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ld on erikseen oikeus.

TAYSI-IKAINEN VASTA
23-VUOTIAANA? 6
Vanhuuseldkettd alkaa karttua vasta 23 ikii-
vuoden tdyttdmisen jdlkeen. Tiimii ikiiraja on
ollut kdytossii koko TEL:n historian ajan.
Montaa ndin muuttumatonta asiaa ei ty6elek-
keen laskemisessa loydy.
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ten sarjaan kuuluvassa selvityksessd on seu-
rattu yksilollisen varhaisel2ikkeen hylkiiys-
pddtoksen saaneiden myrihempiii vaiheita.
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SOPEUTUU KANSAINVAUSry-
IVISEN HAASTEISIIN 30
"Hyvinvointivaltio, el6keturva ja kansainvd-
listymisen haasteet" -kirjassa joukko tutki-
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tulevaisuuden haasteita.

REKISTERIOTE TEHOKASTA
TYOELAKEVIESTINTAA 32
Ty<ieliikevakuutetuil le suunnatussa oteliiken-
teen tutkimuksessa etsittiin vastausta siihen,
miten rekisteriotteen saajat suhtautuvat ote-
palveluun ja kuinka hyvin ote ymmdrretddn.

NOUSUUN VAAN
ELAKETURVA
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VAKU UTUSOIKEU DELLE JULKISEN
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TURVAA NUORILLE 8
Vuoden 1993 lopussa sai tyci- tai kansaneli-
kettii 49 000 alle 35-vuotiasta.Valtaosa heistd
on lapseneldkkeensaajia, mutta joukkoon
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Vuonna 1993 eliikkeelle siirryneiden keski-
mddrdinen eliikettii kartuttava tyrisuhdeaika
oli 24 vuotta. jonka lisiiksi heille luettiin hy-
viksi kuusi vuotta ns. tulevaa aikaa.
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SAKKI ry:n puheenjohtajan Eija Tannisen Valtiokonttorin El?ikkeitten asiakaspalvelu-
mukaan termind eliikkeet sidotaan nuorten numero ka\,'tossa 24 tuntia
mielissd kiinteiisti siihen olotilaan, joka val-
litsee "kun eldmd on ohi".
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Panostuksia
tydeltikeviestintfrdn

Ponnistelut tyoeliikeviestinndn parantamiseksi ovat aina
paikallaan, mutta juuri nyt niille on erityinen tilaus. Tyotto-
ffiyyS, lama, indeksileikkaukset, Kansan, Apollon ja Vam-
malan tapaukset ovat kolhineet tyoeliiketurvan uskottavuut-
ta tavalla, jota ei voi siwuttaa.

Millii[n hattutempulla ei luottamus palaudu, mutta asial-
lisella informaatiolla saataisiin paljon positiivista aikaan.
Siksi kysynkin, olisiko jo aika toteuttaa tyrjeliikejiiryestelmdn
yhteinen lehti vakuutetuille. Lehti toisi esiin tyoeldkejii{es-
telmbn niikokulman ja muistuttaisi perusrakenteista, jotka
kaikesta huolimatta ovat vankasti paikallaan.

Mielikuvaa tyoeHkej arj estelmiisth voidaan parantaa myds
kehittiimiilld tyoeliikeviestinniin laatua. Tiimii ei maksa pal-
jon, mutta vaatii uutta asennoitumista.

Jokaisen asiakaskirjeitii, piiiitoksid, ohj eita, muistioita j a
raporttej a laativan pit[isi kunnioittaa lukij aansa kirj oittamal I a
helppotajuisesti ja lyhyesti kaiken oleellisen. Haitaksi ei ole
ripaus ihmi sliihe isyytte. S e I lai sen _hiiivyttiiii tehokkaast i kal-
sean vranomarsvaikutelman, joka tyoeliikejdrjestelmi6n
valitettavasti j oskus liitetiiiin.

Myos viestinnin vdlineiden tulee kehittyd ajassa. Siih-
kriiset tietoverkot ovat ajan tasalla ja toimivat kaksisuuntai-
sesti. Viime vuoden lopulla avatun ElMO-eliiketietopan-
kin kayttoe on syyth kaikin tavoin edistiiii ja ottaa kiiyttoon
muitakin nykyaikaisia tietoverkkoja.

Pyrkimys parempaan koskee myos Ty<ieldke-lehte6. Sen
tuore lukijatutkimus antoi arvokasta tietoa lukijoiden tar-
peista ja mielenkiinnon kohteista.

Lehden piiiilinj a on ollut ammatill isissa asioissa. Ammat-
tilehteni Tyoeliike pysyy jatkossakin, vaikka se maltillisella
tavalla uudistuu sekd visuaalisesti ettii sisiilltiltiiiin. Aihe-
alueet ulottuvat nyt tyoeliikejiirjestelmdn talouspuoleen ja eri
sidosryhmien niikokulmia tuodaan entisti enemm[n esiin.
Tiissii numerossa puheenvuoro on annettu nuorille.

Me lehden tekijiit toivomme, ettii pystymme jatkossakin
tarjoamaan Teille, arvoisat lukijat, hyodyllisen ja kiinnosta-
van Tyrieldke-lehden. Lisiiksi toivomme, ettd kannustatte
meiti antamalla palautetta ja esittiimiilli toivomuksia leh-
den sisiillosti.
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Eliikelupauksen luotettavuus on Eldketurva-
keskuksen (ETK) toimitusjohtaja Matti Ui-
mosen mukaan sitd, etti suuri yleiso uskoo
saavansa luvatut eliikkeet vanhuudessaan.
Kun ihmisillii on timd usko ja luottamus, niin
silloin jiirjestelmiillii on myos poliittinen tuki.

- Vammala, Apollo, Kansa ovat hor-
juttaneet eliikejiirjestelmdn luotettavuutta
pahemmin kuin koskaan aikaisemmin. Tah-
ra kilvessd on suurempi haitta kuin markka-
mdirdinen tappio, vaikka isoista rahoista sii-
ndkin puhutaan. Tosiasia on, ettd tyoeliike-
turvan kilpi on lommoilla ja maine mustu-
nut, sanoo Uimonen ja jatkaa:

- Taustalla on ankeat ajat, indeksisiiiis-
trit ja pelko Suomen talouden tulevaisuudes-
ta.

Suomalaisen tyoeldkej iirj estelmdn hdpe-
iin piiiviiksi kutsui Helsingin Sanomissa
vakuutusexpertti, toimittaj a Teij a Sutinen sitd
lokakuista perjantaita, jona Eldke-Kansan
selvistystila julkistettiin. Hdn muistutti, mi-
ten suomalaisen eldkesysteemin toimivuut-
ta on ylistetty. miten painotetlu sijoitustoi-
minnan tuottavuutta ja turvaavuutta. "Huk-
kaan menivdt hienot puheet", kirjoitti Su-
tinen.

Moitteeton toiminta
palauttaa luottamuksen

- Moitteeton toiminta on paras tapa kiilloit-
taa tyoelakejarjestelmdn kilpi taas kirkkaak-
si. Lisiiksi jatkossa on entista enemmdn kes-
kusteltava sekii tycieliiketurvan periaatteista
ettd ajankohtaisista kysymyksistii. Sekii teh-
dyt ettii edessd olevat ratkaisut on pystyttdvd
selkedsti perustelemaan.

Jokaisen tdssd maassa pitdd voida ym-
m?irtiiii, ettd ansiosidonnainen, hallinnoltaan
hajautettu j a tyomarkkinajiirj estcijen isdnniii-
mii tyoeliikejiirjestelmd on yhii jiirkevd, ratio-
naalinen ja kustannuksiltaan halpa tapa hoi-
taa tyrintekrjoiden ja yrittiijien eldketurva,
Uimonen linjaa.

Hdn muistuttaa luotettavuuden perustan
olevan siind, ettii tyoeliikejdrjestelmd mak-
saa eldkkeitd yli miljoonalle eldkkeensaajal-
le. Tapahtuneista huolimatta tdrkein eli eliik-
keiden maksu ei ole vaarassa. Lakisddteiset
eldkkeet ovat turvassa takuunaan eldkelaitos-
ten yhteisvastuu.

Yhteisvastuu on olemassa tdmin ta-
paisten tilanteiden varalta ja nyt sitd tarvi-

Pelisiint6ia pitaa rukata,
etteivdt tapahtuneet

toistuisi.

taan, tdhdentdd Uimonen. Ehkii hiin ja moni
muu on mielessdin liihettiinyt kiitokset sille
kaukaa viisaalle,joka keksi liiftee tyoel[ke-
lakeihin pykiliin yhteisvasfuusta. Tyoeliike-
j iirjestelmiissi ei tarvitse kinata herrasmies-
ten sopimuksista.

Vammalan, Apollon ja Kansan tapahtu-
mien vaikutuksia Uimonen ei pidii pitkiiai-
kaisina.

- Enemmdn luotettavuutta horjuttaa se,
mita tehdaan eldketurvassa, jos esimerkiksi
indeksikorotuksia j iiii j atkuvasti maksamatta.
Ehdottamasti pidiin kiinni siitii, ettii ei kos-
kaan tehdl laittomuuksia eli heikenneta elek-
keitd taannehtivasti. Se olisi viimeinen nau-
la.

Pahemmat paaneet 60-luvulla
ETK:n toimitusjohtaja tuntee tyoeliikejiirjes-
telmdn myrskyt ja tyvenet l6hes alusta alka-
en.

- Jii{estelmdn olemassaolon kannalta
vielii pahempia aikoja eleuiin 60-luvulla. Sil-
loin tyoeliikejdrjestelmb oli sisddnajovai-
heessa. Esiintyi kovia poliittisia paineita jiir-
jestelmdn radikaaliin muuttamiseen. Poliit-
tinen paine ja poliittinen voima tasaelSkkei-
den suuntaan oli silloin suurempi kuin nykyi-
sin, Uimonen muistelee.

Hdnen mukaansa nyt eletddn paljon
parempia aikoja kuin 60-luvulla. Vastaavia
paineita ei ole niikyvisse, mutta pinnan alla
on liikettii.

- Kyllii joidenkin puolueiden vaali-
teemojen virittelyssd ndmd perimmdiset
kysymykset nostetaan esille, Uimonen veik-
kaa.

Perimmiiisiii kysymyksiii ovat tasaeldke
tyoeliike, eldkekatto sekd rahoitus unoh-

tamatta organisaatiomallia. Mytis eliikeliiis-
ten elintaso ja indeksikysymykset kuumen-
tavat tunteita. Mikiiiin puolue ei unohda yli
miljoonaa eliikeliiisiiiinestiijiiii.

Aurelaa ja Pesosta mustattu suotta
Kysymykseen Eldke-Kansan konkurssin pe-
rimmdisistd syistd Uimonen vastaa viittaa-
malla lamaan. Suomessakin meni pankkeja
nurin niin kuin yleisesti tunnetaan. Muualla
tunnetaan myos vakuutusyhtion konkurssi
ymmdnettdvinii ja mahdollisena tapahtuma-
na.

Julkisuudessa syntipukiksi on monesti
leimattu Kansa-yhtym[n entinen toimitus-
johtaja Erkki Pesonen. Syytoksiii on osoi-
tettu my<irs Eldke-Kansan viime toukokuus-
sa eliikkeelle siirtyneen Altti Aurelan suun-
taan. Molemmat herrat ovat entisii ylimpiii
vakuutusvalvojia, ETK:n hallituksen pu-
heenjohtaj ia ja hallituksen pitkiiaikaisia j ii-
senid.

Uimonen ei syytii heita eika ketddn:

- Piiiitokset on tehty aikoinaan sen tiet6-
myksen varassa, joka silloin oli kiiytettiivis-
sii. Jiilkiviisautta on nihdd seuraukset tun-
tien tehdyt piiiitokset vdiiriksi.

Pesosta ja Aurelaa on Uimosen mukaan
mustamaalattu aiheetta. Hdn tuntee kummat-
kin hyvin vuosikymmenien takaa ja sanoo
kunnioittavansa ja arvostavansa molempia.

- Olen aina ihaillut Pesosen nopeadlyi-
syyttii ja terdvdd argumentointikykyii. Sa-
manlaisista syistd arvostan Aurelaa. Hdn on
syvdllinen ajattelija ja kiistatta yksi eliike-
jiiq estelmiin pddideologeista.

- Varsinkin Aurela on aivan suotta nau-
littu ristille. Mielestiini hdn mennessd2in Elii-
ke-Kansaan meni junaan, jonka vauhti ja kul-
kusuunta oli jo siiiidetty.

Eldke-Kansan kohdalla ei vield tiedetd,
miten syvd kriisi on, paljonko eldkerahoista
puuttuu. Selvitystyri on kesken. Uimosen
mukaan loppusaldo riippuu erindisistd oikeu-
denkdynneistii ja kiinteiin omaisuuden lo-
pullisista arvoista, kun ne realisoidaan.

- Kaiken kaikkeaan suhteutettuna
tyoeliikejiirjestelmdn kokonaisuuteen asia ei
ole kovin suuri, vaikka isoista rahoista pu-
hutaankin, hdn vakuuttaa.

El6ke-Kansan suunnasta huonoja uuti-
sia Uimonen osasi odottaa toista vuotta. Itse
selvitysprosessissa ETK ei ole mukana.
Tytrellkeyhtionii Eliike-Kansa kuul uu minis-
teri<in valvottaviin.

Jos yhteisvastuuta aletaan knytt2iii Elii-
ke-Kansan eliikkeiden maksamiseen, on
Uimosen mielestd luontevaa, ettd se hoide-
taan ETK:n kautta samoin kuin yhteisesti
kustannettavien eldkkeiden tasaus.

Vammalassa eldkekassa nurin
Vammalan eldkekassassa on Uimosen mu-
kaan pohjimmiltaan kysymys siite, etta
eldkekassat ovat keskindisid. Kassaan liitty-
neet tycinantajat ovat keskindisessd vastuus-
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sa elakekassan asioista. Keskindisyys tar-
koittaa myris sitd, ettei kassa saa harjoittaa
varsinaista vakuutusliiketta eikA aktiivisesti
hankkia asiakkaita.

- ETK;n rooliin ei ole kuulunut kassan
osakkaiden keskindisten suhteiden valvomi-
nen eikd se, miten heidiin valitsemansa hal-
linto toimii. Varmasti kaikki tyrinantajat ei-
vdt ole tajunneet tith asiaa eikd mielestdni
ETK:lla ole ollut mitddn erityistd velvolli-
suutta kdydd sitii heille selostamassa, peruste-
lee Matti Uimonen.

Vammalan ongelmien paljastuminen oli
ylliitys ETK: ssa. Kevdtpuolella ETK:n kerriii-
mdn vertailutiedon perusteella alkoi nousta
epziilyjii. Kassan tilintarkastuksessa oli mu-
kana my6s ETK:n edustaja ja epiiilyt vah-
vistuivat.

Ilmeni, ettd kassan lainanantoa ja mak-
sujen perintdii oli hoidettu huolimattomasti.
Kassalta puuttuu varoja tai omaisuutta yh-
teensri runsas 20 miljoonaa markkaa. Siitd
noin kymmenesosaan liittyy epiiily rikoksel-
I isesta toiminnasta. Kassanj ohtaj an epiiilliiiin
pistdneen omaan taskuunsa kassan varoja.
Asiasta on rikostutkinta meneilldin.

Kassankokous on lehtitietojen mukaan
nostanut korvaussyytteitd kassan entistd
j ohtaj aa, ti I intarkastaj ia j a hallituksen j iiseniZi
kohtaan. On puhuttu myos valtion haastami-
sesta oikeuteen valvonnan laiminlycinnistd.
Useat kassan tycinantajista ovat valittaneet
eldkelautakunnalle mritkyistii, joita heille on
kassan siiiintoj ii noudattaen miiiiriitty.

Kiiytiiviit oikeusprosessit kestdvdt mah-
dollisesti vuosikausia.

Vammalankaan tapauksessa eldkkeiden
maksu ei ole vaarassa. Kassan toiminta lop-
puu, kun vakuutukset ja eliikkeet siirretddn
Ilmariselle.

Valvonta kohdistui
vakuutettujen etuun
Sosiaali- ja terveysministeriri on vuodesta
1962 liihtien delegoinut TEL- ja YEL-elii-
kesiiiiticiiden ja kassojen valvonnan ETK:lle.
Valvonnassaan ETK kiinnitti huomiota sdd-
tioiden ja kassojen tapaan hoitaa vakuutet-
tuj aan j a eliikkeensaaj iaan. El iikepiiiitoksiii
saatettiin kiiydii liipi yksityiskohtaisesti, sa-
moin ilmoitukset keskusrekisteriin. Osal-
1i stumista yhteisesti kustannettavien eldkkei-
den maksamiseen seurattiin.

Eldkekassan omaisuuden hoitoa ETK
seurasi luottovakuutuksen nikcikulmasta.
Luottovakuutukselle eldkekassa ei ollut ris-

ki sen jdsenten keskindisen vastuun vuoksi.
Ainuttakaan korvausta ei kassoista maksettu
ennen Vammalaa.

Kun luottovakuutuspakko poistui vuo-
den 1994 alussa, alkoi ETK ministerion
pyynnostd valvoa myos sitd, ettd eldkekas-
san sitoumuksilla on pitiivii kate.

Kuitenkin jo vuoden 1993 lopulla ETK
esitti, efta siiriticiiden ja kassojen katevalvonta
siinetidn ministericirin, jossa ennestddn on
eldkevakuutusyhtiriiden vakavarai suusval-
vonta.

Valvonta-asian kddnteisiin kuuluu kirjel-
md, jossa oikeuskansleria pyydetiiiin arvioi-
maan valvonnan nykytila ja tarvittavat toi-
menpiteet. Kiryelmiin ovat allekiqoittaneet
ETK:n hallituksen tyonantajia, yrittiijiii ja
eliikesiiiitioitii edustavat jisenet.

Uimonen ei hiitkiihdii kiIelmiiii eikii pidii
sitd epdluottamuslauseena ETK:n valvonnal-
le.

Lehtitietoja on vdriteffy. Hallituksessa
on asioista keskusteltu, eikd moitteita ole
kuulunut. Kirjelmii ei myoskiiiin ole henki-
lokohtainen hy<ikkiiys ministerid tai ylijoh-
tajaa vastaan.

Ministeritin ja
Eldketurvakeskuksen suhde
Oikeuskansleria ei ensimmdistd kertaa vai-
vata ETK:n asioilla. Yh1ohtaja Jukka Ranta-
lan aloittaessa tehtdvdssddn kysyttiin oikeus-
kanslerin kantaa siihen, ettd STM:n ylijoh-
taja on ETK:n hallituksen puheenjohtaja. Oi-
keuskanslerilla ei ollut asiaan huomautta-
mista.

Nykyisin ETK:n hallituksen puheenjoh-
tajana toimii Ilmarisen toimitusjohtaja Kari
Puro. Ylijohtaja Tarmo Pukkilan puheen-
johtajuuden estdi oikeuskanslerin eplily, etti
yl ij ohtaj a ol isi ministeriossii j iiiivi kiisiuele-
md6n valvottavansa ETK:n asioita.

- Vanha jiir.lestelmii oli erinomainen.
Silloin ETK:n ja ministeririn viililki vallitsi
luonnollinen ja hyvii yhteistyo. Nykyisin
informaatio ei liiku yhtd luontevasti, Uimo-
nen pahoittelee.

Hdn haluaa kuitenkin korostaa, ettd ny-
kyinen puheenjohtaja on ihmisendja ominai-
suuksiltaan aivan erinomainen tehtdvddnsd.
Kysymys on ministerion ja ETK:n suhteesta
sekd ETK:n kuvasta ulospdin.

Haastatteltt : Pirkko Jritiskeldinen
Kuvat: Jouko Laitinen
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Suomen Ammattiin Opiskelevien

Keskusliiton - SAKKI ry:n
puheenjohtaja

Eija Tannisen mielestti nyl<yinen tydeldk-
keen laskusririntci ei suosi nuorena tehtyti
eiki ns. keikkaluonteista t-vdtri. Hrinen
mukaansa laskusddntdti pitdisi ntiiltri
osin muuttaa.

c

J

Nuoret + elakkeet epdkelpo yhtalo?

Suomi-nimisessd maassa on var-
sin eriskummallinen tapa kiiydii
yhteiskunnallista keskustelua.
Otetaan kiisittelyyn piiiviinpoltta-
va aihe, pyoritell2iiin sitd otsikois-
sa, piiiikirjoituksissa ja piiiittnji-
en huulilla muutamia viikkoja,
parhaassa tapauksessa kuukausia,
vatkataan ja vetvotaan kyll2isty-
miseen saakka, jonkajiilkeen asia
haudataan ja otetaan kiisittelyyn
uusi aihe. Ndin on kaynyt mytis
eldkekeskustelun kanssa. Kun
joku keksi, etti ensi vuosituhan-
nen alussa ns. suuret ik?iluokat
pamahtamat kertaheitolla eliike-
piiiville, alkoi loputon juupas-ei-
pds -keskustelu aiheesta nimeltii
eldkepommi.

Ottamatta kantaa siihen,
kuinka todellisesta uhasta on ky-
symys, ihmettelen, miksi moni

el[kejiirjestelmiin liittyvii asia on
onnistuttu tdmdn vuoksi unohta-
maan.

On totta. ettd mahdollinen
eldkepommi nykylaskelmien mu-
kaan lankeaajuuri meiddn. nuor-
ten maksettavaksi. Mutta jiirkee-
ni ei mahdu, miksi meitii vuodes-
ta toiseen yritetiiiin puristaa yhi
syvemmdlle pelon ja ep[toivon
pimeiiiin tunneliin. Piiiille piiiit-
teeksi vield ihmetelliiiin tuohtu-
neena, miksi nuoret ovat yleises-
ti ottaen passiivisia ottamaan osaa
yhteiskunnalliseen keskusteluun

ja vaikuttamiseen!
Jos herra Gallup lShtisi maa-

kuntiin kysymiiiin nuorten mieli-
pidetta ja kiisitystii eliikkeistii,
oli si rulos melkoi sen tyrmislrttii-
vdd luettavaa. Termind eliikkeet
sidotaan kiinteiisti siihen oloti-
laan, joka vallitsee "kun el6mt on
jo ohi", vanhuuteen.

Tuloksia analysoivat tutkijat
I pZiiittelisivdtkin yks'oikoiseiti.
] ettii yleissivistyksen taso maam-

me nuorison keskuudessa on hd-
I vettiiviin alhainen. Kiisi sydiimel-
I t.. onto vika nuorten yllissivis-
tyksessd, eliikej drjestelmiemme
monimuotoisuudessa vaiko mo-
lemmissa?

Todenndkciisesti syy on tie-
don puutteessa. On totta, ette
eliikkeet yhdistet?iiin vanhuuteen,
mutta tdtd tietiimiitttimyyttd voi-

dottamisella. Jos asia tuotaisiin
riittdvdn liihelle nuorta, heriiisi
moni miettimeen elekkeita aivan
uudelta kantilta, silld tosiasiassa
eldketurvalla on vaikutustajo l4-
vuotiaaseen kesdduunariinkin.

Sosiaalisen hyvinvoinnin
keulamaana marssinut Suomi on
rakentanut kansalaisilleen ver-
koston, joka takaa leipiiii mahdol-
lisen kriisinkin sattuessa. Tyttky-
vytt6myys- ja perhe-eliikkeet ta-
kaavat toimeentuloturvaa myos
nuorelle. Silti ihmettelen, miksi
14 - 22 -vuotiaan nuoren tyonte-

kijiin palkasta maksetaan joka
kuukausi eldkevakuutusmaksuja,
mutta vasta 23-luotiaana pd[see
kartuttamaan omaa- vanhuuseld-
kettean?

Epiioikeudenmukaisuuden
maku lisdhntyy entisestidn, kun
tarkastelee viime vuosien surkei-
ta nuorten tytillisyystilastoja.
Moni saattoi 1980-luvun kultai-
sina vuosina tehd?i hartiat kyyrys-
sd luterilaisen ammattietiikan
mukaisesti tdite, mutta putosi
pois 1990-luvun lamavuosina
kiristyvilte tydmarkkinoilta. Har-
mittavasti vain vaadittava 23
vuotta fuli mittariin vasta ruon-
na 1992. Monta markkaa valui
subjektiivisesti katsottuna huk-
kaan. Ketd se kiinnostaa
rethan ovat passiivisia ja viilinpi-
temett6miii.

Eliikekertymiin on piilotettu
mytis toinen kummajainen. Kau-
niisti kerrotaan, ettd tyoeliikettii
kertyy jo kuukauden mittaisista
ty6suhteista. Nykypiiiviinii ja var-
sinkin tulevaisuudessa suositaan
lyhyitii, keikkaluonteisia tytij ak-
soja, jolloin tyontekijii ei piiiise
kartuttamaan omaa eldkettddn.
Tiimiikin sorsii varsinkin nuoria
ty<intekijoitii.

Jos nuori piiiisisi kartutta-
maan rytielekeft ddn heti siirrytty-
iiiin tyrimarkkinoille, riippumat-
ta tydsuhteen kestosta, kasvaisi
hiinen lopullinen eldkkeensii. Tii-

m[ kasvattaisi tietysti myiis elii-
kemenoja. Vaikeampaa on laskea,
kuinka paljon tdmdn pdivdn nuo-
ri kasvattaa eliikeiiissii muiden
toimeentulolohkojen menoj a, kun
hiinell2i ei ole ollut mahdollisuut-
ra tehdii riittiiviisti tttita 23 - 65
-vuotiaana. Tiill<iin toimeentu-
loturva on haettava viereiseltd
luukulta.

23 vuoden ikiirajan alenta-
mista ei olekaan perusteltua tyr-
mAta yhteiskunnan menojen kas-
vulla, sillii pitkiill2i tiihtiiimell?i
tdmd ei pidii edes paikkaansa.
Viiiiristymiiii oikaisisi mycis se.
jos eliikekertym6 laskettaisiin
koko tyoskentelyjaksolta eikii
vain neljiiltii viimeiseltd vuodel-
ta. Niiin vanhoja tytintekijtiitii
suosiva ikiili siij iirj estelmii ei pai-
naisi laskelmissa kohtuuttomasti
ja toisaalta nuorena tehdyt ras-
kaar urakkatyor piiiisisiviit oike-
uksiinsa.

Valtiovallan pitkiipiikkiset
leikkurit ovat loytdneet tiensii jo-
kaiselle toimeentulon lohkolle.
Tulevaisuuden tekij iit, tiimiin piii-
vdn nuoret ovat tulevina vuosina
viinipullon korkin kaltaisessa pu-
ristuksessa. Toivoisinkin, ettd
edes eliikej iirj estelmdt pystyttiii-
siin muokkaamaan siten, ettd
myris nuoret pii[sisiviit niistii jos-
kus ansaitusti nauttimaan.

muu nuorten kannalta olennainen r taisiin hiilventiiii tehokkaalla tie-
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" Lii hetdm me td md n rekisteriotteen i I moitu ksena
ensi mmii isestd Tei I le ki rjaa masta n ne tytisuhteesta. "

Ndin alkaa nuoren Eldketurvakeskukselta saama kirie,
joka kertoo tytieldkelakien piiriin pfrdsystd.

Aiemmin nuori on kohdannut tytielfrkkeen
jo palkkakuitissaan, josta ndkyy palkansaajan

tydeldkemaksun osuus.

Tytielfr keid riestel mdn m u kaa n tdysi - i kdiseksi
nuori tulee kuitenkin vasta 23 vuoden iiissd, jolloin

hdn alkaa kartuttaa omaa vanhuuseldkettfrdn.

TAYSIJ
Yasta 23-ruotiaan{!

Larna on eldkeneuvojien mukaan lisdnnyt
nuorten kiinnostusta eliikkeitii ja muuta so-
siaaliturvaa kohtaan. Palkansaajan TEL-
maksu on myos osaltaan tehnyt tyoeldkkeen
aikaisempaa konkreettisemmaksi. Miten
tycie Idkelainsiiiidiintri sitten kohtelee kiiytiin-
n<issd nuoria'l

Nuori tycintekijh vakuutetaan periaat-
teessa samojen sddntojen mukaan kuin muut-
kin tydntekijiit. Vakuuttamisvelvollisuus al-
kaa kuitenkin vasta sen kalenterivuoden alus-
sa, jona nuori tdyttdd l4 vuotta. Yrittiijiiva-
kuutus on puolestaan otettava l8-vuotiaana.

Nuori saattaa valitettavasti trirmiitii tyo-
eldkkeeseen jo ennen ensimmdistd ty<isuh-
dettaan. Alle l8-vuotiaalle lapselle makse-
taan lapseneldkettd perheenhuoltajan kuole-
man johdosta.
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Nuorten vakuutusmaksut
Tyonantaj at maksavat vakuutusmaksut myris
nuorista tyontekrjoistiiiin. Alle 50 tyonteki-
jen yntysten maksu on riippumaton tyonteki-
j iin iiist2i. Ns. suurtycinantaj ien vakuutusmak-
su sen sijaan nousee tytintekrjiin vanhetessa.

Nuori maksaa palkastaan palkansaajan
tyoeldkemaksun aivan normaalisti. Kuukau-
den mittaisesta kesaty6sta ei vdlttdmdttd tar-
vitse maksaa veroja, mutta tyrieldkemaksu on
maksettava. Neljiin prosentin maksu on usein
myris kdytiinnossii neljii prosenttia, sillii esi-
merkiksi pienituloinen koululainen ei hyo-
dy verovdhennysoikeudesta mitddn.

Palkansaajan tyoelakemaksu on ollut
voimassa vasta kaksi vuotta. Laman vuoksi
nuorten kesiityopaikkoja tai yleensii tyopaik-
koja on ollut tarjolla hyvin viihiin. Normaa-
lissa taloudellisessa tilanteessa nuori kui-
tenkin saa ensikosketuksensa tyoeldmidn
kesiityopaikassa. Voidaan kysyi, onko nuor-
ten j a ty6eliikej iirj estelmiin ensitapaaminen
miellyttiivii kokemus?

Nuori yrittiijii saa alkavan yrittiijrin va-
kuutusmaksualennuksen. 50 prosentin alen-
nuksen saa kolmelta ensimmdiseltd kalente-
rivuodelta. Alennuksen voi saada vain yhden
kerran. Alennus on tarkoitettu paitsi nuorille
niin myos keski-ikiiisille, silld alennuksen
saavat alle 43-vuotiaat yrittiijiit.

23 vuotta - tirkeii raiapyykki
l4 vuoden ikiirajan lisdksi toinen nuorille
tarkea rajapyykki on 23 vuotta, silld nuori
tulee tyoeliikelakien mukaan "tdysi-ikiisek-
si" silloin. Vasta tdmdn jdlkeen pdittyneistd
ryosuhteista syntyy eldkeoikeus. Eliikeoikeu-
den laskeminen alkaa 23 vuoden tiiyttiimi-
sen jdlkeen.

Alle 23-vuotias nuori on vakuutettu
tyokyvltomyyden varalta ja hdneen sovel-
letaan n ormaal ej a perhe-el iikesii?inn oksiii.

Ehtona kuitenkin on, ettd eldketapahtuma
tapahtuu ennen vuoden mittaisen j iilkikarens-
sin pddttymist6. Ansaittu tyoel?ike jiiisi l2ihes
aina ilman tulevaa aikaa niin pieneksi, ettd
nuori saisi kdytdnn<issd muutenkin tdyden
kansaneldkkeen.

23 vuoden tdyttdmisen jiilkeen nuoren
tycieliiketiedot eriiiil lii tavalla nollataan. EU/
ETA-maiden eliikej iirj estelmien mahdol li sia
karenssiaikoja laskettaessa otetaan tosin huo-
mioon myos Suomessa nuorena tehty tyd.
Vanhuuseldkkeen kannalta ennen 23 vuoden
ikiiii tehdyllii tyollii ei ole merkitystd. Suur-
tyrinantajat alkavat maksaa 23 vuoden tdyt-
timisen jiilkeen mycis vakuutusmaksun van-
huuseldkeosaa.

!kdraja kompromissin tuloksena
23 vuoden ikiiraja on ollut kiiytossii koko
TEL:n historian ajan. Tycieliikkeen laske-
misen ndkrikulmasta ei montaa tiillaista
muuttumatonta asiaa ole. Eliikkeen karttu-
misprosentti on noussut ja eldketurvan an-
saitsemisen viihimmiiisaika on lyhentynyt
yhteen kuukauteen. Nuoren tyontekijiin
vakuuttamisvelvollisuuden alaikdraja oli
aluksi l8 vuotta, sitten se poistettiin koko-
naanja on nykyisin l4 vuotta.

Itse asiassa 23 vuotta on erddnlaisen
kompromissin tulos. Vuoden 1960 eliikeko-
mitea esitti 25 vuoden ikiirajaa. Kansanedus-
taja Kokkola ehdotti puolestaan aloitteessaan
2l vuoden ikiirajaa. Eduskunnassa ikiiraja
hioitui lopullisesti 23 urodeksi.

Ikirajan alentaminen
lisiisi kustannuksia
Julkisuudessa on esiintynyt nuorten vaati-
muksia 23 vuoden ikiirajan alentamiseksi.
Myris sitii on esitetty, ettd alle 23-urotiailta
ei perittdisi palkansaajan ty<ieldkemaksua.

ElSketurvakeskuksen suunnittelujohtaja
Markku Hinnisen mukaan periaafteellisia es-
teitd muutokselle ei ole, jos muutoksen ra-
hoitus vaan jdrjestyy. Ty<ieliike karttuu tytin-
teosta. Nuorena tehty tyo on yhta arvokasta
kuin varttuneena tapahtunut tyoskentely.

Lis2iksi joissakin ammateissa opiskelu-
aika on niin pitkii, ettii tiiysi eliike ei ehdi kart-
tua, silld tyciskentelyaikaa 65 vrloteen astijea
alle 40 vuotta. Nykyisin tiillaisia aukkoja voi
tosin paikata tyoskentelemiillii yli 60-vuoti-
aana, jolloin tyoeldke karttuu 2,5 prosenttia
vuodessa.

Hdnninen Isiiri, ettii tycieliikkeen liian
runsas karttuminen ei olisi mikiiiin ongelma.

Nykysiiiintojenkin mukaan yhteen-
sovitus napsaisisi liiat eliikeprosentit pois.

Markku Hdnninen korostaa. ettd ikdra-
jan alentaminen lisdisi eldkekustannuksia.
Viime vuosina on tavoitteena ollut etsid kus-
tannuksia sddstdvid toimenpiteita.

Ikiirajan alentaminen esimerkiksi 18
vuoteen nostaisi pitkdllii aikaviil illii eldkeme-
nojen osuutta palkkasummasta ainakin yh-
delld prosenttiyksikdllii. Muutos vaikuttaisi
myos viilittomdsti vakuutusmaksuun, silld
vanhuuseldkkeiden rahastointi pitiiisi ottaa
huomioon vakuutusmaksussa. Tdmdn vuok-
si on vaikea kuvitella, ettd muutosta tehtdi-
si in i lman siiiistoj ii ai heuttavi a toimenp iteite,
sanoo Hdnninen.

Teksti: Kimnto Norumtn
Kuva : Krislirta Issakainen
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EI.AKIGISTA
TURUAA

NUORILLE
Nuoret kokevat usein eldkeasiat
omalta kohdaltaan hyvin etdisik-
sija enemmdn vanhempiinsa liit-
tyvd ksi eld mfl nvaiheeksi. 0nnek-
si asia niiin yleensii onkin. Jou-
kossamme on kuitenkin monta
nuorta, ioiden eldmdlle eldke an-
taa taloudellisen perustan.

Vuoden 1993 lopussa sai maassamme tyo-
tai kansaneldkettii kaikkiaan 49 000 alle 35-
vuotiasta, eli 2,5 prosenttia vastaavan ikiii-
sesti vdestrist5. Heistii valtaosa (29 500) on
tosin lapseneldkkeen saajia, mutta mahtuu-
pa joukkoon 860 leskeiikin. Vaikka perhe-
eliike ei mitenkddn pysty korvaamaan mene-
tettyii liiheistii, voi se kuitenkin auttaa omai-
sia tulevaisuuden rakentamisessa.

Nuorelle tyokyvytt6myys merkitsee aina
hyvin omakohtaista eliimiinkohtaloa. Monel-
le tytikyvytttrmn/s on merkinnyt tyrieliimiis-
tii syrjdytymistd alusta alkaen. Tosiasiassa
vuoden 1 993 lopussa tyokyrryttrimyyseliiket-
td saaneesta 20 000:sta alle 35-vuotiaasta
vain joka neljdnnen (5 I 70) eldkkeeseen si-
siiltyi itse ansaittua tyoelakettA.

--?4t--<-

Tuleva aika kartuttaa tyOeldkkeen
Omaan tyciuraan perustuvaa tyrikyvyttri-
myyseliikettii sai vuoden 1993 piiiittyessii
5 170 alle 3S-vuotiasta. Niiistii 4 500 oli ns.
tiiysitehoisia eliikkeitii.

T[ysitehoisuus tarkoittaa, ettii eliikkee-
seen oikeuttavaksi karttumisajaksi lasketaan
tyossiioloajan lisiiksi myos aika eliiketapah-
tumahetkesti vanhuuseldkeikiiiin eli ns. tu-
leva aika. Erityisesti nuorilla tulevan ajan
oikeus suhteessa tehtyyn tyriaikaan on aina
varsin pitkii. Tiiysitehoisiin eliikkeisiin sisiil-
tyy tulevaa aikaa eldketapahtumaiiistii riip-
puen 30:std jopa 40 vuoteen oman tyosuh-
deajan jdiidessd vajaaseen l0 vuoteen, pie-
nimmillziiin jopa muutamaan kuukauteen.
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Tytikyvytttimyyseldkettii saavien keskimiiiriiisiii kokonaiselikkeitii'
31.12.1993, mk/kk

Tytikyvyttiimyyselikettii saavat
alle 3S-vuotiaat

Ike Kaikki

lkm

Keskim.
kokon.

eliike

Kelan eliikett[ ja tyrieliikettd saavat
Kaikki Kokon. Tyoel. Kelan

lkm el?ike osuus osuus

t4
350

| 367
3 092
4 823

Pddongelmana mielenterveys
Nuorten tydkyvyttomyydessii korostuvat
mielenterveyden hdiri<jt. Niiden perusteella
on noin joka toinen tyokyvyttomyyseliike
myonnetfy.

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat
pdhasiallisena syynd noin I 5 prosentilla sekd
vammat ja myrkytykset noin 10 prosentilla
vuonna 1993 alkaneista tydkyvyttomyys-
eliikkeistii.

Kuntoutuksesta apua
Alle 3 5-vuotiaiden kuntoutusta kustannettiin
vuonna I 993 tyoelekej iirj estelmiiss[ 4,2 mil -
joonalla markalla, eli liihes viidennekselli
koko tyoeliikepuolen kuntoufuser[std.

Kuntoutusajan toimeentuloon eli kun-
toutusrahaan meni 3 miljoonaa ja loput var-
sinaisiin kuntoutustoimenpiteisiin. Kun-
toutettavia oli 139 ja runsas puolet (73) ei
saanut eldkette ennen kuntoutusta. Nuorelle
ei eliikettii saavalle kuntoutettavalle keski-
midriinen kuntoutusraha oli vuonna 1993
perati 6 500 markkaa kuukaudessaja eldket-
td saaville maksettava kuntoutuslisd keski-
miiiirin 570 markkaa kuukaudessa.

Vuosilasku Udeliikeiiiriestelmdlle
Jos edellii kuvattujen nlikokulmien jiilkeen
haluaa arvioida, millainen vuosilasku tyoel6-
kej iirj estelmiille aiheutuu al le 3 5 -vuotiai lle
suuntautuvasta eldkemenosta, saadaan ko-
koon noin 650 miljoonaa tytieldkemarkkaa
vuonna 1993.

Tyokyvytt<imyyseliikkeinii maksettiin
l9l miljoonaa markkaa ja kuntoutustukena
neljii miljoonaa markkaa eli nuorten omaan
tyouraan perustuvaa tukea yhteensd 195 mil-

Kaikki Tycieldkettd saavat
Kaikki Ttiysitehoiset

Ika

l6- l9
20-24
25-29
30-34
Yhr.

t 967
3 536
6 079
8 370

t9 952

3 351
4 018
4 345
4 510

I 351
2 834
3 120
3 182

1994
l3l9
I 372
I 489

966
987
225
497

2
2
J
3

t4
358

I 324
2 799
4 495

I 967
3 536
6 079
8 370

t9 9s2

14
372

I 477
3 307
5 170

joonaa markkaa. Perhe-eliikkeind maksettiin
lisiiksi 800 leskelle vajaat 17 miljoonaa
markkaa ja liihes 24 000 lapselle 435 mil-
joonaa markkaa.

Esitetyt arviot ovat puhtaasti tyoelAke-
lukuja eikii niissd ole mukana Kelan maksa-
mia kuntoutus- ja eliike-etuuksia eikii soti-
las-, liikenne- ja tapaturmaetuuksia, ns. SO-
LlTA-etuuksia. Jos mytis ne olisi huomioi-
ru, kokonaiskustannukset olisivat vielii pal-
jon suuremmat.

MIKKO PELLINEN
Elriketurvakeskuken

tilasto-osaston
projektipticillikkti

-

9

Tyokyvytttimyyseliike muodostuu
useimmiten tyo- ja kansaneldkeosasta. Kan-
saneldkkeen osuus pienenee tycieldkkeen kas-
vaessa. Alle 20 vuotiailla kansaneldkkeen
osuus kokonaiseliikkeestii on vield yli puo-
let, mutta pienenee iiin ja ansiokehityksen
mytitd varsin pian kolmasosaksi.

Jos taulukon lukujen pohjalta arvioi vaik-
kapa yhden 25-vuotiaan ty6kyvyttoman las-
kennallista tyoelakesaatavaa, se on kuu-
kaudessa keskimiiiinn 3 000 markkaa, vuo-
dessa 36 000 markkaa ja 65 vuoden ikiiiin
arvioituna lihes 1,5 miljoonaa markkaa.
Kansaneldke toisi tiihiin vielii runsaat 600 000
markkaa lisdd.

Yli 1 500 nuorta tytikyvyttdmyys-
eldkkeelle vuodessa
Tyoeliikejiirjestelmdn yksityisellii sektorilla
alle 35-r,uotiaina omaan tyouraan perustuvaa
tyokyvytttimyyseliikettii saavia oli vuoden
1993 lopussa 4 190 henkiltjii eli 0,5 prosent-
tia vastaavasta ryoeliikerurvaa kartuttaneesta
vdestristi.

Viestoosuus on viimeisen viiden vuoden
aikana pysynyt samana. Ensimmdisen kerran
eliikkeelle siirtyneitii oli vastaavasti I 190 eli
0,2 prosenttia vertailuviestcistii. Tiimiikiiiin
osuus ei ole viime vuosina juuri muuttunut.
Eliikkeelle siirtyneistd vajaat 800 kuului
TEL:n, 300 LEL:n ja 100 yrittiijiilakienYEL
ja MYEL piiriin. Julkiselta puolelta siirtyi
lisiiksi runsaat 400 henkiloii tyokyvytto-
myyseldkkeelle vuonna I 993.

16- l9
20-24
25-29
30-34
Yht.
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Helsinkilriiset Milla Olo ja Heidi Mehtriki uskovat, ettri rahat riittrivrit tuleviinkin ekikkeisiin

Eldkeasiat eivdt ole kovin
yleisiii nuorten
keskustelunaiheita.
Niistd voi kuitenkin heiddn
kanssaan keskustella ilman,
ettd he saavat ndppyltiitd.
Nuoret pitdvdt eliketurvaa
tdrkednd asiana - ia
tietdviitkin siitd jotain.

Next Step -messui I la j rirj estetti in tyoelakkeis-
ta tietoki lpailu. Kuudensilla tyopaikka- ja jat-
kokoulutusmessuilla kdvi noin 4l 000 tietoa
janoavaa nuorta, joista kihes joka kymmenes
kiivijii osallistui tietokilpailuun.

Kilpailun monivalintatehuivissii kysyt-
tiin TEL:n piirin alaikiirajaa, vanhuuseldk-
keen karttumisen alaikdrajaa, ty<ieldkkeen
tavoitetasoa ja YEL-lyhenteen merkitystd.
Kysymyksiii, jotka civdt ole nuorille varrnas-
tikaan jokap;iiviiisiii. Kaksi kolmesta lciysi
kuitenkin yksin tai ryhmiityonii oikeat vas-
taukset seindtauluilta.

Joukossa oli myos monia vastaajia, jot-
ka kertoivat saaneensa jo koulussa perustie-
toja ekikkeistii.

Turva on positiivinen asia
Helsinkiliiisten Heidi Mehtiiliin ja Milla Olon
mukaan kysymykset olivat helppoja, ja tytcit
triyttivrit vauhdilla kysymyslomakkeensa.
Eniten miettimistii aiheutti kysymys tydeliik-
keen tavoitetasosta.

Heidija Milla muistavat, ettd Malmin
kauppaoppilaitoksessa kiiyti in liipi eliiketur-
van perusasioita. Opetuksestajiii mieliin jon-
kinlainen yleiskuva.

25-vuotias Heidi kertookin vakaasti, ettd
hiin tietiiii, mikii tyrieliike on.

- El2ikemaksut niik).viit sitii paitsi joka
kuukausi palkkakuitissa. Kyllii eldkeasiat
voivat olla liihellZi nuortakin. Tyokyvytt<i-
myysturva on mycis tdrked asia. Eldkettd olen
joskus miettiny,t, mutta hautapaikkaa en ole
viel6 varannut itselleni, nauraa Heidi.

Myos Milla on miettinyt eldkeasioita.
Han pitee jonkinlaista turvaa ilman muuta
hyvdnh asiana. Vapaaehtoisia eldkkeit2ikin
hdn on miettiny,t, mutta usko niihin on rapis-
sut.

- Varsinaisesti kaltannon kokemukset
tyoeliikkeistii ja niiden maksamisesta ovat
vield edess6, silld olen tiill?i hetkellii tyoton,
jatkaa 2 I -vuotias Milla.

Milla arkoo pyrkiii opiskelemaan vaate-
tusalan suunnittelutekniikkaa. Opiskelun j?il-
keen on mahdollista, ettd hdn yhdistii2i mer-
konomin koulutuksensaja uudet oppinsa ryh-
tym?ill ii yrittiij iiksi.

Molemmat tyt6t ovat positiivisia ja us-
kovat, ettd rahat riittivdt eldkepommipelot-
teluista huolimatta myos heidiin eliikkeisiin-
si.

- Nousuun vaan!

Elikeasiat tdrppind
Ylioppilaskirjoituksiin valmistauruva vantaa-
lainen Timo Lotl<inen kertoo, ettd elikeasioi-
ta opetettiin heille yhteiskuntaopin viimei-
selld kurssilla. Kallion ilmaisutaidon lukiossa
kiiytiin liipi eliikeasioita itse asiassa hieman
peruskurssia laajemmin, sillii opettaja hais-
toi aiheessa selviii tiirppikysymyksen ai-
neksia.

Timon mielestd mycis nuorten olisi hyvii
tietiiii jotain eliikkeistii. Hdn kertoo t<irmdn-
neensd ty<ieldkemaksuun kdydnnossd viime
kesdnd kesiitoissii.

- Kyll2i mind luulen, ettd minullekin
maksetaan aikanaan eliikettii. Tilanne alkaa
varmasti vehitellen tasoittua suurten ikiiluok-
kien jiilkeen, uskoo abiturientti Timo Lritj<i-
nen.

kksti: Kimmo Norrmdn
Kuva: Jouko Laitinen
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Suhteellisen matalan ansiosidonnaisen el6k-
keen tavoitetaso alenee l'uoden 2000 jiilkeen
asteittain nykyisestii 25 prosentista 20 pro-
senttiin palkasta. Lisiiksi tyonantaja ja
tyontekijii saavat sosiaaliturvamaksuunsa
alennusta, jos korvaavat julkisen lisiieliike-
j iirj estelmiin tyrinantaj akohtaisella tai vakuu-
tetun henkil<ikohtaisella lisiieliikkeellS.

Palkansaajien pakollinen viihimmiiisel?i-
keturva muodostuu tasaeldkkeestd ja lisiieliik-
keest6, joiden yhteenlaskettu teoreettinen
korvaavuustaso keskituloisella on noin
kolmannes palkasta. Lisiieliikettii ansaitaan
vain noin puolitoistakertaiseen keskipalk-
kaan saakka. Jos palkka on kolminkertainen
keskituloon ndhden, pakollisen jiirjestelmiin
korvaustaso jiiii noin l5 prosenttiin. Lis6-
turvajiirjestelyt muodossa tai toisessa ovat
siten vdlttdmdttomid suurimmalle osalle pal-
kansaajia.

Eldketurvan painopisteen siirtdminen
pienentdd asteittain j akoj iirj estelmiillii rahoi-
tetun yleisen e15kej iirjestelmdn kustannuksia
ja siirtAa julkisia menoja yksityiseen sekto-
riin. Korvaavat jdrjestelmdt ovat tdysin rahas-
toivia, joten muutos lisiiii oleellisesti eldke-
turvan rahastointia. Suuntaus vastaa my<is
muun muassa Maailmanpankin piirissi tar-
peelliseksi niihtyii eldketurvan rakenteen
muutostarvetta.

Verovapauden ehdot
midrittelevdt rajat
Yksityisen sektorin tyrinantajakohtaisten eld-
kejiirj estelyjen verovapaus edellyttdd, ettd
sen hallinto on jiirjestetty sddtiomuotoiseksi
(trust) . Se tarkoittaa yhden tai useamman ni-
metyn henkilon tai yrityksen (trustees) vas-
tuulla olevaa omaisuutta, jota hallitaan sddn-
ttijen puitteissa siten, ettd jiisenille voidaan
turvata luvatut eldke-etuudet. Tyontekij ii voi
vapaasti valita liittlykri hdn tycinantajansa
jiirjestelyyn.

Eliikejiirjestelyn varat ovat kokonaan
erilliiiin sen perustaneen tyonantajan toimin-
nasta, jolloin tyrinantajan maksukyvyttci-
myys ei vaaranna karttuneeseen eldkeoikeu-
teen perustuvia etuj a. Valtaosa j iirj estelyisti
mddrittelee eldkkeen edelleen loppupalkkaan
perustuvana etuutena. Tyrinantajien kiinxos-
tus maksuperusteisiin jiirjestelmiin on kui-

Konservatiivihallitusten politiik-
kana on ollut taloudellisin kan-
nustimin houkutella yritykset ja
tytintekiiiit irrottautumaan val-
tiollisesta I isdeldkkeestd.

tenkin kasvussa, koska se selkedsti rajaa
tyonantajan vastuun pelkiistiiiin vakuutus-
maksun suorittamiseen.

Kattavuus alle puolet tytivoimasta
Vuonna 199 1 tyonantajakohtaisten jiirjeste-
lyjen piirissii oli 10,7 miljoonaa palkansaajaa,
mikii oli 48 prosenttia 22,5 miljoonan
kokonaism[dristd. Miesten osalta kattal'uus
oli 57 prosenttiaja naisten 37 prosenttia. Ero
johtuu siitd, ettd osa-aikatyontekijiit vain
harvoin kuuluvat eliikej iirj estel yj en pi iri in j a
naiset tyriskentelevdt osa-aikaisesti miehiii
useammin.

Kuviossa on esitetty eliikejiirjestelyjen
kattavuus sektoreittain: iulkisella puolella
eliikejiirj estelyjen piirissii on 4,2 miljoonaa
tyontekijiiii ja kattavuus on 76 prosenttia.
Yksityisen puolen piirissii on 6,5 miljoonaa
ja kattavuus vain 39 prosenttia. Yksityisen
puolen eliikej iirjestelyj en j a jdsenten luku-
mldrdt eri suuruisissa eliikej 2irjestelyissd on
esitetty taulukossa.

Taulukko. Ison-Britannian t1'tinantaja-
kohtaiset yksitlisen sektorin eliikejiirjes-
telyt ja niiden piiriin kuuluvien lukumflfi-
riit jiirjestelyjen koon mukaan 1991

Piiriin kuuluvia Jiirjestelyjii Jdsenid

1 1 1 95 800 320 000
12 -99 26 500 830 000
100 - 999 4 900 I 280 000
1000 - 4999 6t7 1 210 000
5000 - 9999 97 670 000
10000 - 862 190 000
Yhteensi 128 000 6 500 000

Maksuperusteiset etuudet ovat yleisid
pientii piiriii koskevissa j drj estelyissri. Kaik-
kiaan yli 90 000 eltikejiirjestelyd on maksu-
perusteisia, mutta niiden piirissii on vain
900 000 yksityisen sektorin tyontekijiiii. Jul-
kisen sektorin jiirjestelyt ovat kaikki etuus-
perusteisia. Osa niistd (valtion virkamiesten.
sotilaiden, pol ii sin j a pal omiesten eliikej iir-
jestel)t) rahoitetaan jakojiirjestelmiillii.

Kaksi eldkeldistd
kolmea tydntekiidd kohti
Tyrinantaj akohtai set elZikej iirj estelyt periyty-
vdt kaukaa, vanhimmat ovat jo 1700-luvulla
syntyneitd. Jiirjestelyt kattoivat kuitenkin
vield ennen toista maailmansotaa vain noin
15 prosenttia ryovoimasta. Kattavuus laaje-
nivoimakkaasti 1950- ja 1960-luvuilla noin
puoleen tyrivoimasta, johon osuus on vakiin-
tunut.

Useimmat eliikejiirjestelyt ovat "kypsy-
neet", joten eldkkeensaajien mddrd suhtees-
sa tyrissd olijoiden lukumddrd6n on varsin
korkea. Kaikkiaan el iikettii maksettiin vuon-
na 1991 noin 5,5 miljoonalle entiselle tytin-
tekijiille ja 1,5 miljoonalle kuolleen tyonte-
kijdn omaiselle. Yksityisen sektorin eldk-
keensaajia oli kaikkiaan 3,8 miljoonaa ja
heille maksettiin etuuksia 12,1 miljardia
puntaa eli runsaat 3 300 puntaa (27 000 mk)
eldkkeensaajaa kohti.

Jdsenten ia tytinantajien
maksu vaihtelee
Eliikej iirjestelyn vakuutusmaksuj en j a rahas-
tojen tuottojen verovapaus edellyttiiii tyon-
antajan maksuosuutta. Vakuutetun maksu
puolestaan saa olla korkeintaan 15 prosent-
tia palkasta. Eldke-etuudet on myos rajattu,
muun muassa elbketaso voi olla korkeintaan
kaksi kolmannesta elhkepalkasta. Jdrj estelys-
sd vakuutetun palkan yliiraja on keskipalk-
kaan ndhden 4,5-kertainen, tdnd vuonna
76 800 puntaa (615 000 mk) vuodessa.

Verovapaan rahastoinnin yliiraja on 105
prosenttia jiirjestelyn eldkevastuusta. Tdstd
seuraa, ettd sijoitusten tuotot ja eldkevastui-
den muutokset voivat vaikuttaa vakuutus-
maksun suuruuteen. Kun varallisuutta on riit-

YAHAN HALYEMMALLA
mutta huonompaa eHkeffi

lson-Britannian eldkeitiriestelmdssd tytieldikkeiden painopistetti on vuodesta
1988 lihtien siirretty aktiivisesti yleisen eldkejdriestelmdn

lisdeldkkeitd korvaaviin eldkkeisiin.
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tdvdsti, tyonantaja ja joskus myos tyontekijii
voivat pit6d vdlivuoden maksuissaan. YlijAa-
md voidaan mycis kiiyttiid etujen paranta-
miseen. Vakuutetuilla on myos mahdollisuus
vapaaehtoisella maksulla kohentaa omaa
eldketurvaansa.

Vuonna l99l runsas 15 prosenttia tycin-
antajan j2irjestelyyn kuuluvista vakuutetuis-
ta ei maksanut siihen lainkaan maksua. Hei-
d[t mukaan lukien lisiieliikkeen keskimddrdi-
nen vakuutetun maksu oli 4,5 prosenttia pal-
koista. Noin 60 prosentilla maksu oli 5-7
prosenttia palkasta.

Keskituloinen vakuutettu maksaa ylei-
seen sosiaalivakuutukseen noin 9 prosenttia
palkasta. Maksu kiiytetiiiin kaikkiin sosiaali-
vakuutusetuuksiin, mutta siitd voidaan arvi-
oida ekikkeiden kustantamiseen kdytettdvdn
noin 7 prosenttiyksikkciii. Tyrinantajakoh-
taiseen jdrjestelyyn kuuluvista 90 prosenttia
on i rrottautunut j ulki sesta I i siieliikkeestii, j ol-
loin heidiin sosiaalivakuutusmaksunsa on
alennettu noin 7 ,2 prosenttiin palkasta, mis-
te elakkeiden osuus on arviolta 5,5 prosentti-
yksikkoii.

Kaikkiaan tycinantaj akohtai siin j erj este-
lyihin kuuluvat vakuutetut kiiyttiiviit koko-
naiseldketurvaansa noin l0 prosenttia palkas-
taan. Sen lisdksi tulevat vapaaehtoiset mak-
sut tydnantajan tai henkilokohtaiseen el6ke-
jiirjestelyyn.

Tytinantajan maksut omiin eliikejiirjes-
telyihin olivat vuonna 1991 keskimtiiirin 10
prosenttia palkkasummasta. Sen listiksi tyon-
antaja maksaa yleiseen sosiaalivakuutukseen

omaan eliikejiirjestellynsd kuuluvista tydn-
tekijoistii keskimiiiirin 7 prosentin maksua,
josta eldketurvaan kdytetddn arviolta 5 pro-
senttiyksikkciii. Niiissii luvuissa on jo otettu
huomioon ylei sestii j drj estelmdstd irrottautu-
misesta saatu kolmen prosenttiyksikon alen-
nus maksuun. Eliikejiirjestelyyn kuuluvien
osalta tyrinantajan eldketurvaan ktiyttiimii
kokonaiskustannus olisi siten noin 15 pro-
senttia palkoista.

Rahastot kasvaneet
merkittdvi ksi sijoittaj iksi
Vakuutusmaksujen lisdksi rahastojen tuotot
muodostavat huontattavan eliikej iirj estelyj en
tulonldhteen. Yksityisellii sektorilla ne ovat
palkkasummaan ndhden nelinkertaiset. Vuo-
den 1992 lopussa yksityisen puolen itsendi-
sesti sijoittavien rahastojen sijoitukset olivat
liihes 400 miljardia puntaa. Sijoituksista 80
prosenttia tehtiin kotimaahan ja 20 prosent-
tia ulkomaille.

Kotimaisista sijoituksista kaksi kolman-
nesta oli osakkeissa ja Ison-Britannian osa-
kekannasta kolmasosa onkin jo yksityisen
sektori n tycinantaj akohtai sten eliikej iirj este-
lyjen omistuksessa. Sddti<in perustajayrityk-
sen osakkeisiin sijoittaminen on lainsdd-
dinnossri rajattu viiteen prosenttiin siiitirin
varoista.

Vuonna l99l rahastojen tuottoaste oli
5.4 prosenttia ja saadut korot ja osingot oli-
vat 1,5 -kertai si a tyonantaj ien j a tyontekij oi-
den vakuutusmaksuihin verrattuna. Tuotto j iii

puoli prosenttiyksikkoii r.uoden 1 991 inflaa-
tiovauhtia pienemmdksi.

Maksut Suomea pienemmdt -
ja mytis eldkkeet
Tyonantajakohtaisiin eliikejiirjestelyihin kuu-
luvien tyrintekuoiden perus- ja lisiieliikkei-
sirn kiiytettiin vuonna 1991 tyrinantajan ja
tyontekrjiin maksuina yhteensd 25 prosent-
tia palkoista. Muiden tyontekrjoiden osalta
eldkekustannus muodostuu pakollisen j iirj es-
telmdn tyrinantaj an j a tyontekrj iin kustannuk-
sista ja mahdollisista vapaaehtoisista el6ke-
maksuista. Edellisten yhteismiiiirii on noin l5
prosenttia palkoista.

Lukujen perusteella on pddteltdvissd, ettd
ilman yksikillisiii eliikkeitd kokonaiseldke-
turvan kustannusten suuruusluokka on 20
prosenttia palkoista. Yksilollisten ekike- ja
muiden sddstojen osuus on kasvava. Nyt
eliikkeellii olevien toimeentulosta niiden
osuus on noin viidennes.

Suomessa eldkeldisten tulot koostuvat
liihes pelkiistiiiin tyo- ja kansaneldkkeistii.
Eldkemenojen osuus palkkasummasta oli
vuonna 1991 noin 27 prosenttia. Isoa-Britan-
niaa korkeampi osuus selittyy ainakin seuraa-
villa tekrj<iillii:

1. Suomessa vdhimmdiseldke maksetaan
kaikille maassa asuville. Isossa-Britannias-
sa vain tycissd ollei11e, vakuutusmaksun mak-
saneille. Suomen viihimmriiseliike on 27 pro-
senttia keskipalkasta, Isossa-Britanniassa I 8
prosenttia.
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lson-Britannian tyiinantaj akohtaisten eliikej ii rj estelyjen kattavuus
yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajilla vuonna 1991,

miljoonaa henkiltiii.

Julkinen sektori Julkinen sektori

4,2milj.

10,2 milj.
6,5 milj.

Yksityinen sektori
Yksiginen sektori

Tyonantajakohtaisen
jdrjestelyn piirissd

Vain yleinen lisdeldke tai
henkilokohtainen j6rjestely

2. Yain puolet palkansaajista kuuluu
Isossa-Britanniassa tyrinantaj akohtaisiin
j?irjestelyihin. jolloin tavoitetaso voi enim-
milliiiin olla kaksi kolmannesta loppupalkas-
ta. Toinen puoli jiiii julkisen lisiieliikkeen
varaan ja tavoitetaso on vain kolmannes
keskipalkasta. YrittejiUa on pelkkii viihim-
miiiseliike. Suomessa koko tycivoima (my<is
yrittiijiitl on 60 tai 66 prosentin tavoitetason
piirissii.

3. Isossa-Britanniassa eliikkeiden ja elii-
keoikeuksien indeksisidonnaisuus ei tiiysi-
mddrdisesti korvaa inflaatiota. Suomessa in-
deksikorjaukset ovat ylittineet kuluttajahin-
tojen nousun.

4. Tyokyvyttomyyseliikkeiden taso on
Suomessa korkeampi ja niitd maksetaan use-
ammalle. Lisiiksi Suomessa on erityinen tycit-
tomyyseliike. Myos perhe-el2ikkeiden taso on
Suomessa selvdsti korkeampi.

Ldhteet:
Daykin C.D., Pension Provision in Britain. Report on
Supplementary Pension Provision in the United King-
dom, HMSO, London 1994.
Occupational Pension Schemes I 99 I , Ninth Survey by
the Govemment Actuary. HMSO, London 1994.
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IUOMSIJOIT
ON MAI(SAJN

ETU
- turvaavuus vaatii

TEl-yhtioifta vastuuntuntoa

TEl-yhtididen sijoitus-

vaihtoehdot ovat vdhissd

lVarkkinoiden avautuminen
muuttaa rakenteita

^ - Kaikkien
ty6el ii kej ii rieste I m d n

rahoittamiseen
osallistuvien etu on, etti

varat on sijoitettu tuottavasti,
sanoo Tapiola-yhtididen

piidjohtaja Asmo Kalpala.
Kalpala vastaa toimitusjohtaja-
na Elfrke-Tapiolan toiminnasta.

Uuoden alusta hdnet valittiin
Vakuutusyhtitiiden Keskusliiton

hallituksen puheenjohtajaksi
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- TEl-varojen katsotaan yleensd olevan
el6keldisten, tulevien el6keldisten, tyonteki-
jiiin ja ty<inantajan rahoja. Silloin kun varat
ovat eldkevakuutusyhticin taseessa, ne ovat
yksiselitteisesti yhtion varoja ja yhticin vas-
tuulla, vaikkakin niiden liihde on velka va-
kuutetuille. Sijoituspiiiitosten on siten oltava
TEl-yhtioissii hyvin vastuunsa tuntevien
kdsissS, Kalpala sanoo.

Tyoeliikej iirjestelmin sijoitusomai suu-
den arvo on reilut 150 miljardia. Eliikekas-
sojen ja eliikesiiiiticjiden osuus on noin nel-
jdnnes kannasta. Perinteinen lainapainottei-
suus on vaihtumassa j iilkimarkkinakelpoisiin
korkoinstrumentteihin kuten joukkovelkakir-
joihin.

Yritysten investointihalujen laimeus se-
kd vakuusongelmat ovat romahduttaneet
uusien lainojen kysynndn. Lainoja on lyhen-
netty ja maksettu pois. Laman opettamat yri-
tykset korjaavat omavaraisuuttaan lyhentii-
miillii velkapddomaa.

TEL-takaisinlainaus sopi
menneeseen aikaan

TEL{akaisinlainaus on jiirjestelmii, joka
luotiin menneisiin, suljettuihin oloihin. Se
lisiiii TEL:n jakojiirjestelmiiluonnetta. Nriiden
lainojen kysyntii on lamasta johtuen laske-
nut viime vuosina. Koska eldkevakuutusyh-
tiriiden riskinkantokyky ei salli vakuuksista
tinkimistii, nostavat koron pddlle tulevat ta-
kauskustannukset tytieldkerahan hintaa. Ai-
kaa myriden takaisinlainaus tulee poistu-
maan, uskoo Kapala.

- Maksajan, yrityksen menestys on
avainasia. On vaikea uskoa, ettd yrityksen
maksukyky kohenisi sillii, ettii rahoitus jdr-
jestyy kritiikittrimiisti. Vakuuksien arviointi
taas sopii paikallisen pankkitason tehtevak-
si. Siellii on yrityksen tilanteeseen parempi
ote.

Siirtyminen avoimeen sijoitus-
ymperisttion on edessa

Avautuvilla markkinoilla saattaa herdttdd
j opa epiiilyj ii meikiil iiinen TEl{akaisin I ai -
nausjdrjestelmii. joka luo automaattisesti saa-
tavissa olevaa vieraan pddoman ehtoista ra-
haa. Kansantalouden suorituskyvyn kehitty-
minen vaatisi, ettd raha ohjautuisi nimen-
omaan menestyviin yrityksiin. Ulkomailla
pyritiiiin mycis mddrdtietoisesti valttamaan
sijoitus- ja vakuutusriskien kumuloitumista
keskenddn.

- Kansainv6lisen ndkemyksen mukaan
sijoitusten keskittiminen yhteen maahan on
selkeii riski. Suomessa taas on ajateltu juuri
pdinvastoin: kaikki sijoitukset rajojen ulko-
puolelle ovat riskinottoa, Kalpala sanoo.

- Vaikka kokemukset suomalaisten
kansainvdlistymisestd tukevat tdtd kantaa on
tilanne ainakin Euroopan tasolla muuttumas-
sa monin tavoin.

EU-normisto on eurooppalainen
kompromissi
EU:n kolmansiin vakuutusdirektiiveihin si-
sdltyvdt mddrdykset koskevat sijoitustoimin-
nan osalta pienin poikkeuksin myos eldke-
vakuutusyhtioit6. Vakuutusyhtioiden vastuu-
velan kattamista koskevat mddrdykset edel-
lyttiiv?it, ettii eliikeyhtion on katettava vas-
tuuvelkansa normien mukaan sataprosentti-
sesti aikaisemman noin 85 prosentin sijasta.
Vakuutusyhti olaki in j a ministerion miiiiriiyk-
siin on valmistumassa huomattava mddrd
muutoksia katettavasta vastuuvelasta ja ka-
tekelpoisista omaisuuslajeista.

Mdirdysten keskeinen tavoite on liiallis-
ten riskikeskittymien estdminen. Yhtion va-
kuutusliikkeen laatu vaikuttaa siihen, miten
katteeseen kuuluvien varojen varmuudesta,
tuotosta ja likvidiydestd on huolehdittava.
Erityyppisille omaisuuslajeille ja yksittiiisille
kohteille on asetuksessa mddritelty enim-
mdisrajat.

Enimmdisrajat ovat
TEL-yhtidlle tarpeen
Merkittdvimmdt ajatustavan muutokset liit-
tyvdt kiinteistoihin olivatpa ne sitten suoria
srjoituksia tai vakuuksia. Suurempaan va-
luuttakurssien vakauteen pyrkivii talouspo-
litiikka tuo tullessaan tarpeen varautua kiin-
teistojen voimakkaisiin arvonmuutoksiin.

Suomalaisten TEL-yhtioiden kiinteis-
toongelmia kiirj istii[ nyt eliikesiiiitioiden j a
-kassojen purkaminen yhtioihin. Tete kautta
tulee ekikeyhti<iiden omistukseen mittavia
kiinteistomassoj a, yhdel lii piiiitoksellii j a sen
mukaisella hintariskillS.

- Normiston kehitystii piddn muutoin
hyviinii, mutta eurooppalaiseen tasoon ndh-
den pienten riskipiiiiomien takia pitiiisi TEL-
yhtitiiden sij oitustoiminnan enimmdisraj oj en
olla tiukemmat kuin nyt lakiin tulevat. Suo-
men tapaiset marginaalimarkkinat ovat lisdk-
si huomattavasti epdvakaammat kuin ne mis-
sd sddnncit on luotu, sanoo Kalpala.

Viranomaisvalvonnallekin antaisi tiu-
kempi linja paremmat toimintaedellytykset.
Esimerkiksi osakkeissa saa olla miiiiriiyksi-
en mukaan 50 prosenttia katteesta mikii elii-
kevakuutusyhtiolle on kdytdnnrissd mahdo-
tonta.

- Sosiaaliturvaan kuuluva jdrjestelmii
ei voi my<iskddn ottaa vastuuta muusta yri-
tystoiminnasta, joten eldkevakuutusyhtion oi-
keus omistaa jopa 50 prosenttia muun alan
yrityksesta on mielestdni kasittamat6nta. Vii-
den prosentin enimn.rdisraja olisi sopiva ta-
kaamaan, ettei eldkevakuutusyhtici joudu lii-
alliseen omistajan vastuuseen vieraalla toi-
mialalla. Vaikeaa on perustella myoskiiiin
eliikeyhtioiden merkittdvid omistuksia muus-
sa vakuutustoiminnassa. EU:n TEL-yhtioitd
koskevat eriyttdmisvaatimukset ovat niin
ikiiiin ristiriidassa tdllaisten omistussuhteiden
kanssa.

Sijoittaminen paanottuu
joukkovelkakirioihin
Tyoeliikeyhtidt ovat parin viime vuoden ai-
kana moninkertaistaneet hallussaan olevien
j oukkovelkakirjojen mddrdn. Piiiiosa niiistii
sijoituksista on ollut valtion obligaatioita.
Ongelmatonta ei ole tamankaan omaisuus-
lajin liiallinen osuus sijoitusjakaumassa.

Perustekorkotaso edellyttdii TEL-yhtioil-
tii hyviiii realisoitunutta tuottoa. Vastuut ovat
pitkiii ja turvaavuus on kuitenkin tdrkedm-
piiii kuin maksimituotto. Joukkovelkakirja-
lainat ndyttdisivdt olevan siis eldkevakuutus-
yhtiolle sopiva sijoitusmuoto olletikin kun
osakkeiden ja kiinteistrijen miiiiriii eivoi rat-
kaisevasti kasvattaa.

- Mittavampi sijoittaminen joukkovel-
kakiq al ainoihin edel lyttiiii, ettii TEL-yhtioi-
den ei tarvitsisi kirjata joukkovelkakirjalai-
nojen arvonmuutoksia. Ongelmatonta tdmd
ei kuitenkaan olisi niiin epdvakaassa talou-
dellisessa toimintaympdristriss6. Ainakin lik-
viditeetti tulisi ehdottomasti kyetd ylliipitii-
miiiin ilman joukkovelkakirjamyyntejii, Kal-
pala sanoo.

Talouden aktiviteetti on Kalpalan mie-
lestd maassamme liian alhainen suhteessa
vdest<j,n mddr66n tarjotakseen pohjan nykyi-
sen sosiaaliturvan ylldpitoon. Pelastus loy-
tyy vain jos poliittisin p?iiitoksin tyottomlys
onnistutaan saamaan alas ja valtion menot
saadaan vastaamaan tuloja.

Teksti: Ulla Ttjunen
Kuva: Tbppo Jokinen
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Eldkeyhtiot mukaan pk-yritysten riskirahoitukseen

Finnmezzanine tarioaa
uuden$ppistii rahoitusta
kasvun uauhdittamiseksi

Finnmezzanine
Rahasto ! Ky-nimi
kuulostaa konstikkaalta,
mutta kyse on periaattees-
sa yksinkertaisesta asiasta
ja tervetulleesta
uutuudesta.
Eldkevakuutusyhtitit
Eldke-Saffi Fo, Eldke-Varma,
llmarinen, Eldke-Tapiola ia
Verdandi sekd henkiyhtiti
Nova ovat menneet mukaan
pienten ja keskisuurten
yritysten
riskirahoitukseen.
Rahasto aloitti vuoden alus-
sa toimintansa 140 miljoo-
nan markan kokoisena,
mutta sen uskotaan kasva-
van 2fi) miljoonaan maalis-
kuuhun mennessd.
Eld kesddtitiistii odotetaan
uusia merkitsijtiita.

Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan heik-
kous on usein oman pddoman puute. Elin-
voimaisen yrityksen hyvdt kasvuniikymiit
surkastuvat monesti vieraan piiiioman liial-
liseen mddrddn tai siihen, etteivdt vakuudet
riitd sen saamiseen.

Mezzanine on vdlirahoitusta
Finnmezzanine Rahastoa hallinnoi Capman
Caprtal Management Oy, yksityinen ja riip-
pumaton venture capital-yhteisci. Venture
capital tarkoittaa oman pddoman ehdoilla
tapahtuvaa yritysrahoitusta, jolla ei yleensd
ole vakuutta. Venture capital-yhteisci osallis-
tuu aktiivisesti yrityksen haliintoon ja piiii-
tciksentekoon. Riski on iso, mutta tuotto-
mahdollisuudet hywiit, koska osakejdrjeste-
lyissd kasvukykyisen yrityksen arvonnousu
voi olla huomattava.

Mezzanine-tyyppinen yritysrahoitus on
venture capitalin ja vieraan pddoman vhli-
muoto. Mezzanino on italiaa ja tarkoittaa
vdlikattoa tai puolikerrosta. Suomalaiset el6-
kevakuutusyhti<it valitsivat mezzanine-tyyp-
pisen muodon pk-srjoituksilleen. Finnmez-
zanine ei mene yritykseen osakkaaksi, vaan
lainaa s i I I e rahaa. Finnm ezzaninen I ain apiiii-
oman takaa Garantia. Sijoitukset tehdiiiin
viiden vuoden miiiiriiajaksi, jolloin pddoma
maksetaan takaisin. Yritys maksaa pddomal-
le korkoa ja antaa sijoittajalle osuuden ar-
vonnoususta esimerkiksi tuloksesta lasketun
lisdkoron tai osakeoptioiden muodossa.

Finnmezzaninen rahoitusosuudet ovat
suuruudeltaan 5-10 miljoonan markan luok-
kaa. Se merkitsee kiiytiinnrissii sit6, etteivdt
kovin pienet yritykset ole Finnmezzaninen
sijoituskohteita.

Sijoitusneuvosto valitsee kohteet
Koska Finnm ezzanine on tycieliikeyhtioiden
muodostama rahasto. sen turvaavuuteen ja
tuottavuuteen on kiinnitetfy erityistd huom io-
ta. Venture capital- tai mezzanine-rahoitus-
muodoille ei ole lakia eikii julkista valvon-
taa kuten muulle raha- ja arvopaperitoimin-
nalle.

Rahaston sr.loituspiititokset tekee sijoi-
tusneuvosto, jonka puheenjohtaja on Garan-

tia Oy:n toimitusjohtaja Lauri Koivusalo.
Puheenjohtajalla on veto-oikeus esityksiin,
jotka CapMan tuo sijoitusneuvoston pditetti-
viiksi.

- Rahoitettavan yrityksen keskeisid va-
lintakriteerejd ovat liikevaihto, kassavirran
tasaisuus ja tulevaisuuden kaswndkymdt, sa-
noo johtajaTuomo Raasio, joka hoitaa Finn-
mezzaninea CapMani ssa.

Finnmezzaninen tarkoitus on auttaa yri-
tys vdlirahoituksella nopean kasvuvaiheen
yli. koskajuuri siinii vaiheessa on usein puute
vakuuksista. Nopea kasvu tarkoittaa kdytdn-
n<issd useimmiten vientituotantoa.

Raasio kertoo, ettii hakijoita on paljon,
mutta valittuja vdhdn. Kansainvdlisestikin on
tavanomaista, etta venture capital-yhteisot
valitsevat sadasta hakrjasta yhden tai kaksi.
Yhtaan konkreettista rahoituspddtostd Finn-
mezzanine ei vielii tammikuun aikana ollut
tehny, mutta neuvotteluja oli kdynnissd usei-
ta.

Pieni alku voi kasvaa suureksi
Suhteellisen pienestd koostaan huolimatta
Finnmezzanine on alku uudentyyppiselle
yritysrahoitukselle.Vakuutusyhtiriiden osal-
listumismahdollisuuksia venture capital-
tyyppiseen riskirahoitukseen tutki vuoden
1993 aikana tydryhma, joka kokosi raport-
tiinsa eri osapuolien niikemyksiii. Ministe-
rot - VM, KTM, STM, Vakuutusyhticiiden
Keskusliitto ja Suomen Riskirahoitusyhdis-
tys piiiityiviit siihen, etta venture capital-
tyyppinen sijoitusmuoto sopii erinomaisesti
vakuutusyhticiilleja hyodytt66 erityisesti kes-
kisuuria yrityksiii.

Henki- ja eliikeyhtidille on tiirkeiitii lciy-
tdi uusia sijoitusmuotoja. Ne myris hajaut-
tavat mielelldin sijoituksiaan taatakseen nii-
den tuottavuuden ja turvaavuuden.

Vakuutusyhticiiden sijoituskanta on noin
160 miljardia markkaa. Yksi prosentti mer-
kitsee 1,6, miljardia. Jo se riittdisi kasvatta-
maan Suomen venture capital-markkinat eu-
rooppalaiselle keskitasolle kansantalouden
kokoon suhteutettuna.

Vakuutusyhticiiden kannalta suorat sijoi-
tukset pk-yrityksiin muina kuin suorina asi-
akaslainoina ovat pienid ja hankalasti hallin-
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Ra h a s to n s ij o itusp ritit d ks e t teke e s ij o i tus neu -
vosto, jonka pttheenjohtaja on Garantio Oy:n
toim itusj ohtoj a Lauri Koivusalo.

noitavia. Tiilloin mezzanite- tai venture ca-
pital-rahasto ottaa tehtavAn hoitaakseen kui-
tenkin niin, etta sijoittajan pidttisvalta sdi-
lyy sijoitusneuvoston jiisenyyden kautta.

Finnmezzaninen erityispiiileitd
Vakuutusyhtioiden nykyinen vaikeus tehdd
vastuuvelan katteeseen kelpaamattomia sij oi-
tuksia ei koske Finnmezzaninea, koska Ga-
rantia takaa rahaston pddoman, ei kuitenkaan
tuottoja. Lauri Koivusalo arvioi, etti Finn-
mezzanine kestiiii'Jonkun nurinmenonkin".

Finnmezzanine Rahasto I:n eliniki on
etukdteen mddrdtty 10 vuodeksi. Kun se ai-
kanaan puretaan, lasketaan kokonaistuotto.
Garantia laskee, efia tuotot kestiiviit pieniii
piiiiomatappioita. Venture capital- ja mez-
zanine-rahastot toimivat siten, ettd srjoittaja
sitoutuu tullessaan mukaan antamaan mer-
kintdosuutensa rahaston kayttdon vasta, kun
sitii kiiytetiiiin. Varat eivdt vAlttamatte 01e ra-
hastossa esimerkiksi 10 vuotta.

Jonkinasteisena ongelmana voidaan pi-
tdd rahasto-osuuksien heikkoa jiilkimarkki-
nakelpoisuutta. Kdytdnnossd ongelmaa ei
vield ole syntynyt. koska toiminta on nuorta.

Venture capital- ja mezzantne-rahoitus
ovat lainsddddnncissd tuntemattomia eikiiiul-
kista valvontaa ole. Siitii huolehtii ala itse
vdhdn samaan tapaan kuin pcirssikomitea
ennen nykyisen arvopaperimarkkinalain sdd-
tdmistd. Suomen Riskisijoitusyhdistys pittii-
si kuitenkin lain ja valvonnan saamista tar-
peellisena tulevan kehityksen kannalta.

Finnmezzanine-rahoitus kattaa sikiili

Johtaja Tuomo Raasio hoitaa Finnmezzani- Jorma Leinonen on Henkivakuutusl'htid,No-
nea tapManissa. van varatoimitusjohtaja. Nova on mukana

Finnmezzan inessa.

koko yrityskentdn, koska mukana ovat kaik-
ki tyoeliikeyhticit. Olenaa sopii. ettd ne tun-
tevat asiakkaansa melko hyvin.

Tiistii syystii pk-yritysten erityinen luot-
tokelpoisuusluokittelu eli rating ei liene tar-
peen Finnm ezzanir,elle, mutta hyvinkin
muille venture capital-yhteisoille. Jiirjestel-
mdn kalleus on suurin este sellaisen luomi-
selle. Rating edellyttiiisi yritysten syviillistii
tutkimista, koska tiedetdin, etteivdt pelkdt
tuloshistorian numerot aina kerro kaikkea.

Mielenkiintoinen on ajatus kanavoida
myos TEl-takaisinlainausta mezzanine- ja
venture capital-rahoituksen kautta yrityksil-
le. TEL-takaisinlainauksen kiiyttiiAkin saat-
taa vaikeuttaa vakuuksien puute. Esteite ei
ole olemassa.

Henkivakuutusyhtio Nova on mukana
seki CapManin Finnventure I-rahastossa ettd
Finnmezzaninessd. Varatoimitusjohtaja Jor-
ma Leinonen sanoo, ettd tdrkein syy on hy-
vien sijoituskohteiden kiytdminen.

- Finnmezzanine kilpailee mm. valtion
bondien kanssa. Niiden riskiton tuotto on 9,5-
l0 prosentin luokkaa.

Yrityksen kannalta Finnmezzanine-ra-
hoitus on vakuudettomanakin melko kallis-
ta.

- Mezzanine-rahoitus sopii voimak-
kaassa kasvussa oleville yrityksille tai MBO-
jiirjestelyissii siksi viimeiseksi palaksi, jon-
ka avulla kauppa voidaan toteuttaa, sanoo
puolestaan Raasio.

Kleinwort & Benson
mukana CapManissa
CapMan Capital Management Oy:n perusti-
vat 1989 Pohjola (40 o/,\ ja KOP (40 %) sekii
yhtirin toimiva johto (20 %). Se kasvoi no-
peasti ja kaksi vuotta myrihemmin iohtajat
ostivat yrityksen itselleen. Mukaan tuli suu-
ri englantilainen merchant-pankki Kleinwort
& Benson. Se on mukana 30 prosentin osuu-
della Finnmezzantne Oy:ssd, joka hallinnoi
Finnmezzanine Rahasto I Ky:th. Kleinwort
& Bensonin eurooppalaiset mezzanine-ra-
hastot ovat mukana ruotsalaisissa ja norja-
I aisissa yhtioissii. Apula isj ohtaj a S i mon Wa-
kefield lupaa kansainvdlistd syndikointia
kansainvdlisten rahastojen kanssa.

Finnmezzanine I nostaa CapManin hal-
linnoimien pddomien midrdn yli 400 miljoo-
nan markan. Sillii on entuudestaan kaksi ko-
timaahan sijoittavaa venture capital-rahastoa
(136 mmk) ja Itd-Eurooppaan yhdessd suur-
yritysten kanssa sijoittavaa Alliance Scan-
East Rahasto (125 mmk). CapManin rahas-
tot ovat sijoittaneet yhteensi l3 yritykseen.

Me saimme Finnmezzaninelle
ikiiiinkuin lentdvdn liihdon, koska olemme
neljd vuotta toimineet aktiivisti yritysten pa-
rissa ja tunnemme niitii paljon entuudestaan.
Sopivien kohteiden etsimistd Finnmezzani-
nelle ei siten tarvinnut aloittaa alusta, sanoo
Tuomo Raasio.

Teksti: Johanna Garunt
Kuvat: Jouko Laitinen
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Hylktiyspciiittiksen
suunut elcikkeen hukiju
oli yleensii petfiinyt.
Moni koki tulleensu
vtitirin kohdelluksi.
Tyiin jutkuntinen,
jos tydpuikka vieki oli .jtiljel lti,
tunlui usein vail<ealta
taipastenmieliseW

1-

L

,

I

-
r.

_'

,-,4



Yksikillisten varhaiseldkkeiden hylkdysosuus
on koko tdmdn eldkemuodon voimassaolo-
ajan ollut korkea. Alkuruosina, 1980- luvun
lopulla, hylkiiysten osuus oli 30 prosentin
tuntumassa. Tiillii vuosikymmenelld se on
entisestddn kasvanut. Vuonna 1994 yksilol-
lisen varhaiselikkeen ratkaisuista 46 prosent-
tia oli hylkiiyksiii.

Mitii hylkiiyspiiiitoksen saaneet sitten te-
kevdt? Jatkavatko he entisessd tycissiiiin hyl-
kiiyksen jiilkeen ja hautaavat ajatukset var-
haisesta fyostii poistumisesta. vai irtautuvat-
ko he joka tapauksessa tyoelamasta esimer-
kiksi sairauspdivdrahan, tyottomyyspiiiviira-
han tai uuden el[kehakemuksen myotii?

Kysymystii on selvitetfy Eldketurvakes-
kuksen varhaiseldketutkimusten sarj aan kuu-
luvassa selvityksessii, jossa on seurattu yksi-
lcillisen varhai seldkkeen hylkiiyspddttiksen
saaneiden myohempiA vaiheita.

Tutkimuksessa on mukana TEL:n tai
LEL:n piiriin kuuluvia palkansaajia, jotka
saivat yksilollisen varhaiseldkkeen hakemuk-
seen hylkiiiiviin piiiitoksen joko vuonna 1988
( 1 094 henkikid) tai vuonna 1 992 (808 henki-
loii). Osa tutkimuksessa kaytetyiste tiedoista
keriittiin postikyselynii keviiiillii 1993, osa
poimittiin Eliiketurvakeskuksen rekistereist6.

Useimmat varhaiseldkkeelle
Kuvassa l. havainnollistetaan tutkimukseen
kuuluvien tilannetta hylkdyspiiiitoksen jiilkei-
sind luosina. Tyossii olevien osuus laskee
tasaisesti, ja eliikkeelle siirtyneiden osuus
vastaavasti kasvaa. Myos tytitt<imyys niikyy
selkedsti hylkiiyksen j2ilkeisissi vaiheissa.

Osa wonna 1988 hylkiiyspddtriksen saa-
neista ehti eliikkeelle jo saman vuoden aika-
na, joko valitusteitse tai tehtyaen uuden, tdl-
16 kertaa myonteiseen ratkaisuun pddtyneen
hakemuksen. Vuoden kuluttua hylkiiys-
piiiitoksestii eliikkeelle siirtyneitd oli jo 25 oh

kaikista vuonna 1988 hyliityistii, ja viiden
vuoden kuluttua hylkiiyksestii, eli vuonna

Kuva 1.

Yksiltilliseen varhaiseliikeha-
kemukseen hylkiiyspfr iittiksen
saaneiden tilanne hylkliys-
Yuonna ja sen jiilkeen

1993, runsas 80 % oli loytiinyt tiensii jolle-
kin eliikkeelle. Useimmat olivat yksilollisellii
varhaiselikkeellii - eli eliikkeellii jota he
alunperinkin olivat hakeneet - mutta myos
varsinaiselle tydkyvyttdmyyseliikkeelle tai
tyotttimyyseliikkeelle siirtyneitii oli runsaasti.

Vuonna 1988 ensimmiiisen YVE-hyl-
kiiyksensii saaneet siirtyiviit el2ikkeelle kes-
kim?iiirin kahden vuoden ja kahden kuukau-
den kuluttua hylkiiyksestii. Yksilolliselle var-
haisel5kkeelle piiiityneillii aika ensimmdi-
sestii hylkiiyksestd eldkkeen alkamiseen oli
kaikkein lyhin, ruosi ja viisi kuukautta.

Vaikka valtaosa vuonna 1988 hylkiiys-
piiiitciksen saaneista si irtyi elekkeel le viiden
vuoden kuluessa, tytinteko ei kuitenkaan
useimmilta loppunut heti hylkiiyksen j ?ilkeen.
Tycissii jatkettiin keskimiiiirin puolitoista
vuotta. Kuusi prosenttia vuonna 1988 hy-
liityistii olityossii vield vuonna 1993, ja niil-
le jotka seurantajakson aikana siirtyiviit eliik-
keelle ryrissiioloaikaa kertyi runsas vuosi.

Tydttdmyys tavallista
Tyossiioloaika jiii siis selvdsti lyhyemmiiksi
kuin hylkiiyspiiiitoksen ja eliikkeelle siirty-
misen vdlinen aika. El2ikkeelle siirtyneet eh-
tiviit olla keskimddrin vuoden pois tyostii
ennenkuin he saivat eldkkeen. Tdnd aikana
useimmat heistd saivat joko sairauspdivdra-
haa tai tyottomyyspeivdrahaa. Joukossa oli
myos muutamia, jotka joutuivat selviyty-
mddn toimeentulotuen tai muiden perheen-
jdsenten taloudellisen tuen varassa.

M iden vuoden seuranta-aikana fyottomi-
en lukumiird pysyi jokseenkin muuttumat-
tomana, mutta kun tyrittomyys suhteutetaan
tyovoimaan kuuluvien mddrddn eli ei-eliik-
keellii oleviin, havaitaan tyottomien osuuden
kasvaneen viiden seurantawoden aikana voi-
makkaasti. Vuonna 1993 fydttomiinii oli kak-
si kolmasosaa niistd vuoden 1988 hylktiysta-
pauksista, jotka eiviit olleet siirtyneet eliik-
kee11e.

Tyottrimyyden rooli nikyy vield selvem-
min 1992 hyliittyjen aineistossa. Heisti nel-
jiisosa oli tyottomana jo yksilollistii varhais-
eliikett?i hakiessaan, ja vuotta mytihemmin,
keviiiillii 1993, puolet heistii oli tydttomana.

Lamavuosina eldkkeelle
siifiminen hitaampaa
Kun verrataan wonna 1988 ja vuonna 1992
ensimmdisen hylkiiyspiiiit<iksen saaneita,
havaitaan siis tyotttimyyden lisddntyneen ja
samalla eldkkeelle siirtymisen hidastuneen.
Vuonna 1992 hyliityistd oli vuoden kuluttua
siirtynyt eliikkeelle vain runsas kymmenen
prosenttia.

Kahden vuoden kuluttua eliikkeelle siir-
tyneitii oli jo enemmdn, mutta edelleen sel-
vdsti vdhemmdn kuin ennen lamaa, vuonna
I 988 eliikeliiistymisprosessinsa aloittaneilla
(taulukko l). Erityisesti yksiltilliselle var-
haiseliikkeelle siirtyminen on vuonna 1992
hyliityill2i viihiiisempiiii kuin vuonna 1988 hy-
laryillA. Tyottomyyseliikkeelle on sen sijaan
siirrytty enemmtin kuin aikaisemmin.

Koska hylkiiyspiiiitoksen jiilkeinen eldk-
keelle siirtyminen on hidastunut, ty<issii-
oloaika lyhentynyt ja tyotttimyys kasvanut,
on lamavuosien hylkiiystapauksilla edessddn
aikaisempaa pitempi aika, jolloin he eivdt
endd ole fyrissd mutta eivdt vield eliikkeellii.
Hylkiiyksen jiilkeinen tilanne onkin selvdsti
sidoksissa ajankohtaan: yleinen taloudellinen
kehitys heijastuu sekii hakijakunnan ra-
kenteeseen ettd ratkaisukiiytiintcion ja aset-
taa kehykset hylkiiyksen jiilkeisille vaihtoeh-
doille.

Epimddrdiset
sairauskuvat yleistyneet
Myds hylk2iyspddtdksen saaneiden sairaus-
tietojen tarkastelu kertoo lamavuosien myci-
td tapahtuneista muutoksista. Tuki- ja lii-
kuntaelinten sairaudet ovat ehdottomasti

Eliikkeellii
Tyottcimiinii
Sairauslomalla
Tyossii

Vuonna 1988 hyliityt
%

Vuonna 1992 hyliityt
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Taulukko l.
Eliiketilanne kaksi vuotta hylkiiyksen jilkeen palkansaajilla,
joiden ensimmiinen YVE-hakemus hyllittiin vuonna 1988 tai 1992
(hylkflysajankohtana 55-60-vuotiaat)

Eliiketilanne vuonna 1990 (1988 hylatyt)
tai vuonna 1994 (1992 hyliityt)

I 988
hyliityt

%

1992
hyletyt

%

varhaiseldkkeelli
7

34
3
I

45

4
13
10
J

Tyottiimyyseliikkee I lii
Jollakin muulla eliikkeellii

El?ikkeellii yhteensd 29

yleisin tautiluokka yksilollisen varhaiseldk-
keen hakemuksissa ja myos hylkiiyspiiiitok-
siss5.

Verrattaessa vuosien 1988 ja 1992 hyl-
kdystapauksia havaitaan ndiden sairauksien
osuuden kuitenkin hiukan pienentyneen. Sa-
moin vdhdistd pienenemistd on verenkier-
toelinten sairauksien ryhmdss6. Selkeimmin
kasvanut tautiryhmd on sen sijaan priiiluokka
16, joka sisiiltiiii oireita ja eprimiiiiriiisesti
miiiiriteltyjii tapauksia. Vuonna 1988 niiden
osuus oli 2oh,mutla vuonna 1992 se oli 8 %
kaikista palkansaajien YVE-hylkiiyksistii.

Sairauksien painottuminen epdmddrdi-
sempiin diagnooseihin kertoo hakijajoukon
rakenteellisista muutoksista: selkedsti mdd-
riteltdvdn sairauden sijasta hakemuksessa
painottuvat entistd enemmin muut, usein tyci-
eldmdn epiivarmuuteen liittyvet tekljat

Hylkiiyspriiitdksen saaneilla, mutta my6-
hemmin sairausperusteiselle eldkkeelle siir-

Kuva 2.
Henkisen hyvinvoinnin tunne
vuonna 1993 niillii, joiden
YYE-hakem us hy'liittiin
!'uotta aikaisemmin

Sairauslomalla

Tydttdmene

I Eliikkeellii

tyneillii eldkehakemuksen diagnoosi saattaa
mycis matkan varrella muuttua. Vuonna
1988 ensimmiiisen hylkiiyksen saaneista ja
mycihemmin sairausperusteiselle eldkkeel-
le siirtyneistd 27 oh:lla tyokyvytttimyyden
syyksi ilmoitettu sairaus srjoittui myrintei-
seen pdltrikseen johtaneessa hakemuksessa
eri tautiryhmddn kuin aikaisemmassa, hyl-
kdykseen pdityneessi hakemuksessa.

Tavallisin muutos oli somaattisiin sai-
rauksiin, erityisesti tuki- ja liikuntaelinten
sairauksiin kuuluvan diagnoosin muuttu-
minen mielenterveyden hriirioksi. Tiimii
niikyy erityisesti naisilla. Tutkimukseen
kuuluvista vuonna 1 988 hylkiiyksen saaneis-
ta naisista 76 siirtyi myrihemmin eliikkeelle
mielenterveyden hiiiri<iiden perusteella.
Heistd kuitenkin vain 35:llii mycis ensimmdi-
sessii, hylkriykseen pddtyneessd hakemuk-
sessa oli tycikyvyn heikkenemisen syynd
mielenterveyden hdiririt.

Kuvaako mielenterveyden hiiiriciiden li-
sddntyminen eliikeliiistymisprosessin rasit-
tavuutta, eli alkaako eldkkeen hakrjoiden
psyykkinen terveys rakoilla hylkaysten myd-
tii? Vai kertooko tdmiikin kehitys liihinnai
sairauskuvan epiimiiiiriiisyydest6, siitd miten
selkedn sairausperusteen puuttuessa eldke-
hakemuksen taustalla olevat tyon ja tyrittti-
myyden paineet nostavat vihitellen pslyk-
kiset ongelmat erusijalle.

Mieliala kohenee elikkeelle ptiiistyii
Hylkiiyspriiitoksen saaneiden hyvinvoinnin
tunnetta selvitettiin l2-osaisella kysymys-
sarjalla, joka mittasi nimenomaan kysely-
ajankohdan mielialaa, ei pitkiiaikaista tai
pysyvdisluonteista henkistd hyvinvointia.
Vastaukset pisteytettiin siten, ettl mit6 kor-
keampi pistemddrd, sitd huonompija masen-
tuneempi mieliala.

Kuviossa 2 on esitetfy vuonna 1992hy-
lZittyjen mielialapistemddrdt vuosi hylk2iyk-
sen jdlkeen tehdyn kyselyn perusteella.
Sairauslomalla olevien varsin pieni joukko
koki tilanteensa kaikkern huonoimmaksi.

Heidiin mielialansa oli todenndkriisesti pit-
kdlti sairaustilanteen mddrittdmd. Toiseksi
huonoimman tuloksen saivat ne, jotka vielii
kuuluivat tyovoimaan, olivat joko tyossii tai
tydtt6mina. Parhaimman mielialapistemiiii-
rdn sen sijaan kerdsivdt ne, jotka olivat on-
nistuneet pddsemddn eliikkeelle.

Nelttea siis vahvasti siltd, ettd sen jiil-
keen kun ikddntyneet tyontekijiit ovat suun-
tautuneet varhai seen eliikkeel le si irrymiseen,
he eivdt ole tyytyvdisiii muihin ratkaisuihin.
Tdssd vaiheessa sekd tyossii jatkaminen ettd
tyottom?iksi jddminen ovat molemmat petty-
mystd aiheuttavia ratkaisuja

Tydssd pysymiseen
puututtava varhain
On ilmeistii, ettii siinii vaiheessa kun ikiiiin-
tynyt tycintekijd on tavalla tai toisella ajau-
tunut eldkeuralle, ei tyossi jatkamisen edis-
tdmiseksi ole endd paljon tehtdvissd.

Eliikehakemuksen hylkiiiiminen toki j on-
kin verran pidentiiii tyouran kestoaja saattaa
muuttaa aiotun eldkeuran tyottomyysuraksi,
mutta lopputulos, varhainen tyoeldmdsti
poistuminen, ei sindnsd muutu. Tyoeliimiis-
sii pysyttiiviit toimenpiteet olisikin suunnat-
tava paljon varhaisempaan vaiheeseen, ai-
kaan jolloin eliikkeelle siirtymistd ei vield ole
edes vakavasti harkiffu.

Ty<itttimyyden merkitys sekii eliikehake-
musten taustalla ettzi hylkiiyspiiiitoksen jiil-
keisend vaihtoehtona on laman myritd kas-
vanut. Tdmii selittdd hylkiiysosuuden kas-
vua: sairausperusteisissa eliikkeissii halutaan
pitaA kiinni juuri sairaudesta eldkkeen my<in-
tdmisen edellytyksenii. Toisaalta tyott<imyy-
den korostuminen kertoo myos siitd miten
tyohon kykenemdttomyys ja tyon puute kdy-
tdnncissd nivoutuvat toisiinsa hyvin tiiviisti.

Vaikka tyottcimlys ja tyokyvyttomyys
pyritiiiin toimeentuloturvajdrjestelmissd sel-
kedsti erottamaan toisistaan, sekii yksittiiis-
ten ihmisten ettd yritystenkin niikcikulmasta
niiden taustalla olevat ongelmat liittyvdt
usein samaan kokonaisuuteen, ikddntyneiden
ty<intekij oiden j a ty<imarkkinoiden yhteenso-
pimattomuuteen.

RAIJA GOULD
Eltiketun,akeskuksen
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I. PAAKIRJOITUKSET

Tytreldkkeen tavoitetaso s?iilyettiivd koskemattomana.
JiiiskelSiinen, Pirkko.
Tyoeliike l/1994. s.2.

Sosiaalimenotoimikunnalta kantaa ottamaton selvitysmuistio.
Jiidskeliiinen, Pirkko.
Tyoeliike 211994. s.2.

Lisiid potkua osa-aikaeliikkeisiin.
Jl3iskelliinen, Pirkko.
Tytieliike 31 1994. s. 2.

Euroopan unioni ja tyoeliike.
Uimonen, Matti.
Tytieliike 4/ 1994. s. 2.

Tasa-arvo Suomen eliikejiirjestelmdssi.
Jiiskelf,inen, Pirkko.
Tytieldke 511994. s.2.

2. KOLUMNIT

Tyrieliiketurvan rahoitus - taloudelliset kannustimet.
Tuukkanen, Jorma.
Tyoeliike l/1994. s. 5.

Tyottomyys - ykkosongelmamme.
Salavuo, Kari.
Tyoeliike 211994. s. 5.

Sukupolvenvaihdoksella nuorille toitii.
Stenius-Kaukonen, Marjafta.
Tyoeliike 311994. s. 6.

EU ja maatalousyrittiijien eldketurva.
Knuuti, Kaarina.
Tytiellike 411994. s. 6.

Lapsiperheiltii leikattu kohtuuttomasti,
Taipale, Vappu.
Tytieliike 51 1994. s. 6.

.1. .\R'I IKKT-LIT

- jiirjestelmiin piirissii tapahtunutta

Neljdnneswosisata Mela-turvaa. Mukana
maatalouden rakennemuutoksessa.
Sulin, Auli.
Ty<iel?ike 411994. s. 7 - 8.

- haastattelut

Siinstojii - muttei hinnalla millii hyviinsii.
Jouni Jokisalo haastatellut kansliapiiiillikkti
Markku Lehtoa.
Tytieliike 211994. s. 3 - 4.

Tytieliikejiirjestelmdn tietohallintoa kypsytell?i?in
uuteen aikaan.
Jouni Jokisalo haastatellut suunnittelujohtaj a
Ilkka Kohosta.
Ty<ieliike 211994. s.22 - 23.

Harmaa talous tekee terveetkin sairaiksi.
Jouni Jokisalo haastatellut johtaja Markku Hirvosta,
ekonomi Ismo Luimulaa, varatoimitusjohtaj a Seppo Pietiliiistii
sek?i johtaja Juha Silvantoa.
Tyiieliike 511994. s. 3 - 5.

Massaty<ittomyys romuttaa kuntoutuksen tavoitteita.
Pirkko Jiflskeliinen haastatellut kuntoutusasiain
neuvottelukunnan sihteeri Heidi Paateroa.
Tyoel2ike 111994. s. 16 - 17.

Eliikesiiiisttrt seulottava yhdessd esiin.
Jouko Moilanen haastatellut toimitusjohtaja Pentti Kostamoa.
Tyrieliike 511994. s. l8 - 19.

Tytreliikejiiq'estelmdn uusi atk-yhtio syntyi.
Kayt6n keskittdminen tuo lisiiii tehoa ja s2iiistojii.
Jouko Moilanen haastatellut puheenjohtaj a Juhani Karjasiltaa.
Tyoel[ke 511994. s.26 - 27.

Eliikepommilla pelottelu on turhaa.
Pekka Parkkinen oikoo sukupolvikeskustelun harhoja.
Norrm6n, Kimmo.
Tyoeliike 111994. s. 8 - 9.

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen:
Kolmikantayhteistyotii syytA syventdd.
Norrmen, Kimmo. Jiiiiskeliiinen, Pirkko.
Tyrieliike 411994. s. 3 - 5.

Leimaavatko sukupuolistereotypiat eliikeratkaisuja.
Auli Sulin haastatellut puheenjohtaja
Katriina Perkka-Jortikkaa.
Tyrieliike 5/1995. s. 10 - 11.

Toimirusjohtaja Paavo Pitkiinen toivoo:
Lisiiii j oustoa yhteiskuntaan.
Takala, Marja-Liisa.
Tytiellke lll994. s. 3 - 5.
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Eliikeleikkauksilta voidaan viiltfyii.
Marj a-Liisa Takala haastatel lut Markku Hdnnistd.
Ty<ieliike ll1994. s. 6 - 7.

Tyoeliikevakuutusmaksun korotus olisi pitiinyt viilttiiii.
Valtiovarainministeri Iiro Viinanen huolissaan
verotuksen kiristymisestii.
Takala, Marja-Liisa.
Tyoeliike 311993. s. 3 - 5.

Osa-aikaeliike joustaa ja siiiistiiii.
Marja-Liisa Takala haastatellut
osa-aikaeldkeliiisiii Esko Monosta ja
Marjatta Bockstrcimid sekd
henkildstosihteeri Raija Hiitistii.
Tyoeliike 411994. s. l2 - 15.

Vakuutusvalvonta jalkautuu ja tiukentaa otettaan yhtiristii.
Marja-Liisa Takala haastatel lut vakuutusylitarkastaj a
Hillevi Mannosta.
Tyriel2ike 511994. s.22 - 23.

- verotus ja valtion talous sekl eliikkeiden rahoitus

Tasapainottaminen tavoitteena.
Julkisen sektorin velat ja vastuu.
Lundqvist, Bo.
Tytiel2ike l/1994. s.26 - 27.

Palkoista rahoitettava vain ansiosidonnaisia etuuksia.
Lundqvist, Bo.
Tyoeliike 211994. s.26 - 21.

Veroaste - hyvd renki, huono isdntd.
Lundqvist, Bo.
Tytieliike 3/1994. s. 7 - 9.

Sosiaalimenon osuus laskuun.
Lundqvist, Bo.
Tyoeliike 411994. s. l6 - 17.

Valtion talousarvion raamit edelleen ahtaat.
Lundqvist, Bo.
Tyrieliike 511994. s. 17.

- eliikevastuu ja valvonta. Tilinpiiiittikset

Eliikesiiiitioiden uudet katevaatimukset
Lappalainen, Olli.
Tytieliike 3/1994. s. 12 - 14.

Tyriel?ikelaitosten lainanotto supistui.
Joukkovelkaki{ asij oitukset lisiiiintyiv?it.
Savela, Veikko.
Tytieliike 211994. s. 16 - 18.

Syoksykierre oikenemassa.
Tyoeliikeyhticiiden tilinpiiiittikset niiyttdviit
Tanskanen, Asko.
Tytreliike 3/1994. s. l8 - 19.

Tyoel?ikelaitosten toiminta luonna 1993
Ty6eliike 311994. s.20 - 25.

- vakuutettujen eliiketurva

Viimeisen laitoksen periaate etenee. Nikemyksestd kokemukseen.
HInninen, Markku.
Tyoel2ike 211994. s.28 - 29.

Yrityksen omistaja vaihtuu - miten kiiy tyosuhteen?
Korpiluoma, Riitta.
Tyrieliike 411994. s. l8 - 19.

Eliikkeellii ja ty6ssii?
Luimula, Oili.
Tytieliike 311994. s. 30 - 32.

ehdottaa:
j a sosiaaliturvamaksuvelvollisuus erilleen

seki ennakonperintirekisteri.
Lindqvist-Virtanen, Karin.
Tyoel2ike 411994. s.20 - 22.

Osa-aikaeliikkeet tulevat!
Pellinen, Mikko.
Tytieliike 31 1994. s. 29.

Yrittiij ille uusi vapautussddnntrstti.
Pellinen, Mikko.
Tyoeliike 311994. s. 32 - 33.

Miten kiiy ulkomaille muuttajan tyoelakkeen
Tapio, Helena.
Tydeliike 111994. s. 36 - 31.

Ortodoksit TEL:n piiriin.
Vaalisto, Heidi.
Tytieliike 211994. s.6 - 9.

- vakuutettujen kuntoutuksesta

Tyoeliikekuntoutusta kehitettiivii yhteistytiss2i
tyciterveyshuollon kanssa.
Jiiiiskeliiinen, Pirkko.
Ty<ieliike l/1994. s. 18.

- vakuutetut tilastojen, tutkimusten, komiteatyiin
ja historian valossa

El2ikekynnys noussut 60 vuoteen.
Yleisen eliikeiiin merkitys vdhentynyt entisestddn.
Ahonen, Antero.
Tyoeliike 211994. s. l0 - ll.
Ldhes puolet naisten YVE-hakemuksista hyliitiiiin.
Gould, Raija.
Tyoeliike 211994. s.24 - 25.

Tutkittua.
Tyttkyky, tytrhalu, tytiolot ja ty<imahdollisuudet
kietoutuvat ikiiiintyneiden elimdssii toisiinsa ja
vaikuttavat ty6eliimiiss[ j atkamiseen tai sieltd
poistumiseen voimakkaimmin kuin ikii.
Gould, Raija.
Ty<ieliike 4/1994. s.9 - ll.
Kuntoutujat tyytyviiisiii.
Forss, Simo.
Tyoeliike ll1994. s.28 - 29
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Rakennemuutoksen vaikutusta LEl-aloihin tutkittu
Lyhyet tydsuhteet edelleen tyypillisiii.
Helenius, Satu - Miikinen, Matti.
Tytieliike 211994. s.30 - 31.

Naiset ja miehet eliikemarkkojen saajina.
Jf,dskeliiinen, Pirkko - Lietsala, Leena.
Tytieliike 511994. s. 7 - 9.

Tyoeliike lehted luetaan.
Ihmisliiheisyyttd ja kevennyste toivotaan.
Kahlos, Pirjo.
Tyoeliike 411994. s.26 - 27.

Turussa tutkittiin: Ansioeliikkeillii vankka tuki.
Kangas, Olli.
Tyoeliike lll994. s. l2 - 15.

Yhtii eliikkeensaajaa kohti kaksi tycissiikayviiii
Tilastoista poimittua.
Karppinen, Raimo.
Tyoel2ike 411994. s. 34 - 35.

Eliiketurva ennen vanhaan.
Kontio, Kimmo.
Tytieliike 411994. s.28 - 29.

Sosiaalimenojen kehitystii kuvaavien suhdelukujen mukaan
Huoltosuhde kasvaa elatussuhde pienenee.
Korpela, Timo.
Tytieliike ll1994. s.24 - 25.

Suurista ikiiluokista eliiketaakka?
Korpela, Timo.
Tytieliike 411994. s.23 - 25.

Tytissii eldketurvaa kartuttaneet vuoden I 993 piiiittyessii
Pellinen, Mikko.
Tyoeliike ll 1994. s. 40.

Leskeneldkettd saava mies - harvinaisuusko?
Pellinen, Mikko.
Tytieliike 511994. s. l2 - 13.

Joka viides ty<intekij ii I isiieliikkeiden piirissii.
Ronkainen, Vesa.
Tyoeliike 21 1994. s. 36.

Leskenelike naiselle edelleen tiirkeii tuloliihde.
Tuominen, Eila.
Tytieliike lll994. s. l0 - 12.

Naisten ansiotyo ja eliketurva eurooppalaisessa vertailussa.
Tuominen, Eila.
Tytieltike 511994. s. l4 - 16.

Puolison kuolema heikensi erityisesti naisleskien elinoloja
Tirominen, Eila.
Ty<ieliike 211994. s. l2 - 15.

Eliikeliiiset kiinnostuneita itseddn vanhempien
auttamisesta.
Tuominen, Kristiina - Forss, Simo.
Ty<ieliike 311994. s. l0 - I 1.

- kirjallisuuskatsaukset ja kirjareferaatit

Miten tytikyrytttimyyseliikkeet joustavat
Gould, Raija.
Tytieliike l/1994. s. 23.

Kansalaispalkan uusia tuulia.
Perustulojiirjestelmds6 tyontekoa kannustava
Laesvuori, Arto.
Tytrel2ike 2/1994. s. 34 - 35.

Kyselytutkimus osoitti:
Eliikelautakunnan ratkaisut johdonmukaisia
ja palvelut asiantuntevia.
(haastateltu myos ELK:n puheenjohtajaa Timo Harua)
Rantanen, Ritva.
Tyriel2ike 511994. s.30 - 31.

Millaista hyvinvointia Eurooppa tarjoaa'?
EU:n komission Vihreii kirja.
Salminen, Kari Vanamo, Jussi.
Tyriel2ike 311994. s. 36 - 37.

EU:n komission Valkoinen kirja sosiaalipolitiikan kehittiimisestii
Mannaa taivaasta vai paluu arkeen?
Salminen, Kari - Vanamo, Jussi.
Tyrieliike 511994. s. 32 - 33.

Australian eliikemullistus. Suomen jiirjestelmii Australiassa
(Referaatti fil.tri. Diana Olsbergin esitelmdstl)
Vanamo, Jussi.
Tytieliike 2/1994. s. l9 - 21.

- rekisterit ja tietopankit, HETU

ELMO eliiketiedon sdhkoinen tehopaketti
Lindstrtim, Ulla.
Tydeliike 51 1994. s. 28.

Eliiketietopankki on tukea antava pankki
Rantala, Marja.
Tytieliike 2/ 1994. s. 38.

Henkilotunnus hyvii tarvekalu 30-vuotiaanakin.
Sirkesalo, Jouko.
Tyoeliike 311994. s. 15 - 17.

Hetun pyynnristd hepuli.
Sirkesalo, Jouko.
Tytieliike 511994. s.20 - 2l

- seminaariraportit

Tyoeliikepiiivii pohti aj ankohtai si a as i oi ta
Norrmin, Kimmo
Tytieliike 5/ 1994. s. 29.

4. VAKIOPALSTAT

- Elike-Eetun mielipiteitfr

Hiiri ja ihmisiii. Tytiel[ke ll1994.
Kuinka leivisk?i hoidetaan. Tytieliike 2/ 1994.
Kauniiden ja rohkeiden valtio. Tyoeliike 311994
Pyhii yksinkertaisuus. Tyoeliike 41 1994.
Sinisilmiiisyyttii. Ty<ieliike 5 I 1994.
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- eliikkeistfl muissa maissa

Muista maista.
Laitinen. Sinikka.
Tydeliike 111994. s. 30 - 31.211994. s. 32.33
311994. s. l8 - 39.

Ajankohtaista ulkomailta.
Laitinen, Sinikka.
Tytieliike 411994. s. 30 - 3l

Ajankohtaista ulkomailta. Euroopan tuomioisturn
antanut piiiittikset tasa-arvokysymyksiin.
Laitinen, Sinikka.
Ty<ieliike 511994. s. 34 - 35.

Uudi stus mul li staa Ruotsin eliikej irj estelm?in.
Lindell, Christina.
Tytieliike 3/1994. s.26 - 28.

- muutoksenhakuelinten piiiittiksili

ETK:n soveltamispddtriksiii:
Taksi nkuljettaj an eldketurva.
Lehtinen, Ritva.
Ty<ieliike 21 1994. s. 37 .

Tyrikomennus Suomeen.
Lehtinen, Ritva.
Tyoeliike 411994. s. 33.

TKN:n suosituksia:
Tyon vdhentdminen ja osatyrikyvyttrimyyseldke.
Posti, Pirjo.
Tyoeliike 5/1994. s. 31.

VakO:n piiiitriksiii:
YEL:n vakuutusmaksujen palauttamisen vanhentuminen.
Seppiilii, Marja-Leena.
Tyoeliike I I 1994. s. 35.
Uusi tyokyr,yttomyyseliike,
sama sairaus - entiset vai uudet perusteet'l
Tapio, Helena.
Tytieliike 41 1994. s. 32.
Ammattilaisj iiiikiekkoilija TEL{yosuhteessa jiiiikiekkoseuraan.
Tapio, Helena.
Tyrieliike 511994. s.24 - 25.

- tiedoksi

Sukupolvenvaihdos kiivisi kalliiksi.
Tyrieliike-esitteet uusittu.
M iel enterveys yhd useamman tyokyvyttomyyseldkkeen syy.
Ehdotettu: Tyrinantajat vapaaksi sosiaalivakuutuksen perusturvan ra-
hoittamisesta.
Tytieliike lll994. s.32 - 34.

Paikalliskonttoreiden otepalvelu kasvanut. Hannu Ramberg.
Tietoa eri maiden sosiaaliturvasta. Sinikka Laitinen.
Tytieliikkeen lsakentaopas ilmestynyt. Marjukka Hietaniemi.
Yhdessii kasvuun - perhe on voimaa. Jussi Vanamo.
Kirj al I iset VEl-el5kearviot maksul li siksi. L'iisa-Titrunen.
Tytieliike ll1994. s. 33 - 34.

Vanhuksista ktiyhin yhI vdhemmdn.
Uusi esite kansainvdliseen kiiyttotin.
Sosiaalimenot 35 000 markkaa asukasta kohti.
TEl-maksuun tulossa kahden prosenttiyksik<in korotus.
Tyrieliike 311994. s. 34 - 35.

Eliikkeisiin indeksitarkisrus vuonna I 995. Arto Laesvuori.
Eliikesli?iti olaki a uudi stetaan. Sirkka H iin ninen.
Ty<ieliike 311994. s. 34 - 35.

Messukesii on messuiltu.
ELMO on loppusuoralla.
Sukupolvi viljelijiin sosiaaliturvaa.
Kansalaisen kiisikirja ohjaa oikean viranomaisen luo.
Tyoeliike 411994. s. 38 - 39.

Illimerenmaiden sosiaaliturvakonferenssi Latviassa.
Sinikka Laitinen.
Global Welfare '94 pohti ktiyhyyttii ja eriarvoisuutta.
Kimmo Norrmln.
Valistuskampanja "Eldmd on parasta huumetta" jatkuu.
Maq'a-Leena Ranta.
Lamantappajaiset TV-ruudussa - Rattaat pytirimiiiin.
Marja-Liisa Lehtinen.
Taloudellinen pohja ja poliittinen tahto sosiaalipolitiikan takeita mytis
EU:ssa. Ilmestynyt: Sosiaalipolitiikka ristiaallokossa - Suomen EU-
strategian kysymyksiii. STM:n julkaisuja 1994:9. Jouko Moilanen.
Ty<ieliike 411994. s. 38 - 39.

Ty<ieliikemaksut ja TEl-indeksiluku vahvistettiin ruodelle I 995.
Maataloudessa eldkkeensaajia 216 000 ja
eliikkeiden maksajia 153 000.
ISSA:n Euroopan kokous pohti sosiaaliturvan uusia haasteita.
ETK Uraputki/94 -messuilla.
Tyoeldke 511994. s.36 - 38.

Tyrieldkkeiden Tietotalo Tieto95 messuilla helmikuussa. (JeuM)
LEL tiedotuskampanjaan harmaata taloutta vastaan.
Riitta Heinonen.
Mikd ihmeen Orvokki? Helena Tapio.
LEL Tytieliikekassa aloittaa optisen lomakeluvun. Anita llellgren.
Tytieliike 511994. s. 36 - 38.

- nimitykset

Tytieliike l/1994. s. 37 - 38.
211994. s. 39 - 40. 3/1994. s.25.
4/1994. s.39. 511994. s. 38 - 39.

- English Summary. Puttonen, Eija.
Tyoeliike ll1994 s. 38 - 39. 211994. s.40.
311994. s.40.411994. s. 40. 5/1994 s. 40

Tyoeldke-lehden sisiillysluettelo vuodelta 1993.
Nissinen, Kaija-Liisa. Tyoeliike I I 1994. Keskiaukeama

KAIJA-LIISA NISSINEN
Eltiketurvaeskuksen

informaatikko
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TYOELAKETTA 30 VUO D EN PERUSTEELI.A
!t

Tietoja tyohistoriasta ja eliikeprosentista jul-
kaistiin nyt ensimmdisen kerran Eldketurva-
keskuksen Tytieliikejiirjestelmin tilastollisen
vuosikirjan osassa II. Uusissa tilastoissa tar-
kastellaan yksityisen puolen sekii eliikkeelle
si irtyneitii ettd eldkeoikeutta ansainneita hen-
kilttita, jotka eiviit vield ole eliikkeellii.

Koska tilastoissa ovat mukana vain yk-
sityisen puolen tyriskentelyajat, taysia ryd,-
uria tarkastellaan keskittymiillii vain niihin
henkiloihin, joilla ei ole julkisen puolen tyo-
historiaa.

Heidiin osuutensa kaikista yksityisen
puolen eliikkeelle siirryneistii oli 65 prosent-
tia. Niiillii henki l<iillii on luonnollisesti pitem-
miit yksityisen puolen eliikettii kartuttavat
tyriurat kuin kaikilla yksityisellii puolella
ty<iskennelleillii.

Tyoskentelyaikoja tarkasteltaessa pit55
muistaa j drjestelmdn ikii. Palkansaaj ien tyo-
eliikelait TEL ja LEL tulivat voimaan 1962.
Yrittiijiiel[kelait, YEL ja MYEL, tulivat voi-
maan 1970. TaEL tuli voimaan 1986. Meri-
miehet ovat mukana wodesta 1991, jolloin
MEL liitettiin samaan vastuunjakoon.

Eliikkeelle siirtyneiden keskimdirhinen
eliikettii kartuttava tyosuhdeaika oli 24 vuot-
ta, jonka lisiiksi ns. tulevaa aikaa eli aikaa
elSketapahtumasta eliikeikiiiin oli kuusi urot-
ta. Ndin ollen eldkeprosenttiin mukaan las-

Vuonna 1993 yksityiselld puolella
eldkkeelle siir$neiden

tytieldke laskettiin keskimidrin 30 vuoden perusteella.
Eldkeprosentti oli tl4.

Joka kymmenes sai tdyden,60 prosentin eldkkeen.

Kuva 1 . Vuonna 1993 eldkkeelle siifineiden vain yksityiselli
puolella tytiskennelleiden tycisuhdeaika ja tuleva aika

Vuosra

Kuva 2. Vain yksityisen sektorin tytisuhteessa olleiden
laskennallinen eldkeprosentti i6n mukaan

Eldkeprosentti
Ei-elakkeella
olleet

kettava aika oli vuonna 1993 eliikkeelle siir-
tyneillii keskimiiiirin 30 vuotta ilman tyotto-
myrysjaksoja. jotka eliikeprosentissa on otet-
tu huomioon tytittomyyslisdkertoimena.
Eldkkeeseen laskettavan runsaan 30 vuoden
perusteella keskimiiiiriiinen eldkeprosentti oli
44 (ks. taulu 1).

Mediaanitarkastelussa luvut muuttuvat
jonkin verran. ElSkkeeseen laskettavan ajan
mediaani oli 33 vuotta ja eldkeprosentin
mediaani 48 (ks. taulu I ).

Tdysitehoisuudella suuri vaikutus
Jos eldkkeesse on otettu huomioon tuleva
aika, on kyseessd teysitehoinen eldke. Jos
eldketapahtuman sattuessa ei ole oikeutta
tulevaan aikaan, eldke mycinnet6Sn vapaakir-
jaeliikkeenii. Kuvassa I on esitetty tiysite-
hoisuuden vaikutus elikkeeseen laskettavaan
kokonaisaikaan. Sen mukaan havaitaan, ettd
vapaakirj aeliikkeel le siirtynei llii tydskentely-
aikakin j iiii ikiiryhmiistii riippumatta lyhyem-
mdksi. Samalla heiltii jdii pois tuleva aika,
mikd varsinkin nuorimmissa ikdryhmissd
vaikuttaa eldkkeen tasoon melkoisesti.

Kuvassa 2 on esitetty vastaavat eldkepro-
sentit (ks. myris taulu 1). Vain yksityisell2i
puolella tyoskennelleistd 15 prosentilla elii-
ke alkoi vuonna 1993 vapaakirjaeliikkeenii.

Vapaakirjaeliikkeelle siirtyneiden keski-

midriinen tyoskentelyaika oli 14 vuotta ja
eldkeprosentti 20. Tiiysitehoiselle eliikkeel-
le siirryneille henkiloille oli kertynyt tyos-
kentelyaikaa keskimiiririn 26 vuotta ja tule-
vaa aikaa seitsemdn vuotta. Heillii oli eliik-
keeseen oikeuttavaa aikaa 33 vuotta. Eldke-
prosentti oli 48. Tiimiin ryhmdn keskimiiii-
rdinen elSkeprosentti liihestyy siis 50 prosen-
tin tasoa. Miesten eldkeprosentti oli 50 ja
naisten 46.

Yksityisen puolen tytieliikej iirjestelmd
on vield sen verran nuori, ettei kaikilla eliik-
keelle siirtyneill2i ole ollut mahdollisuutta
saavuttaa peruseldkkeen tavoitteena olevaa
60 prosentin tasoa. Tdmd alkaa olla mahdol-
lista vuosituhannen vaihteen jiilkeen, kun
jiirjestelmii on pddosiltaan 40-vuotias.

Koska tyrintekijiiin eliikelaki, TEL, on
ollut voimassa jo vuodesta 1962, on syytd
katsoa erikseen TE,L:n mukaiselle eliikkeel-
le siirryneitii. Heidiin eldketasonsa on yksi-
tyisen puolen korkein. Tiysitehoiseen eliik-
keeseen laskettavaa aikaa heillii oli 35 vuot-
ta ja heidiin eldkeprosenttinsa oli 51. Mie-
hill2i eliikeprosentti oli 53 ja naisilla 48.

TEL-vapaakirjaeliikkeissii tyriskentely-
aikaa oli 16 vuottaja eldkeprosentti oli22.

Oikeus
teysitehoiseen
elaikkeeseen

Oikeus
vapaaki rja-
eldkkeeseen

50

40

30

20

10

60

50

40

30

20

10

0
23-29 35-39 45-49 55-59

30-34 4044 50-54 60- 23"29 35-39
30-34 4o-u so-s4 60- lka

TAysitehoiselle
elEkkeelle Siirlyneet

Vapa aki rjae I h k kee I I e

Vuonna 1993
elakkeelle siirtyneet

! I

t
7-:

I
Vuonna 1993
elekkeelle siirtyneet

Ei-elakkeelle
olleet

T-wemxe*

I Tydsuhdeaika I Tuleva aika

45-49 55-59 23-29 30-34 35-39 4044 45-49 50-54 55-59 60- lka

2l

II rr



l6lld merki$std
elikkeen tasoon
Eldkeprosenttiin vaikuttaa luonnoll isesti ikd.
Mitd nuorempana henkilo siirtyy elzikkeelle,
sitd korkeampi on eldkeprosentti. Teysitehoi-
sena my<innetyissii eliikkeissd nuoremmilla
tulevan ajan osuus eldkkeessd on suurempi
kuin vanhemmilla. Vanhemmilla henkiloillii
taas eldkeprosentista suurempi osa on kart-
tunut tyriskentelyn perusteella. Jos tyduras-
sa on ollut aukkoja, ne ndkyvdt mycis eldke-
prosentissa.

Vapaakirjaeliikkeissii idn merkitys on
luonnollisesti piinvastainen, koska niissd eld-
keprosentti perustuu vain tyoskentelyyn eikii
tulevaa aikaa oteta huomioon.

Kuva 2 havainnollistaa asiaa. Siinii ylem-
pi katkoviiva kuvaa tdysitehoiselle eliikkeel-
le ja alempi vapaakirjaeldkkeelle siirtynei-
den elhkeprosenttia eri ikiiryhmissri. Ylem-
mdn k6yrdn jyrkkeneminen vanhimmissa
ikiiryhmissii sel ittyy eliikej iirj estel mdn nuo-
rella iiil lii. Alemman katkoviivan jyrkkd nou-
su vanhimmassa ikdryhmdssh selittyy var-
hennetulle vanhuuseldkkeelle siirtyneillti.
Heille eliike mycinnetddn pddsddntciisesti va-
paakirjaeliikkeen6, jos varhennettu vanhuus-
eldke alkaa ennen 63 vuoden iiin tiiyttiimis-
ta.

Keskiarvoluvut ia
eldkkeen tavoitetaso
Olen esittdnyt pari vuotta sitten arvion, etti
taysitehoiselle eliikkeelle siirtyvien keski-
mdiriinen eldketaso tulisi olemaan 50 - 55
prosenttia, kun jii{estelmii on tiiydellii teholla
voimassa. Arvio on tehty eldkkeelle siirtyvi-
en eldkeprosenttia tarkastelevan raportin poh-
jalta (Kannisto: Yksityisen sektorin eliikkeel-
le siirtyneet vuonna 1990).

Uudet tilastot eivdt muuta arviota. Rat-
kaisevaa on, mitd tyottomyydelle tapahtuu ja
miti elSkepoliittisia muutoksia tulevaisuus
tuo tullessaan. Esimerkkind eliikepoliittises-
ta muutoksesta voi mainita vuoden 1994
alusta tulleen ns. superkarttuman. Lakimuu-
toksen perusteella 60 vuoden ian tayttemis-
vuodesta alkaen tyciskentely kartuttaa eldket-
td 2,5 prosenttia vuodessa.

Jos suoraan tyostii el?ikkeelle siirtynei-
den keskimddrdinen eldketaso nousee keski-
arvolla mitattuna selvdsti yli 50 prosentin,
siti voidaan pitiiii melko korkeana. Joukos-
sahan on aina mycis henkiloitii, joilla tyohis-
toria on lyhyt, ja jo pienikin miiiirii lyhyen
tyciuran ihmisiii pudottaa keskiarvoa selvds-
ti.

Kuvassa 3 on esitetty elSkeprosentin ja-
kauma. Tdysitehoisista eliikkeistii I 1 prosent-
tia on tavoitetason suuruisia ja useamman
kuin joka toisen tdysitehoisen eldkkeen el6-
keprosentti on vdhintddn 50. Neljii prosent-
tia tiiysitehoisista eliikkeistii jiiii alle 30 pro-
sentin. Jakauman vinous merkitsee site, etta
eldkeprosentin mediaani on keskiarvoa (48
%o) suurempi: tdmdn joukon eldkeprosentin
mediaani on yli 50 eli mediaanilukuna 50
prosentin taso on jo saavutettu (ks. taulu I ).

Ei-eldkkeelld olevat vakuutetut
Ei-eliikkeellZi 31.12.1993 olevia vakuutettu-
ja oli I 250 000 henkiloii. Heilld eldkkeeseen
laskettavaa aikaa oli 34 vuotta, miehillii 35
vuotta ja naisilla 33 vuotta. Eldkeprosentin
keskiarvo oli 50. Tdysitehoiseen el6kkee-
seen oli oikeus I 040 000 henkilollii. Heillii
eldkkeeseen laskettava aika oli l6hes 40 vuot-
ta ja eldkeprosentti 58. Ndmd keskiarvot ovat
selvdsti suurempia kuin eliikkeelle siirtyneil-
lii. Tiimii johtuu siitii, ettii eliikkeelle siirty-
neiden ja ei-eliikkeelld olevien ikiiprofiilit

ovat hyvin erilaiset. Eliikkeelle siirtyneistii
suurin osa on - kuten piteakin - yli 55-ruoti-
aiden ikiiryhmissd. Sen sijaan ei-eliikkeellii
olleiden ikiijakauma on pdinvastainen, heis-
tii liihes 90 prosenttia on alle 55-vuotiaita.

Ikiiryhmittiiin asiaa tarkasteltuna ei-el6k-
keellii olleiden eldketaso onkin likimain sama
kuin eliikkeelle siirtyneillii (ks. kuva 2). Ei-
eliikkeellii olevien eldkeprosentti on kuvas-
sakin vdhdn suurempi, mutta ero on pieni.
Poikkeus on vain yli 60-vuotiaiden ryhmii,
jossa vapaakirjaeliikkeelle siirtyneiden eld-
keprosentti on selvdsti korkeampi kuin va-
paakirjaeliikkeeseen oikeutettujen ei-eliik-
keelld olevien eldkeprosentti. Tiimii selitty-
nee pddosin alle 63-vuotiaana varhennetulle
vanhuuseldkkeelle siirtyneillii.

Miehilli pitemmdt Udurat
Eliikkeelle 1993 siirtyneistii oli miehiii 58
prosenttia. Miesten tyosuhdeaika oli liihes
kolme vuotta pitempi kuin naisilla. Lisiiksi
heille laskettiin tulevaa aikaa luosi enemmdn
kuin naisille eli miehet siirtyiviit eliikkeelle
keskimiiiirin vuotta aiemmin kuin naiset. Eld-
keprosenttiin ndmd erot heijastuvat runsaan
viiden prosenttiyksikrin verran. Taulussa 1 on
esitetty keskiarvot ndistd ajoista. Vapaakir-
jaeliikkeelle siirtyneiden suhteellinen osuus
naisissa oli suurempi.

Tiiysitehoiselle eliikkeelle siirtyneillii
miehillii eldkkeeseen laskettavaa aikaa oli 34
vuotta ja naisilla 31 vuotta. Eldkeprosentis-
sa ero oli neljd prosenttiyksiktoii. Vapaakir-
jaeliikkeissii ero oli kaksi vuotta ja kolme
prosenttiyksikkod miesten eduksi.

60
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Taulu l. Vuonna 1993 ensimmf,isen kerran yksityisen sektorin
elikkeelle siirtyneiden keskimiiiriiinen yksityisen sektorin
elikkeeseen oikeuttava aika ja laskennallinen elikeprosentti

Keskim. eldkkeeseen
oikeuttava aika, vuosia ElSkeprosentti

Sukupuoli Henkil<im?iiir[ Tytisuhdeaika Tuleva aika Ed. yht. Keskiarvo Mediaani

Kaikki 49 513
Miehet 26 689Naiset 22 824

5,3

Vain yksityisellii sektorilla tytiskennelleet, kaikki

Kaikki 32 209
Miehet 18 617
Naiset 13 592

Vain yksityi sellii sektori lla fy<iskennel I eet,
t5ysitehoiselle eliikkeelle siirtyneet

20,4
22,1
18,4

,0
s

)51
28,2
22,9

37,8 43,5
41,3 47 ,733,6 37,9

6
4

23,9
25,0
22,4

6,2
6,7
5,5

30, I
31,7
27,9

44,0
46,3
41,0

48,3
s0,6
44,9

Kaikki 27 407
Miehet 16 261
Naiset 11 146

25,6
26,4
24,5

7,3
7,7
6,7

32,9
34,1
3t,2

48,3
49,9
46,0

50,4
52,1
47,5

Vain yksityisellii sektorilla ty<iskennelleet,
vapaakirj aeliikkeelle si irtyneet

Kaikki
Miehet
Naiset

Eldkkeeseen oikeuttavan aian ia
eldkeprosentin laskeminen

Tytlsuhdeaika koostuu yksityisen puolen elf,-
kejiirjestelmiin mukaisista eliikettii kartutta-
neista ty<iskentelyajoista (MEL vuodesta
l99l). Mukana ei ole tytruraa ennen 23 ikd-
vuoden tiiyttiimist[ eikii julkisen sektorin ty<is-
kentelyj aksoj a. Tytisuhdeaj an li siiks i e liikkee-
seen oikeuttavaa a;rkaa on tuleva aika.

Eliikettii karttuu 1,5 %o wodessa tycield-
kelakien voimassaoloaikana. Lisdksi TEL:n
mukainen fy<iskentelyaika ennen I .7. 1962 kar-
tuttaa tietyin edellytyksin eliikettii 0,5 % ruo-
dessa.

Eldkeprosentti on laskennallinen suure,
jolla kuvataan eldkkeen tasoa tyouran ansio-
tasoon verrattuna. Se on laskettu eldkkeeseen
oikeuttavien aikojen ja karttumisprosenttien
perusteella. Tyottomyysaika on otettu huomi-
oon tyrittrimyyslis[kertoimena. Se korottaa
el5keprosenttia likimain sillii osuudella, jon-
ka henkilti on ollut ty<iurastaan tytitt<imlnii.
Eliikeprosentissa ei ole otettu huomioon yrit-
tiijien viihimmiiism[[riisii[nnristd. Koska eldk-
keeseen oikeuttava aika voi olla 42 vuotta,
mutta peruseldkkeen maksimi on 60 oh, oneld-
keprosentti rajoitettu 60 prosenttiin.

4 802
2 356
2 446

14,2
15,3
13,I

14,2
15,3
13,I

t9,7
21,4
18,2

14,8
16,4
13,4

t,0
t,0
t,0

0
0
0

rempia. Jos eldkeprosentti olisi aineistossa 
I

tasa- tai normaalijakautunut, sekii keskiarvo 
I

etti mediaani olisivat samat! |

Keskiarvo ja
mediaani keskilukuina

Keskiarvo on keskiluwista tunnetuin ja siti
k?iytetiiiin paljon. Mediaani on keskilukuna
tuntemattomampi, mutta sopii usein vinosti
jakautuneiden aineistojen tarkasteluun. Se
lasketaan siten, ettd haetaan aineiston kes-
kimmiiinen havainto tarkasteltavan muuttu-
jan suhteen. Toisin sanoen eldkeprosentin
mediaani on se, jota pienempid eldkeprosent-
teja aineistossa on yhtd monta kuin sitd suu-

Keskiarvolla, jota ndissd tilastoissa on
kiiyetty, pyritiiiin kuvaamaan volyymitieto-
ja j a kustannusvaikutuksiin I iittyvia tekijoi-
td. Jos halutaan etsie tyypillisiii ty6uria ja elii-
keprosentteja, olisi oikeampaa kiiyttiiii me-
diaanilukuja. Taulussa 1 on esitetty sekii elii-
keprosentin keskiarvo ettd mediaani.

JARI KANNISTO
E I ci ke t ur-v a ke s ku k s e n

tilastotutkija
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TELINDEI($ muutospaineesa
lndeksiturva on tydeldkkeiden tfrrkeimpiti ominaisuuksia.

Nyt se takaa vuosiftain eldkkeensaaiille ilman eri
ptidtOstd osan yleisen hyvinvoinnin Iisdyksestd.

lndeksitarkistukset myds kasvattavat
eldkemenoja. Niinpd paineet eldke-

menojen vdhentimiseen ovat
kddntdneet katseet
TEL-indeksiin ja sen

koriaamiseen.

Eliikkeensaajalle indeksitarkistus on konk-
reettinen osoitus siitd, miten eldke seuraa hin-
tojen ja tulojen muutoksia. Mimeisten kol-
men vuoden aikana indeksitarkistuksia on
poikkeuksellisesti muutettu vuosi kerrallaan.
Kun muutokset ovat vield olleet huononnuk-
sia, on osin tarpeettomastikin saattanut muo-
dostua kiisitys erddnlaisesta kolminkertaises-
ta leikkauksesta.

Yhtend syynd indeksitarkistusten muut-
tamiseen on luonnollisesti ollut tarve vdhen-
tiiii julkisia menoja. Vaikea taloudellinen ti-
lanne on johtanut siihen, ettii myos eliik-
keensaajien on pitdnyt osallistua kohtuulli-
sella osuudella julkisen velan keventdmiseen.

Palkansaajan gtieldkemaksun
vaikutus
Keskeinen syy muutoksille tyoeliikepuolel-
la on palkansaajan tyoeliikemaksu. Vuodes-
ta 1993 liihtien palkansaajat ovat maksaneet
tyoeliikemaksua, jonka mddrd asteittain nou-
see. Vuosina 1993 ja 1994 maksu oli kolme
prosenttia. Tdnd vuonna maksu on neljd
prosenttia. Vuoteen 2030 mennessd tyrinteki-
joiden maksuosuuden arvioidaan kohoavan
vajaaseen 1 0 prosenttiin.

Maksun sddtdmi sen yhteydessd eliikepal-
kan laskusddntiid muutettiin siten, ettd voi-
maantulovaiheen jdlkeen palkansaajan ty<i-
eldkemaksu vdhennetddn eldkepalkkaan vai-
kuttavista ansioista. Jos tyoeldkkeiden indek-
sitarkistuksiin ei tehdii vastaavaa muutosta,
nyt maksussa olevat elikkeet ja alkavat eliik-
keet kehityksensd puolesta eriytyviit.

Vuosina 1993 - 1995 tyrieldkemaksu on
TEl-indeksisse otettu huomioon viliaikai-
silla laeilla. Valittu menettelytapa on ollut
varsin luonnollinen, kun otetaan huomioon,
ettii TEL-indeksi miiiiriiyyy palkkojen ja hin-
tojen vuotuisen nousun keskiarvona. Kun
palkkatason noususta TEL-indeksiii mddrlt-
tdessd on vdhennetty palkansaajan ty<ieliike-

maksun nousu, vaikuttaa palkansaajan mak-
su TEl-indeksiin vain puolella painollaan.

Tyossii kiiyviit voivat vdhentiiii palkan-
saajien tyoelakemaksut veronalaisista tu-
loista. Ndin syntyvd verovdhennys edustaa
noin puolta tyoelikemaksusta, joten tyrielti-
kemaksu vaikuttaa palkansaajan kiiteen jtiZi-
viin tuloihin vain puolella miiiiriilliiiin. My<is
tiihiin niihden vuosina 1993 - 1995 toteutetut
muutokset ovat olleet perusteltuja.

Lama Ieikkasi
Laman vuoksi sekd vuonna 1994 ettd vuon-
na I 995 indeksitarkistuksia vhhennettiin vie-
l6 1,3 prosenttiyksikkoii. Oheinen kuvio
osoittaa, mitii TEL-indeksitarkistuksissa on
tapahtunut. Tehtyjen muutosten yhteismdd-
rd merkitsee siis esimerkiksi vuonna 1995
kaikkiaan 3,3 prosenttiyksikon suuruista vd-
hennystd elikkeeseen siihen verrattuna, jos
mitddn muutoksia ei olisi tehty.

Indeksitarkistukset ovat eldkemenoissa
suuri kustannustekijii. Jo ennen lamaa tutkit-
tiin monissa komiteoissa ja tyriryhmissd, tu-
lisiko TEl-indeksid pysyvdsti muuttaa.
Selvitystyri tyoelakepuolella jatkuu muun
muassa sen vuoksi, ettd usealla taholla on ha-
luttu loytiiii menettelyj ii, j oil la erityisesti ty6-
eldkemenoja voitaisiin tulevaisuudessa ke-
ventid eldketurvan keskeisen sisdlkin kuiten-
kaan muuttumatta.

Erilaisia malleja indeksiturvan osalta
kehitteli myos sosiaalimenotoimikunta. Toi-
mikunta jiitti kuitenkin tietoisesti lopullisen
pddtriksenteon tehtdvdksi sen jilkeen, kun
tarvittavat lisiiselvitykset on saatu. Naita li-
sdselvityksid on tekeilld tycimarkkinajiir-
jestrijen ja tytieliikelaitosten yhteistyoryh-
missd. Myos sosiaali- ja terveysministerici
on asettanut ylijohtaja Pukkilan johtaman
tyoryhmiin, joka tutkii laajasti koko laki-
sddteisen toimeentuloturvan indeksisuojaa.

TEL-indeksilli monta kayffita
Nykyistii T E L- i ndeksi ii kiiytetiiiin tyoe liike-
puolella kolmessa eri tapauksessa. Yhdelld
ja samalla indeksillii on siiilyetty piiiittyneis-
ta ryosuhtei sta karttunut el6keoikeus, korj attu
el?ikepalkkaan vaikuttavat ansiot keskenidn
vertailukelpoisiksi ja tarkistettu maksussa
olevat eldkkeet. Indeksi on toiminut kohtuul-
lisen hyvin.

Suomen tapainen menettely on kiiyos-
sd mycis erdissd muissa maissa. Joissakin
maissa automaattiset indeksitarkistukset
suojaavat kuitenkin vain hintojen nousulta.
Tiilloin varsinaiset eliketason parannukset
toteutetaan erillisin2i lainmuutoksina. Tiimii
menettely on Suomessa kiiytossii kansan-
eliikkeissii.

lndeksin muutosvaihtoehtoia
On esitetty, ettd myris tyoeldkepuolen mak-
sussa olevat eldkkeet tarkistettaisiin yksin-
omaan hintojen muutosten mukaisesti, kos-
ka varsinkaan vanhemmalla idlld kulutustot-
tumukset eivdt kovin paljon muutu. Tdllainen
toimenpide merkitsisi melkoista periaatteel-
lista muutosta, joka niikyisi erityisesti pitkiiiin
eliikkeellii olevilla henkil<iillii. TodennS-
kciisesti heidiin elhkkeensd alenisivat.

Yksi ratkaisu on kaksi-indeksimalli. Sen
mukaan indeksitarkistukset toteutetaan en-
nen eldkeaikaa tycissi olevan vdestrin tulo-
kehityst6 sopivalla tavalla seuraavalla indek-
sillii ja maksussa olevat eldkkeet hintake-
hityksen tai liihellii hintojen muutoksia seu-
raavilla indeksitarkistuksilla.

Jo parinkymmenen vuoden ajan on ollut
esilla ns. taitettu indeksi. Jostakin iiistii (60 -
70 ruotta) liihtien indeksi seuraisi reaalike-
hitykseltiiiin huonompaa indeksiii kuin tiitii
ikiiii edeltiiviin vaiheen indeksi.

Viime kevddnd Ruotsin valtiopdivdt te-
kivdt periaateratkaisun ns. taitetusta indek-
sistd. Vuodesta 2000 liihtien Ruotsin van-
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huuseldkkeissd indeksiturva ennen 65 vuo-
den ikiiii seuraa palkkaindeksiii ja sen jdlkeen
ns. sopeutusindeksiii. Nykyisin Ruotsissa so-
velletaan vain hintojen muutoksia seuraavaa
indeksiii.

Ruotsissa liihdettiin tavoittelemaan rat-
kaisua, joka olisi eldketurvan kustannusten
puolesta mahdollisimman riippumaton ta-
loudellisesta kehityksestii. Maksettavien van-
huuseliikkeiden indeksiturvassa piidyttiin
indeksitarkistuksiin, jotka seuraavat palkka-
tason muutoksia siten, etth vuotuisesta palk-
katason muutoksesta vdhennetddn tietty va-
kiomiiiirii. Vdhennyksen mddrdd ei ole vield
piiiitetty. Se tullee olemaan 1,5 - 2 prosent-
tiyksikkriii. Vastaavaa mallia tutkitaan myos
Suomessa.

TEL-indeksitarkistuksiin liittyy muita-
kin selvitettiiviii yksityiskohria. Muun mu-
assa tutkitaan sitd, tulisrko tycittomyyden

TEL-indeksin poikkeusmuutokset vuosina 1993-1995

1992 1993 1994 1995 1996

niikyii jollakin tavalla indeksissd. My<is liit-
tyminen EU:iin saattaa tuoda muutoksia esi-
merkiksi indeksissd kdytettdviidn tilasto-
pohjaan.

Mitd pitdisitehdi?
Erittiiin poikkeuksellisen talouskehityksen
vuoksi on perusteltua vdliaikaisesti poiketa
normaalisddnncin mukaisista indeksitarkis-
tuksista. Indeksitarkistusten harkinnanvarai-
nen muuttaminen vuodesta toiseen ei kuiten-
kaan ole hyvi asia. Olisi hyvin toivottavaa,
ettd kuluvana vuonna saataisiin pysyvd rat-
kaisu ainakin palkansaajien tyoeliikemaksun
mahdollisesta vaikutuksesta.

Viimeksi TEL-indeksin perustect nruu-
tettiin noin 20 vuotta sitten. Indeksiturva on
rydelakkeissa niin keskeinen, ettd tdmdn pi-
tuinen indeksimenettelyn tarkistusjdnne on
varsin sopiva. Selvitettdvdnii on nytkin ky-

symys siit6, mika tyoelakkeissii olisi jiirkevii
i ndek s imenettel y pitkiil lii aikaj Zinteellii. Viili-
aikaiset nrcnettelyt ovat asia erikseen.

MARKKU HANNINEN
Elriketurvakeskuksen
suunnitlelttjohtaja
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LUOPUMISTUKI
maatalouden uusi

varhaiseldke
on osa EU:n

maatalouspolitiikkaa
Suomen liittyessd Euroopan
unioniin uudistettiin maatalou-
den luopumisjdriestelmii vastaa-
maan yhteistin sddnntiksid. Suo-
malaisista perusperiaatteista ei
kuitenkaan Iuovuttu. Luopumis-
tuki on henkiltikohtainen MYEL-
tytituloon pohiautuva etuus, jo-
hon mytis emdnndlld on erikseen
oikeus.

EU: ssa maatalouden varhaisel6kejdrjestclmd
on selkedsti osa maatalouspolitiikkaa

Vuonna 1988 yhteisossd s66dettrrrr en-
simmdinen asetus maatalouden varhaiscl6k-
keistii. Tavoitteena oli ylituotannon vtihen-
tdminen. Jiirl'estelmii ei saavuttanut suosiota
jdsenmaissa. Ainoastaan Saksa otti kayttodn
viljehjoiden luopumiselSkkeen.

Yhteison maatalouspolitiikka uudrstet-
tiin perusteellisesti ns. CAP-refbrnrilla I 990-
luvun alkupuolella. Viljehjoiden varhais-
eliikejiirjestelmdstdkin annettiin uusi asetus
(ETY) N:o 2079192. Ensisijaiseksi tavoit-
teeksi asetettiin nyt tilakoon suurentanrinen.

Useat EU:n jdsenmaat ovat ottaneet tai
ottamassa jiirj estelmiin kiiyttocinsii
hoittaahan unioni sen kustannuksista 50 pro-
senttia tai 75 prosenttia alueen kehitysas-
teesta riippuen.

erillinen oikeus luopumistukeen. EU-jiirjes-
telmdssd lAhtdkohtana on. etta tuki on tila-
kohtainen etuus ja se maksetaan vain varsi-
naiselle yrittiijiille, joka yleensii on isdntd.

Luopumistuen lopullinen kohtalo on vie-
ld avoin. Sita kesitelleen ensin EU:n maata-
louden rakenne- ja maaseudun kehittiimisko-
miteassa ja sen jiilkeen komissio antaa pdd-
toksensd.

EU:n rahoituksen Suomen jiiryestelmiille
on arvioitu enimmilliiiin nousevan 400 mil-
joonaan markkaan vuodessa. Se vastaa noin
puolta kustannuksista.

Tavoitteena nuorempi viljelijii ja
isompi tila
Kansalliset sddnnokset luopumistuesta on jo
annettu. Luopuntistukilaki ja -asetus tulivat
voinraan I I 1995. Toimeenpanosta huoleh-
tii Mela.

Luopurrristuessa yhdistyvdt entiset suku-
polvenvaihdoseldke- ja luopumiskorvaus-
jiirjestelmiit. Niita ei eniiii jatketa vuoden
1995 jiilkeen.

Luopumistukea voi saada 55-64-vuoti-
as viljelrlii, joka lopettaa maatalouden har-
joittamisen luovuttamalla pellot nuorem-
nralle jatkajalle. Jatkajalta edellytetddn am-
rrlattitartoa.la hinen tulee laajentaa maatilaa
seka sitoutua trlanpidon jatkamiseen niin
kauan kuin tukea rnaksetaan, ainakin viideksi
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Suomi mukaan 1995
Samanaikaisesti kun Suonreu jdsenyydcstd
EU:ssa neuvoteltiin. valmisteltiin kansallis-
ta EU-varhaiseldkettd. Laadittiin viisivuoti-
nen ohjelma, jossa kuvataan Suomen maata-
louden ongelmat, uuden luopumisjrirjestel-
mdn tavoitteet sekd kustannukset.

Komissio ei ole ottanut ohjehnaan viral-
lisesti kantaa euneu Suotnen.;dserryyderr vor-
maantuloa. Keskeiseksr neuvotteluky syn ryk-
seksi nousi odotetusti emdnndn .;a rsarrrran
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ruodeksi. Pellot voi myos myydii lisdmaaksi
naapuriviljel ijdille.

Ellei jatkajaa loydy, pellot voidaan siir-
tdd kokonaan pois maataloustuotannosta.
Ympiiristcikysymykset ovat EU:ssa kovasti
esillii. Tiissiikin vaaditaan. ettii viljelemiit-
trimiii peltoja tulee hoitaa tai ne pitiS metsit-
tde.

Tilanpidosta voi Iuopua
vuokrauksellakin
Uutta on. ettd luol.utus voi tapahtua myos
pitkiiaikaisella vuokrasopimuksella. Uutta
on myris se. ettei tilan metsdmaata ole pak-
ko luovuttaa jatkajalle. Metsatyot tilalla luo-
pujan on aina lopetettava, maksetaanhan hii-
nelle tdyttd MYEL-eliikettd luopumistuen
muodossa.

Luopumistuki yhtd suuri
kuin tytikyvfitimyyselike
Luopumistuen muodostaa teysitehoinen
MYEL-tydkyvyttcimyysel dke, j ota tiiydentiiii
laskennallinen kansaneldkkeen osuus. Eldk-
keellii olevalla ei ole lainkaan oikeutta luopu-
mistukeen. Keskimddr:iisen ltropumistuen
arvioidaan olevan 3 200 markkaa kuukau-
dessa.

Yhteensovituksessa luopumistuen pe-
rusmddrd rinnastetaan peruseldkkeisiin.
Vakiintuneen sivuansiotason ylittdvdt tulot
aiheuttavat tuen keskeyttdmisen. lJuden
eldkkeen mycintdminen aiheuttaa tdyden-
nysosan lakkauttamisen.

Luopumistuki turvaa maataloudesta luo-
puvalle viljelijiille toimeentulon vanhuus-
eltikkeelle siirtymiseen, 65 vrroden ikddn
asti. Sen.jiilkeen on vanhuuseldkkeiden vuo-
ro.

PAIVI HUOTARI
Maa ta lousyri ttciiien e I ei ke I a i tokse n

apulai.siohta jo
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Mlten eldkevakuutus sopeutuu

kansainviil istym isen haasteisi in?

Vaikea taloudellinen tilanne on tuottanut suuren midrdn
puheenvuoroja hyvinvointivaltiosta ja sen mahdollisesta osuudesta taloudellisiin vaikeuksiin.

Koska elikeidriestelmdt muodostavat
ra ha I la mitattuna hyvinvoi ntivaltion laaj i mman tulonsi irtojdriestelmdn,

on perusteltua nostaa mytis eldketurva keskustelun aiheeksi.

Hiljattain ilmestyneessd kirjassa "Hyvin-
vointivaltio, elhketurva ja kansainvdlistymi-
sen haasteet" joukko tutkijoita analysoi suo-
malaisen eliikejiirjestehndn tulevaisuuden
haasteita kansainvdlistymisen ja hyvinvoin-
trjiirjestelmien uudelleen arviointien ja muu-
tosten paineessa. Seuraavassa kiisitelliiiin ly-
hyesti kirjan teema-alueita.

Poh.joismaista hyvinvointivaltiomallia ja
sen tulevaisuutta koskevan keskustelun kes-
keinen juonne on ollut Euroopan yhdenty-
miskehitys ja sen taloudelliset ja sosiaaliset
vaikutukset. Tavan takaa on painotettu sitd,
ettd Euroopan unionin valitt6met vaikutuk-
set kansalliseen sosiaalipolitiikkaan jiiiiviit
viihiiisiksi.

Vaikka kansallisen tason pddtciksenteko
on sosiaaliturvassa ensisijainen - kuten
EU:nValkoisessakirjassapainotetaan kai-
kissa kehittyneissd teollisuusmaissa sosiaa-
liturvaan ja sen rahoitukseen vaikuttavat sa-
mat epiiedulliset kehitystrendit: vdesttin van-
heneminen, tycittrimyyden kasvu, huoltosuh-
teen muuttuminen epdedulliseksi, sosiaali-
nen syrjdytyminen. Kansallisvaltiot joutuvat
kamppailemaan sosiaalimenokehityksen hil-
litsemiseksi samalla kun eliikeliiisten, pitkd-
aikaisty<ittrimien ja syrjiiytyneiden mdird on
kasvussa.

Sosiaaliturvaan kohdistuu mycis uuden-
laisia kansainvdlistymisen aiheuttamia pai-
neita. Paineet ja muutokset liittyviit paljolti
globalisoitumiseen eli kansainvdlisen talou-
den vallitsevuuteen suhteessa kansallisiin
talouksiin. Kansallisvaltioiden asema erityi-
sesti raha- ja valuuttamarkkinoilla on muut-
tunut. Muutos niikyy kansallisvaltioiden ta-
loudellisen ja poliittisen piiiitciksentekovallan
kaventumisena.

Kansainvdlistymisen ja integraation vai-
kutukset pohjoismaiseen hyvinvointivaltio-

malliin tulevat olemaan syvimmdt talous- ja
rahoituskysymyksissii. Sosiaaliturvan rahoi-
tusongelman hoitaminen, erilaisten ratkaisu-
jen ja vaihtoehtojen kehittiiminen nousee ai-
kaisempaa voimakkaammin esiin. On kuiten-
kin hyv2i muistaa, ettd koko sosiaaliturvan
historia on ollut jatkuvaa "retorista puhetta"
sosiaaliturvan rahoittamisen vaikeuksista.

Hyvinvointivaltiota on vastustettu ja
puolustettu erilaisin perustein, mutta yksi
teema on ollut alituisesti lSsnd keskustelussa:
onko meilld varaa hyvinvointivaltioon? Ky-
symys esitettiin jo silloin, kun sosiaalimenot
olivat vain prosentteja valtion menoista. Ky-
symys herdd yhd uudcllccn ja sitii vankcm-
min perustein, mitd huonompi on kansanta-
louden ja julkisen talouden tilanne.

Mielipiteet sosiaalimenoien
lisdimisestd varauksellisia
Taloudellinen lama on Suomessa yleensd
kriiintiinyt sosiaalimenot laskuun ja hyvin-
vointivaltiota koskevan mielipidetasapainon
varaukselliseksi. Varauksellisuus rajoittuu
viimeaikaisten tutkimusten mukaan siihen,
ettd hyvinvointivaltion laajenemista ei pide-
td laman oloissa mahdollisena. Tiimii mieli-
piteiden muutos on ldpdissyt 1990-luvulla
kaikki yhteiskuntakerrokset.

Kuitenkin suomalainen hyvinvointival-
tio nauttii nykymuodossaanja laajuudessaan
vdestrin luottamusta. Enemmisto suomalai-
sista olisi myos valmis lisiiiimiiiin jokaisen
vastuuta omasta ja perheen hyvinvoinnista.
Tiimii niiyttiiisi kiiyviin yksiin niiden omaa
vastuuta korostavien muutosehdotusten kans-
sa, joissa vakuutettujen ja palveluiden
kiiyttiij i en osuutta hyv invointij 2irj estelmi en
rahoituksessa pyritiiiin lisiiimdrin.
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Eldkevakuutuksen mannereurooppa-
laiset piifteet vahvistuvat
Kansainvdlistymisen ja Euroopan integraa-
tiokehityksen vaikutukset sosiaalivakuutuk-
seen ovat oleellinen osa hyvinvointivaltiokes-
kustelua. Historiallisesti tarkastellen suoma-
laisen eliikejiirjestelmdn kehityksessii on nih-
tdvissd keskeisten eurooppalaisten maiden
vaikutusta.

Suomalaisessa eliikejiirjestelmdssd on
sekd beveridgeliisen ettd bismarckilaisen
sosiaalivakuutuksen piirteitii. Kansanelik-
keet takaavat vdhimmdistoimeentulon maas-
sa asuville ja tyoelakkeet varmistavat kulu-
tustason sdilymisen tyosuhteessa oleville.
Tdmdn dualisti sen j iirj estelmln pai nopiste on
siirtyny asteittain kohti bismarckilaista jiir-
jestelmiiii.

Eurooppalaistuminen niiyttiiii merkitse-
vdn vakuutusperiaatteen vahvistumista, jos-
sa etuuden ja maksun viilistii vastaavuutta
pyritiiiin selkeytt2imiiiin. Kehityssuunta ndkly
muun muassa Ruotsin vuonna 1996 voimaan
tulevassa vanhuuseldkeuudi stuksessa. Vakuu-
tettujen maksuosuutta kasvatetaan ja paino-
piste siirtyy yhd enemmdn tyrieldkkeeseen,
mikd on mannereurooppalaisille eliikej iiryes-
telmille ominaista.

Myos Suomessa tyoelakkeiden rahoitus-
pohj an laaj ennus tyrintekij iin eldkemaksulla
vahvisti tyoeliikkeen vakuutusluonnetta. Sa-
malla se enti sestddn liihentiffi tyoeliikej iirj es-
telmiiii mannereurooppalaiseen sosiaali-
vakuutusmalliin, j ossa eldketurvan rahoitus-
vastuu on piiiiasiallisesti tyomarkkinoiden
osapuolilla.

Muutos on mycis sopusoinnussa euroop-
palaisen sosiaaliturvan rahoitusrakenteen
muutoksen kanssa, jossa tyonantajien suh-
teellinen osuus on viihentynytja vakuutettu-
jen suhteellinen osuus vastaavasti lisriiinty-
nyt sosiaaliturvamaksujen suorittamisessa.

Tytielimfr n ep6vakaistumisesta
haasteita eldkei6riestelmdlle
Tyrieliikej iirj estelmd on l uofu aikana, j olloin
tycisuhteet ol ivat pitkiii, tyottdmyys tyypil li-
sesti lyhytaikaista, opiskelu tapahtui nuore-
na ja elikkeelle siirryttiin siiiidetyssii, kiin-
tedssd 65 vuoden idss6. Suomalaiseen tyos-
s6kdymisen malliin on kuulunut tyoikiiisen
vdeston vahva kiinnittyminen tyrimarkkinoil-
le.

Tilanne on muuttunut viime vuosien ai-
kana. Tyourat ovat muuttuneet katkonaisik-
si. Aikaisempaa useammalla ty<iura on tyos-
sdolon ja tyottomyyden vuorottelua. Epdva-
kaiden tydsuhteiden on ennustettu yleisty-
vdn. Keskustelua kiiydiiiin siitd, onko pysy-
vii tilapiiisyys syrjiiyttiinyt aiemman vakau-
den tycimarkkinoilla.

Tyouran epdvakaisuus peilautuu entistd
useammin eldkeaikaiseen toimeentuloon.
Tyiittomyyslisdn suhteellinen osuus tyoeliik-
keen karttumisessa kasvaa samalla, kun yhii
useammalla palkansaajalla tyrittomyys tai
ilman tyosuhdetta tapahtuva tyoharjoittelu

vdhentdvdt lopullista eliikettii.
Tyciuran polveilevuus voi johtua myos

muusta kuin tyottrimyydestd. Selvd raja-aita
ty<in ja koulutuksen viilillii on hdvidmdssd,
mikii voi antaa aihetta pohtia erityisesti tyo-
eliikkeiden karttuma-aikoja ja eliikepalkan
miidrdytymist6.

Tyomarkkinoilla tapahtuvat muutokset
aiheuttavat muutospaineita el2ikejiirjestel-
miin. Toisaalta eliikej rirj estelmdt vaikuttavat
myris ty<imarkkinoihin kuten juuri ansiotyo-
hcin osallistumiseen.

Ty<ikyvyttrimyyden ja tyrittcimyyden tur-
vaksi luodut jiirjestelm2it sekd erilaiset la-
kisddteiset ja vapaaehtoiset varhaiseldke-
muodot mahdollistavat varhaisen tycistii pois-
tumisen, joka on yleistyvii kehityspiirre kai-
kissa ldntisissd teollisuusmaissa.

Elikeldistyminen !isdd sosiaali-
menoia teollisuusmaissa
Varhaiseldkeldistymisen nouseva trendi tu-
lisi pysty?i kiiiintdmddn, j otta eldkekustannuk-
sia voitaisiin alentaa ensi vuosituhannella.
Vdestrin eliikeliiistymistd ja eldkemenoj a kas-
vattava tekrjii on my<is vanheneminen. Suo-
men vdesto ikiiiintyy kiihtyvalla vauhdilla.
Samoin kuin varhaisessa eldkkeelle siinymi-
sessd kehitys vdestrin vanhenemisessa ei kui-
tenkaan ratkaisevasti eroa muista linsimais-
ta.

Jotta eldkekustannukset pysyvdt pitkiil-
l2i aikaviilillii kohtuullisina, on tarkeea liiy-
tdi keinot tycissd pysymisen ja eliikkeelle
siirtymisen lykkiiiimiseen. Elini2in kasvua ja
vdeston vanhenemista ei voida pysiiyttiiii,
mutta elSkkeelle jiiiimisen ajoittumiseen voi-
daan vaikuttaa.

Eldketurvaan on jo tehty muutoksia, jot-
ka palkitsevat pitkiistii tyciurasta ja tiihtiiiiviit
eliikkeelle siirtymisen myohentdmiseen. So-
siaalimenotoimikunnan mietinn<issd (Kom.
1994:9) on niin ikddn muutosehdotuksia, jot-
ka toteutuessaan hidastai sivat eliikeliiistymis-
ta.

Viiestrin vanhenemisesta johtuvassa on-
gelmassa keskeinen tekijii on talouskasvu ja
sen nopeus. Vdest<in aineellisen hyvinvoin-
nin kannalta tuotannon kasvunopeus on huo- |

manavasti tdrkedmpi tekijii kuin viieston 
I

ikddntymincn. Mitri nopeammin Suonren I

kansantalous kasvaa sitd enemmdn nykyisil- |

lii ja tulevilla sukupolvilla on jaettavaa ja sitd 
I

helpompi on sopeutua ikddntyvtin vdeston 
I

aiheuttamaansosiaalimenojenkasvuun. 
I

SALMINEN KARI
Eldketurvakeskuhsen

tutkUa

|UOMINEN EILA
Eltiketurvakeskuksen

tutkija
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\AKT]UTUSOIKEUDELLA
nyt mytis iulkisen puolen eldkeasiat

Vuoden 1995 alussa voimaan tulleilla lain-
muutoksilla vakuutusoikeudesta tuli ylin
muutoksenhakuaste myds kunnan ja valtion
palveluksessa olevien eldkeasioissa. Vakuu-
tusoikeus toimii nyt entistd laajemmin eri-
koistuomioistuimena sosiaalivakuutuksen
piiriin kuuluvissa asioissa.

Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen
kirkon sekd Ahvenanmaan maakuntahalli-
tuksen myontimien eliikkeiden osalta muu-
toksenhaku siiilyy toistaiseksi ennallaan.

Lisdd ttiitd ia henki!6kuntaa
Vakuutusoikeudessa toimii seitsemdn ja-

ostoa eli oikeastaan vakuutusoikeuksia on
seitsemdn, sillii jokainen jaostohan on va-
kuutusoikeus pienoiskoossa, Hiekkaranta
muistuttaa. Jokainenjaosto on tulosvastuussa
ja kaikilla ryontekrjiiryhmillii on viikoittai-
nen tyourakka. Yritysmaailmasta tutut me-
netelmit ovat siis vakuutusoikeudessakin
kiiytossii.

Menetelmd on tasapuolinen ja edesaut-
taa valitusten mahdollisimman nopeaaa kd-
sittelyii. Sijaisia ei yleensd voi palkata jo sen-
kddn vuoksi, ettii juttujen moninaisuus edel-
lyttii?i vankkaa asiantuntemusta, jota ei ly-
hyenii srjaisuusaikana ehdi saavuttaa.

Kansaneldkeasiat, asumistuki-, vam-
maistuki-. hoitotuki- ja kuntoutusasiat. opin-
totukiasiat, TEL-, LEL-, TaEL-, YEL-,
MYEL- ja MEL-asiat, kuntien ja valtion eld-
keasiat, sotilasvamma- ja sotilastapaturma-
asiat, tycitapaturma- j a maatalousyrittiij ien
tapaturma-asiat, tyottrimyysturva- ja rikos-
vahinkoasiat kuuluvat kaikki vakuutusoikeu-
dessa hallittaviin asioihin.

-Aikamoinen 
patterihan se on, Hiekka-

ranta toteaa, mutta uskoo vakuutusoikeuden
selvidvdn I isddntyneestii tyomiiiiriistii. La in-
muutosten mycitd saatiin ehdotetut kaksi uut-
ta vakuutustuomarin, kaksi esittehjiinja kaksi
osastosihteerin virkaa.

Kdsittelyaika edelleen pitkd

- Valitusten keskimii5riiinen kiisittelyaika
vakuutusoikeudessa vuonna I 994 oli 8.9
kuukautta. Hyvd tavoiteaika ylimmdlle muu-
toksenhakuasteelle olisi kuusi kuukautta .1a
siihen tulisi jollain aikaviihllii paasta. Hrek-
karanta arvelee.

Tiill2i hetkellii tavoite niiyttiiii varsinkin
valtion nykyinen varatilanne huomioonotta-
en melko utopistiselta. Lisiiiintyvii ja moni-
puolistuva juttumddrd ei myoskiiiin lupaa ly-
henevdd valitusaikaa aivan liihitulevaisuu-
dessa.

EU tuo muutoksia prosessiin

- ETA-sopimuksen myotd sitouduttiin Suo-
messa kansainvdliseen tasoon mycis valifus-
prosessin sisiillcissii. Suullista kiisittelyii on
tulevaisuudessa lisdttdvd niin lautakuntapor-
taassa kuin vakuutusoikeudessakin, Hiekka-
ranta muistuttaa. Ns. civil right-oikeus on
Euroopassa kAytosse ja se takaa henkilolle
oikeuden piiiistii tuomioistuimeen kuul-
tavaksi, kunhan vain painavat sy1,t ovat ole-
massa.

Nykyisin vakuutusoikeus kdsittelee noin
50 juttua piiiviissii. Jos suullisia kuulemisia
tulee runsaasti, muuttuu prosessin sisiilto
niin, ettd ehkd vain 4-5 junua ehditiiiin jaos-
ton istunnossa k2iydii liipi. Tiimii vaikuttaa
trefysti kiisittelyaikaa pidentiiviisti.

Euroopan unionin jiisenyys ei Hiekka-
rannan mielestd kovin pian ndy vakuutusoi-
keuden tyrissd. Tiillii hetkelliihiin eliikehake-
mukset ovat ruuhkautuneet kdsitteleviin lai-
toksiin ja kestiiii kauan ennen kuin ne ovat
ylimmiissii valitusasteessa. Tulevaisuus myris
niiyttiiii, millainen on EU-tuomioistuimen
merkitys. EU-tuomioistuin on vakuutusoike-
udenkin yliipuolella oleva oikeusistuin, jon-
ka kantaa vakuutusoikeuden tulee joissain
tapauksissa kysyd.

Euroopan maiden kielten lukumddrd ei
myoskddn pelota H iekkarantaa.

- Tarviftaessa koulutetaan lisiiii. Vakuu-
tusoikeudesta loytyy jopa kreikankielentai-
taja ja annetaanhan p2iiitriksiii jo nyt kolmel-
la kielellii - suomeksi, ruotsiksija saameksi,
hdn muistuttaa.

Lama ndkyy valitusten mdirissd
Viime vuonna vakuutusoikeus ratkaisi kai-
ken kaikkiaan l0 431 valitusta. Lukumddrdi-
sesti tarkasteltuna vakuufuoikeus on edelleen
eldkeoikeus, sillii eri el?ikkeiden miiiirii yh-
teensd oli kuutisen tuhatta. Niiden miiiirii.
M\ tiL-tapauksia lukuunottamatta. on viime
vuosina noussut.

Laman vaikutukset niikyviit ty<ittomyys-
turva-asioiden voimakkaassa lisddntymi-
sessd. Vuonna 1 994 lisiiys edelliseen vuoteen
oli periiti 64 I tapausta. Tyotapaturma-asiois-
sa lama taas vaikuftaa vdhentdvdsti. Viihen-
nys edelliseen vuoteen oli 108 tapausta.

Uusia asiaryhmid vuonna 1994 olivat
asumistuki- ja opintotukiasiat. Niiden tule-
via lukumddrid on vaikea arvailla. Laman
helpotfuminen ei viilittomiisti ndy vakuutus-
oikeuden tyriss6, vaan suurimmat paineet
ovat edelleen tyritt<imyysturvaan ja Kansan-
eldkelaitoksen myontdmiin eri etuuksiin liit-
tyvissii asioissa.

- Ihmisten sosiaaliturvaa kanavoidaan
nyt joko elaketurva- tai tyrittomyysturva-
linjalle, Hiekkaranta toteaa.

Lainkiytttimenettely yhtendistyy
Lainmuutosten taustalla on oikeuskdydn-

non yhtendistdmisen tarve, Hiekkaranta vah-
vistaa. Julkisen ja yksityrsen alan eliikejiir-
jestelmiit ovat viime vuosina perusteiltaan
yhdenmukaistuneet, mutta muutoksenha-
kujiirjestelmiit ovat sdilyneet erilaisina.

Julkisen puolen eldkeasioissa ylimpiinii
valitusasteena on ollut korkein hallinto-oi-
keus, johon on luosittain saapunut noin 700-
800 eliikeasiaa koskevaa valitusta. Lain-
muutosten jiilkeen korkein hallinto-oikeus
voi entistd paremmin huolehtia tehtdvistddn
ylimptinii yleisend hallintoruomioisruimena
Suomessa.

Myos yksiftiiisen vakuutetun oikeustur-
va paranee. Sama henkiki voi kuulua sekd
yksityisen ettii julkisen eliikejiirjestelmiin
piiriin ja pahimmassa tapauksessa saada toi-
sesta myonteisen ja toisesta kielteisen piiii-
triksen. Erityisen kohtuutonta tdmi on
tydkyvyttomyyseliiketapauksissa, j oskin
ka)'tennosse toisistaan eroavat pddtrikset on
pysfytty velffamaAn verrattain hyvin.

- Vakuutusoikeudessa valituksen kdsit-
telyyn osallistuvat tarvittaessa mycis liiiikii-
rit ja maallikkojdsenet, jotka korkeimmasta
hallinto-oikeudesta puuttuvat, Hiekkaranta
muistutttaa.
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- Oikeuskiiytiintti yhtenfr istyy ja
yksittdisen vakuutetun oikeusturva paranee,

kun vakuutusoikeus toimii ylimpflnfl muutoksenhakuasteena
mytis kunnan ja valtion palveluksessa olevien elfrkeasioissa.

Toimialarationalisoinniksi tfltfr sanottaisiin yksityiselldL puolella,
toteaa vakuutusylituomari Juha-Yeikko Hiekkaranta.

Tulevaisuutta ei voi ennustaa

- Tdmdn vuoden alussa voimaan tullut oi-
kaisumenettely, j ossa eldkelaitos voi oikaista
antamansa pzizitoksen 30 priiviin kuluessa pdd-
toksen antamisesta, voi hyvinkin vdhentdi
valitusten miiiiriiii eri valitusasteissa. Hiek-
karanta arvelee.

Niihtiiviiksi jiiii myos vdistyvdn laman
jiilkeinen aika. Tulevaisuuden ennustajaksi ei
voi ryhtyii. Suomen jdrjestelmiiii vastaavaa
jiirjestelmiiii muutoksenhakuineen ei muual-
ta loydy, joten toisten kokemuksista ei voi
ottaa oppia eikd ennakoida tulevaa.

Lainmuutoksia odotettu kauan
M uutoksenhakuj iir.l estelmiin yhtendi stdmis-
td on ehdotettu jo 197O-luvulta liihtien. Eki-
keturvan muutoksenhakukomitean mietinto
vuodelta 1989 antoi sysdyksen asian etene-
miselle. Lainmuutoesitys annettiin syksyllii
1994 ja laki tuli budjettilakina voimaan
1.1.1995. Aloitteen takana oli korkein hal-
linto-oikeus.

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta arvi-
oidaan vakuutusoikeuteen siirtlrydn noin 800
tapausta vuodessa.

Haastattelu : Tarj a Tuomislo
Krva: Jouko Laitinen
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REKISTERIOTE
TEHOKASTA TYOELAKEUI ESTI NTAA

!t rl

Rekisteriotetutkimus osoitti
ETK:n otepalvelun hyodylliseksi sekh vakuutetuille

ettzi tytieliikej rirjestelm[lle.
Tytiel[kesanoman levittflminen otteen muodossa

on tehokasta tiedotusta,
jonka kohdentamista voidaan viel6 tarkentaa.

0tteen saaminen muokkaa vastaanottajan asenteita

myrinteisemmdksi tytiellketurvaa kohtaan.
r

Tyoeliikevakuutetuille suunnattua oteliiken-
nettii tutkittiin kdytdnncin lahtdkohdista sel-
vittemalla vakuutettujen kiisityksie ja mieli-
piteitd otteen ymmdrrettdryydestii j a mahdol-
lisista puutteista. Vastausta etsittiin siihen,
miten rekisteriotteen saajat suhtautuvat ote-
palveluun, kuinka hyvin ote ymmdrretddn ja
kuinka turvatuiksi vakuutetut kokevat tyoela-
keoikeutensa.

Kun suurin osa vakuutetuille esitetyistii
kysymyksistii koski rekisteriotteen sisiillon
erityispiirteitii, oli edellytykseni, ettS vastaa-
ja oli saanut rekisteriotteen.

Vuonna 1993, jolloin tutkimus suoritet-
tiin, ETK:sta annettiin kaikkiaan noin
397 446 tyontekrliin rekisteriotetta. joista va-
kuutettujen pyynnristi 105 73 I otetta ja mas-
sajakeluna 291 715 otetta. Tutkimuksen ai-
neistona oli otos vuoden 1993 kevddn mas-
sajakelusta, yhteensd I 532 vakuutettua ja
oma-aloitteisesti rekisteriotetta pyytdneiden
ryhmA tietyltii aikaviililtii, yhteensd 992 va-
kuutettua. Ndistd noin 70 prosenttia vastasi
kyselyyn.

Kdsi$s tytieldketurvasta
muuttui puolella
Noin puolet vastaajista ilmoitti, ettei otteen
saaminen muuttanut heidiin kiisirystdiin tyo-
eldketurvasta puoleen eikd toiseen. Mides-
osa otteen saajista sen sijaan ilmoitti suhtau-
tuvansa entistd myonteisemmin tyoelake-
furvaan.

Ammattiryhnristd kiinnostavin tdssd suh-
teessa oli yrittiijiit, joista kolmasosa ilmoitti
suhtautuvansa tyoeldkefurvaan myrinteisem-
min otteen saatuaan.

Ikiiryhmittiin taas erottui yli 50-vuoti-
aat, joista kolmasosa ilmoitti olevansa epd-
tietoinen, miten otteen saaminen oli vaikut-

tanut heiddn tyrieliikettii koskeviin mielipi-
teisiinsd.

Tyottrimiit, joita tutkijan mukaan oli ai-
neistossa suhteellisesti enemmdn kuin viral-
li set tydttcimyystilastot edellyttiiisiviit, olivat
hyotyneet otteen saamisesta useammin kuin
tyrissd olevat. Tyritttimille otteen saaminen
on ilmeisesti hyodyksi heidiin eldmintilan-
teessaan.

Tutkimuksen tuloksista voi piiiitellii, ettii
rekisteriotesanoma toteuttaa muitakin kuin
vakuutettuj en eliikeoikeuden valvontaan I i it-
ryvia tehtdvie. Se vahvistaa myonteistd asen-
netta tyrieldketurvaan.

Otteen virheistd osa naennaisia
Tutkimuksen erdind tavoitteena oli selvittiiii
myos rekisteriotteen puutteita. Kyselyn vas-
tausten perusteella 25 prosenttia otteista ei
sisiiltiinyt kaikkia ty<iel2ikkeeseen oikeutta-
via tyosuhteita. Rekisteritietojen oikeellisuus
on tietysti kiisityksiii muokkaavaa eli ottees-
sa havaitut puutteet vaikuttavat kielteisesti.

Rekisteriotteessa ei ole korostettu ehkd
tarpeeksi site, mita siihen ei sis2illy. Tiimii
aiheuttaa turhiakin kyselyjii vakuutettujen
taholta, koska noin viidennes puutteellisuuk-
sista osoittautui julkisen sektorin palveluksi,
joista ei rekisterissd ole t?iydellisiii tietoja.

Enemmistri vastaajista ndkee rekisteri-
otteen ohjeen tarpeellisena. Silti liitteenii ole-
van ohjeen oli lukenut vain noin puolet
vastaajistaja tiillii selittyy osa virheiden osuu-
desta. Ohjeessa on maininta, ettii julkisen
sektorin palvelussuhteista ei ole rekisterissd
tarkkoja tietoja.

Koska vakuutetut suhtautuvat rekisteri-
otteen liitteenii oleviin ohjeisiin viilinpitiimiit-
tomiisti, tutkijan arvion mukaan ohjeiden
sanamuoto pitdisi muotoilla uudestaan.
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Asiakaspalvelua
ympdri vuorokauden
Valtiokonttorin Eldkkeitten 24 h

- asiakaspalvelunumero kaytossa
Suora yhteys VK-Elikkeitten asiakaspalveluun ja elakeneuvontaan on avattu.
Palvelunumeroon 0203-77250 voi soittaa eldkeasioissa kaikkialta Suomesta

paikallispuhelun hinnalla ympiiri vuorokauden ja myris viikonloppuisin.

Markkamddrdisen eldkearvion puuttumi-
nen aktivoi myos ihmisiii ilmoittamaan re-
kisteriotteen olevan epdkelvon. Ohjeissa ei
ole riittdvdsti korostettu. ettd markka-arvio-
ta eldkkeestd on joissakin tapauksissa mah-
doton antaa ansiotietojen puuttuessa.

Otteen havaitseminen puutteelliseksi vii-
hentdd sen hyrityii vastaanottajalle, vaikka
toisaalta eris otejakelun tavoitteista on juuri
tarkistusmahdollisuuden tarjoaminen. Sen se
toteuttaa.

Rekisteriote tuo uutta tietoa
Kaksi kolmasosaa vastaajista piti otetta uut-
ta tietoa antavana. 40-49 vuotiaiden ikiiryh-
md suhtautui kriittisimmin otteen informa-
tiivisuuteen. Syita taihiin voidaan l<iytiiii usei-
takin. 40-49 vuotiaat ovat jo aikaisemmin
saaneet tietoa tyrieliiketurvastaan mutta toi-
saalta eldkkeelle siirryminen ei heillii yleen-
sii vielii ole ajankohtaista.

Eri ikiiluokkien vdlinen ero. vasta tyo-
eliimiiiin siirryneiden j a eliikeikiiii I iihestyvi-
en viilillii on selvii ja johdonmukainen. Jo ai-
kaisemmista tutkimuksista tiedethdn, ettd
tyoeldkeasioita kohtaan tunnettu mielen-
kiinto kasvaa iiin myotii.

Tutkimustuloksista nailta osin tutkija
piiiityykin ehdottamaan tyrieldkesanoman
j onkinlaista muokkausta ikiiryhmittiiin, j ol-
loin voitaisiin ottaa huomioon eri ikiiluokki-
en motivoituneisuus ja tiedontaso rekiste-
rioteviestinndssii. Tyoeliikelakien yksityis-
kohdat kiinnostavat vasta sitten. kun niillii
on merkitystii liihitulevaisuudessa omassa
eldmdntilanteessa.

Ote nykyisessd muodossaan ei palvele
yhtii tehokkaasti kaikkia ikiiryhmiii. Toi saalta
omaa tyoeldketurvaa koskevaa yksityiskoh-
taista tietoa ei voi hankkia joukkoviestimis-
tii,joten eldkeote on edullinenja kattava vies-
tin tyoelakejarjestelmdn periaatteiden mark-
kinoinnissa vakuutetuille. Talte osin tutkimus
osoitti otepalvelun tarpeellisuuden.
Liihde: Karisalmi Seppo: Tytintekrjin rekisteriote ja
tyoelhkesanoman vastaanotto. Eldketurvakeskuksen
tutkimuksia 1994:5.

Teksti: Rina Rantanen

Telemedian jaVK-El2ikkeitten yhteistyo, pal-
velunumeroproj ekti, kiiynnisryi viime kevdd-
nii. Alkuperiiisen aikataulun mukaan pilotti-
version piti olla valmis jo kesdkuussa, mutta
sen tyristdminen osoittautuikin monimutkai-
semrnaksi ja hitaammaksi kuin aluksi osat-
tiin odottaa.

Osittain siksi, ettd paneuduimme niin
perusteellisesti asiaan, toteaa proj ektiryhmiin
vetdj d. as i akaspa I ve I uto i m i ston toimi stopddl -
likko Helinii Nieminen.

VK-El2ikkeitten palvelupuhelinj iirj estel-
mii on riiiitiikiity versio, jossa on kdytrissd pu-
hetta tuottava "keskiraskas" tietokone, 5ly-
verkkonumero + automaattinen puhelinpal-
velunumero, mutta myos mahdollisuus siir-
tyii henkilokohtaiseen palveluun.

Kuten kaikki maanlaajuiset palvelunu-
merot. on myos Valtiokonttorin numero tar-
koitettu hyvin laajaan kiiyttoon, yleisinfor-
maatioksi kaikille valtion eldketurvan sisdl-
kistd kiinnostuneille ja jo eliikkeellii oleville
asiakkaille.

Uusinta tekniikkaa
Automaattinen puhelinpalvelujdrj estelmd on
sovellus, jota kiiytetiiiin puhelimen viilityk-
selld. Jos tietoja annetaan puhelimen ndp-
piiimiston kautta, kuten Eldkkeitten versios-
sa, kiiytto vaatii aina ns. ddnitaajuuspuheli-
men ja digitaalisen vaihteen.

Aiinitaajuuspuhelin on aina ndppdinpu-
helin. Koska on olemassa myos niippiiinpu-
helimia, jotka eivit ole ddnitaajuuspuhelimia,
voi puhelimen soveltuvuuden APJ-kiiyttorin
tarkistaa soittamalla numeroon 9800-83784
ja toimimalla ohjeiden mukaan.

Soittaminen APJ-numeroon ei siis onnis-
tu vield kaikkialta maasta. Osa vanhoista
puhelinkeskuksista ovat vield sellaisia, ettei-
vdt ne ymmdrrii iiiinitaajuuspuhelimista teh-
tyjl numerovalintoja. Kehitys on kuitenkin
nopeaa ja "digitalisoituminen" viediiiin lop-
puun muutamassa vuodessa, uskotaan Tele-
mediassa.

Paikallispuhelun hinnalla
Palvelunumeroon voi soittaa paikallispuhe-
lun hinnalla kaikkialta Suomesta ympiiri wo-

rokauden, myris iltaisin ja viikonloppuisin.
Henkilokohtaiseen palveluun si irtyviin jatko-
puhelu on niin ikiiiin paikallispuhelun hin-
tainen, mutta henkiltikohtainen palvelu ra-
joittuu luonnollisesti vain virka-aikaan.

Tehokas tiedonvdlitteia -poikkeusti !anteissakin

- Mielestdni APJ-numeron kiiytcissii on tdr-
keintd asiakaspalvelun parantarninen entises-
tiiiin. Kaikki 24 h -palvelunultleroon soitetut
puhclut tulevat ndin perille, jokaiseen puhe-
luun vastataan. Mytis paikallispuhclun hinta
on asiakkaan kannalta edullista, painottaa
myos VK-Eltikkeitten yksikonjohtaja Heik-
ki Kammonen.

Erityisen tdrked palvelunumero on
erikoistilanteissa. ruuhka- tai kriisiaikoina.
Voimrne nauhoittaa ajankohtaisia tiedotteita
esirn. vuodenvaihteen tienoilla. jolloin eliik-
keitten verotus- ja indeksiasiat kiinnostavat
tai antaa asiakkaille ohjeita. ntitett nrcnetel-
16 esirn. pankkilakkotilanteessa. Niiin saam-
me sarlan tiedon nopeastija tehokkaasti yhtii
aikaa suurelle joukolle ephtietoisia kyselij<ii-
tii, jatkaa Kammonen.

Eldkeinfoa nippiiilemdlli
Soittaessaan palvelunumeroomme asiakas
voi edeti jiirjestelmiin antamien ohjeiden
mukaan eri niippiiimid valitsemalla. "Ndp-
piimien alta" l6ytyy tietoja cri elikclajien
saanr i sedel lytyksistii. pal ka u saaj an cliike-
maksuista. eliikkeittcn hakettt istttettcttclystii.
eliikkcitten maksanriscen ja vcrotukseen liit-
tyvistd asioista.

Asiakas voi kuunnella ajankohtaiset tie-
dotukset tai tilata esim. hakemuslomakkeita
tai eldkeoppaita. Tiedot voi kuunnella useam-
paankin kertaan, jos se tuntuu tarpeelliselta.
Jos soittajalle ei riitd automaatin antama ylei-
nen informaatio, hiin voi siirtyii kohncsta eri
valikosta henkilokohtaiseen palvcluun (ylt-
tccrrsi l5 puhclinta).

LIISA TURUNEN
ekiketiedottaja

VK-Eltikkeet
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Aiankohtaista ulkomailta

lS0-BRITANl,llA
Horrible years
Englannin konservatiivihallitus-
ten lempilapsia, tycinantajakoh-
taisia ja henkilokohtaisia eliike-
jiirjestclyjii on riepoteltu julki-
suuden hampaissa jo pitkiiiin.
Ensin petti Maxwell ty<intekijiin-
sd sitten vakuutuksenvalittejet
koko joukon hyvduskoisia sai-
raanhoitaj ia. poliiseja. opeualia.
Niiistii tapahtumista on kerrottu
palstalla aiemmin.

Ei mitiiiin niin pahaa ettei
jotain hyviiiikin. Jo Maxwell sai
hallituksen rattaisiin vauhtia.
Oxfordilaisprofessori Roy Goo-
de'n komitea tuotti 1000-sivui-
sen mietinncin "Eldkelain uudis-
taminen" syyskuussa 1993. Hat-
litus tyristi sen pohjalta valkoi-
sen paperinsa viime kesdksi. Ja
pitkiin lausuntokierroksen jdl-
keen valmistui joulun alla halli-
tuksen lakiesitys, the Pensions
Bill.

Sosiaaliministeriri ei ole in-
nostunut veikkailemaan itse lain
syntymistd, mutta sitd odotellaan
tulevaksi kesiiksi. Lakiesitys kos-
kee sekd lakisiiiitei stii eldketurvaa
etta ty6nantajakohtaisia ja hen-
kilcikohtaisia eliikejiirjestelyj i.

Naisten eldkeikd nouse
Jo virallisena pidetty tieto naistcn
eliikeiiin korottamisesta viidellii
vuodella miesten 65 vuoteen la-
ki sziiiteisi ssii j drjestelmissd on nyt
tarkoitus kirjata itse lakiin.

Uudistus toteutettaisiin as-
teittain vuodesta 20 1 0 alkaen niin,
etti yhtendinen eliikeikii saavutet-
taisiin vuonna 2020. Tyrin-
antaj akohtaisissa eliikej iir.j estel -
missdhdn yhtendinen eldkeikii on
jo pitkiilti toteutettu EY-tuomio-
istuimen kuuluisan Barber-tapa-
uksen seurauksena.

Jdriestystd tydnantaiien
eldkejdriestelmiin
Lakiesityksen yhtend keskeisend
tavoitteena on lisdtd ty<inantaja-
kohtarsten eldkejiirjestelmien luo-
tetta\ uutta. Nykyinen valvova vi-
ranonrainen, Occupational Pen-
sions Board, korvattaisiin suu-
remmella ja laajemmat toimival-
tuudct onlaaval la valvonlaorgani-
saatiolla OPRAlla (Occupational
Pensions Regulatory Authority).
Sillii olisi oikeus puuttua jerjes-
telmicn toimintaan, tehdii tarkis-
tuksra 1a asettaa sanktioita jrirjes-
telmierr hallitusten jiisenille, tyrin-
antaj i lle. neuvonantaj i I le ja toimi-

henkiloille, jotka laiminlyoviit
velvol I isuuksiaan.

Tulevien vddrinkdytristen va-
ralle perustettaisiin kompensaa-
tioj?irjestelmii, josta elrikkeet
maksettaisiin silloin, kun tycinan-
tajan eliikejiirjestelmdn varat on
hukattu petoksella, varkaudella
tai muulla viiiiryydellii. Eliikejiir-
jestelmdt yhdessd rahoittaisivat
sekri OPRAn ettd kompensaatio-
jiirjestelmrin.

Lakiin kir.y attaisiin jiirjestel-
mien maksukykyisyyden viihim-
mdiskriteerit. Sosiaal iministeri
Lilley on kuitenkin huomattavasti
l<iysentdnyt nditi kriteereita sit-
ten valkoisen paperin vakuutus-
alalta saaman palautteen.

Eliikeoikeuksia on tulevan
lain mukaan tarkistettava vuosit-
tain hintaindeksin muutosten mu-
kaan, kuitenkin enintddn 5 pro-
senttia. Samansisdltoinen midrd-
ys onjo nykyisessd vuoden 1990
sosiaaliturvalaissa, mutta sen
noudattamisessa on ollut puuttei-
ta. Tdmd tarkistusvelvol I isuus tu-
lisi Bacon &Woodrow'n mukaan
koskemaan myos henkilcikohtai-
sia eliikkeitii.

Kai kkien eliikejzirj estelmiin
osapuolien: tycinantajan, hallituk-
sen jdsenten (trustees), toimihen-

kiloiden, asiantuntijoiden ja jii-
senten (ty6ntekrjoiden) velvolli-
suudet ja oikeudet kirjataan la-
kiin. Hallitus asetetaan selkeddn
vastuuseen jiirjestelmiin varalli-
suuden kiiyt<istri. Hallituksen jii-
senid voidaan rangaista aina van-
kilatuomioon asti velvollisuuk-
sien laiminlyrinnistS.

Ty<intekijoill6 olisi uuden
lain mukaan oikeus nimittiiii kol-
mannes hallituksen jiisenistii.
Niiistii viihintiiiin kahden tulee
periaatteessa olla jiirjestelmiin
jiiseniii, mutta tdstd voidaan mdd-
riityin edellytyksin tinkiii.

Jirjestelmien luotettavuutta
parantavien uudistusten lisiiksi
laikiesityksessd on mycis itse
etuuksia koskevia muutoksia, joi-
ta tdssd ei tarkastella ldhemmin.

Lisid tietoa
henkiltikohtaisista
eldkkeistd
Henkil<ikohtaisten el6kkeiden
myynnissd tapahtuneiden vddrin-
kdytristen seurauksena alan sisdi-
sid myyntisddntojzi on tiukennet-
tu tdmdn vuoden alusta.

Asiakkaalle tulee antaa
enemmiin tietoa muun muassa
vakuutusmaksuihin sisdltvvien
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provisioiden ja muiden hallinnol-
listen kulujen suuruudesta. The
Economist -lehden mukaan timd
saa englantilaiset vakuutuksen-
ottajat raivostuneen tietoisiksi sii-
tii, kuinka suuri osa heidiin alku-
perdisestd maksustaan piiiityy
muuhun kuin eliikettii kartutta-
maan. Eikd timd tieto voisi tulla
vakuutusalalle pahempaan ai-
kaan, kaikkien sen saamien kuh-
mujen jdlkeen.

Vakuutusalan uskotaan kui-
tenkin ottavan opikseen ja pyrki-
vdn pienentdmiiiin hallinnollisia
kustannuksiaan. Vastaava tiedot-
tamisen lisddminen Australiassa
vuosi sitten osoitti, ettd alan tuo-
tekehittely on nopeaa. Myos
vakuutuksenottaj ien tyyyviiisyy-
den vditetddn sielld kasvaneen.

SAKSA

Ei eldkkeelle ilman
porkkanoita
Saksassa pyrkimykset myrihentdd
vanhuuseldkkeelle siirtymistd
ovat onnistuneet joskus liiankin
hyvin viiittiiii kansainvdlinen tie-
topalvelu IBIS.

Vuoden I 992 eliikeuudistuk-
sen jdlkeen lakisiiiiteisiin eliikkei-

siin on maksettu lykkdyskorotus-
ta 0,5 prosenttia jokaista kuukaut-
ta kohti. jolla eliikkeen ottamisla
lyketeen 65 ikdvuoden tiiyttiimi-
sest6. Samalla lainsiiiidiintoii
muutettiin niin. ettd tyonantaja ei
voi velvoittaa tyontekrjiiii siirty-
mddn eldkkeelle yleisessd eldke-
idssd. Vuonna 1993 valtakunnal-
linen tyrituomioistuin puolestaan
katsoi, ettd yksittiiisellS tyonteki-
jiillii on oikeus piiiittiiii eliikkeel-
le siirtymisensd ajankohdasta
vastoin kollektiivista tai tyopaik-
kakohtaista sopimusta.

Niinpii monet, erityisesti joh-
tavassa asemassa olevat, tyrinte-
kijiit ovat jatkaneet ty<intekoa yli
65 luoden i6n. Valtakunnallisen
tyonantajajiirjeston mukaan rie-
saksi on muodostunut noin 20000

- 30 000 tytintekrjiiii, jotka kiel-
tayryvet si irtymdstd eliikkeelle il-
man tyrinantajan tarjoamia lisd-
porkkanoita.

Lainsiitidiintod ollaankin nyt
vdliaikaisesti muuttamassa niin,
ettd eldkkeelle siirtyminen ylei-
sessd elSkeidssd voidaan taas teh-
dii pakolliseksi. Myohemmin on
tarkoitus palata sopimuskdytdn-
toon, j ol I oin tyrimarkkinaosapuo-
let voivat sopia pakollisesta el6k-
keellesiirtymisiiistii.

TANSKA

Sapaftivapaa kdynyt
liian kalliiksi
Tanskassa vuonna 1993 kiiyttritin
otettu etuus, jolla pyritiiiin tyon
uusjakoon ty<ittomien ja tyos-
sdkdyvien kesken. on osoittautu-
nut paljon odotettua suositum-
maksi.

Tyossii olevat ovat pdivdra-
han turvin voineet jiiiidii kotiin
hoitamaan alle 9-vuotiasta lasta,
osallistuaiatko taiuudelleen-
koulutukseen, tai he ovat voineet
muuten vain pitiiii vuoden verran
sapattivapaata, jos heidiin tilal-
leen on palkattu tyoton. Koulu-
tuksessa olleet ovat saaneet lay-
den tyottcimyyspdivdrahan suu-
ruisen a'uustuksen ja muut 80 pro-
sentin tycitt<imyyspdivdrahan
enimmiismdiiriistii. noin 9000
kruunua kuukaudessa.

Eniten etuutta ovat kdyttd-
neet pienten lasten didit. Vuoden
1994 alkupuolella etuuden saajia
oli yhteensd yli 30 000, heistii 85
prosenttia naisia. 78 prosenttia
kdytti etuutta lastenhoitovapaa-
seen, 17 prosenttia opintovapaa-
seen ja 5 prosenttia sapattiva-
paaseen.

Koska efuus on tullut arvioi-
tua kalliimmaksi, sitii on jonkin
verran heikennetty tdmdn vuoden
alusta. Lastenhoitoajalta piiivii-
raha on nyt 70 prosenttia tyottti-
myyspdivirahasta ja putoaa 60
prosenttiin vuonna 1997. Kunnat
voivat maksaa siihen omia lisi66n
niin, etti korvaus on enintdin tdy-
den tyrittomyyspdivirahan suu-
ruinen.

Lastenhoitoajalta myos mak-
suaikaa on lyhennetty. Aiemmin
etuutta sai lastenhoidon vuoksi
puolesta vuodesta vuoteen. Nyt
niiin pitkiin vapaan saa vain alle
vuoden ik:iisen lapsen hoitoon.
Jos nuorin lapsi on yli vuoden
ikiiinen. voi vapaata ottaa vain
kolme kuukautta. Myos sapatti-
vapaan ajalta etuus putoaa 70 pro-
senttiin tyott6myyspaivdrahasta.
Sen sijaan koulutukseen hakeu-
tuneet saavat pitdd entisen suurui-
set etuudet.

SINIKKA LAITINEN
Eldketurvakeskuksen

tutkiiu
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Henkiseen puoleen panostetaan

LEL kuntouttaa tytittdmiti rakentajia

LEL Tyoeliikekassa aloitti vuo-
den alusta tyrittrimien rakentaji-
en kuntouttamisen. Kevdzin 1995
aikana jiirjestetiiiin Pajulahden
Urheiluopistossa kaikkiaan kah-
deksan viikon mittaista kurssia.
jotka ovat ensimmiiset tyottomil-
le tarkoitetut kuntoutuskurssit.
Kurssit kulkevat nimelld Ter6-
kuntokurssit ja niihin on valittu
henkiloitii, joilla kevziiilld tulee
500 tyrittomyyspiiiviiii teyteen.

Liikuntapainotteisilla kurs-
seilla paneudutaan myos tyotto-
mien rakentajien henkisen puo-
1en vahvistamiseen. Uutuutena
kursseilla on mukana psykologi-
nen osuus. Sen tavoitteena on
osallistuj ien eldmdnhallinnan
vahvistamincn ja urasuunnitte-
luun liittyvien valmiuksien lisdd-
mlnen.

Tyottrimyydcn kokcmista ja
sen vaikutusta itse kLrnkin hyvin-
vointiin kiiydririn ldpi monella eri
tavalla. Rakentajille annetaan
perustietoja ammatinval innasta ja
tukimuodoistil uuden ammatin
etsimisessd tyrireldmdssd. Tavoit-

teena on. ettd kurssilaiset ovat
kahden vuoden kuluttua jotain
muuta kuin rakennusalan pitkd-
aikaistyottomia.

Rakennusalalla on edelleen
runsaasti ylikapasiteettia. On var-
sin todenndkriistd. ettei suurin osa
nyt tyijttomand olevista ty<inteki-
jistii tule jatkossakaan tyollisty-
mdddn rakennusalan t<iihin.

Vuonna 1990 rakennusalal-
la tyciskenteli toimihenkilot ja
yrittiijiit mukaan lukien vield noin J
200 000 henkiloii. Tiillii hetkellii
heitd on puolet vdhemmdn. On
arvioitu, ettd vuonna 1997 heidiin
mddrdnsd olisi noin 130 000 hen-
kil6a.

Tyottomien Terdkuntokurssit
ovat osa LEL Tytieliikekassan
parhai I laan tehtdvdd tutkimuspro-
jektia, jolla pyritiiiin selvittdmddn
tyrittomyyden vaikutuksia tyri-
kuntoon, harrastuksiin ja yleisen
eldmdn hallintaan. Tutkimuksen
tuloksia hyodynnetiiiin suunnitel-
taessa tydttdmille rakentaj ille tar-
koitettuja kuntoutuksen muotoja.

ISSA:n Euroopan alueen kokous Helsingissfr

ISSA:n pcitisihteeri Dalmer D. Hoskins, toimitusjohtaja Matti
Llimonen ja vlijohtaja Tarmo Pukkila kokoustauolla.

Kansainvdlisen sosiaaliturvajdr-
jest<i ISSA piti Euroopan alueen
kokouksen 30. 1 1.-2. 12.1994 Hel-
singissi. Kokoukseen osallistui
sosiaaliturvan asiantuntijoita 20
maasta keskustelemaan ennalta-
ehkdisevistd strategioista. Ennal-
taehkdisevd toiminta on ollut
perinteinen kiisite eriiillii sosiaa-
liturvan lohkoilla. Helsingin ko-
kouksessa se laajennettiin kos-
kemaan sosiaaliturvaa.

Jdrj estelytoimikunnan vara-
puheenjohtaja Matti Uin, osen

mukaan kokous onnistui hyvin.
Jokaisella maalla on omat erityis-
piirteensd, mutta kaikilla mailla
on mycis yhteisrd piirteitii

- Sosiaaliturvajdrjestelmi in
kohdistuu vakavia haasteita. sil-
ld rahoitusongelmilta ei yksikZiiin
maa vdlty. Pitkiiaikaistukien en-
naltaehkdisyn tarve koetaan tar-
keiiksi kaikkialla Euroopassa.
Varhainen eliikkeel le siirtyminen
j a pitkiiaikaisryrittcimyys eivdt ole
pelkiistiiiin suomalaisia ongelmia,
kertoo Uimonen. (KN)..ltritct Hallgt'an

Urheilijoiden sosiaaliturva-asia eduskuntaan

Hallitus on antanut eduskunnal-
le esityksen urheilijoiden sosi-
aaliturvaa koskevaksi lainsddddn-
noksi (HE 35611994 vp). Urhei-
lijat suljettaisiin lakisdiiteisen
tyoeliikejiirjestelmdn ja tapatur-
mavakuutusjrirj estelmdn ulko-
puolelle.

Urheilujiirycstcijen olisi kui-
tenkin huolehdittava heidiin elii-
ke- ja tapaturmaturvansa jiirjes-
tdmisestd yksityisillA vakuutuk-
silla. Asiasta sdddett;iisiin tar-
kemmin asetuksella. Uusi vakuu-
tusjdrjestelmd tulisi voimaan
1.5.1995.

Helena Tapio

Tietokilpailun voittajat
NextStep -messuilla

Onnetar suosi ETK:n, TELA:n ja ETT:n
tietokilpailussa NextStep -messuilla seu-
raavla nuona:

Maastopycird: Joni Nevalainen, Hanko

Kannettava CD-soitin: Maarit Hakasalo,
Hikie

Murtomaasuksipaketti: Tuija Nygr6n,
Valkeakoski

Onnea voittajille!
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Tytieliike-lehdel le uusi toimitusneuvosto

Jouko Laitincn

Tydelcike-lehden toimitusneuvosto ensimmeiisessd kokouksessaan. Kuvassa istumassa vasemmalta Riitta
Heinonen, Pirkko Jriciskelciinen, Ulla Tujunen ja Marja-Liisa Takala. Seisomassa vasemmalta Kimnto
Eskola, Seppo Pietikiinen ja Osmo Rinne. (Kwasta puuttuu Mikael Forss.)

Tiihiin asti pelkdsti[n F.liketrrrva-
keskuksen toimihenki kiistd koos-
tunul Tyoeliike-lehden toimitus-
neuvosto sai toivottua lisiiviiriii
eldkelaitosten edustajista. Nyt
kahdeksanjzisenisessd toimitus-
neuvostossa on puolet eliikelai-
tosten ja puolet Eliiketurvakes-
kuksen toimihenkiloitii.

Mviiq toimikaLrtta ra..,|oitet-
tiin. Toimineuvoston ensimmii-
nen toimikausi on kaksi vuotta ja
sen jdlkeen yksi vuosi. Toimikau-
den pidttyessd vdhintddn puolet
jiisenistii vaihtuu. Jdsenten vaih-
tumisella taataan, ettd kierto el6-
kelaitosten edustajien kesken to-
teutuu tasapuolisesti.

Uuteen toimitusneuvostoon
kuuluvat Melasta Kimmo Esko-
la, LEL Tyoeliikekassasta Riitta
Heinonen, Eldke-Varmasta Osmo
Rinne ja Tapiolasta Ul la Tujunen,
ETK: sta Pirkko Jiiiiskeliiinen (pu-
heenjohtaja), Mikael Forss, Sep-
po Pietiliiinen ja Marja-Liisa Ta-
kala (sihteeri).

Uusia esitteitd

Uudet esitteet - Tyontekijiin elii-
ke 1995 jaYrittiijiin eliike - ilmes-
tyivdt vuoden alussa. Esitteet on
julkaistu my6s ruotsiksi. Niitii
kayttevet eldkelaitoksista Eliike-
Sampo ja eliikesriiitiot seki -kas-
sat.

Yksityisille tyrinantaj il le tar-
koitettu tycieldkcr akuul us-esite
ehtii jakeluun ndind piiivinii. Se
julkaistaan myos ruotsiksi.ia eng-
lanniksi.

Lenniikki-t icdotteista on j ul-
kaistu suomeksi j a ruotsiksr Tycit-
tomyyseliike I 995 ja Perhepiiivii-
hoitajan eldkcvakuutus 1995.
Osa-aikaeldkkeeslii on rr.ryos len-
niikki.

Verotoimistoihin on jaettu
uuteen 1.3. veron ennakkoperin-
tiiiin liittyvii lenniikki Tyoeliike-
turva ja ennakkoperintdrekisteri
suomeksi ja ruotsiksi.

Esitteita voi tilata ETK:n
postittanrosta pl tt.00-s2l llel-
sinki. puhclin (()0) l5l l.

Suuret eldkkeet
harvassa

El6keturvakeskuksen tilastojen
mukaan totlella suurct eliikkcet
ovat hanassa. Vain hienran yli
yhdellii proscntilla rcilusta rnil-
joonasta e liikkce rrsaajasta olr
l5 000 nrarkkaa tai sitii suurcm-
pi eliike. Suorncssa tdllaista eld-
kettd sai vuoden I 993 lopussa ai-
noastaan l3 000 henkiltid.

Yli l0 000 markan kuukau-
sieldkkeeseen ylt*i noin r iisi pro-
senttia kaikista cldkkeensaa jista.

Ke skinriiiiriiincn cliike oli
vuodcn l9()-i lopussa noin 4 ti00
nrarkkaa kuukaLrrlcssa. N4 icsten
kcskiclrike oli rroirr 5 700 rrtark-
kaa ja naistcn 4 100 rnarkkira kuu-
kautta kohden.

Miesten ja naisten keskimiiii-
rdisten eliikkeiden erot johtuvat
suurelta osin siitd, etta naiset ovat
olleet miehiii lyhyemmiin ajan
tyoelekette kafiuttavassa tyossd.
Esinrcrkiksi vanhuuseliikkcclld
ollcista rnisrstir rcilu r iitlcrttrcs
(22 "1,1 ci suartut tliieliikcltri ol-
lenkaart t uodcrt 199-3 lopussa,
kun nrichillii vaslaava osuus oli
vain 5 prosenttia. (JeuM)

Tyoterveyslaitoksen johdolla
suunnitellaan laajaa pientyci-
paikkaohjelmaa, joka aloitetaan
keviiiillii 1995. Tavortteena on
kehittee toimintaohjelma, jolla
pystytiiiin ennaltaehkdi semdin
tyokyvyttomyyttii j a pitiimiiiin
fyontekijet tyokuntoisina tyoky-
ky2i ylliipitiivdn toiminnan avul-
1a.

Kohderyhmiind ovat alle 50
rytintekrjan tyopaikat. jotka saa-
vat tydterveyspalvelunsa terveys-
keskuksilta tai yksityisiltii tyoter-
veysasemilta.

Valtakunnallisessa hank-
keessa on mukana 200 tyriterve-
yshuoltoyksikkda, 500 yritystii ja
kymmenen eri toimialaa. Muka-
na ovat tyoympariston ja tapatur-

Pientytipai kkaohjel mal le
on haettu rahoitusta EU:sta

mien vuoksi erityisen riskialttii-
ta ja tyoterveyshuollon kannalta
ongelmallisia aloja - kuten lei-
pomo-, metalli-. graafinen- ja ra-
kennusala.

Hankkeeseen liittyy l4 osa-
ohj e1maa, joissa selvitetddn, mis-
sd mddrin ja minkalaista tydky-
kyii yl lnpitiiviia toimintaa val ittu-
jen toimialojen pienyritykset tar-
vitsevat ja missd mdhrin tdmd tar-
ve johtuu tyosta.

Ohjelman kustannusarvio on
50 - 60 miljoonaa markkaa.
Hankkeelle on haettu rahoitustu-
kea EU:n sosiaalirahastolta. Ky-
seessd on laaja yhteistycihanke,
jossa ovat mukana muun muassa
sosiaali- j a terveysministeriri sekd
Kansaneldkelaitos. LEL Tytielii-

kekassa on mukana rakennusalaa
koskevassa osiossa.

Jo promillen siiiisto tyope-
rdisten sairauksien ja tapatunni-
en kustannuksissa merkitsee 100
milj oonaa markkaa kansantalou-
delle. Kokonaiskulut olivat vuon-
na 1992 yhteensd l8 miljardia
markkaa. Eniten maksavat tuki-
ja liikuntaelinten sairaudet.

T-yueLiqKe*
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ETK:n soveltamisratkaisuja

Opiskeliioiden elaketurva
Ka uppaopiskel ijoiden katsottii n ol leen tytisu hteessa

heiddt yritykseen tytihtin ldhetti neeseen yhd istykseen,
joka maksoi mytis heiddn palkkansa.
l,lriAtItutLtLt'/,rtl'it'r I(ttt\ttttt() I.1 .l I9t)J(;rtt I Ih-.1 t

Ratkaisupyyntd
Eltikelaitos pyysi Eliiketurvakes-
kuksen ratkaisua tycieldkelakien
soveltarnisesta kauppaopiskel i-
joihin, .1otka tyriskentelivtit Oy:n
varastolla.

Yhdistyksen tehtiuit
Yhdrstyksen tarkortuksena oli
edistiiii kaupallista tietdnrystd ja
osaanrista sekti kosketusta kaup-
paopetuksen ja ty<inantajien vd-
lill[. Tiimiin toteuttamiseksi yh-
distysllrlesti harjoittelu- ja tutus-
tunristilaisuuksia, organisoi ta-
pahtumia 1a edisti nruilla vastaa-
villa keinorlla kaupallrsta tie-
tdmysta ja osaarlrsta tavoittele-
matta kultenkaan taloudellista
etua toimintaan osallisille.

Toimintansa tukemiseksi yh-
distys saattoi muun muassa periS
korvausta opiskelijatycind teh-
dyistd palveluistaan.

Yhdistyksen ja 0y:n vdliset
sopimukset
Yhdistys oli tehnyt Oy,n kanssa
sopimukset r arastotehtrivi ssd
avustanrisesta. Sopimusten mu-
kaan yhdistys liihettiiii kauppa-

opiskelijoita Oy:n keskusvaras-
tolta tulevien tavaroiden yhdiste-
lyyn liihteviin jakelukuormi in.

Tyo tehdiiain lauantaisin ja il-
taisin. Oy maksaa yhdistykselle
tycistd sovitun tuntikorvauksen.
Yhdistys laskuttaa lisiiksi hallin-
tokuluja sovitun mddrdn viikos-
sa.

Selvitys tydskentelysti
Cpiskelijat tekiviit ty<itd tavara-
mddrien vaihtelusta riippuen
liihinnii tarpeen mukaan. Yhdis-
tys maksoi heille palkan, jonka
suuruus miiiiriiytyi tehtyjen tyo-
tuntien mukaan.

Sopimusosapuolilta saadut
tiedot tycin johdon ja valvonnan
osalta olivat ristiriitaiset.

Eldketurvakeskuksen
kanta ja perusteet
Kauppaopi skelijoiden tyonanta-
jaksi katsottiin yhdistys, jonka
tuli jiirjestiiii TEL:n mukainen
eldketurva niille Oy:hyn liihettd-
milleen opiskelijoille, joiden
osalta lain piiriin kuulumisen
edel lytykset tiiyttyiviit.

Tycivoiman wokraus on toi-

RITVA LEHTINEN
Elciketun,akeskuksen

lukiosastctn
j ao.sto.sihleeri

mintaa, jossa ty6nantaja asettaa
palveluksessaan olevia tyonteki-
joitn lyhyeksi ajaksi korvausta
vastaan ti lapiirstii tyrivoimaa tar-
vitsevan tilaajan kdyttri<in tdmdn
johdon ja valvonnan alaisena.
Tiilloin tyrivoiman vuokraajan ja
tydntekijiin viilillii on tyosopi-
mussuhde.

Vuokraaj an j a tycinteettiij iin
viilillii puolestaan on sopimus.
jolla tytintekijiiiin kohdistuva
tyon johto- ja valvontaoikeus siir-
retddn maksua vastaan tyonteet-
tZijiille.

Yhdistys oli tehnyt Oy:n
kanssa sopimukset varastotehtd-
vissd avustamisesta. Sopimuksis-
sa yhdistys oli sitoutunut korva-
usta vastaan osoittamaan opis-
kelijoita Oy:n kiiyttrion. Koska
saaduista selvityksistd ei ilmen-
nyt, ettd Oy:n ja opiskelijoiden
tarkoituksena olisi ollut solmia
nimenomaan tycisopimus ja kos-
ka yhdistys maksoi opiskelijoil-
le palkan heidiin tekemdstddn
tyristd, opiskelijoiden katsottiin
olleen tycisuhteessa yhdistykseen.
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ELAKE-VARMA

Asiakaspalvelusektorin j ohtaj ak-
si ja johtoryhmdn jdseneksi on
nimitetty FK Sakari Aaltonen.
Hdnen vastuualueseensa kuuluu
paitsi yhtitin suorat asiakasyh-
teydet myos asiakasyhteistyon
kehittiminen Eldke-Varman yh-
teistyoyhtioiden Novan, Teolli-
suusvakuutuksen, Yrittiij ziin Fen-
nian ja Yritys-Sammon kanssa.
Ennen Eldke-Varmaan siirtymis-
t[iin Sakari Aa]tonen toimi Tele
Yritysviestinnin toimitusj ohtaj a-
na.

Uudeksi sijoitusjohtajaksi ja
johtoryhmiin jiiseneksi on nimi-
tetty ekonomi Tapio Oksanen.
Tiillii hetkelld Oy Stockmann
Ab:n rahoituspiiiillikkonii toimi-
va Oksanen aloittaa tyonsii El?i-
ke-Varmassa toukokuun l. piiivii-
nii 1995. Yhti<in talousjohtajana
jatkaa edelleen KTM Jouko Ok-
slnen, joka toimii tuohon asti
mytis yhtion sijoitusjohtajana.

NOVA

Henkivakuutusyhti6 Novan ny-
kyinen kehitysj ohtaja ja j ohtoryh-
min jdsen sosionomi Lars. G.
Bergstrdm (48), joka on ollut
myos Eliike-Varman asiakaspal-
velusektorin johtaja, siirtyi
1 5.2.1995 peetoimisesti Novaan.
Johtaj a Bergstromin vastuualuee-
seen kuuluvat muun muassa yh-
tiSn suuret vakuutusratkaisut ja
tuotekehtiys.

Novan uudeksi sij oitusjohta-
jaksi on nimitetty ekonomi Tirzo
Hukka (42). Nykyisin Eliike-Var-
man luottojohtajana toimiva Huk-
ka aloittaa tyonsii Novassa ke-
viiiillii 1995.

VALTIOKONTTORI
Neurologian dosentti Ju h a n i W k-
strdm on nrmltetty 1.12.1994 al-
kaen Valtiokonttorin yl iliiiikiirik-
si. Hiin on toiminut valtiokontto-
rissa Eldkkeet-yksikrissii jo use-
an vuoden ajan ulkopuolisena
asiantuntijaldiikiirinii. Wikstrom
siirtyi Valtiokonttoriin Helsingin
yliopistollisesta keskussairaalas-
ta, jossa hiin toimi kuntoutuskes-
kuksen yliliiiikiirinii.

Sakari Aaltonen

Tapio Ok.sanen

Lars. G. Bergstrom

Timo Hukka

Sosiaal i- ja terveysministerici nimitti
Eldketurvakeskuksen hal I ituksen
puheenj ohtaj aksi Eliikevakuutusyh-
tio Ilmarisen toimitusjohtajan Kari
Puron ja varapuheenjohtajaksi
STM:n oman edustajan hallitusneu-
vos Markku Sorvarin.

Puheenjohtajien lisdksi halli-
tukseen kuuluu I I ETK:n edustajis-
ton valitsemaa jiisentii tyrimarkkina-
laitoksi sta ja eldkelaitoksista. Koko-
uksessaan 14.12.1994 edustajisto
nimesi seuraavat tyonantaja- ja yrit-
tiij iij iirj estoj en edustaj at, henki lo-
kohtainen varaj dsen suluissa: johtaja
Lasse Laatunen (osastopddllikkri Jo-
han Astrom) TT:sta, johtaja Pekka
Merenheimo (asiamies Markku Ko-
ponen) LTK:sta, varatoi mitusjohta-
ja Mauri Moren Metsdteollisuus
ry:std (varatoimitusjohta.ja Risto
Uski Metalliteollisuuden Keskuslii-
tosta), toimitusjohtaja Kari Heik-
kilii SYKL:sta (iirjest<ijohtaja Jou-

ko Kuisma K-kauppiasliitosta) ja
osastonjohtala Kerjo Hyvonen (ja-
ostop2iiillikko Kaarina Knuuti)
MTK:sta.

Tyrintekrj iipuolelta hallitukseen
nimitettiin tutkimussihteeri Kaija
Kallinen (tyrisuojelusihteeri Matti
Huttunen) SAK:sta. sosiaalisihteeri
Markku Toropainen (ympiirist<isih-
teeri Markku Wallin) SAK:sta ja
puheenjohtaja Esa Swanljung
STTK: sta (puheenj ohtaja Matti Vil-
janen lnsinooriliitosta).

Hallituksen muita jisenid ovat
toimitusjohtaja Paavo Pitkiinen Elii-
ke-Varmasta (toimitusjohtaja Tais-
to Paatsila Melasta), ylilii?ikiiri Sep-
po Mattila Eliike-Sammosta (ylil2i[-
kiiri Kalle Varis Eliike-Tapiolasta) ja
toiminnanjohtaja Folke Bergstrcim
El iikes?iiitiriyhdistyksestd (toimitus-
johtajaAarre Metso LEL Tyoeliike-
kassasta).

Elrikerurvakeskuksen hallitus kuvassa : edes.sci vasemmalta ETK :n toimitus-
johtaja Malti Uimonen. Kai.ia Kallinen, Kari Puto, Markku Sorvari. Ta-
kana vasemntalta Paavo Pitkcinen, Kari Heikkil(i, Mauri Morin, Keijo
Hyvdnen, Lasse Laatunen, Folke Bergstdm, Pekka Merenheino.ja Seppo
Mauila. (Krvasta puuttuvot Esa Snanljung ia Markku Toropainen)

ILMARINEN

YfK Timo Koskinen on nimitetty
Ilmarisen yhteysosastolle markki-
noi nti p iiii I I i k<iks i.
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Timo Ko.skinen
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English Summary

Credibility has been one of the
cornerstones of the Finnish
pension scheme. People have
had confidence in the ability of
the pension scheme to meet the
pension commitments. How-
ever, the recent bankruptcies of
the pension insurance company
Apollo, which sold personal
pension policies, and the
pension insurance company
Kansa, which provided statu-
tory pension insurance, as well
as the liquidation of the Vam-
mala pension fund have left a
blemish on the reputation of the
Finnish pension scheme. In
order to rcstorc confidence in
the scheme, the Managing
Director of the Central Pension
Security Institute, Mr. Matti
Uimonen, calls for an overhaul
of the regulatory mechanism. At
the same time, he, however,
emphasizes that the payment of
pensions was never at risk,
which, in the end, is the most
important thing.

Most young people are
fortunate enough not to have to
rely on a pension for their
economic well-being. However,
some young people would not
get by were it not for the
pension. Statistics show that
49,000 under 35-year-olds drew
either an employment or a
national pension at the end of
1993 in Finland. This represents
2.5Yo of the population of
corresponding age. Their
majority, or 29,500, were
benefi ciaries of child pension,
860 received a spouse's pen-
sion, and the remaining around
20,000 persons drew a disabil-
ity pension.

To many a young disabled
person disability means com-
plete exclusion from the labour
market. In fact, only one in four
of the 20,000 disability pension
beneficiaries under the age of
35 had been in gainful em-

ployment. At the end of 1993,
5, I 70 under 35-year-olds
received a disability pension
based on their own working
career. In 4,500 disability
pensions, the time between
pension contingency and the
general retirement age is
considered. Within the private-
sector employment pension
scheme,4, I90 persons received
a disability pension based on
their own working career. This
represents 0.5% ofthe corre-
sponding age group in the
population. Every other dis-
ability pension awarded to a
young person was granted on
the grounds of mental dis-
orders. The annual bill payable
by the employment pension
scheme for pensions to the
young totals FIM 650 million.

Ever since the introduction
of the early disability pension
in 1986, the refusal rate of the
pension has been high, hover-
ing around 30%o in the late
1980's and climbing to 46Yo in
1994.ln order to find out what
happened to the people whose
application for early disability
pension was denied, a study
was conducted at the Central
Pension Security Institute. The
subjects ofthe study consisted
of wage-earners who had
received a denial in 1988 or
1992. The data were partly
collected by mail questionnaires
and partly retrieved from
pension records.

Some of those who had
received a denial in 1988 had
applied again right away, and
were already drawing a pension
at the end of 1988. Within a
year from the first defial,25o/o
of the respondents were draw-
ing a pension, and within five
years, in 1993, a good 80%
were receiving some form of
pension. Most of them had
ended up on the early disability

pension, which they had
applied for in the first place, but
some drew a regular disability
pension or unemployment
pension. An average of rwo
years and two months lapsed
from the first rejection to the
pension award. Since most of
the applicants had only worked
for about a year after the
rejection, they had to rely on
unemployment or sickness
benefits for the time between
work and retirement. Some of
the respondents reported that
they had resorted to social
welfare and the support of their
family.

The unemployment pro-
gram seems to be a very
important substitute to the
early retirement program. This
is clearly reflected in the
careers ofthose who received a
denial in 1992. One-fourth of
them were unemployed when
applying and one year later half
of them were unemployed.
This is partly due to the econ-
omic depression but it also
illustrates the links of poor
health and aging with unem-
ployment.

Once people start to
entertain thoughts of early
retirement no other alternative
seems to be satisffing to them.
The people who have been
refused a pension usually feel
disappointed and unfairly
treated. Those who still have a
job lack job motivation.Im-
proved and more suitable
working conditions and restor-
ation to better health, all done
in good time, appear to be the
key issues involved in encour-
aging aging employees to prefer
work to retirement.

The severe economic
sifuation has fuelled the debate
on the welfare state and
whether it can be held respons-
ible for the current economic

difficulties. In a recently
published book titled "The
welfare state, pension provi-
sion, and the challenges of
internationali zation", a number
of researchers discuss and
analyze the Nordic welfare-
state model and its future. The
discussion focusses on the
process of European integration
and its economic and social
implications for Finland.

Although decisions on
social policy are taken on the
national level, in line with the
White Paper of the EU, the
provision ofsocial security and
the financing thereof is condi-
tioned by similar trends in all
industrial countries, including
the ageing of the population,
surging unemployment rates,
unfavourable dependency
ratios, and social exclusion. The
nation-states are trying to curb
social securiry expenditure at
the same time as the number of
retired persons, long-term
unemployed, and drop-outs is
increasing. Concurrently, the
autonomy of national economic
policies is reduced.

Eija Puttonen
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Eliike-Eetu esiintyy lehtemme
palstoilla aika ajoin. Hin on
mukava. joskus hiukan ired
vanha herra, vai rouvako lie-
nee, joka nimimerkkinsd an-
tamasta suojasta esittdd mie-
lipiteitiirin.

La femme est oi?
Huonolla kielitaidollaan Eetu tavaili tiedotetta, joka oli tullut hii-
nenkin poydiilleen.Yhdysvaltain Sosiaaliturvavirasto - SSA - oli siir-
retty suoraan sikiil[isen presidentin alle.

-Taitava 
nainen tuo Hillary, totesi Eetu, turhaan nimittelevdt.

Eetun ajatus alkoi rientdd. Ulkomaat opettavat: Amerikka ja Si-
peria.

Hdnen mieleense tuli veljeslaitos Kela, jonka tiedetddn olevan
suoraan Suomen eduskunnan alainen. Haikeana Eetu muisti rdhmiil-
lddn olon aikoja. Silloin neukut halusivat aina kyliiillii siinii eliike-
laitoksessa, joka on "pod parlamenta".

"Korkeimpien valtionelinten tasapainon uudelleen kehittiimisek-
si ja erityisesti ottaen huomioon ulkopoliittiset niikokohdat, olisi
ryoelakejarjestelmii viilittomdsti siirrettdvd suoraan Tasavallan Pre-
sidentin alaisuuteen" kapuloi mieltddn Eetu.

Maran lcvcdn scl6n takana oltaisiin turvassa. Ei sorkkisi
Minanenkaan niipeilliiiin asioita, jotka eiviit hdnelle kuulu.

Ja se Eevankin eliike jiirjestyisi tuota pikaa. Onhan maan emdn-
tii tyristiiiin elSkkeensd ansainnut.

Elcike-Eettr

ELAKETURVAKESKUKSEN
JULKA!SU

Toimitussihteeri:
Ir/arja-Liisa Takala

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

Uikoasu ja kansi:
Kristina Issakainen

Toimituksen osoite
Opastinsilta 7
00520 Helsinki

Vuosikerran hinta
70 markkaa

Helsinki 1995
lvlartinpaino Oy

TWruqxr+

Puhelin (90) 1 511

rssN 0564-5808

T:yUf LAKE Ef,f,,13'T1I3i.11,,*"
30. vuosrkerta
Tyoeliike ilmestyy viitenii
numerona vuodessa.



zLt
ET

Yes
i25

-,
I

IE-

f:r,

'{lllllP t

-1-
ta

YrittZijaeliike 25v. Foretagarpensionen 25 iv ,XI
YES YEL . 25 VUOTTA YRITAJATUIXXTTA

Yrittiidelikelait tifiivdt tdnii vuonna 25 vuotta. Eldketurvakeskus, YEL-el6kelaitokset, Keskuskauppakamari,
Pienteollisuuden Keskusliitto ja Suomen Yrittdjdin Keskusliitto jdrjestivdt sen kunniaksi YES YEL-vies-
tintfrkampanjan, jota vet65 ETK.

Kampanjan tavoitteena on erityisesti kertoa nuorille ja aloittaville yriffiille lakisiiteisen YEl-vakuutusturvan
merki$ksest6. Koko yrittijikunnalle tarkoitettua tiedottamista tehostetaan my0s samalla pitkin vuotta.
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