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Suurista
ik6luokista

eldketaakka?

Osa-aikaeldke
ioustaa ia sddstiid
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I
Neliiinnesvuosisata Mela-turvaa

Mukana
maatalouden

rakennemuutoksessa
Sosiaali- ja terveysministeri for-
ma Huuhtasen mielesti keskus-
teluyhteytti t;r6markkinajdrjes-
t6jen kanssa olisi aihetta joPa
s;rvent6d.

Tytikylqy, tyohalu,
tyoolot ia

tytimahdollisuudet
kietoutuvat ikiitintyneiden el6-
mdssi toisiinsa ja vaikuttavat
ty6el6missi jatkamiseen tai
sielti poistumiseen voimak-
kaammin kuin ikii.

Sosiaalimenoien
osuus

laskuun
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Yrittiifiitytiryhmii ehdottaa:

Ennakonpidntys ia
sosiaalituruamaksu-
velvollisuus erilleen

seke ennakonperinH-
rckisteri
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T!6eliike-lehden ilmestymisaikoihin
kansanvaali liittymisestd Euroopan
unioniin on ovella. Vdlilliseen demo.
kratiaan luottava voi olla epdilevdi-
nen tdllaisen suoran kansanvaalin
tarpeellisuudesta. Neuvoa antava
kansanddnestys on kuitenkin tosi-
asia, johon on syytd suhtautua vaka-
vasti. Yhtii tdrkei on tieto siitd, ettd
eduskunnan enernrnisto katsoo vaa-
lin tuloksen sitovan itseiiAn. lGnest6-
jilld on siis todellinen valta ratkaista
Suomen tulevaisuuden suunta.

Suoraan kansanvaaliin totuteltiin
presidentin vaalin yhteydessi. Sil-
loin kiivi ilmi, ettS suuri osa 65nest6-
jisti ei ollut mieltinyt, mitd suora
kansanvaali itse asiassa tarkoittaa.
Tilanne n;rt EU-vaalin lShestyessii
niiyttiiii samanlaiselta.

Meille on aikoinaan kansakoulussa
opetettu, ettii Suomessa vaalit ovat
salaisia. Peruskoulussa opetusta on
jatkettu. Oppi on menn5rt kirjai-
mellisesti perille ja ymmdrretty pe
rusteellisesti vddrin. Vaalisalaisuus ei
suinkaan tarkoita sit6, etteikd yksityi-
sellii kansalaisella olisi lupaa il-
moittaa niin halutessaan, ketd tai
mitd hdn on ddnestdnyt tahi aikoo
56nest65.

|otta suora kansanvaalitoimisi perus-
ajatuksensa mukaisena, ihmisten pi-
tdisi ennen vaaleja keskustella keske.
nii6n asioista, vaihtaa tietoja, niikG
kohtia ja punnita niiden merkitysti.
Niiden ihmisten, joilla asiasta on oma
vakaumuksensa, tulisi voida se avoi-
mesti omassa vaikutuspiirissddn ker-
toa.

On korostettava, ettd kutsu keskuste-
luun ei koske vain joitakin johtavia
poliitikkoja, vaan meiti tavallisia
S5nestdjid kutakin omassa ihmispii-
rissiiiin, oman yksityisen lAhiverk-
konsa keskuksena.

Ilman laajaa kansalaiskeskustelua
kansanvaalin tulos voi jdddd hyvin
sattumanvaraisten tekij6iden va-
raan. |os omaa kantaa ei oikein ole
ddnestyspiiivSSn mennessd, niin tois-
arvoiset tekijtit voivat painaa vaa'an-
kielen suuntaan tai toiseen. Tai d5-
nestysuurnille lihteminen jiiii viiliin,
kun oli sateinen s66 tai muka tdr-
kedmpSSkin tekemistii.

EU-vaalissa ratkaistaan rnaamme tu-
levaisuuden kannalta keskeisti kysy-
mystd. Ratkaisua ei pidii jiittiid sattu-
rTran varaan.

EU-vaaleissa suuri lgrs5rmys on, halu-
ammeko vai emmekd halua Suornen
kuuluvan henkisesti Ldnsi-Euroop
paan.

Ratkaisu tulee vaikuttamaan syviilli-
sesti suornalaiseen yhteiskuntaan. Se
tulee heijastumaan sosiaaliturvaam-
me rnahdollisuutena ylldpitiiii hyvin-
vointivaltiota tai tdmdn rnahdolli-
suuden puutteerla.

Ratkaisu vaikuttaa vSistdmdtti my6s
ty6eliikejiirjestelmiin tulevaisuu-
teen. Suornalaisen ty6eliikejii4'estel-
mdn kytk6kset elinkeinoeliimdiin
ovat poikkeuksellisen tiiviit. Sidok-
set ndlgrvdt historiassa, hallinnossa,
elSkepolitiikassa, rahoitusratkaisuis-
sa ja sijoitustoirninnassa. Tlroeldke-
jiirjestelrndssd on aina tiedetLy, etti
talouden elinvoima on ty6eldketur-
van k55,,tt6voima.

Onko meillfl oikeus jdtt66 niiiden lcy-
s5,'rnysten ratkaisua sattuman va-
raan? |os vastaus kuuluu: "Ei ole!",
asiasta on my6s vedettdvi johtoptiti-
t6kset. On avoimen, erit5risesti l5-
hiverkkoihirnme suuntautuvan EU-
keskustelun viimeinen hetki!

Matti Uinwnen
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Sosiaali- ja terueysministeri Jorma Huuhtanen:

Ko I m i ka ntayhte istyotd
syyte swentae
Sosiaali- ja terueysministeri Jorma Huuhtanen Nykyisen hallituskauden al-

iitloo, ettil rolmit<intaytrteistya on hyvd !aht6- *:frlffjf;,1'AgJffiJe*-
kohta elfiketuruan kehittfimisessd. H6nestd kes- "misesta, p,rh,rttii., elakekatos-
kusteluyhteyttii tyrimarkkinajdriestrijen kanssa ta, 50 prosentin tavoitetasosta-

;riai ;itGfi"'lopa'syventaA. tGiii y{ttrttailiin ti- [X'li#,43:i1".'*93iff*
lanteilta, joissa ministeriti kokee jddneensd syr- t"rrd.u..iruuilto.tasyytettiinsii-itiiin. $*lliiuii$i,iili:iftili:

budjettien vuoden tdhtdirnen
asiat.

Miten sosiaalt- ja teraeAs-
ministerinti niiette tiimiin ost-
an?

- Ne keskustelunavaukset
ovat rnelkein sddnn6nmukai-
sesti ldhteneet valtiovarain-
rninisteridstd. Sosiaali- ja ter-
veysministerio sai tdsti kes-
kustelusta otteen ja samanai-
kaisesti loi toimivat keskus-
teluyhteydet ty6rnarkkina-
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jdrjest6ihin. Keskusteluhan
on sitten asiallistunut hyvin
paljon.

- Meilld on ollut ty6markki-
najdrjest6jen kanssa merkittd-
v66 yhteisty6tii ja my6s mer-
kittevie tuloksia. Niitd on vie-
ty liipi melkoisella konsen-
suksella monessa suunnassa
eduskunnan oppositiota lu-
kuunottamatta.

- Mielestiini tdmd osoittaa
vain sen, ettd ministeri6lle on
s5rytd antaa tietynlainen auk-
toriteettiasema, kun on erilai-
sia mielipiteitd. T66116 jos mis-
sddn on asioitajouduttu pohti-
maan lyhyen aikavilin ja pit-
kdn aikav5lin ndk6kulmasta.
Tiiiiltii on l6ytynyt ehdotuksia,
jotka sitten ndyttdvdt loppu-
jen lopuksi hyviiksyttiiviltti,
joskin muutamissa asioissa
ottaa aikaa ennenkuin tosi-
asiat hyvdksytiiiin.

- Me ldhdemrne siit6, ettd
meilli on asiantuntemusta
sosiaalipolitiikkaan liittyuissii
asioissa, rnutta samalla tun-
nustetaan talouden realitee-
tit. Niimii asiat ovat mitd suu-
rirnmassa rniidrin lgrtkoksissd
talouden realiteetteihin.

- Nopeisiin s66st6ihin rnene'
vi6 leikkauksia kaihdamme,
koska tied6mme, ettd ne epd-
onnistuvat usein. On l6ydet-
t6vd keskipitktit ja pitkiitkin
linjat, jotka tarkoittavat hallit-
tua kehitystd ja hallittua muu-
tosta, johon kansalaisilla on
rnahdollisuus sopeutua omal-
ta osaltaan.

- Aloittamamme uudistuslin-
jaukset tarkoittavat jatkuvasti
siiiistojii. My6s pitkdaikaiset si-
toumukset tulisi arvioida uu-
delleen. Tarkoitan tiillii tule-
via elikkeit?i ja tyott6myys-
turvaa.

- |os tdmi kaikki \yettiiisiin
toteuttamaan sill6 tavoin kuin
ministeri6ssd on arvioitu,
meiddn ei tarvitsisi menni
muihin leikkauksiin, vaan
niiillii piirjiittdisiin jo. Konsen-
susta olisi l6ydyttiivii, jotta
vdlttSmdttomiit piiiit6kset voi-
taisiin tehdd. ]a sitiihiin vielii
haetaan eldkepolitiikan puG.
lella.

- My6s ty6ttomyysturyan
puolella vastaavaa keskuste-

lua olisi k?iytiivii. En tiedi,
onko siihen eni6 mahdolli-
suuksia tdllS hallituskaudella,
mutta tulevien hallitusten mi-
nistereiden on keskusteluja
jatkettava.

Sosiaalimeno-
toimikunnan
asiat etenevdt
Onho eldkepoliittinsn konsen-
stts ldgffiyt? Nyt keshustelu on
ollut rauhallista

- Pitiiisin tilannetta nyt ra-
kentavana. Muutarnat asiat
ovat selvittelyn alla ty6mark-
kinajiirjest6jen sisdlld ja niitii
my6s rninisterion johdolla sel-
vitet65n. Ndkokulmia on ver-
tailtava keskenddn.

- Meilld ministeri6ssd on esi-
merkiksi indeksijdrjestel-
miiiin liittyen oma selvitys-
ty6mme, joka tiihtiiii koko in-
deksijdrj estelmiin uudistuk-
seen. Tieddmme, ettd my6s-
kin ty6markkinajiirjest6illii
ontdrnd samaQr6n alla. Omas-
sa toimeksiannossani totesin,
ettd ryhmien tulee kiydd kes-
kusteluja keskenddn.

Mitii muille sosiaalimenntoinai-
hunnan osiotlle huuluu?

- Kylliihiin sielld eri asiat ete-
nevit, ]oudumrne ottamaan
kantaa eliikepalkan rnidrdyty-
misperusteisiin, ty6kyvytto-
myyseldkkeen tulevan ajan
miiiiriiytymisperusteisiin ja
tdmdn tyyppisiin asioihin, j ot-
ka ovat my6s ty6markkinajdr-
jestdjen poydtillii.

- Kysymys on suuren mitta-
luokan asioista ja pitkdn ajan
sitournuksista. ]os pyst5rtiiiin
sopimaan pitktin tiihtiimen
ratkaisuista, ei merkittdvdsti
tarrritsisi puuttua olemassa-
oleviin etuuksiin. Pitkdn aika-
vdlin ratkaisut antavat sopeu-
tumisaikaa ja -keinoja.

- Sosiaalimenotoimikunnan
ty6htin oli erittiiin hyv6. Ku-
kaan ei ole kyseenalaistanut
esimerkiksi sit6 tietopohjaa,
joka siitd syntyi.]a onhan sii-
nd joukko erilaisia vaihtoehto-
ja, joista voi tehdd valintoja.

OnhD 60 Wosmttn tydeltihkeen
taaoitetaso othea?

- Kyllti tason suhteen perus-

teet ovat olleet kestdviS. En it-
se eikd rninisteri6ssd ole sitd
lgrseenalaistettu.

Valtiou ar ainministerid esitti,
ettti karaaneliihkeen pohjansa
teht disiin lis iio s an t au o in eltihe-
uiihenteiseksi. Olette uoatu.$ta-
neet tritd ajahnta?

- Tehty esitys tarkoittaa puut-
tumista pienti ty6eldkettd saa-
vien etuisuuksiin kaikkein
raaimrnalla tavalla. Siti en
voinut hyviiksyti.

- Esityksissi varmaan aj etaan
takaa sitd, ettd suurista el6ke.
tuloista suoritettaisiin t5m6
vdhenteisyys. Mutta sehin ei
toimisi sill6 lailla lainkaan.
Suuret elikkeet j66v6t m6iir6l-
tidn koskemattomiksi. Siiti
syystd tdrnd vastustus. ]Slleenkerran kohdentuminen oli
viitird.

Eikd tdmd sebentiiisi eliihejrir-
jestelrniiii?

- Minun mielestini on mel-
koinen arvo sekin, ettii meilld
on peruseldkejiirjestelmii, jo-
ka on kaikkien etuisuus. Mini
en ole ntihnyt ttissii niitd on-
gelmia, rnitdjossain ehkd ndh-
d66n. ]os tdhiin uudistukseen
mennddn, se on laajan pohti-
rnisen aihe.

Vakuutustarkastus
vahvemmaksi
Miten eliihefit ru an ot" g anisaatio
toimii?

- Kyllii se pddsddntoisesti on
toirniva. En osaa varsinaista
kritiikkiE tehin osoittaa, vaik-
ka suoraan sanoen vihdn on-
gelmiakin on ollut. Ne tar-
koittavat sitd, ettd jirjestelmdd
on ehkd hiottava.

- Lihinnd on \rse siitd, mi-
ten eldkevarallisuutta sijoite.
taan ja varallisuutta hoide-
taan. Tdmdntyyppiset asiat ta-
loudellisesti levottornana ai-
kana helposti kiirjistyviit.

- SiinS suhteessa ministeri6l-
ld on koko ajan ollut seuraami-
sen aihe. Olernrne vahvista-
neet yksityisti vakuutustar-
kastusta. Se on selvd merkki
siitii, ettii meitd kiinnostaa
kovasti, ettd asioiden hoito on
eldkelSisten etujen mukaista.

4 TYoELAKE 94t4



Budjetti
puolustettavissa
Mitti mieltti olette hallitttksen
budj ettie sityhs e st ti?

- Budjettiesityksessi oli hy-
viid se, etti se saatiin budjetti-
riihessii huomattavasti sosi-
aalisernrnaksi ja oikeuden-
mukaisemmaksi. Hyvdd oli
my6s se, ettii kaikki tirni voi-
tiin tehd6 budjetin loppusurn-
ma s?iilyttden. Se vdite, ettd
sarnat ministerit, jotka halu-
sivat budjetin sisdlt66n muu-
toksia, olivat samalla vaati-
massa loppusurnman kasvat-
tamista, ei pitiinyt paikkaan-
sa. Me halusimme muuttaa
painotuksia budjetin sisdllS.
Se onnistui ja nyt budjetti on
ihan puolustettavissa oleva.

- Toisaalta valtionosuusleik-
kaukset ovat raskaita. Sarnoin
jotkut lapsiperheisiin kohdis-
tuvat s66stot, esimerkiksi las-
ten kotihoidon tuen leikkauk-
set, vaikka ne lopulta jiiivit
melko pieniksi.

- Mutta tiediin vallan hyvin,
etti valtion velkaantuminen
on iiirett6miin vaarallinen,
nimenomaan sosiaalirneno-

jen tulevaisuudelle. Velkaan-
tumiskehitys on taittunut.
Velkamddrdn kasvu on pie-
nempi kuin edellisind vuo
sina ja edelleenkin sitd joudu-
taan pienentiimddn mielel-
ldSn nopeassa tahdissa, jotta
sosiaalimenorahoitus olisi
turvattua.

Miltd. sosiaali- ja teruayssehtt
rin syyllisttiminen tuntuu.
Ouatko sosinalimeruot olleet rty-
kglaman syq?

- Siihen voi sanoa yksiselittei-
sesti, etteiviit sosiaalimenot
ole laman syy. Mutta kun la-
ma muista syistii tuli niin sil-
loin oli pakko myos sosiaali-
sektorin sisdlt66n menn6, jot-
ta tdst6 lamasta pidstSin ulos.

Miltii on finxhlnut olla sosiaali'
ja terueysministerinii niiissti
oloissa?

- Kyllii olosuhteet ja aika ovat
aika raskaita verrattuna rno-
neen edeltdjdSn. Aika on ollut
raskasta silldkin tavoin, ettd
yksi rninisteri hoitaatiitd koko
palstaa.

- Olen joutunut taistelemaan
monta kertaa yksin julkisuu-

den py6rityksissd puolustaen
tdrni sektorin olemassaolon
oikeutta.

Toinen on, ett6L on alin-
omaan joutunut ratkomaan
kriisejii ja palautumisaikaa ei
ole,

- Tdhdn tehtivSSn ldhdin sil-
16 tavoin, ettii sosiaali- ja ter-
veysrninisterio on aika keskei-
nen ministeri6 myoskin yleis-
t5 talouspolitiikkaa arvioitaes-
sa. Nyt vain keskustelussa on
ollut painottuneena se osa,
etti on vain pitdnyt s66stid
julkisia rnenoja.

- On olennaista, ettd rnistii on
karsittu ja miten toimenpiteet
ovat auttaneet talouden elpy-
mistd. Nyt kun niiyttiiii, ettii
talouspuolella on ainakin joi-
takin selvii merkkejd siitii,
ettd me olisimme piiiisemdssii
parempia aikoja kohti.

- Siite on tullut jonkinni-
k6inen tyydytys, ettd on voi-
nut olla sellaisessa prosessissa
mukana tekemdssd piiiitoksiii,
jotka ovat edesauttaneet ta-
louden kiiyntiinltiht6ii. Siinii
mielessd n5rt tuntuu parem-
malta.

So siaali-j a t eru ey sministeri J or-
ma Huuhtanen on tygtyrutiinen
hdj ettiin, ha sha s e s aatiin alhu-
p er iiist d huomatt au osl't s o siaa-
lisemmahsi ja oikeu.denmtkai-
semmahsi. Hyuriti oli mryds se,
ettii haikki ttimd uoitiin teh.dii
hrdj etin lopptt sunlma stiilyttii-
en.

Tieddttekd, mihin h.r.litte, hun
edelttijtinne erosi?

- Eihiin sitd rnilliidn voinut
tietdd. Kyll6 se on ollut kovem-
paa kuin mitd etukdteen ku-
vitteli. Niikisin, ettd minun
kohdalleni on sattunut my6s
sellaisia asioita jotka eivdt ti-
hin larnaan liiQr.

- Henkisesti raskas oli kans-
liapiitillikk6kysymys. |a jos-
sain md6rin treti vuonna 1992
kSyty vakuutusyhti6iden fuu-
siokeskustelu olivat ik66n-
kuin ylimdiiriinen riesa.

Onha hortastuhsille jdiinyt ai-
hao" harr ast att e e simerkihsi ur-
hcilua j a mets tinhoit o a?

- Mets6nhoito on jiiiinyt ihan
kokonaan pois. Urheilua har-
rastan aina kun tilaisuus on,
lShinnd pelaan tennistd ja kii-
velen, talvella hiihdiin.

Haastattelu:
Kimmo Norr-min

Pirhhn liitbheltiinen
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EU ja maatalousyrittdjien sosiaaliturua

I(AARINA KNUUTI
M aa- j a met s cit aloustttott aj ain

Keshsliitmt
jaostopriiillihhi)

Nylgrisissd EU-rnaissa maata-
lousyrittdjien sosiaaliturvassa
on suuria eroja. Vanhuuden,
sairauden ja tapaturmien ai-
heuttaman ty<ikyvytt6myy-
den varalle sosiaaliturva
yleensd on. jonkin tasoisena
jdrjestetty. Aitiyslornissa ja so-
siaalisissa palveluissa sen si-
jaan on suuria puutteita.

Tlrypillistii rnaatalousyritt6ji-
en sosiaaliturvalle on, ettd sitd
koskevaa lainsiiiidiintdd on
luotu viiveelld palkansaajiin
verrattuna. ...Eurooppalaiset emflnndt pitiivdt erityi-

sen ongelmallisena henkilokohtaisen so-
siaaliturvan puuttumista. Etuudet ovat
yleensd sidottu tilaan ja isdnndn elfikkeel-
le jflflmiseen...

maissa nostettu viljelijdin va- Maatalousyrittijien varhais- tannuksiin riippuu siitd, hy-
k-uutusmaksuja. Lakis6Steis- eldkejdrjestelmdstd on kuiten- viiksyykd EU-komissio n;rtval-
t6, usein hyvin alhaista sosiaa- kin erit5rissdiid6ksensS. Jiirjes- misteilla olevan lains66ddn-
liturvaa tdydentiviit vakuu- telmiilliipyritddnturvaamaan n6n.

Maatalousyrittdjien sosiaali-
turvan rahoituksessa on
yleensd tarvittu valtion apua.
Viime vuosina on monissa

tukset ovat yleisid. Niitd tue
taan usein verohelpotuksin.

Eurooppalainen viljelijiiin
etuj?irjesto COPA niikee eu-
rooppalaisen viljelijiin sosiaa-
liturvassa paljon puutteita.
Ongelmina on erityisesti etui-
suuksien alhaisuus ja talou-
dellisissa vaikeuksissa kamp
pailevien viljelij6iden lis56n-
tyvd mddr6. Huolenaiheena
on lisdksi maatilojen ty6tur-
vallisuuden puutteet sekd
maaseudulla asuvien vanhus-
ten toimeentulo ja palvelut.

Maatalouden emiinniit pitii-
vdt eriffisen ongelmallisena
henkil6kohtaisen sosiaalitur-
van puutLumista. Etuudet, ku-
ten eldkkeet, ovat yleensd tila-
kohtaisia ja sidottuja isdnndn
eliikkeelle jdiimiseen. Naiset
ovat kiinnittdneet huomiota
my6s erittdin puutteellisiin
lomituspalveluihin, Sitiyslo-
miin sekd lastenhoitopalve-
luihin.

EU ei ole toistaiseksi pyrkinyt
harmoniSoimaan maatalous-
yrittiijien sosiaaliturvaa.

toimintansa lopettavien van-
hempien viljelijoiden toi-
meentulo sek6 siirtdm66n ti-
lat nuoremmille, jotka pysty-
viit paremmin kehittiimiidnjiiljelle jitivien maatilojen
elinkelpoisuutta. EU-sdiinnds-
ten mukaisen jdrjestelm6n
toimeenpanoon jdsenmaat
voivat saada EU:n osarahoi-
tusta.

EU-jdsenyyden varalta myos
Suomessa on valmisteltu
EU:n varhaiseldkesddnn6sten
rnukaista luopumistukijdrjes-
telmd6. Koska luopumistuki-jiirjestelmi korvaisi aikaa
my6ten nylgriset sukupolven-
vaihdos- ja luopumiskorvaus-
jdrjestelmdt, uuteen jiirjestel-
m66n on pfitty saamaan joi-
takin suomalaiselle sosiaali-
turvalle ominaisia piirteitii,
vaikka ne poikkeavatkin EU-
s65nndksist6. Tiillainen on esi-
merkiksi maksettavan etuu-
den henkil6kohtaisuus, rnikd
poikkeaa EU-j Srjestelmdn tila-
kohtaisesta tai perhekohtai-
sesta etuusajattelusta. EU:n
osallistuminen Suomen luo.
pumistukijdrjestelmdn kus-

Verrattuna ny\risten EU-rnai-
den tilanteeseen on suomalai-
sella viljelijiillti hyvii ja moni-
puolinen sosiaaliturva, vaikka
esimerkiksi MYELeldkkeet
ovat tasoltaan edelleen alhai-
set. My6s emdntien asema on
Suomessa verrattain hyvii.

EU ei ole puuttunut sosiaali-
turvan jdrjestdmiseen eikd ra-
hoitukseen jdsenmaissa. Tiil-
td pohjalta nylgristen sosiaali-
turvajdrjestelmien jatkuvuus
ja kehittiminen j56nee kan-
sallisten p55t6sten varaan.

Valtioneuvoston periaatepdii-
toksessd Suomen maa- ja elin-
tarviketalouden sekd alue. ja
rakennepolitiikan sopeutta-
misesta EU-jdsenyyteen on to-
dettu muun muassa, ettd
"MYEL:n perusprosenttia
muutetaan enintSdn samassa
suhteessa kuin ty6nantajan ja
ty6ntekijiin TELvakuutus-
maksujen summa muuttuu
vuoden 1994 tasosta. NIYEL
vakuutusmaksujen alennus-jirjestelmi pidetdSn ennal-
laan".

T6m6 periaatep66t6s turvan-
nee MYELjdrjestelmiin sdily-
misedellytykset my6s EU-jiise-
nyydessd. Viljelijtin tulojen
aleneminen merkinnee kui-
tenkin, ettd eldkkeet pysyviit
melko alhaisella tasolla. Va-
kuutusmaksurasitus etenkin
aloittavilla viljelij6illii saattaa
nousta kohtuuttomaksi.

Paljon keskustelua on herdtt6-
n;rt, voidaanko maatalousyrit-
tdjien eltimdnlaadun kannalta
ttirkedt lomituspalvelut ja tyo-
terveyshuolto sdilyttdd my6s
EU-jdsenyydessd. N6iti on ke.
hitetty maataloustuloneuvot-
telujen yhteydessi ja erityi-
sesti lomitusjdrjestelmdn ra-
hoitus on sinet6it5r viime vuo-
silgrmmenten rnaataloustulo-
ratkaisuissa.

Ldhes puolet lomitusjdrjestel-
mdn kustannuksista on maa-
taloustuloa, joka on annettu
viljelij iille lomaplivind tulon-
korotusten sijasta. Valtion
budjetissa on mddrdraha lo.
mituspalvelujen jdrjestdmistd
varten.

EU maksaa ns. aloitustukea
maatalousyrittiijien lomitus-
j drjestelmin kehittdmiseen jd-
senrnaissa. fdsenvaltio voi itse
maksaa lomitusjdrjestelmiin
kustannuksia, kunhan se ei
vddristii kilpailua eikd vaikuta
EU-maiden vdliseen kaup-
paan.

Maatalousyrittdjien sosiaali-
turvan kohtalo EU-jisenyy-
dessd riippuu paljolti kansalli-
sista seikoista, kuten julkisen
talouden tilanteesta ja maata-
louden asemasta tulevaisuu-
den Suomessa. Vaikka p65t6k-
set sosiaaliturvasta tehtdisiin
kansallisesti, integfaation v6-
lilliset vaikutukset ovat kui-
tenkin ilmeiset. Taloudellisis-
ta, lainsdddinn6llisistd, ide.
ologisista ja poliittisista syistd
kansalliset jdrjestelmdt liihen-
tlmevdt toisiaan.
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N eljdn nesvuosisata M ela-tu ruaa

Mukana maatalouden
rakennemuutoksessa

Viljelijoiden sosiaalituruan historia on neljdnnes-
vuosisadan vanha. Sitd on eletty maatalouden
rajussa rakennem u utoksessa. Vastaisetki n haas-
teet antaa rakennemuutos.

Melan tulevaisuus Iaitoksena riippuu maatalou-
den tulevaisuudesta.

Maatalouden rakennemuu-
toksen neljdnnesvuosis ataiset
jiiljet niilgrvSt Melan tilastois-
sa: Vuonna 1970 vakuutettuja
oli 400 000, nyt heitS on 150
000. Vuonna 1970 keskimiid-
rdinen peltoala oli 10 ha, nyt
se on miltei 20 ha. Muutos jat-
kuu: Sukupolvenvaihdokset
tehtiin viime vuonna keski-
miiiirin lB peltohehtaarin ti-
loilta.

- Mela on jdrjestelmillddn se
ke edesauttanut rakenne-
muutosta ettd pehrnent6nyt
sen vaikutuksia ihmisille. Tds-
sd ontehtdvdd edelleenkin. Lii-
hitulevaisuuden haasteet tu-
levat EU:sta, sanoo Melan toi-
mitusjohtaja Taisto Paatsila.
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EU:hun liittyminen vaatii
edelleen tilakoon suurenta-
mista ja tuotannon tehosta-
mista. Mela on vastaarnassa
tdh6n haasteeseen valmistau-
tumalla uuteen, EU:n sddn-
noksiii vastaavaan viljelij6i-
den varhaisel6kejiirjestel-
m66n, Iuopumistukeen, joka
tulee budjettilakina eduskun-
nan kdsittelyyn.

EU:n varhaiseldkejdrjestelmd
on toteutettu uusimman ase-
tuksen rnukaisena jo Ranskas-
So, Belgiassa ja Irlannissa.
Useissa rnuissa jdsenmaissa
asia on valmisteilla.

EU kustantaa varhaiseldkkeis-
ti sddnn6ksi66n vastaavasta



osasta rnaan alueesta riippu-
en 50-75 prosenttia. Suomivoi
siiiitdii paremmistakin ehdois-
ta, mutta ndiltd osin se on kus-
tannettava kokonaan kansal-
lisesti.

Entiset luopumisjdrjestel-
mdmme ovat olleet erdilt6
osin parernmat kuin EU-var-
haiseldke. Nyt esitetty luopu-
mistukilakiluonnos on p56-
osin nylgrisen sukupolven-
vaihdoselikkeen ja luopurnis-
korvauksen yhdistelrnS.

EU-asetuksen tuomaa uutta
luopumistuessa on muun
muassa vuokraviljelijdn oike.
us tukeen, vuokraarnalla luo
puminen, ympirist6nsuoje-
luvaatimukset sekd jatkajan
velvollisuus laajentaa tilaansaja viljellti sitS pddtoimisesti
vdhint66n viisi vuotta.

Siiilyyk<i eldketaso?
Toinen lihiajan haaste Melal-
le on Paatsilan mukaan viljeli-
j6iden ty6tulojen tason sdil5rt-
tdminen.

- |os Suomesta tulee EU:n jti-
sen, se tiet56 monille viljeli-
j6ille tulotason laskua. Tdrni
ei voi olla tuornatta paineita
tarkistaa MYELty6tuloja.
MYEl-tyotulojen stiilytttimi-
nen eli sosiaaliturvan tason
sdilyttiiminen rnuodostuu EU-
tilanteessa Melalle haasteeksi.

MYELty6tulot ovat n5rtkin
keskimiiirin vain 4 500 rnark-
kaa kuukaudessa. Tdhdn pe-
rustuva eliiketaso on viel6
niin alhainen, ettd kansan-
eliikkeelld on suuri merkit5rs
viljelij6iden eldkkeissd vasta-
kin.

MYEL mahdoton

- Maatalousvdest6 on poikke.
uksellisen vanhusvoittoista.
Sataa vakuutettua kohti on
140 eldkeldistd. Rakennernuu-
tos muuttaa suhdetta edelleen
huonommaksi. Tillaisella
huoltosuhteella omakustan-
teinen eldkejdrjestelmd on
maataloudessa mahdotto-
rnuus, Paatsila sanoo.

- Maatalousvdest6n eldke. ja
my6s muun sosiaaliturvan
kohtalonkysSrmys vastaisuu-
dessa on, missi mddrin valtio
on valmis osallistumaan sen
kustannuksiin.

Aluksi vastustettiin -nyt ei luovuttaisi
Neljdnnesvuosisata sitten mo-
net viljelijiit vastustivat maa-
talousyrittdjiieliikettti. Maata-
lousyrittdjien eldketurva olisi
haluttu jlirjestiiii osana kan-
sanel6kej6rjestelm66 Kelassa.

Viimeisirnmdn Melan yritys-
kuvatutkimuksen mukaan
vain 15 prosenttia viljelij6ist?i
pit66 Melaa nyt tarpeettoma-
na. Kelassa haluaisi sosiaali-
turvansa jdrjestettdvin vain
vdhiinen joukko.

-Vielti koko 1970-Iuvun Mela
koettiin melko negatiivisesti.
Maksuja meni, eliikkeet olivat
pieni6, ty6lgrvytt6myyseliike-
hakemuksiin tuli hylkiiliviii
piiiit6ksiii.

- 1980-luku muutti asenteet.

sukupolvenvaihdos- ja luopu-
miselikkeet ja s airauspdivira-
hat.

Toimitusjohtaja Taisto Paatsila pitdd Melan m*
nnstymisen ehtona aostokin, ettii laitos yAsW
seuraanxaan aikaansq" muhauhnnaan maqtq-
lauden mtrutohsiin. Liihitulw ai.sttuden haa.ste et
fitleaat EU:sta.

olisi ollut ornaa laitosta teke.
mdssd kehitysty6tii.

Paatsila pit65 Melan menesQr-
misen ehtona vastakin, ettd
laitos pystyy seuraarnaan ai-
kaansa, rnukautumaan rnaata-
louden muutoksiin.

Mei-

naisvaltaisesti. tarkoi-
tuksessa on sosiaali- ja
ministeri6lle annettu

terveys-

o
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o

,
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Silloin korvauksia alkoi tulla - Nyt kehitys kulkee siihen
vakuutusmaksuja maksaville suuntaan, ettii tiloilla erikois-
viljelijdille
tuksesta.

tapaturmavakuu- tutaan maatalouden ohella lii-
Tapaturmavakuu-

tuksen lisiiksi my6nteistd ddn pi
asennetta ovat muokanneet maan koko-

ty6ryh-
ilman valtion tukea mdmietint6, jossa ehdotetaan,
Paatsila pitiiii mahdottomana - Nyt asia ndhdd6n niin, ettd ettd Mela voisi hoitaa my6s
ajatusta, etti maatalouden el6- maatalousyrittiijien erit5risse maatalousyrittiijien sivuyri-

siaaliturva tuskin olisi voinut Qrstoiminnan YEL ja tapatur- Teksti: Auli Sultnketurva voisi
ilman valtion

pysyd pystyssd
tukea.

o

kehittyii ndin kattavaksi, ellei mavakuutukset.
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Tutkittua

TYO]fl](Y, TYOHALU, ilOOLOT
JA TYOMAHDOLLISUUDET

kietoutuvat ikddintyneiden eldmdssd toisiinsa ja vaikuttavat
tyoeldmdssd jatkamiseen tai sieltd poistumiseen

voimakkaammin kuin ika.

Sellainen elSmdnkaari, jonka
loppupuolella tietyssd ennal-
ta sovitussa iSssd siirrytSin
ansioty6std vanhuuselAkkeel-
le on kAymdssd harvinaiseksi.
Elikkeelle jddminen ennen
vanhuuseldkeikid on pikem-
minkin sddnt6 kuin poikkeus,
ja elikeldistyrnisen ohella
my6s viirne vuosien lama on
ohjannut entistii enemmin
ikiiiintyneitii ty6ntekijoitii py-
syvdsti pois ty6el6miistd.

KeitA sitten ovat ne vanhuus-
eliikeikdd ldhestyvdt, jotka
ovat sek6 pystyneet ettd ha-
lunneet pyristelld varhaisen
ty6stii poistumisen trendii
vastaan? Tiitii kysymyst6 on
selvitetty El6keturvakeskuk-
sen varhaiseldketutkimusten
sarjassa kesillS julkaistussa
raportissa (Gould: T!6eltirnii
takanapiin? ETK:n tutki-
muksia 1994:3).

Kaikkieivdt halua
varhaiseldkkeelle
Tutkimuksessa seurattiin
ikddntyneiden TEL- ja LEL-
tydntekijdiden vaiheita kol-
men vuoden ajalta. Seuranta
kertoi, etti vuosilgrmmenen
taitteessa, vuoden 1990 alku-
puolella ty6ssii olleista ja sil-
loin 52-62-vuotiaista palkan-
saajista melkein puolet oli
tydssi viel6 kolme vuotta
my6hemmin eli keviiiilld
1995 (kuva 1). Tlott6miinii oli
vajaa neljdnnes ja runsas nel-
jdnnes oli siirtynyt elikkeelle -
joukon nuorimmat olivat juu-
ri t6yttiineet silloisen yksilolli-
sen varhaiseldkkeen alaik6-
rajan 55 vuotta, ja vanhimmat
olivat saavuttamassa 65 vuo.
den idn.

T!6ssd olevista vajaa puolet
halusi mieluurnmin edelleen
jatkaa ty6ssd kuin siirtyd var-
haiseldkkeelle ja ty6ttomistii

neljdsosa olisi halunnut mie-
luumrnin palata ty6h6n kuin
j66d6 eldkkeelle. Kaikkiaan
siis neljdsosa vuonna 1990
ty6ssd olleista ikdintyneisti
palkansaajista oli viel6 kol-
men vuoden kuluttua ty6n
jatkarniseen halukkaita. Lo-
put olivat joko jo siirtyneet
elSkkeelle tai harkitsivat vaka-
vasti varhaiselle elikkeelle ha-
keuturnista.

TerueenH jaksaa
paremmrn
Terveys ja ty6ssd jatkarnismo
tivaatio liitfyivtit selvdsti toi-
siinsa. Kun eldkkeelld olevista
tai el6kkeelle haluavista l6hes
puolet arvioi ty6kykynsd sel-
vdsti alentuneeksi, tyohalui-
sista ndin arvioi vain vajaa
\rmmenesosa (taulukko 1).

Koetulla terveydelld ja omalla
ty6kykyarviolla ndytti myos
olevan vahva ennustearvo tu-
levalle ty6markkinakiiyttiiy-
tymiselle. Kevtiiilld 1990 ty6s-
sii olleista ja terveytensii hy-

viiksi kokeneista ikddntyneis-
tii tyontekij6istd 70 prosenttia
jatkoi tyossii vield kolrnen
vuoden kuluttua, sen sijaan
terveSrtensd huonoksi koke-
neista vain neljdsosa oli edel-
leen kolmen vuoden kuluttua
ty6ss6.

TyossH jatkettaisiin,
ios sitd on
Terveyden ohella tyolli siniin-
si oli keskeinen merkitys t5ro
eldmdssd pysymisessd.

Ensiksikin tyotti tiiytyy olla.

Ty6tt6rniiksi joutuessaan
ikiiiintyneet ty6ntekijiit koki-
vat ty6elSmiistii poistumisen
jokseenkin lopullisena: t5r6n
saantia oli vaikea edes kuvi-
tella, ja silloin eliike tuntui tur-
vallisemmalta ja houkuttele-
vammalta vaihtoehdolta kuin
epdvarman tydansion tavoit-
telu. Mikiili tyon jatkuminen
olisi tuntunut vakaalta, moni
elikkeen hakemista suunni-
tellut olisi py6rtdnyt el6kel6is-
t5rmisaikeensa ja jatkanut
ty6ss6.

Tyon tunnuttuva
myos "hyvHltd"
Pelkkii ty6n olemassaolo ei
kuitenkaan riitii, ty6n teytyy
rnyos olla tekijilleen palkitse-
vaa. Kun verrattiin niitii ty6s-
sii olevia, jotka mieluurnmin
olisivat siirtSmeet elikkeelle ja
niit6, jotka olivat halukkaita
jatkamaan ty6ssii, havaittiin
ettd rnonet ty6elSmdn posi-
tiiviset piirteet korostuivat jiil-
kimrndisilli (kuva 2). T!6ssii
jatkarnaan motivoituneilla oli
eliikehaluisia useammin
rnahdollisuus sdddellS tyoteh-
ttiviii tai osallistua t5r6n suun-
nitteluun, ja heiddn tydnsii oli
useamrnin kiinnostavaa, au-
tomaatiota hy6dynt?iviiii ja hy-
vin palkattua.

Ty6n rasittavia piirteitii he
kertoivat vdhernmdn kuin eld-

Taulukko 1. Varhaiselikeikiisten oma arvio ty6lqyvyst6.

Tyttlylcy El6kkeell6 tai Ei halua varhais-
haluaa eldklceelle eldkkeelle

%%
Hyvti
Hiukan alentunut
Selvdsti alentunut

15
59
46

100

57
35
B

100Yhteens6

I

Kuva 1. Vuonna 1990 tydssii olleiden S2{2-vuotiaiden
tilanne vuonna 1993

TYOSSA,
haluaa eldkkeelle

ELAKKEELLA

TYOTON,
haluaa eldkkeelle

TYOSSA,
haluaa jatkaa
tyossii TYOTON,

haluaa ty6hdn
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kehaluiset. Yksitoikkoisuus,
liian pitkii ty6piiivii, ty6n hen-
kinen tai ruumiillinen ras-
kaus, ty6ympdrist6n epdmiel-
lyttiivyys, pakkotahtisuus ja
arvostuksen puute esiin\rivdt
ty6n jatkamiseen suuntautu-
neiden tdissi harvemmin
kuin eldkkeelle haluavien.

My6s ty6nantajan suhtautu-
misen ja koko tyopaikan ilma-
piirin merkitys tyossd jatka-
mismotivaatiolle ndlgri tyossii
olevien vastauksissa (tauluk-
ko 2). T!6ssi jatkarnaan ha-
lukkaat kertoivat eldkkeelle
haluavia usearnmin, ettii tyo-
paikan ilmapiiri oli hyvii ja
ettd ty6n jatkurninen fityk-
sessd tuntui turwatulta. Sa-
moin he olivat kokeneet ty6n-
antajan kannustusta tyossd
pys5rmiseen enernrndn kuin
eldkkeelle haluavat.

Taulukosta 2 ndlgry myos, ettd
ty6n jatkamiseen motivoitu-
neille oli kolmen vuoden seu-
rantajaksolla tapahtunut tyos-
s6 ja ty6oloissa enemmdn
my6nteistd kehitystd kuin
eliikkeelle haluaville. Ansiota-
so, ty6tahti ja ty6olot olivat
pysyneet ennallaan tai paran-
tuneet usearnrnin tyoh6n
suuntautuneilla kuin varhais-
eldkkeelle aikovilla.

Uuden tekniikan tulo ty6pai-
kalle oli samoin ollut hiukan
tavallisempaa tyossd jatka-
maan halukkailla kuin eldk-
keelle haluavilla. Ero on pie.
ni, mutta se kertoo kuitenkin,
ettei kaikki uusi ja outo ole
automaattisesti ty6ntdmdssi
iki5ntyneitd tyontekij6itii
eldkkeelle.

sesti uuden tekniikan kdyt-
t66notto viestii myds yrityk-
sen hyvdstd tilasta, ja hyvin
rnenes\rvdssd yrityksessd oli
toki helpornpi olla tyossii jat-
kamiseen suuntautunut kuin
huonosti menestyvdssd yri-
tyksessd.

Rahallakin merkitystd
My6s ty6n taloudellinen pal-
kitsevuus niikyi ty6motivaa-
tiossa. T!6ssA jatkamaan ha-
lukkaiden tulot olivat suu-
remmat kuin eldkehaluisten,
ja lShes puolet elffkkeelle ha-

luavista olisi ollut halukas
heittdmddn eldkeajatukset
pois mielestddn, jos tyossd
jatkamiseen olisi liittynyt talo
udellisia kannustimia. Aikai-
semmassa tutkimuksessa on
kuitenkin todettu, etti palkan
tai tulevan eldkkeen korotuk-
sen tulisi olla varsin suuri, jot-
ta se toimisi tyon jatkarnisen
houkuttimena.

Kun ikddntyneilti ty6nteki-j6iltii kysyttiin, rnitd he itse
pitiviit t6rkeimpdnA syynd
ty6ssi jatkamiselle, juuri

taloudellinen toimeentulo
nousi useirnmin esille. Mo
nesti perusteluna oli el[kkeen
mddrd: "eldke ei riittdisi tdlld
hetkellii eldmiseen". Osa toi
esille yksityiskohtaisernrnin
taloudelliset realiteettinsa:
"asuntoon kohdistuvat velat
pakottavat olemaan ty6ss6".
Usein taloudelliset perustelut
liittyiviit rny6s ty6ttd myyteen :

"Maksan lapseni asuntolai-
naa, lapsi on ty6tt6mdnii".

o
6

v

Uusi tekniikkajien mukaan
liittyi
usein

vastaa-
yhteen

ty6n kiinnostavuuden ja haas-
teellisuuden kanssa ja lisisi
niiin tydn vetovoimaa. Ilmei-

Kuva 2. Iktiiintyneiden ty6ntekijoiden ty6n piirteitti

Kiinnostavaa

Mahdollisuus sai;idelld tyotehtdviii

Automaatiota hy6dyntiiviid

Hyvin palkattua

E Tyossii
jatkamaan
halukkaat

n ElAkkeelle
haluavat

Yksitoikkoista

Liian pitkei tydpdivri

Likaista, polyistti, meluisaa tms.

Pakkotahtista

Arvonannon puute

Rasittavaa

0 20 40 60 80 "/o
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Taulukko 2. Ikiitintyneiden, tydssii olevien palkansaajien niikemyksiti
tyiipaikastaan. (My6nteisten vastausten %osuus)

T!6ssii
jatkamaan
halukkaat

El6kkeelle
haluavat

T!6paikan ilmapiiri on hyv6
T!6n jatkuminen tuntuu turvatulta
Ikiiiintyneitii kannustetaan jatkarnaan

Kolmen viime vuoden aikana
- ansiotaso ennallaan tai parantunut
- uutta tekniikkaa otettu kdytto6n
- tyotahti ennallaan tai rauhallisempi
- ulkoiset ty6olot parantuneet

7L
43
31

57
33
22

75
55
50
l3

60
47
58

I

"Raha tyostd
eikd retkuilusta"
Monet kuitenkin ndkiviit ty6s-
sd jatkamiselle taloudellisten
seikkojen ohella my6s sis6llol-
lisiii syitti. Toinen tdrkedksi
koettu ty6n jatkamisen mo-
tiivi olikin tyon tuottama tYY-
dytys ja rnielihyvd. "Viihdyn
ty6ssdni", "olisi tylsdd ilman
ty6te", olivat tavallisia perus-
teluja ty6ssi jatkamiselle. Sa-
rnoin ty6hon liittyvien kon-
taktien t6rkeys, ajanktiYt6n jii-
sentlrminen ja ylipddnsd vi-
reyden siilyminen tulivat
usein esille.

Kolmas ryhrnti ty6n jatkami-
sen pemsteluja liittyy normei-
hin. T)6ssd pysymisti pidet-
tiin itsestiiiin selvd,nd, koska
tyotd kuuluu tehdd, on kun-
niallisempaa olla Qrdssd kuin
el6kkeell6. "T!6stii se raha on
tultava eikd pelkdsti retkui-
lusta", tai 'Jos pysyn terveend
en katso olevani oikeutettu
toisten eldtettdvdksi".

Omaa halua
ja pakkotilanteita
Ikiiiintyneiden ty6ssii pysymi-
seen n65rtti siis liittyviin yhdis-
telmii hyviiii terveyttd, ty6h6n
suuntautuneisuutta, kiinnos-
tavaa j a miellyttdvdksi koettua
ty6t6, turvattua tydn jatkumis-
ta ja usein myos taloudellista
viilttiimiitt6myyttii. T!6ssii

wiihtymiseen vaikuttavat sei-
kat eivdt kuitenkaan viilttti-
mtittti liittyneet rahaan: t5ro-
paikan ilmapiiri, ihmissuh-
teet ja arvostetuksi tulemisen
tunne saattoivat riittd6. la
rnit6 rniellyttdvdrnrnAksi tyo
koettiin sitii viihemrn6n
ikdiintymisen mukanaan tuo-
mat vaivat haittasivat.

Ikiiiintyneiden tyossd pysymi-
sessi oma rnotivaatio oli tiir-
keii. Kevdiille 1990 ty6ssi jat-
kamaan halukkaiksi lukeutu-
neista yli 70 prosenttia oli
ty6ssd myos kolrnen vuoden
kuluttua. Niistd, jotka vuon-
na 1990 olivat ty6ssd, rnutta
jotka halusivat varhaisel6k-
keelle, 40 prosenttia oli kol-
men vuoden kuluttua viel6
ty6ss6, joskin elikkeelle siir-
tyminen oli heilld edelleen
vakaana aikornuksena.

Oma motivaatio ty6ssi pysy-
miseen tai varhain eldkkeelle
siirtymiseen eivit kuiten-
kaan ole pelkdstiiin asenteel-
lisia, ty6nteon huvittamiseen
tai eldkeajan houkuttelevuu-
teen liittyvid. T!6ss6 jatkami-
nen saattaa perustua talou-
dellisiin tarpeisiin, ja halu
varhaiseen ty6eldrndstd pois-
tumiseen saattaa puolestaan
liittyii terveyden, idn tai tyo-
eldmiin paineiden sanele-
maan vdlttdmdttomyyden
tunteeseen.

Ylip66nsi ikdiintyneenii ty6s-
si jatkaminen tai ty6eliirnistii
poistuminen on kovin har-
voin pelkdstliin yksil6n omis-
ta rnielihaluista riippuva.
Varsinkin taloudellisesti epd-
vakaina aikoina orna valinta
ja pakkotilanne kietoutuvat
toisiinsa, ja useirnrniten mo-
Iernrnat tekijiit ovat jollakin
tavalla vaikuttamassa ik55n-
tyneid en t5r6rnarkkinakiiyttii-
yt5rmiseen.

Eliikkeelle pakenewiksi leima-
tut varhaiseliikeikdisetkin
niiytttiviit useimrniten olevan
halukkaita ty6ssi jatkarni-
seen, mikdli he kokevat terve-
ytensii ja tydkylqrnsa hyviiksi,
rnikiili tyossi jatkarnismah-
dollisuudet tuntuvat realisti-
silta ja mikiili tyo on palkit-
sevaa. Eli jos ty6ss2i on miel-
lytttiviiti, jos ty6n tekemisesti
ja ty6ssd olemisesta aiheutuu
hyviin olon tunnetta eikd vain
vdsymystd, ahdistusta, kipuja
ja kolotuksia, ei sieltii ole kii-
rettd pois. Eliiketurvan tai
muiden ty6eliirniin varhais-
ten poistumisreittien vetovoi-
ma ei ole niin suuri, ettd mu-
kavakin tyo jiitettiiisiin v6-
litt6mdsti ensimmdisen pois-
tumismahdollisuuden koh-
dalla.

RAIIA GOULD
Eldheturuaheskuhsen

tuthija
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OSA-AIKAELAKE
JOUSTAA JA SAASTAA

Joustaako tyoeldmd ja
siirtyviitko tyontekijdt ai-
kaisempaa useammin
eldkkeelle osa-aikaelAk-
keen kautta. Tyon viihen-
tiiminen pehmeAsti en-
nen varsinaista eldkeikdd
ja osa-aikaelAkkeen pa-
rantuneet elAke-edut
houkuttelevat tyontekijoi-
t6. Tyonantajia motivoivat
puolestaan henkilosto-
menojen sAAstot.

Osa-aikaeldkkeelld arvi-
oidaan vuoden lopussa
olevan noin 4 000 henki-
lo5. Vaikka osa-aikaelii-
keldisten m56rd onkin li-
sddntynyt t6m6n vuoden
aikana, elAke ei vieldkdAn
ole kovin yleinen. Erds
lisAdntymisen este on tyo-
jdrjestelyt.

Tyoeldke haastattelipa-
rin osa-aikaeldkelAisen ja
heidAn tyonantajiensa ko-
kemuksia elAkkeestd.

HEIKENTYNYT TERVEYS VAHVISTI
HAKEUTUMISEN OSA.AIKAELAKKEELLE

- T!6nantajan taloudellinen
tilanne ja omassa terveydessd-
ni tapahtunut ylldttivd hei-
lahdus saivat minut hakeutu-
maan osa-aikaeltikkeelle, sa-
noo Oy Tietokonepalvelu
Ab:n (TKP) henkil6st6p6AUik-
ko Esko Mononen. Elikkeelle
htin jtii vuoden vaihteessa.

TKP joutui laman keskelld
kiiymiiiin neuvotteluj a toimi-
henkiloidensii vdhennyksistS,
lomautuksista ja lomaltapa-
luurahoista.

- |o neuvottelujen kestdessd
rnietin, miten johto ja piiiilli-
k6t saattaisivat osaltaan tulla
mukaan sopeutustalkoisiin.
Kun osa-aikaeldkkeen ehtoja
vuoden alusta muutettiin ja
kun sdist6paineet kohdistui-
vat rny6s hallintoon, pidtin
ehdottaa itselleni osa-aikael6-
kett5.

- Lisiiksi viime syksynd, kun
olin 58 vuotta tiiyttiinyt, ter-
ve5rteni horjui ylldttden. Se
pani ajattelemaan. Sairauteni
ei kuitenkaan oikeuttanut
vielti tydkyvytt6myys- eikd yk-
sil6lliseen varhaisel6kkee-
seen, joten timd vaihtoehto
tyotahdin keventdmisestl tuli
kuin itsestiiiin.

Esko Mononen tekee nyt kol-
rnipiivAistd ty6viikkoa tiis-
taista torstaihin, maanantain
ja perjantain h6'n on eldkkeel-
lii. Tyon voisi jtirjestiiii toi-
sinkin: esimerkiksi olla viikon
poissa ja toisen l6sn6. Siind
hdnen mukaansa tapahtuu jo

selle henkil6lle. |oitain muita-
kin tyojiirjestelln'ii toteutettiin.

sellaisia tyorytmin heilahte- ole, joten ty6nantaj

pahoja lqrnnyksiii. Osa-aika-
eldkkeelle hakeutuneita yh-
tiossSLmme ei entuudestaan

a punnitsi
Kirjallista

taiaamu yleensd menee pois-
saoloaikaisen asiam66rin sel-

Esko Mononen ei omasta mie.
lestiiiin ole tyontekoaan tehos-
tanut, vaan tahti on pysynyt
entisell66n. Pitkiijiinteiset ty6t
kyllii kiirsiviit, piiivittiiiset ru-

koitus on lyhennys ei
pidennys.
on sovittu

joustoista

ylldttdvdn vdhHistH

luja, ettii poissaolon kiinnisaa-
rninen on hankalaa. T!6n ja
eliikkeen vuorottelu etenevit
nykyisess?i jaksotuksessa ta- Mononen kertoo.
salsemrnrn.

Osa-aikaeldke pemstuu t5ron-
antajan ja ty6ntekijin vdli-
seen sopimukseen. On sovitta-

Tiistaiaamuna

va, kuinka hoidetaan osa-aika-
eldkeliiselti vfihenevdt ty6t.
Henkilostopiiiillik6n t6istd
siirrettiin tiedotustehtdviit toi-

- Osa-atkaeliihe on erb tydeliimiin sopeutu"suaihtoehto. Se antaa
moh.dolli,suu.denj iiridd aiemmin eldkkee\e sekii teh.dii f,ydtii huiten-
kin eldkeikddn, 65 atnteen asti" sanoo henkilistdpddVikhd Esho
Mononqn,

- T!6ymptirist6 on suhtautu- rnii viiden ja mind kolmen
nut osa-aikaeldkkeelldolooni pdivin rytmissd, niin jotain-
rauhallisesti. Eike tehtdvien- han p6ydiille aina kasaantuu.
kddn jakamisesta ole tullut

tilanteen tarkkaan
tyosopimusta muutimme osa- tiinit hoituvat. Hdn muistut-
aikatydtii vastaavaksi, Esko taa, ettd osa-aikaeldkkeen tar-

kans-
selvitettdvd6 sa:

hdnt6 tarrritaan neuvotteluis-

nut ja kasaumaa tullut. Tiis- Ansioiden lasku

-.Sen- huomaa, ett5..-pitkdnd sa. ]os ne satLuvat juuri el6ke.
yr{on_lo_ppuna .on tiillA koh- peiiriksi, h5n on kii'ytett6viss6.
dalla jokin virtaus seisahtu-

vittdrniseen. Kun muu talo toi- - Osa-aikaelikkeelle siirtymi-
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Edellytykset:
- Ikdraja 58 vuotta.

- Eldkkeelle pyrkivtillii ei saa olla ennestddn elii-
kett6.

- lr6ajan tutee lyhentyd niin, ettii jiiljelle jiiti
tyoaikaa 16 - 28 viikossa.

- Ansiot saavat olla 55 - 70 prosenttia aikaisem-
mista ansioista. Vdhennyksen tulee vastata tyo-
ajan lyhennystd.

- Osa-aikatydss6 ei saa olla yli kuuden viikon
keskeytyst6.

- Yrittiijtin tulee viihentlii yritt?ijiitoimintansa
puoleen tai luopua siit6 kokonaan. |os yritystoi-
minta kokonaan ptidttyy, tilalle on hankittava
jonkin muun eldkelain piiriin kuuluvaa ansio'
tyote 16 - 28 tuntia wiikossa.

- Viimeisen 18 kuukauden aikana on oltava ko'
koaikaty6tii vdhint66n 12 kuukautta.

- Viimeisen 15 vuoden aikana eldkkeelle pyrki-
jAllii on oltava vdhintddn 5 vuotta elikkeeseen
oikeuttavaa ansioty6t6.

M66rA:
- Eliike on 50 prosenttia kokoaikaty6n ja osa-
aikatydn ansioiden erotuksesta.

Eldkeajalta uutta elSkettS:
- Osa-aikaty6sti karttuu vanhuuseldkettii 1,5
prosenttia vuodessa sen kalenterivuoden alkuun,
jolloin eliikkeensaaja tiiyttiiii 60 vuotta. Siitii
eteenpiiin osa-aikatlz6std karttuu el6kett6 2,5 pro-
senttia vuodessa.

nen laski ansioita yllittdvdn
viihtin. Ansiohan muodostuu
pienent5meestd palkasta ja
palkan viihennystii korvaa-
vasta elSkkeestd. Kun niiden
lisiiksi huomioidaan vielS ve-
rotus, ansioissa ei tapahtunut
suurta laskua.

Lisddntywi vapaa-aikakaan ei
kuluta kukkaroa liiemmin,
kun harrastukset ovat varsin
maanldheisiii. Vapaa-aika ku-
luu liikuntaan sekd pienen
kasvispalstan hoitoon. Poh-
jois-Karjalassa sijaitsevalla
metsdpalstalla tulee keyrya
vain loma-aikoina. - Koska
vaimoni ktiy viel5 toissd, osa
kotiaskareista on siirtynyt rni-
nulle luonnostaan, Esko Mo-
nonen sanoo hymy suupieles-
sidn.
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WOUANJESTELYT
SUURI ESTE

- Osa-aikaeldke vaatii tyojiir-
jestelyjen miettimistd varsin-
kin niilld aloilla, joissa osa-ai-
kaiset tyosuhteet eivdt ole ko-
vin tavallisia. Siinii tarvitaan
uudenlaista ajattelua ja asen-
noitumista, uskoo henkilds-
t6ptiiillikk6 Esko Mononen,
kun hdn tarkastelee osa-aika-
eldkettii ty6nantajan kannal-
ta.

Helsingissd sijaitseva Oy fie
tokonepalvelu Ab tekee auto-
maattista tietojenkdsittelyd
tyoeliikevakuutusalalla. Toi-
mihenkil6itii on 215. Suurin
osa heistd on hyvinkoulutet-
tuja; runsaalla 70 prosentilla
on opisto- tai korkeakoulutut-
kinto taskussaan.Henkil6s-
ton keski-ikd TKP:ssii on ldhes-
tymiissE 40 vuotta.

Lama on purrut my6s
TKP:hen. Se on joutunut so-
peuttamaan henkil6st6ii6n
kahteen otteeseen: ensin
vuonna 1993 ja vielS tdrndn
vuoden puolella. Henkil6itd
on vdhennett;r kaikkiaan 16.
Irtisanomiset ovat kohdistu-
neet ldhinni iiiltiiiin vanhim-
piin ja nuorimpiin henkildi-
hin.

Kolmesta
S8-vuotiaasta kaksi
osa-aikaeldkkeelld
Henkil6st6n sopeutuksessa
on kdytetty my6s eldkejiirjes-
telyjii. T!6ttomyyselSkkee-
seenkin on turvauduttu. Van-
himrnat henkilot jdivdt vdhen-
nysten yhteydessd ty6tt6-
myyspdivdrahalle ja siirtyviit
sitd kautta aikanaan ty6tt6-
myyseldkkeelle. Niinpii tii-
mdn vuoden alussa, jolloin
osa-aikaeldkkeen ikdraja laski
58 vuoteen, TKP:ss6 oli ainoas-
taan kolrne 58 vuotta t[yt-
tiinyttti. Heistd kaksi valitsi
osa-aikaeliikkeen. Entuudes-
taan TI(P:sta on liihes 50 hen-
kilod vanhuuseldkkeellii, var-
hennetulla vanhuuselSkkeel-
lii, yksilolliselld varhaiselSk-
keell 6 tai ty6lgrvyttomyys el iik-
keellii.

- Osa-aikaty6n tekeminen on
meilli ollut harvinaista. Se on
rajoittunut pikkulasten hoi-
toon annettaviin osittaisiin
hoitovapaisiin. Kukin osa-ai-
kaeldketapaus on harkittava
erikseen. Tietysti jokaisella
toimihenkil6llii on oikeus ot-
taa asia esille ja aloittaa neu-
vottelut. Nylgrtilanteessa osa-
aikaeliike olisi varteenotetta-
va vaihtoehto. Mutta nSrt rneil-
tii puuttuvat vain henkil6t, joi-
hin sitii voisi soveltaa, pohtii
Esko Mononen.

Osa-aikatyon
teho parempi
\16nantajasta osa-aikatyon
hyvd puoli on se, ettd lyhyem-
miillii ty6ajalla tehdSdn t6itd
tehokkaammin. Huonona
puolena voidaan pitiiii tyo-

aikaj2irjestel$ii. Niist5 saatta-
vat muuttydntekijdt kdrsid pi-
tenevind ty6aikoina tai ylit6i-
n5.

Atk-ty6 on luonteeltaan sekd
itseniiistii ettd projektity6tii.
Tlo vaatii neuvotteluja asiak-
kaan ja tydtovereiden kanssa.
Poissaolot vaikeuttavat ty6n
etenemistd. Siksi Esko Mono'
sen mielestd osa-aikaQro ei oi-
kein sovellu TKP:n tydryt-
miin. Mutta toisaalta hdn
rnuistuttaa, ettti poissaoloja
aiheutuu useista eri syistii.

Eityollistiivdd
vaikutusta
Esko Mononen ei mydskiidn
usko osa-aikaeliikkeen ty6l-
listiirnisvaikutukseen siitii
koituvien lisdkustannusten
takia.

-Jos tilalle jouduttaisiin palk-
kaarnaan osa-aikaeldkeldisel-
te jeevie t6itd tekemiidn uusi
henkil6, yhteinen palkkakus-
tannus nousisi suuremmaksi
kuin mikd olisi vdhent5meen
t5r6n osuus. |a jos vield tarvit-
taisiin lisiiii ty6tiloja ja -viili-
neiti, kustannukset kohoaisi-
vat melkoisesti.

Osa-aikaty6td tekevillii aloilla
osa-aikaelikkeelle siirtl.rni-
nen sujunee suuremmitta
kummasteluitta.

-Kokoaikaty6tii tekevilld
aloilla juuri ty6jiirjestelyt ai-
heuttavat sen, etti en usko
sielli osa-aikaeldkkeen suu-
reen yleistl,'rniseen. Se tulee
pysymiiiin sopeuttavana eli-
kemuotona, joka koskee pien-
tii, ty6eliirniinsd loppuvaihees-
sa olevaa v6hemmist66, Esko
Mononen vahvistaa.
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ONNISTUNUT RATKAISU

- Henkinen tunne siiti, ettd
olin nuorempien jaloissa, an-
toi lopullisen sysdyksen osa-
aikaeldkkeelle siirtymiseen,
kertoo |iirvenpdiin kaupungin
hallintoasiainsihteeri Marj at-
ta Bockstrom. Hdn jii osa-aika-
eldkkeelle maaliskuun alussa.

- Minulle tuli melkeinpd
stressi siitd, ettd pitiiisi vdis-
tyii. Kaupunki tarjosi viirne
wuoden lopulla eliikeikiiisille
eri eldkevaihtoehtojen hyviik-
sikdyttdrnist6 ja elSkkeelle
siir$Tnistd henkilostomeno-
jensii?istdmiseksi. Harkitsin
myos varhennettua vanhuus-
eldkettd, mutta pidin sitd itsel-
leni epiedullisena. Lisiiksi
kun olen ollut terve ja tyo-
kykyinen ja rninusta on ollut
mukavaa kiiydii ty6ssd, en
ndhnyt tarpeelliseksi luopua
tydnteosta kokonaan, perus-
telee Marjatta Bockstr6m osa-
aikaelSkkeelle siirtl.rnistiiiin.

- Nyt muutaman kuukauden
kokemuksen perusteella voin
tS4rtyvdisend todeta, ettii rni-
nulle osa-aikaeliike oli hyvd
ratkaisu. Se on erddnlainen
kewyernpi siirt5rrninen varsi-
naiselle elikkeelle. Kun on vii-
kosta neljd pdivdd vapaalla,
huomaa ilokseen, ettei t6ihin
niin kovasti en66 kaipaakaan.
Sielti voi olla poissakin.

Organisaatiouudistus
vdhensitoitH
Hallintoasiainsihteeri Marj at-
ta Bockstr6min t6ihin on kuu-
lunut kaupunginsihteerin si-
jaisena toimirninen, kaupun-
ginhallituksen ja -valtuuston
asioiden valmistelut sekii hal-
lintopalvelujen esimiestehti-
vdt.

Vuosi sitten kaupunginval-
tuusto delegoi tehtiiviii mel-
koisesti suoraan virkamiehil-
le. Tiimiin seurauksena kau-
punhallituksen ja -valtuuston
asiat vdhenivdt lihes puolella.
Lisfiksi rnonien henkilSvaih-
dosten takia kaupunginkans-
lian organisaatio uusittiin.
Toirnenpiteiden yhteydessd
Marjatta Bockstr6min tyot vd-
henivdt oleellisesti. Luonnolli-

T6iden viheneminen teki osa-
aikaeldkkeelle siir$.rnisen ki-
vuttomaksi; kukaan ei joutu-
nut kdrsimiiiin lisiiiintyvistd
t6istd. Marjatta Bockstr6mille
t6ite jei sopivasti kolmen pdi-
viin viikkoty6rupeamaa var-
ten. Ehkd juuri tdstd syystd
kenelliikiiSn ty6yhteis6std ei
ole ollut mit65n jirjestelyd
vastaan. Yleisimmdt kom-
mentit ovat olleet my6nteises-
sd hengessd "kyllii minii kah-
dehdin Sinua" sanottuja.

"Helposti tipahtaa
kiirryiltd"
Marjatta Bockstromillii on tiis-
tai, keskiviikko ja torstai tyo-
piiiviii. Tiimii jiirjestely sujuu
luonnikkaasti t6ittenkin kan-
nalta.

-Ainut hankaluus on se, ettd
jo parissa pdivdssd voi "tipah-
taa kdrryiltd". Poissaolopdivi-
nd on saattanut olla joku tie-
dotustilaisuus tai vastaava.
Kukaan ei tule edes ajatelleek-
sikaan, ettd asioista kerrottai-
siin minulle. Jdlkeen pdin pi-
tdd oma-aloitteisesti kyselld,
mitii viilipiiivind on tapahtu-
nut ja mit[ on odotettavissa.

Osa-aikaeldkkeel16
tulee toimeen
Viimeiset 21 vuotta Marjatta
Bockstr6rn on ty6skennelly't
kunnan palveluksessa. Sitd
edeltiinyt ty6suhde oli yksityi-
selld sektorilla. Neljii vuotta
ty6eldmdn ulkopuolella kului
lasten hoitamiseen. |oten ihan
kuntapuolen tefte, 66 pro-
sentin, eldkettii hdn eitule saa-
maan vanhuuselSkkeend-
kidn.

- Osa-aikaelSkkeelle jdidessi-
ni ansiot laskivat noin 20 pro.
senttia, vaikka ty6aika lyheni
40 prosenttia. Vdhennys ei vai-
kuta eldrnSdni dramaattisesti.
Ny.t on enemmdn aikaa val-
mistaa asioita itse ja elSd siten
halvemrnalla. fa kun avio-
rnieskin on vield t6issd enkd
joudu ketddn eliitttimtidn, tu-
len pienemmdlld toirneen,
Marjatta Bockstr6m vakuut-
taa.

o

o

o

Osa-aihaekihe on tuonut Marjatta Bochstrtimille haiualtua uapaa-
aihaa. Viihonloput huhnat melheinpri fuinnt yhsin asuuan, 93-
truotiaan, ciitirtsti auttamtsessa. Silti athaa jcici uielci marjostami-
seen, sintestcimiseen jahalastamiseen sekri hielten opisheluun ja
lukemiseen.

ke ei ehkfl yleisesti sovellu kyisin ole kiinnostuneita
kaupungin hallintoon. Paljon alaistensa ty6teht6viii koske-
riippuu tydtehtAviistd. |os esi- vista mielipiteistd. T5llii ta-
merkiksi tdysin tydllistetty voin my6s yhteison mehenki
henkil6 l5htee osa-aikaeliik- repsahtaa. Marjatta Bock-
keelle ja tydskentelee sen jiil- str6m uskoo, ettd toimihenki-
keen vain kolme piiivtiii l6t tekevdt mielelliidn enem-
viikossa, niin jonkunhan tiy- miinkin t6itii ja priissiiiivdt
tyy tehdi osa-aikaeldkeliiiseltd itsediin, kun henkilostopoli-
jddneet kahden piiiviin tyot. tiikka hoidetaan hyvin.
]os ketiiSn ei palkata tilalle, toi-
set joutuvat liian koville. Hdn l5hett55 terveisiS varsin-

kin nuoremmille esimiehille,
-Tloyhteis6 pitiiisijirjestiiii useimmiten miespuolisille,
niin, ettii uusi henkil6 voitai- jotka vdheksyvdt vanhenevia
siinpalkata.Siindtapauksessa naisty6ntekij6itd. Marjatta
osa-aikaeldke on oiva tilaisuus Bockstr6rn muistuttaa, ettd
ikSSntyneiden ja vajaakun- mySs kokemuksella on ty6-
toisten ty6panoksen vdhen- eliimdssii arvoa, jota ei pidd
tdmiseen,MarjattaBockstr6m unohtaa, Nuoren ja vanhan
painottaa. ty6ntekijdn vastakkainasette-

lusta pitiiisi pdffstd. Kum-
VanhgneVan mallakin on oma tdrked roo-
tYontekiidn linsa tY6elArniss['

kokemus aruoon
Kun tulee puhe ty6olojen ke.
hittdmisestd, Marjatta Bock-
strom tdhdentii2i henkil6st6-

sesti rny6s se lisisi paineita politiikan tdrkeyttd. Hdnen
eldkkeelle siirtymiseen. Hdnen mukaansa osa-aikael5- mielestddn esimiehet eiviit ny-
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osA-ATKAELAKE TUo sAAsro;A

]drvenpiiiin kaupungin henki-
ldstdsihteerin Raija Hdtisen
mukaan osa-aikaelAkkeessE
on hyvdd se, ettd henkildllii on
mahdollisuus jiiiidii viihitel-
len eliikkeelle. Sarnalla helpo-
tetaan hdnen tydtaakkaansa ja
edistetdAn ty6kylyti. T!6nan-
tajalle se antaa mahdollisuu-
den sddstiiii henkil6st6me-
noissa ja arvioida tydt uudel-
leen.

Osa-aikaeldkkeesti ei my6s-
kii6n koidu ty6nantajalle lisS-
kustannuksia.

|iirvenpdSn kaupungin palve-
luksessa ot 1745 vakinaista
ty6ntekijiiii, tilapdisiii ja muita
ty6llistettyjii on parisensataa.

Muiden kuntien tavoin Jiir-
venpSdn kaupunki on joutu-
nut etsimddn sSSstdjii henki-
l6st6rnenoissa. Keinoja on
haettu myds eliikkeistd; henki-
l6ite on haluttu vdhentdS
luonnollisen poistuman kaut-
ta.

- Kutsuimme wiime sykslmd
kaikki 58 vuotta tiiyttSneet
henkil6kohtaisesti tiedotus-
tilaisuuteen, jossa oli Kuntien
eldkevakuutuksen eldkeasian-
tuntija ja yksityisen vakuu-
tusyhti6n lakimies kertomas-
s a j oustawista eliikej drjestelyis-
tii. Ensin alkuun kiinnostus
oli suurta. Mutta jiilkeen ptiin
katsottuna tulokset olivat lai-
hat.

Osa-aikatyo
suurta rHdtdlointiH
- Osa-aikaeltikkeelle on t5-
mdn wuoden aikana 20 mah-
dollisesta jdiinSrt kolme henki-
l6ii. Mikali kaikki 20 olisivat
halunneet elikkeelle, se tus-
kin olisi onnistunut. Osa-aika-
ty6n jiirjestiiminen on suurta
riiiitiildintiii. Se yleensA johtaa
pitkiiin ketjutusj drj estelyyn -ty6liiiiseen muutosprosessiin,
josta eivdt pidd sen enempdd
tydntekijiit kuin ty6nantaja-
kaan, Raija Hitinen vahvistaa.

- Siiiist6t ovat osa-aikaty6n
ld5rtyrniseen suurin motiivi
tiillii hetkellii. Uuden henkil6n
palkkaaminen "paikkaa-
maan" osa-aikaeldkeliistii ei
ole mahdollista, vaan tyot or-
ganisaatiossa siirtyvdt jonkun
toisen hoidettavaksi.

- Osa-aikaty6n onnisturnises-
sa on tydnantajalla oma ris-
kinsd. On my6s henkil6itS, joi-

den osaamista ei voida jakaa.
T)r6n kokonaisvaltainen hal-
linta saattaa kiirsiii, jos ty6 pil-
kotaan pieniin osiin. Esimer-
kiksi asiantuntijan tehtivii-
kokonaisuus on vaikea panna
paloiksi ja jakaa palaset mui-
den kesken, luettelee Raija
Hdtinen osa-aikatyon huonoja
puolia.

Henkil6st6sihteerin rnukaan
toimistoty6ssd osa-aikaty6td
ei juurikaan suosita. Asenteet
ovat kyllii viime aikoina
muuttuneet joustavimmiksi,
Joissakin ty6pisteisssii, kuten
terveyskeskuksessa, osa-aika-
$16 olisi varsin helppoa toteut-
taa. Sielld sen sijaan osa-aika-
eldkkeen valitseminen ei tiilli
hetkelld kannata. Esimerkiksi
sairaanhoitajilla on yleensd
alennettu eldkeik[. ]a jos he
nyt pddtyisivdt osa-aikael6k-
keeseen, eldkeikd nousisi
automaattisesti v?ihint56n 63
',rroteen.

Varhennetulle
varhaisel6kkeelle
eroamisraha tdkynd
|iirvenpSSn kaupunki maksaa
varhennetulle vanhuuselSk-
keelle liihtijiille eroamisra-
han. Sen suuruus on porras-
tettu 100 000 - 25 000 mark-
kaan. Satatuhatta saavat 58-
vuotiaat ja 25 000 markkaa 62
vuotta tdyttiineet. Tiilc;yn on
tarttunut kaksi ihmist6. Kiin-
nostus oletettiin suuremmak-
si. Mutta kun ihmiset pereh-
tyiviit eliikkeen ehtoihin, in-
nostus laimeni.

Kuntapuolella varhaiseliik-
keen voi saada jo S8-vuoti-
aana, mutta silloin elSke on
pysyvdsti 50 prosenttia pie-
nempi.

Henkil6st6sihteeri Hdtinen
kertoo, ettii kaupungilla on
toinen rinnakkainen jiirjestel-
md kehitteilli varhennetun
vanhuuseldkkeen tueksi. Ra-
han antamisen sijasta ty6nte-
kijiille ostettaisiin vastaavan
suuruinen lisdelEke.

Keskusverolautakunnan en-
nakkopdiit6std on haettu sii-
hen, hyvdksyftiiisiinko korva-
us eliikkeeksi. T6ll6in tydn-
antajan ei tarvitsisi maksaa
henkil6st6sivukuluja. TY6n-
antajalle eliike olisi eroamisra-
haa 50 prosenttia halvempi eli
sivukulujen verran. My6s
ty6ntekijii hy6tyisi eldkkeestd;

kuussa. fa verotuskin olisi ker-
tasuoritusta edullisempi.

Tyottomyysetiike
kauhistus
T!6tt6myyselSke on kaupun-
gille kauhistus. Raija Hdtisen
mukaan kaupunki itse ei ole
liihtenyt saneeraamaan hen-
kil6st65iin ty6tt6myyseldk-
keelle, koska siit6 lankeavat
maksut ovat j[rkyttdvdn suu-
ret - 60 prosenttia ty6tt6-
myyselSkkeen kokonaismSS-
riistii. Sen sijaan kaupunki
saattaa joutua ty6tt6myys-
eldkkeen maksumieheksi vel-
voitety6llistetyn kautta.

Henkil6st6sihteeri pitiiii tilan-
netta epdoikeudenmukaisena
ia kiusallisena. Kiivtiinn6ssd"tiimii merkitsee sitii, ettd kau-
pungin on suhtauduttava va-
rauksella yli S8-vuotiaiden
ty6llistdmiseen.

Keskustetua
eldkelaitoksen kanssa
lisdtt6vd
- fiirvenpddn kaupungilla on
tarkoitus siirtiiii eliikkeiden
ohjaus- ja neuvontapalvelut
henkilSst6palveluihin. Me
olemme huomanneet, etti ih-
miset ovat aikarnoisessa pu-

uksia, ettii on haettu aivan eri
eldke-etuutta, mitd alunperin
oli tarkoitettu. |a sen seurauk-
sena on saatu ikiivid p5iit6k-
sid.

Lisiiksi Raija Hiitinen pahoit-
telee, ettd tiedon kulku tydn-
antajan ja eldkelaitoksen vd-
lill6 on tiiysin olematonta. Esi-
merkiksi yksil6llinen varhais-
eldke on usein mydnnetty il-
rnan, etti ty6n jdrjestelystii oli-
si keskusteltu kaupungin
kanssa. Tldnantajan lausun-
nosta huolimatta dialogia pi-
tiiisi tehostaa ty6ntekijiin tyG
olosuhteiden parantamisesta.

- Jonkun vdlineen vaihtami-
nen ty6h6n paremmin sovel-
tuvaksi tai henkil6n siirtdmi-
nen toiseen tlr6pisteeseen voi-
sivat ehkdistii eldkkeelle siir-
tyrnistii. ]oiss akin tapauksissa
olisi syytd keskustella vaihto-
ehtoisesti my6s osaty6lcyvytto
myyselSkkeestii, henkil6st6-
sihteeri Raija Hiitinen tarken-
taa.

T eks ti : M arj a-Liis a T akala

J
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H enhilti s tti sihte eri Raij a H dtis en mukaan J iiru enp iidn kaupunhi
pyrhii uakauasti hehittdmiitin tydoloja henkildstiin tydktntnon
parantamiseksi ja tydssripgsymisen edistdmtsehsi. Tarhoitusta
uarterl on hiiAnnistetfu useita proj ehtej a.

se maksettaisiin hiinelle lassa elSkkeiden kanssa. On
ikdrinkuin palkkana kerran ilmennyt jopa sellaisia tapa-
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Lama ei sentddn jeanyt pysyvdksi. Vientivetoinen talouskasvu voi opti-
mistisimpien arvioiden mukaan nousta ensi vuonna jo ldhelle l0prosenttia.
Talouskasvu kaunistelee toteutuessaan sosiaalituruan suuriksi nousseita
kansantuoteosuuksia, mutta rahoitukseen tulee helpotusta vasta tytttto-
myyden hellittdessd.

Sosiaalimenotoimikunnan ke.
vdillii valrnistunut mietint6l
hahmotteli sosiaalimenojen
ja niiden rahoituksen kehitys-
tdL vuoteen 2030 saakka. Pit-
kdn aikaviilin laskelmat pe-
rustuvat yleensd lShivuosi-
enkin osalta olettamuksiin ta-
saisesta kasvusta. SOME:n las-
kelmissa arvioitiin kuitenkin
laman jiilkeinen 1990-luvun
talouskasvu jonkin verran
keskimddrdisti ripedmmdksi,
perusvaihtoehdossa 2,7 pro-
sentiksi ja nopean kasvun
vaihtoehdossa 3,9 prosentiksi.

Laman aikana on ndhty, mi-
ten herkkd sosiaalimenojen ja
eldkemenojen kansantuote-
osuus on tuotannon muutok-
sille. Nopeat muutokset vai-
kuttavat suhdelukua lasketta-
es sa sosiaalirnenoj a nostavasti
ja jakajana olevaa kansantuo-
tetta alentavasti. Timi selitt66
vuodesta 1990 vuoteen 1995
tapahtuneen sosiaalimenojen
kansantuoteosuuden jyrkiin
kasvun 27 prosentista 38 pro-
senttiin. Osuuden alenemis-
vauhti riippuu sddstojen ohel-
la keskeisesti ldhivuosien ta-
louskasvusta. Sosiaalimeno-

toimikunnan nopeankin kas-
vun vaihtoehdossa osuus su-
pistui vain 35 prosenttiin
vuonna 2000.

Talous takaisin
kasvu-uralle
Vuoden 1991 alussa ilmestyi
Sosiaali- ja terveysministeri6n
edellinen pitkiin aikavdlin las-
kelma.2 Sen perusvaihtoehto
rakentui arrioon bruttokan-
santuotteen kahden prosen-
tin kasvuvauhdista vuoteen
2010 rnennessd, minkti jiil-
keen kasvu olisi yksi prosentti
vuodessa. Vuonna 1 994 tuosta
urasta on jtiiityjiilkeen 20 pro.
senttia, vaikka laskettaisiin
mukaan kuluvalle vuodelle
ennustettu neljdn prosentin
kasvu. Ero on kurottavissa
umpeen vuoteen 2000 men-
nessd vain, jos vuotuinen kas-
vu on keskimddrin viisi pro-
senttia.

Valtiovarainministerion vii-
me kevdiind julkaiseman kehi-
tysarvion3 tavoitevaihtoeh-
dossa hahmotellaan ndin ri-
peiiti kasvu-uraa. Ensi vuoden
talouskasvuksi on muun mu-

assa Elinkeinoeldrndn tutki-
muslaitos ETLA ennustanut
kuutta prosenttiaa, mutta ripe-
in kasvun jatkuminen useita
vuosia on epdvarmaa.

Yleisesti vallitsee kuitenkin
kiisitys, ettii ty6tt6myys ei tule
nopeankaan kasvun tilantees-
sa pienentymddn olennaises-
ti, Vaikka tuotannon rnene-
tykset ovat kurottavissa kiin-
ni, tiiysty6llisyyden saavutta-
minen nopeassa tatrdissa on
vaikeaa. Sosiaaliturvan kus-
tannusten kannalta talouden
kasvu-uralle palaaminen ei
korkeana pysyviin ty6ttomyy-
den vuoksi toisi merkittdviS
helpotusta.

Kansantuoteosuus voi jakaja-
na olevan tuotannon kasvun
my6ti painua 50 prosentin
tuntumaan, mutta vasta tyot-
tomyydesti aiheutuvien kus-
tannusten alenerninen 1980-
luvun tasolle pudottaisi sosi-
aalimenot alle 50 prosentin
kansantuotteesta.

Tyopaikkoja vai
palkankorotuksia
Eldkkeiden rahoituksen kan-
nalta ratkaisevaa on palkka-
surnman kasvu, joka voidaan
saada aikaan sekd ty6llisyy-
den paranemisella etti pal-
kankorotuksin. Suhdanne-
nousun alkaessa kansantalou-
dessa kasvavat yleensd muut
tuotannontekijiitulot eli yri-
tysten voitot ja pddomatulot
palkkojanopeammin.

Vastavoittojen kasvun ja hyvi-
en kysyntdodotusten my6td
investoinnit lisii?intyviit ja
syntyy ty6paikkoja, jotka hel-
pottavat tyott6myyttii ja lisiiii-
vdt palkkasummaa. Nylgrises-
s5' lamassa tdmd viive on ollut
poikkeuksellisen pitkd, koska
yritysten tulot ovat valtaosin
rnenneet vanhojen velkojen
takaisinmaksuun. Korkea
reaalikorkotaso on my6s hi-
dastanut investointien kiilm-
nistymistd.

Palkkasumman kasvua hidas-
taa kSSnteen alkuvaiheessa
my6s korkeilla ty6nantajien
maksuilla hoidettu ty6tt6-
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mJrysturvan rahoitus ia tYo-
eltikemaksuun kotrdistuva ko
rotuspaine. Sen jdlkeen kun
tydtt6myysturvan kustannuk-
set supistuvat, on mahdollista
palauttaa laman syovyttiimii
ty6el6kemaksu norrnaalille
tasolle. Nopea talouskasvu
voimistaa tuloodotuksia kai-
killa aloilla, vaikka palkanko'
rotusvara vaihtelee huomatta-
vasti. Kannattavuutta heiken-
t[vd kustannusten kohoarni-
nen saattaakin uhata talous-
kasvun pysyvyyttii.

T!6eliikkeiden rahoituksen
kannalta tydllisyyden kautta
kasvava palkkasumma on
edullisempaa kuin ty6llisyy-
den kustannuksella palkan-
korotuksilla kasvatettu palk-
kasumma. Nikemykselle voi-
daan esittSd kolme peruste-
lua. Ideologiselta kannalta pit-
kiiaikaistydtt6mien kasvava
joukko nakertaa ansiosidon-
naisen turvan hyvtiksytttivyyt-
t6. Kustannusten kannalta ny-
kyinen indeksisidonnaisuus
kanavoi ansiotason korotuk-
set vilitt6mdsti eldkeindek-
siin. Pitemmtillii tiihtiiimellii
ty6elSkelisiin kautta ty6tt6-
mille kanavoituva "ilmainen"
eldketurva muodostaa rnyos
merkittdvdn rnenoerdn.

Kuluvan vuoden lakisdStei-
nen eldkemeno on arvioitu
70,8 miljardiksi markaksi.s Se
on 34 prosenttia maan palk-
kasumrnasta. Vuonna 1990
osuus oli viel6 24 prosenttia.
Ensi vuonna palkkasumma
pitkiistii aikaa kasvanee el6ke-
menoa enernrndn, mutta
osuus pienenee vain hiukan
eli 55 prosenttiin. Vasta palk-
kasumman kasvu 10 prosent-
tia eldkemenoa enernrndn
alentaisi osuuden 50 prosent-
tiin.

Myonteinen skenaario
Sosiaalimenotoimikunnan las-
kelmien ja vuoden 1991
laskelman vertailu oheisessa
kuviossa osoittaa, ettd tarkas-
teluj akson lopussa laskelrnien
viilinen kansantuoteosuuksi-
en tasoero on noin kolme pro.
senttiyksikkod. Lamasta joh-
tuva tuotannon tasoero selit-
tiiii koko erotuksen, koska mo-
lemmissa laskelmissa piiiidy-
tddn samaan sosiaalimenojen

% BKT:sta

20

m6ir6dn vuonna 2050. Kan-
santuote on kuitenkin SO-
ME:n laskelmassa 10 prosent-
tia pienempi eli Kohti hyviiii
Suomea-raportin viitoittamal-
le talousuralle ei sen oletta-
musten mukaan palattaisi.

Sosiaalimenokdsitteissii on
my6s jonkin veran eroa, kos-
ka l6ht6vuoden 19BB osuus on
aikaisemmassa laskelmassa
noin 1,5 prosenttiyksikk6ti
pienempi kuin SOME:n. Sa-
moin kdsittein laskien Sosiaa-
limenotoimikunnan luvut oli-
sivat siten tarkastelujakson lo-
pussa pienemmdt kuin vuo-
den 1991 laskelmassa. |o teh-
t54'en s66stop6Stosten vaiku-
tus on pitkdlld aikavdlilld noin
kaksi prosenttiyksikk6i kan-
santuotteesta.

Ensi vuoden riped talouskas-
vu pienentdd sosiaalimenojen
kansantuoteosuuden parilla
prosenttiyksik6lld noin 36,5
prosenttiin. Jos ldhivuosien
talouskasvu olisi niin nopeaa,
ettivuonna 1991 arvioitu tuo.
tantoura saavutettaisiin vuo-
teen 2000 mennessd, painuisi
sosiaalimenojen kansantuote-
osuus silloin noin 50 prosen-
tin tuntumaan. Peruslaskel-
man olettaman 1,8 prosentin
tuottavuuden kasvu johtaisi
sen jiilkeen eldkemenojen kas-
vun rny6ti osuuden hitaaseen
kohoamiseen 53 prosenttiin
vuonna 2030.

Sosiaalimenoia ia
rahoitusta
kehitettHvd shokkien
varalle
SOME:n mietinnostd ja laskel-
mista kdy selvdksi, ettd suo.
rnalainen hJruinvointivaltio
joutuu vakaviin ongelmiin,
jos koettujen larnavuosien j6'l-
keen talouskasvu jtiti hitaaksi.
Tiimd merkitsisi sosiaalime-
nojen vakiintumista 40 pro
senttiin kansantuotteesta ellei
toimeentuloturvaa ja palvelu-
ja olennaisesti leikata. Yhdis-
tyneeni julkisen sektorin vel-
kaongelmaan ndin suuret so.
siaalirnenot johtaisivat kestd-
mdtt6rndiin tilanteeseen.

Maailrnantalouden ja -politii-
kan ephvarmuuksista johtuen
kriisiytyviikin kehitys on
mahdollinen, vaikka nousun
katkeamista ei yleisesti pidetd
todenndk6isenS. Integtaation
syvetessi on arvioitu, ett6 Suo
rnen kansantalouden suhdan-
neherklgrys kasvaa. EriQrisesti
rahapoliittisen itsendisyyden
menettdminen altistaa koko
kansantalouden aikaisempaa
vilitt6mdmmin vientialojen
kokemiin kannattavuusrnuu-
toksiin. Sosiaalimenoja ja nii-
den rahoitusta tulisi kehittSd
kestdmdiin tdllaisia shokkeja.
Eldketurvassa se merkitsisi
muutoksia indeksiturvaan ja
rahastoinnin lis66mist6.

1 Sosiaalimenotoimikunnan mie-
tint6, Korniteanmietint6 1994:9,
Helsinki 1994

2 Kohti hyvae Suomea - sosiaalipo-
litiikka valintojen edessd, STM:n
julkaisuja 1991:, Helsinki 1991

5 Talouspolitiikan linja. Kansanta-
louden kehitys ja talouspolitiikka
vrosina 1994 - 1998, Valtiovarain-
ministeri6, Helsinki 1994

a Suhdanne 1994/ 3, Elinkeinoela-
mdn tutkimuslaitos, Helsinki
1994

5Vuoden 1994 elSkemenoennus-
te, Katsauksia 3/94, El6keturva-
keskus, Suunnittelu- ja laskenta-
osasto

BO LUNDQVIST
Eldkettn'uaheshuhsen
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1980 1990 2000 2010 2020 2030
Sosiaalimenojen osuus bruttokansantuotteesta vuosina 199 1
ja 1994 julkaistuissa laskelmissa. (STM91 : Kohti hyviiii Suo
mea, SOME : Sosiaalimenotoimikunta)
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Yrityksen omistaja vaihtult -
miten kdytyosuhteen?

Yrityksissd on viime vuosina tapahtunut palion
uudelleen jHrjestelyjd. YrityksiH on myyty uusille
yrittdj i lle. lsoista yrityksi std on i rrotettu toi m i ntoja
pienemmiksi kokonaisuuksiksi muodostamalla
uusia tyt6ryhtioit6. Miten muutoksissa k6y tyon-
tekij6n tyosuhteen? Onko TEL:n erityissddnntis
tytisuhteen yhdenjaksoisuudesta edelleen tar-
peen?

Liikkeen luovutuksen vaiku-
tuksesta on sdiidetty ty6sopi-
muslaissa. Sen mukaan liiket-
te luovutettaessa siirtyviit
tlr6nantajan oikeudet ja vel-
vollisuudet viilitt6mdsti uu-
delle omistajalle.

Ty6ntekijiiin elSkelaissa on
erityissddnn6s ty6suhteiden
jatkumisesta yhdenjaksoisina
yrityksen omistajan tai halti-jan vaihtuessa. Yrityksen
omistajanvaihdoksella ja liik-
keen luovutuksella tarkoite-
taan samaa asiaa.

RajankHyntia
luovutuksesta
Yrityksessd tapahtuvien muu-
tosten vaikutuksia selvitettii-
essd on ktiyttivii rajankiil.ntid
kolmen tilanteen viilillii: on
selvitettdvd, onko kysymys "ei
edes liikkeen luovutus" -ti-
lanteesta, liikkeen luowutuk-
sesta vai kokonaan uudesta
yrityksestii.

"Ei edes liikkeen luovutus" -
tilanteessa ty6nantajan katso-
taan sdilyvin tapahtuneesta
muutoksesta huolimatta sa-
mana kuin ennen. Tiillainen
muutos on esirnerkiksi osa-
keyhti6n osakkeiden m15rnti.
]os Oy Osakeyhti6 Ab:n osak-
keet rnyydddn uudelle omis-
tajalle, Qronantajana sdilyy jo-
ka tapauksessa Oy Osakeyhtid
Ab, eikii kysymyksessii ole liik-
keen luovutus.

My6s fuusio, jossa tapahtuu
laissa siiddetty yhti6n sulau-
tuminen toiseen yhti66n eli
yhti6n oikeuksien ja velvol-
lisuuksien yleisseuraanto, on
nykyisin katsottu "ei edes liik-
keen luowutus" -tilanteeksi.

\r6nantajan katsotaan siis
sAilyvdn fuusiossa samana.

TELeliikkeen laskemisen kan-
nalta on olennaisinta erottaa
liikkeen luovutus kokonaan
uudesta yrityksestii. "Ei edes
liikkeen luovutuksessa" ja
liikkeen luovutuksessa kum-
massakin TELty6suhteet jat-
kuvat yhdenjaksoisina. Eliike-
turvan vastuunjakoa varten
on nimdkin tilanteet kuiten-
kin erotettava toisistaan.

Luovutuksella
neljd edellytystd
Liikkeen luovutus tarkoittaa
toimivan yrityksen tai sen
osan siirtiimistd toiselle yri-
tykselle, joka ryhtyy jatka-
maan liiketoimintaa. Piiiimiiii-
rind on liiketoirninnan siirtd-
rninen luovuttajan ja luovu-
tuksensaajan vdliselld sopi-
muksella.

Liikkeen luovutukselle on ase.

tettu neljd kriteerid:
- luovuttajan ja luovutuksen-
saajan viilillii on sopimussuh-
de
- luovutuksen kohteena on
toiminnallinen kokonaisuus
- luovutuksensaajalla ],rltys-
toiminta jatkuu samankaltai-
sena ja
- toiminta jatkuu viivytykset-
te.

Luovutuksesta
sovitaan
Liikkeen luovutuksessa luo-
vuttajan ja luovutuksensaajan
viilillii on yleensd sopimus-
suhde, johon liikkeen luovu-
tus perrrstuu. Yleisemmin ky-
s5rmyksessd on yrityksen tai
sen osan kauppa. Luovutuk-
sen perusteena voi olla my6s
wuokralleanto.

Aina ei ole edellytetty oikeus-
kflytinnSssii, ettd sopimus
liikkeen luovuttamisesta on
tehty edellisen ty6nantajan ja
uuden ty6nantajan vdlillii.
Huoltoaseman myynnissd
riitti, ettS keskusliike osti
huoltoaseman varaston ja myi
sen uudelle yrittiijiille. Huol-
toaseman vanhan ja uuden
yrittiijiin viilillii ei siis ollut so-
pimussuhdetta. Yhteisyrn-
miirrys liikkeen luovutukses-
ta riitti. Huoltoaseman ty6nte-
kij6iden katsottiin olevan yh-
denjaksoisessa t5z6suhteessa.

Toisaalta ty6paikkaruokailu -
yrityksen antamista toisen
yrittiijiin tehtiivdksi ei ole pi-
detty liikkeen luovutuksena,
kun vanhan ja uuden yrit-
tiijiin viilillii ei ollut sopimus-
ta. Tilat ja kaluston vuokrasi
ruokailuyritt?ijiille se yhti6,
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jonka ty6paikkaruokailua
ruokailuyritttij ii hoiti.

Kohteena yritys
taisen osa
Luovutuksen kohteena on Yri-
tys, liike tai liiketoiminnan
osa. Uusi yritys ottaa hoitaak-
seen samat tai vastaavat tehtdL-
v6t, joita luovuttava yritys hoi-
ti.

Luovutuksen kohteen tulee
olla toirninnallinen kokonai-
suus. Yleensii liikkeen luovu-
tussopimukseen sisdltyy kol-
me piiiielementtiS:
- yrityksen toimitilojen rnyy-
minen tai vuokraoikeuden
siirtdminen,
- vaihto-omaisuuden luovu-
tus ja
- kSytt6omaisuuden luovu-
tus.

Vaihto- ja kiiytt6omaisuutta ei
tarvitse luovuttaa kokonai-
suudessaan, vaan niiden
osankin luovutus riittdd.

EY:n direktiivl (7 7 / lB7 /ETY),joka koskee ty6ntekijiiin oi-
keuksien turvaamista yrityk-
sen, liikkeen tai liiketoimin-
nan osan luovutuksessa, saat-
taa olla hieman lievempi kuin
suomalainen tulkintakdytin-
t6. Direktiivin mukaan edellY-
tetddn, ettii "activity ja busi-
ness" siirQry vanhalta omista-
jalta uudelle. Pelkkd toirnin-
nan (activity) siirtyrninen ei
riit6, vaan edellytetdin my6s
liiketoiminnan (business) tai
sen osan siirtyrnistii. Tiitii
s66ntelyii ei rneillii viel6 ole
hyviiksytty voimassa olevaksi
laiksi.

Pelkkdd ty6tehtiivien siirtii-
mistd toisen yrittijtin suori-
tettavaksi ei Suomessakaan
pidetii liikkeen luovutuksena.
My6sk56n pelkkSd yksittdisen
koneen tai laitteiston taikka
tavaravaraston rn56mti6 ei kat-
sota liikkeen luovutukseksi.

Toiminnan oltava
samankaltaista
Liikkeen luovutus edellyttiiii,
ettd luowuttajan ja luovutuk-
sensaajan liikkeiden tulee olla
laadultaan samanlaisia tai sa-
mankaltaisia.

Palvelualan yrityksissd sa-
mankaltaisuus -kriteeri on

tiilrt$myt muun muassa sil-
loin, kun aikaisemman yrit-
tSjiin asiakassuhteet siirfyviit
luovutuksensaajalle.

|os tuotantoa voidaan jatkaa
samoilla koneilla, samankal-
taisuus -kriteeri tiyttyy. Myos
sille, ettd tydntekijiit kuuluvat
saman ty6ehtosopimuksen
piiriin, voidaan panna pai-
noa, jos ty6ehtosopimuksen
soveltamisala on suppea.

Oikeuskiytdnn6ssd on l6h-
detfy siitii, ettei voida edellyt-
t56 toirninnan jatkamista sa-

itsendinen yhti6. YhtiSittiirni-
sessd ei tapahdu sellaista
yleisseuraantoa kuin fuusios-
sa. Siksi siini ei voi olla kysy-
mys "ei edes liikkeen luovu-
tus" -tilanteesta.

Toisaalta omistajatahojen sa-
rnankaltaisuus jotrtaa siihen,
ettei kysymyksessi voi rny6s-
k66n olla kokonaan uuden
yrityksen perustaminen si-
ten, etti ty6suhteet katkeai-
sivat rnuutoksen johdosta.

Yhti6ittdmistd olisikin pidet-
tdvd liikkeen luovutuksena:

edeltdneeltii vuodelta. Ios
palkka siirt5rmisen vuoksi ale-
nee, eldkkeen taso heikkenee.
|os ty6suhde on kestdnyt pit-
kddn ennen siirtymistd, saat-
taa tiimd pienentiiii merkitti-
vdsti eldkettii.

Vastaavasti jos palkka siirty-
misen vuoksi paranee, eliike
lasketaan sek6 siirtymistii
edeltiviiltd ettd sen jiilkeiseltl
ajalta paremmalla palkalla.
]os palkka on stiilynyt ennal-
laan, ei elSketurvassakaan ta-
pahdu muutoksia,

TEL:n erityissSinn6s tydsuh-
teiden jatkurnisesta yhdenjak-
soisina ornistajanvaihdoksis-
sa siiddettiin vuonna 1965.
T\rolloin eldketurvan piiriin
kuulumisen odotusaika oli
kuusi kuukautta. Siiiinn6ksel-
lii pyrittiin siihen, ettei e16ke.
turva yrityksen omistajan-
vaihdoksen vuoksi heikkeni-
si.

Nylgrisin odotusaika on kuu-
kausi. T!6ntekijiin palkka on
yhd useammissa tapauksissa
alentunut siir$rmisen seura-
uksena. Voidaan kysyd, onko
TEL:n erityissiiiinn6s nykyi-
sessi muodossaan endd lain-
kaan tarpeen, varsinkin kun
se nykyddn usein johtaa eliike
turvan heikkenemiseen.

Vastuunjaossa
eri sddnntit
Liikkeen luovutuksessa tiysi-
tehoisesta eldkkeestd vastaa
eldketurvan vastuunjaossa se
eldkelaitos, joka olisi vastan-
nut eldkkeestii, jos ty6ntekijiin
olisi katsottu olleen siirfymii-
hetken jdlkeen uudessa tyo-
suhteessa.

Silloin, kun on kysyrnys "ei
edes liikkeen luovutus" -tilan-
teesta, vastuu tiiysitehoisesta
eldkkeesti siirryy viilitt6mdsti
sille eldkelaitokselle, jossa uu-
della ty6nantajalla on vakuu-
tus. Niin kdy esimerkiksi fuu-
siossa.

RIITTA
KORPILUOMA
Eldketuruaheskuhsen

lakiosaston
kehityspd.ri\iltki)

massa paikassa. Episelvissd
tilanteissa sille voidaan kui-
tenkin panna painoa.

Liikkeen luovutustilanteessa
toiminnan tulee jatkua viivy-
tyksettii, mutta ei vilttdrniitti
vdlitt6mdsti.

Lyhyet katkot siis hyvdksy-
t56n. PiternmStkin katkot on
hyveksytty, jos alun alkaen on
sovittu jatkamisesta, vaikka
remontin tai muun sellaisen
s54rn vuoksi toimintaan tulee
katkos. Samoin hyviiksytiiiin
katkos, joka johtuu toiminnan
sesonkiluonteesta (esimerkik-
si hiihtokeskuksen ml6mti ke
viitillii). Muutaman kuukau-
den katkos ei siis estd pitdmds-
td tilannetta liikkeen luovu-
tuksena,

YhticiittAmisestii
eiole lakia
Yhti6ittdminen tarkoittaa ole-
massa olevan yhti6n jakamis-
ta kahdeksi tai usearnmaksi
uudeksi itsendiseksi yhti6ksi,
esimerkiksi tytiiryhti6iksi.
Suomessa ei ole laissa sdiin-
n6ksiii yhti6ittdmisestd. Tilan-
teesta on ainoastaan veros6iin-
n6s, jolle ei voi panna painoa
tyooikeudessa.

Yhtioittdmisessd s5m!ry uusi

siihen liittyy sopirnussuhde,
luovutuksen kohteena on lii-
ketoiminta, toiminta jatkuu
samankaltaisena eikd keskey-
tystd yleensii ole. Till6kannal-
la on rny6s edelld rnainittu
EY:n direktiivi.

Tytisuhteen yhdenjak-
soisuuden seurauksia
Liikkeen luovutuksessa enti-
sen t5r6nantajan oikeudet ja
velvollisuudet siirtyvSt vdlit-
t6misti uudelle omistajalle.
Ns. vanhoina ty6ntekij6inii
palkatut saavat vuosiloma-
yms. ty6suhteeseen kuuluvat
edut siten kuin ty6suhde enti-
seen t5r6nantajaan olisi jatku-
nut. Siirtyviit ty6ntekijdt voi-
vat kuitenkin sopirnuksenva-
raisissa asioissa sopia uuden
yrittiij iin kanssa aikaisempien
etuuksien muuttarnisesta.

T!6ntekijiiin eliikelakia sovel-
lettaessa siirtyvdn henkil6s-
ton tyosuhteita pidetiiSn yh-
denjaksoisina eliikettd lasket-
taessa.

Eliikkeen perusteena oleva
palkka lasketaan kuten yh-
denjaksoisesta t5r6suhteesta.
Eldkepalkkaa laskettaessa ote'
taan pddsdSnnon rnukaan
huornioon ansiot eni.nt66n
neljiiltii eliiketapahtumaa
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Yrittdjdtyoryhmd ehdottaa:

Ennakonpiddtys ja' iliturvamaksuvelvollisuussostae
erilleen

seke en nakon peri ntdrekisteri
Valtiovarainministeri6 asetti
24.6.1993 ty6ryhmdn, jonka
tehtiivtind oli etsid mahdolli-
suuksia palkkatulon ja yrittti-
jiitulon rajanvedon selkeytti-
miseksi verotuksessa.

Rajanveto
nykylainsHdddnnossd
NykylainsS6d6nt6 kdy palkan-
saajan ja itseniiisen yrittiijen
viilistd rajanvetoa seki vero
tuksessa ettd sosiaaliturvassa.

Verotuksessa eroavuudet al-
kavat jo ennakkoperinn6ssS.
Palkansaajilta verot peritdSn
ennakonpiddtyksend, jonka
ty6nantaja pidiittiin maksa-
mastaan palkasta, Itsendiset
yrittiijtit maksavat veronsa
ennakonkantona ennakkove
rolipuilla. Ns. laajan palkan
kdsite ja ennakonpiditysvel-
vollisuus on myos ulotettu
erdisiiin sellaisiin tuloihin,
jotka ovat saajalleen luonteel-
taan yritystuloa tai joita ei pi-
detii toisen lukuun tehdysti
tyostii saatuna korvauksena,
Tiillaista tuloa on muun mu-
assa esiintyvdn taiteilijan tai
urheilijan palkkio.

Palkan kdsitettd rajaa itsendi-
sen yrittiijdn kdsite, koska sii-
hen ennakonpiddtyksen ei ole
katsottu sopivan. Tillaisessa
toiminnassa tulot kertyvdt lu-
kuisilta toimeksiantajilta tai
niihin kohdistuu vaikeasti
huomioon otettavia yleiskulu-
ja.

Lopullisessa verotuksessa
yrittdjdtulo verotetaan elin-
keinoverolain (EVL) rnukaan,
jos yritttijiin toiminta katso.
taan elinkeinotoiminnaksi,
muulloin tuloverolain (TVL)
mukaan. Erot ansiotulon ve-
rotuksessa EVL:n ja TVL:n vd-
lilld eivdt kuitenkaan ole olen-
naisen merkitt6viS. Tdrkedm-
p56 on, ettii elinkeinotoimin-

Tyonteettiijii ei pysty aina aruioimaan,
toimiiko tyrin tekijd itsendisend yrittdjH-
nd vai palkansaajana. Onko tytistii pida-
tettHvd vero ia maksettava tyonantajan
sosiaalituruamaksu. Nyt ratkaisuksi eh-
dotetaan, ettH sosiaalituruamaksu peri-
tddn vain selvdstd palkasta. Yritt5idnd
toimiminen edellyttdisi ennakkoperin-
tdrekisteri i n ilmoittautu m ista.

nan tulosta katsotaan pii6-
ornatuloksi m55r6, joka vastaa
15 prosenttia nettovarallisuu-
desta. Kun pddomatulon vero-
kanta on 25 prosenttia, se voi
rnerkitd selvid' verotuksellista
etua.

Tlrdnantaja on velvollinen
huolehtimaan palkansaajan
ennakonpidiityksestti ja sosi-
aaliturvasta. Velvollisuus
maksaa ty6nantajan sosiaali-
turvamaksua- - kansaneld,ke-ja sairausvakuutusrnaksua -on lgrtketty ennakonpiddtys-
velvollisuuteen siten, etti
maksu on suoritettava enna-
konpidiityksen alaisesta pal-
kasta. Lisiksi t5r6nantajan on
huolehdittava ty6suhteessa
olevien ty6eliike. ja tapatur-
mavakuutuksesta. Niiissii va-
kuutuksissa on erikseen m65-
ritelty, milloin t5ronantajan on
vakuutettava tyontekijinsd.

Yrittiijii on periaatteessa vel-
vollinen huolehtimaan omas-
ta sosiaalituryastaan. Hdnen
on otettava itselleen el6keva-
kuutus. Sen sijaan tapaturma-
vakuutus on vapaaehtoinen.
Tlr6nantajan ty6tt6myysva-
kuutusrnaksun perintS on
kJrtketty tap aturrnavakuutu s-
maksuun, joten sen maksu
riippuu tapaturmavakuutuk-
sen yrittiijiirnliiiritelrndsti.
Yrittdjdn ansiotulosta ei peritd
ty6nantajan sosiaaliturva-
maksua tai vastaavaa rnaksua.

Itsen5isen yrittdjdn
tunnusmerkit
Itseniiisen yrittiijiin kdsitettd
ei ole rnddritelty ennakkope-
rintdlaissa (EPL) tai muussa
verolainsSSddnn6ssti. Kdsite
on laajempi kuin EVL:n mu-
kainen ammatti- tai liiketoi-
minta. Kiisite on myos teht6-
vdkohtainen, joten sama hen-
kil6 voi toirnia sekii yritttijtinti
etti palkansaajana. Klassinen
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esimerkki lienee terveyskes-
kusliiiikiiri, jolla on yksityis-
praktiikka.

Yrittiijyyden tunnusmerkkei-
nd voidaan pit66 esimerkiksi
p66oman menettdrnisen ris-
ki6, arnrnattitaitoon perustu-
vaa palvelusten tarjontaa ylei-
sesti, laajasti ja julkisesti sek6,
tyon teettiijiin johdon ja val-
vonnan puutturnista. TV6n
suorittajan asema itseniiisend
yrittiijiinii on yleensd ratkais-
tava kokonaisuutena.

Oikeuskiiytiinnossd on ndiden
aineellisten tunnusmerkkien
listiksi painotettu rny6s erilai-
sia rnuodollisia tunnusmerk-
kejd, kuten ennakkoverolipun
olemassaoloa, eliikevakuutus-
maksujen suorittarnista,
kaupparekisteri- ja elinkei-
noilmoitusten tekemistd jne.
Neille on ollut merkit5rstii,
kun on arvioitu tydn teettdjdn
mahdollisuutta pddtelld, onko
hdnelld ennakonpiddtysvel-
vollisuutta siihen liittlruine
so siaaliturvarnaksuvelvolli-
suuksineen vai onko hdnelld
ollut riittEvii syy pitiiii ty6n
s-uorittajaa itseniisend yrittti-
Jana.

Sosiaalivakuutus mdirittelee
yrittiijiin sekii yrittiijiieldkela-
eissa (YEL, MYEL) ettd tapatur-
mavakuutuslaissa. M66ritel-
mdt poikkeavat toisistaan. Ne
ovat tiukahkoj a ja edellyttiivtit
johtavaa aserlaa ja mddrdys-
valtaa yrityksessti. Toisaalta
tyott6myysturyas sa yrittiijyys
on yleense tulkittu rnelko laa-
jasti. Periaatteessa rajanveto
palkansaaja/yritttijii pemstuu
ldhinnd ty6oikeudelliseen tul-
kintaan. Kdytinn6ssA on tu-
keuduttu myos verotuksesta
saataviin tunnusmerkkeihin
kuten ennakonpiddtysvelvol-
lisuuteen.

Nykytilan ongelmat
Nylgrtilan ongelmista kaik-
kein polttavimpia oli ty6ryh-
mdn mielestd verotusratkai-
sujen huono ennustettavuusja siihen liittlrve maksajan
puutteellinen oikeussuoja.

Tlonantajan olisi ty6palvelus-
ta ostaessaan pyst5rttdvd kai-
kissa tilanteissa arvioimaan,
toimiiko ty6n tekijii itsendise.
nli yrittiijinti vai onko hdnelld
ennakonpiditysvelvollisuus j a
siitd johtuva velvollisuus suo.
rittaa Qr6nantajan sosiaalitur-
vamaksu.

Kuitenkin rnaksajan mahdol-
lisuus arwioida tilannetta pal-

kanrnaksuhetkelli on aivan
toinen kuin veroviranomais-
ten tai oikeusasteitten, jotka
tarkastelevat tilannetta jdlki-
k6teen. Tillaisia tilanteita on
ollut esimerkiksi silloin, kun
korwaus on maksettu yhti6lle,
rnutta korvaus onkin my6-
hemmin katsottu palkaksi
tyostii, joka on tehty toimek-
siantajan lukuun. 1}6n teett6-
jdlle vuosien kuluttua virheel-
liseksi katsottu ratkaisu voi
johtaa kohtuuttorniin seuraa-
muksiin.

Itsen6isen yrittiijiin kdsite on
rny6s epdtarkoituksenmukai-
nen aloittavan yritt6j6n ja uu-
sien taloudellisten toiminta-
muotojen kannalta. T!6nteon
muodot ovat viirne vuosina
voimakkaasti rnuuttuneet.
On syntynyt runsaasti uusia
yritt6rnisen muotoja, joihin
vanhat periaatteet soveltuvat

huonosti. Toisaalta tyoelii-
min rakennemuutos ja raskas
ty6tt6myys lisdSvdt painetta
ryhtyd itsendiseksi yritttijiiksi.

Tiillii hetkelli suunnitelmat
saattavat kariutua jo siihen,
ettii yrittiijii ei saa ennakkove-
rolippua, kun tiedossa on har-
voja toimeksiantajia, ja toi-
minta on viel6, pienimuotois-
ta. Kuitenkin esimerkiksi kun-
tasektorilla on ollut pyrkirnys-
tE siirtii toirnintoja yksit5risel-
le sektorille. Toirninnan aloit-
taminen on usein suunniteltu
siten, etti kunnan entiset
ty6ntekijiit perustavat yrityk-
sen. Kunta on puolestaan si-
toutunut ostamaan alussa
kenties p66osan t5r6suorituk-
sista.

Muita ongelmia, joita nylgrti-
lanteeseen liittyy, on rrruun
muassa tietty epd.tasapaino
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sosiaalivakuutusrnaksuien suo-
ritusvelvollisuudessa ja val-
vontaongelmat ennakkovero-
lipulla veronsa suorittavista.

Kun tyonantajan sosiaalitur-
vamaksua peritddn vain enna-
konpidlityksen alaisesta Palk-
katulosta, rnuodostuu mak-
susta erdiinlainen palkkavero'
Tdmii lienee erds syy, miksi
yrittiijiinii toimimista Pide-
t55n edullisempana kuin tYo-
suhdetta. Lisiiksi sekS tY6n
myyjiillii etti sen ostajalla on
yhteinen intressi vdlttiiii mak-
su, kun kummankaan edut ei-
vdt riipu maksun suorittami-
sesta.

Vastaavanlainen epdtasaPai-
no liittyy tydnantajan ty6tto-
myysvakuutusmaksuun, joka
peritdiin tapaturmavakuute-
tusta palkkasumrnasta. On-
gelma johtuu siit6, ettii taPa-
turmavakuutuksen mukaan
yrittiijiiksi katsotaan paljon
pienenempi joukko kuin tYot-
t6myysturrran mukaan. Yrit-
tiijii ei siten vdlttimdttd saa
ansiopdiv6rahaa, vaikka h6-
nen palkkatulostaan makse-
taankin tydnantajan ty6tto-
myysvakuutusmaksua.

Hhdotettu uudistus
Tlr6suorituksen ostajan Pit56
voida jo maksuhetkellti rat-
kaista, mitkd velvollisuudet
hdnelld on. Velvollisuudet on
siis m52iriteltiivd siten, ettA ne
perustuvat sellaisiin tosiasioi-
hin, jotka kohtuudella voivat
olla tiedossa tai selvitettiivissd.

Ratkaisu rakentuu kolmeen
perusmuutokseen:
1) pyritiiiin miidrittelemdiin
palkka
2) irrotetaan ennakonPiddtYs-
velvollisuus ja velvollisuus
maksaa ty6nantajan sosiaali-
turvamaksu toisistaan
5) sd5det66n, ettii ennakkoPe'
rintd ennakonkantona Perus-
tuu rekister6intiin.

Uudessa jdrjestelmdssd siis

- ty6n teettiijill5 olisi velvolli-
suus toimittaa ennakonPidii-
tys ja suorittaa lr6nantajan
sosiaaliturvamaksu vain sel-
vdst5 palkasta

- ennakonpiddtys on toimitet-
tava my6s muusta kuin Palk-
kana pidettiivdstd korvaukses-
ta, jos ty6n suorittaja ei ole re-
kisterdity ennakonperintdre
kisteriin. Tlonantajan sosiaa-
liturvamaksua ei kuitenkaan
tiilloin olisi suoritettava.

Palkan kisite kapenisI
Palkkana pidettdisiin korva-
usta, joka saadaan virkasuh-
teessa tai ilmeisessii tYosuh-
teessa tai vastaavassa. Palkkaa
olisivat lisAksi eriiit erikseen
luetellut, luonteeltaan henki-
l6kohtaisesta t5zosuoritukses-
ta saadut korvaukset, kuten
luento-ja esitelmdpalkkiot, ko-
kouspalkkiot ja hallintoeli-
rnen jdsenyydestd saadut
palkkiot. Tarkoituksena on,
ettd tyon teettiijii itse voisi rat-
kaista velvollisuutensa osa-
puolten sopirnuksella.

Palkan kdsite siis kapenisi nY-
lgrisestd laajan palkan kdsit-
teestd. Todettakoon kuiten-
kin, ettd \rosuhteessa suorite'
tusta korvauksesta tulkinta
sdilyisi nykyiselldtin (mm
luontaisedut yms. luettaisiin
edelleen palkkaan) eli palkan
laadullista kiisitetti ei suPis-
tettaisi.

Palkan kdsite perustuisi tYo'
suhteen kiisitteeseen, mutta
se poikkeaisi vastaavasta t5ro-
oikeudellisesta kdsitteestii.
Tldnantajan olisi kyettdvii rat-
kaisemaan asia jo maksuhet-
kell6 silloin tiedossa olevien
asioiden perusteella.

TV6suhteen olemassaolon tu-
liii siis olla ilmiselviiii. Niiin
olisi, jos osapuolet ovat solmi-
neet keskenSdn tyosoPimuk-
sen, tai jos sopimuksessa on
sovittu muutoin ty6sopimus-
suhteeseen tyypillisesti kuu-
luvista ehdoista, kuten el6ke
vakuutusmaksujen suoritta-
misesta.

Osapuolet eivdt kuitenkaan
voisi sopia muusta kuin tYo-
suhteesta, j os obj ektiiviset olo-
suhteet sen osoittavat.

Ennakonpidiitys^
velvollisuus ja
ennakonperintA-
rekisteri
Ennakonpid5tys olisi aina toi-
mitettava my6s rnuista kuin
selvind palkkana pidettdvistd
korvauksista, jos saajaa ei ole
rnerkitty ennakonperintire-
kisteriin.
" Ennakkoperintdrekisteriin
merkittdisiin se, joka harjoit-
taa tai todenniikdisesti ryhtYY
harjoittamaan elinkeinotoi-
rnintaa tai maataloutta taikka
muuta tulonhankkimistoi-
mintaa, josta saatua vastiketta
ei ole pidettdvi palkkana."

Ennakkoperint6rekisteriin kuu-

luminen olisi vapaaehtoista ja
liittdminen tehtiiisiin hake-
muksesta. Tarkoitus kuiten-
kin on, ett[ kaikki yleisesti
yritttijiksi miellettdvdt, kuten
ainakin kaikki elinkeinovero-
lain alaiset ja arvonlisdvero'
velvolliset, kuuluisivat rekis-
teriin. Muun muassa siirQr-
mdvaiheessa ja esimerkiksi
nimenmuutoksissa 5rms. vi-
ranomaiset voisivat hoitaa
rekister6innin.

Rekisterdinti ei vaikuttaisi lo-
pulliseen verotukseen, vaan
se olisi vain ennakkoperintdd
koskeva ratkaisu. Sen tdhden
ei olisi syyti rajoittaa rekiste'
riin p66sy6. Samalla se helpot-
taisi my6s aloittavan yritttijtin
mahdollisuutta saada ennak-
koverolippu.

Toisaalta rekister6inti mah-
dollistaa veroviranomaisten
aiempaa tarkemman seuran-
nan. Rekister6intiin liittyisi
nimittlin tiet5rt ilmoittamis-
vaatimukset sekii sanktio-
mahdollisuutena rekisteristd
poistaminen. Mike[ verovel-
vollinen selvisti laiminly6
velvollisuuksiaan tai v65rin-
keyttee rekisteriasemaansa,
hdnet voitaisiin poistaa rekis-
teristii viranornaisen piitit6k-
sell6.

Kdytdnnossd se merkitsee sit6,
ettd tv6st6 saadut korvaukset
tulevit ennakonpidfftyksen
alaisiksi. Tdmd ilmeisesti hei-
kentiid \r6n suorittajan rnah-
dollisuuksia rnyydd tydtEi2in
muuna kuin palkansaajana
muihin yrittiijiin verrattuna.
Rekisteristi poistamisesta voi-
taisiin myds tiedottaa tai tieto
julkistaa ty6n teettiijien oi-
keusturvan vuoksi, jos rekiste-
ristd poistettu jatkaa toimin-
taansa. Melko ankara sanktio
on kuitenkin viilttdm6t6n, jot-
ta rekisteriin pddserninen voi-
si olla helppoa.

T!6n teettiijdlle riittdisi, etti
hdn tarkistaa korvauksen saa-
jan olevan merkitt5r ennakko-
perintiirekisteriin korvauk-
sen maksuhetkellii.

Ansiotu losta perittHvd
sosiaaliturvamaksu
T!6ryhmiin ehdotukset johta-
vat viiistdmiittd siihen, ettii
tydnantajan sosiaaliturva-
maksun maksupohja supis-
tuu nylgrisestd. Palkan mii6rit-
telvn muutoksen takia mak-
suir tuotto voisi alentua noin
2,5 - 3,0 prosenttia vuodessa,
eli nylqrtasolla noin 500 mil-
joonaa markkaa. Menet5rs oli-

si korvattava joko nostamalla
ty6nantajan maksuja, valtion
osuudella tai laajentamalla
maksajien ryhmiiii myds
rnuuhun ansiotuloon.

Tloryhrniin enemmist6 kat-
soi, ettd my6s eri tulonsaaja-
ryhmien verotuksellinen tas a-
arvo edellyttdisi sosiaaliturva-
rnaksujen perimistii tasapuo-
lisesti kaikesta ansiotulosta.
Siksi ty6ryhmd ehdottaa, ettii
tulisi sddt5ii erit5rinen ansiotu-
losta suoritettava sosiaalitur-
vamaksu. Se perittSisiin sellai-
sesta ansiotulosta, jota ei ole
pidettdvd palkkana.

Tloryhmii ehdotti my6s, ettd
kotitaloudet vapautettaisiin
ennakonpiddtywelvoll isuu des-
ta aina, kun samalle saajalle
vuoden aikana maksettava
m5dr6 alittaa tietyn verohalli-
tuksen vahvistaman miiiirdn.
Vastapainoksi kotitalouksien
tulisi ilmoittaa rnaksamansa
suoritukset ja niiden saajat
veroilmoituksessaan.

ffi. hd crtu r,;tefi i:l rv i fi { nli i}
Ehdotus selkeyttiisi merkittS-
vdsti ty6n teettiijdn velvolli-
suuksia. Se takaisi myds oi-
keusturwan nykyistii parem-
min. Vero.ongelrnilta ei kui-
tenkaan kokonaan voitane
viilttyii niin kauan kuin vero-
tuksen epiineutraalisuus sdi-
lyy. Siihen liit$'y pyrkimys
valita verotuksellisesti edulli-
sempi ratkaisu tarkoituksen-
rnukaisuudesta truolimatta.

Epdneutraalisuuden yksi tiir-
ked osa on t5r6nantajan sosiaa-
liturvamaksun perirninen
vain palkkatulosta, Muissa so
siaalivakuutusrnaksuissa mak-
sun ja etuuden vastaavuus to-
teutuu suurin piirtein, jolloin
ei my6skddn loydy vastaavaa
yhteistd intressi6 maksun
kiertdmiseen.

Sosiaaliturvarnaksun sitomi-
nen selvidn palkkaan ja uusi
vaatimus siit6, ettii ennakon-
kanto edellyttdd ennakkope'
rintS'rekisteriin ilmoittautu-
mista, pakottaa osapuolet kes-
keniitin entistd parernrnin so-
pimaan jo sopimusta tehtties-
sd, tehdiiiinkd ty6 tydsuhtees-
sa vai yritttijiin6.

CARIN
LINDqVIST-VIRTANEN

So siaali- j a t erl ey sminist eriitn
erikoistuthija
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Suurten ikdluokkien aiheutta-
ma elSketaakka on j66nytvain
arvailujen varaan osittain sii-
td syystd, ettd eri toimikuntienja komiteoiden eldketurvaa
koskevat laskelmat on ulotet-
tu korkeintaan vuoteen 2040,
Eliiketaakan suuruuden sel-
vittdmiseksi laskelmat on ulo.
tettava pitemmdlle, jotta ndh-
diiiin, millaiseksi elikemenon
ja palkkasumman suhde pit-
k6116 aikavf,,lillS vakioituu.

Vaikka suurten ikdluokkien
kdsite on epdm66rdinen, silld
yleensi tarkoitetaan viime so-
dan jdlkeisid ikiluokkia. Suu-
riin ikdluokkiin luettavat s5m-
tymiivuosiluokat vaihtelevat
kuitenkin eri yhteyksissi.
Useimmiten niihin on luettu
vuosina 1946-1950 s5mt5meet
viisi ikdluokkaa. Vuosina
1946-1949 syntyi yli 100 000
lasta ja vuonna 1950 vield run-
saat 98 000. Tdllainen rnidrit-
tely tuntuu hyvin suppealta,
kun tarkastellaan vuoden
1940 jiilkeistd vdest6nkehitys-
tti ja vdestoennusteita tulevas-
ta syntyvyydestd.

Mallilaskelma
vuoteen 2O7O
Tdmdn artikkelin tarkoitukse.
na on antaa kdsitys suurten
ikdluokkien aiheuttaman el6-
ketaakan suuruudesta, ajan-
kohdasta ja siihen vaikutta-
vista tekij6istd sekd siit6, min-
kdlaiseksi elEkemenon ja palk-
kasumman suhde saattaisi tu-
levaisuudessa muodostua. Si-
td varten ty6elSkemenoja kos-
kevat laskelmat on ulotettu
vuoteen 2070.

Niiin pitkiille ulottuvaa laskel-
maa ei miss66n mielessii voi-
da en5d pit55 ennusteena,
vaan tiett5rihin oletuksiin pe
rustuvana mallilaskelmana,
jota tulevaisuudessa oletuk-
sista poikkeavat tapahtumat
saattavat rnuuttaa huomatta-
vasti.

Esimerkiksi synt5rv5rydestd
oletettu laskeva trendi saattaa
jossakin vaiheessa kiiiintyii
noususuuntaan, joka pitkiillii
aikavdlilld tulee pienentd-
miiiin elikemenon ja palkka-
surnman suhdetta. Siirtolai-
suudessakin saattaa tapahtua
voimakasta rnuutosta, jolla
my6s on vaikutusta suuntaan
tai toiseen. Listiksi taloudessa
saattaa pitktillii aikaviililli ta-

pahtua suuriakin heilahtelu-
ja, joilla luonnollisesti on aina-
kin hetkellistii vaikutusta
eliikkeiden rahoitukseen.

Laskelmat perustuvat sosiaa-
limenotoimikunnan oletuk-
siin, joita onjatkettu vuoteen
2070 saakka. Tlr6llisyyden on
oletettu paranevan ny\risestd
vuoteen 2015 mennessdL siten,
ettd sen jiilkeen ty6tt6myys-
aste olisi 5,1 prosenttia. Las-
kelmien vdestopohjana on
kiiytetty Kelan vdest6ennus-
tetta vuodelta 1995, jota Kela
on jatkanut vuoteen 2070.
Vdestoennusteen mukainen
Suomen vdkiluku olisi silloin
noin 4,2 miljoonaa.

lkdluokkien koko
vaikuttaa elHkkeiden
rahoitukseen
Kuviossa 1 on vuosina 1940-
1992 eldvdnd syntyneetja Ke.
lan vdest6ennusteen mukai-
nen syntSrq4rs vuoteen 2050
saakka, Kuvioon on listiksi
piirretty se slmtyvyyden taso,jolla viesto pysyisi tulevai-
suudessa noin viidessi mil-
joonassa. Taryittava syntyvyy-
den taso riippuu luonnolli-
sesti kuolevuudesta. Kuviossa
esitetty 65 000 s5mt5meen taso
vastaa vuoden 2010 arrioitua
kuolevuutta.

Kdsite 'suuret ikiiluokat' on
kiytinndssd hyvin epdmdii-
rdinen. Kuvion 1 perusteella
voidaan ko. aikavdlilld ajatella
keskimddrdiseksi syntyvyy-
den tasoksi esimerkiksi edelld.mainittu 65 000. Tiill6in,
vuonna 1942 slmtyneitS lu-
kuunottamatta, vuosina 1940-
1969 syntyneet ikdluokat olisi-
vat keskimddr6istA suurem-
piaja suurin osa vuoden 1969
j dlkeen syntlmeistd ikiluokis-
ta keskimddrdistii pienempid.

Kuvion 1 perusteella olisi
myos rnahdollista mdiiritellii
suuriksi ikSluokiksi vuosina
1940-1969 syntJmeet. Niistd
ikiluokista on kdytetty nimi-
t5rstd suurten ikiluokkien su-kupolvi (Pekka Parkkinen:
Keskustelualoitteita/ 58,
VATI 1995). Toisaalta tulevai-
suudessa aina tiettyd ikdluok-
kaa edeltdvdt ikdluokat ovat
kuvion mukaan pddsiidnt6i-
sesti suuria.
Ty6eliikej iirjestelmiin rahoi-
tukseen ikdluokkien koolla on
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Kuvio 1. Eliivtini sYntYneet
vuosina 1940-1992 ia ennuste
vuoteen 2050

merkitystS. Muutama suuri
tai pieni ikiluokka ei vaikuta
eldkkeiden rahoitukseen rler-
kittlviisti, vaan t6rkeintd on
ikdluokkien koossa taPahtuva
pitemmiin ajan trendimiiinen
kehitys. Kuvion 1 mukaan
ikdluokkien koot pienenevit
trendimdisesti, jolloin Pie-
nemmd't ikdluokat joutuvat
iatkuvasti rahoittamaan suu-
iempien ikdluokkien el6kkei-
t6. Ttistd seuraa luonnollisesti,
ettd eldkkeiden rahoitukseen
tarvittavat maksut ovat kor-
keammat kuin rniti ne olisi-
vat, jos ik6luokat olisivat sa-
man suuruisia tai nuoremrnat
ikiluokat aina vanhemPia
suurempia.

Koska laskelmassa ty6tt6-
myysaste ja varhaisel?ikkei-
deri alkavuudet on vuoden
2020 jtilkeen vakioitu, niin
ty6eldkemenojen ja Palkka-summan suhteen kehitYk-
seen pitkiilld aikavdlilld vai-
kuttaa erit5risesti yli 65-vuoti-
aiden ja ty6ikdisen vieston
suhteessa tapahtuva kehitYs
eli ns. vanhushuoltosuhde.

Laskelman pohjana olevassa
vdest6ennusteessa vanhus-
huoltosuhde on 0,22 vuonna
1994 ja yli 65-vuotiaiden
osuus koko vdest6std noin 14
orosenttia. Vdestoennusteen
inukaan vanhushuoltosuhde
tulisi nousemaan vuoteen
2050 mennessii noin 0,40:een.

Vanhushuoltosuhde vakioi-
tuu vuoden 2045 jdlkeen noin
0,56:een ja yli 65-vuotiaiden
osuus viest6std noin 22 Pro-.senttiin. Suhteellisen suu-
reen vanhushuoltosuhtee-

seen voi tulevaisuudessa mer-
kittdvimmin vaikuttaa s;rn-
t5r,ryyd en kddntyminen riitt6-
vf,,n aikaisessa vaiheessa nou-
suun. Suurernpi siirtolaisuus
voisi lisiti ty6voimaa viilitto-
mdsti, rnutta siirtotY6voi-
rnaan perustuvan t5rovoiman
lisdyksen olisi kuitenkin olta-
va jatkuvaa. Muussa taPauk-
sesia \rovoiman tuonnin lo-
puttua ja siirtolaisvdest6n
vanhetessa eldkkeiden mak-
sutaso vain nousisi entises-
t66n.

Tyoel6kemenot
vakioituvat
33 prosenttiin
Kuvio 2 esitt66 yksitYisen sek-
torin tyoeldkemenoja Prosent-
teina palkkasummasta ja sit6,
kuinka ty6eliikemenot jakau-
tuvat ennen vuotta 1946 sYn-
tvneille. vuosina 1946-1950

"'.r.rt 
r.r.iile suurille ik6luokil-

t6, issr-rso9 syntyneille ja
vuoden 1969 jiilkeen sYntY-
neille ikiiluokille. Koska edel-
le mdiriteltyihin ryhmiin
kuuluu eri m66rd ikiluokkia'
eivit niiden ryhmien el6ke-
menot ole kesken66n vertailu-
kelpoisia.

Kuvion 2 mukaan YksitYisen
sektorin ty6elikemenot Pro
sentteina palkoista laskettuna
kasvavat nylgrisestd noin 21
orosentista vuoteen 2O3O
mennessii noin 34 Prosent-
tiin. Se ilmeisesti edustaa Pal-
jon puhuttua suurten ik6luok-
kien aiheuttamaa elikePom-
mia.

Vuoden 2030 jtilkeen Palkka-
summaan suhteutetut tY6elii-

kemenot laskisivat vuoteen
2050 mennessii noin 1,5 Pro'
senttiyksikkdi ja kasvaisivat
hiukan vakioituen sitten vuo-
den 2060 jiilkeen noin 35 Pro'
senttiin. Vakioituminen seu-
raa pddasiassa oletetusta vdes-
t6n kehityksestd, jossa van-
hushuoltosuhde vakioituu. 35
orosentin taso muodostuisi si-
ten pitkiillii aikavAlilld laskel-
man oletuksien mukaisissa
olosuhteissa YksitYisen sekto-
rin ty6eldkejdrjestelmiin hin-
naksi tuleville sukupolville.

Suurtytitt6myys tasaa
elSkemenon huippua
Vuoden 2050 paikkeilla Palk-
koihin suhteutetuissa el6ke-
rnenoissa oleva pieni huiPPu
iohtuu suurista ikdluokista,'rnutta ei ainoastaan 1 946-1 950
syntyneistii, vaan mY6s nditd
ehnen ja heiddnjdlkeensd slm-
tyneistd. Huipun jddminen
yksityisellii sektorilla ndinkin
pieneksi johtuu osittain nY-
kvisestd lamasta, jonka aikana
srluren tyott6myyden vuoksi
tulevaa eldkeoikeutta jii2i kart-
tumatta.

Ilman nylg;istd tY6ttomYYttii
huippu olisi arviolta kaksi
prosCnttiyksikk6d korkeamPi.
tuoden 2oSo paitkeilla ole
van pienen kuopan on aihe'
uttariut suurimmaksi osaksi
silloinen vdest6rakenne ja
osittain my6s pitkdlle 2000-lu-
vulle saakka jatkuva suuri
tv6tt6mws. Vuoden 2050
faikkeiliti oleva pieni huiPPu
toidaan haluttaessa tasata ra-
hastoinnin avulla. Silloin
ty6ssii olevat ikiluokat eivit
joutuisi maksamaan suurem-

2020 20+o

pia maksuja kuin heidiin laP
sensakaan.

Vuosina 1946-1950 sYntYnei-
den suurten ikdluokkien el6-
kemenot ovat suurimmillaan
vuonna 2015, jolloin niistd
nuorirnmat ovat juuri jiiineet
vanhuuselikkeelle. Heille me
nev6 osuus yksityisen sekto-
rin ty6elikemenoista on noin
neljdnnes, Se on noin seit-
sernd'n prosenttia Palkkasurn-
rnasta. Vuoden 2015 jiilkeen
suurille ikdluokille maksetta-
va osuus eldkernenoista Piene
nee henkil6iden lukumiSrin
vAtretessii.

Vuoden 2050 paikkeilla, jol-
loin yksityisen sektorin el6ike'
menot prosentteina Palkoista
ovat suurimrnillaan, suurten
ikiiluokkien osuus eliikeme-
noista on vain noin 12 Pro-
senttia, rnikd on alle 4,5 Pro-senttia palkoista. Karkeasti
voidaan piititellii, ettd jos ko.
suuret ikiluokat olisivat olleet
lukumtidr6lttidn esimerkiksi
vain vuosien 1951-1969 keski-
tasoa, heistd aiheutuisi kui-
tenkin kustannuksia vuonna
2015 noin 5,5 ja vuonna 2030
noin 3,5 prosenttia Palkoista.
Vuosina 194&1950 sYntYnei-
den suurten ikiluokkien aihe-
uttama eldkepommin suu-
ruus olisi edelld esitetYssii ta-
pauksessa noin yksi Prosentti
palkkasumrnasta.

Viidestd ikdluokasta
eiyksin taakkaa
Kuten kuviosta 2 ja edellti ole-
vasta tarkastelusta voidaan to-
deta, viisi ikdluokkaa eivStYk-
sin voi rnuodostaa eliikejiirjes-

1 940 1 960 1 980 2000
Vuosi

65000

synlyneet
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! Ennen vuotto 1946 syntyneet !Vuosino 1946-1950 syntyneet

!Vuosino 1951-1969 syntyneet flVuoden 1969 jdlkeen syntyneet
I

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070
Vuosl

Kuvio 2. Yksityisen selilorin
ikiiryhmittfiisiii tyti eliikemenoj a
prosentteina palkoista

telm66n rnit66n suurta taak-
kaa, vaikka ndmi ikdluokat
olisivatkin muita suurempia.
Suurten ikdluokkien elikeme
noja kasvattava vaikutus osuu
suureksi osaksi sille ajanjak-
solle, jolloin yksityisen sekte.
rin ty6eltikejiirjestelmin voi-
maantulovaiheen aikaisia, va-
jaaseen kartturnaan perustu-
via eliikkeitii on vield runsaas-
ti maksussa ja siten palkkoi-
hin suhteutetut tyoeldkerne.
not ovat viel6 vakioituvaa ti-
laa alemmalla tasolla.

Lisdksi vdest6rakenne on vie-
16 vuoteen 2018 saakka suh-
teellisen edullinen verrattuna
sen jiilkeiseen aikaan. Osittain
suurten ikiluokkien vuoksi
yksityisen sektorin palkkoi-
hin suhteutettujen ty6eltike-
menojen voidaan ajatella saa-
vuttavan niiden vakiotason
aikaisemmin.

]os suuriksi ikdluokiksi luet-
taisiin vuosina 1940-1969 syn-
tyneet, niin vuonna 2050 heil-
le maksettava elSkerneno on
yksityisellii sektorilla yhteen-
sii noin 50 prosenttia palk-
kasummasta. |os ko. vuosina
olisi syntynyt vain 65 000 las-
ta, niin heille maksettava eli-
kemeno olisi noin 25 prosent-
tia palkkasummasta. Siten
ndiden ikdluokkien keskimdE-
rdistd suurempi koko kasvat-
taa vuoden 2050 palkkoihin
suhteutettua eldkemenoa
noin seitsem6lld prosenttiyk-
sikdllii. Prosenttiluku riippuu
luonnollisesti keskimddrdisen
s5mt5rqrystason valinnasta.

Vertaileva syntyqrystaso voi-
taisiin valita my6s syntyvyy-

den pitkdn aikavilin trendin
mukaan, jolloin edelli mainit-
tu seitsemin prosenttiyksik-
koii jiiisi alle neljddn prosentti-
yksikk66n. Ndihin tuloksiin
tuo epdvarrnuutta 1960-luvul-
la ja
lella

1970-luvun loppupuo-
tapahtunut voimakas

maastamuutto ja my6hempi
paluurnuutto, joita ei olevoitu
ottaa tarkasti huomioon.
Muuttoliikkeen tarkka huo-
mioonottaminen saattaisi
hiukan alentaa tdssd laskettu-ja keskimiidrdistd suurernpi-
en ikiluokkien eliikemenoa
kasvattavia vaikutuksia.

|os laskelmaan otetaan rnu-
kaan myos julkinen sektori,
niin vuoden 2050 paikkeilla
oleva huippu muodostuu
noin 2,5 prosenttiyksikk6i va-
kiintuvaa tasoa korkeammak-
si eli noin 1,5 prosenttiyksik-
k66 korkeammaksi kuin pel-
ktisttiiin yksityistd selctoria tar-
kasteltaessa. Tdrnd 1,5 pro-
senttiyksikk6d koostuu moni-
en eri tekijoiden yhteisvai-
kutuksesta,

|ulkisen sektorin tydpaikat li-
sdiintyivdt huomattavasti vie.
16 1980-luvun nousukaudella,
jolloin my6s eldkette karthri
useamrnille julkisen sektorin
parempien el6keetuuksien
mukaan. Taloudellisen laman
seurauksena niiitii ty6paikko-
ja vdhennetdin voimakkaasti
1990-luvulla p66asiassa luon-
nollisen poistuman kautta.

]ulkisen sektorin palvelusta
sisiiltdviin ty6uriin tyotto-
myys merkitsee paremman
eldketurvan vuoksi usein
my6s pienempdd eldketurvan

mene\rstd kuin pelkdst66n
yksityisen sektorin palveluun
pemstuviin tyouriin. Nyhd-
nen ty6ttomyys ei tule vaikut-
tamaan vuoden 2030 paikkeil-
la julkisen sektorin eliketti
sisfiltiviin vanhuuselSkkei-
siin samalla tavalla kuin pelk-
kiin yksityisen sektorin el6k-
keisiin.

Vuoden 1995 alusta toteute
taan julkisen sektorin eldke.
uudistus, jonka seurauksena
eldkkeet rnuutetaan asteittain
kartturnaltaan TELtasoisiksija vanhuuselikeikiii noste-
taan my6s asteittain. El6keuu-
distuksen hitaan voimaantu-
lon vuoksi vuonna 2030 on
viel6 maksussa sellaisia el6k-
keiti, joiden tavoitetaso on ol-
lut 66 prosenttia palkasta ja
vastaava karttuma-aika 30
vuotta.

fulkisen sektorin eldkemeno
ja kasvattavista tekijoist6 huo-
limatta vuosina 1946-1950
syntyneiden suurten ike-
luokkien suhteellinen osuus
kokonaismenoista sdilyy suu-
rin piirtein sarnana kuin yksi-
tyisellii sektorilla. Siten julki-
sen sektorin paremmista el6-
keeduista p66sevdt silloin
nauttimaan muutkin kuin
suuret ikdluokat, tosin nuo-
remrnat ikdluokat vihern-
mdn.

Vuosina 1940-1969 syntyneil-
le ikdluokille maksettava t5rG
eldkemeno on vuonna 2030
yhteensd noin 55 prosenttia
palkkasurnmasta. f os tiss6kin
yhteydessi ajateltaisiin ntii-
den ikdluokkien kooksi 65000,
heille maksettava eldkemeno

olisi noin 25 prosenttia palk-
kasumrnasta. Tissi tapaukses-
sa keskim6dr6istd suurernmat
ikdluokat kasvattavat vuoden
2030 palkkoihin suhteutettua
eldkemenoa noin kahdeksan
prosenttiyksikkde.

Edellti on esitethr laskelmien
tuloksia keskirndiriistd suu-
rempien ikdluokkien vaiku-
tuksesta tulevaan elAkeme
noon. Eliikkeiden rahoitus-
rnahdollisuuksien arviointi
on kuitenkin moniulotteisem-
pi, koska nimii ikiiluokat jiittii-
vdt tuleville sukupolville pe-
rinndksi my6s enemmiin kan-
sallisvarallisuutta, mikii osal-
taan helpottaa eldkemenon
rahoittarnista.

TIMO KORPEI"A
Eldhear-vahcshuhsen

matemnatihhn
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TYOE,LAKE,
LEHTEA LUETAAN

lhmisliheisffid ja kevennystd toivotaan

Kolme nelj6std Tyoeldkkeen lu kijasta I u kee lehted
siiAnnollisesti. Sddnnollisimmin lehtei lukevat
tyoetdkelaitoksen tyontekijdt. Satu n naisesti Ty5-
ClEikettd lukee nelj6sosa haastatelluista: he selaa-
vat vain osan vuosittain ilmestyneistd lehdistd.
Yksi haastatelluista ei Iue Tyoeldkettii lainkaan.

ao

Lukijat
aikoina

Tlr6eldkkeen lukijat selailevat
lehted hyvien juttujen varalta,
erikoistuvat tiettyihin aihei-
siin tai perehtyvdt hyvin tun-
nollisesti ldhes joka artikke'
liin. Kaikki lukevat T!6eliiket-
te valikoiden. Tdrkeirnpiin
juttuihin tehdddn muistiin-
panoja ja alleviivauksia. Tdr-
keimmiit jutut ja lehdet my6s
siiilytetSSn.

LehtiS sdilytetS6n valikoivas-
ti, koska kaikkea tietoa ja pa-
peria on mahdoton siiilytttiii
tai koska lehti saadaan kiiyt-
to6n vain rnuutamaksi pdi-
vdksi, jolloin siit6 kopioidaan
tarpeelliset osat.

Tdrked tietoldhde
T!6eliikettii luetaan, koska
uudistuksista ja alalla vallitse
vista ndkemyksistd halutaan
pysyd ajan tasalla, koska se on
tarpeellinen ty6ss5, eliminti-
lanteesta johtuvasta mielen-
kiinnosta, uteliaisuudesta ja
koska lehti on saatavilla.

[6el6kkeen lukemiseen vai-
kuttavat kdytett6vissd oleva
aika, lehden saatavuus, vas-
taanottajan kiinnostus tyoelii-
keasioita kohtaan ja niiden
tdrkeys ty6n hoitamisessa.
T!6eliike-lehteii kiiytetiiiin liih-
teend lehtiartikkeleissa, esitel-
rniss6 ja puheissa, pohjustuk-
sena koulutustilaisuuksissa,
apuna ty6ssii ja opiskeluun.

Vanhoja lehtiii siiilyttiiii ja lu-
kee puolet haastatelluista.

ao

aruioivat lukemisen vdhentyneen viime
erityisesti ty<ikiireiden takia.

fi edot ty6el6kkeen lukutottu-
muksista ovat perdisin lukija-
tutkimuksesta, joka tehtiin
17.l-24.2.7994. T!6el6kkeen
osoiterekisteristd valittua 40
henkil6d haasteteltiin heidiin
ty6paikoillaan Helsingissd, ]y-
vislcyliissd ja Tampereella.

Haastatellut olivat virkailijoi-
ta ty6elSkelaitoksesta, vakuu-
tusyhti6istd, eldkes55ti6istd,
ty6markkinajdrjest6istd seki
toimittajia, kansanedustajia ja
tutkijoita. Idlt66n he olivat 27-
57 vuotiaita ja keski-ikd oli n.
40 vuotta. Miehiii oli 21 ja nai-
sia 19, johtavassa asemassa oli
25 ja muussa asemassa 15 hen-
kil6e.

Haastattelussa lukijoita pyy-
dettiin kertomaan miten ja
miksi he lukevat Tloeliikettii
ja esittimiiiin lehteii koskevia
mielipiteitii ja toiveita. Luki-
joiden mielikuvaa T!6eliik-
keesti selvitettiin rnielikuvi-
tusleikill6.

Selaillen, erikoistuen,
perehtyen
Tavallisesti Tloel6kkeen luke-
minen aloitetaan katsomalla
sisSllysluetteloa ja silmdile-
miillii lehti liipi. Sisiillys-
luettelosta valitaan rnielen-
kiintoisilta vaikuttavat artik-
kelit luettavaksi. Silmdilemiil-
ld artikkeleiden otsikot ja ku-
vat lukija tutustuu lehteen ja
varmistaa ettei mitd6n rnie
lenkiintoista jiitinyt huomaa-
matta.

Vanhojen lehtien lukernista
vaikeuttaa se, ettii kulloinkin
tarpeellisten artikkeleiden si-
jaintia on vaikea rnuistaa. Ku-
kaan ei maininnut kiiyttiiviin-
sii lehdessd kerran vuodessa
ilmestyvdii hakemistoa.
Yleensd luotetaan siihen, ettd
tarvittavantiedon saa aina jol-
takin asiantuntijalta.

Mielikuva ihmisenH
Haastateltuja henkil6itd pyy-
dettiin kuvittelemaan T!6eld-
ke.lehti ihmiseksi ja useimrni-
ten T!6eliike kuviteltiin seu-
raavalla tavalla: Iiiltiiiin TIG
eliike on noin 40 - 50 wuotias,
asiallinen ylempiidn keski-
luokkaan kuuluva henkil6,
jonka sukupuolella ei ole rner-
kitystii. Henkil6 pukeutuu hy-
vin siististi ja asuu esikaupun-
kialueella rivitalossa.

Tdsti linjasta l6ytyi my6s
poikkeuksia: positiivisimmis-
sa mielikuvissa T)6el6kettii
kuvailtiin sosiaaliseksi hen-
kil6ksi ja oman alansavahvak-
si asiantuntijaksi, kun taas ne-
gatiivisimmissa mielikuvissa
Tloeliike oli pystihtynyt ja elii-
mdnsd hukkaan heittdnyt
henkil6.

Mielikuvat Ty6eliikkeestd
henkil6nii ovat jokseenkin yh-
tenevdisid riippumatta haas-
tateltujen ryhmdstdL tai amma-
tista. Mielikuvat eroavat toi-
sistaan ldhinn[ positiivisuu-
dessaan tai negatiivisuudes-
saan. Mielikuvien kytkemi-

nen ty6eliikejiirjestelmSdn
osoittaa, ettii lukijat pitiviit
lehteii ty6eliikejiirjestelmAn
edustajana.

Yleensd T!6eliikettii pidetiiSn
hyvdn6 lehten[, tosin enem-
miin asiallisena kuin kiinnos-
tavana. T!6el6kkeestd saa
ajankohtaista ja tarpeellista
tietoa uudistuksista ja muu-
toksista. Sen avulla pysyy ajan
herrnolla.

Ammattiasiat etusijalle
Lukijat pitiiviit T!6eliikkeen
ensisijaisena tehtiivdnd am-
mattialan ajankohtaisista asi-
oista tiedottarnista, mutta he
ovat my6s kiinnostuneita ih-
misist6, heidiin mielipiteis-
tiidn ja keskustelun kdymises-
td lehdess6.

Keskustelun kiiymisestd leh-
dessd on kaksi vastakkaista
kantaa. Keskustelun lisiiimis-
td vastustetaan, koska T!6elii-
ke ilrnesffi harvoin, kohde
ryhmi on suppea ja siksi, ett6
T!6el6kkeen tehtdvdn6 on
kertoa vain faktaa. Keskuste
lua kaivataan, koska sen avul-
la jirjestelmdn uskotaan pysy-
vdn aktiivisena ja uudistuva-
na.
Vakiopalstoista positiivista
palautetta saivat eritYisesti
Tiedoksi-palsta ja El6ke-Eetu.
Nimitykset-palsta sai useim-
rnin kritiikkid: sitii pidettiin
turhana ja nimityksiii vertai-
lukelvottomina. Ne jotka osa-
sivat englantia, pitivdt Eng-
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lish Summarya hyvdnd am-
mattialan sanaston oppitunti-
na ja tapanatiedottaa Suomen
eldkeasioista ulkomaille.

Tlu6eldkkeen kielen vaikeus
on suhteellista. Yleiskirjeiti
varsinaisina ty6vdlineindin
kiiyttiiville T!6eldkkeen teksti
on helppoa, mutta elSkealaa
tuntemattomille vaikeaa.
My6s suhtautuminen vaikut-
taa kdsitykseen tekstin vaikeu-
desta: "ei tillaisesta asiasta voi
kirjoittaa helppotajuisesti".

Liiankin siisti?
Ulkoasua pidetiSn hyviinii,
siistind ja asiallisena, mutta
erityisesti aukeaman pituisia
tekstisivuja raskaina. |oiden-
kin mielestd siisteys ja asialli-
suus on hyvd asia, toisia se iir-
syttiiii. Lehden siisteydellii vii-
tataan myds lehdessi annet-
tuihin mielipiteisiin, haas-
tatteluihin ja yleiseen linjaan.

Lehden ulkoasussa monet
kiinnittdvdt huomiota lehden
kalleuteen tai juhlallisuuteen.
Kalliin vaikutelman antavat
vdrikuvat ja paperi. Kalleus
herdttdii ristiriitaisia ajatuk-
sia: toisaalta lehti pitiiisi tehdii
halvalla, mutta toisaalta ny-
lgrinen ulkondkd miellyttiiii.
Erityisesti lehden paperiin ol-
laan \4rtyvdisiS; se on jiimik-
k55 ja kestiivdd, mutta ei kui-
tenkaan kiilli lukernista hdi-
ritseviisti. Paperin ansiosta
T!6eliike.lehted on hyvd sdi-
lyttiiii ja keyftee pitkiiiin.

Tldeldkkeen valokuvia pide
t56n laadukkaina. Henkil6ku-
vat kiinnittdvdt huorniota: ne
pysiiyttiiviit tietyn kirjoittajan
kohdalle ja antavat hdnestii
listitietoa.

Lukijat toivovat, ettd lehti kd-
sittelisi ajankohtaisten aihei-
den taustoja, perusteita ja nii-
den yhteiskunnallisia siteitS.
Toisaalta lehden tulisi ktisitel-
le mahdollisimman paljon
asioita lyhyesti, jotta kiinnos-
tuneet huomaavat hankkia li-
sdtietoja.

Lehden sisdlto ja ulkoasu ha-
lutaan ihmisliiheiseksi ja ke
vyeksi asiallisuutta ja asiapi-
toisuutta menettdmdttii. Leh-
den toivotaan my6s kertovan
mielipiteitd ja asiaa tasapai-
noisessa suhteessa. Lehden
tulisi kiinnittdii enernmdn
huomiota kannanottojen ja
kannanottajien monipuoli-
suuteen. Keskusteluihin kai-
vataan poleemisempaa otetta.

IALw henkiliiitd pyydettiin luonnehtunaan Tli>
eldkettd ihmis end, s e us eimrniten fun ailtiin osi-
allisehsi, glempiiiin heskihnhhaan huuhn oksi
henkildkst, jonka sukupuolella ei ole utilici. kil-
td(tnTldeliike onnoin 40 - SGtruotios.

PIRIO KAHLOS
lyutiskyldn gliopisto

Ve stintiiti.etei.den laito s
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EHketurua ennen haan

\--**'.. '

Eldkepommin keksijdt viiittdvdt, ettd eldkkeet saattavat tule-
vaisuudessa ylittdi aktiiviviesttin maksukyvyn. Haluaisivatko
pommilla uhkaajat purkaa eliikejdriestelmdn ia palata menneisyy-
teen: lapset eldttAisivdt iekkeat vanhempansa, naiset sysdttdisiin
ty<ielSmdn ulkopuolelle ia kukin maksaisi itse koko eldke-
turuansa.

Elikepornmissa on \rse eri
sukupolvien vdlisestd eturisti-
riidasta. Vielii 1800-luvun ta-
lonpoikaisyhteisossd sukupol-
vien vdlinen ty6njako ja huo-
lenpito oli luonnollinen asia.
Suomi oli harvaanasuttu maa,
Kato, tautiepidemia tai sota
saattoi pudottaa muutenkin
korkean lapsikuolleisuuden
takia vdhdisen aikuisen t5rG
ik?iisen v6est6n miirdn ka-
tastrofaalisen alhaiseksi.

Ihmiset elivdt heikkotuottoi-
sen ja runsaasti t5r6voimaa tar-
vitsevan vanhan maatalou-
den varassa kirjaimellisesti
k6destd suuhun. fokaisella oli
tarpeellinen paikkansa t6llai-
sessa yhteis6ss6.

Tungosta
syytinkikupilla -kollektiivisia
varhaiseldkkeiti
Talon perillisen ja vanhempi-
en vilinen suhde jirjestettiin
syytinkisopimuksella. Syytin-
ki tarkoittaa taloon j66vdn pe-
rintoosan vastasuoritusta,
Yleensii melko yksityiskohtai-
sessa syytinkisopimuksessa
perillinen sitoutui el6ttdm66n
vanhempansa niiiden kuole.
maan saakka. Vanhemrnat jii-
viit syytingille usein jo 50 vuo-
den iissfl. Vielii 1800-luvun
alussa tiimii oli ollut varsin so-

piva ikd, mutta kuolleisuuden
aleneminen oli jo viime vuosi-
sadan lopulla nostanut viies-
tdn keskimddrdistd elinik6d.

Listiksi maatalous alkoi elin-
keinona muuttua. Uudenai-
kaiset menetelmdt kasvattivat
ty6tehoa ja ty6voimasta ei
muutenkaan ollut endii puu-
tetta. Maaseudun muut vdes-
tdryhrndt lisddntyivdt vield ta-
lollisiakin nopeammin.

Hdmeestd kerrottiin 1800-lu-
vun lopun erddssd pitiijiinku-
vauksessa, ettd pahimmassa
tapauksessa perijii joutui eliit-
tdmiidn vanhempiaan vuosi-
kymmenii ja lisdksi "tdmi
kdv monesti raskaammaksi
sei tdhden, ettd isAnndn veljet
ja sisaret alkavat v6hitellen
siirtyi muorin ja vaarin kupil-
le ja viettiivdt ndiden kanssa
yhtd joutilasta ja tydt6ntii elii-
mdd". Kyseessd ei siis ollut
niinkdin yksil6llinen, vaan
suorastaan kollektiivinen var-
haisel6ke.

Laiskuus ei suinkaan ollut
s15rnd siihen, ettd viistyvd ta-
lollissukupolvi nuorempine
lapsineen tukeutui syytinkiin
ja jiii kotitaloonsa. Elinmah-
dollisuuksia vain yksikertai-
sesti ei ollut tarpeeksi. "fouti-
las el6md" paet$i, kun voi-
mistuva elinkeinorakenteen

muutos, siirtolaisuus ja ennen
kaikkea maanjakolainsddddn-
non vapautuminen avasivat
talollisvdest6n jdlkikasvulle
uusia vdylid ansaita leipdnsd
190O-luvulle tultaessa.

HerrasvHen "lant2l" -vapaamatkustaiat
yhteiskunnan ensim-
mdisess6 luokassa
Eldkepornrnilla varoittelij at
sanovat, etti tulevilla maksa-
jilla ei olisi eniii varaa sovittui-
hin eldke.etuuksiin. T\rlevai-
suudessa ty6ssiiktiyv?it joutui-
sivat eltitt6rnddn yhteiskun-
nallisesti tuottamattomia ns.
vapaamatkustajia.

Yldluokka on aina ollutvarsin
ohut kerros suomalaisessa yh-
teiskunnassa. Viirne vuosisa-
dan lopulla aatelistoon, papis-
toon ja porvaristoon kuului
vain ehkd 2 - 3 prosenttia koko
v6est6st6. Ylempien s66tyjen
tuloero muihin yhteiskunta-
ryhrniin oli suuri, rnutta tdt6-
kin suurempi oli yhteiskun-
nallinen juopa alernpiin sd6-
tyihin verrattuna.

Raja-aidat alkoivat kuitenkin
1800-luvun lopulla kaatua ja
varsinkin siiiityliiispojat nai-
vat talollisten ja jopa rahvaan
tSrttiiriti. Koska toisinpdin s55-
tykiertoa ei tapahtunut, noin

28 TYoELAKE 9414



puolet ylempien siiiitll'en grt-
tdristii oli naimattornia wuosi-
sadan vaihteessa.

Patriarkaalisessa yhteiskun-
nassa naimattomien naisten
oli kuitenkin oltava lain mu-
kaan jonkun miehen suoje-
luksessa. Rahvaan osalta tlrni
ei muodostunut kdytdnnossd
ongelmaksi, sill6 he olivat pal-
veluspaikkansa isinnin tai
jonkun muun ty6nantajansa
holhouksen alaisia. Herrasvd-
en naimattornien \rtdrten ei
kuitenkaan ollut soveliasta
mennd ansiotyoh6n, joten
heiddn eldttdmisensi jdi isien
ja veljien epdmieluisaksi teh-
tiviksi.
Suvun asemesta el5mdn kes-
keiseksi tekijiiksi oli tulossa
perhe, Edes varakkaan herras-
vden keskuudessa "tantoille"
ei entii ollut samaa sijaa kuin
aikaisernmin. S66ty-yhteis-
kunnasta ja sen velvoitteista
haluttiin piiiistii eroon. Teme
ristiriita selittdS osaltaan nai-
sille avattuja uusia rnahdolli-
suuksia piiiistii nauttimaan
korkeammasta opetuksesta
viime vuosisadan lopulla.
Herrasviien naimattomille Qrt-
tiirille oli luotava heiden arvo-
aan vastaavia teht6vi6.

Turua "fapriikin
ijHllisille tyontekijoille"
Kolmanneksi eldkepomrnin
laukeamista pel6t66n, koska
epiiilliiiin itse jirjestelmtin ky-
lcyi ja taitoa hoitaa vakuutus-ja maksuasioita. Tdssd suh-

Entisajan tehtaat ja tehdasty6
on nihty synkkini ja olosuh-
teiltaan kurjina paikkoina. To-
siasiassa tyoliiiset elivit teh-
taan valossa, eivdtkd suinkaan
tehtaan varjossa. Tehdastyo-
liiiset p66siviit tehtaassa kiin-
ni sellaiseen sosiaaliturvaanja hyvinvointiin, jollaisesta
heidin useirnmat aikalaisen-
sa eivd't voineet kuvitellakaan.

Mahdollisuus kuulua avustus-
kassaan oli yksi osa tehdas-
ty6n tarjoamasta turvasta.
Kassat olivat yleensd ty6nan-
tajien perustamia, koska teh-
taan h6irioton tuotanto edel-
lytti ty6ntekijdiden tyolgruyn
ylliipitoa. Tampelaisen Finlay-
sonin avustuskassan tehtdv6-
nd oli vuonna 1846 kirjoitettu-jen sddnt6jen mukaan "olla
avuksi k6yhille, sairaille, ja
tarpeelliseksi hoinniksi raaja-
rikoille ja ijiillisille ty6nteki-
joille fapriikissa".

Sitaatti kertoo, ettd avustus-
kassojen toiminnassa ei ollut
aluksi erotettu toisistaan sai-
raus- ja elSketurvaa. Tdrnd ja-
ko tuli vallitsevaksi vasta vuo-
den 1897 apukassa-asetukses-
sa. Aluksi eldkkeiden suuruus
oli aina harkinnanvarainen ja
eltikettii maksettiin tietyn ajan
jisenend olleelle ty6ntekij 6lle.

Ennen ensimmdistd maail-
rnansotaa eldkeavustus oli
parhairnmillaan kolmasosa
keskimiidrdisesti ty6ntekijdn
vuosipalkasta. Kdytdnndssd
tuolloiset eldkkeet lfihenivit

kunnallisen huoltotoimen
rnenoihin vuonna 1910 avus-
tuskassojen maksamat avus-
tukset olivat sek6 Suomenval-
tion sosiaalisia rnenoja ettd
kaupunkien kdyhiinhoito-
kustannuksia suuremrnat!

Ndistii saavutuksista huoli-
matta avustuskassoja ei yleen-
si ole mainittu, kun on kes-
kusteltu suomalaisen el6ke.
turvan historiallisista juuris-
ta. Vdhdiset maininnat kas-
soista ovat olleet tavallisesti
kielteisid. Kassojen huono jil-
kimaine johtuu osaltaan siitd,
ettei niiden hallinnossa ollut
vakuutusrnatemaattista asi-
antuntemusta. Ndin avustus-
sitoumukset ylittivdt pitkiilH
tiihtiiirnellii varojen kerty-
mdn. Eldkekassojen s66nn6t
olivat itse tehtyjii ja julkista
valvontaa tai tarkastusta kas-
soihin ei sovellettu.

Tosiasiassa mik66n ei olisi
pystynyt pelastamaan kassoja
ensimrniisen maailrnanso-
dan aikaiselta inflaatiolta.
Kassojen reaalivaranto hupe.
ni rnurto-osaan entisestS. Li-
sdksi ty6nantajien ja tyoliiis-
ten sisdllissodan aikana kiris-
tyneet suhteet saivat t5r6nan-
tajat lopettamaan taloudelli-
sen tukensa kassoille, Tdmin
jdlkeen ty6nantajien aloitta-
rna avustuskassatoiminta siir-
tyi kokonaisuudessaan t5r6n-
tekijdiden hoitoon. Inflaationja rahoituspohjan heikkene
misen takia kassojen rnaksa-
mat vuosielikkeet vastasivat
1920-luwulla endd teollisuus-

Purkamisen seuraukset
- vastaus menneisyy-
dessd?
Eldkepornmilla varoittelijoi-
den perustelut eld.kejdrjestel-
mtin purkamiseksi ovat itse
asiassa l6ydetthvissd historias-
ta. Vdest6n ikdrakenne ja kes-
kim66riinen elinikd eivit ole
olleet sellaisia kuin oli ajatel-
tu. Tois aalta yhteiskunnalliset
suhteet ja kansantalous ovat
muuttuneet arvaamattomaan
suuntaan, Vanhuudenturyan
jfirjestdrnisessd on ollut my6s
selvdd taitarnattomuutta.

Voisimmeko laajentaa keskus-
telua ja tarkastella, seuraisi-
vatko nylgrisen jtirjestelm6n
purkamisesta rny6s samat on-
gelmat kuin menneisyydessii?
Tiill6in lapset elSttdisivdt itse
iekkeet vanhempansa, naiset
sysflttdisiin ty6el6rndn ulko
puolelle ja ty6ntekijiit vastaisi-
vat itse koko eliketuryastaan.

KIMMO KOI{TIO
Eliikeu ahuuttts o s aheyhtii)

Ilmarisen
aaku,utttsososton
toimistoptitillihhi)teessa tilanne on rnuuttunut nylqris-en ty6eliikejiirjestel- tyontekijiin kahden ja puolen

ehkd eniten teollistumisen al- rndn alkup_erdistd 40 plose.n- viikon pllkkaa.
kuvaiheesta. tin tasoa. Verrattuna yhteis-
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Ajankohtaista ulkomailta

RUOTSI
Osa-aikaeldkettd
pienennetty
Ruotsin valtiopSiviit piitittiviit
kesdkuussa osa-aikaeliike-
etuuden heikentdmisesti. Uu-
det m66riiykset tulivat voi-
maan 1.7.1994. Vanhoja m55-
rdvksiS sovelletaan wield nii-
trlh, 5otta ovat enndttdneet
hakea elSkettd ennen 1.7., iajoille eliike my6nnetiidn kulu-
van vuoden aikana.

Uusien sS6nn6sten mukaan
el6ke voidaan my6nt6ii 61
vuotta tdyttdneelle. Nylgrisin
ikiraja on 60 vuotta. Eldke on
55 prosenttia kokoaikatY6n ja
osa-aikaty6n ansioiden ero-
tuksesta, aikaisernmin se on
ollut 65 prosenttia. ElSke las-
ketaan enintiidn 10 tunnin
ty6ajan lyhennyksestd aiheu-
tuvasta tulojen pienenemises-
td. Aikaisemmin tdllaista ra-
joitusta ei ole ollut. Uusien
s6Snn6sten mukainen el6ke
voi siten olla huomattavasti
pienempi kuin nYlgristen.
Vuoden 1999 jdlkeen uusia
osa-aikaelikkeitd ei endd tulla
my6ntiimddn.

Hallitus on jo kahdesti aiem-
min yrittdnSrt poistaa tai Pie'
nentiid osa-aikaeldketti, mut-
ta esit5rkset ovat kaatuneet val-
tiopiiivillii opposition ia NY
demokrati -puolueen vastus-
tukseen. Nyt hyvtiksyttY muu-
tos on kompromissi aikaisem-
mista. El6ke ei heti Pieneneniin paljon kuin vuosi sitten

esitettiin, mutta Poistuu kui-
tenkin kuuden vuoden kulut-
tua kokonaan. Elikkeestd on
haluttu luopua ldhinni s56s-
t6syist6. Sen katsotaan olevan
ylellisyyttii, johon ei en66 ole
varaa.

Kunnallisesta
asumislisdstd
valtiollinen
Kansanelikkeen saajille mak-
settava kunnallinen eldkelisii
siirtw valtion hoitoon ensi
l.,rod6n alusta. Nylgrisin kun-
nittain vaihteleva etuus mak-
setaan sen jdlkeen yhtendisin
perustein koko maassa. Etuus
on tuloharkintainen ja suu-
ruudeltaan 85 prosenttia 100 -
4000 kruunun suuruisista
asumiskustannuksista. Kun-
nat voivat edelleen neljiin
vuoden siirtymiikauden ajan
maksaa tdydentdviiS kunnal-
lista asumislisdi.

TANSKA
Kansaneldkettd
uudistettu
Tanskan kansanelSkkeiden
miiiiriiytyrnistii j a my6ntdmis-
edellytyksiii on muutettu td-
m6n vuoden alusta. Kaikille
el5keliisille maksettavaa kan-
sanel5kkeen perusosaa on pie'
nennett5r ja tuloharkintaista
lisiosaa vastaavasti suuren-
nettu. T\rlorajaa, jonka Ylittii-
viit tulot pienentivdt lisdosan
m65rdd, on samalla madallet-
tu, joten tdyden lisSosan saaji-
en m55rd vdhenee.

Perusosaa on pienennettY
47 748 kruunusta44 526kruu-
nuun vuodessa. Lisiiosa on
nyt 19 476 kruunuavuodessa,
kun se aikaisemmin oli 12 2BB
kruunua. Taytte kansaneli-
kettd saavan yksinasuvan elii-
keliisen kokonaiseldke on si-
ten suurentunut jonkin ver-
ran, 5 003 kruunusta 5 516
kruunuun kuukaudessa. T\r-
lorajaa, jonka ylittiiviit tulot
pienentdviit lisiiosan mii5r66,
on laskettu 50 400 kruunusta
40 900 kruunuun.

Kansanelikkeen Perusosanm6dri on n5rt riippuvainen
muista tuloista rnY6s Yli 70
vuotiailla kuten 67 - 70 -vuoti-
ailla jo aiemmin. Yksinasu-
valle eldkkeensaajalle vero-
tuksessa my6nnettSvi vdhen-
nys on poistettu. Sen asemesta
rnaksetaan vuonna 1994 eri-
t5rinen 24 468 kruunun suu-
ruinen el6kelis6.
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NORJA ISO-BRITANNIA EUROOPAN UNION!

Eldkkeitd korotettu
Elikkeiden ja muiden sosiaa-
livakuutusetuuksien miiiirdy-
tymisessi kiiytettiiviiii ns.
perusrndiiriiii on korotettu
toukokuun alusta 37 3OO
kruunusta 58 080 kruunuun.

Tdysi kansanelike yksinasu-
valle eldkkeensaajalle on nyt
5 093 kruunua kuukaudessa,
naimisissa olevalle 6 680
kmunua, jos puoliso on alle 60
-wuotias, ja B 600 kruunua, jos
puoliso on 60 vuotta tdyttdnyt.
|os molemrnat puolisot ovat
eldkkeensaajia, on eldke kurn-
paisellekin 4 500 kruunua.

PerrrsmiSrdn korotuksen jdl-
keen suurin rnahdollinen la-
kisdSteinen eldke, kansanelS-
ke ja lisiieldke yhteensd, voi
olla 12 441 kruunua kuukau-
dessa.

Tytikyvyttomyys-
etuuksia uudistettu
Ison-Britannian parlamentti
on hyvdksynyt lain, jolla aikai-
sempi sairausajan korvaus
(sickness benefit) ja ty6lcJ,'yyt-
t6myyskorvaus (invalidity be.
nefit) yhdistetiSn uudeksi
ty6lqrvytt6myysetuudeksi (in-
capacit5r benefit). Laki tulee
voimaan 13. huhtikuuta 1995.

T!6kyvytt6myyden l66ketie
teelliset myontdmiskriteerit
tulevat olemaan tiukemmat
kuin nylgrisissd korvauksissa.
Etuus on, toisin kuin nylgriset
korvaukset, veronalaista tuloa
28. korvausviikon jdlkeen.
M66r6lt65n se on tasasuurui-
nen, 45,45 puntaa viikossa 28
ensimmeisen viikon ajalta,
sen jdlkeen 52,50 puntaa 52.
viikkoon ja 55. viikosta eteen-
piiin 57,60 puntaa. Huolletta-
vasta puolisosta ja lapsista
rnaksetaan erilliset lisdt.

Uudistuksella pyritiiiin hillit-
semeen tydkyvyn6myydestd
aiheutuvia kustannuksia. Vii-
meisten 15 vuoden aikana tyo-
lgrvyttomyyskorvauksen s aa-
jien mddrd on kolminkertais-
tunut, 550 000:sta 1,5 miljoo-
naan. Vuotuiset kustannukset
etuudesta ovat samana aikana
nousseet 2 700 miljoonasta
6 200 miljoonaan puntaan. So-
siaaliministeri6 arrioi uudis-
tuksella sddstettdviin 1 500
miljoonaa puntaa vuoteen
1997 mennessii.

Toimialakohtaiset
I isde l6 kejHriestel mdt
osa iulkista
sosiaalituntaa?
Hollanin hallitus katsoo Inter-
national Benefits Information
Servicen mukaan (IBIS
Briefing Service, April 1994),
etti Hollannin ldSkintdvoi-
mistelijoiden toimialakohtai-
nen elSkekassa samoin kuin
muut Hollannin pakolliset toi-
mialakohtaiset el6kekassat
ovat osa rnaan sosiaaliturva-
jdrjestelmdii eikd niihin niin
ollen voida soveltaa Rooman
sopimuksen 85 artiklan va-
paata kilpailua koskevia mii5-
riiyksiii. Euroopan yhteisojen
tuomioistuimelta on pyydetty
kantaa asiaan tapauksessa
Van Schijndel v. Beroepspen-
sioenfonds voor de Fysiothe-
rapeuten.

]os tuomioistuin tukee Hol-
lannin hallituksen kantaa, se
merkitsisi IBIS:n mukaan to-
dennik6isesti sit6, ettd sellai-
siin eldkejdrjestelrniin, joihin
kuuluminen on kaikille tie$m
toimialan yrityksille pakollis-
ta, ei sovellettaisi unionin
henkivakuutusdirektiivej d ei-
kii mahdollisesti aikaansaata-
vaa eldkekassadirektiiviS.

Hollannissa tillaisiin pakolli-
siin toimialakohtaisiin el6ke.jdrjestelmiin kuuluu ldhes
puolet rnaan tydntekij6istii.
Hollannin viranomaisten
kantaa tukevalla piiiitoksellii
olisi todenndk6isesti merki-
tystd my6s muissa jdsenmais-
so, joissa toimialakohtaiset
eldkejdrjestelmdt ovat yleisi[
kuten Tanskassa, Ranskassa ja
Kreikassa. Tapaus on epiiile-
mdttd mielenkiintoinen my6s
Suomen kannalta.

Valkoinen kirja
hyviiksytty
Euroopan komissio hyvtiksyi
27. heiniikuuta unionin sosi-
aalipolitiikkaa koskevan val-
koisen kirjan. Kirjassa koros-
tetaan jdlleen eri maiden sosi-
aaliturvaj firjestelmien liihen-
t}rmisen (convergence) tdrke.
yttii ja tarvetta luoda yhtendi-
nen sosiaaliturvan vShim-
mdistaso kaikkiin jdsenmai-
hin. Nyt hyviiksyffyti asiakir-
jaa edelsi ns. EU:n sosiaalipoli-
tiikan vihred kirja, johon ko-
missio sai pyyt6,mi55n kom-
mentteja yli 500:lta taholta,
rny6s Suornesta. Asiakirjaa k6-
sitellddn unionin joulukuun
huippukokouksessa Essenis-
sd. Tdmiin lehden tulevissa
numeroissa tarkastellaan ai-
hetta ld,hemrnin.

SINIKKA LAITINEN
Eldhehn"uah"eskuhsen

tutkija
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VakO:n ptifitoksiti

Uusi tyolq /yttom)ryseHke,
sama salraus -entiset vai uudet perusteet?

' : | ) ]i

TEL:n
6c$:n2momentti
(entinen6$:n4mo-
mentti)
|os ty6ntekij6, on aikaisemmin
ollut tdysitehoisella tydlsruyt-
t6myyseldkkeellii ja tulee uu-
delleen ty6lqgvytt6mdksi, uusi
elAke voi tulla mddrdttdvdksi
samoien perusteiden mukaan
kuin iikaisempi eldke. Entisiii
perusteita kiiytetddn aina, jos
aikaisemman eldkkeen Pidt-
tymisestd ei ollut vield ehtinYt
kulua kahta vuotta. Ennen
1.1.1994 rajana oli Yksi vuosi'
Elike voidaan mYdntdii enti-
sin perustein rnY5s, jos se Pe-
rusfuu samaan sairauteen, vi-
kaan tai vammaan kuin aikai-
sempi tdysitehoinen eldke.

Kun el6ke lasketaan entisin
perustein, otetaan huomioon
ainoastaan samat tY6suhteet
ja yrittiijiijaksot kuin aikai-
semmassakin eliikkeessd.
Uusi eliike on tlysitehoinen
kutenvanhakin eli eliikettii on
kertynyt eliikeidn tiiYttiirni-
seen asti. Eldkkeen m66r56n
ei siis vleensd tule muuta
rnuutosti kuin indeksin nou-
susta aiheutuva tarkistus.

Tapauksen tausta
Eliikelaitos oli rnyontdnYt |:lle
tdyden ty6kyuytt6rnYYs e!t!k-
keen ajalle 1.11.1986-
30.4.7987. Eltikettii jatkettiin
51.1.1988 saakka selkdleik-
kauksen jilkeisen oireiston
perusteella.

I haki 5.1 1.199 1 uudelleen tYG
kwvtt6mwseliikettd, koska
hhn oli .ri6t ott. selkiileikka-
ukseen. Eldkelaitos katsoi |:n

tulleen uudelleen tY6kYvYt-
t6mtiksi toukokuussa 1991 ja
rnv6nsi hdnelle miidrdaikai-
r.i, tyOtq,'.rytt6myysel dkkeen,
ioka alkoi 1.1.1992 sairausva-"kuutuslain mukaisen ensisi-
jaisuusajan piiiit5rttyii. Eliike
oli laskettu entisin Perustein.
Tdstd syystd |:n 1.2.1988 alka-
nut ty6suhde ei oikeuttanut
eldkkeeseen, koska lgrseinen
aika oli jo otettu elSkkeessd
huomioon.

I valitti eldkelautakuntaan
vaatien eldkkeen laskemista
vuosien 1988-1991 ansioiden
perusteella. Hiinen mieles-
t66n \rseessd oli eri sairaus
kuin mikd oli ollut aiemrnin
myonnet5rn eldkkeen Perus-
teena. Eliikelautakunta hYlkii-
si valituksen. Se katsoi, ettd |:n
toukokuussa alkanut tY6kY-
vyttomyys oli aiheutunut sa-
rnasta sairaudesta kuin aiem-
pi, tammikuussa 1988 Peetry-
nyt tyOtyrrytt6myYs. Ttihiin
ratkaisuun oli ptiiidytty iidnes-
tyksen jSlkeen.

] oli edelleen siti mielt6, etti-eHkkeen perusteena tulisi ol-
la vuosien 1988-1991 ansiot. ]
valitti vakuutusoikeuteen'

VakO:n ratkaisu
Vakuutusoikeus kumosi el6-
kelautakunnan p65t6ksen. |:n
toukokuussa alkaneen tyttky-
wvttomwden swnd ei vakuu-
trlsoike"tiden i-irielestd ollut
TEL:n 6 S:n 4 momentin (nY-
lgrisin 6 c S:n 2 momentti) tar-
koittamalla tavalla sama saira-
us kuin hdnen aikaisemmassa
51. 1. 1988 pddttlmeessd tY6lV-
wvtt6mwselSkkeessiiiin. Pe
risteini"viitattiin asiassa esi-
tettwn ldSketieteelliseen sel-
vityliseen sekd ):n tY6skente
lystd vuosina 1988-1991 esitet-
tyihin seikkoihin.

SHdnn6ksen
tarkoituksesta
S66nn6ksell6 entisten el6ke'
pemsteiden kiyttdmisest6 on
byritty eldketurvan siiilYttti-
miseen tiiysitehoisena ja enti-
sen tasoisena eldkkeen Peetty'-
misen jdlkeen. Se muun mu-
assa estdA eldkkeen alenemi-
sen tapauksissa, joissa tY6lV-
r6rn palautuminen eliikejakso-
jen viilillii on ollut vajqvaigtl
ja ansiot ovat sen vuoksi jiiti-
neet aikaisempaa pienern-
rniksi. Turvaarnalla Paluun
entisen tasoiselle eldkkeelle
s65'nn6s my6s tukee elSkkeel-
16 olevien yritystii palata tYo
el5mdEn.

Eliikkeen myontdminen enti-
sin perustein saman sairau-
den perusteella on harkinnan-
varaista. Ratkaisun Perustaksi
on asetettava lddketieteelliset
selwitvkset sairauden laadus-
ta. Tilannetta on kuitenkin
tarkasteltava kokonaisuutena
ja s66nn6ksen tarkoitus huo-
mioon ottaen. Huomiota tuli-
si kiinnittid muun muassa sii-
hen, rniten pitkiiiin tY6skente'
lv on iatkunut aiemman eldk-
ti."n paatyttyd, miten hakija
on selviytynyt tiistii ty6stiiiin
ja millaiseksi hinen Palkkata-
sonsa on muodostunut.

Kdytdnn6ssd on katsottu, ettd
ty6lqryyft5myyden alkaessa
uudelleen noin kahden vuo-
den ty6ssiiolon jdlkeen kYsY-
myksessi on uusi sairaus. An-
siot ovat kahdessa vuodessa
yleensA jo ehtineet vakiintua
kuvastamaan ty6ntekijdn nor-
maalia palkkatasoa, Entiset
perusteet tulevat kuitenkin
kysymykseen kahden vuoden
jdlkeenkin, jos ansiotaso el6-
kejaksojen viilillti on ollut
alempi kuin aikaisernrnin.

Tapauksen arviointia
]:n tyolg;vytt6rnyys j ohtuu sel-
kiisairaudesta. Vuonna 1986
hdnelle oli tehty vdlilewYtYriin
leikkaus ja vuonna 1991 ala-
selk6 oli jiiykistetty. |:n uusi
tydkyvyftornyys on seurausta
lddketieteellisesti samasta sai-
raudesta, jonka vuoksi hiin oli
aikaisemrnin saanut tY6lgrvYt-
tornwseldkettS. Sairaus oli
loV6'shaitannut hdnen tY6nte
koaan vllme vuoslna sllna
m66rin, ettti hinen ty6tehtdvi-
ddn oli jouduttu vaihtamaan
useamman kerran. Ndmd sei-
kat puoltaisivat eldkkeen
myontiimistii entisin Perus-
tein.

Kuitenkin f:n ansiot ovat el5k-
keen piiStlymisen jdlkeisessd
tv6suhteessa olleet suurem-
rnat kuin ennen edellistd tYo-
kyvytt6myysjaksoa. Hiin oli
eirndttdnyt olla tyossii Yli kol-
me vuotta ennen kuin oli tul-
lut uudelleen ty6lyvYtt6mtik-
si. Hiinellii ei my6skiiiin ollut
ollut normaalia PitemPiii sai-
raslomia ennen kuin vasta
vuoden 1990 alussa kuukau-
den ajan ja mYohemmin
12.11.1990-51.1.1991. I oli
pystynyt tekemiidn raskasta-
kin tyStA tehtaalla selkdkivus-
taan huolimatta.

Vakuutusoikeuden ratkaisu
vahvistaa sen periaatteen, ettd
vaikka ldiketieteelliseltii kan-
nalta olisikin Perusteita
mydntdii uu si ty6lq;vytt6mYY-
seldke entisin perustein, on
my6s sdinn6ksen tarkoitus
pidettdvd mielessS. |:n taPauk-
sessa tdmd merkitsi 25 Pro-
senttia korkeampaa eliikettd.
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ETK: n soveltamispddtoksid

Tyokomennus Suomeen

AUS.TRALTALATqFSTA
TYTARYHTIOSTA
Suomalainen yhti6 ja sen
australialainen tSrtiiryhti6 tie-
dustelivat Eldketurvakeskuk-
selta, onko t5rtiiryhtiostti Suo-
meen ltihetettyyn ty6nteki-
j55n sovellettava Suomen t5ro
eliikelakeja siltd osin kuin h6-
nen kahdeksi vuodeksi sovit-
tua \z6komennustaan Suo'
messa joudutaan mahdolli-
sesti jatkamaan vuodella.

T!6ntekijli toimi Suomessa
suomalaisen yhti6n tehtaalla
vastuuhenkil6nii projektissa.
Projekti oli viivdstynyt aikai-
semmin suunnitellusta kah-
den vuoden mdirdajasta. fosprojektin vastuuhenkil6S
vaihdettaisiin, projekti viivds-
tyisi edelleen. Timdn vuoksi
yhti6t suunnittelivat henki-
l6n ty6kornennuksen jatka-
mista yhdelld vuodella.

T!6ntekijii oli tehnyt ty6sken-
telyst5 kirjallisen komennus-
sopimuksen Australiassa ole.
van t5rt6ryhti6n kanssa. Tlrtnr-
yhti6 oli sitoutunut vastaa-
maan komennuksen ajan el6-
ke. ja sosiaaliturvajdrjeste-
lyistd Australiassa.

Eldketuruakeskuksen
kanta ja perustelut
Tlontekijiiiin ei ollut sovellet-
tava Suomen ty6eldkelakeja
hdnen t;r6skennellessddn suo-
malaisessa yhtiossi tilapdises-
ti kolmen vuoden ajan.

T!6, joka tehdSdn Suomessa
on yleensd vakuutettava Suo.
men t;r6elikelakien rnukaan,
jollei valtioiden vS,lisestd sosi-
aaliturvasopirnuksesta muuta
johdu. Suomen ja Australian
vEilillii ei vielii ole sosiaalitur-
vaa koskevaa sopimusta (neu-
vottelut tdstd ovat kesken).

Suomen tydeldkelakien sovel-
tamisessa vakiintuneen kdy-
tdnn6n rnukaan ei Suomeen
lyhytaikaiselle tilapiiiselle tyG
komennukselle liihetetylle
ty6ntekijiille tarvitse jtirjestiiii
eldketurvaa teell6, jos ty6n-
tekijii ja tydnantaja ovat sa-
man vieraan valtion kansa-
laisia. Tllapdiseni on yleensd
pidetty ty6skentely6, joka jat-
kuu enint66n kaksi vuotta.

$6ntekijiin varsinainen t5r6n-
antaja oli australialainen t5r-
t6ryhti6, joka oli liihettiinyt
hflnet ty6skentelerndin Suo-
meen mddriiajaksi. Projelctin
viivdstymisestii johtuen ty6-
komennusta oli tarkoitus jat-
kaa vuodella,

Eldketurvakeskus katsoi, ettd
vaikka henkil6n ty6komen-
nus Suomessa tulisi aikaisem-
min sovitusta poiketen jatku-
maan kolme vuotta, on sitd
pidettdvd kuitenkin luonteel-
taan tilap6isen6. T!6skentely-
aika Suornessa on etukdteen
ajallisesti tarkoin rajattu. T6-
mdn vuoksi henkil66n ei ole
sovellettava Suomen ty6el6-
kelakeja, vaikka hdnen ty6s-
kentelynsd jatkuisikin yli tila-
piisend pidetyn kahden wuo-
den ajan.
(Eldheturu ahe shuhsm lmtswtto
11.1.1993/sou11576).

EMOYHTI6STA
!SOSTA.
BRITANNTASTA
Isossa-Britanniassa sijaitse-
van konsernin emoyhti6n pal-
veluksessa oleva Ison-Britan-nian kansalainen tuli Suo.meen t5r6komennukselle
enintdSn kahdeksi vuodeksi.
Hdnen p6skentelynsi oli
luonteeltaan kansainvdlistd
siten, ettd hdn ty6skenteli
mddrdaikaisesti konsernin \r-
ttiryhti6issii eri maissa.

I)6skentelymaan t5rtiiryhti6
maksoi hdnelle palkan ja sen
mukaan m66rdytyvdt sosiaali-ja eldkevakuutusmaksut.
Myos Suomessa Qr6skentel5m
osalta palkan ja vakuutus-
maksut maksoi suomalainen
tyttiryhti6. Vtilittomdsti ennen
Suomeen tuloaan ty6ntekijti
tydskenteli noin kaksi vuotta
saman konsernin yhti6ssii
Venezuelassa.

Emoyhtio oli korvannut Ison-
Britannian pakollisen yleisen
eldkejdrjestelmiiiin sisiiltyvin
ansiosidonnaisen eldkkeen
omalla jiirjestelylliiiin. Ansio.
sidonnainen el6ke ja sentasoa
nostava vapaaehtoinen lis6-
el?ike oli jiirjestetty konsernin
omassa eldkelaitoksessa. Hen-
kil6 ei kuulunut Ison-Britan-nian sosiaaliturvan piiriin,
koska h6n ei ollut tullut Suo-meen Isosta-Britanniasta
vaan Venezuelasta.

Eldketuruakeskuksen
kanta
Suomi ja Iso-Britannia ovat
tehneet keskenddn sosiaali-
turvasopimuksen. Henkil66n
ei kuitenkaan voitu soveltaa
sen s66nn6ksi6 lShetetyn
ty6ntekij iin vakuuttamisesta,
koska hdn ei kuulunut Ison-
Britannian sosiaaliturvan pii-

riin konsernin emoyhti6n l5-
hettiessd h6net ty6komen-
nukselle Suomeen.

Vakuuttamisvelvollisuus miiti-
rdytyi siten Suornen ty6eliike
lains66.dinn6n perusteella.

Koska henkil6n tyotehtiivii
Suornessa oli luonteeltaan ti-
lapiinen ja ajallisesti etuk6-
teen rajattu ja koska henkil6
kuului konsernin kansainvdli-
seen henkilokuntaan j a h6nen
eliiketurvansa oli my6s Suo-
messa ty6skentelyn osalta jdr-
jestetty ernoyhti6n eldkejdr-
jestelmiissi, katsottiin, ettei
hdnelle tarvinnut jiirjesttiii
TEL:n rnukaista eldketurvaa.
( Eltike turu ake shuk s en p ti tit d s
7.4.1993/sau1513).

RITVA LEHTINEN
Hltihe turu ahesh ukserr

lahiosastort
jaostosihteeri
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Tilastoista poimittuaYhta
eHkkeensaalaa kohti
kaksi
tyossek#iryd#i #1,"*#*ni#,pilastoissa. EIAkeldisten

mHdrd verrattuna tytis-
sdkdyviin lis66ntyy ja
eldkkeiden osuus ansi-
oista suurentuu.

Yksityisen sektorin ty6eliike
lakien rnukaisissa ty6- ja
yrittdj Ssuhteissa ty6skenteli
1,9 miljoonaa henkil66 vuon-
na 1991. Suurirnmillaan t5ros-
kennelleiden mddrd oli vuon-
na 1989. Tuolloin heitS oli
2 057 000. Pienennys, 157 000
henkiloii, johtui taloudellisen
tilanteen voirnakkaasta heik-
kenemisestii, mikii alkoi vuon-
na 1990.

Vuonna 1991 elAkkeensaajia
oli kaikkiaan 894 000. Yhte
elAkkeensaajaa kohti oli kaksi
ty6ssiikiiyviid. Tarkalleen suh-
de oli 2,1. Vuosina 1987 - 19Bg
ty6ssSkdyvien mii2ird el6k-
keensaajaa kohti oli 2,4.

Uudellamaalla edullisin
viiesttirakenne
Yksityisen sektorin tyonteki-
j6ite ja yritttijiii oli eniten
Uudellamaalla, missd heitd oli
mnsaat kolrne kertaa enern-
mdn kuin eldkkeensaajia.
Mikkelin, Pohjois-Karjalan ja
Kuopion l66nissd yhtii eliik-
keensaajaa kohti oli vihem-
min kuin kaksi ty6ssiiktiyviiii.

Suomenniemelld
elHkkeelld 295ia
tyossd 335 henkilod
Tarkasteltaessa ty6ssdkdyvien
ja elAkkeensaajien suhdetta
kunnittain on todettava, ettd
maassamme on koko joukko
kuntia, joissa tyossiikiiyvien
m66rd oli vain hivenen suu-
rempi kuin eliikkeensaajien.
NAmd ovat pienid syrjdisid

kuntia: Kokar, Suomenniemi,
Kiikoinen, Ldngelmiiki, Virta-
salmi, Ilomantsi, T\:upovaara
jne. Esimerkiksi Suomennie
rnelld vuoden 1991 aikana yk-
sityisen sektorin tyoeldket-
ti sai 295 henkil6ii ja ty6tii teki
535 henkil66.

Suuren kaupungin
kyljessH helpompaa
Eniten tyossiktiyvid eldkkeen-
saajaa kohden oli Kirkkonum-
rnella. Mainitussa kunnassa
asui yli viisi tyossiiktiyviiii
ty6ntekijiiti ja yrittiijiiii yhtii
yksityisen eldkesektorin eldk-
keensaajaa kohden. Lihes yh-
td suuri oli tyossiikiiyvien suh-
de eldkkeensaajiin Vantaalla,
Kempeleelld ja Espoossa.

Yhteistd mainituille kunnille
on, ettd niiden alueella on pal-
ion tv6oaikkoia ia ettd ne ovat
inuu"tt6voittokdntia. Lisdksi
ne ovat suuren kaupungin
(Helsinki/Oulu) naapurikun-
tia.

Alhaisimmat ansiot
Pohjois-Karjalassa
Uudellamaalla sekd keski-
mddrdinen ansiotulo, LIL 764
mk/v, ettd eliiketulo, 38 554
mk/v, olivat selvdsti suurem-
mat kuin muissa liiineissd.
Alhaisirnmat ansiot, 70 27O
rnk/v, ja tyoeliikkeet, 20 581
mVv, olivat Pohjois-Karjalan
l66niss6. Ahvenanmaan, H6-
meenja Kymen lidneissl sekii
ansiot ettd ty6el6kkeet olivat
kiiytiinn6llisesti yht6 suuret.
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Taulukosta 2 kdy selville, ettd
maamrne eteldisissi l66neissd
sekd ansiotaso ettd eldketaso
ovat selvdsti parernmat kuin
muualla Suomessa.

KeskimdSrdisten ty6el6ketu-
lojen ja ansioiden erot l66nien
vtilillii vaihtelevat melko v6-
h6n. Korkeimrnillaan ty6elii-
ketulot suhteessa ansiotuloon
olivat Ahvenanmaalla. Sielld
ty6eliiketulo oli 55,1 prosent-
tia ansiotulosta. Pohjois-Kar-

jalassa keskimddrdinen tyd-
eldke oli 29,5 prosenttial66nin
keskimEdrdisestd ansiotulos-
ta.

Yksityisen sektorin keskimdd-
rdinen ty6elSke oli vuonna
1987 27,9 prosenttia ansiotu-
loa saaneiden keskimSdrdises-tii ansiotulosta. Vuonna 1991
mainittu osuus oli 50,6 pro-
senttia. Eldkkeiden osuus an-
sioista on suurentunut 16-
hes kolme prosenttiyksikk6a.

Luvut perustuvat Eldketurva-
keskuksen tuottamaan Yksi-
t5risen sektorin ty6eliikejiirjes-
telmdn aluetilastoon. Ansio-
tiedot on saatu Tilastokeskuk-
selta. Mainittua tilastojulkai-sua on julkaistu vuodesta
19B7l6htien.

(L)/(2)

Yksityisen eldkesektorin tyossiikiiyneet ja eltikkeensaajat liiii-
neitttiin vuonna 1991

Taulukko 1

Liiiini

Uudenmaan lddni
T\rmn ja Porin lddni
Ahvenanrnaa
Hdmeen lddni
Kyrnen lddni
Mikkelin ldiini
Pohjois-Karjalan l6dni
Kuopion l55ni
Keski-Suomen l66ni
Vaasan ldini
Oulun l6ini
Lapin ld6ni

Koko maa

Liiiini

Uudenmaan lddni
T\rrun ja Porin lddni
Ahvenanmaa
Hiirneen l66ni
Kymen lddni
Mikkelin lAdni
Pohjois-Ka4'alan l6dni
Kuopion l55ni
Keski-Suomen l56ni
Vaasan liiini
Oulun lSdni
Lapin ldiini

Koko maa

(1)
T!6ssEkdyneitd

555 514
280 452

I 977
262 347
124 548

74 024
57 763
89 482
89 116

165 243
L49 426
66 043

1 902 955

89 650

(2)
Eldkkeensaajia

L6B 447
tsl 242

3 629
ttB 224
65 155
40 748
33 468
48 254
44974
80 518
69 507
3t 907

38 534
28 005
30 677
29 677
29 727
22 t76
20 581
23 L56
24 772
22 409
22 760
23 954

3,2
2,L
2,5,,
2,0
1,8
L,7
1,9
2,0
2,1,,
2,L

2,r

Koko maan elAkkeensaajiin on luettu 1B 558 laitoksissa ja 41 791 ulkomailla asuvaa, joita ei ole
tilastoitu mihinkSdn lddniin.

Taulukko 2 Yksityisen el6keselctorin tyossiikiiyneiden ja eldkkeensaajien
\,'uotuinen keskimtitirdinen ansiotulo ja tyoeliketulo l6dneittdin
\,-uonna 1991

TloeliikeAnsiotulo T!6el?ike ansiotulostamk/vuosi mk/vuosi %

LLL 765
85 533
87 398
a7 373
87 643
72 255
70 270
76 477
79 688
75 458
77 t37
73 38t

50,6
32,8
55,1
34,O
34,0
30,7
29,3
30,3
51,1
29,7
29,5
32,6

27 449

RAIMO KARPPINEN
Eldheturtsaheshuhsen

tutkija
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Tiedoksi

Itimeren maiden sosiaalitunrakonferenssi LaMassa

Kolmas Itimeren maiden so'
siaaliturvakonferenssi Pidet-tiin Latviassa, Riiassa 22'-
26.8.1994. Tdnd vuonna ko'
kouksen aiheena oli taloudel-
lisesti luotettavien sosiaalitur-
vajiirjestelmien luominen'
Kokoukset ovat saaneet alkun-
sa entisten sosialististen mai-
den tarpeesta luoda YhteYksii
l6nsimaiden sosiaaliturvan
asiantuntijoihin ja vaihtaa ko-
kemuksia uusien sosiaalitur-
vajdrjestelmien rakentami-
seen liittyvissii kysymyksissii.

Kokoukseen osallistui Yli 80
asiantuntijaa 11 maasta, Yh-
deksin It6rneren rnaan lisdksi
mukana olivat asiantuntijat
Isosta-Britanniasta ja Belgias-
ta,

Yksi ensimmdisen Pdivin PA6-
puhujista oli Herbert Rische
Saksasta. Hdn arvioi sosiaali-
turvan rahoitusvaihtoehtoja
saksalaisten kokernusten Poh-
jalta.

Kokouksen toinen P?iivd oli
pohjoismainen. G6ran Srned-
rnark Riksf6rsiikringsverke'
tist6 esitelm6i Ruotsin sosiaa-
liturvasta ja sen uudistamis-
hankkeista. Fritz Nordheirn
Nielsen Tanskan sosiaalimi-
nisteri6stS tarkasteli Latvian
sosiaaliturvajdrjestelmdn ra-
kentamisvaihtoehtoja YIei-
semmdlli tasolla ldnsieurooP
palaiseen kokemukseen Pe-
rustaen. Suornen sosiaalitur-
vasta kertoi Carin Lindqvist-
Virtanen.

Kolmas kokouspdivi oli omis-
tettu Baltian maille. Latvian
sosiaaliturvajdrjestelrnien ti-
mdn hetken tilanteesta kertoi
sosiaalirninisteri fanis Rite-
nis, Viron tilanteesta Georg
Mdnnik ja Liettuan ongelrnis-
ta Teodoras Medaiskis.

Konferenssi oli tiedollisesti
antoisa. Sielli jaettua kirjallis-
ta materiaalia on saatavissa
minulta.

Sinihka Iaitinen
Ntihgmti Riiasta

Global welfare '94 pohti koyh5rytt6 ja eriarwoisuulta

ICSW eli Internatiol council man parantarninen sosiaali- tasonkokous'Globalwelfare-
Ln So"iut Welfare jiirjesti 26. sen hyvinvoinnin edist6j6nd konferenlsin yhteydessi an-
maailmantonterensiirisaTam- nousi voimakkaasti esille' nettiin Tampereen julistus'
oereella heindkuun alussa. My6s Baltian maiden ongel- jonka tarkoituksena on vai-
ei;Li welfare '94 kokosi mat olivat ndkyvdsti esillii' kuttaa Ko6penhaminan ko-
noin 1 000 osanotta-iaa 75 koukseen'
-"*tu. Mukana olivat-kaikki ICSWtoimiiuseidenYK:njdr-
*".t,j"i.t""nlCSW:nkansal- jest6jen -- neuvonantajana' Suomen ICSW-neuvottelu-
iinenheuvottelukunta. tampereella esitti puheel- kuntaan kuuluu 54 jiisentii.

vuoronsa my6s Chilen YK-li- Mukana on viranornaisia ja
Tampereen konferenssin tee. hettil_iis-]u-an^Somavia.Hdnon erilaisia sqliltli..Ja terveys-
*tr'" "ti maailmanlaaiuinen YK:nworldsocialsummit95- alan jdrjestojii' Eliiketurvakes-
wo iutu-"*on puolest-a k6y- huippukokousta valmistele- kus on ollut neuvottelukun-
frwtta lr.tt."rrl osallistujit varrkokouksen puheenjohta- nan jiisenvuodesta 1975 lehi-
.iit"f t rrttu eri kulttuureiita ia' K6openhaminassa maalis- en.

"iit"iriu puheenvuoroja, ja kuyssa 1995 pid,ettiivii.hYip
.riiia n rrirrellessa Surimdn pukokous on YK:n historian
onEelmat tuntuivat usein pie i:nsimmdinen sosiaalisiin trcy-

;ii?6" 
-E;iGLiii nuist.r, ise- symyksiin keskittyvd korkean Kimmo Norrmqn

Messukesi on rnessuiltu
Eldketurvakeskus rnessuili tolla kiivi noin 800 asiakasta'
t rtrr.r""r, kesdn aikana Ulvi- |a tavanornaisia olivat asiak-
iassa ja Kajaanissa. Torniossa- kaiden kysymyksetki|' jos tu-
Xit tlytiiri, mutta siellS oltiin levaisuudestaan eqey31m..9
vt ieis6sastolla Kelan ia Melan jen ihmisten kysymyksiti tyot-
iiu.rttu. Vaikka kesd bnkin -io t6myyden tms' vaikutuksista
ohi, ETK:n messuilu ei, siliii hgldeq so-siaaliturvaansa saa
marraskussa rnenniiin viel6 sellaisiksikutsua'
]yviislcyliiiin Uraputki-nimisil-
i6 mesiuille. - T!6tii tllvilassa tehtiin rinta

rinnan Kelan ja Melan kanssa'
Ulvilan kesdkuinen maatalo- joten kysyjille lienee tullut ko'
,rsnayttefy oli tavanomainen konaisiliiketurva selvdksi' Ul-
tup"flt"ti.. Kolmipiiivdisten vilasta jiii mieleen my6s p6ly'
m^essujen aikana ETK:n osas- vilu ja strutsit'

Globel Welfare
lippuriaistdii
edustalla

-konJerenssin
Tampere-talon

]os Ulvilassa paleltiin kes6-'kuussa, niin toisin oli Kajaa-
nissa heindkuussa. Liek6 juu-
ri helle karkottanut vden Vim-
pelinlaakson uutukaiseen Pal-
loiluhalliin rakennetuilta
messuilta, sillii jiirjestiijien
asettama tavoite 20 000 mes-
suvieraasta jdi kaukaiseksi
haaveeksi. ETK:n neuvojien
pakeilla kdvdisi hieman vajaat
tuhat asiakasta neljdn Pdivdn
aikana.

Kainuun heikko tY6llisYYsti-

Ianne leirnasi mY6s Kajaanin
rnessujen asiakkaiden kYsY-
myksiii. Kdvij6iden joukosta
l6yr:ri my6s henkil6, joka oli
m-enettdnyt viiden vuoden
verran tulevan ajan el6keoi-
keuttaan otettuaan vastaan
niin sanotun kultaisen k6den-
puristuksen entiseltd tYonan-
tajaltaan.
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Valistuskarnpanja
"El6rnd on parasta huumetta"
jatkuu
Huumerikoksia tulee ilmi ai-
empaa enernmdn. Tdmdn
vuoden alkupuoliskolla on po-
liisi tutkinut 1600 huumeri-
koksiin epiiiltyii henkil65.
Miiiirii on 15 prosenttia suu-
rempi kuin viime vuonna vas-
taavana aikana ja 40 prosent-
tia suurempi kuin vuonna
1992.

Eldke-Varman ja Novan vuosi
sitten pddkaupunkiseudulla
kdynnistdmd valistuskarn-
panja huumeiden kdyton eh-
kdisemiseksi jatkuu ja laaje-
nee koko maahan. Kampan-
jassa antavat asiantuntija-apu-
aan poliisi ja Suornen Van-
hempainyhdistys Irti Huu-
meista ry.
"Eliimd on parasta huumetta"
-kampanjan tarkoitus on tarjo-
ta nuorille asiallista perustie.
toa huumeiden vaaroista. Td-
td varten on tuotettu esite, jos-

ELMO on loppusuoralla

sa on tietoa nuorten huuma-
usainekokeiluista ja yleisim-
mistd huumausaineista, nii-
den tunnistamisesta ja hai-
toista.

Uusirnrnat tilastot kertovat ka-
rua kieltiiSn huurnausaineri-
koksiin syyllistyneistd: huu-
rnausainekokeilut ja -kiiytt6
aloitetaan yhd nuorempana.
Tdni vuonna on huurnerikok-
sista epdiltg'en joukossa rny6s
alle lS-vuotiaita.

Helsingin poliisilaitos on nd-
lgrvisti rnukana kampanjassa,
Syyskuun ajan oli sadassa po-
liisiautossa kampanjan tun-
nukset merkkinS siit6, ett6
niistd autoista oli saatavana
kampanj aesite. Lis iiksi esittei-
ti on saatavana Yrittiijiiin Fen-
nian konttoreista ympiiri
rnaan.

Marja-Leana Ranta

ELMO on ETK:n viestintdosas-
tolla kehitetly eldketietopank-
ki, joka viilittiiii sdhk6isessS
muodossa tietoa elikeasioista
kaikille kiinnostuneille. EL
MO:a voi kAyftee Kl-fietokes-
kuksen Tikka-ohjelmiston tai
TeleSammon vdlityksell6.

ELMO liittyy liikenneministe

ri6n Telmo-tietoverkostoon,
jonka tarkoituksena on vdlit-
tdii kansalaisten k6ytto6n sdh-
koist6 tietoa ja viestejd yhteis-
kunnan eri aloilta. Sosiaali-
turvan tietopankin vilityksel-
li kansalaiset voisivat saada
tietoa sosiaaliturvasta ja my6s
asioida viranomaisten kans-
sa.

ELMO-elSketietopankki on
osa sosiaaliturvan tietopank-
kia. Ensi vaiheessa ELMO tar-
joaa apua ns. tiedonvdlitti-
jille, jotka tarvitsevat ajan ta-
salla olevaa tietoa elSketurvas-
ta. T\rlevaisuudessa ELMO
palvelee varmasti entistii use-
ammin rnyos yksittdistd va-
kuutettua.

Lamantappajaiset TV-r'uudussa - RATTAAT pyOnnUAAU
EldkeSampo ndlgri syyskesdl-
le yhteiskunnallisessa TV-
kampanjassa 'Kyllii me suo-
malaiset osataan - pistetiiiin
rattaat py6rimiidn". Hank-
keen kiynnisti ty6ministerio,
joka halusi osaltaan kannus-
taa suomalaisia lamantorjun-
taan. Tempauksen teemoina
olivat mm. positiivinen asen-
ne ja yrittiij54rteen rohkaise
minen ja viestid toivat tyomi-
nisteri6n lisiiksi kyrnrnenen
suomalaista eri alojen yrltys-
te.

Mainokset esitettiin MTV 5:n
paikallisalueilla. Yhteensii esi-
tyskertoja oli koko maassa kol-
misensataa, joista jokainen
kampanjaa tukenut yritys sai
noin kolme\rmmentS esitte-
lykertaa.

Omassa osuudessaan Eliike-
Sampo halusitulla esiin asiak-
kaidensa kautta. Spottiin lShti
mukaan kaksi tunnettua asia-
kasta, huonekalualan yritys
Isku ja elektroniikkakompo.
nentteja valmistava Elcoteq.

"Mielestdmrne ty6ministeri-
6n kampanja on luonteva lisdL
Eldke Sammon muulle yrrtys-
kuvamainonnalle, Halusim-
me tukea yritttijyg6 ja edis-
tee suomalaista osaamista
my6s tiillii tavalla", tiivistiid
viestintdpddllikkd Outi Talvi-
nen.

Kokonaisuudessaan kampan-
ja tavoitti runsaat 12 miljoo-
naa TV-katsojaa ja jdrjestdjien
saama palaute on ollut kaut-
taaltaan myonteistd. Syksyn

mittaan kampanjalle on tu-
lossajatkoa osin entisin, osin
uusin evdin. Marja-Liisa Lehttnen
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Tiedoksi

Talouden pohja ja poliittinen tahto
sosiaalipolitiikan takeita my6s EU:ssa

Suomen mahdollinen EU-j6-
senJrys ei aseta esteitd kansalli-
sille sosiaali- ja terveyspoliitti-
sille ratkaisuille. Voisimme
edelleen siiilytttiii oman sosi-
aaliturvamallimme peruspe-
riaatteet ja rakenteet. Yhte-
niiistd EU:n sosiaalipoliittista
mallia ei ole edes olemassa,
selviSi tutkija |ohannes Pa-
kaslahden selvityksestd "Sosi-
aalipolitiikka ristiaallokossa -Suomen EU-strategian kysY-
myksiii" (STM:n julkaisuja
1994:9).

- Jos Suomi liitfyy Euroopan
Unioniin, vaikutuksemme
ulospiin vahvistuisi, koska
pdiisisimme vaikuttamaan
EU:n sosiaalipoliittiseen lain-
siiiidiint66n, korosti Pakaslah-
ti tutkirnuksen julkistarnis-
tilaisuudessa syyskuussa.

T\rleva sosiaalipolitiikkarnme
on Pakaslahden mukaan tiu-
kasti sidoksissa talouden kehi-
tykseen. Poliittinen tahto ja
taloutemme pohjan pitiivyys
ratkaisevat hdnen mielest66n

millaisen sosiaaliturvan Suo-
mi voi siiilyftiiii, oli EU-ratkai-
summe sitten mikd tahansa.

EU:n komissio korostaa selvi-
tyksen mukaan EU:ntalous- ja
rahaliiton (EMU) keskeistti
merkitystd sosiaaliturvan ra-
hoituksen turvaajana pitktillii
aikavdlillii. Pakaslahti puoles-
taan arvostelee komissiota sii-
td, ettii se ei ole analysoinut
riittiivdsti EMU:n tuomia on-
gelmia sosiaaliturvan kannal-
ta:

- Koska EMU edellyttiiii tiuk-
kaa budjettipolitiikkaa, sosi-
aaliturvan rahoitusmahdolli-
suudet heikkenev6t ja tarve
turvan lisdleikkauksiin kas-
vaa, muistutti Pakaslahti.
EMU:n konvergenssiehdot ei-
vdt tosin hdnen mukaansa
edellytii milldSn tavalla, ettii
leikkaukset olisi suunnattava
nimenornaan sosiaalitur-
vaan.

Jouh.o Moilonen

Sukupolvi viljelijiin
sosiaaliturvaa
Melan ja maatalouden sosiaa-
liturvan 2 S-vuotisen taiPaleen
kunniaksi julkistettiin 5.8.-
1994 fil.tri ]orma Wilrnin teos
"Sukupolvi viljelijiin sosiaali-
turvaa", Kirja antaa kokonais-
kuvan maatalousYrittdjien
erityissosiaalivakuutuksen syn-
nystii, kehityksesti ja hoidos-
ta. Tapahtumia peilataan
maatalouden kehitystd vas-
ten.

fulkistamistilaisuudessa luo-
vutettiin kirjan 1. kappale so-
siaali- ja terveysministeri ]or-
ma Huuhtaselle. LuovutusPu-
heenvuorossaan Melan halli-
tuksen puheenjohtaj a Marhku
Neuala totesi rnuun rrruassa,
ettii vastuu vanhusten, ty6lry-
vytt6mien ja tydstii luopunei-
den elatuksesta on siirbYnYt
askel askeleelta yksittdisiltd
maatiloilta, jatkajilta lakis55-
teisten turvaj drj estelmien vas-
tuuksi.

Hdnen mukaansa ei ole liioi-
teltua todeta, ettti vield 25
vuotta sitten maaseudulla lap
set elittivdt vanhempansa ja
terveet sairaansa. Maaseudun
muutos on vienyt valtosan
lapsista kaupunkeihin ja jitt6-
n}'t vanhat maalle.

Ministeri Jorma Huuhtanen
jatkoi samasta aiheesta. H6-
nen mukaansa maatalouden
sosiaaliturva on helpottanut
ja pehmentdnSrt maatalouden
rakennemuutosta, Se on Pit6-
nyt maaseutua asuttuna anta-
malla nuorille mahdollisuu-
den jatkaa vanhempiensa am-
mattia. Se on edistdn5rt maa-
seudun elinkeinotoimintaa
pitiimiillii yll6 kulutuslVsyn-
tdd ja se onturyannut maaseu-
dun vanhusten taloutta nuo-
rista tyhj entyneillii tiloilla. " Sukt r,p olut uilj elij tin so siaalitLffu aa" -teoks m luouuhtstilai.suw

vanhAlla Yioppi[ostalolla. Etwnmaisena istumassa historion hir-
joittoja, tohtori Jonna Wilmi.

RISTIAALLOKOSSA - SUOMEN
EU_STRATEGIAN KYSYMYKSIA

SOSIAAIL JA
TIRVTYSMINISIIRION
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Kansalaisen kiisi-
$ri. ohja.a oikean
viranomaisen luo
Kansalaisen kdsikirja kuvaa
julkista hallintoa ja sen palve
luja niiden kiiyttiijtin - yksiQri-
sen ihmisen, yrityksen ja yh-
teis6n ndk6kulmasta. Kirja
kertoo kenen puoleen kdiintydja mitii tehdi erilaisissa elii-
mdntilanteissa.

Alussa kuvataan palveluja ih-
misen elimdnkaaren rnukai-
sesti. Tdrndn jilkeen kdsitel-
lddn kaikkiin vdestoryhrniin
kohdistuvia julkisia palveluja
sekd yksilon ja yhteiskunnan
suhteisiin liittyvia asioita. Lo-
puksi kuvataan kuinka erilai-
sissa kriisi- ja onnettomuusti-
lanteissa toimitaan.

Kansalaisen kdsikirjan ruot-
sinkielinen versio Medborga-
rens handbok ilmestyy uudis-
tettuna my6hemmin syksyllii.

TYoELAKE e4 ll
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NIMITYKSET
GARANT!A

Vakuutusosakeyhti6 Garanti-
an hallitus on nirnittinyt yh-
teysjohtajaksi ekonomi Martti
Ojalan 1.6.1994 lukien. Hin
vastaa Garantian asiakasken-
t5st6, myynnistd ja markki-
noinnista.

Garantian akh.raariksi on ni-
rnitetty FM, Slry Yrj6 Romp
painen.

ELAKE.SAMPO
Vakuutusosakeyhti6 ElSke-
Sammon markkinointipiiiilli-
koksi on nirnitetty OTK |ussi
Peltonen 1.6. alkaen. Hdn vas-
taa Eldke-Sammon rnarkki-
noinnin suunnittelusta ja yh-
teydenpidosta yhteistoimin-
tayhtioihin.

Markkinointipiiiillikko Tapio
Nyberg on nimitetty 1.6. alka-
en markkinointijohtajan vara-
mieheksi. Hdn vastaa nirnett5r-
jen suur- ja sddtidasiakkaiden
palvelusta seki Yritys-Sam-
rnon Suur-Helsingin alueesta.

1.8. alkaen on nimitett5r mark-
kinointipdiillikdksi OTK Sep
po Malin. Hiinen vastuualuee-
naan ovat Teollisuusvakuu-
tuksen vahinkovakuutuksen
vahinkovakuuttamat Sampo-
ryhmdn suurasiakkaat. Lisdk-
si hdn vastaa vapaaehtoisista
ryhmiieliikevakuufu sratkaisu is-
ta ja toimii yhteyshenkil6nd
Novaan.

15.6. on nimitetty Eliike-Sam-
mon vakuutusosaston osasto.
piiillik6ksi sosionomi Riikka
Nivus. Aiemmin hin on toimi-
nut vakuutusesittelijdnd El6-
keSammossa.

ELAKE.
TURVAKESKUS

Eldketurvakeskuksen viestin-
tdosastolle on nimitetty tiedot-
tajaksi Kimmo Norrm6n
1.9. 1994 lukien. Aiemmin hdn
ty6skenteli ETK:n suunnitte.
lu- ja laskentaosastolla tiedot-
taja-tutkijana.

Mafiti Ojala

Jussi Peltonert

Seppo Maltn

Yrjd Romppainen

Tapio Nyberg

Riihka Niuus

II

aa

@
riir'vicrrr Dlruir trrEr 6or!

\l

r\ t

p
=t

t

il k

-{F

I



ENGLISH SUMMAR '

In the editorial, the Man-
aging Director of the Central
Pension SecuritSr Institute,
Mr. Matti Uimonen, discus-
ses the upcoming referen-
dum on Finland's accession
to the European Union.
Accordingto him, the key
issue of the referendum is
whether we want Finland to
be identified with Western
Europe or not, Ttre outcome
of the referendum will have
a profound impact on
Finnish societ5r and it will be
reflected in the Finnish social
seci-rrity scheme: we are
about to decidc'whether we
have the means for sustain-
ing the weifare si'ate or not.
More specifically, the
decision will also have
repercussions for the
employment pension scheme
as its contacts to business life
are exceptionally close. It is
widely accepted that a viable
economy is the engine of the
emplo5rment pension
scheme.

The Farmers' Social Insur-
ance Institution is also
getting ready for the
European Union. Its future
depends on the future of
farming. Ttre farmers' social
security plan dates back a
quarter of a century. During
the whole time the plan has
been in existence farming
has been undergoing fierce
restructuring. Now it is uP
against the challenge from
the EU which calls for even
larger farm sizes and more
efficient means of produc-
tion. A proposal for the farrn-
closure allowance, i.e. an
early retirement progtam for
farmers in line with EU
provisions, will soon be
introduced in parliament.
Ttre European Union will
assume 50-75% of the costs
arising from early retirement
pensions that comply with
EU provisions. Finland's
former farm-closure pro-
gEams were somewhat more
beneficial to the farmers
than the proposed progiram,
which is a kind of combina-
tion of the present changeof-
generation pension and
farrn-closure compensation.

If Finland becomes a
member of the EU, many
farmers will experience a

drop in earnings. Ttre
Farrner's Social Insurance
Institution is, thus, faced
with the challenge of
sustaining the present level
of benefits under the
farmers' social securit5r Plan.
In the opinion of the
Managing Director of the
Institution, Mr. Taisto
Paatsila, it is impossible to
maintain the farmers' social
security plan without state
subsidies.

A quarter of a century ago
when the farmers' social
securit5r plan was introduced
many farmers were against
the introduction of an
emplo5rment pension plan
and would have preferred
integration of farmers'
pensions with the national
pension plan. Still in the
1970s negative attitudes
prevailed. Ttre farmers felt
that they had lost more than
they had gained in that they
were paying contributions in
return for small pensions
and a high disability pension
refusal rate. In the 1980s,
however, attitudes were
reversed as the farmers
started receiving compensa-
tions out of the accident
insurance scheme. Ttre
change-of-generation and
farm-closure pension
programs together with the
sickness daily allowance
have further contributed to
the change in attitudes. It is
now generally held that
farmers could not have been
offered this comprehensive a
special plan had it not been
for their own institution.
Indeed, according to the
most recent study of the
company image as few as t5%
of the farmers today think
they could do without the
Farmers' Social Insurance
Institution.

But in order to justify its
future existence the Farmers'
Social Insurance Institution
has to be able to adapt to the
changes taking place in
farming. Ttre present trend is
towards farmers taking up
secondary occupations
alongside with farrning. The
Institution should have the
means for providing all-
inclusive services to the self-
employed persons with

businesses in the country-
side. To this effect, a report
has been furnished to the
Ministry of Social Affairs and
Health with the proposal that
the Farmers' Social Insur-
ance Institution assume
responsibility for the pension
and accident insurance plans
related to the secondary
occupations.

In recent years, early exit
from work has been the rule
rather than the exception.
Ttre popularity of early
retirement pensions together
with the economic depres-
sion are two of the main
reasons why elderly people
are leaving the labour force
permanently. However,
given the right conditions,
many of them would stay on
in working life. Tttis was
established by a study
conducted at the Central
Pension Securi\r Institute.
Ttre study found that work
capacity, job motivation,
working conditions and job
opportunities are inter-
twined in the lives of elderly
employees and have a
stronger correlation than age
with labour market behav-
iour. Ttre subjects ofthe
study comprised elderly
employees between 52 and
62 who had been in gainful
emplo5rment at the begin-
ning of 1990. In the spring of
1993, nearly half of them
were still gainfully em-
ployed, whereas roughly one-
fourth were unemployed and
a good fourth had retired.

Ttre study found that health
and motivation to continue
working are clearly interre
lated. Subjective health and
self-assessment of work
capacifr also seem to be
highly predictable of future
labour market behaviour.
Furthermore, the work itself
is of key importance for the
decision whether to continue
working or retire. There
must, of course, be work
available but this is not
enough. Ttre work rnust also
be rewarding, both mentally
and financially. A cornpari-
son of those who showed a
high inclination to retire
with those who wanted to
continue working uncovered
that the latter were more

likely to have interesting,
well-paid jobs where they
could rnake use of recent
technological aids and less
likely to report monotonous
routines, mental or physical
stress, unpleasant working
conditions and lack of
esteern.

The attitude of the employer
and the working climate
were also clearly associated
with job motivation. Ttrose
wtro were clearly motivated
to continue working reported
more positive developments
in their work and working
conditions than those who
were inclined to retire.
Contrary to general beliefs,
elderly employees also
regarded the introduction of
new technoloely as some-
thing positive. It was
generally associated with
more interesting and
challengingjobs and
considered to be likely to
entrance the attraction of the
job. Moreover, investments
in new technologY were also
conceived to be a sign of the
sound financial state of the
company.

\Mhen asked, tJle subjects
themselves gave economic
factors as the main reason
responsible for their con-
tinued labour force participa-
tion. Other reasons were job
satisfaction, social contacts,
and the maintenance of
mental a$hty. One consider-
ation was also tleat it is more
honourable to work than to
be retired.

In sum, good health, job
motivation, interesting and
satisfying jobs, financial
securiQ/ and economic
necessi\r contributed to the
continued labour force
participation of elderly
employees. f ob satisfaction
did not necessarily have so
much to do with money than
with the working climate
and social relationships and
the feeling of being appreci-
ated. Indeed, the more
pleasant work was the less
the aches and pains rnat-
tered.

Eija Puttonen
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Pyhd
yksinkertaisuus

Eldke.Eetu esiin\,5r Iu-
pauksensa rnukaisesti
lehtemme palstoilla
aika ajoin. Hin on mu-
kava, joskus hiukan
6rei vanha herra, vai
rouvako lienee, joka ni-
mimerkkinsd antamas-
ta suojasta esittiiii mieli-
piteitiiin.

Eetu on tehnyt pitkin piiiviity6n tydeliikejiirjestelmdn uskolli-
sena renkind. Paljon Eetu on niihnyt ja jotain oppinutkin. Silti
Eetusta on alkanut tuntua, ettd tulee tyhmemmiiksi vuosi
wuodelta. Voirnakas tunne valtaa Eetun varsinkin silloin, kun
hdn ottaa kdteensd painavan kirjan, nirneltdiin "Tlz6elSkelait
1994".

Ennen vanhaan kuusikymmenluvulla Eetu oli asiantuntija,
joka helposti hallitsi niin Tellit ja Lellit. Sdtilinsekaisin tuntein
Eetu ja kumppanit silmiiilivtit kansaneldkelaitokselle piin:
"On se sekava ja rnonimutkainen tuo kansaneldkelaki. Kaiken
maailman marjapensaitten tuottoja lasketaan ja talletuksia
syyndtiiiin".

Nyt ovat asiat toisin. Tldeliike kehittyy joka vuosi monella
pitkiillii pykiiliillii. Kylldhiin Eetu sen ymmdrtiiii, ettii yhteisti
parastahan niillii etsitiiSn. Rahaa ei riitd kaikille kauhottavaksi
ja kun lusikkamittaa kiiyftiiii, pitdd olla tarkkana. On otettu
huomioon sellainen ja tdllainen olosuhde ynnd porsaanreidn
paikka.

Sitd vaan Eetu ihrnettelee, ettd kuinkahan sitd ennen vanhaan
tuli niitd oikeusmurhia sun muita sotkuja, kun pykdliit olivat
vdljempiii ja joskus sai k?iyttiiii tervettii jdrke6.

Ruotsissa kuulemma on jotain liikehdintiiii sen eteen, ettd
pitdisi yksinkertaistaa tyoel5kelakeja. Vaalien alla siitd puhut-
tiin. Eetu odottaa n5rt uteliaana, rnillaiset ovat ne tdkiildiset
vaaliteemat.

Pahakseen ei Eetu panisi, jos kaiken muun hyviin lisdksi joku
ehdokas lupaisi yksinkertaistaa tyoeldkelakeja. Vaatisi kovalla
ddnelld, ettd eldkelakeja pitiiii tavallisen kansalaisenkin J,rrn-
miirtiiii. Lupaisi tehdii vaikka eduskunta-aloitteen.

Tai sitten kaikki jatkuu entistii latua. Komiteat kokoontuvat,
ty6ryhmiit toimivat, edunvalvojat valvovat, kompromissi toi-
sensa jdlkeen ujutetaan pykdlien puimuihin. Lakitekstit paisu-
vat paisurnistaan.

Vihdoin ensi vuosituhannen puolella joku viisas saa idean
erottaa vihreSselkdisistd "Suomen lait" julkaisuista eldkelait
erikseen. Syntyy uusi kirjasarja "Suomen eliike- ja muut lait",
jossa paksuin nide on - arvatkaa mik6?

Eliike-Eetu
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