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Tyoel6kevakuutus-
maksun korotus olisi
pitdnyt vdlttdd

Eldkelaitosten
toiminta

vuonna 1993
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Veroaste -
hyvii renki,
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Valtiovarainministeri Iiro Vii-
nanen pitdii tydelikejiirjestel-
m66 hyviind ja tarpeellisena.
Mutta h6n kantaa huolta siit6,
ovctko ty6eldke-etuudet voirna-
varoihimme ndhden oikein mi-
toitetut. Viinanen epiilee rny6s,
etteivdt vakuutetut ja tydnanta-
jat jaksa maksaa tulevaisuudes-
sa kohoavia maksuja ja ylltipi-
tiiii ny\yisten etuuksien tasoa.
Tldelikemaksut eivit ole my6s-
k65n valtion talouden kannalta
yhdentekeviE.

Eldkeldiset
kiinnostuneita itseddn
vanhempien auttami-

sesta

T

Tyrieliikeyhti6iden
tilinpiifrit<ikset

nHyttiivdt:
SYOKSYKIERRE
OIKENEMASSA UUDISTUS

mullistaa Ruotsin
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osa-aikaeldkkeeseen

co

6,r
o

o

Osa-aikaeliike on harvoja ilon aiheita
viime'"'uosien eldkepolitiikassa. Kun
tapa on ollut leikata, karsia ja supis-
taa, niin osa-aikaeldkkeessd tilanne
on piinvastainen. Vakuutetuille an-
netaan reilusti lisSd; ikiiraja laski ja
etuuden arvo kasvoi.

Osa-aikaeldke on edullinen tarjous
kuusikyrnppisille. T!6ajasta putoaa
puolet pois, mutta tuloista vain nel-
jiinnes, verotus huomioon ottaen ei
sitdkiiiin. ]a vanhuuseldke venyy mel-
kein samaan mittaan kuin kokopdi-
vdtyossd.

Tdllaiseen tarjoukseen olisi luullut
tarttuvan jokaisen kynnelle kyke-
nevdn. Vipiniiii osa-aikaelSke on he-
riittiinyt, elSkeneuvojien puheli-
met ovat pirisseet. Lahjornattomat ti-
lastot kuitenkin kertovat, etti yksi-
tyisillii aloilla osa-aikaeldkkeiden
miiiirii on alkuvuodesta kasvanut 500
eliikkeelld vajaaseen 800 elSkkeeseen.

Onko se paljon vai vdhSn? Paljon pro-
sentuaalisesti. Viihiin, jos vertaa mui-
hin eldkelajeihin tai osa-aikaeliikkeen
suosioon Ruotsissa. Vuonna 1992
mydnnettiin Ruotsissa 25 000 osa-ai-
kaeliikettA. Kokonaislukumddrd on
liihes 50 000 eli joka viides potentiaa-
lisesta henkil6ryhrndsti saa osa-aika-
eliikettii.

Naapurin kiiytt6asteen puolivdliin-
kin meillii on vield pitkii matka ja
kivinen tie. Osa esteistii on ennak-
koluuloja, osa jdykkid asenteita, osa
tietiimdtt6myyfte ja osa - valitetta-
vasti - pykliliiviidakkoa.

Osa-aikaeliikkeen yksityiskohdat ei-
vdt ole niitii helpoimmin avautuvia.
Tavallinen kansalainen putoaa kdr-
ryiltii jo alkumetreilld yrittiessddn
yrnmirtdd, miten eldkettd karttuu
ansion alenemasta tai kuinka osa-
aikaeliikkeen kdy eripituisissa lo-
rnautustilanteissa. Onneksi sent66n
ty6ttdmiiksi joutuneen osa-aikael6-
keliiisen ansiosidonnainen pdiv6ra-
ha lasketaan selkeisti ja sovittelemat-
ta kokoaikaty6n palkasta.

Osa-aikaeldkkeen ikdrajan lasku vuo-
den alussa oli osa laajaa ns. Puron
pakettia, jonka tavoite on eliikkeelle
siirt;rmisen myohentiiminen. Alun-
perin osa-aikaeldkkeen tarkoitus oli
elAkkeelle siirbSrmisen joustavoitta-
minen. N5rt massaty6tt6myyden ku-
rimuksessa osa-aikaeldkkeen kyl-
keen voidaan liimata vielii yksi motii-
vi : ty6llisyysvaikutus.

Ty6llisyysvaikutuksen mddr65 on
erittdin vaikea arvioida. Yhdessd ta-
pauksessa osa-aikaeliikeldisen ty6t
vain vdhenivdt, toisessa niitii jaettiin
muille. T!6llisyysvaikutusta ei ole,
mutta t5z6nantajan palkkamenot las-
kivat. Mutta ehki kolmannessa ta-
pauksessa osa-aikaeldkkeelld viiltet-
tiin lomautus tai irtisanominen ja
neljdnnessii lgrnnys palkata uusi
ty6ntekijii laski.

]otain pohjaa tyollisyysarvioille an-
taa Eldketurvakeskuksen 80-luvun
alussa tekernd tutkimus rintamave.
teraanien varhaiselikkeiden ty6llis-
t[v6stii vaikutuksesta. T\rlosten mu-
kaan kahta eliikkeelle siirtynyttii ve-

teraania kohti avautui suoraan tai
vakanssiketjun pddssi ty6tilaisuus
yhdelle ty6ttomiille.

Periaatteessa osa-aikaeldkkeen k6y-
t6n listidmiseen suhtautuvat my6n-
teisesti sekd palkansaaja- ettii !r6nan-
tajapuolet. SAK:n uuden tavoiteoh-
jelman rnukaan osa-aikaeliikkeitd
voitaisiin suosia muun muassa ik5-
rajan alentamisella ja velvoittamalla
tydnantajat jdrjestimdiin osa-aikaty6-
t6. Eteliirannalla katsotaan, ettd osa-
aikaelikkeen kiiytdn tulee perustua
sekd ty6paikan ettii ihmisten tar-
peisiin ja ettd sen kdybto lisiiiintyykyl-
ld itsestddn kun tarpeet kasvavat.

Totta on sekin, ettd osa-aikaeldke ja
yksildllinen varhaiseldke ovat samal-
la viivalla vasta kun vuonna 1 940 syn-
tyneet tiiyttiivdt 58 r,uotta. Siihen asti
yksilollisen varhaiseldkkeen ikdraja
pysyy 55 vuotena.

Osa-aikaeldkemahdollisuutta on kui-
tenkin syytd jatkuvasti pitdd esillii,
jotta asianomaiset tahot oppisivat tti-
mdn vaihtoehdon ja vakuutetut kiiyt-
tdisivdt siti ennen kuin uupuvat
kokopdivdeldkkeelle.

Osa-aikaeldkkeen mukana yleistyisi
tapa suhtautua tydekimddn jousta-
vasti ja monirnuotoisesti, iistii riip
pumatta. Osa-aikaeldkeliiset toimi-
sivat silloin paitsi uuden eldkkeel-
lesiirtymismallin rny6s uuden ty6s-
siikiiyntimallin pioneereina.

Pirkho J iitiskel iit n e n
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Tyoe I d keva ku utu s m a ks u n
korotus olisi pitdnyt vfrlttea

Valtiovarainmi n isteri I i ro
Viinasen mukaan pai-
neet verojen alentami-
seen ovat suuret. Sen
tdhden ministerici olisi
toivonut, ettd tyoeldke-
maksun korotus olisi
voitu vdlttdd. Korotusluo paineita valtion
pdStettdvissd olevien
muiden maksujen ke-
ventdmiseen.

Ministeri Iiro Viinanen pitdd
ty6eliikejtirjestelmdd hyvdnd
ja tarpeellisena. Siinii hdnen
rnielestdSn ei ole mitiiiin epii-
selvii6. Sen sijaan hdn kantaa
syvdii huolta siitd, ovatko tyo-
elSke-etuudet voimavaroi-
himme ndhden oikein mitoi-
tetut. Hdn epdilee vakavasti,
etteivdt vakuutetut ja ty6nan-
tajat jaksa maksaa tulevaisuu-
dessa kohoavia rnaksuja ja
ylltipittiti nylcyisten etuuksien
tasoa. T)6eldkemaksut eivdt
ole my6skiidn valtion talou-
den kannalta yhdentekevii.

Viinanen rnuistuttaa ty6elii-
kemaksujen verovdhennysoi-
keudesta, mikd esimerkiksi
ensi vuonna rnerkitsee val-
tion pussiin miljardin rnar-
kan rnenetystd.

- Valtion talous on erittdin
vakavissa vaikeuksissa. Mie
luummin valtion pitdisi saa-
da tuloja lisi6 kuin menettdd
niitd. My6s ty6nantajat ja yrit-
tdjdt ovat vaatimassa vdlil-
listen ty6voimakustannusten
helpotuksia. T!6eldkemaksu-jen kohoaminen on juuri

pdinvastaista kehitystd ja luo
paineita muiden maksujen
keventdmiseen. Se taas mer-
kitsee lisivelanottoa valtiolle.

Ylivelkaanturninen
kestiirniitt6rndn
kova rasite
- Ylivelkaantumisen rasite tu-
lee olernaan tulevaisuudessa
tiille kansantaloudelle ja taval-
liselle veronmaksajallekes-
tSmdtt6mdn kova. Niin kova
ettei sitd vielS edes kunnolla
tiedosteta. Vihintidnkin seu-
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raavat viisitoista vuotta jou-
dumme ponnistelernaan vel-
kojen ja niiden korkojen kans-
sa, Viinanen ennustaa.

Hdn painottaa, etti vain yh-
dessi Euroopan maassa on
korkeampi ty6ttdrnyys kuin
meilld. Sen sijaan yhdess6-
k56n Euroopan maassa talo-
uskaswu ei ole romahtanut
niin paljon kuin meillii eikd
yksikiiiin Euroopan maa ole
niin pahasti ulkomaille vel-
kaantunut kuin Suomi. Nyt
Ruotsi on pikkuhiljaa menos-
sa ohi.

Viinanen muistuttaa myos
valtion velan koroista, jotka
tulevat vuonna 1996 ohitta-
maan koko opetusministeri-
6n menot ja liihestyvdt hyviiii
kyytie valtion sosiaalimeno-
jen mdiiriiii.

- Kuitenkin sosiaaliturvan
etuudet ovat pysyneet liki-
main ennallaan. Leikkauksia
ja rakenteellisia uudistuksia
on teht5r vain marginaalisesti,
Viinanen sanoo.

Hdnen mielestiidn my6s tyo-
elSkejiirjestelmdn olisi pitdnyt
katsoa tilannetta avoimin sil-
min ja tehdii sellaisia toimen-
piteitd, joilla tydeliikemaksu-
jen kasr,'ua olisi pysgrtty hillit-
semS'dn nyt ja tulevaisuudes-
sa,

Tarweharkintaan
palataan
Ensi vuoden rnaksun nousun
torjumiseksi Viinanen olisi
jiittiinyt vuodenvaihteen in-
deksitarkistukset pois. Ne
merkitsevdt valtiolle noin 800
rniljoonan markan lisdme
noa. Kovin pahana hdn ei
my6skddn olisi pittinyt, jos
tyossdkdyvdt olisivat luopu-
neet yhden vuoden elSkekart-
tumastaan.

Ministeri Viinanen my6ntii6,
ettei takautuviin eliikeleikka-
uksiin voida mennii. T)6elii-
kejiirjestelmissii tehd5rt muu-
tokset vaikuttavat vasta pit-
kdn ajan kuluttua. Siksi raken-
teellisia korjauksia on syytii
tehdii hyvissd ajoin. Siiiist6jii
tullaan joka tapauksessa tar-
vitsemaan.

Rakenteellisista s66st6toi-
menpiteiste hdnen mukaansa
tiirkeimpid ovat eldkepalkan

laskentatavan rnuutos, indek-
sijiirjestelmiin uusiminen ja
varhaiseldkeidn nostaminen.

- Mydskti?in kansaneliikkeen
pohjaosan maksarniseen hen-
kil6lle, jolla on suhteellisen
korkea ty6eliike, ei ole perus-
teita. T\:levaisuudessa kaikis-
sa sosiaalietuuksissa palataan
entistii enemmAn tarvehar-
kintaan.

Sddst6istii Viinanen patistaa
esityksid.

- Komitea- j a tyoryhmiimietin-
t6jii alkaa olla lgrmmenittiiin.
Instrumenttejii l6yfyy muttei
rohkeutta tehdii piiiit6ksiii.

Kevennys-
vaatirnuksilta
korvat umrnistettava
Ylijohtaja Pukkilan esitys, jon-
ka mukaan ty6nantajan
palkkaperusteisissa maksuis-
sa olisi syytii luopua muiden
kuin ansiosidonnaisten
etuuksien rahoittamisesta, ei
saa ministeriE ldmpenemddn,

- Mutta entds se toinen puoli.
Mistis ne rahoitetaan, Viina-
nen \rsyy.
Vajauksen kattaminen muuta
verotusta kiristiimdll6, esi-
merkiksi arvonlisi- ja ympti-
rist6veroa, eiv6t hiinen mu-
kaansa ole todellisia vaihtoeh-
toja.

Laajasti kannatusta saaneelle
ehdotukselle sairaus- ja kan-
sanelikevakuufu smaksujen pois-
tamisesta yksityisiltii veron-
maksajilta ministeri hymiih-
tee.

- ]ostain rahat pitiii saada Ke-
lankin kassaan. Varat sinne
kulkevat budjetin kautta. ]a se
tietiiisi jdlleen lisdvelanottoa.
T\rollaisia vaatimuksia on hir-
vittdvin helppo esittiiii silloin,
kun ei itse joudu lainoja maa-
ilmalta hakernaan. Kaikilta
kevennysten vaatijoilta on
vain korvat ummistettava.

- Muita maksajia ei ole eikd
tule kuin rne suomalaiset itse.
Sitd ei sovi unohtaaja odottaa
ihmeen tapahtuvan, Viina-
nen korostaa.

T!6ttornyysturvaan
enemm.an ornaa
vastuuta
T!6nantajat ja ty6ntekijtit
maksavat tdnd vuonna pal-
koista yhteens6 noin kahdek-
san prosenttia tyottdmyysva-
kuutusmaksua. Maksu on tie.
t5rsti seurausta korkeista ty6t-
t6myysturvan menoista.

- Valtiovarainrninisteri6 on
pyrkinyt kolrneen otteeseen,
kolmessa budjetissa, puuttu-
maan niihin rnenoperustei-
siin, joilla ty6tt6myyskorva-
uksia maksetaan. Mutta hyvin
huonolla rnenestyksellii.

- Mielestiini koko ty6tt6rnyys-
vakuutusj drjestelmdd pitdisi
muuttaa siten, ettd vakuutettu
merkittdvdsti suuremmalla
osalla osallistuisi ornan tydtto.
myysturvansa rahoittami-
seen.

- ]iirjestelmiin pitdisi olla sen-
tyyppinen, ettd jokaiselle an-
nettaisiin rnahdollisuus ottaa
niin suuri vakuutus kuin ha-
luaa - mitoittaa itse oman ty6t-
t6myysturvansa taso. Vakuu-
tuksen ei tarwitsisi olla ansioi-
hin sidottu. Mutta verovdhen-
nysoikeutta ei siihen eniiii
kuuluisi, Viinanen suunnitte-
lee.

T)6tt6rnyyden
puolittarninen
vaatii monessa
onnisturnista
Iiro Viinanen uskoo, ettii ty6t-
tdmyys voidaan puolittaa vii-
den vuoden kuluessa. Sitii
my6s valtiovarainministerio
on esittAnyt omassa kehitys-
arviossaan.

- Mutta se vaatiivaltavan rnon-
taa asiaa,joiden on onnistutta-
va. Keskeisti on estddbudjetti-
menojen reaalikasvu seuraa-
van viiden vuoden aikana,
mikd taas politikoille on ylitse-
pSdsemiittorndn vaikea asia.
|os tdmd reunaehto repeiiii,
tyott6myyskddn ei laske 10
prosenttiin.

Lisdksi ty6ttornyyden lasku
edellyttiiii, etteivdt ty6eliike-
vakuutusmaksut nouse vii-
den vuoden kuluessa, markan
arvo pysly suunnilleen ennal-
laan, korkotaso ja inflaatio ei-
vdt kohoa Euroopan tasolle ja
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etteikilpailukyky
ti muihin rnaihin

suhteellises-
heikkene.

Viinasen rnukaan monet reu-
naehdot on jo romutettu tai
niitii ollaan romuttamassa.
- Kyll[ meillii suornalaisilla on
opettelemista eltim6dn siten,
etti ty6tt6m54rtemme puolit-
tuisi vuosituhannen lop-
puun mennessd.

Tyon puolittaminen ja ty6-
ajan lyhentdminen eiviit Vii-
nasen mukaan poista ty6tt6-
myyttii.

- Ei tdtii maata koskaan ole t;ro
td tekemdttd rakennettu, Vaan
kasvu on perustunut ty6nte-
koon ja viihdn enernp66n
t5r6ntekoon kuin tdhSn men-
nessd on opittu. Kuluneiden
viidentoista vuoden aikana
huomio on kiinnitett5r enern-

rndn ty6ajan lyhentdrniseen
kuin ty6ajan pidentdmiseen
ja t6iden tekemiseen.

- T!6eliimii kaipaa joustavuut-
ta palkkoihin, tyoaikoihin ja
ty6ehtoihin. Sitd kautta saa-
daan t6itii useamrnalle, Iiro
Viinanen painottaa.

Budjetin
kehyks is s ti pysyttiivii
Sosiaali- j a terveysrninisteri6n
budjetti ylittiiii valtiovarain-
ministeri6n antarnan kehyk-
sen noin 5,7 miljardilla. Lisik-
si vajetta lisiiii indeksitarkis-
tus ja kansaneldkkeiden nos-
to. STM on vakuuttanut, ettei
se voi enempiii leikata puut-
tumatta todella viihSosaisten
toimeentuloon.

Vaikka Viinasen mielest6

nokkaasti.
- ]os me haluarnrne pitiiii siiiil-
liset korot ihrnisillS tdssii
maassa, p66tetyssi kehykses-
si on pakko pysyii. ]o nyt niiyt-
tiiii siltii, etti hyvdssi vauhdis-
sa ollut korkoelvytys, on rne-
netettJr, harmittelee Viina-
nen,

Hdn toki myont65, ettS lama ja
tyott6rnyys ovat ajaneet mo-
net asuntovelkaiset perheet
ahdinkoon. Hin uskoo my6s,
ettd Suomesta ldytyy ihmisiS,
jotka ndkeviit niilkiiii tai jotka
eiviit ainakaan saa mieleis-
t66n rnddrdd ravintoa.

- Mutta teytyy rnuistaa, ettd
heitivarten on rakennettu so-
siaalinen turvaverkko. Sen yl-
ldpitirniseen STM on saanut
rahat kuten tdhtinkin asti.
Myos valtiovarainrninisterio

- Jos horot pdtiseutit aalloilleen
j a u eLkaantumin en ke st dm dtt ij-
mrille tnolle, ensimmiiisehsi se
ishee heikompinsaisten sosiaa-
Itturuaan. Sosiaali- ja terueys-
ministerinii minti tekisin jo kit-
u aasti sellaisia siidstdtoimenpi-
teitti" joilla edes adhdn enenx-
miin harrostettaisiin tarue-
harkintaa etuuksien j akami-
sesso, ministeri Iiro Viinanen
pautottaa.

STM:n menot menevdt tirkei-
siin kohteisiin, rahaa ei sinne-
k66n riiti yli annetun kehyk-
sen,

-]os me otamme yli 70 miljar-
dia velkaa eli yli kolmannek-
sen budjetista rnyos ensi
vuonna, on turha kenenkAiin
puhua, ettd kehykset ovat lii-
an alhaiset. STM on itse asias-
sa varsin paljon viilttynyt piiti-
tetyiltii sddst6iltd. Esimerkiksi
viime vuonna miljardin ver-
ran heiltd loytS.neen virheen
takia. Liikevaihtoverotukses-
ta ohjataan l6hes kaksi rniljar-
dia Kelan rahoitukseen, miki
sdist6 on myos STM:ltii jdtinyt
tekemdttS.

kaikin keinoin yrittdd huoleh-
tia siit6, ett6 ainakin heikoim-
piosaisia pysytiiiin autta-
IIIAAN.

- Jos me pSSstdrnrne korkota-
son valloilleen ja velkaantu-
rnisen kest5miitt6mille ural-
le, niin ensimrn6iseksi se tu-
lee iskernddn vaikeirnrnassa
asemassa olevien ihmisten so
siaaliturvaan. Siite rnin6 oli-
sin sosiaali- ja terveysminis-
terind huolissani ja tekisin jo
kiivaasti sellaisia rakenteel-
lisia s6dst6toirnenpiteitii, joil-
la edes pikkuisen enemmdn
harrastettaisiin tarveharkin-
taa etuuksien jakamisessa, mi-
nisteri Iiro Viinanen lisdd pai-

Haostattelu:
Marja-Liisa Takala
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S u ku polvenvai hdoksel Ia
nuorille toitd

MARIATTA
STENIUS-KAUKONEN
Vas emmis toliit on e dusktntta-
ryhmdn u ar apuhe enj ohtaj a

Eldkemenojen leikkaukset
ovat kevddn puhutuimpia ai-
heita. Keskustelun hoysteeksi
on lietsottu sukupolwien vdlis-
tii ristiriitaa. Syyttdvdn sor-
men suuntaaminen suuriin
ikdluokkiin on kuitenkin koh-
tuutonta. Meitii on eldmArn-
me jokaisessa vaiheessa ollut
liikaa.

|okainen sukupolvi joutuu tu-
lemaan toimeen edellisten su-
kupolvien avulla ennen kuin
on itse kykenevd huolehti-
maan itsestddn. Ihmisen elin-
kaari kulkee useimmiten sa-
maa rataa. Kun tydssi ollessa
osallisturnme taas seuraavien
sukupolvien ja osittain my6s
edellisten sukupolvien huo-
lenpitoon, on jokaisella oikeus
odottaa vastavuoroisesti sa-
maa kohtelua. Eliikkeiden ra-
hastoinnilla on huolehdittu
yhd enemmdn omasta tule-
vasta eldkkeestii. Tulewilla su-
kupolvilla on myos perittdvd-
niiiin yhd suurempi omai-
suus.

Lakisridteinen sosiaaliturva ja
yhteiskunnalliset palvelut
merkitsev6t vdistdmiittii koh-
tuullisen kovaa verotusta. Us-
kon, etti se on kuitenkin per-
heen vastuulle jdttiimistd oi-
keudenmukaisempi ja jopa
edullisempi tapa jakaa tuloja
eri sukupolvien kesken. Yh-
teiskunnan kahtiajako entist6
syvemmin rikkaisiin ja k6y-
hiin on myds kaikkien edun
mukaista estdd.

Tdmdn pdivdn nuorilla on ai-
hetta olla huolissaan tulevai-
suudestaan. Nuorten tydllistii-
minen on tirkein haasteem-
me. Se ei onnistu yhdelld
konstilla, vaan tarvitaan kaik-
ki keinot, joilla ongelmaa voi-
daan helpottaa. 101 kansan-
edustajaa on ehdottanut suku-
polvenvaihdoseliiketta pal-
kansaajille ja yrittiijillekin.

Eldkelaitosten taholta ehdo.
tus on saanut t5rrmii6vdn vas-
taanoton. Se on sikiili ymmiir-
rett2ivii6, ettd ehdotus tieten-
kin lisiiisi eldkemenoja. Vali-
tettavaa se on sikdli, ettii asioi-
ta pitdisi arvioida kokonais-
vaikutusten ja -kustannusten
kannalta.

Myds yksityisen sektorin t5r6n-
antajajdrjest6jen vastustus
ldhtee itsekkiiistd syisti eli mi-
ten siirtdd mahdollisimman
suuri osa kustannuksista rnui-
den harteille. Tlz6nantajan
vastuu elSkemenoista on suu-
rempi kuin tyottomyyspdivS-
rahoista ja muista sosiaali-
etuuksista.

Uskon, ettii yritystenkin koko-
naisedun kannalta vapaaeh-
toiset sukupolvenvaihdokset
olisivat paitsi taloudellisia
myds muuten jdrkeviii. Kuin-
ka rnonessa yrityksessii jiilki-
polven kasvattaminen on jdii-
nyt tekemdttd, kun portti on
ollut auki vain mennd ulos?
Palkkamenoissa saavutetta-
vaa s65st6d ei ole vaivauduttu
laskemaan. Sitdpaitsi suku-
polvenvaihdoseliikettd voitai-
siin rahoittaa tydtt6myystur-
vasta siiiist5rvilli varoilla.

TerveellS talonpoikaisjiirjellii
ajattelevat mummut ja vaarit
ovat pienilld tuloilla koko eld-
rndnsii kitkuttaessaan oppi-
neet taloudenpidon. Saatuaan
lapsensa maailmalle, he ovat
valmiit j ddmiidn vdhemmiille,
jotta lapset pystyisiviit eldttd-
midn taas oman perheensd ja
maksamaan velkansa. Siihen
he tarvits evat ty6td, jonka van-
hemmat ovat valmiit luovut-
tamaan. 40 vuottakin jatku-
nut ty6ura jiittiiii sitiipaitsi
omat jiilkensd jokaiseen.

Mdirdaikaisesta sukupolven-
vaihdoseldkkeesti huolimatta
kuntoutukselle jiiisi runsaasti

sijaa pyrittdessi ty6ss6kiiyvdn
vdestdn tyttkJrvyn ylliipitiirni-
seen, jotta he voisivat jatkaa
tyossd entistd pidempti2in.

Ehdotus ty6eldkej drj estelmdn
osallistumisesta kuntoutuk-
seen yhteist5r6ssd tyoterveys-
huollon kanssa on kannatetta-
va. Tavoite TELjdrjestelmdn
osallistumisen lisiirnisestd-
hdn ei ole toteutunut tarkoite.
tulla tavalla.

Sosiaalirnenotoimikunta kar-
toitti tarpeellisella tavalla ko-
ko sosiaalimenojen kehityk-
sen lShivuosikyrnmeninil.
Vaihtoehtolaskelmissa pysyt-
tiin tiukasti sektorikohtaisissa
esityksissd. Korkeana jatkuva
ty6tt6myys tekee huoltosuh-
teen kasvusta ongelrnan. Su-
kupolvenvaihdoseldke ei
muuta huoltosutrdetta, mutta
se muuttaisi huoltosuhteen
rakennetta. Sill6 voitaisiin
saada kaivattuja siiiist6j6, jot-
ka palvelisivat samanaikaises-
ti yhtiiiiltii nuorten ja toisaalta
vanhempien tarpeita.

Sosiaalirnenotoirnikr:nnan mie.
tinn6n luettuani en voinut
olla kaivamatta esiin alkusi-
vuilta toimikunnan kokoon-
panoa: 15 miestd ja yksi nai-
nen! Olenkin ehdottanut, etti
hallitus asettaisi uuden sosi
aalimenotoirnikunnan, jossa
olisi 15 naista ja yksi rnies.
Sosiaaliturvan saajista enem-
mist6 on naisia. Sosiaali-jater-
veyspalvelut ovat pddasiassa
naisten hoidossa. Olisi korkea
aika antaa naisten niiytttiti,
pystyviitk6 he antamaan koko
sosiaaliturvan ja -palvelujen
kehittdrniseen ndk6kulman,
joka kokonaisuuden kannalta
paremrnin j a oikeudenmukai-
semmin turvaisi kiiytttijien
tarpeet.

Istuneen toimikunnan ehdo'
tuksista eliikepalkan laskemi-

nen koko ty6ajalta voisi saada
kannatusta uudeltakin toimi-
kunnalta. Se hy6dyttiiisi mo-
nia naisia. Menettiijind olisi
todenndk6isesti enemmdn
mlenla. l(omprornrssrna vol-
taisiin harkita eldkepalkan
laskemista kymmenen vii-
rneisen vuoden neljiin kes-
kimmiisen rnukaan.

T\rlevan ajan s66nn6ksiin
naistoimikunta tuskin kajoai-
si. Se voisi korkeintaan ehdot-
taa sukupolvenvaihdoseldket-
t6, jossa tulevaa aikaa ei lasket-
taisi. Olisihan el6ke vapaaeh-
toinen' ***
Hallituksen eldkeldisten ve-
ronkorotuspolitiikka on johta-
nut noloon lopputulokseen:
eldkeldispuolison nettoeldke
saattaa laskea, jos hdn ottaa
vastaan kansanelikkeen. Las-
ku tapahtuu alueella, jossa
ty6eliike on noin 5500-5100
rnarkkaa. Syynii on kansan-
eldkernaksun asettaminen
elSkeldisille ja sairausvakuu-
tusmaksun periminen jo 4.9
pennin suuruisena.

Kansaneldkettd saavan el6ke'
liiispuolison kunnallisvero-
tuksen eldketulovdhennys on
niin paljon pienempi kuin yk-
sindisen eliikkeensaajan, ettS
bruttotulon lisiiys 500-600
markalla kuukaudessa voi
pienentiii nettoeldkettd jopa
100 markkaa. Tulo ja varalli-
suusveroa on korjattava mitd
pikimmin niin, ettd kunnallis-
verotuksen eldketulovdhen-
nys on kaikille eldkeliisille sa-
rnansuuruinen.

Eldkelaitosten pitdisi viilitt6-
mdsti ryhtyn tiedottarnaan
naimisissa tai avosuhteessa
eliiville eldkkeenhakijoille,
missd tapauksessa nettoeliike
pienentyy, j otta kdteenj iiiiviin
tulon alenerniselta voidaan
viilttyii.
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VEROASTE
hWd renki, huono isdnta

Keskustelu sosiaalime-
nojen ja elHketuryan ra-
hoittamisesta on usein
kiefinyt Suomen kor-
keaan veroasteeseen.
On kiinnitetty huomiota
sen jyrkkdfin kasvuun
viime vuosina sekd jul-
kisen velan hoidon ja
sosiaalimenojen kilpai-
luun ldhivuosien vero-
markoista.

Veroasteen mittaama verora-
situs on riippuvainen yhteis-
kunnan toimintojen jiirjestii-
mistavasta. Siksi se sopii huo-
nosti pitkin ajan kehitystren-
dien arrioimiseen,

Veroastekdsite
muutosten kourissa
Perinteinen mittari verotuk-
sen tasolle saadaan veroas-
teesta, joka ilmaisee kaikkien
julkisen sektorin saamien ve.
rotulojen suhteen bruttokan-
santuotteeseen. Verot ovat jul-
kiselle sektorille maksettuja
pakollisia suorituksia. Pakko-
lainat ja sakot eivdt kuiten-
kaan ole veroja. Maksut taas
luetaan veroiksi, jos ne ovat
vastikkeettomia tai selvdsti
ylittiiviit palvelusta julkiselle
sektorille aiheutuneet kustan-
nukset tai maksu peritSSn
muulta kuin palvelun saajal-
ta.

Laskennassa huomioon otet-
tavat suoritukset riippuvat
julkisen selctorin m[6rittelys-
te. Suomessa sektoriluoki-
tusta uudistettiin vuonna
1995 siten, ettii myds tydeldke.
laitokset luetaan nylgrisin jul-
kiseen sektoriin. Seuraukse
na oli veroasteen merkittdvd
tasokorotus.

Veroasteen kdsite ei ole kaikis-
sa kansainviilisissd vertailuis-
sa yhteniiinen. My6s Suomes-
sa on tehty veroasteita erilai-
silla miiiiritelrnillS. Tdstd vuo-
desta alkaen Tilastokeskuksen
ja valtiovarainministeri6n ve.
roastelgdsite on yhteniiistetty
OECD : n miiiiritelmien rnukai-
seksi. Korjatut aikasarjat on
laskettu vuodesta 1975 alka-
en,

Veroasteen vuotuiseen vaihte
luun vaikuttaa merkittdvdsti
veronpalautusten ajoittumi-
nen. ]oinakin kalenterivuosi-
na veronpalautuksia ei ole
maksettu, jolloin veroaste jdd
korkeaksi. Tdmd kompensoi-
tuu niind vuosina, jolloin
maksetaan kahdet veronpa-
lautukset.

Pakolliset julkiselle sektorille
tai sen hallitsemalle sosiaa-
liturvarahastolle maksetut
rnaksut ovat veroja. OECD:n
verolajierittelyssd ne luokitel-
laan sosiaaliturvamaksuiksi,
jos maksulla ja etuudella on
riippuvuus ja maksu m66r5y-
tlXr suoraan tSr6nantajan rnak-
saman palkan perusteella.

Siten esimerkiksi Suomessa

ty6eldkemaksut, t5ronantaj an
maksamat kansanelSke. ja sai-
rausvakuutusmaksut sekfl
Srcttbmlywakuufu srnaksu ovat
n6in mddritelt54'd sosiaalitur-
vamaksuja. Vakuutetun kan-
saneldke- ja sairausvakuutus-
rnaksut luokitellaan tulove-
roihin, koska ne md.dritellAiin
henkil6kohtaisten vdhennys-
ten jdlkeen j[dvdstd tulosta.

Vapaaehtoiset maksut julki-
sen sektorin sosiaaliturvaan
tai pakolliset maksut yksityi-
seen sektoriin luettaviin ra-
hastoihin eivit ole veroja,
vaikka ne perustuisivat sito-
vaankin tyomarkkinasopi-
rnukseen.

Suuri osa veroasteeseen laske'
tuista tulonsiirroista yksityi-
seltd julkiselle sektorille siirre
tddn sosiaalisilla tulonsiirto-
jdrjestelmilld takaisin yksityi-
selle sektorille. Epdvirallisesti
lasketussa nettoveroasteessa
niimii siirrot otetaan huomi-
oon, jolloin se kuvaa netto-
tulonsiirtoja yksityiseltd sek-
torilta julkiselle.

Veroaste ei en55
rnittaa verorasitrrsta
Hyvinvointivaltiossa verova-
roin rahoitettu julkinen kulu-
tus, palvelut ja tulonsiirrot on
j 6rj estetty samoilla periaatteil-
la kuin yksityinen toirninta.
Tdmd merkitsee, ett6 julkises-
ta kulutuksesta maksetaan vd-
lillisiii veroja, julkisen sekto
rin maksamista palkoista
maksetaan vdlittdmdt verot ja
suurin osa tulonsiirroista on

veronalaisia. fulkisen toimin-
nan osuus kansantuotteesta
tai veroaste ei ndiden siihen
sistiltyvien pdSllekkdisten eri-
en vuoksi kuvaa julkisesta toi-
minnasta aiheutuvaa todel-
lista verorasitusta.

Valaiseva esimerkl<i veroaste.
ktisitteen ongelmista on vuo-
den 1994 alustatoteutettu per-
hetukiuudistus, jossa lapsista
tehdyt verovdhennykset pois-
tettiin ja lisien rnarkkamdirid
korotettiin. Seurauksena on
veroasteen kasvu runsaalla
puolella prosenttiyksik6llti,
vaikka l6hes vastaava miiiirii
palautuu kotitalouksille tu-
lonsiirtoina eli nettoveroaste
ei uudistuksen johdosta muu-
tu.

Vastaavia veroastevaikutuk-
sia olisi lapsilisien veronalais-
tamisella tai silld, ettii eliiketu-
loviihennys poistettaisiin ja
vdhimmdiselSketaso turvat-
taisiin tiiyttd kansaneliketti
korottamalla. Esirnerkiksi
1980-luvun alussa toteutettu
sosiaalietuuksien verotusuu-
distus korotti selvisti veroas-
tetta.

Kirjaarnistekniikka
kasvattanut
veroastetta
Aivan viime vuosina tilastois-
sa ndlqrvSin veroasteeseen
ovat vaikuttaneet valtion ja
kuntien elSkejdrjestelmien
siirtyminen budjettitalouden
ulkopuolisiksi. Seurauksena
on, ettd valtion eldkernaksut
Valtion eldkerahastoon vuo-
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Kuvio 1. Veroaste eriissi OECD-maissa vuosina 1960 ja 1992 I
Ruotsi

Tanska
Suomi

Norja
Alankomaat

Belgia
Itdvalta

Italia
Saksa

Espanja
lso-Britannia

Sveitsi
Japani

Yhdysvallat

desta 1990 ja kuntien ja kun-
tainliittojen maksuosuudet
Kuntien eldkevakuutukseen
vuodesta 1988 tulevat mu-
kaan veroasteeseen osana t5ro-
eldkemaksuja.

Puhdas hallinnollinen muu-
tos merkitsee vuoden 1995 ve-
roasteessa kaikkiaan 3,2 pro-
senttiyksikdn suuruista er66.
Siten yli puolet vuodesta 1985
vuoteen 1993 tapahtuneesta
veroasteen 6 prosenttiyksik6n
kasvusta johtui kirjaamistek-
niikan muutoksesta eik6 ole
todellista verorasituksen kas-
vua.

Esirnerkiksi valtionvarainmi-
nisteri6n vasta ilmesQrneessd
ty6ryhrniimuistiossa "Suo-
rnen elAkejdrjestelmdn rahoi-
tuksen kestdrrSrys, oikeuden-
mukaisuus ja taloudelliset
kannustimet" esitet5rt vditteet
eldkejdrjestelrndn aiheutta-
masta veroasteen huomatta-
vasta kasvusta viime vuosina
perustuvat viiiirin tulkittuihin
virallisiin veroastelukuihin.

Kolmas veroastemittarin
heikkous on sen riippuvuus
sosiaali- ja terveyspalvelujen
jdrjestdrnistavasta. Korkean
veroasteen maita ovat juuri
ne, joissa julkinen sektori huo-
lehtii palvelujen tuottamises-
ta.

Suuri julkisen selctorin tSr6voi-
ma korottaa veroastetta enem-
rndn kuin tyovoiman palkkaa-
rnisesta aiheutuva todellinen
verorasitus kasvaa. Tiimii joh-
tuu siitd, ettd verotuloilla pal-
katun henkil6n todellinen v5-
lit6n kustannus julkiselle sek-
torille eli veronrnaksajille on
nettopalkan suuruinen, mut-
ta veroastetta korottaa mY6s
palkatun henkil6n rnaksami-
en verojen osuus.

Onko veroasteella
yldrajaa?
Teoriassa voi ajatella, ettii kan-
santaloudessa kaikki tulot
kierrdtetiSn julkisen sektorin
kautta, jolloin veroaste voisi
nousta vaikka 100 prosenttia

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Veroaste % BKT:sta

Kuvio 2. Nykyisen miitirittelyn mukainen veroaste Suomessa
vuosina 1960 - 1992 ja Sosiaalimenotoimikunnan arvio vuo-
teen 2030 eri talouskasvuvaihtoehdoissa
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Nykyisen mtiiiritelmtin ja luokituksen mukainen veroasteen
rakenne vuosina 1975 - L993 oli seuraava:

L975 1980 1985 1990 1992 1995

Veroaste 57,7 36,9 40,8 45,4 4Z,O 46,8

T\r1o- ja
omaisuusverot
Tavaroista ja palv.
maksetut verot
T!6el6kemaksut

Yksit5rinen
Valtio
Kunnat

Muut sosiaali-
turvamaksut
Muut verot

5,4 4,6 6,30,1 0,1 0,1
6,7
0,1

L7,t 15,1 L7,7 19,0 LB,z L6,7

72,2
2,6
2,6

15,9
3,7
3,7

14,8
7,O
5,5
0,3
L,4

74,8
7,6
4,5
1,4
L,7

1s,0
8,4
5,2
t,4
1,8

L3,2
4,0
4,0_

4,6
0,1

5,7
0,1

suuremmaksi. Yhteiskunnan
jdrjestdminen ndin ei luon-
nollisestikaan ole jdrkevdii,
mutta se osoittaa, ettii puhu-
minen veroasteen ehdotto.
masta yltirajasta on harhautta-
vaa.

Toisaalta Yhdysvaltojen ja |a-panin tai toisaalta Ruotsin ja
Tanskan veroasteet ovat vuo
silg'rnmeniii liikkuneet aivan
eri tasoilla. Kaikki neljd rnaata
ovat kansantalouksina suori-
tuskyvylttitin maailrnan huip-
puluokkaa. Edellisist5 on sa-
nottu, ettii niilld voisi mennd
paremminkin, jos julkinen
sektori verottaisi enernmdn ja
ktiyttiiisi verotulot sosiaali-
turvaan tai perusinvestointei-
hin. ]iilkimmdisistS on sanot-
tu, ettd sosiaaliturva on nosta-
nut veroasteen niin korkeaksi,
etta se haittaa talouden toi-
mintaa.

Verotusta ja julkisen selctorin
roolia on yleense aina pidetty
liian suurena. Kuvasta 1 ndh-
ddSn veroasteen kasvu tdr-
keimmissd OECD-maissa r,rro-
desta 1960vuoteen 1992. Poh-
joismaissa sekd Hollannissa,
Belgiassa ja Itdvallassa kasvu
on ollut huikea. Edellii kuva-
tuista veroastemittarin puut-
teista johtuen tulonsaajien to-
dellisen verorasituksen kasvu
on ainakin julkista palvelu-
tuotantoa kasvattaneissa Poh-
joismaissa ollut veroasteen
kasr,r-ra v?ihiiisempii6..

Katto saavutettu
Viimeksi Sosiaalimenotoimi-
kunnan mietinn6ssd on esitet-
ty arvioita Suornen veroas-
teen tulevasta kasvusta vuo-
teen 2050 saakka. Verorasi-
tuksen kehitystii arvioitaessa
ei riitd pelkkd veroasteen las-
keminen. Verotuksen muu-
tosten ennustaminen on kui-
tenkin mahdotonta, koska sen
rakenne tullee olennaisesti
muuttumaan.

Euroopan integlaatio johtaa
asteittain ainakin hy6dykeve.
rotuksen samankaltaistumi-
seen eri maissa. Todenndkdis-
td on my6s energia- ja ym-
pdrist6verojen merkityksen
kasvu. T\rloverotuksen prog-
ression lieventdminen aina-
kin keskituloalueella on myds
asetettu tavoitteeksi.

Sosiaalimenotoimikunnan las-
kelmissa viilittdmien ja viilil-
listen verojen taso vakioitiin
nylgriseksi. Kiiytiinn6ssi t6-
rnd rnerkitsee veroasteikkojen
tarkistamista palkkatason
nousua vastaavasti. Sosiaali-
turvaan liittyvien maksujen
miiiirii riippui sosiaalimeno.
jen kehityksestd. Kuvasta 2
niilgry, ettd toimikunnan pe-
ruslaskelman veroaste pys56r
ldhes silld korkealla tasolla,
joka nyt on saavutettu. Tel-
l6in ei kuitenkaan ole mah-
dollisuuksia julkisen velan
nopeaan vdhentdrniseen. Hi-
taan kasvun jatkuessa veroas-

te nousisi pysyvdsti yli 50 pro-
senttiin.

Suomessakin ldhestyvd 50
prosentin veroasteen taso val-
litsi Tanskassa ja Ruotsissa 16-
hes koko 1980-luvun, rnutta
ndissdkin maissa on aktiivi-
sesti pyritty alentamaan vero-
astetta. Niiyttiiisi siltd, ettd 50
prosentin veroasteen ylittiimi-
nen on rnarkkinatalouksille
vaikeasti ylitettiivii kynnys.

Vakioitukin verorakenne si-
sdlt56 kuitenkin merkittdvid.
muutoksia eri tulolajien vero-
tuksessa. Pitkelle aikavfflilld
elSketulojen kasvu on eldketa-
son tdydentyessd suurempaa
kuin palkkatulojen kasvu, jol-
loin myos niistii saatavat vero.
tulot kasvavat enemmiin, T\r-
levaisuudessa aikaisempaa
suurempi osa tuloveroista saa-
daan elSketuloista eli tuloistajoiden rahoitukseen kerdtyt
verot ja maksut on jo ainakin
kertaalleen laskettu veroas-
teeseen. Tdltd osinveroasteen
kasvu onkin osittain nien-
niiistii.

BO LUNDqVTST
El tikettn-u ake skuhs en

erttyistutkija
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EldkeHiset
ki i n nostu neita itseddn
van hem pien auttam isesta
Eldkeldiset ovat sangen
halukkaita auttamaan
vapaaehtoistyontekijoi-nd iakkaita ihmisi6.
Tyostd ei myoskddn ha-
luta tuntuvaa rahallista
korvausta. lkdihmiset
toivovat yleisesti eld-
keldisten auttavan
enemmdn toinen tois-
taan. Vanhukset haluai-
sivat erityisesti keskus-
teluseuraa ja apua arki-
sissa askareissa.

Eldketurvakeskuksen ja Van-
husty6n keskusliiton'Eliike
ldiset ja vanhusten avuntar-
ve" -tutkirnuksessa on selvi-
tetty eri tyyppisillii eliikkeillii
olevien elikel2iisten valmiuk-
sia auttaa 75 vuotta teyttA-
neitd vanhuksia. Toisaalta sel-
vitetddn vanhusten palvelu-
tarpeita yleensd ja heiddn ha-
luaan vastaanottaa apua nuo-
remmilta elSkeldisiltd. Alusta-
vat tulokset osoittavat, ett6
el6kelSisten osallistuminen
viel5 nykyistdkin enemm6n
vapaaehtoisty6hdn on hyvin
mahdollista.

T\rtkimuksen el6kelSisotok-
seen kuuluu noin 1500 eri
tyyppiselld tyoelikkeellii
(my6s varhaiseliikkeellii) ole
vaa eldkeliiistd, joilta tiedot
kerittiin postikyselyllii. Eliike-
liiiset ovat 45 - 74 -vuotiaita.
Lisiiksi Suomen Gallup Oy:n
toimesta haastateltiin vajaat
500 kotona asuvaa vanhusta,
jotka edustavat kaikkia
maarnme 75 vuotta teyfte-
neitd.

Uudet keinot
viilttiirniittorniii
Ttrtkimusproj ektin taustalla
on niikemys siitd, ettd el6k-
keellii olevilla ihmisillS on pal-
jon sellaisia voimavaroja, joita
voitaisiin hyodyntiiti nylgristii
paremmin. Eliikeliiisiii on
maassamme jo yli rniljoona.
On todenniikoistd, ettd heidin

joukossaan on myds paljon ih-
rnisiii, joiden toimintakyky on
edelleen hyvd jajoilla on myos
halukkuutta tehdd vapaaeh-
toisty6tii.

Tois aalta vanhoj en vanhusten
lukurnddrd lisd5ntyy koko
ajan jyrkisti. Kun vanhusten
palveluissa yleisend tavoittee.
na on palvelurakenteen
rnuuttarninen laitospainottei-
sesta avohuoltoa suosivaksi,
avohuolto on jo ajautunut tai
ajautumassa suorastaan krii-
siin.

Valtion ja kuntien taloudelli-
sen tilanteen heikent5rminen
on edelleen pahentanut tilan-
netta. Palveluiden varmista-
minen edellyttidkin, ettl tuot-
tajiksi tulevat kunnan ja
rnuun julkisen sektorin ohes-
sa yhd enemmdn erilaiset jdr-
jest6t, yritykset sekd vapaaeh-
toinen kansalaistoiminta.

Vanhuksilta kysyttiin tutki-
muksessa, missd eri asioissa
he tarvitsevat tiillii hetkellS
apua. Siivoaminen, autolla
kuljettaminen ja korjausty6t
erothrvat selvdsti toiminnoik-
si, joissa eniten apua tarvitaan
(taulukko 1.). Runsas kolmas-
osa taru-itsee apua kaupassa
tai li5kiirissd kdynnissd tai
pyykinpesussa. Vantruksia,
jotka selviytyvit ilman mi-
t66n apua oli ainoastaan 16
prosenttia.

Vanhusten palveluista on pdi-
asiallisessa vastuussa kunta,
mutta my6s muiden ihmisten
apu on hyvin rnerkittdviii.
T\rtkimuksen vanhukset saa-
vat nykyisin apua pidasiassa
lapsilta, kotipalvelusta ja puo
lisolta.

Tyydyttiimet6ntd avuntarvet-
ta on silti runsaasti. Eniten
kaivataan lisiiii sosiaalista tu-
kea, kuten keskusteluseuraa.
|oka toinen vanhus tarvitsisi
lisiapua asunnon tai kiinteis-
t6n hoidossa ja noin kolman-
nes liikkumisessa ja asioiden
hoidossa tai jokapdivdisissd
askareissa.

Katse nuorempiin
elSkeltiisiin
Avun tarpeessa olevat van-
hukset ottaisivat apua vastaan
mielellSdn eliikelSisiltd. Avun
tarpeessa olevista haluaisi
noin kolmasosa apua elSkelii-
siltd ainakin jossain asiassa.

Vapaaehtoist5z6n periaate on
todella vapaaehtoisuus: teht6-
vit m65rdyfi6t toirnijoiden
ehdoin ja ilman liiallisia ra-
joitteita. Kaiken pohjana on
ihmisen oma halu ttihiin tyo-

hon. Kysyttiiessd eliikeldisten
halukkuutta auttarnist5roh6n,
yhteensd liki puolet heisti oli-
si joko hyvin valmis (24 %) tai
melko valmis (24 %) autta-
maan idkkditd ihmisid.

Erityisen halukkaita ollaan
keskusteluseuraksi. Lisiiksi
eliikeldiset ovat valmiita autta-
rnaan arkiasioissa, kuten kau-
passa k65mnissi tai pankki- ja
postiasioiden hoidossa. Sen
sijaan raskaat kotity6t, kuten
pyykinpesu ja siivous ovat v5-
hemrndn haluttuja.
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Taulukko 1. 75 vuotta t6yttineiden vanhusten avuntar
toiminnoissa. Eri toiminnoissa avuntarvetta ilmaisst
prosenttiosuudet ja lukum66r6t kaikista vastaajista.

(Lkm)

Siivoarninen (312)

Kuljettarninen autolla ld.hiseudulla
Pienten korjaust6iden tekeminen

Kaupassa kiiynti 37grykin pesu ST
Liiiikiirillii k?iynti 35
Pankki- tai postiasioiden hoito 50

Puutarha-/lumitoiden tekeminen 26
Ruuanlaitto ja tiskaus 23
Seura/apuerilaisissatilaisuuksissa 22

Keskusteluseura 18
Henkil6kohtaisenhygienianhoito 18
Illkona liikkurninen 18
Lukerninen ja kirjeiden kirjoittami- t7
nen

Bussilla tai junalla kulkeminen
"Muu" asia
Pukeutuminen ja riisuunturninen
Sisiillii liikkuminen

%

64

46
44

11I
7
4

(224)
(214)

(180)
(180)
(170)
(146)

(126)
(1 12)
(107)

( BB)
( BB)
( 88)
( 83)

( 54)
(44)
(34)
( 1e)

KRISTIINA
TUOMINEN

Eldhehruaheshuhsen
tutkija

SIMO FORSS
Eldhehn"uaheshuksen

yhtegspritillikkt)

Vanhusten avuntarve j a eldke.
ldisten auttamishalu eiv6t ai-
na kohdistu samoihin asioi-
hin. Eliikeliiisten palveluha-
lukkuus ylitttili kuitenkin 16-
hes kaikissa teht6vissi van-
husten vastaavan avuntar-
peen. Auttamishalukkuus
vaihtelee rny6s ylldttdvin v6-
h6n eri tyyppisillti eliikkeilli
olevien viilillii. Sen sijaan, ku-
ten selvdltd tuntuukin, eldke-
ldisten huono terveydentila
vdhentdii auttamishalua.

Eliikettti
ei haluta vaararrtaa
Suurin osa (82 X) eliikelSisistd
on sitd rnielt6, ettd vanhusten
auttamisesta pitdisi maksaa
vain pieni kulukorvaus tai
ty6n pittiisi olla tdysin ilmais-
ta. T6m5 on SrmmiirrettdvSdsiksi, ettd suurin osa el6ke-
ldisistd haluaa pit66 kiinni ny-
lgrisestd eldkkeestSSn eikd ole
valmis vaarantamaan sitii mil-
lAiin tavoin lisdansioiden
vuoksi. Vastaavasti yli puolet
eldkeltiisapua haluavista van-
huksista on valrnis maksa-
rnaan avusta korkeintaan pie.
nen kulukorvauksen.

Eliikeldiset eivdt suostuisi sii-
henk56n, etti eldketti pienen-
nett6isiin saman verran kuin
he saisivat korvausta autta-
mistyostd. Tdlldinen menette-

ly estdisi auttarnisty6n tdysin
yli puolella eliikelSisisti. Viel6
kielteisemmin suhtaudutaan
ajatukseen eldkkeen tilapiii-
sestd keske;rttlrnisesti siind
tapauksessa, ettii tyostd saatu
korvaus olisi jotakuinkin yhtii
suuri kuin el6ke: 78 % eltikeldi-
sistd ei hyvdksyisi menettelyS.

Tutkimuksessa kysyttiin
my6s eldkeldisten halukkuut-
ta palata entiseen ty6h6n tai
muuhun varsinaiseen ansio
tyohon, jos siihen tarjoutuisi
tilaisuus. Innostus ansiot5r6n-
tekemiseen on laimeaa, sillii
vain joka k5rmmenes heistd
olisi siihen halukas tai pitiiii
\rsyrnykseen vastaamista vai-
keana. Tlr6n tekemisen ehto-jen helpottarninenkaan ei
niiyttiiisi juuri lisiSvdn ty6ha-
lua,

Neyftae kuitenkin siltd, ettd
rnuut eldkeldiset voisivat aut-
taa rnerkittdvdsti vanhusten
palveluiden jdrjestdmisessii.
Tiimii kaikki tietenkin sillS
edellytyksellii, ettii ihrnisten
mukaantulo toirnintaan ja toi-
rninnan organisointi onnis-
tutaan hoitamaan rny6s kdy-
tdnn6ss6. My6s kiiytiinnon jdr-
jestelyjii selvitetidn tarkem-
min t6min vuoden lopussa
julkaistavassa varsinaisessa
raportissa.
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EHkeseetioiden uudet
KATEVAAIIMUKSET

Aiemmin eldkesiiiitioi-
den ja kassojen oli pak-
ko ottaa lakisddteiselle
eldkevastuulleen Eldke-
turuakeskuksen luotto-
vakuutus, joka ETK:n
oli pakko myos myon-
tdd. Vuodenvaihteessa
luottovakuutuspakko
poistui, kun ETK syk-
syll6 luopui luottova-
kuutuksestaan. Nyt elii-
kes6dtioiden on katetta-
va vastuunsa uudella
tavalla.

-

Eldketurvakeskuksen luotto-
vakuutus siirrettiin Vakuutus-
osakeyhti6 Garantialle sosiaa-
li- ja terveysministerion kan-
nansiirtosopirnuksella. ETK j a
Garantia ovat tehneet sopi-
muksen ylivahinko ja maksu-
valmiussuojasta. ETK korvaa
tdmdn perusteella vuosittaiset
mahdolliset vahinkoylitteet
vuosilta 19942005 jatakaa Ga-
rantian korvaustenmaksulcy-
'r5m luovutetun vakuutuskan-
nan osalta.

Garantia on velvollinen hy-
vdn vakuutustavan edellyt-
tiimiillii huolellisuudella hoi-
tamaan vanhaa vakuutuskan-
taa siten, ettii ylivahinkosuo-
jan tarve tulisi rnahdollisim-
man pieneksi.

Vanha luotto-
vakuutuskanta alas
12 vuodessa
Garantian (ETK:n) vanhan
luottovakuufu skannan vastuut
on vdhennettdvd alla rnaini-
tuin poikkeuksin vuosittain
vdhint66n l/L2:lla vuoden
1995 lopun rnddristE.

Garantia on jokaiselle luot-
tovakuutukselle 31.12.1995
vahvistanut rnarkkamdirfi,n
ja laskenut lisdksi 12 vuoden
ylimenokautta koskevan mak-
suaikataulun. Kysymyksessd

on viihirnmiiisvaatimus. El6-
kesii6ti6 voi vapautua luotto.
vakuutuksesta nopeamrnin-
kin, mikdli sen omaisuus t65rt-
tdii uuden lain edellytykset:
elikesSSti6lld on riitt6vd mdd-
rti luetteloiduksi katteeksi kel-
paavaa omaisuutta.

Lainojen osalta poiketaan
edelld esitetystS. ]os luottova-
kuutus on lainan vakuutena,
vakuutusmddrii5 on vdhen-
nettdvd lainan lyhennysohjel-
man mukaisesti kuitenkin
vuosittain vdhintddn 7 pro-
senttia jiiljellti olevasta lainan
m56rdsti. Tiiltd osin lainaavoi
vielS olla 12 vuoden ylimene.
kauden lopussa.

kiiytdnn6ssd
haillaan on'
tosesitys, jonka mukaan s66-
detystd vastuiden lyhentdmis-
ohjelmasta ja muista lainaeh-
doista voitaisiin yksittdista-
pauksissa poiketa lievemp66n
suuntaan. Tdmi on mahdol-
lista silloin, kun luottovakuu-
tusliikkeestii ETK:lle aiheu-
tuvia kuluja voitaisiin toden-
ndk6isesti vdhentdd esimer-
kiksi vtilttymdllii lainansaajan
konkurssilta.

Kustannukset
TELmaksuun
L2 vuoden siirtymiikauden
ajan mahdollisista luottova-
kuutusvastuista aiheutuvista
kustannuksista ja tappioista
vastaavat ty6elSkelaitokset,
lukuunottamatta YEL ja
MYELlaitoksia, mikiili vakuu-
tusliikkeen tuotot eivSt niihin
riitii. Kustannukset otetaan
huornioon ty6eldkemaksussa
ja ne kohdistetaan kokonaan
ty6nantajille. Niitii ei oteta
huomioon ty6ntekijdin eldke.
maksussa. My6skiiiin Ty6ttG
rnyyskassojen keskuskassan
vakuutusmaksussa ei oteta
huomioon luottovakuutuk-
sesta aiheutuvaa korotusta
t5r6eldkemaksuun.

Voimassa olevien s66dosten
rnukaan vuosina 1992 ja 1995

hankalaksi. Par-
vireillii lainmuu- Irtisanorninentai

luottovakuutuksesta aiheutu-
neet kulut silt6 osin kuin va-
kuutusmaksutulot eivdt niit6
peitd, runsas miljardi mark-
kaa, on perittdvii ty6eliike-
maksussa vuoden 1995 lop-
puun mennessti. Vireillii ole.
van lainmuutosehdotuksen
mukaan tEtE aikaa jatkettai-
siin vuoteen 1998. Ndin kus-
tannukset voitaisiin kohdis-
taa pitemmdlle ajalle ja va-
kuutusmaksun korotuspai-
neita vdhent66.

]iirjestelyt luottovakuutuksen
maksuk;rqm turvaamiseksi
on tarkoitettu vdliaikaiseksi
ratkaisuksi. Tavoitteena on
palauttaa luottovakuutus pel-
kdst66n vakuutusliikkeen

vakuutusrniiiirdn
alentarninen
Mikeli elSkesdStio haluaa irti-
sanoa reaalikatteen luottova-
kuutuksen tai vdhentid sen
rniiiirdii, eliikestiiition on toi-
mitettava tieto tiistii ETK:lle.
ETK selvittdd, rniten vastuu
on katettu ja ilmoittaa eld-
kes56ti6lle, onko eltikevastuu
katettu hyviiksyttiivdlld taval-
la. Kdytdnndssi yleensii teh-
d56n tarkastuskdynti. ETK an-
taa selvityksestiidn lausun-
non, joka on liitettdvd el6ke-
sidti6n luottovakuutuksen ir-
tisanomista koskevaan ilmoi-
tukseen.

Vastaavasti on meneteltdvd
silloin, kun tyonantaja haluaa
irtisanoa takaisinlainaa tai
vastuuvajausta koskevan luot-
tovakuutuksensa. Tyoantaj a
voi valtuuttaa el6kes56ti6n
puolestaan hoitamaan kdy-
tdnn6n toimet.

Eliikesiiiitidlakiin
rnuutoksia
Eliikesiiiiti6laissa on uusi 2 b
luku, joka koskee TEL:n mu-
kaisesta eliketurvasta aiheu-
tuvan elikevastuun kattamis-
ta. Teknisesti muutos on to-
teutettu siten, ettd uusissa

Mdiiriiys on osoittautunut yk- tuottoihin perustuvaksi va-
sittdisten tapausten osalta kuutustoiminnaksi.
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lainkohdissa viitataan vapaa-
ehtoisten lisdetujen kattamis-
ta koskeviin mddriyksiin, jot-
ka ovat olleet voimassa jo
1.4.1991 lukien. Tdmdn lisdk-
si luetteloitavaan katteeseen
hyvtiksyttiivdlle omaisuudelle
lakisddteisen eliketurvan
osalta on siiiidetty erditd rajoi-
tuksia silloin, kun omaisuu-
den arvo perustuu piiiiosin
ty6nantaj an toimintaan.

Lisdksi uudistus koskee kan-
natusmaksujen suorittamista
ja ns. ylim6drdisen vakuuden
asettamista eli vakuutta vas-
tuulgn4rn turvaamiseksi.

Eliikevastuun
luetteloitu kate
Vuosittain alentuvan luotto-
vakuutusvastuun sijasta ja
1.1.1994 lukien kertyv6n uu-
den eldkevastuun katteena
eldkesiiiiti6lld on oltava luette.
loiduksi katteeksi kelpaavaa
omaisuutta. ]iirjestelyllii py-
rit65n vdhentdm66n katearvo-
jen pettdmiseen liittyv56 ris-
ki5 ornaisuutta realisoitaessa.
Uusi jiirjestely vastaa vakuu-
tusyhtioiden ja eldkekassojen
jo voimassa ollutta tapaa kat-
taa vastuuvelkansa (vertaa
el6kes66ti6iden osalta eliike-
vastuu).

Omaisuuden katekelpoisuus
voi johtua kolmesta eri perus-
teesta. Eliikesiiiitiolaissa on
lueteltu omaisuuslajit, jotka
ovat suoraan lain nojalla kate.
kelpoisia. Tiimdn lisiiksi STM
on laissa olevan valtuutuksen
nojalla hyviiksynyt yleisesti
katekelpoiseksi erii2it omai-
suuslajit. Kolmannen ryh-
rndn muodostaa elSkesiiition
sellainen ornaisuus, jonka
STM on yksittiiisillii piiiit6ksil-
liiAn eldkes66ti6n hakemuk-
sesta hyvdksynyt katekelpoi-
seksi. Uudistuksen jiilkeen
siiiitioiltii edellytettdvd kate-
kelpoinen ornaisuus on sa-
manlaista kuin jo aikaisern-
min elikevakuutusyhti6illd ja
eliikekassoilla. Yksityiskohti-
en osalta viitataan tdmdn ar-
tikkelin lopussa olevaan ldh-
deaineistoon.

Mainittakoon kuitenkin erdi-
te keskustelua herdttSneit6
seikkoja. Garantian vanhaan
kantaan (ETK:n) kuuluvalla
luottovakuutuksella vakuu-
tettu saaminen tai ornaisuus
on katekelpoista.

Eliikesddti6n saarninen vas-
tuunjaosta on katsottu kate.
kelpoiseksi, vaikl<a tdt6 ei ole
laissa tai STM:n rndiirdyksessS
suoraan rnainittu.

Kannatusrnaksujen
suorittarninen
Kannatusmaksut on suoritet-
tava vuosittain vihint6Sn kol-
messa erissi siten, ettd vdhin-
tiiiin 1/3 on maksettu viimeis-
tdSn 30.4, 2/3 viimeistidn
51.8. ja loput viirneistSSn
31.12. rnennessd,

Kannatusmaksujen pit66 olla
niin suuret, ettii ne ja eliikesdd-
ti6n rnuut tuotot riittdvdt kat-
tamaan elSkevastuun muu-
toksen, eliikkeisti aiheutu-
neet suoritukset (eliikkeet ja
vastuunjakokorvaukset) sekd
sdiiti6n rnuut kulut.

Kannatusmaksujen tarpeesta
on laadittava ennuste tilivuo-
deksi kerrallaan. Huomioon
on otettava pddasiassa sijoitus-
toiminnan tuotot, sijoitustoi-
rninnan kulut, eldkevastuun
muutos, pakollisen vastuuva-
jauksen muutos, eldkkeistii
aiheutuvat suoritukset ja hoi-
tokulut. Ennuste on tarkistet-
tava neljiin kuukauden vdlein
kannatusmaksujen suoritus-
ajankohtina.

Valvontaa varten ETK:lle on
toirnitettava kannatusrnaksu-
ja koskeva selwitys kahden vii-
kon kuluessa kunkin vuosi-
kolmanneksen pdAttsrmises-
tti. Selvitykseen on liitettdvd
kopio kannatusrnaksutarvet-
ta koskevasta ennusteesta.

Yhteiseldkesddtion kannatus-
rnaksut on suoritettava ty6n-
antajakohtaisesti.

Tlonantaja voi kannatusmak-
sujen suorittarnisen sijasta
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asettaa nein syntyvdn vastuu-
vajauksen tiyttdmiseksi va-
kuuden, joka voi olla luotto-
vakuutus, pankkitakaus tai
kiinnitetty haltijavelkakirj a.
STM voi yksittdistapauksissa
hakemuksesta hyvdksy6 va-
kuudeksi my6s muun saami-
sen tai omaisuuden.

Yhteiseldkesridtioissd vakuu-
den voi antaa kukin t5r6nanta-
ja erikseen, emoyhtio kaikki-
en ty6nantajien puolesta, ty-
tdryhti6 kaikkien ty6nanta-jien puolesta ja edellisten
vaihtoehtojen yhdistelmS.

Vakuus vastuuktrnrJrn
turvaarniseksi
EliikesSiti6n on ty6nantajan
asettamalla vakuudella tai
STM:n hyviiksyrniill2i muulla
tavalla jtirjestettdvii toimin-
tansa siten, ettd syntyy vakuu-
tettuja etuja turvaava suhde
eliikesdiition sitoumusten ja
vastuu\rv;m viilille.

El5kesiiiition purkuhetken j 6l-
keen ilmaantuu yleensd pur-
kuhetkelld tunternattomia
ty6tt6myys- ja ty6kyvytto-
myyseldkkeitd. Tiillaisista
eldkkeistii aiheutuvaa riskid
varten vakuutusteknisissd las-
kelmissa on tehty varaus. Td-
md ei kuitenkaan viilttiimiittii
riitii silloin, kun on normaalis-
ta poikkeava tilanne. Erityi-
sesti ty6nantajan konkurssis-
ta johtuva el?ikesiiiiti6n pur-
kaminen saattaa merkittdvds-
ti lisiitii eldkehakuisuutta.

Muun muassa edellii maini-
tun niik6kohdan vuoksi tydn-
antajan on asetettava ylimdii-
rdinen vakuus eli vakuus vas-
tuukln4rn turvaamiseksi. Ky-
seessd on kokonaan uusi jdr-
jestely. Ylimdiirdisen vakuu-
den vdhimmdismddrii on 4/ 12
elSkesidti6n vuoden vastuu-
menoista, mutta kuitenkin
enintdin 15 prosenttia el6ke-
siidtidn TELeliikevastuusta.

Vakuuden on kuitenkin aina
oltava v5hint65n 500 000
rnarkkaa. Vastuumenolla tar-
koitetaan maksettujen eliik-
keiden, elikevastuun muu-
toksen ja vastuunjakokorva-
uksen yhteis m2iiirdii.

YlirnAdrdisen vakuuden on ol-
tava katekelpoista. Vakuudek-
si hyviiksytiiiin my6s A+B-eld-
kesiiiiti6ssd B-osaston ylikate
ja TELeldkesddti6n ja A+B-el2i-
kesdtiti6ssii B-osaston arvos-
tuserot eli piilovaraukset.

Vdhintddn 500 000 markan
suuruinen vakuus oli asetetta-
va 51.5.1994 mennessi ja
muun vastuulqfv;.n turvaami-
seksi annettavan vakuuden
osalta on siiiidetty neljin vuo
den siirb5'rndkausi. 1/4 v5-
himrniismddrdstd (eli l/L2
vastuumenosta) on asetettava
3L.L2.L994 mennessd siten,
ettii 51.12.1997 koko vakuus
on asetettu,

EliikesiiiitiSiden
valvonta
ETK valvoo eliikesiidti6itii laki-
sddteisen eldketurvan osalta.
Tiimiin vuoden alusta lukien
uudeksi tehtiiviiksi on tullut
eldkevastuun katteen valvon-
ta (katevalvonta).

Toiminta perustuu valtio-
neuvoston p56t6ksiin, jolla
STM:n viranomaistehtdvid on
siirretty ETK:lle. Muun muas-
sa laista ja STM:n kirjanpitoa
koskevista miiiiriiyksistii joh-
tuen ETK:lle on toimitettava
kirjallisia selvityksid tietyn ai-
kataulun mukaan. T?imiin li-
sdksi eliikesiiitiSihin tehddSn
tarkastuskdyntej6. Valvon-
nassa selvitetii?in, ettd eldke-
sddti6t toimivat sSSdetylld ta-
valla. Erityisti painoa on ha-
luttu antaa koulutukselle ja
neuvonnalle.

Eldkesddtioiden valvonta siir-
rettdneen ETK:lta STM:lle
1.1.1995 lukien. Kdytiinn6n
toimintaohjeet, jotka ETK on
antanut el6kes66ti6ille, ovat
olleet katsottavina STM:ssd.
Yhteisend tavoitteena on ollut
kehittiiii valvonta sellaiseksi,
ettd se ilman suurempia muu-
toksia voisi jatkua vaikka val-
voja muuttuukin.

Katevalvontaryhrnii
ElSketurvakeskukseen on pe-
rustettu katevalvontaryhmS.
Se kokoontuu tarvittaessa.
Ryhmd kdsittelee tarkastusyk-
sik6n edustajan esittel5m poh-
jalta katearvon miiiiritykset
niissi tapauksissa, joissa el6-
kelaitoksen ja tarkastusyksi-
k6n kdsitys omaisuuden kate.
arvosta ei oleyhtenevdinen tai
jotka muusta syystd on katsot-
tu tarkoituksenmukaisiksi
tuoda kdsiteltiiviksi. Kateval-
vontaryhmd voi antaa my6s
yksittiiistapausta koskevan
ennakkotiedon.

Mikeli eldkelaitos ei tyydy ka-
tevalvontaryhmdn ratkai-
suun omaisuuserdn katear-

vosta, ETK antaa asian STM:lle
tiedoksi rnahdollisia toirnen-
piteitd varten.

Elfikesii6ti6n
hallituksen vastuu
Eliikesdiiti6n hallituksen teh-
tdvdnd on huolehtia siitd, ettd
eldkes66ti6ti hoidetaan an-
nettujen mddrdysten mukai-
sesti. Hallitus on vastuussa
ETK:lle tehtivien selvit5rsten
oikeellisuudesta ja niiden toi-
mittamisesta mddrdaikaan
mennessd. Mikdli elikesdSti-
6lle aiheutuu vahinkoa vir-
heellisen tai puutteellisen toi-
rninnan vuoksi, hallituksen
jiisenille voi syntyd vahingon-
korvausvelvollisuus (ESL 10
s).

Ldhdetietoja:

ETK:n yleiskirje A 59/95 (halli-
tuksen esitys)
ETK:n yleiskirje A 5/94
Valtioneuvoston piiSt6s
31.12.1993, 1628/93 sekd vastaa-
vat aikaisemmat teht6vien dele-
gointia koskevat p65t6kset

midrdyksid
20.12.1989, 73/3L3/89
18. 10. 1991, 244/ 473 / 9L
2A.L2.t992, 229 / 4r3 / 92
22.7.1993, 3/413/93
31.12.1995, tog / 4L3/ 93
21.7.t994, 2/413/94

STM:n

ETK:n ohje 4.2.L994, Eldketurva-
keskuksen ohjeet toirnenpiteisti
TELelikesddtioiden valvonnassa

OLLI I,APPAI.AINEN
Eltiketuruaheskt*sen

lakiososton
ylitarkastaja
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Henkilotunnus hWd taruekalu
30-vuotiaanakin
Henkilotunnus tuli 30 vuoden ikddn tdmdn vuo-
den h u hti ku ussa. Se on osoittautun ut oivaksi tytt-
kaluksi ihmisen tunnistamiseksi eldvdssd eld-
mdssii. Mutta sitd on myos arvosteltu avaimeksi
kaikkiin lukkoihin.

Tldntekijiiin eliikelaki sdddet-
tiin kuusikymmentd luvun
alussa. Lain mukaan tySeldke
karftuu jokaisesta ty6suhtees-
ta erikseen ja vasta eldkettd
mydnnettiessi elikkeen pala-
set lasketaan yhteen. Nytcyiitin
endd varsin harvoin tyonte-
kijii on koko eliimiinsd ajan
vain yhden ja sarnan ty6n-
antajan pitkdssd tydsuhteessa.
Useimmilla kertyy paloja
kymmenittdin, joten ne on re-
kisterditSvd sdilyrnddn ty6itin
loppuun.

T}16eliikekortti
Ja sen numero
|otta rekister6inti varmasti
onnistuisi ja eri henkil6iden
tiedot pysyisivdt nimien sa-
mankaltaisuudesta huolimat-
ta erossa toisistaan, Eliiketur-
vakeskus jakoi rekisteriin vie.
dyille ty6eliikekortit. Kortin
numeron keyft6 vdhensi sa-
malla hieman tyonantajan
kirjoitusty6tti, mikii oli tiirke
iiii, kun palkanrnaksua ei viel6
ollut paljonkaan koneellistet-
tu. Erityisen tiirke6 kortti oli
LELalojen tyontekijoille, joil-
la ty6skentely saattoi piiivit-
tiiin vaihtua tyonantajalta toi-
selle.

Korttien antaminen kiiynnis-
tyi jo vuoden 1962 puolella.
Liinsi-Savo lehdessd joulu-
kuun ensimrniiisenii pdiviind
olleen uutisen mukaan tiede
tustilaisuudessa kerrottiin en-
simmdisen ty6eldkekortin
menneen Petiijiivedelle. Sen
ajan tavan rnukaan lehti ker-
toi kortinsaajan nimen ja nu-
meronkin.

|akelussa pyrittiin 40 000 kor-
tin viikkovauhtiin. Se on sen-
aikaisen tietokoneen kirjoitti-
met ja postitusmenetelmdt
huomioonottaen kunnioitet-
tava nopeus,

TloelSkekortti
kelpasi
sairausvakuutukselle
Kuusilgrmmenluvun alku oli
sosiaaliturvan kehittiirnisessi
ripedn rakentamisen kautta.
Pitkddn valmisteltu sairausva-
kuutus toteutui ja tuli Kan-
sanelSkelaitoksen (Kela) hoi-
dettavaksi.

Sairausvakuutus asetuksessa
siddettiin, ettii jokaisella va-
kuutetulla tulee olla sairaus-
vakuutuskortti, josta kiiy ilmi
kortin nurrrero, vakuutetun
sosiaaliturvatunnus.

SisSasiainministerio asetti lo-
kakuussa 1965 toimikunnan,
jonka tehtivdnd oli tehdd eh-
dotus tunnusnumeron anta-
misesta julkisiin henkil6re-
kistereihin merkityille henki-
l6ille.

Toirnikunnan mietinn6ssi oli
luonnos asetukseksi v6est6re-
kisteritunnuksesta, Asetus an-
nettiin seuraavassa kuussa. Se
m66risi, ett6tunnuksen oli ol-
tava juuri samanlainen kuin
tyoeliikekortin nurnero ja sosi-
aaliturvatunnuksen oltava t5-
mii sama tunnus. Niiin Kela
saattoi osaltaan lopettaa nu-
meron muodon miettirnisen.

Yhteistyotii
Kelan kanssa
N5rt vasta ongelmat yhtendi-
seen tunnukseen pddsemisek-
si alkoivat. Eldketurvakeskuk-
sen oli jatkettava omaa nume.
ronantoa rekisteroinnissdiin
eikd sairausvakuutuskaan
voinut odottaa.

Nylgrtietokoneilla olisi help-
poa slmkronoida eri osapuol-
ten tietojenkdsittelysovelluk-
set numeron annon osalta,
rnutta kuusik5rmmenluvulla
resurssit olivat varsin rajalli-
set. My6s suunnitteluaika oli
rajallinen ja suunnitteluhen-
kil6st6 muiden t6iden rasitta-
rnaa rnolemrnissa taloissa.

Piiiidyttiin siihen, ettii ETK
antoi Kelalle tiedot niistii hen-
kil6istii, joilla oli tyoeldkekort-
ti. Kela pyrki l6ytdmddn n6istd
numeron sairausvakuutus-
korttiin. Tdmd onnistui noin
90 prosenttisesti, mutta ei ai-
na. Silloin henkilolle tuli kaksi
erilaista nurneroa, My6hem-
min vuoteen 1972 mennessd
ETK haki turhat numerot
esiin ja siirsi tiedot henkilo.
tunnuksen yhteyteen.

Muiden henkiloiden nume-
roirniseksi sovittiin jiiljellii
olevan yksilonumeroalueen
jakamisesta. ETK jatkoi juok-
sevasti nurnerointia siit6, mi-
hin oli ty6eliikekorteissa pdiis-
s;rt ennen tietoluovutusta ja
Kela otti nurneroita alueelta
451 ylospiiin. Nuorilla, jotka
eiviit vielti olleet tyoeldkelain
piirissii, Kela aloitti nume-
rosta 002.
Sopimuksessa jtitettiin mah-
dollisuus kehittiiii menettelyd
my6hemmillii lisdluovutuk-
silla. Esimerkiksi vuosien
1965 ja-66 alussa Kelaluovutti
uudet ikdluokat eli vuosina
L947 ja -48 syntyneiden tun-
nukset ETK:n ktiyttodn.
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Koko ajan pidettiin tirkeiind,
ettdL tunnus sdilyy yksikisit-
teisend niin, ett6 sama tunnus
ei saa olla kahdella henkil6ll2i.
Sen sijaan joku saattoi saada
useampia tunnuksia, kuten jo
olivoinut saada useampia tyo-
eldkekorttejakin eri tydnan-
tajien ilmoituksissa olleiden
erojen vuoksi.

T\rnnukset
vdest6rekisteriin
Viiest6rekisteritunnuksesta an-
netun asetuksen mukaan
vdest6rekisterin pitiijd oli vel-
vollinen tarkistamaan sosiaa-
liturvatunnuksesta ilmenevi-
en ja sen yhteydessd ilmoitet-
tujen tietojen oikeellisuuden
sekd merkitsernddn tietojen
ollessa oikeita sosiaaliturva-
tunnuksen vdest6rekisteri-
tunnukseksi rekisteriinsS.
Tarkoitus oli, ettd vastaista
rekisterien kehittdmistd var-
ten tunnus olisi sieltd annet-
tavissa uusille tarwitsijoille esi-
merkiksi virkatodistuksilla.

Vuoden 1971 alussa tunnus
sai lopulta nimen henkil6tun-
nus, kun vdestdkirja-asetus
kumosi asetuksen vdest6re-
kisteritunnuksesta. Syksyllii
1974 uusien tunnusten anta-
minen siirtyi Vdestdrekisteri-
keskukselle.

Nirnellii
tunnistarninen
Maisteri Erkki Palen kehittS-
m6,n nykyisen henkildtun-
nuksen rakenteen lisiiksi
ETK:lla oli toinenkin tdrked
ideansa. Idea oli tunnistarnis-

menettely, joka oli sovitettu
senaikaisen tietokoneen pie
neen muistitilaan. Henkil66
verrattiin kaikkiin samana
piiviinii syntyneisiin ja suku-
nimestd, jokaisesta etuni-
mestd (tai jos ne eiviit koko.
naan vaikkapa kirjoitustavan
vuoksi tdsmdnneet, niin etu-
nimen alkukirjaimesta), enti-
sestd sukunimestd ja ty6nan-
tajasta sai tunnistuspisteitd.

]os pisteitd ei kerfynyt tai ker-
tyi vdhdn, katsottiin henkil6
uudeksi ja annettiin uusi nu-
mero. ]os pisteitd tuli paljon
eikii ollut ristiriitaisia tietoja
(toisen etunimen puuttumis-
ta ei pidetty sellaisena), oli
\rse sarnasta henkil6std ja uu-
det tiedot voitiin vied?i rekiste-
riin aiemman tyduran jatkok-
si. Ndiden kahden ryhrndn v6-
liin jiii tunnistuspareja, jotka
vain ihmissilmiillii voitiin rat-
koa suuntaan tai toiseen.

ErSSseen perheeseen oli nelj6-
lgrmmenluwulla syntynyt kol-
rnost5rt6t. Ylpeii isd oli kolmin-
kertaisen kauneuden heikai-
semSni aivan oikein p65tel-
lyt, ettii jokainen tulokas oli
niiden kahden muun sisar.
Niinpii ensimmdiseksi etuni-
meksi kaikille SISKO (toiseksi
sitten kuninkaallisten nimet
naapurista).
T)'ttiiret tulivat ty6eldmddn
hieman eri aikoina ja olivat
samalla ty6nantajalla useita
jaksoja. Oli siind rekisterin-
pitiijiillii selvittdmistS, kun ko
ne halusi yhdistAd kaiken yh-
deksi ty6uraksi. Harkitsivat
kuulema h6Slahjan ostamista,

kun ensirnm6iseltd sukunimi
avioon rnennessd vaihtui.

Kaksosten osalta tunnistusta
j ouduttiin parantamaan, vaik-
ka heiddt perheen sisiilld jo
ennen tunnustakin oli voitu
erottaa. Myds.rnuutama p?11
samana pdivInd syntyneitd
samannimisii on Suornesta
loytynyt. Pohjois-Karjalassa
olivat Niemen Matit jopa sa-
malla hakkuu$r6maalla. Vain
tunnollinen tunnuksen k55rt-
tSminen voi heilld johtaa oi-
keisiin rekister6inteihin.

Henkil6tunnus
liian tehokas
Henkildtunnusta on monissa
maissa kovasti arvosteltu lii-
asta tehokkuudesta. Erityises-
ti t6td mustamaalausta on har-
joittanut Ruotsin tietosuojan
ylijohtaja Anitha Bondestarn.
Hdnen alustuksensa tietosuo
javiranomaisten kansainvdli-
sessd kokouksessa (s56rskuu -
95 Manchester) on julkaistu
Tietosuoja -lehdessii 4/93.

Alustuksessaan Bondestam
vditt65, ettii henkil6tunnus on
avain kaikkiin lukkoihin. Mie
lestiini tietosuojaviranomai-
nen ei ole hoitanut tehtdvddn-
sd, jos "me Ruotsissa olemrne
tottuneet siihen, ettd henki-
lotunnus avaa kaikki ovet. |os
vain voit ilmoittaa henkilonu-
meron, jonka kone hyvtiksyy,
ei kukaan kyseenalaista hen-
kil6llisyyttiisi. Poliisi, sairaala
ja sosiaaliviranomaiset ovat
dllist5rttdviin hdmillSSn henki-
l6tunnusten edessd ja hyvtik-
syvit ne ilman kontrollia."

Samassa alustuksessa kerro-
taan kuinka henkilotunnus
teki narkomaanin. Ertitiltii iii-
dilte ilmoitettiin otettavan
lapsi muualle hoidettavaksi.
Osoittautui, ettd joku huumei-
lija oli toistuvasti ilmoittanut
h6nen nimensd ja henkil6-
tunnuksensa asioidessaan po-
liisien, sairaaloiden yrn. kans-
sa. Tiedot oli levitetty tietover-
koissa ja rekisteriyhdistelyind
niin, etti Datainspektion jou-
tuu 500 viranomaisen ja yri-
tyksen rekisteristd tarkista-
maan ja puhdistarnaan vir-
heelliset tiedot. Eikd voi olla
vauna, ettii kaikki virheet l6y-
tyvet!

Tdssd virhe on rnamrnutti-
rnaisessa, l6ysdss6 tietojen
luovuttamisessa. Olisiko se
hankalammin, ilman tunnus-
ta tehtyn?i ollut rajatumpaa?
Toisaalta hallintomenettely
on poskellaan, jos ndin hanki-
tut tiedot vaikuttavat enem-
m6n kuin asianomaisen kuu-
leminen. Ehkiipii ruotsalais-
ten olisi syytii lisiitii rekisteri-
tietojensa tarkistamista. Hen-
kilStunnus-raukkaa ei voi
syyttiiii siitd, ettd ndin on kAy-
nyt. Sehdn varmaan kiltisti
auttoi my6s selvittelyty6ss[.

Henkil6tunnus
kansainviilisessfi
kanssakdynnissd
Kolmekymmentd nuoruus-
vuottaan henkil6tunnus on
kotimaassa hoitanut hyvin
tehtiviiin. Sen tarkistus-
merkki on erittdin virheitd
paljastava: kaikki yhden nu-
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meron muuttumiset ja nu-
meroiden paikan vaihtumiset
jiiiiviit kiinni. Tosin kai yleisin
virhe valitettavasti on ollut
tarkistusmerkin itsensd vdd-
rinlukemisessa kuten 4 jaYtai
5 ja S.

Vaan jospa huhtikuun 14. ptii-
vdnii 70 vuotta tdyttdvd herra
L4042+0192 juhli merkkipdi-
viiSnsii Ruotsin lautalla. Siell6
hdn saattoi kohdata aivan sa-
mannumeroisen miehen,
ruotsalaisen pian BO-vuotiaan.
Vaikka Suomen henkil6tun-
nus, personbeteckning, eroaa-
kin sekd rakenteeltaan ett6
tarkistusrnerkin laskernista-
van osalta Ruotsin henkil6nu-
merosta, personnummer, voi
kummassakin maassa olla tdl-
laisia ndk6isin puolin yhte-
neviiisid lukupareja.

Niilld henkil6illii, joiden s1m-
$rmd on viime vuosisadalla,
vuonna 1900 tai 1932 taikka
my6hemmin, ei ole syytdhuo-
leen. Heilld ei voi olla tunnus-
kaimaa Ruotsissa. Ei myos-
kddn niillii, joiden tunnus
piiiittyy kirj aimeen, sillS Ruot-
sissa tarkistusmerkit ovat nu-
meroita. Muilla tarkistus-
merkki osuu samaksi suun-
nilleen joka lqrynmenennelld.

Kun 65-vuotiaita ja sit6 van-
hempia meilld on ldhemrnds
700 000, heisti mahdollisuus
kaimaan on noin 22 000:lla.
|oukkoon voi rnahtua sellai-
nenkin tyyppie 010101-2526
tai 3 LL23L4152 oleva henkil6,
jolla on sama tunnus molem-
mista maista.

Ttrlevaisuuden
korttipelit
Niin kuin kuusi\rmrnentdlu-
vulla toivottiinkin, henkilG
tunnus levisi nopeasti eri re.
kistereihin. Varsin hyvin se on
ollut saatavissa verokirjalta,
sittemmin verokortilta ja ajo.
kortista.

Kun henkil6tunnus niiin oli
tullut tutuksi, esitettiin, ettd
ty6eldkekortin antamisesta
luovuttaisiin. Korteista en-
simrn6.isen6 sitd varsin uskol-
lisesti kannettiin mukana ja
sen laminointi rispaantui. Ka-
donneen tai kuluneen kortin
tilalle jouduttiin kirjoitta-
rnaan uusi. Vuonna 1976 ase-
tusta muutettiin ja kortti jiii
pois kdyt6stii. Edelleen niitd
ndkee eliikeasian yhteydessii
ja uusiakin pyydetiiiin.

Sairausvakuutuskortti on pa-
riin kertaan uudistettu. Nyt-
temmin se on pankki- ja luot-
tokorttien kokoisena Kela-
korttina jokaisella suomalai-
sella. Kortin voi ostaa myos
kuvallisena.

Kelan kunnianhimoinen haa-
ve jakaa kaikille kuvallinen
kortti yhteisty6ssd poliisin
kanssa, ei toteutunut. Sellai-
nen kortti olisi voinut olla
avain moniin rekistereihin,
mutta avain, jota henkil6 itse
kantaisi.

Tekniikan kehittyessii on eri
tahoilta identifiointiin tarjolla
uudenlaisia korttiratkaisuja.
Enii6 ei ole tarpeen korttiin
niikyviisti kirjoittaa henkil6-

tunnusta, vaikka se kortin tie.
toihin sisiiltyisikin.

|o mainitun Tietosuoja-leh-
den Hyvd tietdi-palstalla kir-
joitettiin, ettii tietojiirjestelmi
on toteutettava siten, ettii ha-
kuavairnena ei kiiytetd arka-
luonteisia henkilotietoja; esi-
merkiksi henkilotunnuksen
keyttd hakuavaimena tulee
rajata mahdollisimman vd-
hiiiseksi. Tdllaista luonneh-
dintaa henkil6tunnuksen ja
arkaluonteisuuden vdliltS en
ole tavannut rnuualta.

Tietosuojakeskustelu pitiiisi
henkilStunnuksen parjaami-
sen sijasta viedd kahteen ydin-
kysymykseen. Saako ensinn6-
kin ihmisen tietyssd tilantees-
sa sisdllyttiiii johonkin lornak-
keeseen, luetteloon, rekiste-
riin tai vastaavaan. Saako tun-
nistetun ihmisen dokumen-
teissakin identifioida. Jos vas-
taus on my6nteinen, on sulaa
hulluutta vaatia, ettd tdmdn
tulee tapahtua kustannuksil-
taan kalliilla taikka virhealt-
tiilla tavalla.

Toinen ydinkysymys on, mitd
tietoja ihrnisestd saa yhdistel-
lii ja mitii ei. Sddnn6sten tulee
koskea tietojen yhdistelemis-
td, ei yhdistelernistekniikkaa.
|os ihmisen itsensd pitiiii tie-
t55 hdnestd kiiytetty nurrrero,
on viisainta keyftee henkilo-
tunnusta.

IOUKO STRKESALO
Eliihe hr-u ahe shuhs en
uaratoimitusjohtaja
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Tyoeld keyhtioiden ti I i n pddtokset ndyttdvdt

SYOKSYKIERRE
OIKENEMASSA
Tyoeldkeyhtioiden omat aruiot n i iden toi m i n nasta
vuonna 1993 vaihtelevat tyydyttdvdst6 hyvin
tyydyttdviin kautta hyvdHn. Kun otetaan huomi-
oon lama ja julkinen keskustelu ty<ielSkejdrjestel-
mdn ongelmista, arvioita voidaan pitid jopa yl!5t-
tivind. Ehka arvioita onkin syyte tarkastella niitd
vaihtoehtoja vastaan, mihin tilaan yhti<it olisivat
voineet tdssd tilanteessa joutua.

Kiiytettdvissfi' olevien yhti6i-
den hallitusten toimintaker-
tomuksissa ei ilmaista huolta
ty6eliikejiirjestelmdn kohta-
losta eikd juuri puututaty6el6-
kej drjestelmiistd julkisuudes-
sa kdytiiviitin keskusteluun.

Ilmeisesti ne tahot, jotka par-
haiten tu ntevat ty6eldkej firjes-
telmdn tilan, suhtautuvat
luottarnuksella sek6 Suomen
talouden ettd siihen viistii-
miittii kytketyn ty6eliikejiir-
jestelmdn tulevaisuuteen ja
kykJ.yn yhteisvoirnin ratkais-
ta edessd olevat ongelmat.

Kuitenkin enniityksellisen sy-
vii ja pitkii lama vaikutti my6s
vuonna 1995 merkittdvdsti
ty6eliikevakuutusyhti6iden toi-
mintaan. Laman johdosta
edelleen kasvanut ty6tt6m5,rys
merkitsi vakuutettujen ty6n-
tekijdiden rniiiriin pienene-
mistd jo kolmantena per?ittiii-
send r,rrotena,

Merkit talouden sy6ksykier-
teen oikenemisesta alkoivat
niilcyA vuonna 1993 rny6s ty6-
elfikeyhti6iden tilinpiiiit6ksis-
sii. T\-rloslaskelmissa se heijas-
tui selvimmin aikaisempina
wuosina tehtyjen arvonalen-
nusten palautumisena. M66rii
oli liihes miljardi markkaa.

Vaikka lama vei ty6eliikeyhti-
6iden toimintapddoman pe-
lottavan alas, ty6el6keyhti6t
niil'ttiivdt selviybyviin lamasta
selvdsti pankkej a parernrnin.

Vuoden 1995 TELvakuutettu-
jen m56rd pieneni ldhes seitse.
mAn prosenttia. Lasku vuo-
desta 1990 on perdti viiden-
nes. Yritysten konkurssien ja
maksukyvytt6myyden vuoksi
vakuutusmaksuj en luottotap
piot siiilyiviit edelleen korkei-
na. Ne olivat ldhes 400 miljoo-
naa markkaa.

Vakuutus-
rnaksutulo kasvoi
TEL:n mukaisen peruselSke-
vakuutuksen maksutulo kas-
voi yhti6iss?i noin 18 prosent-
tia. Sen kasvu johtui koko-
naan TEL:n maksutulon 28
prosentin noususta eli pal-
koista laskettuna 14,4 prosen-
tista 18,5 prosenttiin. Maksu-
tulon kasvu jei tete pienem-
mdksi, koska vakuutettujen
palkkasumma pieneni noin
seitsemiillti prosentilla.

Vakuutettujen lukumiiiirii pie
neni vuoden 1992 890 000:sta
830 000:een. Vuonna 1995
tydntekijiit osallistuivat en-
simmSisen kerran suoraan
peruseldketurvansa kustanta-
miseen. T!6ntekij6iden osuus
noin 16,8 miljardin maksutu-
losta oli noin 2,7 miljardia
markkaa eli kuudennes.

YEL:n mukaisen vakuutuk-
sen maksutulo sdilyi melko
tarkkaan edellisen vuoden ta-
solla, samoin yrittdjien luku-
miiiirii, mikd oli l6hes 160 000.
Ttillii hetkellii YEL:n alaisten

yrittdjien m65rd on yhti suuri
kuin maatalousyrittdjien
m6615. Yrittdjivakuutusten
voimaantullessa, vuonna
19 70, maatalousyrittiijiii oli lii-
hes nelinkertainen mddrd.

Vakuutusmaksutulo kokonai-
suudessaan oli liihes 19 miljar-
dia markkaa. Luottotappiot
vakuutusmaksuista olivat
noin 400 miljoonaa markkaa.
Maksutulolla mitattuna seit-
semdstd yhti6stii suurimman
yhti6n markkinaosuus oli kol-
mannes, Prenrmrrran noln
kolmassadasosa.

Eldkernenon kasvu
poikkeuksellisen
prenr
Vaikka yksityisen sektorin
tyoel6kemeno kasvoi vuonna
1995 hiukan yli viisi prosent-
tia, niin vakuutusyhti6iden
tuloslaskelmiin kirjattu elti-
kemeno siiilyi melko tarkkaan
vuoden 1992 tasolla, eli 77,3
miljardina markkana. Ero se
litgy sillii, etti yhtiot kirjaavat
el6kemenon tasausjdrjestel-
mdstd saadulla tai sinne mak-
setulla erdlld korjattuna.
Tdmd merkitsee sitd, ett6Tlot-
t6myyskassojen keskuskass an
maksu, joka on tarkoitettu
eldkkeiden ty6tt6myyslisiin
kustantamiseen, viihentdi yh-
ti6iden tuloslaskelmaan kir-
jattua eldkemenoa.

Eliikkeitii yhti6t maksoivat
noin 550 000 el2ikeliiiselle.
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Heiddn lukumiiiiriinsii lis65n-
tyi noin nelji prosenttia.

Aikaisempaan verrattuna
poikkeuksellisen pieneen ko
konaiseldkemenon kasvuun
vaikutti TELindeksin lisdyk-
sen vdhdisyys. Se johtui aktii-
vien ansiotason sSilSrmisestd
Itihes ennallaan ja elinkustan-
nusten vdhdisestd noususta,
mutta myds siitd, ettd vakuu-
tettujen osallistuminen eldk-
keiden kustannuksiin huomi-
oitiin eliikeindeksid m66-
rittiessdin. Siksi elikeldisten
saama indeksikorotus piene.
ni 1,5 prosenttiyksikk6ii ja oli
vain 0,4 prosenttia.

Sijoitustoirninta
rnuutosvaiheessa
T!6eliikeyhti6iden sijoitustoi-
minta oli vuonna 1993 koko
ty6eliikejiirjestelmdn histori-
an ajan suurimmassa muutos-
vaiheessa. Tdrn6 johtui ennen
kaikkea siit6, ettd laman seu-
rauksena investointitoiminta
Suomessa on supistunut l6hes
olemattomiin. Yritykset ndyt-
tiivtit pyrkineen ennen kaik-
kea omavaraisuusasteen pa-
rantamiseen. Se niikyi pyrki-
myksenii pienentiiii velka-
taakkaa ja pyrkirnyksend ra-
hoittaa viihiiiset investoinnit
tulorahoituksen ja oman p66-
ornan -tlSppisen rahoituksen
avulla.

T!6eltikeyhtidissd pieneniviit
sekii takaisinlainauksen etti
normaalin sijoituslainauksen
kokonaismddrdt, molemmat

noin kolme miljardia mark-
kaa. Takaisinlainauksen mdd-
rd verrattuna vastuuvelkaan
pieneni 52 prosentista 44 pro.
senttiin. Vastuuvelan mddr6
oli 51.12.1995 noin 115 miljar-
dia markkaa.

Sijoitustoiminta kohdistui
pddasiassa joukkovelkakirjoi-
hin,joiden kanta kasvoi perdti
yli 10 rniljardia rnarkkaa.
]oukkovelkakirjat lienevdt
pddasiallisesti Suornen val-
tion liikkeelle laskemia. N6yt-
tiid siltii, ettii joidenkin ekono-
mistien vaatimus Suomen ra-
hoitusmarkkinoiden saatta-
misesta "nykyaikaiselle" ta-
solle elwytttimdlld joukkovel-
kakirj amarkkinat t5r6eliikeva-
roilla, on toteutunut. Miten
onnellinen toteutunut kehitys
todellisuudessa on, on koko.
naan toinen kysymys.

Sijoitustoiminnan tuotot,
noin yhdeksiin miljardia
markkaa, kasvoivat edellises-
td vuodesta noin 10 prosent-
tia. Kasvua voidaan pitdd ilah-
duttavana, kun otetaan huo-
mioon vastuuvelan noin 10
prosentin kasvu ja yleisen kor-
kotason merkittdvi alenema
vuodesta 1992,
Sijoitustuottoihin sisdltyi ai-
kaisempina vuosina tehtyjen
osakkeiden arvonalennuksi-
en palautuksia yli 900 miljoo-
naa markkaa. Samanaikaises-
ti sijoitustuottoja pienensivdt
ldhinnd kiinteist6jen noin 700
miljoonan markan arvonalen-
nukset. Kiinteist6istii tehtyi-

hin arvonalennuksiin vaikut-
tivat rnerkittiiviisti sosiaali- ja
terveysministeri6n uudet oh-
jeet, jotka edellyttdvdt kiinteis-
t6jen tuottoarvon ottamista
arvostuksen pohjaksi.

Liikekulut
kurissa
Liikekulut yhti6issii pysyiviit
edellisen vuoden tasolla eli
noin 600 miljoonana markka-
na. Liikekuluista nousivat ld-
hinnfi sosiaalikulut, minkd se-
litystii ty6voimavaltaisten t5ro-
eldkeyhti6iden ei tarvitse kau-
kaa etsid.

Liikekulut olivat vakuutus-
maksuista 5,2 prosenttia sekii
vakuutusmaksujen j a sijoitus-
tuottojen summasta 2,1 pro-
senttia, ElSkemenosta lasket-
tuna liikekulut olivat 5,5 pro-
senttia.

Liikekulut on saatu pidettyii
erittdin hyvin kurissa. Kuiten-
kin jatkossa jouduttaneen hy-
vdksymdSn liikekulujen nou-
su, joka johtuu ty6eliikejdr-
jestelmiidn jatkuvasti tehtii-
vistd muutoksista ja yrnpiiris-
t6n muutoksen aiheuttamista
vaateista muun muassa sijoi-
tustoiminnan, kuntoutuksen
jne. osalta.

ASKO TANSKANEN
Ke shiniiis en u ahuut;ttsyhtt i)

Elake-Varman
uaratoimifisjohtaja

a
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Tyoeldkelaitosten toi m i nta
vuonna 1993

Viime vuosi oli tyrieldkejdrjestelm6n hallinto-
rakenteelle poikkeuksellisen tapahtumarikas.
Eldkeyhtioiden ja -laitosten vuosikertomuksissa
kerrotaan vuoden tapahtumista ja toiminnoista,
joista Ty6eldke-lehti on saanut lyhyet luonnehdin-
nat.

ELAKE.KANSA
Vuosi 1995 oli EldkeKansalle
monilta osin hankala, jopa
dramaattinen. Yhteistyossii
Yritys-Kansan kanssa oli luotu
kasvun toimintamalli, joka
ehti osoittaa toimivuutensa
kaikkien aikojen parhaana
siirtoliiketuloksena. Omista-
jan, Eka-yhtymdn ajautumi-
nen yrityssaneeraukseen lo-
kakuussa muutti kuitenkin ti-
lanteen tiiysin. Toiminnalliset
riskit lis6dntyiviit ja yrityssa-
neerauksen seurannaisvaiku-
tuksista aiheutui luottotappi-
oita.

Suurin vaikutus El6ke-Kan-
san toirnintaan on kotimaan
Kansa-yhti6iden j akautumi-
sella. Vahinkovakuutusos ake.
yhti6 Kansan rn54rrnisen yhte
ydessd konserniin kuuluvan
Henki-Kansan tasetta vahvis-
tettiin yhteensd 432 miljoonal-
la markalla. Tdmd turvasi sa-
malla Eliike-Kansan aseman.

Saatavilleen Ekasta Eldke-

Eldke.Kansalle nimitettiin
uusi hallitus helmikuussa,

puheenjohtajana toimii
SAK:n talouspddllikk6 Mikko
Paiho. Yhti6n uusi toimitus-
johtaja on Kari Nieminen, jo.
ka on aikaisemmin toiminut
Kansa-konsernin sijoitusjoh-
tajana.

Kesdkuun 1994 alussa eldk-
keelle siirtyvd Altti Aurela ku-
vaa Vahinko-Kansan myyn-
nin jilkeen symtynyftii Kansa-
kokonaisuutta Ydin-Kans aksi,
yhti6pariksi, jossa on edelt6-
neen Kansa-konsernin tasees-
ta jiiljellti viisi kuudesosaa ja
suhteellisesti kannattavirn-
mat toiminnot. Toiminta-aja-
tus on kuitenkin muuttunut
kasvustrategiasta kustannus-
ten sddsto6n.

- Suuri kustannustekijii on ai-
kaisemmin ollut Eliike-Kan-
san kokoon ndhden mittava
Kansan kentt6organisaatio.
Sellaista ei tydeliikeyhti6 viilt-
tdmdttd tarvitse, Altti Aurela
toteaa.

teilld kustannuksilla perintei-
siin vahvuuksiinsa nojaten.

)K ELAKE-IGNSA

Kansalla on tdysimtiiirdiset va-
kuudet. Tloeliikeyhtioiden - Hyvdn palvelun voimme yl-
tuorehallintosopimusvahvis- ltipitiiti puhelinpalvelulla ja
ti edellytyksidL omistuksesta omalla myyntihenkil6stdllii.
riippumattomaan toimintaan Yhteisty6 Henki-Kansan kans-
pddvelkojana Ekan yrityssa- sa on tdrke66 erityisesti YEL
neerauksessa. vakuutusten myynnissd. Niin

Eliike- kuin Henki-Kansakin
toimivat jatkossa pienellii or-
ganisaatiolla ja alhaisilla kiin-

20 TYoELAKE elll



ELAKE.SAMPO
EliikeSammon toiminnan ja
tuloksen kannalta monia mer-
kittiiviii tapahtumia sisdltdnyt
vuosi 1995 oli hyvii. Yhti6n
asema selkiintyi ja asiakas-
tyytyviiisyys on kohentunut.
Yhti6n maksutulo oli 3 647
miljoonaa markkaa eli 11,5
prosenttia edellisvuotta
enemmSn. Sijoitustoiminnan
nettotuotot kohosivat 19,5
prosenttia 1 671 miljoonaan
markkaan,

As i akastyytyvdisyystutkimu s
osoitti, ettii valtaosa yhti6n
asiakkaista on saamaansa pal-
veluun hyvinkin t54rtyviiisiti.
Syksynii 1993 aloitettu selkei
profiloituminen Sampo-ryh-
mdssd ltihti asiakkaiden odo,
tusten pohjalta.

Vakuutuskanta pieneni jon-
kin verran asiakasyritysten
konkurssien ja vaikean tyol-
lisyysongelman takia. Keski-
ndinen Vakuutusyhtio Var-
man siirtyminen Pohjola-ryh-
mdn omistukseen alkukesdstd
1993 vaikuttaa my6s kuluva-
na vuonna asiakaskunnan
mii6rddn.

ELAKE.VARMA
Laman vaikutukset heijastui-
vat my6s ElSke-Varrnan toi-
mintaan. Siit6 kertoivat asia-
kasyritysten konkurssiluvut,
lomautukset ja kasvanut ty6t-
t6mien m66r6, mitkii kaikki
yhdessd pienensivdt vakuu-
tettujen ty6ntekij6iden luku-
mdiirdd. Ndin siitikin huoli-
matta, etti uusia TELvakuu-
tuksia tehtiin tuntuvasti
enemmdn kuin edellisend
vuonna.

Laman vaikutukset ndlqrivdt
my6s viihentyneind inves-
tointeina ja lainakanta laski,
kun se tdhdn saakka on tasai-
sesti noussut. Yhti6n likvidi-
teettiaste nousi huippuunsa,
kun samanaikaisesti yritykset
keskittyiviit taserakenteensa
vahvistamiseen. Merkittdvd
osa likviditeettiylijiitirniistii
ohjattiin valtion joukkovelka-
kirjalainoihin, joiden mddrd
kasvoi ltihes viisinkertaiseksi
vuodesta 1992.

Sijoitusomaisuuden kirjanpi-
toarvo oli vuoden p6Sttyessi
L4773 miljoonaa markkaa. Li-
s6ksi muuhun rahoitusornai-
suuteen kirjattiin rahamark-
kinasijoituksia 3 085 miljoo.
naa markkaa,

Kuluneena vuonna tehdyt si-
joitukset painottuivat korko.
instrumentteihin. Uusien
asiakasluottojen mddrd jdi 562
miljoonaan markkaa, Luotto-
jen kysyntiii heikensiv6t in-
vestointien vihAisyys sekd
vaikeudet vakuuksien jdrjes-
telyissii.

Vakuutettujen lukum55r6 oli
l6hes 207 000. Eliikkeensaa-jien lukumii2irii kohosi vuo-
den 1995 lopussa 101 000 hen-
kil66n. Eldkemeno oli 5 289
rniljoonaa markkaa.

Yhtion liikekulut laskivat li-
sddnt5rneestd ty6m66rdst5
huolimatta noin 4 prosenttia
155 rniljoonaan markkaan.

Ttrrvaavien vakuuksien vuok-
si luottotappiot olivat ainoas-
taan I miljoonaa markkaa,
kun koko sijoitusomaisuus oli
33 500 miljoonaan markkaa.
Sijoitustoiminnan nettotuo-
tot kasvoivat runsaat 500 mil-
joonaa ja olivat yhteensd l6hes
5 000 miljoonaa markkaa.

Vakuutusmaksutulo kasvoi
selvdsti, mikd ptiiiosiltaan joh-
tui maksutason korotuksesta.
MaksetLujen eliikkeiden m65-
rd kasvoi sekin,joskin selvisti
viihemmdn kuin vuotta aiem-
rnin.

Ty6mddrdn kasvusta huoli-
matta liikekulut jopa laskivat
edellisesti vuodesta ja ne oli-
vat alhaisimmat neljdiin vuo-
teen.

Vuoden lopussa yhti6n toimi-
tusjohtajana 14 vuotta toimi-
nut ja kaikkiaan runsaan 30
','uoden ty6uran yhti6ss6 teh-

nyt |uhani Kolehrnainen siir-
tyi eliikkeelle. Hdnen seuraaja-
naan aloitti yhti66n Teolli-
suusvakuutuksesta siirtynyt
Paavo Pitkdnen. Kolehmai-
nen jatkaa EldkeVarman hal-
lituksessa sen varapuheenj oh-
tajana.

Vuoden 1992 lopulla toteute.
tun alan rakennejiirjestelyn
seurauksena Eliike-Varma
omistaa noin kolmanneksen
ElSke-Sammon osakekannas-
ta. Vuoden aikana yhti6t ovat
kSlmnisttineet useita projek-
teja liikekulusddstdjen saavut-
tarniseksi. Niinpd EldkeSam-
mon kanssa sovittiin muun
muassa tietojenkiisittelytoi-
mintojen yhdistiimisestd Oy
Eliikesysteemi Ab:hen, jonka
osakkaaksi Eliike-Sampo liit-
tyr.
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ILMARINEN
Viime vuosi merkitsi Ilmari-
selle suunnan kiiiintymistii
positiiviseksi. Maksutulo kas-
voi maksuprosentin nousun
vuoksi liihes 13 prosenttia,
vaikka palkkasumma pieneni
tyott6myyden, lomautusten
ja konkurssien vuoksi. Ilmari-
sessa vakuutettujen yritysten
palkkasumma aleni vdhem-
mdn kuin yksityisilln aloilla
yleens6, sillii yhti6 sai vuonna
1 995 suuria vastuunsiirtoja.

Siirtoliikkeessd pSdstiin toisin
kuin parina aikaisempana
vuonna positiiviseen tulok-
seen sekA TELvakuutettujen
ettii y'rittiijien osalta. IJusia va-
kuutuksia tehtiin my6s aiem-
paa enemrndn, YELvakuu-
tukset lisddntyiviit liihes kol-
manneksen.

Osakesijoitusten arvo ldhes
kaksinkertaistui p66asiassa
pdrssikurssien nousun vuok-
si. Sijoitustoiminnan netto-
tuotot kasvoivat 1 5 prosenttia.
Tiukoista vakuusvaatimuksis-
ta huolimatta lainoista jou-
duttiin aikaisemmista vuosis-
ta poiketen kirjaamaan luot-

Vaikka eldkehakemusten
mdAr6 oli enndt5rssuuri, pal-
velutaso siiilyi ja Ilmarinen
k?isitteli eldkehakemukset no.
peammin kuin eldkelaitokset
keskimdiirin. Laadusta ei tin-
gitty nopeuden kustannuksel-
la: Ilmarisen eldkeratkaisut
ovat pitSneet edelleen hyvin
sekd eliikelautakunnassa ettA
vakuutusoikeudessa.

Ilmarinen siirtyi viime vuo-
den lokakuun lopulla el6kkei-
den kdsittelyssii ja laskennas-
sa uuden jdrjestelm6n kdyt-
t66n. Se on kaikilta osiltaan
ajantasainen ja sen avulla var-
rnistetaan joustava ja nopea
eldkkeiden kiisittely.

Ilmarisessa ollaan luomassa
vakuutusten hoitoa varten
kaikki vakuutuksenottajat
kattava rekisteri, josta on otet-
tu kiiytto6n TELasiakkaita ja
lainakantaa koskeva osa. YEL
asiakkaat liitet66n rekisteriin
tdmdn vuoden aikana.

korkotason takia. Lainansaa-jan tai takaajan aloitteesta
maksettiin lainoja takaisin lii-
hes 500 miljoonaa rnarkkaa,
mikd oli 21-kertainen mddrd
vuoteen 1992 verrattuna.

Atk-jdrjestelmien kehittdmis-
tii jatkettiin. Lainojen atk-
jirjestekndd uusitaan. My6s
asiakasrekisterii perustetaan.
Kuvakdsittely tekee tuloaan.
LELvakuutusrnaksutiliQzsten
kdsittelyssd on tavoitteena
korvata valtaosa atk-kirjoituk-
sesta kuvankdsittelyllii vuo-
den 1994 aikana.

Esiintyrrien taiteilijoiden eld-
kekassan vakuutusmaksutulo
kasvoi 7,5 prosenttia edelli-
sestd vuodesta. Esiintyrrillii
taiteilijoilla on ollut lcysyntiiti
my6s huonoina aikoina.

Vakuutusmaksujen laimin-
ly6ntejii todettiin toiminta-
vuonna puolet vdhemmdn
kuin edellisend vuonna. Nii$-
tiiii siltii, ettii yleinen tietoi-
suus TaELeliikelaista ja sen
soveltamisesta on lis iiiintynyt.

LELWOELAKEKASSA
Laman seuraukset koskettivat
\,1ronna 1995 usein juuri LEL
T!6eldkekassan asiakkaita.
LELvakuutettujen rndSrd ale.
ni noin 40 000 henkilolld ja
palkkasumma ldhes neljiin-
neksellS. Pahiten lamasta kdr-
si rakennusala. Muihin LEL-
aloihin nihden satama-alan
kehitys oli tdysin vastakkaista.
Tuotannon kasvu vientiteol-
lisuudessa ja viennin voima-
kas lisiidntyminen vahdittivat
satarna-alan kasl,ua.

LEL T!6eliikekassa jatkoi hoi-
tomenoissaan edelleen tiuk-
kaa sddstolinjaa. Hoitokulut
ovat alentuneet kahden viime
vuoden aikana yhteensd 15,7
prosenttia.

Eliikelinjalla varauduttiin
vuoden 1994 alusta voimaan
tulleisiin muutoksiin ja ETA-
sopimuksen voimaantuloon.
Alkuvuoden 1994 kokemus-
ten mukaan uusista eliikeha-
kemuksista noin 70 hakemus-
ta kuukaudessa on sellaisia,
joiden ratkaisussa ETA-sddn-
n6kset otetaan huomioon.

Eliikkeitd haettiin l6hes yhtd
paljon kuin edellisend vuon-
na. Uusia eldkkeitd my6nnet-
tiin 10 500.

LEL T)deliikekassa on osal-
listunut vuoden 1995 alusta
yhdessd jdrjest6jen ja viran-
omaisten kanssa harmaiden
markkinoiden rajoittamiseen
antarnalla LELrnaksutodis-
tuksia. Liittiimiillii todistuk-
sen urakkatarjoukseensa yri-
tys voi osoittaa rakennutta-
jalle tai piiiiurakoitsijalle hoi-
taneensa vakuutusmaksut
asianmukaisesti. Tarkastus-
osasto antoi tdllaisia todistuk-
sia viime vuonna noin 4 000.

Vakuutusmaksujen laimin-
ly6ntejii todettiin 157 miljoo
naa markkaa. Niistd ldhes 90
prosenttia oli rakennusalalta.
Konkursseissa valvottiin noin
550 ty6nantajan LELmaksu-
ja. Luottotappioita vakuutus-
maksusaamisista kirjattiin 52
miljoonaa markkaa.

Lainoj a maks ettiin ylimiiiiriii-
sesti takaisin alhaisen yleisen

Glut

Uusia eliikkeitd Esiintyvien
taiteilijoiden eldkekassa
my6nsi 119 vuonna 1995.
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totappioita.

Yhtidn vakavaraisuus vahvis-
tui merkittiviisti. Toirninta-
pddoma ylitti 1S-kertaisesti
vakuutusyhti6lain edellyttii-
miin v[himrn[ism66rdn. Il-
marisen mahdollisuudet
maksaa asiakashyvityksid pa-
ranivat huomattavasti, sill6
yhti6 siirsi 100 miljoonaa lis6.-
vakuutusrahastoon kiiytettii-
vdksi asiakashyvityksiin.

Positiivista kehitystii viirne
vuonna merkitsi my6s se, ettii
ytitysten kyky huolehtia va-
kuutusrnaksuista on vahvistu-
nut ja maksutappiot vakuu-
tusmaksusaamisista alenivat
noin kolmanneksen.

Liikekulut pysyiviit hyvin hal-
linnassa ja kasvoivat noin
prosentin verran.

Viime vuosi oli ty6ntdyteinen.
Yhti6n edustajat ovat k6ytt6-
neet runsaasti aikaa alan yh-
teisissd ty6ryhmissd kehitys-
ty6h6n. Vuodenvaihteen lain-
muutokset ty6llistiviit etu-
pd[ssd eliike- ja atk-osastoja.
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LIV.ALANDIA
ETA-sopimus sekd Suomen
rnahdollinen liittyrninen Eu-
roopan Unioniin rnerkitsevdt,
ettd vuosi 1995 jee oletettavas-
ti viimeiseksi vuodeksi, jol-
loin seki lakisddteinen eliike
vakuutusliike ette vapaamuo-
toinen eldkevakuutus kuului-
vat yhtion toimialaan.

Liv-Alandia jaetaan kuluvana
vuonna. Toiminnan jakautu-
misella kahteen yhti6on on
merkittdve vaikutus Liv-Alan-
dian toimintaan jatkossa. T5-
mdn vuoksi liv-alandialaiset
toivoivatkin eldkevakuutus-
ten etujdrjestdn aktiivisem-
min ajavan heiddn etujaan
integraatioprosessissa.

Suomen taloudellinen taantu-
ma ja pankkilaitoksen akuutti
kriisi leimasivat vuotta 1993.
Vaikka kehitys Ahvenanrnaal-
la on ollutkin muuta Suomea
maltillisernpaa, konkurssit ja
ty6tt6myys lisdiintyiviit voi-
makkaasti. Tiimii vaikutti sek6
maksutuloon ettii luottotap-
pioihin,

Sijoitustoiminnassa kiinnos-
tus vakuutusmaksulainoihin
vdheni ja kanta supistui en-
simmdistd kertaa yhti6n histo'
riassa, Liv-Alandian vLtonna
1995 saavuttarna tulos oli tyy-
dyttiivii synkistii yleistaloudel-
lista olosuhteista huolirnatta.

MELA
Melan vuosi 1995 alkoi valtion
sidst6toimista johtuvalla lain-
muutoksella: MYEL-vakuu-
tuksen vakuutusmaksun
alennusrajaty6tulo pieneni
94 000:sta B0 500 markkaan.
Siksi maksutulo lisiiiintyi,
vaikka vakuutettujen m66rii
vdheni. Melalla oli vuoden lo-
pussa 160 000 vakuutettua.
Eldkevakuutuks en rnaksutulo
oli 634 miljoonaa markkaa.

Vuoden 1995 alusta lakkasi
luopumiselikelaki ja tilalle
tuli luopurniskorvauslaki
(LUKL). Luopurniskorvauksil-
la oli odotettua vdhiiisempi
suosio; niiti haettiin vajaalta
300 tilalta.

,\LdIIIPJA
1993

teen 1993-94 lainmuutoksiin:
alle 5 MYELhehtaarin tilojen
ja alle 12 800 markan ty6tu-
loisten vakuutusten muutta-
miseen vapaaehtoisiksi, va-
paaehtoisten maksullisten va-
kuutusten tekoon perheen-
jisenille, Mela-sairauspiiiv6-
rahan tason laskemiseen
100:sta 75 prosenttiin ja suku-
polvenvaihdoselikkeen ehto-
jen kiris$'rniseen.

Tieto maksuvalmiuslaskelmi-
en pakollisuudesta aiheutti
vuoden loppupuolelle suku-
polvenvaihdoseldkehakernuk-
sissa ruuhkan. Hakemusten
midrii nousi kolmanneksella
edellisestd vuodesta.

MERIMIESELAKEKASSA
Merimieseldkekassan vakuu-
tusrnaksutulo oli 212,9 rniljoo-
naa markkaa. Kasvua edelli-
sestd vuodesta oli 15,5 pro-
senttia, mik6 johtui MELmak-
superusteen noususta.

MEl-vakuutusrnaksua mak-
settiinnoin 190 aluksestaja 11
000 merenkulkijasta. Merilld
ty6skennelleiden henkil6iden
miiiird on viime vuosina ollut
lShes muuttumaton. My6s
merenkulun yhteenlaskettu
palkkasumma pysyr rnelkein
entisell66n.

Merimieselikekassan eldke-
meno oli 557 miljoonaa mark-
kaa. Kasvu edellisestd vuodes-
ta oli alle 2 prosenttia.

Eldkkeensaajien lukumiiiird
kasvoi 0,5 prosenttia. Vuoden
pddttyessi eliikettd nosti noin
B 250 henkil6d.

Merirnieselilkekassan alus-
luottojen kysyntii tytehtyi le-
hes kokonaan, misti syystii
elSkekassan sijoitustoimin-
nan painopiste oli joukkovel-
kakirjasijoituksissa. Niiden
miidrd oli vuoden lopussa
noin 450 miljoonaa markkaa.
Se on jo yli 30 prosenttia sijoi-
tusomaisuudesta.

Korkotason laskusta huoli-
matta kasvoivat sijoitustoi-

minnan nettotuotot 5 prosen-
tilla. Koko sijoitusomaisuu-
den keskituotto oli noin 10,9
prosenttia.

El6kekassan hallintokulut
pienenivdt edellisestd vuodes-
ta. Ne olivat liihes 10 miljoo-
naa markkaa.

ten miiiirii ei juuri lisiiiintynyt.
Eliikkeitii maksettiin 5 363
miljoonaa markkaa.

Tapaturma- ja ryhmehenkiva-
kuutukset seki Mela-sairaus-
piiviiraha mukaan lukien Me-
lan korvausmeno oli 5 270
miljoonaa markkaa ja vakuu-
tusrnaksutulo 701 rniljoonaa
markkaa. Valtion osuus oli
2 557 miljoonaa rnarkkaa, 78
prosenttia etuuksista.

Hoitokulut pieneniv6t edelli-
sestd vuodesta 2,6 prosenttia
ja olivat 83,7 miljoonaa mark-
kaa.

Toimintavuotta leimasi val- Melalla oli vuoden lopussa
mistautuminen vuodenvaih- 216 000 eldkeliiistd. Eltikeldis-
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TAPIOLA
EldkeTapiolan tuloksen voi-
daan katsoa olleen hyvin tyy-
dyttiivii. Kustannustehok-
kuutta kuvaavan kustannus-
liikkeen ylijiitimii on edelleen
voitollinen, ja osoittaa Eliike-
Tapiolan olevan yhden tehok-
kaimmista eliikevakuutusyh-
ti6istd.

TELvakuutusten uusmyynti
kehittyi melko suotuisasti.
Siirtoliike Tapiolaan on pysy-
nyt positiivisena koko 1990-
luvun. Uusien vakuutusten
rnyynti lisridntyi l6hes kol-
manneksella. Vuoden 1993
merkittdviin tapahtumiin
kuului Eldkekassa Maan TEL
vastuun siirteiminen Tapio-
laan toimintavuoden alusta.

Eliike-Tapiolan kokonaismak-
sutulo kasvoi viidenneksen
edelliseen toimintavuoteen
verraten. Nousu johtuu pdd-
osin TEL:n maksukorotukses-
ta. Toisaalta maksutuloa alen-
sivat laman vaikutuksesta
asiakasyritysten palkkasum-
rnien voirnakas aleneminen.
Maksutuloa alensi my6s Eld-
ke-Tapiolan alan keskiarvoon
verraten kolminkertaiset

maksualennukset. Luottotap-
piot saarnatta jddneistd vakuu-
tusmaksuista olivat yli viiden-
neksen pienemmdt kuin
vuonna 1992.

Toimintavuonna EldkeTapio
la panosti erityisesti palvelun
laadun nostamiseen. ATK-so.
velluksia uusittiin ja uudistus-
prosessi jatkuu edelleen. Asia-
kastiedotusta tehostettiin se-
kd laadullisesti ettd mfiiirdlli-
sesti. Eldke-Tapiolan tunnet-
tuus toimintavuonna on
noussut kiitettdvdsti, mikd nd-
kyy osaltaan uusm54mniss6,.

Eldke-Tapiolan toimintaan
vaikuttavien ulkoisten tekij6i-
den vaikutuksiin on rnyds va-
rauduttu. ETA-ratkaisun sJm-
tyminen tuo mukanaan omat
vaateensa. T!6el6kkeet joudu-
taan laskemaan kahdella ta-
valla, vapaamuotoinen eliike.
vakuutus joudutaan siirt6-
mddn Eldke-Tapiolasta toi-
seen Tapiola-yhti66n vuoden
1994 aikana. Ty6el2ikejiirjes-
telmdn lakirnuutokset ovat
myos vaatineet huomiota
osakseen.

VERDANDI

Verdandin vakaa kehitys jat-
kui myds viime vuonna. Vaka-
varaisuus on erittdin hywii ja
yhti6 pystyy vastaamaan sito-
umuksistaan myos tulevai-
suudessa.

TE Leliikevakuutusten myyn-
ti kasvoi 55 prosenttiaja YEL
vakuutusten periiti 61 pro-
senttia edellisestd vuodesta.
Vapaamuotoisten vakuutus-
ten uusm54mti laski runsaat
kolme prosenttia.

Verdandin vakuutusrnaksu-
tulo oli viime vuonna, hen-
kivakuutustoiminta mukaan
lukien, 647 Mmlq jossa oli kas-
vua liki 16 prosenttia. TELva-
kuutuksessa vakuutusmaksu-
tulo nousi 26 prosenttia ja
YEl-vakuutuksessa 13 pro-
senttia. Vapaamuotoisten elii-
kevakuutusten maksutulo ale.
ni 13,7 prosenttia, henkiva-
kuutusten maksutulo puoles-
taan nousi 2,6 prosenttia.

Maksettujen korvausten mdd-
rd oli 515 miljoonaa markkaa,
jossa oli kasvua 7 prosenttia.
Verdandin liikekulut pysyivdt
l6hes vuoden 1992 tasolla.

Verdandin toimintapii6oma
oli vuoden 1993 tilinpiiiit6k-
sessd rnoninkertainen ETA-
sddnn6sten vaatimuksiin n5h-
den. Verdandi on p66asial-
lisesti sijoittanut varansa lai-
noihin, joukkovelkakirjoihin
ja sijoitustodistuksiin. Luotto-
tappiot ovat olleet pienet, ei-
vdtkti mainittavasti vaikuta
tulokseen. PdSosin onnistu-
neen sijoitustoiminnan joh-
dosta, Verdandin hyvitykset
asiakkailleen ovat keskimiiA-
rdisesti maan parhaita.

ETA-siidnn6ksist?i johtuen la-
kis ddteisen eldkevakuutuksen
harjoittaminen samassa yh-
ti6ssd muun vakuutustoimin-
nan kanssa ei endd ole mah-
dollista. Tdmd vuoksi Henki-

vakuutusosakeyhti6 Verdan-
di jakaantui kahdeksi erilli-
seksi yhti6ksi vuoden 1994
alusta.

Eliikevakuutus osakeyhtid Ver-
dandi toimii lakisddteisten
ty6eldkevakuutusten parissa.
Henkivakuutus- ja vapaaeh-
toisen elSkevakuutustoirnin-
nan harjoittamista varten on
Henkivakuutusosakeyhti6 Ver-
dandi. ]drjestelyt ovat puh-
taasti sisiiisiii.

Ll.bd tthtrhL\('sakeyh tlai l?rldndi
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ELAKETURVAKESKUS
El?iketurvakeskuksen raskaas-
ti tappiollinen luottovakuu-
tustoiminta siirrettiin loka-
kuussa 1995 perustettuun, yk-
sinomaan luottovakuutusta
harjoittavaan Vakuutusosake.
yhti6 Garantiaan. ElSketurva-
keskus on yhti6n yksi osakas.

Eldketurvakeskus takaa kui-
tenkin Garantiaan siirtyviille
vakuutuskannalle ylivahinko-
suojan vuoden 2005 loppuun
saakka. Ylivahinkosuoja ra-
hoitetaan tydnantajilta perit-
tdviill2i ty6eldkemaksun lisiil-
le.

Luottovakuutuksen maksutu-
lo oli 252 rniljoonaa markkaa.
Tuloslaskelman rnukainen
ktiyttdkate oli liihes 850 mil-
joonaa markkaa tappiollinen.

Rekistereiden uudistusty6td
jatkettiin kaikin kiiytettiivissd
olevin voimin. Uudistamis-
ty6ssd joudutaan kiinnitti-
miiiin erityistd huomiota pait-
si kustannuksiin my6s pitkdn
aikaviilin linj avalintoihin.

Rekisteriuudistuksen ensim-
mdinen osa-alue, henkil6tieto
sovellus, valmistui touko-
kuussa 1995. Henkil6tiedot
muodostavat ydinalueen, jon-
ka ympdrille keskittyy valta-
osa muista rekisteriosista. Pai-
nopistealue on siirtJrrndssd va-
kuuttarnisasioista eliikehake
musten kiisittelyyn ja eldke-
ratkaisujen rekisteriosiin.

Vaikeutunut tyottdmyystilan-
ne ja varhaiselSkkeiden saan-
tiehtojen muutokset lisiisivAt
selviisti vakuutettujen tiedus-
teluja oman elSketurvan koh-
talosta.

Euroopan talousaluetta kos-
keva sopimus astui voimaan
','uoden 1994 alussa. ETA-sopi-
muksen valmisteluty6 vaati
runsaasti valmistelutyota Ele-
keturvakeskuksessa, joka on
tydeltikeasioiden yhdyslaitos
eli kdsittelevii laitos. Suomen
kannalta tiirkeii Pohjoismai-
nen uusi sosiaaliturvasopi-
mus astui voimaan saman-
aikaisesti ETA-sopirnuksen
kanssa.

Kansainviilistyminen vahvis-
tui Eliiketurvakeskuksen toi-
rninnassa uudistettujen sekd
neuvotteluissa olevien uusien
sosiaaliturvasopirnusten myG
te.

Hallinnon kulut olivat yli 106
rniljoonaa markkaa; kaksi pro-
senttia edellisvuotta vdhem-
men.

TYoELAKE e{ll

Kari Joutsa

25

NIMITYKSET

Rekisteripalvelu- j a neuvonta-ja valvontaosastojen osasto-
piitillik6t vaihtoivat keske-
nddn tehtiiviii toukokuun
alusta lukien.

Rekisteripalveluosaston uusi
osastopSillikl<6 on FK Heihhi
P ouhka ja neuvonta- j a valvon-
taosaston uusi osastopa5Uik-
k6VfK Lemd Lietsald.

Ulkomaisten asiain sihteeri
Anna-RiittaLaohso on 11.5. Iu-
kien nimitetty yhteyspiiiilli-
koksi lakiosastolle. Anna-Riit-
ta Laakson tehtdviin kuuluvat
edelleenkin kansainvilisiin
sosiaaliturvasopimuksiin liit-
tyvdt asiat.

Eldkekassanjohtaja Raimo
Virtonen jei el6kkeelle
30.4.1994. Hiinen seuraajak-
seen on valittu varatuomari
Kari Joutsa, joka toirni ensin
eliikessan johtajana. Toirnitus-
johtajaksi hiinet nimitettiin
1.5.1994 lukien. Varatuomari
|outsa on aikaisemmin toimi-
nut Oy Alko Ab:n konsernihal-
linnossa henkil6st6peallikkG
nii ja asiamiehend Alkon Elii-
kesiiiti6ssS.

Heihki Pouhka

Leqrua Lietsala

Arma-Riitta Laohso
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UUDISTUS mullistaa
R uotsi n eldkeidriestel mdn
Ruotsin eldkeuudistuksen pddmddrdni on va-
kaan ja taloudellisesti sekd stabiilin ettd sopeutu-
van elikejdriestelmi,in luominen. Pddtavoitteina
on lisdksiaikaansaada kiinted yhteys maksujen ia
etuuksien vdlille sekd lisdtd sddstdmist6.

Valtiopdiviit hyrzdksyivit suu-
rella enemrnist6llii 8.6.1994
uuden eldkejdrjestelmiin
suuntaviivat hallituksen esi-
tyksen mukaisesti.

P[5t6s on luonteeltaan periaa-
tepiiSt6s. Esitys on tehty parla-
mentaarisen elSkety6ryhmdn
mietinn6n ja mietinn6std an-
nettujen lausuntojen poh-
jalta. Pii6toksen mukaan uusi
jdrjestelmi otetaan kiiytt66n
1. 1. 1996. Ensimmdiset uuden
jdrjestelmdn rnukaiset el6k-
keet my6nnetddn vuonna
2000. Pitkiin siirtymikauden
aikana elSkkeitii my6nnetddn
molempien jdrjestelrnien mu-
kaan.

Avoinna olevia kysymyksid
ovat edelleen rnuun rnuassa
ty6ntekijiin maksuosuus ja
nk. sopeutusindeksin taso. |at-
kovalmistelua varten hallitus
aikoo asettaa toteuttarnisryh-
min, jonka jiisenet edustavat
sopimuksen takana olevia nel-
jSii hallituspuoluetta ja sosiaa-
lidemokraatteja. Tlontekijdn
maksuosuuden kiisittelyd jat-
ketaan yhdessii ty6markkina-
jiirjest6jen kanssa. |os jatkokd-
sittely ei johda yksimieliseen
ehdotukseen, tulee eliikety6-
ryhmdn hieman muokattu
ehdotus olemaan tulevien rat-
kaisujen pohjana. T!6nteki-
jdn maksuosuus on seuraavas-
sa kSsitelty tdmiin ehdotuksen
mukaan.

Ensisijassa vanhuus-
elSkeuudistus
Uudistus koskee ensisijaisesti
vanhuuseldkej 6rjestelrniiii, jos-
ta rnuodostetaan oma erilli-
nen, itsendinen vakuutusla-
jinsa. Perhe-eliike kustanne-
taan verovaroin, mutta sdilyy
muuten pdiiasiallisesti muut-
tumattomana. Molemmat

eldkkeet hoitaa edelleen Riks-
f6rsdkringsverket.

Tlz6kywytt6myyseldkkeet siir-
ret66n joko osaksi sairausva-
kuutusjiirjestelmdd tai erilli-
seksi vakuutuslajiksi ja kus-
tannetaan toistaiseksi verova-
roin. T!6kyvytt6myyseliikkei-
den kohtaloa selvitellddn erik-
seen rnuun muassa sairaus- ja
ty6tapaturmaty6ryhmii s s d, j on-
ka md2irdaika loppuu joulu-
kuussa 1994.

Nykyinen elfike
jiirjestelmii
ja palkkakatto
Ruotsin nylqrinen eliikejiirjes-
telmi voidaan jakaa kolrneen
osaan: lakisdSteinen, sopi-
muspohjainen ja yksityinen.
LakisdAteistd kansaneliikettd
maksetaan kaikille asumisen
perusteella. Ansioty6n perus-
teella maksetaan lakisd6teistS
lis2iel2ikett6, jota kutsutaan
ATP-eliikkeeksi. Nykyisessii
jiirjestelmdssi ATP-eldkettd
ansaitaan korkeintaan 22000
Ruotsin kruunun (v. 1994)
kuukausipalkasta.

Katon ylittdvdn palkan osalta
eldke on jiirjestetty ty6nanta-
ja- ja ty6ntekij 6jdrjest6jen viili-
silld sopimuksilla. Ldhes kai-
kille palkansaajille on luvassa
sopimuspohjainen vanhuus-
eldkeetuus, sill6 eldkettii an-
saitaan my6s katon alittavan
palkan perusteella.

Yksityisturvan laajuudesta ei
ole tilastoa, mutta se on huo-
mattavasti suurempi kuin
Suomen yksityiseldketurvan
piiri.
Eliikety6ryhmdn mielestd ny-
lgristen jiirjestelmien (lakisiiii-
teinen, sopimuspohjainen ja
yksityinen) keskinSinen suh-

de pitdisi siiilyniiii my6s tule
vaisuudessa. Ndin rnistiiiin
jdrjestelmiistd ei muodostuisi
liian laajaa. Lisdksi ty6ryh-
rndn mukaan ei ole kohtuul-
lista, ettd pakollisessa jSrjestel-
miissd mydnnetdiin eliikeoike-
us ilman tuloille asetettua kat-
toa. ]otta elSkejdrjestelmien
vd'linen suhde pysyisi nyky-
Iaajuisena siiilytetidn lakis6S-
teisen elikkeen palkkakatto.
Se sidotaan talouden kasvuun
eik6, kuten nylgrisin, yleiseen
hintakehitykseen.

Ongelrnat
ATP-jiirjestelrndssd
Nykyisen el6kejdrjestelmiin
vakauden uhkana nihdddn
Ruotsissa se tosiasia, ettd el6-
keetuudet ovat suhteellisen
riippumattomia pitkiiaikai-
sesta taloudellisesta kasvusta,

Nykyistii ATP-maksua luon-
nehditaan mietinn6ssii pdd-
osin veroksi, sillii maksu peri-
tddn koko palkkasummasta
16 vuoden iiistii 64 vuoden
ikdiin asti. Kuitenkin tdysi el2i-
ke karttuu jo 50 vuodessa,
Palkkakaton ylittdvdstd osasta
perittdvd maksu ei vastaa mi-
tddn eltike-etuutta ja perus-
eldkkeen korkeasta tasosta
johtuu, ettflATP-eliikettd ei to.
siasiassa kartu esimerkiksi
5600 Ruotsin kruunun el6ke-
palkasta.

Nylgrinen jiirjestelmd ei my6s-
kii6n kannusta lisiidmiidn
tydntekoa, koska tdysi el6ke
ansaitaan 30 vuodessa ja eliik-
keen perusteena oleva palkka
lasketaan 15 parhaan vuoden
keskiarvona.

fdrjestelmd suosii aktiiviajan
loppupuolen ansioita: palkat
tarkistetaan hintaindeksilld,
jolloin nuorena ansaitut tulot

menettfivit reaaliarvonsa. Ny-
ig4- 2irj e stelm 6,n rnuka a n aktii-
viajan ansiotulot ja eldkkeen
suuruus eivdt aina ole johdon-
mukaisia. Sarna eliimiinaikai-
nen tulo voi johtaa hyvin eri-
suuruisiin elSkkeisiin ja vas-
taavasti hyvin erisuuruiset
eliimdnaikaiset tulot voivat
johtaa samansuuruisiin eldk-
keisiin.

Sddstiirnisti on yleisti ottaen
lisittdvii eldkej 5rj estelm[ssd
kahteen edelliseen vu osiky,rn-
meneen verrattuna. Tiirni on
tSrkeiitii erit5risesti demograa-
fisen kehityksen takia.

VanhuuselSkkeen
rakenne
Nykyisessii eldkejdrjestelmiis-
sd kaikille maksetaan kansan-
eliike ja ansiotulojen perus-
teella ATP-eldkettii. Jos eldk-
keensaajalla on ollut vain v6-
hdn ansiotuloja, maksetaan li-
siksi eldkelisd, joka on koko.
naan ATP-eldkevdhenteinen.

Uudistuksessa kansanelike ja
ATP-eliike yhtendistetSdn yh-
deksi eliikejiirjestelmiiksi, joka
rnuodostuu kaikille ansiotulo-
ja saaneille maksettavasta an-
sioelikkeestd ja takuuelSk-
keest6. Takuuosan tehtdviind
on tiiydentSi ansioeliikettd,
kun ansioeliike jiiii pieneksi
tai sit6 ei makseta lainkaan. Se
kustannetaan verovaroin.

Uudistetun eliikejdrjestelmdn
lShtdkohtana on, ettd ansaittu
eliikeoikeus aina kasvattaa
eldkkeen rndirdd toisin kuin
nylgrinen jdrjestelmd. Ansio-
osa ja sopimuseldkkeet vdhen-
tiiviit takuuosaa asteittain.
Kun eldkkeet yhteensd ovat
BB00 SEK kuukaudessa, ta-
kuuosaa ei endd lainkaan
makseta, Tdysi takuuosa mak-
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ATP-el0ke

oso Ansio-oso

El0kelis0

Nylqrisen ja suunnitellun elekkeen rakenne

setaan 40 r,rroden asurnisen
perusteella henkil6lle, jolla ei
ole ansioeldkettii.

Yksiniiiselle eldkkeensaajalle
takuueliike on rnelkein 6200
SEK kuukaudessa eli huomat-
tavasti korkeampi kuin nykyl-
nen kansaneliike- ja eldkelisS-
etuus, joka on noin 4400 SEK
kuukaudessa. Tdmii johtuu
osittain siitii, ett6 nykyisin pel-
kiin perusturvan varassa el6vd
henkil6 ei maksa veroa, mutta
uudessa jdrjestelmiissii eldk-
keensaajan verokohtelu on sa-
manlainen kuin palkansaa-
jan. Erojohtuu my6s siitd, ettii
pemsturvan nettotaso on jon-
kin verran nykyistii korkeam-
pi.

Vanhuuseliike.
j iirj estelrndn valinta
Mietinn6ssd tdysin rahastoi-
tua jdrjestelmiS luonnehdi-
taan periaatteessa ihanteelli-
seksi, koska ansaittu el6keoi-
keus on siviilioikeudellisesti
suojattu. Eldkkeen maksami-
nen aikanaan on rahastoinnin
takia turvattu ja eldkkeet tar-
kistetaan rahastojen tuotolla.
Koska tuotto riippuu talouden
kasvusta, siidtelisi talouden
kasvu automaattisesti elSkkei-
den kasvua.

Lakisdiiteistd valtakunnallista
vanhuuseldkejiirjestelm66 ei
yleensd toteuteta tiiysin rahas-
toivana. Sen rakentarninen
kestdd noin 40 vuottaja raken-
tamisen aikana t5rdssd oleva
sukupolvi joutuisi maksa-
maan kaksinkertaisen mak-
sun: sekd oman tulevan eliik-
keensd ettd jo eldkkeellii olevi-
en elekkeet.

Mietinn6ssii arwiodaan ett6,
jos nylgrinen jiirjestelmd olisi
tiiysin rahastoitu, olisivat eld-

kerahastot melkein yhtd suu-
ret kuin koko Ruotsin kan-
sanvarallisuus. Ndin suurten
rahastojen muodostaminen ei
ole toivottua eikii rahojen si-
joittaminen olisi ongelrnaton-
ta.

|akojdrjestelmdssd kunkin
vuoden maksut kiiytetffdn sa-
rnan wuoden eliikemenon
kustantamiseen. Maksusta
mahdollisesti ylijtidvn osa siir-
retddn puskurirahastoon. Vas-
taavasti rahaston varoja k65rte.
t66n, jos maksut eivdt riiti sa-
man vuoden eldkemenon kus-
tantarniseen. |akojiirjestelmdperustuu sukupolvien viili-
seen sosiaaliseen sopimuk-
seen. Ansaittu elAkeoikeus on
turvattu poliittisilla piiiit6k-
sillii. Nykyisen jakojiirjestel-
mdn heikkoutena pidettiiin
muun muassa, ettd se on liian
riippuvainen poliittisista pdd-
t6ksistii.

Uusi jdrjestelmii on edellii
mainittujen jdrjestelmien yh-
distelmii. Piidpaino on jako-
jiirjestelmAssd, johon noin 90
prosenttia maksusta siirtyy.
Jakojdrjestelmdssd elSkkeidenja eldkeoikeuksien tarkistuk-
set eiviit automaattisesti seu-
raa talouden kasvua. Siksi
mddrdtSdn yleensd etukdteen
indeksi, jonka mukaan el6ke.
oikeudet ja eliikkeet tarkiste-
taan. Uudessa jdrjestelmiissii
jakojdrjestelrndn mukaan an-
saittu eldkeoikeus tarkiste-
taan ansioiden kasvun mu-
kaan. Ndin taataan, ettd nuo-
rena ansaittu eldkeoikeus sdi-
littee arvonsa yhtii hyvin
kuin vanhernpana ansaittu
elSkeoikeus,

Kansantalouden ns. kultaisen
sddnn6n mukaan pitkiillii ai-
kavdlilld pddoman tuotto ja
talouden kasvu ovat keski-

rn66rin yhtl suuria. Ansioi-
den kasvun mukainen tarkis-
tus jiiljittiiii rahastojen tuoton
mukaista tarkistusta. Sen etu-
na on lisdksi, ettd talouden
kaswu heilahtelee kokemuk-
sen perusteella pddoman tuot-
toa vdhemmiin.

ElSkejdrjestelmd voi olla joko
maksuperusteinen, jolloin
maksu on kiinted ja etuus
miiiiriiytyy maksujen perus-
teella tai etuusperusteinen,jolloin etuus on kiinteii ja
maksu rnuuttuu etuuden vaa-
timusten rnukaan. Koska ny-
kyjdrjestelm6n rnaksujen ja
eliikkeiden vdlistd huonoa yh-
teyttd on korostettu ja koettu
ongelmaksi, luodaan ns. mak-
superusteinen eliikej iirjestel-
ITIA.

Maksu on 18,5 prosenttia su-
kupuolesta, i6std ja sukupol-
vesta riippurnatta. Tavoittee.
na on, ettd mahdollisimman
moni kokisi uuden jdrjestel-
rnSn oikeudenrnukaiseksi se.ki sukupolvien vAlisesse ver-
tailussa ettii yksil6n kannalta
ja lisiiksi, ettii maksut ja etuu-
det eivdt ole rnuutettavissa
toisistaan riippumatta. Pee-
mddrdnd on itseniiinen jdrjes-
telmd, joka ei vaadi toistuvia
poliittisia pii6tdksiii.

Kokonaismaksu on mitoitettu
niin, ettd el6ke nykykuolevuu-
della, tasaisella palkkakehi-
tyksellii ja 40 tyovuoden jdl-
keen on 65 vuoden idssd noin
60 prosenttia palkasta.

]oustava eliikeikii
Nykyisin yleinen eldkeiki on
65 vuotta. Uuden jirjestelmdn
mukaan eldkkeelle voi siirtyii
joustavasti 6l vuoden i6std al-
kaen, yl5ikiirajaa ei ole. Vaik-
ka yleistd el6keik56 ei endd
ole, ty6lqrtt6myyseldke muut-

tuu 65 vuoden idssd vanhuus-
eliikkeeksi. Pelkkii takuueldke
voidaan maksaa aikaisintaan
tdstd idstii. Se on edelleen
myds useiden sosiaalietuuk-
sien pdiiteikii.

Osa-aikaeliikkeiti ei endd
myonneti vuoden 2000 jel-
keen, mutta vanhuuseliik-
keenvoi edelleen ottaa tdyte-
nd tai 3/4:n, 1/2:n tai 1/4:n
suuruisena. Eldkkeen voi
edelleen jettee rny6s lepd6-
rnd,6n esirnerkiksi ty6nteon
ajaksi. Oikeus jatkaa ty6nte
koa 67 wuoden ik55n tulee la-
kisii6teiseksi.

ElSkkeen
kartturninen
Mitddn ennalta luvattua el6k-
keen tavoitetasoa ei uudessa
jdrjestelmdssd ole. El6ke laske-
taan koko t;rouran ansioiden
perusteella palkkakattoon as-
ti. Sitii voi kartuttaa 16 ike-
vuodesta alkaen ilman yl6-
rajaa, siis periaatteessa vaikka
50 vuodelta tai pitemmiiltiikin
ajalta.

El?ikettii karttuu usean sosi-
aalietuuden kuten sairauspdi-
vdrahan, tyott6rnyyspiiiviira-
han ja ty6kyvytt6myyselik-
keen perusteella. Koska tyo-
uran pituus vaikuttaa oleelli-
sesti elekkeen mddrdtin, kart-
tuu elSkettd my6s asevelvolli-
suus-, lapsenhoito ja sellaisel-
ta opiskeluajalta, jolta on mak-
settu opintotukea.

Eliikettii kertyy niiltii vuosilta,
joina ansiotulot ja rnuut eldk-
keen perusteena olevat tulot
ovat yhteensd viihintiiiin BB00
SEK vuodessa (v. 1994). ]osraja ylittyy, karttuu eldkettd
koko tulosta. Nykyisin ATP-
eliikettd kertyy vain 55200
SEK vuositulon ylitttiviiltti
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osalta. Pienet tulot jitetdiin
eldkkeen karttumisen ulko-
puolelle k6ytinn6n syistii. Uu-
dessa jdrjestelmiissii eldkeoi-
keus kirjataan veroilmoituk-
sen perusteella. Ruotsissa ve'
roilmoitusta ei tarvitse tehdii
alle BB00 SEK vuosituloista.

Ansioeliike pelkiist5dn
maksujen perusteella
T!6ntekijiit ja ty6nantajat
maksavat maksun puoliksi,
kuitenkin niin, ettii ty6nteki-
jiit maksavat vain palkkaka-
ton alittavasta tulosta kun
taas ty6nantajat maksavat
koko tulosta. Maksu katon
ylittiivdsti tulosta on veroa.

Kun eliikeoikeus perustuu so-
siaalietuuteen tms., maksaa
valtio tai ko. vakuutuslaitos
"t5r6nantajaosuuden". Lisdksi
valtio maksaa lastenhoito-,
asevelvollisuus- ja ty6kyvyt-
t6myyselikeajan maksun ko'
konaisuudessaan.

T!6ntekijiin maksu on vuon-
na 1995 yksi prosentti ja nou-
see my6hemmin yhdelld ker-
taa 9,25 prosentiksi. Samalla
tydnantajan maksua alen-
netaan 9,25 prosenttiin. Edel-
leen samana ajankohtana nos-
tetaan palkkoja 8,25 prosent-
tia. Tiimdn vaihdon seurauk-
sena tyontekijdn kiiytettdvissii
olevat tulot vdhenevdt vain
yhden prosenttiyksikdn. Elii-
ketasoa ei kuitenkaan ole tar-
koitus korottaa. Siksi eliikkeen
perusteena oleva tulo on ty6n-
tekijtin maksulla viihennetty
tulo.

Tyontekijiin maksua taas ei
peritii sellaisesta tulosta, josta
ei kartu eldkettd, joten mak-
sun perusteena oleva tulo on

rny6s ty6ntekijdn maksulla
vdhennetty. Bruttotulosta las-
kettuna ty6ntekijiin maksu
on 8,47 prosenttia. Vastaavasti
palkkakatto lasketaan siit6 tu-
lon osasta, josta ty6ntekijdn
maksu on v6hennetty. Todel-
linen palkkakatto on noin
24000 SEK kuukaudessa
22000 SEK sijasta.

AnsioelSkkeen
jakojiirjestelrndosa
]akoj drj estelmiiosan rahoituk-
seen kiiytet66n maksusta 16,5
prosenttiyksikk6d. |okaisella
vakuutetulla tulee olemaan
kirjanpidollinen eliiketili, jo-
hon hinelle kuuluva maksun
osa vuosittain kirjataan. Tilille
karttunutta pddornaa korote-
taan vuosittain palkkaindek-
silld.

Eldkkeelle siirryttiiessd elSk-
keen rnddrii lasketaan jaka-
malla tdrnd p66oma tietylld lu-
vulla. |akaja on sama miehille
ja naisille. Sen rn66riytymi-
seen vaikuttavat jdljellti oleva
keskimddrdinen elinaika, kuo.
levuus ennen eliikeikdd, nais-
ten ja miesten tuloerot ja ole
tettu tuleva reaalipalkkakehi-
tys.

Luku, jolla eliikepiidomaa jae
taan, on erilainen eri synty-
mdvuosiluokille muun muas-
sa siksi, ettii keskimii5riiisen
elinajan odotetaan kasvavan.
Pidempi keskimiiiirdinen elin-
aika antaa suuremman jaka-
jan, joka merkitsee pienempid
eldkkeitd. Toisaalta voidaan
ajatella, ettii elinidn kasvun

Mitd aikaisemmin elSkkeelle
siirtyy, sitd pienempi eldke
on. Saman karttuneen pd6-
oman on tarkoitus keski-
mitirin riittdd eldkkeellesiir-
tymisiiistd huolimatta el6k-
keen kustantamiseen.

AnsioelSkkeen
rahastoitu osa
Maksusta kaksi prosentti-
yksikk6ii rahastoidaan vuosit-
tain. Vakuutettu voi halutes-
saan valita rahastoja hoitavan
yrityksen. Yrityksen on oltava
viranomaisen hyviiksyrnii.
Rahastojen tuotolle asetetaan
tietyt vdhirnmiiisvaatimuk-
set. Tdll6 tavoin hajautetaan
rahastojen hallintoa.

Vakuutustehtdviin hoitaa
Riksf6rsdkringsverket keski-
tetysti. Se vastaa rnaksujen
siirrosta rahastoja hoitaville
yrityksille, eliikkeiden laske-
misesta ja maksamisesta. Elii-
ke m66riiytyy vakuutusperi-
aatteiden mukaisesti, kuiten-
kin rniehille ja naisille sarno-
jen ehtojen mukaan.

Vakuutettu voi itse vapaam-
min piidttdd rahastoidun eldk-
keen kdyt6stii. Eliikettii voi ot-
taa joko loppueliimiiksi tai
miidrdajaksi (5 tai 10 wuotta),
jolloin eldkkeen vuosittainen
miiiirii olisi suurernpi. Osan
maksusta voi kiiyttiiii paran-
nettuun perhe-eldketurvaan,
mikd vastaavasti pienentiid
omaa vanhuuselSkettS.

Indeksitarkistukset
Takuueldkkeitd tarkistetaan

kaiset ansioeliikkeet tarkistet-
aan ns, sopeutusindeksillS.
Rahastoidun jiirjestelmiin tar-
kistukset riippuvat piiioman
tuotosta.

Palkkaindeksi seuraa vakuu-
tettujen keskitulojen kehitys-
t5. Se mddrdtdtin tulojen muu-
tosten liukuvana kolmen vuo.
den keskiarvona (tuoreim-
mat kiiytettdvissd olevat vuo.
det). Tuloksi lasketaan my6s
elAkeoikeutta kartuttavat sosi-
aalietuudet. Indeksi sopeutuu
n5in paremmin taloudelli-
seen kehitykseenkuin,jos se
perustuu pelkAstidn palkkoi-
hin. Indeksid rnddriitttiessii
palkaksi lasketaan my6s
katon ylittdvi osa, muttei v6-
hennyskelpoisia ty6ntekij 5n
sosiaalivakuutusmaksuj a.

Sopeutusindeksi mdiiriitiiiin
niin, ettii hintaindeksiin lisS-
tddn palkkaindeksin perustee-
na olevien tulojen reaalimuu-
tosten kolmen vuoden liuku-
va keskiarvo ja summasta
vtihennetiiiin nk. sopeutusta-
so. Kolmen vuoden keskiar-
voa kiiytetiiiin lyhytaikaisten
suhdannevaihtelujen vaiku-
tuksen eliminoimiseksi. El6-
kety6ryhmii ehdotti sopeutus-
tasoksi 1,5 prosenttiyksikk6ii,
mutta periaatepdStdksessd ta-
so jitettiin avoimeksi.

Eliikeoikeuden
jakarninen
AnsioelSkeoikeus voidaan
vuosittain jakaa awiopuolisoi-
den kesken. ]akaminen on va-
paaehtoista ja elSkeoikeus j ae-
taan periaatteessa tasan, Jaka-
rnisesta mahdollisestiaiheu-
tuvien kustannusten ei kat-
sota kuuluvan yleisen el6ke.
jiirjestelmdn kustannettavak-
si. Siksi rnieheltd naiselle siir-
tyv66 oikeutta pienennetdSn
noin 20 prosenttia naisten pi-
demmdn keskimiidrdisen
elinidn takia.

Naiselta rniehelle siirtyvi oi-
keus korotetaan vastaavasti.
Mahdollisuus eldkkeen jaka-
miseen on vuonna 1955 tai
mydhemmin slmtyneilld.

CHRISTINA LINDELL
Eltihehruaheshuhsen

matemaatthho

my6td eliikkeellekin siirry- hintaindeksilld,karttunutan-
tddn my6hemmin. sioeliikeoikeus Qakojiirjestel-

mdn mukainen) ja palkkakat-
iakaja miiiiriiy-tyy my6s eldk- to palkkaindeksillii. Maksussa
keellesiirtymisidn rnukaan. olevat jakojSrjestelmdn rnu-
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O A.AIKAELAK EET
TULEVAT!

Osa-aikaeldkkeen suosio on tdmdn vuoden alus-
ta ldhtenyt ndyttdvddn nousuun. Yksityiselld sek-
torilla kanta on kolmen ensimmdisen kuukauden
aikana reilusti kaksinkertaistunut ja julkisellakin
puotella kasvu on jatkunut varsin ripedni.
Mahdollisuus osa-aikaeldkkeeseen liitettiin eldkeetuihin yksi-
tyiselli puolella vuoden 1987 alusta, vuotta my6hemmin kuin
yksil6llinen varhaiseldke ja varhennettu vanhuuseldke. ]ulki-
sella puolella ndmd ns. joustavat el2ikelajit tulivat voimaan
vuoden 1989 hein6kuussa.

Alkutaival on, eritSrisesti yksityisellii puolella, ollut varsin kitu-
lias. Kun yksi el6ke alkoi, toinen kohta jo piiiittyi. Osa-
aikaeldkelAistd on syystii voinut pit6ii harvinaisena yksil6nii.

Kev[6n uutuuksia
Tdmdn vuoden alusta osa-aikaeldke uudistui monin tavoin.
Uudistukset koskivat merkittdvdmmin yksityistd puolta, sill6
osa uudistuksista oli julkisella puolella jo voimassa.

Osa-aikaeldkkeen ikiiraja alennettiin aiemmasta 60:sti 58 vuo-
teen. ElSkkeen suuruus mSSrdytyy nSrt selkedmmin eli on
puolet ansion alenemasta aiemman 44 - 64 prosentin vaih-
teluvilin sijasta.

Tirkeii etuuteen vaikuttava parannus on, ettd osa-aikaty6stS
karttuvan eliikkeen lisiiksi eliikettii karttuu nyt my6s osa-aika-
eldkkeen osalta. Ndin siis yksityiselldkin puolella osa-ai-
kaeldkkeelld olevan vanhuuseliike vastaa paremmin sitd el6-
kettd, jonka henkilo saisi olemalla jatkuvasti kokoaikatydssd.

Osa-aikaelikkeelle siirtyvdn elSke karttuu nyt siis kahdella
tavalla. Osa-aikatyo kartuttaa eldketti 1,5 prosenttia vuotta
kohden sen kalenterivuoden alkuun, jonka aikana henkild
teyftee 60 vuotta, ja siitii eteenpdin vanhuuselikeikiiiin 2,5 %
vuodessa. Sen rinnalla osa-aikaeldkkeelld oloaika kartuttaa
eldketti 1,5 % vuotta kohden siitS ansio-alenemasta, joka syn-
tyy kokoaika- ja osa-aikapalkan erotuksesta. Tiissii eliike siis
katsotaan tSr6suhdeajan veroiseksi, joskaan siihen ei sovelleta
normaaleihin ty6suhteisiin liitettdvdd uutuutta, korotettua
karttumisprosenttia 60 - 64vuotiaille.

Kev66n trendejd
Ainakin alkumetreilld uudistuksilla niiyttiiti olevan tavoiteltu
vaikutus. Oheisesta taulukosta n6kee, ettd t6mdn vuoden kol-
men ensimmdisen kuukauden aikana yksityisen puolen eldk-
keiden lukumSSrd on yli kaksinkertaistunut ja julkisella puo-
lella kasvu on jatkunut tasaisen ripednii, noin 25 prosentilla
kolmessa kuukaudessa,

Osa-aikaeltikkeet vuosien 1987 - 1995 lopussa
ja maalis-huhtikuussa 1994

Vuosi

7987
1988
1989
1990
1991
1992
1995
1994/3
L994/4

Vertailtava eldkelaji:
Yksityinen puoli

TEL
YEL

]ulkinen puoli
\rEL
K\ITEL

5B
2L2
448
932

1 930
2 378

142
L74
254
427
699

L 273
2 257
5 065

Yksit.
puoli

142
174
L97
276
25L
28l
328
687
772

|ulk.puoli
YhteensE

Kahden uuden ikiiluokan rnerkit5rs yksityisen puolen kasvulle
on rnerkittdvS. Tammi-rnaaliskuussa osa-aikaeldkkeelle siirty-
neistd perdti 62 prosenttia oli alle 60-vuotiaita. Edelleenkin osa-
aikaeldke on ldhinni kahden - TEL:n ja YEL:n - kauppaa. LEL ja
MYEL alkavat kuitenkin osoittaa jo her66misen rnerkkejd.
Eliikkeitii tosin alkoi vain nelj6, rnutta sekin on paljon aiem-
paan verrattuna. Kaikki neljd olivat alle 60-vuotiaita.

Kest65 vertailun
Maaliskuun 1994 lopussa maksussa olleiden ns, joustavien
eldkelajien keskisuuruudet l6ytyviit seuraavasta asetelmasta.

Osa-aika
5 199
5 327
2 979
5 116
3 478
2 822

Varhenn.
vanhuus

5 109
3 713
5 161
3 505
3 642
3 420

Yksil6ll.
varhais

3 87t
4 536
5 559
4 078
4 503
3 719

Taulukosta ndkee, ettl osa-aikaelSke on ihan vertailukelpoi-
nen jdsen joustavien eliikelajien perheessd, kun vielS ottaa
huomioon sen erityispiirteet. Osa-aikaty6n palkkahan tiiyden-
t56 mukavasti elSkepottia ja lisdksi vanhuuseldkettd karttuu
sekd ty6std ettd vapaa-ajasta.

Huomenna...
Liiht6kohdat osa-aikaelSkkeen menest5rstarinalle ovat siis ole-
massa. Laaja yhteiskunnallinen keskustelu t;ron uudelleen
jiirjestelysti luo pohjaa my6s sille, ettd tyornarkkinat alkavat
vdhitellen suhtautua osa-aikat5roh6n rnyonteisemmin. Siind
kehityksessii osa-aikaeliike nykymuodossaan on jo varsin
kiiytt6kelpoinen t5zokalu.

MIKKO PELLINEN
Eliike tur-u ake shuhs en

tilosto-oso,ston
projehtipd.dllihkt)
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EHkkeelH jatyossd?
Eldke turvaa tytinteki-
jiin ja yrittdjdn toimeen-
tulon yleensii silloin,
kun tyolqfvytttimyys tai
tyrittomyys estdH ansio-
tycin tekemisen. Jos
eldkkeensaaja pystyy
palaamaan tyoeldmHdn,
e!6kkeen tarpeellisuus
harkitaan uudelleen.

Vielii 1980-luvun lopulla en-
nustettiin, ettd ty6voiman tar-
jonta alkaisi supistua nopeasti
vuoden 2000 vaiheilla. Tdmdn
ndhtiin vaikeuttavan talou-
dellista kasvua. T!6voirnan
kysynndn ja tarjonnan ennus-
tettu epdtasapaino oli yhtend
slXrnd esityksiin eliikeaikaisen
ty6skentelyn sallimisesta ja
ty6skentelyrajojen muuttami-
sesta.

Yksil6llisen varhaiseldkkeen
uuden lepddmSdn jiittiimistii
koskevan sii?inn6ksen yhtend
tarkoituksena on ollut eldk-
keensaajien tyopanoksen li-
s65minen. Vaikka siirtymi-
nen YVE-eldkkeeltii tyoelii-
mddrr ja takaisin on tehtyjous-
tavaksi, perusperiaate kuiten-
kin on, ettd eliikettd ja ansiotu-
loa ei voi saada yhtd aikaa.

T!6kyvytt6rnyyseldkkeen s aa-jan ansioty6 voi vaikuttaa
eldkkeen jatkumiseen. Yksi-
l6llisen varhaiseldkkeen saa-
jan ty6ansio sen m66ristii riip
puenvoi johtaa eld'kkeen mak-
samisen keskeSrl;zkseen tai sen
muuttamiseen osaelSkkeen
suuruiseksi. Myos ansiotyo
yleensd vaikuttaa elSkkeen
maksamiseen.

Osa-aikaeliikkeen jatkumisen
edellytyksenii taas on, ettd
eldkkeensaaja on ansioty6ssd.
Osa-aikaeliikkeen saajan tSro-
ansioille on kuitenkin asetet-
tu tiett$ii rajoituksia.

El6kkeensaajan velvollisuus
on ilmoittaa eldkelaitokselle
sellaiset muutokset, jotka vai-
kuttavat hiinen oikeuteensa
saada eliikettd.

Vanhuuseldkkeen ja varhen-
netun vanhuuselSkkeen saa-
jan ei tarvitse ilmoittaa tyo

hdnrnenostaan, koska ansio-
ty6 ei vaikuta niiden elSkkei-
den jatkumiseen.

Ansiotydni pidetiidn tyG, vir-
ka- tai toimisuhteessa tehtyd
ty6t6, josta palkka (vastike)
maksetaan rahana tai rahan-
arvoisena etuutena.

Ansiotydnd pidetddn my6s
vammaisen, vanhuksen tai
sairaan henkil6n hoitamista
hoidettavan omassa kodissa.
Perhehoitajan ornassa kodis-
saan palkkiota vastaan teke-
md hoitoty6 on my6s ansio
ty6tti. Yrittiijdtoiminta on an-
siotydtS. Samoin luottamus-
henkil6toiminta erdiltd osin
on ansioty6tii.

El6kemuoto

Varhennettu vanhuuseldke

Vanhuuseldke

Tiiys i ty6kyvytt6myys el iike

Os atyolgrvyttdmyys el iike

Yksilollinen varhaiseldke

T!6tt6myyselSke

Osa-aikaeliike

hanarvoista etuutta. Maatalo-
us- ja muuta yrittdjdtoimintaa
harjoittavan ansiotulona pi-
det66n sitd ansiotuloa, joka
hdnelle tulisi vahvistaa
MYEL:n ja YEL:n nojalla. Luot-
tamustoimista saadut palkki-
of yleensd ovat ansiotuloa.

Vammaispalvelulaissa tarkoi-
tetun avustajan saama palkka
on rnyos ansiotuloa. Kirjoi-
tus-, asiantuntija-, luento-
yms. palkkioita pidetiidn an-
siotulona. Er5issii tapauksissa
urheilijan saamaa vastiketta
voidaan pit56 ansiotulona.

Ansiotyon
kiisitteessd eroja
eliikelajin mukaan

Ansioraja

Ei ansiorajoituksia

Ei ansiorajoituksia

EnintdSn 40 % eldkepalkasta

Enint66n 60 X elikepalkasta

Enintdiin 1070 mVkkv. 1994

Yli 1070 mk/kk, kuitenkin
enintdiin 60 % eldkepalkasta,
ellke maksetaan osaeldkkeen
suuruisena

Y-li 60 % eliikepalkasta, el6ke
jiiii lepiiiimiiiin

Enintddn2 140 mVkkv. 1994

T!6ntekijdt:
vdhint66n 1070 mk/kk
vuonna 1994
kuitenkin viihintdiin 55 %
eliikepalkasta
enintddn 70 % elSkepalkasta

Yrittiijiit:
vdhintdiin 25 706 mVv
vuonna 1994
enintiiiin puolet koko.
aikaty6n vakiintuneesta tyo-
tulosta

ta. Yksit6lliseen varhaiselSk-
keeseen ja osa-aikaelikkee-
seen vaikuttavana ansioty6nii
pidetdiin peruselikkeeseen oi-
keuttavaa ansioty6td (TEL:n B
g:n 4 momenttissa luetellut
el6kkeet).

Tlolqrvytt6rnyys eldkkeen j at-
kumista harkittaessa ansio-
ty6n kdsite on edellistd laa-
jempi. Peruseldkkeeseen oi-
keuttavien t6iden lisiiksi
rny6s kansanedustajan ty6tiija sellaisiakin luottamustoi-
mia, joista ei kartu eldkettS,
pidetddn ansioty6n6.

Peruselikkeeseen oikeuttavaa
ansiotyotd vastaavana t5r6nd
pidetddn palkkaa vastaan teh-
tye tyote my6s muussa ETA-

Huomaa, etti

Lisdksi otetaan huomioon
ik6, ammattitaito ja terveys,
mutta ei tilapiiistii ansioty6td

Lisiiksi otetaan huomioon
ikd, ammattitaito ja terveys,
rnutta ei tilaptiistd ansioty6tti

Ansioty6n oltava j atkuvaa

VEL:ssd rajat ovat
40-70%

Mike On ansiotglga? Eri eldkelajeissa lain sana- maassa tai sellaisessa maassa,
Ansiotulona pidet66n palkka- Pl?9:l:t:ilatjonkinverran jonka kanssa Suornella on so-
tuloa, palkki^ota sek6;;;i; Pi:lt1q.t_:l6kkeen saamisen siaaliturvasopirnus'
tyon pl..rrtu"tt. saatavaJiJ esteendolevanansioty6nosal-

i ji., !i:.,;-iii:,1 lr.",il';til., ttt,l i.
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T\rlo Eliikelaji

VE TK Y\rE TT OAE

Kunnallisista luottamus-
toimista saatu tulo:
- vuosi-, kuukausi- ja
nelj dnnes'"rrosipalkkiot j a
ansionmene{rskorvaukset
- muut palkkiot
Valtion luottamustoimista
saatu tulo
Kirkon luottarnustoimista
saatu tulo
Yks ityis istii luottamu s-
toimista saatu tulo
Kansanedustajan ansiot
Omaishoidon tuki
Perhehoitajalle rnaksettu
hoitopalkkio
Vammaispalvelulain
mukainen korvaus
Lasten kotihoidon tuki
Erityishoitoraha
Luento-, kirjoitus-,
asiantuntija- ja
esiintyrnispalkkiot

vanhuusel6ke
ty6lqrvytt6myyselike
yksil6llinen varhaisel5ke
osa-aikael6ke

Tlott6myyseldkkeen maksa-
rniseen vaikuttava ansioty6
on peruseliikkeeseen oikeutta-
vaa ansiotyon kdsitettd laa-
jempi. Muun muassa yhtidstii
saatu tulo voi keskeyttee tyot-
t6rnyysel6kkeen rnaksami-
sen.

PfiSornatulojen
vaikutus eldkkeeseen
El6kkeensaajan saamat p55-
ornatulot eivdt ole ansiotuloa,
koska ne perustuvat omista-
rniseen eikti tyontekoon. Pdd-
ornatuloja ovat esimerkiksi
korko, osinko, luovutusvoitto,
vuokratulo, puun mgmtitulo
jne.

Pidornatulojen ja yri\rstulo-
jen verotuksen uudistuksen
jdlkeen pddomatulona nostet-
tua osakkaan ja yhti6miehen
palkkaa voidaan erdiltd osin
pitdd ansiotulona. Avoimesta
yhti6stii, kornmandiittiyhti-
6stii ja ei-p6rssissd-noteeratus-
ta osakeyhtidstd saatu voitto.
osuus ja osinkotulo jaetaan
yhti6miehen ja osakkaan ve.
rotuksessa kaavamaisesti an-
sio. ja pitiomatuloihin yrityk-
sen varallisuuden mukaan.

Vaikka henkilo ei olisi ty6s-
kennellyt yrityksessd lain-
kaan, hdnelle voidaan vah-
vistaa verotuksessa ansiotu-
loa. Vastaavalla tavalla tulove'

rotuksen muutokset vaikutta-
vat my6s elinkeinonharjoitta-
jan (my6s maatalousyrittiijiin)
verotukseen.

Verotuksessa vahvistettu ansi-
otulo ei vaikuta eldkkeen jat-
kumiseen, jos eldkkeensaaja
ei ole tyoskennellyt yritykses-
s6. Ansiotulo on kuitenkin
rnerkki ty6skentelyn mahdol-
lisesta alkamisesta, ja se voi
kiiynnistiiii kysellm ansio-
tyostii.

Ansiotyo ja
tyolcJrvlrttornyys el 5ke
Kun harkitaan eliikkeenhaki-jan matrdollisuutta hankkia
ansiotuloja jiiljelll olevalla
ty6kyvylle, otetaan huomioon
kaikki sellainen ty6, mihin
ty6ntekijii vielS pystyy sairau-
den aiheuttamista rajoituksis-
ta huolimatta. Samoin perus-
tein arrrioidaan eldkkeensaa-
jan kykyii hankkia toimeentu-
lonsa eldkkeen my6ntiimisen
jdlkeen alkaneesta ansiot5r6s-
te.

Ei ole sdddetty rnitSdn kiinte-
55 markkamddrdd, jota tyo-
kyvyttomyyseliikkeell6 ole-
van ansiotulo ei saisi ylittiiii.
Eldkkeen lakkauttamista har-
kittaessa ansioty6n lisdksi
otetaan huornioon my6s eliik-
keensaajan terveydentila. Me-
nettely ei ole kaavamaista.
Harkinta on tyolgrvyn koko-
naisuuden arviointia, jolloin
otetaan huornioon muun
rrruassa eldkkeensaajan ikd,
elSkkeelldoloaika, el6kkeen
mSdrfl, sairaus ja sen ennuste,
ty6ssdoloaika, selviytyminen
tyossii ja myos se, onko ty6
jatkuvaa. Eliikettii ei lakkaute-
ta tilapiiisten ja vdhdisten an-
sioiden perusteella.

]os ansioty6 liit$f eliikkeen-
saajan yritykseen palata takai-
sin ty6el6rn65n, se ei yleensd
vaikuta el6'kkeeseen. Sitii pi-
detddn tyokokeiluna. ]os tyci-
suhde vakiintuu, tulee ansioi-
den suuruudesta riippuen
eliikkeen muuttaminen osa-
eldkkeeksi tai lakkauttaminen
trarkittavaksi.

Kun eliike on lakkautettu, se
voidaan palauttaa, jos henki-
l6n terveydentila huononee
tai jos hdnen ansiomahdol-
lisuutensa lakkaavat tai olen-
naisesti huononevat.
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Tdyden eldkkeen rnuuttarnis-
ta osaeldkkeeksi harkitaan sil-
loin, kun eldkkeensaajalla on
ansioita vdhint66n 40 mutta
ei 60 prosenttia eldkkeen pe-
rusteena olevasta palkasta tai
ty6tulosta.

Eldkkeen lakkauttarnista har-
kitaan, jos ansiot ovat yli 60
prosenttia eldkkeen perustee.
na olevasta palkasta tai ty6tu-
losta.

YVEn saajarr
ty6honpaluu
joustavaa
T!6h6npaluu vaikuttaa
YVEen eri tavalla kuin varsi-
naiseen ty6lqrvytt6myys elik-
keeseen. YVEn saaja voi jous-
tavasti siirtyii takaisin tydelti-
mii6n lyhyeksikin aj aksi.

YVE-elikettd ei lakkauteta an-
sioty6n johdosta, vaan sen
maks aminen keskeytetddn tai
sitd aletaan rnaksaa osaeliik-
keen suuruisena.

Jos YVEn saajan ansiotulot
ylittiiv?it 1 069,80 rnarkkaa
kuukaudessa, rnutta ovat v6'-
hemmdn kuin 60 prosenttia
elikepalkasta (palkka, jonka
mukaantulevan ajan el6ke on
miiiiriitty), YVE-elAke makse
taan osaeldkkeen suuruisena.

Jos ansiotylittdvdt 60 prosent-
tia eldkepalkasta, YVEn mak-
saminen keskeytetSSn koko-
naan ja YVE-eldke jtiti leptiti-
miiin.

Tlottornyys el dkke ell d
ansiot enint66n
2 L4O rnlvkk
Tydtt6myyseliikkeen tarkoi-
tuksena on vaikean tyollisyys-
tilanteen aikana turvata pit-
kdiin ty6tt6rndni olleiden
ikddntyneiden henkil6iden
toimeentulo.

T!6ttdmyyseliikettii ei makse
ta niiltd kalenterikuukausilta,
joiden aikana eldkkeensaaja
on ansioty6ssi ansaiten v6-
hintiidn 2 139,72 mk kuukau-
dessa.

Tilapiiinen tydnteko ei johda
ty6tt6myyseldkkeen pysy-
viiiin lakkauttamiseen, vaan
ainoastaan maksarnisen kes-
ke;rttdmiseen.

OILI LUIMULA
E'ldketuruakeskuhsen

lakiosaston
jaostosihteeri
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Yritteiille uusi
vapautussddnnosto
Yrittdiien ja maatalous-
yrittHjien vakuuttamis-
velvollisuudesta vapa-
uttava sddnntisto muut-
tuu heindkuun alusta.
Se on edeltdjddnsi yk-
sinkertaisempi, johdon-
mukaisempi ja katta-
vampi. Markkam6drdi-
set raiat poistuvat ja tar-
kastelu keskittyy yrit-
tdidtyritulon, muun an-
siotoiminnan ia el6ke-
turuan keskindisiin suh-
teisiin.

Muodostunutta eldketurvaa
arvioitaessa uusi s66nnost6
on selviisti edeltiijdinsd sal-
livarnpi ja vapauttaa vakuut-
tamisvelvollisuudesta, ellei
siitd ole yrittiijiille mitiiiin hyo-
tyti. Toisaalta asetetaan rny6s
rajoituksia sellaisille loogisille
iilytt6myyksille kuin, ettd va-
pautus voitaisiin saada, vaik-
ka yrittiijiitulo olisi jopa suu-
rempi kuin vertailtava ansio-
tulo.

Yrittdjien ja rnaatalousyrittdji-
en eldkelait (YEL, MYEL) ovat
olleet voimassa vuoden 1970
alusta alkaen. Vakuuttaminen
on lain piiriin kuuluvalle yrit-
tiijtille pakollista, ellei hdn
erikseen hakemalla saa siitd
vapautusta.

Vapautuksen my6nttimisestd
piiiitttiii yrittdjien osalta Eliike-
turvakeskus ja maatalousyrit-
tdjien osalta MaatalousyrittS-
jien elSkelaitos. PS6t6ksessd
nojaudutaan sosiaali- ja ter-
veysministerion vahvista-
maan vapautussdiinn6st66n.
Nyt tiirnti s?idnnost6 on muut-
tumassa,

Uudessakin sddnn6stossd va-
pautuksen ldht6kohtana tulee
olemaan, ettd yrittdminen voi-
daan katsoa sivutoimiseksi.
Tdmd merkitsee, ettd yrittdjdn
eldketurvan teyryy olla muu-
ten riittdvSd, joko piiitoimen
kautta tai sitten jo kartutettu-
na,

Vertailussa otetaan aiempaa
laajemmin huomioon eri tulo-
ryhmiii ja muodostuneita elii-
keturvajaksoja. Aiemrnin
s66nn6stossi olleet rnarkkara-jat poistuvat ja tarkastelun
painopiste kohdistuu yrittd-
jin tyotulon sekd muiden an-
siotulojen tai elSketurvan kes-
kiniiiseen vertailuun.

Sivutoimisuus ja
tuloilla
vapauttarninen
Yrittiijiitoiminnan tiiytyy olla
sivutoimista. Sivutoirnisuu-
den kiisitettd on hieman lie.
vennett5/ eli uudessa s65nn6s-
t6ssii yrittiijiity6tulo saa nous-
ta kolrnasosaan muun toimin-
nan tuloista, kun suhde aiem-
min on ollut neljdsosa. Mar-
koissa suhdetta voi havainnol-
listaavaikkapa 60 000 markan
muun ansiotoirninnan vuo-
situloilla. Tiill6in yrittejetyo-
tulon uutta 1/5-suhdetta vas-
taa 20 000 markkaa ja vanhaa
1/4suhdetta 15 000 markkaa
vuodessa.

]os edelld mainittu ehto toteu-
tuu, yritttijiille voidaan my6n-
tea vapautus eltiketurvaan
katsomatta. Aiemmin edelly-
tettiin, ettd muusta ansiotoi-
rninnasta karttuneen eliik-

oon vapautuksen rny6ntdmi-
sestd p65tettdess6, tarkoite-
taan yritttijtin kaikkia sellaisia
samanaikaisia ansiotuloj a, j ot-
ka oikeuttavat peruseldkkee.
seen ja joiden voidaan arvioi-
da jatkuvan ainakin wuoden
aJan.

Sivutoirnisuus ja
eldketurwalla
vapauttarninen
Yritttijii voi saada vapautuk-
sen, vaikka hdnen tyotulonsa
olisi suurernpikin kuin kol-
masosa rnuusta ansiotulosta,
T!6tulo saa kuitenkin nousta
enintddn muiden tulojen suu-
ruiseksi (tdtd ehtoa ei aikai-
semmin ole ollut). Tiilloin
edellytetddn, ettd hakijan eld-
keturvan tulee olla vdhint66n
40 prosenttia kaikista tuloista.
(Prosenttilukua on vanhassa
sdSnnost6ssi vastannut suh-
deluku kolmannes eli noin 55
prosenttia, rnutta toisaalta
vertailtavan tuloj oukon kdsite
oli suppeampi.) ]os edelld mai-
nittu ehto toteutuu, yritt?ijiille
voidaan mydntiiti vapautus
eldketurvan tasoon katsomat-
ta. Aiemmin edellytettiin, ettd
muusta ansiotoiminnasta
karttuneen elSkkeen piti olla
vdhinttitin 5 213 markkaakuu-
kaudessa (vuoden 1994 tasos-
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keen piti olla vihintdan 3 273 sa).
markkaa kuukaudessa (vuo-
den 1994 tasossa). Vertailussa elSketurvaan las-

ketaan uudessa sddnn6st6ssd
T\rloilla, jotka otetaan huomi- rnukaan karttunut el6ke kai-

1



kesta toiminnasta. Viel6 eri-
tellymmin tdmd merkitsee,
ettd vertailussa otetaan n5rt
huomioon my6s aiemrnasta
yrittdjiitoiminnasta jo muo-
dostunut elSketurva yhden-
vertaisena rnuihin TEL B S 4
momentin mukaisiin perus-
eliikkeisiin. Muusta parhail-
laan jatkuvasta ansiotoimin-
nasta otetaan huornioon
my6s arvio tulevan ajan eldk-
keest6.

Myds TEL B $:n 1 momentin
mukainen toistaiseksi my6n-
nett5r juokseva eldke tai muu
etuus vaikuttaa. Tiill6in
muun muassa sotilas-, liiken-
ne. ja tapaturmavakuutuslain
mukaiset etuudet sekd ulko
mailta saatavat elikkeet (ld-
hinnii ETA- ja sosiaaliturva-
sopimusmaat) voidaan lukea
hakijan eduksi. Ns. vapaa-
muotoisia eldke-etuja ei ver-
tailussa kuitenkaan oteta huo-
mioon,

I Elfiketurwalla
vapauttaminen
Aiemmin yrittiijtille on voitu
my6ntdd vapautus korkeiden
ansioiden (viihintiiiin YEL:n
yliiraja) tai korkean eldketur-van (vdhintd6n kolmasosa
YEL:n ylSrajasta) mukaan. Nyt
niimii tulorajat poistuvat.

Uudessa s66nn6st6ss5 vapau-
tus voidaan myontiiii muusta
ansiotoiminnasta riippurnat-

ta, jos yrittiijtitoirninnasta ei
kartu uutta lakisidteistd el6ke
turvaa. Tiimii tarkoittaa, ettii
ansioeldketurva yrittiijiitoi-
minta mukaan lukien on niin
suuri, etteiTEL B S:n mukaista
uutta elSkettd endd karfu.
Sdtinnds vapauttaa tyypilli-
sirnmillSdn jo eldkkeelle siir-
tlmeen tdysirndSriisen (60/66
%:n) vanhuuselflkkeen kartut-
taneen alle 65-vuotiaan yrit-
tijiivakuuttarnisesta. Ehtoon
ei sisdlly mitddn markkam6d-
rdisid tasovaatimuksia.

Vapautus toistaiseksi
Vapautus tullaan my6ntii-
rn66n toistaiseksi nykyisten
viisivuotisjaksojen sijaan. Va-
pautus on voimassa niin kau-
an kuin edellytykset ovat ole-
massa. Vapautusta rny6nnet-
tiiessd vapautusjakson pituu-
deksi oletetaan vdhint6iin
vuosi. Vapautuksen saanut
yritttijii on velvollinen ilmoit-
tamaan piiiit6ksen antajalle
(Eliiketurvakeskus/MELA) sel-
laisista olennaisista muutok-
sista ansiotoirninnassaan, joil-
la saattaa olla vaikutusta va-
pautuksen j atkumiseen.

Ios vapautus my6nnete6n
yrittiijlille, jolla on voimassa
oleva yrittijdvakuutus, va-
kuutus katsotaan piiiittyvliksi
hakernuksentekohetkelld ja
vapautus myonnetiiin seuraa-
vasta piiviistii alkaen.

Ios vapautus my6nnet66n
yritt?ijiille, jolla ei ole voimas-
sa yrittdjdvakuutusta, vapau-tus my6nnet66n samalla
my6s takautuvasti ajalta, jolta
vapauttarnisen edellytykset
teytLyvel Telloin vapautus voi
koskea rny6s sellaisia alle 6
kuukauden kestoisia jaksoja,
joilta vapautuksen edellytyk-
set eivit tdyty. Aiernrnin tdrnd
ei ollut rnahdollista.

Voimaantulo ja
soveltarninen
Uudet vapautuss66nn6kset
tulevat voimaan 1.7.1994 ja
koskevat siiti alkaen vireille
tulevia vapauttamishake
muksia. Vapauttamishake-
mus- j a yrittttj iity6tulolornak-
keisiin (V- ja YT-lomakkeet)
tehdSdn uuden s56nn6st6n
edellyttdmdt muutokset.

MIKKO PELLINEN
Eliikehruokeskuhsen

tilastoosaston
projektipiiiillihkt)
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ELAKKEISIIN INDEKSITARKISTUS
VUONNA 1995
Hallitus on antanut eduskun-
nalle esityksen ty6eliikkeisiinja rnuihin TELindeksisidon-
naisiin etuuksiin tehtdvist6
poikkeuksellisesta indeksitar-
kistuksesta vuonna 1995. Esi-
tyksen rnukaan indeksitarkis-
tus vastaisi miitiriiltiiiin TEL
indeksin nousua yhdeltd vuo,
delta. Tarkistusta v6hent6v6-
ni tekij 6nd otetaan huomioon
puolet siitd m66rist6, jolla
ty6ntekijiin ty6eldkernaksu
nousee vuoden 1995 alusta.

Esitys lqrtkeytyy vuoden 1994
indeksitarkistuksiin, joista
poikkeuslailla luovuttiin ko-
konaan. Silloisen esiQrksen
mukaan TELindeksin tuli pa-
lata alkuperdiselle tasolleen
vuoden 1995 alusta, jolloinin-
deksitarkistukseen olisi sisdl-tynyt TELindeksin nousu
kahdelta vuodelta.

VANHUKSISTA TOVNA
YHA vAneuuAtt

Suomalainen elikejArjestel-
mii ja julkiset sosiaali- ja ter-
veyspalvelut ovat kansainvd-
lisesti arvioiden poistaneet te-
hokkaasti vanhusten k6yhyyt-
td, ilmenee STM:n julkaise-
masta raportista Vanhuspoli-
tiikka, L?ihtdkohdat tulevai-
suudelle.

Tavanomaisten kdyhyyskri-
teerien mukaan vanhuksista
koyhiii oli 1990-luvun alussa
noin kolme prosenttia.

Vanhusten sosiaalinen aktii-
visuus on lisddntynyt. Mutta
vain noin yksi kymmenestd
jatkaa ty6eliimdssd 65 ikiivuo-
teen asti. Vanhukset kdrsiv6t
yleisimmin veronkiertoelin-
ten ja tuki- ja liikuntaelinten
sairauksista.

Joka viides 65 vuotta tdyttdnyt

Kun t5r6ntekijdin eldkemak-sun huomioon ottamisesta
TELindeksissd ei ole pysyviii
s66nn6ksi6, olisi TELindeksi
noussut siten vuoden 1995
alusta noin 4,9 prosenttia.
Hallituksen esityksen mukai-nen tarkistus ensi vuoden
alusta on arviolta 1,5 prosent-
tia.

Poikkeuslain perusteluna on
t5r6el6kemaksun korotustar-
peen keventiiminen ja vdlillis-
ten tydvoimakustannusten
nousun vAhentiiminen.

Hallitus on antanut samalla
poikkeuslakiesityksen rny6s
kansaneldkkeiden tarkistami-
sesta. T)6el6kkeitd vastaavas-ti kansaneldkkeiden indek-
sitarkistus vuoden 1995 alus-
ta vastaisi indeksiperusteen
muutosta yhdeltfi vuodelta.

Arto La.esnpri

asuu puutteellisesti tai erit-
tdin puutteellisesti. Heidiin
rnddrdnsd on pienentynyt
suhteellisen hitaasti. TUlevai-
suudessa yhd useamman van-
huksen koti on kemostalossa.
|oten hissitt6myys on kasvava
ongelma.

Yksindisyys ja turwattornuus
muodostuu entistd suurern-
maksi ongelma, sillii noin 40
prosenttia yli 6S-vuotiaista
asuu yksin.

Runsas neljdsosa vanhuspoli-
tiikan kustannuksista kdyte.
tddn palveluihin ja vajaa kol-
me neljdsosaa vanhuuseldk-
keisiin ja muihin tulonsiirtoi-
hin.

Valtaosa vanhusten sosiaali-
palvelujen kustannuksista ku-
luu edelleen laitoshoitoon.
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TIEDOKSI

ELAKESAAIOmKA UUDISTETAAN SOSIAALIMENOT
35 OOO MARKICfuA ASUKASTA KOHTI

Voimassa oleva eldkestiiitidla-
ki on perdisin 1950-luvulta.
Vuonna 1991 lakiin tuli huo.
mattava muutos, kun lisield-
keturvasta aiheutuva eliike-
vastuu tuli pakollisesti osit-
tain katettavaksi. Muuten la-
kia on sovellettu liki rnuut-
tamattomana. Ajan rny6td laki
on vanhentunut ja tullut
puutteelliseksi.

Vuoden 1992 kesdkuussa sosi-
aali- ja terveysministeri6 aset-
ti toimikunnan laatimaan eh-
dotuksen eldkesddti6lain uu-
distarnisesta. Toimikunnan
piti tydssiiiin ottaa huomioon
eldkesiiiitiotoiminnassa ja sii-
hen ldheisesti liitLyvdssd lain-
sddddnnossd ja yritystoimin-
nassa eld'kesddti6lain sddtdrni-
sen jdlkeen tapahtuneet rnuu-
tokset sekd eldkesddti6toimin-
taa vastaavat jiirjestelyt rnuis-
sa Pohjoisrnaissa seki el6ke.
rahastoj a koskeva s d6.ntely Eu-
roopan yhteis6iss6.

Toimikunta laati ehdotuksen
kokonaan uudeksi elAkesdd-
ti6laiksi. Ehdotus noudattelee
samaa rakennetta kuin va-
kuutusyhtio- ja vakuutusyh-
distyslaki sekd vakuutuskas-
salaki. Ehdotus on voirnassa
olevaa elSkesddti6lakia huo-
mattavasti laajempi ja yksi-
tyiskohtaisempi.

UUSI ESITE
KANSAINVALISEEN
rArno6u
ETK julkaisee erit5risesti kan-
sainvdliseen kiiytt66n tarkoi-
tetun esitteen Suomen tyoelti-
kejdrjestelmistd. Esitteessti
kuvataan yleiselld tasolla suo-
malaisen tyoliikejiirjestelrndn
yleispiirteet periaatteista elii-
keetuuksiin. Esite julkaistaan
suomen-, ruotsin-, englannin-,
saksan-, ranskan- ja venijiin-
kielisend.

Esitettd voi tilata elokuun
alusta ldhtien omakustannus-
hintaan Eldketurvakeskuksen
postituksesta, puhelin (90)
1511.

Tlo on joiltakin osin kesken,
joskin jo loppusuoralla. Toi-
mikunnassa selvitet66n vieli,
mik6 osuus eldkesidti6n lisi-
eldketurvasta aiheutuvasta
elSkevastuusta olisi katettava.
My6s lisSetuuksien vdhent6-
mistd koskeva sdiinn6s on k6-
siteltdvdnd.

Erikseen kdsiteltdvdksi jiitet-
tdisiin eldkevastuun kattamis-
ta koskeva asia. Toirnikunta
siis jatkaisi siltd osin ty6ttiiin.
Eliikevastuun kattamisessa on
selvitettdvd se, miten ja millii
omaisuudella eldkevastuu
saadaan kattaa, Vakuutusyh-
tiolakiin on valmisteilla vas-
tuuvelan kattamista koskevi-
en s66nnosten muutos ja tar-
koitus on selvittdd, miten
muutos soveltuu eldkes66tioi-
hin, ja kirjoittaa s66nn6kset
uuteen lakiin.

Tavoitteena on, ettd uusi el6-
kesddti6laki tulisi voimaan
ensi vuoden alusta.

Sirkka Hrinninen
Eliihe s iiiiti d t o imihunn an,

sihteeri

Vuonna 1992 sosiaalimenoja
maksettiin 175,2 miljardia
markkaa. Se on l6hes 35 000
markkaa asukasta kohden. T5-
md on reaalisesti 2 20O mark-
kaa enernmiin kuin edellisenii
vuonna.

T!6tt6myysmenot nousivat
9,5 miljardia markkaa ja toi-
rneentulotuen menot 250 rnil-joonaa markkaa edelliseen
vuoteen verrattuna.

fos tyottomyyden vilitt6rndt
vaikutukset rnenoihin olisivat
pys5meet vuoden 1991 tasolla,
olisivat menot kasvaneet asu-
kasta kohti reaalisesti vain 200
markkaa.

\r6markkinajdrjest6t ja TY<i
eldkelaitosten Liiton edustajat
ovat esittiineet sosiaali- ja ter-
veysministeri6lle, ettd ensi
vuonna ty6nantajan ja ty6nte-
kijiin tyoeldkevakuutusmak-
sua korotetaan kumpaakin
noin yksi prosenttiyksikk6.

Lisiiksi tydnantajan maksua
korotetaan Eldketurvakeskuk-
sen luottovakuutuksen rnah-
dollisesti vaatimalla m66rdlld.

Eldkepalkan ja tulevan ajan
laskentasiidntdjen kehittdmis-
td selvittdmiiiin on asetettu
tydryhmii. Tloryhmtin tyon
ptitityttyii sJryskuun alussa
1994 tehdiiiin mahdolliset li-
sipddt6kset tarpeellisista tyo-
eldkkeiden mddrytymisperus-

Reaalisesti eniten edelliseen
vuoteen verrattuna kasvoi
tyott6myys, 6 7 prosenttia. Sai-
raus- ja terveys -ryhmin me-
not laskivat neljA prosenttia.
Muiden ryhmien kokonais-
rnenot kasvoivat 4 - 8 prosent-
tia.

Sosiaalimenot ryhrnitellddn
wiiteen luokkaan, joista suu-
rin on vanhuus ja vammai-
suus. Tdmiin ryhrndn osuus
vuoden 1992 menoista oli 44
prosenttia. Valtaosa siiti oli
eldkemenoja. Toiseksi suurin
ryhmii oli sairaus ja terveys,
25 prosenttia. Sitten tulevat
perheet ja lapset (14 D, ty6tt&
myys (13.K) sekfi ryhmi muut
(2 X). Hallintomenojen osuus
oli kolme prosenttia.

teiden muutoksista. NSiden
pSdtosten jdlkeen ratkaistaan
vuoden 1995 lopullinen tyo-
elAkemaksu.

Vuonna 1995 ty6eliikkeiden
indeksikorotuksia rntidriittti-
essd otetaan vuoden 1995 pal-
kansaajamaksu vdhentdvdnd
huomioon. Ndin saatu indek-
sin nousu listittiin tdm?in vuo.
den poikkeuslailla jiitidytet-
tyyn indeksitasoon.

Edellii tarkoitettujen toimen-
piteiden jdlkeen rnahdollisestijiitivii rahoitusvaje katetaan
vastuuvajausta lisiiiimiillii.
Vastuuvajauksen rnddrd pyri-
tddn pitimddn sellaisena, ett6
sen kuolettaminen on liihi-
vuosina rnahdollista.

TEL-MAKSUUN TULOSSA
KAHDEN PROSENTTIYKSIKON
KOROTUS
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MILLAISTA HWINVOINTIA
EUROOPPA TARJOAA?

EU:n komission vihred kiria
Commissiort oJthe hnopean Commru,nittes: Green' Paper.

Europeant Social Policy. Optionsfor the Unian. Cortsultatfue Document.
Communicationby Mr Flynn. 17 Noaetnber 1993. COM(93) 551.

Kirjan saaman vastaanoton ja
sen herdttdmin keskustelun
perusteella laaditaan aika-
naan EU:n sosiaalipolitiikan
varsinainen toimintaohj elrna,
valkoinen kirja.

Vihreii kirja ei ole
toirnintaohjelrna
Vihredn kirjan nimi on koko-
naisuudessaan "Green Paper,
European Social Policy. Op
tions forthe Union". Nimensii
rnukaisesti se ei pyri mddrit-
telemiSn EU:n sosiaalipoliit-
tista linjaa, vaan esittelemiiSn
niitd vaihtoehtoja, joita yhtei-
s6lle on tarjolla.

T5m6 tekee vihredn kirjan ar-
vioimisen vaikeaksi. Se on
ikddnkuin avoinna joka suun-
taan, ja kornission preferens-
sit tiiytyy etsi6 rivien vdlist6.

Ldnsi-Euroopan maiden yh-
teistyo on alusta asti perus-
tunut oletettuun taloudelli-
seen kasvuun. Yhden\rminen
on ndhty keinona padota Yh-
dysvaltojen ja |apanin talou-
dellista ylivaltaa. Avainsana-
na on ollut kilpailukyky
(rough competitiveness), jota
on tavoiteltu taloudellisen
uusliberalisrnin pohj alta.

Ammattiyhdistysliike on nos-
tanut esiin EU:n sosiaalisen
ulottuvuuden. Se on halun-
nut turvata jdsentensd edut
Euroopan sisiimarkkinoilla.
Tiimii on osaksi syynd siihen,
ettd palkkaty6ntekijdt ovat
EU:n sosiaalipolitiikassa etusi-
jalla. Vasta Maastrichtin sopi-
muksessa sosiaalista ulottu-
vuutta pyrittiin laajentarnaan
siten, ettd sosiaaliset oikeudet
ja velvollisuudet koskisivat
koko vdesto6.

tasa-arvo\rsymyksiii j a rnaas-
ta toiseen rnuuttavien ty6nte.
kij5iden etuuksien koordi-
nointia. Vihreiin kirjan edis-
tyksellisyys niilgry muun mu-
assa siin6, ettd termi on laajen-
nettu tarkoittamaan kaikkia
sosiaalipolitiikan lohkoja. Tds-
sI suhteessavihrei kirja l6hes-
tyy pohjoismaista kdytiintod,
joskaan terveyspolitiikkaa ei
ole kdsitelty kovin laajasti.

Euroopan maiden sosiaalipo'
litiikka on historiallisista syis-
td rakentunut erilaisille ar-
voille. Tdmii on suorastaan
pakottanut EU:n vetoarnaan
subsidiariteetti- eli ldheisyys-
periaatteeseen. Sen mukaan
yhteisd ei puutu sellaisiin sosi-
aalipoliittisiin kysymyksiin,
jotka voidaan helpornmin rat-
kaista kansallisilla jiirjestelyil-
le.

Subsidiariteetti voi tosin tar-
koittaa rnuitakin, vdhemmdn
viattomia pyrkimyksiii, kuten
muun rnuassa Simo Knuuttila
on huomauttanut (HS
24.4.L994). Toisaalta Euroo-
pan maat ovat kehitt5meet so'
siaalisilta rakenteiltaan hyvin
samanlaisiksi. Tiistii syystd
rny6skiiiin sosiaalipolitiikat
eiviit en66 eroa kovin paljon
toisistaan.

Vihreddn kirjaan on lisdksi se'
koittunut hiukan rnustaa v5-
ri6 siksi, etti sen piidarkkitehti
on P6draig Flynn. Mies, joka
Irlannin sosiaaliministerind
yritti kynsin hampain est65
raiskattua, alaikdisti tyttoe
saamasta aborttia, Epdluulot
ovat aiheettomia, sillii vihre-
65n kirjaan katolinen hiirkii-
pdisyys ei ainakaan suoraan
heijastu.

Eurooppa etsii
suuntaansa
Euroopan sosiaalipolitiikka
on muutosvaiheessa. Muutok-

Perinteisesti termi "sosiaali-
politiikka" on EU:ssa ymmiir-
rettSr suppeasti. Se on tarkoit-
tanut vain tyolainstitiddnt6d,

EU:n komissio iulkaisi
viime vuoden marras-
kuussa sosiaalipolitii-
kan vihredn kirjan. Seon keskustelualoite,
jossa etsitddn suuntaa
sosiaalipolitiikan kehit-
tdmiselle yhdentyvdssd
Euroopassa.
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sen tarve johtuu liihinnii kol-
mesta syyst6:

1. Vuoden 1989 sosiaalipoliit-
tinen toimintaohjelma on lop
pusuoralla.

2. Maastrichtin sopirnus vah-
vistaa tydmarkkinaj 6rj est6jen
asemaa ja avaa yhteis6lle uu-
sia teitii sosiaalipolitiikan alal-
la.

5. Euroopan rnaiden mittava
ty6tt6myys vaatii uutta visio.
ta talous- ja sosiaalipolitiikan
suhteista.

Vihre66 kirjaa pitdisikin lukea
jo aikaisemmin valmistuneen
talouspolitiikan valkoisen kir-
jan rinnalla. Tiettiiv?isti niimd
dokurnentit oli alunperin tar-
koitus julkaista yhdessd.

Pohjoismaalaisille talous- ja
sosiaalipolitiikan komple-
mentaarisuus on Pekka Kuu-
sen ja Gunnar Myrdalin oival-
lusten pohjalta ldhes itsesttidn
selvdd. Muualla Euroopassa
niiden suhde on ndhtyjiinnit-
teisempiinS.

Pohj oismaalaisittain katsottu-
na vihrein kirjan luova panos
niikyykin siind, etti sosiaali-
politiikkaa pidetddn talouden
toimivuuden yhtend edelly-
tyksen?i.

Valtio, rnarkkinat
ja kollektiivit
Vihreii kirja on markkinapai-
notteinen, mutta siinii voi-
daan my6s havaita pyrkimyk-
sid pohjoismaiseen, asurnis-
perusteiseen sosiaalipolitiik-
kaan.

Kirjassa vaaditaan sellaisia ta-
lousratkaisuja, jotka tukevat
tasa-aryoa, solidaarisuutta ja
yhteiskunnan kiinteyttd. Sa-
malla todetaan, ettd sosiaa-
limenojen on pysyttiivd val-
tiontalouden asettamissa ra-
joissa.

Viimeksimainittu vaatimus
ntiyttiiii nylqfsin vastaansano-
mattomalta, jopa suomalai-
sen silmissS. Esitetty yhttil6
on kuitenkin sen laatuinen,
ettd sen ratkaisu edelll'ttiiii
jonkinlaista uutta hyvinvoin-
nin ty6njakoa (welfare rnix).

Tdmd sosiaalipoliitikkojen
suosima termi tarkoittaa kdy-
tiinn6ssii siti, ett6 jos laajentu-
nut sosiaalipolitiikka ylittiiti
julkisen sektorin kantokyqrn,

niin apua etsitSSn kansalais-
jiirjest6istii ja spontaaneista
sosiaalisista verkostoista. Ne
avuntarpeet, joita ei tiillii ta-
valla saada hoidetuiksi, j6te-
tddn markkinavoimien va-
raan. Timd keskustelu on kos-
kenut lAhinnd palveluiden
uudelleen j drjestdmistd.

Tdmdntyyppinen strategia
vaikuttaa kieltiimiittii jiirke-
vdltd, suorastaan vdlttdmdtto-
mdltii, jos hyvinvointivaltion
tiihdnastiset saavutukset halu-
taan turvata. Edellytyksend
tietysti on, ettd julkisten, kol-
lektiivisten ja yksil6llisten pal-
velujen kesken saavutetaan
optimaalinen tasapaino. Val-
tiolle olisi joka tapauksessa j6-
tettiivii vastuu jiirjestelmiin
kokonaissddntelystd ja piiii-
osasta sosiaalisia tulonsiirtoja.

Palkkatyo ja
kansalaisuus
Euroopan yhteis6jen sosiaali-
poliittinen ajattelu on koros-
tuneesti palkkaty6keskeistd.
Muuta tuskin voisi odottaa-
kaan. Keski-Euroopan suuris-
sa maissa vallitsee korporatis-
tinen perinne. Yhteis6jen ra-
kentaminen on tapahtunut
paljolti yritysten ehdoilla.

Pohjoismaisessa sosiaalitur-
vassa keskeinen asuinmaape-
riaate jdii vihreiissd kirjassa-
kin toisarvoiseen asemaan,
Ty6n ja kansalaisuuden (tai

asuinrnaan) asema sosiaali-
turvan perusteena on kuiten-
kin tdrked kysymys rny6s sosi-
aaliturvan rahoituksen kan-
nalta. Pohjoismaiset j6rjestel-
mdt tukeutuvat suurelta osal-
taan julkiseen, ldhinnd vero-
perusteiseen rahoitukseen,

Vihredssd kirjassa sosiaalitur-
van rahoituslcysymys on kui-
tenkin j iitetty avoimeksi. T\rle
vaisuudessa joudutaan niin
ollen selvittimli5n kattavan
sosiaaliturvan niveltymistd
EU:n markkinapainotteiseen
talouspolitiikkaan.

Ndhtdvissd olevassa tulevai-
suudessa palkkaty6 yhteis-
kuntaeldmdii sdiiteleviinii jir-
jestysperiaatteena tuskin hd-
viiiii. Niiin ollen rny6s keskei-
nen osa tyoh6n perustuvaa
sosiaaliturvaa (eritSrisesti an-
sioeldkejdrjestelrndt) siiilyttiiii
asernansa.

Sen sijaan Qr6n luonne ja WG
suhteiden tyypit saattavat ke.
hittyii odottarnattomaan
suuntaan, mikii edellyttiiti jon-
kinasteista joustavuutta ty6-
h6n perustuvan sosiaalitur-
van raho itu sjtrj estelyis s ii.

Vihredn kirjan voima ja heik-
kous on sen avoirnmuudessa.
Se identifioi tarkkandk6isesti
Euroopan sosiaaliset ongel-
rnat, mutta jdttlii ratkaisujen
etsirnisen kansainvSlisen kes-
kustelun varaan. fos kaikki
maat nSrt keskittyvdt suositte
lemaan kansallisia jdrjestel-
rni56n yleiseurooppalaiseksi
ihannernalliksi, rnikd histori-
an valossa niiytttiii hyvin to-
denndk6iseltd, ei Brysselin
virkamiehiii voi kovin anka-
rasti arvostella, vaikka sosiaa-
lipolitiikan valkoinen kirja
hiukan viivdstyisikin.

KARI SALMINEN
Eltihetur-u ahe shuhs en

tuthtja

JUSSI VANAMO
Eliike tur-u ake sktths en
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JAPANI

Eliikerahastot
on$elrnana
|apanin liike-eliirndn alla tikit-
tii6 aikapommi, vdittid the
Economist-lehti huhtikuun
numerossaan. Asialla, kukapa
muu kuin, eldkesddd6ksisti
vastaava virkamieskunta. On-
gelmia ]apanissa aiheuttavat
eldkevarojen sijoittamista kos-
kevat sddddkset, jotka lehden
mukaan ovat aikansa el6neet.
Lainlaatijat puolustautuvat
katsoen, ettii nylgriset sijoitus-
toimintaa koskevat rajoitukset
ovat tarpeen elSkerahastojen
vakavaraisuuden turvaami-
seksi.

]apanin viest6 ikdintyy nope
asti. Maan sosiaali- ja terveys-
ministeri6 on arvioinut, ettii
vuonna 2025 verot ja sosiaali-
turvan rahoitukseen kootta-
vat maksut voivat nousta puo.
leen maan BKT:sta, kun ne
nylgrisinkin ovat jo 59 prosent-
tia siitd. Ndin siitd huolimatta,
ettd eldketurvasta suuri osa on
ty6nantajien vapaaehtoisesti
j?irjestiimiiti ja rahastoitua. Ra-
hastot ovat 216 triljoonan je.
nin arvoiset, yhdet maailman
suurimrnista.

Yritykset ovat uskoneet el6ke.
varojens a sijoitustoirninnan
henkivakuutusyhti6ille ja
pankeille. Keskisuuren vakuu-
tusyhti6 Yasuda Mutual Life'n
kotimaisen sijoitustoiminnan
ptiiillikk6 Naoshi Kiyono sa-
noo lehden haastattelussa us-
kovansa, ettd pienten japani-
laisyritysten osakkeet ovat hy-
vii sijoituskohde, koska pien-
yritykset ovat taantuman aika-
na kyenneet leikkaamaan kus-
tannuksiaan nopeammin
kuin suuryritykset.

Pienyrityksilli on my6s vank-
ka sija palvelusektorilla, joka
kasvaa teollisuutta nopearn-
min. Kuitenkin vain 2 pro-
senttia Yasudan kotimaan si-
joituksista on ndissd yrityksis-
s6. Yhtd varovaisia sijoitus-
toiminnasaan ovat olleet suu-
ret vakuuttajat, kuten Nippon
Life, ja pankit.

T)6ntekijdittensd eliikkeistd
vastaaville yrityksille tdmd va-
rovaisuus koituu kalliiksi,
viittiid the Economist. Ne jou-
tuvat kasvattamaan elSkera-
hastoja nostamalla omaa mak-
suosuuttaan, jos rahastojen
sijoituksista ei saada riitt5v66
tuottoa. Jo yhden prosentin
kasvu sijoitustuotoissa voisi
vdhent66 merkittiivdsti tiillai
sen lisdrahoituksen tarvetta,
laskeskelee konsulttiyritys
Frank Russell. Nykyisten sijoi-
tustoimintaa koskevien sd6-
d6sten puitteissa tdmdnkin ta-
voitteen saavuttaminen on
lehden mukaan vaikeaa.

Stiiiddkset rajoittavat mahdol-
lisuutta valita ja vaihtaa eldke.
varojen sijoittajaa. Yhdelle si-
joittajalle uskottua osuutta
voidaan tarkistaa vain kerran
kolmessa vuodessa. Kehnon
sijoittajan vaihtaminen me-
nestyviiiin hidastuu. My6s yh-
delle sijoittajalle uskottujen
varojen mddriiS on rajoitettu,
samoin sijoittajan mahdolli-
suutta valita sijoituskohde.
Osakkeisiin voidaan sijoittaa
30 prosenttia varoista, ulko-
maisiin kohteisiin niin ik66n
enintddn 30 prosenttia. ]apa-
nilaiset eivdt niin ptitise jiiljit-
telernddn amerikkalaisia, jot-

ka sijoittavat huomattavasti
enemrndn kotimaisiin ja ulko-
maisiin osakkeisiin.

Eldkerahastojen varat tulee
kirjata niiden hankinta-arvon
mukaisina, ei kiiyviin arvon.
Kun |apanissakin osakkeiden
arvot ovat laskeneet, piilee ra-
hastoissa realisoimattomia
tappioita. Frank Russellissa
niiden suuruudeksi arvioi-
daan 10-15 prosenttia keskiko-
koisen rahaston kokonaisar-
vosta.

Realisoimattomat tappiot ra-
joittavat rahastojen sijoitus-
toimintaa epdsuorasti. Arvon-
menetysten realisoituminen
osakkeita rn54rtdessd voisi joh-
taa siihen, ettii yritykset jou-
tuisivat kattamaan tappion
lisimaksuilla. Tdhdn ei nylgri-
sessd taloudellisessa tilantees-
sa l6ydy halukkuutta. Niinpii
jotkut sijoittajat viilttelevdt va-
rojen uudelleen sijoittamista.

Hankinta-arvon mukainen
kirjaarninen hankaloittaa te
hokasta sijoittamista my6s si-
ten, ettd aikanaan kovalla hin-
nalla ostetut osakkeet ovat
tdy[tdneet os akesijoituskiinti-
6n. Niinpd n5rt ei voida hank-
kia osakkeita halvalla, vaikka
kiinti6ssd olisi myos ilmaa.

Eipd siis ole helppoa istua ra-
hakirstujenkaan pddll6. T\rr-
vaavuuden ja tehokkuuden
yhdistdminen on japanilais-
ten kova piihkinii.
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Lisiielffke
jiirjestelrnien taloutta
kohennetaan
Tdmiin lehden edellisessS nu-
merossa kerrottiin Ranskan
lakisddteisen eldkejdrjestel-
mdn uudistuksista, yleisen so.
siaaliturvamaksun korottami-
sesta ja rahastoivien eldkejiir-
jestelmien perustamissuunni-
telmien etenemisestii. Muu-
toksitta eivdt ole sdil;meet pa-
kolliset lisiieliikejiirjestelmdt-
k66n.

Ranskan lakisSdteisessd eliike
jtirjestelrndssd tdyden van-
huuseldkkeen tavoitetaso on
50 prosenttia elikkeen perus-
teena olevasta palkasta. Eldke-
turyan tasoa parantavat tyo
markkinasopimuksiin perus-
tuvat pakolliset lisdeldkejiir-
jestelmtit - johtotason teht6-
vissd toimiville ja tavalli.sille
ty6ntekij6ille on ornansa. Ndi-
den jakoj?irjestelmdllii rahoi-
tettavien lisdelSkkeiden hal-
linnosta vastaavat lukuisat
elSkekassat. Tlz6ntekij6iden
kassojen kattojiirjest6 on ARR-
CO, johtotehtdvissd toimivien
AGIRC. Ndiden ulkopuolisia
kassojakin on.

Etuudet eri jdrjestelmissii ovat
pddpiirteissddn samat. Ne
karttuvat ansioihin suhteute.
tun vakuutusmaksun suuruu-
den mukaan mdiriytyvind
eliikepisteind. Vakuutusmak-
suja maksavat sekii tyonteki-
jiit ettii ty6nantajat.

Molemmat kattojdrjest6t ovat
sopineet tydmarkkinaosa-
puolten kanssa muutoksista,
jotka merkitsevSt vakuutus-
maksujen nousua ilman vas-

vallisesti merkitsee ndissd jdr-
jestelmissd myds eldkekarthr-
rnan kasvua, on talouden tasa-
painottamiseksi peritty yli-
miidriiisti maksua, joka ei kar-
tuta eldkettd.

ARRCO-jiirjestelrndssd yli-
mSdrdisen maksun suuruu-
deksi on sovittu 25 prosenttia
varsinaisesta eldkemaksupro.
sentista vuoteen 1995 asti. T5-
mdn jdlkeen maksusta sovi-
taan vuosittain. Jos varsinai-
nen elekevakuutusmaksu on
6 prosenttia palkasta, peritSSn
lisdmaksun vuoksi todellisuu-
dessa 7,5 prosenttia, josta 6
prosenttiyksikk6ii kartuttaa
eldkettii. Tist6 tydntekijiin
osuus olisi 3 ja ty6nantajan 4,5
prosenttiyksikk6ii. AGIRC-jiir-
jestelrndssi lisdmaksu on tdnd
vuonna 21 prosenttia ja nou-
see ensi vuonna 25 prosent-
tiin varsinaisesta vakuutus-
maksuprosentista.

Yritykset voivat p56tt66 va-
kuutusmaksutasosta sovitun
vdhirnmdismaksun ja enirn-
mdismaksun puitteissa. Nditd
vdhimmdismaksuja noste-
taan tdstd vuodesta alkaen
ARRCO-jiirjestelmdssii 4 pro.
sentista 6 prosenttiin ja
AGlRC-jiirjestelmdssd B pro-
sentista 14 prosenttiin asteit-
tain neljdn vuoden aikana.

AGlRC-jiirjestelmdssd ei tdnd
vuonna tehdd indeksitarkis-
tuksia, ARRCO:ssa ne lykdttiin
tarnmikuulta huhtikuulle.
T!6nantajat ja ty6ntekijiit jou-

ASF:iin. Se on organisaatio,
joka perustettiin vuonna 1983
vastaamaan niistd lisdkustan-
nuksista, jotka jiirjestelmille
aiheutuvat, kun eld.keikSii tie
tyin edellytyksin laskettiin 65
vuodesta 60 vuoteen. ASF:lle
rnaksettavien rnaksujen suu-
ruus, samoin kuin eliikettd
kartuttavien rnaksujen, vaih-
telee eri tuloluokissa.

Ios vakuutusmaksut ovat
kaikkinensa korkeat, ovat
etuudetkin hyviit. EUROSTA-
Tin selvityksen mukaan vuon-
na 1990 vanhuuseldkkeelle
jSSneen ranskalaisen teolli-
suusty6ntekijdn nettoelSke oli
88 prosenttia nettopalkasta.
Tiss6 ovat mukana lakisddtei-
nen elSkeja pakollinen lis6el6-
ke. Eldkkeelle on voinutjdddd
60 vuotiaana 57,5 tyovuoden
jilkeen. TistS tasosta lienee jo
varaa vd'hdn tinkiiikin.

SINIKKA I-AITINEN
Elrihe turu tthe shuhs en

tuthtja

taavaa etuuksien kasvua. Kun tuvat maksamaan tdnd vuon-
vakuutusmaksun korotus ta- na korotettuja maksuja myos
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ENGLISH SUMMARY

Ttre editorial discusses the
part-time pension and refers
to it as one of the few bright
spots of the pension policy
pursued in recent years.
Whereas rnost pensioners
have been subjected to cuts
and reductions of various
kinds, the beneficiaries of
part-time pension have
gained in the reform, in that
the age Sving entiflement to
pension was lowered and the
value of the benefit raised. As
working hours were reduced
to half but earnings only to
one-fourth, and to even less
after taxation, it can deser-
vedly be said that the part-
time pension is a bargain for
those in their sixties. One
would assume such an offer
to appeal to anybody in their
right to benefit from it and,
indeed, phones have been
ringing and inquiries have
been made. But statistics
speak for themselves: the
number of beneficiaries of
part-time pension has
increased from 500 to a little
Iess than 800 since the
beginning of this year when
the amendrnents took effect.

Although the increase is high
when measured by percen-
tages, in real figpres Finland
lags far behind Sweden, for
instance, where there are
50,000 beneficiaries of part-
time pension, Prejudices,
rigid attitudes, ignorance,
and the jungle of provisions
stand in the way of the part-
time pension. An ordinary
citizen cannot easily follow
the complicated methods of
calculation involved.
However, in principle, both
the employees' and the
employers' organizations
have taken a positive attitude
towards the attempts to
increase the popularity of
part-time pension, which was
originally introduced to
promote flexible retirement
but now is also conceived as
a means for postponing
retirement and one cure for
dealing with mass unerrr-
Plol'rnent.

In the opinion of the writer it
is important to keep talking
and vwiting about the part-
time pension in order to

make all instances more
aware of this option and in
order for people to rnake use
of it instead of wearing
themselves out waiting for
the retirement pension. Ttre
part-time pension would also
make people, regardless of
age, think of working life in a
more flexible way, offering a
multitude of choices. In this
respect, the beneficiaries of
part-time pension would be
the pioneers not only of a
new model of retirement but
also of a new model of
employment altogether.

Another article discusses the
part-time pension with
emphasis on the particulars
of the reform that took effect
at the beginning of this year.
In the reform, which
concerns the private sector
more than the public sector,
the age limit of the part-time
pension was lowered from 60
to 58 and the rules of
calculation were so changed
that the pension now
represents 50% of the loss of
earnings and does not vary
between 44% and64% as
previously was the case. A
major improvement affect-
ing the benefit is that
pension starts to accrue from
both the part-time ernploy-
ment and the period of part-
time pension. From part-time
emplo5rment the pension
accrues at the annual rate of
1.5% by the beginning of the
calendar year in which the
beneficiary turns 60 and,
thereafter, at the rate of.2.5%.
Concurrently, pension
accrues frorn the period of
part-time pension at the rate
of 1.5% of the loss of earnings
representing the difference
in full-time and part-time
earnings. Ttris ensures that
the old-age pension payable
in the end better corresponds
to the pension received upon
retirement from full-time
employment.

The public debate in Finland
on financing social expendi-
ture and pensions has often
touched the high tax rate of
this country. The traditional
measure for the level of
taxation is derived frorn the
tax rate which expresses the

total tax revenues of the
public sector in proportion to
GNP. As of this year, Statis-
tics Finland and the Ministry
of Finance adopted the
definition of the tax rate used
withinthe OECD.

Compulsory pa5rments rnade
to the public sector or to a
social securitJr fund control-
led by the public sector
constitute taxes. Ttre Finnish
public sector was redefined
in 1993 for tax purposes to
include the emplo5rment
pensions institutions, with a
resulting considerable
increase in the tax rate.
According to the specifica-
tion by types of taxes
published bythe OECD,
compulsory pa5,.rnents are
classified as social securit5r
contributions if the pa;rment
and the benefit are interre
lated and the payment is
directly deterrnined on the
wages paid by ttre employer.
By this definition, thus, the
Finnish employment
pension contributions, the
national pension and
sickness insurance contribu-
tions and the unemployment
insurance contribution
payable by employers
constitute social securit5r
contributions. Ttre national
pension and sickness
insurance contributions
payable by those insured are
classified as income tax, as
they are determined on the
income less personal
deductions. However,
voluntary payments to the
public-sector social securit5r
scheme or compulsory
payments to funds in the
private sector do not
constitute taxes, not even
when based on a binding
collective ag5eement.

Ttre tax rate illustrated in
recent-year statistics reflect
the exclusion of the state and
local government pension
schemes from the budget
economy. This has resulted
in the fact that the state
pension contributions rnade
to the State Pension Fund as
of 1990 and the local
government contributions
made to the Local Govern-
ment Pensions Institution as

of 19BB are included in the
tax rate as they are classified
as emplo5rment pension
contributions.

Ttre tax burden measured by
ttre tax rate depends on the
way in which functions are
organized in societ5r and is,
therefore, ill-suited as a tool
for assessing long-term
trends. In the opinion of the
vwiter, trowever, the tax rate
does not anyrnore measure
the tax burden. For instance,
the income transfers from
the public-sector are largely
subject to tax, which results
in overlapping posts, for
which reason the tax rate
does not reflect the tax
burden.

Ttre tax rates of USA and
fapan, on the one hand, and
Sweden and Denmark, on
the other, differ considerably
frorn each ottrer, Measured
by the performance of the
economy, all four countries
are in the top category. Of
ttre forrner it has been said
that they could perform even
better if taxes were higher
and tax revenues were used
to provide better social
securit5r benefits or to rnake
basic investments. Of the
latter, in turn, it has been
said that their social securit5r
scheme has raised taxes so
high that they are harmful to
economic performance,

The report of the Commis-
sion on Social Expenditure
estimates the future trend in
the tax rate of Finland up to
2050. In the calculations, the
level of direct and indirect
taxes was standardized to
correspond to the present
level, which, in practice,
means adjustment of tax
scales to the increase in
wages. Projections show that
the tax rate will remain on
present level. However, if the
slow econornic gfowth
persists, the tax rate will
permanently increase
beyond 50%.

Eija Pultonen
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KAUNIIDEN JA ROHKEIDEN VALTIO

Platon (427 - 347 eKr.) oli ihmiskunnan nerokkaimpia filoso-
feja, mutta poliitikkona hdn oli uskomaton. Hdnen totalitaari-
nen valtioteoriansa on varsinainen kehitelmii koko poliittisen
ajattelun historiassa. Sen taustalla vaikuttivat peloponne-
solaissodatja niitd seuranneet raa'at puhdistukset. Kovat ajat
suosivat kovia arvoja.

My6s Suomi on el5nyt viime vuosina kovia aikoja. Larna jajulkisen talouden nopea velkaantuminen ovat pakottaneet
hyvinvointivaltion alasajoon. Samalla rneilltikin on noussut
poliittisten ajattelijoiden koulukunta, joka on tehnyt viilttS-
miitt6myydestd hyveen. Heitd voidaan kutsua joko uusliberaa-
leiksi tai uusplatonikoiksi. Molemrnat nimitykset ovat osuvia,
ehki lukuunottamatta prefiksid "uus-", silld juuri uutuutta
heidiin ajattelussaan on harvinaisen vdhdn.

Tdrndn koulukunnan ajattelutavan mukaan valtio ei missddn
tapauksessa saa huolehtia kansalaisten hyvinvoinnista.

Pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden keskeisend ihanteena
on tasa-arwo - ei ainoastaan juridinen ja poliittinen vaan my6s
taloudellinen ja sosiaalinen tasa-arvo. TeUe tiellA ne ovat rne-
nesQmeet hyvin, ja sek6s platonikkojamrne harrnittaa.

Ajattelutavan edustajat vaativat kylm[n rauhallisesti tuloero-
jen kasvattamista. Esikuvana on Platon, jonka ihannevaltiosta
tasa-arvo on eliminoitu, kuten rny6s musiikki ja runous. Kau-
niit ja rohkeat saavat rohmuta sen, rnike heille omasta mieles-
tddn kuuluu, ja heikornpien on t],1.t5rrninen kohtaloonsa.

Suomalaisessa yhteiskunnassa sosiaaliturva on terkee tasa-
arvoa edistdvi elementti. On siis johdonrnukaista, ettd pla-
tonikot vaativat sen supistamista vdhimmdistasolle. Viisaat-
han osaavat toki varautua riskeihin rnuutenkin.

Epdjohdonmukaista taas on se, ette platonikot haluaisivat yksi-
tyistdd liihes kaiken, mutta lakisSiteinen elSketurva pitdisi sen
sijaan sosialisoida.

Platon sai vanhoilla pdivilliiiin testata teoriaansa tyranni
Dionysioksen konsulttina. Tlrranni tuli onneksi jdrkiinsd ja
ldhetti filosofin takaisin hoitamaan professuuriaan. Sopii vain
toivoa, ettd suomalaisilla virkamiehillS olisi yhtd paljon arvos-
telukykyii kuin Syrakusan hallitsijalla.

Ekihe-Eetu
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