti kiiyttiiii
hyvdkseen sisdmarkkinoiden tuomia mah-
dollisuuksia.

- Suomi tarvitsee nyt uutta ajattelua ja
osaavia myynti-ihmisiii eri puolille Euroop-
paa.

0hjelmat tienndyttiij i?i
EU:lla on lukuisia ohjelmiapk-yritysten kan-
sainvilistdmiseksi. Ohjelmia ei kuitenkaan
ole riittiiviisti osattu hyodynttd missdtn EU-
maassa. Tiimii johtuu Auran mukaan siitii,
ettii ohjelmista ei tiedetd riittavasti.

- Monelle pk-yrittiijrille ohjelmat vai-
kuttavat enemmdn salatieteeltd kuin kriytiiu-
non hy<idyltii. Toisaalta ongeln.raksi on koet-
tu se, ettd ohjelmat ja siihen liittyvi rahoi-
tuksen saaminen kestiiii liran kauan. Monel-
le pk-yrittiijiille lyhyet selkeit projektit oli-
sivat parempia, esittdd Aura.

Auran mukaan on kuitenkin tdrkerit
ymmdrtdd, etti EU:n ohjelmat toirnivat vailr
tienniiyttiijinii. Kaikki yritykset eivdt voi osal-
listua ohj elm i in, vaan ohj elmien priiitarkoi-
tuksena on ndyttiii muille yrityksille, etta
kansainvdlisillii markkinoilla voivat mencs-
tyh my6s pienet yritykset.

plenssa p keskisuurissa
yriUksssa
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llman pienii ja
keskisuuria yrityksid
talouden kasvu
Euroopassa
ei ole mahdollista.
Niiden elinvoimasta
on kiinni myds
Euroopan menestyminen
maailmanlaajuisessa
kilpailussa.
Keskuskauppakamarin
toimitusjohtaja
Matti Aura
ndkee tilanteen
olevan sama
myds Suomessa.

Eurotietoa ia liikekontakteia
Eri puolilla Eurooppaa on jo toiminnassa
Euroinfokeskuksia, joita on tulossa Suo-
meenkin heti, kun komissio on pddttdnyt,
mille paikkakunnille keskuksen status myrin-
neti6n. Kauppa- ja teollisuusministeriti on
ehdottanut Vaasaa, Lahtea, Kuopiota ja Lap-
peenrantaa. Niiissii Euroinfocentereissd isdn-
tiorganisaationa toimii paikallinen kauppa-
kamari. Lisiiksi keskuksia on ehdotettu Ou-
luun ja Turkuun.

- EU:n tavoitteena on myris auttaa pk-
yrityksia saamaan liikekontakteja toisista
EU-maista. TdtI varten on myris omia ohjel-
mia. Kymenlaakson kauppakamari on ensim-
mdisend Suomessa saanut unionilta oikeu-
det ja rahaa jiirjestiiii Interprise -tapahtuma
Kotkaan ensi syksynii, kertoo Matti Aura.

Interprise-tapahtumia j?irj estet?i2in eri
puolilla Eurooppaa kymmenid vuosittain ja
niiden tarkoituksena on luoda liikeyhteyk-
siii viihintiiiin kolmen eri EU-maan viilille.

Niimii tapahtumat ovat sita Eu-toimin-
taa, joka luo edellytyksiii yrityksistii liihte-
vdlle oma-aloitteiselle kansainvdliselle toi-
minnalle EU:n sis?illii. Niiden liihtokohta on
Auran mielestii oikea eli mahdollisuuksien
tarjoaminen yritysten omalle aktiivisuudel-
1e.

Haastattelu : Leena Jaakkala
Keskuskauppakamarin
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YEL-vakuuttamisen kannattavuuskysymyk-
sen taustalta lciytyy useimmiten puhdas lii-
keajattelu. Mitd saan YEl-maksuani vas-
taan? Pddsenkd, voitolle vai jeiiinko tappiolle?
Tuloksen voitollisuuden ratkaisee l?ihinnii
kolme tekrj ii[; yrittiij iiaika, elinkaaren pituus
ja vakuutusmaksuprosentti. Tyotulon suu-
ruus vaikuttaa liihinnii voiton tai tappion suu-
ruuteen, ei siihen kumpaa syntyy.

Seuraavat tarkastelut perustuvat yksin-
kertaistettuun edullisuusvertailuun makset-
tujen vakuutusmaksujen ja saatavan eliikkeen
viilillii. Maksuista saatavaa korkoa ja TEL-
indeksitarkistuksia ei ole otettu huomioon.
Vertailut on aluksi tehty bruttomiiiirillii ilman
verotuksen vaikutusta. Verotuksen mukaan-
otto vain parantaa YEl-vakuuttamisen
"hy<itysuhdetta".

tdhn vasta 52-vuotiaana
Kuviossa t havainnollistetaan edel16

kuvatut tapaukset. Kun yrittiijiin maksamat
YEl-vakuutusvuodet (kuviossa vaakasuun-
ta) ja eliikkeelld olovuodet (pystysuunta)
kohtaavat nousevalla suoralla, ovat makse-
tut vakuutusmaksut jaYEL-eldkkeend saatu
eldkesumma yhtdsuuret. Nousevan suoran
yliipuolelle menevissd tilanteissa yrittiijii pii?i-
see voitolle ja alapuolelle menevissd tilan-
teissa 'Jiiii tappiolle". Voitto- tai tappiovuo-
sien mddrdn voi sitten lukea pystyakselilta
(Eliikevuodet) vertaamalla em. "kohtauspai-
kasta" piirretyn vaakasuoran ja pystyakselin
leikkauskohdan lukemaa toteutuneiden e16-
kevuosien mddrddn. Samasta kuvasta voidaan
arvioida mycis muutYEL- ja eliikevuosi-yh-
distelmiit.

Jos edeltdvdn kymmenen vuoden ajalta
elSketurva on kunnossa vaikkapa hyviipalk-
kaisen tyrisuhteen kautta, se tiiydentiiii hy-
vin yrittiij iieldkkeeseen j iiiiviin vajeen. Jos
aikaisempi eldketurva sitdvastoin on jiiiinyt
huonoksi, kannattaa vakavasti harkita yrit-
tiij iiekikkeen parantamista lisdvakuuttami-
sella.

Vakuuttamisen voitto/tappio-tarkastelun
kannalta tulos on edelld kuvatuissa tapauk-
sissa kaikissa sama, eldkesumman suuruus
vain vaihtelee. Tilanne on tosiasiassa aivan
sama kuin ensimmflisend esitetyssd esi-
merkiss6, j ossa yrittiij iimme siirtyi vanhuus-
eliikkeelle 40 vakuutusmaksuvuoden j dlkeen.

Olkoonpa yrittiijiillii takanaan 10, 20, 30
tai 40 vakuutusmaksuvuotta tai jotain siltii
valiltA, menee sijoitus voiton puolelle 14.
eliikkeelliiolo\.uotena. Eliikkeen suuruus vain
muuttuu siten, ettd se on 60 prosenttiaYEL-
tyotulosta 40 vakuutusmaksuvuoden j dlkeen,
45 prosenttia 30 vuoden, 30 prosenttia 20
vuoden ja l5 prosenttia l0 vuoden jdlkeen,
ellei sitii ole lisdvakuuttamisella parannettu.

Entd kun vakuutusmaksu nousee?
Edellii tarkastellut tilanteet perustuivat olet-
tamaan, ettii YEL-vakuutusmaksuprosentti
on ja pysyy nykyisessd 20,2 prosentissa.

Niiin ei todellisuudessa kuitenkaan ta-
pahtune, vaan vakuutusmaksu - mahdolli-
sia yksittaisia poikkeamia lukuunottamatta

tulee nousemaan. YEL-vakuutusmaksu-
han on kytketty TEL:n keskimiiiiriiiseen va-
kuutusmaksuun. jonka on arvioitu nousevan
vuoteen 2020 mennessii 25 - 30 prosentin
paikkeille.

Tdysin karttunut yrittdjdeldke
Tarkastellaanpa esimerkiksi tilannetta, jossa
henkilo on aloittanut yrittajAtoiminnan 25-
vuotiaana, ottanut YEl-vakuutuksen ja tu-
lee maksamaan siitd 20 prosentin suuruista
vakuutusmaksua tdydet 40 vuotta.

Kun hdn 65-vuotiaana saa vanhuuseldk-
keen. on sen suunrus 60 prosenttia tuosta ai-
kanaan sovitusta tyritulosta; esimerkiksi
100 000 markan YEl-tycitulosta 60 000
markkaa. Tiilloin hdn on yittdjdna maksa-
nut joka vuosi bruttomiiiiriiltiiiin 20 000
markkaa eldkevakuutusmaksua ja saa van-
huuselSkkeenA 60 000 markkaa vuodessa, eli
kolmen luoden vakuutusmaksut vuodessa.

Laskelman mukaan yrittiijiin vakuutus-
maksusijoitus alkaa tuottaa voittoa 13 van-
huuseldkevuoden j iilkeen. Siihen hiinellii on
hyvdt mahdollisuudet, koska 65-vuotiaiden
miesten elinaikaodote Suomessa on kes-
kimiiiirin 13,6 vuotta ja naisten perati 17,6
vuotta.

Todettakoon, ettd vanhuuseliikkeelle siir-
tyneistii yrittiijistd kuusi kymmenesti on vielS
l3 vuotta mycihemmin itse nauttimassa
yrittiij iieliikkeestddn. Ja voitonmahdollisuu-
det vain paranevat, kun voittoa alkaa tulla:
78-vuotiaille laskettu keskimddrdinen elin-
aikaodote on7 - 9 vuotta.

Sijoituksen kannattavuutta lisdnnee
myos se, ettd vanhuuseldkkeen piiiittyessii
joka toinen eliike jatkuu vield leskeneliikkee-
nd.

Jos yrittiijiimme tulee kuitenkin tyoky-
vyttomiiksi vaikkapa 55-vuotiaana, hdn saa
saman 60 prosentin yrittiijiieliikkeen jo 30
vakuutusvuoden perusteell a. Tiilloin hiin piiii-
see taloudellisessa mielessa voitolle 10 vuo-
den kuluttua - juuri vanhuuseldkeidssd - ja
ndin vanhuuseldke on hrinelle tissd mielessd
jo kokonaan puhdasta voittoa.

Mikali tyokyvyttomyys olisi kohdannut
yrittrijiiiimme jo 4S-vuotiaana, olisi hdn ta-
loudellisesti omillaan 7. eldkevuotenaan. idl-

0sitta in karttu nut yrittiijiieliike
Jos edellisten esimerkkien yrittiijii lopetti
yrittiijiitoimintansa muun kuin eliikkeelle
siirtymi sen takia, karttui hiinelle yrittiij iielii-
kettd vain todellisten tehtyjen ja maksettujen
YEl-vakuutusmaksuvuosien mukaan.

Muun muassa tyokyvyttomyyseliik-
keeseen liittyviiii ns. tulevaa aikaa ei t?illoin
lasketa mukaan. Taijos yrittiijii on toimin-
tansa aloittaessaan yli 25-vuotias, ei hdnen
yrittiijiieliikkeensd voi edes saavuttaa 60 pro-
sentin tasoa, sillii 1,5 prosenttiyksikkrid vuo-
dessa karttuva peruseldketurva edellyttiiii
viihintiiiin 40 YEl-vuotta.

Kun yrittiijiiksi ryhdytiiiin nykyisin kes-
kimiiiirin 35-vuotiaana, merkitsee se, ettd
varsin monella yrittiij iillii on mahdollisuus
korkeintaan 45 prosentin yrittdj deldkkeeseen,
ellei hrin lisdvakuuttamalla paranna sitb esi-
merkiksi korottamalla vuotuista karttumis-
tasoa kahteen prosenttiyksikk<jon.

Kuvio 1.

Eldkevuodet

YEL-vakuuttamisen kannattavuusvertailu,
verotus ei mukana, vakuutusmaksu 20 prosenttia
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Eliike ylitttiii
vakuutusmaksut

Kuvio 2.

Elakevuodet

Yel-vakuuttamisen kannattavuusvertailu,
verotus mukana, vakuutusmaksu 20l30 prosenttia
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Kuviossa 2 tarkastellaan edellisen kuvion
mukaisia esimerkkitilanteita. Kuviossa ovat nyt sekd
20 etta 30 prosentin vakuutusmaksua vastaavat
nousevat suorat.

Tarkastelussa on nyt myds verotuksen vaiku-
tus otettu huomioon siten, ettd vakuutusmaksu
verotuksessa vhhennyskelpoisena alentuu nettorasi-
tukseltaan puoleen bruttomddrdstd ja aikanaan saa-
tavaaYEl-eldkettd verotetaan 33 prosentin mukaan.

Verotuksen mukaanotto muuttaa alussa ollutta
asetelmaa siten, ettd nyt yksi eldkevuosi palauttaa
nelj6 vakuutusmaksuvuotta (aiemmassa kolme) ja
siten 40 vuoden vakuutusmaksusijoitus menee voi-
ton puolelle l0 eliikevuoden (aiemmassa 13) jiil-
keen. Vastaavasti tyokyvyttomyyden sattuessa 55-
vuotiaana sijoitus palautuuTVz vuodessa (edellii l0),
ja 45-ruotiaana viidessd vuodessa (edellii 7).

JosYEl-vakuufusmaksu on koko vakuutusmak-
suajan 30 prosenttia, muuttuu maksun palautu-
misaika ylemmdn nousevan suoran mukaiseksi. Sen
mukaan tiiydet 40 vuotta vakuutusmaksunsa mak-
sanut pddsee omilleen 15 eliikevuoden, 55-vuotiaa-
na tyrikyvyttomiiksi tuleva I I eldkevuoden ja 45-
vuotias jo 7 eldkevuoden jiilkeen.

Ensimmdisten tarkastelujen yhteydessd esitet-
tyjen voittoedellytysten valossa yrittiijiillii on siis
edelleen varsin hyvdt mahdollisuudet paaste omil-
leen ja jopa voitolle ndissdkin esimerkkitar-
kasteluissa.

Todettakoon vield, etti vuosittain alkaneista
YEl-vanhuuseliikkeistii vain yksi kolmesta alkaa
uutena, eli kaksi kolmesta on jo eliikkeellii, yleisim-
min tyokyvyttomyyseliikkeellii, 65 vuotta tAyttaes-
sddn.

Vuosittain ensimmaisen kerran eldkkeelle siir-
tyvistd yrittiijistii yli puolet onkin alle 6l -vuotiaita.
Vuonna I 993 alkaneista yrittiij ien perhe-eliikkei stii
liihes kaksi kolmesta alkoi vanhuuseldkkeen jiilkeen,
noin I 7 prosenttia tyokyvyttomyyseliikkeen j iilkeen
ja vainjoka viides ns. uutena eldkkeend.

YEL-vuodet

- varsinkin alkava yrittiiji - voi vield vakuuttaa
itsensd suhteellisen edullisesti.

Tiiniiiin sama yrittiijiiel6ke, joka 25 vuoden
kuluttua voi maksaa jopa 30 prosenttiaYEL-ty6tu-
losta, on kolmanneksen halvempi eli 20,2 prosent-
tia. Tiistii kertyy nyt aloittavalle yritt?ijiille varsin
merkittdvd "sddstri", koska kyseinen etu ei poistu
kerralla, vaan maksuprosentti tulee nousemaan va-
hitellen vuosien varrel1a.

Tarjousta vield parantaa ns. alkavan yrittiijiin
vakuutusmaksualennus. Sen mukaan esimerk-
kiyrittiijiimme saa kolmen ensimmdisen vuoden
YEL-vakuutusmaksuista 50 prosentin alennuksen.
Tdmdn etu alentaa 40 vuoden kokonaisvakuutus-
maksua yli % prosenttiyksikkdti.

Hyvii YEl-vakuutus luo pohjan yrittiijiin elii-
keturvalle. Se on elSkkeenjokapiiiviiinen leip6, jon-
ka piiiille tarvittaessa voidaan levittiiii lisdturvaa
voiksi ja yksilollistii vapaamuotoista eldkevakuu-
tusta leikkeleeksi maun mukaan.

Esimerkiksi nuorella iiillii vajaaksi jiiiinyttii elii-
keturvaa voi korjata ostamalla YEL-lisiiturvalla
nopeutettu elikekarttuma vaikkapa 1,5 -> 2:een pro-
senttiyksikkocin vuodessa, jolloin 60 prosentin ta-
voite-eldke saavutetaan 30 vuodessa. Sen hintakin
on suunnilleen sama, eli 30 vuodessa maksetaan
sama vakuutusmaksu kuin perusvakuutuksella 40
vuodessa.

Yksilollinen eldkevakuutus sopii hyvin esimer-
kiksi korjaamaan varhennuksesta aiheutuvaa eldk-
keen markkamiiiirriistii pienentymistd silloin, kun
yrittiij ii haluaa aikaistaa vanhuuseldkkeelle siirtymis-
tiiiin.

Laki sditei senYEL-vakuutusmaksun edullisuut-
ta osoittaa myos se, etth valtio on vuodesta 1979
alkaen, vuotta 1990 lukuunottamatta, osallistunut
enimmill66n kolmanneksella ja viime vuosina noin
viidenneksellii YEl-eliikkeiden vuotuiseen rahoi-
tukseen. Yksityisvakuutuksessa tdmhkin osuus
keriittiii si in suoraan vakuutusmaksussa.

0n hyvdn YEL-vakuutuksen aika!
Tilanne yrittiijiin eldkevakuutuksen kuntoon saatta-
miselle on talle hetkellii varsin otollinen, sill6 nyt
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Vakuutusmaksut
ylittdvdt eldkkeen
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nflkyyMelassa
Kun Mela aloitti toimintansa

vuoden 1970 alussa,
tytitu Ioselvittaiat kiersivdt
kaikki Suomen maatilat

ja kerdsivdt tiedot viljelijtiistd.
Operaatiossa MYEL-vakuutetti in
400 000 henked 230 000 tilalta.

Maatalous o1i vielii 7O-luvun iiikiistii. Selviiii oli, ettd vakuutus-
alussa hyvin perinteistd karjata- maksut eivdt mitenkAan riittaisi
loutta. Tilat olivat pieniii. Ne kui- eliikkeisiin. Valtion rahoitusta
tenkin eliittiviit runsaslukuisen tarvittaisiin \,uosi r.uodelta enem-
lapsikatraan, vaikka vauraudella
ei piiiissytkiiin kehuskelemaan.
Tyon perdssd oli varsinkin nuori-
son liihdett5vd kaupunkiin tai
Ruotsiin. Liian tyovoiman lisiik-
si piiiittiijien riesana olivat voi- ja
viljavuoret: maatalous tuotti ruo-
kaa aivan liikaa.

Vuosien kuluessa pienten ti-
lojen viljelyd lopetettiin muun
muassa luopumisj iirj estelmien
avulla. Suuremmat tilat alkoivat
erikoistua eri tuotantosuuntiin.
Etela-Suomen suotuisilla alueilla
yleistyi viljanviljely, muualla li-
siittiin karjan maaradja erikois-
tuttiin maidon tai lihan tuotta-
miseen.

MYEL-vakuutuksessa ole-
vien tilojen keskimdSrdinen
peltoala kaksinkertaistui kymme-
nestd kahteenkymmeneen heh-
taariin. Tycimenetelmien kehit-
tyessd kiinnitettiin huomiota
myris ty6turvallisuuteen ja tapa-
turmaturvaan.

M e lan e lii ke liiiste n m iiiirii
y litt i v a k u u t ett uj e n m ii iir ii n
vuonna 1987,
mutta ei ylliitttien.

Maaseudun viiki alkoi vanhentua.
Jo MYELiii sdidettdessd tiedet-
tiin, ettii viljelijiiv[estci oli varsin

mdn.
Railakkaan nousukauden j dl-

keen jouduttiin tunnustamaan,
ettd maatalouden ongelmat ovat
edelleen samat kuin aikaisem-
minkin. Suomalaiset tilat ovat
kovin pieniii, silti ruokaa tuote-
taan enemmdn kuin jaksetaan
syridd. Maaseudulle ei saatu kor-
keasuhdanteessakaan luotua uu-
sia tyopaikkoja, laman aikana ti-
lanne on surkea.

Suomen siirtyessii EU-aiksan on
viljelijiiitti 1 50 000.

Syrjiikyliin ainoa maanviljelije
miettii kuumeisesti tulevaisuut-
taan. Vieliiko on mahdollista saa-
da toimeentulo maataloudesta -ja
sivuelinkeinoista, vai onko luo-
vuttaminen ja pois ldhteminen
ainoa vaihtoehto? Kysymys ei ole
vain yhden ihmisen valinnasta,
vaan myos maaseudun elinvoi-
masta.

Nyt on t[rke2itii loytiiZi keinot
tukea ammatissaan jatkavien
viljelijoiden tyotii. Henkinen hy-
vinvointi sekd kunnossa olevat
lomitus- ja terveyspalvelut ovat
esi merkkej d tulevaisuudentoivos-
ta. Pelkkii maaseudun saattohoi-
to eri eliikejiirjestelmillii ei riitii
Suomelle eikd edes Melalle.

JAANA-MARI ABERG
Maatalousyritt rij ien e ki ke I aito ks en

tiedottaja
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lYiskaset luottavat
yksityisen vanhustenhoido n tulevaisuuteen :

muutaman vuoden piiiistti kunnat uskovet,
ettii yksityiseltii pulvelun soo hulvemmalla.



Suomalaisilla maatiloilla etsitaan nyt uutta
tapaa saada toimeentulo. Mitasaarelaiset Nis-
kaset tekivdt kiiiinnoksen jo muutama vuosi
sitten: tehoviljely ja maidontuotanto loppui
ja tilalle tuli luomuviljely ja vanhustenhoi-
to.

Navetta hoitokodiksi
- Olin kunnan luottamustehtiivissii 1980-
lurulla ja silloin puhuttiin lautakunnissa, ettd
vanhustyostd rahat loppuvat. Tuli mieleen,
ettii miksei meijiin navetassa, jos kunnalla ei
ole antaa vanhuksille paikkaa, Heikki Nis-
kanen, Paanalan hoitokodin isdntd kertoo.

Niskaset piiiityiviit panemaan lehmiit
pois, koska kiinti<iitii ei saatu kannattavaan
eldinmddrddn. Vanhustenhoitoidean toteut-
tamista edisti, ettd emdntd Irja Niskasella oli
perushoitaj akoulutus.

- Liikkeelle liihdettiin kunnan sosiaa-
litoimen kanssa yhteistyossii. Ellei sosiaali-
toimi olisi hyviiksynyt meiddn toimia, titd
ei olisi aloitettu ollenkaan.

Navetta oli kunnostettava hoitokodiksi.
Tiissii oli avuksi maaseutulinkeinolain mu-
kainen laina, jolla hanketta voitiin rahoittaa
osittain.

Alussa kunta osoitti asukkaatja kunnal-
ta tuli tukeakin.

- Nyt on kunnalla supistuslinja, sieltd
ei tule penniikiiiin. Asiakkaat kustantavat itse
hoitonsa, 3 500 - 4600 markkaa kuussa. Vii-
me heindkuuhun asti saatiin kotihoidon tu-
kea. Tuki loppui, kun se muuttui omaishoi-
don tueksi. Mehiin emme ole omaisia van-
huksil1e.

Paanalan hoitokodissa on ny.t 1 3 hoidok-
kia, joista liihes kaikki yli SO-vuotiaita, lai-
toskuntoisia ihmisiii. He saavat tiiyshoidon
ja ympdrivuorokautisen piiivystyksen. Liiii-
kiirissii kiiytetiitin kirkonkylSssd, kotisairaan-
hoitaja kiiy hoitokodissa ainakin kerran kuus-
sa. Kesiill2i tehdiiiin virkistysretkiii autolla ja
veneell6.

Niskaset pitiiviit hoitokotia neljdn hen-
gen voimin. Isdnndn ja emdnndn apuna ovat
tytiir ja yksi palkattu tyontekijii. Lomat ovat
ty<issd ongelma, mutta oma poika vaimonsa
kanssa on lomittanutjoskus viikonloppuisin.

Heikki Niskasen mielestd tycin raskaus
on kuitenkin asennekysymys.

- Tiissii pitiiii olla enemmdn huolehti-
vainen kuin karjanhoidossa, koska on kysy-
mys ihmisistd. Mutta lehmiit ei kiitii. Van-
hukset kiittAvat kaikista palveluista. Mistddn
tycistd et saa niin paljon kiitosta kuin tdstd,
hdn sanoo.

Navetta muuttui vanhusten hoitokodiksi
Irja ja Heikki Niskasen tilalla Viitasaarella viitisen vuotta sitten.

Pellot oli pantu luomuviljelyyn jo aiemmin.

Byrokratia raskasta

- Kun ollaan uranuurtajia maassa, jiirjes-
telmdn kanssa taistelu on raskasta. Siind mei-
naa loppua kiirsiviillisyys ja voimat. Laki ja
byrokratia eivdt tunne yksityistii vanhusten-
hoitoa, Heikki Niskanen toteaa.

- Alussa olivat verotuskysymykset.
Maatilamatkailu j oudutti in lopettamaan, kos-
ka se vei hoitokodin asukkaat liikevaihtove-
rolle. Arvonlisdvero ei sitd endd tee, joten
maatilamatkailua voi taas ol1a.

- Sosiaaliviranomaisilta on jouduttu ha-
kemaan lausuntoja useaan otteeseen. Taksi-
lupien kanssa on ollut ongelmia. On pakko
saada lupa omalle autolle, koska vanhuksia
joudutaan kuljettamaan ja olemaan itse aina
mukana ja jotta saadaan siitd korvaus. Lu-
van siirto autosta toiseen on vaatinul vuosi-
en taistelua byrokratian kanssa...

Uusille alan yrittiijille Niskanen antaa
neuvon:

- Ei kannata aloittaa missddn tapauk-
sessa ilman ostopalvelusopimusta. Vanhus-
tenhoidossa sopimuksista pii[ttiiii kuntien so-
siaalitoimi.

Heikki Niskanen uskoo, ettd muutaman
vuoden piiiistii kuntien suhtautuminen osto-
palvelusopimuksiin tulee nykyistii myontei-
semmdksi myos vanhusten hoidossa. Hinta
huomataan verrattuna laitospaikkoihin.

ten kunta tulee vastaan.
Lyokri hoitolanpito leiville?

- Hoitokoti tuottaisi tappiota, jos palkkaa
rupeasi vaatimaan. Tdstd saa ruuan, juoman,
asunnon ja perustarpeet. Tartteeko sitii ihmi-
nen enempiS? sanoo Heikki Niskanen.

Luomuviljaa ja !eipiiii
Kasvinsuoj elumyrkkyj en kiiytt<i lakkasi Ni s-
kasten 17 peltohehtaarillajo 70-luvun lopul-
la.

- Myrkkyjen kiiytto loppui kertaheitol-
la, kun lehmille syotettiin pahnoja ja niille
tuli keskenmenoja. Ilmeni, ettd kasvinsuoje-
lymyrkky, joka nyt on jo Suomessa kiellet-
tykin, aiheutti sikicivaurioita, Heikki Niska-
nen kertoo.

- Lannoitteetkin jiiiviit. Otettiin kynii
kdteen ja laskettiin, mite tehotuotanto jettea
kdteen - ja huomattiin, ettei se hyoty niin
paljon ollutkaan...

Nyt Heikki Niskanen viljelee luomume-
netelmillii ruista, vehndd, kauraa ja juurek-
sia.

- Kun apulannan kiiytto lopetetaan,
maa on ensin kuollut. Nyt kun maan pien-
eliotoiminta on saatu kiiyntiin, rukiin heh-
taarisato on ollut suurempi kuin apulannan
aikaan. Vehniistii ei osaa vield sanoa...

Paanalan hoitokodin tilat rakennettiin navetan seinien siscicin.

Hdnen mukaansa vanhusten maatilahoi-
topalvelun tulevaisuuden ratkaisee tulevai-
suudessa verottajan suhtautuminen. Tiihiin
asti kaikki on pysynyt maatila-nimikkeen
alla. Myos eldketurva on voitu hoitaa koko-
naan MYELissd, koska verotus on maata-
lousverotusta.

Heikki Niskasen hoidokit ovat eri am-
mateista, mutta kohtalaisen pientd eliikettii
saavia kaikki. Maaseudun pieneldkeldiset
eiviit pysty maksamaan suuria hoitomaksuja
itse. On hoitoloiden kohtalonkysymys, mi-

Luomutuotteiden jalostuksessa ol isi Nis-
kasen mielestii mahdollisuuksia. Oman tilan
jalosteita myytiin parhaimpana vuonna
120 000 markan edestd. Paanalassa tehdiiiin
ruisleipiiii vanhaan j uureen, kokoj yvdvehnd-
rieskaa, kaurahiutaleita ja jauhoja kaikista
viljoista.
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Kunnon taiteilija ei mielellflin
koe itseflin yrittdjdksi.
Hiin eliiii usein
ri kkonaista tytielfl mfl d :

monissa lyhyissii
tytisuhteissa freelancerina,
viilillii apurahalla tai
kertakaikkiaan tytitttimiinfl ,
usein mytis yrittiijfl ksi katsottuna.
Sirpaleiseksi tulee mytis hflnen
eliike- ja muu sosiaaliturvansa.

Tiimiin ja monta muuta asiaa havaitsi taitei-
lijan sosiaalista ja taloudellista asemaa sel-
vittdnyt toimikunta, joka rnaaliskuulla jiitti
mietintcinsd kulttuuriministeri Tytti Isohoo-
kana-Asunmaalle. "Taistoksi" itsensd nimen-
nyt toimikunta koostui taiteilij aj arj estoj en
edustajista ja ministerioiden virkamiehistd,
puheenjohtajanaan ylijohtaja Irmeli Niemi
opetusministeririst[.

Yrittdjiieltikkeen etuja ei ndhdd
Taistossa kuullut taiteilijoiden j2irjestojen
edustajat moittivat yrittiijien eliikelakia j iiy-
kiiksi. Laki ei ymmdrrd site, etta taidetta teh-
d65n taiteen, ei rahan vuoksi. Se on kirjoi-
tettu varsinaisille yrittiij ille, j oiden tavoitteet
ovat lukratiivisia.

Taiteilijan tulot kertyv[t usein kertapalk-
kioista ilman kiintcdd aikataulua.YEL:n tyci-
tuloa on vaikca rnitoittaa oikein, ja posti tuo
maksulaput huouoon aikaan. Kun tulotaso on
alhainen ja muitakin reikiii rahalle on, taitei-
lija rnielelltiiin sopii tyotulon liian alhaiseksi
tai jopa unohtaa aktiivisesti koko vakuutuk-
sen.

Osa taiteilijoista on niissd tuloluokissa,
joissa YEL-vakuutusmaksun maksaminen
vdhent[d taiteihj alle aikanaan lankeavaa kau-
saneldkkeen 1isdosaa.

) )

Einimi lakia pahenna
Yrittiij ien eldkevakuutuksen puolustukseksi
sanottakoon heti, ettii ollakseen sosiaaliva-
kuutusta se on harvinaisen joustava. L,liikc
pohjautuu tycituloon, ei verotuksecn, ia tiu-rii
tulo rnddritetddn useimmiten juuri niin kuin
taiteilija oikeaksi harkitsee. Sitii voi nluuttaa
heti, jos taiteiluatyd lisiiiintyy tai viihcnec,
ja hatatilassa saa maksuaikaakin iln.ran 

"'a-kuuksia.
Vaikka 1 aki kiiyttiiii alaisi staan tai tei h1 oi -

den vieromaa nimityst[ yrittiijii, koskcc se
kaikkea ansiotoimintaa, jossa ei olla tyosuh-
teessa. Vaikka huono seurajoskus tekee kal-
taisekseen, ei YEL muuta taiteilijaa matc-
rialistiksi.

Toisin kuin taiteilijapiireissri uskotaan,
vakuutuksen voi ottaa rnyos pienelki tyotu-
lolla. YEL:n alaraja - 2 110 markkaa kuu-
kaudessa - mddrad vain sen, keneu on pak-
ko ottaa vakuutus.

Kansaneldkkeen lisdosaa ci pidii ajatcl-
la tyotuloa harkitessaan. Ent[pii jos kriykin
niin, ettd tulot itsendisena hiteilijana hyvir.r-
kin nousevat? Tai hiin menee pitclnpii;irr
tyosuhteeseen. Tiilkiin on ty6tulossa pihdattu
omaksi vahingoksi.

YEL:n etuusvalikoima on sama kuin
muissa tyrieldkelaei ssa. Varhaisel6kkeil lii on
suuri merkitys yrittiij illekin; vain nelj tinncs
vakuutetuista sinnittelee vanhuuselikeikiirin
saakka. Ja pelkiin vanhuuseldkkcen arvo - -
ainakin vakuutusmiehen taulustojen tnukaan

- on runsaasti yli sen, mitd vakuutusmak-
suina ehditddn kerdtS.

T'aisto-toimikunta ei ehdotaYE,L: d muu-
tettavaksi mutta korostaa taiteilijarl omaa
pallosta vakuutuksensa ja tyotulonsa vaali-
misessa. Vika on siind, ett[ taiteilijoiden an-
siotulot poikkeuksiakin on o"'at tnata-
lat. Lakia ei voi syyttla siita, ettii se antaa
ellketurvaa aika tarkoin niiiden tulojen rnu-
kaan.

Tydsuhteeseen mielitddn
Kun siis yrittiijyys ei ole suosiossa. iralua'"'at
taiteilij oiden j lrj estot sitri hanakamrni n kat-
soa taiteen harjoittamisen tyosuhteeksi. Tiil-
loin jiirjestyy eliike- ja muu sosiaaliturva

hclpomn,in.
Taisto ei kuitcnkaan ldhdc siirtclemiiriu

taitcilljoita tyrisuhteeseen. Tiissd ou pakko
tl,ytyi ylcisen eliirndn lainalaisuuksiin. Nii-
hin kuuluu uty6s se ikdvi havainto, cttii tyo-
suhtccssa tyonantaja kylli ottaa palkkiota
miitiriitcssdin huomioolt sosiaaIiturvau
velvoittocnsa.

EiTaEL:kaan ole Pandoran lipas
Toirnikuuta perehtyi my6s niihin mahdolli-
suuksiin, j<lita antaa criiden tyrjsuhtccssa
oler.'icn taiteilij oiden eliikclaki :'[aE L. Uscat
j lrj cstti t katsoivat sen taiteilij oidcn kodiksi
- niin tytisuhteessa kuin itscniisiuA taitcili-
.joina toinrivien.

Taisto joutui toteamaau, cttiiTaEL ei ota
huornaansa itseniiistaitcilijoita. Sc on tarkoi-
tcttu csiintyvien taiteihjoiden l1'hylaikaisia
tyosuhteita varten ja sellaisena sc utyos py-
sy'1,. 'Iyrisuhteiste n taitcilt oide n piiiasiallincn
kotipaikka on'fEL, yrittiijiksi luokitcltujcn
YEL.

faEL:in soveltaurisalaa voidaan'l aiston
n.riclcstli toki hioa tarkistamalla csiintyviou
taltcilijoiden ninikkeit[. Sarnalla olisi rnictir
tiiYri nriide n taiteilijoider opetustehtivii, jois-
sa taitccllincn panos voi olla ctusijalla. 1b-
sin taitoilijoilla yleensdkiu on paljon sivutoi-
mista opctustytiti, josta ci kcrry clikctti.
l'rimiin todettiin olevan 1'lcinon tf iicliikc-
lakien odotusaikoihin liittyvJ ougclura.

Niimii asiat faisto-toinrikurrta siilsi ty'd-
cliikcj Lirj c stclmf,u j a TaL,L-kassar cdcllcon
scl vitcttiviksi.

Taiteilijaeliikkeistd epesopua
Ivlcrkittivi osuus taitei I ij oi dcn eliikc tu rvas-
ta ruur;dostuu valtioncuvoston piiitriksccn
pcrustuvista taitcilijaelikkcist;i. Tiillaincn
1'lim*.iriinen eliike rny6nnetiiiin tunnustuk-
scna irusiokliaasta tointinnasta rnutta tn1'6s
cltikcturvan larp0csccn kiimritc triin huout io-
ta.

Niiiti ckikkeitii on rnaksussa 1 2-12 kap-
paletta, ja keskimiririiinen cliko cxr uoiu
4 000 rnarkkaa kuukaudessa. Uusia r:[ilikci-
ti.i my'onnc tti i n vi ime hakuki ctloksel la 3 -5.

yrittiiJ e Yastoin tahtoaan
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Toimikunta teetti pienehkon selvityksen
kuvataiteil ij oiden j a kirj aihj oiden lakisiiii-
teisestd eldketurvasta. Varsinkin edellisen
ryhmdn eldketaso osoittautui matalaksi, ei
niinkiiiin eliikej iirjestelmdn syysti vaan tai-
teilijoiden aihaisen tulotason vuoksi. Toimi-
kunta totesi, ettd toistaiseksi taiteilijaeliik-
keitii vielii tarv'itaan.Asiaa olisi kuitenkin pe-
rusteellisemmin selvitettdvd.

Taiston taiteilijajasenet pitiviit niiiden
eldkkeiden lisiiiimist[ tarpeellisena j o senkin
vuoksi, ettii ikiiiintyvie taiteilijoita on enem-
mdn kuin ennen. Valtiovarainministeri<in
edustaja oli puolestaan valmis lopettamaan
jrirjestelmiin kokonaan nykypiiiviiiin so-
veltumattomana.

Toimikuntaa keskustelutti mycis se, onko
eldke en[ii ollenkaan sopiva tunnustukseu
muoto ansioituneelle taiteihj alle. Olisiko tun-
tuva rahapalkinto ja siihen liittyvii julkisuus
sittenkin konkreettisempi osoitus yhteiskun-
nan kiitollisuudesta?

Uerotusta ja muita asioita korjataan
E,liikeasiat olivat vain sivujuonne Taiston
tyossd. Pitcmmdllc rneneviii ehdotuksia teh-
tiin etenkin verotukscn, tycillistimisen sekd
kirjasto- ja niiyttcikorv'ausjdrjestelmien kehit-
tdmiseksi. Taistoa rajoitti kuitenkin tyoss[dn
Suomen talouden nykytila, joka eittiimiittii
varj oaa kaikkea kehitysrnieltii.

Tiirkeinti toimikunnan mielestf, on, etti
taide omaksuttaisiin yl.rteiskurrnassa arvos-
tctuksi osaksi jokapiiiviiisti ekimiti. Niiin
nousee sen synnyttdjiinkin asema, ei vain
sosiaalisesti vaan myos taloudelliscsti.

SE,PPO PIETILAINEN
E I ti kctu-v a ke s kuks e t t
varutoimilusj oliaj a

Tuis I c,t - t o ini ktuman j tis en
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Mytinteisyys
elinehto
- Yritttiitin pitiiii aiatella posi-
tiivisesti. Jos tdnddn menee huo-
nosti, on pakko uskoa parem-
paan huomiseen. Kielteisille aja-
tuksille eisaa antaa sijaa, sanoo
liikkeenharioittaja Helind Kaisla.
Htin perustiseitsemdn vuotta sit-
ten naisten muotiliikkeen Jdr-
venpddhdn.

- Yrittiijyys on henkisesti rasittavaa, kos-
ka koko ajan on huoli liikkeen menestymi-
sestd. Toisen palveluksessa en ollut esimer-
kiksi tulosvastuussa, mutta nyt koko riski on
minun. Kun miljoonan markan ennakko-os-
tot paukkaavat ovesta sisddn, ne pitiiii myy-
dd ja maksaa, Helin?i Kaisla kuvailee yrittd-
jdn arkea.

- Yrittiijiiksi ryhtyessiini liihdin hake-
maan lisdd vapaa-aikaa, mutta helpomman
eldmdn haku muuttui pdinvastaiseksi: tyo-
aika piteni ja vastuu kasvoi.

Rohkeutta ei puuttunut
eikd neuvoja kyselty
Helinii Kaisla tyoskenteli yli 20 vuotta hel-
sinkiliiisiss;i muotiliikkeiss6. Kuten kaupan
palveluksessa yleensd, tyopAivat venyivit
pitkiiiin. Siitii k?irsi koko perhe. Niinpii hiin
piiiitti lyhentriii tyopiiivi?iiin ja perustaa oman
yrityksen kotipaikkakunnalleen.

Tietoa ja taitoa olin hankkinut edel-
lisessd tycipaikassani eikd rohkeutta minulta
puuttunut. Kenelt2ikiiiin en neuvoj a kysel lyt.
Ainoastaan kaupungin silloiset asusteliikkeet
katsastin. Sen perusteella tiesin minulle loy-
tyvdn tilaa, Helinii Kaisla muistelee.

Liike lahtikin hyvin kiiyntiin. Rahalli-
nenkin puoli lonksahti heti paikoilleen.

Vaikka ala oli minulle ennestddn tuttu,
koko ajan on pitdnyt opetella uutta. Mark-
kinointi ja mainonta olivat vieraita alueita.
Mytis somistus oli uutta. Kaikkea tyiitd,
siivouksesta alkaen, pitiiii olla valmis teke-
mddn.

Helinii Kaislan mukaan yrittejen pitaA
olla keskimiiiiriiistii ahkerampi ja hanakam-
pi tarttumaan tycihon, muuten hiin ei piirjiiii.

-Yrittiijyydessd vapaudella ja itseniii-
syydellii on suuri merkitys. Omista asiois-
taan samoin kuin omista virheistddn vastaa
itse. Vaikka kuinka harmittaa, virheet on vain
nieltdvd. Se toisaalta tekee taas eldmdn eld-
misen arvoiseksi, sanoo Helinii Kaisla.

Yriltdjrin tyc)ssci tulos on tietenkin motivoiva osa, mutta parosta kuitenkin on
tyytyv riinen asiakas, vakuuttaa liikkeenharj oittaj a Hel ind Kais la.

IIon hiipuessa
tytinantajan innostettava
Helinii Kaislan lirkkeessii on ollut koko ajan
3 - 4 myyjaii. Mitiiiin johtamista ei tarvita,
vaan tyritd tehdiiiin tiimissii.

- Jokaisen mielipidettii kuunnellaan.
Siihen pyrin, ettii kaikilla tyon ilo siiilyy. Kun
vdsytddn tai ollaan vdhdn huonossa kunnos-
sa, ilo hiipuu. Silloin pithd taas keksrii jotain
innostavaa, Helinii Kaisla painottaa.

Hdn antaakin tunnustusta myyjilleen ja
sanoo, ettd liikkeen maine ja palvelun taso
on heiddn kaikkien kunnia-asia. Myos tycin-
tekijdt ovat ylpeitii siitii, ettii liike menestyy.

YEl-vakuutus kunnossa
Helinii Kaisla tunnustaa. ettdYEl-vakuutuk-
seen hdn ei ole kiinnittiinyt paljoakaan huo-
miota. Se on yksi vakuutus muiden pakollis-
ten joukossa. Silti vakuutus on kunnossa.
Tyotulokin on vahvistettu alusta ldhtien koh-
tuullisen hyviiksi.

Eliikepiiiviiiiin varten Helinii Kaisla
myos sddstdd. Osan palkastaan hdn ottaa
osinkona. Ne on turvallisesti talletettu kor-
kcakorkoisille talletustileille.

Yrittemista hdn sanoo jatkavansa niin
kauan kuin jaksaa, mutta 65 ikivuoteen asti
hdn ei usko voimia riittiiviin. Senpii takia
YEL:n mukainen osa-aikaeldke tuntuu hou-
kuttelevalta ja juuri hiinelle sopivalta eldk-
keel lesiirtymisvaihtoehdolta.

Nuorta aloittelevaa yritteiae tuettava
Suurten lainojen kanssa kamppaileva pieni
yritys, on aloittaessaan tosi kovilla. Niita yh-
teiskunnan pitiiii jotenkin tukea. Helind Kais-
lan mukaan YEl-vakuutusmaksun alennus
on tuesta hyvd esimerkki. Suuret yritykset
eivdt mitddn tukia tarvitse. Myos viime vuo-
sien starttilainat on annettu usein liian koy-
kdisin perustein.

Sen sijaan tyollisyyden parantamiseksi
tycivoimakuluja olisi helpotettava. On las-
kettu, ettd tiinii piiiviinii tyonantaja joutuu
maksamaan palkan lisiiksi viilillisiri tycivoi-
makuluja noin75 prosenttia bruttopalkasta.

- Kulujen pienentdminen lisiiisi pien-
yrittiijien uskallusta palkata uusia ihmisid.
Nyt yhtAan ylimiiiirriistii henkilcjii ei oteta.
Kaikki revitddn irti omasta selkdnahasta, jot-
ta menot pysyisiviit mahdollisimmat alhaisi-
na, Helind Kaisla painottaa.

llr I iI
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Yritteie
itsensd
toteuttaja
- Yritttijtiksi ryhtyminen oli koh-
dallani hyvti ratkaisu. Uaikka
taloudellinen varmuus tuntuukin
viililldi uhatulta, tytimotivaatio ja
henkinen olotila ovat selvdsti
parantuneet, sanoo kehittdmis-
konsultti Jukka Kanninen.

Jukka Kanninen liihti Raha-automaattiyhdis-
tyksen (RAY) koulutuspiiiillikon tehtavista
konsulttiyrittiij iiks i I iihes kolme urotta sitten.
Erddna motivoivana tekijiinii o1i usko siihen,
ettd laman myotii yrityksissd voisi syntyd
entistd aidompaa kehittdmistarvetta. Oltuaan
yli 20 vuotta erilaisissa koulutus-ja kehittii-
mistehtavissa Jukka Kanninen koki omaa-
vansa tdhdn tarpeeseen sopivaa osaamista.
Lisiiksi hiinellii on psykologin peruskoulu-
tus.

Puolentoista vuoden konsultointisopi-
mus entisen tyonantajan kanssa antoi perus-
turvan uusien markkinoiden luomisvaihees-
sa.

- Usein epdtoivo on viihiillii vallata
mielen, mutta aina on sitten loytynyt jotakin
uutta ja niin on menty taas eteenp[in, Jukka
Kanninen kuvailee tycinhankintaa.

Henkildsttin osaaminen
hytidynnettdvd nykyistd paremmin

- Organisaatioissa henkilcjstcjllii on paljon
sellaisia voimavaroja, jotka vain odottavat
piiiisyii hyodyttiimiiiin yritystd. Tdssd tarvi-
taan houkuttelua eli ns. prosessoivaa konsul-
tointia, mikd on oma tapani toimia, selvitte-
lee Jukka Kanninen.

Hiin kritisoi monia perinteisii kehittiimis-
menetelmid, jotka tiettyyn muottiin pakotta-
vina sopivat vain yksikertaisten taitojen
opettamiseen.

- Henkilon tai henkiloston kehittdmis-
tii ei pitiiisi erottaa yrityksen muiden toimin-
tojen kehittiimisestd, vaan ndhdd, ettii ihmi-
sen osallistuminen itseddn ympdroivdn maa-
ilman kehittdmiseen, oman tycipaikkansa,
oman yrityksensd kehitt[miseen kaivaa hd-

Joustavuutta aloittavan yrittiijiin
vakuutusmaksuun
Jukka Kanninen moitiskelee vakuutusyhti-
<iiden asiakaspalvelukykyii: kullakin yhtiol-
ld on omat erikoistuotteensa, joista tavalli-
sen kuluttajan on mahdoton saada selvyyttii
oman etunsa kannalta.

YEl-vakuutuksen hdn otti henkiloltii,
joka pystyi kertomaan kokonaisuudesta ym-
mdrrettdvdsti, myoskin muiden yhtioiden
vakuutuksista.

Aloittavan yrittiij iin maksunalennusta
Jukka Kanninen ei saanut, koska hiin oli yli
43-vuotias yritystii perustaessaan. Hdn toi-
voisi idstd riippumatonta alennus- tai tuki-
mekanismia aloittaville yrittiijille 2 3 vuo-
deksi jollakin tavoin porrastettuna.

Lisiiksi hdn toivoo joustavuutta vakuu-
tusmaksujen perintddn esimerkiksi siten, ettd
lopullisesta tycitulostaan yrittiij ii voi si piiiit-
tee tilikauden lopussa. Eldketurvaa voisi
ikiiiinkuin tiiydentiiii hyvin menneen vuoden
paafteeksi. Se antaisi yhden henkilon yrityk-
sissii liikkumayaraa. Tiimiikin jousto olisi
paikallaan liihinnri liihinnii aloittavissa

Kehittdmiskonsultti Jukka Kanninen luennoimassa yrittrijrinaisille aiheesta
" Pieryritltksen j a itsensd johtaminen ".

nestd parhaat voimat esille. Ydinkysymys on yrityksissd parina kolmena ensimmdisend
siis jo olemassa olevan osaamisen hyodyn- vuonna.
tdminen, ei tiedon tai teknisen osaamisen li-
sddminen, Kanninen arvioi.

Eldke-etuia ehkd liikaa?
Jukka Kannisen mielestd eldke-etuudet tun-
tuvat liian hyviltii jaltai vddrin suunnitelluil-
ta.

Nykyiset j iirjestelmdt niiyttiiviit houkut-
televan jiiiimiiiin eliikkeelle jo ennen van-
huuseliikeikiid nimenomaan palkkatyostii.

Houkuttelu on ehkii liian voimakas
ilmaus, parempi olisi varmaan "mahdollis-
tavat". Uskon, ettii ihmiset kuitenkin halua-
vat olla tciiss6, jos se tuntuu tarpeeksi mie-
lekkiiiiltii. Jos halutaan pitee ihmiset pi-
tempddn tyoss6, tiiytyy ensisrjaisesti kehit-
tiiii tyon sisiiltoii ja sitten eliikejiirjestelmdd.
Keskeisin korjattava asia mielestdni on eld-
kepalkan mddritteleminen koko tyouran pe-
rusteella. Nykyisinhiin se palkkatyossd
lasketaan neljin viimeisen vuoden perusteel-
la. Systeemi johtaa organisaatioissa manipu-
lointiin ja oman edun tavoitteluun, eikii tyon-
tekoon, Jukka Kanninen toteaa.
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Aloittavan yrittdjdn eldkemaksu
puolta edullisempi

Aloittavan yrittdjdn elikemaksualen n us
myonnetddn alle 43- vuotiaalle yrittdjdlle.

Yritystoiminnnan alkamisvuoden ja kaksi seuraavaa vuotta
nuori yrittajd voi selviti puolella eldkemaksulla.

Etuus koskee mytis yrittdjdnd samassa yrityksessii toimivaa perheenjdsentd.
H uojen nu ksen tu I isi roh kaista yrittdjdd mddrittelemiiiin

tyritu lonsa al usta al kae n tod e I I i sta tytipanosta vastaavaks i.

ti*-frtuWYritystoimintaa aloittaessaan yrittiijii tinkii
cnsimmdiseksi juuri omista menoistaan esi-
merkiksi eldkemaksuista. Hdn ei voi tietd6,
kuinka hyvin yritys liihtee pycirimdrin, r.aik-
ka yritystoiminnan alkuvaihee ssa yrittiijii te-
kee pitkiii tyopiiiviii ja siten hdnen oma tyo-
panoksensa on suuri.

Trilkjin yrittAjalte vaaditaan tietynlaista
asennoitumista, jotta hin an,ioisi tyopanok-
sensa riittdviiksi rahallisesti. Tyritulo on
markkamddrdinen arvio yrittiijiin tyopanok-
sesta yrityksessd ja sen tulisi olla oikeassa
suhteessa alan ylciseen ansiotasoon ja yri-
tyksen palr'eluksessa olevien palkkatasoon
ja vastata viihintdrin sitri palkkaa, jonka yrit-
tiiiioutuisi maksamaan saman ammattitai-
don omaavalle ulkopuoliselle ty<intekrliille
omasta tyostiiin.

Aloittelevat yrittdjdt
vdhissfr viime vuosina
- - Alkavan nuorcn yrittiijin alenncttua va-
kuutusmaksua ovat tcrvchtinect kyllii ilolla
ne harvat, jotka viimc vuosina ovat uskalta-
ncet perustaa yrityksen jr pddsseet timin
maksualennuksen piiriin, kertoo Yrittijien
eldkckassa Omasta johtaja Riitta Laukka-
ncn. Kuopiossa toimivan eliikekassan toi-
mintapiiriin kuuluu picnyrittdj iii kuten viihit-
tiiiskauppiaita.

Moni aloittava yrittiijii haluaisi muo-
toilla tyotulonsa mahdollisimman varovai-
sesti ja useimmiten sitten liian piencksi juu-
ri kustanmrksia valttiiAkseen. Eliikekassan
asia on ohjata yrittiiji arvioimaan omaa tyci-
pcnostaan oikein, siiti hr"rolimatta, cttli yri-
tystoiminnan alkuvaiheessa ei voi niihdii var-
masti, tuleeko yritys jatkossa mencstymriiin,
Laukkanen kertoo.

tl*aE. Hulr !*d-Ata i.urr. rrtrraris .l-.rilil. u +rr. srktb {.lhnr-|BM*
Eldketurvan tarve voi kohdata nuortakin

yrittiijiiii, jolloin tyotulo on tyokyvyttomyys-
eliikkeen ja perhe-eltkkeen perustana. Siksi
nuoren yrittiijiin on syytd m5dritteii ryo-
tulonsa niin, ettd sen perusteella maksettava
eliike riittiiisi, jos yrittiijn joutuisi tyokyvyt-
tomyyseliikkeelle tai hiinen perheensii j iiisi
yrittiijiin kuoleman jdlkeen perhe-eldkkeen
varaan. Vain oikean suuruisena pidetty tyo-
tuto antaa riittiiviin vanhuuseldkkeen.

Alle 43-vuotias puolella hinnalla
Aloittavan yrittiijrin eldkemaksualennuksen
saa yrittiijii, joka 1.1.1993 jiilkeen ryhtyy
yrittAjiiksi ensimmdistl kertaa ja on vield al-
le 43-r'uotias. Aikaisempia yrittiij iij aksoj a,
jotka ovat p[rittyneet viimeistddn 3 1.12.92,
ei oteta huomioon. Toisaalta ikiiraja on ehdo-
ton, alennnsta ei myonnetijo 43 vuotta tiiyt-
tiineelle yrittiijiille, vaikka tlmd olisi r.asta
aloittelemassa ensimmdistri yritystiiiin.

Yritystoiminnan aloittamisvuonna ja
kahtena seuraa\rana vuonna yrittiijrille my6n-
netidn 50 prosentin alennus eldkevakuutus-
maksuista tycitulon suururrteen katsomatta.

Yrityksen edellytetiirin olevan yrittiijnl-
le ensirnmiinen 1.1.1993 jiilkcen, sillii alen-
nusruodet saa kukin yrittiijii vain kertaallcen.
Toistamiseen alennusta ei saa, r'aikka osa
kolmen kalenterivuodcn alcnnr"rsajasta jiisi
hyodyntrimtttikin csimcrkiksi yritystoimin-
nan sarnmumisen vuoksi.

Nuorelle yrittdjiillc voi tulla katkos yri-
tystoimintaan mycis esimerkiksi varusmies-
palvclun tai litiysloman ajaksi, jos tyiituloa
ci olcja vakuutus on katkaistu. Koska alen-
nukscn sra vain kcrtaallcen, ei katkoksen
jSlkeen alkava yrittrij{itoiminta o1e enriti
vakuutusmaksualennukseen oikeuttavaa.
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Nuorikin yrittaia
tarvitsee riittdvdn eliiketurvan
Yrittiijiieliikkeen perusteena olevan tycitulon-
sa yrittiijii voi mdiiritt[i scn mukaan, minkd
arvoiseksi hin katsoo oman tyripanoksensa
yrityksessd. Eliike lasketaan tyotulon perus-
teella.

Tyotuloa ei voi muuttaa takautuvasti
vaan ainoastaan eteenpdin, joten sen pitiiisi
olla ajan tasalla ja vastata yrittiijrin tyrin ra-
hal lista arvoa yrityksessd.

Eliikkeen perusteena oleva tyritulo las-
kctaan koko yrittdjiitoiminnan aj alta r.ahvis-
tettujen tyotulojen perusteella. Siten alku-
l'uosienkin tyotulo vaikuttaa omalta osaltaan
cl6kkeen kokonaismidrddn.
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- On yritt2ijiii, jotka ovat aloittaneet yri-
tystoirninnan jo useampaan kertaan ja osu-
neet saamaan vielii L I .1993 iiilkeen aloite-
tulle yritystoiminnalleen eldkemaksualen-
nuksen ikiinsii puolesta eli eivdt ole olleet
vielii tiiyttiineet 43 ikdvuotta, kertoo Vaasas-
ta Turkistarhaaj ien eliikekassasta Tuula Ptir-
null.

-Yleensd 
ne, jotka ovat toimineet alal-

la aikaisemmin, osaavat hakea oikeaa tytitu-
loa vahvistettavaksi ja ovat tietoisia nuoren
aloittavan yrittiij iin eldkemaksualennukses-
takin. Muutama kymmenen yrittiijiiii on tii-
hdn mennessii hyotynyt tdstd vakuutusmak-
suhuojennuksesta. Mddrd ei ole suuri, silld
viime vuodet eivdt ole olleet tiillii alalla ko-
vin kasvuhakuisia.Vasta nyt turkiskauppa on
vilkastunut j a niikyy yritystoiminnassa, Tuu-
la Pornull kertoo.

Yrittdjdperheessa useampia
alennuksen saajia
Yriftaja on vastuuussa myos samassa yrityk-
sessd tyriskentelevien perheenj 6sentensd eli-
kevakuutusmaksuista. Perheenjdsen, usein
vaimo, joka tyoskentelee yrityksessd, ei pal-
kansaajana vaan yrittdjdn6, saa samoin edel-
lytyksin nuoren aloittavan yrittiijiin vakuu-
tusmaksuedun.

Helpotusta 1isd6, ettd yrittiijii voi vdhen-
tiiii sekii omat ettd perheenjdsentensd yritt6-
j iieliikemaksut verotuksessa tdysimddrdises-
ti.

Yrittiijii voi mycis vapaaehtoisesti va-
kuuttaa itsensd, vaikka hiin ei olisi vakuutta-
misvelvollinen tyritulojensa vdhdisyyden
vuoksi, jos yritystoiminta muutoin tayttddt
yrittiij iiel?ikelain piiri in kuulumisen edelly-
tykset. Nuoren aloittavan yrittiijiin maksu-
alennuksen voi saada myds vapaaehtoiseen
vakuutukseen.

RITVA RANTANEN
Elriketurvakeskuksen

vies t intcios ast on
lehdistosihteeri
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ffiE,KKM,N Apteekkien Eldkekassa
perustettiin vuonna I864
Suomen Farmasiakunnan

elfr kerahaston nimellfr .

Siinfl alan yrittiijiit saattoivat
jiirjestiiii itselleen eliiketurvan.ELAKE,I(ASSA

kassoista
vanhin

oo

Yrittiij ien eldkelain myotd kassan lakisiiiitei-
sen eldketurvan piiriin piiiisiviit apteekkarit
ja heidiin apteekkityossd avustavat perheen-
jdsenensd. Vuoden 1970 lopussa mukana oli
384 apteekkaria ja77 perheenjdsentii. Viime
vuoden lopussa yrittiij iij iiseniii oli yhteensii
532.

lktiti yli 130 vuotta
Kalifi Abu Dschaufer el Mansurin kerrotaan
perustaneen ensimmdisen apteekin Bagda-
diin'uuonna 760. Tuolloin Suomessa olivat
liiiikintiimuotoina taiat ja uskomukset.

Ensimmdiset apteekkimme perustettiin
kuninkaallisella miiiiriiykselld Turkuun ja
Mipuriin vuonna 1689. Viitisenkymmentd
vuotta myrihemmin oli apteekkeja neljii, jo1-
loin kutakin apteekkia kohti oli I 00 000 asu-
kasta.

Nykyi sin yksityisapteekkej a sivuapteek-
keineen on 755. Helsingin yliopiston apteek-
ki sivuapteekkeineen mukaan lukien apteek-
keja on yksi 6 570 asukasta kohti eli apteek-
kitiheys on eurooppalaista tasoa.

Vuonna 1864 apteekkarit perustivat
oman eldkekassan. Hanke oli tosin ollut vi-
reillii jo vuonna 1841, mutta tuolloin senaat-
ti tyrmiisi suunnitelman.

Krimin sodan jdlkeen vallitsi vapaampi
aika ja kassa saatiin perustetuksi. Samalla
tehtiin historiaa, silld kassa on vanhin eldke-
kassa Suomessa ja ensimmdinen farmasia-

alan yhteenliittymii maassamme. Lisiiksi
kyseessd on koko maailman vanhin apteek-
kialan el6kekassa.

Jdsenet ensin neliesse luokassa
Ensimmdisissd sddnnoissd kassan jdsenet
jaettiin neljiiiin eliike- ja maksuluokkaan.
Apteekkarit kuuluivat johonkin kolmesta
ensimmdisestiija neljiinnen luokan muodos-
tivat provi isorit j a farmaseutit. Viimeksi mai -
nitut saattoivat tosin lisdmaksua vastaan
piiiistii myos johonkin kolmesta ensimmdi-
sestd luokasta.

Proviisorien ja farmaseuttien sekh myri-
hemmin myos apteekkareiden eliikeikii oli 45
vuotta. Tdtd nuoremmille saatettiin maksaa
tyokyvyttomyyseliikettii. Tiiyden eldkkeen
sai maksettuaan 20 vuosimaksua.

Etuuksiin kuului myris perhe-eldke, jota
maksettiin naisleskille ja lapsille. Leski sai
eliikettii kuolemaansa asti tai kunnes hdn sol-
mi uuden avioliiton. Pojat saivat eliikettii 21
vuotiaaksi asti ja tytot kunnes menivdt nai-
misiin. Molemmat menettivet elakkeensd, jos
pestautuivat valtion virkaan.

Nyt vakuutettuja yli 6000
Nykyisin kassa toimii jakautuneena kolmeen
osastoon. A-osastosta mycinnetddn lisiieliik-
keitii ja siihen kuuluvat proviisorit ja farma-
seutit. B-osastosta myonnetddn TEL:n mu-

kaiset peruseldkkeet apteekkien palve-
luksessa oleville tyontekij<iille. C-osastosta
puolestaan maksetaan yrittiijiieliikkeitii ap-
teekkareille ja heidiin perheenjdsenilleen.

Vuonna 1994 kassassa oli YEL:n mu-
kaan vakuutettuna 532 ja TEL:n mukaan
5 719 henkiloii, joista 3 142 kuuluimyris li-
sdeldketurvan piiriin. Elaketta maksettiin 3
240 henkilolle.

TEL:n mukaisiin peruseldkkeisiin kului
75, 8 milj oonaa markkaa, lisiieliikkeisiin 42, 5
miljoonaa markkaa.

Kassan palveluksessa on kolmetoista
vakinaista henkiloii, joista neljii tyoskente-
lee johtajan lisiiksi hallinnon parissa. Eliike-
asioita hoitaa neljii ja kiinteistojii niin ikiirin
neljii henkiloii.

Asuinkiinteistdihin sijoitetaan
Eldkekassan osakkaina eli vakuutuksen ot-
tajina ovat kiiytiinnollisesti katsoen kaikki
maamme yksityiset apteekit. Kassa puoles-
taan pyrkii tarjoamaan eliikeasioihin liitty-
viit palvelut joustavasti ja edullisesti.

Varojaan eldkekassa on sijoittanut muun
muassa kiinteistoihin, kiinteistoosakkeisiin
sekd joukkovelkakirjoihin, markkinarahaan
ja p<irssiosakkeisiin. Sijoitustoiminnan pai-
nopiste on ollut asuinkiinteistoissii ja jouk-
kovelkakirj oissa.

Viime aikoina on eniten sijoitettu asuin-
kiinteistoihin. Tdrkein syy asuinkiinteist<ijen
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AIuksi kassan jdsenind olivat apteekkarit ja farmaseuttiset tytintekijiit.
Tytintekiiiin eldkelain tullessa voimaan vuonna 1962

mytis muut tytintekijtit pdtisivdt kassan itiseniksija elfikkeen saaiiksi.
Entisten sdtintdien mukaiset etuudet sdilytettiin lisdeldkkeind.
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suosimiseen on pienempi vuokralaisriski
kuin liike- j a toimistokiinteistoissd.

Pitkiiaikai sten maksukykyi sten vuokra-
laisten saaminen liikehuoneistoihin on tiillii
hetkellii hyvin vaikeaa. Lisiiksi valtion kor-
kotukilainoitus vuokra-asuntotuotannolle on
mahdollistanut paremman tuoton saamisen
sijoitetulle piiiiomalle verrattaessa eri srloi-
tusinstrumenttej a keskenddn.

Kiinteistoliiketoiminnan suurimmat on-
gelmat tiillii hetkelki ovat vanhojen liike- ja
toimistokiinteistojen tyhj[t tilat ja niiden
vuokraus sekd vuokralaisten heikentynyt
maksukyky.

Apteekkien Eldkekassan koko kiinteis-
tokannan yhteenlaskettu pinta-ala on ldhes
100 000 neli6td,josta vajaa puolet on liike-,
toimisto- ja hotellitilaa. Asuinhuoneistoja on
yhteensd 951 kappaletta. Eldkekassan kiin-
teistot sijaitsevat maantieteellisesti ymplri
Suomea, piiiiosin kuitenkin Suur-Helsingin
alueella.

Kassan sijoitustoiminnan tavoitteena on
vakuutettujen etujen turvaaminen ja vakuu-
tusmaksujen pitiiminen kohtuullisina. Mime
vuosina maksut onkin pystytty pitiimiiiin lii-
hes viisi prosenttiyksikk<iii alhaisempina kuin
vastaavat maksut vakuutusyhtiriissS.

Aktiivinen apteekkivdki
Eldkekassan toiminta on varsin monimuo-
toista. Eldkeasioiden hoidon ja sijoitustoi-

minnan lisdksi kassa pyrkii edistiimddn va-
kuutettujensa hyvinvointia tyokykyyn vai-
kuttavilla toimenpiteilla.

Vuonna I 993 osallistuttiin valtakunnal-
liseen Tyokyky kunniaan -projektiin yhdes-
sd Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Far-
masialiiton kanssa.

Eri paikkakunnilla j iirj estettiin yhteensd
viisi tilaisuutta, joiden tarkoituksena oli mo-
tivoida apteekkeja omassa keskuudessaan
loytiimiiiin olosuhteisiinsa parhaiten sopivat
keinot tyoolojen parantamiseen. Yhdessd
asiantuntij oiden kanssa pohdittiin tyokykyyn
vaikuttavia tekij oit?i.

Tilaisuudet olivat todella suosittuja, sil-
lii niihin osallistui yhteensi yli 800 henki-
lda.

Apteekkien kesken jiirjestettiin myos
kilpailu parhaasta tyokykyii edistdvdstd toi-
minnasta. Ensimmdisen palkinnon korjasi
Flemingin Apteekki, joka piristr henkilokun-
tansa tyokykyd muun muassa saunaillalla,
aerobiciilla ja hieronnalla sekd apteekkiin
hankkrmallaan voimistelutangolla.

LIISA LAPPI
Va kuutus kas s oj en Yhd is ty ks en

tiedoxaja-kouluttaja

Yrittdjdeldkekassat
Yrittiijien el[kelain voimaantuloa valmis-
teltaessa olivat Vakuutuskassojen Yhdis-
tyksen (enti selt?i nimelteen Avustuskasso-
jen Yhdistys) edustajat mukana Eliiketur-
vakeskuksen tyoryhmiss?i. Valmistelun
seurauksena mahdollistettiinYEl-vakuu-
tuksen ottaminen myos eliikekassasta.
Yhdistys jakoi informaatiota uudesta el[-
kemuodosta ja laati kahdet yritt[jiielii-
kekassoille tarkoitetut mallisiiiinntit.

Jo vuonna 1969 perustettiin kolme
yrittiijiieliikkeitd maksavaa kassaa, jotka
olivat Turkistarhaajien Eldkekassa, Ben-
siinikauppiaitten Eliikekassa ja Yrittiijien
Eldkekassa Oma.

Aikaisemmin toimineista kassoista
Vammalan seudun el?ikekassa ja Suomen
Farmasiakunnan Eliikekassa ryhtyiviit
maksamaa my6s yrittiijiieliikkeitii. Kaik-
kien edell?i mainittujen kassojen etuuksiin
kuuluvat myds tekijiiin eliikelain mukai-
set eliikkeet.

Vuoden 1993 pdiittyesst kassoissa oli
yrittiijiiel?ikelain mukaisia vakuutettuja
3 553. YrittAjiieliikkeen saajia oli 2 670 ja
niit[ maksettiin yhteensii 104 miljoonaa
markkaa.
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yritttiii
II

EU-maissa
en eldketurua

epa natnenyhte
Yrittiijien sosiaaliturvan yleiset tavoitteet on Euroopan unionissa

mddritelty selvdsti vdljemmin kuin palkansaajien,
joiden vanhuudenturvan tulisi olla suositusten mukaan

suhteessa aktiiviaikaiseen elintasoon.

Tavoitesuositusten erilaisuus johtunee siitd,
ette yrittejet ovat eldketurvan tarpeen kan-
nalta epdyhtendisempi ryhmii kuin palkan-
saajat. Tdm6 niikyy mycis siita, etta yrittiiji-
en eldketurvassa jdrjestelmien kirjo on Eu-
roopan maissa jos mahdollista vieldkin laa-
jempi kuin palkansaajien eldketurvassa.

Suurin eroavuus palkansaaj ien jiirj estel-
miin on siind, ettd useimmissa maissa mer-
kittava osa eliketurvaa on jdtetty vapaaeh-
toisten j iirjestelyj en varaan.

Tiedot yksityisten j iirjestelyjen kattar.uu-
desta, kustannuksista ja tasosta ovat kuiten-
kin puutteelliset, joten kokonaiskuva yrittd-
j i en el iiketurvasta j iiii viii stiimiittii vaj aaksi.

Euroopan maissa eldketurvan jiirjestii-
mismalleina on ollut joko tyriviienvakuutus
tar koko vdest<id koskeva kansanvakuutus.
Edellinen ratkaisu on alkuvaiheessa rajannut
yrittajet pakollisen turvan ulkopuolelle. Jiil-
kimmdisessd tapauksessa eldketurvan piiriin
ovat alusta alkaen kuuluneet muun vdestcin
tavoin myris yrittiiiiit.

Kansaneldkevakuutus on Pohj oismaiden
lisiiksi jiirjestetty Alankomaissa ja Isossa-
Britanniassa. Jiilkimmiiisessd etuuksien saa-
minen edellytt[d vakuutusmaksujen maksa-
mista, muualla etuudet maksetaan maassa
asumisen perusteella.

Palkansaajien jiirjestelmit mallina
Matalatasoisen tasasuuruisia etuuksia tarjo-
avan kansanvakuutuksen rinnalle on useim-
missa maissa ajan myot?i kehitetty kulutus-
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tason korvaavat ansiosidonnaiset etuudet.
Vaatimus kulutustason sdilymisestd

eliikkeelle siirryttdessd on voitu saavuttaa
vain erillisillii ansioon sidotuilla lisiieliikej iir-
j estelmillii. Kansaneldkemaista vain Ruotsis-
sa ja Suomessa on myos yrittiijid koskeva
pakollinen ansiosidonnainen eldkevakuutus.
Alankomaissa, Isossa-Britanniassa ja Tans-
kassa yrittiijien lakisddteinen turva jdd tasa-
suutuisen kansaneldkkeen varaan.

Maissa, joissa koko vdestod koskevaa
kansaneldkettd ei ole, on sosiaalivakuutuk-
sen kehittdmisen pddpaino ollut palkansaaji-
en j iirj estelmissii. My<ihemmin on palkansaa-
jille siiiidetty turvan taso pyritty soveltuvin
osin j iirj estiimddn mycis yrittiij i lle.

Tyontekij<iiden.j a toimihenkiloiden saa-
rnat etuudet on yrittiijille turvattu Belgiassa,
Espanjassa, Itdvallassa, Luxemburgissa ja
Portugalissa kytkemrillii yrittiijien eliike-
jiirjestelmiit kiinteiisti palkansaajien an-
siosidonnaiseen turvaan. Irlanni ssa yrittajat
1i itettiin ylei seen sosiaalivakuutusj iirj estel-
mddn vuonna 1988. Se maksaa kuitenkin
vain vakuutusajan pituuteen kytkettyjii ansi-
oista riippumattomia etuuksia.

Erikoisuutena aloittaiset
ja alueelliset kassat
Italiassa kansallinen sosiaalivakuutuslaitos
hoitaa maatalousyrittiij ien, kiisitydliiisten j a
liikealalla toimivien eldkekassoja, jolloin
yhteensovitus palkansaajien jiirjestelmien
kanssa on kyetty hoitamaan. Sen sijaan mui-
den yrittiijien ja vapaan ammatin harjoittaji-
en eldketurva on jiirjestetty 1 1 itsendisessd
toimialoittaisessa eldkekassassa.

Itdvallassa, Kreikassa, Ranskassaja Sak-
sassa maatalousyrittiijien eldketurva on hoi-
dettu erillisessii eliikej iirj estelmdssd. Itiival-
lassa on siiiidetty omat lakinsa kaupan ja teol-
lisuuden, vapaiden ammatinharjoittajien
sekd notaarien eldkkeistd.

Kreikassa kaupunkien yrittiij iit kuuluvat
palkansaaj ien ylei seen j iirj estelmdhn tai sitii
koruaaviin j iirj estelyihin. Ranskassa muiden
yritt2ijien pakollista turvaa hoitavat kaupan
ja teollisuuden, kasityolaisten, vapaan am-

matin harjoittajien sekii lakimiesten toi-
mialoittaiset kassat.

Saksassa kdsiteollisuuden harj oittaj at on
liitetty tyontekijdiden eliikejiirjestelmddn,
itsendisesti toimivat opettajat, kiitilot ja
lakimiehet taas toimihenkiloiden eliikej iiq es-
telmddn. Osa Saksan yrittiijistri jiiii lakisiiiitei-
sen jdrjestelmdn ulkopuolelle, mutta perin-
teinen ammattikuntainen jiirjestiiytyminen
takaa, etta el5keturva on yleensd jiirjestetty
jossakin 42 alueellisessa ammattialakohtai-
sessa eldkekassassa.

Italiassa, Kreikassa, Ranskassa ja Sak-
sassa yrittdjien sosiaaliturva on historiall isi s-
ta syistd muotoutunut aloittaisen tai alueel-
lisen j iirj estiiytymisen pohj alle. Niiin synty-
neiden eliikejiirjestelyjen hyvii puoli on, ettd
ne voivat ottaa huomioon yrittiijiitoiminnan
erityispiirteet paremmin kuin kaikki yrittri-
jat kattavat yleiset jiirjestelmdt. NiissA mais-
sa yrittiijiit voivat kassoista saada myris lisii-
elSketurvaa lakis66teisen turvan ohella.
Ranskassa muilla kuin maanviljelij<ii11ii kas-
sasta otettu lisdturva on pakollinen.

Aloittaisten kassojen kattavuus on kui-
tenkin rajoitettu ja varsinkin uusilla aloilla
toimivat yrittajat, joilla ei ole alakohtaista
j iirj estel yii, saattavat j ii2idii kokonaan el dke-
turvan ulkopuolelle. Suomen tavoin on mo-
nessa maassa ollut ongelmia miiiiritellii pal-
kansaaj ana toimimisen j a yrittiij iitoiminnan
vdlistd rajaa.

Korvaustaso vaihtelee
Lakisditeisen eldketurvan taso on vaihtele-
va. Jopa tasasuuruisten kansaneldke-etuuk-
sien korvaustaso vaihtelee: Isossa-Britanni-
assa keskimddrdinen nettoeldke on alle 30
prosenttia nettotuloista, mutta Alankomais-
saja Tanskassa pddstidn noin 50 prosenttiin
nettotulosta.

Tasaeldke kuitenkin merkitsee, ettii pie-
nituloisilla korvaustaso on selvdsti suurem-
pija parempituloisten eldketaso voi taas jiiii-
dii hyvinkin pieneksi. Ansiosidonnaisia
etuuksia maksavissa Belgiassa ja Italiassa
nettokorvaavuustaso on myos keskimiiiirin
42 - 50 prosenttia, mutta se toteutuu yhtA-

liiisenii eri suuruisilla tuloilla.
Kansaneldkkeen lisdksi ansiosidonnaisia

etuuksia maksavissa Ruotsin ja Suomen
j iirj estelmiss?i bruttoeliikkeen tavoitetaso on
noin 60 %o tydtulosta.

Ruotsissa eldkkeeseen oikeuttavien tyri-
tulojen katto merkitsee, ettd korvausaste on
pienempi, jos tulot ylittavat 150 000 mk vuo-
dessa.

Suomessa tyotulon yldraja onYEL:n pii-
rissii 434 500 markkaa vuodessa, joten
lakisddteinen eldke yleensd riittdd tavoitteek-
si asetetun toimeentulon tason turvaamiseen.

Yleisissii yrittiij iii koskevissa tai alakoh-
taisissa jiirjestelyissd turva vastaa palkansaa-
jien eliikkeelle asetettuja tavoitteita eli eliike
on noin kaksi kolmasosaa palkasta. Pakolli-
sissa jiirjestelyiss[ on kuitenkin yleensd va-
kuutusmaksun perusteena olevilla tuloilla
150 000 - 200 000 markan yldraja, mistd
johtuen vapaaehtoiset lisdvakuutukset ovat
yrittiij illii ylei siii.

Yrittajat ovat palkansaajien tavoin van-
huus-, tyokyvyttomyys- j a perhe-eldketurvan
piirissii.

Toisin kuin Suomessa monessa maassa
vanhuuseldkkeen saaminen edel lyttiiii eliike-
iiin tiiyttiimisen lisiiksi yritystoiminnan lopet-
tamista. Myos eliikkeen varhentamisessa voi
olla rajoituksia, esimerkiksi Belgiassa eldke-
idn jousto viidellii vuodella ennen 65 vuo-
den ikiiii ja Tanskan varhaiseldkemahdolli-
suus eivdt koske yriniijiii.

Yleisen eldketurvan etuuksiin kuuluvat
Belgiassaja Ranskassa vain vanhuus-ja per-
he-eliikkeet, sillii ty<ikyvyttomyyseliikkeet
maksetaan sairausvakuutuksesta.

Valtio osallistuu rahoitukseen
Sil loin, kun yrittiij ien pakollinen elSkevakuu-
tus on pelkdstddn kansaneldkkeen varassa,
eldketurva on rahoitettu verovaroin tai veron-
I uontoisin vakuutusmaksuin.

Yrittajien eliikejiirjestelyt saavat Bel-
giassa, Espanjassa, Italiassa, Itdvallassa,
Kreikassa, Luxemburgissa, Ranskassa ja
Saksassa valtion rahoitusta noin I 5 - 30 pro-
senttia eldkemenoista tai valtio takaa el6k-
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Alankomaat

yleinen sosiaa-

yleinen sosiaa-

jiirjestelmiiii

Yrittiijien, vapaiden ammatinharjoittajien, no-
taarien sekd maanvi lj el ij tiiden eliikkeistii kus-
takin omat lait, jotka on integroitu palkansaa-
jien j iirjestelmdn kanssa

Kaupunkien ja maaseudun yrittiij illii erilliset
jiirjestelmiit yhdessii palkansaaj ien kanssa

Maatalous- ja muilla yrittAjille omat jiirjes-
telmdt, jotka liittyviit kiinteiisti palkansaaj ien
el6kej?irjestelmiin

rva EU-maissa
2. pilarin lisiiturva

Eliikekassat

AvustuskassatKreikka

3 toimialalla pakollinen (yhdes-
sd vain perhe-eltike), maatalous-
yrittaj i llii vapaaehtoinen

Belgia

Espanja

Irlanti

Iso-Britannia

ItaIia

Itiivalta

Luxemburg

Portugali

Ranska

Yleinen kansanvakuutus

Yrittiijien yleinen jrir.jestehnii. joka on osittain
sopeutettu palkansaaj ien jiirj estelmiiiin

1. pilarin lakisiiiiteinen turva

Ruotsi

Saksa

Suomi

Tanska

keiden maksamisen. Kreikan, Ranskan ja
S aksan maatal ousyrittiij ien el iikej iirj este lyt
rahoittaa p[[osin valtio kuten Suomessakin.

Yritt[jien vaiaa lakisiiiiteinen eldketur-
va on monissa maissa johtanut siihen, ettd
valtion tuki kanavoituu verohelpotuksina
tiiydentiiviin vakuutusj iirj estelyihin. Veron-
kevennysten kohdentaminen on kuitenkin
vaikeaa ja niihin asetetut tavoitteet voivat
j[[dii saaruttamatta.

Yleinen kansaneldkevakuutus ja
yleinen I isiieliikej iirj estelmd

Maatalousyrittiij ien j [rjestelmii
Kiisiteollisuuden harjoittajat tyontekrjoiden
j firjestelmiissii
Opettaj at, ketilot, lakimiehet toimihenkiloi den
jiirjestelmiissii

Yleinen kansaneldkevakuutus
Maatalous- ja muiden yrittiijien eldkkeisti oma
laki, integroitu palkansaajien jiirjestelmhn
kanssa

42 ammattikohtaista
alueellista kassaa

Yleinen kansanelhkevakuutus

tiimistii tai liikenevien varojen kiiyttrimistii nen.
oman yritystoiminnan kehittdmiseen. Vapaa-
ehtoi suus saattaa j ohtaa vaj aaseen vakuutus-
turvaan myos yritystoiminnan alkuaikoina
tai taloudellisesti vaikeissa suhdannevaiheis-
sa.

RiittevA lakisddteinen tai muutoin jdr-

Aktiiviyrittbjii voi pitiiii tarkoituksen- jestetty pakollinen eldkevakuutus on ainoa
mukaisena vapaaehtoisena vanhuudentur- keino varnrasti turvata myos yrittiijien el6-
vana muussakin muodossa tapahtuvaa sdds- keturvalle asetettujen tavoitteiden toteututni-

BO LLTNDQVIST
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Parannusta
yn tytitttimyysturuaanttaiien

Vuoden 1993 loppuun saakka tycittomyys-
turvalain (TTL) siiiinncikset mahdollistivat
sen, ettd ty<ittom?iksijiiiinyt yrittiijd on voi-
nut saada tarveharkintaista peruspAivdrahaa.
Silloisten sidnncisten perusteella mycinnetty
pdivdraha piiiittyy kuitenkin viimeistddn
31.t2.1995.

Tycitt<imyysturvalakia muutettiin vuoden
1994 alusta niin, ettd my<is peruspdivdrahan
saamisen ehdoksi tuli samanlainen ty<issd-
oloehto kuin ansiopdivdrahassa jo ennestddn
oli: 26 vrikkoa palkkatyossii tyoskentelyii 24
kuukauden aikana ennen tydttdmyyttA.

Tdssd vaiheessa mahdollisuus perus-
pdivdrahaan meni niiltii yrittiijiltii, joiden
tyottomyys alkoi vuoden 1994 puolella. Hei-
diin tycittomyysturvakseen j iii tarveharkintai-
nen tyrimarkkinatuki.

Tytitttimyysturvalai n
mukainen yritttijii
Tyottomyysturvalain mukaan yrittiijii on
el inkeinon- tai ammatinharj oittaj a, j oka priii-
tointaan varten on velvollinen ottamaan it-
selleenYEL- tai MYEL-vakuutuksen. Tdten
myos avoimen yhticin yhtiomies ja komman-
diittiyhtion vastuunalainen yhtiomies ovat
yrittiijiii.

"Varsinai sten yrittiij ien" I i siiksi yrittiij ii
on myos sellainen yrityksen osaomistaja, jol-
la oman asemansa ja oman tai perheenjdsen-
tensd omistuksen kautta on mddrddmisvalta
yrityksessi siten, ettd hdn voi itse merkittd-
vdsti vaikuttaa ty<illistymiseensd yritykses-
sd ja omaan tycittrimyyteensd.

Osaomistajan kohdalla voi joissakin ti-
lanteissa olla niin, ettii henkiki onTTL:n mu-
kaan yrittiij ii, mutta ty<ieldkelakej a sovellet-
taessa hdn tyoskentelee TEL- tai LEL-tyo-
suhteessa.

Tytittdmfr ksi jtid neel lii yrittiiiii I li on nyt tietyi n ehdoi n
oikeus joko perus- tai ansiopeivfirahaan,

ku n tydttdmyystu rva !a i n sdd nndkset ulotettii n koskemaan
my0s yritteiie vuoden 1995 alusta.

Tydssdoloehto edellfidd
kahta yrittijdvuotta
Tyoeliikelaeissa pakollisen YEL- ia MYEL-
vakuutuksen piiriin kuulumisen ansioraja on
matalampi kuin TTL:ssa yrittajan tycissii-
oloehtoon vaadittava ansioraja. KaikkiYEL-
ja MYEL-vakuutetut eivdt siten tiiytiiTTL:n
tycissSoloehtoa.

Yrittajan tyossSoloehto tdyttyy, kun hdn
on tyottomyyttii liihinnii edeltdneiden 48 kuu-
kauden aikana tyciskennellyt yrittiijiin?i yh-
teensd viihintiiiin 24 kuukautta. Perus- ja
ansiopdivdrahassa on sama tyossdoloehto.

Tyossdoloehtoon luetaan ne kuukaudet,
joina yrittiijiilld on ollut viihintiiiin 40 kertaa
peruspdivdrahan suuruinenYEl-vakuutus eli
4 720 marl<kaa kuukaudessa. Vdhintdbn sama
tyotulomiiiirii vaaditaan myos tycisuhteessa
ty<iskentelevdltd osaomistajalta. MYEL-va-
kuututetulla riittAa, ettA tycitulo on puolet tds-
ta.

Jos yrittiijii liittyy yrittiijid varten perus-
tettuun tyottomyyskassaan -yrittdj dkassaan,
hdn valitsee itse vakuutuksensa perusteena
olevan ty6tulon. Yleensd se on sama kuin
YEL- tai MYEl-vakuutuksen tyotulo. Niii-
td suurempi se ei voi olla. Ansiopdivdrahan
suuruus lasketaan tyotulon perusteella.

viimeistddn noin kahden vuoden ja neljiin
kuukauden kuluessa yrittiij iitoimin nan pddt-
tymisestd.

Yritystoiminnan lopettamiseen liittyvd
yritysomaisuuden myyntivoitto estdd tyott<i-
myyspdivdrahan maksamisen ajalta, jolle
myyntivoitto voidaan jaksottaa tycitulon pe-
rusteella. Menettely on samantapainen kuin
palkansaaj illa ns. kultaisten kddenpuristusten
maksamisen yhteydessii. Tdmd pdivdrahaton
aika voi vaikuttaa elSkkeen tulevan ajan oi-
keuden sdilymiseen.

TTL:n muutoksen myota yrittAjille tu-
lee mycis mahdollisuus saada tyottrimyys-
eliikettii. Kiiytiinnossii tiimii ei toteudu heti,
koska tycissdoloehto on pitkii ja tyottri-
myyspdivdrahaa on senjdlkeen saatava 500
piiiviiii ennen kuin tyottomyystodistus voi-
daan antaa.

Pelkiistiiiin tyrimarkkinatukea saanut
henkilo ei voi saada tycittomyyseliikettii.

IRMA KORTESOJA
EIriketurvakeskuksen

lakiosaston
yhteyssihteeri

Tydttdmyyseldkkeelle
pdiisy mahdollista
Yrittiij iil le voi daan maksaa tyottrimyyspiiivii-
rahaa enintddn 500 piiiviiltii neljiin periikkiii-
sen kalenterivuoden aikana. Toisin kuin pal-
kansaaj il la ei yrittiij il lii ol e I i siipiiiviioikeutta
eli mahdollisuutta saada pdivdrahaa 60 vuo-
den i6n tdyttdmiskuukauden loppuun.

Tyoeliikettri laskettaessa eldkkeessd voi
tydttdmyyspaivdrahapdivien avulla siiilyii tu-
levan ajan oikeus,jos eldketapahtuma sattuu

T-yueuxr*
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YELi, eri yhtitimuodot
Yrityksen omistussuhteet ja iohtava asema

ovat tiirkeitii tekiitiitd, kun osakeyhtitin osakkaaseen
sovelletaan yrittiiiien eldkelakia.

Perusedel lytyksend yrittdiien eld kela i n pi i ri i n
kuulumiselle kuitenkin aina on, ettd henkiltin on

osallistuttava tytintekoon - pelkkti omistaminen ei riitd.

Suomessa asuva ansiotytitd tekevd henkilo,
joka ei ole tdss6 tyossddn tyo- tai virkasuh-
teessa, kuuluu YEL:n piiriin.

Lisiiksi edellytetddn, ettii yrittiijii on 18-
64-vuotias. Yritystoiminnan on pitiinyt jar
kua yhtiijaksoisesti neljd kuukautta yrittiijiin
tiiytettyii l8 vuotta ja yrittiijiin YEl-tyritu-
lon on oltava viihintiiiin 26 042 markkaa vuo-
dessa.

Yksin yritystoimintaa harj oittava henki-
lo, joka ei ole minkiiiin yhtion osakas, kuu-
luun myos YEL:n piiriin. Esimerkkinii tiil-
laisesta ovat erilaiset ammatinharjoittaj at ku-
ten ),ksityislaiik2irit, autoihj at j a asianaj aj at.

0sakeyhti6n osakas
YEL:n piiriin kuuluu osakeyhtion osakas,
.joka toimii yrityksessd johtavassa asemassa.
Lisiiksi edellytetiiiin, ettii hiin omistaa yksin
tai yhdessri perheenjdsentensd kanssa yli
puolet yhtitin osakephiomasta taikka heidiin
omistamiensa osakkaiden iiiinimiiiirii on yli
puolet kaikkien osakkaiden ddnimddrdstd.

Sidnncistd osakkeiden omistamisesta on
tulkittu siten, ettd johtavassa asemassa ole-
van toimihenkilon on omi stettava viihintiiiin
yksi osake. Ndin ollen ns. nolla-omistaja ei
kuulu YEL:n piiriin, vaikka hdnen perheen-
jdsenensd omistaisivat osake-enemmiston
yhticissii tai heidiin osakkeidensa tuottama
iiiinimiiiirii olisi yli puolet kaikkien osakkei-
den iidnimddrdstd.

Johtavassa asemassa olevana pidetiiiin
muun muassa toimitusjohtajaa, hallituksen
jiisentii sekd esimerkiksi osakeyhtion hallin-
tojohtajaa ja markkinointijohtajaa. Samoin
nimenkirjoitusoikeus yhtiossii osoittaa joh-
t&\'aa asemaa.

Osakeyhtion hallituksen varajdsenyys ei
scllaisenaan riitri tuomaan johtavaa asemaa
yrityksessri. Varajdsen vakuutetaan YEL:n
mukaan, jos jokin muu johtavaa asemaa
osoittava tunnusmerkki tdyttyy, esimerkiksi
-ios varajisenelld on yhtion prokura.

Muussa tapauksessa YEL:n sovelta-
mincn tulee kysymykseen vain, jos varajdsen
toimii pitkiin ajan varsinaisen jdsenen tilalla.
Tiilloin varajdsenelld on toimivalta yhtion
asioissa siten, ettd hdnen voidaan katsoa ole-

van johtavassa asemassa.

Avoimen yhti6t, kommandiitti-
yhtiOt ja muut yhteisdt
Avoimen yhtion osakas ja kommandiittiyh-
ticin vastuunalainen yhtiomies kuuluvat
YEL:n piiriin. Osakkuuden suuruudella ei
ole merkitystd.

Kommandiittiyhtion dinetrin yhtitlmies
ei kuulu YEL:iin. Jos hdnelle maksetaan
palkkaa, hdn kuuluu tytisuhde-eliikelakien
piiriin. Jos palkkaa ei makseta, iiiineton yh-
tiomies j iiii tyrieldketurvan ulkopuolelle.

YEL:ii sovelletaan mytis muun yhteistin
sellaiseen osakkaaseen, joka on henkilokoh-
taisesti vastuussa yhteistin sitoumuksista.
Esimerkkind tdllaisesta yhteisostii on ja-
kamaton kuolinpesd, rekisteroimdton yhdis-
tys ja osakkaiden yhteiseen lukuun toimiva
koneyhtym6.

Viilillistii omistusta koskeva oikeuskiiy-
tdnto muuttui vakuutusoi keuden piiiitoksill ii
vasta muutama vuosi sitten. Tiitii ennen vdlil-
listh omistusta ei otettu huomioon eliikela-
keja sovellettaessa.

Perheeniisen
Tytieliikelakej a sovellettaessa perheenjdsene-
nii pidetiiiin henkiloii, joka asuu vakituisesti
samassa taloudessa yrittiijiin kanssa ja on
hiinelle tai hdnen aviopuolisolleen sukua
suoraan ylenevdssd tai alenevassa polvessa.
Perheenjdseniksi katsotaan myos yritttijiin
ottolapset, ottovanhemmat sekd ndiden avio-
puolisot.

Sen sijaan sisarukset eivdt ole YEL:n
tarkoittamassa mielessd perheenj dsenid vaik-
ka asuisivatkin samassa taloudessa.Yrittiij[n
avopuolisoa pidet2iiin perheenjiiseneni, jos
heillii on yhteinen lapsi.

Vdlillinen omistus
Osakeyhticissd johtavassa asemassa ty<is-
kentelevd henkilo voi kuulua YEL:n piiriin
viilillisen omistuksen kautta, vaikkei hiin
omistaisikaan osakeyhticin osakkeita.

Se on mahdollista silloin, jos hinelli on
osakeyhtiossii kuitenkin tosiasiallinen md6-
rddmisvalta muun yrityksen kautta: esimer-
kiksi henkilo C omistaa yhtion B, joka taas
omistaa yhtion A. A:ssa johtavassa asemas-
sa tyoskentelevd C ei omista A:n osakkeita.
C:n tyoskentely yhtiossii A vakuutetaan
YEL:n mukaan, koska hiinellii on yhtiossiiA
tosiasiallinen midrddmisvalta B:n kautta.

Viilillinen omistusoikeus voi toteutua
myos siten, ettd avoimessa yhtiossd tai kom-
mandiittiyhtiossii johtavassa asemassa
tyoskentelevd henkilo kuuluu YEL:n piiriin,
vaikka ei olisikaan tillaisen yhtitin osakas.

Niiin tapahtuu silloin, jos henkilo A
omistaa osakeyhtiot B ja C, jotka taas ovat
avoimen yhtion D ainoat osakkaat. A toimir
D:ssd johtavassa asemassa. Tiilloin A kiiyt-
tiiii miiiiriiiimisvaltaa yhtirissd D, vaikka ei itse
olekaan henkilokohtaisesti yhtion D osakas.
Niiin ollen A:n tyoskentely D:ssd kuuluu
YEL:n piiriin.

Ei osakkaana olevan perheen-
jdsenen vakuuttaminen
Yhtiomiehen perheenjdsen, joka ei ole yh-
tion osakas mutta joka tyoskentelee avoimes-
sa yhtiossd tai kommandiittiyhtidssii, ei kuu-
IuYEL:n piiriin. Jos perheenjdsenelle makse-
taan palkkaa, hdnet on vakuutettava tyosuh-
de-eliikelakien mukaan.

Samoin tyosuhde-eliikelakien mukaan
vakuutetaan osakeyhtiossd tyoskentelevd
osakkaan perheenjdsen, joka ei omista yhti-
on osakkeita.

Yksityinen toiminimi
Yksityisen toiminimen omistaja kuuluu
YEL:n piiriin. Samoin YEL:n piiriin kur"rlu-
vat tillaisessa yrityksessd ilman palkkaa
tyriskentelevdt omistajan aviopuoliso ja sa-
massa taloudessa asuvat lapset. Jos aviopuo-
lisolle tai lapsille maksetaan palkkaa, he kuu-
luvat tyosuhde-eldkelakien piiriin.

MARKKU SIRVIO
Ekiketurvakeskuksen

neuvonta- j a va lv ontao,s as to n
apul a i s o s as t op dd I li kkd
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r'rratton qaeab
Toisenlainen,
kokemukseen perustuva ndkemys

Lehtenne tuoreimmassa nume-
rossa julkaistun, toimitusjohtaja
Matti Uimosen haastatteluun pe-
rustuvan artikkelinne johdosta
pyydiin kunnioittavasti lehdes-
sdnne tilaa seuraavalle.

"Varsinkin Aurela on aivan
suotta naulittu ristille. Mielestiini
hdn mennessiidn Eliike-Kansaan
meni junaan, jonka vauhti j a kul-
kusuunta oli jo sdddetty."

Edellii lainatusta ja artikke-
lista kokonaisuutena saa sen mie-
likuvan, ettd Pesonen olisi saat-
tanut yhtion toiminnan tuhon
uralle. Tuhon urasta lienee oikeu-
tettua puhua nyt kun tietiiZi, mik?i
tuon uran piiiissii oli.

Olin Kansa-yhtymii Oy:n
palveluksessa marraskuusta 1 978
heindkuuhun I 988. Pesonen pois-
tui Kansasta syyskuun 1986 lo-
pussa ja Aurela tuli Eliike-Kan-
san toimitusjohtajaksi kevddn
korvassa samana vuonna. Sain
sen vaikutelman, enkd epdile sen
totuudenmukaisuutta, ettd tulles-
saan taloon, Aurela ei tiennyt, ettd
Pesonen ldhtee muutaman kuu-
kauden kuluttua.

El6ke-Kansan perustamisen
aikoihin, siis 1975 Pesonen ker-
toi saaneensa edesmenneeltd Erk-
ka Stenbergiltii idean perustaa
erillinen TEl-yhtio muun muas-
sa siksi. ettii josTEL-toiminta so-
sialisoidaan niin siihen tarkoi-
tukseen on oma erillinen paketti
varoineen ja velkoineen.

Tarkoitus oli, ette el5keyhti-
oon ei kerrytetd sanottavia piilo-
varauksia. Toimintapolitiikkaa
lienee noudatettu yhtion loppuun
asti.

Kuuluisaksi tulleen dekon-
sernointilain valmistelussa 1 986
menivdt Aurelan ja Pesosen nii-
kemykset ristiin. Pesonen vastusti
lakia, mutta ei ryhtynyt en66 asi-
assa sen aktiivisemmaksi kuin
toteamaan, ettii lailla saavutetaan
juuri pdinvastainen kuin mitA sil-
ld tavoitellaan.

Aurela oli kiihkeiisti lain val-
mistelun kannalla koska sen ku-
viteltiin edistdvdn eldkevakuu-
tusyhtioiden itsendisyyttd "kon-

sernin" muiden vakuutusyhtioi-
den joukossa. Tiillaisia itsendis-
tymisen tarpeita oli tuolloin myris
Juhani Salmisella llmarisessa.

Laki saatiin aikaan kun asiaa
vastustavaan kirjeeseen ei Kan-
sassakaan saatu Eero Rantalanja
Matti Packalenin nimien lisiiksi
AlttiAurelan nime[.Tuo laki teki
mahdolliseksi sen, ettd "konser-
nin" muut yhtiot voivat myydii
el2ikeyhtiolle omaisuutta ja tu-
louttaa kauppavoitot konserniti-
linpii?itoksissii.

Kumpi sitten on autuaampaa
eldd "alistettuna" varakkaana vai
mennd konkurssiin itsendisend,
siiniipii kysymys.

No mainittu laki ei suinkaan
saattanut Eliike-Kansan junaa tu-
hon raiteille, mutta lain mahdol-
lisista jiilkivaikutuksista yhtion
kohtaloon ei totta vie voi aina-
kaan Pesosta syyttii2i.

Kesiillii 1986, jolloin toimin
muun muassa Eldke-Kansan
hallituksen sihteerind ei vielii
mikiiiin viitannut ainakaan yhti-
on hallituksen poytiikirjojen ja
konsernin j ohtokunnan p<iytii-
kirjojen mukaan siihen, ettA Ela-
ke-juna olisi potkaistu liikkeelle
siiiidettyli vauhtia kulkemaan.

Myoskii?in Jorma Kallenauti-
on kirjoittamasta "Kansojen
historiasta" ei loydii mainintaa
tuosta junateoriasta. Mainitusta
kirjasta on kylliikin luettavissa
Aurelan tunnustus, ettd hdn mi-
nisteriostii kiisin kehotti vakuu-
tusyhtioitii liihtemdhn ulkomaille.

Niiin ollen, kun Eliike-Kan-
sa ei kuulunut Kansa-yhtymd
Oy:n konserniin ja muutenkin,
pidiin Erkki Pesosta ilmeisen
syyttomiinii Eldke-Kansan kohta-
loihin vuoden 1986 jiilkeen.

JK.
Nyt kun Elanto on "levinn1,t" niin
saanee muistella sen liihtoii Kan-
sasta Ilmariseen. "Rinta oli rot-
tingilla" Elannon edustajilla, kun

he kiiviviit solidaarisuussyistii,
mutta ehkd hieman ilkkuen, ker-
tomassa Pesoselle aikomukses-
taanja ennen kaikkea siirron eh-
doista. Kiiynnin jiilkeen Pesonen
kertoi onnitelleensa delegaatiota
hyvistii ehdoista, jollaisia Kansan
hallinnoimista tycieldkevaroista ei
voitu myontdd.

LEL TYOELAKEKASSA

KTM Leena Loj ander ot nimitet-
ty l.4.1995lukien LEL Ty<ielii-
kekassan atk-piiiil I i koksi.

Leena Lojander

OY PORASTO AB

Oikeustieteen kandidaatti, osas-
topiiiillikko Anneli Alaluusua on
nimitetty Poraston toimitusj ohta-
jan varamieheksi 1.2.1995 alka-
en. Hdn hoitaa tehtdvdd osasto-
piiiillikcin toimensa ohessa.

Oikeustieteen kandidaatti, j aosto-
piiiillikko Sirkka Hrinninen on
nimitetty asiakaspalvelupiiiil li -
koksi 1.1.1995 alkaen.

Atk-suunnitt elijd Timo Frans s i I a
on nimitetty projektipiiiillikoksi
1.2.1995 alkaen.
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Tiedoksi

Toukokuun alusta alenee tycielii-
kelakien viivdstyskorko nykyi-
sestd l6 prosentista.Korko laskee
kolmella prosenttiyksikollii eli
uusi korko on I 3 prosenttia.

Uusi korko riippuu Suomen
Pankin vahvistamasta viiteko-
rosta, jonka puolestaan miiiiriiii
kolmen kuukauden markkinako-
ron (kiiytiinncissd helibor) vuosi-
keskiarvo. Tiihiin lisiitiiiin vielii
seitsemdn prosenttiyksikkrid.

Korko on voimassa tdmdn
mddrdisend kuluvan vuoden lop-
puun. Sen jiilkeen korko m?iiiriiy-
tyy kalenterivuosittain edellisen
joulukuun heliborin (+7 o/o) mu-
kaan.

Alennus koskee vakuutus-

Tietoa ulkomaisista
eldkejdriestelmistd
Eldketurvakeskuksen kiisikirj a
muiden maiden eliikejiirjestelmis-
td on valmistumassa. Kiisikirja
ilmestyy ensin kolmena kansio-
na: Eldketurva Ldnsi-Euroopassa,
Eldketurva mui ssa pohj oismaissa
ja Eliiketurva Euroopan ulkopuo-
lella.

Kansioiden tietoja on tarkoi-
tus jatkossa piiivittiiii maittain.
Myohemmin syksyllii kansioiden
tiedot julkaistaan myos kirjana.

Eldketurva Ldnsi-Euroopas-
sa -kansioon ovat valmistuneet
selvitykset seitsemdn maan eld-
kej iirjestelmistd. Maat ovat Alan-
komaat, Belgia, Espanja, Irlanti,
Iso-Britannia, Italia ja Itdvalta.

Kustakin maasta kerrotaan
lakisddteisestii viihimmiiiselii-
keturvasta ja tyoelSketurvasta
sekii tyomarkkinasopimuksiin pe-
rustuvasta 1is[eldketurvasta ja
tyonantaj akohtai si sta lisiielii-
kej iirj estelyistd.Tdmdn yhteniii-

maksun viivdstyskorkoa, jota pe-
ritiiiin, jos maksua ei tule 25 pai-
vdssd erdpdivdn j6lkeen. Sama
sddntci pdtee ulosoton yhteydes-
sd perittdvddn viivdstyskorkoon
(TEL l9 $:n I mom.).

Virvristyneelle eliikkeelle ja
muulle etuudelle maksetaan vii-
vdstyskorotusta (TEL 19 d $).
Myos viiviistyskorotus alenee
toukokuun alusta samalla taval-
1a.

Ennen vuotta 1985 vaihtui
tyoeliikelakien viivdstyskorko ka-
lenterivuosittain. Nyt on palattu
entiseen jdrjestelm6dn. Syynd on
se, ettd yleisessd korkolaissa on
vuorostaan otettu kAyttoon vaih-
tuva korko. Tavoitteena on. etta

sen viitekehyksen puitteissa mai-
ta on mahdollista yleisellii tasol-
la vertailla keskenddn.

Ktisikirjan varsinainen tar-
koitus ei kuitenkaan ole valmiin
vertailevan tiedon tuottaminen,
vaan tavoitteena on antaa yksi-
tyiskohtaista tietoa eri maiden
eliikej iirj estelmistd sitd tarvit-
sevien kdyttcirin.

Kansiosarjaa tai yksittiiisiii
kansioita voi tilata Eliiketurvakes-
kuksen postituksesta, PL I I,
00521 Helsinki, puh. 90- 15 I I ,

fax 90-1481172.
Seuraavat maaselvitykset

kansioon Eldketurva Liinsi-Eu-
roopassa valmistuvat kesdkuun
lopussa ja ne toimitetaan kansi-
on tilanneille. Kansio "Eldketur-
va muissa pohjoismaissa" valmis-
tuu elokuun lopussa ja kansio
"Eldketurva Euroopan ulkopuo-
lella" lokakuun loppuun mennes-
s6.

Sinikka Laitinen

viivdstysseuraamukset paremmin
vastaisivat talouseldmdssii vallit-
sevaa korkokantaa.

Eldketurvakeskus on antanut
uudesta korosta LA:n tiedotteen.
Tarkemmat ohjeet annetaan yleis-
kirjeessii. TELA hoitaa tiedo-
tuksen ulosottomiehille.

Vi ivdstyskorot alenevat
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fLAKETtfTOA
I\IJA{fPOITIA
Ellketietoa numeroina 1994 Kortissa on tietoja keskimiiiiriii-
kortti on ilmestynyt. Se sisiiltiiii sistd kuukausieliikkeistii lakikoh-
keskeisiii tietoja tyoeliikkeistii, taisesti. Mukana on myos esi-
sosiaalimenoista, kansataloudes- merkkejii kokonaiseliikkeistii.
ta ja vdestcistii. Siinii on myds ar-
vioitu vuoden 1994 vakuutus- Korttia voi tilata maksutta Eliike-
maksutulo ja -meno sekd vastuu- turvakeskuksen postittamosta.
velka.

VEL-jdriestelmfln
eldkemaksu-

prosentit
vuonna 1995

Virastokohtaisesti "rdfltiiltiidyt" prosentit
yli 1000 tytintekiiiin tilivirastoille

Aloittava n maata lousyrittEij#i n
tytituloon muutoksia
Aloittavien maatalousyrittiij ien Perustvotulo on osoittautunut lii-
tydtuloa muutetaan. Se merkitsee an koikeaksi varsinkin tiloil1a,
heidiin eldkevakutuusmaksujensa joilla on vain yksi yrittiijii.
alenemista. Lainmuutos tulee -

voimaantoukokuunarusta' 
M:?lx";'#;,:?'i';f"d:ril:1;;

Maatalousyrittiijiinii aloittavalta viidensadan arvioidaan hakevan
henkiloltii peritiiiin nykyisin eldkemaksun perusteena olevan
maatalousyrittrijien el6kelain tyotulon alennusta nyt vahviste-
mukainen maksu lain mddrddmdn tun lainmuutoksen perusteella.
perustulon mukaan kahdelta en- Tvotulon alennus tul-ee aikanaan
simmdiseltd vuodelta, minkii jiil- uiikuttamaan yrittiijiin eliikkee-
keen tyotuloa voidaan tarkistaa. 5ssn.

Valtion eliikejiirjestelmdn yleinen
eldkemaksuprosentti on 23,5
vuonna I 995. Tiistii on ty<inanta-
jan maksuosuus I 9,5 ja tyonteki-
j dn osuus nelj d prosenttiyksikkoii.
Valtiokonttori vahvistaa tyonan-
tajan eldkemaksuprosentin.

Valtiokonttori on vahvistanut
kaikille niille tilivirastoille, joi-
den palveluksessa on vrihintiiiin
1000 tyontekijiiii, virastokohtai-
sen tycinantajan eldkemaksupro-
sentin.

Prosenttia laskettaessa on

otettu huomioon muun muassa
henkikistrin ikdrakenne, erityiset
eliikeiiit sekd viraston omat tyo-
kyvyttomyysalkavuudet. Valti on
liikelaitoksille vahvistetut eldke-
maksuprosentit noudattavat sa-
maa periaatetta.

VEL:n piirissii olevista pe-
ruskoulun. lukion ja korvaavien
koulujen henkrlostostii ei makse-
ta edelleenkddn tyrinantajan eld-
kemaksua. Tyontekijiiin elzike-
maksu pidatetaen kuitenkin ndi-
denkin henkiloiden palkasta.

T-yuruqxr;
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ETK: n soveltam isratkaisuja

RUOKALAN PITAJAN ELAKETURVA
Ha utausmaan tytintekiitiiden

ruokalaa pitiinyt henkilti
katsottiin itsenfliseksi
a mmati nharioittaiaksi.

ll
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Kirkkohallitus pyysi Eldketurva-
keskusta selvittdmddn, mitii tyri-
eliikelakia henkiloon sovelletaan
siltd osin kuin hiin on toiminut
seurakuntien hautausmaan tyon-
tekij oiden ruokalan pitiij iinii.

Sopimukset tytistd
Seurakunnat ja ruokalan pitiijii
uusivat vuosittain sopimuksen
tyoste. Seurakunnat antoivat
ruokalan pitiijiille korvauksetta
vuokralle tyontekij?iin sosiaali-
tiloista keittion ja ruokailuhuo-
neen tyrimaaruokalan pitoa var-
ten.

Sopimuksen mukaan ruoka-
lan pitiijii tarjoaa seurakuntien
tyontekijoille varsinaisina tyopiii-
vind ruokaa, jonka tarvikkeet hdn
hankkii omalla kustannuksellaan.
Seurakunnat maksavat ateriasta
tarvikekorvausta ja lisiiksi miiti-
rdtyn summan palkkaa kuukau-
dessa. Korvaus ja palkka tarkis-
tetaan kustannusten j a palkkoj en
muutosta seuraten.

Keittio- ia ruokalatilan sii-
vouksesta huolehtii ruokalan pi-
tiijii ilman eri korvausta.

Ruokalan pitejelle on oike-
us harjoittaa omaan lukuunsa
vuokalle saamissaan tiloissa vir-
vokkeiden ja kahvin myynti2i.
Hdn sitoutuu vastaamaan siit6,
ettd ruoka on monipuolista ja laa-
dultaan hyviiii. Sen pitiiii vastata
seurakuntien virastotalon ruoka-
lan laatuaja tasoa.

Seurakunnat asettavat tyti-
ryhmiin ruokailun kehittZimistii,
ruoan laatua ja toiminnan tark-
kailua varten. Ruokalan pitiijiin
tulee tarvittaessa olla ryhmdn
kanssa yhteistyrissii ja ottaa sen
esitykset huomioon.

Tietoja tydskentelystd
Ruokalan pitiijii ei saanut kdyt-
tiiii tyossiiiin apulaista tai sijaista
tyonteettiij ii2i kuulematta. Lasku-
tus ruokatarvikkeista tapahtui
ruokailijoiden lukumddrdn mu-
kaan. Mikiili ruokailijoita ei o1-
lut riittdvtsti, tappio jiii ruokalan
pitdj iin vastattavaksi.

Seurakunta maksoi hiinelle
puhelin- ja stihkokulut ja hiin sai
palkallisen vuosiloman. Ansiois-
ta pid?itettiin ennakkovero. Seu-

rakunta omisti ruokalassa kdytet-
tdvdt astiat ym. vdlineet.

Eldketurvakeskuksen
ratkaisu ja perusteet
Ruokalan pitiijiiii pidettiin itsendi-
send ammatinharjoittajana ja hii-
neen oli sovellettava YEL:a.

Ruokalan pitiijii hankki ruo-
katarvikkeet omalla kustannuk-
sellaan ja laskutti tarvikekor-
vaukset seurakunnalta. Tappio j iii
hdnen itsensd vastattavaksi, j ollei
ruokailijoita ollut tarpeeksi. Hii-
nellii oli ruokalassa oikeus myos
myydii virvokkeita ja kahvia
omaan lukuunsa.

Osapuolten yhteisend tarkoi-
tuksena katsottiin o1leen, ettd ruo-
kalan pitiijii toimi tehtavAssaAn it-
sendisend ammatinharj oittaj ana.
Hiin oli vuosittain tehnyt toimin-
nastaan elinkeinoveroilmoituksen
ja hiinellii oli toimintaansa varten
myosYEl-vakuutus.

RITVA LEHTINEN
Elriketurvakeskuksen

lakiosaston
jaostosihteeri
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VakOn pddttiksid

Toimitusiohtajan irtisanomisaika -
onko site?

Toimitusjohtajalle sovittu irtisanomisai ka
oli TEL-tytisuhdeaikaa siihen asti, kunnes

toimitusjohtaja aloitti tytiskentelyn
toisen yhtidn palveluksessa.

Itrl,()tt ltLir'itii, tt.,t h)-I t).1 hlo. t!tttt/iu f .: ttt.)t/:

Toimitusjohtaja irtisanottiin
A toimi Oy:n toimitusjohtajana.
A:n ja Oy:n vdlisessd johtajasopi-
mukseksi nimetyssd sopimukses-
sa oli sovittu, ett[ kummatkin ovat
oikeutettuja irtisanomaan sopi-
muksen ilman erityista perustetta.
Irtisanomisaika oli yhtiollii 12
kuukautta ja toimitusjohtajalla 6
kuukautta. Toimitusj ohtajalle taat-
tiin palkka ja muut edut
sopimuksen mukaisina myos irti-
sanomisajalta.

Oy irtisanoi A:n 3. 10. 1991 ja
tamii paivA oli my<is hdnen viimei-
nen tyossdolopiiiviinsii. Oy j atkoi
sopimuksen mukaisesti palkan-
maksua 3. I 0. I 992 saakka, vaikka
A meni toisen yhtion palvelukseen
13.1.1992.

Vakuutusoikeuden ratkaisu
A vaati vakuutusoikeutta oikaise-
maan eldkelautakunnan p?iiitok-
sen siten, ettd hdnen sopimussuh-
teensa katsotaan kuuluvan TEL :n
piiriin 3. I 0.1992 saakka.

VakO muuttikin eldkelauta-
kunnan piiiitostii, vaikkei vaadi-
tusti. Se katsoi A:n tyosuhteen
Oy:ssd kuuluneen TEL:n piiriin
12.1.1992 saakka. A oli aloitta-
nut tyriskentelyn toisen yhtion
palveluksessa 13.1.1992. Oy:n
tiimiin jiilkeen maksamia korva-
uksia, vaikka ne onkin maksettu
irtisanomisaj an palkan nimellii, ei
voida pitiiii tyristd sovittuna vas-
tikkeena. Ne ovat korvausta.jon-
ka suorittamisen perusteena on
Oy:n ja A:n vdlinen johtajasopi-
mus. Ratkaisusta ddnestetti in.

irtisanomisajalta, vaikka tyonan-
taja ei pitiiisikiiiin hrintii tycissii
irtisanomisajan pddttymiseen
saakka. Tiimii tulkinta perustuu
tyosopimuslakiin.

TEL:ssd on erityissddnnos
johtavassa asemassa olevista
(nyk. TEL:n 2 $:n 7 momentti).
Sen mukaan mycis osakeyhtion
toimitusj ohtaj aa pidetiiiin tycisuh-
teessa olevana, jollei hiinellii ole
yhtiossii mddrddmisvalta joko
yksin tai yhdessii perheenjdsen-
tensd kanssa.

TEL voi siis tulla sovellet-
tavaksi yhtion j a toimitusj ohtaj an
vdliseen oikeussuhteeseen. vaik-
ka toimitusjohtaja katsottaisiin-
kin yhtion toimielimeksi. TEL:n
soveltamisalaa koskeva sddnnris
ei kuitenkaan merkitse sitd, ett6
kyseistii oikeussuhdetta olisi
kiisiteltiivii tyooikeudellisena ty<i-
suhteena. Toimitusj ohtaj aan tulee
kuitenkin soveltaa lain sddnnok-
sid samalla tavalla kuin mui-
hinkin "telliliiisiin".

Toimitusjohtajalle
sovattu irtisanomisaika
Toimitusj ohtaj an tulee olla tarvit-
taessa nopeasti vaihdettavissa.
Siksi on tavallista, ettd hdnen
kanssaan tehtdvissd sopimukses-
sa sovitaan mahdollisuudesta ir-
tisanoa sopimus ilman erityisid

perusteita. Usein tiilloin myris
sovitaan, etta yrityksen ollessa
irtisanojana se suorittaa toimi-
tusj ohtaj alle erityisen erokorva-
uksen irtisanomisajan palkan
sijasta. Osapuolet voivat kuiten-
kin my<is sopia irtisanomisajan
noudattamisesta ja irtisanomis-
ajalta maksettavasta palkasta ai-
van kuin tyosuhteessa.

Jos TEL:n piiriin kuuluvalle
toimitusjohtajalle on sovittu
irtisanomisaika, j ona hiinellii pe-
riaatteessa on ty<intekovelvolli-
suus, on johdonmukaista, ettd
tdllainen irtisanomisaika voi
myos olla TEl-tyosuhdeaikaa.
A:n kanssa irtisanomisajasta oli
sovittu eikii niiyttoii ollut siit6,
ettd sopijapuolet eivdt olisi tar-
koittaneet, mitd sopimukseen oli-
vat kirjoittaneet.

Perusteltu on mycis VakOn
tdssd tapauksessa tekemd rajaus,
ettd A:n TEl-tyrisuhde katkesi
siihen, kun hdn meni toisen yhti-
on palvelukseen. Sen jiilkeenhiin
A ei endd olisi voinut tehdii tyo-
td Oy:ssd syystii, joka johtui hii-
nesti itsestddn eikii Oy:stii.

HELENA TAPIO
Elciketurvakeskuken

lakiosaston
apu I a i s o s a s t o p ddl I i kkd

Pidttis
$tisu hdeselvitte Iystd
Kiistaa tuli siitii, mikii oli A:n
TEl+yosuhteen pddttymi spdivd.
Eliikelaitos antoi asiasta pii2itok-
sen, jossa se totesiA:n tyosuhteen
kuuluvan TEL:n piiriin 3.10.91
asti. Sen jrilkeen maksettu korva-
us oli eldkelaitoksen mielestd va-
hingonkorvausta eikh palkkaa,
koska osakeyhtion toimitusj ohta-
jalla ei ole oikeufta irtisanomisai-
kaan. Pddt<is ei muuttunut el6ke-
lautakunnassa.

Toimitusjohtajan
oikeude!!inen asema
Asiassa oli kysymys toimitusjoh-
tajan oikeudellisesta asemasta:
Onko toimitusjohtaja yhtion toi-
mielin vai voiko hdn olla tyosuh-
teessa yhtiocin? Jos toimitusjoh-
tajaa pidetiiiin toimielimen6, voi-
ko hiincllii olla sellaista irtisano-
misaikaa, joka luetaan TEL-tyo-
suhdeaikaan siita riippumatta,
edellytetiiiinko hiineltii tyrintekoa
vai ei? Tyrisuhteessa olevalle
tycintekij iil lehdn karttuu eliikettii

TWemxe*
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TI JAARUIOLI
Yrittiij [eI flkelakien piiris sii vaku utet ut j a yrittiij ii ekikettei s a avat

Vuosi
31.12.

YEL-
vakuutettuja

YEL-
eliikkeitii

Vakuutettuja
Eliikkeitii

53,2
4,1
2,',|
2,7
2,4
2,0
2,0

Piiiittyneet

MYEL-
vakuutettuja

392 304
297 500
243 486
210 779
174 849
153 837
150 000

4t%

MYEL
Alkaneet

MYEL-
elIkkeitii

s 626
103 938
163 592
205 817
235 999
236 002
244 219

53%

Vakuutettuja
Etiikkeitii

YEl-vakuutettujen mdiirti pysyi koko 1970-luwn 100 000 paikkeilla, mutta kiiiintyi kasvuun 1980-luvulla.
Viime vuosina lukumiidr?i on pysynyt liihell?i 160 000:tta.

MYEl-vakuutettujen m56r[ on suhteellisen tasaisesti laskenut liihes 400 000:sta 150 000:een vuonna 1994.
MYEl-vakuuettujen miiiirii alitti wonna 1993 ensimmiiisen kerranYEl-vakuutettujen mddrin.

Vakuutettujen ja eliikkeiden suhdeluvusta ndkee, ettii kunYEL:sst viime vuosina on ollut noin kaksi
aktiivivakuutusta yhte eliikettii kohti, on MYEL:ssii liihes kaksi el?ikettii yht?i aktiivisuhdetta kohti.

Yrittiij iielfl kelakien piirissil alkaneet j a pii:ittyneet vakuutukset

1970
1975
1980
1985
r990
1993
1994

1977
1980
1985
1990
r993

108 600
96 700

t04 645
139 090
163 602
155 805
160 000

32%

69,7
2,9
1,5
1,0
0,7
0,7
0,6

- nalsla:

Vuosi
31.t2.

2 041
23 596
38 642
5t 432
67 459
76 338
79 527

31%

1. kerran
alkaneita

ll 40s
8 211

t4 3s4
l5 811
t5 892

YEL
Alkaneet

t2 456
9 660

t6 812
t9 043
20 931

8 953
7 889

t2 524
15 989
t8 296

6 808
6 597
7 6tt
5 732
3 902

19 850
t5 329
l5 935
t2 t7t
13 019

1. kerran
alkaneita

6 017
5 886
6 697
4 984
3 24t

Piiiittyneet

YEl-vakuutuksia alkaa vuosittain enemmdn kuin p2iiittyy, joskin ero on viime vuosina kaventunut.
Vaikka alkamiset ja piiSttymiset ovat lisiiiintyneet voimakkaasti, on ensimmdisen kerran
yrittiijiksi alkaneiden vakuutettujen miiiirii pysynyt jokseenkin ennallaan.
MYEl-vakuutuksissa alkamisten ja pii2ittymisten ero on kasvanut.

Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettuja yrittiijiii on viime vuosinaYEl-puolella ollut noin 9 000
ja MYEl-puolella noin 14 000.-Heidiin yrittiijiiioimintansa kuuluu yriuiijfl1ain piiriin,
mutta se on siinii miiiirin sivutoimista, ettii heidiin muusta ansiotytistii karttuva eldketurvansa
katsotaan riittAveksi.

MIKKO PELLINEN
Ekiketurvakeskuksen

tilasto-osaston
projektipddllikki)

I
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(UJAYRIffiJEM
Yrittiijiitoiminnan pririttyminen ja eliikkeen alkaminen 1993

Piiittyneen yrittlij iitoiminnan kestosta:

Vuoden aikana pii?ittyneet yrittiijiivakuutukset

- alle vuoden kestiineitii

- l- 4vuotta

- 5- 9vuotta

- 10 - 14 vuotta

- 15 vuoua ja enemmdn

Yrittiij Sivakuutuksen pliittymissyiti

- ilman eldketapahtumaa

- omaeldketapahtumaan

- niiistii vanhuuseldkkeitd

- perhe-eliiketapahtumaan

YEL

l8 300
18%
40%
t6%
r0%
16%

t8%
64%
t7%
t%

69 261
4 736
3 472
2 973

MYEL

13 000
2%

t2%
t3%
9%

64%

7 o/o

8t%
t0%
2 o/o

13 650 :75 o/o

4 400-24%
noin 30 %

254 = I o/o

8 7AA = 59 o/o

4900:38%
noin 30 %
400:3 o/o

Eliikkeen alkaminen
Vanhuuseldke

- eliikeiiissii uutena

- varhennettuna

- lykiittynii

- jo eliikkeellii
Perhe-eliike

- suoraan
vanhuuselSkkeeltii
tyokyvyttdmyyseliikkeeltii
muulta eliikkeeltii

Yrittiij iielrikettzi saavat 31.12.1993

Kaikki'yrittiij iiel[kettii saavat,
mukana myiis perhe-eliikkeet, henkiltiii

- keskimiiiiriinen kokonaiseldke, mk/kk

* Vain tytieliikettii saavat, henkiltrii

- keskimii2iriinen kokonaisel[ke mk/kk

- yksityisen sektorin osuus, mk/kk

* Tyti- ja Kelan eliikettii saavat, henkilti?i

- keskimiiiiriiinen kokonaiseliike, mk/kk

- tyoeliikkeen osuus, mk/kk

- yksityisen sektorin osuus, mklkk

Vanhuusellikettii saayat (my0s varheanefiuna)
Kaikki yri ttiij iie liikettd saavar, henki loii

- keskimiiiiriinen kokonaiseldke, mk/kk

Tytikyvytttimyyseliikettfl saavat (kaikki lajit)
Kaikki yritt?ij iieliikettd saavat, henkiltiii

- keskimdiirdinen kokonaiseldke, mk/kk

Tydtttimyyseliikettii saavat
Kaikki yrittiijeelekettd saavat, henkiltiii

- keskimiiiiriiinen kokonaiseliike, mk/kk

27%
5%
a%

68%

24%
t4%
2%

60%

YEL MYEL

r97 262
3 413

74 262
4 613

5 001
2 901
2 427

39 774
4 912

5 617
2 t6t
t 771

tgt 662
3 451
I 459
I 204

153 682
3 416

29 142
3 626

16 626
4 758

TY0ruiqxE*
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English Summary

The Finnish pension
programme for self-employed
persons is celebrating its 25th
anniversary this year. This
special issue of our magazine
addresses pension provision for
self-employed, identifying the
pros and cons ofthe develop-
ments that have taken place
over the past 25 years. It is
evident that the very existence
ofpension coverage for self-
employed is an advantage, not
least as a measure offsetting the
structural change taking place
within agriculture. However, in
the opinion of the majority of
the self-employed, the amounts
ofpension are not nearly big
enough. The reported income of
a self-employed person is not in
line with the value of his work
contribution to his business. As
foreseen, pension insurance is
not one ofthe top priorities ofa
self-employed person. Rather
on the contrary it is conceived
as part of the same parcel as
taxes, terms and conditions of
employment, permits and
contracts, imposed by the
bureaucratic machinery which
forms an obstacle to expansion
of self-employment in this
country. Indeed, in proportion
to the population, the number of
businesses is half that of the EU
average. There is a pressing
need for tens ofthousands of
new businesses that promote
employment more than the
capital-intensive production
industries.

Measures that encourage
self-employment are needed.
The employment pension
scheme has also something to
offer in support of self-em-
ployment. Those who are
starting up business are allowed
a discount on the rate ofthe
pension contribution for the
first three years ofbusiness.

However, only persons under
the age of 43 are eligible for
this discount. Considering that
older people who are starting
up business are in equal need of
allowances and thatjob oppor-
tunities come scarce to over 50-
year-olds, this may be the time
for agreeing on adjustments to
the age limit. Of course, this is
for the self-employed them-
selves and the government to
decide.

Underlying the issue of the
profitability of pension insur-
ance is mostly sheer business
thinking. The self-employed
consider what they will receive
in return for the contribution,
whether they will gain or lose.
What should be born in mind is
that the contribution is tax
deductible and that the insur-
ance still today comes at a
reasonable cost and that it
generally will pay itself back
with time.

A study conducted at The
Central Pension Security
Institute established that one in
four self-employed persons
found someone to take over his
business when he retired,
despite of the close-downs and
bankruptcies that have followed
in the wake of the economic
recession ofthe early 1990's.
The study also uncovered that
as many as one in three self-
employed persons continued to
work after retirement, most of
them, however, part time.

The aim of the study was to
identify the frequency of
change-of-generation pro-
grammes in business life and
what measures self-employed
persons who are transferring
their business to the next
generation are taking to guaran-
tee an income in retirement.
The study was conducted by
mail questionnaires. The sample

comprised 3 000 self-employed
persons with a pension insur-
ance policy, some of them still
actively involved in their
business, some retired. All of
the respondents were over the
age of 55. As many as 66.40/o
retumed the questionnaire.

Change-of-generation has
become less frequent since the
introduction of the self-employ-
ed persons' pensions act but is
expected to gain in popularity
once economic fortunes im-
prove. In recent years, the low
profitability and poor business
prospects have put offpotential
transferees. The study establish-
ed that change-of-generation is
concentrated by line and size of
business. More than two-thirds
of the self-employed, whether
retired or active, were engaged
in trade, services, and com-
munication. Two-thirds of the
change-of-generation pro-
grammes concerned trade and
communication, whereas
change-of-generation is rare in
lines ofbusiness based on skill
and know-how. Transferral was
typical of larger-than-average
family businesses. The trans-
ferees were on an average 32
years ofage, had received
training in the field, and had
worked in the company before
taking over.

37%o of the self-employed
continued to work after retire-
ment and transferral. Post-
retirement involvement in the
business correlated with health
and the size of the business. As
a rule, post-retirement involve-
ment was more common in
businesses ofat least 5 persons.
Such businesses were gradually
transferred, whereas in the case
of small businesses the trans-
feree took over from retirement.

The majority of the respon-
dents were disappointed with

their pension and reported that
their income had fallen in
retirement. Two-thirds of the
self-employed who were still in
business found the reported
income too small and not to
correspond with their contri-
bution to the business. 4% of
the retired self-employed
persons had taken out a supple-
mentary pension andlYo an
individual pension policy to
make up for the deficiencies in
the basic pension. The corre-
sponding figures for the active
self-employed are 5Yo and l4Yo,
indicating increased awareness
of the self-employed of their
coverage for pension benefits.
However, the higher the basic
pension of the self-employed
person, the more likely he was
to have taken out supplemen-
tary or individual pension
insurance or to have made other
financial arrangements for old
age.

Eija Puttonen
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lloinen ayrittdi
Eetu katseli ihastuksissaan pientd yrittiij iiii.

Pieni "mies" yritti tosissaan. Ensin kovasti ponnistaen omille
jaloilleen, sitten muutama askel ja trimps, suoraan pyllylleen. Sama
uudestaan, uudestaan, uudestaan. Naama kaiken aikaa iloisessa vir-
neessd.

Iloisesti yrittden, onnistuen ja epdonnistuen. Lopputuote olisi
kuitenkin loistava. Omin jaloin onneen.

Suhtautuminen toisen apuun aiheutti suoranaisen kiukunpurka-
uksen. Sanoma oli selvd, vaikka pienellii yrittiijiillii sanoja ei vielii
ollutkaan. Minii itte yritdn, en tarvi toisen apua.

Tiitii pientii iloista yrittiijdd katsoessaan Eetun ajatus liukui hii-
nen tulevaisuutensa. Itsellinen vai palkollinen?

Jos pienestd yrittejesta tulee isonakin itsellinen yrittaja, niin tar-
vitseeko hiin silloinkaan muiden eli yhteiskunnan apua ? Tuleeko
hdnestd valtion palkollinen vai suhtautuuko hdn nuivasti tiihiin apuun?

Niiitii kysymyksid nousee pienenkin yrittiijiin eteen kasapdin.
Usein aiheellisina, usein virkavallan kukkasina. Se on kuitenkin var-
maa, etti jos hdnestd isona tulee yrittiijii, hdn on individualisti, niiyt-
tdmisen haluinen, purkaa luovuuttaan ja energiaansa oman yrityk-
sensd kautta ja alulla.
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Pirkko JaaskelEiinen

Toimitusneuvosto:
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puheenjohtaja
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Elii ketu rva keskus j d rjestiiii j uh lavuoden viesti ntd ka m pa nja n yhdesEa
Keskuskauppakamarin, Pienteollisuuden Keskusliiton, Suomen Yrittfrjiiin Keskusliiton ja

YEL.elikelaitosten kanssa, _ ,r,r,l-
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Kampanjan tavoitteena on kertoa erityisesti nuoralle ja aloittaville yrittdjille
lakisddteisen YEL-vakuutusturvan merkityksestii.

Y r i ttii j ii e I d ke I a it tlyttii viit tiirtii v uon na- 25v u otta.

Lisdtietoja ja kampanjan viestintdaineistoa saa
El6keturvakeskuksen uiestintfrosastolta,
puhelin 90 - 1511 tai fafsi 90 - 1512205.

Yritetddn yhdessd.
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