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ETATULEE,
OLEMMEKO VALMIIT?
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Uuden lrroden tietdmissd tulee ETA-
sopimus virallisesti voimaan. As-
tumme aimon askelen yhdentymi-
sen tiell6. Suomen toirninta tdysival-
taisena ETA-jiisenenii voi alkaa.

Mutta olernrneko valmistautuneet
tdhdn uuteen osaarnme? Kestdvdtkd
tyoeliikkeistd vastaavien harteet tule
vien vaatimusten paineet? Mitd tuo
mukanaan tulevaisuus, kun ETA ly-
henne aikanaan muuttuu El,:ksi.

T!6eliikelaitokset ja Eliiketurvakes-
kus alkoivat selvittdii uutta ty6-
aluettaan vuoden 1990 alusta, heti
kun ETAn liiht6ruudut oli mddrdtty.
Aikailuun ei ole jtidnyt sijaa, kun rin-
nakkain on ollut vireilld runsaasti
muita uudistuksia. Tervetulleen ai-
kalisdn antoi ETAn myohdstyminen
vuodella alun alkaen kaavaillusta.

Ensin oli paljon pelkoja ja vddrinkd-
sityksiii. Viihitellen on selvinn5rt, ettii
ETA ei riivi alas suomalaisten sosiaa-
liturvaa; sen voimme tehdii vain me
itse. Kysymys on monenveliseste
koordinoinnista, joka tosin tapahtuu
yksityiskohtaisilla sddnn6ksillii ja yli-
vertaisella lomakkeiden byrokratial-
la.

Koordinoinnin perussSdnnds - EY-
asetus 1408 - on dllist5rttdvdn vaikea-
selkoinen. Monen kohdan tulkin-
nassa on pit?iny't ottaa avuksi neljii-
kin meille tutumpaa yhteis6n kieltii
ennen kuin sddtdjien aivoitukset
ovat selvinneet. Onhan tAmi jonkin-

lainen lohtu meille omien t5rdel6ke-
lakiemme kiemuroita pdivittele-
ville.

Hlirnmiistykselld olernme toden-
neet, ettii tuon asetuksen tulkinta ei
ole ollenkaan sarna eri yhteisomais-
sa. Matrdollisuuksien rnukaan
olemme varrnistelleet asioita kornis-
siosta.

Harjaannusta vaatii my6s EY-tuo
mioistuimen roolin ymmdrtdmi-
nen. Sill6 on lainsidtijdn otteita,jot-
ka rneilld on piddtetty parlamentil-
le.

Tuttu totuus on, ettd didinkieltiidn
oppii listid rnuita kielid lukernalla.
Saman on voinut havaita omasta
ty6eldkevakuutuksestamme. Vieras
silmd ei katsele omaarnme lehes-
kddn aina niin kuin olemme itse
ajatelleet. Emme saaneet komissiota
ymmirtdmddn tulevan ajan siidn-
n6st6n filosofiaa. Onneksi siellii sen-
tddn oivallettiin, ettd ty6el6kkeem-
me ovat sosiaalivakuutusta, ja ndin
voimme toimia oman maamme ka-
maralta kdsin.

Muun maan mustikoita lajiteltaessa
ovat meille selvinneet myds oman
eliikevakuutuksemme edut. T!6elii-
ke ja kansaneldke yhdessdL antavat
erittAin kattavan ja suhteellisen ta-
sokkaan eldketurvan maamme
asukkaille eri elAmdntilanteissa.
Omat tavoitteemme ovat jo kauan
olleet samoja, joita EL vasta on tiih-

dentimissi, kun se
den sosiaaliturvan
konvergenssista.

puhuu eri rnai-
l6hentirnisestd:

ETA-Iiitynndn vaknistelut6issii on
tarvittu yhteistoimintaa sosiaali-ja
terveysrninisterion, Kansaneldkelai-
toksen ja ty6eliikejiirjestelmdn vilil-
15. Tdrke6 tekijd on ollut rny6s edus-
kunta, joka on suurella huolella pa-
neutunut ETA-lainsdid6nt66n ja
sen vaikutuksiin. Yhteisty6 on kaikil-
la tasoilla sujunut dernokraattisesti
ja joustavasti.

Toimeenpano on vaatinut my6s lu-
kuisan joukon yleiskirjeit5, lasken-
tas66nt6jd, rekisteriohjeita jne. Mut-
ta niitdhdn tarvitaan kaikkien suur-
ten uudistusten l6pivientiin kunnial-
la.

T!6eltikejtirjestelmd on siis huolelli-
sesti, jopa suomalaisille ominaisella
hartaudella pyrkinyt hoitamaan
ETA-valmistelun. Timdn voi havaita,
kun vertaa meid6n valmiusastet-
tamme muiden ETA-tulokkaiden
kanssa. Hintana on ollut - my6nnet-
tiik66n - se, etti on tehty turhaakin
tydte.

T\rlkoon siis ETA! Olernrne siihen
sekii valmistautuneet etti valmiit.

Meiddn puolesta voi hetikohta tulla
myos Euroopan Liitto. Se eituo juuri-
kaan uutta elSkevakuutuksemme
alalle.

Seppo Pietiliiinen
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JUSSI JARVENTAUS USKOO

VAKUUTUSMARKKINOILLA
KOTIKENTTAETUUN

Vakuutusyhti6iden Kes-
kusliiton toimitusjohta-ja Jussi JAnrentaus ei
usko, ettd ulkomaiset
kilpailijat valtaisivat
noin vain Suomen va-
kuutusmarkkinat. Va-
kuutustuote on vaikea
myytdvH.
odottaa

Suomalainen
vakuutusasi-

oissa hyvdd palvelua
omalla didinkielellSSn.- Kilpailua markkinoi-
den vapautuminen kyllH
lisdii, Jdrventaus pai-
nottaa.

o

J
o
aa

ETA-sopimus merkitsee olen- teet moderneja, "sutjakoita".
naisia rnuutoksia vakuutus- Euroopan valloitukseen suo-
alalle, joka tdhiin asti on ollut
ulkomaiselta kilpailulta suo,
jattuna. Siksi rajojen avau-
turninen vapaalle kilpailulle
kiristdd suomalaisyhtididen
toimintaa: kustannuksia kar-
sitaan ja tuotekehittelyd te-
hostetaan.

|ussi )drventaus korostaa koti-
maisten yhti6iden valttikort-
teja: tietotekniikan kdytt6 on
huipputasoa, liikekulutaso
kohtuullinen ja rnonet tuot-

malaisvakuutuksilla ei ]iir- - Mutkaton ja sltaro. sl.ltd.e uahruttqjan ja
ventaus kuitenkaan usko. uohuttfuhserwttajan udltlld. on toimiuin.
- Vakuutuksista ei valitetta- Ssn onhokerruB osoittarufi. Vahuutuhsen
vasti tule uutta vientiteolli- haitoonhuuluumryds ttetopalaeluajaneu-
suutta Suomelle. aontdo" Jusst Jiiruentau.s sanoo.

Lakien valrnistelu
ty6llistiinyt Keskus-
liittoa
ETA-sopirnuksen voimaantu-
lon valmistelu on merkinnyt
valtavaa t5r6midrdd vakuutus-
alalla ja sen Keskusliitossa. ]o-
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kaiseen vakuutustoimintaa
koskevaan lakiin on tehty
rnuutoksia.

- Lainsiiiiddnt6 on pantu uu-
siksi puolitoistakertaa. Toisen
polven direlctiivit ovat olleet
mukana eduskunnan jo hy-
vdksymdssd lakikokonaisuu-
dessa. Ensi vuoden heind-
kuussa tulevat kolmannen
polven direktiivit ja taas sddn-
n6kset uusitaan, ]ussi |drven-
taus kertoo.

Toisen polven direktiivit teke-
vdt vakuutusten tarjonnan yli
rajojen erd,in edellytyksin
mahdolliseksi ilman, ettii yh-
ti6n tulisi perustaa Suomeen
sivukonttori. Kolmas direktii-
visukupolvi vapauttaa vakuu-
tustarjonnan kokonaan. Va-
kuutuksia voi vapaasti myydd
toisesta maasta toiseen ja yh-
ti6td valvoo sen kotimaan vi-
ranomainen.

\zdelSkevakuutus muodos-
taa poikkeuksen vapaaseen
tarjontaan. Sen rakenteessa
sdilyviit suomalaiskansalliset
piirteet. ELneuvottelijamme
Brysselissd onnistuivat saa-
maan ldpi tulkinnan, jonka
mukaan tydeliikevakuutus on
osa suomalaista sosiaaliva-
kuutusta.

Tapaturrnavakuutus
edelleen auki
Tapaturmavakuutuksen osal-
ta Suomen El-neuvottelijat
ovat esittAneet, ettd ty6eliike-
vakuutuksen tavoin se on osa
Suomen lakisddteist?i sosiaa-
liturvaa. Siksi henkivakuutus-
direktiivit eivdt koskisi myos-
kddn tapaturmavakuutusta.
Ulkomainen vakuutusyhti6
voisi tiitillii harjoittaa tapatur-
mavakuutusta, mutta vasta
saatuaan Suomesta toimilu-
van ja suomalaisen valvon-
nan alaisena.

ELosapuoli taas katsoo, ettd
tapaturmavakuutus kuuluu
vapaan tarjonnan piiriin. Mi-
tidn toimilupia ei tarvita, jos
siivu Suomen tapaturmava-
kuutuksesta alkaisi kiinnos-
taa ulkomaista vakuuttaj aa.

Suomen kannalta tilanne on
pulmallinen. Ongelman rat-
kaisurnallina on vdldytetty
mahdollisuutta siirtdd laki-
si6teinen tapaturmavakuu-

tus ty6eliikevakuutusyhti6i-
hin, jotta vakuutuksen sosiaa-
livakuutusluonne korostuisi.
Ehdotus ei ole herdttEnyt
ihastusta vakuutus alalla.

|oka tapauksessa tilanne on
lukkiutunut. Suomi pit?iii
Brysselissd kiinni ndkemyk-
sisttitin, EL omistaan.

- Asia voi mennd tuomioistui-
meen. Belgia on riitauttanut
Suomen tyyppisen tapatur-
mal,-aluuhrsjiirj e stelrndns d koh-
talon EY-komission kdsitte'
111.n. Suomen asia voi mennd
EY-EFTA-Iu crnioistu ime en, |u s-
si Jdrventaus selvittiiii.

Markkinat
vapautuvat,
valvonta vaikeutuu
|ussi ]Srventaus niikee vakuu-
tusmarkkinoiden vapautta-
misen j a kilpailun lisiidntymi-
sen johtavan - ylliittiiviiii kyllii -
valvonnan ty6rnS6riin lisddn-
t5,,rniseen. Uusi jiilkikiiteisval-
vonta vaatii enemmdn tydtd
kuin nykyinen etupainottei-
nen valvonta.

Etukiiteisvalvonta tarkoittaa
osapuilleen sit6, ettii vakuu-
tusyhti6t hakevat vahvistuk-
senvalvovalta viranornaisel-
ta kiiyttdmiinsi vakuutus-
maksuihin, vakuutusehtoihin
ja vastuuvelan laskuperustei-
hin.

Ydinajatus menetelmdssd on
se, ettd maksujen pitiiii olla
riittiivid, ettii yhti6 pystyy suo
rittamaan vakuutuskorvauk-
set. NAin estetddn mahdolli-
suus, ett6 joku vakuuttaja saisi
kilpailuetua liian alhaisilla va-
kuutusmaksuilla.

ETA-rnaailmassa ennakkotar-
kastus poistuu ja sen sijalle
tulee jdlkikdteisvalvonta. Tii-
rniin valvonnan tekee vakuu-
tusyhti6n kotimaa. Siis ulko
rnailta kisin Suomessa toi-
mivaa vakuutusyhti6td val-
votaan yhti6n kotimaasta.

|iilkikiiteisvalvonta on muun
muassa vakuutusyhti6iden
vakavaraisuuden, sijoitus-
toiminnan ja sen riskien seu-
raamista. Siinii tarkkaillaan
muun muassa sitii, ettei sijoi-
tustoiminnassa ole kohtuutto.
man suuria riskikeskittymiA.
Asiantuntijoiden mukaan t6-

md tarkoittaa kiiytdnnossd si-
tii, ettd vakuutusyhtioissii pai-
kan pddlld tehtdvid tarkastuk-
sia on lisdttdvd.

Kyllii tiimiikin valvonta pelaa,
on |ussi |drventaukselle va-
kuutettu Keski-Euroopan
suunnasta.

Tiettyti epivarrnuutta uusi
jdrjestelmd tuo tullessaan.
MitE tekee suornalainen, jos
hdnen espanj alainen henkiva-
kuutusyhti6nsd ajautuu kon-
kurssiin? Valvojan mahdolli-
suudet puuttua epdterwee-
seen toimintaan etukdteen
ovat vdhdisid, markkinoiden
odotetaan korjaavan itse it-
sensd. Siksi tarve lisiitii eri
maiden viranomaisten kans-
sakdymistd kasvaa.

Ulkornaisten
vakuutusten
rnainonta sallitaan
Kun markkinat ovat avoinna,
ovat my6s kaikki markki-
nointikeinot ja jakelukanavat
sallittuja. On mahdollista, etti
suomalaislehtiin ilrnestyy ve
td,vid mainoksia esimerkiksi
englantilaisen liikennevakuu-
tuksen edullisuudesta tai sak-
salaisen henkivakuutuksen
turvallisuudesta.

On my6s mahdollista, etti uI-
kornaiset vakuutusyhti6t lA-
hestyvtit meitii kirjeelli kotiin
eli suoramarkkinointina,
Tienvierille voi ilrnestyd mai-
noskylttej6 kertomaan, kuin-
ka erinomainen espanjalai-
nen matkavakuutus on.

Vakuutusrnarld<inoillarnrne on
viel6 tilaa. |iruentauksen mu-
kaan vakuutettavaa on Suo
messa erityisesti henkivakuu-
tuspuolella. Tdmd tarkoittaa
esirnerkiksi siiSst6henkiva-
kuutuksia ja vapaaehtoisia
elSkevakuutuksia. Niitd rneil-
l5 on paljon vdhernrnin kuin
Ldntisessd Euroopassa. Ruot-
sin tasolle piidstdisiin, jos ny-
lqrinen vapaaehtoisten eliike-
vakuutusten rndird kasvaisi
1S-kertaiseksi.
Yksil6llisten elSkevakuutus-
ten kansainvdlisen kilpailun
ongelmana )ussi ]drventaus
ndkee verokohtelun. Kun tu-
loutusvaiheessa eli elSkkeen
maksun koittaessa eldke rnak-
setaan Suomesta, siitii peri-
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t66n vero. Ulkomailta mak-
settavan elikkeen verotusta
on paljon vaikeampi valvoa.
Eldke voidaan maksaa verot-
tornana ulkomaiseen pank-
kiin suoraan. Verokarhulle iI-
rnoittaminen saattaa unoh-
tua.

Meklarit
kilpailuttavat
vakuuttajia
Meklari on vakuutusyhtidistii
riippurnaton arnmatinhar-
joittaja, joka saa leipdnsd va-
kuutusten vdlittdmisestii. Hdn
saa toirneksiannon esirnerkik-
si etsi6, mistd yhti6 saisi edul-
lisimmin erilaiset vakuutuk-
sensa.

Meklari pyytiiii tarjouksia eri
yhti6iltn ja niin saattaa va-
kuutuksenottajan j a vakuutta-
jan yhteen. Toimeentulonsa
rneklari saa viilityspalkkioista.
Ruotsissa noin wiidennes va-
kuutusmarkkinoista py6rii
rneklareitten varassa, meillS
meklaritoiminta on viihdistd.

]ussi Jiirventauksen mukaan
vakuutusala suhtautuu rau-
hallisesti ja mydnteisesti mek-
laritoimintaan, joka yhteis-
rnarkkinoiden avauduttua
kaiken todenndkoisyyden
mukaan lisddntyy Suomessa-
kin.

Meklareiden tyoskentelyalu-
eeksi tulee koko Euroopan
Talousalue. Hiin voi kilpai-
luttaa kotimaisia ja ulkomai-
sia yhti6it5. Yksityishenkil6-
kin voi valita liikennevakuus-
yhti6kseen rnyds ulkomaisen
yhti6n, jolta hdn on saanut
meklarin kautta tarjouksen.
Todenniikdisesti meklareiden
ty6kenttiiii ovat kuitenkin
suurempien yritysten vakuu-
tukset.

liirwentaus kehoittaa sekd yri-
tyksie ettii yksityisi[ harkitse.
maan tarkkaan vakuutusten
vaihtamista ulkomaille.

- Mutkaton ja suora suhde va-
kuuttajan ja vakuutuksenotta-
jan viilillii on toimivin, sen on
kokemus osoittanut. Vakuu-
tuksen hoitoon kuuluu my6s
tietopalvelua ja neuvontaa,
Jdrventaus selvittdd.

- Oma riskinsd on siinii, ettd
vakuutuksenottajalle voi s5m-

tyd puutteellinen kuva vakuu-
tustuotteesta. Ehkd hintateki-
jd korostuu liikaa.

]os vakuutuksenottaja on saa-
nut puutteellisen kuvan va-
kuutuksesta ja my6hemmin
tapahtuu vahinko, jota ei va-
kuutusehtojen rajoituksen pe-
rusteella korvatakaan, nousee
esiin vastuukysyrnys.

- Vakuutusyhti6n vastuu on
ankarampi kuin meklarin. fosvakuutusyhtio on antanut
puutteellista tietoa rajoituk-
sesta ja synt),lr vahinko, va-
kuutusyhti6 korvaa ikiiiin-
kuin rajoitusta ei olisikaan.
]os rneklari on vastaavassa ti-
lanteessa antanut puutteellis-
ta tietoa, trdn korrraa sen va-
hingon, rnikS asiakkaalle on
aiheutunut puutteellisesta tie-
dosta. Timdn vahingon osoit-
taminen voi kiiytdnn6ssd olla
vaikeaa.

Keskusliiton
tehtdvd on
vaikuttarninen
|ussi |iirventaus on hoitanut
Vakuutusyhti6iden Keskuslii-
ton toimitusjohtajan tehtiiviii
keskikesiistd l6htien. Sitd en-
nen hdn toirni Suomen Yrittii-jiiin Keskusliiton varatoirni-
tusjohtajana kolme ja puoli
r,rrotta.

Vakuutusalan tuntemus on
perdisin B0-luvun alkuvuosil-
ta, jolloin Jdrventauksen tyG
tuoli oli Annankadulla, Eliike-
Varman ja Novan hommissa.
Vakuutusyhtdiden Keskusliit-
toon kuuluu jiisenind 55 Suo-
messa toimivaa vakuutusyh-
ti6t6, joista kaksi on ulkomais-
ta. Mukana ovat myos ty6elti-
kevakuutusyhti6t. Keskuslii-
ton tehtdvdksi ]iirventaus nii-
kee lainsiiddiinnon kehittdmi-
sen ja siihen vaikuttamisen
niin, ett[ alan ndkemykset
rnuistetaan.

Keskusliitto on edunvalvonta-
organisaatio, jonka tehtdv6 on
puolustaa vakuutusalan kil-
pailukykyii. Puolustettavaa on
nyt erityisesti integraatioke-
hityksen aikana. Keskusliitto
haluaa osallistua ja vaikuttaa
alaa koskevien pddt6sten te-
koon my6s Brysselin suunnas-
sa. Pddkallopaikalla vaikutta-
misen kanavat kulkevat en-

nen kaikkea C.E.A:n eli Euroo-
pan vakuutuskomitean kaut-
ta. Keskusliitto on kornitean
jdsen, Suoranaisesti omaa asi-
aimistoa Keskusliitto ei aio
Brysseliin perustaa.

- Kanavat ovat auki, tieto kul-
kee niinkin, huomauttaa ]6r-
ventaus.

Keskusliiton toiseksi avain-
tehtdviksi Jdrventaus rniitirit-
telee sosiaalipolitiikan muu-
tosten aiheuttamat uhat ja
rnatrdollisuudet vakuutustoi-
minnalle. T!6eliikejdrjestel-
miin ja ty6eltikeyhtioiden toi-
mintaedellytysten kehittdrni-
nen on |Srventauksen rnu-
kaan tdrkedd my6s Keskuslii-
tolle.

Yhteistyotd T)r6eldkelaitosten
Liiton kanssa |ussi Jdrventaus
kdsittelee varovaisin sananva-
linnoin.
- Koko vakuutustoirnintaa kos-
kevat asiat hoidetaan yhdessd,
erityiskysymyksissd painot-
tuu Telan rooli, Vakuutusalan
yhdessd hoidettavia asioita
ovat esimerkiksi verotuskysy-
mykset. Kansainvdlisissd suh-
teissa sen sijaan Keskusliiton
rooli on ollut varsin keskei-
nen,

Eldketurvakeskukseen pdin
Keskusliitolla on toimivat
henkil6kontaktit, mutta ei vi-
rallisluonteisia yhteydenpito-
tapoja. Kela sen sijaan koetaan
Keskusliitossa etddlld olevaksi
ja tietyllii tapaa yksityisen va-
kuutusalan kilpailijaksi.

Haastattehr
Ptrhho I ririshelcitnsn
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PALKANSAAJATJA
EUROOPAN INTEGRAATIO

PEKKAAHI\&ryAuUL\
Projektin johtaja

Ke stul"sj iirj e s tdj en hn o oyp a-
yhteistyi)I

P ehha Nunaa aar ant miele stii EL ei uhkaa suomalaista ty 6 dtto sopi-
u aan sitti uhkaau at maan hatlitus j a W imdnta-

yleissitouuu.den. Jos ne tiissii onnis-
suomalaisten palhansaajien olisi uaikea pert"stella

hantaa

Suomi on ETA-sopimuksen
rny6td sitoutunut toteutta-
rnaan voimassaolevan EY-t5ro-
oikeuden. ETA-sopimuksen
viivdst5rminen on antanut
lainvalmistelijoille sen verran
lisdaikaa, ett6 tehtdvd tullee
kunnialla suoritetuksi.

Pddosin vaikutus on neutraa-
li: suuria rnuutoksia suorna-
laiseen tasoon ei ole tarvinnut
tehdd. \r6suojelun taso jopa
Paranee.

Suurin osa EY-miiiirdyksistd
asettaa vdhimmdistasot, joita
voidaan kansallisesti ylittiiii.
Oma lainsdSddntomme on
toistaiseksi ollut enirnmiik-
seen minimien paremmalla
puolella. Toivottavasti suo-
rnalaiset palkansaajat eivdtjoudu samaan tilanteeseen
kuin englantilaiset toverinsa.
Ndrnd joutuivat hakernaan
turvaa EY:std Ttratcherin ni-
tistdessd englantilaista sosiaa-
liturvaa ja sopirnuspolitiik-
kaa.

Kaikki palkansaajajdrjest6t,
SAK, STTK ja AKAVA olivat j5-
senhakemuksen jiittdmisen
kannalla. Kantansa jdsenyy-
teen ne ratkaisevat neuvotte
lutuloksen perusteella. Aivan
keskeistd palkansaajajiirjes-
t6ille on, ettd Suomessa on
voirnassa ty6ehtosopimusten
yleissitor,.uus mahdollisen
ELjiisenyyden aikana.

Amrnattiyhdistysliike nimit-

tdin pittiii tdrkeiind, ettii
El:ssd pSdtettdwid tyoeldrndn
direktiivejd voidaan Suornes-
sa saattaa voimaan tarvittaes-
sa my6s ty6markkinasopi-
muksin, suomalaisen ty&
markkinakdytdnnon syvan
perinteen mukaisesti.

EL hyviiksyy lakeja korvaavat
ty6rnarkkinasopirnukset, kun-
han ne ovat kattavia. Niiden
pitdii siis koskea kaikkia ty6n-
tekij6itii ja ty6nantajia. T)6so
pimuslain 17. pykAlSn rnukai-
nen yleissitovuus saa meilli
aikaan tdmiin vaikutuksen.

EL ei siis uhkaa suornalaista
ty6ehtosopimusj iirj estelm65.
Sitd uhkaavat maan hallitus ja
ty6nantajat pyrkiess66n ku-
moamaan yleissitovuuden.
]os ne pyrkimyksissddn onnis-
tuisivat, olisi suomalaisten
palkansaajien vaikea perus-
tella El-jiisenyydelle myon-
teistii kantaa.

EL on n;rt vakavassa talous-
kriisissii. Sitd kuvaa kohta 20
miljoonaan yltivS tydttomien
mdiird.

Ammattiyhdistysliike ja sen
eurooppalainen keskusorga-
nisaatio EAY ovat painokkaas-
ti vaatineet tyott6myyden v6-
hentdmisen asettamista p65-
tehtiivdksi, korostaneet vali-
koivien elvytystoimien mer-
kitystii ja edellyttdneet sosiaa-
lisen ulottuvuuden - ihmisten
hyvinvoinnin ja vaikutusoi-

keuksien - nostarnista talou-
dellisten tavoitteiden rinnal-
le.

Eurooppa on n5rt havahtu-
massa todellisuuteensa. Par-
haillaan on vahnisteilla sekd
sosiaalipolitiikan kehittirnis-
td koskeva ns. Vihred kirja ettd
kaswua, kilpailukykyi ja ty6l-
lisyyttii kohentarnaan pyrki-
vd ns. Valkoinen kirja. Niiden
kumrnankin keskeiset teernat
ovat arnrnattiyhdistysliikke el-
le tirkeitd: tavoitteeksi asetet-
taneen Euroopan tyott6myy-
den puolittarninen viiteen
prosenttiin vuoteen 20OO
rnennessA. Elrlrt;rkseen suun-
nitellaan ohjattavaksi yli 500
miljardia ecua, noin 3 500 suo.
malaista miljardia.

TodenndkSistd on, ettd my6s
ammattiyhdistysliikkeeseen
kohdistuu vaatimuksia. En-
nen muuta siltii tultaneen
vaatimaan valmiutta jousta-
vuuteen. Tdhin eurooppalai-
nen ammattiyhdistysliike on
alkanutkin suuntautua. Kun
vield vuosi sitten joustavuus,
"flexibility" oli kirosana, nyt
keskustellaan eritellysti jo po-
sitiivisen joustavuuden kdsit-
teestS,

Euroopalla on mahdollisuuk-
sia onnistua. Uusi tie eteen-
piiin niiyft?iii t?issiikin asiassa
olevan mahdollinen vain sy-
vdn kriisin esille pakottama-
na,
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Liikkuvuuden esteet poistuvat:

SOSIAALITURVA
TYONTEKIJAN

tr

II

JAYRITTAJAN
MUKANA

ETA.MAASTA
TOISEEN

Pentti Koivistoinen

ETA-sopimus synnyttdd Eu-
rooppaan kertaheitolla lShes
400 rniljoonan ihrnisen sisii-
set tyomarkkinat, joilla ETA-
kansalaiset - suornalaiset rnui-
den rnukana - kilpailevat tasa-
vertaisina avoimista ty6pai-
koista.

Niin EL:n kuin ETA-sopimuk-
senkin keskeinen tavoite on,
ettd tavaroiden, palveluiden,
ty6voiman ja p66ornan liikku-
vuuden esteet on saatava rai-
vatuksi. Sen on ajateltu kiih-
dyttiiviin taloudellista kasvua
ja vahvistavan Euroopan mai-
den asemia kilpailussa USA:n,
]apanin ja Aasian talous-
rnahtien kanssa.

-Vapaasta liikkumisesta ei tie-
tysti tulisi yht66n mitiiiin, ellei
sosiaaliturva seuraisi maasta
toiseen liikkuvaa tyontekijdn
tai yrittiijiiii. ETA-sopimuksen
johtava periaate onkin, ettii
jos liihdernrne ty6ntekoon
taikka yrittdrn66n johonkin
ETA-maahan, saarnme sielld
sosiaaliturvan samoin ehdoin
kuin sen maan omatkin kan-
salaiset. Kaikenlainen ETA-
kansalaisten vilinen syrjintii
on kielletty, sanoo osastopdSl-
likko Pentti Koivistoinen
ETK:sta. Syrjintiiii koskeva
kielto on kirjoitettu saman-
henkisend sekli EY:n peruskir-
jaan Rooman sopimukseen
ettd ETA-sopirnuksen neljdn-
teen artiklaan.

Tytintekijoiden vapaan liikku-
misen tavoitteena on tyti-
markkinoiden tasapainon ja
iouston lis65minen. Talou-
dellinen kehitys saa potkua
siitd, ettA tyovoima voi mut-
kattomasti siirtyd sin ne missd
tyota on tarjolla. Sosiaaliturua
ei ainakaan ole liikkumisen
este ETA-alueella. Pdiperiaa-
tehan on, etta kun tyontekijd
tai yrittdjd siirt)ry ETA-maasta
toiseen, hdnen sosiaalitur-
vansa alkaa juosta uuden
tyrintekomaan ehtoien mukai-
sena, sanoo Elaketurvakes-
kuksen lakiosaston peallikko
Pentti Koivistoinen.

kea rajojen yli jo pitkiiiin. Ei-
vdtki vapaan liikkurnisen seu-
raukset ole olleet rnitenk66n
vallankurnouksellisen suuria:
vain noin kaksi prosenttia EL
valtioiden Qrovoirnasta on jon-
kin toisen jiisenvaltion kansa-
laisia. Kys5rmys on joka tapa-
uksessa rniljoonista ihrnisistS.

T!6n per6ssii rnuuttajien rn65-
165 on vaikea arvioida, Mutta
jos ja kun ETA-sopirnus astuu
vuodenvaihteessa voimaan,
rnahdollisuus lShted Suomes-
ta eurooppalaisille rnarkki-
noille aukeaa periaatteessa jo.
kaiselle puolelle miljoonalle
ty6tt6m6lle samalla tavalla
kuin korkeasti koulutetuille
ty6ssd olevillekin.

- En usko, ett:i tdstd mitiiiin
kansainvaellusta syntyy. Eu-
rooppaa kohti puskevilla auto-
lautoilla ja lentokoneissa on
tammikuussa varmasti vapai-
ta paikkoja rnyos lomalaisten
tarpeisiin, ennustaa Koivistoi-
nen. T)6n periiiin rynt56vdt
ensi alkuun koulutetut ja kie'
litaitoiset, jotka jo rnuutenkin
liikkuvat muita hanakammin.
Aivovuodon vaara on tietysti
olemassa.

T!6nhaku helpottuu
ETA-sopimuksen voirnaantul-
tua tyonhaku koko alueella
heloottuu olennaisesti. TvG
tai ^oleskelulupia ei endti thr-
vitse etukdteen hankkia. Mut-

Ei rnit66n kansain-
vaellusta
T!6voiman vapaa liikkuminen ETA-
alueella on periaatteessa hyvin mer-
kittiivii mutta ei enii6 eurooppalaisit-
tain mik65n uusi ja outo asia. ELmai-
den kansalaisethan ovat saaneet kul-
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ta vapaus koskee ainoastaan
sopirnusmaiden kans alaisia ja
heiddn perheenjdseni66n.
Eiki perheenj6senten tarvitse
olla yhdenkddn ETA-maan
kansalaisia. Riitt65, ettdhe el6-
vit ETA-maassa tyoskentele-
vdn huoltajan taloudessa ja
ovat lflhisukulaisia.

Vapaata liikkumista stiitele-
viss6 sopirnuksissa ei Koivis-
toisen mukaan ole tarkkaa
mdiirtiystti siitii, kuinka kauan
ty6nhakumatka saa kestdd.
T!6tt6rniin \ronhakijan kan-
nalta kolrne kuukautta on kui-
tenkin selvd raja: tuon ajan
kuluttua on palattava koti-
maahan takaisin, jos haluaa
pysyd edelleen piiivdrahoilla.

- EY-tuornioistuin ratkaisi pa-
ri vuotta sitten asian niin, ettd
ty6ntekijdlle on varattava kan-
sallisesti s66delty kohtuulli-
nen aika Qr6n etsimiseen toi-
sesta jdsenvaltiosta. Tdss6 niin
sanotussa Antonissen-tapauk-
sessa aikaa ei rajattu tiukasti
esirnerkiksi kolmeen kuukau-
teen, josta meillikin yleisesti
puhutaan.

Samoilla linjoilla Koivistoisen
kanssa on myds sosiaali-ja ter-
veysministeri6n ylitarkastaja
Matti Kari, joka puhuu mie
luummin noin puolen vuo-
den kohtuullisesta tydnhaku-
ajasta.

Tldntekijiillii ei ole my6skddn
pakkoa tai velvollisuutta kiiyt-
tdd kohdemaan ty6nvdlitys-
palveluita, ellei hdn niitd tar-
vitse tai muusta syystd halua.
T!6tt6miin ty6nhakijan on
kuitenkin ilmoittauduttava si-
kdldiseen julkiseen ty6nvtili-
tykseen, jos haluaa stiilyttiiii
oikeuden pdivdrahaansa.

- Liiht6maa maksaa pdivdra-
han, jos lehtijelle on siihen oi-
keus kansallisen lainsiiiidiin-
n6n perusteella, tarkentaa
Koivistoinen.

EURES-tyonvilitys
tulossa
EL:n piirissi toimii jo - tosin
vield aika huonosti - oma t5r6n-
viilitysjiirjestelmii, EURES, Eu-
ropean Emplo5rment Services.
Se on Koivistoisen mukaan jd-
senmaiden yhteinen infor-
maatiojdrjestelmS, mistd on
mahdollista hankkia tietoa
avoimista ty6paikoista, asun-
totilanteesta, koulutuksesta ja
vaikkapa tutkintojen vastaa-
vuudesta.

Kunnianhimoisena tavoittee.

na on saada aikaan koko alu-
een vhteinen eurotv6voima-
neu{ojien verkko. Suomalai-
siakin on jo ollut tutustumas-
sa tihin toirnintaan, ja jokai-
seen tydvoirnapiiriin on jo
meilldkin nirnetty eurG-neu-
vojat.

Kun suornalainen ty6nhakija
l6ytee etsirniinsd ty6n ja sol-
rnii ty6sopirnuksen, trdn siir-
tyy sillii hetkelld uuden t5r6n-
tekomaansa sosiaaliturvan
piiriin tasavertaisena sen
maan omien kansalaisten ja
rnuista ETA-rnaista tulleiden
t5r6tovereidensa rinnalle.
Tloeliike alkaa karttua sikii-
liiisten ehtojen perusteella.

- T)6ntekijii on tasa-arvoinen
sikdldisten kollegojensa kans-
sa my6s tyoehtojen, ammat-
tiyhdistystoiminnan, koulu-
tuksen ja asumiseen liittyvien
oikeuksien suhteen. My6s
aviopuoliso ja lapset saavat
yhtdlAiset oikeudet ottaa vas-
taan palkkaty6tii tai rnennd
kouluun tai vaikkapa yliopis-
toon samalla tavalla kuin pai-
kallinenkin vdki. My6s avo-
puoliso saa muuttaa sielld
ty6skentelevdn kumppaninsa
luokse asumaan, lupaa Koi-
vistoinen.

Rajoituksiakin on
T!6ntekijiiii ei saa valita ETA-
alueella kansalaisuuden pe-
rusteella. Omaa viike6 ei ole
lupa siis suosia. Toki ty6nan-
tajalla on oikeus valita tehtd-
vdin se, joka ty6h6n parhai-
ten soveltuu esirnerkiksi kou-
lutuksensa, kokernuksensa ja
kielitaitonsa perusteella.

Mutta on my6s olemassa teh-
tiiviii, jotka ovat syrjintdd kos-
kevien rajoitusten ulkopuolel-
la. Ndmd ovat yleensi julkis-
hallinnon tdrkeitd virkoja,
joissa hoidetaan valtion ylei-
seen etuun liittyvie tehtdviii.
Niihin on mahdollista palkata
ainoastaan oman maan kan-
salaisia.
EY-komission mukaan tdllai-
set rajoitukset ovat tyypillisiti
puolustusvoimien, oikeuslai-
toksen, poliisin, vero- ja ulko-
asiainhallinnon aloilla. My6s
sellaiset tehtdvdt eri yhteis6is-
si, joissa joudutaan kdyttd-
mddn julkista valtaa, kuu-
luvat tdhdn ryhmddn. Lakien
valmisteluun, soveltamiseen
tai niiden valvontaan kuulu-
via tehtdvid julkisissa laitok-
sissa hoitavat on voitava EY-
komissionkin mukaan valita
oman maan kansalaisten kes-
kuudesta.

Valmiita ollaan
- Tldeltikejtirjestelmd on val-

mistautunut huolella ETAn
tuloon. Siind mielessd. yhden
vuoden lisdaikakaan ei ollut
pahasta. MeidEin ty6el6ketur-
va[une perusrakenne on pit-
kelti samankaltainen kuin
useimmissa ELmaissa. Se pe-
rustuu samalla tavalla tyonte.
koon kuin rnuuallakin, joten
sen liittirninen sopimusmai-
den jdrjestelmiin kiy mutkat-
tomasti, sanoo Koivistoinen,

ETA-sopimuksella ei millSdn
tavalla heikennetE sen kum-
memmin tyoeldkkeitd kuin
muutakaan sosiaaliturvaam-
me:
- Piiinvastoin. ETA-sopimus

takaa suomalaisille nykyistii
paremmin aukottoman sosi-
aaliturvan heiddn liikkues-
saan jaty6skennellessdSn
ETA-maissa.

- Sosiaaliturvaa ei ole tarkoi-
tus harmonisoida ETAssa.
Mutta konvergointiin eli sosi-
aaliturvaan tavoitteiden 16-
hentdmiseen kyllti pyritiiiin.
]okainen maa voi ja saa piiiit-
tdd itse niisti keinoista, joilla
siihen p65st56n.

Ptiiitiirnrne itse
sosiaalituryastamrne
Sosiaaliturvamme tasokkuut-
ta muihin ETA-rnaihin verrat-
tuna on kiiytiinnossii ldhes
mahdotonta arvioida. Laki-
siiiiteinen sosiaaliturvamme
on yleisesti ottaen ETA-mai-
den keskitasoa. Monissa mais-
sa on kuitenkin kdyt6ssd sopi-
muksiin tai vapaaehtoisuu-
teen perustuvia tiiydentiiviii
sosiaaliturvajiirjestelmiii, jot-
ka muuttavat kokonaiskuvaa
olennaisesti. Tdydentiviit jiir-
jestelmdt eivdt kuitenkaan
kuulu ETA-sopimuksen koor-
dinoinnin piiriin.
- Monella taholla on peloteltu,
ettd sosiaaliturvarnme tasoa
heikennetdin ETAn my6td.
Tiitii ei ETA-sopimus vaadi.
Me pddtdmme edelleen itse
esimerkiksi kaikista ty<ieliik-
keisiin otettavista eduista ja
niiden tasosta.

- Sosiaaliturvaamme joudu-
taan huonontarnaan ainoas-
taan silloin, jos rneiltd pettdii
kansantaloudellinen pohja
sen yllSpitiirniseksi. Eikd tdrnd
perustus ainakaan vankistu,
jos jddmme integtaatiosta syr-
jiidn, vakuuttaa Pentti Koivis-
toinen.
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Uhomaisten asiain sihteeri
Anna-Riitta Laahso muistut-
to.o" eltti ETA-sopimuhsm mu-
h.aan tgiimtehijdd uoidaan pt-
triri ltihetettymri tydntekijiinti
sillotn" kun tydkamenn'us ulho-
mailLe hestiid. entntddn yh.den
1ruo den. J ois s akin hahdqnu rilt-
sissci sosiool ituru as op imuhsis-
sa tritri atharajaa olt aenytelty.

Kerta toisensa jdlkeen
on io aivan oikein todet-tu, ettri suomalainen
tyoelSketurva voidaan
vaivatta sovittaa Euroo-
pan yhteis<in sosiaali-
tu rva la i nsS6ddnto<in.

Vaikka pddsddnntin mu-
kaan n6in onkin, ETA-
sopimus sisdltiA eri ti-
Ianteita varten palion
yksityiskohtaisia - uu-
siakin - sddnnriksie. Ela-
keturvakeskuksen laki-
osaston ulkomaisten
asiain sihteerin Anna-
Riitta Laakson mukaan
n6issd on useimmiten
kyse joidenkin erityis-ten henkilciryhmien
kohtelusta - vaikkapa
esimerkiksi niin sanot-
tujen ldhetettyjen tycin-
tekijoiden vakuuttami-
sesta.

- Voimassa olevat sosiaalitur-
vasopimukset ovat opettaneet
meiddt jo siihen, etti vakuu-
tukset otetaan tyoskentely-
maan lakien mukaan. Tdmd
on ETA-sopimuksenkin p66-
s6dnt6, eli maassa maan taval-
1a.

- Pitiie muistaa, ettd kun \rse
on kuitenkin liihes parin lgrm-
menen eurooppalaisen valti-
on yhteisisti menettel5rtavois-
ta, niin l6ytyykoko joukko asi-
oita, joita pitiiii tarkentaa p56-
sddnt66n - taijotka poikkeavat
p66siiinnostii.

!I

- Usein ndmd tarkennukset
koskevat tietfyjii henkildsto-
ryhmiii ja heiddn vakuutta-
mistaan. Tloeldkepuolella
eri\risryhmiin laskettavista
henkil6istd lienee tutuin ns.
liihetetty ty6ntekijii. Mutta
vakuuttamisen pddsddnnostd
poiketaan aika monen muun-
kin henkil6st6ryhmdn edusta-
jan kohdalla. Erityissiidnndk-set koskevat muun rnuassa
rny6s valtion tyontekij6itii,
monessa ETA-maassa t5rdsken-
televid ty6ntekijditii ja kulje-
tusyritSrsten ty6ntekijoitti,
Anna-Riitta Laakso painottaa.

Kornennusaikaan
tarkka rajaus
Liihetetryii tydntekijdii koske.
vat sS6nn6kset ovat Anna-Riit-
ta Laakson mukaan ETAssa
suht koht samanlaiset kuin
voimassa olevissa sosiaalitur-
vasopirnuksissa konsanaan.

- Liihetetfy tyontekijd vakuute.
taan ldhettdjdmaan lakien
mukaan. ETA-sopimuksessa
on tdsmiillinen yhden vuoden
aikaraja ty6komennuksen
kestolle. Toisin sanoen, jos tyG
komennuksen ulkomailla en-
nakoidaan kestdvdn enintddn
yhden vuoden, ty6ntekijii?i
voidaan pitiiii ldhetettynd
ty6ntekijiinii ja hdnelle mydn-
net66n sitd koskeva todistus.
Tdtd vuoden mddriiaikaa voi-
daan, jos ennalta aryaamatto-
mat s56rt ovat vaikuttaneet
ty6n sujumiseen, jatkaa yhdel-
16 lisdvuodella.

- Mutta jos ty6komennuksen
arvioidaan alun alkaen olevan
kestoltaan tai ehdoiltaan jota-
kin muuta, on turvauduttava
poikkeuslupaan, jotta ty6nte.
kijiitin voidaan soveltaa ltihet-
tiijiimaan lakeja. Poikkeuslu-
vastakin annetaan todistus,
Anna-Riitta Laakso kertoo.

Todistuksia haetaan Eliiketur-
vakeskuksesta siihen tarkoite

TYONTEKIJASTAIt rt ll

ERITYISMAARAYKSIA
ETASSA

I

Anna-Riitta Laakso
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tulla lomakkeella. Itse todis-
tukset ovat numeroltaan E
101.

Tarkat sHinndkset
tyonantajasta
Komennuksen kesto on vain
yksi osa puheena olevaa ryh-mii6 koskevista erityissSdn-
n6istd. Ldhetetyn tydntekijiin
status - tai siis ettii ty6ntekijii
kuuluu komennuksen ajan
Suomen sosiaalivakuutuksen
piiriin, edelyftiiii Anna-Riitta
Laakson mukaan muun mu-
assa, ettd tiimdn ty6ntekijiin
liihett:ivdn tyonantajan koti-
paikka on Suornessa.

- Lisdedellytyksid ovat, ettd
tyon johto ja valvontaoikeus
siiilywdt komennuksen ajan
tdllS ty6nantajalla ja ettii tyo
tehdtizin Suomessa olevan
tyonantajan lukuun siten,
ettd tdllii on komennuksen
ajan tyosopimukseen perus-
tuva palkanmaksuvelvolli-
suus - siis t5r6suhteen tunnus-
me rkkien on tiiyt5rttiivS.

Anna-Riitta Laakso korostaa,
ettei ETA-sopimuksen tarkoit-
tamana ldhetettynd tyonteki-
jiinri pidetii esimerkiksi hen-
kil6ii, joka tyoskentelee tyo
suhteessa suomalaisen yhti-
6n ulkomailla rekister6itgrn
t5rtiiryhtidon.

- Lzihetetyn ty6ntekijdn s6dn-
noksid ei sovelleta suoraan
kohdemaasta palkattuihin
ty6ntekijoihin, eikii yleensd
vuokrattuihinkaan tyonteki-
joihin, vaan heiddt vakuute.
taan kohdemaan lakien mu-
kaan.

KdytHnnon
sanelernia
ratkaisuja
Anna-Riitta Laakso luonneh-
tii niin liihetettyjii tyonteki-jditii kuin muitakin erityis-
ryhrnid koskevia poikkeusjdr-
jestelyjii ldhinnd kdytdnnon
sanelerniksi.

- Kyse ei ole viilttirnittdL sosi-
aaliturrran tason rnukaan rni-
toitetuista jdrjestelyistii, vaan
ennemminkin kd5rtdnnon sa-
nelernista ratkaisuista.

Poikkeusj drjestelyt koskevat
usein juuri ryhmii, joiden
tyoskentely on toisessa sopi-
rnusmaassa tilapdistd tai

muuten sellaista, ettd se on
luontevaa siiilyttiiii Suomen
sosiaalivakuutuksen piirissd.

- Voisi ajatella, ettti yksi syy
poikkeusjiirjestelyihin on se,
ettei vakuutushistoriaa haluta
pilkkoa kovin pieniksi pala-
siksi, vaan yhteniistd sellaista
pidetiiiin turvan kannalta ta-
voiteltavarnpana, Anna-Riitta
aprikoi.

Vara ei
venette kaada
Hdn rnuistuttaa, ettd ennen
ulkomaille t6ihin liiht6ii - oli
sitten lq6ymys komennukses-
tatai muusta- on s54rtdtarkoin
selvittlii vakuuttamiseen liit-
tyviit kysymykset.

- Vaikka ETA-sopimus takaa-
kin yhdenvertaisen kohtelun,
niin pitdd rnuistaa, ett6 kan-
sallisissa jdrjestelmissd on ero.ja - eikii ETA-sopimuskaan
kata koko sosiaaliturvan kent-
tiiii. ETA-sopimus eitunne esi-
rnerkiksi erdit6 sosiaalihuol-
lon etuuksia kuten toirneen-
tulotukea. Sekin on hyvii tie
dostaa, ettd Euroopan yhtei-
son jdsenrnaissa poikkeukset-
ta sekii tyonantaja ett6 ty6nte
kij6, rnolemmat, maksavat va-
kuutusmaksuja.

Vdlittomiin sairaanhoidon voi
ETA-maassa tilapdisen oleske.
lun aikana taata Anna-Riitan
rnukaan varmasti niin, ettd
varaa mukaansa asiaa koske-
van todistuksen, E 111, Kelan
paikallistoimistosta. Tdmi to
distus pdtee my6s turistimat-
kalla. Pohjoismaissa ja Eng-
lannissa ei tiitii todistusta tar-
vita.
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E l6ke-ed ut mddrAytyvAt
kunkin maan omien la-
kien mukaan samoankuin my6s eldkkeen
saamisen ehdot. Sopi-
mus ei siis yhdenmu-
kaista ETA-maiden ela-
ke-etuja. Sen sijaan
eldkkeen laskennassa
tapahtuvat muutokset
voivat jossain tapauk-
sissa antaa entistd pa-
remman elakkeen, sa-
noo Eleketuruakeskuk-sen asiakaspalvelu-
paallikko Tapio Karsi-
kas.

Tapio Karsikas



nmukaistaETA ei

KANSALLISET
II

Kunkin ETA-maan kansalli-
nen lainsiddiinto eroaa eldk-
keiden ja varsinkin el6ke-
etuuksien osalta toisistaan hy-
vinkin paljon.

Muun muassa ty6tt6rnyyseld-
kettd ei rnonessakaan maassa
tunneta. Kun henkilo hakee
Suornesta ty6tt6myys- tai osa-
aikael6kett6, hakernusta k6si-
tell66n Eurooppaan ldhetetti-
essd vanhuuseliikehakernuk-
sena.

- My6s vanhuuselikeiki vaih-
telee maittain suuresti. Ongel-
mallista voi ollakin se, ettei
eldkett6 osata hakea oikeaan
aikaan. Tavallisin vanhuus-
eliikeikd on kuitenkin Suo-
men tapaan 65 vuotta, Tapio
Karsikas kertoo.

T!6kyvytt6myyden perusteel-
la elikkeen saa kaikista ETA-
maista. Sen sijaan ty6lqr'vytt&
myys miiiiritellSdn ja eldke las-
ketaan monin eri tavoin. fos
henkilo saa esirnerkiksi Por-
tu galista tyolyvytt6myyseliik-
keen, voi olla, ettei hdn ole oi-
keutettu eliikkeeseen Suo-
mesta, Kukin rnaa rnddrittelee
omien sddnn6stensa rnukaan,
milloin henkil6 on ty6lgrvy-
t6n.

Perhe-eldkettd maksetaan
niin leskelle kuin lapsellekin.
Eroavaisuutta on kuitenkin
siin6, ettd lapseneldkettd mak-
setaan vain lapsen asuinvalti-
osta. ]os asuinvaltiosta ei ole
oikeutta lapseneldkkeeseen,
eldkkeen my6ntdii se maa, jos-
sa edunjiittdjd on ollut vakuu-
tettuna kauimmin.

Parannuksiakin
luvassa
Eldkkeen laskemisessa ETA-
sopimus puhuu vakuutuskau-
sien hyviiksilukemisesta. Eu-
roopassa varsin tavallisia ovat
pitkdt karenssiajat. Toisin sa-
noen elSkkeen saamiseksi
vaaditaan useiden vuosien pi-
tuisia ty6skentelyaikoja. ETA-
sopimuksessa on sovittu, ettd
karenssin tiyttymiseksi ote
taan avuksi ty6skentelykausia
toisesta maasta.

- Esimerkiksi Saksa edellyttiiti
rnaassaan viiden vuoden
ty6ntekoa eldkeoikeuden sJrn-
tymiseksi. ]os henkil6 olisi
ty6skennell5rt Saksassa vain
vuoden, hiin jiiisi ilman el6-
kettd. Nyt ETA-sopimuksen
mukaan puuttuvat vuodet
voidaan tiiydentiiti vaikkapa
Suomessa tehdyilH ty6vuosil-
la. |a niin eliikkeen saarnisen
edellytykset Saksassa teyfty-
vdt, Karsikas vakuuttaa.

My6s tulevan ajan laskemi-
seen tulee parannus. T\rleval-
la ajallahan tarkoitetaan aikaa
ty6kyvytt6mdksi tulosta van-
huuseldkeikiiin. Suomessa ai-
ka luetaan eliikkeeseen oike.
uttavaksi, jos henkil6 tulee
ty<ikyvytt6miksi ty6suhteen
aikana tai vuoden kuluessa
sen piEttymisestd.

- ETA-sopimuksen rnukaan tu-
leva aika ei sammukaan ihan
niiin jyrk?isti, vaan se sdilyy
niin kauan kuin henkil6 on
ty6ssii toisessa jdsenvaltiossa.
T!6kyvytt6myys eldkkees een
luettavaa tulevaa aikaa ei so.

velleta rnonessakaan rnaassa.
Se on hyvin suornalainen,
ruotsalainen ja saksalainen
kdsite, Karsikas tarkentaa.

Kansallinen vai
pro rata +liike
ElSkkeen laskerninen mutkis-
tuu ETA-sopirnuksen rny6tti.
Se lasketaan nimittiiin kahdel-
la tavalla: Suomen lains66-
diinn6n mukaisesti ETA-sopi-
musta soveltaen ja pro rata -
el6kkeen6.

- Pro rata -elikettii varten on
ensin laskettava teoreettinen
eldke. Se lasketaan suomalai-
sen lains66dinn6n rnukaan.
Lisiiksi henkil6n pitkin Eu-
rooppaa tehdyt ty6jaksot rin-
nastetaan Suornen ty6skente.
l15rn. Pro rata -eliike on s€una
suhteellinen osuus teoreetti-
sesta eld,kkeesti kuin Suornen
ty6skentelyaika on kaikkien
ETA-maitten yhteenlasketus-
ta ty6ajasta. Suurernpi el6ke -
kansallisen lainsdid6nn6n
rnukainen tai pro rata -eldke -
maksetaan, Tapio Karsikas
kertoo.

Perheeltike m66rdytyy lesken
osalta niin kuin edunjdttdjiin
oma el6ke - kahta laskutapaa
noudattaen.

Lapsen el6ke on poikkeuksel-
linen, Se rnaksetaan asuin-
rnaasta teoreettisen eldkkeen
suuruisena.

Vanhat eliikkeet
tarkistettaviksi
ETA-sopimuksen voirnaantu-
losiiiinnon mukaan jo mak-

sussa olevat, sosiaaliturvaso-
pimukseen perustuvat elSk-
keet voidaan tarkistaa ETA-
sopirnuksen rnukaisiksi. Tar-
kistusrnahdollisuus on annet-
tu sen takia, ett6 ETA-sopimus
voi joissakin tapauksissa an-
taa aikaisempaa suuremman
el6kkeen.

- ElSketurvakeskuksessa on
yritetfy selvittdii, rnissd tapa-
uksessa elike antaisi edulli-
serrrrnan lopputuloksen, mut-
ta selw56rteen ei ole pii6sty. ]ossiini olisi onnistuttu, turhilta
tarkistusp;4rnndiltd olisi jat-
kossa s65st5rt$r, Karsikas pa-
hoittelee.

|os henkil6 hakee kahden vuo
den kuluessa sopirnuksen voi-
rnaantulosta tarkistusta, tar-
kistettu elSke maksetaan taka-
utuvasti voimaantulosta luki-
en.

- El6ke tarkistetaan vain hake'
muksesta. Sitii varten tydelii-
kelaitosten palvelupisteisiin
jaetaan tarkistusp56mt6lipuk-
keita, Tapio Karsikas painot-
taa.

Haastattelu:
Marja-Liisa Tahala

ELAKE-ETUUDET
ENNALLAAN
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ETA.ELAKKEEN HAKU
HELPPOA

Hakijan kannalta ETA-
elSkkeen hakeminen on
yksinkertaista. Hdnen
taruitsee tdytt65 vain
yksi hakemuslomake ja
kaikkien ETA-maiden
eldkkeet tulevat silld
pddtettiviksi. Ennen
kuin hakijalla on kddes-
sdin topullinen el6ke-
pddttis, sen eteen on
taustalla tehty melkoi-
nen m56ri ty6te.

Haastattelu:
Marja-Liisa Takala

-

Eldketurvakeskuksen rekiste
ripalveluosaston apulaisosas-
topiiiillikk6 Sirpa Collin on ol-
lut laatimassa ETA-hakemuk-
sen kisittelyohjeita. Hdnen
rnukaansa ty6rnenetelmiss6
rnennSdn taaksepdin.

- Suomessa me olemme tottu-
neet tietotekniikkaan. Tietoja
vaihdetaan rnemosanomina
ja konekielisind, joita eldkelai-
tokset ovat voineet keyttAe
suoraan laskennassa hyviik-
seen. ETA-systeemissd l6hes
kaikki py6rii lomakkeilla, pa-
perilla ja postin viilityksellii.
Kiisityo lisiiiintyy ja aikaa ku-
luu.

Eldkkeenhakijalle hakemuk-
sen hidas kulku ja taustalla
jauhava byrokratian mylly ei-
vdt ndy. Hakijan ei tarvitse
muuta kuin antaavinkki ETA-
maissa tehdyistii tdistiiiin ja
kiisittelevd laitos lAhtee asiaa
selvittdmddn.

Kisittelevi laitos -
joko ETKtai Kela
Kdsittelevd laitos m66rdyty5r
Suornessa sen rnukaan, rnissd
eldkehakemus on otettu vas-
taan - ty6eldkelaitoksessa vai
Kelan paikallistoimistossa. |osty6eldkelaitos on ollut vas-
taanottajana, kAsittelev6 lai-
tos on ETK. Kdsittelevd laitos
selvitt66 toisten maitten kes-
kuselinten kanssa hakijan tyo-
suhdetiedot ja tiiyttiiii ETA-elii-
kehakemuksen. Lisdksi se
hankkii hakemukseen kaikki
tarvittavat muut tiedot, kuten
tapaturma- ja liikennevakuu-
tus- ja kansaneliikepddt6kset,
Suomen asumis- ja vakuutus-
kaudet.

]a rniten eldkehakemus kul-
kee, kun ETA-maissa tyosken-
nellyt henkilo hakee ty6lgrvyt-
t6myyseldkettd ty6el6kelai-
toksen toimipisteestd?

- Hakija ttiyttiiii aivan normaa-
lin elSkehakemuslomakkeen
sekd U-lomakkeen ulkomaan
ty6skentelystd. Tldeldkelaitos
ilmoittaa hakemuksen vireil-
le ETK:hon ETA-hakemukse.
na. ]os henkil6llii ei ole jatku-
vaa t5rosuhdetta tai hdn ei toi-
mi yrittiijiind, laitos pyyttiti
ETK:lta ns. Suomen vakuutus-
kausitodistuksen, Sirpa Collin
kertoo.

Vakuutuskausitodistukseen on
kerdtty kaikki ty6suhteet ja
tyott6myyskaudet, joista hen-
kildlle on oikeus saada el6ket-te. SitS tarvitaan ETA-el6k-
keen laskennassa.

ElSketurvakeskus jakaa rekis-
teriotteet ja vakuutuskausito-
distukset kaikille Suomessa
hakemusta kdsitteleville eli-

Sirpa Collin
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kelaitoksille, esimerkiksi val-
tiokonttorille ja Kuntien el6-
kevakuutukselle sekd my6s
Kelalle. Kela tarvitsee sitd
omassa laskennassaan siin6-
kin tapauksessa, vaikka ETK
on kdsittelevii laitos.

ETA-hakernus -
kunnioitettava
paperinippu
Samanaikaisesti tydeldkelai-
tos on kopioinut kaikki asia-
kirjat ETK:n ulkomaisten eld-
keasioiden jaostolle, joka puo.
lestaan alkaa selvittiiii hakijan
tyohistoriaa ottamalla tiihdn
yhteyttii. Tiedot saatuaan jaos-
to tiiyftiiii ETA-hakemuslo-
makkeen, joka on kunnioitet-
tavan nik6inen paperinippu.

Sirpa Collin vakuuttaa, ettii
hakernuslomakkeen voi tdyt-
tdd suomeksi. Se on kaikilla
ETA-mailla samanlainen. Tie.
don sijainnista hakernuslo.
makkeella tietiiii, miti siinii
kysytiiiin.

Hakernus vakuutuskausito-
distuksineen liihetet6dn nii-
den ETA-maiden keskuseli-
miin, missd hakija on tyosken-
nellyt. Tiimiin jiilkeen ETK al-
kaa odottaa tietoja ulkomai-
sista vakuutuskausista.

- Se, kuinka paljon aikaa me-
nee ennen kuin tiedot muista
ETA-rnaista on saatu, riippuu
paljon maasta. Ruotsikaan,
josta varmaan yleisimmin el6-
kettd haetaan, ei ole kaikkein
helpoimpia rnaita. Se rekis-
teroi ainoastaan ATP-pisteet -
eikii lainkaan vakuutuskau-
sia. Ny't heidiin pit?iisi muut-
taa pisteetjaksoiksi, Sirpa Col-
lin arvioi.

Sarnalla el6kehakemuksen
kdsittely on jatkunut Suomes-
sa. Kun kysymyksessii on tyo-
lgrvytt6rnyyseldke, on ratkais-
tava henkil6n ty6kyvytto-
myys. Prosessi on norrnaalin
tyolqrv,'tt6rnyysel 6keh akemuk-
sen kaltainen.

- fos henkil6 todetaan tydlqr-
kyiseksi, hiinelle annetaan he-
ti lopullinen hylkiiiivii piidtos,
josta hakija voi valittaa.

T)6kyvyft6mdksi todettu sen
sijaan saa Suomen kansallisen
eliikelainsdAddnndn mukaan
lasketun ty6eldkkeen vdliai-
kaisella pddtdksellii, koska wie.
Iti ei ole tietoa siitii, miten h6-
nen ulkomailla tekemdnsd
ty6t vaikuttavat Suomesta
mydnnett5ryn eliikkeeseen.

Teoreettisen elekkeen
laskeva laitos
Siini vaiheessa, kun ulkomai-
set vakuutuskaudet on saatu,
tulee mukaan uusi termi: teo-
reettisen elikkeen laskeva lai-
tos. Suomessa se on yleensi
viimeinen laitos, joka myos-
kin my6ntdd henkil6lle tule
van ajan ja vastaa henkil6n
pddasiallisesta elflkkeestd.
Teoreettinen elSke lasketaan
ottaen huomioon ulkomaiset
vakuutuskaudet.

Teoreettisen eldkkeen perus-
teella lasketaan pro rata -el6-
ke. Suurernpi eldke - kansalli-
nen tai pro rata -e16ke, my6n-
netddn hakijalle lopullisella
ptiiit6ksellii. Lopullinen pdi-
t6s annetaan tiedoksi henki-
l6lle ja maksu jatkuu.

- Tdstdkdain piidtoksestii ei voi
vield valittaa. |os aiemman
pddtdksen mukainen el6ke
markkamddrdisesti rnuuttuu,
ryhdyttitin maksamaan lopul-
lisen pddt6ksen mukaista elii-
kettd, Sirpa Collin muistuttaa.

T!6eldkelaitos toimittaa p65-
t6ksestii kopiot kdsittelevdlle
laitokselle - ETK:lIe. ETK:n ul-
komaisten eldkeasiain jaosto
laatii Suomen ty6el6kelai-
tosten, kansaneldkkeen ja ul-
komaisten eldkkeiden piiiit6k-
sistd yhteenvedon, joka ldhe
tetddn hakijalle.

- Vasta yhteenvetopdtitdksen
saatuaan henkil6n muutok-
senhakuaika alkaa. Siihen ai-
kaisernrnat vaiheet eivit ole
antaneet oikeutta.

Hakernuksia
satoja
Sirpa Collinin rnukaan hake.
rnusten rn65r66 on vaikea ar-
vioida. Hdn uskoo, ettii niitii
tulee satoja kuukaudessa. Esi-
rnerkiksi LEL Ty6eliikekas-
saan saapuu noin 100 hake.
musta kuukaudessa sellaisilta
henkiloiltA, jotka ovat olleet
t6issd Ruotsissa.

Rekisterit
kovilla
- ETK:n vanhat rekisterit jou-
tuvat koville ETA-sopimuksen
myoti. Kun aikaisernrnin vie.
tiin yksi piiiit6s rekisteriin, n5rt
niitii pitiiii viedd rnonta: ETA-
vdliaikainen, lopullinen ja yh-
teenvetopiiSt6s. Kirjattava on
rny6skin ne tiedot, onko el6ke
myonnetty kansallisen el6k-
keen rnukaisena vai pro rata -
elSkkeend, Sirpa Collin toteaa.

]os ulko'rnailta vakuutuskausi-
tietojen saarninen kest66 kau-
an, voi sind aikana Suornessa
vdliaikaisesti rny6nneQrlle
eldkkeelle tapahtua rnonta
rnuutosta: lapsi tiiyttiiii 18-
vuotta ja lapsikorotus jti6 pois,
yhteensovitus voi rnuuttaa

eldkkeen rn66r66 jne. Ketjuun
saattaa tulla viisi-kuusikin
rnuutosta ennen lopullista
piiiit6stii.

- Sen hallitserninen, ettii rekis-
teriii pystyy lukernaan ja ettd
siind olevat tiedot ovat oikein,
vaatii todella aikamoisen
ty6n.

- My6s vireillSolorekisteriin
joudutaan tallentamaan pal-
jon uutta tietoa: rnikd on ktisit-
televd laitos - Kela vai ETK,
rnik6 on teoreettisen eldkkeen
laskeva laitos, onko kys5rmys
ETA-hakernuksesta vai tarkis-
tuspyynndstd, onko kyse ta-
vallisen hakemuksen ja tar-
kistusp54mn<in yht' aikaisesta
vireilldolosta, tiedot vakuu-
tuskausitodistusten antami-
sesta jne.

Silti Sirpa Collin luottaa jdrjes-
telrndn toirnivuuteen.

-Varmasti muutaman wuoden
kuluessa rnenettel5rtavat jii-
sentyvdt. Siihen mennessd
Eliiketurvakeskuksenkin re-
kisterit on saatu uusittua ja
tietoliikennekin yksinkertais-
tettua. Toivottavasti my6s Eu-
rooppaan piin koneellinen
tiedonvdlitys kehittyy, Sirpa
Collin kiteyttiiii.
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SOSIAALITURVA.
SOPIMUKSETJAETA

ETA-sopimuksen voimaantulo muuttaa Suomen
ja ETA-maiden sosiaaliturvan koodinoinnin ensi-
sijaisesti monenvdliseksi. EY-lainsddddntti kor-
vaa oman soveltamisalansa osalta ETA-maiden
kahdenvdliset sosiaalituruasopimukset. Suomen
on kuitenkin periaatteessa sovittava kaikkien ny-
kyisten sosiaaliturvasopimusmaiden kanssa, mi-
ten sopimusten kanssa menetell5dn. Tdmd ei kos-
ke luonnollisestikaan ETAn ulkopuolisia maita,
silld niiden kanssa solmittuhin sosiaaliturvasopi-
muksiin ETA-sopimuksella ei ole vaikutusta. Eo

a

'.]

ao

f\ vn rtv6

Haa st att elu: Kin mto Nonnrcn Pia Aaltonen

- Kahden ETA-rnaan on siis
rnahdollista jatkossakin kah-
denviilisesti tdydent6S EY-
lainsiiiiddntSii. Yleensd kysy-
rnys on EY-lainsSddSnn6n so.
veltarnisen ulkopuolelle j66-
vien henkil6ryhmien eli ei-
ty6ssiikiiyuien ja kolrnansien
valtioiden kansalaisten tur-
van jiirjestdrnisestii, kertoo ja-
ostop66llikk6 Pia Aaltonen
Eliiketurvakeskuksesta.

Euroopan yhdentymiskehi-
tyksen alkuvaiheissa uskot-
tiin, etti Suomi voisi mah-
dollisesti ratkaista sosiaali-
turwaan liitfyvet kysymykset
solrnirnalla sosiaaliturvaso-
pimukset kaikkien ETA-mai-
den kesken. Ndin ei kuiten-
kaan kiiynyt, vaan EY-lains66-
ddnt6 tuli koordinoinnin pe-
rustaksi. Pia Aaltosen mu-
kaan tdmdn ratkaisun ehdo-
ton etu on se, ettd se on yh-
denmukainen, joskin melko
byrokraattinen.

ETAn mukana Suomi saajou-
kon uusia maita, joiden kans-
sa sosiaaliturvakysymysten
hoitaminen on tiihdn asti ol-
lut vailla sopirnuksia. Uusia
maita ovat Belgia, Hollanti,
Irlanti, Italia, Liechtenstein,
Portugali ja Ranska. Suomi
oli jo neuvotellut Belgian ja
Portugalin kahdenvdliset so-
pimukset, mutta niitd ei ole
vahvistettu ETAn vuoksi.

L4

Rrinnfeldtin tapaus
kumrnittelee
Vanhojen sopimusmaiden
kanssa kahdenvilisten sosiaa-
liturvasopimusten sovelta-
misneuvottelut ovat Pia Aalto-
sen mukaan vilttdmitt6rnit
muun muassa nlc R6nnfeld-
tin tapauksen vuoksi. EY:n
tuomioistuin piiiitti nimittdin
helmikuussa 1991, ettii sosiaa-
liturvasopimuksia tulisi sovel-
taa, jos niiden soveltaminen
antaisi parempia tuloksia
kuin silloisten EY-asetusten
soveltaminen.

- ]os vanhat sopimukset jdisi-
vit sellaisenaan voimaan, pi-
tiiisi periaatteessa jokaisessa
yksityistapauksessa tehdd ver-
tailu EY-lains66ddnn6n ja sosi-
aaliturvasopimuksen viilillii.
Tdmdhdn lisdisi hallinnollista
ty6tii mahdottomasti, sanoo
Aaltonen.

Ongelma on pddtetty ratkaista
solrnirnalla uudet sopirnukset
sosiaaliturvasopimusmaiden
kanssa. Asia on rny6s rnahdol-
lista selvittid noottien vaih-
dolla.

Pohjoismainen
sosiaaliturvasopirnus
uusittu
Sopimustilanne on vielti tiillii
hetkellii melko kirjava. Osaa

sopimuksista ei vield ole uusit-
tu, ja rnahdollisesti asiat hoide.
taan noottien vaihdolla.
Saksan, Iso.Britannian, Itdval-
lan ja Luxemburgin uudet
sopirnukset ovat jo valrniit,
rnutta eduskunta ei ole viel6
vahvistanut niitd. Sen sijaan
eduskunta on jo vahvistanut
pohjoisrnaisen sosiaaliturva-
sopimuksen, jota voidaan pi-
tAA Suomen kannalta t6r-
keirnpdnd yksittdisend sopi-
rnuksena.

Pia Aaltonen kertoo, etti poh-
joisrnaisen sosiaaliturvasopi-
rnuksen uudistaminen aloitet-
tiin jo 1980-luvun lopulla.
Uudistusty6n aikana ilmeni,
ettd ETA-sopimus tulee rnuut-
tamaan sosiaaliturvan koordi-
noinnin EY-lainsdddinnon
mukaiseksi.

Uudistetun pohjoismaisen so-
siaaliturvasopimuksen tavoit-
teena on siiilyttiiii pohjois-
maisten sosiaaliturvajdrjestel-
mien koordinoinnin erityis-
luonne ja nylgriset rnenettely-
tavat mahdollisimman pitkiil-
le. Sopimuksen pddpaino on
ei-aktiivien jakolmansien
maiden kansalaisten sosiaali-
turvan jirjestdmisessd.
Uuteen sosiaaliturvasopi-
mukseen on otettu rnukaan
myds tyott6myysturvaa kos-
kevat sddnnokset.

- Sosiaalipalveluihin ja sosiaa-
lihuoltoon liit$et lcysymyk-
set on sen sijaan kisitelty eril-
lisessf,' pohjoismaisessa sosi-
aalipalvelusopimuksessa, ker-
too Aaltonen.

Muut sosiaali-
turwasopimukset
Neuvostoliiton hajoaminen
esti valmiiksi neuvotellun so-
siaaliturvasopimuksen hy-
viiksymisen. Telle hetkelld
neuvotteluja ei Veniijiin kans-
sa kiiydii. Sen sijaan Viron ja
Suomen neuvottelut ovat jo
kiynnistyneet. Sopimus voi
aikaisintaan tulla voimaan
vuoden 1994 loppupuolella.
My6s Latvian kanssa ollaan
aloittamassa keskusteluja.
Puolan kanssa ei viel6 ole so-
vittu neuvottelujen ajankoh-
dasta.

- Sopimukset entisten sosialis-
tisten maiden kanssa tulevat
ajankohtaiseksi heti, kun nii-
den sosiaaliturvajdrjestelrndt
ovat riittdvdn vakaat. Sindnsd
sopirnusten laatirninen Suo.
rnen ldhialueiden kanssa on
tiirkeiiii, painottaa Pia Aalto-
nen.
Muista rnaista on Suomen ja
Austaralian viilisen sosiaali-
turvasopirnuksen teksti liihes
valmis, Uuden Seelannin
kanssa on jo kiiyty alustavia
neuvotteluja.
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E Hketu lvan kansai nvdl isid
kdsikirioia

El6keturvan kansainvtilisid
kiisikirjoja on englannin kie.
lell6 julkaistu useita, ja monta
niitd tarvitaankin. Yllii ole-
vaan luetteloon on koottujoukko uusimpia. Yhteistd
niille on, etti ne antavat yleis-
kuvan eri rnaiden el6ke ja so-
siaalietuuksista.

Wyatt-yhtion Benefits Report -
Europe, U.S.A. 1993 ja Mercer-
yhti6itten International Bene.
fit Guidelines 1995 ovat esi-
merkkeji kansainvdlisten
konsulttiyritysten julkaise-
mista k6sikirjoista, jotka on
suunnattu liihinnii useassa
maassa toirnivien yritysten
henkil6st6etuuksista vastaa-
vien ihmisten kiiytto6n. Niis-
sd on kuvattu palkansaajien
lakisdiiteistd sosiaaliturvaa ja
tySrnarkkinasopimuksiin pe.
rustuvia tai ty6nantajakohtai-
sia elfikejdrjestelrniii eri rnais-
sa.

Wyatt-yhti6itten julkaisu on
alansa parhaita ja varrnasti
rnyds kallein, hinta Suomen
rahassa hieman yli 5 000
markkaa! Kirjassa on johdan-
to kansainviliseen sosiaalitur-
vaan, monikansallisiin etuus-
jiirjestelyihin, EY:ssi tapahtu-
neeseen elikkeitd koskevaan
kehitykseen, rnaakohtainen
esittely 22 rnaasta ja jonkin
verran vertailevia taulukoita.

Mikd siitii sitten tekee niin kal-
liin? Uskoakseni ainakin tie-
don luotettavuus. Se ei t6min-
tyyppisissii julkaisuissa oman
kokemukseni rnukaan ole it-
sest66n selvdd. Tartunkin ta-
vallisesti kolmeen kirjaan ker-
rallaan. Kun tiedot kahdessa
ensimmHisessii poikkevat toi-
sistaan, voi kolmannesta tar-
kistaa kumman puolelle vaa-
ka kallistuu. Wyattin julkaisu
kiiy hyvin puntarista.

Erityisesti rnaakohtainen osa
on selkedsti ja tiiviisti esitettyd
asiaa, jossa sekd yleiset laki-
siiiiteiset ettd ty6nantajakoh-
taiset eliikejdrjestel5rt on esitet-
ty yksityiskohtaisesti. Koko-
naisuus ei kuitenkaan katoa
yksityiskohtiin, vaan kunkin
maan sosiaaliturvasta ja lisii-
turvasta saa hyvdn yleiskiisi-
tyksen. Harmi vain, ett6 maa-
ilma on suurempi kuin Eu-

Benefits Report - Europe, U.S.A. 1993, Wyatt Data Seruices -
Europe,1993.

lntemational Benefit Guidelines 1993, William M. Mercer
Fraser Umited,1993.

Pie rre-G uill au me d' H arbai s, A G uide to Pensions i n the E. E. C.,
European Pension Committee, 1991.

Socia/ Protection in the Member Sfates of the Community,
Commission of the European Communities, 1992.

Socia/ Security Programs Throughout the World -1991, U.S.
Departmentof Health and Human Seruices,1992.

rooppa ja USA. Yhti6llii on kyl- turvasta ja lisiieliikejirjestel-
16 tbinenkin julkaisu "Bene mist6. Sen erit5risend ansiona
fits Report -Asia, Pasific", mut- on, ettii maakohtaisissa kuva-
taserny6smaksaatoiset5000 uksissa ovat rnukana my6srnarkkia' i:i5li:^?iH11i*x"u-
Mercer-yhti6itten Internatio- vasti vaikeampi loytliii koot-
nal Benefit Guidelines 1995 tua tietoa kuin yksityissekto-
onWyattin julkaisua maantie- rin eldkkeistd.
teellisesti kattavampi, muka-
na on 65 maata eri maanosis- D'Harbais'n kirjassa on rny6s
ta: Argentiinasta Ranskaan ja hyviijohdanto eri rnaiden lis6-
Zirnbabwesta UuteenSeelan- eldkejdrjestelrnien vertai-
tiin. Kirjan toinen hyvd puoli luun. Yksinomaan lakisiititei-
on se, ettd siind on kuvattu sen eliiketurvan parissa t5r6s-
rny6s sosiaaliturvan toirnin- kennelleitd se auttaa yrnrntlr-
taymp?irist6ti, maan taloudel- tirn66n erilaisia yksityisen li-
lidta tilannetta ja kehitys- s6eldketurvan jdrjestdrnista-
suuntauksia. Itse sosiaalitur- poja.Kirjassaonmy6shy6dyl-
vajiirjestelmdt on kuvattu sel- lisi6 kokoawia taulukoita el6-
keiisti, rnutta hyvin yleispiir- kejdrjestelmien pemspiirteis-
teisesti. Lisiieliikejiirjestelmia ti eri rnaissa' Valitettavasti t6-
on niitdkin klsiteltyvain lyhy- min tyyppiset kirjat vanhene
esti. Mitddn vertailevaa tietoa vat nopeasti - d'Harbais'n kir-
kirjassa ei ole. jakin on ilrnest5mSrt jo vuonna

1991. Perustiedoiltaan se on
Merceridvoi suositellaldhin- kuitenkin kiyttokelpoinen
nd ensisilrniiykseksi vieraan viel6 pitk66n.
maan sosiaaliturvaan. Mutta
siinikin se voi olla harhaan- EY-komissio julkaisee vuosit-
johtava: yleisimm6t lakis6S- taintaulukkomuotoon raken-
teiseteliikejdrjestelmdtesite' nettua kdsikirjaa jdsen-
t6tin ikddn kuin mitidn muita maiden lakisii6teisestd sosiaa-
j6rjestelmid ei maassa olisi- liturvasta, "Social Protection
kain. Esimerkiksi Suomen in the Member States of the
elSketurva muodostuu kirjan Cornrnunit5r". Kussakin taulu-
mukaan kansaneldkkeestd ja kossa on rinnan tiedot kaikis-
TELeldkkeestd, siinii kaikki. ta 12 maasta. Niiden avulla on

helppo luoda vertaileva sil-
D'Harbais'n kirjoittama "A mdys eri maiden jdrjestel-
Guide to Pensions in the miin. Ornat taulukkonsa on
E.E.C." on hyvi perusteos EY- jfirjestelmien hallinnosta, ra-
maiden lakilddt-eisestd el6ke- hoittajatahoista ja eri etuusla-

jeista. Kirjan alussa on my6s
lyhyt kuvaus kussakin maassa
wireilld olevista muutoksista
ja EY:n sosiaaliturvaa koske'
vista kehittdmishankkeista.
Kirja on nopeakdytt6inen ja
luotettava tietoliihde lakisiid-
teisen sosiaaliturvan perus-
piirteistd EY-maissa. Parhai-
ten se palvelee ehki rnuistikir-
jana. Yksin66nkdytettynd se ei
anna kovin perusteellista ku-
vaa eri maiden jdrjestelmistd.

Monille lakisddteisen sosiaali-
turvan parissa ty6skentelevil-
le on varrnasti tullut tutuksi
USA:n sosiaaliministeri6n jul-
kaiserna "Social SecuritSr Pro
grarns Throughout the
World". Kirja ilmest54r suun-
nilleen kahden vuoden vii-
lein. Kirjan toimittajat saavat
tietonsa kansainvdliseltii sosi-
aaliturvajdrjest6lt6, ISSA:lta,
joka puolestaan kokoaa ne j6-
senorganisaatioiltaan. Suo-
rnessa kirjan "kirjoittami-
seen" on siksi osallistunut
rnuun rnuassa rnoni ETK:n ja
I(ELA:n ty6ntekij ii. Vdliktisien
kautta kuljettuaan tiedot eivdt
kuitenkaan aina ole julkaisus-
sa aivan paikallaan. Tieto kul-
kee rny6s selvdsti hitaarnmin
kuin yksityisellii sektorilla.
Uusin "Social Security Pro-
grarns" on vuodelta 1991.
Hyvdn yleiskuvan se kuiten-
kin antaa periti 146 maan
lakisdSteisesti sosiaaliturvas-
ta.

Ongelrna tdllaisissa useiden
maiden jdrjestelmid kuvaavis-
sa kdsikirjoissa, niin yksityis-
ten kuin julkisten organisaati-
oiden tuottamissa, on se, ettd
tiedot on niissi pakostikin esi-
tett?ivd rnelko yleiselld tasolla.
Vdiirinkdsityksiii syntyy hel-
posti, vaikka tiedot olisivat oi-
keita. Ongelmaa pahentaa se,
ettd meilld on taipumus tar-
kastella muiden maiden eld-
keturwaa omasta jdrjestelmiis-
tSmme kdsin. Virheitd tulee
vdhemrndn, jos ktiyttiii use-
ampaa kirjaa samanaikaisesti.

SINIKKA I.AITINEN
Eldhefi r-u ahe shuks en tutkij a+++
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VIEKO ETA PAATOKSENTEON
BRYSSELIIN?

T! IT

Suomessa on eri viran- kaikkien aikojen monimut- teissdmainituissas66d6ksissd
omaisten ja laitosten parissa
valmisteltu satoja sivuja oh-
jeita siitd, kuinka ETAssatulee
toimia. Sosiaaliturvan alalla
soveltamisohjeiden ja tiedot-
teiden rnddrd ei varmastikaan
joudu hiipeiiiin, onhan ohjeis-
tuksessa menossa paikoitel-
len jo toinen kierros,

kaisirnmista kansainvilisistd
sopimuksista. Siin6 on sovitet-
tu yhteen tiiviin, omaleimai-
sen eurooppalaisen yhteis6n
(ED ja toisaalta kaupankAlm-
tid varten perustetun yhteisdn
(EFTA) ja sen j6senvaltioiden
intressejd.

saattaa olla omat liitteensii,
joissa taas voidaan viitata esi-
merkiksi muihin kans ainviili-
siin sopimuksiin, rneilld on jo
sidd6smielessd edessimrne
liihes mahdottomalta tuntuva
viidakko.

Useat meistii, jotka ovat teke
rnisissd omalla kapealla loh-
kollaan tdmdn viidakon kans-
sa, aloittavat opiskelun puun
latvasta eli oman alansa ase-
tuksista ja direktiiveistii. Pik-
ku hiljaa putoamrne alaspiin,

kunnes l6yddmme itsemmepuun fiestii eli piiiisopi-
muksen artiklan syleilystii.

EY-oikeutta tulkittaessa ndko-
kulman tulee kuitenkin olla
tyvestii latvaan, sillS kaikki ns.
sekunddSrioikeuden normit
(asetukset ja direlrft iivit) heilu-
vat oksistossa vain Euroopan
yhteis6n perustarnissopimuk-
sen eli Rooman sopimuksen
varassa.

On siis rnelkoinen haaste sel-
vitt66 se s55d6sten ketju, jon-
ka yhteen linkkiin olemme
t;rossimrne vahvasti lqrtkeyty-
neet. Tloeliikkeiden osalta
polku kulkee ETA-sopimuk-
sen 29 artiklan kautta liittee
seen VI, jossa rnainitaan ase.
tukset L4OB/71 ja 574/72. Ti\-
mH'n oppineinakaan ernme
valitettavasti viel6 tiedd, rnil-
laisen sosiaaliturvan ty6nteki-
jd Euroopassa saa, sill6 EY:n
sosiaaliturva-asetukset muo-
dostavat vain ornan koordi-
naatiolains66dintonsd kan-
sallisten sSdnnosten yl6puo-
lelle.

EY-asetusten kautta meidiin
pitdisi p66std selw54rteen siit6,
minkd maan lainsiiiidiint6ii
kuhunkin Euroopassa liikku-
vaan t5rontekijiiiin tai yritt6-
jAiin itse asiassa sovelletaan.
Asetuksilla taataan ns. lain-
valintasiiiintojen lisiiksi tieQrt
perusoikeudet, kuten kansa-
laisten yhdenvertaisuus ja
etuuks ien rnaastawienti.

EY-tuomioistuin on piiiit6ksis-
sidn antanut EY-lains diitdjdlle
oikeuden rny6s asettaa tiett;4'6
rajoituksia kansallisille lain-
siiiidiinn6ille, muun muassa
elSkkeiden yhteensovitus-
s6dnn6ksille. PdSosin oikeu-
det eldkkeisiin ja niiden miid-
rdt mddrdytyvdt edelleen kan-
sallisten siiinn6sten rnukaan.

Aloitteesta
sitovaksi normiksi
Olettakaamme kuitenkin, ett[
meiti kiinnostaisi vaikuttaa
itse asetusten sisiilt66n. |ottavoisirnme tydntiiii lusik-
karnme soppaan, meidSn on
tiedettiivii, kuinka piiiitoksiii
EY:ssii ja ETAssa tehddiin.

ETA-sopimuksessa on sovittu
(99 artikla), ettd komissio ottaajo valmisteluvaiheessa huo-

o

x

v

T\rloksena on monipolvinenMoniporvinen i::'?il?*:iff 3lr?llTi.Y,i,'J:ETA-sopirnus sen " p6ytdkirib;a 3a^ liitteitii
Sopimusta Euroopan talous- kuin liitteissi rnainittuja s66-
alueesta on sanottu yhdeksi d6ksie. Kun sopimuksen liit-

Siirt!4yk6 lainsdHddntovalta Suo-
mesta Brysselin toimistotornien
kiiytdville Euroopan talousalueen,
ETAn, tullessa voimaan. Vai pfri-
semmek6 Suomesta kiisin tyontd-
mddn jalkamme oven vdliin edus-
kunnan vdylien kautta. Kuka
ETAssa oikein kdskee ja missii to-
delliset pddtrikset syntyvat?

Varmaa on se, ettduusienasetus-
ten ja direktiivien aloiteoikeus on
vain EY-komissio!!a.

'r td.
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komissio
-asiantuntijat
-etupiirit

kornissio

ETA-sekakomitea

EY-parlamentti,
talous- ja sosiaali-
neuvosto

COREPER,
tyoryhm?it

EY-neuvosto

EY

aloite ja
valmistelu

virallinen
esitys

ETA-konsensus

lausunto-
kierros

poliitLinen
valmistelu

lopullinen
konsensus

sitovat
normit

rnioon EFlA-rnaiden rnielipi-
teet kuulernalla EFTA-maiden
asiantuntijoita samalla tavoin
kuin se kuulee EY-rnaidenkin
asiantuntijoita. Tdrnd on ep6-
virallista tietojenvaihtoa, sill6
asioiden valmistelu EY-komis-
siossa on salaista,

Eduskunnan
kiisittelyyn
ennen lopullista
hyviiksymistii
Kun komissio antaa EY:n neu-
vostolle virallisen ehdotuksen
asiasta, antaa se sarnalla tie.
don ehdotuksesta EFTA-valti-
oille. Suomessa valtioneu-
vosto wie asiasta tiedon edus-
kunnan suurelle valiokun-
nalle. Suuri valiokunta antaa
edelleen ehdotuksen asian-
omaisen erityisvaliokunnan
kdsiteltivdksi. Eduskunnalla
on ndin ollen mahdollisuus
ottaa asiaan kantaaja sitoutua
siihen poliittisesti, ennen
kuin asia on virallisesti hyvdk-
sytty ETA-sekakomiteassa.

Suomi voi taruittaessa yritt66
vaikuttaa esimerkiksi rnuihin
EFTA-maihin diplomatian
keinoin, jos asiaan haluttai-
siin muutoksia. Vaikka edus-
kunta voi periaatteessa seka-
komitean pddt6ksen jdlkeen-
kin olla hyviiksymlittd lakia,
se lienee varsin epdtodenni-
kdinen vaihtoehto.

Siksi on tdrkedd, etti edus-
kunta pdiisee jo aikaisemmas-
sa vaiheessa kdsittelemdin
asiaa. Suuren valiokunnan

ETA-p66t6ksentekoj irj estelmi

ETA

tiopiiiv6jtirjestyksen rnuutos-
esitykseen. Malli suuren valio-
kunnan kiiyttdmiselle on saa-
tu Tanskasta.

Vaikuttarnisen paikka
Brysselissii
Totta siis on, etti vaikuttami-
sen pEdkallonpaikka on Brys-
seliss6. Suornesta kiisin piiii-
see kuitenkin ty6ntdrnddn ja-
lan oven viliin eduskunnan
v6ylien kautta, jollei halua
laittaa ornaa agenttia lobbaile.
maan Brysseliin. Kornission
valrnisteluvaiheessa tapahtuu
pd5osa tisti paljon puhutusta
lobbauksesta.

Uusien asetusten ja direlctii-
vien aloiteoikeus on yksin-
omaisesti kornission k6sissii,
joten jos jotakin haluaa alulle,
on lobbailun avulla saatava
komissio vakuuttuneeksi asi-
an tarpeellisuudesta. Kaiken
kaikkiaan piidt6ksentekome'
kanismi on hidas jabyrokraat-
tinen ja tdssd esitettyi moni-
mutkaisempi.

Suomella ei vielti ETA-vai-
heessa ole omia virkamiehid
EY-komission koneistossa,
rnutta liityttyiiiin Euroopan
liiton jdseneksi Suomen pi-
tdisi saada omat byrokraattin-
sa muiden joukkoon.

ETA-sopirnus
suomalaisen
lainsdiidtinnon edelle
Suomessa eduskunta hyviik-
syy sekakomitean pddt6ksen
kuten normaalin kansainvdli-

EFTA

tietojenvaihto
-asiantuntijat

EFTA-neuvosto
-Suorni: suuri
valiokunta

EFTA-Iausunnot

EFTA-neuvosto

EFlA-maiden ornat
parlamentit

jotka vastaavat meillti lakeja,
ovat hyvtiksynndn jilkeen
suoraan sovellettavaa oikeut-
ta Suornessakin ja niilld on
v6lit6n oikeusvaikutus. Sen
mukaan yksityinen kansalai-
nenkin voi vedota asetuksesta
ilrneneviiiin oikeuteen. Toi-
saalta tuomioistuimet ja vi-
ranornaiset ovat velvolliset
asetusta noudattamaan. Toi-
sin kuin asetukset direlctiivit
teyryy erikseen saattaa osaksi
suornalaista lainsE6ddntdd eli
implementoida.

ETA-sopimuksella ja siihen si-
siiltyvillii siiiid6ksillii sek5 se.
kakomitean piiiit6ksillii on
etusija suomalaiseen lakiin ja
asetukseen ndhden. Niitd on
lisiiksi tulkittava EY-tuomiois-
tuimen osoittamalla tavalla.
Euroopan liiton jisenvaltiona
kansallinen hyviksymispro-
sessi jii6 pois, ja asetus on EY-
neuvoston hyvtiksynniin jiil-
keen lakina meilli voimassa.

Ohjevuoret asetuksia
tulkitsernaan
Entd ne ohjevuoret sitten? Ei-
vdtk6 herrat osaa tehdi kun-
non lakeja Brysselissi?

Erityisesti sosiaaliturvan alal-
la, kun kyse on vain koor-
dinaatiolainsiidiinn6std, on
kerrottava lakeja soveltaville
ihmisille Suomessa, mik6
merkitys asetuksella on juuri
heidiin kannaltaan. Lisdksi on
selvitettdvd, miti EY-tuornio-
istuirnen tapauksia pitiiisi ky-
seistdL s55nn6sti tulkitessa ot-
taa huomioon. TSssd esimerk-

ta 7248/92,joka muuttaa ase'
tuksen 74O8/7L artiklaa 46 c:

"Jos erilaisten etuuksien tai
muun tulon saaminen johtaa
yhden tai useamman 46 arLik-
lan 1 kohdan a alakohdan i
alakohdassa tarkoitetun etuu-
den ja yhden tai usearnman
46 artiklan 2 kohdassa tarkoi-
tetun etuuden pienentiimi-
seen, keske5rtt6rniseen tai pe-
ruuttamiseen, noudatetaan
seuraavia s56nt6j6:
a) jos kyse on 46 artiklan 1
kohdan a alakotrdan i alakoh-
dassa tarkoitetusta etuudesta
tai etuuksista, rn66rdt,joita ei
rnaksettaisi sovellettaessa an-
karasti kyseessd olewien jisen-
valtioiden lains6iiddnt6jen
pienentiirnistd, keskeyttiirnis-
tA tai perrruttarnista koskewia
sddnn6ksi6, jaetaan niiden
etuuksien lukurniidrdlld, joi-
hin pienentiirninen, keskeyt-
t6rninen tai peruuttaminen
kohdistuu..."

Selwisik6hiin, ettd kyse on tyci-
eldkejdrjestelrniin niikdkul-
rnasta katsottuna SOLITA-
elSkkeiden yhteensovitta-
rnisesta ja yhteensovittami-
sen rajoittarnisesta?

Asiasta kiinnostuneet kuule
vat tdstd enemrndn, kun edel-
16 kuvattu piiSt6ksentekopro-
sessi p66see ETAssa kilmtiin
ja \zseinen s52inn6s hyviiksy-
tiin ensin ETA-sekakomite'
assa ja sitten eduskunnassa.
Tdllaisia s56nn6ksi6 selvitel-
tdessd ohjepinot tahtovat vd-
kisinkin kasvaa luvattoman
korkeiksi. Suornalaiseen lain-
sdiddnt6tyyliin tottuneena
rohkenee sanoa, ettdvoisi nuo
EY-sd6doksetkin selvemmin
laatia. Niiden kanssa on joka
tapauksessa opittava eld-
m66n, piti niistd tai ei.

Lopuksi lohdun sana niille lu-
kijoille, jotka joutuvat puurta-
maan ETAn sosiaaliturva-asi-
oiden kanssa. Usealta taholta
on kerrottu, ettd sosiaaliturva-
lainsiiiddnt6 on EY:n ja ETAn
monimutkaisinta lainsdidin-
t6ii. fos siis olette tosiel6mdssi
onnistuneet selvittdmddn,
kuinka yksittiiinen ETA-ty6n-
tekijii tulee vakuuttaa tai
kuinka hdnen elSkehakemuk-
sensa Euroopassa liikkuu, te
olette jo nyt todellisia sosiaa-
liturvan ETA-asiantuntijoita!

OUTI LEHMUS
Eldheturuakeskuhsen

Iahioso.ston
ghteAspddhihki)

tehtdvien muutos sisdltyy val- sen sopimuksen. Asetukset, ki tosieliirnisti, ote asetukses-
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Eteld-E u rooppg kdriessd
VANHUUSELAKKEIDEN

TASOATUTKITTU
EUROOPAN LIITON MAISSA

Eri maiden elSke-etuuksia vertailessaan lukiia on
ymmdlldin. Mielenkiintoisen ja vertailukelpoisen
kuvan pakollisten eldkkeiden tasosta Euroopan
liiton maissa antaa Eurostatin tutkimus. Sen mu-
kaan Eteld-Euroopan maiden van huuseldkkeet ki-
puavat ldhimmdksi keskipalkkoja.

Euroopan liiton tilastotoi-
misto Eurostat on julkaissut
selvityksen, jossa pyritiitin an-
tamaan vertailukelpoista tie.
toa eri j[senmaiden vanhuus-
eldkkeiden tasosta (Old Age
Replacement Ratios, Vol.1,
Eurostat, sarja 5D, 1993). Kos-
ka tutkimus koskee Euroopan
yhteis6n aikaista tilannetta,
kiiytetiiiin jatkossa vield van-
haa tuttua nimed.

Ttrtkimuksessa on selvitetty
yleisistd eliikejdrjestelrnistd ja
pakollisista lisdeliikejdrjestel-
rnistd maksettavien vanhuus-
eldkkeiden tasoa suhteessa yk-
sityisen sektorin teollisuus-
ty6ntekij6iden keskipalkkaan
eri jdsenmaissa. Alkavaa el6-
ketti verrataan tydntekijiin
loppupalkkaan eri tulota-
soilla. Eldkkeiden on oletettu
alkaneen 1.1.90 ja loppupalk-
kana on kiiytettyvuoden 1989
teollisuusty6ntekij6iden keski-
palkkoja. T\rlotasoiksi on ole.
tettu kaksikolmasosaa, 100 ja
200 prosenttia keskipalkasta.

Brrrttoelfikkeen

ollisuustyontekij iin bruttokes-
kipalkkaan EY-rnaissa oletta-
en, ettd henkil6llii on oikeus
tdyteen eldkkeeseen. Tdyteen

suhdebmttopalkkaan verran
BruttoelSkkeess6 suhteessa
bruttoloppupalkkaan on suu-
ria maiden viilisiii eroja. My6s
tdyden elSkkeen saamiseksi
vaadittava vakuutusaika vaih-
telee huomattavasti.

eldkkeeseen vaadittava va-
kuutusaika eri j6senmaissa on
esitetty taulukossa 2.

Korkeimmaksi korvaavuusas-
te nousee Eteli-Euroopan
maissa - Espanjassa, Italiassa,
Kreikassa ja Portugalissa.
Ndissd maissa tdyden el6k-
keen saa lisdksi lyhyemmdllS
vakuutusajalla kuin muissa
jdsenmaissa. Espanjassa, Krei-
kassa ja Portugalissa palkkata-
so on kuitenkin selvityksen
mukaan huomattavasti rnata-
lampi kuin muissa yhteisdn
rnaissa. Pieneen palkkaan ver-
raten eliikkeen tdytyykin siksi
olla korkea, jotta sillS ylipfitin-
s5 eliiisi.

Italiassa palkat vastaavat
muun Euroopan tasoa. Italias-
sa onkin tdmdn vuoden alussa
tullut voimaan uudistus, joka
tulee leikkaamaan uudistuk-
sen jdlkeen karttuvien eldk-
keiden tasoa merkittdvisti.

My6s Kreikassa on toteutettu
wuoden alusta elSkeuudistus,
jolla eldkkeiden tasoa jonkin

leikataan.

Matalimmiksi korwaavuusas-
teet jdivdt maissa, joissa eldk-
keet muodostuvat p66osin ta-
sasuuruisista osista - Irlannis-
sa, Isossa-Britanniassa, Hol-
lannissa ja Tanskassa. Tasa-
osasta johtuen korvaavuus-
prosentti my6s laskee ntiissd

taso nousee enernmdn kuin
muissa maissa, jos elikkeen-
saajalla on huollettava puoli-
so.

Taulukossa 1 on esitetty yksi-
ndisen mieseldkkeensaajan al- maissa jyrkirnmin tulojen kas-
kava bruttoelSke suhteessa te. vaessa. Toisaalta eldkkeiden
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Nettoeldkl<een suhde
nettopalkkaan
Bruttoeldkkeitti j a bruttopalk-
koja vastaavat nettoelSkkeet
suhteessa nettopalkkoihin on
esitetty taulukossa 3. Korvaa-
vuusasteet nousevat kaikissa
maissa ja kaikilla kolrnella tu-
lotasolla huornattavasti. Nou-
su johtuu siitti, ettd elEketulos-
ta maksettavat vakuutusrnak-
sut ovat kaikissa kahdessatois-
ta maassa selvisti pienernrndt
kuin palkasta maksettavat
maksut. ProgPessiivisesta ve
rotuksesta johtuen my6s vero-
prosentit jiiiivdt rnatalarnrnik-
si.

Taulukkoon 4 on koottu sosi-
aalivakuutusmaksut, verot ja
nettopalkka teollisuust5rdnte-
kijdn keskiansiota vastaavasta
palkasta vuonna 1989. Tiillai-
siin tuloihin perustuvasta
eldkkeestii perittdvdt maksut
ja nettoeldke on kuvattu taulu-
kossa 5. Maksut ja verot on
vdhennettSr pddsddnt6isesti
1.1.1990 tasoisina.

Eldketulosta peritddn sosiaali-
vakuutusmaksua seitsemdssd
maassa. NdissSkin maksu on
varsin pieni, lukuunottamat-
ta ehkd Saksaa, jossa se on 6
prosenttia. Maksut perit66n
yleensd elSkeliiisten sairaus-
vakuutuskulujen kattami-
seen.

Pakollisista elikejiirjestelmis-
td maksettavat eliikkeet jddvdt
my6s usein niihin tulorajoi-
hin, joissa veroprosentti on
hyvin alhainen. Saksassa laki-
siiiiteisesti eldketulosta ei pe.
ritd veroa lainkaan.

Nettokorvaavuusasteissa sdi-
lyy ptitipiirteissddn sama maa-
jakauma kuin bruttokorvaa-
vuusasteissa. Korkeimmat
korvaavuusprosentit ovat
Kreikassa, Espanjassa, Porfu-
galissa ja Italiassa. Keskiryh-
rndn muodostaviin maihin -
Ranskaan, Luxemburgiin,
Saksaan ja Belgiaan - ndhden
erot kuitenkin kapenevat
etenkin teollisuusty6ntekijdn
keskipalkkaa vastaavalla ja si-
td alemmalla tulotasolla. Sen
sijaan alimman koryaavuus-
tason maat -Irlanti, Iso-Britan-
nia, Hollanti ja Tanska - erottu-
vat edelleen omana ryhmd-nddn. Tanskassa kuitenkin
nettokorvaavuusasteet ovat
selvdsti bruttoasteita parem-
mat.

TiiydentSvtit
jiirjestelyt
hankaloittavat
vertailtua
Eurostatin tutkimuksessa on
pyritty l6ytiimiiiin menetel-
m6, jolla eri rnaiden el?iketur-
van tasoa voitaisiin verrata
keskenddn. T\rtkimuksella on
kuitenkin useita rajoituksia,
jotka on my6s selkedsti tuotu
esiin.

Keskeisimpiii ongelmia tissii
kuten muissakin vertailuissa
on, ettii lakisddteisid ja pakolli-
sia lisdeliikejdrjestelmid t6y-
dentdvien tyonantajakohtais-
ten ja tiiysin yksityisten el6ke-
j 6rj esteryl- e n merkityst6 elSke
ajan tuloissa ei voida ottaa
huornioon. Paitsi, ettd tdyden-
tiiviit eliikejiirjestelyt vaihtele
vat sisdll6ltddn ty6nantaja- ja

yksil6kohtaisesti, my6s nii-
den yleisyydestd on vaikea
saada tdsrndllisii tietoj a.

Ttiydentiiviit jtirjestelyt ntiyttti-
vdt kuitenkin olevan siti ylei-
sempi6, mitd matalammaksi
lakisEdteinen ja muu pakolli-
nen eldketurva jiiti. T!6nanta-
jien jiirjestiirndn eldketurvan
yleisyyttii on tarkasteltu tutki-
muksen maakohtaisessa osas-
sa. Erilaisten esimerkkioletta-
musten avulla on my6s arvioi-
tu sen vaikutusta elikkeiden
korvaavuustasoihin.

T\rtkimuksen pakollisten
eldkkeiden korvaavuusasteet
kuvaavat tilannetta eldkkeen
alkamishetkellii. Ne eivdt si-
ten anna kuvaa korvaavuus-
tason muuttumisesta eldk-
keellioloaikana. Eldkkeiden
tarkistusmenettelyt vaihtele.
vat jossain mddrin eri jiisen-
maissa ja voivat siten rnuuttaa
maiden vdlisii asetelmia el6-
kevuosien karttuessa.

Vertailussa on otettu huorni-
oon ainoastaan rnaksettavat
elikkeet. Muut eldkeliiisille
rnaksettavat etuudet, kuten
asumistuki, vaikuttavat nekin
osaltaan eldkeliisten todelli-
seen toirneentulotasoon ja
hankaloittavat eri rnaiden
vilisii vertailuja.
Pohjoisrnaistakin
on tietoa
Mielenkiintoisen vertailukotr-
teen Pohjoisrnaihin antaa NG
SOSKO:n viirne vuonna iI-
mestynyt tutkirnus "Sosial
trygghet i de nordiske land".
Siindkin vantruuseldkkeiden

tasoa on verrattu teollisuus-
ty6ntekij6iden keskipalkkoi-
hin. Aivan vertailukelpoisia
aineistot eivit ole, mutta kar-
kealla tasolla vertailua voita-
neen tehd6. NOSOSKO:n ai-
neistossa palkkatiedot ovat
vuodelta 1990 ja ne koskevat
rniesty6ntekij6iden palkkoja.
Eurostatin palkoissa mukana
ovat sekd miehet ettd naiset.

Vanhuuseldkkeiden nettokor-
vaavuusasteet Pohjoisrnaissa
ovat eurooppalaista keskita-
soa: Islannissa 82, Norjassa 70,
Ruotsissa 70, Suornessa 58
prosenttia ja Tanskassa NG
SOSKO:n rnukaan 56 prosent-
tia. Prosentit koskevat yksi-
ndisti eldkkeensaajamiestd,
jolla on oikeus tiiyteen eliik-
keeseen. Mukana ovat samoin
kuin ELrnaissa peruseldkkeet
ja lakisSdteiset lisdeliikkeet.
Palkkataso on teollisuusty6n-
tekijiin keskipalkka.

Suomen osalta on syytii huo'
mata, etti korvaavuuspro-
sentti olisi korkeampi, jos ole-
tuksena olisi ollut tdysi van-
huuseldke jiirjestelrndn olles-
sa tdysin voirnassa eli 40 va-
kuutusvuoden jdlkeen. Tdtd
kuvaa tdyden ty6kyvytt6-
myyseldkkeen korvaavuusas-
te, joka on vastaavassa tilan-
teessa 70 prosenttia.

Taulukko 1. Bruttoeldke suhteessa bruttopalkkaan
EY-maissa 1990

2/3xkp* lxkp* 2xkp* Vuotta

Belgia
Espanja
Hollanti
Irlanti
Iso.Britannia
Italia
IGeikka
Luxemburg
Portugali
Ranska
Saksa
Tanska

59
90
50
44
42
7B
LL2
76

78
55
51

47
90
33
29
33
7B
9B
b/
77
69
53
34

Jb
90
L7
15
23
82
B7
54
lt
59
59
L7

Belgia 45
35
40
40
45
35
55
40
37
37,5
45
40

Espanja
Hollanti
Irlanti
Iso-Britannia
Italia
Kreikka
Luxernburg
Portugali
Ranska
Saksa
Tanska

* Osuus teollisuust5r6ntekijdn keskipalkasta (kp). Yksindinen
mieseldkkeensaaja, jolla oikeus tiiyteen eldkkeeseen. Liihde:
EUROSTAT,1995
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Taulukko 2. Tiyteen eldkkeeseen
edellyttdvd vakuutusaika miehilld
EY-maissa 1990



Taulukko 5. Nettoeldke suhteessa nettopalkkaan
EY-maissa 1990

2/3xkp* lxkp* 2xkp*
Belgia
Espanja
Hollanti
Irlanti
Iso-Britannia
Italia
Kreikka
Luxemburg
Porhrgali
Ranska
Saksa
Tanska

81
98
66
57
55
91
L25
86
89
96
72
83

I

73
97
49
42
44
89
10
78
94
88
77
60

53
97
27
26
50
94
97
69
to2
75
OJ
37

* Osuus teollisuustSr6ntekijdn keskipalkasta (kp). Yksiniiinen
eliikkeensaaja, jolla oikeus t6;rteen eliikkeeseen. Ldhde: EU-
ROSTAT,1995.

I Taulukko 4. Sosiaalivakuutusmaksut, verot ja nettopalkka
I teollisuusty6ntekij6n keskiansioista IiY-rnaiisa 1990',

yksiniinen tulonsaaja

Vakuutusmaksut Vero Nettopalkka
%%%

Belgia
Espanja
Hollanti
Irlanti
Iso-Britannia
Italia
Kreikka
Luxemburg
Portugali
Ranska
Saksa
Tanska

Taulukko 5. Sosiaalivakuutusmaksut, verot ja nettoeldke
EY-rnaissa 1990*

Vakuutusrnaksut Verot Nettoelike
%%%

Belgia
Espanja
Hollanti
Irlanti
Iso.Britannia
Italia
Kreikka
Luxemburg
Portugali
Ranska
Saksa
Tanska

' Eldkkeen perusteena teollisuusty6ntekijdn keskipalkka,
yksiniinen eldkkeensaajamies

SINIKKA I"AITINEN
Eldheturu ohz skuhs en tuthij a

0
10
3
2
0
74
5
L2
0
2
0
5

L3
6
L2
BII
73
12
11
18
18
c

0
0
2
2
0
0
3
2
0
2
6
0

22
10
23
26
1B
16
1
15
7
I
18
43

65
B4
64
66
74
/b
85
73
82
75
64
54

100
90
95
96
100
B6
93
B5
100
95
94
97

I(Hsdna Issakainen
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Su ku polvien til in pitoharioitus
Yhdysvalloissa

Julkisen talouden tutki-
muksessa on viime
vuosina kehitelty suku-
polvitilinpitoa. Sen ta-
voitteena on arvioida,
miten julkisen talouden
alijHdmd, verot, tulon-
siirrot ja muut kustan-
nukset vaikuttavat eri
sukupolvien vdliseen
tulonjakoon.

Menetelmiii ovat kehitelleet
Yhdysvalloissa Alan ]. Auer-
bach, ]agadeesh Gokhale ja
Laurence ]. Koflikoff. Vastaa-
vaa tilinpitoa ollaan Valtion
taloudellisessa tutkirnuskes-
kuksessa sovittamassa my6s
Suomen oloihin, Ensivuonna
saataneen tuloksia ndistii en-
simmiiisistii kokeiluista.

Sukupolvien veroaste
Sukupolvitilinpidon ensi vai-
heessa yhdysvaltalaiset tutki-
jat katsoivat julkisen selctorin
vaikutuksia nykyhetkesti
eteenpdin: miten paljon teh-
dyistii ptitit6ksistd lankeaa eri
sukupolvien ja syntymiitt6mi-
en sukupolvien maksettavak-
si. Lisdksi arvioitiin eri poli-
tiikkavaihtoehtojen (menojen
leikkaukset tai lis6verot) vai-
kutuksia sukupolvien rasituk-
seen. T\.rtkijoiden uusin las-
kelma on ulottanut tarkaste
lun kaikkien elossa olevien
sukupolvien elinkaaren yli.
Laskuharjoituksen tuloksena
on saaatu eri sukupolvien
elinikdinen nettoveroaste.

Kuvassa on yhden
esimerkkilaskelman

tiillaisen
tulos.

sesta historia-aineistosta. T\r-
lopohjana on voitu kayftee
vain tydtuloja, koska perin-
ndistii ja pii?ioman arvonmuu-
toksista ei ole ollut sukupolvi-
aineistoa.

Verot kasvavat,
rnutta rny6s
tulonsiirrot
ja saadut palvelut
)ulkisen sektorin rnerkit5zs on
kasvanut my6s Yhdysvallois-
sa. Kolrnen wiirne vuosilgrrn-
rrlenen aikana syntyneiden
sukupolvien tuloista jo kol-
mannes siirtyy julkiseen kulu-
tukseen. Viel6 vuosisadan
alkupuolella syntyneilli net-
toveroaste jdi runsaaseen 20
prosenttiin. |ulkinen kulutus
haukkaa siten 10 prosentLiyk-
sikk6ii enemmin nykyisten
sukupolvien tuloista verrattu-
na vuosisadan alussa synty-
neisiin. T\ron osuuden vasta-
painona nykyisten nuorten
sukupolvien saamat julkiset
palvelut ovat parernmat, inf-
rastruktuuri toimivampi ja
julkinen talous tarjoaa enem-
m6n ty6paikkoja.

Elinitin veroaste, To

tOL r l

valloissa tdll6 vuosisadalla
kasvanut 25 prosentista 45
prosenttiin tuloista. Vuonna
1900 syntyneelle sukupolvelle
palautui tulonsiirtoina vain
5,3 prosenttia tuloista. Nylqri-
set sukupolvet saavat vero-
jensa vastineeksi noin 12 pro.
senttia tuloista takaisin erilai-
sina tulonsiirtoina.
Laskelrnissa vielii
kehittiirnistii
Tilinpitolaskelmia voidaan
tissd vaiheessa pit66 viel6 ko-
keellisina ja suuntaa antavi-
na, Tehtyjen laskelrnien suu-
rin puute on, etti niissii on
voitu ottaa truomioon vain ra-
hasiirrot: kansalaisten rnaksa-
matverot ja saamat sosiaaliset
tulonsiirrot. Laskelrnia o1-
laankin kehittdrniissd siihen
suuntaan, ett6 julkisen sekto'
rin kulutusrnenot kokonai-
suudessaan kohdistettaisiin
eri ikdluokille. Mielenkiintoi-
nen ongelrna on esirnerkiksi
se, missi miiiirin maanpuo-
lustukseen ja jiirjestyksen yllii-
pitoon kiiytetyt menot ovat
kohdistettavissa eri ikdluok-
kiin.

pienempi kuin potrjoismaisis-
sa hyvinvointivaltioissa, mis-
si lasten pdivdhoito sekd
muut sosiaali- ja terveyspal-
velut vievit suuren osan jul-
kisista rnenoista. Hyvinvoin-
tipalvelut ovat tulonsiirtojen
tavoin melko helposti koh-
dennettavissa eri ikiiluokkiin.
Keskustelua syntlmee kuiten-
kin esimerkiksi siitii, tuleeko
piiiviihoitopalvelujen hyoff
lapsille vai vanhemmille.
Kaikki verot ja tulonsiirrot ei-
vdt ole yksikisitteisesti jaetta-
vissa kotitalouksien jdsenille.
On gelrnia syntyy esimerkiksi
vdlillisten verojen kohdenta-
misessa.

Pelkdst66n tulonsiirrot sisiiltii-
v5 laskelma sopii Yhdysvalto-
jen oloihin. Pohjoismaisessa
hyvinvointivaltiossa julkisen
palvelutuotannon merkitys
hywinvoinnin turvaajana on
kuitenkin merkittdv6. Mene'
telrnin jdrkevii soveltarninen
esirnerkiksi Suornen oloihin
edellyttiiAkin, ettS julkispal-
velujen hyvinvointivaikutus
otetaan laskelrnissa huomi-
oon.

Elinkaaren yli ulottuvassa tu-
lojen ja verojen yhteenlaskus-
sajoudutaan eri vuosien raha-
m65r6t diskonttaamaan ikti-
luokan synt5rrndvuoteen, Kdy-
tetty diskonttokorko vaikut-
taa keskeisesti saatuihin tu-
loksiin. Korkea korko tekee
ajallisesti kaukana olevat ra-
harnddriit vdhiipiit6isiksi j a ko-
rostaa tarkasteluhetken l6hel-
le olevia tuloja ja veroja.
Amerikkalaisten tutkijoiden
kiiyttiimn 6 prosentin reaali-
nen diskonttokorko tuntuu
suornalaisesta korkealta. Il-
rneisesti sille on sikiildisissd
oloissa perustelunsa. Suomen
oloissa laskelrna kannattaisi
tehdd kiiyttiien erisuuruisia
diskonttokorkoja, jolloin kor-
kokannan vaikutus olisi ndky-
vissd.

BO LUNDQVIST
Eldheturuakeskuksen

erifuistuthiia

Vdlittomien ja vdlillisten vero- Yhdysvalloissa- julkispalvelu-
jen kokonaiirnddri on Yhdys- jen osuus on huomattavasti

Elinikdinen bruttoveroaste, saadut tulonsiirrot ja nettovero-
aste Yhdysvalloissa eri vuosina syntyneillS.

40l

30

Bruttoverot -

Nettoverot 
,

T
t l

ulonsiiirot

Siinii on tdll6 vuosisadalla 20
syntyneiden sukupolvien ko
ko elinidn nettoveroaste Yh-
dysvalloissa. Kunkin sukupol- 10ven tulot, maksetut verot ja
saadut tulonsiirrot on diskon-
tattu s5mtyrndvuoteen ja las-
kettu verojen ja tulonsiirtojen
erotuksen suhde tuloihin.
Menneis5ryttd koskevat tiedot
on koottu kdytettivissii ollees-
ta osittain varsin puutteelli-

ir
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Ulkomaantyon
vakuuttaminen
iaeldkepalkka

Ensi vuoden alusta on
tyontekijdin eldkelakei-
hin tulossa omat pykti-
ldnsd ulkomaanty<in va-
kuuttamisesta niissd ta-
pauksissa, joissa sosi-
aaliturvasopimusta ei
ole. Samaan aikaan tule-
vat voimaan sSSnncikset
siitti, miten mSdrdtd6n
eldkepalkan perusteena
kdytettdvd tyciansio, ku n
ty6ta tehdddn ulkomail-
la.

HELENATAPIO
Ekihearuahcshuhsstt

lnkiosaston
upulaiso sostop dfrUihhii

T!6elikelaeissamme ei ole ol-
lut s66nn6ksi6 niiden ulottu-
vuudesta ulkomailla tehtS-
viiiin ty6h6n. Sosiaaliturvaso-
pimuksissa, joita Suomella on
muiden maiden kanssa, on
sitd vastoin sovittu rny6s siit6,
missd hoidetaan jommassa
kummassa sopijavaltiossa tyG
td tekevin eliketurva.

Soveltaminen perus-
tunut Eliiketurva-
keskuksen ohj eisiin...
KunTELja LEL aikoinaan s66-
dettiin, ei niihin otettu erik-
seen sd6nndksiii siitii, mikd on
suomalaisen ty6elSketurvan
ulottuvuus silloin, kun ty6nte
kijii on ty6ssi ulkomailla ja
t5r6suhteella on liittymiikoh-
tia Suomeen. Soveltamisalaa
jouduttiinkin tdlti osin k6y-
tinn6ssd tdsmentdrndiin. Elii-
keturvakeskus antoi ty6eliike
laitoksille yleiset ohjeet ulko-
maant5r6n vakuuttamisesta j o
vuonna 1965.

Tldeliikelakien soveltaminen
ulkomailla tehtdviidn ty6h6n
sidottiin siihen, etti sekd t5r6n-
antaja ettd ty6ntekijd ovat sue.
malaisia. Suomalainen ty6n-
antaja mddriteltiin niin laajas-
ti, ettd se kdsitti my6s suoma-
laisen yhti6n ulkomaisen t5r-
t6ryhti6n. T)rtiiryhti6n palk-
kaarnille Suomen kansalaisil-
le on siten pitiinyt jiirjesttiii
Suomen ty6eliikelakien mu-
kainen eldketurva, vaikka he
olisivat ulkomailta palkattuja.

..ja sosiaaliturwa-
sopimuksiin
Suomi ryhbri SGluvun alussa
solmimaan uudenlaisia kan-
sainvdlisii sopimuksia sosiaa-
liturvan alalla. Niissi on mySs
vakuuttamista koskevia md6-
riiyksiti. Niimti m66rdykset
syrj iiyttivit kansalliset lakim-
me ja niiden soveltamisessa
vakiintuneen kdytdnn6n.

Sosinnlifu rvasopirnuksissa p66-
s6dnt6 on, ettii ansioty6hdn
perustuva sosiaaliturva, ku-
ten eldkevakuutus, hoidetaan
siin6 sopimusmaassa, jossa
tydntekijti kulloinkin tekee
ty6t6. T!6ntekij6, joka on vain
tilapiiisellii ty6komennuksel-
la toisessa maassa, voi kuiten-
kin pysy6 vakuutettuna l6ht&
maassa. Komennusaika on ra-
joitettu ja vaihtelee eri sopi-
muksissa. Tavallisesti se on 1-
2 vuotta. Muissa tapauksissa
ty6skentelyrnaassa vakuutta-
misesta on mahdollista poike.
ta edellyttflen, ett6 sopimus-
maiden asianomaiset viran-
omaiset sen hyviksyv6t.

]os ty6ntekiji siis tekee ty6td
maassa, jonka kanssa Suomel-
la on sosiaaliturvasopimus,
ratkaistaan sopimuksen pe-
rusteella se, kumrnan rnaan
lain mukaan hiinen eldketur-
vansa jdrjestet66n. ]os sopi-
mus johtaa siihen, ettii mak-
sut on maksettava ty6skente-
lymaahan, ei ty6ntekijtistii
suoriteta tiiltii ajalta TEL, LEL
tai TaELmaksuja.

ETA-sopirnus
Kun ETA-sopimus tulee voi-
[raan, korvautuvat aikaisem-
rnat sosiaaliturvasopimukset
suurimrnalta osin EY-asetuk-
silla 1408/71 ia 574/72. Niimii
asetukset vastaavat luonteel-
taan monenvdlistd sosiaalitur-
vasopimusta. Niissd m66r5-
t6iin, rninkd maan lainsiddiin-
t6e sovelletaan ETA-maan
kansalaiseen, joka ty6skente-
lee jossakin ETAn jdsenmaas-
sa. Miidrdykset ovat periaat-
teiltaan samat kuin aikaisem-
missa sopirnuksissa. Pdds66n-
ton6L on vakuuttarninen t5rds-
kentel;rmaassa, rnistd poike-
taan rnm. lShetetfien tyonte
kij6iden osalta tai poikkeuslu-
win.
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fllkornaista sovel-
tarnista koskevat
lainrnuutokset
Ensi vuoden alusta lukien tu-
levat voirnaan TEL:n, LEL:n ja
TaEL:n uudet soveltarnisala-
sddnn6kset. Ne koskevat sel-
laisia ulkomaanty6ssd olevia
ty6ntekij6itii, joihin ei sovelle.
ta sosiaaliturvasopimusten tai
EY-asetusten lainvalintasidn-
noksiii. Uusia siiiinn6ksiii so-
velletaan 31.72.L993 jilkeen
alkavaan ty6h6n ulkomailla.

T!6ntekijii, joka tekee ty6t5
ulkomailla suomalaisen t5r6n-
antajansa lShettdmini ja tyG
suhteessa tiihiin, on vakuutet-
tava Suomen ty6eldkelakien
mukaan. Tiitd velvollisuutta ei
poista se, ettd vakuutusmak-
sut joudutaan mahdollisesti
maksarnaan my6s ty6nteko-
maassa.

T!6nantaja voi kuitenkin saa-
da vapautuksen meiddn la-
kiernme mukaisesta vakuut-
tarnisvelvollisuudesta ulko.
maanty6n jatkuttua kaksi
vuotta, jos hdn on jirjestiinyt
tyontekijiille vastaavan eldke
turvan muulla tavoin.

Uudet sS6nn6kset supistavat
vakuuttarnisvelvollisuutta ai-
emmasta tapauksissa, joissa
tySnantajan on suomalaisen
yhti6n ulkomainen tlrtiiryh-
ti6, sarnoin kuin paikalta pal-
kattujen osalta. Toisaalta ulko-
maille liihetettdvdltti tyonteki-
jnltii ei en65 edellytetd Suo
rnen kansalaisuutta tai pysy-
viid asumista tiiill5, jotta hdn
voi kuulua Suornen ty6el6ke
lakien piiriin.
Erliissd tapauksissa suomalai-
nen ty6nantaja voi jiirjestiiii
ulkomaanty6stii TEL:n, LEL:n
tai TaEL:n mukaisen eliketur-
van sellaiselle ty6ntekijiille,
jota ndmd lait eivdt pakollises-
ti koske. Tiirni on rnahdollista
esimerkiksi silloin, kun ty6n-
antajana on ulkomaankomen-

ajan ulkornainen yri-
kuuluu suomalaisen

maksettava bruttopalkka mi-
toitetaan niin, ettd ty6ntekij 6n
nettona saarna mtiiirii vastaa
hdnen Suomen nettopalk-
kaansa ja jos veroaste asema-
[raassa on kotimaista huo-
mattavasti alempi.

Vastaavasta ty6st6 maksetta-
valla palkalla tarkoitetaan siti
palkkaa, jonka tydntekijd saisi
Suomessa samaa tai saman-
laista ty6td tehdess66n. fosty6ntekijd on ennen ulko.
maankornennusta ollut sa-
rnan t5r6nantajan palvelukses-
sa Suomessa, otetaan l6hto-
kohdaksi htinen ti5ll6 saa-
mansa palkka.

fos ulkomaan palkka on koti-
rnaan palkkaa korkeampi siitd
syyst6, etti ty6 ulkornailla vaa-
tii erityistaitoja tai -tietoja tai
on kotirnaista tyotii vastuulli-
sempaa, otetaan t6rnd huorni-
oon vakuutuspalkassa. Sama
koskee tilanteita, joissa tyo-
aika ulkornailla on olennaises-
ti piternpi kuin Suornessa
noudatettava tyciaika. Kun
vastaava palkka Suomessa
nousee esirnerkiksi yleiskoro-
tusten johdosta, on siihen pe-
rustuvaa vakuutu spalkkaakin
muutettava,

Uutta vakuutuspalkkas66n-
n6sti sovelletaan, jos lr6nteki-je on ldhetetty ulkomaille
51.12.1995 jdlkeen. Tdtd en-
nen alkaneissa t5r6kornennuk-
sissa noudatetaan aikaisern-
paa kdytint6ii. Tiill6in vakuu-
tusmaksut suoritetaan todelli-
suudessa rnaksetusta rahapal-
kasta ja mahdollisista luon-
toiseduista. Luontoisetujen
arvon rnddrittely on jossain
m65rin harkinnanvaraista ja
siihen vaikuttavat eri tekijit
kuin kotirnaassa. Selv6t kulu-
korvaukset eivdt ulkornaan-
ty6ssdkdiin kuulu vakuutus-
palkkaan.

nuksen
oka

an kanssa
samaan tai
tdm6 on
na.

Vaikka sosiaaliturvasopimuk-
sen mdErdyksistd johtuisi, ettd
ty6ntekijiin lakisddteinen el6-
keturva on jirjestettiivii ty6n-
tekomaassa, ei se est6 hdnen
vakuuttamistaan sen ohella
vapaaehtoisesti meidin tyG
elSkelakiemrne mukaan.

Lakiin s66nn6kset
rnyds eliikepalkkaan
luettavista
t5rriansioista
T)6ntekijiiin eldkelakeihin tu-
levat s66nn6kset rny6s siitd,
miten rnddriitdiin eliikkeen ja
vakuutusmaksun perusteena
kiiytettiivii ty6ansio (seuraa-
vassa vakuutuspalkka), kun
tyote tehdddn ulkomailla.
PalkkasdSnndksiS sovelletaan
siitd riippurnatta, onko t5r6s-
kentel5rrnaan kanssa sosiaali-
turvasopimus vai ei. Ne tule.
vat voirnaan samanaikaisesti
uusien soveltarnisalasdinn6s-
ten kanssa eli 1.1.1994.

Ulkomaanty6ssi vakuutus-
palkkana kiiytetiiiin sitd palk-
kaa, jota vastaavasta t5r6stE oli-
si maksettava Suomessa, |os
ulkomailla suoritettavaa ty6td
vastaavaa t5r6td ei ole Suomes-
sa, palkka arvioidaan niin,
ettd sen voidaan katsoa vastaa-
van sanottua ty6tii. Ulko-
maant5r6n eldkepalkkaan ei-
vdt siis enid vaikuta esimer-
kiksi erilaiset palkan lisiit, jot-
ka korvaavat kotimaan elin-
kustannuksia korkeampia
paikallisia elinkustannuksia.

Toisaalta vakuutuspalkka voi
olla my6s tosiasiallisesti mak-
settavaa rahapalkkaa suurern-
pi. Tiillainen tilanne voi olla
esimerkiksi niissd tapauksis-
sa, joissa ulkomaanty6std
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Valtion talousaryio-
esitys on vuoden ta-
kaista varcvaisempi.
Laman pohjanohitta-
minen ajoitetaan
vuoteen 1994. Tuo-
tannon odotetaan
ensi vuonna kasva-
van prosentilla, mut-
ta tytittomyys edel-
leen lisddntyy. Elpy-
minen on hidasta
vientisektorin kapeu-den, kansantalou-
den ylivelkaantunei-
suuden sekd kan-
sainvdlisen suhdan-
nekddnteen viivdsty-
misen vuoksi.

Esityksen loppusurnma on
188 miljardia rnarkkaa. Vuo-
den 1995 varsinaiseen talous-
arvioon verrattuna reaalista
kasvua on 2,5 prosenttia, jos
pankkituki j iitetddn huomiot-
ta. Sosiaali- ja terveysministe-
ri6n menojen kasvu johtuu
ty6ttdmyyden lisd6ntymises-
td, oikeusrninisteri6n meno-
jen kasvu presidentinvaalien
j a EY-kansanddnestyksen kus-
tannuksista sekd valtionva-
rainministeri6n osalta pank-
kituesta. Muilla hallinnon-
aloilla budjetoidut menot
ovat vuoden 1995 talousarvio.
ta pienemmiit.

Valtiontalouden alijiiiimiii
syys jatkuu suurena vield
\,'uonna 1994. Kaikkiaan vuo-
sina 1991-1994 alijiiiimdt ovat
yhteensd 250 miljardia rnark-
kaa, mikd on johtanut valtion-
talouden velan huolestutta-
van jyrkkAdn kasvuun: vuon-
na 1990 se olivain 10 prosent-
tia bruttokansantuotteesta,
ensi vuonna osuuden arvioi-
daan nousevanjo 65 prosent-
tiin.
Talousarvioesit5rksen keskei-
nen tavoite on parantaa tyolli-
syl,ttii ja turvata yritystoimin-
nan toimintaedellytykset. Sa-
malla jatketaan aikaisempia

tavoitteita pys?iyttiiii julkisten
menojen kasvutrendi, Tavoit-
teena on vuonna 1995 saavut-
taa vuoden 1991 menojen
miiiir6.

Esitykseen ei sisiilly elvyttiiviii
menonlisiiyksid. Laskennalli-
sesti veroaste kasvaa vuonna
1994, koska veronpalautukset
siirtyviit seuraavaan vuoteen
ja vuodelle 1995 taas ajoittuu
kahdet veronpalautukset.
Vuoden 1994 talousarvio vai-
kuttaa edellisistd vuosista poi-

rI !T

keten kokonaistalouteen ki-
ristdvdsti, koska valtion rahoi-
tusalijddmii alkaa supistua.

Talouden
kaksijakoisuus
sJrvenee
Viennin kasvu on jatkunut
edelleen ja yritysten kilpailu-
kyky on poikkeuksellisen hy-
vii. Metsiiteollisuuden heikot
vientihinnat ovat kuitenkin
hidastaneet viennin myon-
teisten vaikutusten levi6rnis-

td kansantalouteen. Tldllisyy-
den koheneminen edellyttiiii
investointien ktiynnistymis-
te. Investointiaste on laske
nut matalimrnalle tasolle toi-
sen maailmansodan jilkeen
ja investointien odotetaan vil-
kastuvan vasta vuoden 1994
loppupuolella.

Viennin kasvun vastapaino
na kotimainen \rs5mtd vajo
aa vuonna 1994jo 10 vuoden
takaiselle tasolle. Pudotusta
vuoden 1990 huipusta on yli
2O prosenttia. Heikko koti-
mainen kysyntd on supista-
nut my6s tuontia, joten vaih-
totase kEiiintyy ulkomaisen
velan kasvaneista korkome.
noista huolimatta vuonna
1 994 ylijii?imdiseksi. Viimeksi
vaihtotase oli ylijddmdinen
lrronna 1978.

Kotimarkkinoiden jatkuva
supistuminen pit65 ylld suur-
tyott6myyttti. Vuoden 1994
tyottornyysasteen odotetaan
kasvavan 19 prosenttiin kulu-
van vuoden runsaasta 17,5
prosentista. Pitkiiaikaistydt-
t6mien m66ri nousee ensi
vuonnajo 200 000:eenja ansi-
osidonnaisen ty6tt6myystur-
van piiristd putoaa yhd kasva-
va joukko ty6tt6miii.

Larna pitdii rny6s inflaation
pienenS, ensi vuoden hinto-
jen nousuksi valtionvarain-
ministerio ar'.rioi 2,5 prosent-
tia, josta yksi prosenttiyksik-
kd aiheutuu arvonlisdverouu-
distuksesta. Niiin alhaisessa
ennusteessa lienee osin viral-
lista optimismia; muun mu-
assa Elinkeinoeliirndn tutki-
muslaitos, ETLA, on arvioinut
vuoden 1994 inflaatiovauh-
diksi 5,5 prosenttia.

Siiiistojii ja
verojen korotuksia
Talousarvioesi\rksess6 ehdo-
tetaan siidst6lakeja, joiden
valtion rnenoja siiiistivd vai-
kutus on noin 15 miljardia
markkaa. Suuri osa valtionta-
louden siidst6istd merkitsee
kuntien menojen kasvua.
Valtionapuperusteiden kiris-
timinen ja kuntien kansan-
eldkkeiden rahoitusosuuden
korotuksen jatkaminen tue.
vat valtiolle 8,5 miljardin
markan s66st6t. Etuuksien
indeksitarkistuksesta luopu-
minen, tyott6myysturvar-r
leikkaukset, palkansaaj ien va-
kuutusmaksujen huomioon-
ottaminen etuusperusteissa

\ryOTA KIREAMMALLE
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ia aikuisvdest6nharnmas-
huoltouudistuksesta luopu-
minen merkitsevdt noin kol-
men miljardin rnarkan varsi-
naista s55st6ii valtion menoi-
hin.

Uusia veroja ovat auton kd5rt-
t6maksu ja teleliikennepalve'
luihin kohdistuva televero,
ioiden tuotoksi on arvioitu yh-
teensii rniljardi markkaa. T\r-
loverotuksen muutoksista
merkittiivin on perhetuen ko-
konaisuudistus, jossa verovii-
hennykset koryataan lapsilisi-
en merkittdvdlld korotuksel-
Ia. Poistuvia vdhennyksid
ovat valtionverotuksen lap-
senhoitov6hennys ja elatus-
velvollisuusvihennys sekd
kunnallisveron lapsivdhen-
nys, yksinhuoltajaviihennys
ja ansiotulovdhennys. Ttrlo-
veroasteikkoihin ei tehdii
muutoksia. Yli 100 000 mar-
kan tuloihin kohdistuva pak-
kolaina eli korotettu enna-
konpidiitys jatkuu vuonna
1994 ennallaan.

Liikevaihtoverotus on tarkoi-
tus korvata kesikuun alusta
arvonlisiverolla, mikii mer-
kitsee veropohjan laajenta-
mista palveluihin. Tdll6in ny-
kyinen 1 10 000:n verovelvolli-
sen lukumiidri kolminker-
taistuu. Toisaalta tuotantopa-
noksiin sisdltyviin veron v5-
hennysoikeus laajenee, mikii
keventdi yritystoiminnan
kustannuksia 8,2 miljardilla
rnarkalla wuodessa. Kulutta-
jan kannalta vilillinen vero.
tus kirist5ry, koska uudistus
nostaa wuoden 1994 bruttove-'
roastetta 0,5 prosenttiyksik6l-
16 eli veroa keriitddn 1,4 miljar-
dia markkaa enemmdn.

Viihiiisiti rnuutoksia
sosiaaliturva-
maksuihin
T!6nantajan sosiaaliturva-
maksuihin tehdddn vdhdisid
rakenteellisia muutoksia.
T!6tt6myyvakuutumaksu sdi-
lyy keskimddrin wuonna 1993
saavutetulla 6 prosentin tasol-
la. Ensimrndiseltii palkka-
sumrnan miljoonalta maksu
on 5 prosenttia ja senylittiivdl-
td osalta 6,5 prosenttia. Yrityk-
silld, joiden palkkasumma on
pienernpi kuin 11 miljoonaa
markkaa vuoden 1994 tyotto-
myysvakuutusmaksu on siten
pienempi kuin vuonna 1993.

T)rdnantajan kansanelSkeva-
kuutusmaksussa on palattu
poistoista ja palkkasummasta
riippuvaan porrastukseen.

Suurimmat poistot tekevien
pdiiomavaltaisten yritysten
vakuutusmaksu on ensivuon-
na keskimiiiirin runsaan pro-
senttiyksik6n suurempi kuin
tiind vuonna. Yksityisen sek-
torin tyonantajan ty6el6keva-
kuutusmaksu sdilyy l6hes en-
nallaan. Sen sijaan kuntien
eldkevakuutuksen tyonanta-
jamaksu kasvaa 17,2 prosen-
tista 18 prosenttiin.

Vakuutetuilta poistetaan
vuonna 1994 raippaveron ni-
men saanut kansaneldkeva-
kuutusmaksun korotus, josta
oli jiiljellii 0,25 penniS tiyriltii.
Palkansaajien kansanel6ke-
maksu on siten 1,55 ja eliik-
keensaajien 2,55 pennid iiyril-
te.

Sen sijaan verovdhenteistd
ty6tt6 myysvakuutusrnaksu a
korotetaan kuluvan vuoden
0,2 prosentista 1,87 prosent-
tiin palkoista. Vakuutetun
palkansaajan sairausvakuu-
tusmaksu on alle 80 000 iiyrin
osalta edelleen 1,9 penni6,
rnutta sen ylittdvdltd osalta 5,8
pennid iiyriltti. Elikkeensaa-
jilla vastaavat rnaksut ovat 4,9
ja 6,8 penniii iiyriltii. Palkan-
saajan ty6eldkemaksu sdilyy
vuonna 1994 nykyisessii kol-
messa prosentissa palkoista.

Vakuutettujen maksujen ko.
rotukset kiristdvSt vuoden
1994 verotusta lievisti. Keski-
tuloissa kiristys on pienin eli
noin prosentin luokkaa. Suur-
ta palkka-tai elSketuloa saawil-
la verotus kirist54,' selv6sti
enernrndn. Esimerkiksi
15 000 rnarkan palkkatuloissa
nettotulot supistuvatjo 3 pro-
sentilla, jos bruttotulot pysy-
vd,t vuonna 1 994 kuluvan vuo-
den tasolla,

Lapsiperheiden verotus kiris-
tyy vdhennysten poiston myo-
t6, mutta kasvavat lapsilisdt
kompensoivat menetyksen
keskimddrin. Uudistus vai-
kuttanee kuitenkin yksilapsis-
ten perheiden nettotuloja su-
pistavasti. My6s ns. vaippali-
s5n poistaminen pienentSd
niiden perheiden tuloja, joilla
on alle S-vuotiaita lapsia. Vas-
taavasti monilapsiset hy6ty-
vdt suuremmista lapsilisistd.

O rnavastuita lisiitiifin
Sosiaali- j a terveysministerion
hallinnonalalla uudistetaan
laajimmin perhetukea, Vero-
vdhennykset korvataan lapsi-
lisien korotuksilla. Lapsilisdt
siiilyviit kuitenkin edelleen
verovapaina. Uudistukseen

Kansaneliikemaksu
yksityinen
julkinen

Sairausvakuutusrnaksu
yksityinen
valtio
lornnat
muu julkinen

T!6tt6myysvakuutus-
maksu

Tloeldkevakuutus
TEL
KVTEL

liittyy my6s lapsiperheille Sosiaali-jaterveyspalveluissa
suunnattavan asurnistuen li- kunnat yritetddn pakottaa
sdys. sddst6ihin vdhentdmdllS val-

tionosuuksia 3,7 miljardia
Sairausvakuutuksen rneno- markkaa. Kuntien sosiaali-
jen kasvua hillitiiiin poista- toimen tehtdvistii ditiysavus-
malla pdivdrahan lapsikoro- tusjasotilasavustussiirretddn
tukset ja lisiiiimiilld vakuute Kelalle. Sosiaali-jaterveyden-
tun osuutta liiiike- ja matka- huollon toirnivuutta ja talou-
kustannuksista. Sddstoii syn- dellisuuttaparannetaanlis66-
tyy myds siitd, ettii palkansaa- miillii avohuoltopalveluje-n
lin tyoeleke. ja tyott6myys- osuutta ja ytrteensovittarnalla
vakuutusmaksu otetaan v6- eri sektoreilla kiiyt6ssii olevia
hentivdnii huornioon sairaus- voimavaroja.
ja vanhempairtpSivdrahaa
vahvistettaessa. Parinvuoden ValtiOn el6ke.
ajan lykiitty _jiirjestelrndllisen rahastossahammashuollon ulottaminen : :::*:-",""
koko aikuisvdest6on peruun- nf{alsefoa
tuu kokonaan. Kaikkiaan las- Vuoden 1994 lopussa valtion
kennalliset sdiist6t sairausva- eldkerahaston p66oma on
kuutuksessa ovat yli miljardi runsaat 15 miljardia markkaa.
markkaa. Ensi vuonna valtion virasto-

jen ja laitosten eldkemaksut
T!6ttomyysturva ehdotetaan ovat 4,4 ja valtion palkansaaji-
uudistettavaksi. Peruspdivii- en rnaksut 0,9 miljardia mark-
rahaan tulee 6 kuukauden kaa. Valtiolle lainatun ra-
ty6ssiioloehto ja se tulee rndii- haston korkotulot ovat 1,2
riaikaiseksi, ansiosidonnai- miljardia. Lisdksirahastosaa
sen pdivdrahan tavoin kor- TEl-elSkelaitosten suoritta-
keintaan 500 pdivdd jatkuvak- mia siirtyrndrnaksuja yhti6i-
si. Enimrndisajan jiilkeen tyo. tettyjen, TEL-jirjestelmdSn
t6n saisi 300 pdivAn ajan tyo- siirtlmeiden valtion laitosten
ministeri6n hallinnonalaan tasausmaksuista 252 rniljoo-
kuuluvaa \z6rnarkkinatukea. naa markkaa. Talousarrioesi-
Ensi kertaa tyornarkkinoille tyksenrnukaantavoitteenaon
tulevat joutuvat heti ty6rnark- kehittdi valtion elSkerahastoa
kinatuen piiriin. Muutokset yksityisenalanty6eliikerahas-
eivdt rajoita 55 vuotta tayfte- ton suuntaan.
neiden oikeutta saada tyotto'
myysturvaa ty6tt6myysel6ke.
ikdAn saakka.

T!6nantajien keskimddr6iset maksut muuttuvat
seuraavasti:

1993

2,BB
5,95

L,45
2,70
2,70
4,20

6,0

15,5
L7,2

1994

3,4
5,95

L,45
2,70
2,70
7,20

6,0

15,6
18,0
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funa halkoo marraskuista
maisemaa. Tdll6 kertaa Lea
Vdiiniisen junalippuun on
miiiiriinptitiksi merkitty Tam-
pere. Lea on yksi Eldketie-
dotustoimiston seitsemdstd
Suomea kiertdvdstd tiedotta-
jasta.

Tampereella Suomalaisen
klubin tiloissa Leaa odottaa
7O-piiinen kuulijakunta, kaik-
ki Tekstiili- ja Vaatetusvden
Liiton osasto 1B:n jiseni6. Ilta-
piiviin rupeaman Lea puhuu
ty6tt6myysturvasta, erorahas-
ta ja el6kkeist6.

Aiheet ovat osalle yleisosti
ikdviin ajankohtaisia. )ouk-
koon mahtuu tyossd keyviA,
ty6tt6miii, lomautusuhan alla
eldvid ja eldkkeelle siirtymistd
harkitsevia.

Lea kertoo, ettd kevddlld mie-
tint6nsd jiittiinyt ty6tt6rnyys-
turvatoirnikunta haluaa lisdtii
palkansaajan osuutta tydtto-
rnyysturvan kustantarniseen.
Tieto ei ilmeisestikddn ilahdu-
ta kuulijoita.

SiirrytSdn yksityiskohtiin,
kuullaan omakohtaisia tapa-
uksia, ihmetell66n tehtyjii
ptitit6ksiii.

- Sanos nyt vielS kerran Lea,
mitenkds olis, jos min6... ja
Lea selitt66, kuuntelee ja el6y-
tyy. KysyjillS on huoli leivdn
syrjdssd pys5rmisesti.

Liihellii
tavallista ihrnistii
Finlaysonin tehtaiden tekstii-
li- ja vaatetusty6ntekij6iden
p?idluottamusrnies Airi Mdki-
nen rnuistelee tutustuneensa
El6ketiedotustoimistoon tois-
ta\rrnrnentd wuotta sitten.

- Finlaysonia on saneerattu
viime aikoina rajusti. Viimeai-
koina on erityisesti kyselty
tyott6myysturvasta ja eltik-
keelle siirtymisestii. Siksi eh-
dotimme tdmdn kurssin ai-

hetta itse. Tilaisuutta on ollut
organisoimassa myds tekstiili-
alan ty6ntekij6ille koulutusta
jiirjestiivii Kutomoty6liisten
siiiiti6.

Airi antaa Eldketiedotustoi-
mistolle arvosanaksi hyvii ja
tarpeellinen. Sen henkil6kun-
ta on liihellii tavallista ihmistii.
Toimistoon on helppo soittaa
ja kysellti vastauksia.

Airin mukaan moni ty6toveri
arastelee suuria eliikelaitoksia
ja niiden oppineita virkarnie-
hie.

- Sieltii saattaa saada niin ka-
pulakielisii vastauksiakin, et-
td sitten vasta sekaisin onkin.

Airi kiteyttSS monen ajatukset
sanomalla, etti sosiaaliturva-
asiat ovat tosi monimutkaisia
ja vaikeita ymmdrt65. Yhdellii
kuulemisella ei jaksa kaikkea
edes tajuta. - NiitA pitdi rau-
hassa sulatella ja katsoa, rnitd
haravaan on jtiiinyt.

Lakikieltii
selkokielelle
Eliiketiedotustoimisto perus-
tettiinvuonna 1966. Ndin uusi
ty6eliikej iirjestelmi sai Eldke-
tiedotustoimistosta kaipaa-
mansa viestinviejiin ja tulkin.
SAK:n puheenjohtajana toi-
minut Vihtori Rantanen oli
ElSketiedotustoimiston en-
simmdinen vetiijii. Kun hdn
vuonna 1975 jei eldkkeelle,
suhteet ty6eliikelaitoksiin,
El6keturvakeskukseen,
tisiin

E 16ketiedotustoimiston
tehtdvdnd on tulkita eld-
kelainsSdddnntin moni-
mutkaista sanomaa va-
kuutetuille.

- Toimiston on tehtava
itsensii toiminnaltaan
kentdllS niin tunnetuk-
si, ettii jos joku ehdot-
taisi toimistomme lo-
pettam ista, kenttd tulisi
vdliin ja estdisi sen,
E lSketiedotustoi m iston
toimitusjohtaja Pertti
Viinanen sanoo.

c

c

vat kunnossa
mista tullut
Eero Santala

'6ivdn Sano-
pddtoimittaja

johti toirnistoa
runsaat seitsem6ntoista wuot-
ta. Sitten saatiin SAK:n pu-
heenjohtajasta jdlleen El6ke-.
tiedotustoirniston toimitus-
johtaja: PerttiViinanen muut-
ti toukokuussa 1 99 1 Perkkaan
uusiin tiloihin.
- LdhtSasetelmista on kurssi-
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Arwaithn
mihritm,uie
nluistuttaa

tydeliiketur-uaa ei
pois, LeaVricintinen
huultjoitaan

toimintamme merkitt6vdsti
Iaajentunut. Nylqrisin ihrniset
eivdt halua keskustella vain
ty6eliikejiirjestelrndn sisdll6s-
tii, vaan pohtivat mielelltiiin
eldkepolitiikkaa laajernmin-
kin, Pertti Viinanen toteaa.

Eldketiedotustoimistossa on
11 ty6ntekij66, joista seitse-
miin tiedottajaa. Kerran kuu-
kaudessa pidettdvdnd koulu-
tuspdivdnd kuullaan ulkopuo.
lisia asiantuntijoita. - |oudum-me alituisesti k66nt6m66n
lakikieltd selkokielelle, ja totta-
vie - se ei ole helppoa, Viina-
nen huokaisee.

Tlzdtii kentiillS tukevat lehdis-
t66n, ammattiliittojen johto-
henkil6ihin ja ty6nantajajdr-
jest6ihin solmitut suhteet.
El6keturvakeskuksesta saa-
daan tiedotustyon pohjamate-
riaali: rekisteripalveluapu, ti-
lastot ja tiedot lainsSSdiintG
muutoksista.

Jokainen tiedottaja hallitsee
talon kurssitarjonnan. Silti
sektorikohtainen vastuunjako
on paikallaan: yhdellii on haas-
teena t5roeldkejirjestelmdn ta-
pahtumat, toisella koulutus- ja
erorahaj drjestelmii, kolrnan-
nella jotakin muuta.

Palkansaajat yhii
keskeisin kohde
ryhmii
Lama ja tyott6myys ovat Pertti
Viinasen mukaan lisiinneet
kurssitarvetta, rnutta myds
passivoineet kansalaisia.

- Tlott6mtiksi j ii?inyt ei jostain
syystd mielell66n tule kurs-
seille. Toisaalta sosiaaliturva
on el6v66 eliirniiii ja tullut ndi-
nii aikoina ihmisid entistd 16-
hemrndksi. Takavuosien ta-
paan kukaan ei en56 kuvittele
olevansa korvaamaton.

Pertti Viinanen kertoo, ettd
nimenomaan koulutetum-
mat ty6ntekijdt tilaavat nylgri-
sin kursseja. - Aikaisempi
SAK:lainen asiakaskunta on
nyt tiiydentynyt STTK:sta ja
Akavasta tulleilla asiakkailla.

Palkansaajajdrjestdt ovat
edelleen Eldketiedotustoirnis-
ton keskeisin kohderyhmii.
Vuonna 1992 Eliiketiedotus-
toimisto oli mukana noin 850
tilaisuudessa, joissa osallis-
tujia oli runsaat 55 000. Pal-
kansaajajiirjest6t jiirjestivtit
niiistd tilaisuuksista yli 500.
Usein toiden jdlkeen ajoithr-
vaan noin kolmituntiseen
kurssiin tapaa osallistua kes-
kimSSrin 3040 henked.

Yhteydet kentt6f,n
pidetttivii kunnossa
Pertti Viinanen itse keskittyy
kehittdmddn Eliiketiedotus-
toimiston toimintatapoja ja
solrnirnaan tiedottajieh iy6iti
helpottavia kontakteja.
- Meidiin jokaisen johtajista al-
kaen on silti syytd kulkea ken-
t5ll5 sen verran, ettd sdilyy
ndppituntuma siihen, mistd
puhutaan ja mistd halutaan
puhua.
]uuri nyt kentdlld ihmetel-

166n, mihin oikeastaan ollaan
menossa. Vield kev66ll6 askar-
rutti EL ja vuoden vaihteessa
pohditutti ty6 ntekij 6rnaksu.

- Eliikkeiden ja rnuun sosiaali-
turvan tulevaisuus huolestut-
taa ja hallituksen toimet har-
rnittavat. Aikaisernrnin "ke-
hittdminen" merkitsi
positiivisia asioita. Nyt tuon
sanan kuuleminen pist66 var-
mistimen p56lle: mistds nyt
leikataan! ]ulkisen sanankiy-
t6n terrnitaiteilulle ei l6ydy
vertaa.

Parin viime vuoden aikana
ElSketiedotustoimisto on tiih-
ddnnyt alueelliseen karnpan-
jointiin. Thnd vuonna koh-
teeksi valittiin Kuopion l6iini.
Eldketiedotustoimistolla oli
Kuopion messuilla oma osas-
to. Messutoimintaa Viinanen
kehuu mainioksi keinoksi yh-
teyksien solmimiseen my6s
nuorison kanssa. Kuopiossa
heille j6rjestettiin oma tietovi-
sa, johon saatiin puolitoistatu-
hatta vastausta.

- Nuorilla ei juurikaan ollut
kiisitystii ehdoista, jotka tiiy-
tettyddn he piidsevdt ty6el6ke
turvan piiriin, Viinanen muis-
telee.
Nuorisoa on muistettu Eliike-
tiedotustoimistossa muuten-
kin. Yldasteen, lukioiden ja
keskiasteen ammattioppilai-
tosten oppilaille on valmisteil-
la Tloeliikeiaitosten Liiton ja
Eliiketurvakeskuksen kanssa
"T!6eliikkeet yhteiskunnas-
sa" -niminen opetuspaketti.

Suunnitelmallinen
toirninta takaa
tulokset
Vuoden 1995 yhdeksi tavoit-
teeksi ElSketiedotustoimistos-
sa kirjattiin suunnitelmalli-
nen toiminta. Messut ja kam-
panjat ovat hyvd esimerkki sii-
tii. fiedottajat pyrkivtit jiirjes-
tiimtiiin yhden tilaisuuden si-
jasta matkansa varrelle use-
arnrnan tilaisuuden samalla
suunnalla oleville paikkakun-
nille. Lddnin muuttaminen te'
hotoirninta-alueeksi ja julki-
sen sanan rnukaan houkutte-
leminen vaativat paljon suun-
nittelua, samoin messuesiin-
tymisen yhteyteen ympiityn
toirnintapiiivdn tapahtumien
koordinointi.

Tiedon panttaus ei kuulu Pert-
ti Viinasen johtamistapaan.
Tieto, joka talolla on, tulisi hii-
nen rnukaansa olla koko hen-
kil6kunnalla.

- Oli aika, jolloin kukin tiedot-
taja itse hankki tyonsd kentdl-
tii. Tdllainen rnalli ei en66 toi-
mi. Budjettirnme on ensi
vuonna 10 prosenttia nylq,ristii
niukempi. Silti haluamme sii-
lyftae toimintamme vdhin-
tiiiin nykyiselld tasollaan. Yh-
teistuurnin on mietittiivd kei-
not, joilla sanoma saadaan pe
rille, Viinanen kiteyttdi.

Haostattelu:
Ula Lindstrtim
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a ken n ustyonantajat yhtii m ieltd :
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PIMEA RAKENTAMINEN KURIIN
JA KILPAILU TERVEELLE POHJALLE

LEL T!6eliikekassa on yhdes-
sd rakennusalan t5ronantaja-
jiirjest6jen kanssa kehittiinyt
vuoden 1995 alusta jiirjestel-
md6, jossa ty6nantajien LEL
velvoitteiden hoito testataan
aina urakkasopimuksen sol-
mimisen yhteydessii LEI-
maksutodistuksella. Osasto-
piiiillikko |ukka Lindforsin
mukaan uudet valvontakei-
not puoltavat paikkaansa, jos
niiden avulla saadaan lakisdd-
teiset vakuutusmaksut peri-
tyksi tyonantajilta, joille ne
kuuluvat.

- Yleensd on niin, ettii tdniiiin
lakisidteisten maksujen mak-
samattornuudella kilpaileva
yritys on huomispiiivdn kon-
kurssiyrit5rs. Sen jiiljiltii synty-
v6t vakuutusmaksutappiot
kustannetaan yhteisesti, Lind-
fors perustelee.

LEL-jdrjestelmdssii tydnanta-jan tulee rnaksaa vakuutus-
rnaksut kuukausittain oma-
aloitteisesti aina silloin kun,
palveluksessa on LELty6n-
tekijoitii. Lain noudattarnista
on aina valvothr, mutta jdlki-
kiiteen. LELmaksutodistuk-
sissa on kysymys ennalta eh-
kdisevdsti valvonnasta. Niitiija muita todistuksia hyviiksi
kiiyttiien rakennuttajien toi-
votaan valitsevan ty6maalle
sellaiset urakoitsijat, jotka
huolehtivat velvollisuuksis-
taan.

- Korkeasuhdanteen aikana,
1980-luwun puoliviilin jiilkeen
ei nyt kiiyft66n otettua jdrjes-
telrndii olisi voitu toteuttaa.
Silloin toitii riitti kaikille yrit-
tiijille eikii kukaan ollut kiin-
nostunut, miten lakisddteiset
maksut oli hoidettu, Lindfors
sanoo.
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Lama-aika ja ankara kilpailu
viihist6 urakoista on tiivistS-
nyt ty6nantajien yhteisty6td
viranomaisten kanssa. Viime
vuosina ty6t on saanut usein
tehttivdkseen sellainen ura-
koitsija tai liike, joka on tehn5rt
ne halvalla. Hinta poljettiin
alas jiittiirniillii tyonantaja-
maksut maksarnatta. Koko ra-
kennusalan rnaine oli vaaras-
sa.

- Rakennusalalla on siis me
neillSdn jonkinlainen oman
pesdn puhdistaminen. Olen-
naista on, ettii yritttijiit itse
ovat kokeneet moraalittoma-
na tdllaisen toirninnan. He
ovat ottaneet yhteyftii LELTyo-
eldkekassaan ja myds verotta-
jaan. Ty6nantajat haluavat
piiistd eroon lakia ja velvoittei-
ta laistavista kumppaneistaan.
He tietdviit, ettd urakat vie-
d56n heiltd vilpillisesti ja va-
kuutusmaksujen laiminlydn-
nit kaatuvat kunnollisten yri-
tysten niskaan vakuutusmak-
sujen korotuksina, Lindfors
toteaa.

LELrnaksu-
todistuksia
annettu 2 O0O
Rakennusalan yrityksille ja
urakoitsijoille on td'mdn vuo'
den alusta liihetetty LEL Ty&
eldkekassasta 2 000 LELrnak-
sutodistusta, joissa kerrotaan,
miten yritys on hoitanut va-
kuutusmaksunsa.

Todistusmenettelyd ovat aktii-
visimmin kehittdneet Suo-
men Maarakentajien Keskus-
liitto ja Kattoliitto. Muutkin lii-
tot ovat olleet asialle rny6tii-
mielisi[. ]iirjestot suosittelivat
alkuvuodesta valtiolle, kunnil-
le ja jisenyrityksilleen todis-

tusmenettel5rn kdytt66nottoa
ja sellaisten urakoitsijoiden
suosimista, jotka ovat huo-
lehtineet velvoitteistaan.

Todistusten pylrtiminen ei
tietysti tuota vaikeuksia yri-
tyksille, jotka ovat rnaksaneet
vakuutusmaksunsa ajallaan. -
]otkut yritykset ovat rnaksa-
neet rdstins6 meille saadak-
seen puhtaan todistuksen
urakkaa varten. Sellaiset yri-
tykset, joilla on selvitettiivii
asioita LEL T!6eltikekassan
kanssa, eivdt ole todistuksia
juuri pyyt?ineet, |ukka Lind-
fors kuvailee.

Kokemukset osoittivat varsin
pian, ettti jiirjestely ei ollut au-
koton. Pddurakoitsijat ovat
plSrtdneet maksutodistuksen
LEL T!6eliikekassasta, mutta
ne eiviit itse ole edellyttineet
sit6 aliurakoitsijoilta. Lindfor-
sin mukaan jdrjestelmi toimii
vasta silloin, kun vastuuntun-
toa todistusten tarkistami-
seen l6ytyy moniportaisen
urakoinnin kaikilta tasoilta.
]iirjesttiytl.neiden ty6nantaj i-
en syksylld solmima sopimus
paikkaa t6t2i aukkoa. Sen mu-
kaan rakennuttajan tulee
kontrolloida pdiiurakoitsijan
lisdksi tdrkeimpien aliura-
koitsijoiden todistukset en-
nen urakkatarjouksen hyvtik-
syrnistd.

Sopimuksen allekirjoittivat
Suomen Rakennusteollisuu-
den Keskusliitto, Suomen
Maarakentajien Keskusliitto,
Suomen Rakennuttajaliitto,
Suomen Siihkourakoitsijaliit-
to, Suomen Maalarimestari-
liitto, Asfalttiliitto, Kattoliitto,
LVl-Urakoitsijat ja Lattiapiiiil-
lysteyhdistys.

- Kannattaa kiinnittiiti huo-
miota siihen, ettii sopimuksen
takana ovat my6s rakennutta-
jat. Heiltd vaaditaan selkiiran-
kaa antaa urakka asiansa hoi-
tavalle liikkeelle tai urakoitsi-
jalle. Saattaahan t;ron teett6-
minen tulla kalliimmaksi.
Tdrkeii oli myos se, ettd sovit-
tiin rakennusurakan yleisten
sopirnusehtojen B $:n uudesta
tulkinnasta, Lindfors koros-
taa.

Nyt yrityksen verovelvoittei-
den seki ennakonpiddtysten,
sosiaaliturvamaksujen ja elii-
kemaksuvelvoitteiden lai-
minlyonti on p6tevd syy olla
hyviiksym?ittd aliurakoitsijaa.
Hylkddmisestd ei aiheudu
pdiiurakoitsijalle sanktioita.

Kontrollijdrjestelrndn uutena
osana on my6s asuntohalli-
tuksen menettely,kun korja-
usavustuksia my6nneteen
asunto.osakeyhtidlle. Ennen
kuin asuntohallitus myontiiii
korjausavustuksia, asunto.
osakeyhtidlti tai urakoitsijal-
ta - riippuen siitd kumpi pal-
kat maksaa - vaaditaan kirjalli-
nen vakuutus siitii, ettd tyon-
antajavelvoitteet on hoidettu.
Asiakirjasta ldhetetddn jiiljen-
n6s verottajalle ja ty6eliikelai-
toksille. Mikeli vakuutus ei
pidd paikkaansa, on kys5rmyk-
sessi rikoslain mukainen
avustuspetos.

Lairninly6tyje
vakuutusrnaksuja
111milj.mk
Laiminly6t5l' d LE Lvakuutus-
maksuja oli syyskuun lop-
puun mennessii tiind vuonna
saatu selville 111 miljoonaa
markkaa. Tarkastusosaston
havaitsernat laiminly6nnit

Juhka Lindforsin muhaan
gleutsd on niin, ettii tiind.(tn la-
hisddteisten mahsujen mahsa'
mattomuudella kilp aileo a yrt-
ty s on htnmisp diu iin hnnktr s si-
amus.

olivat 12 prosenttia LEL Tyo-
eldkekassaan tilitetyistd va-
kuutusmaksuista. Liihes 90
prosenttia lairninlyonneistti
on rakennusalalta. Laimin-
ly6nnit vaihtelevat alueittain
siten, ettii niiden osuus on
suurin Eteld-Suornen tarkas-
tuspiireissii.

- Todistukset lisdiviit tarkas-
tusosaston ty6t6, mutta toi-
minta kannattaa taloudellises-
ti, Lindfors sanoo ja lupaa, et-
tei todistusten kanssa viirSrtel-
lii. Sellaisen saa LEL fi6eliike-
kassasta parissa piiiviissd.

-Vakuutusrnaksuja on aina j5-
tetty maksamatta ja jdtetiiiin
tulevaisuudessakin. Odotan
kuitenkin, ettd LELtodistus-
menettely jossain mddrin jo
ennalta hillitsee vakuutus-
maksujen laiminlyontejii. Yri-
tykset joutuvat ainakin pohti-
maan, riskeeraavatko ne uu-
det ty6ns5 vanhojen maksu-
rdstien takia, osastoptiiillikk6
]ukka Lindfors sanoo.

H aastatt elu: Riitt a H e inonsn
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MYEL MUUTTUU
VAPAAEHTOISEKSI

12ooo MAAilALoUSYRITAIAILE
Pinta-ala- ja ty6tulorajojen
nostaminen koskee viljelij6is-
td seitsemSd prosenttia. Kalas-
tajista se siirtdd pakollisen va-
kuutuksen ulkopuolelle joka
\rrnrnenennen ja porontroita-
jista joka viidennen. Muutos
koskee suhteellisesti eniten
poromiehii, joilla ei ole maati-
lataloutta. Puhtaista porornie-
histti jiiti pakolliseen vakuu-
tukseen eniid2/3 eli noin 700.

Mela muuttaa pakolliset va-
kuutukset vuodenvaihteessa
vapaaehtoisiksi. Kaikille joita
muutos koskettaa, ldhetetddn
tammikuussa kirje asiasta.

Vapaaehtoisen vakuutuksen
saa lakkaarnaan lain voirnaan-
tulosta 1.1.1994 liihtien, jos il-
moittaa irtisanoutumishalun-
sa kesikuun loppuun rnen-
nessii. T\ron jilkeen vakuutus
voi pdittyd vuosittain aina
seuraavassa vuodenvaihtees-
sa, jos vakuutettu sanoo sen
irti syyskuun loppuun men-
nessa.

Ei vaikuta tyritulon
laskus66ntoihin
Muutos ei vaikuta millSdn ta-
valla MYELtyotulon lasku-
siiiint6ihin. MYEl-hehtaarit
lasketaan entiseen tapaan
niin, ettd rnukaan otetaan ko-
ko pelto ja lisiiksi Eteld-Suo-
messa metsdstd 1/10, Keski-
Suomessa L / L5 ja Pohjois-Suo-
rnessa 1/20.

Pakollisen MYEL:n hehtaariraja nousee kahdesta
viiteen ja vuosityritulon alaraja 4 300 markasta 12
800 markkaan. Tama siirtaa 12 000 maatalousyrit-
taiea pakollisesta tyoeldkevakuutuksesta va-
paaehtoiseen. Lainmuutos !iitt)4y valtion sddst<i-
toimiin.

Koska pakolliseen vakuutuk- T\ro marssijiirjestys tarkoittaa
seen vastaisuudessa voi tulla ensinndkin, etti pikkutilan
vain tila, jolla on vdhintddn viljelijiille vakuutus on vaPaa-
viisi MYELhehtaaria, nousee ehtoinen, vaikka erikoistuo'
pakolliseenvakuutukseenjdd- tanto nostaisi henkilokohtai-
vien puhtaiden metsdtilojen set ty6tulot miten korkeiksi
koko Eteld-Suomessa 50, Kes- tahansa.
ki-Suornessa 75 ja Pohjois-Suo-
messa 100 hehtaariin' I:ii,'#i* *ii#ffiiTli*
Tilan ty6tulot lasketaan aivan poistuu rny6s yli wiiden heh-
samalla tavalla kuin ennen- taarinviljelijiiltii,joshdnty6s-
kin. Ensin lasketaan pinta- kentelee tilalla niin vihdn,
alan perusteella perus\r6tulo, ettd ty6panos ei riit6 nosta-
johon voi ottaa joustoa rno' maan henkil6kohtaista
Iernpiin suuntiin ty6m66rdn I\,IYELty6tuloa 12 800 mark-
mukaan. T!6tulon voi nostaa kaan. Vastaisuudessa lienee
vaikka verotettavan ansion entisti useamrnin niin, ett6
suuruiseksi. Tilan ty6tulo jae- osalla tilan vdestd on pakolli-
taan kuten ennenkin sillii nen, osalla vapaaehtoinen
ty6skenteleville heiddn ty6pa- MYEL.
nostensa suhteessa.

Kalastaj a-vilj elij et -
Ensin hehtaari- viljelijii-poronhoitajat
sitten henkil;- Uudistus tuo lisikoukeroita
kohtainen raja ;l'S?"#,?i:iT,t'J:I"J:3
Ensin katsotaan, tiytt66k6 tila arnmanlajista maatalousyrit-
pakollisen vakuutuksen eh- tlijyyttii.
dot. ]os tila ttiyttiili ehdot, kat-
sotaan, kenen MYELty6tulot MeillS on noin 400 viljelijii-
menevAt yli uusien rajojen. kalastajaa, noin 900 wiljelijii-

poronhoitajaa ja kymmen-
kunta viljelijii-kalastaja-po-
ronhoitajaa. Lisiiksi on niit6,
jotka tekevdt t6ite yrittiijiinii
ornalla tilallaan ja perheen-
jiisenen6 sukulaisen tilalla.
Miten lasketaan ndille mini-
rnirajat?

Pakollisen vakuutuksen ehto
on aina, ettii henkil6kohtai-
nen MYELt5r6tulo nousee yli
12 800 rnarkan wuodessa. TiitA
rajaa laskettaessa poronhoi-
don ja kalastuksen ty6tulot
lasketaan yhteen, mutta maa-
talouden ty6tulo otetaan mu-
kaan vain, jos tilalla on viisi
MYELhehtaaria.

Alle viiden hetrtaarin viljelijii-
kalastajalta tai viljelijd-poron-
hoitajalta vaaditaan siis aina,
ett6 poronhoito- jaltai kalas-
tusty6tulo yltiiii yli 12 800 rnar-
kan. Syntyy siis vakuutusyh-
distelmid, joissa kalastuksesta
tai poronhoidosta on pakolli-
nen vakuutus, rnutta rnaatila-
taloudesta vakuutus jdd va-
paaetrtoiseksi.

Mutta jos tilakoko ylittiiii viisi
hehtaaria, lasketaan yhteen
koko toiminta viljelyineen,
poronhoitoineen ja kalastuk-
sineen ja se yhdistetiitin yh-
deksi pakolliseksi vakuutuk-
seksi.

fos tekee yrittljin6 t6it5 omal-
la tilallaan ja sen lisdksi suku-
laisen tilalla, ndistd t6isti teh-
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ddiin kaksi eri vakuutusta.
Ovatko vakuutukset pakolli-
sia vai vapaaehtoisia, iiippuu
ehtojen tiiyttymisestii kum-
mankin osalta erikseen,
Yrittdjivakuutus on pakolli-
nen, jos tilan hehtaariraja
tiiyttyy ja jos ty6panos omalla
tilalla antaa v6hintti6n 12 800
markan vuosity6tulon. Per-
heenjSsenen vakuutus on pa-
kollinen, jos rahapalkka luon-
taisetuineen ylittiiii edelld
mainitun rajarn56r6n.

MYELJA MATA
vai vain jornpikurnpi
Pakollinen IVIYEL tuo rnuka-
naan aina my6s pakollisesti
MAIA:n. Pakolliset ovat pak-
konaimisissa keskendiin.

Kun tiputaan vapaaehtoisiin
vakuutuksiin, saadaan vasta-
painoksi oikeus valita, ote-
taanko seki el6ke- ettd tapa-
turmavakuutus vai vain toi-
nen ndist6.

MYEL:n pitiimistii puoltaa
paitsi eldkekarttuma my6s se,
etti sen mukana sdilyy oikeus
Mela+airauspdivdrahoihin. Td-
ti pdivdrahaa Mela maksaa
sairausajalta, jolta Kela ei vie
ld maksa eli yleensi enintdSn
yhdeks iiltii ensimmiiiseltd sai-
rauspSivdlt6.

I\4YEL kannattaa pitiiii myos
niiden, jotka haluavat kiiyttSd
maatalouslomittajia. Oikeus

lomituspalveluihin on nimit-
tdin vain MYELvakuutetuil-
la.

MYEL:iin liittyy my6s maata-
lousyrittijien ryhrnShenkiva-
kuutus. Tim6 menee pakolli-
sen vakuutuksen mukana; td-
ti etua ei voi siilyttdii va-
paaehtoisella vakuutuksella.
Oikeus ryhmiihenkivakuu-
tuskorwauksiin sdilyy kuiten-
kin kolrne vuotta pakollisen
vakuutuksen pddttymisesti
eli vuoden 1996 loppuun asti.

Vaikka luopuisikin MYELva-
kuutuksesta voi pitdi MATA-
vakuutuksen vapaaehtoise.
na. Timin yllipitiirniseen on
kaksi painavaa sy5rtii: lakisiid-
teisen tapaturmavakuutuk-
sen veroinen etuusvalikoima
tyotapaturman varalta laki-
s5d,teisen vakuutuksen hin-
nalla ja oikeus saada vapaa-
ajan MATA-vakuutus, jonka
etuudet vastaavat likimain la-
kis66teisen t5z6tapaturmava-
kuutuksen etuja.

Maksuttornat vakuu-
tukset loppuvat
Viljelij6iden palkattomat per-
heenjdsenet, alle 18-vuotiaat,
ja eliikeliiiset ovat saaneet ta-
paturrnaturvansa tdhdn asti
rnaksutta. Tiill6 tavalla ilmais-
vakuutethrja arvioidaan ole-
van 50 000.

Maksuttomat tapaturmava-

kuutukset piiiittyv?it
5 1. 12. 1993. Ilmaisvakuutetut
voivat siiilytttiii tapaturmatur-
vansa, jos ottavat vapaaehtoi-
sen ty6ajan vakuutuksen. Tur-
va jatkuu katkoitta, jos he kiiy-
v6t tekemdssi vakuutuksen
ennen vuodenvaihdetta.

Siiiist6t riippuvat
vapaaehtoisten
suosiosta
Hallituksen esit5rksen siiistci
laskelrnat olettavat, ell.ii 2/3
niist6, joiden pakollinen va-
kuutus lakkaa, luopuvat rnycis
vapaaehtoisesta vakuutukses-
ta. Oletus perustuu osittain
siihen, etti valtaosa vapaaeh-
toistetuista on osa-aikavilje-
Uj6ita, jotka kartuttavat pi6-
asialliset eliikkeensd palkka-
ty6stii tai rnuusta yritttijtitoi-
minnasta. He my6s tyoskente.
levdt tiloilla suhteellisen v6-
hdn, joten tapaturrnariskikin
on pieni.

Pakollisten vakuutusten pii-
rin rajoittarnisen lisdksi Mela-
turvasddst6i tehdddn rny6s
sill6, ettS Mela-sairauspdiv6ra-
han taso laskee 100 prosentis-
ta 75 prosenttiin MYELty6tu-
losta 1.1.1994 l6htien.

My6s sukupolvenvaihdos-
elikkeen ehdot kiristyviit. En-
si vuonna elikkeen saa vain
tilalta, jonka maksuvalmius-
laskelmat osoittavat jatkamis-

kelpoiseksi. Vielii vuoden
1995 tilakaupoissa ndmd las-
kelmat vaaditaan vain alle 12
peltohehtaarin tiloilta. Tiillii
muutoksella on m55r5 karsia
200 eliiketilaa vuodessa.

Kaikkien noiden muutosten
seurauksena maatalouden so-
siaalivakuutuksen valtion-
osuuksissa pitiiisi syntyd s66s-
t6A 55 rniljoonaa rnarkkaa
vuonna 1994 ja 50 miljoonaa
rnarkkaa vuonna 1995.

AULI SULIN
M a atalau.syritt rii ieru

eltihelaitohsen
toimistopd.tillikht)
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VUODEN 1993
VEROUUDISTUS JA

II

YHTIOMI ESTEN E LAKETU RVA
Uuden tuloverolain mukaan pdHomatulojen ylei-
nen verokanta kevenee huomattavasti. Ansiotu-
loihin ndhden alhainen verokanta houkuttelee
fidnettrimii yhti<imiehid ja vdhemm isttiosakkaita
mahdollisuuksien mukaan valitsemaan palkan si-
jasta voitto-osuuden tai osingon. Myos yrityksen
kannalta tdmd on "halpa ratkaisu". Tyonantaia
vdlttdd palkkaan liattlrvet sivukulut, kuten esimer-
kiksi eldkevakuutusmaksut.

Palkasta luopurnisella ei ole
suoranaista rnerkit5rsti YEL:n
piiriin kuuluvien yhti6mies-
ten ja osakkaiden eldketur-
vaan, koska yrittdjien el6ke
turva mdirAytyy hdnelle vah-
vistettavan ty6tulon perus-
teella. T!6tulon rn66rd ei riipu
siitd, ottaako yrittiijli korwauk-
sen t5rostiidn yrityksessd voit-
toosuutena vai palkkana.

TEL:n alaisuuteen kuuluwien
yhti6rniesten ja osakkaiden
kohdalla palkasta luopumisel-
la on rnerkit5rst6. ]ollei heille
makseta palkkaa, ei heille
my6skddn kartu eliikettii. ]os
TEL:n piiriin kuuluvat yhti-
6miehet ja osakkaat verouu-
distuksen seurauksena enene.
mAssi m6drin luopuvat pal-
kasta ja ottavat korvauksen
ty6stddn voittoosuutena, eli-
keturvan vdliinputoajien
m6[rd kasvaa.

Yhti6rniesten
eldketurva
ennen verouudistusta
Kommandiittiyhti6n 6dnette.
mdn yhti6rniehen, joka ty6s-
kentelee yhti6ssd palkkaa vas-
taan on katsottu olevan
lr6suhteessa yhti66n ja kuu-
luvan TEL:n tai LEL:n piiriin.

Palkatta \roskentelevdd ddne
t6ntd yhtiomiestd ei ole pidet-
ty ty6suhteessa olevana eikd
my6skdiin YEL:n piiriin kuu-
luvana, koska hiinen yhti6stii
saamaansa voitto-osuutta ei
ole pidetty ansiotulona vaan
pSdomatulona.

Vuoden 1989 verouudistuk-
sen jdlkeen verotuskS5rtdnnos-
sii hyviiksyttiin voitto.osuus
tai sen osa yhti6miehen ansi-
otuloksi. Niiin on menetelt5r
silloin kun yhti6mies on t5r6s-
kennellyt yhti6ssi ja ty6sken-tely on vaikuttanut h6nen
voitto-osuutensa rn66r56n.
Tdlloin ddnettomdn yhti6mie-
hen on katsottu kuuluvan
my6s TEL:n tai LEL:n piiriin.
Verotuksessa ansiotuloksi
vahvistettu m66rd on luettu
TELtai LELpalkaksi.

Viihernrnist6 o s akkaat
Osakeyhti6n vdhemmist6osa-
kas, joka ty6skentelee yhti6ss ii
palkkaa vastaan, on Qzdsuh-
teessa. Hdn kuuluu TEL:n tai
LEL:n piiriin.

fos vdhemmistoosakas ty6s-
kentelee yhtiossd palkatta, so-
veltamiskdytdnn6ssi hdnen
ei ole katsottu kuuluvan
TEL:n tai LEL:n alaisuuteen.
My6skddn YEL:a ei hdneen voi
soveltaa.

Pi6oma- ja
ansiotulojen verotus
erilleen
Vuoden 1995 alusta pddoma-
tulojen ja yritystulojen vero-
tusta uudistettiin. Uusi tulove.
rolaki korvaa tulo ja varal-
Iisuusverolain tuloverotusta
koskevat osat. Lisdksi sdddet-tiin erillinen varallisuus-
verolaki. Pdiiomatulojen vero-
tus erotettiin ansiotulojen ve.
rotuksesta. Niitd verotetaan
25 prosentin suhteellisen ve.

rokannan mukaisesti. Ansio-
tuloja verotetaan kuten en-
nenkin progressiivisen vero-
asteikon rnukaan.

Henkil6yhti6iden eli avointenja kornmandiittiyhti6iden
osalta on uudessa tulovero-
laissa luovuttu puolittarnispe-
riaatteesta. Liiketoimintaa
harjoittavien henkil6yhti6i-
den tulo jaetaan aina verotet-
tavaksi osakkaiden tulona nii-
den osuuksien suhteessa, jot-
ka heilld on yhtion tuloon.
Henkil6yhti6n osakkaan
osuus yhti6n elinkeinotoi-
rninnan tuloksesta jaetaan
osakkaan verotuksessa pd6-
ornatuloksi ja ansiotuloksi.

Pddomatuloa on 15 prosenttia
hdnen osuudestaan yhti6n
nettovarallisuudesta. Muu
osa tulosta on ansiotuloa. Pdd-
ornatulo-osuus lasketaan kun-
kin osakkaan kohdalla erik-
seen. Nettovarallisuus miid-
rdytyy varallisuusverolaissa
siiiidetyllii tavalla.

Verottaja ei uuden tulovero-
lain voimaantulon jilkeen
en65 arvioi tyopanoksen
osuutta ansiotulon pohjaksi
vaan ansiotuloosuus m66rdy-
tyy siis kaavamaisesti yhtidn
varallisuusaseman mukaan.
Adnett6mdn yhti6miehen
osuus yhti6n tuloon voi olla
yhti6miehelle ansiotuloa,
vaikkei hiin tyoskentelisikdiin
yhtiossii. Toisaalta kaikki yh-
ti6st6 jaettava tulo voi olla
yhti6miehelle piiiiomatuloa
siitiikin huolimatta, etti hin
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t5r6skentelee yhti6ss6.

Muusta kuin p6rssiyhtidstd
nostettu osinko ja siihen liitty-
vi yhti6veron hyvitys katso-
taan piiiiomatuloksi siihen
m66r66n saakka, joka vastaa
15 prosenttia osingonsaajan
osakkeiden matemaattisesta
arvosta. Loppuosaosingostaja siihen liittyviistii yhti6ve-
ron hyvityksesti on osakkaan
ansiotuloa.

Peiteltyii osinkoa pidetiidn ai-
na kokonaan ansiotulona.
Osakkeen matemaattinen ar-
vo lasketaan jakarnalla yhti6n
nettovarallisuuden mddrd
osakkeiden lukurnddrdlli.

Uuden tuloverolain mukaan
muusta kuin p6rssiyhtiostii
saatu osinkotulo jaetaan siis
osakkaan verotuksessa kaava-
maisesti ansio- ja/tai pidoma-
tuloksi ty6skentelystd riippu-
matta.

Verouudistuksen
vaikutus eliketurrraan
Verouudistuksella ei ole vai-
kutusta YEL:n piiriin kuulu-
vien yhti6miesten ja osakkai-
den eldketurvaan. Heiddn eld-
keturvansa mdiirdytyy vahwis-
tettavan ty6tulon perusteella,

Uudistuksella ei my6skdin
ole vSlit6nti vaikutusta sel-
laisten yhti6miesten ja osak-
kaiden eliiketurvaan, jotka
saavat ennakonpiddtyksen-
alaista palkkaa ja kuuluvat
ndin TEL:n tai LEL:n piiriin.

Vdhernmistoosakkaan va-
kuuttarnisen edellytyksenA
on edelleen, ettii hiinelle mak-
setaan ennakonpidiityksen-
alaista palkkaa. Ndin ollen ve.
rouudistuksella ei ole v6liton-
ta vaikutusta vdhemmisto-
osakkaan elH'keturvaan.

Sen sijaan verouudistus vai-
kuttaa niiden palkatta ty6s-
kentelevien S6nett6mien yhti-
6rniesten eliketurvaan, jotka
on vakuutettu TEL:n tai LEL:n
rnukaan rinnastamalla voitto-
osuus palkkaan. Koska verot-
taja ei endii verouudistuksen
voirnaantulon jiilkeen arvioi
heiddn Qr6panostaan eiviitkii
eldkelaitokset verottajan si-
jaan ryhdy arwioimaan W6pa-
nosta, ei verottajan arvioon
tukeutuen vakuutettuja
dinett6mi6 yhti6miehi6 endd
voida pit66 TEL:n tai LEL:n
piirissd. Komrnandiittiyhti6n
ddnett6mdn yhti6miehen va-
kuuttamisen edellytyksend
on se, ettd hdnelle maksetaan
ennakonpidiityksenalaista p alk-
kaa.

Lakisditeisen elfiketurvan ul-
kopuolelle jiiii my6s sellaisia
ddnett6mi6 yhti6miehiii ja
my6s vdhernrnist6osakkaita,
joita pddomatulojen ansiotu-
loihin ndhden alhainen vero-
kanta houkuttelee valitse.
maan koryauksen ty6skente.
lystii palkan sijaan voitto-
osuutena tai osinkona.

Edullisin verotus
ja eliiketunza
eiv6t kulje kiisikkiiin
Kun 66nett6rniit yhti6rniehet
ja vdhemmist6osakkaat valit-
sevat palkkaustapaa, valin-
taan vaikuttaa k65rtdnn6ssii
p6iiasiassa verotusta koskevat
s66nn6kset. Verotuksellisesti
edullisinta ratkaisua etsitt6es-
s5', ei aina harkita sen vaiku-
tusta esirnerkiksi eliike- tai
rnuuhun sosiaaliturvaan.

Palkkausta voidaan vuosittain
harkita uudelleen riippuen
yhti6n tilanteesta ja verotuk-
sessa mahdollisesti tapahtu-
neista muutoksista rnuttei
niinkddn yhtiomiehen tai
osakkaan Qr6panoksesta. Yhti-
omiehet ja osakkaat vakuute.
taan TEL:n tai LEL:n mukaan
kuitenkin vain siltd osin kun
ty6skentelystd on maksettu
ennakonpiddtyksenalaista p alk-
kaa ja vain ennakonpidiityk-
senalaisen palkan osalta.
El6keturvan osalta ei voida ve'
rotuksen tavoin vuosittain ha-
kea edullisinta ratkaisua.

Palkatta ty6skentelevid 66net-
tdmiii yhti6miehiii on kuiten-
kin vuoden 1989 verouudis-
tuksen jdlkeen vakuutettu
TEL:iin ja LEL:iin. ]otta heille
jiisi aikaa jiirjestiiti eldketur-
vansa esimerkiksi vapaaehtoi-
sin eldkejdrjestelyin, voidaan
heidiit vield vuonna 1995 pi-
tdd TEL:n tai LEL:n piirissd,
jos he sinne ovat jo ennen
vuotta 1995 kuuluneet.

MARIA-LEq.NA
SEPPAI.A

Eldhehff-uaheskuhssrl
lakinsoston

lahimies
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JOUSM
II

ELAKEJARJESTELYT JA
R ISTI R IITAI N EN KEH ITYS

Keski mddriisen eldkkeel le si i rtymisidn nostam i-
nen muutamalla vuodella parantaa ratkaisevasti
tyoeldkejdrjestelmdn tulevaisuuden ndkymid.
Eldketurua kytkeytyy kuitenkin monin tavoin mui-
hin yhteiskunnan osa-alueisiin. Taruitaan koko-
naisvaltaista tutki musta sosiaal iturvan tavoitteis-
ta tasapainoisen kehityksen varmistamiseksi.

Eltikeltiistyrninen on ollut n5- jng' Li9-ngekin aika tavallista,
ky'vimpiti piirteitd teollistu- ettd tdllaiset vliyat peitet66n
n-eiden rnaiden yhteiskunta- somaattisemmilla oireilla.
kehityksessd toisen rnaail-
mansodan jdlkeen. Moneen Ristiriito-ia
kertaan on todettu, ettd .tdtd vksil6n tasOllailmiotii ei siniinsd ole vaikea g.-*-.--- --.
ymmiirt66. lnmlsten KesKrmaaralnen

eliniki ntiyttti[ jatkuvasti ko.
yleisten elSkeiariestelrnien hoavan, ja kaiken kaikkiaan

, Y.. ", ,,. kansanten/evs Daranee. Yler-synqiTnrnen Ja rayoelusfwnr- ,.., .i .."
ri"n-on iohtinut iiihen."ette nenelaKerKa-meillabb.vuotra
eliikkeelie siirt'urrninen.i..r..- - on alunpenn yrnmametty

.. vannuudesta rontuvan woKv-KIrSe lnrTtlselle aurornaafrtses-. vvnornw(len alKarnlsalan-rl etlnrason lasKua. rvoalKal- ,", , ,"Y -.
siin ansioihi., "rrt t"rtliilLii- kohdaksi'. Nyhn:i" 65-vuoti-

asla el vlela Dlo.eta vannuKse.Ke anraa nanerle rnanoollr-
suuden hankkia sisdlt6d eld- na' Jos nan muutoln on terve'
rnddnsd ilman palkkaty6n ra-joituksia. Jo ihmisten-el-iniEn ja.kallsa.n-

terveyden kehitys h[rniirttifl
Tdmd merkitsee my6s sitd, ;t-l$:^"i,?Syperiise-n idean:
ettd vauitsevu .,rntu"t.iirirr.i turvata eldmisen edellytykset
eldkkeeseen muuttuu. Eldk- ,sllloln:5]I-l lnrnrnen el lrse su-
keen nauttiminen ei ;le"';;_ f e.n tV6lteen pysty.-Ihanteeksi
pee, vaan ansaittu ;ik";. gl:t -ttiju-"an p66sta lerveg
htaxteeue ei en66 :J"'ir-"tr l1:TlliAlgnvapaa-ajastail-
vaan pddstddn. J- ----- rnan taloudellisia huolia'

ri etyst i e d eltytet iiiin, ettd el 6k- :1111:-:::i::!tdvt tutkipukset
keeri e s iirtyiri. "., ;d; ;;;i :*",i:,11 j i*"'} :1i llTliij
sosiaalisesti hyvaksyrtyje. Tel- 9Y3l 59,5T:tr varnarsen eraK-
laisia ovat ennen k"ikk!;fj; keellesiirrymisenmiellyttdvd-
kea ikd (yleisen rru.,t,ii."ii- li:-11:i1i" viil$nrvvtensii'
keidn s aavuttaminenl, 

*ti"o"r<i- 
!ry?ilfens d j a j opa terve-

kyri h aittaarru, rrri"rrri#ili'., y,1",-llilfl=."vat kohentuneet
somaattinen sairaus ;i^;;i[ eliikkeelle siirlymisen jdlkeen.
kapa pitk6 r.. rusk lni-ii Sl:l1tY:jgh"'rnuuttunut
detyssh tyossd. Perusteena bn i-llk':- ll?l?"lBiiL iy'-T
silloin se, ettii ihminen on -io 13uo1.."..t talous' 'l'arnarlan on
antanut kohtuulisen';;;;'k itsest66n selvii6, koska el6k-
sen yhteisku""." t y"it"i, iu \:l*l_\:ryaawuustaso ei ole
rran6tta o., ,iite ;rrld;iil$ sataa prosenttia palkasta'
taloudellisesti turvattuun va-
paa-aikaan. On tietysti arveluttavaa men-

nd vdittdmddn vastaan, jos ih-
Vdhemmdn hyvdksytg{d ovat miset itse ilmoittavat olevan-
sellaiset syyt, jotka viittaavat sa t54rtyvdisi6 elAmddnsd. Voi-
heikkoon eldmdnhallintaan: daan kuitenkin ajatella, ettd
alkoholismi, luonnehdiriot, hyvii yhteiskunta on muuta-
mahdollisesti liikalihavuus kin kuin t;rytyvdisten ihmis-

tensumma. Se onmy6s rnuut-
tuva ja kehittyvii kokonai-
suus. Meid6n arvojdrjestel-
mdssdmme taas pidetdin po-
sitiivisena sit6, ett6 kansalai-
set voivat aktiivisesti vaikut-
taa kehityksen suuntaan.

Kaikkein vahvin vaikutuska-
nava tavalliselle ihmiselle on
ty6eliimti. Se saattaa hiinet yh-
teyteen toisten itrrnisten kans-
sa. Se antaa hdnelle tilaisuu-
den vaikuttaa kehitykseen
hyodyllisen toirninnan vdli-
tyksellii. Se my6s antaa hiinel-
le mahdollisuuden osallistua
yhteiskunnan p66tdksente-
koon korporatiivisen ptiiit6k-
sentekojdrjestelmdn kautta.

Kaikki tdmd pakottaa kysy-
m66n, onko rnahdollisimman
varhainen ty6njiitt6 loppujen
lopuksi kowin onnellinen rat-
kaisu, vaikka se tapahtuisikin
ihmisen omasta halusta. Miel-
lyttdvistd piirteistddn huoli-
matta eldkkeelle jiidrninen
rnerkitsee vdlttirndttd myds
syrjiiytyrnistii keskeisistii yh-
teisoeldrnAn muodoista.

Ytrteiskunnallisen
kehityksen ristiriitoj a
Eldkekornitea 1990 esitti erdi-
td keinoja liianvarhaisen eliik-
keelle siirtymisen hillitsemi-
seksi. Nditi ovat yksil6llisen
varhaiselSkkeen ikdrajan nos-
taminen, eldkekartturnan ko-
rottarninen viimeisind ty&
vuosina, ns. takuueldke ja pal-
kansaajan ty6eldkemaksu. Sa-
man tien korjattiin osa-aika-
eldkkeen ja yksil6llisen var-
haiselSkkeen ikdrajojen nu-
rinkurisuus.

ElSkekustannusten kurissapi-
tdrniseksi j a el6kej6rj estelmdn
jatkuvuuden turvaamiseksi
ndrnd toirnenpiteet ovat pe.
rusteltuja ja toivottavasti
rnyos riittiivid.

Kaiken kaikkiaan eldkejdrjes-
telmdn turvaamiseen tiihtiiii-
vdt toimenpiteet niiyttiiviit
kuitenkin edelleen korosta-
van sosiaaliturvaetuuksien

riippuvuutta ty6std. T)6el!ik-
keen kannalta t6ssd ei ole mi-
t66n ristiriitaista. T!6eliike-
jdrjestelrnd vakuuttaa ihmi-
sen aktiiviaikaiset ansiot. Se
on nimenomaan t5r6viienva-
kuutus.

Ristiriita syntyy yleisen yh-
teiskunnallisen kehityksen ta-
solla jiittildistyott6rnyyden ja
pitkiin \rouran vaatirnusten
vdlille. Lehtien yleis6nosastot
pursuavat valituksia siitii, ettd
ikiiiinfiiit ihmiset pakote
taan vastoin tahtoaan ty6hdn,
kun taas nuorten annetaan
lorvia tekerndtt6 rnitiiiin.

Tosiasiassa ongelma ei tieten-
kddn ole ndin yksinkertainen.
Tldtt6myys tulee yhteiskun-
nalle kalliiksi, rnutta 60 pro.
sentin Qrdeliikkeen maksami-
nen suurelle ihmisjoukolle
\rmmenien wuosien ajan on
viel2i kalliimpaa.

T!5el5miin ristiriitoj a
Larna on luultavasti ohimene.
vd ilmio. Kun todella pdiisem-
rne uuteen nousuun, ty6lli-
syyskin kohenee. Raskaan sar-
jan lqysymys on sen sijaan se,
mille tasolle ty6tlisyys pitkiillti
tiihtiiirnellii asettuu.

Meidin sosiaaliturvamme on
rakennettu jatkuvan kasvun
ja tiiysty6llisyyden oletuksille.
Kaavasta poikkeamiset ym-
miirretiiiin tilapiiisiksi hiiiri-
6iksi. Toisen rnaailmansodan
jdlkeisen6 aikana kasvuoletus
onkin saanut vahvistusta,
mutta ty6llisyyden suhteen
tase ei ole selke6. T!6tt6myys-
kaudet ovat jatkuvasti piden-
t5meet ja syventyneet. Lyhyt
tiiysty6llisyyden kausi 80-lu-
vun lopussa oli pikemminkin
outo poikkeus.

On my6s merkkejd siitd, ettii
ty6suhteiden luonne on
muuttumassa. Epdglrpilliset,
mSSrdaikaiset ja free.lance -
tyyppiset ty6jiirjestelyt yleis-
tyviit. Tdmii vaikuttaa varmas-
ti ty6markkinaj iirj est6j en as e
maan ja vallankdytt66n.
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Tdystyollisyyden kaudella
unohdettiin vihitellen pu-
heet ty6yhteiskunnan kriisis-
t6. Tllastot osoittivat, ettd tuot-
tavuuden noususta huolirnat-
ta ty6paikkojen m66rd kasvoi.
On kuitenkin \rseenalaista,
voidaanko tiitti pittiii osoituk-
sena tuottavuuden kasvun ja
ty6llisyyden positiivisesta
korrelaatiosta. Esimerkiksi
nyt meiddn menestJrvd vien-
titeollisuutemme ty6llisttiti
tuskin ket65n.

Tldpaikkojen m66rdn lis65n-
tyminen nousukauden aika-
najohtui osaksi ihrnisten tar-
peiden yhii tiiydellisemmdsti
tyydyttiimisestii. Tarpeet ovat
varmasti my6s lisddntyneet.
Silti yleinen viittiimii niiden
rajattomuudesta on perirn-
milt66n vain metafyysinen
olettamus. Ttrskin kukaan tar-
vitsee kahta kampausta pdi-
viissi tai kolmea hammasldd-
k[ri6 viikossa.

Toinen syy ty6paikkojen li-
sdiintyrniseen on ollut t5r6ajan
lyheneminen. Toisen maail-
mansodan jdlkeen ty6aika on
keskimiiiirin lyhentynyt yh-
den prosentin vuosivauhdilla.
On muistettava, etti automaa-
tion ja rationalisoinnin perim-
mdisend tavoitteena on ihmis-
t5r6n tarpeen vdhentdminen.
Olisi jotenkin outoa, jos ne ei-
vdt koskaan saavuttaisi siti
piiiimiiiiriiii, jota varten ne on
alunperin kehitetty.

Kokonaisvaltaiseen
tutkimukseen
Sosiaaliturvaa koskeva tutki-
mus ja kehittelytyd on viime
vuosina painottunut selvisti
el6kejdrjestelrndn, tarkem-
min sanottuna tyoeliikej iirj es-
telmdn ongelmiin. On ollut
helppo tajuta, ettii varhainen
eldkeldistyminen ja viest6n
ikdrakenteen muutos rdj dyttd-
vdt aikanaan elikepommin,
ioka tuhoaa huolellisesti
suunnitellun j6rjestelmdn.

Iodenniik6isesti El6kekomi-
tea 1990:n ehdotusten toteut-
tarninen riittdd torjurnaan t6-
mdn vaaran. Edelld hahrnotel-
lut kehityssuunnat osoittavat
kuitenkin, ettd eldketurva lgrt-
keytyy monilla tavoilla koko
yhteiskunnan ja erityisesti
tyoeldrndn rnuutoksiin.

Sosiaaliturvan pitdisi tukea
yhteiskunnan tasapainoista
kehitystii. Ei ole kenenkSSn
edun mukaista, ettd vakaan
\r6uran omaavien ja hyviiiin
elikkeeseen oikeutettujen
kansalaisten joukko pienenee,
kun taas yhd useamrnat joutu-
vat kantamaan huolta van-
huudenturvastaan epivarmo-
jen tyomarklsinoiden j a tyotto-
rnyyskausien katkoman el6-
mdnkaaren takia.

Suomessa on toistaiseksi il-
mestynyt vain yksi tutkimus,
jossa tydtii korvaavia sosiaali-
turvan muotoja on tarkasteltu
kokonaisvaltaisesti. Se on An-
ne Raassinan tutkimus "An-
siotyost6 luopumisen ehdot"
(STM, Helsinki 1991). Monista
ansioistaan huolimatta se on
kuitenkin vasta pemskartoi-
tus, jossa ei ole kehitetty risti-
riitaisen kehityksen teoriaa
eikd kokonaisvaltaisia ratkai-
surnalleja.

Eldketurvakeskus on tdhin
menness6 tehnyt lukuisia em-
piirisii tutkirnuksia varhai-
sen eliikkeelle siirtymisen
syistd ja sen vaikutuksista ih-
rnisten eliirnddn. Seuraavassa
vaiheessa pyritddn puno-
rnaan yhteen empiirisen tut-
kirnuksen antarna tieto ja
joustavien eliikej drjestelyjen
tavoitteet.

Tdrnd ei kuitenkaan viel[ rii-
tii. Olisi ehdottomasti saatava
aikaan yhteistyo elSketurvan,
rnuiden sosiaaliturvan muo-
tojen ja tyoeliirniin asiantunti-
joiden kesken. Tutkimusyh-
teisty6 eri alojen vdlilld tahtoo
tosin usein olla kitkaista, mut-
ta onko rnitddn muutakaan
tapaa saada teoreettista otetta
ristiriitaisesta kehityksestd?
Tavoitteena pitliisi olla koko-
naisvaltainen sosiaaliturvan
kehittdrnissuunnitelrna, joka
ylittdisi hyviin tarkoittavat
rnutta tiedon puutteesta kdr-
sivdt ohjelrnajulistukset.

JUSSI VA\IAIVIO
Eltiketuruakeskihsen

tuthimuspricillihht)

TYoELAKE ellj
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Marraskuun alkupiiivinii piti-
vdt Pohjoismaiden ty6el6ke'
laitosten (ATP) johtohenkil6t
jokavuotisen ty6kokouksensa.
Laman aiheuttamien nyky-
hetken ongelmien lisdksi kes-
kusteltiin vaihtoehdoista, joi-
ta eri Pohjoismaissa on esillS
el6kkeiden rahoittamiseksi
ensi vuosituhannen alkupuo-
lella.

Tanska niiytt?iii eroavan muis-
ta veljesmaistaan siini, etti se
on jo viime vuosilgrmmenen
lopulla kiiynyt liipi ne vaikeu-
det, jotka muualla ovat nyt
ajankohtaisia.

STM, KEI"A ja ElSketurvakes-
kus ovat yhteistyonti valmista-
neet esitteen "ETA ja Suomen
sosiaaliturva lyhyesti". Tdmd
1&sivuinen esite antaa yleis-
kuvan siitd, miten ETA-soPi-
mus vaikuttaa suomalaiseen
sosiaaliturvaan,

Esite saa painatusluvan heti
kun tiedetddn sopimuksen
voimaantulon pdivdmdiird.
Esite on ilmainen ja sitd voi
tilata maksutta Kelan lShet-
tiim6stii tai ETK:n Postitta-
mosta.

Liihetetyn ty6ntekij dn vakuut-
tamista koskeva esite on uu-
distamisty6n alla. Esite teh-
d[iin ETK:n ja Kelanyhteistyo-
nii ja valmistuu alkuvuodesta.

STM:n ja Kelan yhteisty6nd
julkaistaan esite EurooPassa
matkaileville: "Kun sairastut
Euroopassa - misti saa hoitoa
ja mitii se maksaa"

Tlz6kJrvytt6myystilastoista il-
menee, etti naisten el6keha-
kemusten hylkdysosuus on
keskimidrin puolitoistaker-
tainen miehiin verrattuna.
Ero on pysynyt sarrtansuun-
taisena koko eliikelakien voi-
massaoloajan. Eroa on Srritet-
ty selvittdd monenlaisilla syil-
l[, jotka tavallisimmin ovat
liittyneet perhesuhteisiin,
ammatissa toimimiseen, ter-
veydentilaan ja sairastavuu-
teen seki eliikeratkaisun Pe
rustana olevaan norrniin.

Tanska kehitttiti tiillti hetkellti
ty6ehtosopirnuspohjaista elti-
kevakuutusta (arbejdsmar-
kedspensioner). Ruotsi ei ole
vielii tehnyt piiiit6sti niistii
syviillekiiyvistii muutoksista,
joita se joutuu toteuttamaan
elSke ja rrruussa sosiaaliva-
kuutuksessa. Suomen el6ke-
vakuutuksen rahoitustilan-
netta pidettiin vdhint66n yh-
td vaikeana kuin muualla jajo tekemidmme leikkauksia
esirnerkiksi indeksiturvaan
varsin radikaaleina.

T!6eliikelait-kirjan seuraava
painos julkaistaan tammi-
kuun lopussa 1994. Kirja on
piiivitetty ja sen sisdlt6 vastaa
1.1.1994 voimassa olevaa tSrG
eldkelainsiiddiint6ii.

ja miesten ty6lqruyft6mYYs,
erot eliikkeiden hylk66mises-
s6". Kirja on artikkelikokoel-
ma, jossa juristit, ltitikiirit ja
tutkijat valottavat erilaisia
naisten ja rniesten hylk6yse-
roihin vaikuttavia asioita.

Kirjaa on saatavissa muun
rnuassa Eldketurvakeskukses-
ta.

Raija Gould

ATP.KOKOUS TUKHOLMASSA TYOEIAKELAIT
.KIRJA UUSITAAN

Se'ppo Pietiltiinen

ESITTE lTA YHTEISTYOI.IA

NAISTEN JA MIESTEN TYOKYVYTTOIIIIWS

Muutama vuosi sitten tasa-ar-
vovaltuutetun toimistossa
kdynnistettiin asiaa koskeva
selvitys. Sysdyksen tyolle antoi
tasa-arvovaltuutetulle esitetty
epiiily mahdollisesta naisten
syrjinndst6.

Eldkehakemusten hylkiiyson-
gelmaa pohtimaan kutsuttiin
asiantuntijoita Kelasta,
ETK:sta, Eldke.Varmasta ja
T!6terveyslaitokselta. Nyt tyo-
ryhmd on julkaissut aihetta
kisittelevdn kirjasen "Naisten

"ETA JA SUOMEN
SOS!AALITURVA
LYHYESTI''

56 TYoELAKE ell5



IIEDOKSI

KoULUTLLE KALvoSARJA woeuArrelsrA eIATeIAUTAKUNTA
MUUTTAA

Eldkelautakunta, tyoeldkejiir-jestelmiin ensimmdinen
muutoksenhakuaste, muut-
taa ensi vuoden tamrnikuun
puolen viilin jdlkeen Eliiketur-
vakeskuksen toimitaloon. Elii-
kelautakunnalla on kuitenkin
oma osoite ja puhelinvaihde.
Postiosoite on PL 28,00527
Helsinki ja kdymtiosoite Kirju-
rinkatu 3. Uusi puhelinnu-
mero on (90) 15155.

INDEKSITAR KISTUKSET JAIHIN

.alvoilla velrnuileva pirteti
imppa ratkaisee.tydeldketur-
an perusoppimdiirdn kerta-
eitolla. ETK, ETT ja TELA
vat saaneet valmiiksi 14 kal-
on sarjan. Se menee jouluksi
aikkiin rnaamme yliiasteen
ouluihin, lukioihin ja am-
rattioppilaitoksiin. Mukana
:uraa opasvihkonen opetta-
Ln tueksi.

IU
4aastrichtin sopimuksella,
>ka astui voimaan 1.11.1995,
rerustettiin Euroopan unioni
European Union) eli EU, jon-
a toinen suomennos on Eu-
oopan liitto eli EL.

iopimuksella muutettiin
om. Euroopan talousyhtei-
6n nimi Euroopan yhteis6k-
i ja laajennettiin uusiksi alu-
iksi ulko ja turwallisuuspoli-
iikka sekd sis6- ja oikeudelli-
et asiat,

(hteenveto
)oliittisesta kokonaisuu desta
ruhuttaess a kdytetSSn terrniA
)uroopan liitto eli EL. Sa-
noin puhutaan Maastrichtin
opimuksella mukaan tulleis-
a uusista asioista.

'erittdvd keskimddriiinen
ELmaksu on vuonna 1994
0,6 prosenttia, josta tydnanta-
ln osuus on 15,6 ja ty6nteki-
in osuus 5 prosenttia.

'erittdvd LELmaksu on 19,8 ,
:sta ty6nantajan osuus on
6,8 jaty6ntekijSn osuus 5 pro-
entta. Perittiivd TaELmaksu
n 14,0 prosenttia, josta ty6n-
ntajan osuus on 11 ja ty6nte-
ijdn osuus 3 prosenttia.

midfi voin tuddslqo?

EUROOPPA-TERMISTOA

VUODEN 1 9gT VAKUUTUSMAKSUT

Euroopan yhteis6 on oikeus-
henkil6, jolla on toirnielime'
nd rnm. Euroopan yhteis6n
komissio eli EY-komissio. Yh-
teis6n poliittinen toimielin
neuvosto on piiiittiinyt kiiyt-
t66 itsestSSn nimityst6 Unio'
nin neuvosto, Neuvoston an-
tamat asetukset ovat kuiten-
kin Euroopan yhteis6n ase-
tuksia eli EY-asetuksia. Yhtei-
s6llii on tuomioistuin, jota
kutsutaan EY-tuomioistui-
meksi.

ETA
ETA-sopirnus on solmittu Eu-
roopan yhteison jiisenvaltioi-
den ja EFlA-jdsenvaltioiden
viilillii. Se ei muutu Euroopan
unionin voimaan tulon vuok-
si.

Outi Lehmas

Ensi vuoden alussa ty6eliik-
keisiin ei tehdi normaalia in-
deksitarkistusta. Eduskunta
on hyvtiksynyt hallituksen
esityksen laiksi TELindeksin
poikkeuksellisesta soveltarni-
sesta vuonna 1994. Poikkeus-
lain perusteella indeksitarkis-
tuksesta luovutaan. Lain mu-
kaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteri6n vuodelle 1994 vah-
vistaman pisteluvun 1756 ase.
mesta kiiytetiiiin vuoden 1995
pistelukua 1 688. Poikkeuslaki
koskee my6s rekisteroit5{ii li-
sieldkkeitd.

Indeksitarkistuksesta luopu-
minen koskee eduskunnan
hyviiksyrniin lakiesityksen
mukaan vain vuotta 1994.
Vuoden 1995 alussa ty6eltik-
keet palautuvat TELindeksin
pisteluvun osoittarnalle tasol-
le.

Poikkeuslaki koskee varsi-
naisten ty6eldkkeiden ohella
my6s rnuita TELindeksiin si-
dottuja etuuksia kuten rinta-
rnaveteraanien varhaiselSk-
keitd, sotilasvamma-, liiken-
nevakuutus-, tapaturmava-
kuutus- ja sotilastapaturma-
lain mukaisia etuuksia sekd
sairausvakuutuslain mukai-
sia ptiiviirahoja. Sairausva-
kuutuksen pSivdrahaa koro-
tetaan kuitenkin vuonna
1994 vdliaikaisesti 2,8 pro-
senttia, jos pdivdrahan m65-
rd on viihemmdn kuin 99,15
markkaa pdivtissii.

Tloeldkkeiden ohella rnyos
kansaneldkkeet jiiiivdt vuon-
na 1994 ilman indeksitarkis-
tusta. Tiitd koskeva poikkeus-
laki hyviiksyttiin saman-
aikaisesti TELindeksia koske-
van poikkeuslain kanssa.

Ar-to Laesuuort

MELvakuutusmaksu on 18,0
prosenttia, josta sekii ty6nan-
tajan ettEi ty6ntekijdn osuus
on 9,0 prosenttia.

Vuoden 1994 MYELperuspro-
sentti ja YELrnaksuprosentti
on 19,4.
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NIMITYKSET

MELA
Maatalousyrittijien eldkelai-
toksen toirnitusjohtajaksi on
valittu FM, Sfry Taisto Paatsi-
lra. Paatsila, Melan entinen va-
ratoimitusjohtaja, on toimi-
nut vt. toirnitusjohtajana tou-
kokuusta 1991 lukien. Teht6-
vd vapautui, kun toirnitusjoh-
taja Pekka T\romisto nirnitet-
tiin Kansaneliikelaitoksen
piiiijohtajaksi.

Paatsila on tullut Melan palve.
lukseen syyskuussa 1969 heti
laitoksen perustamisen j6l-
keen. H6nelli on nylgrisin
useita luottarnustehtiiviii elii-
kejdrjestelmin piirissE.

VERDANDI
Henkivakuuhrsosakeyhti6 Ver-
dandi jakaantuu kahdeksi
erilliseksi yhti6ksi vuoden
vaihteessa. f akaanturninen on
seuraus ETA-miiiiriiyksistii,
joiden rnukaan lakisddteisten
eldkevakuutusten parissa toi-
mivat yhti6t eivat saa harjoit-
taa mitddn rnuuta vakuutus-
toimintaa.

Henlsivakuutusosakeyhtid Ver-
dandin nimi vaihtuu muutok-
sen my6td Eldkevakuutus-
osakeyhti6 Verdandiksi. Se
jatkaa toimintaansa lakisd6-
teisten ty6eliikevakuutusten
parissa. Verdandin tiiysin
omistama t5rtiiryhtio, Henki-
vakuutusosakeyhti6 Verdi, ot-
taa puolestaan haltuunsa yhti-
6n henkivakuutustoiminnan.

Verdin toimitusjohtajaksi on
nimitetty fil.maist. Leo Wist-
bacha. Elikevakuutusosake.
yhtio Verdandin toimitusjoh-
tajana jatkaa yhti6n ny\rinen
toimitusjohtaja Kurt Ljung-
man. Herret on valittu my6s
Verdin hallituksen puheen-
johtajaksi.

Taisto Paatsila

Leo Wistbacka

Eldkevakuutusosakeyhti6 Ver-
dandin varatoimitusjohtajiksi
on nimitetty dipl.ekon. Folke
Lindstrdm ja kauppat.rnaist.
Th.or Sourcm.der, Souranderin
vastuualueena ovat sijoituk-
set ja hallinto. Kurt Ljungrna-
nin j66dessd eldkkeelle
5 1.8. 1995, varatoimitusjohta-ja Folke Lindstr6rn seuraa
hiintii yhti6n toimitusjohtaja-
na. Lindstr6rn on viirneksi toi-
minut Suomen S66st6pankin
aluejohtajana.
Verdandin apulaisjohtajiksi
on lisdksi nimitetty fil.maist.
Nils-Erih Felirsson, joka toimii
eliikevakuutusyhti6n p66ma-
temaatikkona, fil.rnaist. Man-
anne Nummela, jonka vas-
tuualueena ovat markkinoin-
ti ja kenttdorganisaatio, seki
valtiot.rnaist. Margolit Sdder-
halm, jonka vastuualueena on
elAkevakuutusyhtion lakislii-
teinen vakuutustoiminta.
Margolit S6derholm seuraa
johtaja Dan-Erik Engblomia,
joka jii?i eldkkeelle 1.7.1994 ol-
tuaan 57 vuotta yhtion palve.
luksessa.

Margolit Sdderhalm

Th.or Suurunder

Nils-Erik Feli"rsson

Marianne Num:nwla

3B

FoLke Lindstriin't
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TYOELAKEPAIVAN
I(YSYMYKSIA

TytielSkepdivind,
16.1 1.1993, osanottajat
saattoivat tehdd lrysy-
myksii, joihin luvattiin
mahdollisuuksien mu-
kaan vastata Ty<ielike'
lehdess6.

Ky sy:mg s : Mihsi toteutettiin ty d.
suhteen automaattinen kat-
haisU kun jo som*toimihunta
esittiinee tydxiteen eliihepal-
h.on mridrdtimistd. kcskipalhan
perusteelln?

Vastaus: Eldkekornitea -90:n
ehdotusten ja pitkillisen val-
misteluQr6n pohjalta tye
markkinaji{est6t sopivat syk-
syn 1992 tulopoliittiseen rat-
kaisuun liittyen ty6el6keuu-
distuksesta. Automaattinen
katkaisu oli osa t6td laajaa ty&
el6.kej drjestelm6n kehittdmi-
seen ja elikkeiden turvaami-
seen tihddnneiden toimenpi-
teiden muodostamaa koko-
naisuutta.

Sopirnuksenteon kanssa sa-
moihin aikoihin sosiaali- ja
terveysministeri6 asetti toimi-
kunnan, jonka tehtiiviinii oli
muun rnuassa tarkastella eri-
laisia vaihtoehtoja pit66 sosi-
aalirnenokehitys taloudellis-
ten rnahdollisuuksien rajois-
sa. Kev66ll6 1995 j6tt6rnis-
si6n vilirnietinn6ss6 ns. so.
rne.toirnikunta tarkasteli lu-
kuisia eldketurvan leikkaus-
hankkeita, joistayksi oli eldke
palkan laskusidnndn rnuutta-
rninen ty6suhteen keskipal-
kan perusteella rnS.drdytyvdk-
si.

Toteutuessaan el6kepalkan
laskus66nn6n muutos tekisi
automaattisen katkaisun ajan-oloon merkityksett6mdksi,
koska ty6suhteelta ansaittava
eldke tulee keskipalkkateknii-
kalla sarnaksi, katkaistiinpa
ty6suhde tai ei. ElH.kepalkan
laskusS6nn6n muutoksesta ei
kuitenkaan ole ptiiit6ksiii.
Sometoimikunnankin ty6
piidttyy vasta kevdSlli 1994.
Toimikunnan ty6n p66t5rttyii
sen esit5rkset tulevat viel6 tyci-
markkinaj6rjest6jen kanssa
yhteisesti kiisitelt6viksi, rnike
vaikuttanee toirnikunnan esi-
tysten toteuturniseen.

Sopimastaan ty6elEkeuudis-
tuks esta ty6 markkinaj iirj est6t
olivat yhtd rnielt6. Periiytyrni-
nen autornaattisesta katkai-
susta olisi rnerkinn5rt koko so-
vitun kokonaisuuden purka-
rnista ja uuden neuvottelu-
kierroksen aloittamista val-
mistelut6ineen. T6hdn ei epdi-
lemdttd haluttu rnenn6 toteu-
turniseltaan ep6varman el6-
kepalkan rnuutoshankkeen
vuoksi. Niiht6vAksi jAe, rnita
larna ja somen esit5rksen tuo-
vat tullessaan.

,4rto Laesnwri

Ky symry s: Onko Aurelan fuiyrd
TElrmohsun pysyrmisestti 20
prosentissa realistinen? Bo
Lundquist pnrui jo mttutarnan
pr o s enttiyhsihin har otuhs e st a
kihhnnsha Eihii liinn rw.sui-
sen kuu an antamhten ole hohta-
bkast a tdVnb en p oLemiikin ke s-
hetld?

Vastaus: Kysyjin mainitsema
Aurelan k6yri tarkoittaa tySn-
antajan maksua. Lundqvist
taas tarkoitti koko rnaksua,
siis ty6nantajien ja palkan-
sagian maksujen yhteisrn66-
raa.

Sosiaalirnenotoirnikunnan vii-
me keviiisessd vdlirnietinn6s-
sd arrioitiin ty6nantajan TtsL
maksuosuuden kohoavan
vuoteen 2050 mennessd noin
20 prosenttiin ja palkansaajan
rnaksun vajaaseen B prosent-
tiin. Tirnd ei rnerkittdvdsti
poikkea Aurelan kiiyriistii, jo-
ka perustunee hiernan eri las-
kentaolettarnuksiin.

Tapio Klaauo
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LUKIJAN

ELAKEPAATOSTnMPA
HARVEMMAKSI

EETU JA
SUKUPUOLI?

Ihmisen ty6kyky on kielt6-
miittii erilainen ja syitii sen
huononerniseen kannattaa
pohtia, niin kuin Eldke-Eetu
viime nurnerossanne. Poh-
dinta vaan ei johda mihin-
kiiiin sinilliiSn "tarttis tehdii"
jotakin.

Etenkin, pitiiii tehdti jotakin
naisten ja rniesten epdtasa-ar-
voiselle kohtelulle, jonka Eetu
ohimennen toteaa olevan ole.
rnassa. Arvattavasti Eetu on
nimimerkin suojaarna mies.

Laman tuomat inhirnilliset
kdrsimykset ja niiden sietoky-
ky miehillii ja naisillii voivat
olla erilaiset, mutta se ei saa
johtaa erilaiseen elikeratkai-
suun naisten tai rniesten osal-
ta. Ei rny6skddn se, ettd naiset
ovat oppineet selviytymddn
miehid paremrnin vastoin-
kdymisist6.

Kokonaan eri lukunsa on
omalaatuisesti ajoitettu "Tlo-
kyky kunniaan" -kampanja,
jota viime aikoina on kdyty

suurella rahalla. Pyrkimykset
mydhentiiii eldkeikdd sopii ko-
vin huonosti tdmdn hetkiseen
lamaan, jossa sadattuhannet
kansalaiset ovat ty6tii vailla,
niiistd suuri osa vielii ty6ha-
luista nuorisoa.

Miti mieltd on kuntouttaa Ke.
lan kuntoutuslaitoksissa
ikiiiintynyttii ja ty6motivaa-
tionsa menettiinyttii eldkkeel-
le lgrpsiiii vikeii, ennen kuin
heille myonnet66n el6ke?
Hukkaanheitett5rjii rniljoonia,
jotka tarvittaisiin sairauksien
ennaltaehkdis54m, neuvola- ja
terveydenhoitotoirnintaan.

Paljonko on tutkittu tilastoja
hylkypddt6sten saaneiden
osalta? Miten pian he ovat uu-
delleen elikejonossa/ty6tto-
mind tai sairaslomilla? Mite
heille kuuluu vuoden - parin
kuluttua? Mielenkiintoinen
tutkimuskentti ETK:n ja Ke

Tiedossa olevia viiiiryyksid
voidaan tosiaan oikaista ja jos-
takin voidaan aloittaa. TAssii
erd ehdotus: ruvetkaa hyvit
el6kep66t6sten tekijdt vtihiin
harventarnaan sitd tiuhaa tdi-
kampaa, jolla kampaatte elii-
kepdStoksiii. Irrottakaa edes
muutarna piikki, jotta saa-
daan kiinni se 12 prosentin
ero, mikd n5rt on miesten ja
naisten eldkehylkyjen erotus.
Toivossa on h5rvd el66 sano en-
tinenkin tdi

VappuMaijala 

-

Pakinoiminen on tylstiii, jos
kukaan ei koskaan reagoi -jo-
ten suuret kiitokset kommen-
teistasi, Vappu!

Arvelet, etti olisin mies. Suku-
puoltani en kuitenkaan paljas-
ta. Ota huomioon, etti my6s
naiset osaavat ajatella johdon-
mukaisesti, niinkuin omakin
kir;' oituks es i os oittaa.

Larnan sietokyky voi tosiaan
olla erilainen miehilld ja nai-
silla. Viitatessani sukupuolten
erilaiseen kohteluun tarkoitin
kyllii hiukan laajernpaa kuvio-
ta. Voi nirnittiiin olla myoskin
niin, ettd elAkejiirjestelmiirn-
rne hyv6ksyy eliikkeeseen oi-
keuttaviksi eritJrisesti miehi-
set vaivat. |otkut naisille tyy-
pilliset sairaudet saattavat olla
yhtii vammauttavia, mutta
niiti ei silti pidetd ty6lrykya
rajoittavina.

Mielestiini pit56 ottaa rny6s lan tutkijoille,
huomioon naisten kaksinker- 16 muitakin.
tainen tyorniiird. Useinkaan
ei naisten tekemdd tyotii edes
huomata ja el6kep66t<iskdy-
tiint6 voi ndin ollen jatkua
r,r-rodesta toiseen sarnanlaise-
na eli naista syrjivdnd. Usei-
den maiden eliikelainsiiddiin-
nossd on otettu huornioon t5-
md seikka alemman eliikeiiin
muodossa, mikiili naisella on
lapsia, jopa vaikka ei olisi-
kaan.

kiinnostaa kyl- Kysyrnys ei niink66n liene
rniesten ilkeydestS, vaan kult-
tuuriimme syvdiin juurtu-
neesta, tiedostarnattomasta
seksisrnistS.

Eliiketurvakeskus julkaisee
piakkoin tutkirnuksen hylkii-
yspiititoksen saaneiden eld-
mdnvaiheista pdiit6ksenteon
jdlkeen, eli juuri niistd asiois-
ta, joita toivot rneiddn tutki-
van. Siind otetaan tiet5rsti truo-
mioon my6s sukupuolten v6-
liset erot.

Sen sijaan eliikeikdkysymystd
ja ty6tt6myysongelmaa ei pi-
t6isi niputtaa yhteen. Ihan-

Eltik*Eetu
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teellista kai olisi, ettii eri-ikiii
set ihmiset voisivat tasaveroi
sina osallistua ty6ellmi6n
Tdmd tosin edellyttiiii ty6elEi
mdltd sopeutumista eri ikd
kausien erilaisiin valmiuk
siin. Nirnenomaan tasa-arvo
syistd kannatan samaa el6ke
ikiid sekii miehille ettd naisil
le.

Nuiva suhtautumisesi kun.
toutukseen on rnielestdni hie
man liioiteltua. Kuntoutuk
sen tuloksista ei ole vedenpitii.
v55 n6ytt65, rnutta ei sitd lii.
oin ole sairauksien ennaltaeh-
kiiisystd. Ihrniselle on joka ta-
pauksessa rnukavampaa olla
hyviissd kunnossa kuin huo
nossa kunnossa olipa hdn
ty6ssii tai ei.

Sisarillisin/veljellisin/
isiillisin/iiidillisin terveisin
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SALLII(AA
LASTEN TULLA...

Fllikc-Iietu esiintly lu-
pauksensa mukaisesti
lehternrne palstoilla
aika ajoin. I-Iiin on mu-
kava, joskus hiukan
iireii vanha herra, vai
rouvako lienee, joka ni-
mirnerkkinsii antamas-
ta suojasta esittiiii rnieli-
piteitiiiin.

Kansallissankari Martin Saarikangas kehotti toista puolisoa -
sukupuolta mdiirittelemdttd - menemdiin kotiin lapsia hoita-
maan. Ndin kasvaisi - herrojen ja rouwien nuhteessa - pulla-
mosss6jen sijasta uusi sukupolvi. Se hoitaisi aikanaan rneiddn
korppujen eldke ja rnuut asiat niin kuin tulee.

Samoihin aikoihin ilmoitti tilastokeskus meille suuren ilon:
lapsia on teille syntynyt enemmen kuin ennakoitu oli. Kansan-
elikelaitos kiirehti korjaamaan v5est6ennustettaan. Eliikodn!
Vdkilukumme nousee vielS ensi vuosilgrmmenen lopulle,

Eliike-Eetun on sylS olla iloinen, jos niimd kaavailut pitiiviit
paikkansa. Enii6 ei rakennetakaan eldkkeiden pohjaa muuka-
laisten varaan niin kuin monessakin BO-luvun loppuhuurnan
rnietinn6ssi tehtiin.

Eetu tuumiskeli, ettii ovatkohan n5d naiset miesten rnyotiivai-
kutuksella (koska mieskin siini tarvitaan) alkaneet keyftAA
hyviikseen lamasta johtuvaa pakollista kotiuttarnistaan. Olisi-
ko lamalla hyviiikin puolia?

Sitten Eetu alkoi rniettid tarkernrnin. Miki takaa sen, ett6'
naiset tekevdt aivan niin kuin Saarikangas ja muut vaikutta-
jaseddt ajattelevat. Suuret ikdluokat - pullamossojen iiidit ja
isdt - toimivat juuri toisin kuin luultiin: synnyttivdt nditd
mossyk6itd hyvin viihiin.

Eetu totesi rny6s, ettd yleensii hiinen tunternansa naiset ovat
tehneet juuri piinvastoin kuin hiin on ajatellut. Niinpii hdn
pddtti olla ajattelematta saatikka lausumatta mitAdn.

liLtihe-EettL
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