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Ortodoksinen kirkko luopuu
omasta elikejirjestelmdstdSn
asteittain. Vanhat papit, kant-
torit ja diakonit saavat vie16
entisten etujen mukaista eli-
kett6. Heitii varten kirkossa
on oma elAkekassa. Vuoden
vaihteen jEilkeen palveluk-
seen tulleet siirtyv6t TEL:n
prrrun.

Vt. kansliapEiillikkd Mark-
ku Lehdon mukaan sosiaa-
limenoissa on otettava
huomioon kansakunnan
taloudellinen tila, muttei-
v6t talousongelmat ratkea
vain sosiaalipuolen eviitd
pienent6rnAlli.
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SOSIAALIMENOTOIMI.
KUNNALTA
KANTAAOTTAMATON
SELVITYSMUISTIO

Sosiaalimenotoimikunnan loppu-
mietint6ii odotettiin ristiriitaisin tun-
tein. Toisaalla toirnikunnalle oli ]as-
tattu toiveita ratkaista julkisen talou-
den rahoituskriisi, toisaalla sen peliit-
tiin raunioittavan koko ansioihin pe-
rustuvan toimeentuloturvan.

Kun mietint6 saatiin, voidaan todeta,
ettri toiveisiin ja pelkoihin ndhden
tulos on lattea. Selvitysmuistio ei ota
kantaa eikd suosittele. Sy5md tiihdn
on toimikunnan mukaan hallituksen
ja palkansaajajiirjestdjen kiiynnissd
olevat neuvottelut.

Toirnikunnan ty6n tulokseen on kui-
tenkin syytii olla \4rtyvdinen. Nykyt-
sissi oloissa ja eduskuntavaalien alla
mietint6 on ehkd paras mahdollinen.
Ehkd kysymys sosiaalimenoista eli
sosiaaliturvan oikeasta tasosta onkin
niin monimutkainen, ettd maan Par-
haat asiantuntijat nostavat kiitensd
pystyyn. Ndin tunnustetaan aivan oi-
kein, ettd asiaan liit$T/ tekij6itii, joita
kehittyneirnmiitktidn matemaattiset
mallit eivdt tavoita. Sellainen tekijd
on esimerkiksi vaatimus tyoeliiketur-
van uskottavuudesta ja luotettavuu-
desta.

Palkansaajien ty6eliikemaksu on ol-
lut toista vuotta kiiytdssii. TELmak-
sun korotuksista puolet tulee palkan-
saajamaksuun. Tiimd puolet on ensi
vuonna todenniik6isesti viihint66n
prosenttiyksikk6. Vaikka verovdhen-
nys lievitttiii korotuksen vaikutusta,
tuntuu huippukorkean verotuksen
vallitessa nettotulojen vdhentl,rninen
ikiiviilt6.

Vakuutetut ovat suostuneet mak-
sumiehiksi turvatakseen omat tyo-
eldkkeensi. Vakuutetun pit6isi mak-
sukorotustenkin tullessa yh6 tuntea
maksavansa omaa el6kett6iin. Siksi
ei ole psykologisesti viisasta saman-
aikaisesti maksukorotusten kanssa
puuhata mittavia eliikeleikkauksia.
Ndin vain ruokittaisiin asennetta
"mitd enemmdn maksat, sit6vdhem-
mdn saat."

Sosiaalimenotoimikunta teki toi-
meksiantonsa mukaisesti laskelmia
bruttokansantuotteen ja sosiaalime'
nojen kehityksestii vuoteen 2030
saakka sekd arvioi erilaisten elSke'
menoja vdhentdvien toimenpiteiden
kustannusvaikutuksia.

Mitii tulee menokehitykseen, osa
asiantuntijoista katsoo sen vahvista-
van jo aiemmista selvityksisti saatua
kiisitystd, jonka mukaan eldkkeistd ei
koidu kansantaloudelle kohtuutonta
rasitusta.

Kaikki eivit tdtd niikemystii alle-
kirjoita, vaan ajavat yhd radikaaleja
eldkeleikkauksia. Lisiiksi vastauk-
sena vaatimuksiin verojen alentami-
sesta on esitetty, ettd ensi vuoden
TEL-maksua alennettaisiin. Tosi-
asiassa tiedossa on monen prosent-
tiyksik6n korotustarve.

Tiimd puhe osoittaa selvtisti sen, mi-
ten ty6eldkkeiden ratroitusta halu-
taan kerta toisensa jiilkeen kalrftee
valtiontalouden lyhyen tdhtiiirnen
suhdanneinstrumenttina. |a jiilleen

kerran on syytii todeta, ettii tydeldke'
jiirjestelm6 on valtiohallinnosta eril-
lddn ja ty6rnarkkinajdrjest6jen vas-
tuuntuntoisissa kdsiss6,

Uutuutena sosiaalimenotoimikunta
esitteli ajatuksen yleisen eliikeiSn
nostosta. ]os yleistd eldkeikdS ja var-
hennettujen el6kkeiden ikdrajoja
nostettaisiin kolmella vuodella sdds-
tyisi eliikemenoja vuonna 2050 koko-
naista 14 miljardia markkaa. Lasken-
nallinen sddstovaikutus on ylivoimai-
nen muihin mietinn6ssd esitettyihin
"temppuihin" verrattuna.

Tosin toimikunta toteaa, ettd eldke
idn nosto on mahdollista toteuttaa
vasta pitkiilti ensi vuosituhannella,
mikdli tySvoiman tarjonta ja kysyntii
alkavat tasapainottua. Tdllii vuosi-
kymmenellii eldkeiiin noston estdii
korkea tydtt6myysaste ja se, ettd ny-
kyisinkin vain vdhemrnist6 ikdluo-
kista pysyyty6ssd 65 ikdvuoteen saak-
ka.

Todellinen eldkkeelle siirtymisikd on
tosin ylldttdviiii kyllii lamasta johtuen
noususuunnassa 58 vuoden pohjalu-
kemista. Uusien ty6tt6myyseldkkei-
den mdiirdn lisiiiintyessd eldkkeelle
siirtyminen on painottunut 60 ikd-
vuoden tuntumaan.

Parempi kuitenkin olisi, jos eliik-
keelle siir[.rnisikd nousisi nyt ja tule-
vaisuudessa positiivisten tekijdiden
vaikutuksesta eli yleisen terveyden-
tilan ja ikiiiintyvien ty6markkinoiden
parantuessa.
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SAASTOJAI MUTTEI II II
HINNALLA MILLA HWANSA

|a juuri tdhdn ministeri6 Leh-
don mukaan tehtee kiivaa-
seen sosiaalipoliittiseen kes-
kusteluun tuottamallaan stra-
tegia-asiakirjalla; Sosiaalitur-
van strategiset valinnat - kohti
2000 lukua.

Huutokaupasta
ei ole kyse
- Me emme k?iy huutokauppaa
sen parernmin valtiovarain-
ministeri6n kansantalousosas-
ton tai Sosiaalimenotoimikun-

- Sddstojd pitcid ldutdd, mutta
hun julkisen talouden ongelmia
rathotaan, hyucici ei saa'r'ihhoa.
Aj anhohtatsten ong elmten ni-
missci ei pitciisi htiuittciri sellais-
ta, jonha uaraan uotdaan has-
uun my dtci j rille en r ahent aa, s o -
siaalt- j a tet-uey sministet' i"tin u t.
h.ansliap riritlihhd M arhhu Lel ft o
heftoo ajatuhsistaan.

nan kanssa siitd, kuka loytne
enemmdn ja minkdlaisia sdds-
tojii. Ajallisesti timi sattui t6-
hin, mutta tavoitteemme on
paitsi ratkaisujen esittdminen
rny6s keskustelun k55mnist5-
rninen kestiivdstd sosiaalitur-
vasta siten, etti voimme sdds-
td5, mutta samalla siiilyttdii ne
rakenteet, jotka on koettu hY-
viksi, Tavoittelernrne mySs
sitd, ettd sosiaalipoliittinen
keskustelu k55nt11z tulevai-
suuden raiteille.

- Pulmamme eivdt ratkea sel-
laisella kamreerimentalitee-
tilla, ettd poytd pistetSSn ker-
ralla sddstden puhtaaksi, eiki
ratkaisujen siirtdmisestdkddn
ole endd a',rrksi. Pti:itokset tu-
levasta on tehtiivai pian ja niin,
ettti muutokset toteutetaan
jaksotetusti useamman vuo-
den aikana, Lehto korostaa.

Nykyisenkaltainen sosiaalipoliittinen keskustelu
on hakoteil16 tai se eijohda mihinkddn, kun asiaan
vi h kiytyneet i ntressi ryhmdt vai n siittivdt harjoitet-
tua politiikkaa - kaikki omista ndkokulmistansa.

- llman muuta sosiaalimenoissa on otettava huo-
mioon kansakunnan taloudellinen tila, mutteivit
talousongelmat ratkea vain sosiaalipuolen evaita
pienentdmdllH. Sddstdd pitdd, muttei senkaan var-
jolla pidd rikkoa hyv6d, sosiaali- jaterveysministe-
rion vt. kansliapdellikko Markku Lehto sanoo.
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Tdmin p6ivdn
rnurheet ja
huornisen huolet
Erityisesti elSkepuolella asioi-
ta on tarkasteltava vt. kans-
liapiiiillikdn mukaan eri koh-
dissa aikajanalla. Tdssd tarkas-
telussa pitdisi l6yrye keinoja,
joiden al'ulla ensiksikin TEL
maksukysl'rnys voitaisiin rat-
kaista ihan akuutisti ja samal-
la saada aikaan sellainen ra-
hoitusohjelma, jossa vakuu-
tusmaksun nousu olisi sta-
biloitu - vakautettu - vuosi-
tuhannen loppuun. Tdhdn
liittyy Lehdon mukaan my6s
sellaisia eliikeuudistuksia,
joilla saawutetaan sdiist6j ii pit-
kdlld aikaviilillii.

- Sekd maksukysymys ettd uu-
distukset, joilla saavutetaan
siiiist6jii pitkiillii aikavdlill6,
ovat tyoel5kejdrjestelrndn us-
kottavuuden kannalta aivan
keskeisid. |os onnistumme
uudistusten kanssa, voidaan
keskustelu eldketurvamme oi-
keiksi katsottujen perusteiden
murentumisesta lopettaa,
Lehto sanoo.

Tlollisyys
huornioon
indeksissS
- Indeksissi on paljon keskus-
telemista. Paitsi ettd indeksii
on kdytetty nyt tdssii taloudel-
lisessa ahdingossa apuna, se
on hyvin tdrked vdline eliik-
keiden rahoitusta ajatellen
pitkiilltikin aikavdlilli.

- Kdsitykseni mukaan siit6 val-
litsee aika laaja yhteis5rmmdr-
rys, ettd nylgrinen indeksi vaa-
tii remonttia, mutta uusi in-
deksi ja yhteisyrnmdrrys siitii
lienevdt vielii aika kaukana
toisistaan. |oka tapauksessa
kaikki mydntAvdt sen, ettei
nykyinen TEl-indeksi ota
kunnolla huomioon taloudes-
sa ja ty6llisyydessd tapahtuvia
muutoksia. Tdmd seikka pitdi-
si ottaa uudistuksessa huomi-
oon. Jatkossa pitdisi p66std sii-
hen, ettd meilld olisi indeksi,
joka mittaa oikein palkansaa-
jien tulokehitystd ja suhteut-
taa siihen eldkelSisten tulot,
Lehto merkkaa indeksire.
montin suuntaa.

- Kait tavoitteena pitdisi olla
vdhdn pitempi tarkastelujak-
so ja joka tapauksessa el6ke.
palkan sellaiset m66rdytymis-
perusteet, jotka kohtelevat eri
elSkelakien piiriin kuuluvia
vakuutettuja yhdenmukai-
sesti ja Qr6urien erilaisuuksis-
ta huolimatta neutraalisti. T6-
h6n elSkepalkkakeskusteluun
lqrtkeytyy my6s indeksi.

Thleva aika
ty6lq rJm
rnukaan
Kolmas seikka, joka vaikuttaa
Lehdon mukaan merkittiivds-
ti ihmisten halukkuuteen ha-
keutua eliikkeelle ja el6kkei-
den rahoitukseen on ns. tule.
van ajan etuus.

Htinen mukaansa tulevan
ajan sddnndksiin pitiiisi l6ytyti
sellaisia rnuotoiluja, jotka ei-
vdt toimisi toisaalta houkutti-
mina mutteiviit heikentdisi-
kiiiin perusteltuja eltike-etuja.

- Ratkaisumalleja on ilmassa
rnonenlaisia; on taitettuja
malleja, katkaistuja vaihtoeh-
toja ja iin perusteella tulevan
ajan eliikekarttumaa sAdntele.
vid ehdotuksia.

- Periaatteessa tavoitteena voi-
si olla sellainen ratkaisu, joka
on kytk6ksisse ty6kylqryn. Eli
jos ihminen on tdysin tyo-
lqrvytdn, niin tuleva aika sdi-
lyisi tAytenii. ]os taas \rse on
sellaisesta henkilSst6, jolla on
ty6kykyii jonkin verran j6ljel-
ld, tulevasta ajasta tulisikin ta-
valla tai toisella vain osa. Kdy-
15nn6n ongelmia tdssd kieltii-
mdttd kohdataan.

Lehdon mielestd on tiirkeiid,
ettii kun iktiiintyvien ty6nteki-
jdiden ty6nteko otetaan el6ke.
eduissa huomioon, niin pitiii-
si tehdd todellisen tydkyvyn
vaihtelunkin kanssa. Ndin voi-
daan toisaalta siiiist66, mutta
my6s kannustaa ihmisid osit-
taiseen ty6skentelyyn.

Indeksi,
elfikepalkka
ja tuleva aika
Lehdon mielestd kehittiimi-
sen kohteita voisi ldytyii
muun rnuassa indeksistii, eld-
kepalkan mdiirittelystd ja ns.
tulevan ajan perusteiden
uudistamisesta. Itse asiassa
Lehdon rnielessS ovat tdssd
kohdassa kaikki sellaiset toi-
menpiteet, joiden avulla ih-
misten ajatukset voitaisiin pi-
ttid kaukana eliikkeistd. Ihmi-
set pit:iisi aktivoida tdihin ei-
kii eliikkeelle, se on Lehdon ja
ministeridn toimintastrategi-
an ydin

Eliikepalkka
pidernrniiltii
ajalta
- Keskustelussa eldkepalkasta
on otettava huomioon se el6-
kepoliittinen seikka, ettl sil-
loin puhutaan ilman rnuuta
saavutetusta elintasosta. Eli
kun elSkepalkan miiiiriiyty-
misti ajatellaan uusiksi, en-
simmdinen kysymys kuuluu,
mikd on saavutettu elintaso -
sek6 joka saavutetaan juuri
eldkkeelle siirt5rmisen kyn-
nykselld vai puhutaanko josta-
kin vakiintuneemmasta vai-
heesta.
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TYOTTOMYYS YKKOSONGELMAMME

Tlzottdmyys on yhd ykk6son-
gelmamme. Se maksaa kan-
santaloudellemme 55 miljar-
dia markkaa vuodessa, ldhes
100 miljoonaa markkaa pdi-
viiss5. Korkean ty6tt6myyden
hoitokustannukset tulevat pit-
kdll6 aikavdlilld kalliirnmiksi
kuin ty6llisyydestd huolehti-
minen. Julkisen talouden on-
gelmien takana on rnassaty6t-
tomyydestd johtuva sosiaali-
menojen kasvu ja verotulojen
aleneminen.

Eldkkeiden, toirneentulotur-
van, sairausturwan ja palvelu-
jen rahoitus pysyy ongelmana
ja vaikeutuu pitkiiSn jatkuvan
tyott6myyden seurauksena.
Vdestdn ostovoima heikkenee
ty6tt6myyden massoittuessa
ja pitkittyessd. Investoinnit ja
erityisesti kotimarkkinoiden
investoinnit eivdt vauhditu
ennen kuin lqfs5mtii vilkastuu.
Verojen ja ty6tt6myyden
k6yhdyttiimii sekii epe-
varrnuudessa eldvd kansa ei
osta eikii lainaa.

Hokemat "kunhan vienti al-
kaa vetiiii" ja "korot on saatava
alas" ovat osoittautuneet kup
liksi. Ei siis ihme, ettd valistu-
neet yritysjohtajatkin jo voi-
mistavat kritiikkiiiiin. SOK:n
ptiiijohtaja |ere Lahti on yksi
totuudenpuhujista. Hdn on
todennut (Fakta 2/94): "Aino-
an vaihtoehdon politiikka on
ollut yhtii paljon ideologiaa
kuin taloustiedettS. Ideologi-
sessa sisdllissodassa on kaatu-
nut tuhansia pk-yrityksiii ja
muutama suurikin".

Sodan suurimmat hdvinneet
ovat kuitenkin - kuten sodassa
aina - rivimiehet, kansalaiset.
Moni on kuollut, mutta haa-
voittuneet tulevat olemaan
keskuudessamme pitkiiiin ja
aiheuttamaan ennustamatto-
man mddrdn lisiikustannuk-
sia kansantaloudelle. Laajene.
van pitkdaikaistyott6myyden
seuraukset ovat vasta edes-
sdmme.

Tiimiin sodan "atomipommi"
on ollut laajamittainen tyott6-
myys ja "tdsmdase" sosiaali-
turvan ja palveluiden tipoit-
tainen heikentdminen niiden
keskuudessa, jotka eniten
apua tarvitsisivat. Pitkiiaikais-
ty6tt6miit, tyott6miit nuoret,

ylivelkaantuneet, opiskelij at,
vammaiset, paljon sairastavatja erit5risesti vanhukset ovat
viiestdryhmid, joiden keskuu-
dessa tuho on ollut eniten vai-
keuksia aiheuttavaa.

Suuri joukko sosiaaliturvan
varassa eldvistd on saanut kar-
vaasti kokea sosiaalipoliittiset
leikkaukset toirneentulonsa
kiristymisenii. "Atomipom-
mi" on kuitenkin ollut tehok-
kain, sillii vaikeudet ovat
enemm[n tai vdhemmdn ka-
navoituneet ty6tt6myyden
kautta.

Pitkdaikaisty6tt6myys ja ty6t-
t6myysturvan heikkous tai
puuttuminen ovat suurim-
mat yksittiiiset s14rt k6yhyy-
teen Euroopassa. Kdytdnn6n
esirnerkkejd ty6ttdmyyden
seurauksista on, joten mei115
olisi voitu yrittdd kokemuk-
sen perusteella viilttiiti pahim-
pia seurauksia. Nyt ndytetddn
toimivan juuri ptiin vastoin.

T)6tt6myys rnuuttuu kdyhyy-
deksi pitkittyessddn. Mite
enemrndn tyott6myysturvaa
heikennetiiiin sitii varmem-
min tiimd tapahtuu. Samalla
tydtt6myyden sosiaaliset kus-
tannukset kasvavat. Pitkitfy-
viiiin ty6ttdmyyteen liitryvat
usein inhimilliset murheniiy-
telmrit, mutta pitkittSmeestd
ty6tt6myydestd uhkaa tulla
my6s turrzallisuutta heikentd-
vii ilmi6.

Kun sadattuhannet ihmiset
ovat pitkddn ty6tt6minii, saat-

KARI SAI.AVUO
T\r-un yliopiston
so siaaltpolittikan laitoks en
professori

taa slmty6 piiiimiiiiriltiiiin ja
toiminnoiltaan arvaarnatto-
mia osakulttuureja. T6stiikin
on nykypiiiviistii ja historiasta
tarpeeksi esimerkkejd. Tiill6in
ei sodan voittajien, hyvinvoi-
van eliitin, eldmdkddn olisi
turvallista.

Viime vuosien taloudellinen
kehitys on ollut enemmdn
kuin taantuma, Eldmme mur-
rosta, joka edellyttiiii timin
murroksen yhteiskunnallis-
ten ja taloudellisten seuraus-
ten hallintaa. Tiimd ei ole
mahdollista vanhoin eikd ny-
kyisin keinoin. T!6ttomyy-
teen ei nylqyisillti yksinkertai-
silla ja vanhoilla talctiikoilla
ratkaisuja l6ydetii. Viisaat
"kenraalit" pitivtit huolta
my6s "rivimiehistii" eivdtki
vain "esikuntien" tarpeista.

Oikean taktiikan l6ytdminen
ei ole tekninen, vaan poliitti-
nen tahdon asia. Toimiva ta-
lous ja kaikkien hyviiksyrnii
yhteiskunta voidaan l6ytee
vain ottamalla huomioon yh-
teiset edut. Yhteinen viholli-
nen on sittenkin ty6tt6myys ja
sen vastustaminen yhteinen
etu. "Kenraalien" ja "rivimies-
ten" on vain tiedostettava, etti
yksinkertaisia ratkaisuja ei
ole. On edettdvd levedllii rinta-
malla.

Kaikki ne erilaiset toimenpi-
teet, joilla autetaan tydttdmi-
en ja eriQrisesti nuorten tyo-
markkinoita, on kdytettiivd
hyviiksi. Koulutuksen ja tyo-
eliimdn rajoja on hiiivytettiivii

harjoittelun avulla. Ndin este-
tddn myos sukupolvien risti-
riidan kiirjistymistd tehok-
kaarnmin kuin eldketurvaa
romuttamalla. Uuden ty6voi-
rnan palkkaamista on tuetta-
va.

Tarvitaan ratkaisuja, joissa
ty6ttdmyysturva ja viiliaikai-
nen ty6skentely yhdistettidn
siten, ettei lyhytaikainen ja ly-
hytaikaisesti toistuva ty6 vii-
hennii ty6tt6mien toimeentu-
loturvaa. Toimeentuloturva ja
matalapalkkainen ty6nteko
ovat ennakkoluulottomasti
yhdistettdvd, sillii edessii lie
nee palkkaerojen kasvu. Tlo
paikkoj akin niiyttii[ syntyvSn
vain matalapalkkaisissa pal-
veluteht6vissd. Unohtaa ei sai-
si julkisen ja suljetun sektorin
rnahdollisuuksia tydllistiij 5-
na.

Ennakkoluulottomuutta ja
yhteisvastuun tarvetta lisdd
my6s se, ettdL entisenlaisen
tiiysty6llisyyden takaavaan
kasvuun ei endd pddstd.
Ennemmin tai my6hemmin
taloudellisen kasvun sisdlt6
on miiiiriteltdvii uudelleen.
My6s ihmisten kulttuuristenja sosiaalisten tarpeiden tly-
dyttdminen ja ympdrist6n-
suojelu sekS hoiva ja huolehti-
minen ovat kas',rra.

Ty6tt6myys on ykk6songel-
rnamme. Ttitii niiyttiiii olevan
niiden vaikea oivaltaa, jotka
ovat ottaneet toimintansa eet-
tisiksi peruskisitteikseen sa-
nat "mind", "minulle" ja "mi-
nun". Inhimillisen yhteiskun-
nan olemassaolo ei ole kiinni
yksinomaan yrityssektorilla
tapahtuvasta uudistumisesta.
Yhteiskunnan tuotannollises-
ta ytirnestd on toki huolehdit-
tava, mutta se ty6llistdd jatku-
vasti vfi"hemmin ihmisiii.

Talouden tiukan saneeraus-
linjan jatkaminen ilman uusi-
en rakenteiden muodostamis-
ta ja ihmisten ty6llisyydestd ja
toimeenfulomahdollisuuksista
vdlittdmAttd johtaa my6s ta-
louden jatkuvaan kriisiy$rmi-
seen ja toimintaedellytysten
heikkenemiseen. Se on yhteis-
kuntakokeilu, johon muilla si-
vistyneillii linsimailla ei ole
varaa. Annammeko me sen
tiiiillii mukisernatta tap ahtua?
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ORTO
TEL:N
PIIRIIN

DOKSIT

Eldkepommi on tikitta-
nyt Suomen ortodoksi-
sessa kirkkokunnassa.
Niinpd kirkko siirtyi
vuoden alussa TEL:n
piiriin. Toisena vaihto-
ehtona olisi ollut jatkaa
nykyistd kdytdnttid ja
rahastoida varat omaan
eldkekassaan.

OmaelAkekassaon kui-
tenkin riskialtis vaihto-
ehto ja merkitsee k5-
destd suuhun eldmistd:
eldkemenot veloitetaan
vuosittain seurakunnil-
ta.

TEL-jdrjestelmdn ansi-
osta seurakunnat mak-
savat tyontekijriittensd
eldkemaksut jo ndiden
palveluvuosina. Se on
ratkaiseva asia pienes-
sd kirkkokunnassa, jo-
ka kdrsii vinoutuneesta
ikdrakenteesta. o
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Kuop ion or to dohsinen s eur akunt a j tirj e sti tois ena p rid.siriisp riiu ci-
nci lasten pdttsiriispalueluhsen, jossa muun muossa kierretcicin
hirkho ristisaatossa.

Uuden lain mukaan ortodok-
sinen kirkko luopuu omasta
eldkej?irjestelmiistidn asteit-
tain. Vanhat papit, kanttorit ja
diakonit saavat viel6 vanho
jen etujen mukaista elikettija
heitd varten kirkossa on oma
eldkekassa. Vuoden vaihteen
jdlkeen palvelukseen tulleet
siirtywiit yksityisen el5kejdr-
jestelmiin, TEL:n piiriin.
Muutos on vuosik5rmmenten
valmistelut5r6n tulos.

Entinen eldkejdrjestelmd on
perustunut omaan eliikekas-
saan. Vield 7O-luvulla se soi
papistolle valtion virkamies-
ten eldkeedut.

Eldkekassan tarvitsemat
maksut kirkkokunta on veloit-
tanut vuosittain seurakun-
nilta ndiden saarnien kirkol-
lisverojen ja kiinteist6tulojen
perusteella. Mitd enemmdn
seurakunnalla on tuloja, sitii
enemmdn se joutuu maksa-
maan eliikemaksuja, Laskun
suuruuteen ei vaikuta esi-
merkiksi se, kuinka paljon
ty6ntekij6itd seurakunnasta
on siirtynyt eldkekassan pii-
run.

Laskuyht6l6 on kiilmyt vuosi
vuodelta hankalammaksi rat-
kaista, sillti ortodoksit ovat
kdrsineet kirkon vinoutu-
neesta ikdrakenteesta.

Sotien jdlkeen ortodoksien
lapset kdrintyivdt ryssittellm
pelossa luterilaiseen uskoon.
Nyt suhtautumistapa idiin
kirkkoa kohtaan on muuttu-
nut ja ortodoksiseen kirk-
koon on liittlmyt uusia jtise-
nid. Uudet jdsenet eivdt kui-
tenkaan tiiytd kadotetun ikd-
luokan paikkaa. Kirkkokun-
nan ikdpyramidissa eliikeldis-
ten osuus on korkea ja koko
jdsenmiiiirdtilastot ovit neyt-
tdneet 90-luvulle asti melkein
aina miinusta.

Eldkekassan kannalta yksi
"huolestuttava" piirre on
my6s papiston ikdiintyminen.

- Ennen vanhaan pappien kes-

ki-ikii oli 50 vuotta, mutta n5rt
se on noussutjo 75 vuoteen. Se
on valtava lisdmeno kirkolle,
rovasti Erhki Pi.iroinen pelkis-
tee.

T\rtkimusten rnukaan kirkon
palveluksessa olevat ihmiset
ovat pitkziikdisiA. Suornen or-
todoksien parissa tdmdn lapin
enniit5rs lienee Petsarnon luos-
tarin munkilla isd Akakilla,
joka kuoli 110-',rrotiaana Hei-
ndveden Valamossa. Tdmd
k6yhyyteen vihkiytlmyt luos-
tarivanhus ei tosin rasittanut
kirkon eldkekassaa, hdn sai
vain Kelan el6kett5.

Valtion edut
vShentyneet
- |os 70-luvulla olisimme siir-
tyneet TEL-jdrjestelmdiin,
kirkkokunta olisi pddssyt hal-
vemmalla. Silloin tiedettiin,
ettd" oma eldkekassa on turrza-
ton jdrjestelmd ja laskun tule.
vista maksajista ei ole varmaa
tietoa. Kirkkokunnassa luotet-
tiin kuitenkin siihen, ettA val-
tio tulee maksajaksi, jos rahat
eiv6t riitii eldkkeisiin, kirkko-
kunnan asessori Timo Pa:nu-
koshi selaa vanhoja p6ytAkirjo-
Ja.

Ortodoksien mahdolliset el6-
kemaksut eiviit olisi olleet
suuri menoerd valtiolle, mut-
ta eldkkeiden maksaminen
olisi ollut ennakkotapaus ja
signaali muille tahoille.

TELjiirjestelmdd. kirkkokun-
nassa esitettiin jo vuonna 70,
mutta silloin jdrjestelmddn
liittyvet 65 vuoden eliikeikri ja
matalampi eliikkeen taso ei-
viit houkutelleet.

Kun vuosien mittaan valtion
eldke-etuja on leikattu ja val-
tion eldkejirjestelmd on le-
hentlmyt yksityistd jdrjestel-
mdii, ortodoksien ajatukset
kypsyivdt vdhitellen TEL:n
kannalle. TEL ei ole ollut hyp-
py tuntemattomaan, silld pa-
pistoa ja kanttoreita lukuunot-
tamatta seurakuntien ty6nte-
kijdt ovat kuuluneet TEL:n pii-
riin.

T\rrvallinen
TELjiirjestelmd
Kun kirkkokunnassa mietit-
tiin ratkaisua eldkkeiden mak-
suun, yhtend vaihtoehtona oli
rahastoida varat ornaan el6ke-
siiiitid6n ja hoitaa maksut
omasta eldkekassasta.

TEL tuntui eliikesddti6td tur-
vallisemmalta vaihtoehdolta.
Pieni elSkesdiitio ei takaa sitd,
ettd kirkko voisi jatkuvasti
maksaa eldkkeitd. Epiivar-
muutta heritti my6s kysy-
mys, onko kirkkokunnassa tu-
levaisuudessa tarpeeksi eliike.
maksujen maksajia.

puoli, ettA silloin ei tarvitse
ajatella eldkkeelle pddsseist6
papeista, ettd kunpa tuo kuoli-
si. Kuolemat eivdtvaikuta seu-
rakuntien TEL-maksuihin,
asessori Timo Parrukoski n6-
kee.

Vallalla kaksi
jiirjestelrniiii
Seurakunnilla ei ole jeiinyt
paljon aikaa sopeutua uuteenjiirjestelmiiAn. Lainmuutok-
sesta tuli tieto joulukuussa ja
uusi elikejdrjestelmfi. astui
voimaan heti vuoden alussa.

o

o

TEL:n suurin heikkous on sii-
nii, ettd siirtymdvaihe tulee
kalliiksi. Kirkkokunnassa on
voimassa vanhaan jdrjestel-
mddn liittyvd eldkekassa, josta
ennen vuoden vaihdetta pal-
velukseen tullut papisto ja
kanttorit saavat eldkkeen. Sa-
maan aikaan seurakunnat
maksavat uudet TELmaksut.

TEL:n ansio on toisaalta siind,
ettd seurakunnat joutuvat n5rt
miettim66n tarkemmin hen-
kil6iden palkkaamista. Taka-
vuosina papiston ja kantto-
reiden palkkaaminen niiytti
todellista halvemmalta, kun
seurakunnan ei tarvinnut aja-
tella TELmaksuja. Eleikelas-
kut ovat kasaantuneet vuo-
sien mittaan tulevien suku-
polvien maksettaviksi.

- TEL:ssd on lisdksi se hyvd

Kiiytdnn6ssii uusi j drjestelmti
on koskettanut pienessd kirk-
kokunnassa vasta vhtd vt.
kanttoria, joka aloitti kirkon
ty6ssii tdmdn vuoden puolel-
la. Virassa olevat muut papit,
diakonit ja kanttorit ovat tul-
leet virkoihin ennen vuoden
vaihdetta ja he saavat tulevai-
suudessa eliikkeensd. omasta
el6kekassasta. Vaikka ty6paik-
ka vaihtuisi, eldkejdrjestelmd
ei heidtin kohdallaan muutu.

Seurakuntien muut tydnteki-jdt, esimerkiksi kanslistit ja
uskonnon opettajat, ovat sen
sijaan olleet jo vuosia TEL:n
piirissS.

Ortodoksien oma eldkekassa
maksaa eldkkeet papistolle ja
perheeldkkeet pappien leskil-
le ja alaiktiisille lapsille. Eliike,
kassa koskettaa melko pientd
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joukkoa: elikeliiisiii on tiilld
hetkelld 26 ja perheeldketti
maksetaan 21 henkil6lle.

Lain rnuutos toi uuden kdY-
tdnnon perhe-eldkkeiden
maksuun. Ennen papiston
palkasta perittiin kolme pro-
senttia perhe-eldkemaksuja
varten. Nyt tiirnti rnaksu on
poistunut pappien palkasta ja
seurakunnat ovat ryhtyneet
maksamaan perhe-eldkemak-
suja.

- Seurakuntien elikerasite
nousi ',rroden alussa, ja papit
ja kanttorit saivat kolmen pro-
sentin palkankorotuksen,
kirkkokunnan notaari I{arri
Tajakha pelkistdd.

Siirtymiivaiheesta on kerty-
mdssd kallis lasku seurakun-
nille. Seurakunnat maksavat
nyt kdy'tiinnossii kahdesta elti-
kejiirjestelmdstd.

Lasku paisuu koko ajan. Kal-
leinta siirtym6vaihe on sil-
loin, kun kaikki vanhaan jdr-
jestelmiidn kuuluvat papit
ovat eldkkeellii, rnutta kukaan
TEL:n piiriin kuuluva ei vielii
nauti eldkettS.

Ortodoksisessa kirkossa on
laskettu, ettd eldkemenot kak-
sinkertaistuvat. Kun vuonna
91 kirkon eldkemenot olivat
1,9 miljoonaa, vuonna 2020
menot nousevat 3,6 miljoo-
naan markkaan.

- Sitten vasta, kun uusi henki-
l6st6 ptidsee TEL:n mukaan
eldkkeelle, lasku alkaa helpot-
tua, asessori Timo Parrukoski
laskeskelee.

T}l6ttomyyselSke
rnahdolliseksi
Papiston ja kanttoreiden kan-
nalta uudessa TEL-jiirjestel-
m6ssd on edullista se, ettd heil-
lii on oikeus tydtt6myyseliik-
keeseen. Omassa eldkekassas-
sa tdllaista etua ei ollut, ja ty6t-
t6myys ntiytti muutenkin
kaukaiselta asialta ortodoksi-
sessa kirkossa.

T!6llisyystilanne on kuiten-
kin muuttunut, ja kirkossa vi-
rat ovat joutuneet suurennus-

lasin alle. Viimeaikainen kehi-
tys on ollut se, ettd seurakun-
nat ovat jiiiidyttiineet virko-
jaan. Seurakunnat ovat jdtt6-
neet esimerkiksi kanttorin vi-
rat tiiyttiimtittti ja hoitavat
kirkkolaulun johdon keikka-
luonteisena ostopalveluna.

Ty5ttSmyys voi liihitulevai-
suudessa tulla ortodoksipapis-
ton piirissii ajankohtaiseksi.
|oensuun yliopisto kouluttaa
uusia kirkon ty6ntekij6itii,
mutta pappien paikkoja ei ole
liihivuosina vapautumassa ei-
kii uusia virkoja perustettane.
Tilastojen mukaan vain viisi
pappia jiiii eliikkeelle 9O-luvul-
la.

Piispoilla
ei eliikeikdii
Suomen ortodoksisen kirkon
piispat, matkapapit, hiippa-
kuntien ja kirkollishallituk-
sen henkil6kunta muodosta-
vat eldkekysl'rnyksissi oman
ryhmiinsd. Valtio maksaa heil-
le palkan ja he kuuluvat val-
tion eliikejdrjestelmddn.

Valtion palkkalistoilla orto-
doksiset piispat lienevdt ainoi-
ta, joiden virassa ei ole eroa-
misikiid. Luterilaisessa kirkos-
sa piispat joutuvat eroarnaan
70 vuoden idssd, mutta orto.
dokseilla piispuus on elinikdi-
nen ja piispa saa olla virassaan
niin kauan kuin haluaa.

- Ortodoksisen kdsityksen mu-
kaan piispuus ei ldhde i6n
mukana, vaan on elinikSinen.
Tdssi Suomen lainstidddn-
t66n on saatu ortodoksista
ndk6kulmaa, notaari Harri
Tajakka sanoo.

Suornen ortodoksisessa kir-
kossa on tiillti hetkellii neljii
piispaa. Heistd kaksi on saa-
vuttanut normaalin eliikeidn.
He nauttivat Kansaneldkelai-
toksen elSke-eduista, saavat
el6keltiisvtihennykset rauta-
teille ja linja-autoihin, ja'saa-
vat my6s palkkaa viranhoi-
dosta.

Suomen ortodoksien histori-
assa piispat ovat j66neet har-
voin eldkkeelle. He ovat jdttfi-
neet virkansa esimerkiksi ter-
veydellisistd syistd, mutta

piispan arvo ei ole heiltii silti
kadonnut ja he ovat jatkaneet
piispainkokouksen jdsenin6.

"Voita riittee
leiviin pii6lle"
Rovasti Erkki Piiroinen j?itti
kirkkoherran viran heti kun
se oli mahdollista. Vanhan
ohjesiiiinn6n mukaan pappi
saa jdiidii eldkkeelle 63-vuoti-
aana ja 67 vuoden iiissd hdnen
on pakko luopua virasta. isd
Erkki on ollut nyt kymmenen
vuotta eliikkeelld.

Isd Erkki saa elikettii viidesti
eri lShteestii. Kansaneldkkeen
lisdksi hdn saa elSkettii kirkko.
herran virasta, TEL:a kirkko-
kunnan lehden toimittami-
sesta ja valtion eldkkeet soti-
laspapin siwutoirnesta ja kir-
kollishallituksen j iisenyydes-
te.

- Tdssii ei ole huolta, kun tulee
el6kett6 rnonelta taholta. Aina
kun muutaman pAiviin sy6n
kaurapuuroa, sitten taas saan
voita leivdn piiiille.

Isd Erkki kertoo, miten orto-
doksipappien olot ovat paran-
tuneet tdmdn vuosisadan ai-
kana. Viel6 2O-luvulla pappien
piti pysytellti ty6eldmdssd
vanhusikdiin saakka, silld
tuolloin ei tunnettu eldkkeitd.
Papin palkka tuli luontais-
eduista, seurakunnan henki-
rahasta ja palvelusten toimit-
tamisesta,

Isii Erkki on tutkinut Taipa-
leen ortodoksisen seurakun-
nan historiaa. Viel6 2O-luvulla
papin virkaan kuuluivat asun-
to ja pelto. Palkan pappi sai
jyvissti, voissa ja lihassa. Josjollakin seurakuntalaisella oli
kuusi lehm65 talossa ja emdn-
tti kuoli, papille piti lahjoittaa
yksi lehrnist6. |os "lehmtive'
ro" jdi maksamatta, papPi
saattoi antaa asian ulosotto-
miehelle. Seurakuntalaisia ve'
rojen keruu tietysti suututti ja
usein kdvi niin, ettd maholeh-
mdt siidstettiin papille.

- T\,rlin S0-luvulla Taipaleen
seurakuntaan papiksi. Las-
kin, ettdjos olisin saanutluon-
taisetupalkkaa, tulot olisivat
olleet neljd viisi kertaa suu-
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remmat ja lehmiA olisin saa-
nut 20.

Eldketurvaa papeilla ei ollut.
Kdytdnn6ssii vanhat papit hoi-
tivat vanhuuden turvansa
niin, ett6 he ottivat nuoren
papin, elSttivdttiimiin ja naut-
tivat itse palkan.

T\rrvattomimmassa asemassa
olivat pappien lesket. Heitd
varten oli erityinen armon-
',rrosi. He saivat miesvainajan
loppuvuoden tulot itselleen.
Armonvuodeksi seurakunta
hankki ns. armonvuoden
saarnaajan, jolle leski oli vel-
vollinen tarjoamaan asunnon
Ja ruuan.

Pappien ornaisten huonon
aseman vuoksi kirkkokunta
perustikin papiston leskiii ja
orpoja varten oman kassan.
S0-luvulla kirkkokunta perus-
ti my6s papiston hautausapu-
rahaston, jotta lesket voisivat
haudata rniehensd kunnialli-
sesti.

Papiston eldkeasiat kohenivat
vuonna 31, jolloin opetusmi-
nisteriS vahvisti Suomen
kreikkalaiskatolisen papiston
eldkekassan ohjes65nn5n.
Kassa takasi ensi kerran eldk-
keen paitsi papistolle ja kant-
toreille, my6s ndiden leskille
ja alaikdisille lapsille.
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ELAKEKYNNYS NOUSSUT 60 VUOTEEN 

-YLEISEN
ELAKEIAN
MERKITYS

TT

VAHENTYNYT
rl !t

ENTISESTAAN

Uusimmat tilastotiedot osoit-
tavat jo kolmisen vuotta ha-
vaittavissa olleiden kehitys-
piirteiden edelleen vahvistu-
neen. Niinpii vuosi 1990 on-
kin seuraavassa otettu ver-
tailukohdaksi.

T}16tt6myydesti
vdlivaihe eldkkeelle
siirtymiseen
Kuvion 1 alempi viivapari
esitt6d eldkkeensaajien osuut-
ta vakuutetuista eli kaikista
joskus eldketurvaa kartutta-
neista wuosina 1990 ja 1995
yksityisellti sektorilla. Osuus
on selvdsti alentunut 60-vuoti-
ailla ja sitii nuoremmilla ja
vastaavasti kohonnut tete
vanhemmissa ikiiryhmissd.

Ylin viiva on saatu lisddmiilld
vuoden 1993 eliikkeensaajien
lukuun ty6tt6mien rnddrS.
Tarkemmin sanottuna se
mti5rd henkil6itd, jotka vas-
taavat vuoden 1990 jiilkeen
tapahtunutta tyG tai yrittiijti-
suhteisten mddrdn vdhene'
mistii. (Tiimiin osuuden on
tutkija Jukka Lampi arvioinut
vuoden 1992 ty6suhderekiste'
ritietojen perusteella.)

Eldkkeens aaj ien j a ty6tt6mien
yhteismddrd on vuodesta 1990
liihtien kasvanut voimakkaas-
ti erityisesti 60 vuotta nuo-
remmissa ikiiryhmissii. Vaik-
ka elSkkeelle siirtlrminen tds-
sd ikiiryhmiissii onkin lyk-
kiiiintynyt, tosiasiallinen ty6n-
jettoika on aiempaa oleellises-
ti alempi.

Larna lisiinnyt ja
viihentinyt eliikkeitii
5 5-64vuotiaiden eliikkeensaa-
jien lukum66rd oli vuoden
1995 lopussa 228 000. Se on
vain 1 200 henked enemmiin
kuin vuonna 1990. Vtihdisen
kokonaismuutoksen alle kiit-
keytyy kuitenkin merkittiviii-
kin muutoksia. Niihin piiiisee
kdsiksi tarkastelemalla eri ikd-
luokkia eldkelajeittain. Ndin
tehty arvio on taulukossa 1.

Vaikka ty6tt6myysel6kkeen
ikdraja oli vuoden 1990 lop
puun mennessii jo kiiytiinn6l-
lisesti katsoen nostetLu 60 vuo-
teen, noston vaikutus ei piiiit-
tyny't siihen, vaan jatkuu edel-
leen. 60-62-vuotiaiden ty6tto-
myyseldkkeen saajien osuus
vakuutetuista on ty6tt6myy-
den kasvusta huolimatta pu-
donnut lShes puoleen.

Pudotus johtunee lShinnd sii-
tii, etti vuonna 1990 60-62-
vuotiaat olivat kuuluneet t5r6t-
t6myyseldkkeen piiriin jo 55.
ikdvuodesta lShtien, kun taas
vuonna 1993 vastaavat ik6-
luokat vasta 60 vuoden i6std
l6htien. Tdmiin on taulukossa
arvioitu vdhentiineen ty6tt6-
myyseldkkeen saajia 15 000
hengellS. Kun heistd monet
kuitenkin ovat siirtyneet
muulle eliikkeelle, nettovd-
hennykseksi on jdiinyt vain
4 000 henked.

Tois aalta ty6ttdmyyden kasvu
on listinnyt ty6tt6myyseldk-
keen saajia. Tiimd ilmenee sel-

vimmin siit6, ettd 63-64-vuoti-
aiden tydtt6myyseliikkeen
saajien osuus vakuutetuista
on selvdsti kasvanut. Kasvun
teyryy katsoa johtuvan ty6tto-
myyden kasvusta, koska nii-
mi ikdluokat ovat yhtiliiisesti
voineet siirtyd ty6tt6rnyys-
eldkkeelle 55 vuoden idstd a]-
kaen.

Yksil6llinen varhaiseldke oli
tarkastelujaksolla 60-vuotiai-
den ja sitd vanhempien osalta
vielS voimaantulovaitreessa.
Esimerkiksi vuonna 1990 64'
vuotiaat olivat ehtineet olla
yksil6llisen varhaiseldkkeen
piirissd vain viisi vuotta, rnut-
ta samanikdiset vuonna 1995
jo kahdeksan vuotta. Tdmd
luonnollisestikin kasvattaa
elSkkeensaajien osuutta va-
kuutetuista ndissd ikiiluokis-
sa. Tosin valtaosa yksildllisten
varhaiselSkkeiden lukumd6-
rdn tilastollisesta kasvusta on

vain kirjanpidollista muun
muassa siksi, ettii ne ovat vd-
hentdneet varsinaisia ty6lry-
vytt6myys- j a ty6tt6myysel dk-
keitii.

Ty6lqrvlrtt6myys-
eldkkeet
viihentyneet
lrdlqrrryttdmyyseldkkeen ( ml'
yksilollinen varhaiseldke) saa-
jien osuus vakuutetuista on
laskenut selv6sti alle S9-vuoti-
ailla. Ndmd ovat kuuluneet
yksil6llisen varhaiseldkkeen
piiriin ikdvuodesta 55 liihtien
eivdtkd ole kuuluneet ty6tto
myyselAkkeen piiriin.
Lasku johtuu siis muustakuin
lainsddddnn6n muuttumises-
ta. My6s hakemus-ja ratkaisu-
tilastot osoittavat, ettii esimer-
kiksi juuri 5S-S9-vuotiaiden
ikdryhmdssd hakemusten
m56rd on vuoden 1990 iat-
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Taulukko 1.

Muutostekijd

Tldtt6myyseldkkeen ikiirajan
nostarninen 60 vuoteen
T!6tt6myyden vaikutus
ty6tt6myysel dkkeisiin
Yksil6llisen varhaiseldkkeen
voimaantulon vaikutus
Laman vaikutus
tydlgrvyftdrnyys el Skkeis iin
Vakuutettujen ikdrakenteen muutos
MEL:n liitt6minen jiirjestelmiiiin

YHTEENSA

55-6tl-vuotiaiden eliikkeensaajien lukum66r6n muutosta
vuosina 1990-93 selittdvtit tekijtit.

Suoranainen vaikutus Nettovaikutus

keen alentunut mutta hyliitty-
jen hakemusten osuus kuiten-
kin samalla kohonnut.

T6rnii laskukaudelle orninai-
nen ilmi6 on selvdsti havait-
tavissa, rnutta sen syistd esiin-
t1Xr erilaisia tulkintoja. |ulki-
suudessa usein esitet$r selitys
on tiukasta taloudesta aiheu-
tuva ratkaisukdytiinn6n kiris-
tyminen. Toisaalta ilmi6 saat-
taa ollayhteydessd siihen, ettd
huomattavan suuri ja oletet-
tavasti my6s terweydentilal-
taan keskimdSrdistd huonom-
pi osa vakuutetuista on siir-
tynyt tydtt6myysturvan pii-
riin, mikii voisi vaimentaa ty6-
kyvybt6myyseldkkeelle hake.
utumista.

Sukupolvet
eri tahdissa elSkkeelle
Kuviossa 2 on vaihtoehtoinen
tapa kuvata eliikkeelle siirty-
mist6. Kun kuviosta 1 ilmeni
tiet5m vuoden poikkileikkaus,
kuvio 2 esittiid tiettyind vuosi-
na synt5meiden eldkeldisty-
misasteen nousua i5n my6tii.
Vuonna 1950 syntyneiden elii-
keldist).rynisaste l6hti jyrkkddn
nousuun jo 55 vuoden iiiss6,
koska seki ty6tt6rnyyseliike
ettii yksildllinen varhaiseldke
olivat tuolloin mahdollisia jo
55 vuoden i6std alkaen.

Vuosina 7932 ja 1954 synty-
neilld eltikeliiistymisaste on
jiitinyt oleellisesti tiitii alem-
malle tasolle. Itse asiassa se on
59 vuoden i6n kohdalla varsin
tarkoin samalla tasolla kuin
vertailuryhmdksi otetuilla
vuonna 1926 syntyneillii, jot-
ka kuuluivat tdhtin iktiSn asti
ty6tt6myyseldkkeen mutta ei-
viit vielii yksil6llisen varhais-
eldkkeen piiriin.
Vuonna 1952 synt5rneillA on
kuitenkin 60 vuoden iiistri al-
kaen voimakas nousu tyotto-
rnyysel6kkeelle siirtymisen
vuoksi. Ottaen huomioon tdtii
nuorempien korkean ty6tt6-
myysasteen on slXrtd olettaa,
ettdL vuonna 19 50 slm[meiden
ennetys tulee tdlld kohden jo
kuluvan vuoden aikana sel-
vEistikin rikotuksi.

ANTERO AHONEN
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PUOLISON
KUOLEMA
HEIKENSI

ERITYISESTI
NAISLESKIEN

ELINOLOJA

Leskeksi jAdminen hei-
kensi naisten taloudel-
lista asemaa useammin
ja vaikutti haitallisem-
min naisten terueyteen
kuin miesten. Sosiaalis-
ten siteiden heikkene-
minen oli miehilld ylei-
sempdd kuin naisilla.
Sukupuolten erot ko-
rostuivat erityisesti idk-
keilla leskilld.

Eldketurwakeskus julkaisi hil-
jattain leskeksi jiidmisen ta-
loudellisia ja sosiaalisia vaiku-
tuksia selvittiivdn tutkimuk-
sen "Eldmdnmuutos ja muu-
toksen hallinta" (Tuominen
1994).

T\rtkimuksen kohderyhmdnd
olivat vuonna 1980 leskeksi
jddneet (LB 462 henkiloii), jois-
ta miesleskid oliviidennes. Pe.
rusjoukko rajattiin haastatte.
luvuonna alle BO-vuotiaisiin
henkil6ihin. Mainittu ikSraja
asetettiin haastattelukadon
minimoimiseksi. Kohderyh-
miistii poimittiin 3555 henki-
lon otos eli noin joka neljiis
perusjoukosta. Haastattelun
antaneita henkil6itS oli 2793,
rnikd on 79 prosenttia otokses-
ta.

Tutkimuksessa tiedusteltiin
haastatteluhetken elinoloja ja
puolison kuoleman vaikutus-
ta elinoloihin. Haastattelussa
kysy'ftiin myos tietoja aviolii-
ton ajalta vdlitt6miisti ennen
leskeytymisaj ankohtaa. Haas-
tattelut ajoittuivat neljdn r,rro-
den pddhtin puolison kuolin-
'urrodesta.

Seurantatutkimuksen luon-
netta vahvistivat rekisterist2i
saadut tiedot henkilSiden tu-
loista. Rekisterildhteinii kdy-
tettiin ptiiiosin Eldketurvakes-
kuksen, Kansaneldkelaitok-
sen ja verohallinnon rekiste'
reitri. Tulotiedot hankittiin se
kd puolison kuolemaa edeltii-
neeltd ettd sen jdlkeiseltd ajal-
ta.
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Lesket pdiiosin
pienituloisia
Leskien taloudellista asemaa
ja puolison kuoleman vaiku-
tusta siihen tutkittiin perhei-
den kiiytettiivissii olevan tu-
lon avulla. Perheiden vuotui-
nen nettotulo laskettiin puo.
lison kuolemaa edeltdneelle ja
sitd seuranneelle vuodelle
sekd haastattelua edeltdneelle
vuodelle, jolloin puolison kuo.
lin',rrodesta oli kulunut kol-
rne vuotta. Nettotulon las-
kenta perustui Tilastokeskuk-
sen tulonjakotilaston tulomal-
liin.
Tuloja koskevat tarkastelut ja
vdestovertailut osoittivat, et-
teivdt leskeksi jeiineet henki-
lot olleet taloudellisesti hyvii-
osainen ryhmd. Kun leskien
vertailussa vdestoon vakioi-
tiin talouksien rakenteelliset
erot, yli kahdella leskellS kol-
mesta tulotaso jdi vdest6n vas-
taavan keskimidrdisen tason
alapuolelle. Naisista noin kol-
mella neljdstii ja miehistii
noin kolrnella viidestd vdes-
ton keskitulo alittui.

Vdeston keskimiiArdinen tulo-
taso alittui suhteellisesti
useammin iikkiiiden henki-
loiden kuin nuorten ryhmis-
sii. Keskimiidrin heikoimmat
taloudelliset resurssit olivat
yhden hengen leskitalouksil-
la. Taloudellisesti huono-osai-
simpia olivat yksin asuvat idk-
kddt naiset.

Lapsiperheistd huono-osaisia
viiest66n verrattuna olivat
useampaa kuin yhtS lasta
huoltavat sekd aikuista, opis-
kelevaa lasta eldttdvdt lesket.
Ndiden perheiden keskimiii-
riiiset kulutusyksikkdkohtai-
set tulot jdivdt vdeston vastaa-
vaa keskituloa pienemmiksi.

Pienituloisuus ei useinkaan
johtunut leskeksi jddmisestd,
sillii perheiden taloudellinen
asema oli valtaosatla (69 %)
vdest6n keskituloon verrattu-
na huonompi jo puolison el6-
ess6. On huomattava, ettS tut-
kimuksen perheet eivdt edus-
ta vdest66 pienoiskoossa, T\rt-
kimusryhmiin ikdrakenne
painottui vanhoihin ikiiluok-
kiin, joilla tulot ovat yleens6-
kin pienemmtit kuin nuorem-
milla.

Ttrlot kolme
neljisosaa
avioliiton aikaisista
Leskeksi jiiiityii perheiden
kiiytettiivissii olevat tulot pie-

neniviit noin yhdeksiillii per-
heellA kymmenest6L. Haastat-
telua edeltSneen wuoden tulot
olivat keskimiidrin noin kol-
me neljdsosaa avioliiton aikai-
sista tuloista,

Tulojen pieneneminen ei
useinkaan heikentiinyt per-
heiden toimeentuloa, sill6 yh-
den aikuisen poismeno pie.
nensi vastaavasti kulutusta ja
tulotarwetta. Kun perheiden
kiiytettiivissi olevat tulot suh-
teutettiin perherakenteeseen
kulutusyksikkdasteikon avul-
la, noin viidesosalla perheistd
kulutusmahdollisuudet heik-
kenivAt puolison kuoleman
jdlkeen. Taloudellinen tilanne
pysyi suurin piirtein ennal-
laan noin neljtisosalla ja yli
puolella leskistii tilanne para-
ni.

Viirneksi rnainitussa leskiryh-
mdssd kyse ei yleensd ollut
nettotulojen markkam?idriii-
sesti kasvusta, vaan siitii jo
edelld mainitusta seikasta, et-
td puolison kuoleman johdos-
ta perheen kulutus supistui
kulutusyksik6illii mitattuna
suhteellisesti enemmdn kuin
k6ytettiivissi olevat tulot.

Kulutusyksikk6kohtaiset tu-
Iot pienenivdt suhteellisesti
useammin nais- kuin miesles-
kille.

Tulojen rnuutos lg{keytyi
luonnollisesti lesken oman tu-
lon osuuteen puu.lisoiden yh-
teenlasketuista tuloista avio-
liiton aikana: mitd pienempi
lesken oman tulon osuus oli,
sitd todenndk6isemmin tulo-
taso aleni. Vastaavasti niillii
leskilld, joilla omattulot olivat
selviisti yli puolet puolisoiden
yhteenlasketuista tuloista, tu-
Iotaso leskeksi jiiiityii oli usein
avioliiton aikaista tasoa pa-
rempi.

Vuoden 1990 perhe-eliikeuu-
distus toteutettiin tdmd ntikG
kohta huomioon ottaen. Sa-
malla kun sukupuolten tasa-
arvo - yht6l2iinen leskeneli-
keoikeus naisille ja miehille -
tuli voimaan, muutettiin les-
keneldkkeen mddrdytymistd
siten, ettii lesken omaan ty6tu-
loon perustuva el6ke otetaan
leskeneldkettd tietyltd osal-
taan vdhentdvdnd huomioon.

Oma ty6el6ke vdhentdd les-
kenel2ikettii miitirdtyn rajan
ylittiiviiltti osaltaan viisikym-
menteprosenttisesti. Eldkeso-
vitusperusteena oleva raja
mddrdygy kuolleen puolison

ty6eliikkeiden yhteismiiiirdn
mukaan. Eldkesovituksen sd6-
d6kset turvaavat sen, ettei pie.
ni omaelSke vdhennS lesken-
eldkettA lainkaan. Ndin ollen
lesken oma ty6eliike toistai-
seksi suhteellisen harvoin
leikkaa naisten saamia les-
keneliikkeitii, mutta vdhent66
tuntuvasti miesten lesken-
eldkkeitd (ks. Tuominen
1994b).

Uudet perheeliikes iiiinn6kset
eivit koske ennen lain voi-
maantuloa leskeyhyneitd hen-
kil6ite.

Leskeysaikainen
kdyhyys harrrinaista
Kun tutkittiin leskiperheiden
k6yhyyft e sekd absoluuttisella
(tulot jdivdt alle toimeentulo-
tukinormin mukaisen rajan)
ettd suhteellisella (tulot jiiiv:it
alle puoleen vdeston keski-
tulosta) rnittarilla, ylltittiivii
tulos oli, ettii k6yhyys kosketti
useampaa perhetti puolison
eldessd kuin leskend ollessa.

Kun puolison elSessi perheis-
td likimain joka kymmenes
lukeutui k6yhiin, haastattelua
edeltdneend vuonna k6yhin
oli ainoastaan kaksi - kolme
prosenttia. Taloudellinen ah-
dinko ndy,tti siten usein hel-
pottuneen tutkimusaj anjak-
son aikana.

Se, ett6 leskeyteen liittyi pi-
kernrninkin koyhyydestii ir-
tautumista kuin siihen joutu-
mista, ei johtunut suinkaan
perheiden taloudellisen ase-
man kohentumisesta tulojen
lisddntyrnisen vuoksi, vaan
siitd, ettd perhekoko pieneni.
Kulutusyksikoill ti laskettuna
kulutus (tulotarve) supistui
enemmdn kuin nettotulot.
Perherakenteen muutos se-
Iitti kdyhyydestd irtautumi-
sen.

Leskeksi jddmisestd johtuvaa
k6yhyl'ftn esiintyi tutkirnuk-
sen perheilld harvoin ja tiil-
l6in se usein oli tilapiiistd.

PerheelAkkeill2i oli ratkaiseva
merkitys koyhyyden riskin
poistumisessa erit5risesti nai-
silla. Ilman perhe-eliikettii
naisleskistd noin joka toinen
ja miesleskistd vain noin joka
kahdes\.rnmenes olisi j iiSnyt
toimeentulotukinormin mu-
kaisen k6yhyysrajan alapuo-
lelle. Perhe-eliikkeen johdosta
k6yhien osuus jdi merkittii-
vtisti pienemmiiksi, vain
muutamaan prosenttiin sekd
nais- ettii miesleskist[. Perhe.
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eliikkeillii oli siten sukupuol-
ten tuloeroja tasoittava vaiku-
tus.

Nuoret naislesket
takaisin tyoeliirniiiin
Leskien ty6ssdolo haastattelu-
ajankohtana oli yhtii yleistd
kuin vdestollii aina 55 ikiivuo-
teen saakka. Tdtd vanhemmis-
sa ikdryhmissii leskeksi jiiii-
neiden miesten ty6ss5olo jiii
hieman vdeston rniesten ty6s-
sioloa vdhdisemrndksi. Sen si-
jaan 55-64-vuotiaiden naisles-
kien tyovoimaan kuulumi-
nen oli selvdsti hanrinaisem-
paa kuin teirndnikdisten nais-
ten yleensd.

Noin joka toinen henkild oli jo
eldkkeelld leskeksi jiiiides-
sdiin, joka neljds ansioty6ssd ja
noin joka kahdeskymmenes
pois ty6std olematta elikkeel-
ld. Heidin eliimdntilanteensa
pysyi leskeydestd huolirnatta
ennallaan. Tarkastelujakson
aikana ansiotyossdkdyminen
rnuuttui 15 prosentilla tut-
kirnuksen leskistii. Heilld les-
keydestd johtuvaan muutos-
vaiheeseen ajoittui my6s toi-
nen sopeutumista vaativa eld-
rndnmuutos.

Ty6ssdktiyrninen rnuuttui
keskimS5rdistd usearnmin se-
kd nuorirnmilla naisilla etti
l;ihell6 yleistti eldkeikdd olevil-
la miehilld ja naisilla. Eliik-
keelle siirtyminen lisiiiintyi
suoraviivaisesti 5 5 ikdvuoden
jrilkeen yleiseen 65 vuoden
eliikeikddn saakka.

Nuorista kotona olleista nai-
sista huomattava osa meni
miehen kuoltua tyoh6n. Alle
4O-vuotiaista naisista joka toi-
nen ja 40-49-'"uotiaista kaksi
viidestd oli muutaman vuo-
den seurantajakson aikana
l6ytiing ty6paikan. My6s ty6-
hdnmenoaikeet olivat voi-
rnakkaasti sidoksissa ikiitin.
Se, ett6 leski oli suhteellisen
nuori ja terve, ammatillista
koulutusta saanut ja omasi
tyokokemusta avioliiton ajal-
ta sai hdnet hakeutumaan tai
suunnittelemaan ty6hdn me
nemiste miehen kuoleman
jilkeen.

Ty6h6n hakeutuivat jo liihto-
tilanteessa parempituloiset
naiset. Kotiin jtiiineet naisles-

koimmat.

Leskeksi jSSneiden eldrndnti-
ja sen muutoksen tar-
koski BO-luvun alku-

anne ja
pa-

ranivat vuosikymmenen lop
pua kohti, mutta heikkenivdt
ratkaisevasti vuosikymme-
nen vaihteen jiilkeen.

Leskeksi j iiiimisellii
akuutteja terweys-
vaikutuksia
Haastatteluvastausten perus-
teella leskeksi ji[neiden hen-
kil6iden terveydentilasta
muodostui odotettua positii-
visempi kuva. Tutkimuksen
lesket eiviit ntiytt:iisi liikunta-
kykyisyyttii ja naisleskien
psyykkistd oireilua lukuun ot-
tamatta olevan muuta vSest6ii
sairaampia. Haastattelutuiok-
set eivdLt vahvistaneet sit6, ettii
leskeksi jddrniseen kytkeytyy
terweydentilan selvd huono-
neminen.

Tulokset olivat samansuun-
taisia aikaisempien tutkimus-
ten kanssa siind, ettd naisles-
ket ilmoittivat pitkiiaikaisia
sairauksia samoin kuin ty6-
tai toimintakykyii haittaavia
sairauksia miesleskid jonkin
verran yleisemmin. Myos
psyykkisiS tai psykosomaat-
tisia oireita esiintyi naisilla
selvdsti yleisemmin kuin rnie
hillii. Toimintakyvlm mittaa-
minen painottui liikuntaky-
l$Tm ja asioiden hoitamisky-
lgryn, joissa miehet selviytyi-
vdt naisia hiernan parernrnin.
Vertailut tehtiin ik[vakioidus-
ti, sillii leskeksi jdiineet rniehet
olivat naisia iiikkddrnpiii.

Kun leskien terveydentilaa
tutkittiin rekisteritietojen, sai-
rausvakuutus- ja ty6kprlrft6-
myyseldketietoj en perusteel-
la, kuva leskien sairasta-
wuudesta muuttui vastaten
paremmin aikaisempiin tut-
kimuksiin perustuvia johto-

pdivdrahaa saaneiden osuu-
det olivat tutkirnuksen leskil-
lii hieman suuremmat kuin
viiest6llii yleensd.

tereihin
dentilan

perustuvat tervey-
mittarit.

Rekisteritietoihin pohjautu-
vat tarkastelut osoittivat puo-
lison kuolemalla olevan hai-
tallisia, ltihinn:i akuutteja vai-
kutuksia leskeksi jiiiineiden
terveyteen. Puolison kuole-
man akuuteista vaikutuksista
leskeksi jridneiden terveyteen
on saatu niiy-ftoii my6s muista
tutkimuksista (vrt. Ferraro
1989, 75). Naisilla sairauspdi-
vdrahaa saaneiden osuuden
nousu puolison kuoleman jiil-
keen osoittautui trissi kuiten-
kin pysyviimmdksi. Sairasta-
r,.r.ruden taso ylitti naisilla puo-
lison kuolemaa edeltdneen ta-
son vield muutaman vuoden
kuluttua puolison kuolemas-
ta, kun se rniehilld melko pian
aleni vaimon kuolemaa edel-
tdneelle tasolle.

Leskeksi jiiiimisen haitallisia
terveysvaikutuksia vahvistaa
myds tutkirnustulos puolison
pitkddn kestdneen sairauden
kytkey'tymisesti lesken hei-
kentyneeseen terweydenti-
laan. Yhteys oli todettavissa
nais- mutta ei miesleskillS.
Kyse oli naisten hoivatyoh6n
liittyviistii kuormitustekij iist2i,
joka lisdd naisten leskeysai-
kaista sairastavuutta.

Kiiytiinndn avun
saarninen
erilrtyi sukuPuolen
[rukaan
Leskien avun ja tuen tarvetta
koskevat tarkastelut osoitti-
vat, ettd noin viidesosa leskek-
si jiiiineistd piti saamaansa
henkistii tukea riittiimtittdmii-
n6. Erilaisissa kuolemantapa-
ukseen liittyvissii kiytiinn6n
asioissa avun tarve koettiin
vdhdisemmiiksi, sillii vain jo'
ka ky,mmenes olisi kaivannut
enemmdn apua hautajaisten
jiirjestiimisessd, perunkirjoi-
tuksessa, eldkkeen hakemises-
sa )ams. puolison kuolemaan
liittywissri asioissa.

ket kuuluivat vdtriten koulu- piiiit6ksi6leskienyleisemmds-
tettujen ja koyhirnpien nais- td sairastavuudesta. Sairaus-
ten joukkoon, mikd on kiiymyt
ilmi my6s aikaisemmista les-
kitutkimuksista (esim. Lopata
1980, 112). Lisdtuloja eniten
tarvitsevien naisleskien mah-
dollisuudet hakeutua ansio- Naisleskien yleisempdS sai-
ty6h6n ja sijoittua ty6elti- rastavuutta miesleskiin ver-
miiSn olivat kaikkein hei- rattuna osoittivat my6s rekis-

lanteen
kastelu
vuosia.
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Leskeksi jddtyiSn rnonet mie.
het ryhtyivdt tekemdiin vai-
mon aikaisernmin suoritta-
mia taloustditd. Yleisintii td-
mi oli keskimmdisiin ikiiryh-
miin kuuluvilla miehillii. Toi-
saalta mieslesket saivat apua
kotitoissS, siivouksessa, pyy-
kinpesussa, ruuanlaitossa
yms, naisleskid useammin.
Ar,'un antajina olivat useirn-
miten omat lapset ja miehillii
usein my6s uusi avio- tai avo-
puoliso.

Sosiaalisia suhteita ja sosiaa-
lista tukea koskeva tarkastelu
osoitti mielenkiintoisen eron
leskeksi jddneiden naisten ja
miesten viilillii. Naisleskien
kontaktit muun muassa
omiin lapsiin olivat selvdsti
tiiviimmdt kuin miesleskien.
Miehet taas saivat toirninnal-
Iista apua sekii omilta lapsilta
ettd muilta lSheisiltd naisia
yleisemmin. Tiirnd ei johtu-
nut yksinornaan siit6, ettd les-
keksi jiiiineet miehet elivdt
naisia useammin uudessa pa-
risuhteessa. My6s ornilta lap-
silta saatu kdy'tdnn6n tuki oli
miehilld yleisemp66. Lapset

kantoivat enemmdn huolta
isdnsd kuin ditinsd selviytyrni-
sestii kotit6iss6.

Yksiniiisyys
vanhojen miesleskien
ongelrna
Puolison kuolema rnerkitsi
usein sosiaalisten siteiden
heikkenemistd. Kanssakd5rmi-
nen yhteisten ystiivien ja tut-
tavien samoin kuin puolison
suvun kanssa harveni noin
joka toisella leskelld. Kanssa-
kiiymisen vdheneminen oli
yleisempiiii miehilld kuin nai-
silla. Muutoksen suunta tukee
tutkimuksiss a esitettyd tulkin-
taa siiti, ettd vaimon rooli
sosiaalisten siteiden vaalijana
on perheille tyypillinen. Kun
vaimo kuolee, leskeksi jdi-
neelld rniehelli on vdhem-
rndn kontaktien ylldpitdmi-
seen tarvittavia sosiaalisia tai-
toja kuin leskeksi jdtineelld
naisella.

Yksindisyyden tunteet olivat
leskillii yleisiS. LAhes kaksi les-
ked viidestd (45 %) ilmoitti ole-
vansa rnelko tai hyvin yksi-

ndinen. Miesleskistii yli kaksi
viidesosaa ja naisleskistd run-
sas kolmannes tunsi itsensd
yksiniiiseksi.

Leskien yksiniiisyl,ttd selittii-
vii analyysitiismensi eron kos-
kemaan vanhoja ikiiryhrniii.
Iekkeet miehet olivat naisia
selvdsti yksiniiisempid. Nuor-
ten nais- ja miesleskien vdlillii
ei ollut eroa yksindiseksi itsen-
sA tuntewien osuudessa.

Sopeuturnattornuus
vaikeutena
joka viidennelli
Leskeyteen sopeutumattomia
oli liihes viidennes kaikista
leskeksi jiiSneistd henkildistd.
Kun puolison menetyksestd
oli haastatteluajankohtana
kulunut noin kolmesta nel-jiiin vuotta, on sopeutu-
mattomuutta pidettdvd pysy-
vdisluonteisena tilana. Sopeu-
tumattomuus ei siten ollut vd-
hdinen ongelma.

Leskitutkimuksissa on analy-
soitu verraten paljon puolison
dkillisen menet5zksen ja mene.
tyksestii toipumisen vdlistd
suhdetta. My6s tdmiin tutki-
muksen leskilld puolison kuG.
leman odottamattomuus vai-
kutti menetyksestd toipumi-
seen haitallisesti. Puolison
dkillisen menetyksen koke-
neethenkii6t eivdt olleet sope
utuneet leske;rteen yhtii hyuin
kuin ei-iikillisen tapahtuman
kokeneet henkil6t.

Puolison ylliittdvdn kuoleman
haitallinen vaikutus sopeu-
tumiseen ndkyi nimenomaan
hyvin iiikk5dnii leskeksi jdd-
neillii henkil6illii.

Erityisen traumaattinen dkil-
linen puolison poismeno oli
70 vuotta tdyttiineille miehil-
le, joista l6hes puolet lukeutui
sopeutumattorniin. Vastaa-
vassa tilanteessa olleista nai-
sista sopeutumattomia oli
runsas neljdsosa.

At<ittisia
kuolernia
neljisosa
Kaikista kuolemantapauksis-
ta tapaturmat ja vdkivaltaiset
kuolemat mukaan lukien Skil-
lisid oli noin neljdsosa. Tapa-
turmien ja muiden v6kival-

taisten kuolemien osuus oli
kuitenkin vain kuusi prosent-
tia. Yli yhdeksiissii tapaukses-
sa \,'rnmenestd (94 %) puoli-
son kuolins56mii oli sairaus.

Sairauden aiheuttamista kuo-
lemista iikillisiii sairauskoh-
tauksia oli noin viidesosa.
Tlrypillisesti kuolernaa edelsi
sairausjakso, joka noin joka
kolmannella henkildllii kesti
viihintiifin viisi wuotta ja noin
joka viidennellii kahdesta vii-
teen vuotta. Edesmenneen
puolison sairauden kestoksi
miitiriteltiin aika, jolloin sai-
raudesta tai vammasta oli ol-
lut selvdsti haittaa henkil6n
tyG tai toimintakyvylle.

Ldhteet:

Aarnio Outi & Tor Eriksson
( 1987). Onko naisten palkkatuloil-
la tulonjakoa tasoittava vaikutus?
Kansantaloudellinen aikakaus-
kirja 1987, 4,378-393.

Ferraro Kenneth F (1989). Widow-
hood and Health. Teoksessa Ky-
riakos S. Markides & Cary L. Coo-
per (Eds.). Aging, Stress and
Health. John Wiley & Sons.
Chichester 1989, 69-89.

Lopata Helena Znaniecka (1980).
Th-e Widowed Family Member.
Teoksessa Nanry Datan & Nancy
Lohmann (Eds.). Transitions of
Aging. Academic Press. New York
1980,93-118.

T\rominen Eila (1994a). Eldmdn-
muutos ja muutoksen hallinta.
T\rtkirnus leskeksi j 6[misen talou-
dellisista, terveydellisisti ja sosi-
aalisista vaikutuksista seki les-
key'teen sopeutumisesta. Vditos-
kirja. Helsinki 1994.

T\rominen Eila (1994b). Lesken-
el6ke edelleenkin merkitykselli-
sempi tuloldhde naisille kuin
miehille. Lyhennelm6 vditostilai-
suuden alkajaisesitelmfistl
4.2.799 4. T)6eliike 94l 1. Eliiketur-
vakeskuksen julkaisu.

EII,A TUOMINEN
El iih efi ,m.t ahe skuhs en

tuthija

TYOELAKE e.l t2 15

..'.

i 6:r-r{f

a

Afa



Tyoeldkelaitosten lai nananto su pistu i

JOUKKOVELKAKIRJI

T!6eldkevakuutusta hoitavi-
en vakuutusyhtioiden, LEL
Tyoel6kekassan sekd Meri-
mieselSkekassan tilastot wuo-
den 1995 sijoitustoiminnasta
ovat valmistuneet.

Niiiden laitosten sijoituskanta
oli 119 miljardia markkaa, jos-
sa on kasvua edelliseen vuo'
teen noin 11 miljardia mark-
kaa eli 10 prosenttia. Eldke-
kassojen ja eliikesddtididen ti-
lastot valmistuvat my6hem-
min kevtiiilld. Niiden yhteen-
laskettu sijoituskanta vuoden
1992 lopussa oli 56 miljardia
markkaa eli noin neljdnnes
koko ty6eldkelaitosten sijoi-
tuskannasta.

Aivan oleellisia muutoksia ei
siiAti6- ja eliikekassapuolella
ole tapahtunut vuoden 1993
aikana. Ndin voisi arvioida
ettd vuoden 1993 lopussa tyo-
eldkelaitosten koko sijoitus-
kanta olisi noin 155 miljardia
markkaa.

Tiissii kirjoituksessa kdsitel-
165n vakuutusyhti6iden, LEL
TldelSkekassan ja Merimies-
eldkekassan sijoitustoimintaa
eli 119 miljardin markan
osuutta,

Tlzoeliikelaitosten
luotonanto
SijoituskantaympyrdstS ilme
nee, ettd ty6eliikelaitokset si-
joittivat piidosin lainanan-
toon: lainojen osuus koko si-
joituskannasta oli vuoden
1995 lopussa 75 miljardia
markkaa eli noin 65 prosent-
tia.

Lainananto j akautuu sijoitus-
lainaukseen ja vakuutusmak-
sulainaukseen, jota lainaus-
muotoa on perinteisesti nimi-
tetty my6s takaisinlainauk-
seksi. Sijoituslainaus on nor-
maalia lainaustoimintaa: yri-
tys tekee ty6eltikelaitokselle
anomuksen lainansaannista
rahoittaakseen jonkin inves-
toinnin, oston tai muun koh-
teen,

Takaisinlainaus on tavallaan
j atkuvaa lainaustoimintaa, sil-
16 sen luonteeseen kuuluu,
ettii yritys voi merkitd aina
TELvakuutusmaksua maksa-
essaan osan vakuutusmaksus-
ta velkakirjalla, mikili vakuu-
det ovat kunnossa.

Vuosi 1995 oli siitd erikoinen
vuosi, ettii lainojen osuus ty6-
eldkelaitosten sijoituskannas-
ta pieneni. Tiimd ilmenee ku-
viosta, jossa on kuvattu vuo-
den 1992 lopun mukainen si-
joituskannan rakenne ja sen
kehittyminen neljdnneksit-
tdin vuoden 1995 aikana.

Lainojen mdiird putosi vuo-
den 1992 lopun B5 miljardista
markasta vuoden 1995 lop-
puun mennessd 75,5 miljar-
diin markkaan eli 77 prosen-
tista 65,5 prosenttiin koko si-
joituskannasta.

Osaltaan alenema johtuu sii-
tii, etti lainoja nostettiin vuon-
na 1995 yhteenstivain 9,1 mil-
jardia markkaa, kun niit6 vie,
lii edellisen6 vuonna nostet-
tiin 15,2 miljardia markkaa.
Tdmd ilmenee oheisesta kuvi-
osta, jossa on esitetty lainojen
nostot vuosineljdnneksittdise
n[ kumulatiivisesti. Korkeim-
millaan ty6eldkelaitosten lai-
nananto on ollut vuonna
1990, jolloin se oli ldhes 19
miljardia markkaa.

Normaalioloissa vanhojen lai-
nojen kuoletusten mdiiri on
noin 10 prosenttia, Sen perus-

teella ty6eltikelaitosten laino'
jen kuoletusten olisi pitiinyt
olla 9 miljardia markkaa, mi-
kd on suunnilleen yhtd paljon
kuin uudet luotot. Niin ollen
lainakannan olisi pitiinyt py-
syd entisell66n.

Koska lainakanta kuitenkin
supistui 7,5 miljardia mark-
kaa, merkinnee tdmd sitii, ettd
kokonaisia lainoja on makset-
tu takaisin aika tavalla.

Lainaustoirninnan
rornahtarnisen syiti
Lainakannan ja lainakysyn-
ndn supistumiseen on useita
syit6. PerussJ,n/ on luonnolli-
sesti se, etti maassa on ollut
lama ja ett6 investointeja on
sen vuoksi tehty vdhdn. Tiistii
syystd my6skddn rahan kysyn-
tddn ei ole ollut suurta tarvet-
ta. Toisaalta rny6s lama on ol-
lut niin poikkeuksellisen dra-
maattinen, ettd yritykset ovat
tulleet hyvin varovaisiksi ja
pyrkiviit maksamaan entisid-
kin velkojaan pois.

Osaltaan ty6eldkelaitosten lai-
nakannan supistumiseen vai-
kuttaa yleisen korkotason no-
peaja raju lasku vuonna 1995.
Vaikka ty6eldkelaitosten ta-
kaisinlainauksen korko on no'
peassa tahdissa pudonnut 9
prosentista 6,5 prosenttiin, t6-
mdnkSdn lainan hinta ei endd
ole ollut kaikilta osin kilpailu-
kylgrinen, kun vield otetaan
mukaan vakuuksien hinta. Si-
joituslainojen korkotaso on

VEIKKO SAVEI-A
Keshon Dkikekassan

johtqja

perinteisesti ollut jonkin ver-
ran takaisinlainauksen korko,
tasoa korkeampi.

|oukkovelkakirjarnarkkinoidenkehittyminen viime aikoina
on tarjonnut isoille yrityksille
mahdollisuuden hankkia var-
sin edullisesti rahaa markki-
noilta ty6eldkerahaan verrat-
tuna. YritSrsten rahoitustilan-
ne on keventlmyt my6s ulko-
maisten sijoitusten kautta, yri-
tykset ovat muun muassa
rn56meet omistamiaan p6rssi-
osakkeita varsin rrrnsaasti ul-
komaille.

Pankkien mahdollisuudet
luotottaa yrityksiti ovat myos
oleellisesti parantuneet kutis-
tuneilla rahan kysyntSmark-
kinoilla. Vuoden 1993 viimei-
sell[ neljinnekselld kivi en-
simmdistS kertaa niin, ettd
pankkien yleinen antolaina-
uskorko oli matalampi kuin
ty6eldkelaitosten sijoituslai-
nojen korko. Yleensi ero on
ollut toisin piiin 2-5 prosentti-
yksikkoii. Kun otetaan huomi-
oon, ett6 yrityksille tulee kus-
tannukseksi tyoelEkelainan
koron lisdksi my6s vakuus-
kustannus, niin ero pankkien
hyviiksi on t2ill6 er65 varsin
selvii.

Tloeliikelaitosten
lainojen vakuudet
Vuonna 1993 ty6eltikelaitos-
ten lainojen vakuuksissa on
tapahtunut oleellinen muutos
siin6, ettd Eldketurvakeskuk-

Tycieltikelaitokset I isdsivdt vi i me vuon na iou kko-
velkaki rjasijoituksiaan ldhes yhdeksdllS miliardil-
la markalla. Suuntausta puolustavat sekd tyti'
markki naidriest<ijen suositu kset ettd ekonom isti-
en nakemykset. Tdmd on osittain auttanut myos
valtiota, joka on saanut obligaatioilleen ia siioitus-
todistuksilleen ostajia.

Markkinarahasijoitu kset kasvoivat viidelld ia puo-
lella miliardilla markalla. Niiden voimakas kasvu
luo osaltaan hyvan potentiaalin mahdollisille tule-
ville investointiaalloille.
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SIJOITU KSET LISAANWIVAT
TELAn j6senlaitosten sijoituskanta

119 140 mmk 31.12.1993
(Eliikevakuutusyhtiot, LEL, MEK)

MARKKINARAHASIJOITUKSET

SIJOITUSI.AINAUS

JOUKKOVELI(AKIRJAT

MUUT AR^r'OPAPERIT

KIINTEISTOT JA
KIINTEISTOOSAI(EET

TEL-TAKAISINI.AINAUS

TE l-An jdsenlaitosten uudet s'rjoitus- ja vakuutusmaksulainat
neljdnneksittdin vuosina 1992 - 1993

(uEldkevakuutusyhtiot ja LEL TyoelAkekassa)
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sen luottovakuutusta on ajet-
tu alas. Sen osuus uusien luot-
tojen vakuuksista on pudon-
nut ldhes puoleen eli 15 pro-
sentista 8,6 prosenttiin, Vuon-
na 1994 tiitd luottovakuutusta
ei ole kdy'tettEvissd endi ollen-
kaan.

Pankkitakauksen osuus on
vuonna 1995 noussut 52,5 pro-
senttiin. My6s kiinnitysten
osuus on kasvanut.

Tloeliikeraha edistiiii
teollisuuden kasvua
Teollisuuden osuus uusista
luotoista on kasvanut parina
viime r,r-rotena varsin voimak-
kaasti ja oli vuonna 1995 54
prosenttia.

Taimd kuvastaa hyvin sitti ta-
loudellista kehitystii, mikd yh-
teiskunnassa on kdynnissd.
Teollisuus on toipumassa la-
masta, varsinkin vientiteol-
lisuus. Kotimainen kysyntii
on edelleen hyvin vdhdistd,
joten investoinnit kaupan, yh-
teiskunnallisten palvelujen
sekii rakenuustoiiminnan
alalla ovat vdhdisii.

Mite lainaus-
toirninnan sijalle
Lainanannon supistumisen
my6tii ty6eldkelaitoksille va-
pautui uutta sijoitettavaa ra-
hoitusomaisuutta vuonna
1995 ldhes 19 rniljardia mark-
kaa. Tdmii liikkumavara on
kiiytefty seuraavasti:
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TELAn jdsenlaitosten sijoituskanta 1992 - 1993
(Eldkevakuutusyhtiot, LEL, M EK)
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- ty6eliikelaitokset ovat lisdn-
neet rnarkkinarahasijoituksi-
aan vuoden 1992 lopusta 5,5
miljardilla markalla sekd
j oukkovelkakirj asij oituksiaan
ldhes 9 miljardilla markalla.

- p6rssiosakkeiden omistus on
ollut edelleen suhteellisen vd-
hiist6. Nousua on kuitenkin
jonkin verran, sillii sijoitus-
kanta oli 1992 lopussa 3,4 mil-
jardia markkaa ja vuoden
1995 lopussa 4,6 miljardia
markkaa.

- sijoittaminen kiinteist6ihin
ja kiinteist6osakkeisiin on jon-
kin verran vuoden 1993 aika-
na noussut. Sijoituskanta oli
vuoden 1992 lopussa 9,7 rnil-jardia markkaa ja vuoden
1993 lopussa 12,5 miljardia
markkaa.

Kun otetaan huornioon rnark-
kinarahasijoitukset, joukko-
velkakirjojen jiilkimarkkina-
kelpoisuus sekd uudet vakuu-
tusmaksut vuonna 1994, voi-
daan arvioida, ettd ty6el5ke-
jHrj estelmiistii olisi synnytettii-
vissd vuonna 1994 ainakin 25
miljardia sijoitettavaksi yri-
tyskenttddn, mikdli investoin-
nit ja rahan kysyntii sit6 edel-
lyttiiisiviit.
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SUOMEN JARJESTELMA
AUSTRALIASSA

New south waresinFjrrii,J,3,'S,l?^?l''3,:,1fl,"P,ffi[,5!1"?Ilorr"rr", sydneyssa.
Hiinen vditoskirjansa kAsitteli korporatismia Australian elAkepolitiikassa.

Nyt hAn tekee vertailevaa tutkimusta Australian, Suomen ja Yhdysvaltojen eldkejdrjestelmistd,

Diana Olsberg tutustui Suomen eldkejdrjestel-
mddn syksylld 1993. Oheinen artikkeli perustuu
hdnen Eldkevakuutusosakeyhtio llmarisessa
pitdmddnsd esitelmddn.

Useimmat teollisuusmaat kir-
siviit taloudellisesta lamasta,
ja hallitukset hakevat keinoja
elvy.tykseen j a julkisten meno-jen supistuksiin. Monissa
maissa ongelmat ovat yhtey-
dessd vdest6n vanhenemi-
seen ja demografisiin muu-
toksiin. Tydikiiisten mddrd
pienenee ja vanhusten mddrd
kasvaa. Ihmiset eldvit van-
hemmiksi kuin ennen, ja he
odottavat elSkeaikanaan kor-
keampaa elintasoa kuin en-
nen. Monet maat joutuvat kor-
jaamaan elSkejdrjestelmiiiSn,
mikd helposti synnyttiiii sosi-
aalista levottomuutta,

Australia on juuri sellainen
maa, jonka eliikejiirjestelmdd
on reippaasti korjattu viimek-
si kuluneiden viiden vuoden
aikana. Uusi jiirjestelmd pe-
rustuu lakisddteiseen, hajau-
tettuun ja yksityiseen eldke.
sii?istdmiseen. Siinti on selvid
yhtiiliiisyyksiS Suomen tyo-
el6kejdrjestelmdn kanssa.
Mielenkiintoista kylld, jiirjes-
telmdd ei suinkaan tietoisesti
suunniteltu Suomen mallin
rnukaan.

Australian vanha
eliikejiidestelmd
Yli 70 vuotta Australialla oli
kaksitasoinen el6kejtirjestel-
m6. Ensimm[inen taso takasi
vtihimmdistoimeentulon k6y-
hille vanhuksille. Valtion ra-
hoittama vanhuuseldke tuli

Australiassa voimaan jo vuon-
na 1909. Se oli avustusluontoi-
nen tasaeldke. Vakuutusrnak-
suja ei kerdtty. Eldkeikii oli
miehilld 65 ja naisilla 60 vuot-
ta. Eldke oli tarveharkintai-
nen.

Oikeus eldkkeeseen riippui
sekd tuloista ettii varallisuu-
desta. ElSkkeiden taso oli 20 -
25 prosenttia keskimddrdisis-
td viikkoansioista. Siihen liit-
tyi kuitenkin lisdetuja, joita pi-
dettiin suuressa arvossa: il-
mainen terveydenhoito ja
lidkkeet, ilmaiset matkaliput,
omaisuusverojen ja puhelin-
maksujen alennukset, jopa
siihko-, kaasu- ja vesilaskujen
alennukset.

Ihmiset arvostivat vanhuus-
eldkettd, Maksettuaan veroja
koko ikdnsd he katsoivat ole.
vansa oikeutettuja eltikkee.
seen lopettaessaan tydnteon,
Koko 1900-luvun ajan Austra-
liassa on ollut tdysty6llisyys ja
korkea palkkkataso, jota vah-
va ammattiyhdistysliike on
valvonut, Ihmisilli on omis-
tusasunnot, perittyd varalli-
suutta ja vahvat perhesiteet.
Sen enempdd ammattiliitot
kuin poliittiset puolueetkaan
eivdt halunneet muuttaa jdr-
jestelmii?i vakuutusperiaat-
teen suuntaan. Kiinnostus la-
kisiiiiteiseen ansioeldkkee-
seen herdsi vasta B0-luvulla.

Toisena tasona oli vapaaehtoi-

nen ansioeliikejiirjestelmii.
Suurituloisille henkil6ille oli
tarjolla monenlaisia sdSsto ja
vakuutusjdrjestelmid. 1Y6n-
antajat j6rjestiviit niitd selek-
tiivisesti joskus maksaen va-
kuutusmaksut kokonaan, jos-
kus taas yhdessd palkansaajan
kans sa. Ndmd j iirjestelyt vasta-
sivat suurin piirtein suoma-
laisia eldkeseetidita.

Vapaaehtoiset jdrjestelyt kos-
kivat piidasiassa ylernpid toi-
rnihenkil6it6 ja virkamiehid.
Vakuutetut menettivdt etuu-
tensa vaihtaessaan ty6nanta-
jaa, joten vain harvat saivat
tiiyden elSkkeen vanhuuseld-
kei6ss5.

|iirj e stelrndn rnuutos
1980-luvun alussa tilanne al-
koi muuttua. Uusi eliikejiirjes-
telmii kehittyi kolmessa vai-
heessa.

Ensimmdisessd vaiheessa
syntyi tietoisuus siitii, ettii jiir-
jestelmii oli epiitarkoituksen-
mukainen, eriarvoinen ja
muutoksen tarpeessa, Maan
hallitus huolestui eliikeme-
noennusteista ja vdest6kehi-
tyksestii. Ihrniset alkoivat ym-
mdrtiiii, ettei vanhuuselSke
turvannut heille sellaista elin-
tasoa, johon he olivat tottu-
neet. Poliittiset piirit ja tyo-
markkinaj Srjest6t kiinnittiviit
huomiota jdrjestelmdn eriar-
voisuuteen ja viiiirinkiiytdk-
siin. PalkansaajajSrjest6t al-

TYOELAKE e1l2 19

AUSTRALIAN ELAKEMUILISTUS



koivat neuvotella tydnantaji-
en kanssa eliikevakuutusmak-
sujen liittiimisesti palkkaetui-
hin.

Seuraavana vaiheena oli el6-
kekysymysten liittiiminen
keskitettyihin tuloratkaisui-
hin osana ansaintaperusteisia
etuuksia. Tiimii toteutettiin
teollisuusaloittain vuodesta
198B ldhtien.

Kolrnantena vaiheena oli elii-
kelaki, jonka \r6viienpuoluet-ta edustava liittohallitus ajoi
ldpi vuonna 1992. Tarvehar-
kintainen vanhuuseliike siiily-
tettiin siini vain turvaverkko-
na k6yhille. Tydnantajat vel-
voitettiin rnaksamaan ty6nte-
kij 6istiiiin el dkevakuutusmak-
suja yksityisille elSkesiiAti6il-
le.

Australialla on nykyisin siis
kolmiportainen eldkejdrjestel-
m6. Lakisiidteinen, haj autettu
ansioeldke on siind keskeises-
sd asemassa. Sitd tiiydentdvdt
kansaneldke ja vapaaehtoiset
lisdeliikkeet.

Maksajat ja hydtyjiit
Tlonantajat maksavat kasva-
van osuuden tyontekij6iden-
sd palkkasummasta yksityi-
siin eldkesiiiist6rahastoihin.
T!6nantajat ja ty6ntekijiit val-
vovat niitd yhdessd. Niitd hoi-
tavat pddasiassa yksityiset va-
kuutusyhti6t.

Tiillii hetkelld ty6nantajien va-
kuutusmaksu on neljd pro-
senttia palkoista. Maksun on
miidrii nousta asteittain yh-
deksddn prosenttiin. T!6nte-
kijit puolestaan joutuvat mak-
samaan eldkes66ti6ille kolme
prosenttia tuloistaan vuoteen
2002 mennessd. Eldkkeen suu-
ruus lasketaan vakuutusmak-
sujen ja rahastojen sijoituksis-
ta saatavien voittojen perus-
teella.

Eldke maksetaan kertasuori-
tuksena ty6ntekij dn tdyttdessd
60 vuotta, jolloin ty6suhde
peetryy.

Tdmiin seurauksena eldke-
siidstdminen on valtavasti li-
sSdntynyt. Tldntekij6illii on
my6s henki- ja ty6kyvytt6-
myysvakuutus, jonka \rdnan-tajat kustantavat kokonaan.
Etuudet ovat pysyvid ja sSily-
vdt siirryttiiessii tyonantajalta

toiselle saman elinkeinon pii-
rissd. Ansioel[kejdrjestelmd
kattaa nylgrisin 85 proselrttia
ty6ntekijdistii.

Hallinto
T5z6nantajat voivat j?irjest?iii
ty6ntekij6idens6 el5kevakuu-
tuksen kolmella tavalla.

He voivat maksaa vakuutus-
rnaksut toimialakohtaisiin ra-
hastoihin, joita tydnantajienja ty6ntekij6iden edustajat
hallitsevat yhdess6. Ndmd vas-
taavat Suomen eldkekassoja.

Eliikesiiiiti6iti vastaavat yh-
den ty6nantajan rahastot, joi-
den johdossa on ty6nantajaa
ja ty6ntekijditii edustava hal-
lintoneuvosto.

Kolmantena tyyppinii ovat
yleiset elSkerahastot. Ne ovat
vakuutusyhti6iden hallinnas-
sa ja vastaavat siis suomalaisia
el6kevakuutusyhti6itd.

Tydnantajat suorittavat va-
kuutusmaksunsa kuukausit-
tain. Maksuista vdhennetddn
hallintokulut ja loput tallete-
taan ty6ntekij6iden yksityi-
sille eldketileille.

|drjestelmiillii ei ole Eliiketur-
vakeskusta vastaavaa keskus-
Iaitosta eikii keskitettyii tyo-
suhderekisterii. Tiimii tekee
jdrjestelmiin hallinnon moni-
mutkaiseksi ja kalliiksi.

Rahastojen sijoittaminen on
rnelko vapaasti eliikelaitoksen
piiiitettdvissii. Sijoitukset va-
kuuttajaty6nantajaan eivdt
kuitenkaan saa ylittiiii lgrm-
mentd prosenttia maksuista.
Rahastoja ei my6skiiiin saa lai-
nata takaisin tydnantajalle.

Vaikka jiirjestelmdn hallin-
toon sistil{4y ongelmia, tydn-
tekijiijiirjest6t pitdvdt sitd suu-
rena edistysaskeleena Austra-
lian sosiaalipolitiikassa. Halli-
tus ja pddomapiirit arvostavat
jdrjestelmdn p66omanmuo-
dostusta ja sijoitustoimintaa.
Ty6n ja pddoman yhteistoi-
minta eliikerahastojen hallin-
nossa niiy'tttiti olevan hyvii
malli myds muille neuvottelu-
suhteille.

Suornen
eliikejiirjestelrnd
australialaisen silmin
Minulla on ollut tilaisuus tark-
kailla Suomen elSkejdrjestel-
mdn toimintaa ja periaatteita
useiden viikkojen ajan. Siihen
sis5ltyy monia piirteitA, joita
voitaisiin soveltaa my6s Aust-
ralian jdrjestelmdiin. Ktisityk-
seni mukaan Suomen el6ke.
jSrjestelmdn vahvuudet kes-
kittyviit seuraaviin kahdek-
saan kohtaan.

1. T!6eltikejirjestelmdn
yksityisyys
Useimmissa teollisuusmaissa
ollaan nykyisin vakuuttunei-
ta yksityisen eldkejdrjestel-
min edullisuudesta. Kaikkial-
la tehdddn suunnitelmia an-
sioeliikkeiden yksityistiimi-
seksi. Suomessa ei ole hanka-
lan kokonaisuudistuksen tar-
vetta.

2. f tirjestelmiin vaikutus
suomalaiseen yhteiskuntaan
Ty6eliikejiirjestelmd aloitti
kiiytiinn6ssd suomalaisen hy-
vinvointivaltion ja konsensus-
yhteiskunnan ajan. Se on v6-
hitellen hiivittiinyt k6yhyy-
den vanhoista ikdryhmistd. Se
on my6s selviisti tasoittanut
ikiiiintyneiden ihmisten tu-
lonjakoa.

3. Taloudelliset vaikutukset
Ty6eltikejtirjestelmS on vai-
kuttanut merkittdviisti Suo-
men talouseldmddn tuotta-
rnalla pddornaa teollisuuden
ja kaupan tarpeisiin.

4. Kansanelikkeen ja
tydeliikkeen yhteensovitus
Kansaneldkkeen ja ty6eliik-
keen yhteensovitus siten, ettii
kansaneldkkeen lisdosa on
eldkevihenteinen, on talou-
dellisestikin tiirkeA periaate.
Se on luultavasti vdhentiinyt
painetta julkisten menojen
karsimiseen.

5. Jdrjestelmtin hallinnolli-
nen tehokkuus ja tyylikkyys
Keskusrekisteri, henkil6tun-
nus ja eliikkeiden laskenta va-
kuutetun kaikkien ty6suhtei-
den perusteella ovat esimerk-
kejii loistavasta hallinnon tie-
tojiirjestelmiistii. Kaikki pal-
kansaajat kattava jdrjestelmii
edistSd joustavuutta ty6mark-
kinoilla ja sdAstdd hallinnon
kustannuksia.
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6. ]iirjestelmdn joustavuus
T!6anantajien ja vakuutettu-
jen maksut riippuvat viilitto.
mdsti jdrjestelmdn tarpeista.
Sen takia jdrjestelmd on pysty-
nyt sopeuturnaan t5r6voima-
tilanteen muutoksiin. Se on
ainoa jArjestelmd maailmassa
joka automaattisesti sopeutuu
palkkojen ja hintojen kehityk-
seen

7. Yleinen luottamus
el6kejiirjestelmdiin
Kaikkien tutkimusten mu-
kaan suomalaiset luottavat
eldkej Srjestelmdn vakauteen.
Nykyisin tosin keskustellaan
etuuksien hienos6dd6stii,
rnutta se on pienti verrattuna
aikaisempiin taisteluihin jdr-
jestelmdn luonteesta, jotka sit-
temmin on ratkaistu.

B. $dmarkkinaj drj estdjen
sitoutuminen jiirjestelm66n
Valtio ja ty6markkinajdrjest6t
pddttiiviit yhdessi elAkejdrjes-
telmtin etuuksista ja hallin-
nosta. TdLmd lis55 luottamusta
jiirjestelmiiiin seki poliittisten
puolueiden ettd yleisdn kes-
kuudessa.

Mite Australia
voisi oppia Suomelta?
Australia seuraa nyt Suomea
sikdli, ettd sill6 on hajautettuja yksityisesti hallittu ansio-
eldkejdrjestelmii, joka lakis6S-
teisesti takaa koko ty6voimal-
le ansioihin suhteutetut el6k-
keet. Silld on varmasti edes-
sddn monia ongelmia, jotka
vaativat ratkaisua sitii mukaa
kuin jdrjestelmd vanhenee.
Suomen jdrjestelmdssd on
kuitenkin erditd piirteitii, jot-
ka Australian kannattaisi so-
vittaa omaan jdrjestelmddnsii
niin pian kuin mahdollista.
Ntiitd ovat ainakin seuraavat
neljd.

1. Valtakunnallinen
koordinointi
Silmddnpistdvin heikkous
Australian jdrjestelmdssd on
eliikelaitosten toimintaa koor-
dinoivan ja ty6suhderekiste-
rid hoitavan keskuslaitoksen
puuttuminen, Tdssd suhtees-
sa Eliiketurvakeskuksen peri-
aatteet ja toimintatavat ovat
erityisen opettavia.
2. Viimeisen laitoksen
periaate
Minua on erit5risesti viehtitti-
nyt teollisuusalojen yli ulottu-

va koordinaatio, joka muun
muassa mahdollistaa el6k-
keen maksamisen viirneisestd
laitoksesta, jossa ty6ntekijii on
ollut vakuutettuna.

5. Osa-aikaeliike
Osa-aikaeldke on erinomai-
nen keino hy6tyn ikiidntyrrien
ty6ntekij6iden taidoista j a tyo-
panoksesta, vaikkei tiimii jiir-
jestely olekaan Suomessa ol-
lut erit5risen suosittu. Ylipddn-
sd vaiheittainen eldkkeelle
siirtyminen niiyttii5 olevan

Australia on nyt kehittiimiissi
j iirj estelmiiiins 5 s arnaan suun-
taan, ja monissa muissakin
maissa aletaan SrmmiirtdS, et-
td Suomen jdrjestelmd on so.
velias eldkemalli ensi vuosisa-
dalle.

T\rlevaisuudenkuva ei tieten-
kiiiin ole pelk5st66n ruusui-
nen. Sekd Australia ettd Suo.
mi ovat taloudellisissa vaike
uksissa. Ongelmia lisSi vdes-
t6n ikiiiintyrninen.

ty6ntekijdille suositeltavaa se. ]oitakin muutoksia on ehkd
kd henkisen ettii fyysisen ter- pakkotehdS. Eldkeetuudetei-
veyden kannalta. Se on my6s vdt kuitenkaan uhkaa ndiden
kansantaloudellisesti edullis- maiden kansainvdlistii kilpai-
ta. lukykye. Se ei liioin parane

el6kekustannuksia leikkaa-
4. Takaisinlainaus
Se, ettd tydnantajien annetaan
lainata maksamansa vakuu-
tusmaksut takaisin sopivia va-
kuuksia vastaan, on erinomai-
nen keksintd. Tydnantajilla
on parhaat edellytykset tehdd
sijoituspd6t6kset niin, ett6 ne
hy6dytttiviit koko kans antalo-
utta,

]ohtoptiiitoksieMuihin maihin verrattuna
Suomen ty6eliikejiirjestelmd
on kiitettiiviin kattava, tarjoaa
oikein mitoitetut etuudet ja
on hallinnoltaan tehokas ja
halpa.

Jdrjestelmd suunniteltiin
alunperin juuri Suornen oloi-
hin. Ilmeisesti tdstii syystii sii-
hen ei ole muualla kiinnitetty
sen ansaitsemaa huomiota.

malla. Suomi ja Australia ei-
viit pysty kilpailemaan hal-
voilla ty6voimakustannuksil-
la kansainviilisillii enempSd
kuin kotimaisillakaan mark-
kinoilla.

Huomattavasti tdrkedmpiii
kilpailutekij6itii ovat talou-
den rakenne, hallinnollinen
asiantuntemus seki sijoitus-
ten ja rahoituksen suunnitte-
lu.

Lama puristaa Suomea mel-
kein sietdmiitt6miillii tavalla.
Minusta niiyttiiii kuitenkin sil-
ti, ettii Suomella on parem-
mat mahdollisuudet selvitii
alarn[esti kuin useirnrnilla
muilla Euroopan mailla, Suo.
mella on hyvd infrastruktuuri
ja korkeasti koulutettu tydvoi-
ma, joka soveltuu huipputek-

nologian hy6dyntdmiseen.
Perustuotteiden osalta erityi-
sesti puuteollisuus tuottaa jat-
kuvasti hyviiii tulosta. Tekni-
nen edist5rs ndi115 aloilla pit56
Suomen maailmanmarkki-
noiden ktirjessd.

On sanottu, ettii yhteiskun-
nan hYqX.ftii mitataan silld,
miten se huolehtii vanhuksis-
ta ja sairaista. Emme saa antaa
lyhyen tdhtiiimen laskelmoin-
nin hiim6rtH.S vastuuta kans-
saihmisistdmme.

Lyhenttien suomentunut
JttssiVanamo
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T!6eliikepuoli ei ole miten-
kiiiin ylliittiien tiissd tilan-
teessa. fdrjestelmd on tietohal-
lintonsa ja -tekniikkansa kans-
sa jo sill6 tavalla kaiken koke.
nut, ettei se ole mitddn teke'
mdttii ja vain sivusta seuran-
nut tapahtumien kulkua.
Pdinvastoin, tulevaisuutta on
pohdittu niin Eldketurvakes-
kuksessa ja eldkelaitosten
omissa ympyr6issii kuin eri-
tyisessd yhteisty6ryhmdssd-
kin, joka teki viime vuoden
syksyllii kovasti t6itii Eliike.
Sammon suunnittelujohtajan
Ilkka Kohosen johdolla.

Kohosen ty6ryhmiissii olivat
mukana my6s julkisten alojen
eliikelaitosten edustaj at. Ttron
tydryhmiin esityksestii on nyt-
temmin perustettu pysyvd tie-

tohallinnon ty6ryhmii. Sen
tehtdvSnii on pit56 vaari siit6,
etti jiirjestelmdn tietohallin-
toa kehitetli5n yhteisin tavoit-
tein, yhteisin pelimerkein ja
yhteisty6ssS.

K6sissd
rnonirnutkainen
yhtiilo
Pelkistetysti kdsissd on ja kyse
on aika monimutkaisesta - ja
vaikeastakin - yhtil6stii. Siinii
tekij6inii ovat toisaalta asiak-
kaiden ja jiirjestelmdn sistiiset
palvelutarpeet j a toisaalta kus-
tannusten kurissa pitdminen,
mieluummin sdiistdminen.

Ilkka Kohosen mukaan yhtd-
l6n ratkaisua pitdisi yrittiid,
sellaisella konseptilla, jossa

piiiillekkiiinen tiedon kerdys
ja tiedon pdivitys monessa
paikassa on eliminoitu mah-
dollisimman vihiin. Kohosen
ratkaisumalliin sisdltyy my6s
sellainen ajatus, jossa tieto-
tekniset sovellukset ovat mah-
dollisimman laajasti yhden-
mukaisia ja yhteensopivia se-
kii palvelut entistd tehok-
kaammin standardoituja.
Asiakirjatkin ovat tdssd me-
nossa entistd useammin kone'
kielisessd muodossa.

- Minusta tulevaa ajatellen on
tdrke66 sekin, ettd tietoliiken-
teessii pyritiiiin suoriin yhte
yksiin - ehkd perinteisen tieto'
jen vtilityksen kustannuksel-
lakin, kuitenkaan unohtamat-
ta sitdkddn, Kohonen sanoo.
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Ekihe- S ammon suunnitteluj oh-
taja Ilhka Kohonen ei aanno
ty d elrihej rirj estelmdn tietohal-
linno ssa tap ahtuuien Euurtenja nopeiden mlrutosten nimiin.
Hiin huitenkin toiuoo asioiden
sujuuan siihen suuntaan, etta
suol'at yhteydet sdalat entistci
enemmcin jalansijaa.

Uutta viirin66
ilmassa
Kohosen ajatukset eivrit ole
mitddn yksinajattelua. KyllA
ne on kirjattu myos tyoeldke-
jdrjestelmdn tietohallinnon
tulevaisuutta pohtineen ty6-
ryhmdn raporttiinkin. Siinri
asiakirjassa henki on se, ettei
keskitetty ratkaisu ole aina-
kaan tietoteknisesti ainoa au-
tuaaksi tekevii vaihtoehto,
vaan kyllS sellaisena on ndhtS-
vd my6s tietohallinnon rnata-
lampi keskityksen taso.

- T\rlevaisuuden toimintomal-
lissa keskusrekisterit niiyttii-
vdt ainakin nyt liihes entisen
kaltaisilta. Eldketurvakeskus
tarvitsee jatkossakin tiedot va-
kuutettujen ja eldkkeensaaji-
en kokonaistilanteesta. Ja
ndyttdd siltii, ettii laitosten tu-
Iee vielii entisestddnkin hel-
pottaa Eliiketurvakeskuksen
tiedonsaantia, kun VIILA ja
VIIMA -ratkaisut ovat valmii-
na. Kysymys kuitenkin kuu-
luu, mitkdtietovarastot on jdr-
keviii pit66 keskitettlmi EId-
keturvakeskukseen ja mitkd
tiedot hoidetaan tiedonvdli-
tyspalveluilla, Kohonen sa-
noo.

Harkiten ja
kypsytellen
uudistuksiin
Ilmeistii on, ettei nykyktiytzin-
td muutu ihan yks-kaks. Kehi-
tyksen vauhtiin vaikuttanee

hywin paljon se, ettd ty6eliike.
jdrjestelmd on paljon muuta-
kin kuin vain er66t tunnetut
yhteisot. )oukkoon kuuluvat
tasapiiisinii my6s siiiitidt ja
kassat. |a lienee sgrtd olettaa,
ettd ne ovat tietohallintonsa,
-tekniikkansa ja -sovellutusten
kanssa hyvin kirjava joukko.
Sanalla sanoen niiden valmi-
udet tietoteknisen yhteistyon

Ajatuksissa
hiottavaa
Varmasti rny6s niikemykset,
mielipiteet ja ajatukset keski-
te$'n ja hajautetun toiminta-
tavan eduista ja haitoista kai-
paavat vielS hiornista.

Trillainenkin tulkinta lienee
oikeutettu sen perusteella,
mitd Elaiketurvakeskuksen
tietohallinto-osaston piiiillik-
ko Riitta Lindstrom kirjoitti
ttimiinlehden nelosnumeros-
sa viime vuonna. Siind. hdn
kirj oitti ndkemyksenddn, ettii
esimerkiksi VIILA-VIIMA -rat-
kaisun yhteydessii olisi aina-
kin alussa jdrkeviiii liittiiii jul-
kiset laitokset ty6el6kejiir-
jestelmdn tietohallintoon tie
tovarastojen osalta nykyist6
keskityks en tas oa noud atellen
ja tietoliikenteen osalta kolmi-
kantaan julkinen laitos -
ElAketurvakeskus - Kela.

Sarnassa kirjoituksessa Lind-
strom esittdd ndkemykse-
nii6n, ettd tietovarastojen ha-
jautus lisdisi tietohallinnon
riskejd monella tasolla ja toi-
miakseen se vaatisi raskaita
investointeja sovellustuotan-
toon,

SidosryhrnHt
ykkdsen6 listalla
Ilkka Kohonenkaan ei vanno
suurten ja nopeiden muutos-
ten nimiin. Hdn on kuitenkin
sitd mielt6, ettd asioiden pitdi-
si sujua siihen suuntaan, ettd
eldkelaitosten tietotekninen
yhteisty6 yleensd ja eritoten
eldkelaitosten ja julkisten re.
kistereiden yhteisty6 toimisi
suorilla yhteyksillii.

- Liikkeelle voitaisiin ldhted si-
dosryhrnistd ja luoda suorat
koneelliset yhteydet muun
muassa pankkeihin ja verotta-
jaan. Itse asiassa tdmiin suun-
taisia suunnitelmia py'itiiain
toteuttamaan dskettiiin ty6n-
sd aloittaneessa tietohallinto-
ty6ryhrndss6, Kohonen ker-
too.

neyhteyksiss?i. Tyoryhmdn
ajatuksissa on keskustella nii-
den kanssa - ja myohemrnin
varmasti muidenkin kanssa -
niistd virityksistd, joita ne
kiiyttiiviit tietotekniikas saanja voisiko sitd tekniikkaa ke-
hitt6?i eldkelaitosten palvelu-
tarpeiden toteuttamiseen.

Kohonen uskoo sidosryhmien
ottavan vaarin tietohallinto-
ty6ryhmiin mielipiteistd, silld
puhuuhan se koko ty6eliike.
jdrjestelmdn 5dnell6.

ETA haastaa
Samaa onnistumisen uskoa
Kohosen sanoissa ei ole endd,
kun hdn alkaa puhua ulko-
mailta tulleiden ETA-kansa-
laisten vakuuttamisesta Suo-
messa.
- Ulkomaalaisten vakuutus-
turya on hoidettava yhtii au-
kottomasti kuin meiddn orni-
en kansalaistenkin - tarkoitan
nyt nimenomaan tietoteknis-
te ndkovinkkelid. |a siind
rneilld onkin pulrnal Mistd me
saamme esimerkiksi tunnista-
mista varten sellaisia tietoja,
ettd me voimme varmuudella
taata turvan rekister6ityvdn
varmasti oikealle ETA-kansa-
laiselle? fa vaikka luotettavia
tietoja olisi tarjolla, ongelmia
saattaa s5mtyd siitd, ettd" kaikis-
sa maissa on omat tietotekni-
set virityksensd ja tietotekni-
nen kehitys on jokaisessa
rnaassa takuuvarmasti eri tah-
dissa ja tasolla, Kohonen ku-
vaa sitd t;r6rupeamaa, jonka
edessi tietohallintoty6ryhmti
on,

Hdn on siti mieltii, ettd tieto
hallintoty6ryhmd joutuu kes-

na pitiiisi olla, ettd asiakas saa
esimerkiksi eldketurvalaskel-
mansa - sanotaanko yhdeltd
luukulta, mutta kuitenkin si-
ten, ett6 homma hoituu siltd
paikalta ja yhdellii kerralla.

H a a,s t att elu: J ouni J okis alo
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kustelemaan jdrjestelmin tu-
levasta yhteisestd asiakaspal-
velukonseptistakin. Uuden
palvelurnallin pitdisi syntye
VIILA - VIIMA -ratkaisujen
my6td. Eli samassa aikatau-
lussa pitdisi sopia paitsi tieto.
hallinnollisesti ja -teknisesti
rny6s konkreettisesti ja yhte-
nevdisesti siitd, millii tavalla ja
minkd tasoisilla tiedoilla asia-

perustavaa laatua olevaan Hdnen mukaansa ty6ryhmd. kaspalvelussa jatkossa ele-
mullistukseen vaatinee vielii tavoitteleeyhteisty6tdpankki- tddn.
kypslrttelyA. en ja verottajan kanssa laajem-

minkin kuin vain suorissa ko- - Minun rnielestiini tavoittee-
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LAHES PUOLET
NAISTEN WE.HAKEM U KSISTA

Yksilollisen varhais-
eldkkeen hakemuksia
hyldtddn paljon: vuon-na 1993 hylkdysten
osuus oli 45 prosenttia.
Naisten hakemuksia
hyldtddn enemmdn
kuin miesten. Kaikkein
eniten hylk6yksid saa-
vat hakijajoukon nuo-
rimmat naiset, vdhiten
taas lAhelld vanhuus-
eldkeikdd olevat mie-
het. Myos varsinaisissa
tydkn4/ttdmyyseld k ke i s-sd naisten hylkdys-
osuus on korkeampi
kuin miesten.

Ty6kyryttomyyslains tiiid iinto
ei tee eroa naisten ja miesten
viilillii, ty6kyq.n heikkenemi-
sen kriteerit ovat molemmille
sukupuolille sarnat. Kaikkien
arviointikriteerien, tyouran
keston, tyoolojen, ty6n aiheut-
taman rasittuneisuuden ja ku-
luneisuuden sekd sairasta-
vuuden suhteen naisten ja
miesten todellisuus on kuiten-
kin hyvin erilainen.

Naisten tyourat
lyhyernpiii
Ammatissaolon pitkdaikai-
suuden vaatimuksen on arvel-
tu olevan yksi naisten suu-
rempaan hylkdysosuuteen
vaikuttavista tekij6istii. Totta
onkin, ettii vaikka valtaosa
naisista on mukana tyoeld-
mdssd, erityisesti ikdiinty-
neempien naisten ty6urat
ovat lyhyempiii ja katkonai-
sempia kuin miesten.

Yksil6llistd varhaiseldkettd
hakevilla naisilla on kuiten-
kin takanaan enemmdn tyo-
vuosia kuin naisilla keskirn65-
rin, eli kaikkein lyhirnpien
tyourien naiset eivdt yksilol-
listii varhaiseldkettd hae.
Nayttee silt6, ettd ainoastaan
LELaloilla t5z6vuosien viihdi-
sJays on saattanut merkittii-

tt

vdsti vaikuttaa naisten rniehid
korkeampaan hylkdysten
osuuteen. LEL:n piiriss6 nais-
ten ja miesten hylkiiysosuuk-
sien ero olikin yksil6llisen var-
haiseldkkeen alkuvuosina eri-
tyisen suuri.

Miesten ty6t
arvosteturnpia
Tlrdmarkkinat ovat jakautu-
neet kahtia. Naiset ja miehet
ty6skentelevdt eri ammateis-
sa ja niin tyoympiirist6, tydn
sisdlt6 kuin ty6n vaatimat

HYLATAAN
lt ll

ominaisuudetkin ovat erilai-
sia. Kun elSkeratkaisuissa ar-
vioidaan toimintakyvyn riit-
tavyytte tyon vaatimuksiin
niihden, joudutaan naisilla ja
miehilld tarkastelemaan ai-
van erilaisia t6itii ja tyooloja.

Miesten ty6t ovat arvostetum-
pia ainakin markoissa rnitat-
tuna. Miesten ty6t my6s tun-
netaan parernmin, erityisesti
niiden fyysinen raskaus on
yksioikoisemmin havaittavis-
sa kuin naisten t6iden. Nais-
valtaisilla aloilla tyon rasitta-
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vuus on usein piilevimpiiii,
esimerkiksi kiireen ja yksi-
puolisten ty6liikkeiden aihe-
uttamaa. Onkin mahdollista
ettd naisten t6iden vdhdi-
sempi arvostus ja puutteelli-
sempi tuntemus vaikeuttavat
naisten eliikehakemusten tyG
kylcyaruioita.

Ikiidntyneet naiset joka tapa-
uksessa kokevat tydnsd ruu-
miillisesti raskaammaksi
kuin rniehet, ja samoin erilai-
set psyykkiset tai psykoso-
maattiset rasitusoireet ovat
naisilla yleisempiii kuin mie
hillti. Eikti kyse ole pelkiistddn
omista tuntemuksista, my6s
kliinisesti testattuna ikddn-
tyneiden naisten suoritusky-
ky on havaittu alhaisemmaksi
kuin miesten.

Kunta-alalla tehdyn tutki-
muksen mukaan vain kolmas-
osalla 5S-vuotiaista naisista
elimiston hapenottokyky riitti
kunnolliseen tydstd suoriutu-
miseen. Miehistd kahdella
kolmasosalla suorituskyky
vastasi tyon vaatimuksia.

Erityisesti tydelSmdn muutos-
paineisiin naiset tuntuvat rea-
goivan miehi2i herkemmin oi-
reilemalla, sairastumalla ta-
valla taikka toisella. Nais-
toimihenkil6illd ovat erilaiset
rasitusoireet kasvaneet orga-
nisaatiomuutosten ja fuusioi-
den my6tii. On myos havait-
tu, ettd ty6paikalla kii5.'tt66n
otetut uudet menetelmdt tydn
tuloksellisuuden arvioinnissa
ja tulospalkkauksessa lisdiivdt
enernmdn naisten kuin mies-
ten ty6paineita.

Naiset oireilevat
rniehet kuolevat
Naisten sairastavuus on yli-
p66nsii monioireisempaa ja
lddketieteellisesti arvioituna
epiimddriiisernp[d kuin rnies-
ten. My6s naisten ja miesten
tautikirjo on erilainen: veren-
kiertoelinten tai hen gityselin-
ten sairaudet ovat miehillS
yleisempid. Tuki- ja liikunta-
elinten sairaudet ovat puoles-
taan yleisempid naisilla. Ve.
renkiertoelinten sairaudet

l'ksiltjll isen varha iselikkeen h akerntr sten hylk.lysprosentti
sukupuolen ja irin Inukaan vr.totrna 1995

Miehet Naiset KaikkiIkdryhmd

55-59-r.,uotiaat
60-64-vuotiaat

Kaikki
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20

24

4L 48 45
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mielletiidn yleens6 vaikeam-
miksi kuin tukielinsairaudet -
johtavathan syddnviat usea m-
min kuolemaan kuin selkdki-
vut.

Naisten sairausprosessi niiyt-
tiid herkemmin noudattavan
sellaista kaavaa, jossa ldhto-
kohtana ovat kokonaan terve.
ydesti riippumattomat syyt,
esimerkiksi ty6eliimiin ongel-
mat. Aluksi ndmd aiheuttavat
lyhyitti poissaoloja erilaisten
oirediaglroosien perusteella,
Vdhitellen sairausjaksot kui-
tenkin pitenevdt muun muas-
sa siksi, ettei lSiiketieteellinen
apu riitd perusongelman hoi-
tamiseen. Samalla diaglroosit
muuttuvat eritellyimmiksi,
mikd mahdollistaa sairauspe
rusteisen elSkkeen hakemi-
sen. Tdll6in ollaan tilanteessa,
jossa eldkkeelle hakeutumi-
sen motiivit ovat helposti ym-
mdrrettdvissi, mutta niiden
sovittaminen juridisiin ty6ky-
vyn heikkenemisen kriteerei-
hin ei ole yhtd helppoa.

Eldkehalukkuudessa
ei suuria eroja
Eliikettii hakiessaan naiset ja
miehet ovat erilaisessa tilan-
teessa. Usein on esitetty, ettii
naiset ovat eliikehakuisem-
pia: he haluavat miehid her-
kemmin eldkkeelle.

Naiset hakevatkin yksilollistd
varhaiselAkettd enemmdn
kuin miehet. Tosin hakemis-
alttiuden ero naisten ja mies-
ten vdlillii on kaventurnassa.
Tilastoluvut eivdt kuitenkaan
kerro, missd ty6lq ryn heikke-
nemisen vaiheessa eldkettd
haetaan.

Koska naiset hoitavat yleensd
terveyttiiiin paremmin kuin
miehet, on mahdollista ettiihe
my6s pyrkivdt mukautta-
maan kdyttiiygrmistddn aikai-
semmassa vaiheessa terveyttd
stiilyttiiviiiin suuntaan. Elek-
keen hakeminen saattaa olla
ainoa keino, jonka he tuntevat
ulospiiiisyksi monimutkaises-
ta ongelmatilanteesta.

IkSdntyneisiin ty6ntekij 6ihin
kohdistuneet tutkimukset ei-
vdt kuitenkaan tue ndkemystd
naisten miehid suuremmasta
eldkehalukkuudesta. Pikem-
minkin vaikuttaa siltd, ettd ai-
nakin asennetasolla miehet
ovat innokkaampia eliikkeelle
liihtij6itti: varhaiseliikeikdisis-
tii miehistd kaksi kolmasosaa
ja naisista puolet kertoo har-
kinneensa el2ikkeen hakemis-
ta.

Kuva 1. Koetun terveyden yhteys eldkeratkaisuun
1990-1992 my6nn6n saaneiden osuus yli so-vuotiaista
elaketta hakeneista, o/o

ketieteellisesti arvioitavissa
olevan sairauden merkitys
ty6kyvyn heikkenemis en kri-
teerin6' on aina ollut suuri, ja
ilmeisesti my6s yksil6llisten
varhaisel6kkeiden ratkaisu-
kiiyttintd on pitkdlti lddketie-
teellisesti painottunutta.

Miesten kokernus-
rnaailrna lihernpHnH
lain niikernyksie
Miesten ty6urat ja ty6el6m6n
piirteet niiyttiiviit rny6s sijoit-
tuvan ty6lgn4rn heikkenemi-
sen arviointiin luontevam-
min ja totutummin kuin nais-
ten ty6eliimdn piirteet. Nais-
ten t6itd ei samassa midrin
tunneta eikd arvosteta, ja vii-
hemmdn arwostettu tulkitaan
helposti my6s vdhemmdn
vaativaksi,

Naisten ja miesten eldkehake.
rnushylkdysten eroissa t6rm6-
tii6n paljon elSkelainsd6ddn-
t6ii laajempiin, kulttuuriim-
me vahvasti sisdistettyihin
norrneihin. Naisena ja miehe.
nA eldminen on erilaista, ja
eldkkeelle hakeutumisproses-

-l-si niiyttii2i olbvan yksi niistd
tilanteista, joissa ndmd erot
kulminoituvat numeroina
mitattaviksi. Naisten miehid
korkeampi hylkiiysprosentti
ei siten vdltttirnf,ttd kerro sen
enernpdd turhis\a hakemuk-
sista kuin vddristd ratkaisuis-
takaan, vaan se kgrtoo siitd,
miten lain ndkemykset vas-
taavat paremmin miesten
kuin naisten kokemusmaail-
maa,

Artikkeli p erustuu tasa- aru o-
a altuut e tun t o imis to s s a eliihhe t-
den hylhririmis eroj a p ohtine en
asiantwttij aty dryhmcin r ap ort-
titn: Natsten ja miesten ty6-
hgugttdmgys. Erot ekikkeiden
hylhti(trnis e ss d. So siaali- j a ter-
ueAsmtnisteridn tasa-aruo-
julh.aisuj a. Sarj a A, tuthimntksia
2/1993.

RAIIA GOULD
Eldhehtrttakeskuhsen
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Oma arvio terveydeste
ennen elekkeen hake-
mista, vuonna 1990

Piti terveyfiaan
hyvene
Piti terueyflean
huonona

Oma nakamys tyossa
esiintyneista hankaluuk-
sista ennen elakkeen
hakemista, vuonna 1990

Tyossa ei ollut
hankaluuksia

Tyossa oli
hankaluuksia

Naiset Miehet

Kuva 2. Tydssd esiintyneiden hankaluuksien yhteys
elakeratkaisuun
1990-1992 my6nnon saaneiden osuus yli so-vuotiaista
eEkettal haken€ista, o/o
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Naiset

Naisten
sairastavuus ei ney
el6keratkaisuissa
Koettu terveydentila ja oma
tuntemus ty6ssd jaksamisesta
vaikuttavat niin naisilla kuin
miehilldkin yksil6llisen var-
haiselSkkeen hakemiseen.
Naisilla ndiden tekij6iden
merkitys korostuu viel6
enemmiin kuin miehillS.
Runsaasti ty6stii poissa olleet,
sairaaksi itsensd tuntevat ja
ty6ss tiiin huonosti selviytyviit
naiset hakevat eliikett6 muita
enemmiin.

Naisten oma kokemusmaail-
ma ndytt6ii siis vahvasti vai-
kuttavan elSkkeelle hakeutu-
miseen, mutta varhaiseldke-
tutkimusten mukaan koettu
sairastavuus ei sellaisenaan
heijastu naisten eliikeratkai-
suihin. Sairaampina ja ter-
veempinti itseddn pitiineet
naiset ovat saaneet elSkehake
mukseensa yhtd usein my6n-
t6pddtoksen.

Miehill6 koettu sairastavuusja eldkeratkaisut sen sijaan
noudattavat yhteistd logiik-
kaa: sairaimmiksi itsensd ko
keneet ovat saaneet enemmdn
mydntopiiiit6ksiii kuin tervey-
tensd paremmaksi tunteneet
(kuva 1).

Naisten tydeliimdn kokemuk-
set sen sijaan niikyviit ratkai-
sukdytdnn6ssii, mutta koko-
naan toisin kuin olisi odotta-
nut. Naiset, joilla on ollut eri-
tyisiii hankaluuksia ty6ss5,
ovat saaneet muita useammin
hylktiysptiAt6ksen (kuva 2).
T!6n hankaluudet ovat ilmei-
sesti saaneet naiset tunte-
maan ty6kylgrnsS heikoksi tai
uhatuksi sellaisissakin tapa-
uksissa, joissa lddketieteelli-
nen ndytt6 ty6h6n kykene-
mdtt6myydesti on ollut v6-
hiiistS.

Ratkaisutoiminta ei ktiy yk-
siin naisten kokemusmaail-
man kanssa, Naiset itse katso.
vat olevansa eldkkeen tarpees-
sa ja siihen oikeutettuja paljon
useammin kuin ratkaisukdy-
tdnt6 antaa my6ten. Eliike.
kriteeristo tavoittaakin hel-
pommin miesten kuin nais-
ten todellisuuden, joskin kor-
keat hylkiiysluvut kertovat
myds mieshakijoiden omien
ndkemysten usein poikkea-
van ratkaisijoiden kannasta.

Miehille tyypillinen kliinis esti
miiSriteltdvissi oleva saira-
uskuva sopii kuitenkin juridi-
seen ty6kyvyn heikkenemi-
sen malliin paremmin kuin
naisten oireilu. Varsinaisissa
ty6kyvytt6myys el iikkeis s 6 I 6 6-

Miehet
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PALKOISTA RAHOITETTAVA
VAIN ANSIOSIDONNAISIA

ETUUKSIA
Sosiaali- ja terveysministeri6
asetti vuoden 1993 lokakuus-
sa ylijohtaja Tarmo Pukkilan
selvittdmdiin sosiaalivakuu-
tusmaksujen kehittdmistii.
Selvitysmiehen tehtiivdnd oli
etsiii mahdollisuudet ty6nan-
tajien sosiaalivakuutusmak-
sujen kehittiimiseksi siten, et-
td pienten ja ty6valtaisten yri-
tysten ty6llistdmismahdolli-
suudet paranevat. Hdnelle
annettiin my6s oikeus esittAA
ntikemyksensd muistakin
tydll istiirni s m ah d o ll is u uks i a
parantavista toimenpitestd.

Tarkastelunsa kohteeksi selvi-
tysmies valitsi tyonantajan
kansaneldke., sairaus- ja tyot-
t6myysvakuutusmaksut. Ndis-
tii ty6tt6myysvakuutusmak-
sun jyrkkii kasvu suur$rotto-
myyden seurauksena on
usein tuotu esiin tdrkeiinii
ty6llistdmistd haittaavana te-
kijAnA. Tloeldkemaksut selvi-
t5rsmies rajasi tarkastelun uI-
kopuolelle.

Muutosta etsitty jo
pari vuosikyrnrnenti
T!6nantajan maksurasituk-
sen jakamista oikeudenmu-
kaisemmin pitkiille automa-
tisoitujen ja tydvoimavaltais-
ten yritysten kesken selvitet-
tiin jo vuoden 1972 sosiaali-
maksutoimikunnassa. Sen
ehdotusten pohjalta luotiin
poistojen ja palkkojen suhtee.
seen perustuva ty6nantajan
kansaneldkemaksun porras-
tus kolmeen luokkaan, joka
on ollut parin vuoden katkos-
ta (1.7.1991 - 50.6.1995) lu-
kuunottamatta siitil liihtien
voimassa.

Kuluneen kahdenk)'rnmenen
vuoden aikana ainakin lgrrn-
menessd eri toimikunnassa ja
ty6ryhmtissii on tutkittu mah-
dollisuuksia keventdd mak-
suja suuntaan, joka vdhentiiisi
ty6voiman kiiytt66n kohdis-
tuvaa rasitusta. Useimmissa
mietinn6issd johtopdiit6kse-
nd on ollut, ettii palkkape-
rusteisista maksuista tulisi
siirtyii ainakin osittain liike-
vaihtoveropohjaiseen rahoi-
tukseen.

26

Uudistuksia ei ole kuitenkaan
pantu toimeen. Nykyinen
rnaksujdrjestelmd on hallin-
nollisesti edullinen ja yksin-
kertainen, jolloin sen muut-
tamiseen ei ole ltihdetty, kos-
ka uuden vaihtoehdon pa-
remmuudesta ei ole saatu va-
kuuttavaa niiyttdii.

Viime vuosina eniten arvoste-
lua on herdttdnyt kansanelS-
kemaksun porrastus palkko-
jen ja poistojen viilisen suh-
teen mukaan. Korkein maksu
on voinut kohdistua jo hyvin-
kin pieniin investoiviin y'ri-
tyksiin. Toisaalta suurikin yri-
tys voi eriyttiiii konsernissaan
ty6voiman ja pdSoman omiin
yrityksiinsi, jolloin se p66see
alimpaan maksuluokkaan.

Ongelmat olivat s5rynd porras-
tuksesta luopumiseen vuoden
1991 puolivtilissS. Maksun
korotustarve johti kuitenkin
porrastuksen palauttamiseen
viime kesdnd, koska korotet-
tua rnaksua ei haluttu kohdis-
taa ty6voimavaltaisiin yrityk-
siin.

Selvitysmies asetti tavoitteek-
si hallinnollisesti selkedn ja
tehokkaan maksun, joka tur-
vaa etuuksien rahoituksen
riitttivlyden. Rahoituksen oli-
si my6s oltava toimialojen
suhteen neutraali. Suuri on-
gelma liittyy siihen vaatimuk-
seen, ettd maksujen alentami-
nen ei saisi heikent66 valtion-
talouden tasapainoa. Maksu-
jen alentamisesta tai poista-
misesta syntyvii vaje on siis

katettava jollain muulla rahoi-
tuksella.

Muihin veroihin
korotuksia
Vuosien mittaan tehdyissd sel-
vityksissd on todettu, ettei ole
olemassa yhtd selkeiisti muita
parempaa rahoitusrnuotoa.
Yksinkertaisinta on kiiyftiiii jo
olemassa olevia veromuotoj a,
mutta Suomen korkea veroas-
te ei juuri anna mahdollisuuk-
sia verojen lisAkorotuksille.

Liikevaihtovero korvataan ku-
luvana vuonna arvonlisive-
rolla, jonka verokanta on 22
prosenttia eli kansainvdlisesti
katsoen suhteellisen korkea.
Sosiaaliturvamaksuperusteen
muuttaminen ei tietenkddn
korota veroastetta, jos kerd-
t6dn sama summa kuin en-
nen, mutta maksun lopulli-
nen kohtaanto muuttuu.

Nylgrisin ty6vo iman kiiytt66n
perustuva maksu kohdistuu
my6s vientiteollisuuteen ja si-
sdltyy vientituotteiden hin-
taan, Maksun muuttaminen
arvonlistiperusteiseksi vapa-
uttaisi viennin maksusta ja
osuus siirtyisi kotimaisten ku-
luttajien maksettavaksi entis-
tii korkeampana arvonlisdve-
rona.

Maksuperusteen muuttamis-
ta on jarruttanut my6s Kelan
halu siiilyttiid kansanelSke- ja
sairausvakuutusetuuksien ra-
hoituksen itsendisyys. Se olisi
mahdollista korvaamalla ny-
lqrinen maksu uudella esimer-

kiksi jalostusarvomaksulla tai
kans anvakuutu smaksulla.

Sen sijaan rahoituksen ohjaa-
minen arvonlisdveron tai
rrruun verotuksen ar,'r.rlla val-
tion budjetin kautta varmasti
heikentdisi etuuksien pitkii-
jiinteistii kehittdmistri. Nykyt-
setkddn Kelan omat maksut
eivdt tosin ole estd,neet lAhes
vuosittaisia poikkeuslakeja,
joilla pysyviid maksuperustet-
ta on budjettitarpeiden mu-
kaan rnuutettu.

Tlovoirna-
kustannukset
vaihtelevat aloittain
T!6voimakustannusten mer-
kitystii yritysten kustannuk-
sissa voidaan arvioida vertaa-
malla sitd jalostusarvoon, joka
kuvaa yrityksessii tuotettua li-
siarvoa. Yrrtys- ja alakohtai-
nen hajonta on erittdin suur-
ta. Vuonna 1992 ty6voima-
kustannusten osuus jalostus-
arvosta oli pienin paperiteolli-
suudessa (58 prosenttia) ja
suurin talonrakennusalalla
(111 prosenttia). Yli 100:n
rnenevii suhdeluku kertoo
kannattarnattomasta toimin-
nasta, joka vdistdm?itt[ voi
olla vain tilapiiistii.

Keskimddrin kansanel?ike ja
sairausuakruhrsnaksuj en o su u s
kaikista tydvoimakustannuk-
sista vuonna 1992 oli 2,6 pro-
senttia. Siten jalostusarvosta
mitattuna niiden osuus oli
paperiteollisuudessa 1,6 pro-
senttia ja talonrakennusalalla

TYOTLAKT o+I:

Palkkaperusteisissa maksuissa olisi syyta luo-
pua muiden kuin ansiosidonnaisten etuuksien
rahoittamisesta. Se merkitsisi noin 4,5 prosent-
tiyksikon vihennystd tyonantajan sosiaalitur-
vamaksuun.

Rahoitusvaiaus on kuitenkin katettava muita
veroia korotta ma I la, esi merki ksi arvon ! isdveroa
tai energia- ja ymp6ristoveroja.
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2,9 prosenttia. Kuluvana
vuonna maksut ovat noin
puolta suuremmat. Tyott6-
m;,ysvakuutuksen maksu oli
vuonna 1992 jo hieman suu-
rempi kuin sosiaaliturvamak-
su ja tdnii vuonna sen osuus

kaa siirrettdisiin rahoitetta-
vaksi arvonlisdveron 0,9 pro-
senttiyksik6n korotuksella.
Toinen ja kolmas vaihe mer-
kitsisivdt kansanelSkkeiden
osalta yhteensd noin 2,5 mil-
jardin markan ja sairausva-

tarpeelliseksi edistdd ty6voi-
man kyslmtAd sen hintaa alen-
tamalla. T!6nantajan maksu-
jen muuttaminen kokonaan
tai osittain muutoin kuin
palkkoj en perusteell a m66riiy-
tyveksi olisi askel tdhdn suun-
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kaikista ty6voimakustannuk-
sista kasvanee jo viiteen pro-
senttiin.

Selvitysmiehen ehdotusten
kohteena olivat vain tyonanta-
jien kansaneliike- ja sairausva-
kuutusmaksut, koska suurin
osa niistd kiiytetddn muiden
kuin ansiosidonnaisten
etuuksien rahoittamiseen.
Tyott6 myysvakuutus maksul-
la rahoitetaan ansiosidonnai-
suuteen liittywtit ty6ttdmyys-
turvan menot, joten sen k5rt-
keytyrninen palkkoihin on
selvitysmiehen mielestd pe-
rusteltua.

Maksuista pois
4, 5 pro senttiyksikkdii
Selvitysmies ehdottaa, ettd
palkkasidonnaisissa tyonan-
tajan maksuissa luowuttaisiin
pysywiisti muiden kuin ansio.
sidonnaisten etuuksien ra-
hoittamisesta. Ehdotuksena
on, ettd poistettaisiin tyon-
antajan kansaneldkernaksu ja
se osa sairausvakuutusmak-
sua, joka liittyy pelkdstiiiin
vdhimmiiispdivdrahoihin ja
sairaanhoitokorwauksiin.

Kaikkiaan muutos merkitsisi
yksityiselli sektorilla ja val-
tion liikelaitoksissa palkoista
laskettuna noin 4,5 prosentti-
yksikon tydnantajarnaksujen
korvaamista julkisilla vero-
varoilla.
Muutos toteutettaisiin kol-
messa vaitreessa vuosina
1994-1996. Ensimmdisessd
vaiheessa 1.5 miljardia mark-

kuutuksen osalta 1,5 miljar-
din markan rahoitusvaj austa.
Vaje katettaisiin yleisillii vero-
varoilla. Niiden osalta selvitys-
mies vii.ttaa ympiiristo- ja
energiaverojen kiilt6mah-
dollisuuteen.

T!6llistiivfit alat
rnyonteisi6
Selvitysmiehen esityksiin an-
netut lausunnot treijastelevat
lausunnonantajien perintei-
siri kantoja. Pienen ja keski-
suuren yritystoiminnan edus-
tajat ovat ehdotuksille myon-
teisiii. Ne suhtautuvat kuiten-
kin varauksin maksujen pois-
tamisen rahoittarniseen ar-
vonlisdveron korotuksilla. Ve-
ronkorotukset supistaisivat
kysyntdi entisestddn ja toi-
misivat maksun tyollistiiviid
vaikutusta vastaan.

Energia- ja ;.rnpiirist6verojen
keyttd muutoksen rahoituk-
seen sen sijaan saa ty6valtai-
sen yritystoiminnan hyvtiksy-
rnisen. Runsaasti energiaa ja
suhteessa vdhemmdn ty6voi-
maa kdytt?ivd teollisuus taas
torjuu ndin rahoitetun mak-
sunmuutoksen.

Palkansaajajdrjestdjen kanta
muutokseen on periaatteessa
mydnteinen, mutta sen ra-
hoittaminen muita veroja ko-
rottamalla ei saavuta hyviik-
syntd6. Ne suosittavat rahoi-
tuskeinoksi elinkeinotukien
vdhentimistii ja ;.rnpdrist6ve-
rojen kti5.tt6d.

Valtiovarainministeri6 ndkee

taan. Samalla tavoin vaikut-
taisi tuloverotuksen keven-
tdminenkin, joskaan ei yhtd
v6litt6mdsti.

Vdlillisten ty6voimakustan-
nusten viime vuosien jyrkdstd
kasvusta huolimatta niiden
alentarninen ei valtionvarain-
ministeri6n mielestS ole mai-
den vdlisen verokilpailun
kannalta vdlttdmdt6nti. Viilil-
liset ty6voimakustannukset
ovat meillii kansainvdlisesti
vertaillen pikernrnin pienet
kuin suuret. Ty6voimakus-
tannusten alentamiseksi etu-
sijalle olisikin asetettava tulo-
verotuksen keventdminen.

T!6eliikejiirjestelmdn piirissii
pidetiidn kannatettavana
maksujen selkeyttiimistd si-
ten, etti palkkaperusteisesti
rahoitetaan vain ansiosidon-
naisen turvan maksuja. Muut
etuudet voidaan rahoittaa
yleiselld verotuksella, mikd
paremmin turvaisi rahoituk-
sen erilaisissa suhdannetilan-
teissa. Kelan kanta ehdotuk-
siin on kielteinen, koska sel-
vitysmiehen ehdottama muu-
tos poistaisi viihimmdistur-
van rahoituksen itsendisyy-
den.

esimerkiksi arvonlisiveroa
korottarnalla nykyisessti talo-
udellisessa tilanteessa tuskinjohtaa inflaation kiihtymi-
seen. Toisaalta myos tarve
palkkaperusteisten maksujen
kasvun hillitsemiseen on vuo-
den 1995 alussa suuri.

Kansaneldke. ja sairausvakuu-
tuksen rahoitusperusteet ovat
olleet ldhes vuosittaisten
rnuutosten kohteena. Asteit-
tain toimeenpantava siir$.mii
palkkaperusteisista maksuis-
ta muuhun verotukseen ei
merkitse suurta kertarnuutos-
ta. Pysyvii muutos edellyttiiii
kuitenkin kansanel6ke- ja sai-
rausvakuutuslakeihin etuuk-
sien rahoitukseen suurta peri-
aatteellista muutosta, jonka
valmistelu ja hywiksyminen
voi vaatia pitkiin kiisittelyn.

BO LUNDqVIST
Elcike htru ah.e skuks en

erityistuthija

Piiiitoksiii
tarwitaan
Selvitysmies ehdotti maksu-
perusteen muuttamista kol-
messa vaiheessa vuoden 1996
loppuun mennessd. Ajankoh-
ta muutokselle olisi nyt otolli-
nen, koska sen rahoittaminen
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NAKEMYKSESTA
KOKEMUKSEEN

Viimeisen laitoksen periaate
on yksityisalojen tydeliikejiir-
jestelmiin keskeinen innovaa-
tio. Jiirjestelmhn hallinto on
hajautettu, mutta vakuutettu
saa eldkkeens6 siit6 eldkelai-
toksesta, jossa h6n on viimek-
si ollut vakuutettuna.

Periaatteen rnerkitys
Vakuutetulle el dkej iirj estellm
tdrkein vaihe on silloin, kun
hdn syystd tai toisesta hakee
eliikettd. N5rt tuntuisi suoras-
taan mahdottomalta, ettii
ty6ntekijii tai yrittiijii eldkettd
hakiessaan joutuisi asioimaan
kaikkien, joskus k).rnmenien-
kin, niiden eliikelaitosten
kanssa, joissa htin tydss6 olles-
saan on ollut vakuutettuna.
Maailmalla tdllaisetkaan esi-
rnerkit eivdt aivan harvinaisia
ole.

Suomen jdrjestelmd ei ole syn-
tlmyt itsestiiin. Ennen kaik-
kea se vaati yli 50 vuotta sitten
vahvan ndkemyksen, inno'
vaation, joka myos toteutet-
tiin. 50- ja 60-Iukujen vaih-
teessa, jolloin viimeisen lai-
toksen periaate TEl-komite-
assa s1.ntyi, tekniset mahdolli-
suudet olivat nykytilanteen
mukaan arvioituna likimain
olemattomat.

Viimeisen laitoksen periaate
yhdistiiii kuusi yksityisalojen
ty6eldkelakia ja 67 eliikelaitos-
ta. Nykyinen tietotekniikka
hyvin kiiy'tett5mii antaa mah-
dollisuuden periaatteessa jo-
pa viilittomdiin palveluun. Vii-
meisen laitoksen periaate va-
pauttaa hajautetun organi-
saation kiiy'tttimiiiin hajautuk-
sesta syntyvdt muut hy6dy't.

Laajennus-
rnahdollisuudet
Viimeisen laitoksen periaat-
teen ulkopuolella ovat nykyi-
sin julkishallinnon ty6eliike-
turvan sddnn6kset ja niitd hoi-
tavat laitokset. ]o nyt n[md
eliikelait j a -s iidnn6kset vaikut-
tavat kuitenkin yhteensovi-
tussdrinnoston kautta yksitYis-

Runsaan kymmenen
vuoden aian on kehi-
telty ajatusta laaientaa
viimeisen Iaitoksen pe-
riaate yksityisalojen
ohella my6s julkiselle
sektorille. Asia liikahti
eteenpiiin, kun viime
syksyna valtion, kun-
tien ja yksityisaloien
eldkejdriestelmien ylin
johto paatti, ettd hanke
pannaan loppusuoralle.

Tavoitteena on toteut-
taa laajentaminen vuo-
den 1997 aikana.

alojen ty6elAkkeisiin ja pdin-
vastoin. Molemminpuolista
tiedonkulkua tarvitaan jo nfi.
Suurelta osin on jiirjestely-
kysymys saada tiedot kulke-
maan siten, ettd viimeisen lai-
toksen periaate kattaisi samal-
la my6s julkishallinnon. Jdr-jestely vaatii vain yksituu-
maisuutta, mitd onkin havait-
tavissa.

Yksi virike muutokselle on ol-
lut julkisen puolen tietotek-
niikan kehittyminen vaihee-
seen, joka antaa yhteisty6n
laajenemiselle realistisen poh-
jan. Toisaalta myos ETK:n re'
kistereiti parhaillaan uudiste-
taan. Tiihiin uudistamispro-
sessiin on jiirkevSS saman-
aikaisesti liittee tulevaisuu-
dessa niihtdvissd olevat yhteis-
ty6n muodot. Nykyvaihe
mahdollisesti jopa vaatii yh-
teisten toimintamuotojen so'
pimisen.

Viimeisen laitoksen periaat-
teen laajentaminen julkiselle
sel,ctorille vaatii paljon ty6t5.
Erilaisten tietojArjestelmien ja
-sovellusten takia muuntot;r6-
td tar.ritaan.
Alkuperdinen kolmenkYm-

menen ',rroden takainen nd-
kernys ei kuitenkaan ole
muuttunut; kokemus on vah-
vistanut idean kestivaksi. Nyt
on tullut toteuttamisen toisen
vaiheen aika, jotta ty6eliike-
perheen eri osien toiminta-
tavat eivdt liiaksi eriy'Lyisi.

Kun ty6eliikejdrjestelmdn eri
osien kaltaisia suuria hallinto-
organisaatioita kehitetSin, on
taloudellisuus tietysti tiirke-
dlld sijalla. Tietojen yhdenmu-
kaisessa kiisittelyssS, muun
muassa eldkkeiden laskennas-
sa ja hakernusten kdsittelyn
eri vaiheissa, saavutetaan yh-
teisilld toimintatavoilla koko-
naisuuden eli koko rnaan kan-
nalta huomattavia sdiistdjd.

Keskeiset piirteet
Viimeisen laitoksen periaate
ohjaa eldkkeiden maksarnista
ja eliikehakemuksen ratkaise'
mista. Ensin mainittu on puh-
das hallinnollinen keskitys:
yksi laitos maksaa koko elAk-
keen.

Kun viimeinen laitos, josta on
ruvettu ktiy'ttdmiiiin Vilma-lai-
toksen nimed, maksaa oman
lakinsa ohella muiden lakien
mukaisia elAkkeitd, on oltava
menettely, joka kohdentaa
eldkesuoritukset lakien tar-
koittamalla tavalla rahoitta-
jalaitokseen. Tdmd ns, vas-
tuunjako tai -selvittely teh-
diidn yksityisaloilla ETK:ssa
yhteisesti sovittujen ja sosi-
aali- ja terveysministerion
vahvistamien aikataulujen ja
perusteiden mukaisesti.

Ydinajatuksena on, ettti eri
eld.kelaitosten kustannuks et
tdsmdtddn eliikkeiden maksu-
vuotta seuraavan vuoden jou-
lukuun alussa. Jo maksu-
'v'uonna pddosa tiismdYksestii
kyetiiiin hoitamaan ennakko-
erilld siten, ettd lopulliset suo-
ritukset edustavat vain lq.rn-
menesosan suuruusluokkaa
kokonaissuorituksesta. Vas-
taavanlainen menettely on to-
teutettava my6s julkisella sek-
torilla, kun valtiokonttorista
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ja Kuntien eldkevakuutukses-
ta tulee Vilma-laitos.

Eliikehakemuksen ratkaise-
minen sisiiltiiii eldkkeen las-
kemisen ja pddtdksen siitd,
onko ratkaisu my6nt6 vai hyl-
kiiys. Eliikkeen laskeminen on
tekniikkaa. Eldkkeen miiiirii-
sii6nn6kset poikkeavat toisis-
taan julkisella ja yksityisellii
sektorilla. Samoin vastaavat
s66nnokset eroavat my6s yksi-
tyisalojen lakien kesken. Tdltd
osin tiedonkulku ainakin pe
riaatteessa on hallittavissa yh-
teisesti sovittujen sddnt6jen
avulla. Eliikkeen saamisen
edellytyksissd olevat erot teke.
vdt Vilma-laitoksen toimin-
nasta monimuotoisemman.
T!6el6kkeen eri osat saattavat
Iaueta eri aikaan, eldkkeitd
joudutaan muuttamaan, pe-
rimdiin takaisin jne.

Pddt6std tehdessddn ny\rinen
yksityisalojen elAkelaitos kdyt-
tee harkinnanvaraisissa
eduissa, kuten ty6kyvytt6-
myyseldkkeissd, periaatteessa
koko jiirjestelmAn harkinta-
valtaa. Eldkejdrjestelmien ke.
hittelyssd aina on ensisijaisek-
si katsottu erddt periaatteelli-
set kysyrnykset, joihin kuuluu
my6s ty6kyvytt6myyden
m66ritelm5.

|o s nykyiset julkisen j a yksityi-
sen puolen tyokyvyttdmyys-
miidritelmien erot sdilyv6t,
viimeisen laitoksen periaat-
teen laajentamisessa ei saavu-
teta maksimaalista hy6tyii. Sa-
ma pdtee valitustiehen, kun
ainakin toistaiseksi julkisella
ja yksityisellii sektorilla en-
simmdisen asteen valitustiet
eroavat.

Syksyllii viimeisen laitoksen
laajentamista suunnittele-
maan asetettu ty6ryhmd on
ajallisesti ty6nsii puoliviilissti.

T)z6ryhmii selvitti aluksi Vil-
ma-laitoksen toimintaan liit-
tyviit piitipiirteet ja jakoi vdli-
muistionsa perustamalleen
kahdelle jaokselle. Niistii toi-

nen selvittdd tietoliikenteen
vaatimia suunnitelmia ja
mahdollisuuksien mukaan
yksityiskohtiakin.

Toinen alajaos miettii rnuun
muassa hallinnollisten m55-
rdysten mahdollisia muutos-
tarpeita seki p5dtdsten muo-
toilua. Vilma-ty6ryhmii itse
tutkii parhaillaan vastuunsel-
vittelyyn I iittyvi ii kysymyks i ti.

Liiht6kohtana
yhteistoiminnan
laajentaminen
Ty6n keskeinen l6ht6kohta
on, ettd viimei.sen laitoksen
laajentaminen on tyoeldke-
perheen yhteistoiminnan laa-
jentarnista. Tarkoitus ei ole
muuttaa lakien sisdlt6d, eliike
Iaitosten sisiiistii tai ulkoista
hallintoa tai rahoitusvastuita.
]o nyt on }cyetty toteuttamaan
yhteinen ty6elSkehakemus
koko jArjestelmiille ilman, ettd
olisi keskusteltu viimeisen lai-
toksen periaatteesta. Vastaa-
vassa hengessd mietitddn, mi-
ten koko Vilma-toiminta voi-
taisiin aikaansaada.

Ongelmia loytyy
Ongelmallisimmaksi tehtii-
vdksi varmasti muodostuu se,
miten Vilma-laitos saa tarvit-
semansa tiedot eliikkeen las-
kemiseksi. Tdhdn rnuun ohel-
la sisiiltyy aikanaan sopimi-
nen siitd, mitd kukin laitos las-
kee ja toimittaa Vilma-laitok-
selle. Lasketaanko esimerkik-
si pddttyneistii tyG ja palvelus-
suhteista valmiiksi el6kemdd-
riit, kuten tehdddn ny't yksi-
tyisaloilla, vai lasketaanko nd-

mii ns. vapaakirjat vasta, kun
eldkehakemus on vireilld.
Tlz6nkulut muodostavat
oman teknisen ongelmakent-
tiinsii.

Nyt ja mahdollisesti my6hem-
minkin eri eliikelaitosryhmil-
16 on erilainen toimintatapa.
Toiminnan yhteniiistiiminen
on tietysti mahdollista, rnutta
se vaatii yhteisid toiminta-
suunnitelmia, sopimuksia,
ehkd joidenkin hallinnollis-
ten mdiiriiysten uudistamista
ja mySs aikaa. Lama-ajan kai-
ken kattavasta rahapulasta
saattaa seurata osittaisuudis-
tusten pakko, vaikka suurem-
man kokonaisuuden toteutta-
minen olisikin osoitettavissa
taloudelliseksi.

Viihiiinen asia ei my6skiiiin
ole se, ettii koko ty6el6ke-
lainsddddnt6 kokee jatkuvia ja
tietohallintoa osin kohtuutto.
mastikin rasittavia muutok-
sia. Pahinta on, kun uusim-
mat muutokset koetaan
useimmiten kaikkein kiireel-
lisimmiksi ja aikaisemmat
muutokset - silloin kiireelli-
simmiksi havaitut - on toteu-
tettu tavoilla, jotka vaativat
heti paikkaamista.

Viimeisen laitoksen periaat-
teen laajentamista auttaisi, jos
muutoksenhakutiet ja ty6ky-
vytt6myysmiiiritelmdt olisi-
vat yhtendisiti. Tiill6in uudis-
tuksen kustannushy6ty myds
kasvaisi, kun monimuotoi-
suus viihenisi ja hallintokulut
pienenisiviit. Tdssii vaiheessa
asiaa kuitenkin kehitellddn
nylgrisen lainstiridtinn6n poh-
jalta.

El cihe tut-u ah e shuh s en
suunnittelujohtaja

,Hakijan kannalta on varmasti
hyodyllistri, kun Vilma-laitos
esittdii piiiitokset yhtendisesti
saman kaavan mukaisesti,
vaikka itse pddtos olisikin teh-
ty eri eldkelaitoksissa. Nyky:-
sen lain mukaan on ldhdettii-
vd siitri, ettii Vilma-laitoksen
pd?it6s on erAdnlainen pii2it6s-
ten yhdistely, yhdistelmdptiii-
t6s. Erityisesti tiimii koskee
harkinnanvaraisia etuuksia
kuten tydkyvyttomyyseliik-
keitii. Yksi mahdollisuus on,
ettii Vilrna-laitos vain yhteen-
sovittaa eri tahoilta saadut tie-
dot, Tietojen vdlittdrnisessd
ETK:lla on keskeinen asema
keskusrekistereineen.

Hy6tyne sii5stojii
Viimeisen laitoksen periaat-
teen laajentaminen julkiselle
sektorille merkitsee vain erdi-
den sellaisten kiiytdnnon
muotojen yhdenmukaista-
mista tai jdrjestdmistd, joilla
vakuutettu saa eldkepiidtdk-
sensd ja eltikkeensd teknisesti
yhdestd laitoksesta. Tavoittee-
na ei ole muuta kuin hallin-
non jdrkiperdisttiminen. Jonyt niiyttiiii ilmeiseltd, ettdpelkdstddn tietohallinnon
kannalta hankkeen merkit-
semii yhteistyo
nen ja ainakin
my6s hallinnon
tiivii.

on hyodylli-
pitkiin piiiille
kulujavdhen-

Mahdollisimman laaja yhteis-
tyo tyoeliikeperheen kesken
tuo suuruusluokkaetuja. Sa-
ma tietokoneohjelma, sovel-
lus tai sen osa voidaan ehkd
tehdd yhteiseen lukuun ker-
ran; ei N kertaa N:ssd eldkelai-
toksessa. Ntimii ovat kuiten-
kin vain mahdollisuuksia.
Hankkeen tarkoituksena ei
ole eliiketurvan sistilt6ii koske-
van lains55ddnn6n muutta-
minen. On kuitenkin ilmeis-
td, ettd yhteniinen kiiytiint6
ajan oloon muokkaa toimin-
toja ja niit6 ohjaavia m66r6yk-
si6 vakuutetun kannalta yk-
sinkertaistavasti. Tdllaisen ke-
hityksen etuja ei voi kiistdai.

Kuu as s a Vilma-ty dryhmtin j ri s enet u as emmalta oihe alle : hamr e eri
Stnihha Nurminen u altiohonttorista ( siht. ), toimtstop cidllikkii S o ile
Martninen D altiokonttoT'bta, elrihej ohtaj a Aira Bristotu llmartses-
ta, suunnittelujohtaja Markhu Hdnninen (ryhmrin uetd"jii),
apulaisj ohtaj a P auli lbuhse l(untien eliiheuaktrutuh"se sta, johtau a
lakimies Arme Perdlehto-Vtrkhala l(untien eldheaahuuhthsesta
(siht.) ja matemaatikko Eija Kaipainen-Per'ttula ETK:sta (siht.).
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LYHYET TYOSUHTEET
EDELLEEN TYYHLLISIA
LEL:n perusteella ta-
pahtuva ty<iel6keva-
kuuttaminen on edel-
leen nimensd mukaista.
Vakuuttamisen kohtee-
na ovat voittopuolisesti
lyhytaikaisissa tyosuh-
teissa ty6skentelevdt
tycintekijdt.

LEL:n alaisille ty6suhteille,
pelkiistdSn {z6suhteina luku-
mdtiriiisesti tarkasteltuina, on
voimakkaasti leimallista nii-
den lyhytkestoisuus. On eri
asia, mikii merkitys niiihin ly-
hytkestoisiin ty6suhteisiin pe.
rustuvilla ansioilla on niissd
Qr6skennelleiden j a ty6skente
levien eldketurvan rniiiiriiyty-
misen ja karttumisen kannal-
ta,

Keskimddrdisten palkkasum-
mien avulla tarkasteltuna el5-
keturva niiihin ty6suhteisiin
perustuen ei kenties ole kor-
kea, mutta yksil6llisesti voi
olla mahdollista, ettd ty6nteki-
jdn kokonaiseldketurvan huo-
mattavakin osa perustuu mo-
niin, lyhytkestoisiin ty6suh-
teisiin.

Niimii havainnot on voitu teh-
dii selvityksestii, jossa ty6suh-
derekisteristd poimittiin sa-
tunnaisotos vuonna 1989 LEL
toissd olleista. Selvitys tehtiin
LEL T!6eltikekassan tilastoyk-
sik6ssii.

Selvityksen taustalla on ha-
vainto, ettd LEL-aloillakin,
varsinkin metsd-, rakennus- ja
satamat6issd, on viimeisten
vuosikymmenten aikana ai-
kaisernpaa laajemmin siirry't-
ty tydmaakohtaisista ty6suh-
teista ty6nantajakohtaisiin
tydsuhteisiin ja my6s tyds-
kentellm kausiluonteisuus on
viihentynl't.
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Tlosuhteet lyhyitii
LEl-ty6ntekij6istd enemmis-
t6, 68 prosenttia, oli tarkaste.
luvuonna ollut vain yhdessd
ty6suhteessa. Kahdessa tai
kolmessa tyosuhteessa vuo-
den aikana oli ty6skennellyt
neljdsosa. Useammassa kuin
kolmessa tyosuhteessa oli
vuoden aikana ty6skennellyt
kuitenkin seitsemdn prosent-
tia LELty6ntekij6istA. (kuva 1)

LELtydsuhteet olivat p66asi-
assa melko lyhyitii. Vuoden
1989 aikana 44 prosenttia tyG
suhderekisteriin merkityistd
LEl-ty6suhteista kesti enin-
tdtin yhden kuukauden ja alle
puolen vuoden pituisia oli
enemmisto tyosuhteista, 6B
prosenttia.

Mutta oli LEl-aloilla pitem-
piiikin ty6suhteita. 14 prosent-
tia vuonna 1989 ty6suhdere-
kisteriin merkityistd LELtyo-
suhteista kesti tai oli kestiinyt
yli kaksi r.rrotta. (kuva 2)

Pitket ty6suhteet,
korkearnrnat ansiot
LELansiot painottuvat selvds-
ti pitempiin ty6suhteisiin.
Enintddn kuukauden pitui-
siin ty6suhteisiin, joita oli 44
prosenttia kaikista vuoden
1989 LEl-ty6suhteista, perus-
tui vain 7 prosenttia koko vuo-
den LEl-ansioista. Sen sijaan
pitkiin, ainakin koko vuoden
1989 voimassa olleisiin ty6-
suhteisiin perustui 41 pro-
senttia vuoden koko LELpalk-
kasummasta.

Yli puolet LEl-ty6suhteista oli
enintddn kahden kuukauden
pituisia. T6hdn ty6suhteiden
"enemmist66n" perustuu kui-
tenkin vain kymmenesosa
vuoden kokonaispalkkasum-
masta.

KS5nteinen riippuvuus voi-
daan havaita toisinpdin. Kun
pitkiii, koko tarkasteluvuoden
kestdneitii ty6suhteita oli wuo-
den 1989 aikana rekister6i-
dyistd ty6suhteista vain 10
prosenttia, niiden perusteella
maksettiin kuitenkin yli 40
prosenttia tarkasteluvuoden
kaikista LELpalkoista.

T!6suhteiden pituutta ja nii-
hin liittyneiti ansioita tarkas-
teltiin neljdssd seuraavassa
ryhmiissii:

1. T!6suhteet, jotka olivat al-
kaneet ennen vuotta 1989 ja
jotka piiiittyivdt saman vuo.
den aikana. Tdllaisia ty6suh-

teita oli vuonna 1989 rekiste Kuvio 1. Tlontekijiit tyosuhteiden lukumd6rdn mukaan, %
rdidyistii ty6suhteista 11 pro-
senttia. Tdhdn ryhmddn kuu-
luneiden tydsuhteiden perus-
teella maksetut palkat olivat
koko vuoden LELpalkkasum-
masta 17 prosenttia.

2. T!6suhteet, jotka alkoivat ja
piiiittyivtit vuoden 1989 aika-
na. Nditd tydsuhteita oli kai-
kista vuonna 1989 rekister6i-
dyistii ty6suhteista 6B prosent-
tia ja niiden perusteella mak-

I tydsuhde 68,0%

3 tydsuhdetta 7,0%

'1G15 tydsuhdetta t,o

4-9 tydsuhdotta 6,0%

setut palkat yhteensd
senttia koko vuoden
summasta.

27 pro-
palkka-

3. T!6suhteet, jotka alkoivat
vuonna 1989 ja pddttyivdt tai
piiiittyviit vuoden 1989 jel-
keen. Tdmdnkaltaisia ty6suh-
teita puolestaan oli kaikista
vuonna 1989 rekisteroidyistii
LEl-ty6suhteista 10 prosent-
tia ja niihin perustunut yh-
teenlaskettu ansio oli 15 pro-
senttia vuoden yhteenlaske-
tuista LELansioista.

4. T!6suhteet, jotka olivat al-
kaneet ennen vuotta 1989 ja
jatkuivat sen jdlkeen. T5llaisia
ty6suhteita oli vuoden 1989
rekisteriin merkityisti ty6-
suhteista kaikkiaan 10 pro-
senttia ja niiden perusteella
maksettiin 41 prosenttia koko
r,'uoden LELpalkoista.

T\rtkimuksen
pohjana ETK:n
tyosuhderekisteri
LELjiirjestelmdssA ty6nanta-
jat tilittiiviit LELvakuutus-
maksut kuukausittain tydsuh-
teen pituudesta riippumatta.
Ty6suhteen tiedot kirjataan
El2iketurvakeskuksen ylliipi
tiimiiiin ty6suhderekisteriin.
Rekisteristd nlihddiin muun
muassa ansaittu palkka, tyo-
nimike, josta voidaan tietylld
tarkkuudella piiiitellii ammat-
ti ja ty6ala sekii ty6nantajan
nimi.

LEl-tydsuhteiden kestoa on
selvitetly tydsuhderekisteriin
sisdltyvien tietojen avulla. Re-
kisteristi poimittiin 2000 hen-
gen satunnainen otos vuonna
19Bg LELt6issii olleista ty6n-
tekij6ist[.

Selvityksessii pyrittiin nimen-
omaan ty6suhteiden pituu-
den arvioimiseen kuukausit-
taisia ansioita seuraamalla.
Tyosuhdetta pidettiin jatku-
vana niin kauan kuin ty6nan-
taja pysyi samana. Ongelmak-
si tdllaisessa tarkastelussa
muodostuvat sellaiset ty6suh-

2 ty&uhdetta 18,0%

Kuvio 2. Tlosuhteiden kesto, %

2-5kk 24,0%

112-1v. 11,0%

kork.1 kk 44,0%

2 - vuotta '14,0%

1-2v. 7,0%

teet, joista ansioita on kerly-
n1't vain yhdeltd kuukaudelta.
N[istd voidaan vain ansioiden
suuruuden perusteella piiiitel-
15, onko mahdollisesti ollut
kysymys esimerkiksi koko
kuukauden kestdneestd ty6-
suhteesta vai vain jonkinlai-
sesta "keikasta", joka mahdol-
lisesti on kestdnytvain pdivdn
tai pari.

Poimittua 2000 ty6ntekijiin
otosta verrattiin iiin, sukupuo-
len, vuosiansioiden ja LEL-
alan mukaan perusjoukkoon,
joka saatiin LEL T!6eliikekas-
san ns. aktiivitilastosta. Siind
ovat mukana kaikki ty6nteki-
jiit, joille tiettynli vuonna on
kerfynyt LEL:n mukaisia ansi-
oita. Vertailut osoittivat, ettd
jakaumat h5rvin vastasivat toi-
siaan. Tdstii seuraa, ettd selvi-
tyksen tulokset voidaan riitt6-
vdn luotettavasti yleistdd
my6s perusjoukkoa, siis LEL
ty6ntekij6itn koskeviksi.

SATU HELENIUS
LEL Tydekikehassa

Vahuutustehninert linj a
Tilostoghsihkt)

tuthija

Rakennemuutos
LELaloilIakin
Lyhytaikaisissa ty6suhteissa
olevien ty6ntekijiiin eliikelaki
(LEL) snddettiin vuonna 1962
pddasiassa sen vuoksi, ettd
ty6ntekijAin eliikelakiin (TEL)
sisiltlmeiden rajoitusten
vuoksi se huomattava osa tyo-
voimasta, joka ty6skenteli
kausiluonteisessa tyossS, olisi
muutoin jiitinyt lakisiidteisen
ty6eliiketurvan ulkopuolelle.
Kausiluonteisuutta esiintyi
tuolloin erityisesti rakentami-
sessa, metsdt6issi, maatalous-
ty6ssii ja satamat6issii. T!6-
suhteet olivat yleens5 lyhyitti.

Ty6aloja, joita nimitetiSn
LELaloiksi, on kuluneiden
kolrnenkymmenen vuoden
aikana kohdannut lShes pe.
rinpohjainen rakennemuu-
tos. Sen keskeinen piirre on
ollut ihmistyon vdhenevii
osuus ja korvautuminen ko-
neilla. Samalla ty6skentelyn
kausiluonteisuus on maata-
loustydtd ehkii lukuunotta-
rnatta vdhentynyt.

MATTI MArcUNN
LEL Tldelcihekassa

Vahuutwtekninenlinia
Tilastoyhsihht)
eritaishttkija
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Kalliita erehdyksii
Englantilaiset ovat hddin tus-
kin ehtineet unohtaa Max-
well-skandaalin, kun vakuu-
tusalan asiantuntijat ovat saa-
neet uuden murheen: alan
sijoitusvalvojan, Securities
and Investments Board'in
(SIB) joulukuussa teettiimiin
tutkimuksen mukaan 400 000
niisti 500 000:sta tydntekijtis-
tii, jotka vuoden 1988 jiilkeen
ovat vaihtaneet tydnantajan
jdrjestdmdn eldketurvan yksi-
tyiseen elikevakuutukseen,
on saattanut tehdd huonon
valinnan. $rsyminen ty6nan-
tajan eliikejiirjestelmissii olisi
antanut parernman turvan.

Isossa-Britanniassa lakisddtei-
sen ty6eldkkeen voi korvata
tydnantajakohtaisella tai hen-
kilokohtaisella lisdelSkkeelli.
29 miljoonasta ty6ntekijdstd
L2,7 miljoonaa kuuluukin
ty6nantajakohtaisiin eldkejdr-
jestelmiin ja liihes viidellii mil-
joonalla on henkil6kohtainen
lisdelSke.

Kun ty6nantajakohtaiseen j iir-
jestelmddn kuulurnista ei vuo.
den 1988 jtilkeen ole voinut
pitiiti ty6suhteen ehtona, on
viitisensataatuhatta ty6nteki-
jiid vaihtanut \ronantajan tar-
joaman turvan yksityiseen,
henkil6kohtaiseen lisIeliik-
keeseen. Maan hallitus on pyr-
kinyt edistiimiiiin tiitd kehitys-
td muun rnuassa verohelpo.
tuksin.

SIB:n teettiimdn alustavan
otantatutkimuksen mukaan
neljdssd tapauksessa viidestii
siirtyminen tyonantajan eld-
kej irj estelmdstA yksityiseen
on perustunut puutteellisiin
tietoihin siit6, mit[ ollaan
vaihtamassa rnihin. Tdstd taas
on pdSosin s5ryttdminen va-
kuutuksen viilittiijiii, jotka toi-
mivat provisiopalkalla. Heiltii
on puuttunut milloin innos-
tus milloin kyky tai riittivflt
tiedot selvitt66 asiakkailleen
vaihtokaupan todelliset eh-
dot.
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Erityisesti julkisen sektorin
ty6ntekij6itii - sairaanhoitajia,
poliiseja, opettajia - on saatu
joukoittain vaihtamaan kat-
tava ja varma turva paljon
suppeampaan ja epdvarmem-
Paan,

Alan maineen pelastamiseksi
SIB on nyt kdynnistiinyt pe-
rusteellisen selvityksen siitti,
kuinka yleisid ty6ntekijdlle
epdedulliset vaihdot ovat ol-
leet. Selvityksen perusteella
laaditaan uudet my;rntis[5n-
n6t ja toimintaohjelma hyvi-
tyksen maksamiseksi niille,
jotka ovat menettdneet oike.
uksiaan. Io nyt jotkut vakuu-
tusalan keskusjdrjest6t ovat
velvoittaneet j iis enyrityks iiiiin
maksamaan korvauksia oike.
uksien menetyksistd.

Arviot maksettaviksi tulevista
korvauksista vaihtelevat sa-
dasta miljoonasta tuhanteen
miljoonaan puntaan.

Financial Times -lehden mu-
kaan maan hallitus ei katso
laaj oj en vdiirinkdytd sten anta-
van aihetta lainsSdddnn6n
muutoksiin. Hallituksen
edustajan mukaan epiikohti-
en paljastuminen on ptiinvas-
toin osoitus nykyisen jiirjes-
telmdn toimivuudesta.

RANSKA

Eliikeuudistus
toteutunut
Pitkiidn poliittisena "no - go" -
alueena pidettyti Ranskan el6-
keturvaa koskevat kustannus-
ten leikkaukset alkavat toteu-
tua. Balladurin hallitus on saa-
nut vietyd l6pi joitakin mer-
kittdviii uudistuksia yleiseen
lakisddteiseen eldkejdrjestel-
maan.

Tdyden eldkkeen saamiseksi
vaadittavaa vakuutusaikaa pi-
dennetidn tdm6n vuoden
alusta lukien hrmmenen vuo-
den aikana asteittain 57,5 vuo-
desta 40 vuoteen. Aika laske.
taan vuosineljdnneksind. |o-kaiselta puuttuvalta nelj6n-
nekseltd teyfte 50 prosentin
eliikettd vdhennetddn 1,25
prosenttiyksik6lld kuten ny-
kyisinkin.

Eliikkeen miiSriiytyrnisperus-
teena on aikaisemmin kiiytet-
ty 10 parhaan vuoden kes-
kiansioita. Uudistuksen j5l-
keen el6ke mtiiiriiytyy 25 par-
haan vuoden keskiansioista.
Muutos toteutetaan asteittain
15 vuoden aikana tdmdn vuo.
den alusta lukien.

Kolmas keskeinen muutos on
se, etti nylgrisest6 palkkain-
deksiin perustuvasta eldkkei-
den tarkistusmenettelystd
siirrytddn kiiyttiimiiiin hinta-
indeksiS tarkistusperusteena.
Tarkistukset tehdiidn vastai-
suudessa vain kerran vuodes-
sa, kun ne tdhAn asti on teht5r
puolivuosittain. Tiimd muu-
tos on mddrdaikainen ja voi-
massa viiden vuoden ajan.

Sosiaaliturvan
verorahoitusta lisiitty
Balladur toteuttaa my6s toista
keskeistd sosiaaliturvaa kos-
kevaa tavoitetta, sosiaalime-
nojen rahoituksessa on lis6tty
verovarojen osuutta ty6nanta-
jien ja tydntekij6iden sosiaa-
livakuutusmaksujen sijaan.
Veroluonteista yleistii sosiaali-
turvamaksua (CSG) on nostet-
tu 1,1 prosentista 2,4 prosent-
tiin. TdmS maksu peritSdn
muustakin kuin palkkatulos-
ta ja se on siksi "progXessiivi-

sempi" kuin sosiaalivakuu-
tusmaksut,

Balladurin tavoitteena on kui-
tenkin ennenkaikkea pienen-
t6ii ty6nantajien vdlillisii tyo-
voimakustannuksia. Ranskas-
sa sosiaalivakuutusmaksujen
osuus sosiaalirnenojen rahoi-
tuksessa on huomattavan kor-
kea muihin EU-maihin verrat-
tuna.

Rahastoivien
el iikej iirj e stelrnie n
perustaminen etenee
]o muutaman vuoden ajan
esilld ollut ajatus rahastoivien
ty6nantajakohtaisten eldke-
jdrjestelmien perustarnisesta
etenee. Ranskan ty6nantajien
liitto julkaisi marraskuussa
teollisuus-, kauppa-, pankki- ja
vakuutusalan asiaa koskevan
yhteisen esityksen. Sen mu-
kaan jdrjestelmiit olisivat
tyonantajalle vapaaehtoisia.
Ne olisivat maksuperusteisia
ja tdydentdisivtit nykyisid laki-
sddteisid ja tydmarkkinasopi-
muksiin perustuvia jdrjestel-
mla,

Helmikuussa Ranskan parla-
mentin talouskomitean pu-
heenjohtaja kertoi vireilld ole
vista suunnitelmista. Mittavi-
en eliikerahastojen perustami-
sella pyritiidn sek6 edistS-
md6n maan rahamarkkinoi-
den kehitystii ettii helpotta-
maan lakisddteisen turvan
leikkaamista. Asiaa koskeva
lakiesitys oli alunperin tarkoi-
tus antaa tdmdn kevddn aika-
na. Esitys niiytttiii kuitenkin
siirtyvtin ensi syksy;m vaihto-
ehtoisten toteuttamistapojen
selvittellm vuoksi.

Financial Times -lehden mu-
kaan taloustieteilijiit pohtivat
edelleen my6s hankkeen kan-
santaloudellisia seuraarnuk-
sia. SdSstdmisen lis66ntymi-nen merkitsisi yksityisen
kulutuksen vdhenemistd, mi-
k6 taas puolestaan hidastaisi
maan talouden elpl.rnistii
nylgrisesti lamasta.

HOLLANTI

Kansanel6kkeen
tuloharkintaa lisiitty
Hollannin kans aneldkej 6rjes-
telrndsti maksettavan van-
huuseldkkeen m66r6ytymis-
perusteita on rnuutettu helmi-
kuun alusta alkaen. Ennen
lainmuutosta eliikkeensaaja,
jolla oli 65 vuoden el5keik65
nuorempi puoliso, voi saada
vanhuuseldkettii 70 prosent-
tia maan nettovdhimmdispal-
kasta. Lis6ksi puolisosta voi-
tiin maksaa tuloharkintaista
puolisolisdd, joka oli 30 pro
senttia vihimmdispalkasta.
N5rt varsinainen el6ke on 50
prosenttia vdhimm6ispalkas-
ta ja tuloharkintainen puoliso-
lisii samoin 50 prosenttia.

Muutos ei koske niiti el6k-
keensaajia, jotka 1.2.1994 oli-
vat t6yttdneet 65 vuotta ja joil-
la tuolloin oli alle 65-vuotias
puoliso. He saavat pitiiii aikai-
semmat eldkkeensd. Muutos
ei koske my6skdiin eliikeldis-
pariskuntia, joissa molemmat
puolisot ovat tdyttdneet 65
vuotta. Kumpaisenkin tdysi
kansaneldke on edelleen 50
prosenttia nettovihimmdis-
palkasta. Samoin yksin asu-
van 65-vuotiaan tdysi el6ke on
70 prosenttia vdhirnmdispal-
kasta kuten ennenkin.

SINIKKA I.AITINEN
Eliihetur-vaheshuhsen

tutkija
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Soininvaara ehdottaa raportissaan osittaisen perustulon mallia, jossa
kaikille maksettava perustulo eisellaisenaan riittdisitoimeentuloon. TdmH
osaltaan pakottaisi hakeutumaan ty6h6n. Ty6nteko tehtHisiin my6s kannat-
tavaksi siten, ettii ansaittu palkka sosiaalietuuksia saavillakin aina lisHisi
k6ytett5vissd olevia tu loja.

Soininvaara virittiii keskus-
telua kansalaispalkasta ajan-
kohtana,jolloin taloudelliset
mahdollisuudet jdrjestelmdn
toteuttamiseksi tuntuvat ole.
van heikoimmillaan, mutta
tarpeet jdrjestelmdlle ovat eh-
kd aikaisempaa suuremmat
pitkdaikaistuvan massaty6t-
t6myyden vuoksi.
Kansalaispalkasta ja sen su-
kuisista negatiivisen tulove-
ron ja yleisen toimeentulotu-
en malleista kiiytiin keskuste.
lua vilkkaasti 1980-luvulla sil-
loisen "suurty6tt6myyden"
vallitessa. Huolena oli kansa-
laisten jakaantuminen A- ja B-
kansalaisiin. Kansalaispalkal-
la olisi turvattu ty6stti pysy-
viisti syrjiiytyneiden ja siten
palkkaperusteisen sosiaalitur-
van ulkopuolelle jddvien B-
kansalaisten toimeentulo.

Voimistuva taloudellinen kas-
vu ja koheneva ty6llisyys raja-
si silloisen laajemman keskus-
telun vdhitellen vain akatee-
misiin piireihin.

Soininvaaran perustulomal-
lin liiht6kohta on my6s ty6tto-
myydessii, sen syissd ja seura-
uksissa. Tdll6 kertaa ongelrna
ei my6skddn poistu vield pit-
kiiiin aikaan pelkdstiiiin ko-
henevalla talouskasvulla, jos
Soininvaaran analyysi osuu
oikeaan. Hdnen mukaansa ra-
kennetydttomyyden syynd on
teknisestd kehityksestd ja tuo-
tannon rakennemuutoksesta
johtuva ty6ntekij oiden tuotta-
vuuserojen kasvu.

Jos palkkaerojen ei sallita kas-
vaa tuottavuuserojen mukai-

sesti, pysyvisti ty6n ulkopuo-
lelle jiiisivdt henkil6t, joille
lr6nantajan ei kannata mak-
saa alinta sallittua palkkaa.
Soininvaara sallisi tyomarkki-
naneuvotteluissakin kiistaa
aiheuttaneet palkkajoustot,
mutta pitiiisi tuloerot koh-
tuullisina perustulomallil-
laan.

Vajaaty6llisyys
parempi kuin
tiiysty6tt6myys
Toinen perustulomallin kes-
keinen l6ht6kohta nousee ny-
\risen sosiaalilainsiiiiddnn6n
kritiikistii. Nykyinen tulonta-
saus johtaa Soininvaaran mu-
kaan siihen, ettei ty6tt6mdn
useinkaan kannata ottaa vas-
taan osa-aikaista tai muutoin
pienipalkkaista tydtd, koska
sen minkii ty6lliiiin ansaitsee,
menett66 sosiaalieduissaan.

Vajaaty6llisyys olisi valtion-
talouden kannalta tiiysty6tt6-
my5,tt[ parempi vaihtoehto,
koska vajaaty6llistetty sen-
t66n ansaitsee osan elannos-
taaan itse. Myds tydntekijdn
itsensd kannalta vajaatydlli-
syys olisi Soininvaaran perus-
tulomallissa tiiysty6ttdmyyttii
edullisempaa, silld perustulo.
mallissa jokainen ansaittu li-
sdmarkka kasvattaisi ty6nte-
kijiin kiiytettdvissd olevia tuloja. PyrkimyksenS on, ettd va-
jaaty6llistetyn ansiotaso ylit-
tiiisi ty6tt6mdn ansiotason.

Kaikkiaan perustulomallin ta-
voitteena on 'JdrkeistS5 ja yk-
sinkertaistaa olemassa olevia
tulojen tasausjdrjestelmi6
niin, ettd saadaan selke6, koh-

tuuhintainen, riittdviin tur-
vallisuuden takaava ja tydnte
koon kannustava kokonai-
suus".

Perlstuloa
viihintiiiin
1200 mk/kk
Negatiivisen tuloveron mal-
leissa oikeus etuun selviiiti
tuloverotuksessa. Verovelvol-
linen saa yhteiskunnalta ta-
loudellista tukea, jos hdnen
tulonsa alittavat verotettavan
tulon alarajan. Soininvaaran
mallissa perustuloa makset-
taisiin kaikille tulotasosta riip
pumatta. Yksildn kannalta
lopputulos on malleissa sama,
mutta perustulomallissa brut-
toveroaste nousisi paljon ny-
lgrisestd, kun valtaosa maksai-
si saamansa perustulon yh-
teiskunnalle takaisin muista
tuloistaan rnaksamillaan ve-
roilla. Perustulomallia Soi-
ninvaara pit?iii kuitenkin tek-
nisesti yksinkertaisempana.

Soininvaara ehdottaa perus-
tulonm6driksi 1 700 markkaa
kuukaudessa perheen ensim-
miiiselle aikuiselle ja 1 200
markkaa toiselle aikuiselle.
Perustulo korvaisi nykyisen
automaattisen toimeentulotu-
en. Perustuloon voisi sisdltyd
my6s muita kaikille tarkoitet-
tuja ansiotuloista riippumat-
tomia etuuksia, kuten esimer-
kiksi nykyiset lapsilis6t. Pe-
mstulo olisi verotonta tuloa.
Perustuloa tdydentdisi lisitu-
ki. Se olisi sS4rperusteista ja
my6s tulosidonnaista ja per-
hekohtaista. Lisiituki olisi tdy-
simdtirdinen, kun ansiotuloja

ei ole. Lisituki muodostaisi
yhden kokonaisuuden, jonka
rndiirii laskisi lineaarisesti an-
siotulojen kasvaessa. Lisiituen
alenema olisi 22 prosenttia
ansiotuloista.

Lisdtuki koostuisi muun mu-
assa harkinnanvaraisesta toi-
meentulotuesta sekd asumis-,
opinto- ja kotihoidontuesta
sek6 sairausvakuutuksen ja
ty6tt6myysturvan peruspdi-
vdrahoista.

Lisiituessa maksettaisiin
my6s nykyiset ansioon suh-
teutetut ty6ttomyys- ja saira-
uspdivdrahat yleisperiaatteel-
la "mitii suurempi ansionme.
netys, sitti suurempi lisdtuki ja
mitd enemmiin samanaikai-
sia ansiotuloja, sitd pienempi
lisiituki".

T\rloverotus olisi kunnallisve
ron tapaan suhteellista. Koko.
naisveroprosentti sotu-mak-
sut sisdltden olisi 55 prosent-
tia (kunnasta riippuen). Yli
168 000 markkaa ansaitsevat
rnaksaisivat ylitteeltd 10 pro-
sentin lisdveron. Ansiotulojen
verotus tapahtuisi henkiloit-
tdin vaikka perustulo ja lisdtu-
ki miiiiriiytyviitkin perhekoh-
taisesti.

Rajavero 75 prosenttia
lisdtukea saavilla
Veroprosentista ja lisdtuen
alenemasta 22 prosentilla an-
siotuloista seuraa, ettd ansait-
tu lisdmarkka lisdtukea saavil-
la nostaisi heiddn ktiytettiivis-
si olevia tulojaan 25 pennilld.
Rajaverosta Soininvaara tote.
aa, ettd se "voi kuulostaa kor-
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I Ansiotulo Brutto-
taso mk/kk tulot

o 3357

Kiiytettdvissli
oleva tulo

2479

Nettoverot
mk/kk % ansiotulosta

-2479 -6dret6n

Palkkaperrrsteisten
etujen lgrtkenniissii
vaikeuksia
Nylgriset palkkaan perustuvat
etuudet on perustulomallissa
tarkoitus maksaa osana lisdtu-
kea. T!6tt6myys- ja sairausva-
kuutuksen ansiop6ivdrahojen
liittdminen lisiitukeen tulee
olemaan varsin vaikeaa eten-
kin, jos halutaan, ett6 mallin
ansioty6h6n kannustavuus
siiilyisi. Se edellyttdnee ansio.
piiivdrahoj en korvaavuusta-
son laskua.

Toisaalta lyhytaikaistakin
ty6ttdmyyttd ja sairautta kor-
vaavat edut eivdt ylipiiiitiiiin
nivelly luontevasti malliin,
jossa mdiiriiSvind on vuoden
jaksolla toirniva verotus. |os
taas pdivdrahaetuudet nykyi-
sellddn jiiisiviit mallin ulko-
puolelle, se rikkoisi mallille
asetetun periaatteen, ettd "va-
jaasti ty6llistetyn ansiotaso
ylitt?iii ty6tt6miin ansiotason".

Elikkeiden yhteenniveltiimi-
sestS perustulomalliin raport-
ti toteaa sen maternaattisesti
helpoksi, mutta ty6njaon kan-
nalta tulenaraksi. Ehdotusta
yhteenniveltiirnisesti ei ra-
portissa ole. Toimivan elike
jiirjestelm6n kytkemistii pe-
rustulomalliin voidaan l6hin-
nA perustella pyrkirnykselld
kattavaan kokonaisuuteen,

Perustulomalli ainakin peri-
aatteessa mahdollistaisi elSk-
keensaajien osallistumisen
ty6el6m66n nykyistii jousta-
vammin, rnihin viimeaikai-
sella elfikelainsdiidAnn6lld on
itseasiassa jo pyrittykin. Ko-
vin herkiisti eldkkeensaajien
lyhytaikaiseen ty6skentelyyn
reagoivaksi ei perustulornal-
lia missSSn tapauksessa voida
muokata t6rm66mtitt?i hallin-
nollisiin ongielmiin.

Hallintoon ei
kevennysti
Kiiytdnn6ssd perustulornal-
liin siirtyminen merkitsisi ko-
ko nykyisen sosiaalilainsSd-
ddnn6n uusimista ja perustu-
lomallia koskevan lainsiid-
ddnnon luomista. Verolakei-
hinkin tulisi epdilemiittii teh-
dd huomattavia rnuutoksia.
Ongelmia lains?iiiddnn6n
kannalta voivat aiheuttaa
my6s ETA-/EU-siiiinn6sten
huomioon ottaminen.

Kansalaispalkkamallien eriii-
nA keskeisend perusteluna on
yleens6 ollut, ettd kansalais-
palkalla voitaisiin korvata osa
erillisetuuksista ja siten mini-
moida tarveharkintaa hallin-

nollisen s66st6n aikaansaami-
seksi. Perustulomalli ei tdhdn
johda jos kohta siihen ei suo-
raan pyritikdfin, koska kus-
tannussyistd etuudet halu-
taan kohdistaa vain etua tar-
vitseville ja samalla stiilyltiiii
nylgriset erilliset sosiaalietuu-
det.

Erillisistd sosiaalietuuksista
huolimatta lisdtukea on tar-
koitus kiisitellti yhteni koko-
naisuutena. My6nteistd tissii
on se, ettd se ehkdissee ns. k6y-
hyysloukkujen syntymisti.
Toisaalta se voi lisdtd my6s
byrokratiaa, sill6 lisituen lo
pullisen, ansiotulojen vuoksi
alennetun m65rdn laskemista
varten tarvittaneen jokin vi-
ranomainen, joka kokoaisi tie.
dot erillisetuuksista ja mah-
dollisista ansiotuloista.

Hallinnollista yksinkertaista-
mista tdmd ei olisi, ja epdile-
mdttd se loisi paineita muut-
taa hallintoa ajanoloon yhden
"luukun" suuntaan. Paineita
tdhdn asettaa my6s se, ettd
muutoin viranornaisten on
vaikea pysyd tietoliikennevii-
veineen ajantasalla, jolloin
maksetut etuudet eiviit vdlttii-
rniitti vastaisi etuutta saavan
tosiasiallista tilannetta ty6tto-
myys- ja ty6ssdoloaikojen rmo'
rotellessa.

Kaikkiaan Soininvaara on ldh-
ten5rt ennakkoluulottomasti
analysoimaan ajankohtaista
ongelmaa ja esitt66 raportis-
saan tiiviin, mutta yksityis-
kohtiinkin paneutuvan ehdo
tuksen. Kuten raportin nimi-
kin kertoo, kyseessi on kui-
tenkin vasta hahmotelma pe-
rustulojiirjestelrndksi. Yksi-
tyiskohtia on tiismentiimiittd
lukematon rn56rii, ja epiiile-
rniittd Soininvaaran seikkape
rSisemminkin kiisittelemiin
asioihin jouduttaisiin vield
mallin kehittelyssii palaa-
maan,

Mallin kohtaantovaikutuksis-
ta tarvittaisiin olennaisesti
enemrndn tietoa kuin rapor-
tissa esitet5rt esimerkkilaskel-
mat antavat. Mallin tavoit-
teeksi Soininvaara esitti
muun ohella rny6s kohtuu-
hintaisuutta. Tdmdnkin sel-
vitt6rninen edellyttiiisi luo-
tettavia laskelmia.

ARTO I.AESVUORI
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kealta, mutta verrattuna ny-
lgristen tukimuotojen aiheut-I tamaan tosiasialliseen rajave.
roon, se onkuitenkin kohtuul-
linen". Silti askarruttaa, onko
tiirnii riittiivd houkutin ty6-
hon hakeutumiseile.

Lisdtehoa ty6hon hakeutumi-
selle voidaan toki mallissa saa-
da painamalla lisdtuen mdiirii
riittdvAn rnatalaksi. Itseasias-
sa lisdtuen mddrdstd ei raport-
ti anna tdsmiillistd kuvaa. Sen
m55ri riippuu siit6, miten ny-
kyisten etuuksien miiiiriiy'ty-
misperusteita muutetaan ja
ndisti Soininvaara on rapor-
tissaan kiisitellyt vain osaa.

Oheisessa taulukossa on yksi
laskelma perustulomallin vai-
kutuksista eri ansiotulotasoil-
la. Esimerkki koskee yksiniiis-
tii henkil6ii. Vertailukohtaa
nykyiseen on haettu kiinnittS-
mdliS lisAtuen tiiysi mddrii ta-
solle, jolla ansiotulottoman
nettotulonsiirto vastaa yksi-
ndisen henkil6n tiiyttii kan-
saneliikettS. Taulukon kah-
desta viimeisestd sarakkeesta
niilqry perustulomallin suku-
laisuus negatiivisen tulove-
ron malliin, Veroprosentti on
laskettu suhteessa saatuun an-
siotuloon.
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JOKA VIIDES TYONTEKIJA

osalla 60 vuotta. M6iirAllisen
rekister6imdttdmdn lisiieliik-
keen piirissd oli 94 000 ty6n-
tekijii?i. Eldkkeen tavoitetaso
on yleisimmin 60 prosenttia
tai 66 prosenttia ja tdyden
eliikkeen ansainta-aika on
useimmiten 25 tai 30 vuotta.

tl

VESA RONKAINEN
Eldkehruakesktiksen

matemaatikh.o

Noin joka viides TEL-
tyontekijd kuuluu lisd-
eldkejdrjestelyjen pii-
riin. HHn on tavallisestiyli SO-vuotias ja hdn
tyoskentelee joko teolli-
suuden, pankin tai va-
kuutusyhtirin palveluk-
sessa.

-

Tlz6nantajien tyontekijoilleen
jdrjestdmdstd vapaaehtoisesta
lisiieliiketurvasta ei juurikaan
ole saatavissa tilastotietoa. Ko-
konaiseldketurvan hahmotta-
miseksi on kuitenkin tarpeel-
lista tietdd ainakin karkealla
tasolla esimerkiksi lisiielSk-
keiden piiriin kuuluvien lu-
kumiiiirdt ja erilaisten lisii-
etujen sisiill6t. T6mdn wuoksi
Eliiketurvakeskuksessa teh-
tiin tutkimus TEL:n piiriin
kuuluvien tSz6ntekijdiden lis 5-
elSkkeist6.

Tiedot suoraan
tyonantajilta
Tietojen keruu vapaamuotoi-
sista lisdeldkejdrjestelyistii oli
vaivalloista, koska ne joudut-
tiin kokoamaan suoraan ty6n-
antajilta. Tutkimuksessa pd6-
dy'ttiinkin ratkaisuun, jossa
l6hetettiin kyselylomakkeet
otoksen perusteella valituille
ty6nantajille.

Otoksen koko oli 2000 tyonan-
tajaa, rnikii vastaa 2,1 prosent-
tia niistd tyonantajista, joilla
oli voimassa oleva TEl-eldke-
jiirjestely. Tlr6nantajat luoki-
teltiin pientyonantajiin ja
suurtyonantajiin sen rrlu-
kaan, oliko tyontekijoitii alle
vai vdhintAiin 5 0. SuurtJz6nan-
tajia otettiin otokseen mu-
kaan suhteellisesti enemmdn
kuin pienty6nantajia.

lisiieldketurvan piiriin kuului
ndistd tydntekijdistd 17,5 pro.
senttia ja rekisteroimdttomdn
eli vapaamuotoisen lisdeliike.
turvan piiriin 25,7 prosenttia.
Kaikkiaan lisiieliikejiirjestely-
jen piiriin kuului noin 220 000
tydntekijiiii, eli 20 prosenttia
TEL: n aktiivipiiristii.

Naiset ja miehet
tasa-anroisia
T\rtkimuksen mukaan naisil-
la ja miehilld lis6eldkejdrjes-
telyt ovat liihes yhtd yleisid.
Vanhoilla ty6ntekij6illii lisii-
eliikkeet ovat selvdsti yleisem-
pid kuin nuorilla: alle 50-vuo.
tiaista TEL-ty6ntekij6isti noin
1B prosenttia kuului lisdelSke
turvan piiriin, vdhint66n 50-
r,'uotiailla vastaava osuus oli
noin 2B prosenttia.

Toimialoittain tarkasteltuna
eniten lisiieltikejiirjestelyjen
piirissd olevia ty6ntekij6itii on
teollisuuden sekd rahoitus- ja
vakuutustoiminnan palveluk-
sessa. NdillS aloilla ty6sken-
telee yli puolet kaikista re-
kisteroityS'en ja rekister6imdt-
tomien lisiietujen piiriin kuu-
luvista.

Rekiste16imdtt6mdn lisiiedun
jdrjestdneiltd ty6nantajilta tie
dusteltiin my6s edun laatua.
Alennettua eldkeikdd oli noin
50 000:llii ty6ntekijtillii. Niiistii
hieman alle puolella eliikeikd
oli 65 vuotta ja noin kolmas-

LISAELAKKEIDEN PIIR ISSA

Rekisteroirndttorndn lisiekiketu rwan pii riin ktr rrhrvien
tyrintekijoiden miidri eri jii{estelyissd vuonrra I991

elakesaati6 6s,17"

ryhmavakuutus 7,6'l"

muu iariestely 1,4"/.

oma elekeseentd a,a"/.

elakekassa 21,5olo

Lisdeltiketurvan piiriin kttuluvie-n tvontt'kijoiclett
suhteellinen osulrs eriiillii toirnialoilla

Teollisuus
Energia/vesihuolto

Kauppa
Tietoliikenne

Rahoitusfuakuutus
Palvelut liike-elam.
Virkistys/kult.palv.
Jarjestd/usk.toim.

0 10 30 4020
o/o

mEl Rekisteroitye l-.-l Bekisteroimetontaffil lisaeldketu-ry62 lt:, I lisaelaketurvaa

Lisdeliikctrrrvarr lriiriin krrrrlrrvit:n tyontekijoi<ltIr Irriiiil'ii stthtt'r'ssrr'l'l'll.
vuonna 191) l, Irrosentteina

Tyonantaia- Rekister6ityii Rekisterdimiit6ntd Rekister6ityii ja
tyyppi - lisdeliikettd lis6eliiketti rekisteroirndt6ntii

n aktiivipiiriin

Kaikkiaan
(piiiillekkflisyys
poistetLu)

1,8

18,5

20,7

Selvitykse-n 11ylqal arviolta pientyonantaja
hieman yli 5000 ty6nantajaa
onj iirj estdnyt ty6 nt-eki. j oill een Suurty6n antaja
lisdelSketurvan. Aktiivityon-
tekij6itii ndilld tyonantajilla yhteensd
oli vuonna J.991 yhteensii

1,5
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noin 520 000. Rekister6idyn
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ETK:n soveltamisptiiitoksiti

TAKSINKULJ EII AN ELAKETURVA
Taksi nkuljettaja suoritti
taksiyrittdjdl le ajoja tyo-
voiman vuokrausta har-
joittavan osakeyhtion-
sd vdlitykselld. Hdnen
katsottiin toimineen it-
seniisend yrittdjiinii ja
hdneen oli sovellettava
YEL:a.

J,l ii I; r, t r t t |t t li t,.sli rtlts|r | )t ) t i t t )..:

() ll) l!):);i i::ol l.j11 t

Ratkaisupyynto
Taksinkuljettaja A:lle oli jiir-
jestetty TEL:n rnukainen eld-
keturva siltd osin kuin hdn oli
aj anut tyonantaj ansa taksiau-
toa. Taksiyrittiijii pyysi Eliike-
turvakeskukselta ratkaisua
siit6, mitii ty6eldkelakia A:han
on sovellettava siltd osin kuin
hdn vuonna 1993 alkoi tehdii
samaa t5z6td taksiyrittiijiille pe-
rustamansa osakeyhti6n viili-
tyksellii.

A:n perustaman osakeyhti6n
toirnialana oli muun muassa
vuokrata henkil6itd ja heidiin
tydsuorituksiaan eri toimialo-jen tyonantajille. Ty6minis-
terio oli myontiinyt A:lle lu-
van tyovoiman vuokraustoi-
minnan harjoittamiseen. A oli
osakeyhtion toimitusjohtaja
ja hallituksen varsinainen jd-
sen. Hiinellii oli yhtidssd 9 osa-
ketta ja iiiintii ja toisella osak-
kaalla oli osakkeita ja Aiiniii 6.

A oli yhti6nsS perustamisesta
lukien vuokrannut \r6suori-tuksiaan taksiyrittiijiille yh-
ti6nsii kautta. Taksiyrittiijii ei
ollut maksanut A:n tekemdsti
tyostei korvausta suoraan h6-
nelle, vaan hdnen osakeyhti6l-
Ieen. Korvaus ajowuoroista oli
ollut sidoksissa ajovuoron

ElSketurwakeskuksen
kanta
A:n katsottiin taksiyrittiijiin
taksinkuljettajana toimies-
saan tyoskennelleen itsendise.
nd ammatinharjoittajana siitii
lukien, kun hdn ty6skenteli
osakeyhti6nsd kautta.

Perrrsteet
A oli vuodesta 1993 alkaen
vuokrannut ty6suorituksiaan
taksiyritykselle ty6voiman
wuokraustoirnintaa harjoitta-
van osakeyhti6nsti vllityksel-
ld. Osakeyhti6 oli laskuttanut
taksiyritttijiiltii korvauksen
prosentteina ajovuoron tuo-
tosta. A ei ollut saanut kor-
vausta tekerndstEdn ty6stii
suoraan taksiyritykseltd, vaan
hdnen ansionsa olivat sisdlty-
neet osakeyhtion laskutta-
maan summaan.

lV6voirnan wuokraus on toi-
mintaa, jossa t5r6nantaja aset-
taa palveluksessaan olevia
ty6ntekijditii lyhyeksi ajaksi
korvausta vastaan tilapdisti
ty6voimaa tarvitsevan tilaa-
jan kiiytt66n tdm6n johdon ja
valvonnan alaisena. Tiilloin
ty6voiman vuokraajan ja
ty6ntekijiin viilillii on ty6so-

tuottoon. A:n yhti6 oli laskut- pimussuhde. Vuokraajan ja
tanut taksiyrittAjelte 55 pro- ty6nteettiijdn viililld puoles-
senttia ajovuoron tuotosta. taan on sopimus, jolla ty6nte-

kijtiiin kohdistuva tydn johto.
ja valvontaoikeus siirretddn
maksua vastaan ty6n teettiijiil-
le.

A ei edelld esitet).n perusteella
ollut ty6suhteessa taksiyrityk-
seen eikd hdneen ollut sovel-
lettava TEL:a siitii lukien, kun
hiin oli alkanut ty6skennellii
osakeyhtiSns 5 vdlityksellii.

TEL:n 2 $:n 6 momentin rnu-
kaan osakeyhti6ssii johtavassa
asemassa olevaa toimihenki-
l6ii, joka ornistaa yksin tai yh-
dessd perheenjdsentensd
kanssa yli puolet yhti6n osake-
pSSomasta tai jos heiddn
omistamiensa osakkeiden 6d-
nimddrii on enemmdn kuin
puolet kaikkien osakkeiden
ddnimiidrdstd, ei pidetd ty6-
suhteessa olevana.

Koska A oli osakeyhti6ssddn
johtavassa asemassa ja omisti
yli puolet yhti6n osakepiiii-
omasta, hdnen oli katsottava
ty6skennelleen itsenIisend
yritttijiinii ja hdneen oli sovel-
lettava YEL:a.

RITVA LEHTINEN
Eldhehn"uaheshuksen

lakiosaston
jaostosihteeri
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ELAKETIETOPANKKI ON
TUKEA ANTAVA PANKKI

Eldketurvakeskuksen lakiosasto ylldpitHa VTKK-
Tietopalvelu Oy:n Minttu-tiedonhakujSrjestel-
mdssd el6ketietopankkia, joka k6sittd6 neljd tieto-
kantaa: ESOR, EYLE, ELLA ja ENTI. Ne sisdltdvdt
ru nsaasti tietoa tyoel6keasioiden ratkaisutoi m in-
nan ja neuvonnan tueksi.

T!6eldkelainsdiddnt6 kiiy yhii
monimutkaisernrnaksi. Siksi
on tdrkedii, etti ndiden asioi-
den piirissii tyoskentelevillii
on mahdollisuus saada nope.
asti ja keskitetysti ajan tasalla
olevaa tietoa.

ESOR remontoitu
Tlrdeldkelakien soveltamis- ja
ratkaisuasioita sisiiltdvdd tie
tokantaa eli ESORia on ylliipi-
detty jo r,rrodesta 1984 alkaen.
Sitii on viirneisen vuoden ai-
kana merkittiivdsti parannet-
tu. Se palvelee kdyttdjiiiiin en-
tist6 paremmin. Samalla on
laadittu uudet, aikaisempaa
yksityiskohtaisemmat ohjeet
helpottamaan eliiketietopan-
kin kiiytt6ii.

ESORissa on tdllS hetkelld
noin 1500 dokumenttia. Tie-
tokanta sisdltAd lyhenteitd va-
kuutusoikeuden (VakO) ja eld-
kelautakunnan (ELK) ptiiit6k-

sistd, ETK:n soveltamisratkai-
suista ja -lausunnoista sekd
ty6kyvy'ttomyysasiain neu-
vottelukunnan suosituksista.
ESORissa on my6s eri aiheista
laadittuja esseitii, jotka pide-
tddn ajan tasalla. Esseestd luki-ja saa kokonaiskuvan kysei-
sen asian soveltamisktiytiin-
n6st6. Myds ETK:n lakiosas-
ton tiedotteet l6y$et
ESORista.

Kymmenen vuoden aikana
ESOR-tietokantaan talletettu
materiaali on viime vuoden
kuluessa kiiyty ltipi kokonai-
suudessaan. Vanhentuneita
kannanottoja sisdltiiviit doku-
mentit eli asiakirjat on pddo
sin poistettu. Mikali joitakin
sellaisia on katsottu tarpeelli-
seksi siiilyttiid, dokumenttei-
hin on viety tiedot kannan-
oton vanhentuneisuudesta ja
uudesta kannasta. Dokument-
teihin on laadittu sisdlt6ii ku-
vaavat otsikot ja niiden teks-
tejd on parannettu. My6s tie-
toja lainmuutoksista on nii-
hin lisdtty.

Yleiskirjeet
talletettu EYLEeen
EYLEstd l6ytyviit ETK:n yleis-
kirjeet vuodesta 1989 alkaen.
Lisdksi EYLEen on viety ly-
hennelmdt vuosien 19 78-1988
yleiskirjeist6. EYLEssd on
yleiskirjeluettelo vuonna
1978 ja sen jdlkeen annetuista
yleiskirjeist6.

Voimassa olevat
lait ELLAssa
Eliikelakitietokannassa eli EL
LAssa ovat ty6eldkkeitd kos-
kevat voimassaolevat lait, ase-
tukset, piiiit6kset ja vakuutus-
ehdot siind laajuudessa kuin
ne ovat ETK:n julkaisemassa
T!6eliikelait-kirjassa kohtaan
D 4 saakka.

ENTIssd
eldkelakien historia
TEL:n, LEL:n, YEL:n, MYEL:n
ja TaEL:n historia on talletettu
ENTIin. Sieltti l6yryvdt n6iden
lakien pykiiliit sellaisina kuin
ne ovat olleet voimassa eri ai-
koina.

fietokannat
ajan tasalla
ESORia ja EYLEii pdivitetddn
kaksi kertaa kuukaudessa,
ELLAa ja ENTI6 viikon sisiillii
lainmuutoksesta.

Uudet kiiyttoohjeet
Eldketietopankin ktiyttiijille
on laadittu uudet entisti tar-
kemmat kiiytt6ohjeet, jotka
on ldhetetff kaikille vakituisil-
le kiiyftiijilte. ETK antaa tarvit-
taessa my6s kiiy'btokoulutusta.

Liittyminen
kiiytt5jiiksi
VTKK-Tietopalvelu Oy:n kans-
sa on mahdollisuus tehdri tie-
topalvelusopimus. Samalla
sopimuksella voi ktiyttdd kaik-
kia Minttu-tietojiirjestelmtissii
olevia julkisia tietokantoja.
Liittymismaksu on tiillii het-
kelld 1 200 mk. Kdyt6stdveloi-
tetaan annettujen komento-
jen ja tulostettujen dokument-
tien rnukaan. Minttu-jdrjes-
telmiiiin liittymistii koskevista
asioista voi tiedustella
VTKK:sta Markku Kolarilta,
puhelin (90) 457 2331 tai Sep
po Nikulaiselta puhelin (90)
457 2309.

ETK:n lakiosaston soveltamis-
jaosto vastaa eldketietopank-
kia koskeviin tiedusteluihin.

MARIA RT\]WAIA
Eltiheturuakeskuksen

lahiosaston
jaostosihteert
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NIMITYKSET

ELAKETURVA.
KESKUS

DI Juhani Karjasilta (35) on ni-
mitetty johtajaksi Eldketur-
vakeskukseen. Hdnen vastuu-
alueenaan tulevat olemaan
tietohallinto ja rekisteripal-
velut.

DI Karjasilta aloittaa Eldketur-
vakeskuksessa toukokuun
alussa. Hdn siirtyy uuteen teh-
tdviiSnsii Pohjola-yhti6istti,
jossa hdn toimii suunnittelu-
palveluosaston osastopiiiillik-
k6nd.

ELAKESYSTEEMI
Yhti6n toirnitusj ohtaja Voitto
Isomiiki siirtyi ElSke.Varman
tietohallintojohtajaksi 1. 5. 1 994
lukien.

Uudeksi toirnitusj ohtaj aksi on
yhti6n hallitus nirnittdnyt FM
Jorma Nikusen, joka siirtyi uu-
teen tehtiivddnsd 1.5.1994
Teollisuusvakuutus Oy: std.

Suunnittelujohtajaksi on ni-
mitetty yhti6n kehitysosastol-
ta FM Anita Toivonen, kehittfi-
misjohtajaksi FK Eila Hima-
nen Eliike-Samrnosta ja tek-
nisen tuen ptiiillikoksi DI |uk-
ka Kylldnen Eldke.Sammosta.

Yhtion suunnitteluj ohtajana
toiminut Esko Oiala siirtYi
1.3. 1994 lukien Eldke.Varman
tietohallintoon. Suunnittelun
apulaisjohtaja Tarmo Siiha-
fli?am vastuualue jatkossa on
laskentatoimi. Kiytt6toimin-
nan johtajana jatkaa Pentti
Ah.ola.

Juhka Kylldnen

Juhani Karjasilta

Jortna Nihmen

AnttaTowonsn

ELAKE.VARMA
Eldke.Varman hallitus on ni-
mittiinyt FM Marj a Aholan uu-
den eldkemaksuosaston pd61-
lik6ksi 1.4.1994 alkaen. Hdn
toimii my6s hankeptiiillikk&
nA elSkekdsittelyn ja eliik-
keiden maksatuksen atk-jiir-
jestelmien uusimistydssd.

MarjaAhola siirt5ri uuteen teh-
tiivdSnsd ElSkesysteemi
Oy:stii, jossa hdn ty6skenteli
osastopiiillikk6n6.

Mela jakaantuu uudessa orga-
nisaatiossa neljAiin linjaan.
|ohtoryhmd koostuu toimi-
tusjohtajasta ja linjojen johta-
jista.

Kenttiilinja hoitaa asiakaspal-
velun maaseudulla. Linjasta
vastaa kentt?ijohtaja, agrologi
Osst Vuoremrlaa.

Eliikevakuutuslinja hoitaa el5-
ke-, luopumis-, vakuutus- ja
ty6turvallisuusasiat. Linjasta
vastaa eldkevakuutusjohtaj a,
a gronomi P entti Saartmriki.

Marja Ntola

ELAKESAMO-
YHDISTYS - ESY r.y.

Eliikesditi6yhdistys - ESY
r.y:n tiedottajakouluttaj aksi
on nimitetty ekonomi, MTi

"";:". 
Lainema 1.3.1994 luki-

Leena Lainqma

MELAN ORGANISAATIO MUUTTUI

Maatalousyrittiijien eldkelai- Mijrttinen. Hdn vastaa toimi-
tos kevensi organisaatiotaan tusjohtajan apuna myos
ja muutti johdon teht?ivdjakoa Mela-turvan kehittdmisestd.
1.5.1994 lukien.

Talous- ja hallintopalvelulin-
jalle kuuluvat atk-, tilasto-, ta-
lous-, henkildsto- ja hallinto-
palvelut, Linjasta vastaa hal-
lintojohtaja, K"lM Pehha
Haanrntiki.

Melan toirnitusjohtaja on FM
Taisto Paatsila. Toirnitusjoh-
tajan sijaisena toirnii ratkaisu-
toirnintaan ja etuuksiin liittY-
vissd asioissa Pentti Saarim[-
ki ja muissa asioissa Pekka
Haanmdki.

Toimitusjohtaj an esikuntaan
kuuluvat tiedotuspiidllikk6,
FM Kimmo Eshola, atk-asiain

Tapaturmalinja hoitaa tapa- apulaisjohtaja, lf'fM, Harri
turmakorvaus- ja Mela-saira- Ala-Idtlju, johtava lakimies,
uspiiivdraha-asiat. Linjasta Vl Piiiui Huotari ja yliliiiikiiri'
vastaa kehitysjohtaj a Tapani liiiiket. ja kir'tri Arlo Nr.tutila.
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ENGLISH SUMMARY

At the Central Pension
Security Institute, a studY on
the adjustment to widow-
hood and the effects of
widowhood on economic
status, health and social Iife
was recently published. This
doctoral thesis by Eila
T\rominen includes an
English-language summary.
Here follows a brief outline
of the study.

The subjects of the study
comprised people widowed
in 1980, of whom a sample of
3 535 persons was taken.
Subsequent to non-response,
the group was reduced to BO%
of the sample. The interviews
were made four years after
the year of death, so adjust-
ment and non-adjustment to
widowhood is described as a
stable life situation.

The majority of the widowed
individuals belonged to
households with incomes
below the average income of
the population. However,
this was not attributable to
widowhood, as only one in
five families experienced a
drop in income against pre-
widowhood economic status
in consequence of the death
of one of the spouses. Most
farnilies reported incomes
below the avera$e income of
the population even before
the death of the spouse.
Widowed women were
clearly more disadvantaged
in economic terms than
widowed men. The provision
of survivors' pension evened
out the gender inequalities in
income to a decisive extent.

The death of the spouse had
deleterious effects on the
health of the widowed, in
wornen of longer duration
than in men. However, men
and elderly men, in particu-
lar, found reorganization of
social life to be a bigger
problem than women. The
sudden death of the spouse
was a traumatic experience,
particularly to the oldest
widowers, almost half of
whom failed to adjust to
widowhood. In the whole
widowed population under
study, the corresponding
proportion was a little under
one-fifth.

The essential elements of
well-being, economic, health
and social resources, were
reflected in the subjective
well-being of the widowed,
health having the closest
association to subjective well-
being.

Ttre refusal rate of early
disability pension apPlica-
tions was as high as 45% in
1993, and for women almost
50%. As the law makes no
difference between men and
women in respect of the
eligibility criteria for
disability pension, the
reasons for this discrepancy
have to be looked for
elsewhere. A work group was
set up to investigate the
factors underlying the higher
refusal rate of female
applicants.

Ttre work group found that
the criterion of long-term
seryice is likely to be one of
the factors contributing to
the higher refusal rate for
women, as elderly wornen, in
particular, have shorter
working careers with rnore
interruptions. Furthermore,
the labour rnarket is divided,
in that men and women have
different occupations and
work in different working
environments, the nature of
the job is different and the
jobs require different
qualities. Male jobs are
valued more highly than
female jobs, at least when
measured by wages, and theY
are also better known to be
physically demanding. In
female-dominated branches,
the physical strain of the
work is is not as evident and
it is often attributable to
stress and monotonous work
routines. It is highly possible
that the fact that female jobs
are less well-known and less
valued has made it more
difficult to assess the work
capacity when making the
disability determination.

In any case, elderly women
find their work physicallY
more demandingthan men
and various mental and
psychosomatic s5rmptoms are
also more common in
women than in men. This is

not merely a subiective
feeling; it has also been
clinically tested. In particu-
lar, women seem to be more
inclined than men to react to
changes in working life by
showing undefined symp-
torns of disease and by
actually falling ill. It has also
been observed that women
have gpeater problerns than
men adapting to the intro-
duction of new work
assessment methods.

Women have generallY been
more inclined than men to
apply for early disability
pension. This is, however,
changing. In men and
women alike, perceived
health and the subjective
feeling of coping with the
work are the key factors
underlying the application
for disability pension, in
women more stronglY than
in rnen. Ttrose women who
are frequently absent from
work, who feel ill and who
are not doing very well at
work are more inclined to
apply for a pension. How-
ever, perceived morbidity is
not, as such, reflected in the
pension deterrninations of
women, whereas for men
there is a clear association of
perceived morbidity to a
disability pension award.

Indeed, women's experience
of working life is reflected in
the determination practice
but quite in another way
than was expected. Ttrose
women who have had special
trouble at work have
received a denial more often
than others. The difficulties
atworkhave made women
feel that their work capacitY
is poor or weakening also in
cases where there is little
medical evidence of disabil-
ity. Thus, the determination
practice coincides badly with
women's world of experi-
ence. Ttre eligibility criteria
applied to the assessment of
disability are closer to male
than female reality. A
clinically diagnosed illness
typical of male applicants fits
the model of reduced work
capacity better than the
undefined symptoms
displayed bywomen.

\Mhen looking for reasons for
the different refusal rates for
men and wornen, we have to
go beyond pension law, to
the deeply rooted cultural
norrns: life as a woman is
different from life as a man.
Ttrus, the higher refusal rate
for wornen is neither an
indication of unjustified
applications nor of wrong
determinations but rather of
the law corresponding better
to the male than the female
world of experience.

Atthe end of 1995, there
were 228,000 pensioners
aged 55-64 in this country,
which means that the size of
the retired population in this
age bracket had increased by
a mere 1,200 against 1990.
However, recent statistics
compiled by the Central
Pension Security Institute
show that the early retire.
ment trend continues in
Finland although legislative
measures have been taken to
raise the effective retirement
age and encourag:e people to
stay on in working life. This
is largely attributable to the
mass unemployment
resulting from the economic
depression. People retire
around the age of 60 at much
the same pace as before. It is
typical of present times that
the proportion of disabilitY
pension and early disability
pension beneficiaries in the
insured population has
clearly fallen, whereas that of
the unemploy.rnent pension
beneficiaries has risen.
Different explanations have
been offered for this trend.
On the one hand, it has been
suggested that the econornic
depression has tightened
determination practice. On
the other hand, there may be
a connection to the consider-
able number of insured
people of worse ttran average
health who have been
covered by unemploJ,'rnent
insurance and therefore have
not had to apply for disabil-
ity pension.
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KUINKA LEIVISKA
HOIDETAAN

EliikeEetu esiintJ,T/ hl-
pauksensa mukaisesti
lehtemrne palstoilla
aika ajoin. Fliin on mu-
kava, joskus hiukan
dred vanha herra, vai
rouvako lienee, joka ni-
mirnerkkinsti antarnas-
ta suojasta esittriii mieli-
piteittitin.

ll

Niin sanottu tyontekijiin ty6eldkemaksu on tullut. Tiihd,n saak-
ka maksut on maksanut tyonantaja. Tosin vanha toteama on,
ettd tyontekijdt ovat alempien palkkaratkaisujen kautta olleet
jo ennestddnkin maksumiehend. Tlu6nantajan kannalta mak-
sut muodostavat osan p6voirnan kdytt6korvausta.

Sekd palkka ettd el6ke ovat rahaa ja saadut vakuutusmaksut
ovat eld.kelaitosten velkaa eliikeldisille ja ty6ssiikiilruille. Kun
ty6tekijiit ovat nyt rnaksaneet kannatusjdsenmaksua tili-
nauhan mykistAminti, suhde eltikekysymyksiin on muuttunut
kouriintuntuvammaksi parhaassa ty6idssiikin olevien keskuu-
dessa. Voisi kuvitella, ettd maksutavan muutoksella on ennern-
min tai myohemmin konkreettista lisiimerkitystii siihen, mi-
ten eldmeno kehittyy ja miten saatuja varoja sdilytetdSn.

Etuuksien parantamisen menovaikutukset ovat joitakin huo-
mattavia poikkeuksia lukuunottamatta jiidneet melko harvo-
jen mielenkiinnon kohteeksi, kun rahoittamiseen tarvitut ra-
havirrat ovat ohjautuneet tyontekij6iltii niikpniitt6missii. Mak-
surniehen roolin selke;,$rmiselld saattaa jonkin ajan kuluessa
olla aivan uutta vaikutusta etuuksien kehittelylm.

Toisaalta myds tydntekijdiden kasvava mielenkiinto varojen
hoitoon sopii hyvin kuvaan. Kasinopelin heijastukset ovat
raapaisseet t;r6eldkejiirjestelmdikin, joka varojen turvaamisky-
symysten osalta on pddssy't oikeastaan vain tervehdyttiiviillii
siiiktihdyksellii.

Perusvaatimuksina hoidettaville ty6eldkevaroille on ollut ja on
jatkossakin, ett6 varojen sdilywyys ja tuotto on turvattu. Tdrkeii
kys5..rnys on, millainen yht[Io k[ytdnnossd toteuttaa siiilfiyk-
selle ja tuotolle asetetut vaatirnukset. Tloeldkevarojen sijoit-
tarniselle on asetettu myds lisiivaatimuksia kuten asumisen ja
ty6llisyyden edistdminen. Lisdvaatimuksille voidaan sopia
rny6s uusia muotoja ja painotuksia.

Voidaanko rohkeasti ajatella, ettd maksun kohotessa eli tyo-
voiman kiiytt6korvauksen kasvaessa vastapainoisesti esimer-
kiksi ty6elAkejiirjestelmSn korkoa alennettaisiin kilpailukykyi-
seksi, sellaiselle tasolle, ettd ty6llistiirnisvaikutuksen kautta
syntyvd palkkasumman kaswu ylittiiii korkotuottojen ale-
nernan. Tdllainen toimenpide sisdltiisi riskejd ja tarvitsisi ehkd
instrumentit spekuloinnin varalta. Kuitenkin erilaisten riski-
en hyvdksymiselle luulisi uudessa tilanteessa l6y'tyvtin yhteis-
ymmiirrystd. Riskejii on olemassa, vaikka ei tehtriisi yht:idn
mitiidn. Eltihe-Eetu
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TIETOA TYOELAKKEETA
Yksityisille tydnantajille tarkoitettu esite "Miten jtirjesttin ty6ntekij6illeni lakisditeisen tyoeltike
vakuirtuksen?" on ilmestynyt suomeksi ja ruotsiksi. Esite painetaan mydhemmin keviidlli my6s
englanniksi.

Yksityisille tyonantajille

Miten jdrjestdn
tyontdkij-oilleni
!akisddteisen

tyoe I tikevaku utu ksen ?
1 994
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