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Tasa-arvo
Suomen eldke-
iariestelmdssd

Suomalaista naista harmittaa. Aina kun
hiin saa eteensii tilastoja miesten ja nais-
ten ldhes puolitoistakertaisista eliike-
eroista, herliii ep?iily, ettii eliikejiirjestel-
mdssdkin naista sorretaan.

Epiiilyii vahvistaa tieto, ette naisten
ty<ilc5.vyttttmyyseliikehakemu}sia hylii-
ldiin enemmiin kuin miesten ja ettii esi-
merkiksi Saksassa lastenhoidosta kart-
tuu tytieliikettii. Miksei meillii?

Tyonteon miiiiriistii niiin suuret eldke-
erot eivdt ole kiinni. Suomen naisetkiiy-
v?it liihes yhtii uutterasti tytissii kuin mie-
het. Suurimmalla osalla keski-ikiiisistii
ja eliikkeelle siirtyvistii naisista on taka-
naan pitkii tyduraja kokopdiviityri. Tyti-
uran pituus selittiiii eldke-eroista vain
pienehkon osan.

Eldke-erot synryvat palkkaeroista ty<i-
markkinoilla. On naisten alojaja mies-
ten aloja. Alojen sisiilliikin on naisten
ttiitii ja miesten t<iitli, naisten palkkoja
ja miesten palkkoja. On my6skin poik-
keuksia eli samapalkkaisuutta, mutta
yleisesti ottaen miesten ansiot ovat sel-
vdsti suurempia kuin naisten.

Koska palkkaerot eiviit ole viime vuo-
sina kaventuneet, ei liihivuosina ole
odotettavissa eliike-erojenkaan supistu-
mista.

Niiktikulma suomalaisen eliikejiirjestel-
miin epiitasa-arvoisuuteen saa kuitenkin
uusia ulottuvuuksia ulkomaisesta vertai-
lusta. Monissa EU-maissa naiset luoki-
tellaan liihinn?i sekundaaritydvoimaksi.
Heidiin tyrisuhteensa ovat osa-aikaisia,
katkonaisia ja suurimman ty<itt<imyys-
uhan alaisia. Pitkien karenssiaikojen tai
korkeiden ansiorajojen vuoksi sellai-
sesta tytistii ei useinkaan kartu eliikett?i.

MeilH naiset ovat lujasti kiinni tyrielii-
mdssii ansaitsemassa omaa yksil<illistii
eliikettiiln. Pitk?it iiitiyslomat, hoito-
vapaat ja jiiqestetty pliiviihoito estliviit
tydsuhteen katkeamista synnytyksen ja
lastenhoidon vuoksi.

Suomalaisen naisen riippumattomuutta
mieseliitt?ij ?ist?i lisiiii kansaneliikej iir-
jestelmii. Aikaisemmin puolison tuloil-
la el?ivii kotirouva saa eliikkeelle siirty-
ess66n tiiyden kansaneldkkeen, noin
2 000 markkaa kuukaudessa. Etelii- ja

Keski-Euroopassa kotirouvan vanhuus
on totaalisesti puolison tulojen varas-
sa.

Kun ndin kokonaisuutta katselee eri
puolilta niin Suomen el?ikejiirjestelm?i
onkin ehk?i rakenteellisesti enemmdn
tasa-arvoa lisiiiivii kuin sitii vdhentzivd.
Se kohtelee niin miehiii kuin naisia yksi-
Itiinii, ei suhteessa aviopuolisoon.

Eurooppalaisiin sisariinsa verrattuna
suomalainen nainen on eldkkeelli olles-
saan itseniiinen ja riippumaton. Voim-
me astua Euroopan unioniin pystyssii
piiin viemisinii paljon tietoa ja koke-
musta sukupuolten tasa-arvon toteut-
tamisen kiviseltii taipaleelta.

Matka tasa-arvoisuuteen on kuitenkin
vielii pahasti kesken. Edistyiiksemme
meillti naisilla olisi miehiltii myos pal-
jon opittavaa eikii vain otettavaa. Liian
monessa arkipiiiviin tilanteessa naiset
vaikenevat, vetiiytyviit ja tekeviit tilaa
miehille, joita esiintyminen, pii2itok-
senteko ja sitoutuminen siihen ei pelota
yhtii paljon. Lahjomattomat tilastot
osoittavat, miten naisten vaatimatto-
muus palkitaan.
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Teksti: Jouni Jokisalo

Harmaan talouden miiiirittelyssii
on jonkin verran horjuvuutta.
Tavallisesti sillii tarkoitetaan sel-
laista taloudellista toimintaa, jos-
ta ei makseta veroja eik?i muita-
kaan lakisiiiiteisiii maksuja. Se
tehdiiiin viranomaisilta salassa.

Verotukseen liittlrva salailu, so-
siaali- ja tyrieliikemaksujen lai-
minlyonti sekd erilaisten tukienja avustusten viiiirinkiiyttti on
kasvanut ongelmaksi isolla O : lla.

Harmailla markkinoilla liikku-
van rahamdiir6n suhteellinen
osuus kansantaloudessamme on
laman mycitd kasvanut jo niin
suureksi, ettd tycimarkkinoilla,
julkishallinnossa ja ty<ieliike-
jiirjestelmiissii periitiiiin tiukasti
harmaan talouden pistiimistii
suitsiin. Ja sitii paitsi harmaa ta-
lous aiheuttaa muitakin kuin fis-
kaalisia - tulojakoskevia - pul-
mia. Se viiiiristiiii muun muassa
yritysten viilistii kilpailua, hei-
kenr*i f<intekij<iiden tytinsaan-
timahdollisuuksia ja laskee yh-
teiskuntamoraalia. Lainvastais-
ten tulojen hyviiksynt?i kasvaa.

Ldhes 5O miljardin
musta aukko?
Tiitii juttua varten haastatellut
asiantuntij at, verohallituksenjohtaja Markku Hirvonen,
SAK:n ekonomisti Ismo Luimu-
I a, ETK:n varatoimitusj ohtaj a
Seppo Pietilciinen ja Raken-
nusteollisuuden Keskusliiton
johtaja Juha Silvanto arvioivat
harmaiden markkinoiden olevan
Suomessa suuruusluokkaa 5 - l0
prosenttia bruttokansantuot-
teesta.

Vuoden 1993 numeroilla se mer-
kitsee markoissa 24 - 48 miljar-

dia markkaa. Tiimiin laskuopin
mukaan yhteiskunnalta jiiii vero-
tuloja saamatta vuodessa 7,5 - I 5
miljardia markkaa. Tydeliike-
jiirjestelmii menettiiii tiissii pelis-
sii pahimmoillaan liihes nelj?i
miljardia markkaa yuodessa.

Kyse on arvioista - tietenkin, sil-
liijos pimeiin rahan miiiiriija liik-
keet tiedettiiisiin, niin sitd ei eniid
olisi. Silti ilmiritii voidaan ja sit?i
pitiiiikin tutkia. Niiin on meilliija
muualla tehty; meillii ennen tdtli
piiiviiii 80-luvun alussa, kun pu-
huttiin paljon taloudellisesta ri-
kollisuudesta

Tytiministeriti on iiskettiiin
selvittiinyt tycittrimyysturvan
vuotoja ja viiiirink2iytoksiii.
Par'aikaa harmaan talouden laa-
juutta selvittdii valtiovarainmi-
nisteritin asettama tydryhmii.
Mycis sisiiasiainministeriri ja ri-
kospoliisi ovat asiassa aktiivisia.

Ruotsissa arviot harmaasta talou-
desta liikkuvat viidessd prosen-
tissa. Siell?i ongelmaa on yritet-
ty selvittiiii muun muassa vertaa-
malla kotitalouksien kiiyttissii
olevaa rahamdiirdii verotuksessa
ilmoitettuihin tuloihin. Kanadas-
sa harmaan talouden arvioidaan
olevan neljdn prosentin paikkeil-
la bkt:stii.
Hirvonen, Luimula, Pietiliiinen
ja Silvanto ovat siis arvioissaan
5 - l0 prosentin haarukassa.
Joku heistii on pessimistisempi
kuin toinen. Esimerkiksi johtaja
Hirvosen mielestd kymmenen

on liikaa. Hdnen mu-
harmaa talous ei poikkea

mifi se onsiita,
vastaavissa maissa. Eli et-

se olisi meillii viiden prosen-
luokkaa.

TYOELAKE 94!5 3



Harmaa talous
sikitiEi eri
suhdanteissa
eri tavoin
Aika ylliittiivd on se asiantun-
tijoidemme ndkemys, ettei lama
olisikaan viilttiimiittii syypiiii tai
erityisesti kasvattanut markka-
mddriiisesti harmaata taloutta. Il-
man muuta bkt-osuus on laman
aikana kasvanut, mutta ett'd mytis
sen absoluuttinen m56rd olisi
kasvanut, siitii he eivdt sanokaan
lopullista sanaansa. Tutkittu tie-
to puuttuu.

Asiantuntij oitamme tulkiten har-
maa talous ei ole yksistddn la-
maan liittyvii ilmio tai vitsaus.
Harmaa talous eliiii aina. Kor-
keasuhdanteessa se menee mit-
tatappioihin, mutta laman aika-
na siihen ei ole varaa ja silloin
siitd puhutaankin enemmdn.

HWdnd aikana
palion pelimerkkejd
Korkeasuhdanne tarjoaa har-
maille markkinoille sillii tavalla
hyvdn kasvualustan, ettii tytitii on
tarjolla niin yrittiijille kuin tyon-
tekijoille. Hhmdrdmiesten on
helppo toimia, kun julkisivu saa-
daan kuntoon yhden tyon kautta
- loput voidaankin tehdii pi-
medn6. Esimerkiksi tyontekijiit
tekevdt lisiityot pimein6, ettei
marginaalivero nousisi.

Korkeasuhdanteen lieveilmioitii
on sekin, ettd suuren tycivoiman
kysynniin - ty<ivoimapulan - ta-
kia tyontekijoitii houkutellaan
triihin pimeillii palkoilla. Eliivii2i
eliimiiii lienee sekin, ettii tiillai-
sessa tyollisyystilanteessa j oilla-
kin tyontekijoillZi on jopa varaa
vaatia palkkansa pimednS.

Julkisivu sdrkyy
lama-aikana
Lamassajulkisivun taakse ei voi-
kaan kiitkeytyii samalla tavalla
kuin korkeasuhdanteessa. Kun
yrityksen tuotteille j a palveluille
ei ole samallatavalla kysyntiiii
kuin korkeasuhdanteessa, niin
pimeiin tyovoiman kdytto ei vas-
taa tarkoitustaan. Julkisivu ro-
mahtaa helposti. Sama koskee
tyontekijii2i -jos esimerkiksi elii-
keturva on hdnelle t[rke6, niin
yhden tyosuhteen kanssa ei kan-
nata kuutamokeikkailla.

Mutta lamalla on monet kasvot.
Voi olla niinkin, ettd laman takia
ahdinkoon joutunut yrittiijii tekee
mitii tahansa pitiiiikseen toimin-

tansa kiiynnissd. Tdllaisessa ti-
lanteessa hdn saattaa hinnoitella
tuotteensa ja palvelunsa niin alas,
ettei hinnoissa ole alkuunkaan
otettu huomioon sen paremmin
veroja kuin muitakaan lakisiiiitei-
siii maksuja. Tyottomiiksi jti2inyt
tyrintekijii on lama-aikana saat-
tanut j outua sellaiseen ota tai jiitii
-tilanteeseen, ettii saadakseen
yleensi tditA, se on tehtdva pi-
medn6.

Olennainen osa, itse asiassa har-
maan talouden ydin, on tulojen
salaaminen. Siihen htimiirtimie-
het ovat kehitelleet monia mui-
takin tapoja kuin pimeiin tyovoi-
man kdyton tai kuutamokeikkai-
lun. Asiantuntijoidemme luet-
teloissa hdmdrdmiesten vippas-
konsteja ovat muun muassa lii-
ke- tai ammattitulojen jiittiiminen
kirjanpidon ulkopuolelle, kon-
kurssikeinottelu, ohimyynti, pei-
telty osinko, salatut luontoisedut,
vuokratulot j a luovutusvoitot.

Yhtitipelit suosiossa
Yksittiiisillii yrityksillii on tieten-
kin paljon enemmdn vaihtoehto-
ja toimia harmailla markkinoilla
kuin yksityisille tyontekijoillii.
Yrityksen perustaminen on meil-
lii hyvin helppoa ja siihen liittyvii
valvonta loysiiti. Varsinkin osa-
keyhtioitii pidetiiiin merkittiivinii
harmaan talouden tytikaluina.

Harmailla markkinoilla toimivi -
en yritysten toimintatavoista
asiantuntijoille tuttuja ovat jul-
kisivu- ja p<iytiilaatikkoyhtitit
sekd aliurakoinnin ketjutus.

Harmaata taloutta paisuttaa myris
konkurssikeinottelu. Ndissii ku-
vioissa yritys tyhjennetiiiin kai-
kesta varallisuudesta. Varat on
siirretty verottajan ja velkojien
ulottumattomiin ennen hallittua
konkurssia. Tdssd hommassa ve-
lat ja vastuut jiiiiviit velkojien ja
veronmaksajien harteille, mutta
varallisuus lemmittaa pelimies-
ten taskuja.

Usein harmaista markkinoista on
osoitettu rakennustoimintaa,
mutta vahvoja viestejd tulee
myos majoitus- ja ravitsemus-
aloilta. Yleisesti katsotaan, ettd
pdivdnvaloa karttavalle toimin-
nalle otollisen maaperdn tarjoa-
vat sellaiset alatja tyot,joissa on
pienvaltaista yritystoimintaa -
aliurakointia, lyhyitii tyosuhteita,
eta-toitA jne.

Oman oksan
sahaamista
Harmaata taloutta ponkittiiii
usein kahden kauppa. Toisin sa-
noen pime6 tyci vaatii pimein
tycinantajan. Tyhmintd koko tou-
hussa on se, etti siihen osallistu-
vat sahaavat omaa oksaansa.
Asiantuntij amme painottavat, et-
tei hiimiiriiyri fiejell| ole tulevai-
suutta. Vaikkei kiinnijiiiimisriski
olekaan meillii pelottavan suuri
- niin yritystoiminnan tulevai-
suutta ei taata silld, etth laimin-
lyodiiiin velvollisuudet. Kyllii tiil-
laisen yrittiijdn satsaukset yri-
tyksensd tuotekehittelyyn j a pal-
veluidensa ym. kehittdmiseen
ovat yhte tyhjiin kanssa. Har-
mailla markkinoilla touhuava
yrittiijii kunnostautuu myos mui-
den kuin veroihin ja maksuihin
liittyvien velvollisuuksien lai-
minlyomisess6.

Kuutamokeikkoj a harrastava
tytintekijii saa unohtaa eldketur-
vansa. Pimeissd ty<isuhteissa ei
puhuta tyrisuojelusta tai tyoky-
kyn yll5pitiivdst[ toiminnasta.
Kuutamokeikkailij a voisi mennd
itseensd myris siind mieless6, etld
toiminnallaan hdn haittaa rehel-
listen kanssasisariensa ja -vel-
j iensd tyonsaantimahdollisuuk-
sla.

Kaiken kaikkiaan harmaiden
markkinoiden pelurit vAarista./At
toiminnallaan yritysten kilpailu-
tilannetta, koko tytimarkkinoita
ja rapauttavat hyvinvointimme
perustaa. He tekevht terveetkin
sairaiksi, sillii terveet ja rehelli-
sethdn joutuvat maksumiehind
paikkaamaan sitS aukkoa, joka
hdm[rdmiesten j[ljiltii ammottaa
avolmena.

Rakennusala puhdis-
taa imagoaan
Tyo harmaata taloutta vastaan on
jo vahvasti kiiynnissii. Erityises-
ti rakennusala on ldhtenyt voi-
makkaasti kohentamaan imago-
aan kuutamokeikkailua ja -ura-
kointia sekii urakoinnin nimissd
tapahtuvaa vilpillistii yritys-
toiminta vastaan. Tiissd toimin-
nassa on mukana myos LEL
Tyoeliikekassa.

Rakennusalan j iirj estot kiiyviit
yhdessii viranomaisten ja LEL
Tytieliikekassan kanssa hiimiirii-
toitA vastaan muun muassa niin,
ettd alan tyot yriteteen ohjata
vain niille yrityksille, jotka osoit-
tavat verojddm[- ja LEl-eliike-
maksutodistuksilla asioiden ole-

van kunnossa. Mainitut todistuk-
set ovat urakkatarj ouksen liittei-
nii. Ja ainakin LEL Ty<ieliike-
kassa pyrkii toimimaan niin, etti
mytis siitii pidettdisiin vaari, ettb
paperit pysyviit kunnossa koko
ty<in ajan ja koko ketjussa aliura-
koita my<iten. Tyoeldkekassan
ajatuksissa ovat ns. viilitarkas-
tukset.

Kova kovaa vastaan
Monia muita aseita viritelliiiin
harmaan talouden nujertami-
seksi. Esimerkiksi rakennusalalle
monet korjausrakentamista kos-
kevat avushrkset maksetaan vast-
edes sen jdlkeen, kun viranomai-
set ovat saaneet vakuudet vero-
jen yms. maksamisesta.

Asiantuntij amme asettuvat tuke-
maan myos valtiovarainministe-
ricin tyoryhmdn vdlimietinncis-
saan esittemia toimenpiteita. Mi-
nisteri6n tyoryhmii ehdottaa
muun muassa viranomaisten yh-
teistyotii nykyisen hallinnon-
aloittain pirstaloituneen ja salas-
sapitomddrdyksin koteloituneen
toimintatavan sijaan. Tytiryhmii
esittdd verottajan tietojensaamis-
mahdollisuuksien parantamista
ns. sivullisilta, esimerkiksi pan-
keilta. Listalla ovat myris har-
maaseen talouteen liittyvien rik-
komusten sanktiointi ja viran-
omaisten voimavarojen paran-
taminen.

Asiantuntijamme ovat sita miel-
td, ettd niin konkurssi- kuin osa-
keyhtiolakejakin on rukattava,
jotta yhtioilld pelaaminen lop-
puu.

Ihmisten asenteista on tietenkin
paljolti kysymys ja niihin pitiiii
vaikuttaa, sitd korostavat mytis
asiantuntijamme. Mutta siind
tyossii tarvittanee muutakin kuin
sanan siilid, jos ajattelun rea-
lismia kuvaa tiill5 hetkelld se, etld
pimeistii toistii kiinnijiiiimisiii pi-
detiiiin yhtii todenniikoisenii kuin
lottovoiton saamista.
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Verohallituksen j ohtaj an Mark-
ku Hirvosen ajattelun perusta-
na on, ettd harmaa talous sikiiiii
suhdanteista viis - tosin eri muo-
doissa. Se ei ole vain lamaan liit-
tyvii ilmio. Nousun aikana se
menee mittatappioihin, mutta la-
man aikana siihen ei ole varaa.

- Nousun aikana ihmisiii ei saa-
nut toihin, jos ei maksanut pime-
dsti. Laman aikana porukkaa ei
saa toihin, kun se pelkiiii ty6tt6-
myyskorvauks ien menettlimi stli.
No, toki harmaat markkinat ovat

paljon muutakin kuin pimedn
tyrivoiman kiiytto.

Hirvonen pitii?i tiirkeiind, ettii
vitsaukseen puututaan muun
muassa eri viranomaisten yhteis-
tyotii tehostamalla. Ja sitd nimen-
omaan sektoroituneen valvonnan
kustannuksella ja tietojen vaih-
toon satsaamalla. Aktiivinen val-
vonta vaatii Hirvosen mukaan
my<is voimavaroja. Niitii ei ole
joutilaana, ei sen paremmin ve-
rottajalla kuin muillakaan viran-
omaisilla.

SAK:n ekonomisti Ismo
Luimulan mukaan pimeiiii talo-
utta selittAvinii tekijoinii kiiyte-
tddn muun muassa verotusta, sen
kireyft ?i j a monimutkaisuutta, pi-
medn tyovoiman kustannuksia j a
joustoa, pienld kiinnijii?imisriskiii
sekii hiimiiriin pelin olematonta
sanktiointia. Selityksia l<iytynee
lisiiksi tyriajan pituudesta seki
vdesto- ettii yhteiskunnan muis-
ta erilaisista rakennetekijoistii.

- My<is ns. verokiila saattaa oh-

j ata kay ttay tymi stii p imeiin ty<in
teettdmisen suuntaan.

Luimula on ehdottomasti sita
mielt6, ettii yleinen ja veronmak-
sajien etu vaatii nopeita toimen-
piteitii harmaata taloutta vastaan.
Asia on mytrs ammattiyhdistys-
liikkeen intressissd.

- Harmaa talous rapauttaa ja ka-
ventaa hyvinvointimme perustaa
ja pohjaa. Laskun maksavat re-
helliset ihmiset.

,..t
o
a

Eliiketurvakeskuksen varatoimi-
tusjohtaj a Seppo Pietiliiinen pi-
tid harmaan talouden aiheutta-
mia epiikohtia vakavina, mutta
korostaa ettei tyoelAkepuolella
ole ehkii sittenkiiiin viel6 tarvet-
ta eriryisiin hiitiikelloihin. Sitii
paitsi hiin uskoo, ettd laiminlytin-
nit j ii2iviit jiirjestelmiin omaan
haaviin.

Pietiliiinen katsoo, ettii muun
muassa byrokratiaja kired vero-
tus selittiiii osan harmaasta talo-
udesta. Herrojen moraalikin ni-
menomaan sen tdrvdiinfyminen
kasinotaloudessa - on saattanut

vaikuttaa siihen, ettd tavalliset-
kin ihmiset ovat katsoneet oikeu-
dekseen toimia pimeiisti.

Viranomaisten yhteistyon tehos-
taminen on muiden asiantuntijoi-
den tavoin Pietiliiisen mielestii
yksi keino harmaata taloutta vas-
taan.

- Ty<inantajajiirjestot ovat kun-
niallisten yrittiij ien edusmiehid.
Lienee myris niiiden jiirjestojen
intresseissd osallistua pimedn ta-
louden kitkemiseen.

Rakennusteollisuuden Keskuslii-
ton johtaja Juha Silvanto koros-
!aa, ettri rakennusala on tosissaan
karistamassa pimeiin talouden
kaapua yltdnsd. Alan imagon kir-
kastamistahto on vahva.

- Paitsi ettii pidiimme harmailla
markkinoilla toimimista yh-
teiskunnallisesti moraalittomana,
olemme rakennusalalla sillii ta-
valla itsekkiiitd, ettd haluamme
harmaan talouden vastaisilla toi-
milla luoda j Ssenyrityksillemme
paremmat edellytykset pitkiijiin-
teiseen toimintaan.

Rakennusalalla on harmaan ta-
louden kitkeminen jo kdynnissd.
Keskusliiton j dsenyritykset ovat

tehneet muun muassa keskiniii-
sen sopimuksen koko rakennus-
ketjua koskevasta valvonnasta,
jossa on verojiiiimii- ja LEL-mak-
sutodistuksilla keskeinen sija. Li-
sdksi rakennusala on ollut aktii-
visesti esittdmdssd viranomais-
valvonnan ja hdmiiriimiesten toi-
mintaa estdvdn lainsiddinnrin
kehittiimistii.

Silvanto korostaa, ett2i lakeja ja
viranomaisvalvontaa koskevien
uudistusten pitaisi olla sellaisia,
ettei niistd koidu ylenmiiiiriiistii
v aiv aa kunnollisille yrittiij ille.
Toisin sanoen, ettd ne yritykset,
joilla asiat ovat kunnossa, sdds-
tyviit turhilta tarkastuksilta.

-

5

,&

TYOELAKE 94ls

E
I 1 1

r

,J

t

C"-

's
,o
t
}ft
a.

t

j.

i

i
i
$

I

a

r



,l
o
=a

Vuotta 1994 on vietetty YK:n
Perheen vuotena. Teemavuotta
tervehdittiin kovin ristiriitaisin
tuntein. Pohjoismaatkin aluksi
vastustivat sitii epiiillen, ettl ta-
voitteena on sysdt'd entistd enem-
mdn painetta naisten harteille.
Tavoitteena on kuitenkin ollut
nostattaa esille monimuotoista
perheteemaa eri maissa ja tukea
mitii erilaisinta ruohonjuuritason
jiirjestotoimintaa.

"Minkiilai sia perhej iirj estoj ii
Suomessa oikein on?" tiukkasi
minulta EU:n perhejiirjeston lob-
byn vahva mies William Lay
STAKE Sin j iiq' estiimiissii semi-
naarissa Tyoeliimiin j a perhe-elZi-
miin yhdistiimisestd. Kun yh-
dessd kdvimme tilannetta liipi
alkaen suurista perinteisistii
(Viiesttiliitto, Mannerheimin las-
tensuojeluliitto) ja pii?ityen pie-
niin ja uusiin (Pienperheyhdistys
tai Pelastakaa edes iiidit! -yhdis-
tys) h[nen analyysinsi oli, ettd
hyvinvointivaltion perhepolitiik-
ka on varmaan meilld viime vuo-
sikymmenind ollut merkityksel-
lisempiiii kuin j[rjestojen toi-
minta.

Pohj oismaisten hyvinvointivalti-
oiden perhepolitiikalla onkin ol-
lut omia linjauksiaan, jotka ovat

korostaneet sukupuolten viilistii
tasa-arvoa ja vanhempien mah-
dollisuutta kiiydii tytissii. Meillii
kuten muissakin Pohjoismaissa
niikyy suuri kulttuurinen muutos,
kun isyydestii on tullut yhtei-
s<illisesti tunnustettu ja arvostet-
tu ilmiti. Nuoret isit haluavat
viettfi aikaa vastasyntyneen lap-
sensa kanssa - he osaavat hoitaa
ja helliii pieni?i lapsia. On kiin-
nostavaa havaita, etld tdmdn het-
ken OECD-maat kehittelevdt so-
siaalipoliittisia linjauksia saman-
tapaisesti puhuen kahden palkan-
ansaitsijan perheestii terveim-
piinii sosiaaliturvan mallina.

I 990-luvun taitteessa julkistettiin
suuri pohjoismainen tutkimus
lapsiperheiden elinoloista. Aktii-
visesta perhepolitiikasta huoli-
matta tilanne oli kovin samanlai-
nen kaikissa maissa: lapsiper-
heiltii puuttui aikaa, tilaa ja ra-
haa.

Pienten lasten isdt tekiviit eniten
ylitriit?i, eikii aikaa perheelle tai
lapsille tuntunut riittevdn. Asun-
not olivat ahtaimmillaan, kun
lapset olivat pienimmiit - Suo-
messa asumistaso oli ahtain. Ja
huolimatta siita ettii perheet oli-
vat poliittisesti my<inteinen kes-
kustelunaihe, taloudellinen niuk-

LAPSIPERHEILTA
LEI KATTU KOHTU UTTOMASTI

VAPPU TAIPALE
Sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- j a kehittdmiskeskul<s en
ptitijohtaja

kuus oli lapsiperheille tuttua -jiilleen Suomessa erityisesti
asuntopolitiikan vuoksi.

Samaan aikaan YK j?irjesti suu-
ren Lasten Huippukokouksen,
johon ottivat osaa kaikkien maa-
ilman valtioitten piiiimiehet. Ko-
kouksessa vakuutettiin, etld las-
ten elinolot ovat kaikkein tdr-
keimmiit kansakuntien tulevai-
suudelle ja etfii huononakin aika-
na pidiittiiydytii,iin lapsiin kohdis-
tuvista leikkauksista. Kokouksen
tuloksena syntyi mytis kansain-
viilinen Lasten oikeuksien sopi-
mus, jonka Suomi ratifioi juhlal-
lisesti ensimmlisten maiden j ou-
kossa.

Lama- ajan kolmesta ensimmdi-
sestii vuodesta alkaa olla jo sel-
viiii niiytt<i?i. Hyvinvointivaltion
perusrakenteet ovat kestineet
kohtuullisen hyvin: tulonjako ei
ole ratkaisevasti muuttunut, pal-
velurakenteeseen ei ole tullut
kohtalokkaita aukkoja. N[yttiiii
kuitenkin silta, efte lapsiperhei-
siin on osuttu leikkauksin jajos-
kus enemmdn kuin olisi kohtuul-
lista.

Lapsiperheiden ongelmaksi
kiitintyy, ettii sosiaaliturvamme
on niin monimuotoinen kuin
tilkkutiikki. Kun monet osaset
ovat leikkausten kohteena, syn-
tyy ennalta-arvaamattomia tulok-
sia. Nyt on esimerkiksi muutettu
verotusta, karsittu asumistukea ja
nostettu kunnallisia maksuja -
kaikki tekijriitii lapsiperheiden
arkieliimdssii.

Kunnallisten piiiittiijien karsinta-
listoilla lapsiperheet ovat olleet
laman alusta asti, vaikka keskus-
telua julkisuudessa onkin kiiyty
miltei vain lapsilisistii. Kunnal-
lissa piiiviihoitomaksuissa on tul-
tu monissa kunnissa absurdi-
teetin rajoille, kun maksut nou-
sevat niin jyrkiisti, ettli perheiden
tulot leikkaantuvat kohtuutto-
masti. Onneksi pyrkimykset kou-
luruokailun maksullisuuteen

niryttixat tyrehtyneen - ldmmin
kouluateria on hyvii esimerkki
strategisesti ratkaisevasta pal-
velusta, j oka helpottaa naisten ja
miesten ellimiiii ja tekee lapsista
tasa-arvoisia.

Perhepolitiikan kulmakivend on
toki perheiden tyo ja toimeentu-
lo. Nykyinen laajamittainen tytit-
tomyys vaikuttaa monin tavoin
lasten eldmiiiin. Taloudelliset vai-
kutukset ovat niikyviii ja syviille-
kdyviii, mutta niitakin vaikut-
tavampia saattavat olla henkiset
seuraamukset ja lasten eriarvois-
tuminen liihtdkohdiltaan. Perheet
kestdvit kriisejii ja vaikeuksia
usein hyvin pitkiiiin. Ongelmien
seuraamukset niikyviit vasta vii-
veell2i piiihdeongelmina tai las-
tensuojelun tarpeena. Suomalai-
sesta yhteiskunnasta on ndkyvis-
sii jo viihiinsii tuollaisiakin h?itii-
merkkejii.

Lamavuosien aikana olemme
joutuneet katselemaan ympiiril-
lemme ja huomaamaan, ettir
muuallakin maailmassa on per-
heitd varten erilaisia etuuksia.
Meidiin etuustasomme ei ole mi-
tenkiiiin silmiinpistiiv6; kun
muun muassa vanhempainloman
etuustasoa karsiuiin 66 prosent-
tiin palkasta, samalla putosimme
EU-maiden hdnnille, tosin loman
pituudessa olemme vielii kiirki-
piiiissii.

Kotihoidon tuki on hyvin suoma-
lainen ratkaisu - sairaan lapsen
hoitoon taas l<iytyy anteliaita jiir-
jestelyjii monista maista. Pelko
kreikkalaisista j a portugalilaisi sta
perheturvaamme syomdssd on
kovin ennenaikaista, kun koko
EU:n alueella tytivoimasta liik-
kuu vaivaiset pari prosenttia.

Ndind laman vuosina kdytdmme
sosiaalimenoissamme yhtii pal-
jon tytittomyyden hoitoon kuin
kaikkiin lasten ja perheiden tur-
vaan ja palveluihin. Ty<ittrimyys
on meiddn ensimmdinen ongel-
mamme, ei perhepolitiikka.
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Naiset ia miehet
eldkemarkkojen saaj i na

Eliike-edun kokonaisarvoa voi-
daan punnita arvioimalla kuinka
monta vuotta eliikettii tullaan
maksamaan kuolleisuustilas-
toihin perustuvan todenn6k<ii-
syyden mukaan. Esimerkiksi 65
-vuotiaalla TEl-eliikkeen saa-
jalla on keskimiiiirin odotet-
tavana 74,7 vuotta eliikeaikaa,
jos hiin on mies. Odotettavissa
olevien eliikevuosien lukumiiiirii
on 18,2,jos hhn on nainen.

TEL-el2ikettii saavien miesten
keskimiiiiriiinen kokonaiseliike
on 6 477 markkaa kuukaudessa
ja naisten 4 372 martkaa. Ta-
hdn kokonaiseliikkeeseen sisdl-
tyyTEL:n lisiiksi kansaneliike ja
mahdolliset muiden ty<ieliike-
lakien perusteella maksettavat
eliikkeet.

Odotettavissa olevan 65-vuoti-
aan eliikkeen maksuaj an mukaan
keskimii?iriiinen miesten eldkkei-
den kokonaisaryo on I 140 000
markkaa. Naisten keskimiiiiriii-
sen el5ke-edun arvo 950 000
markkaa. Eroa on siten ldhes
200 000 markkaa. Toisin sanoen
naisten pitempi eldkkeen maksu-
aika ei riitii kompensoimaan pie-
nempii eliikkeitii.

Kymmenessd vuodessa eldke-
edun kokonaisarvossa olevat erot
sukupuolten viilillii ovat kasva-
neet, mikdjohtuu siitri, ettdmies-
ten odotettavissa oleva elinikii
on pidentynyt enemmiin kuin
naisten. Kymmenen vuotta sitten
olivat vastaavat luvut TEL-elii-
kettii saavilla miehill2i 540 000
markkaa ja naisilla 480 000
markkaa.

Puolitoistakertaiset
erot kuukausi-
elSkkeissd
Kaikkien mahdollisten eri eliike-
lakien perusteella samalle eldk-
keensaajalle maksettavien eldk-
keiden keskiarvo on nykyisin
5 728 markkaa kuukaudessa
miehillii ja 4 124 mark,kaa kuu-

Elikeitin kynnykselld keskiverto suomalaisnainen
voi odottaa nauttivansa elikkeesttiiin monta vuot-
ta pitempdin kuin samanikainen mies. Silti nai-
sen elake-edun kokonaisarvo jaa selvisti alle
miehen eldkkeen. Niin suuria ovat erot eldkkei-
den markkamddrissi.

kaudessa naisilla. Ero on I 600
markkaa kuukaudessa eli noin
20 000 markkaa vuodessa mies-
ten hyviiksi.

Kymmenen wotta sitten vastaa-
va ero miesten ja naisten eliik-
keissii oli vuositasolla l0 000
markkaa. Kun rahan arvon muut-
tuminen otetaan huomioon in-
deksin avulla, voidaan senkin
jiilkeen todeta, ettd eliike-erot
ovat jopa jonkin verran kasva-
neet.

El?ikkeensaajan eliike voi koos-
tua useista eldkkeistii tai vain yh-
destii. Tavallisimmin henkilo saa
ty<ieliikettii ja kansaneliikettii.
Tyoeliikettii henkil<j voi saada
yksityiseltii ja julkiselta puolelta
tai vain toiselta.

Kuvio I vertailee rinnakkaisilla
pylviiillii miesten ja naisten oma-
eliikkeiden eroja. Pylviiiin olles-
sa kaksiosainen sen yliiosa kuvaa
kansaneldkkeen osuutta ja alaosa
tyrieliikkeen osuutta.

Jo silm[miiiirdinen tarkastelu
osoittaa miesten eliikkeiden ole-
van ldhes 1,5 - kertaisia naisten
eliikkeisiin verrattuna. Ero on
samantapainen siitii riippumatta
saako henkiki eliikett?i yksityisel-
t2i vai julkiselta puolelta.

Vain kansanel2ikettii saavilla kes-
kimdiiriiisten eliikkeiden erot
ovat pieni6, mutta tiillciinkin
miesten eldke on suurempi. Kes-
kimiiiiriiinen omaeldke pelkkiiii
kansaneldketta saavllla on 2 457
markkaa kuukaudessa miehillii j a
2 158 markkaanaisilla. L?ihempi
tarkastelu osoittaa eron johtuvan
ikdrakenteesta j a siitii ettii laitos-
hoidossa oleville kansaneldk-
keen lisiiosa maksetaan vdhen-
nettynii. Vanhimmissa ikiiluokis-
sa on paljon enemmdn naisia
kuin miehiii.

Kokonaiseliiketilastoj en perus-
teella voidaan tutkiskella mies-
ten ja naisten eliikkeiden suu-

tr

7TYoELAKE e{ 15

i

I
)

i

G

^*

;r\'t5

rar
gr

L

I



ruuseroja lakikohtaisesti, laji-
kohtaisesti ja maantieteellisesti.
Tarkastelu osoittaa, ettd suuria
eliike-eroja on etenkin yksityi-
sen sektorin palkansaajilla TEL
-eliikkeissii ja merimieseliik-
keissii.

Eliikelaj eittainen ndkokulma
osoittaa, ettd varhennetut van-
huuseldkkeet ovat miehill2i kes-
kimiiiirin kaksinkertaisia naisiin
verrattuna. Tiimii johtunee erilai-
sista eldmdntilanteista. Var-

suurien eldke-erojen maakun-
tana. Mycis Uudellamaalla mie-
hille maksetaan selvIsti suurem-
pia eliikkeitii kuin naisille. Muu-
alla Suomessa erot miesten ja
naisten eldkkeissd ovat tasaisesti
samansuuntaisia.

Tyouran pituus
ei ratkaise
Naisten ja miesten tytieliikkeiden
erot voivat johtua kahdesta piiii-
tekijiistii, naisten lyhyemmiistii

Ndmd lasketaan pii2isiiiinttiisesti
neljdn viimeisen vuoden mukaan
"kaksi keskimmdislli" -sddnnrilld.
Tietojen perusteella on mahdol-
lista arvioida edellii mainittujen
olettamusten paikkansapitiivyy-
th.

Voimassa olevia yksityisen sek-
torin tyo- ja yrittiijiisuhteita oli
vuoden 1993 p?iiittyessii 740 000
miehilliija 520 000 naisilla. Sen
mukaan yksityisillii tytimarkki-
noilla ttiissii oli 220 000 miestii
enemmdn kuin naista. Ero liitty-
nee tycimarkkinoiden eriyty-
neisyyteen. Palkansaaj anaisista
noin puolet on julkisen sektorin
palveluksessa naisvaltaisissa
hoiva-aloilla opetus-, terveys- ja
sosiaalitytrn tehtavissa. Yksityi-
sellii sektorilla ovat puolestaan
miesvaltaiset teknisesti suuntau-
tuneet alat arvostettu vientiteol-
lisuus mukaanlukien.

Taulukossa l. on kuvattu voi-
massa olevat TEl-tyrisuhteet ty<i-
uran pituuden ja iiin mukaan.
Tyriura tarkoittaa TEL:n, LEL :n,
YEL:n, MYEL:n jaTaEL:n mu-
kaisia tycisuhteita lakien voimas-
sa olon ajalta. Mukana ei ole tyti-
uraa ennen 23 ikiivuoden t|fite-
mistii eikii julkisella sektorilla
tyoskenneltyj ii j aksoja.

Hyvin lyhyet tyriurat eivdt ole
mitenkiiiin vain naisille tyypilli-
si6, vaan niitii on molemmilla
sukupuolilla, naisilla tosin jonkin
verran enemmiin kuin miehillii.

Tyriuran pituudessa on miesten ja
naisten viilillii eroja,joita on syy-
td tarkastella lihemmin. Nuoril-
la, alle 30-vuotiailla naisilla ly-
hyemmiit tyciurat ovat yleisem-
piii kuin samanikiiisillii miehillii.
Erot ovat kuitenkin verrattain

pieniii. Selitys lienee lastenhoito
ja se, ettd naiset opiskelevat pi-
tempiiiin kuin miehet.

Selvempiii eroja ty<iuran pituu-
dessa syntyy kun tarkastellaan
pitempi?i tyouria ikiiluokittain.
30-44 -vuotiailla on yli l0 vuot-
ta kestaneitA ffduria 68 prosen-
tilla miehistii ja 6lprosentilla
naisista.

Vielii suurempia ovat erot 45-65
-vuotiailla yli 20 vuotta jatku-
neissa tyciurissa. Miehistii 88 pro-
sentilla on t6llainen pitkii tyo-
ura. Naisilla vastaava prosentti-
luku on 72.

Erot tyriurien pituuksissa ovat
vuosikymmenen kuluessa ka-
ventuneet. Keskeinen selitys lie-
nee pitkiit iiitiyslomat ja piiivii-
hoidon kehittyminen. Vuonna
74 iiitiysloma piteni huomatta-
vasti. 70-luvulta liihtien onkin
voimistunut ilmio, ettd lasku-
suhdanteissakaan naiset eivdt j 56
kotiin, vaan pysytteviit tyomark-
kinoilla.

Tyouran pituuden vaikutus eldk-
keen mdiirddn voidaan arvioida
noin 7 prosentin suuruiseksi.
Tyoura on laskettu sellaisten 45
- 64 -vuotiaiden TEl-tyonteki-
joiden mukaan, jotka viime vuo-
den lopussa olivat tyosuhteessa.
Todellisuudessa tdmdn ikiiisten
miesten TEL- tytikyvytttimyys-
eldke on kaksi kertaa suurempi
kuin naisten.

Koska tyouran pituuden vaiku-
tus naisten ja miesten eldke-ero-
jen suuruuteen ei ole kovin mer-
kittava, ei esimerkiksi lasten-
hoitoaikoj en lukeminen eliikettii
kartuttavaksi ajaksi yksiniiiin
poista el[ke-eroja. Jos tdhiin va-

Julkinen

Yksityinen

Vain tyoelake Vain Kelan elake

E Kelan elakkeen osuus, naiset

! tyoetett"en osuus, naiset

Omaehikkeensaaj ien keski rn iiii r:ii nen n nt aclii kt
-11.12.1991. nrk/kk
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Yksityinen

Julkinen

hennetun vanhuuselikkeen otta-
neella miehellii saattaa olla kom-
pensoivaa muuta lisdturvaa. Nai-
sen eldmdntilanteeseen taas saat-
taa liittya puolison eliikkeelle
jtiiinti ja eldkevdhennyksen pie-
ni merkitys perheen kokonais-
tuloissa. Varhennetun vanhuus-
eldkkeen valinneissa naisissa on
paljgn pelkkii2i kansanelhkettd
saavla.

Eliiketurvakeskuksen rekisteriin
Alueellinen perspektiivi nostaa ki{ataanty6suhteetjapiiiittynei-
esille erityisesti Ahvenanmaan den tyosuhteiden eliikepalkka.

tyriurasta tai alhaisemmasta palk-
katasosta.

Yleinen k[sitys lienee, ettd nais-
ten tyoura on lyhyt ja katko-
nainen ja ett2i tiimii selittyy en-
nen muuta lastenhoitoajasta. Tu-
tun tuntuinen on viel[ nykyisin-
kin perhemalli, jossa vaimo on
kotona ja vain mies ansiotyrissd.

Saman aikaisesti Kelan ja tydelake

I Kelan elakkeen osuus, miehet

ffi Tyoelekkeen osuus, miehet
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Taulukkol. Yksit.v-isen sektorin TEl,-tyiisuhteessa.lL12.1993 olcvitn vksitvisen sc
eliketti kartuttanul aika, jos ellketapahtuma olisi s:rttunut .1 1.12.199
sekl elikeprosentti ns. tuleva aika mukaan lukie n

ke3t.t2. Tydsuhdeaika yhteensa, vuosia
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kavasti pyritiiiin, on katseet
kiiiinnettiivii ty<imarkkinoille,
niiden eriytymiseen miesten ja
naisten aloihin sekii eripalk-
kaisuuteen miesten ja naisten
alojen v?ilillii ja alojen sis2illZi
miesten ja naisten toiss6.

Eldke-erot syntyvit
elikepalkasta
Tiirkein eliike-eroihin vaikuttava
tekijii on miesten ja naisten palk-
kaerot, jotka puolestaan heijastu-
vat suoraan eliikepalkkoihin.
Taulukossa 2 on vuonna 1993
piiiittyneiden TEl-tyosuhteiden
el2ikepalkat. Tyosuhde voi piiiit-
tyii eliikkeelle siirtymiseen, tyo-
paikan vaihdokseen, tytin loppu-
miseen tai muusta syystii.

Yleishavaintona voidaan todeta
miesten keskimiiiiriiisten eliike-
palkkojen olevan liihes puo-
litoistakertaisia naisten eliike-
palkkoihin verrattuina. Suhde on
samantapainen kuin niiden koko-
naiseliikkeiden suuruussuhde,
joissa ty<ieliike on mukana.

Miesten el?ikepalkkojen parem-
muus on systemaattinen. Ei
ainoassakaan luokassa naisten
eliikepalkka ole saman suuruinen
kuin miesten, puhumattakaan,
ettti se olisi jossain korkeampi.

Miesten eliikepalkka on 40 pro-
senttia suurempi kuin naisten yli
30-wotiaillaja jo lyhyissii, yli 2
vuotta kestdneiss6 ty<isuhteissa.

Varsinainen kaula eltikepalk-
koihin venyy 45-64 -vuotiailla.
Keskipitkissii tyosuhteissa mies-
ten eliikepalkkaero naisiin on
selviisti yli puolitoistakertainen.

Pitkiss?i tyosuhteissa eli yli 30
vuotta kestiineissii tycisuhteissa
vanhuuseldkkeelle siirtyvien 65
vuotiaiden miesten eliikepalkka
on keskimd"drin 13 480 markkaa
kuukaudessa. YhtA pitkiin tyo-
uran tehneiden eli yli 30 vuotta
ttiissii olleiden naisten eliike-
palkka on keskimddrin 8 050
markkaa kuukaudessa. Miesten
eliikepalkka on siis kaksi kol-
masosaa suurempi kuin naisten.

6 229
4 937

7 980
6 747

Thulukko: Jari Kannisto

Taulukko 2. Vuonna 1994 piiiittvrrc'iden TtlL-tviisuhteiden kesL
tytisuhteen keston mukaan

rke

24-29
Miehet
Naiset

30-44
Miehet
Naiset

45-64
Miehet
Naiset

65
Miehet
Naiset

Kaikki
Miehet
Naiset

alle 2

6 741
5 064

6 979
4 468

9 315
7 522

12518
7 890

9 061
6 750

r3242
8 77r

l0 768
7 915

Tyrisuhteen kesto, vuosia

2-4 5-9 l0- 19 20 -29 30 - Kaikki

6 6s0
s 369

390
224

8
7

10 607
'7 471

ll 535
8 130

l0 840
8 6s9

ll
8

289
422

849
730

12
8

11
8

809
056

644
154

8
6

593
026

3 479
3 154

l1 353
6 548

t2 294
7 185

13 453
9 614

l0 680
6 516

t0 194
6 s24

6 314
4 532

8 231
5 166

480
050

l3
8

s63
898

6
4

9 93s
7 033

tt 212
7 618

t3 4s4
9 535

8
6
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Tuon ajatustestin esittiiii Katrii-
na PerkkaJortikka, tiede-, vir-
ka- ja uranainen, viiden lapsen
Aiti, tasa-arvonainen, fil.tri,
Kunnallisvirkamiesliiton pu-
heenjohtaja.

Leimaavatko sukupuolistereo-
typiat eliikeratkaisujakin, jos
naisen kipu ja tuska eiviit ole
lii?iketieteellisesti totta, jos tyo-
lgrvytttimiiksi itsensd kokeva
nainen tuomitaan ty<ikykyisek-
si?, on Katriinan kommentti
nai sten suurempaan tydkyv'/tt6-
myyseltikehylkdysosuuteen.

Eliikkeen pitiiisi karttua myris
lapsen hoidosta. Kotona tehtiivii
tyo olisi rinnastettava eliikkeissii
palkkatytihon. Ettei niiin ole, on
toinen esimerkki tasa-arvon
puutteesta eliikej iirj estelmtssl.

Sortuuko sosiaaliturva
Osa naisista pelkiiii senkin sosi-
aalifurvan ja tasa-arvon sortu-
van EU-jiisenyyden mukana,
mikii meill?i on naisille saayu-
tettu. Katriina Perkka-Jortikka ei
tiitii pelk?iii. Hiin ei usko etel6i-
semmdn Euroopan mieskulttuu-
rin tunkeutuvan tdnne - olkoon-
kin, ettt meilliikin on ideologi-
sia virtauksia, jotka yrittavat
houkutella naista kotiin.

- Oman sukuni historiassa nai-
sen ja miehen tasa-arvo on ollut
itsestddnselvyys. Naisella on ol-
lut aina yhte tarkea rooli kuin
miehelliikin. Ttimii Iiitryy tietys-
ti agraarikulttuuriin.

Katriina yhdistiiii epiitasa-arvo-
aj attelun luokkakulttuuriin. Suo-
messakin yritettiin sotien jiilkeen
luoda naisesta kodin hengetdr.
Kotirouvakulttuuri ei kuitenkaan
istunut maaseutu- ja tytiviies-
totimme. Meillii ei ole vahvaa
luokkajakoa ja -ideologiaa.
Omistava rikas luokka omine
eldmdnarvoineen on hyvin pie-
nl.

Mies tasa-arvon takana
Nainen ei yksin pysty luomaan
tasa-arvoaan. Menestyviin naisen
takana on monipuolinen mies.

- Meillii on kotity<it tehty aina
yhdessii. Yhdessii suunnitellaan
ja valmistetaan ruuat. Mies hoi-
taa piiiiasiassa muutoin keittion
ja lasten piiiviihoitoon huollon.
Minulla on vaatehuolto ja kodin
hankinnat. Mies siivoaai attiat ja
minii pyyhin ptilyt.

- Vapaa-aikanani seurustelen
mielell?ini lasten kanssa, joten sil-
loin mies saa heiltii vapaata.

-Ty<injako on syntynyt luonnos-
taan. Kumpikin tekee, mitli par-
haiten osaa.

Uranaisen tytin japerheen yhdis-
ldminen on vaatinut kaoottisuu-
den sietoa. Miehen yrittiijii-am-
matti epiisiiiinntrllisyyksineen on
auttanut tliss6.

Lapsilta Katriina ei usko iiidin
ty<in vieneen kovin olennaista.
H?in oli kaksi ja puoli vuotta ko-
tona nuorimpien lasten ollessa
pieniii, joten hiinellii on vertailu-
pohjaa, miten kotona oleva ja
ty<issii kiiyvii iiiti voi antaa lap-
sille.

Katriina ty<iskenteli kotiaika-
naankin - silloin syntyi viiit<is-
kirj a tycieliimiin yhteis<illisyy-
destii.

- Kotona nainen putoaa helposti
ulos yhteiskunnallisesta eliimiis-
tii ja asioista, jotka ovat tiirkeitii.
Ja ollakseen tasa-arvoinen, nai-
sen on oltava ty6ss6. Aitini ko-
rosti aina: Opiskele, iilii jiiii mie-
hen eHtett5viiksi.

Naiset valtaavat
politiikkaa
Katriina Perkka-Jortikan mieles-
tii on erikoista, ettd naiset ovat
halunneet antaa miesten hoitaa
asioitaan.

- Naisia tulee politiikkaan yhii
enemmtn. Politiil&a on sosiaali-
tytitii, yhteisten asioiden hoita-
mista. Se liittyy enemmiin nai-
seuteen kuin miehisyyteen.

- Miehet eivtit kuitenkaan halua
luopua asemistaan. Asenteissa
istuvat vahvat stereotypiat. Pe-
rinteisissii rooleissaan miehet
piidsevdt helpommalla, Katriina
luettelee tasa-arvoistumisen es-
teitii.

- On kyse mytis jonkinlaisesta
naisvihasta. Meidiit on kasvatettu
uskomaan, etfd naisessa on jotain
turvatonta, ettii hiin ei olisikaan
turvallinen kodin seinien ulko-
puolella. Mutta mihin naisen luo-
tettavuus kodin kynnyksellti ka-
toaisi?

- Tarvitsemme tasa-arvolakiin
sukupuolikiinti<it niin kauaksi
aikaa, ettii kulthluri muuttuu ja
sallii naisten ja miesten tasa-ar-
voisen miehityksen poliittisilla
johtopaikoilla.

Mutta hiin korostaa: tasa-arvo ei
ole pelkiistiiiin naisten asiaja etu.

Naiset hyviuskoisia
Katriina niikee TVK:n romah-
duksen osoittavan, ett'li naiset ei-
vZit vielii olleet riittiiviin kypsiii
yhteistoimintaan eivdtkii otta-
maan valtaroolia yhteiskunnassa.

- Siiniihiin miehet pelasivat nais-
ten rahat. Naisilla oli tiettyii hy-
vduskoisuutta miehiin. Naistie-
toisuuden voima ei ollut riittiiviin
vahva pelastamaan TVK:ta.

Miten h?in kokee naispuheen-
johtajan roolin miehisessd
STTK:ssa?

- Ristiriitaisena.

- Poliittisesti sitoutumattomana,
tohtorin tutkinnon suorittaneena
ja naisena en ole hyviiksytty si-
siipiireissii.

- Mutta rooli on hyvii. Se antaa
minulle luvan arvioida. Roolini
on ristiriitoja ratkova. Tiimii on
minulle luontaista - tiihiin olen
kouliintunut liitinii ja psykolo-
glna.

- En halua hoivata, vaan kyseen-
alaistaa tilanteita, jotka pitavat
ristiriitoja yllii.

Vastassa on miehinen kulttuuri:

- Miehisessii ammattijiirjesto-
kulttuurissa valtaa korobtaa van-
hakantainen asema-ajattelu.
Mutta ei se ollut minulle yflntys.
Voisivatko luoda muuta ne, joil-
la ei ole siihen koulutusta ja jot-
ka ovat toimineet tavallaan jo
kymmeniii vuosia?

TYoELAKE 9ll5
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LESKENELAKETTA SAAVA
MIES - HARVINAISUUSKO?

Vield 1980-luvulla leskenelSketti saava mies oli
harvinaisuus tyoeldkej6rjestelmdn julkisella puo-
lella yksityisestd puolesta puhumattakaan. Kun
vuoden 1985 lopussa leskenelikettii saavia mie-
hid oli 2 000, naisia oli perdti 160 000. Eli miehiS oli
vain runsas prosentti leskenelSkettd saavista. Nyt
joka viides leskeneldke myonnetddn miehelle.

Vuoden I 990 heiniikuussa uudis-
tunut perhe-eliikelaki teki mies-
ja naisleskistii periaatteessa tasa-
arvoisia edunsaajia.

Miesleskien osuus
kolminkertaistunut
Taulukon I perusteella voidaan
karkeasti todeta, ettii uuden per-
he-eliikelain tultua voimaan on
miesten leskeneliikekanta kasva-
nut Yuosittain 3 000:lla. Aiempi
vuosikasvu oli suuruusluokkaa
I 00. Naisten leskeneliikekannan
kasvuun uusi laki ei ole vaikut-
tanut, vaan vuotuinen kasvu on
ollut suuruusluokkaa 6 000 per-
he-eldkelain uudistuksen molem-
min puolin.

Kokonaiskannassa miesleskien
osuus on lain voimaantulovuo-
den 1,8 prosentista kolminker-
taistunut vuoden 1993 5,5 pro-
senttiin. Miesten lukumiiiirii-
osuuden kasvua hidastaa luon-
nollisesti vanhan lain aikainen
naisvaltainen leskeneltkekanta.

Lisiiksi lukumiidrderoja tulee
vastaisuudessakin varsiri pitkiiiin
selittiimiiiin paitsi miesten ja nais-
ten palkkaerot myos erot tyohis-
torioissa. Ovathan miehet tyris-
kennelleet kodin ulkopuolella
paljon yleisemmin kuin naiset
viime aikoihin asti.

Toinen miehiii viihemmiin loh-
duttava selittiijii on heiddn kor-
keampi kuolleisuusasteensa. Esi-
merkiksi tyoeliikej iirj estelmiin
yksityisellii sektorilla alle 65-
vuotiaiden miesten kuolleisuus

on 2,5 kertaa naisten kuolleisuut-
takorkeampi (miesten 5 o/oo,nais-

ten 2 o/oo) ja 65-vuotiaiden mies-
ten elinaikaodote on neljii vuot-
ta naisia lyhyempi (miehille 14
ja naisilla l8 wotta).

Edellii kuvattuja korostaa viel6
avioliittojen tyypillinen ikiira-
kenne. Edelleenkin on yleisem-
pdd, ettd mies on vaimoa i6k-
kiiiimpi.

Joka viides lesken-
eldke miehelle
Yksityisellii sektorilla lesken-
eliikkeitii on alkanut vuosittain
l6hes vakiomiiiirii eikii tilanne
naisten osalta ole muuttunut mi-
tenk?i?in uuden lain mytitii. Se
niikyy taulukosta 2.

Eliikeuudishrksen kolmen ensim-
miisen tiiyden vuoden aikana
vain joka viidennen leskeneliik-
keensaajana on mies; joskin
miesten osuus on koko ajan lie-
viissii kasvussa. Sama suuntaus
niihdiiiin my<is, kun tarkastellaan
vain uusien siiiintojen mukaista
leskeneliikekantaa taulukossa 3.

Se, ettd miesten osuus kanta-
tarkastelussa alkaa j?iiidii yhii sel-
vemmin alkavuusosuutta pie-
nemmdksi, kertoo miesten les-
keneliikkeiden nopeammasta
piiiittymisestii. Syyn?i ovat olleet
aiemmin kuvatut tekijdt, mutta
ehkii yleisimmin kuitenkin ns. al-
kueliikejakson (eliike maksettu 6
ensimmdistd kuukautta ilman
eliikesovitusta) piiiittyminen.

l 985
1989
1990
1991
1992
1993

2 013
2 588

34 s8l
62 751

9 284
t2 197

'[aulukko l. l.eskeneliikettl saavicrt nriesten ja naisten luku-
rniiirit vuosien l9tt5 ja 1989-1993 lopussa.

Vuosi Miehet Naiset Miesten osuus kaikista

160 216
186 233
9t 326
97 443

203 t43
207 840

1,2 yo
1,4 0h

1,8 yo
3,1 yo
4,4 0h

5,5 %

lirulukko 2. \'ksitrisellii sr:ktorilla rlkancot nriesten ja naisten
lcskenelrikkeet vuosina l9tt5.ia l9tl9 1993.

Vuosi Miehet Naiset Miesten osuus kaikista

I 985
1989
1990
l99l
1992
1993

647
2 510
3 010
2 955

l0 885
l0 738
t0 228
10 978ll 361
l0 881

6,0 0A

18,6 oA

20,9 oA

21,4 yo

'I'aulukko -1. \'ksitriselhi sektorilla uusicn siirintiijen mukaista
leskeneliikettii saavic.n nriesten ja naisten lukumriirlt vuosien
1990 1993 lopussa.

Vuosi Miehet Naiset Miesten osuus kaikista

643
3 081
5 801
8 356

,9 oh

,5 y,
,3 o/o

,6 y,

t2

1990
l99l
1992
1993

2 950
13 587
24 320
34 312

17,
18,
19,
19

TYOELAKE 9{ I5



ElSkesovitus leikkaa
Leskeneliikkeiden suuruuden
kehityksestii saa yleiskuvan tau-
lukosta 4.

Aikasarjasta ndkee, ettii miesten
niin keskimiiiiriiinen leskeneldke
kuin kokonaiseliikekin k?iiintyviit
laskuun yuodesta 1990 alkaen.
Samanaikaisesti naisten keski-
mddrdinen leskenellke kasvaa
edelleen j okseenkin TEl-indek-
sin mukaisesti ja kokonaiseliike
jopa voimakkaammin.

Miesleskien el[kekehitystii se-
littiinee selvimmin julkisen puo-
len yksityistii parempi eldketaso
myos naisilla. Eliikeuudistushan
laaj ensi miesten leskeneliikkeen
liihinnii yksityiselle puolelle. Li-
sdksi on muistettava, ett i ennen
vuotta 1990 eliikesovitusta ei teh-
ty julkisen puolen eliikkeisiin.

Eliikesovituksen pienentdvd vai-
kutus miesleskien VPEL-eliik-
keisiin kiiy ilmi taulukosta 5.
Naisilla vastaavaa ei ole niihtii-
vissd sen enempid VPEL- kuin
yksityisenkiiiin puolen eliikkeis-
s6. Miesten keskimiiiirin pieni
leskeneldke yksityisellii puolel-
la kuvannee hyvin niin eldkeso-
vituksen tehokkuutta kuin nais-
ten ja miesten palkkojen ja tyo-
urien erilaisuuttakin.

Vuoden I 993 lopussa yksityisel-
lii sektorilla oli voimassa 42700
uusien siiiint<ijen mukaan myon-
nettyd leskeneliikett?i ja joka vii-
dennen (8 400) saajana oli mies.
Eliikesovitusta ei tarkasteluhet-
keen menness6 oltu tehty
5 100 eliikkeeseen. Alkueliike oli
voimassa 2 000 elnkkeessd ja
muissa edunsaajina oli myos ala-
ikiiisiii lapsia. Eliikesovitus oli
tehty 37 500 eldkkeeseen.

Tiivistelm?istii ilmenee, ettd
miesleskillii eldkesovituksen
vaikutus on j akaantunut j okseen-
kin tasaisesti kolmen vaihtoeh-
don kesken. Naisleskistd vain
joka neljiinnen eliikettii eliike-
sovitus pienensija vain 5 prosen-
tilla nollaan asti.

Mieslesket
Lesken- Kokon.eliike eliikemklkk mk/kk
1 506 4 ts6
I 913 5 715
I 766 s 667
I 390 s 249
t 230 5 342
| 097 s 287

Naislesket
Lesken- Kokon.
eliike eliike
mk/kk mk/kk

2 614
3 542
3 849
4 209
4 479
4 587

Tavoitteissa onn istuttu -
tasa-arvo ja sddstot
toteutettu
Edellii esitetystii voinee todeta,
ettii perhe-eliikeuudistus on aina-
kin tilastolukujen valossa onnis-
tunut keskeisissd tavoitteissaan.
Mytis miesleski voi saada el[k-
keen ja samalla syntyy siiiistoii-
kin. Tiimiin voi hieman karkeas-
ti laskea tiivistelmiistii esitetyis-
tii luvuista.

Jos lakiuudistuksessa olisi tyy-
dytty vain miesten leskenelii-
keoikeuden hyviiksyntiiiin nais-
ten tapaan ilman eliikesovihrksen
mytitii syntynyttI erhdnlaista
tarveharkintaa, olisi esimerkiksi
yksityisen puolen miesleskistd
muodoshrnut vuodelle I 993 noin

Eldkesovitus kuitenkin pienensi
miesleskien eliikemenon noin 45
miljoonaan markkaan. Jos lisiik-
si otetaan huomioon naisleskien
eldkesovituksessa syntynyt noin
50 miljoonan markan suuruinen
eliikeviihennys, pii2istiiiin yksityi-
sellii puolella noin 5 miljoonan
markan nettosdiistoon vuonna
1993.

Valtion leskeneldkkeissii eliike-
sovituksen nettohyrity on las-
kettavissa suoraan elikesovitus-
vdhennyksistd, koska saajien pii-
ri oli jo ennen lainuudistusta sa-
ma kuin nykyinen. Niiin laskien
vuonna 1 993 alkaneissaVPEl:n
mukaisissa leskeneldkkeissi syn-
tyi eldkesovituksen ansiosta
siiiistoii ehka toiset 5 miljoonaa
markkaa ja jo aiemmin (vuosina
1990 - 1992) alkaneet VPEL-
eliikkeet vielii piiiille. Muut jul-
kisen puolen el[kej iirj estelmiit
vie16 kasvattavat siiiistoii.

MIKKO PELLINEN
E\iiketurvakeskuksen

tilasto-osaston
projedipritillikk)

>/,

'Iaulu kko,1. l,cskt nelikettl saavien keskimiiiiriiinen lesken- j a
kokonaiselikc vuosina 1985 ja 1989 - 1993.

Vuosi

1985
1989
1990
t99t
1992
1993

1 680
1 796
1 947
2 061
2 077

t 317

Taulukko 5. Vuosina 1989, l99l .ia 1993 alkaneiden valtion les-
krncl:il,lirrir'ir il "''l I , rir rkritri'r'rr rrktorin lcskcnelikkeiden 80miljoonan markanuusieldke-
Leskirtrt:r,.'1'. i. I rr .'ri. t!t!ri,)lr,i ilu,Lliiitt^ meno.

Vuosi

1989
1991
1993

Valtion VPEL
Miehet Naiset
mklkk mk/kk202s t 826
t s42 22001356 2299

Yksityinen sektori
Miehet Naiset
mk/kk mk/kk

. 1200
424 I 374
436 1 467

l'iivistelmli vuotlcn 1993 lopussrr voinrassa olleista yksityisen
st'ktorin uusicn silinniisten nrukaisista lcskeneldkkeistil.

Luku- % Lesken- Pie-
mtiiirii eliike nennys

mk/kk mklkk
Nlieslesket
Ei eliikesovitusta 866 100 I l3l
eliike:

- alkueliike 212 24,5 I 102
- mytis lapsia 654 75,5 I 140

Eliikesovitus tehty
eldke:
- ei pienentynyt
- plenenl
- pieneni nollaan

\aislrskt'r
Ei eliikesovitusta
eliike:

- alkueliike
- myos lapsia

7 488 100

100

4219 100 I 907

2 362
2 411
2 715

31,5
7))
36,3

0
538
604

355

500
6t4

0

I 743
2 476

41,3
58,7

I 799
I 983

I 406

I 473
I 49s

0

Eliikesovitus tehty 30 035
eliike:
- ei pienentynyt 23 l0l
- pieneni 5 476
- pieneni nollaan 1 458

0
567
706
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Naisten ansio
ia eldketurua
eurooppalaisessa

tyo

vertailussa
Suomalaisten naisten ansiotyohon osattistuminen
on eurooppalaisittain korkea. Naisten tyohon
osallistuminen ylittdi myos pohjoismaisten nais-
ten tyossdkdymisen, sill6 osa-aikatyo on suoma-
laisilla naisilla muihin Pohjoismaihin verrattuna
vihdisti. Ty6e!6kettd saavia naisia on van-
huuseldkkeelld olevista naisista eniten juuri Suo-
messa.

Artikkeli perustuu selvitykseen,
jossa on verrattu lakisiiiiteistii
el6kevakuutusta puolisoiden
ty<issiik[ymisen eroj en kannalta
Pohjoismaissa ja Euroopan unio-
nin maissa (Tuominen 1994).
Tarkastelu koskee maiden laki-
siiiiteistii vanhuusel6keturvaa.
Vertailua varten on taustaksi sel-
vitetty naisten ansiotyon kehitys-
tii ja yleisyyttii ndissd maissa.

Hyvinvointivaltio
tyollistddi naisia
Pohjoismaissa
Suomalaisten naisten palkkatyti-
h<in siirtyminen viime vuosikym-
menind eroaa kahdessa suhtees-
sa keski- j a etelieurooppalaisten
naisten ansiotyon kehityksestii.
Suomessa ja muissa Pohjois-
maissa naisten tyomarkkinoille
tulo liittyy monin tavoin hyvin-
vointivaltion kehitykseen. Toi-
nen eroavuus koskee suomalais-
ten naisten vahvaa kiinnittymistii
tyrimarkkinoille.

Hyvinvointivaltion palvelusek-
torin laajeneminen ja palkkatyo-
ta ja eitiyttii yhteensovittava so-
siaalipolitiikka ovat tukeneet
naisten tyomarkkinoille tuloa
Suomessa ja Pohjoismaissa.
Hyvinvointipalveluilla, muun
muassa lasten piiiviihoidolla on
luotu edellytykset naisten ansio-
tytille, samalla kun palvelujen
kehittiiminen on tyollist?inyt huo-
mattavan paljon naisia. Suo-
messa julkisen sektorin osuus
tyovoimasta on nykyisin runsas

neljisosa. Julkisen sektorin
tytintekijoistii valtaosa, noin kak-
si tydntekijiie kolmesia on naisia.

Naisten tytihon osallistuvuutta
helpottavat ja naisia tyollistiiv?it
julkiset palvelut puuttuvat suu-
reksi osaksi useimmista EU-
maista. Esimerkiksi julkisesti or-
ganisoitua lasten piiiv?ihoitoa ei
ole yleisesti tarjolla. Poikkeuk-
sia ovat Pohjoismaihin kuuluva
Tanska sekd Ranska ja Belgia,
jotka ovat tiissd suhteessa ldhem-
piinii Pohjoismaita. Keski- ja Ete-
16-Euroopan hyvinvointival-
tioissa painopiste on selvisti tu-
lonsiirroissa, kun Pohjoismaissa
tulonsiirtojen ohella on laaja hy-
vinvointipalveluja tuottava ja
naisia tyollistdvd julkinen sekto-
n.

Suomalaiset naiset
kokopdivityossd
Toinen suomalaisten naisten
ansiotytille ominainen piirre on
vahva kiinnittyminen tycimark-
kinoille. Tiimii niikyy ennen
kaikkea siinii, ettd suomalaiset
naiset ovat tytrllistyneet pysy-
viiiin kokopiiiviity<ihon. EpAW-
pillisen tytin osuus on ollut vd-
hdinen Suomessa useimpiin
tarkastelun maihin verrattuna.
Erona mytrs muihin Pohj oismai-
hin on se, ettli osa-aikatyti on ol-
lut suomalaisilla naisilla niiihin
vuosiin saakka viihiiistii. Vain
noin kymmenesosa naisista on
ollut osa-aikatytissii, kun muissa
Pohjoismaissa liihes puolet nai-

Suomessa erilainen eptityypillinen tyd, htten osa-aikainen
ja mricirriaikninen tyd, on lisritintymdtin priin. Vasta pidemmrilki
aikav rilillti laman vtiistyttyri voidaan arvioida ep tityyp i lli s ten
tydsuhteiden trendimiiis tti kehitys tri j a kohdentumista
tydvoiman eri osiin, kuten naisiin.
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sista on tytrllistynyt osa-aikai-
sesti.

Leimallista naisten ansiotydh6n
osallistumiselle EU-maissa on
se, ettd naiset ovat tydllistyneet
eneneviissii miiiirin epiityypilli-
siin ty<isuhteisiin. Tyrin osa-
aikaisuus ja mdiiriaikaisuus ovat
lisiiiintyneet samalla, kun naisten
ty<ivoimaosuudet ovat kohon-
neet.

Vaikka naisten tycissiikiiyminen
on parin viime vuosikymmenen
aikana lisiiiintynyt kaikissa EU-
maissa, naisten keskimdiiriiinen
tytivoimaosuus jiiii EU-maissa
yhii alle puolen tyoikiiisistii nai-
sista. Pohjoismaisten naisten ty<i-
voimaosuudet ovat sitA vastoin
liihelH miesten tycivoimaosuuk-
sia, 70-80 prosentin tasolla.

Suomalaisten naisten vakaata
ty6markkina-asemaa osoittaa
osaltaan se, etfd tycitttimyysaste
on ollut pitkii?in pienempi kuin
miesten. Valtaosassa EU-maita
naisten tyottrimyysluvut ovat ol-
leet sen sijaan pysyv?isti miesten
lukuja suuremmat. Mytis pitkii-
aikaisty6tttimyyttii esiintyy EU-
maissa naisilla yleisemmin kuin
miehillii.

Tydllisyystilanne Suomessa on
huonontunut viime vuosina rat-
kaisevasti. 1980-luvun lopun
korkeasuhdanteen vuosista tyrit-
t<imyys on viisin-kuusinkertais-
tunut. Varsinkin laman alkuvuo-
sina miesten ty<ittomyys paheni
nopeasti. Parina viime vuotena
naisten tytillisyystilanne on hei-
kentynyt suhteellisesti enemmdn
kuin miesten, kun mytis naisval-
taiset palvelualat ja julkinen sek-
tori ovat ryhtyneet vdhendmddn
tytivoimaa.

Lisiiksi erilainen ep?ityypillinen
tyo, kuten osa-aikainen ja m?iti-
riiaikainen ty<i, on listitintymiiiin
p?iin. Vasta pidemmiillii aikavii-

lillii laman viiistyttyii voidaan
arvioida epiityypillisten tyosuh-
teiden hendimdistii kehitystii ja
kohdentumista tycivoiman eri
osiin, kuten naisiin.

Lakisddteinen
elSkevakuutus
ja naisten ansiotyo
Ty6eliiketurva on lakisii5teinen
kaikissa Pohjoismaissa ja Alan-
komaita lukuun ottamatta mytis
EU-maissa. VaikkaAlankomais-
sa ei ole lakisiiiiteistii tytieltike-
turvaa, valtaosa palkansaajista on
kollektiivisten lisiieliikejiirjeste-
lyjen piirissii

Kansaneliike on sit'd vastoin Poh-
joismaiden ulkopuolella harvi-
nainen. Pohjoismaiden lisiiksi
vain Alankomaissa j a Isossa-Bri-
tanniassa on yleinen kansan-
eliike.

Useassa EU-maassa maksetaan
tuloharkintaista eldketlli henki-
Itiille, joilla ei ole oikeutta tyci-
eldkkeeseen. Eliikkeiden sosiaa-
lista, eldkevakuutuksesta poik-
keavaa luonnetta kuvaa se, ettii
esimerkiksi Belgiassa eliikettii
maksetaan tulotakuun ja Italiassa
pienituloisten sosiaalieldkkeen
nimellii. Yhteistii tiimiintyyppi-
selle viimesijaiselle minimitur-
valle on juuri tuloharkintaisuus,
eikii etuus viilttiimiittii aifila tirytd
eliikkeen tunnuspiirteit?i.

Viihimmiiiseldketurvaa vastaava
efuus puutfuu kokonaan Saksas-
ta, Luxemburgista ja Kreikasta.

Suurimmalta osalta EU-maiden
kansalaisia puuttuu siten joko
viihimmiiiseliiketurva kokonaan
tai se on viimesijaisen toimeen-
tulofurvan luonteinen efuus.

Naisten ansiotydtii koskevien
selvitysten perusteella voidaan
piiiitellii, ettli naimisissa olevien
naisten eldketurva perustuu EU-

maissa suureksi osaksi miehen
tyiist2i karttuneeseen eliikkee-
seen. Ndin on erityisesti eteliii-
sissd EU-maissa ja Irlannissa,
joissa naimisissa olevien naisten
tyrissiikiiyminen on viihdisint5.

Naimisissa olevien naisten eldke-
turvan ongelmiin on etsitty rat-
kaisua muun muassa eliikeoikeu-
den jakamisesta. Saksassa avio-
liitto- ja perheoikeuslain nojalla
aviopuolisoille avioliiton aikana
kertynyt elSkeoikeus jaetaan
avioerossa tasan, ellei avioeh-
dossa ole toisin sovittu. Kiiytiin-
tri on vielii harvinainen Euroo-
passa.

Vuoden 1996 alusta voimaan tu-
levassa Ruotsin vanhuuseldke-
uudistuksessa on kaavailtu eld-
keoikeuden jakamista vapaaeh-
toisen sopimuksen perusteella.
Ansioeliikeoikeus voitaisiin ja-
kaa aviopuolisoiden kesken vuo-
sittain jo avioliiton aikana.

Miesten ja naisten ty<issiikiiy-
misen eroista johtuvia eliiketur-
vaongelmia ei esiinny foljory-maissa samassa m56rin kuin
Keski- j a Eteld-Euroopassa. Poh-
joismaissa myos naimisissa ole-
vien naisten tyossiikiiyminen on
yleistii. Lisiiksi viihimmiiiseliike-
turva on hyvdtasoinen kaikissa
Pohjoismaissa.

Naisten korkea ty6htinosallistu-
vuus ja kokopiiiviityri selittiiviit
suureksi osaksi sen, ettri Suomes-
sa on Pohjoismaista viihiten, vain
noin neljisosa (27%) sellaisia
vanhuuseliikkeellii olevia naisia,
jotka ovat pelkiin kansaneliik-
keen varassa. Ruotsissa vastaa-
vasti noin kaksi naista viidestii
(41%), Tanskassa noin joka toi-
nen nainen (54 %) ja No{assa
periiti kaksi naista kolmesta
(67 Yo) saa ainoastaan kansaneld-
kettii.

Naisten tytihon osallistumisen

voimakas kasvu 1970- ja 1980-
luvuilla kaikissa Pohjoismaissa
niikyy eliikerakenteessa vasta tu-
levina vuosina ja wosikymmeni-
nii. Tyoel[kkeiden osuus vdhi-
tellen kasvaa ja pelkkiiii kansan-
el?ikettZi saavien osuus pienenee.

Tyoeltikkeen saamisen
ehdoista
Osa-aikaty<i on leimallista nais-
ten tyollisyydelle useassa Euroo-
pan maassa. EU-maiden osa-
aikatyostii 80-90 prosenttia on
naisten tyotii. Lakisiiiiteisissii
tyoeliikkeissii on eldkkeeseen oi-
keuttavalle kuukausi- tai vuosi-
tulolle asetettu minimiraja ja
viikko- tai kuukausityolle viihim-
miistuntimii.iird. Varsinkin niissii
maissa, joissa osa-aikatyti on
yleist6, niiillii minimirajoilla on
suuri kiiytiinncin merkitys. Niii-
hin maihin kuuluvat ennen kaik-
kea Pohjoismaat Suomea lukuun
ottamatta j a useimmat Keski-Eu-
roopan maat.

Koska rajat ovat usein melko ma-
talia, osa-aikaty<i ei viilttiimiittii
jiiii niiiden rajojen alapuolelle ja
siten tyoeliikevakuutuksen ulko-
puolelle.

Stiinncisten ki{avuuden ja osa-
aikatytin vaihtelun vuoksi on
kuitenkin vaikea arvioida sitii,
missd mdiirin minimirajat sulke-
vat osa-aikatyotii lakisiiiiteisen
tyrieliikevakuutuksen ulkopuo-
lelle. Ei-lakisiiiiteisissii jiirj estel-
miss[ minimirajat ovat yleisesti
viel6 korkeampia kuin lakisiiii-
teisissii jiirjestelmiss[. Euroopas-
sa yleisissd tytinantajakohtaisis-
sa eliikejiirjestelmissd tdmd on
ollut ongelma, johon hiljattain
EU:n tuomioistuin on ottanut
kantaa. Osa-aikaisia tyontekijtiitii
ei enii5 voida sulkea niiiden jiir-
jestelmien ulkopuolelle.

Merkittiivii ty<ieliikeoikeutta ra-
joittava tekijii on lisdksi se, ettb
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useimmissa maissa vakuutetuilta
vaaditaan viihimmiiisaika tyo-
vuosia eldkeoikeuden saamisek-
si. Karenssiajat kohdistuvat hen-
kiltiihin, joilla tyriura syystii tai
toisesta jiiii lyhyeksi. Suomen
ohella vain Tanskan, Ranskanja
Belgian tyoeliikej iirj estelmissii ei
ole karenssiaikaa lainkaan. Suo-
men tyoeliikejiirjestelmiin kuu-
kauden pituista karenssiaikaa ei
tdssd vertailussa ole otettu huo-
mioon.

Viihimmiiisaikojen pituus vaih-
telee ylliittiivdsti naisten ansio-
tyon yleisyyden mukaan. Poh-
Jolsmalssa, Jolssa natsten an-
siotyo on yleisfd, tyouran kestolle
asetetut vaatimukset ovat lyhim-
mdt. Ruotsissa ja Norjassa vd-
himmiiisaika vakuutuksen piiris-
sd on kolme vuotta. Suomessa ja
Tanskassa vastaavaa v[him-
mdisaikaa ei ole lainkaan. Sit?i
vastoin Eteld-Euroopan maissa,
joissa naisten ansioty<i erityises-
ti avioliiton solmimisen j?ilkeen
on viihiiisintii, kynnys ty<ieliike-
oikeuden saamiseksi on poik-
keuksellisen korkea, I 5-20 vuot-
ta. Viihimmiiisaikarajoja on vii-
me vuosina korotettu juuri ete-
liiisissii EU-maissa.

Pitkii viihimmdisaikavaatimus
rajoittaa tyoeliikeoikeuden saa-
mista lyhyen tyouran tehneillii
henkiltrillii. Tiiysimii2iriiiselle
eliikkeelle asetettu pitkii kerty-
mdaika verottaa puolestaan lyhy-
en tai katkonaisen tyouran teh-
neiden eldketurvaa. Mitii lyhy-
empi tiiyden eldkkeen kertymii-
aika on, sitii joustavammin mo-
lemmat sukupuolet voivat kartut-
taa tdysim#irdisen etuuden.

Suomen ty<ieliikejtirj estelmiin 40
vuoden kertymdaika edustaa
keskimiiiiriiistii eurooppalaista ta-
soa. Tdth lyhyempi kertymiiaika
on vain muutamissa maissa, ku-
ten Ruotsissa 30 vuotta ja Isos-
sa-Britanniassa ainoastaan 20
vuotta. Lakisd2iteisen ansioeldke-
turvan taso on kuitenkin Eu-
roopan maista vaatimattomin (25
%) juuri Isossa-Britanniassa.
Ruotsin vanhuuseliikeuudistuk-
sen toteutuessa mitddn ennalta

luvattua eldkkeen tavoitetasoa ei
endii ole, vaan eliikettd voi kar-
tuttaa 16 ikdvuodesta alkaen il-
man yldrajaa. Eliikekatto siiilyy
kuitenkin myos uudessa jii4'estel-
mdss6.

Kun arvioidaan tdyteen tytreliik-
keeseen vaadittavaa vakuutusai-
kaa, on otettava huomioon se,
minkdlaisen eliiketason vakuu-
tusaika antaa sek6, onko eliik-

keen mhdrdd rajoitettu joko elii-
kepalkkaa tai eldkkeen suuruutta
koskevalla maksimimiiiiriillii.

Suomen tyrieliikej ii{ estelmdn 60
prosentin taso edustaa - kuten 40
vuoden kertymiiaikakin - keski-
miiiiriiistii eurooppalaista tasoa.
Ainoastaan Isossa-Britanniassa,
Norjassa ja Ranskassa eldketaso
on matalampi ja Espanjassa ja
Portugalissa Suomea korkeampi.

Tanskan ja Irlannin tyoeliiketur-
va ei ole sidottu ansioiden suu-
ruuteen lainkaan.

Eldketasoon vaikuttaa ratkaise-
vasti eliikkeen miiiir[ii koskevat
rajoitukset. Suomen ohella vain
Portugalin j a Italian tyoeliiketur-
vassa eldkkeen suuruutta ei ole
raj oitettu milliiiin tav alla, j oskin
Italian jiirjestelmdssd karttuma-
kerroin pienenee tulojen kasva-
essa. Poikkeuksia ovat myos Ir-
lanti tasaeldkkeineen ja Alanko-
maat, j osta puuttuu lakisdiiteinen
tytiel2ikehrrva. Useimmissa mais-
sa yliiraja on asetettu eldkkeen
perusteena olevalle tulolle, har-
vemmin eldkkeen miiiiriille.

Vaikka eliikkeen miidrdii sdiitele-
viit rajoitukset todenniik6isesti
tasoittavat sukupuolten el[ke-
eroja lakisiiiiteisessd eldketur-
vassa, lisdeliikejiirjestelm?it j a
yksilolliset eliikevakuutukset
vastaavasti kasvattavat eroja.
Tyonantajakohtaiset ja muut li-
siieliikej tirj estelyt sekii vapaaeh-
toiset eldkevakuutukset ovat Eu-
roopassa laajasti kiiytrissii. Eri
maiden eldketasoj en j drkevii ver-
taaminen edellyttii?ikin monien
maakohtaisten ja alueittaisten
erojen huomioon ottamista, ku-
ten juuri ei-lakisiiiiteisen eldke-
vakuutuksen tarkastelua.

Liihde:
Tuominen, Eila: Puolisoiden tytissii-
kiynnin muutokset ja elSketurva.
Tyoeliikepdivd 15. I I . 1994 Helsingin
Messukeskuksessa. ElSketurvakes-
kus, moniste.

EILA TUOMINEN
Ekiketurvakeshtksen

tutkija

Naimisissa olevien
naisten eltiketurvan ongelmiin

on etsitty ratkaisua mytiskin
e I ti ke o i keu d e n j a k ami s e st a.
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Valtion talousarvion raam it
edelleen ahtaat

Talouden paremmat ndkymdt eivdt ole helpotta-
neet valtion talousarvioesityksen tekoa. Vuodes-
ta 1991 asti menot ovat selvdsti ylittdneet tulot,
mikd on johtanut massiiviseen velanottoon. Vel-
kojen korot ja takaisinmaksu heijastuvat koko
Ioppuvuosikymmenen talousarvioihin suurina
sdistotarpeina. EU-jdsenyys kaventaa edelleen
valtiontalouden liikkumavaraa, koska hyodyke-
verojen yksipuolinen korottaminen on vaikeaa.

Valtion woden I 995 talousarvio-
esitys ei tyoeliikkeiden niikrikul-
masta sisiil 16 merkittlivii muutos-
hanlJceita. Hiljaiselo johtuu vuo-
den 1994 alusta tehdyste eliike-
uudistuksesta j a ty<imarkkinajiir-
jestojen ensi keviidseen jatkuvi-
en sosiaalimenotoimikunnasta
periytyneiden vaihtoehtojen
selvittelystii.

Kaksi ty6eleketurvan kehiftemi-
seen liittyviiii kannanottoa on
talousarvion yleisperusteluista
loydettiiviss[. Tyontekij?in eliike-
maksusta on todettu, etfd se alen-
taa TEl-indeksin pistelukua,
vaikka piiiitoksiii asiasta ei vielii
olekaan tehty. \fksilollisen var-
haiseliikkeen ikiiraja on yleis-
perusteluiden mukaan tarkoitus
edelleen nostaa 60 vuoteen.

Tulot ja menot edelleen
epdtasapainossa
Talousarvioesityksen menoj en
loppusumma on kaksi miljardia
markkaa edellisen yuoden vas-
taavaa suurempi eli 196 miljar-
dia markkaa. EU-jiisenyyden on
arvioitu kasvattavan menoja noin
l4 miljardilla markalla, mutta
pankkituki supistuu I I miljardil-
la markalla. Menoista 24,5 mil-
jardia markkaa kuluu valtion ve-
lan hoitoon.

Valtiontalouden tulojen arvioi-
daan kasvavan 9 miljardia mark-
kaa yuoden 1994 budjetista 135
miljardiin markkaan, josta ve-
roilla katetaan 105 miljardia
markkkaa. EU-jiisenyys lisii?i tu-
loja nelj?i miljardia, verotulot
kasvavat kaksi miljardia, uusi
kiinteistolaitos tuottaa miljardin
ja muiden tulojen nettokasvu on
kaksi miljardia markkaa.

Tyottomyysturvassa
sdistojd
Vuonna 1995 TEl-indeksiin ja
kansaneliikeindeksi in tehdiiiin
normaalit yuositarkistukset, mut-
ta edellisinii vuosina tekemiittii
jaaneita tarkistuksia ei makseta.
Tyoeliikeindeksin muutos vuo-
desta 1994 on 1,4 prosenttia ja
kansanelikeindeksin 1,9 pro-
senttia. Ty<intekijiin eliikemak-
sun korotus on otettu vdhentd-
vdnd huomioon TEl-indeksin
muutoksessa. Ty<ittrimyysturvan
perusp6ivdrahaa tarkistetaan 2
markalla eli 1,7 prosentilla.

Sosiaali- ja terveysministeririn
hallinnonalalla suurin yksifftinen
muutos on tyrittrimyysturvan
menojen supistuminen, vaikka
turvan kattavuutta laajennetaan
ulottamalla tytitttimyyskassan
jiisenyys yrittajiin.

Ty<itt<imyysturvan heikennyk-
senii hallitus ehdottaa piiivdrahan
saannin perusteena olevan tytis-
sdoloehdon pidentiimistii yhteen
vuoteen. Samalla pidennetiiiin
uuteen 500 piiiviirahapiiiviin
enimmdismddrddn oikeuttavaa
tycissdolovaatimusta. Seuraukse-
na on yh6 usearnman tyott<imiin
siirtyminen piiiviirahalta tyci-
ministeritin alaan kuuluvan ty6-
markkinatuen piiriin. Sosiaali- ja
terveysministerion menot vd-
henevdt 1,7 miljardia markkaa ja
vastaavasti tyoministeri<in menot
kasvavat 1,5 miljardia markkaa.

Kaikkiaan tyottrimyysturvaan ar-
vioidaan kuluvan 9,2 miljardia
markkaa ja tyomarkkinatukeen
3,9 miljardia markkaa. Koko-
naismiiiird pienenee vuoden I 994
varsinaisen j a lisdtalousarvioiden

mdirirahoista 7,7 miljardia
markkaa.

Vuodesta 1995 alkaen ty<inteki-
jiin eliikemaksu ja tytittdmyys-
vakuutusmaksu otetaan huomi-
oon tyotttimyyspiiiviirahan ja sai-
rausvakuutuksen piivdrahan
suuruutta mdiird8liessii eli piiivii-
raha lasketaan niiillii maksuilla
vdhennetysth palkasta. Palkka-
peruste ja piiivdrahat pienenevdt
siten noin 5 prosentilla.

Rahoitukseen
hienosddtod
Kelaan menevd valtion rahoitus
ohj ataan pelkiistiiiin kansan-
eliikkeisiin seki rintamasotilas-
eliikkeisiin ja valtion osuus sai-
rausvakuutusmenoista loppuu.
Budj etista tulevan rahoituksen
kokonaismidrii pysyy 2,3 mil-
jardissa markassa, jonka lisiiksi
Kela saa arvonlisdveron fuotos-
ta 2,4 mlljardia markkaa.

ETA-siiiinnosten vuoksi tehdiiiin
muutos, j olla sosiaaliturvamak-
sujen kiiyttti lapsen hoitotukiin,
vammaistukiin ja asumistukiin
loppuu. Kaksi edellistii siirtyvtit
kokonaan valtion rahoitettaviksi
ja asumistuissa valtion rahoitus-
osuus on 56,5 prosenttia jakun-
tien 43,5 prosenttia.

Vakuutettuj en niikcikulmasta
maksurasitus lieviisti kevenee,
koska verovdhennyskelpoisen
tytieliikemaksun korotus kolmes-
ta neljiiiin prosenttiin korvataan
alentamalla vakuutetun kan-
saneliikemaksua yhdelli prosent-
tiyksik<illii verodyriltd. Veroa
maksavilla eliikeliiisillii kansan-
eldkemaksun alennus niikyy
kokonaisuudessaan, koska tytl-

elSkemaksun muutokset eivdt
vaikuta eldketuloon.

Tydnantaj ien ty<ieldkemaksun
yhden prosenttiyksikon korotuk-
sen lisiiksi sairausvakuutusmak-
su nousee 1,45 prosentista 1,6
prosenttiin. Alennetun tyritt6-
myysvakuutusmaksun piiriS
laaj ennetaan koskemaan palkka-
summan ensimmdistd viitta mil-
joonaa markkaa, vuonna 1995
alennettu maksu on 2 prosenttia
palkoista. Viisi mi lj oon aa ylitta-
viistii palkkasummasta maksu on
6, I prosenttia palkoista.

Maltillisen optimistinen
Thlousarvioesitys on laadittu ar-
vioimalla vuoden 1995 koko-
naisfuotannon kasvu 4,5 prosen-
tiksi. Tyottrimyysasteen arvioi-
daan vdheneviin I 6,5 prosenttiin
ja ruoden 1995 inflaatioksi ole-
tetaan 2 prosenttia. Reaalian-
siotason on arviotu kasvan pro-
sentilla vuodesta 1994.

Liihtoolettamuksia ei voi pitii?i
pessimistisind. Julkisuudessa on
tyotttimyysennustetta pidetty
suhteellisen optimistisena arvioi-
tuun talouskasvuun verrattuna.
Talouskasvusta taas on esitetty
suurempiakin arvioita. Kansan-
talouden ldhto nopeampaan kas-
vuun ei silti viiljennii valtionta-
loutta, se vain pienentdi lainanot-
totarvetta.

BO LUNDQVIST
Ekiketurvakeskuksen

erityistutkija
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E LAKESAASTOT S E U LOTTAVI
Pentti Kostamon johtama Tyo-
eldkelaitosten Liitto juhli syksyl-
lii kolmekymmenvuotista taival-
taan ty<ieliikelaitosten yhteisenii
edunvalvojana ja yhteistoiminta-
elimen6.

Liiton perdsimessd pitkiin ru-
peaman uurastanut Kostamo sa-
noo, etti Telan toiminta joustaa
aina yhteiskunnan ja jiisenyh-
teistijen tarpeiden mukana. Pai-
kalleen ei ole varaa jiimiihtiiii.
Tyosuunnitelmat muuttuvat ajan
haasteiden rytmisse. Alkuvuosi-
na Telan tdrkein tehteva oli luon-
nollisesti uudenuutukaisen tyti-
eliikejiirj estelmdn perusperi-
aatteiden j a ideologian tunnetuk-
si teko.

- Tiiniiiin tiedottamisella on edel-
leen merkittdvd painoarvo, mut-
ta muut yhteistoimintatehtevat
ovat vuosien saatossa lisiiiinty-
neet, sanoo Kostamo.

EU ei mullista mitAdn
Eduskunta on juuri haastattelu-
piiiviinii aloittanut Suomen EU-
sopimuksen kiisittelyn tiiysistun-
nossaan. Istumme jo ikliin kuin
Euroopan porstuassa, sisiiZinkut-
sua odotellen.

- Euroopan unioni ei tuo mitaan
mulli stavaa tyoeliikej iirj estelm?in
ndk<ikulmasta katsottuna, va-
kuuttaa Kostamo. Suomen laki-
sddteinen tyoeliikevakuutus on
j?itetty vakuutusdirektiivien ul-
kopuolelle. EU ei puutu laki-
sddteiseen sosiaaliturvaan. Jdsen-
maat p[dttdviit siit2i itse.

Ulkomainen vakuutusyhtio EU:n
alueelta voi tietysti tulla mei-
kiil2iisi lle tyoeliikevakuutus-
markkinoille, mutta sen on so-
peuduttava tiikiiliiisiin oloihin,
osallistuttava myos yhteisiin
siiAntciihin. Luvan myontiiii edel-
leen Suomen viranomainen, joka
sitten mycis valvoisi yhtitin toi-
mintaa. Niiin yhti<i integroituisi
Kostamon mukaan suomalaiseen
jiirjestelmiiiin.

- EU:n jdsenend pddsemme vai-
kuttamaan asioihin jo niiden
valmisteluvaiheessa. ETA:n ti-
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Toirnitusiohta$ Pe o:
Tyiiel5kela itosten Li iton (Iela! toimitusjohtaja Pentti Kostamon m ie-
lestd elSkesddsttiille on etsittf,vd kaikkien maksaiaosapuolien yh-
teinen hyviksyntii kolmikantapohialla. Kun maksaiat yhdessd hy-
viksyvSt tulevat siSsttit, muutokset onnistuvat tuskattomasti. Kon-
sensuksen evaat ovat ilmiselvSsti ltiytymiisse, sanoo Kostamo.



YHDESSA ESIIN
lanteeseen verrattuna parannus
on huomattava. Meidiin on seu-
rattava tarkasti, mitii esimerkik-
si direktiivirintamalla tapahtuu,
pohtii Kostamo.

Sijoitukset pysyvit
kotimaassa
Kostamo ei pidii todenniikriise-
nd, ettii tyoeliikevaroja alkaisi
virrata EU:n myotii ulkomaille,
ainakaan missddn suuremmissa
miiiirin.

- Erilaista kiinnostusta tietysti on
aina esiintynyt ja esiintyy nytkin,
mutta se on ollut viihiiistii. Ja
ovathan ulkomaiset sijoitukset
olleet sallittuja jo nytkin, muis-
futtaa Kostamo.

EU:lla on vaikutuksia tyoeltke-
varojen sijoitustoimintaan, kos-
ka unionilla on selvdsti tiukem-
mat katemdiiriiykset. Niiden
avulla sdidelliiiin tarkasti esi-
merkiksi liian suurten riskikes-
kittymien syntymistii.

Niinpii Suomessa ollaan parhail-
laan uusimassa vakuutusyhtiola-
kia. Tarkoitus on shdtdd muun
muassa, ettii vakuutusyhti<in
vastuuvelka on katettava satapro-
senttisesti.

- Tilannetta helpottaa kuitenkin
se, ettd samassa yhteydesst nos-
tetaan katekelpoisten instrument-
tien mddr[d. Myos ETA-maiden
osakkeet ja pcirssinoteeratut pa-
perit tulevat katekelpoisiksi, sa-
noo Kostamo.

Takaisinlainaus
romahtanut
Eliikevakuutusyhtioiden sij oirus-
kannasta tel-takaisinlainaus ja
sijoituslainaus ovat perinteisesti
haukanneet leijonanosan. Inves-
toinnit ovat kuitenkin olleet vii-
me wosina lamassa, ja yritykset
ovat mieluummin maksaneet lai-
nojaan pois kuin ottaneet uusia.

- Rahoitusmarkkinoiden muu-
tokset ovat tietysti heijastuneet
mytis tytieliikesij oituksiin. Pidiin
siitii huolimatta takaisinlainausta
yhii hyviinii keinona yritystoi-

II

minnan j a tuotantoeldmdn tarvit-
seman rahoituksen hoidossa, sa-
noo Kostamo.

Takaisinlainauksen mddrd onkin
pudonnut melkein puoleen vuo-
den 1990 tasosta. Lainat eivdt
tahdo kiiydii kaupaksi.

- Takaisinlainauksen ehtoja jou-
dutaan katsomaan entistd tar-
kempaan. Korko on my<is ensi
!,uonna 6,5 prosenttia, mutta sii-
hen on pantava lisiiksi vakuuk-
sista aiheutuvat kustannukset
piiiille. Ja lisiiksi koron jousta-
mattomuus on ongelma. Ei ole
mik2iiin ihme, ettii tel-takaisin-
lainaus on romahtanut, pddttelee
Kostamo.

Lainapainotteisuus
v6istyy
- Lainapainotteisesta sijoitus-
toiminnasta ollaan epiiilemiittii
siirtymiissii tyrieliikepuolella en-
tistd monipuolisempiin sijoi-
tusvaihtoehtoihin.

Kun vaihtoehtoja tulee lis65, kas-
vavat tietysti myos riskit.

- Riskien lisddminen on kaksi-
piippuinen asia. On varauduttava
myos siihen, ettii riskit alkavat
jonain piiiviinii toteutua, aprikoi
Kostamo.

Pentti Kostamo sanoo, ettii jos
riskisijoituksia halutaan nyt lisii-
tii, eliikelaitosten vakavaraisuut-
ta taytyy vahvistaa. Omien piiii-
omien lisiihankinnasta suhteelli
sen pienillii piiiiomilla toimiviin
eldkevakuutusyhtiriihin on julki-
suudessakin jo keskusteltu.

Hin sanoo kuitenkin samaan
hengenvetoon, ettd ei ole silti vii-
sasta sekddn, ettii kaikki munat
sijoitetaan samaan koriin. Erilai-
sia sijoituskohteita on syytii et-
s1a.

Kostamo muistuttaa, ettii Tela ei
suinkaan tee eikii ohjaa kiiytiin-
n<in sijoituspii2itoksiii. Ne teh-
diiiin eliikelaitoskohtaisesti. Sii-
tii on tyomarkkinajiirjest<ijen ja
tytieliikeyhtioiden kesken selke-
dsti sovittu. Telan rooli on hank-

kia tutkittua tietoaja tilastoida si-
joitustoimintaa muun muassa
luotonantoneuvottelukuntansa
tarpeita silmiillii pitiien. Telan
puitteissa voidaan mycis keskus-
tella ja neuvotella sijoitustoimin-
taan liittyvistii kysymyksistii.

Konsensuksen evddt
Tyoel2ikkeiden rahoitus ja kan-
nettavilla maksuilla saatavat
edut ovat tiukasti sidoksissa kes-
kenddn. Kari Puron nimed kan-
tava toimikuntatyo on kiiynnis-
si, ja ratkaisumalleja eldkeme-
nojen kasvun kurissapitiimisek-
si haetaan koko ajan. Tapetilla
ovat niin eliikepalkan laskenta-
s66nnot, indeksijiirjestelmii kuin
varhaiseldkkeetkin.

- Suunta on nyt niihdiikseni ylei-
sesti hyv5ksytty: maksettavat
eliike-etuudet on voitava sopeut-
taa yhteiskunnan ja tyoeliimiin
niihtiiviss?i oleviin muutoksiin ja
maksajien maksukykyyn. Sekii
Tasavallan Presidentti Ahtisaa-
ren, Pekkasen tyoryhmiin ettii
Sosiaali- ja terveysministerion
tavoiteohjelmassa esitetyt linja-
ukset ovat samansuuntaisia.
Eviiiit konsensuksen ltiytymiselle
ovat olemassa, uskoo Kostamo.

-Tytrryhmien tehtiivii on etsiiija
laskea k?iytett?ivtit siiiisttivaih-
toehdot. Kolmikantaan perustu-
va neuvottelujiirjestelmii hioo sit-
ten yhteisvoimin toteutuskelpoi-
sen ratkaisun.

Kostamo vakuuttaa, ettd sanelu-
ratkaisuilla ei saada koskaan mi-
tiiiin hyviiii tulosta aikaan. Tyo-
eliikejiirjestelmii on oppinut hoi-
tamaan asiat siten, ett'i maksu-
miehet i stuvat neuvottelupciytd;in
ja hakevat yhteisesti hyviiksyt-
llivdn ratkaisumallin, jonka taak-
se jokaisen on helppo sitoutua.
Niiin viiltet?idn yhteiskunnal-
listen ristiriitojen kiirjistyminen.

- Julkisen sektorin eliikkeiden
suuri uudistus viime vuoden-
vaihteessa oli hyvii esimerkki sii-
td, miten asiat on hoidettavissa
yhteistuumin. Pientii porua aina
syntyy, muttei mitiidn sen vaka-
vampaa.

Kaksi maksajaa
kestdd paremmin
Palkansaaj ien tyrieldkemaksun
aikaansaaminen oli hyvh esi-
merkki siitii, ettii maksut otetaan
kylld vastaan, jos ne havaitaan
tarpeelliseksi.

- Palkansaajat ymmdrtdvdt var-
sin hyvin, ettii tyrieliiketurvasta
tiiytyy ja siitii kannattaa myris
maksaa. Palkansaajien tyoeliike-
maksu opetti, ettd jos eldke-etu-
ja halutaan parantaa, se tuntuu
myos rahapussissa, sanoo Kos-
tamo. Jos maksajan mielestd tuo-
te on rahan arvoinen, se tiiytyy
voida yhteiskunnassa mycis hy-
viiksyii.

Ty<ieliikejiirjestelmdn asiantunti-
joiden tehtiivd on Kostamonmie-
lestd laskea eri eldkeratkaisujen
hyviit ja huonot puolet, esitt[ii
vaihtoehdot neuvottelijoille. On
uskallettava mycis sanoa selkeds-
ti iiiineen, jos joku vaihtoehto so-
pii huonosti tyoeliikejiirjestel-
miiiin ja sen tekniikkaan.

Vissi ero
Kostamo arvostelee diplomaat-
tisin sanak[intein valtiovarain-
ministeririn virkamiesten aina
silloin tiilkiin esille nostamia
eliikepoliittisia esityksiii:

- Ne ovat useimmiten pelkiistiiiin
leikkausehdotuksia. Tavoitellaan
valtion- tai kansantalouteen sdds-
tojii miettimiittd sen kummem-
min, ovatko ne toteuttamiskel-
poisia edes eldketeknisesti saa-
tikka sitten vietdvissd piiiit<ik-
senteossa ldpi.

Tyoeliikejiirj estelmdn edustajat
pyrkiviit huolellisen valmistelun
ja kolmikantapohjalla k?iytiivien
neuvottelujen avulla yhteisesti
hyv2iksyttiiviin ratkaisuihin, joi-
hin kaikki osapuolet voivat sitou-
tua.

- Tiiss5 on vissi linjaero meiddn
ja valtiovarainministerion viilil-
lii, piiiittiiii toimitusj ohtaj a Pentti
Kostamo.

klrsti: Jouko Moilanen
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Hetun pyynntistd
Hepuli?

Edellii oleva puhelinkeskustelu
on lainattu ApuJehden pilapiir-
roksesta. Taiteilija Kunnas kuvaa
siinii Periikyliin tytrin soittelua
kotiinsa maalle.

Mielestiini keskustelussa tulee
erittiiin hyvin esille henkiltitun-
nuksen kiiytttion liittyvii nyky-
ongelma. Oikeusviranomaiset j a
tietosuoj avaltuutettu antavat sa-
lassapitlimisneuvoj a viisaan van-
hemman tapaan. Kansalainen
vain ei tiedii, kuinka eliiii kysyji-
en kanssa. Eipii ihme, ettii ki{oi-
tukseni Helsingin SanomienMe-
raskynii-palstalla 24.9.199 4 sai
kuvasarjan ndhneistii usean toi-
mittamaan Avun sivun minulle.

Olen saanut muutakin aineistoa
keskustelun jatkamiseen. Ruot-
sissa ilmestynyt 550-sivuinen
komiteamietintci Personnummer
- integritet och effektivitet, SOU
1994:63 sisiiltiiii paljon mielen-
kiintoista. Mietinncin toimeksi-
anto pyrki henkikitunnuksen
kiiyt<in rajoittamiseen ja mietin-
ntissd sellaista esitettdnkin. Kui-
tenkin liihes puolet komitean
asiantuntijoista on tunnuksen ny-
kyisten sdddristen kannalla. Mo-
net mietinnostd annetut lau-
sunnot ovat samoin sellaisia, ettd
Dagens Nyheter saattoi
20.10.1994 otsikoida "Ei vasten-
mielisyyttii henkil<inumeroa koh-
taan".

Terttu H:n tapaus
Hdmeen Sanomien piiiitoimitta-
ja Terttu Hiikkinen otti lehdes-
siiiin 17.9.1994 kantaa henkilti-
tunnuksen puolesta otsikolla
"Hdkkis-Tertut tarvitsevat so-
tua".

-Tiissii matti virtasten, maija
mdkisten, liisa lehtosten - ja terttu
hdkkisten - maassa sotuhrnnus on
monissa muissakin tilanteissa
kuin viranomaisissa asioidessa
ainoa varma tapa viilttiiii sekoit-
tamasta kokonimikaimoja toi-
siinsa. Jos sotua nyt ryhdytiiiin
kovin pihtaamaan, saman nimi-
sille ihmisille aiheutuu suurta
haittaa. Yhii useammalle kiiy ku-

- Joo, joo, Aiti, kyllti mind muistan,
ettii Sind sanoit...

- Niin se on pidettivd visusti piilossa taalla
kaupungissa... Ainoataan eisaa pois antaa.

- Niin, ettd se on mun ikioma. Henkilokoh-
tainen aarteeni, tarkoin varieltava salai-
suuteni.

- Joo, mun kallein tavarani, jota pittid vii-
meiseen asti variella... ettd sitti ei saa nay-
tell6 eikd antaa vieraille miehille

- Mutta diiti hyv6, kun tdillii kaupungissa ei
saa mitaan, ei edes nakkia nakkikioskilta,
ilman henkilotunnusta.

Rekisteriin pdisyti
rajoitettava
Viiiirii tunnistaminen, vaikka il-
man henkilotunnustakin, voi olla
kiusallista. Sen olen muutamaan
kertaan todennut y6n myohiiisinii
tunteina, kun ytiradiossa soitetun
musiikkikappaleen jiilkeen in-
nostunut ihailija haluaa veljen-
pojalleni esittiiii positiivista pa-
lautetta. Silloin toivoisi, effli niin-
kin avoimeen rekisteriin kuin
puhelinluettelo voitaisiin pii?isyii
aikarajoittaa.

Ruotsalaismietinnossd on sikii-
Itiisen tilastokeskuksen kysely-
tutkimus. Sen mukaan 29 pro-
senttia haastatelluista oli ollut
tilanteessa, jossa oli tuntunut
epiimiellyttiivdltd antaa hen-
kilonumeronsa. Vastaavasti 49
prosentilla ei ollut ollut tiillaista
tuntemusta ja perdti 2l prosent-
tia ei osannut sanoa tai ei ollut
ajatellut asiaa.

Mistii sitten on syntynyt vasten-
tahtoisuus kayttAa numeroansa?
Haastattelij oiden syyehdokkaan
"Koska numero helpottaa rekis-
terien yhdistelyii" oli tykoniiiin
tuntenut vastaajista 18 prosent-
tia usein ja 34 prosenttiajq.qS.rt.
Vastaavat pro senttiluvut " v d[in-
kiiyttin riskin kasvamisen" koke-
neilla olivat 2l ja 42.

Varmaan vastaukset Suomes-
sakin olisivat samansuuntaisia.
Kun suuri yleisti niiin ajattelee,
olisi rekisterien hoitamisessa
huomio kiinnitettiivii toisaalta
rekisterien yhdistelyyn ja toi-
saalta viitiriin henkiltillisyyden
kiiyttin estiimiseen.

Ehkii taaskin on syylli toistaa, ettli
rekisterien vertailu ja yhdistely
on tdysin mahdollista ilman hen-
kilotunnustakin. Jos on mielen-
kiintoa ja varoja hankkia luvat-
tomasti jokin rekisteri, niin on
vain vdhdn vaivalloisempaa ja
hieman epdvarmempaa sekd
virhealttiimpaa poimia sieltii
vastinhenkiltit nimellii tai muilla
kriteereillii. Ja ainahan voi sitten

ten minulle ja toiselle hdmeen-
linnalaiselle Terttu Hdkkiselle,
jotka on sekoitettu sen seitsemdn
kertaa, kirj oittaa Terttu sujuvasti
omasta kokemuksestaan. Lai-
naan hiintd sanatarkasti, vaikka
sotu-sanasta en pidiikiiiin.

Kolumni jatkuu: "Ensimmiiisen
kerran kuulin kaimastani odotel-
lessani leikkaussalin porstuassa
puolitokkurassa selkiileikkauk-
sen alkamista. On oltava tarkka-
na, kun on kaksi saman nimist6,
sanoi hoitaja paperini n?ihtyiiiin.
Leikkausta seuraavana p2iiviinii
tuttavat tulivat tervehtimthn,
mutta heille kerrottiin, ettii Tert-
tu Hiikkinen on piiiissy jo pois.
Kotiviiki, joka oli ndhnyt minut
edellisiltana pahoinvoivana, let-
kujen ympiiroimiinii surkimuk-
sena, jdrkyttyi kuultuaan, etten
ollut sairaalassa. Mihin olin
"pddssyt"?

Anne l:n tapaus
Helsinkiliiinen Anne Isomursu
oli kirjastossa saamastaan pal-
velusta tiitynyt 3.11.1994 Helsin-
gin Sanomien mielipidepalstalle
purkamaan niikemyksiiiiin hen-
kiltitunnushysteriasta ja virka-
valtaisuudesta.

Kirjoittaja oli ollut palauttamassa
poikansa lainakirjoj a kirj astoon.
"Pyysin vilkaisemaan ndyttriruu-
dusta, tuliko kaikki palautettua.

Yll?ityksekseni minua vaadittiin
todistamaan henkiltillisyyteni
virallisella asiakirjalla (opis-
kelijakortti ei kiiynyt) ja esittii-
m66n lapseni kela-kortti, jolla
todistaisin lapsen omakseni. Vaa-
timus tuntui suhteettomalta, kun
ajattelee, ettii jokaisen lainaajan
ja kirjaston etu on, ettii kirjat pa-
lautuvat ajallaan."

Kun iiiti-Anne selvitti kohtelunsa
virkavaltaisuuden taustoja, kdvi
ilmi, ettd ki{astotoimen hallin-
nosta oli tullut tiukkasanainen
kirje, jossa kehotettiin paran-
tamaan asiakkaiden tietosuojaa.
Esimerkkejii kirjeessii ei ollut
ollut, vain viittaus asiakaspalaut-
teeseen, jonka mukaan kirjas-
toissa tapahtuu tietosuojan louk-
kauksia. Tiimiin johdosta kir-
jastotoimi oli kirjeen mukaan
tietosuoj aihmisten erityisessd
tarkkailussa.

'Nayttiia silta,eB;i kaikkea sala-
taan samanarvoisena ja virka-
miehet tahoillaan kiirehtiviit en-
nakoimaan ihmisten pelkoja.
Mielestiini ihmisiii pitiiisi kan-
nustaa k?iyttiimiiiin jokapliiviii-
sessd kanssakdymisessh arkij dr-
keiiiin ja luottamaan ihmistunte-
mukseensa". Niiihin kirj oittajan
tapauksestaan muodostamiin
mielipiteisiin on helppo yhtyii,
hyv?i ettii hiin jaksoi sorrettuna-
kin tarttua kyniiiin.
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hertitellii kaikki samannimiset,
on se silloinkin tarkempaa kuin
ldysin osoitteeton jakelu.

Jos taas jollakulla on luvallisesti
hankittu rekisteri, niin on kiu-
santekoa kieltee yksinkertai-
simmat ja oikeusturvan takaa-
vimmat keinot tietojen yhdiste-
lemisess6. Ruotsissakaan ei
kiistetii henkikinumeron tehok-
kuutta, olihan komitean toimek-
siannossakin vaatimus, etti ta-
loudelliset vaikutukset on sel-
vitettava. Ndmii on tosin otettu
huomioon vain ylimenokauden
osalta, niitii pidentien. Tur-
hautuneimmat kohdat mietinnrin
eridvissii mielipiteiss?i koh-
distuvatkin tiihdn puoleen, verra-
taan numeron kieltamisfii siihen,
ettii pankkiry<isttij en pelossa
kielletiiiin pankinkonttorit.

Laiskanpulskea
tunnistaminen
Henkiltin tunnistaminen on vaa-
tiva ja joskus kiusallinen tehtlivii.
Pystyyk<i henkiltiksi A itseiiiin
viiittiivii esitt'dmiiiin sellaiset tie-
dot, joita muulla tavalla saatui-
hin tietoihin vertaamalla voidaan
olla varmoja A:n henkil<illi-
syydestti. Onko A esimerkiksi
riittavesti passikuvansa niikoi-
nen.

Jos epdselvyyttii mydhemmin
syntyy, on mukava, jos esitetys-
tii henkiltikortista on kirjoittanut
muistiin jotakin, jolla vbi osoit-
taa korttia huolella lukeneensa.
Silloin voi olettaa myos kuvaa ja
henkiltiii vertaillun. Meksikossa
pankkihenkil<i kirjoitti kuittiin
passista kaksi nuoremman poika-
ni etunimed. Ehkii henkikitun-
nuksen loppuosan neljii merkkiii
kirjoittaa nopeammin. Tuskinpa
"puotipuksu" voi tiill?i merkkiyh-
distelmiillii tyhjentiiii pankkitiliS,
aika ovela hiin saa olla onnis-
tuakseen.

Ruotsissa on kiiyty liipi henkilti-
numeroon liittyvii oikeusasia-
miehen ja -kanslerin aineisto.
Oikeusasiamieheltii l<iytyi vuo-
silta 1978 - 1993 noin 70 asiaa,
niistii puolet 9O-luvun puolelta.
Varsin yleinen virhe niiytti olleen
se, ettii valtakunnallisesta SPAR-
rekisteristii kysyttiiess?i oli otet-
tu toisen samannimisen henkilo-
numero. Erityisesti sita oli ta-
pahtunut verotuksessa ja verojen
perinnissd. Eikd viranomainen
aina ollut nopea edes virhettii5n
korjaamaan.

Toinen virhetyyppi, jota olen
kuullut Suomessakin esiinty-
neen, on tekaistun numeron syn-
nytdminen, "kun kone ei ota tie-
toja vastaan ilman numeroa".
Kun tiillainen tarve on kiistaton,
olisi ohjelmissa oltava mahdol-
lisuus viiliaikaiseen numeroon.
Mutta katalaa on, jos se on sa-
manlainen kuin jo k?iytossii ole-
va ja p56see toisiin tietojiirjes-
telmiin.

Oikeuskansleri oli tutkinut va-
hingonkorvausvaatimuksia. Nii-
tii oli henkiltinumeron kiiyttoon
liittyen ollut vuosittain lqrmmen-
kunta. Henkiltiiden sekaantumi-
sesta oli mii.iiriitty melkoisia kor-
vauksia, ei tosin sellaisiakuin oli
vaadittu. Kai huolimattomuuksia
henkiltin tunnistamisessa voi-
daankin torjua vain muuttamalla
vahingot selvittelyn jiilkeen sel-
viksi markoiksi.

Tietenkin mycis petosasiat, jois-
sa henkilotunnus on mukana
muiden henkil6tietoj en j oukossa,
on selvitettdvii. Olisikohan meil-
liikin niiistii koottava tietosuo-
japuolelle jonkinlainen tieto-
pankki, ettei oltaisi pelkkien
kuulopuheiden varassa. Vaikka
etrkiipii ne kaikki kerrotaan leh-
disttissiikin, totesihan yksi ruot-
salaisasiantuntij a tuskastuneena,
ettii aina on toimittaja ja valo-
kuvaaja paikalla, jos erehdyk-
sessii j oku satayuotias kutsutaan
neuvolaan.

Lomakkeet ja tulosteet
- Montako lasta? kysyy virkaili-
ja naiselta, joka hakee elatus-
apua.
- Viisi, vastaa nainen
-Nimet?
-Ville.
- Ent?i muiden nimet?
-Ville
- Eihiin kaikilla lapsilla voi olla
sama nimi! Voi hyvdnen aika
sentiiiin.
- Niin mutta kun on.
- Uskomatonta, virkailija huo-
kaa. Miten te itse erotatte heidiit
toisistaan.
- Sukunimen perusteella.

Kauppiaan ja muun kysyjiin oli-
si harkittava, onko asiakkaasta
kulloisessakin tilanteessa panta-
va muistiin jotakin, kysyiiko ni-
meii ja vieliipii henkilotunnusta.
Miksi pitiiisi olla kiinnostunut
selviillii setelirahalla maksavan
ostajan nimestii, paitsi jos ei
takuutodistukseen. Jos taas rahaa
vaatimatta attaa taYaraa kotona

tarkasteltavaksi, niin henkilti-
tunnus pantiksi saatuna ei juuri-
kaan helpota hinnan perimistii
valheelliselta ostajaita, ei yht?iiin
nimeii ja osoitetta enempdd.

Lomakesuunnittelij at taitav at
lomakkeelle nimen yhteyteen
aina varata tilan henkilotun-
nukselle. Kun paperia sitten tiiy-
teflidn, tunnusta kysytiiiin, vaik-
ka tietoja ei aiottaisi rekisteriin
viediikii2in. Ehkiipii suuren ylei-
s<in vastenmielisyyden tunnot
vdhenisivdt, jos tunnusta ei tur-
haan kysyttiiisi. Toisaalta yleis<in
kanssa tekemisissd olevalle
tyonantajan on annettava tarpeel-
linen tietdmys vastata henki-
Ititunnustakin koskeviin kysy-
myksiin sekli yrityksen henkilo-
rekistereihin ja tietosuojaan ylei-
semminkin. Myris rekisterise-
loste on hyvti olla saatavilla.
Huolellisuuden ja tietosuojasta
kannettavan vastuun korosta-
minen ei saisi johtaa molempia
asiakaskohtaamisen osapuolia
rasittaviin kdsittiimiittomyyksiin.

Tulosteiden suunnittelussa voi-
daan myos lukijan pelot ja tun-
not ottaa huomioon. Kun turhat
tiedot jattee pois, tekstistii tulee
selkeiimpi ja helppolukuisempi.

Vaikka en yleensi henkilotun-
nustani kaihdajulki panna, sdp-
siihdin kun havaitsin kuulustelu-
jen yhteydessii poliisin naput-
televan nimi- ja osoitetiedot
kuulustelupoytiikirj aan niikyviin.
Siitii syytetyt voivat painaa ne
muistiinsa, jos kertomani ei hei-
tii tyydyta.

Tarkemmin ajatellen pelkoni tai-
taa olla televisiosarjoista periii-
sin. Oikeudenkiiynnissii kai on
tiedetldvd, kuka mitiikin on ker-
tonut. Voisiko poliisi pilkkoa
rekisteridnsd niin, ettd todistajan
henkiltillisyystiedot olisivat eros-
sa muusta kerrotusta ja yhteys
niihin valittyisi henkilotun-
nuksella. Silloinkin liiga voisi
henkil<itunnuksia kyselemiittii
kostaa kaikille Sirkesaloille, sa-
maan tapaan viiljiillii kriteerillii
kuin Herodeskin teki otospoi-
mintansa, josta joulun aikaan
kerrotaan.

JOUKO SIRKESALO
Elciketurvakeskuksen
varatoimitusjohtaja
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Vaku utusva lvonta ial ka utu u
ia tiukentaa otettaan
yhtitiistfl

Viime aikojen uutiset elike- ja
vakuutusyhtioiden taloudell i-
sista kriiseistd ja syytokset
valvonnan laiminlyomisestd
ovat Iisiinneet paineita entistd
tiukempaan vakuutusvalvon-
taan. Valvonnan tehostam isen
tdrkeyttd korostaa vieli sijoi-
tustoiminnan vapautum inen
vuoden alussa, kun ETAstajohtuvat vakuutusyhtiolain
muutokset tulevat voimaan.

- Haasteeseen on vastattu
palkkaamalla vakuutusmate-
matiikan ja talouden asiantun-
tijoita ja jalkauttamalla vakuu-
tustarkastus nykyistd enem-
miin itse yhtioihin, sanoo so-
siaali- ja terveysministerion
(STM) vaku utusyl itarkastaja
Hillevi Mannonen.

Vakuutusvalvonnasta vastaa
STM:n vakuutusosasto. Ja vielii
tarkemmin sen vakuutustarkas-
tustoimisto, jonka toimialaan
kuuluvat vakuutusyhteisrilain-
siiiidiint<i sekd vakuutustarkas-
tus.

Tdnd syksynd valvontaorgani-
saatiota on uudistettu. Tarkastus-
toiminta on jaettu henki- ja va-
hinkovakuutusyhtioiden sekii
eldkelaitosten valvontaryhmddn.
Listiksi toimistoon kuuluu juri-
disia ja kansainvdlisi6 asioita
varten oikeudellinen ryhmti.

Eldkelaitosvalvontaryhmdn ve-
tovastuu lepdd vakuutusylitar-
kastaja Hillevi Mannosen har-
teilla. H6nen johtamaansa ryh-

mddn tulee kuulumaan tdssd vai-
heessa yhdeksiin henkilo5. Val-
vottavina ovat eldkevakuutusyh-
titit, elakesadticit,vakuutuskas-
sat, lailla perustetut erityiseliike-
laitokset ja ETK.

Hillevi Mannosta vastuu ei hir-
vit6, vaikka valvonnassa on
kaikkiaan noin 400 vakuutuslai-
tosta, joiden vastuuvelka on yli
200 miljardia.

Aikaisempaa kokemusta vakuu-
tusmatematiikasta, tyoel6kkei-
den rahoituksesta ja tyoeliike-
lainsiiiidiinnostti Hillevi Manno-
nen hankki Eldketurvakeskuk-
sessa, jossa hiin ehti tytisken-
nell6 yhteensii l2ihes l0 vuotta.
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Vakuutusy litarkas taj a Hill evi
Mannosta vastuu ei hirvitri,
vaikka valvonnassa on 400
vakuutus laitos ta, j oiden
vastuvelka on yli 200 miljardia.

Kuudes nainen
Sosiaali- ja terveysministerion
hyviiksymiiii vakutu usmatemaa-
tikon tutkintoa (SHV) on voinut
suorittaa I 950-luvulta liihtien.
Silti vain viisi naista ja 74 mies-
t5 on suorittanut sen ennen Hil-
levi Mannosta. SHV-tutkinto on
laaja ja tyoliis. Siihen sisiiltyy
matematiikan lisiiksi vakuutus-
lainsiiiidiintriii j a vakuurusyhti<ii-
den tilinpiiiit<istii ja kirjanpitoa
koskevat osuudet.

Tyypillistii Hillevi Mannoselle
on loogisuus ja analyyttisyys.
Hiin pystyy nopeasti j5sentele-
miiiin ja analysoimaan asiat.

Se on todistettu, kun kuulee, ettd
hiinen noin kolme vuotta sitten
suorittamassaan SHV-tutkinnon
aineistossa oli mukana 50 000
vakuutuksenhakijaa ja 4 500
kuolintapausta.

- Aiheena oli "Erikoisvastuiden
kuolleisuustutkimus". Kysymys
on sellaisista henkivakuutuksis-
ta, joissa vakuutuksen hakija ei
ole aivan terve. Sairauden tai
muun riskitekijiin takia hiinelle
voidaan myontiiii henkivakuutus
ainoastaan korotetuin maksuin.
Hakijatjaetaan tdmdn syyn mu-
kaan erilaisiin riskiluokkiin ja
maksu miiiiriiytyy riskiluokan
perusteella. Tutkimuksessa tut-
kittiin muun muassa, ovatko
maksut oikeassa suhteessa ris-
kiin.

Matematiikka on aina kiinnosta-
nut Hillevi Mannosta. Varmis-
taakseen itselleen ammatin hdn
opiskeli yliopistossa my<is atk-
ta. Asumisen ETK:n naapurissa
opiskeluaikana uskoo Hillevi
osasyyksi siihen, miksi hiin ha-
keutui vakuutusalalle.

Ministeri<in kolmen vuoden tyri-
kokemuksen perusteella vakuu-
tusylitarkastaja Hillevi Manno-
nen tuntee olevansa oikealla

alalla. Varsinkin se, ettd minis-
teriossd voija pitiiii miettid asi-
oita periaatteelliselta kannalta ja
ettd ratkaisuihin ja lains2iiidtin-
trion voi vaikuttaa, on hdnen
mielestddn ty<issd parasta.

Edellii esitetyn perusteella ei ole-
kaan mikddn ihme, miksi juuri
Hillevi Mannoselle on siilytetty
vastuu eldkelaitosvalvonnasta.

Vakuutustarkastus
jalkautuu
Vakuutustoimintaa siSnnellddn
hyvin tarkasti. Siihen liittyy pal-
jon erilaisia lupia, suostumuksia
ja hyviiksymisiii sekii sddntrijen,
yhtiojiirjestysten ja laskuperus-
teiden vahvistamisia.

- Tiimii on ns. laillisuusvalvon-
taa, joka edelleen on tiirkeiiii ja
viilttiimiitrintii. Nyt kuitenkin va-
kuutustarkastuksen saamat lisd-
resurssit mahdollistavat jalkau-
tumisen entistd useammin itse
yhtiriihin ja laitoksiin ja niissii
tiettyj en asiakokonaisuuksien
tutkimiseen-

- Paikan piiiillii voi syviillisem-
min perehtyd asioihin. Tiihiin asti
eliikelaitoksissa on kiiyty mel-
keinpii vain tilintarkastuksissa,
Hillevi Mannonen toteaa.

Eliikeyhtitiiden ja erityiseldke-
laitosten valvontaan fulee tdssd
vaiheessa Hillevin Mannosen li-
siiksi kolme henkiloii ja eliike-
siiiiti<iiden ja vakuutuskassojen
valvontaan viisi henkil<iii.

Eliikelaitokset on jaetru jokai-
selle asiantuntij alle henkilokoh-
taisesti. Nimettyj en henkil<iiden
tehtavAnA on erityisesti tarkastaa
ja valvoa oman yhticinsl toimin-
taa. Mytis yhtioistii voidaan ot-
taa yhteyttii suoraan "nimikko-
valvoj aan". Vuorovaikutusta ha-
lutaan lisdtd molemmin puolin.

- Uudistuksen ideana on saada
laitokset kokonaisvalvontaan.
Tiihiin asti meilld on ollut val-
vonnassa etupiiiissii juristeja. Nyt
uusilla henkiloilld on vahvistettu
vakuutusmatemaattista, sij oi-
tustoiminnan ja tilintarkastusten
osaamista, Mannonen tarkentaa.

- Kun asiantuntijat ovat kolmel-
ta avainsektorilta, me saamme
kustakin yksiftaisestA laitokses-
ta kokonaisndkemyksen. Toi-
saalta meilld jokaisella on lai-
toskohtaisen yleisvalvontavas-
tuun lisdksi omaan asiantun-
temukseen perustuva valvonta-
vastuu: juristi hoitaa kaikkien
eliikevakuutusyhtioiden juridiset
asiat, matemaatikko vastaa esi-
merkiksi laskuperusteista ja ta-
loutta ja sijoitustoimintaa tarkas-
taa niiden alojen asiantuntija.

Vastuu yhtion
toiminnasta
sen hallituksella
- Erityisesti sijoitustoiminta on
nyt valvonnan mielenkiinnon
kohde. Siiniihln on vaikka kuin-
ka paljon ty<isarkaa. Jatkossakin
me valitsemme tiettyjii paino-
pistealueita. Painopistealueelta
hankitaan tiedot kaikista laitok-
sista.

Hillevi Mannonen painottaa, ettd
vaikka tarkastus tehostuu, mi-
nisteriri ei voi estdd yhtididen
hallituksia tekemdstd huonoja
piiiit<iksiii. Vastuu yhtion toimin-
nasta on edelleen sen hallituksel-
la.

- Mikali yhticin vakavaraisuus
vaarantuu, ministerici voi pyyt[ii
selvityksi2i yhtion tilasta ja vaa-
tia toimenpiteitd tilanteen kor-
jaamiseksi.

- Saaduilla lisiivoimilla voimme
tarkemmin perehtyii yhtioihin ja
saada nopeammin tietoja niissd
tapahtuvista asioista. Nyt myos
ilmeneviin epiikohtiin on mah-
dollisuus puuttua entisth aiem-
min, Hillevi Mannonen vakuut-
taa.

Tarkastuskdyntien aloittamista
on viivdstyttdnyt vakuutusyh-
ti<ilainsiiiidiinnon muuttaminen.
Suomen lainsiiiid?intri pitiiii vielii
tdmdn vuoden aikana muuttaa
vastaamaan EU-direktiivejii.
Kyseessd ovat kolmannet henki-
ja vahinkovakuutusdirektiivit ja
vakuutusyhtitiiden tilinpiiiitosdi-
rektiivi. Tycieldkevakuutustahan
direktiivit eivdt koske.

EU:hun liittyminen
korostaa valvonnan
tdrkeytti
Kun vakuutusyhtiolakia muute-
taan henki- j a vahinkovakuutuk-
sen osalta, samalla yhtendiste-
tiiiin lainsiiiidtint<iii eliikeyhtiois-
sd. Esimerkiksi sijoituksia ja
vasfuuvelan kattamista koskevat
sddnn<ikset tulevat olemaan hen-
ki- ja el?ikevakuutusyhtiriillii sa-
manlaiset.

- Uudet miiiiriiykset muuttavat
tdysin vastuuvelan kattamista
koskevat vaatimukset. Katekel-
poisten sijoitusten joukkoa laa-
jennetaan, mutta toisaalta sijoi-
tusten riittiviiii hajautusta siiii-
delliiiin rajoituksin. Muun muas-
saeldkevakuutusyhtiot voivat
markkinoiden vapaufu essa ja ra-
jojen avautuessa sijoittaa va-
paammin ETA-alueelle, Hillevi
Mannonen selvittiiii.

- Vakuutustarkastukselle se tuo
lisdhaasteita. Meidiin on kiydet-
tdvd keinot, milld valvoa yhtioi-
den ottamia riskejii, jotka aiheu-
tuvat uusista sij oituskohteista.

Muutokset altavat etenkin hen-
ki- j a vahinkovakuutusyhti<iille
entistd enemmdn toimintavapa-
uksia. Monista vahvistusmenet-
telyistii luovutaan ja valvonta
muuttuu j iilkikdteen tapahtuvak-
st.

- Samalla se tarkoittaa, ettd mi-
nistericin on omia valvontamene-
telmid muutettava ja organisoita-
va toimintansa siten, ettei vahin-
koja pii2ise syntymidn, Hillevi
Mannonen kiteyttiiii.

Haastattelu:
Marja-Liisa Takala
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VakO:n piiiittiksid

AM MATTI LAISJAAKI E KKO I L I JA
TEL.TYOSUHTEESSA
JAAKIEKKOSEURAAN

Vakuutusoikeus (VakO) piti ammattilaisjdd-
kiekkoilijaa jSdkiekkoseuran tyontekijind, jolle
seuran tuli jdrjestid TEL:n mukainen eldketurva.
VakOn pddtos n:o 5122193, annettu 15.9.1994,
eldketietopankissa (ESOR).

J?iiikiekkoseura oli tehnyt ulko-
maisen pelaajan Yn kanssa so-
pimuksen, jonka mukaan tiimh
sitoutui sopimuskaudella
1.5.1987 -30.4. 1988 pelaamaan
j a harjoittelemaan j iiiikiekkoa
mainitussa seurassa. Sittemmin
seura pyysi Eldketurvakeskuksen
(ETK) ratkaisua siita, olisiko
Yhyn sovellettava TEL:a.

El6keturvakeskus
katsoi tyosuhteeksi
ETK:n mielesld Y oli ollut tyo-
suhteessa j iiiikiekkoseuraan pela-
tessaan j?iiikiekkoa seuran kans-
sa solmimansa sopimuksen pe-
rusteella. NiinpiiYhyn tuli sovel-
taa TEL: a (p[iittrs 25 .9 . 1 99 l).

ETK katsoi siis pelaajasopi-
muksen tyrisopimukseksi, jossa
Y oli sitoutunuttekemddn seural-
le tytit?i sen johdon ja valvonnan
alaisena vastiketta vastaan.

Sopimus velvoitti Yn pelaamaan
j a harjoittelemaan j 2iiikiekkoa eli
tekemddn tyotii. Osallistuminen
harjoituksiin ja otteluihin oli
pakollista. Harjoituksia oli ollut
5-7 kertaa viikossa ja pelejii
sa4'akauden aikana kahdesti vii-
kossa.

Seura oli sitoutunut maksamaan
Ylle pohjapalkkaa ja antamaan
hanen kayttoonsd asunnonja au-

ton. Lisiiksi Y:lle maksettiin
voittobonusta ja pelaajapalk-
kioita.

Sopimuksessa oli kielletty Ytii
harrastamasta muuta urheilua il-
man seuran lupaa eikii hdn saa-
nut osallistua muihin kuin seu-
ran j ii{ estiimiin otteluihin.

Elikelautakunta
kumosi
ETK:n pS5toksen
Jiiiikiekkoseura valitti ETK:n
pii2itriksestii eldkelautakuntaan,
koska sen mielestii kysymykses-
sii ei ollut tytisuhde.

Eliikelautakunta oli asiasta samaa
mieltii ja kumosi piiiittiksen. Se
katsoi, ettei Y:n pelaaminen
j iiiikiekkoseurassa muodostanut
TEL:ssa tarkoitettua tytisuhdet-
ta ndiden viilille, kun otetaan
huomioon pelaaj asopimuksen,
jiiiikiekon pelaamisen ja Y:lle
pelaamisesta suoritettavan kor-
vauksen luonne sekd muut asias-
sa ilmenevdt seikat.

Tdmt perustelu oli tdsmdlleen
sama kuin mitii Vako oli kiiyttii-
nyt aiemmassa pddt<iksess66n,
joka koski jalkapalloilijan eliike-
oikeudellista asemaa (pdiitos n:o
9068191, annettu 11.2.1993,
eliiketietopankissa). Siiniihiin
VakO piiiityi kielteiselle kannal-

le, kun se arvioi tycisuhteen ole-
massaoloa.

ETK valitti
vakuutusoikeuteen
Eliiketurvakeskus valitti eliike-
lautakunnan pdiitriksestli, koska
asialla oli periaatteellista merki-
tystii. Yn tapaus mytis erosi erdil-
tii osin edellii mainitusta jalkapal-
loilijan tapauksesta.

Y oli tyypillinen ammattilais-
pelaaja. Hiin oli tullut Suomeen
pelatakseen j diikiekkoseurassa,
mistii tyostii seura maksoi hdnelle
palkkaa. Y pelasi seurassa pdd-
toimisesti ja sai siitii toimeentu-
lonsa. Hdnellii ei ollut muuta tyo-
tri pelaamisen ohella.

Seuran maksamalla vastikkeella
voitiin katsoa olevan vastaavuus
Yn tydsuoritukseen ja huomat-
tava taloudellinen merkitys. Seu-
ra oli siis palkannut Yn teke-
mddn hdnen ammattinsa mukais-
ta tyotii.

Vakuutusoikeus kumosi
eldkelautakunnan
p65t6ksen
VakO kumosi eldkelautakunnan
piiiitoksen. Se piti Ytii TEL:n
alaisessa tyosuhteessa olevana
samoin perustein kuin ETK
omassa piiiitoksessiiiin. Merki-
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tystii ei ollut Yn ja seuran viili-
sessd sopimuksessa olevalla to-
teamuksella, ettd sopimus ei ole
tycisopimus, koska tyosuhteen
kaikki tosiasialliset tunnusmerkit
tdfiiviit.
Yn asia kiisiteltiin VakOssa laa-
jennetussa jaostossa, joka oli
yksimielinen tycisuhteen ole-
massaolosta.

Jatkotoimet
VakOn nyt tekemii jdiikiek-
koilijapiiiitris ei merkitse sitd, ett.d
VakO olisi pytrrt.iinyt kantansa,
johon se piiiityi aiemmassa, jal-
kapalloilijaa koskevassa piiiit<ik-
sessiiiin. Tapauksethan eiviit ole
kaikilta osin samanlaisia.

Jiiiikiekhoilija Y on pelaamisesta
toimeentulonsa saava ammatti-
lainen, kun taas jalkapalloilija oli
samanaikaisesti tyrisuhteessa
pankkiin, joka maksoi hiinelle
tytiehtosopimuksen mukaista
palkkaa.

Niimii kaksi piiiitostii eiviit kui-
tenkaan ole ty<ioikeudellisin kri-
teerein erotettavissa toisistaan.
Myris muodostunee kestdmdttti-
miiksi sellainen tilanne, etti sa-
massa seurassa pelaavista vain
ammattilaisiksi katsottaville jiir-
jestettiiisiin TEl-eliiketurva. Ja
mihin tulisi vetaaraja ammatti-
Iaisen ja ei-ammattilaisen vilil-
la?

VakOn urheilijapiiiitokset ja Kor-
keimman oikeuden tuomio
(1993 :42), jossa koripalloyhdis-
tyksen ja ammattilaispelaajan
viilinen pelaajasopimus katsottiin
tydsopimukseksi, ovat antaneet

aiheen pohdintoihin siita, tulisi-
ko urheilijoiden ty<ioikeudelli-
nen asema jii{estiiii lainsiiiidiinto-
teitse.

Ty6suhteen olemassaolohan
merkitsee sita, eftA sovelletta-
viksi tulevat paitsi TEL myris
muut tydoikeudelliset lait, jotka
eiviit tunnu kaikilta osin sopivan
urheilijan ja seuran vdliseen oi-
keussuhteeseen. Asiaa selvitel-
lZiiin sosiaali- ja terveysministe-
riossii.

Toistaiseksi on tyydyttdvd vas-
taamaan kysymykseen urheilij oi-
den eldketurvasta, ettd ainakin
Yn kaltaiset joukkuepelaajat,
joille urheilu on varsinainen am-
matti, tekeviit TEL:n alaista
ansiotyotii.

HELENA TAPIO
Elriketurvakeskuksen

lakiosaston
apu I ais o s as t op d d I I i kkd
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Tyoel #rkej diri estel m 6n u u s i atk-yhti o syntyi

Kayt6n
tuo

IB

II keskittaminen
lisflfr tehoa
saflst6ia

Tytieliikeyhti6t ja -laitokset pyo-
rittiivet likimain samanlaista
toimintaa kukin omalla tahol-
laan. Jiirjestelmii on aikanaan ra-
kennettu viisaasti hajautetun
mallin pohjalle. Keskiniiinen kil-
pailuja hallintokustannusten ver-
tailu painavat kohti tehokkuutta.

Tyrieliikkeiden hoitaminen vaa-
tii aikamoisen mtiiiriin tietoj enkii-
sittelyn laitteita j a ohjelmistoj a.
Kukin yhtiti ja laitos on joutunut
vuosien varrella rakentamaan
omia ratkaisujaan atk:nsa tarpei-
siin. Tytieliikkeiden yhteisiii,
Eliiketurvakeskuksen ylliipitii-
mid rekistereite varten perustet-
tr Tietokonepalvelu (TKP) on
hoitanut merkit6vid osaa yhtei-
sestii atk-rutiinista.

Suurin osa alan yhteistiistii on
keyftiinyt TKP:n palveluja hy-
vdkseen niin atk-kiiytt<itoimin-
nan kuin suunnittelunkin puolel-
Ia. Eliike-Sammon ja viimeksi
Ilmarisen irtaantuminen TKP:n
palveluiden kiiyttiijien joukosta
oli yhtitille melkoinen suonen-
isku.

Viime keviAnd
liikkeelle
TKP:n ja Eliikesysteemin (ESY)
atk-kiiyttdtoimintoj en yhdistii-
mishankkeeseen liihdettiin voi-
mallisesti viime keviiiine. Nah-
tiin, ettd yhteiset atk-palvelut
kannattaa keskittiiii, jotta niistii
saataisiin enemmdn tehoa irti ja
kustannuksia pienemmiksi.

- Tydeliikejiidestelmi on valin-
nut my<is tietojenkiisittelyssii
strategiakseen hajautetun mallin.
Eli jokainen yhtiti ja laitos hoi-
taa itse omaa tietojenkiisittely-
iiiin. Mutta meillti on silti kiistat-
ta joitakin vakuutettuihin ja
eliikkeisiin liittyvi?i perustietoj a,
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Tyoelikejtirjestel min tu levaisu uden kan nalta te-
hokas hallinto on avainasemassa. Haiautetun idr-
jestelmin asiakaspalvelukykyii ja taloudellista toi-
mintaa voidaan kehittdd muun muassa keskittEi-
m iil ! ii kai kki en tarv itse mat at k- kiytto palve I ut yh -
teen yhtioon. Niiin vakuuttaa lokakuussa perus-
tetun uuden atk-yhtion, OctelOy:n tuore hallituk-
sen puheenjohtaja Juhani Karjasilta Eldke-
turvakeskuksesta.

joita on mahdoton hoitaa hajau- Karjasillan mielestd oli ilman
tetusti. Niimii ltiytyvet yhteisis6 muuta tdssi vaiheessa tehokkain
keskusrekistereislli. Ne on syytd tapa keskittiiii tietojenkiisittelyn
hoitaa edelleen keskitetysti. Se kiiyttcitoiminnat yhteen uuteen
on selviisti tehokkain ja talou- yhtititin. Suunnittelu jiia toistai-
de,isin tapa' 

::l'u, 3lY'fl'l'"11i'""1',[;frxx1
KtiyttoyhtioksiOctel Tulevaisuudessaonmahdollista
nSv:n ja TKP:n tietojenkiisitte- r{(9}?a silH.kin alueella yhtei-
lyn kayttOtoiminnat pdatettiinkin siii jiirjestelmiii'
marraskuussa yhdistiiii ensi vuo-
den alussa aioittavaan-ociit Kolmannes sddstoon
Oy:trtin. Yhtitjssii ovat mukana -KysymysOcteliaperustettaes-
Ilinarista ja Eliike-Tapiolaa lu- sa oli ilman muuta rahasta'Atk:n
kuunottamatta muut merkittiiviit kiiyton kustannuksia oli saatava
alan yhteistit. Uusi yhtiti toimii alas, ja ESY:n ja TKPIn toimin-
Eldke-Varman tiloissa Helsingin toj en yhdistiimisesti siihen loy-
Annankadulla. Niimii tilat ovat dettiin ratkaisu. Siiistiimme
nvkvisinEsYnkiivtdssii' ffil?::l#Hiffi,hx\i"Tsf"l;
Octel Oy hoitaa ldhes 1,2 miljoo- noin kolmanneksen, laskeskelee
nan vakuutetun ja noin 800 000 Karjasilta.
eldkkeensaaj an tyrieliikkeitii kos-
kevia tietoja' 3i,Tlx'#T:r*kHfi,[l,t"l:
TKP:n vanha keskuskone menee heessa nykytoiminnoilla mitattu-
myyntiin,jatilallehankitaanuu- na 50 miljoonan markan tuntu-
demman sukupolventekniikkaa. maan.

- Ratkaisu ei muuta mitenkii.iin Yhteisen atk-yhtion perustami-
ETK:nrooliajatehtiiviiityrieliik- seen ei kuitenkaan sy<iksytty
keiden keskusrekisterien hoitaja- Karjasillan mukaan suinpdin:
na. Keskitet5rt tietovarastot ovat
ETK:n tytitii. Olemme valmiita -Pohdimmejaselvitimmevaka-
tekemddn niihin liittyviii palve- vastimyosndidenpalvelujenos-
luja ja ylliipitiimiiiin hiit?i asiak- tamista joltakin olemassa oleval-
taiaemme - eliikelaitosten - tar- ta atk-yritykseltii. Potentiaalisia
peisiinjaniidenehdoilla,vakuut- tarjokkaita Hytril useitakin lii-
iaa Kafrasilta. pi. Hinnaltaan kilpailukykyistii

palvelua kyllii kiytyi, mutta se
olisi vaatinut asiantuntija-, hal-
linta- ja tukitehtiivien hajautta-
mista. Ulkopuolinen kiiytttiyhtiti
olisi vaatinut joka tapauksessa
meiddn omien asiantuntijoi-
demme tuen.

Tietoturva tdrketiS
Karjasilta painottaa lisdksi, ettii
lakisiiiiteisten tytieliiketietojen
pitkiiaikaiselta siiilyttiimiseltii
vaaditaan poikkeuksellista luo-
tettavuutta.

- Jo tietoturvan kannalta katsot-
tuna ndmd tiedot on viisainta
pitiiii omissa kiisissii ja niitii kos-
keva miidriysvalta ty<ieliike-
jiirjestelmiill?i itselliiiin. On pe-
rusteltua keskittri:li olennaisen tlir-
kedt tietovarastot yhteen ja
omaan yhtititrn.

Jiirjestelmiin oman atk-k[ytto-
yhti<in etuina Karjasilta mainit-
see myos asiantuntijaty<in mer-
kityksen:
- Octeliin keskitettyii asian-
tuntijavoimaa on helpompi yllii-
pitaii ja kehittaa sen osaamista
jatkuvasti.

Karjasilta kiteytfdd oman yhtirin
edut ulkopuoliseen toimittajaan
verrattuna ndin:
- Tekniikkaa ja peruspalveluja
on kyllii tarjolla, mutta olennai-
sia taloudellisia siiiisttijii ei ulko-
puolisen atk-kiiyttiijiin avulla oli-
si kuitenkaan saatu, ja tulos pal-
velujen kiiytiinntin hoidon kan-
nalta olisi ollut ilman muutahuo-
nompi.

Ulkopuolisen atk-yhtitin varaan
rakentuva ostopalveluvaihtoehto
oli kuitenkin Karjasillan mukaan
viime metreille saakka vakavas-
ti kuvassa mukana.
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Paras vaihtoehto myos
henkilostolle
- Myos TKP:n ja ESY:n hen-
kikistrijen kannalta tlitri ratkaisua
harkittiin huolellisesti. Ulkopuo-
liseen yhti<i<in piiiityminen blisi
nimittiiin merkinnyt sitii, ett?i lii-
heshrlkoon koko nykyinen kiiyt-
t<ihenkil<ist<i olisi lii-iinyt ilmin
ttiitii. Nytkin joudutaan vdked
viihentiimiiiin, mutta huomat-
tavasti suurempi joukko voi kui-
tenkin jatkaa, lupaa Karjasilta.

Hdnen mielestddn nyt on joka
tapauksessa ymmarr6ttav d,," etti
tyoeliikej 2irj estelmdn tulevaisuus
rakentuu tehokkaan ja kilpailu-

kykyisin markkinahinnoin toimi-
van hallinnon varaan.

- Meilliikin asiakkaat ratkaise-
vat, millaisia palveluja ja mihin
hintaan kannattaa ostaa.

- Uskon, ettli tietohallinnon puo-
lella yhteisillii palveluilla ja yh-
teisty<illii piiiistiiiin koko j fi esiel-
miiii hy6dyttiiviidn tehokkuuteen
ja siiiisttiihin, sanoo Octel Oy:n
synnyttiimisen parissa viime ajat
ahertanut Juhani Karj asilta.

Te lrs ti : Jouko M o i I anen

- Scit*ttimme lqiyttdtoiminnan kokonais kus tannuks is s a trimcin
ratkaisun avulla noin kolmannel<sen, Juhani Karjasilta arvioi.

OCTEL OY
Perustettu 24.10.1994

Omistajat El?iketurvakeskus 15 %, Eliike-Varma32 yo,
pllikepqlvglu 3 %, Eliike-Sampo 2b yo, LEL Tydeliike-
kassa l0 Yo,Mela l0 %, Verdandi 5 %, Merimiesel?ike-
kassa 5 %

Liikevaihto 1995: noin 50 mmk (arvio)

Henkil6st6: alle 100

Toimitusjohtaja: Mafti Lehto

Hallitus (suluissa henkikikohtainen varaiiisen): puheen-
johtaj.T tietohatlintojohraj a Juhani Xarlasih4 ETK (osas-
topiiflliklti Riitta-Liisa Lrndslrim), varapuheenjoltaja:
varatoimitusj ohtaj a Asko Tanskanen, E-V(i ohtajL Voiito
fsomflg), suunnittelujolrtaja Ilkka Kohon6n, E--S (tuo-
tantojohtajaVeil&o Loukol, toimitusiohtaiaAarre Met-
p, LQ{- (ghtaja Qlavi Vefimeki), toiriitusjbtrtaja Taisto
Paatsila, Mela (hallintojohtaj a pekka-Haa-nm?iki),

!"i-it Ej_ol! -rja 
Helena Jaatinen, Merimiesel?ikekassa (aii

leglar1f ttittd Anneli Wallg,nius) j a vararoimitusjohiaja
Folke Lindstrtim, Verdandi lapulaislotrtaia Ni[s-Brik
Felixsson)
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ELMO eldketiedon
sdh ktti nen tehopaketti

Eldketurvakeskus on
koonnut eldketiedot yk-
siin sdhkoisiin kansiin.
Reaaliajassa eldvi elA-
ketietopankki ELMO on
avannut 1177 tietosivu-
aan TeleSammon tieto-
verkon terveys- ja sosi-
aaliturvan valikossa se-
kd KT-Tietokeskuksen
Palveluverkossa ja Pri-
mas-Mediassa.750 ha-
kusanaa vauhdittavat
441 erilaisen asiatiedon
loytymistd uudesta eli-
ketiedon tehopaketista.
Mukana ovat sekd tyo-
elikkeet ettii kansan-
el6ke.

Kolme vuotta sitten sosiaali-ja
terveysministeriti piiiityi kokoa-
maan yleiseen tietoverkko TEL-
MOon terveys- ja sosiaaliturvan
tietopankkia. Katseet kii?intyiviit
mytis Eliiketurvakeskukseen,
kun eliikeasioiden taitaj ia etsittiin
tietopankin eldkeosuuden raken-
tajiksi. Tekijoiltii kaivattiin pe-
rusteellista ammattitaitoa j a elii-
keasioiden tuntemusta.

Mime vuonna ElMO-eliiketie-
topankki piiiisi todenteolla vauh-
tiin Eliiketurvakeskuksen, Kan-
saneldkelaitoksen ja LEL Tyo-
eldkekassan yhdistetty?i taitonsa
ja tietiimyksensd. Terveys- ja
sosiaaliturvavalikon lippulaivan
piirustukset ja toteutus tehtiin
ndiden kolmen yhteisenii pilot-
tihankkeena. Osapuolet sitoutui-
vat samalla vastaamaan ELMO-
eliiketietopankin yll[pidosta.

Toteuttajina
kiytdnnon miehet
Hankkeen toteuttajiksi valittiin
Eldketurvakeskuksen kenttii-
kouluttajat Mauri Qvintus ja
Kalevi Matilainen. Tydkseen
el6ketiedon tarvitsij oita palvele-
vina heille oli kehittynyt vahva
tuntuma siita, millaista tietoa
eliiketietopankin kiiyttiij ii kaipaa.

Kattavan tietosisiillon lisiiksi
pii?imiiiiriksi asetettiin sopiva tie-
don taso, selkeii kieli ja piiivi-
tyksen onnistuminen sujuvasti.
- Piiivityksen helppous sai mei-
diit p iiiitymiiiin KT-Tietokeskuk-
sen Tikka-tietokantaan. Pyrimme
mahdollisimman kansantajui-
seen ilmaisuun. Kiiyttiijiit otettiin
mukaan alusta asti, kertoo Mau-
ri Qvintus.

Maaliskuusta liihtien ELMOa
kokeilivat Kelan kolme toimis-
toa, useat sairaalat, Kotkan alue-
verkko ja Kuusamon oma sosi-
aaliturvan tietopankki KoillisTel-
mo. Varsinkin asiakaspalvelijan
ja asiakkaan yhteiskiiyttistii an-
nettiin runsaasti innostunutta pa-
lautetta.

Koekiiyttiijien kokemusten pe-
rusteella ELMOa hiottiin vielii
pari kuukautta. Lokakuusta asti
jiirjestelmli on ldytynytTeleSam-
mon terveys-ja sosiaaliturvan
valikosta ja ollut jokaisen mo-
deemilla varustautuneen mikroi-
lijan luettavissa. Kiiyttokuluina
TeleSampo veloittaa noin mar-
kan minuutilta. Eliiketurvakes-
larkselle ELMO on asiakaspalve-
lua, josta maksua ei oteta.

ELMO on tulevaisuu-
den jiriestelmi
Mauri Qvintuksen mielessd kan-
gastelee tulevaisuudessa eldke-
tietopankin eliivoittiiminen kuvil-

la. Jiirj estelmdn eriyttiimisestd
kansalaiskiiytttion ja asiantunti-
joiden avuksi on myos ollut Pu-
hetta. Mutta tiimiikiiiin ei vielii
riitii Qvintukselle.

- Jos tietosuojaongelmista selvi-
tdiin, mahtava juttu olisi oman
eldkeotteen tilaaminen ELMOsta
tai eliikehakemuksen tekeminen
suoraan verkkoon.

Qvintus ei jaksa uskoa, ettd uPe-
at visiot jiiisiviit toteutumatta
tietosuojaesteiden vuoksi.

- Ajatellaanpa vain, kuinka Pir
kiille pankkipalveluissa ollaan
piiiisty ja nehiin toimivat samalla
periaatteella, hdn vetoaa.

Jo nyt kaksisuuntaisuus on yksi
ELMOn valteista. Eliiketieto-
pankin postilaatikkoon knyttiijii
voi tehdii lis?ikysymyksiii, kirjoit-
taa kommentteja ja sujauttaa esi-
tetilauksensa joustavasti. Palve-
luista on tullut riippumattomia
ajastaja paikasta.

Ldihtokohtana
asiakkaan
eldmdntilanne
Asiakaskeskeisyys on ollut Mau-
ri Qvintuksen ja Kalevi Matilai-
sen liihtokohtana eliiketietopank-
kia rakentaessa. Endd ei tarvitse
tietiiii palvelun tuottajaa, vaan
jiirjestelmiiii voi ldhestyd omasta
eldmdntilanteestaan kdsin. Pd6-

valikosta loyfyy 12 selviisti ni-
mettyii kokonaisuutta, jotka hel-
pottavat toivotun tiedon loYtY-
mistii.

Asiantuntij oita j a asiakaspal-
velijoita on ELMOssa ajateltu
liittiimiillii tietosisdltcion runsaas-
ti syventlivii5 eliiketietoa. Viitteet
ja 750 hakusanaa auttavat oikean
tiedon l<iytymisessi.

Tavallista kansalaista varten on
kiiytiinnonliiheisesti selostettu
mm. idn, sairauden, tyon viihe-
nemisen ja tyotttimyyden vaiku-
tukset eldkeratkaisuihin. Eliik-
keenhakeminen selvitetddn asi-
akkaalle vaihe vaiheelta ja ylei-
simmistd eliikelakien kiisitteistii
Itiytyy arkikielinen luettelo.

Palvelu monipuolistuu
El?iketietopankkia ei ole tarkoi-
tettu korvaamaan nykyisiii Palve-
luita, vaan t?iydentiimiiiin niitii.
ELMO ei korvaa ihmistii eikii
poista esitteiden tarvetta, vaan on
ennen kaikkea suunniteltu paran-
tamaan sosiaaliturvasta tiedotta-
mista j a tehostamaan asiakasPal-
velua. Yksisfi kansista loytiiii tie-
don helpommin ja nopeammin.

- ELMOsta toivotaan asiakas-
palvelijan toimivaa tyokalua.
Muistitiedon vahvistajana se lie-
nee ehdoton, Mauri Qvintus to-
teaa.

El2iketietopankki eliiii reaaliaj as-
sa. Eliikelait saattavat muuttua ti-
heiistikin ja painettrr esite on sil-
loin hidas tiedonviilittiijii.
ELMOn vtilityksellii tuorein tie-
to ja asiantunteva palvelu on jo-
kaisen ulottuvilla. Uutisruudusta
voi seurata viimeisimpien eldke-
uudistusten valmistelua ja voi-
maantuloa.

- Asioinnit, kyselyt ja tilaukset
ELMOssa saattavat joissakin ta-
pauksissa tasoittaa asiakaspalve-
lun tyoruuhkia ja vapauttaa hen-
kiltikuntaa monimutkaisten tapa-
usten hoitamiseen, Qvintus arve-
lee.

klrsti : Ulla Lindstrtim

ELMO
tietdd

eldkkeistd
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Tytieldkepdivd pohti
aiankohtaisia asioita

Eliiketurvakeskuksen j iirj estiimii
Ty<ieliikepiiivii kokosi noin 900
osanottaj aa marraskuun puoles-
sa vdlissii Helsingin Messukes-
kukseen.

Piiiviin aloitti toimitusjohtaja
Paavo Pitkisen esitys tyoeliik-
keiden rahoituksesta. Hdnen mu-
kaansa olisi tiirkeiiii, ettd tyo-
markkinaj iirj estot pystyi siviit
yhteistytissii sopimaan sekii l?ihi-
ajan etta pitkiin aikavtilin eliike-
menoja viihentiivistii keinoista.
Myos maan hallituksen ja edus-
kunnan hyviiksymisen saaminen
toimenpiteille olisi tiirkeiiii.

- N2iiden toimenpiteiden tulisi
olla sosiaalipoliittisesti perus-
teltuja ja niiden pitiiisi olla sopu-
soinnussa ty<iel[kej iirj estelmiin
perusperiaatteiden kanssa, vaati
Pitkiinen.

Vt. apulaisprofessori Riitta
Jallinoja kuvasi omassa esitel-
mdssddn perheen matkaa ensi
vuosituhannelle. Jallinojaa tiiy-
densi mukavasti Eliiketurvakes-
kuksen tutkija Eila Tuomis en esi-
tys puolisoiden tytissAkaynnin
muutoksista ja eldketurvasta.
Erityisasiantuntija Matti Kari
Suomen EU-edustustosta toi
puolestaan tuoreet terveiset
Brysselistii. Kari kertoi eldketur-
van eurooppalaisista piirteistii j a
Euroopan integraatiosta.

Ei elSkevaaleja
Piiiviin piiiitti j ohtaja Tapani Kos -
ken vet:ima poliitikkojen panee-
li, jossa kysyttiin, ovatko tulevat
eduskuntavaalit eliikevaalit. Pa-
neeliin osallistuivat kansanedus-
taja Outi Ojala Yasemmistolii-
tosta, kansane dustaja Maij a P er-
ho - S antal a Kansallisesta Kokoo-
muksesta puoluesihteeri Pekfta
Perttula Suomen Keskustasta ja
kansanedustaja Jouko Skinnari
Sosialidemokraattisesta Puolu-
eesta.

Kansanedustaj at eivdt uskoneet,
ettii ensi maaliskuun vaalit olisi-
vat erityisesti eliikevaalit. Kes-
kustelun aikana ei puolueiden
viilille noussut suuria erimie-
lisyyksiii eliikepolitiikan linjasta.

Pekka Perttula uskoi, etti vaali-
kamppailun aikana eliikkeistii ja
sosiaaliturvasta tullaan varmasti
keskustelemaan paljon. Seuraa-
van vaalikauden aikana tehdiiiin
hiinen mukaansa ne rakenteelli-
set ratkaisut, jotka ovat nytjea-
neet tekemdttd.

- Puhtaisiin eldkevaaleihin en
usko. Yleinen sosiaaliturva ja pe-
rusturva tulevat olemaan katta-
vampi teema, sanoi Perttula.

Kokoomuksen Maij a Perho-San-
talan mukaan eliikepolitiikka on
vain yksi keskustelunaiheista.
Hdnen mukaansa parhaillaan on
paljon valmistelutyotii loppusuo-
ralla, joka antaa valmiuksia kes-
kustella toimenpiteistii.

- Tytieliikej iirj estelmiin perus-
periaatteista ei tarvitse luopua.
Kysymys on hienosiiiid<istd, jot-
ta tyrieliikemaksut seki palkan-
saajan ettd tycinantajan kannalta
eivdt nouse kohtuuttoman kor-
keiksi, painotti Perho-Santala.

Outi Ojala mytinsi, ettd hdn olisi
vielii puoli vuotta sitten saattanut
uskoa eliikevaaleihin. Silloin ih-
misiii peloteltiin Ojalan mukaan
eldkepommeilla, ja ihmiset oli-
vat todella huolissaan eliikkeistd.

- Minii veikkaan, ettd seuraavat
vaalit ovat nimenomaan tyolli-
syysvaalit. Samalla vaaleissa on
kyse hyvinvointiyhteiskunnan
rakenteiden ja palveluiden siiilyt-
tdmisestii, sanoi Outi Ojala.

SDP:n Jouko Skinnari uskoi
mycis, ettd seuraavat vaalit ovat
tyottomyyden poistami svaalit.
Se on hdnen mukaansa tdrkein
asia.

- On t2iysin selvdd, ettd kun
maassa on l,l miljoonaa eldke-
liiistii, eliikeliiisten asiat ovat vaa-
leissa aina esillii. Tiirkeiiii on ni-
menomaan se, miti jiiii kiiteen.
Myos palkansaajia kiinnostaa se,
millii tavalla ty<ieldkerahastot on
turvattu, sanoi Skinnari.

Telrsti: Kimmo Norrmen
Kuvat: Jouko Laitinen

Tydekikepriivri kerrisi yhteen noin Toimitusj ohtaj a Paavo Pitlccinen
9 0 0 e I tikkei s tti kii nn o s tu nu t t a aloitti Tydel tikepiiivtin kertomal-kuulijaa. la tydelcikkeiden rahoitulsesta.
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_Ptiivtin pcitittiiohtaja Tapani Kosken vetiimii poliitikkojen paneeli, jossa lqsyttiin, ovatko tulevat edushtntavaqlit eldkevaalit.
Paneeliin osallistuivat kansanedustajat Outi Ojala, Maiia Perho-Sd.ntala ja iouko Skinnari sekti puoluesihteeri Pekka Perttula.
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Kyselytutkimus osoitti :

Elakelautakunnan
ratkaisut iohdonmukaisia
ia palvelut asiantuntevia

Ammattiasiakkaiden arvio eldkelautakunnan pal-
veluista ja tyostd on varsin myonteinen. Ammat-
titaitoinen ja ystdvdllinen puhelinpalvelu sai kii-
tettdvimmdt arviot. Vastausten perusteel Ia myos
el ikelautaku n nan pditosten sel keyttd ja ym mir-
rettdvffi d pid etti in hyvind. Kri ittisimm i n vastaa-
jat ol ivat su htautu neet val itusten kdsittelyai kaan
ja pdAtosten perusteluihin silloin, kun kyseessd
on tyokpryttomyyden arviointi.

Toimintansa kehittiimiseksi elii-
kelautakunta tiedusteli viime ke-
vii,iinii ammattiasiakkailtaan arvi-
ota palveluistaan ja tytistii?in.
Kyselyyn saatiin 7l vastausta,
j oista muutama oli saman tytiyk-
siktin useamman toimihenkiltin
yhteisesti laatima.

Eliikelautakunnan asiakkaita
ovat paitsi valittaja-asiakkaat
my6s ammattiasiakkaat eli ne
eliikelaitoksien, -sii6tiriiden,
-kassojen ja ETK:n toimihenki-
lot, j otka tyotehtlivissiiiin asioivat
eliikelautakunnan kanssa.

Kyselyn tavoitteena oli selvittilii,
ovatko eliikelautakunnan piiiittik-
set ammattiasiakkaiden mielestii
helposti ymmdrrett'dvid, ratkaisut
riiftevesti perusteltuja ja linjal-
taan yhteniisiii. Lisiiksi pyydet-
tiin mielipidettii valituksien kiisit-
telyajasta ja puhelinpalvelun toi-
mivuudesta. Vastaajille annettiin
mahdollisuus esittilli arvionsa tai
parannusehdotuksensa muusta-
kin eliikelautakunnan toimintaan
li ittyviistii, j a tiitii mahdo lli suutta
oli kiiytettykin.

Ammattiasiakas
arvostaa osaamista
Vastaajista noin I I prosenttia il-
moitti asioivansa eliikelauta-
kunnan kanssa piiivittiiin. Toi-
saalta noin 43 prosenttia vastaa-
jista asioi eliikelautakunnan
kanssa vain muutaman kerran
vuodessa tai sitiikin harvemmin.

Ammattiasiakkaat tunnistavat
osaamisen ja ammattitaidon ehkii
muita asiakkaita selvemmin ja
heidiin ndkemyksensd varmistu-
vat toistuvien tytissii saatujen
kokemusten kautta.

Kyselyn arviointikohteista par-
haimmat pisteet sai eldkelauta-
kunnan puhelinpalvelu. Asiak-
kaat arvioivat erittein hyviiksi
sekd asiantuntemuksen effd ystd-
viillisyyden puhelinpalvelussa.

Eliikelautakunnan puheenj ohtaj a
Timo Havun mukaan pisteet
kiitetttiviist?i puhelinpalvelusta
kuuluvat suurelta osin el6ke-
lautakunnan toimistolle, johon
aikaisemmin tehdyn selvityksen
mukaan tulee enin osa kaikista
puheluista.

Kdisittelyaika
lyhenemissi
Viihiin yli puolet (52Yo) vastaa-
jista oli site mielta, ettd valitus-
ten kiisittely eliikelautakunnassa
on riit6vdn nopeaa kun taas toi-
nen puoli (48%) piti kiisit-
telyaikaa liian pitkiin?i. Tiimii tu-
los on puheenjohtaja Havun mu-
kaan hieman ylliittiivii. Ammat-
tiasiakkaiden olettaisi tietiivdn
valituksen kulkuun liittyviit vai-
heet.

Valituksen keskimiiiir[inen kiisit-
telyaika on noin 4 kuukautta.
Tiimii sisiiltiiii mycis sen ajan,
joka menee vastineen saamiseen

eliikelaitokselta. Jaosto, joka
valituksen kiisittelee, on 6-jdseni-
nen ja aikaa kuluu asiakirjojen
kiertoon. Itse asiassa eliikelauta-
kunta on tiillii nykyisell2ikin
kiisittelyvauhdilla nopein vas-
taavanlaisista lautakunnista.

- Vuoden 1995 alusta voimaan
tuleva muutoksenhaku-uudistus
poistaa erillisen vastineella-
olovaiheen. Koska tiilloin koko
kiisittelyaika on ellkelautakun-
nan "omaa" kiisittelyaikaa, tulee
todellinen nopeutemme parem-
min esiin, Havu lupaa.

Pditoksien perustelut
ttirkeitEi
Enemmistti (8 I %) vastaajista piti
eliikelautakunnan piiiittiksiii sel-
keiniija helposti ymmiirrettiivinii.

Kun kysyttiin erikseen piiiit<ik-
siin sisiiltyvien sekd lainopillis-
ten ja lii?iketieteellisten peruste-
lujen riittiivyyttii, mielipiteet
hajautuivat. Vastaajista 67 pro-
senttia oli sitii mieltii, ettii ratkai-
sut lainopillisissa asioissa ovat
riittiiviisti perusteltuja mutta vain
44 prosenttia piti liiiiketieteellisiii
perusteluj a riittiivin?i.

El?ikelautakunnan piiiittiksiin voi
sisiiltyii puhtaasti lainopillisia
ratkaisuja tai tydkyvyttcimyys-
tapauksissa myos l?iiiketieteellis-
tii arviota ja harkintaa. Mitii use-
amman lainkohdan soveltami-
sesta ja harkinnasta on kyse, sitii

tarkemmin ratkaisut vastaajien
mielestd olisi perusteltava.

Kyselyyn vastanneet ovat esitt6-
neet monipuolisesti parannus-
ehdotuksia ja huomioita ptiittis-
ten perustelemisesta tai peruste-
lematta jiittiimisestd. Asiaa on tar-
kasteltu liihinnti eliikelaitoksien
kannalta. On joku vastaajista
asettunut valittaja-asiakkaankin
asemaan ja tehnyt siita niiktikul-
masta uudistusehdotuksia.

Myonteinen paatos on
valittajalle myonteinen
Eliikelaitoksen kannalta peruste-
lut kiinnostavat, varsinkin jos
piiiit<is on muuttunut eliike-
lautakunnassa. Jos eliikelauta-
kunta muuttaa eliikelaitoksen
antamaa ptiiitost?i ja myontiiii
tytilqrvytttimyyseliikkeen, pelk-
kii viittaus lainkohtaan ei ammat-
tiasiakkaiden mielestd riitii eikii
se heidiin mielestddn riitii eliik-
keenhakij ankaan kannalta.

Myonteisi2i pii?itoksiii ei yleensii-
kddn aina perustella, mutta nekin
pitiiisi sanallisesti perustella.

Tilastotiedot
kiinnostavat
Jotkut kyselyyn vastanneista toi-
voivat eldkelautakunnan tuotta-
van enemmdn tilastotietoja rat-
kaisutoiminnastaan. Yksittaista
eliikelaitosta kiinnostaa ehkd eni-
ten se, missii suhteessa heiddn
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TKN:n suosituksia

ryoN
VAHENTAMINEN JA
oSATYorcnrrrro-
MYYSEMTT

antamansa piiiitrikset pysyviit tai
kumoufuvat valifu sasteessa suh-
teessa muiden eliikelaitoksien
piiiitoksiin. - Nykyistii enemmdn
olisikin pyrittavA tuottamaan
suoraan eldkelautakunnan aineis-
tosta eliikelaitoksia palvelevia
tilastoja, Havu lupailee.

Ratkaisut linjaltaan
yhtendisid
Kysely osoitti, ettd ammatti-
asiakkaat pitiiviit eldkelautakun-
nan ratkaisukiiytiintciii varsin joh-
donmukaisena. Selvii enemmis-
tci eli 75 prosenttia vastaajista piti
ratkaisujen linjaa yhteniiisenii.
- Tiissii taitaa kuitenkin vielii olla
kehittymisen varaa, arvioi Havu,
joka puheenjohtajana vastaa
ratkai sukiiytiinnrin yhteniiisyy-
desrd.

- Vastauksista ndkyi, ettii eliike-
laitosten edustajat olivat paneu-
tuneet kyselyyn ja j akaneet risu-
ja ja ruusuja todellisten tunte-
mustensa mukaan, mitii juuri toi-
vottiinkin. Miten kritiikisrd on-
nistutaan ottamaan oppia, sen
tulee osaltaan osoittamaan vuo-
den parin kuluttua teht.dvd uusi
fysely, elSkelautakunnan pu-
heenjohtaja Timo Havu pohtii.

60-vuotias nainen on parinkym-
menen vuoden ajan tyrisken-
nellyt rinnakkain varhaislehden-
jakajana sekii ty<ikaluvaraston-
hoitajana. Lehdenj aon lopettami-
sen aiheutiama ansiotason alene-
ma riittiiisi osaty<i$aryttcimyys-
eldkkeeseen, mutta liiiiketieteel-
listen kiydtrsten viihiiisyyden
vuoksi hakijaa ei pidetry tyrrky-
vyttdmane. (P 6ytakirja 7 /94,
kohta 2)

Tyoskentely
Tyristiiiin ty<ikaluvarastonhoita-
jana hakija selviytyy normaalis-
ti ja hiinellii on tarkoitus jatkaa
tA$ tydt.ii. Sairauspoissaoloja on
viime vuosina ollut jonkin ver-
ran (3 viikkoa - 2 kuukautta vuo-
sittain).

Tyoaika varhaislehdenj akaj ana
on aamuycillii klo 03-07. Hakija
kuljettaa lehdet polkupyoriillii.
Jakoreitti on noin 7 km pitkn ja
siihen kuuluu sekii kerrostaloja
ettii omakotialue. Vuonna 1993
reittiii pidennettiin noin 25 pro-
senttia. Aikataulussa pysyninen
on aiheuttanut hakijalle stressid.
Puoliso auttaa hiinti usein.

Terveydentila
Hakija sairastaa insuliinihoitoista
sokeritautia, joka on pistoshoi-
dolla kohtuullisessa tasapainos-
sa. Elinkomplikaatioita ei ole
kuvattu. Ylipaino vaikeuttaa so-
keritaudin tasapainottamista.
Hakijalla on lis?iksi tuki- ja
liikuntaelinvaivoja, joihin ei lii-
ty merkittdviii toiminnallisia
rajoitteita.

Neuvottelukunnan tarkastava
liiekeri sekd sisdtautien erikois-
kinkiiri ja ortopedian erikoisliiii-
kiiri olivat sita mielta, ettei haki-
jaa voida liiiiketieteellisten lciy-

dristen perusteella pitiiii ty<iky-
vyttomiinii.

Hakemus
Hakija on ilmoittanut haluavan-
sa lopettaa lehdenjaon ja hake-
vansa osatytikyvytttimyyselii-
kettii.

Neuvottelukunnan
suositus
Neuvottelukunnan yksimielinen
kanta oli, ettei hakijan tyttkyky
ole alentunut ty<ieliikelakien tar-
koittamalla tavalla viihintiiiin
kahdella viidenneksellii.

Kiiydyssii keskustelussa todettiin
hakijan tehneen pitkeAn kahta
tytitii rinnakkain ja ettii 12-tunti-
nen ty<ipiiivii on kenelle tahansa
60-vuotiaalle epiiilemiittii raskas-
ta. Pelkiistiiiin sillii perusteella ei
eliikettii voida kuitenkaan mycin-
t.iiili. Koska liiiiketieteelliset kiy-
dokset olivat vdhiiiset ja hakijan
arvioitiin kohtuudella selviyty-
viin tycistiiiin varastonhoitajana,
ei eldkkeen mycin?dmiselle ollut
perusteita.

PIRJO POSTI
Elciketurvakeslaigen

lakiosaston
jaostosihteeriTelrsti: Rina Rantanen
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EU:n komission Valkoinen kiria sosiaalipolitiikan kehittdmisestd

MANNAA TAIVAASTA
VAI PALUU ARKEEN?

EU:n komissio julkaisi
marraskuussa 1993 so-
siaalipolitiikan Vihredn
kirjan. Se oli keskuste-
Iualoite. Siihen pyydet-
tiin ja myos saatiin kan-
nanottoja monilta ta-
hoilta eri puolilta Eu-
rooppaa. Kaikkiaan !au-
suntoja keftyi yli 500.

KARI SALMINEN
Ekiketurvakeskul<sen

tutkija

JUSSI VANAMO
Eldketurvakeskul<sen

tutkimuspdrilliklcr)

Nyt komissio on julkaissut sosi-
aalipolitiikan Valkoisen kirjan,
jossa Vihredn kirjan saama vas-
taanotto on yritetty ottaa huomi-
oon. Lausunnoista ilmestyi yh-
teenveto syyskuussa 1994.

Valkoisessa kirjassa mii?iritelliiiin
EU:n komission sosiaalipolitii-
kan kehittiimiseen tlihtddvdn toi-
minnan suuntaviivat vuosille
1995- I 999. Valkoinen ki{a ei ole
konkreettinen toimintaohj elma,
vaan se sisiiltiiii ehdotuksia, jot-
ka on tarkoitettu uuden 3. sosi-
aalipoliittisen toimintaohjelman
pohjaksi.

Toimintaohjelma jiiii vuoden
1995 alussa toimintansa aloitta-
van uuden komission lopullisesti
laadittavaksi. Sen pohjalta minis-
terineuvosto ja Euroopan parla-
mentti arvioivat omaa toimin-
taansa.

"Social policy" ja
"sosiaalipolitiikka"
EU:n sosiaalipoliittisten kannan-
ottojen yhteydessii on syytd
muiitaa, ettd termi "social po-
licy" ei EU:n kielenkAytossA tar-
koita samaa, mitii Pohjoismais-
sa tarkoitetaan "sosiaalipolitii-
kalla".

Pohjoismaissa sosiaalipoliikka
kiisitt?i?i kaikki ne julkisen vallan
toimenpiteet, joilla yritetiiiin vai-
kuttaa kansalaisten hyvinvointiin
ja viihtyvyyteen. EU:n piirissii
"social policy" on perinteisesti
tarkoittanut vain tyoeldmdn suh-
teita, tycivoiman liikkuvuutta ja
alueellisia ongelmia.

Pohjoismaisittain katsottuna pe-
rinteiset sosiaalipolitiikan alueet,
sosiaalivakuutus j a sosiaalipal-
velut, luetaan EU:ssa "sosiaali-

sen suojelun" (social protection)
piiriin. Niiiden sosiaalisen suo-
jelun kysymysten on katsottu
kuuluvan j iisenvaltioiden kom-
petenssiin.

EU:n sosiaalipolitiikta on ollut
siten enemmdn paperin tuotta-
mista kuin varsinaista rahan ja-
kamista. Kuva tarkentuu viel6,
kun todetaan, ettii laskelmien
mukaan koko EU:n budjetti
muodostaa noin yhden prosentin
sen jisenmaiden yhteenlaske-
tusta bruttokansantuotteesta. Ja
EU:n budjetista sosiaalisen ra-
haston osuus on noin 7 prosent-
tia.

Vihreiissii kirj assa sosiaalipolitii-
kan aluetta yritettiin selvhsti laa-
j entaa. Verbaalitasolla Valkoinen
kirjakin pyrkii siihen, mutta aika
vaatimattomasti. Kirjassa tode-
taan, ettd "sosiaalipolitiikan ei
tulisi keskittyd ainoastaan tyti-
markkinoihin ja tyolainsii?idiin-
t<irin, vaan tavoitteena tulisi olla
kaikkien kansalaisten integroi-
minen mukaan talouselSmdiin ja
yhteiskuntaan." Tiirkeimpiinli ta-
voitteena kirja pitiiii palkkatyo-
hon piiiisyn helpottamista.

EU ja kansallinen
sosiaalipolitiikka
EU ei ole pyrkinyt suoranaisesti
muuttamaan j isenvaltioidensa
sosiaalipolitiikkaa. Se on hahmo-
tellut jonkinlaista normistoa vuo-
den 1974 sosiaalisen toiminta-
ohjelman ja vuoden 1989 tytrn-
tekijoiden sosiaalisten perusoi-
keuksien kirjan pohjalta.

Vihreii jaValkoinen kirja tarken-
tavat unionin linjauksia edelleen,
mutta yleiskuvaa ndmd suunni-
telmat eivdt muuta. Hyvinvoin-
tipolitiikka on p66osin kunkin

jdsenmaan oma asia, ja EU tyy-
tyy varsin rajalliseen rooliin. Tiitii
tukee mytis Valkoisen kirjan lii-
heisyys- eli subsidiariteetti-
periaatteen korostus.

Valkoisessa kirjassa todetaan,
ettii jonkinlaisia minimitasoja
tarvitaan unionin yhteniiisyyden
siiilyttiimiseksi. Ne eiviit saisi
olla ylimitoitettuja unionin hei-
koimmille jiisenille, eiviitkii ne
saisi estiiii kehittyneempiii jiisen-
valtioita noudattamasta korke-
ampia standardeja.

Minimitasoilla pyritiiiin estii-
mddn sosiaalinen dumppaus eli
alhaisten sosiaalikustannusten
kiiytto kilpailukeinona. Ne ovat
my<is ilmaus yhteison halusta
edistiiii sosiaalista dimensiota.

Suomessa ei ole kuitenkaan lop-
puun asti pohdittu minimitasojen
ongelmaa. Saattaisi olla jiirke-
viiii pyrkiii luomaan suhteellisen
tiukat miniminormit. Ne olisivat
todenniikoisesti sellaiset, etti
Pohjoismaat tiiyttiiisiviit ne. Tiil-
loin paineet kohdistuisivat mui-
hinmaihin. Olisi myos mahdol-
lista viilttiiii se vaikea tilanne, jos-
sa kansainvdlisen tason siiiitely
olisi vielii heikkoa samalla, kun
kansallisvaltion s66telykeinot
olisivat viihentyneet olennaises-
ti.

Keskeiset suositukset
Valkoisen kirjan liihttikohta on
EU:n komission viimeaikaiset
linjaukset siita, ettd Euroopan
unioni tarvitsee uudenlaisia tapo-
ja taloudellisen kasvunja sosiaa-
lisen kehityksen yhteensovit-
tamiseen.

Taloutta ja sosiaalipolitiikkaa tu-
lee tarkastella toisiinsa sidoksis-
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sa olevina ja toisiaan tukevina
yhteiskunnan osina. Korkea
tyritt<imyys, laajalle levinnyt
k<iyhyys ja sosiaalinen syrj?iy-
tyminen ovat ristiriidassa sel-
laisten Euroopan unionin suurten
tavoitteiden kanssa kuin tyrilli-
syyden hoitamisen, sosiaalisen
turvallisuuden ja tasa-arvoisten
mahdollisuuksien kanssa.

Kaikkein keskeisimmdksi tavoit-
teeksi tulee komission mukaan
asettaa uusien ja pysyvien tyri-
paikkojen luominen. Erityisesti
kolmen ryhmdn, nuorten, naisten
ja pitkiiaikaistytittomien mahdol-
lisuuksia piiiistii tyomarkkinoille
parannettaisiin. Avaimena mycis
niiiden ryhmien aseman paranta-
miseen n?ihdiiiin nykyistii nope-
ampi taloudellinen kasvu ja suu-
rempi j oustavuus tyrimarkkinoil-
la-

Myos koulutus on hyvin keskei-
sellii sijalla komission tavoitteen
asettelussa. Esimerkiksi nuori-
solle komissio ehdottaa unionin
laajuista takuuta siitd, ettii jokai-
selle alle I 8-vuotiaalle on tarjot-
tava mahdollisuus osallistua kou-
lutukseen, harjoittelupaikkoihin
tai niiiden yhdistelmiin.

Valkoisen kirjan rakenne osoit-
taa selkeiillii tavalla komission
painoalueet. Tyomarkkinoita
koskevat luvut vievit Valkoisen
kirjan sivumiiiiriistii liihes kaksi
kolmannesta. Sosiaalipolitiikan
k?isittelylle teoksessa uhrataan
vain viisi sivua. Kirja onkin etu-
piiiissii juuri uusien ty6paikkojen
luomiseen tiihtiiiiviin tavoiteoh-
jelman hahmottelua.

Yleisarvio
Valkoinen kirja on melko pyo-
redsanainen dokumentti. Se on

kuitenkin syytii lukea tarkasti
juuri siksi, ettii pystSrttiiisiin erot-
tamaan periaatteellisesti tarkeat
kannanotot ja linjanvedot pelkiis-
t'd retoriikasta.

Kirja on sosiaalipoliittisilta ta-
voitteiltaan selvdsti suppeampi
kuin mitiiMhreii kit'a antoi odot-
taa. Tiissii mielessd se on paluu-
ta arkitodellisuuteen. Tdmd voi
olla luonnollista, koska EU on
ensisijassa Euroopan maiden ta-
loudellisten ongelmien ratkai-
suun tahteave hanke.

Sosiaaliturvan osalta se ei sisiil-
lii Suomelle erityisiii uhkia, mut-
tei myriskii2in anna aihetta odot-
taa parannuksia. Unioni tulee
Valkoisen ki{an mukaan yhd sel-
vemmin turvautumaan yleisluon-
teisiin suosituksiin.

Uutta yhteisotason sosiaalipoliit-
tista lainsiiiidiintoii ei ilmeisesti
ole juuri odotettavissa. Niike-
mysld tukee se, ettd Unionin sosi-
aalisen lainsiiiid[nnon edistiimi-
nen on juuttunut Maastrichtin
sopimuksen j iilkeiseen pattitilan-
teeseen. EU:han ei saanut Ison-
Britannian vastustuksen takia li-
sdii toimivaltaa edist5S kaikkia
jdsenmaita velvoittavaa sosiaali-
j a tyonlainsiiiidiintoii.

Valkoisen kirjan keskeinen heik-
kous on siind, ettd hyvistii kysy-
myksistii huolimatta kirja antaa
vdhhn vastauksia siihen, miten
talous- ja sosiaalipolitiikka tuli-
si kiiytiinnossd sovittaa yhteen.
Eriiiinii esimerkkind tdstd on se,
ettii Euroopan raha- ja talous-
liiton konvergenssikriteerien vai-
kutuksia sosiaalipolitiikkaan ja
sen rahoitukseen ei ole pohdittu.
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Aiankohtaista ulkomailta

Euroopan tuomioistuin
antanut pEiEittikset tasa-aruokysymyksiin

EY:n tuomioistuin on antanut
p?iiitokset kuudessa tapauksessa,
jotka koskevat miesten ja nais-
ten tasa-arvoisen palkkauksen
periaatteen soveltamista tyon-
antaj akohtaiseen eliiketurvaan.
Piiiit<ikset ovat jatkoa tuomiois-
tuimen Barber-tapauksessa anta-
maan ratkaisuun, jossa se katsoi,
ettii ty<inantajan jiirjestiimii elii-
keturva on osa palkkaa ja siihen
tulee soveltaa Rooman sopimuk-
sen miesten ja naisten tasa-
arvoista palkkausta koskevaa
artiklaa I I 9 (BarberistaTyrieliike
5/91 ja tl92).

28. syyskuuta 1994 annetuissa
pii2ittiksissii oli kysymys osa-
aikaty6ntekij<iiden ja naimisissa
olevien naisten oikeudesta kuu-
lua tytinantajan eliikejiirj estel-
mddn sekii useista el[kkeen
myontiimisehtoihin liittyvistii yk-
sittiiisistii kysymyksistii.

Tuomioistuin muun muassa kat-
soi, ett'li oikeutta kuulua eliikejiir-
jestelmiidn voidaan vaatia takau-
tuvasti vuodesta 1976, kun eliik-
keen myontdmisehtoihin liitty-
vissd asioissa oikeutta voi hakea
takautuvasti vain toukokuusta
1990. Tyrintekijiiltii voidaan
kuitenkin periii vakuutusmaksut
mytis takautuvalta ajalta. Tiimii
rajoittanee jonkin veran innok-
kuutta hakea takautuvaa jiise-
nyyttii ja siten piiiitoksestii tytin-
antajille aiheutuvia lisiikus-
tannuksia.

Suomea ajatellen tapaukset kos-
kevat ilmeisesti ainoastaan rekis-
teroimiitcintii lis?ieliiketurvaa. Ne
ovat silti kiinnostavia yleisem-
minkin, sillii jo nyt ovat suoma-
laisten tyontekijoiden ulkomaiset

ty6nantajat kyselleet, tayffaako
Suomessa j ?irj estetty lisiielii-
keturva tasa-arvokriteerit. Yhtii-
lailla suomalaisen tycinantajan
intressissd on, onko ulkomailla
j iirjestetty lisiieliiketurva EYn
tuomioistumen kannanottoj en
mukainen.

Tapaukset Vroege
ja Fisscher
Hollantilainen Anna Vroege oli
ollut 'NCIV Instituut voor
Volkshuisvesting BV' -nimisen
tytinantajan palveluksessa osa-
aikatytissii toukokuusta I 975.
Osa-aikatytintekij nt ja naimisis-
sa olevat naiset eivdt tuolloin
voineet kuulua NCIV:n eliike-
jiirjestelmiiiin.

Vuoden l99l alusta s?iiintrijii
muutettiin niin, ettii jiit'estelmiiiin
ovat voineet kuulua kaikki 25
vuotta tiiyttiineet tyontekij ?it, j oi-
den tyoaika on viihintiiiin neljiin-
neksen fdydestii. Tuosta ajankoh-
dasta alkoi mycis Vroegen eliike
karttua. Vroege vaati kuitenkin
takautuvaa oikeutta kuulua jiir-
jestelmiiiin 8. huhtikuuta 1976
alkaen, jolloin tuomioistuin an-
toi pdiitciksensi Defrenne vastaan
Sabena tapauksessa.

Defrennen tapauksessa tuomiois-
tuin oli ensimmiiisen kerran kat-
sonut, etti Rooman sopimuksen
artiklaa I 19 voitiin soveliaa suo-
raan ilman soveltavaa lainsiiii-
diintriii kansallisella tasolla, ja
siihen voitiin vedota suoraan
kansall isessa tuomioistuimessa.

Vroegen tapauksessa tuomiois-
tuin katsoi, ettii tyonantaja ei voi
sulkea eliikejiirjestelmiiiinsii osa-
aikatycintekij tii ltd, j os enemmi sto

heistd on naisia eikii tyonantaja
kykene osoittamaan objektiivi-
sia, tyrintekijtiiden sukupuolesta
riippumattomia syitii menettelyl-
le. Se olisi artiklan ll9 vastais-
ta. My<is naimisissa olevien nais-
ten sulkeminen tyrinantajan el6-
kejiirjestelmiisth on suoraan su-
kupuoleen kohdistuvaa syrjintiiii
ja siksi artiklan l19 vastaista.

Tuomioistuimen mukaan artik-
lan I 19 tulkinnan ei olisi pitiinyt
olla epiiselvii siltii osin kuin se
koskee ty<intekijtiiden oikeutta
kuulua tytinantajan eliikejiirjes-
telmd.iin. Tuomioistuin oli ottanut
asiaan kannan jo tapauksessa
Bilka-Kaufhaus vastaan Hartz.
Artiklan I I 9 viilittomiiiin sovel-
tamiseen voidaan siten vedota
takautuvasti 8. huhtikuuta 1976
alkaen (Defr enne-piiiitoksen an-
tamisesta).

Tuomioistuin teki nyt eronjiirjes-
telm?in jiisenyyden j a yhteniiisen
eliikeiiin viilillii. Barber-tapauk-
sessa, jossa oli kyse miesten ja
naisten oikeudesta eldkkeeseen
saman ikhisind, tuomioistuin ra-
jasi piiiittiksen koskemaan sen
antamisen j iilkeistii aikaa.

Se katsoi silloin, ettii eliikeitn
osalta artiklan 119 soveltaminen
on voinut olla ep[selviiii, koska
direktiivissii miesten ja naisten
tasa-arvoisesta kohtelusta tytin-
antaj akohtaisissa eliikej 2irjes-
telmissd todetaan, eff5 yhtendisen
eliikeiiin noudattamista voidaan
lykiitii, kunnes se on toteutettu
lakisii[teisissii jiirj estelmissii.
Barber-tapauksessa oli kuitenkin
sovellettava suoraan artiklaa I 19.

Myoskiiiin Maastrichtin sopi-
mukseen liittyviiii p<iytiikirj aa,
joka poliittisen tason sopimukse-
na rajasi Barber-tapauksen ta-
kautuvaa soveltamista, ei tule
soveltaa oikeuteen kuulua elii-
kej 2irj estelmii2in, vaan ainoastaan
itse etuuksiin ja niiden myon-
tamisehtoihin.

Toinen hollantilaistapaus
Fisscher vs. Voorhuis Hengelo
BV on samantyyppinen kuin
Vroege, mutta kysessii oli nyt
naimisissa olevan naisen oikeus
takautuvaan jiisenyyteen. Sa-
moin kuin Vroegen tapauksessa
tuomioistuin katsoi, etlii Fissche-
rillii oli oikeus vaatia jdsenyyttd
palvelussuhteensa alusta. Tyon-
tekij 6ltii voidaan kuitenkin periii
vakuuutusmaksut myos takautu-
valta ajalta.

ABP vastaan Beune
Hollantilainen herra G.A. Beune
siirtyi vanhuuseldkkeelle vuon-
na 1988 ja hiinellii oli oikeus
tyrinantaj akohtaiseen eliikkee-
seen virkamiesten eliikejiirjes-
telmdstd, ABP:stii. Jiirjestelmiis-
s[ eldkkeet yhteensovitetaan la-
kisddteisen eldkkeen kanssa si-
ten, ettd lakisii[teinen el[ke v[-
hennetddn suoraan tytinantajan
eliikkeestii.

Aikaisemmin lakisdiiteinen
AOW-eliike oli huomattavasti
korkeampi naimisissa olevalle
pariskunnalle kuin yksin asuvalle
miehelle tai naiselle, jolla oli oi-
keus tdhiin eliikkeeseen omien
vakuutusmaksuj ensa perusteella.

Kun lakis[iiteist[ j 2irj estelmiiii
muutettiin 1.4. 1985 alkaen,
muutettiin myos ABP-jiirjestel-
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m65. Vuoden 1986 alusta alkaen
karttuvasta ABP-eliikkeestii teh-
ldvd vdhennys on samansuurui-
nen mies- ja naistytintekijriille.
Tiitii edeltiiv itlta ajalta karttu-
neesta eliikkeestd vdhennys on
kuitenkin edelleen aikaisemman
lainsiiiidiinncin mukainen. Beu-
nen eliikkeestii tehtiivd vdhennys
oli siten suurempi kuin se vas-
taavassa tilanteessa olisi ollut
naimisissa olevalle naiselle.

Tuomioistuin katsoi, ettd vaikka
kokonaiseliike AOW- ia ABP-
j2irjestelmistii ei ollui diskri-
minoiva, oli ABP-eliikkeen taso
naimisissa olevalle miehelle kui-
tenkin matalampi kuin naimisis-
sa olevalle naiselle, joten jiirjes-
telmii diskriminoi miehiii. Kos-
ka kyseessd oli eliike-etuus eik[
jiirjestelmiiiin kuuluminen, oli
sovellettava Barber-tapauksen
takautuvaa oikeutta k'oskevaa
ratkaisua. Beunen vaatimus kos-
ki 17.5.1990 edeltiiviiii aikaa, jo-
ten hiinellii ei ollut oikeutta vaa-
tia tasa-arvoista kohtelua artik-
laan ll9 vedoten.

Thpaus Coloroll
Englantilainen Coloroll-konser-
ni ajautui konkurssiin vuonna
I 990. Sen eliikevaroj a hoitamaan
perustettu Coloroll Pension
Trustees Limited kiiiintyi oikeu-
den puoleen selvittiiiikieen sul-
j ettavi en eliikej iirj estelm ien
eldkevastuut. Tiissii yhteydessii
EYn tuomioistuimelta pyydet-
tiin kantaa useisiin yksittiiisiin
kysymyksiin.

Tuomioistuin totesi muun muas-
sa, ettd tyonantajakohtaisessa
eliikejii{estelmiissii voidaan tore-
uttaa tasa-arvoperiaate joko hei-
kentiimiillti etuoikeutetussa ase-
massa olevien etuuksia tai mytin-
tiimiillii samat etuudet heikom-
massa asemassa olleille. Barber-
piidtriksen antamisen ja eliikejiir-
jestelmiin muuttamisen viilis-enii
aikana tasa-arvo voidaan kuiten-
kin toteuttaa vain parantamalla
heikommassa asemassa olevia
koskevia miiiiriiyksiii.

Coloroll-yhtioissii ty<intekij oillti
oli mahdollisuus parantaa ty<in-
antajan jZi{estiimd"d turvaa vapaa-
ehtoisin lisiimaksuin. Tuomiois-
tuimen mukaan artiklaa ll9 ei
voida soveltaa siltii osin kuin
kyseessd on puhtaasti tyrinteki-
joiden vapaaehtoinen lisiiturva ja
tytinantajan eliikejiirjestelmd ai-
noastaan hoitaa hallinnolliset toi-
met. Kyseessii ei silloin ole tycin-

antajanjiirjestlimd turva, joka on
katsottava osaksi palkkausta.

Tuomioistuimelta kysyttiin
myos, tuIiko tasa-arvoperidatetta
soveltaa ns. siidoarvoihin, joilla
toisen tytinantajan palvelukses-
sa karttunut eliikeoikeus rahal-
lisena korvauksena siirretiiiin
uuden ty<inantajan eliikejiirjes-
telmiiiin. Tuomioistuimen mu-
kaan vastuu siit6, etti etuudet
ovat tasa-arvoperiaatteen mukai-
set on viimekidessd sillii el?ike-
jiirjestelmiillii, joka maksaa etuu-
det. Viimeisen eliikejii{ estelmiin
vastuulla on tehdii kaikki voita-
va tasa-aryon toteutumiseksi. Se
voi vaatia kansallisen lainsiiii-
diinntin puitteissa rahallista kor-
vausta eliikejii{estelmiiltii, jonka
siirtoarvo on ollut liian alhainen.

Tapaukset Smith
ja van den Akker
Tapauksessa Smith ja... vs. Avdel
Systems oli kyse testitapauk-
sesta, jossa viisi englantilaisen
Avdel yhtion tyrintekijiiii vaati
hyvityst?i taloudellisesta mene-
tyksestii, joka heille aiheutui sii-
td, ettd tytrnantaja oli nostanut
naisten eliikeikii?i 60:std 65:een
woteen heindkuusta 1991. Tuo-
mioistuimen mukaan eliikeiiin
nostamisesta aiheutuvia mene-
tyksiii ei tule korvata edes tila-
piiisesti.

Van denAkkerin ja muiden tycin-
tekij6iden Shellin eliikesiiiitidtii
vastaan nostamassa tapauksessa
tuomioistuimelta kysyttiin, oliko
tyonantajalla oikeutta turvata jo

palveluksessa olevien naisten
oikeuksia. Shell oli nostamassa
niiiden naisten eliikeikiiii as-
teittain.Tuomioistuin katsoi, ettd
niin ei voitu menetelli. Etuuksien
tuli olla yhtenevdt 17.5.1990 al-
kaen. 17.5.1990ja 1.6. l99l viili-
seltii ajalta tasa-arvoinen kohte-
lu voitiin toteuttaa vain antamalla
miehille samat oikeudetkuin nai-
sille.

SINIKKA LAITINEN
Elriketurvakeskuksen

tutbija

v
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Tiedoksi

Tydeldkkei den Tietotal o
Tieto95-messuilla
helmikuussa
Eliiketurvakeskus ty<ieliikkeiden
tietotalona on yleisteema, jonka
alta kiytyy ETK:n osasto Tie-
to95-messuilta Helsingin Kata-
janokan Wanhasta Satamasta
8.-9.2.1995. ETK esittelee tuo-
reinta tutkimus-, tilasto- ja suun-
nittelutietoa sekd mittavaa jul-
kaisutuotantoaan. Kdvij dt saavat
myris sormituntuman ELMO-
eliiketietopankkiin, joka on kyt-
ketty yleiseen tietoverkkoon Te-
leSammon viilityksellii.

Erityisesti ETK asettaa niiytteil-
le kansaiviiliseen toimintaansa
liittyvae aineistoa ja julkaisuja;
olemmehan untuvikko Euroo-
pan unionin jIsen.

Nyt toisen kerran jiirjestettiivillii
Tieto95-messuilla on kosolti
myos muuta kiinostavaa. Tilas-
tokeskus jiirjestiiii Tieto kiiyt-
torin-seminaarin, missd pohdi-
taan tiedon merkitysld menesty-
vdn yrityksen kannalta. Tie-
topalveluseuran seminaarissa
syvennytSin muun muassa kan-
sainvdlisen tiedon kiiytcin ongel-

LEL tiedotuskam paniaan
harmaata taloutta vastaan

Ir no
95

Laman myotii yleistyneet har-
maat tyomarkkinat nakertavat
pohj aa myos tyoeliiketurvalta.
LEL Tytieliikekassa on aloitta-
massa tiedotuskampanjaa har-
maita tytimarkkinoita vastaan.
Tavoitteena on saada yh6 useam-
pi talouseliimiissd mukana oleva

tiedostamaan harmaiden markki-
noiden kielteiset vaikutukset ja
osallistumaan niiden torjuntaan.

Lis?iksi pyritliin tiedottamaan
tyrintekijoille niistii riskeistii ja
haitoista, joita pimeiistil ty<istii
seuraa eliike- je sosiaaliturvaan.
Asiaa yritetiiiin saada eteenpdin
myos piiiittiijien ja viranomaisten
viilityksell2i.

LEL Tyoeliikekassa keskittyy
tiedottamisessa erityisesti raken-
nusalaan, johon harmaat markki-
nat on perinteisesti totuttu yhdis-
tiimiiiin, mutta muitakaan LEL-
aloja ei unohdeta.

Kampanja etenee pitkiilti tiedo-
tus- ja tarkastusosastoj en yhteis-
tyonii. Asian tukena ovat myos
LEl-alojen taustaj[rjest<it. har-
maat markkinat pyritaan otta-
maan huomioon kaikessa LEL-
tiedotuksessa ensi vuonnaja tar-
peen mukaan jatkossakin.

Riitta Heinonen

miin ja Internetin sekh hyperme-
dian mahdollisuuksiin.

Messuilla ovat mukana mytis
sosiaali- j a terveysministerio,
Stakes seki Kansaneldkelaitos.

ETK:n osallistumisesta saa lis6-
tietoja tiedottaj a Jouko Moilasel-
ta ja projektipiiillikkti Mikko
Pelliseltii. (JeuM)

Ty6eldkemaksut ja TEL-indeksiluku vahvistettu vuodelle 1 995

Tyontekijtiiden eldkemaksu on
neljd prosenttia palkoista vuon-
na 1995 ja tyonantajien vakuu-
tusmaksu keskimiiiirin 16,6 pro-
senttia palkoista.

Vuonna 1995 keskimddrdinen
perittiivii TEl-vakuutusmaksu
on 20,6 prosenttia palkoista. Pe-
rittiivii LEl-maksu on 21,8 pro-
senttia ja TaEl-maksu on l5
prosenttia palkoista.

MYEL- ja YEL -maksuksi vah-
vistettiin 20,2 prosenttia.

Tyoeldkkeisiin
1,4 prosentin
korotus
STM on vahvistanut myos vuo-
den TEL-palkkaindeksiluvun.
Sen mukaan tyoeliikkeet nouse-
vat ruoden 1995 alussa 1,4 pro-
senttia.

TEl-indeksin mukaan tarkiste-
taan rintamaveteraanien varhais-
eldkkeet, tapaturmavakuutus- j a
liikennevakuutuskorvaukset se-
kii sotilasvammalain ja soti-
lastapaturmalain mukaiset kor-
vaukset.

Myos kaikki sairausvakuutus-
lain mukaiset etuudet ja lasten
kotihoidon tuki tarkistetaan
TEl-indeksin mukaan.

Lisiiksi kuntoutusraha j a potilas-
vahinkolain mukaiset korvauk-
set henkilovahingosta ovat sido-
tut TEl-indeksiin.

Pimeewo wo
tyoeldlietrdsi
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Maataloudessa eliikkeensaai ia 216 000
ja elikkeiden maksaiia 153 000

I

a

^t - tt'

Maataloudessa on eliilC<eensaa-
jia 216 000 ja vakuutusmaksua
maksavia vakuutettuja 153 000,
ilmenee Melan viimeisimmiistii
nelj dnnesvuositilastosta.

Maataloudessa kartutetaan eld-
kettii keskimdbrtn4 400 markan
kuukausitydtulolla. Miesten tyti-
tulo on 4 800 markkaa ja naisten
3 900 markkaa kuukaudessa.

?,

Maatalouden eliikkeensaajista
155 000 on vanhuuseliikel?iisiii.
Tyokyvytttimyyseliikkeitii Mela
maksaa 27 000, ty<ittomyyseliik-
keifi 2 500, perhe-eliikkeitii
43 000, sukupolvenvaihdoseliik-
keitii I 4 000, luopumiseliikkeitii
33 000 ja luopumiskorvauksia
300 henkikille. Osa saa useam-
manlaista eliikettii samanaikai-
sesti.

Melan maksama keskimidrdinen
eldke on I 300 markkaa kuussa.
Tdhiin sisiiltyvdt eldkkeensaajan
kaikki Melasta saamat eliikkeet,
muun muassa viljelyrytin ohessa
ansaitut palkansaaj aeltikkeet.

Pelkkii MYEL:n mukainen ty<i-
eldke on keskimiiiirin 750 mark-
kaa kuukaudessa.

Luopumisen perusteella saadut
eliikkeet ovat selviisti viljelij<ii-
den tyoeliikkeitd suurempia. Su-
kupolvenvaihdoseliike on keski-
m?iiirin 2 900 markkaa ja luopu-
miskorvaus 2 600 markkaa kuu-
kaudessa.

1 00 000
maatalousyritysti
Eliikevakuutetuilla maatalous-
yrittajille on noin 100 000 maa-
talousyritystii. Ntiistii noin 1000
puhtaita kalastusyrityksit ja noin

I 000 puhtaitaporotalousyrityk-
siii. Maatilatalousyrityksiii on
98 000.

Noissa maatalousyrityksissli
tyciskentelee 147 000 yrittiija-
viljelijiiii, 5 000 perheenjiisentii
I 600 kalastajaaja2000 poron-
hoitajaa. Joka toiselta maatilalta
on vain yksi, joka toiselta use-
ampi tydeliikevakuutethr.

Maatalous on miehinen ammat-
ti: vakuutetuista 92 000 on mie-
hiaja62 000 naisia. Tdndvuon-
na tycinsi aloittaneista maata-
lousyrittiijistii 1 700 on miehiiija
1 000 naisia.

ISSA:n Euroopan
kokous pohti
sosiaaliturvan
uusia haasteita
Kansainvdlinen sosiaaliturvaj dr-
jest<i ISSA kokoontui Euroopan
aluekokoukseen pohtimaan sosi-
aaliturvan uusia haasteita Hel-
singissd 30.11.-2.12.1994.

Kokouksessa keskusteltiin tar-
peesta luoda ja ottaa kiiyttrion
uusia menetelmii, joilla vasta-
taan sosiaaliturvaetuuksien ky-
synndn lis[iintymiseen ja siitii
sosiaaliturvakustannusten kas-
vuun.

Osallistujia oli yli 20 eri maasta
ja seitsemdstd kansainvdlisestd
jiirjestostii, esimerkiksi terveys-
jiirjest<i WHO:sta ja tyrijiirjest<i
ILO:sta.

Alustuksissa kiisiteltiin myos
varhaisen eliikkeellesi irtymisen
estdmistd tyoeliimiissii. Erikoi-
sesti tarkasteltiin kuntoukseen,
terveyden edistdmiseen ja tyri-
suojeluun liittyviii ehkiiiseviii
toimenpiteitii.

Keskeiseni teemana oli mycis
tyottomyyden, etenkin pitkiiai-
kaistyottomyyden ehkdi sem inen
tai lievittiiminen tehokkaalla tyri-
markkkinapolitiikalla.

Erityisten eldmdnkaaririskien
ehkdisy nuoruudessa, tyoidssd ja
vanhuudessa olivat myris kes-
kustelussia esilli.

osastolaiset vuoden vaihteen tie-
noilla kyselemdssh eldkelaitok-
sissa, sosiaali- ja terveysministe-
ri6ssd, vakuutusoikeudessa ja
tietysti myos omassa talossa.

Vaikka asialla ollaankin Orvokin
nimissd, ei risujakaan pidii kaih-
taa antamasta, jos siihen aihetta
on. Yhteistyolli saamme hlwiis-
tii vieliikin parempaa!

Helena Thpio

Mika ihmeen Orvokki? Eliiketurvakeskuksen lakiosasto
kehittiiii toimintaansa. Hanke on
ristitty Operaatio Orvokiksi,
koska sen syntysanat lausuttiin
Orvokin p?iiviinii 3.6.1994. Or-
vokin avulla tavoitellaan parem-
paa asiakaspalvelua, tyokuormi-
tuksen tasaamista ja tehokkaam-
paa tyon suunnittelua.

Tyon kehittiimisessd ovat asiak-
kaiden odotukset keskeisiii. Niii-
td odotuksia pistiiytyviit laki-
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Tiedoksi Nimityksid

ETK Uraputktlg(
-messuilla
ETK osallistui lokakuun lopulla
Jyviiskyliissii tytin ja koulutuk-
sen erikoismessuihin Uraputki/
94:ddn.

Kolmesta messuplivdstii ensim-
miinen oli tarkoitettu tyrisuo-
jeluhenkilostolle. Tyosuoj elulla
ei ollut imua, sillii montakaan
ylimiiiiriiistii henkiki6 messuesit-
telijoiden lisiiksi ei alueella liik-
kunut. Toisena messupdivtnd oli

menoa ja meininkiii sitiikin
enemmdn, kun alueen valloitti-
vat koululaiset, opiskelijat ja
Popeda-yhtye.

Piiiviin paneelissa "Eiko ty6-
markkinat iousta - tdmdkri este
nuorten tytipaikoille" olivat
edustettuna arvovaltaiset tyri-
markkinaj ohtaj at. Keskustelua
vetdnyt Pertti "Veltto" Virtanen
innostui liikaa ja sai nuoret pa-

kenemaan. Katoavan nuorison
perddn hiin joutui huutamaan:
"Painukaa vaan kortistoon ! "

Viimeinen messupdivd, joka oli
omistettu palkansaajille, oli
myos vilkkain. Alun huonosta
yleistimenestyksestd huolimatta
messuilla vieraili kaikkiaan lii-
hes l3 000 kiivij2iii. ETK:n osas-
tolla palveltiin hieman vajaata
viitt'lisataa henkiloii.

MELA

Varatuomari Ptiivi Huotari (34)
on nimitetty apulaisjohtajaksi
Melaan 5.8. alkaen. Huotari toi-
mii Melan johtavana lakimiehe-
niija tuli laitoksen palvelukseen
vuonna 1986.

PORASTO

LEL
TYOELAKEKASSA
Varatuomari Juhani Poso on ni-
mitetty 1.1.1995 lukien LEL
Tyoeliikekassan piiiilakimiehek-
si. Hiin on toiminut osastopdiil-
likk<inii kiinteisto- ja lakiasiain-
osastolla, joka yhdistetiiin sa-
masta aj ankohdasta LEL'Iyoela-
kekassan hallinto-osastoon.

eunresAAlo-
YHDISTYS

Eliikesiiiitioyhdistys - ESY r.y:n
yhteysasioiden hoitajaksi on ni-
mitetty 14. I 1. alkaen FM Carita
Jrirvikare. Hdn on aikaisemmin
tytiskennellyt Eldkevakuutus-
osakeyhtio Ilmarisessa mate-
maatikkona.

Jari Saukkonen

LEL Tydeldkekassa aloittaa
optisen lomakeluvun
LEL Tyoeliikekassa siirtyy kiiyt-
tiimiiiin optista lomakelukua va-
kuutusmaksutilitysten atk-tal-
lennuksessa. OCR-jiirj estelm[
eli optinen merkintunnistus ote-
taan vakuutusmaksuliikenteessd
kiiyttoon maaliskuussa 1995. Il-
moitusmenettelyyn liittyviinii
jii{estelmiinii sovellus on ensim-
mdinen laatuaan Suomessa.

vuoden huhtikuussa LEL Tyti-
eldkekassan vakuutusmaksu-
osastolla ja Tietokonepalvelu
Oy:n atk-tallennuksessa kasitel-
tiin LEL- ja TaEl-tilityksia
29 000 kappaletta. Vuodessa ti-
lityksiii kertyy noin 253 000 kap-
paletta.

Tyrinantaj ille, rahalaitoksille j a
palkanlaskentaohj elmia tuotta-
ville ohjelmistotaloille muutos
niikyy uudistettuina lomakkeina.
Myris pankkien vaatimat muu-
tokset tilinsiirtolomakkeissa on
otettu huomioon. Itse maksami-
nen tapahtuu kuten ennenkin.
Uudet maksulomakkeet otettiin
kiiyttoon jo lokakuun alkupuo-
lella.

Maksulomakkeiden optisella kii-
sittelyllii LEL Ty6eliikekassa
pyrkii merkittiiv[[n kustannus-
ten ja ajan siiiistcitin sekd virheet-
t<imyyteen. Uusi jiirjestelmi v5-
hentiiii tuntuvasti myris paperin
k2isittely[ ja atk-tallennusta. Li-
s6ksi se korvaa maksulomakkei-
den mikrofilmauksen.

LEL- ja TaEl-eliikemaksut tili- Anita Hellgren
tetdin kuukausittain. Tiimiin
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Oy Porasto Ab:n toimitusjohta-
jaksi ja pddmatemaatikoksi on
19.9. alkaen nimitetty FKPentti
Tbrvola, SHV. Hiin on toiminut
aikaisemmin Osuusmeijerien
Vakuutuslaitoksen osastopddl-
likk<inii.
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Priivi Huotari

Pentti krvola

Juhani Prisri

Carita Jrirvikare

eure-sAMPo
Vakuutusteknisen osaston osas-
topiiiillikriksi on 1.9. alkaen ni-
mitetty FK Jouko Pirinen. Ai-
emmin hdn on toiminut apulais-
aktuaarina vakuutustekniselld
osastolla.

Apulaisaktuaariksi on 1.9. alka-
en nimitetty FMPasi Mustonen.
Aiemmin hdn on toiminut mate-
maatikkona vakuutustekniselld
osastolla.

EUTETURVAKESKUS
Eliiketurvakeskuksen suunnitte-
lu- ja laskenta-osastolle vas-
tuuunj aon j aostopiiiillikoksi on
nimitetty Eliisa Ryynrinen 1.11.
alkaen. Aiemmin hdn on tyris-
kennellyt matemaatikkona E15-
kepalvelu Oy:ssa ja Eliike-Sam-
mossa. Vuosina 1974 - 1985 ja
1988 - 1990 Eliisa Ryyndnen
toimi ETK:ssa vastuunjaon sel-
vittiijiinii.

Valtiontieteen tohtori, tutkija
Mikael Forss on valittu 1.2.1995
liihtien Eldketurvakeskuksen
tutkimusosaston uudeksi osasto-
piiiillikoksi. Mikael Forss on 40-
vuotias tutkija Abo Akademin
yhteiskuntatutkimuksen laitok-
sella Vaasassa. Hdn on viiitellyt
kansantaloustieteestd vuonna
1 993 aiheenaan julkiset hyodyk-
keet ja informaatio.

Mikael Forssilla on runsas tie-
teellinen tuotanto. Mime aikoi-
na hdn on osallistunut poikki-
tieteellisiin hyvinvointikysy-
myksiii kiisitteleviin projektei-
hin.

VALT!OKONTTOR!
Valtiokonttorin Eliikkeet-yksi-
kon tyokyvyttrimyyseliiketoi-
miston toimistopiiiillikko Kaija
Tolvanen on virkavapaalla
3 1.8. 1 996 asti. Vs.toimistopiiiil-
likrin tehtiiviid hoitamaan on ni-
mitetty 1.10. alkaen OTKLeena
Piskonen. Hdn on aikaisemmin
toiminut Eliikkeet-yksikon laki-
miehen6.

Jouko Pirinen

*1S'
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fl'r '

./.t- ^ts.Eliisa Ryyniinen

Mikael Forss

Pasi Mustonen

CUXC.VRRMA
KTM SariAlho on nimitetty Elii-
ke-Varman kassapiiiillikriksi ja
toimistopiiiillikoksi asiakasra-
hoitusosastolle. Aiemmin hdn
tyoskenteli kassapiiiillikkonii
Mets6-Serla Oy:ssi.

Yo-merkonomi Juha Anttila on
nimitetty luottopiiiillikciksi asia-
kasrahoitukseen. Hdn siirtyi uu-
teen tehtavadnsd Suomen Yh-
dyspankki Oy:std, jossa hin on
tyriskennellyt yritysneuvojana ja
ti linpiiiitosanalyytikkona.

Varatuomari Tiina Karvonen on
nimitetty toimistopddllik<jksi
asiakasrahoitukseen. Luotto-
p[2illikk<i Karvonen on tullut
Eldke-Varman palvelukseen
|.2.1994.

Ekonomi Stig-Bjdrn Kaustell on
nimitetty Eldke-Varman sijoi-
tusanalyytikoksi. Aiemmin hiin
tyciskenteli luottopiiiillikkonii.
Yhtion palvelukseen hhn on tul-
lut 1.9.1989.

YTM Eila Huuho on nimitetty
l. 10. alkaen koulutuspiiiillikok-
si Eliike-Varman henki kistoosas-
tolle. Uuteen tehtavAAnsa han
siirtyi Oy Eldkesysteemi Ab:n
palveluksesta, jossa hiin tycis-
kentel i kehifyspaal likkcinii.
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English Summary

The editorial discusses the
Finnish pension scheme in
terms of equality and makes
comparisons to EU member
states. Considering that men
receive 1.5 times as much in
pension as women, that
disability pension refusal rates
are higher for women than for
men, and that no pension
accnres during child care leave
as in Germany, for instance, it is
no wonder that Finnish women
are annoyed. The doubt arises
that women are discriminated
against under the pension
scheme, as well.

As the working careers of most
Finnish women are equally long
as those of men, so large a gap
in pensions between men and
women can only partly be
attributable to the length of the
working career. The reasons
have to be looked for
elsewhere, i.e. on the labour
market itself, which is divided
into male- and female-
dominated industries. Indeed, it
is largely the resulting
difference in earnings that is
reflected in the difference in
pensions. As differences in
earnings between men and
women have not been reduced
recently, neither will the
differences in pension be
reduced in the foreseeable
future.

However, a comparison to the
situation of women of other
European countries puts things
in perspective. In the EU
member countries, women
primarily rank as secondary
labour with part-time jobs and
short spells of employment.
Women are also more at the risk
of being made redundant. Their
work seldom accrues pension as
long waiting periods and high
eamings limits are applied
within the European schemes.
In Finland, on the contrary,

women are a perrnanent factor
on the labour force and eam
their own pension. Long
maternity leaves, provision for
child care leave and access to
day care facilities ensure that
the contract of employment is
not terminated in the event of
child birth and child care. The
Finnish woman's independence
of her male survivor is further
strengthened by the national
pension scheme. A housewife
who previously lived off her
husband's income receives the
fuIl national pension, around
FIM 2000 a month, at
retirement, whereas a
housewife living in Southern or
Central Europe has to rely on
her spouse's income at old age.

On the whole, the Finnish
pension scheme can be said to
promote equality more than it
reduces it. It treats men and
women as individuals, not as
spouses. Compared to her
European counterparts, the
Finnish woman is independent
and selfsufficient in retirement,
as well. However, there is still
much to be done in this field.
Too often women keep silent,
withdraw, and make room for
men who are not equally afraid
of making an appearance,
taking decisions and making
commitments. We only have to
look at statistics to understand
how this modesty is rewarded.

On the threshold of retirement,
the average Finnish woman can
look forward to a longer life in
retirement than her male
counterpart. Nevertheless, the
total value of the retirement
benefit accrued to her is clearly
below that of the man. The
differences in the amounts of
pension are that big.

The total value of the
retirement benefit can be
assessed by estimating the

likely number of years of
pension payment on the basis
of mortality statistics. The
average life expectancy ofa
65-year-old male beneficiary of
pension under TEL is 14.7
years and that of a female
beneficiary 18.2 years. The
average overall pension of male
beneficiaries of TEL pension
represents FIll{ 6,477 a month
and that of women FIM 4,372 a
month.

economic depression, the black
economy has grown so big that
the labour market, the public
sector, and the employment
pension scheme call out loud
for measures to halt these
unfortunate developments.

The definition of black
economy is not quite
established. As a rule, the term
is used to refer to economic
activity that is kept back from
the authorities. No taxes are
paid nor are any other statutory
contributions made. Tax
evasion and failure to pay
social security and employment
pension contributions has
grown into a really big
problem. The black economy
leads to destruction, ruins the
basis of our well-being, distorts
competition, reduces job
opportunities, and lowers the
social morale. The black
economy is said to make even
the healthy sick as they are the
ones that have to cover the
losses.

Calculated on the expected
duration of pension payment,
the average total value ofthe
pension of a man amounts to
FIM 1,140,000 and that ofa
woman to FIM 900,000. The
difference, FIM 200,000 to the
advantage of men, illustrates
that the smaller pensions of
women are not compensated
for by the longer duration of
the pension payment.

Still in the 1980s it was rare for
men to receive a widower's
pension in the public sector, not
to speak ofthe private sector.
At the end of 1985, there were
2000 male recipients of
survivors' pension against
I 60,000 female beneficiaries.
In other words, around lo% of
all survivors'pension
beneficiaries were men. Today
one in five survivors'pension
awards goes to a man and a
slightly upward trend is
discemible. Since the reform of
survivors' pension legislation
in July 1990, the annual
increase in survivors' pension
awards to men has been in the
region of3000, against 100
previously. The new act did not
have any effect on the award
figures for women, which have
been around 6000 a year.

There is a gaping hole in the
Finnish economy which
absorbs several thousands of
millions every year. With the

The experts interviewed by this
magazine estimate that the
black economy represents
around 5-10% of the GNP in
Finland. In other words, as
much as 50 thousand million
escapes the system annuallY.
Consequently, 7.5- 1 5 thousand
million is lost in tax revenue
every year and, at maximum, 4
thousand million in
employment pension
contributions. These are, of
course, only estimates since
were it possible to keep track of
the black money in circulation,
there would be none.
Investigations are going on
involving various ministries
and the police.

Eija Puttonen
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El:ike-Eetu esiintt') lrrhtenr-
me palstoilla aika a,iain.
IIiin on mukava, joskus
hiukan iireri vanha herra.
vai rouvako li*nee, icka ri-
mimcrkkinsii antnffiasta
suojasta esittdfi nrielipitei-
til[n.

Eetulle maksettiin aikojen alussa lautapojan palkkaa. Pimetinii tai nykykielellii
harmaana suoraan kiiteen.

Silloin sitii mistiiiin mitiiiin tietiimiittdmiinii iloitsi kaikesta kdteen saadusta. Siitii
viihiistiikin sii?isti tulevia tarpeita varten. Ei kuitenkaan mitiiiin hautapaikkaa var-
ten kuten vanhemmat.

Tytieliikelait oli jo siiiidetty. Myohemmiit tytinantajat selittiviit sujuvasti, ettii niii-
den lakien seurauksena palkkaa korotetaan vain tdmdn verran, sillii osa korotuk-
sesta siirretillin siiiistcitin my<ihemmin tytieliikkeenii maksettavaksi.

Eetullehan se sopi, sillii Eetu oli nuori eikti tiennyt eikii oikeastaan viilittiinytkiiiin
mistiliin ty<iel?ikkeestii. Iiiisyysasia koko eliike ja onhan se kansaneliike, jota muo-
rikin sai.

Eetu teki ttiitii ja opiskeli. Eik?i mielestiiiin turhaan, sillii piiiisi sisiittiihin. Havaitsi
myds sen, ettii viidestii kymmeneen prosenttiin - mydhemmin ylikin - palkasta
siirtyi ty<ieliikelaitoksen hoitoon vanhuuden, tyti$rvytttimyyden ja kuoleman va-
ralta siiiisttitln.

Indeksiautomaatti oli hiimmentivii ja hiimmiistyttiivii. Miten voi eliikettii saada
enemmiin kuin sitii samaa tytitii tekevd sai palkkaa. Se ei mahtunut silloin Eetun
oikeustajuun. Jiirjestelmiitin palkattuna se oli kuitenkin nieltiivii.

Huoltoapulain velvoite vanhempien elatuksesta poistettiin. Eetua se ei pahemmin
riipaissut, suku kun on lyhytikiiistii. Mutta se riipaisi, kun tulevalta leskeltii vietiin
ropo eliikesovituksessa.Vaikka Eetulle oli luvattu, ettii sekin ropo oli jo laskelmis-
sa otettu huomioon.

Kaikkein eniten kuitenkin riipoi, ettii piti ruveta maksamaan vielii omaa palkan-
saajan tytieliikemaksua. Ei se palkansaajan maksu siniilliinsii, v{urn se, ettii oliko
matemaatikoille tullut erinomaisen suuri virhelaskelma tyrieliikerahojen riittiivyy-
destii. Eriiillti tahoilla jo ehdotetaan tyoeliikkeiden tason leikkaamista. Eiko se rii-
ti, etti Eetu maksullaan itse pienentiiii omaa tyoeliikettiiiin ja sillii tavalla osallis-
tuu tulevien eliikkeiden maksamiseen?

Puolustaa tiitii tytieltikejiirjestelmiiii pitiiii. Eetua vain harmaannuttaa vuosikym-
menten saatossa muuttuvat selitykset. Tyrieliikkeen periaatteiden pitiiii kestdji vuo-
sikymmenestii toiseen. Ty<ieliike on koskematon ja se ansaitaan tytillii. Olkoon
maksu mitii tahansa, mutta sen pitiiii antaa se, mitd on luvattukin. Pettiiv?it lupauk-
set ovat politikointia.

Eltike-Eetu
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