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KESKUSTELLAAN
NUORTE]I! KA].JSSA

Viime aikojen v6rikkddseen el6ke-
keskusteluun on tavanomaisten ta-
hojen lisdksi osallistunut my6s opis-
kelijoita. TdmA saattaa olla yksi merk-
ki siitii, ett6 nuoriso alkaa taas kiin-
nostua yhteiskunnallisista asioista.

Pitkddn nuorille onkin riittdnyt pas-
siivinen kuluttaminen tai opintoput-
kessa puurtaminen ennenkuin he
vdhin iiinin sopeutuvat vallitsevaan
normistoon. ]os nuorisoa jostain
syyttiiisi, niin osallistumattomuu-
desta. Siitii kertovat erilaisten kan-
salaisjirjest6jen ja valtuustosalien
vanhemmanpuoliset ikdrakenteet.
Nuoret puuttuvat sielt6, missd heitd
kaivataan ja heille olisi tarjolla todel-
lisia vaikuttarnisen kanavia.

On tervetullutta, ett6 nuoremmat
ikdluokat aktivoituvat, vaikka ne
ndin tehdess66n saattavat kyseen-
alaistaa vanhempien ik6luoklsien
teot ja tekemiittd jiittiimiset. Nuori-
son ikimuistoinen kutsumustehtivii
sukupolvien ketjussa on asettua op
positioon vanhempiensa kanssa.

Sukupolvien torm6yksestd viriSvdt
tuoreet ajatukset, uudet ndk6kulmat,
joista jotkut vieli rnuuttavat kehityk-
sen kulkua. Ennenkaikkea nuoret
oppivat ajattelernaan itsendisesti ja
kriittisesti sekii perustelemaan mie'
lipiteitiiSn. Niitd taitoja he tarritse.
vat, kun he aikanaan vaihtavat kul-
jettajan penkille. Vaikka sitten "val-
lan kumous vaihtuisi vallan lumouk-
seen".

Nuoria kannattaa kuunnella ja kes-
kustella heid6n kanssaan. Tdmi ei
suinkaan tarkoita sitii, ettd nuorten

mielipiteet pit6isi sellaisenaan hy-
viiksyii. Puhumattakaan, ett6 heti
alettaisiin repi6 alas rakennelmia,
joiden pyst5rttdmiseen on kulunut
vuosilqrmmenid. Sellainen raken-
nelma on ty6elfikejdrjestelmd.

Ehk6 nuorten kritiikki on nihtdv6
merkkin6 siit6, ettA ikdluokkien v6-
lillii on informaatiokatkoksia. Nuo.
ret eivdt tunne taustoja ja perus-
teluja, kun niitd ei ole heille esitetty.

Emme ole pystyneet lcyllin ymmiir-
rett6v6sti ja selkein sanoin peruste-
lemaan ty6eliiketurvan pelkistetty6
peruslupausta, ydinsanomaa saavu-
tetun elintason kohtuullisen sdilyttd-
misen oikeellisuudesta. Kuinka sii-
hen \rkenesimmek66n, kun se sano-
ma voi itseltdkin hukkua yksityis-
kohtien viidakossa ja edunvalvon-
nan ristiaallokossa.

Yleissivistdvissd kouluopetuksessa
ty6eliiketurva loistaa poissaolollaan.
Kdsityksensd ty6eliikejiirjestelmdst6
nuoret saavat paitsi vanhemmiltaan
niin ennen muuta tiedotusvili-
neist6. Kun taustatietoja vailla oleva
lehtijutuista joutuu mielikuvansa
muodostamaan, ei pidii ihmetellii
lopputuloksen sekavuutta. KetE us-
koa, ketd ei? ]ulkisuudessa olleet, si-
nins6 erinomaiset ty6el6kkeen puo-
lustuspuheenvuorot on ulkopuo'
lisen helppo kuitata asiaankuulu-
vaksi selittelyksi.

Mielenkiintoinen yksityiskohta
nuorten kritiikissa on se, ettii he ei-
vdt kyseenalaista niink66n nykyis-
ten eldkeliisten eli isovanhempien-
sa eldketurvaa, vaan ovat haluttomia

kustantamaan vanhempiensa ylisuu-
rina pittimiiian el6kkeit6. Ttrlilinjalle
joutuvat erityisesti suuret ikAluokat.

Suurten ik6luoklcien kohtalo on kai-
ken kaikkiaan kova. Ongelmia syntyy
siell6, miss6 ne elinkaarellaan vaelta-
vat. Ensin suuret ikdluokat tukkivat
koulut, niitd opetettiin 40 - 50 oppi-
laan luokissa, sitten ne t6yttiviit jatko
koulutuspaikat, tappelivat ty6pai-
koista niin, ettd lastenteko oli unoh-
tua ja nyt heidin vAh6lukuiset jilke.
lEisensi kauhistelevat tulevia el6ke.
kustannuksia. Ehkii jo seurakunnis-
sakin mitataan otsa r5ryyssd hautaus-
maiden neli6metrej6.

Milloin ja rnist6 nousee esiin se keski-
ikdinen mies tai nainen, joka julistai-
si, mit6 hyviii suuret ik6luokat ovat
tdhin rnaahan olemassaolollaan tuo
neet?

T!6eliikelehden t6ss6 numerossa on
ElSkeKansan toimitusjohtajan Altti
Aurelan kannanottoja ty6eliikejtirjes-
telmdd kohtaan esitettyihin syyt6k-
siin. Aurelan pitkd kokemus sosiaali-
politiikan n6k6alapaikoista on tehnyt
hdnesti yhden ty6eliikejiirjestelmdn
p6Sideologeista.

Aurelan artikkelissa on runsain mA6-
rin argumentteja, joista saamme evdi-
td keskusteluun nuorternme kanssa.
Tirn6n keskustelun aloittarninen ei
ole liian rny6h6ist6, sen aloittamisen
aika on n5rt. Kerrotaan nuorille, mitd
se ty6el6ke on ja miksi se on niin
tarpeellinen ja ettd nuori itsekin voi
sitd tarvita.

Pi r;ltko I ii ii sk eliii r rc r t
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TYOELAKEJARJESTELMAN
PERUSTAON VAHVA

. ARVOSTELU TAI(AA KEHITYKSEN

Tyriel5kejdriestelmdn keskeinen kehittdjd ja vaL
kuttaja Eldke-Varman toimitusjohtaja Juhani
Kolehmainen uskoo lujasti jdrjestelmdn
tu levaisu uteen. HH nen m u kaa nsa tyrielSkejdries-
telmd on osoittanut olevansa maai I man parhaiten
yhteisku ntakehitykseen sopeutuva jiriestelm5.

-T!6eltikejtirjestelm6 on so-
peutunut yhteiskuntakehl-
tykseen menneinii vuosina.
Se on tarjonnut ratkaisuja yh-
teiskunnassa esille tulleisiin
l5ysymyksiin. Varmaa on, ettise pystff sopeutumaan
my6skin ny\riseen kehityk-
seen, Rakennelma on tavat-
toman hyvin ja perusteelli-
sesti ajateltu. Varsinaista
muutoksen tarvetta ei ole,
Kolehmainen vakuuttaa.

H6nen mukaansa demok-
raattisen yhteiskunnan omi-
naisuuksiin kuuluu, etti sii-
ni olevia jiirjestelmi5 kriti-

soidaan. Arvostelu johtaa usein
my6s epdkohtien korjaami-
seen,

-En pidii pahana enki ole huo.
lissani, ettti ty6el6kej6rjestel-
m66 vastaan reagoidaan. Pe
rustelut eivit ainakaan vielii
ole olleet sellaisia, etti ne antai-sivat aihetta kovin suuriin
suunnan muutoksiin.

Nyt esillii olevasta nuorten ja
vanhojen vdlisesti asemien
kiirjistymisestii Kolehmainen
toteaa, ettei siin6 ole kysymys
elEkejdrjestelrnien vaan vdesto.
ryhmien ristiriidasta. Hdnen
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mukaansa ei voida ajatella,
ettd jollain viiest6ryhmiillii oli-
si muita parempi toimeentu-
lotaso. Eliikkeellii olevien ih-
rnisten toimeentulon turvaa-
miseksi tiiytyy olla elikejirjes-
telm6. Sitd vastaan kapinoivat
nuoret eivdt huomaa, ett6 hei-
d6n onjoka tapauksessa el6ke'
ldiset el6tettdv6.

foustava ja tehokas
hallinto
fuhani Kolehmaisen mielestd
suornalainen ty6el6kejErjes-
telmi on nylqfisin erinomai-
sen joustava ja tehokas hajau-
tetun piidt6ksentekonsa ansi-
osta. Tehokkuutta hdn pitiiii
hallinnon tdrkeimpiin6 asia-
na,

-Kun ty6eliikej iirj e stelmiiti l6h-
dettiin luomaan, sitii varten ei
haluttu rakentaa mitdin erilli-
si6 instituutioita. Hanke toteu-
tettiin olemassa olevien j6rjes-
telmien avulla. Nykyinen ra-
kenne vastaa alkuper6ist6.

-EY-neuvottelujen yhteydessi
useat ulkolaiset totesivat suo-
malaisen jirjestelmdn olevan
tavattoman hieno - se oli nyt
vaan erilainen kuin EY-jiirjes-
telm6. Moni maa, jos olisi
mahdollista, ottaisi kiiytt66n-
sA meiddn mallimme juuri te-
hokkuuden takia, Kolehmai-
nen uskoo,

Rahastot suhdanteita
tasaarnaan
Viirne aikoina on k6;rt5rvilkas-
ta keskustelua Qr6el6kevaro-jen riittdvyydestd. |6rjestel-
rniid on moitittu riittdvien ra-
hastojen puuttumisesta ja nii-
den nylgristd voimakkaarnpaa
kartuttamista on vaadittu.
Toimitusjohtaja Kolehmai-
nen ei ole aivan samaa mielt6.

-Me voimme rahastoida vain
niin paljon kuin kansantalou-
den investoinnit edellyttiv6t.
Rahastoja paisuttamalla me
emrne voi vaikuttaa kansan-
talouden tilaan emmeki ko,
vin paljon jiirjestelmiin tur-
vaamiseen, koska suuri osa
eliketurvasta katetaan jako
jtirjestelmiillti.

-Rahastoja me tarvitsemme
ennen kaikkea tasoittamaan
maksukehityst6 ja paranta-
maan sopeutumiskykyE: me
tarvitsemme puskurin ylit-
t66ksemme luonnolliset suh-
dannevaihtelut ja ehki la-
mankin ilman vakavia h6i-
ri6it6. Muutoin rahastoinnin
teyb/y olla harmonisessa suh-
teessa kansantalouden kehi-
tykseen.

Kolehmainen muistuttaa, ett6
kaikki lihtee kansantalouden
yhteisestd kakusta, josta riit-
t66 varat tiettyyn elintasoon.
Eliikejiirjestelmd ei voi turvata
millekiiiin vdest6ryhmElle pa-
rempia oloja kuin muille.
My6skiiiin j iirjestelmiE purka-
malla ei voida panna mit66n
v6est6ryhm66 huonornpaan
asemaan. T)6eliikejiirjestel-
mii on vain oikeudenmukai-
suuden turvaava jakoinstru-
mentti, joka toimii kaikissa
olosuhteissa. Sen toiminta
taytyy sopeuttaa kansantalou-
den kokonaiskehitykseen.

Eldketurva
koskemattorrrampaa
Kolehmainen my6nt66, ettd
pitkiiiin jatkuva lama vaikeut-
taa eldketurvan rahoitusta. Se
tulee pudottamaan suoma-
laisten elintasoa ja samalla
my6s el6kkeit6.

-Meille tdiillii pohjoiskoillises-
sa provinssissa on hyvin ttir-
ke6t6 kilpailukyvyn turvaami-
nenja erityisenkeskeist6 se on
eurooppalaisessa ty6nJaossa.
]os lama jatkuu pitk66n, se
pudottaa Qr6voimakustan-
nuksia Ja sit6 kautta kaikkien
elintasoa - my6skin el6kel6is-
ten.

Toisaalta Kolehmainen varoit-
taa ylireagoimasta. -ElEikeltii-
set ovat oman eldketulvansa
ansainneet. He ja ty6eliimiissii
pitk6iin olleet eiv6t voi en66
muulla tavalla hankkia sit6
toimeentuloa, mikA heille jiir-
jestelmdn kautta on luvattu ja
mlnkd varaan he ovat tulevai-
suutensa rakentaneet. Eliike
turwa on siten paljon koske'
mattomampaa kuin mik66n
muu. Sen takia sit6 pit66 puo-
lustaa.

Korkotason lasku
onnellista
Takaisinlainaus on yksi Suo-
men ty6eltikejirjestelmdn
olennaisista piirteistii. Ongel-
mana tdll6 hetkellE on takai-
sinlainauksen aikaisempaa
vEhdisempi kiiytt6. Se on liian
kallista markkinakorkoiseen
lainaan verrattuna. Timdn ta-
kia my6s takaisinlainauskor-
koa joudutaan laskemaan,
SitE Kolehmainen pit66 hyvii-
nd asiana my6s ty6eliikejirjes-
telrndn kannalta huolirnatta
siit6, etti yleinen korkotason

4 rvOELAre c:h



lasku johtaa vakuutusmaksu-
jen nousuun.
-Nykyisessi tilanteessa mi-
kiiiin muu ei ole niin onnel-
lista kuin korkotason lasku. Se
merkitsee rnatalaa inflaatiotaja eldkekustannusten pysy-
mistd kurissa. Mutta ennen
kaikkea se tiet66 elinkeinoelS-
mdn elpymistd. Sitd kautta
kansantalouden tila koheneeja TEL:n toirnintarnahdolli-
suudet paranevat.

Kolehrnaisen rnielestti takai-
sinlainauksen periaate on hy-
v6: pddoma, joka kerdtiSn
TEL-maksuina jdrjestelmin
rahastoihin, sijoitetaan ta-
kaisin yritysten investointien
rahoittamiseen. ]atkossa ta-
kaisinlainaustakin joudutaan
kehittiimiiiin entistd enem-
min markkinamekanismi
huomioon ottavaksi.

-1990-luvun suhdannevaihte.
luista suomalaiset vakuutus-
yhti6t, ennen kaikkea TELyh-
ti6t, ovat selvinneet tavatto.
man pienilld riskimarginaa-
leilla. Syy siihen on, ette sijoi-
tustoiminta on enimmiikseen
ollut luotonantoa ja takaisin-
lainausta.

-Muualla maailmassa, missd
vakuutusyhti6iden sijoitukset
ovat p66asiassa kohdistuneet
arvopapereihin ja kiinteist6i-
hin, ollaan tehty miljardi-
tappioita. Meiddn luotonan-
tomme on ollut erittdin tur-
vallista. Se on tuonut tavatto-
man paljon pysyvyyttii tiihiin
yhteiskuntaan, Kolehmainen
vakuuttaa.

Palkans aaj illa riittiivii
edustus
Palkansaajat ovat tdmdn vuo.
den alusta osallistuneet omal-

la rnaksullaan ty6eldketurvan
rahoitukseen. Samanaikaises-
ti ty6ntekijiijdrjest6t ovat esit-
tineet vaatirnuksia p66std en-
tistd enemrnin vaikuttarnaan
elAkelaitosten sijoituksiin.
Kolehmaisen mukaan palkan-
saajien maksuosuus ei autc.
maattisesti tuo lisdi piiittintti-
valtaa ty6ntekij 6j 6rj est6ille.
-Palkansaajille on jo ennen
maksuosuutta turvattu tavat-
tornan rnerkittdvd rooli hallin-
nossa, Tlrflnantajien osuus
maksusta on B0 prosenttia. fonyt ty6eliikelaitosten hallin-
nossa neljinnes on palkansaa-
jien edustajia.

-Kaiken sijoitustoirninnan
tehtivd on turvata elikkeet
nyt ja tulevaisuudessa. Pal-
kansaajien maksarnilla mak-
suilla ei voi olla erilainen sijoi-
tusfilosofia. Olennaista on,
ettd yhteiskunta ja kansanta-
lous toimivat mahdollisim-
man hyvin. Se sisdlt66 niin in-
vestointitoirninnan kuin pal-
kansaajien tdrkednE pitdmdn
asuntotuotannon,

Kehittiimistdkin
l6ytyy
Maan hallituksen esittdm66
eldkkeiden tavoitetason leik-
kaarnista 60 prosentista 50
prosenttiin Kolehmainen ei
hyviksy. Se ei hdnen mieles-
tdin ole ensisijainen kysymys
kustannusten sopeuttajana.
Tehokkain ja keskeisin tekijd
on el6ld<eellesiir$rmisiSn nos-
taminen.

-1970-1980-luvun voimak-
kaina kasvuaikoina el6kkei-
den korvausk;rnnys lipsahti
liian alas. Sen korjaaminen on
nyt tiirkeintii. My6s indeksiin
joudutaan puuttumaan. TEL
indeksin ja elinkustannusin-

deksin vaihtoehtoiseen k65rt-
tirniseen on l6ydytt6v6 laa-
jernpi ja kansantalouden ke'
hityksen huornioon ottava n6-
k6kulrna kuin mitd tiihiin
rnennessii on ehdotettu.

Kolehmaisen mielesti koko
eliketurvan toirnivuus edel-
lyft ee, ett6 kansaneldke- ja ty&
eldkejdrjestelmin vilisti
ty6njakoa kehitet66n nylgris-
td piternrnille.

-|atkossa yhd useamrnalla on
karrieerissaan kaikkien eri
jdrjestelrnien piiristd tulevia
eliiketurvan palasia. TELjiir-
jestelrnin viimeisen laitoksen
periaate on saatava ulotettua
koko ansioeldketurvaan
my6s julkiselle sektorille. Sen
ldpivierninen on eldkkeensaa-
jien kannalta tdrkedti, Koleh-
mainen korostaa,

ETK vtilttiimiittin
Yksityiset eliikeyhti6t, -laitok-
set, -s56ti6t ja -kassat ovat t5ro.
eliketurvan toimeenpanijoi-
ta. ElSketurvakeskus hoitaa
jSrjestelmdn yhteisid asioita.

Kolehmainen ei nee suuria
tarpeita ty6njaon muuttarni-
seen. ETK:n rooli on oivallettu
hyvin alusta alkaen. Se on
vdlttdm6t6n nylgrisessi hal-
linnossa ja tulevaisuudessa se
viel6 vahvistuu yhteisten re.
kisterien ylliipitiijdnii. Tutki-
muksia tarvitaan jatkossa pal-
jon samoin kuin erilaisia sel-vityksiii p66t6ksentekij6itei
varten. Neilte osin Eldketur-
vakeskuksen asema tulee ko.
rostumaan.

-Mutta rny6skidn tehtiiviii yh-
ti6ilt6 ja laitoksilta ei pidd liih-tei siirtdm66n keskitettyyn
paikkaan, toimitusjohtaja ]u-hani Kolehmainen painottaa.

Haastaltelu:
Marja-LiisaTohala
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E LAKE POLI ITTISET PAATOKSET
PERUSTUVAT?
Poikkeuksellisen vaikea ta-
loudellinen tilanne raviste-
lee koko hyvinvointimme
kehittdmistavoitteita ja ra-
kenteita. Kun kansantalous
on sukeltanut suhteellisen
tasaiselta keskimddrdisen
kasvun uralta, aiheutuu tds-
tii pysyviii vaikutuksia my6s
nylgrisille ja tuleville sosiaa-
li- ja eliikeetuuksille. ]otta ti-
lanteesta selvittdisiin rnah-
dollisimman vdhdisin vau-
rioin, tarvitaan yhteiskun-
nan kaikkien osapuolten yh-
teis iii toimenpiteit6 nylgrist6
kestlvdmrndn eldkekehityk-
sen saavuttamiseksi.

Tdmd merkitsee ennen kaik-
kea talouskehityksen k65nt6-
mistd kasvuun ja velkautu-
miskierteen katkaisemista.
My6s sosiaalivakuutusta ja
sosiaali- ja terveyspalveluja
on arvioitava laajempana ko.
konaisuutena, Elikemenot
on sopeutettava siten, ettS
ty6- ja kansaneldkkeiden
omista liihtokohdista johtu-
vat perustehtiiviit voidaan
siiilyniiti.

Etenkin eliikepolitiikassa ja
sen valmistelussa tarvitaan
erityisesti jatkuvuutta ja
suunnitelrnallisuutta. Eliike-
poliittisia piiiit6ksiii on
yleens6 valmisteltu pitkiiiin
ja hartaasti laajapohjaisissa
komiteoissa ja toimikunnis-
sa, joista viime vuosien kaksi
eldkekomiteaa ovat tyypil-
lisid esimerkkejii. Niitii arrri-
oidaan my6s osana rnuita so'
siaalimenoja seki hyvin-
vointikustannuksia.

T\rorein esimerkki on STM:n
osastopddllikon Markku
Lehdon vetdmd Sosiaalirne'
notoimikunta, joka eritJrises-
ti viilimietinnossidn keskit-
tyr eliikekysymyksiin. Val-
mistelutapa on hyvti, sill6
toimikuntien jiisenind ja /tai
kiiyt6ssii on laajasti sosiaa-
livakuutusta ja kansanta-
loutta tuntevia henkil6it6.

Eldkepoliittisten p66t6sten
lopullinen asu rnuotoutuu
kuitenkin yleisesti kolmi-
kantaisissa neuvonpidoissa,

MAIIA
PERHO-SAIVTAL\

Kohnomuhsetu
aarapuhemjohtaja

h.onsanedustqia

jotka edeltdvit usein tulopo-
liittisia ratkaisuja. Toiminta-
tapa on asiallinen ja perustel-
tu edelleen, vaikka uusien so.
siaalipakettien sijasta kdsitel-
I65n enemm6nkin etuuksien
karsintaa.

Kumpikin edelld mainittu
valmistelutapa on osaltaan
osoittanut hy6dyllisyytensti
my6s tehtyinii piiiit6ksinti.
Eldkekomiteoiden ehdotuk-
set ovat poikineet rnuun mu-
assa yksil6llisen varhaiseliik-
keen ja osa-aikaelfikkeen ikd-
rajojen vdlttimdtt6miit uu-
distukset. Ty6markkinajdr-
jest6jen kesken on edellisten
otrella sovitfu palkansaajien
t5r6el6kernaksun kiiytt66n-
otosta eldkemenojen rahoi-
tuksen yhtend osana.

Sosiaalimenotoimikunta jul-
kisti kuluvan vuoden huhti-
kuussa v6limietint6nsd, jos-
sa esitettiin vaihtoehtoisia
sddstotapoj a eliikernenoihin.
Niiistii voidaan mainita
muun muassa yksil6llisen
varhaiseliikkeen ikdrajan
nostaminen 6O vuoteen, elii-
kepalkan rnddr6ytyminen
ty6suhteen keskipalkan mu-

kaan, tulevan ajan rajoittarni-
nen seki t;rdelikkeiden tarkis-
tarninen kuluttaj ahintaindek-
sill6. Sosiaalimenotoimikun-
ta siten osaltaan konkretisoi ja
ajanmukaisti Eldkekomitea
90:n ty6tii.

Sosiaalimenotoimikunta osal-
taan my6s paikkasi yhtii toi-
rnintatapaa, jonka hy6dylli-
syydestd on perustellusti esi-
tetty kritiikkid. Hallitus on ko-
koontunut erilaisiin kriisi-is-
tuntoihin tekem66n peri-
aatep66t6ksi6 ja hyviiksy-
mfl6n kannanottoja ja linjapa-
pereita, joista osa on ollut pe'
rusteltuja, osa hiitik6it5{ii ja
osa tdysin toteuttamiskelvot-
tornia. Viimemainituista lie
nee "paras" esimerkki nk. eld-
kekaton asettarninen, joka to
teutettuna olisi johtanut
muun muassa paitsi korvaa-
viin ja kalliisiin jiirjestelrniin,
my6s lisdtintyvddn tasa-arvot-
tomuuteen ty6markkinoilla.

Hiitikdidystii eldkepoliittises-
ta linjauksesta oli puolestaan
osoitus viime lokakuun peri-
aatep66t6s mahdollisesta tyo-
elikkeiden 50 prosentin tavoi-
tetasosta. Tavoitetason pitii-

minen 60 prosentissa tulisi
olla eliikejirjestelmdn keskei-
nen peruspilari. Sen murenta-
minen ei ainakaan edistd tosi-
asiallisen eliikkeellejii6misidn
nousua.

Eliikepolitiikkaa arvioidaan
my6s hallituksen budjettirii-
hiss6. Elokuussa pidetyssd rii-
hessd oli esilli jdlleen kerran
kansaneldkkeen pohjaosan
elikevihenteisyys. Toimenpi-
de ptititettiin ainakin toistai-
seksi jiittiii tekemdttd, mihin
oli hyvtit perusteet.

Pohjaosa on olennainen osa
ty<i ja kansaneldkkeen ty6nja-
koa. Sen elSkevdhentdisyyttti
ei voida toteuttaa ilrnan koko-
naisarviointia. Tihdn loogi-
nen tilaisuus voisi olla ensi
vuosi, jolloin Sosiaalirnenotoi-
rnikunnan lopullinen mie-
tint6 valmistuu. Toteuttami-
nen liittyy muun rnuassa kan-
saneldkemaksun tasoon.

"Sukupolvien vdlinen kuilu" -
teerna on noussut Srmrndrret-
tivAsti nuorempien aloitteesta
yhdeksi eldkepoliittisen kes-
kustelun kohteeksi. Keskus-
telualoitetta on kiirehtinyt pal-
kansaajien TELmaksun kiyt-
t66notto. Nuoret kysyv6t, onko
oikein, ettd rnaksamalla enem-
mdn elikemaksuja, saa kuiten-
kin aikanaan pienemm6n
eldkkeen. Ennen kuin ptiiitdk-
si6 tehd66n, on perusteltua,
ettii asiaa selvitellidn erit5rises-
sE sukupolvien vdlistd tulonja-
koa arvioivassa ty6ryhrnissi.

Elikeuudistuksia suunnitelta-
essa on rnuistettava ne ihmiset
- me kaikki - joita varten uudis-
tuksia tehd66n. Yhi keskei-
semrniksi nousee ikiiiintyviin
viest6n toimintakylgrisyys ja
eldm6n laatu sekd eldkekysy-
mysten ja sosiaali- ja terveys-
palvelujen tarkoituksenmu-
kainen yhteensovittarninen.
Asia korostuu avohoidon laa-
jentumisen j a sen merkityksen
lisdiintyessd olennaisesti. Siksi
palveluita ja sosiaalivakuutus-
ta sekd niiden kehitt6rnistd on
arvioitava kokonaisuutena itr-
misten ja yhteiskunnan koko-
naisedun kannalta.
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Maij a Perho-Santalon nruhaan tauoitetason pitdminen
60 prosantissa tilisi olla eldhejdrjestelrntin keskeinen
peru,spilari. SerL murmtarlinen ei ainakacm edistii
tostasiallisen elihkeehej iicimisirht noLLsLLa.
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Kansaneldkelaitos sii i Pekka Tuomiston aikaan

Pekka Tuomisto aloitti
kuluvan vuoden syys-
kuun alussa teht6vdn-
sH KansanelSkelaitok-
sen pdHjohtajana. P55-
johtajan tyrissidn hdn
seuraa vuodesta 1971
ldhtien Iaitosta johta-
nutta Jaakko Pajulaa.

- Uskon, ettS Kela jatyo-
eldkeidrjestelmd voivat
toimia hyvdssd yh-
teisty<issd. Tyoeldke.
jirjestelmdltd puuttuu
kattava palveluverkos-
to, ja yhteistyon lisea-
minen palvelutehtdvdn
hoitamiseksi on var-
masti mahdollista. Yh-
teistyiin pit55 Idhted
asiakkaan tarpeista.
Hyvd esimerkki tdstd
on uusiyhteinen elSke-
hakemus. Jdrkevd
teistyii
jestelm
ta itser
johtaja
koo

ei vaalanna
ien toiminna
n6isyytt6, pae-

Tuomisto us-

y_h-
Iar-
llis-

-

Viimeiset kaksi ja puoli vuotta
T\romisto on ollut kiintedsti
mukana valtakunnan poliitti-
sen eldmdn keskipisteessti,
ensin valtioneuvoston kansli-
an valtiosihteerin6 ja sitten
kauppa- ja teollisuusministe-
rind. Tdtd ennen hdn toimi
Maatalousyrittiijien elikelai-
toksen toimitusjohtajana vuo
desta 1987 l6htien. T}z<i tai
hallintoelinkokemusta Pekka
T\romistolta l6ytyy muun
muassa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriost6, valtiovarainmi-
nisteri6st6, Kansaneldkelai-
toksesta, Tlrdeldkelaitosten lii-
tosta, Eliike-Tapiolasta ja Tie-
tokonepalvelu Oy: stii.

T\romisto on osallistunut
my6s lukuisien valmistelu-
elinten ty6h6n joko puheen-
johtajana, j6senenii tai sihtee
rin6. H6nen nEk6kulmansa
suomalaiseen sosiaaliturvaan
on siten eritt?iin laaja.

Toirniva talous
kaiken perusta
Pekka T\romisto ei my6nn6,
ettd hdnen n6kokulrnansa oli-
si muuttunut kovinkaan pal-
jon, kun hiin siirtyi valtioval-lan niukkuuden jakajasta
kansalaisten perussosiaalitur-
vasta vastaavan laitoksen joh-
toon.

- Vain rnenesQrvi elinkeino
eldrnd voi hankkia ne varat,
joita tarvitaan sosiaaliturvan
yllEipitiimiseksi. Sosiaaliturva
ei ole mik66n itsen6inen saa-
reke, vaan ddrimmdisen riip
puvainen talouden toimin-
nasta, T\romisto painottaa.

Nylg;isen sosiaaliturvajdrjes-
telrn6n vahvana puolena hin
pit56 sen kattavuutta ja kan-
sainvdlisestikin vertailtuna
kilpailukyl<yisyyttti. Lama on
kohdistunut kuitenkin eri ih-
misiin eri tavalla. T\,rorniston
mukaan erit5risesti tydtto-
m)4Fs on saattanut pudottaa
tuloja hyvinkin dramaattises-
ti. Sen sijaan elSkkeensaajat
ovat tydttomiin verrattuna
siiilyttiineet tulotasonsa suh-
teellisen hyvin. Timdn vuok-
si hdn ei pidii kaavailuja jiittiiii
eldkkeiden indeksitarkistuk-
set tekemdtt6 vuonna 1994
mitenk66n mahdottomana.

t

ffi
I

f

u

ffi'
$t.
E

!
l

E

J

.fq
,d

*I&

rt tt

TIIVI IMPAAN
N

ELAKE
!!

L A

rvOpLArE srl+



- Tdllaisina aikoina, kun kaik-
ki suomalaiset joutuvat osal-
listumaan lamatalkoisiin ja
inflaatio on alhainen, voi tun-
tea jotakin ymm6rtdmYstd
kaavailuj a kohtaan. T6llaisten
ratkaisujen on kuitenkin olta-
va ehdottomasti tilap6isiii,
T\romisto painottaa.

T\romisto my6nt66 kuitenkin,
etti sosiaaliturvan kehitt6-
misvauhti on ollut liian noPe
aa. ElSkepolitiikan selctorilta
hdn mainitsee kaksi virherat-
kaisua, nirnittEin yksil6llisen
varhaiseldkkeen 55 vuoden
ikirajan ja julkisen sektorin
elAkejdrjestelmdn. Molempia
"epdkohtia" on tosin n5rttem-
min korjattu.

- Julkisen sektorin eldketurva
on vanhaa perua, ja jtirjestel-
mi luotiin aikana, jolloin val-
tion ja kuntien palveluksessa
oli vdhdn vdke6. Yhdess6 vai-
heessa julkinen sektori imi 16-
hes kaiken ty6voiman lisiyk-
sen. Korkeat eliike-edut kui-
tenkin siiilyiviit, javieli ilman
kestdvSd rahoitusmallia, piiii-
johtaj a Ttromisto ihmettelee.

Hallituksessa
asiantuntij an roolissa
T\romisto kertoo, ettii siirty-
minen hallituksen jEseneksi
ei ollut hyppiys mihinkdiin
uuteen rnaailmaan. Hdn ker-
too virkamiehend ndhneensd
hallituksen ty6skentelyi var-
sin ldhelti ja tienneensii, mi-
ten asiat etenevdt.

- Mielestdni en ollut ministeri-
nd tai valtiosihteerind poli-
tiikko sanan varsinaisessa
merkityksessd. Hoidin teht6-
vi6 enemmAn asiantuntijan
roolissa, jossa ei ollut tarvetta
puoluepolitikointiin, Pekka
T\romisto painottaa.

Vaikka hyppiiys hallitukseen
ei ollut vaikeaa, olivat itse asi-
at hallituksessa hyvin ongel-
mallisia. T\romisto ei suostu
aryostelemaan hallituksen
toimia. ftilkiviisauteen j66
kuitenkin aihetta.

-Vakaan markan politiikka oli
hallituksen keskeinen tavoite.
Riittdvin ajoissa ei kuiten-
kaan ndhty sit6, minne ollaan
menossa, ja markkinavoimat
ottivat tilanteen haltuunsa,
T\romisto sanoo.

Pekka T\romisto my6nt66, ettd

hallitukrsen j a ty6ntekij tij firj es-
t6jen suhteet eivdt ole olleet
parhaat mahdolliset. H6n sa-
noo kuitenkin, ett6 sormella
ei voida osoittaa vain yhteen
suuntaan, vaan syiti on sekd
sysiss6 etti sepiss6. T\romisto
sanoo itse aryostavansa kon-
sensusta ja yhteisty6tii hyvin
paljon.

- Ongelmana on se, ett6 hyvi-
nE aikoina on konsensushen-
gessd pysQrtty lis66m66n
etuuksia ja kehitt6miitin jiir-
jestelmiii. Nyt ollaan aivan uu-
dessa tilanteessa, kun huoma-
taan, ettd rahat eivit riit6k66n
kaikkeen. Mukautuminen uu-
teen tilanteeseen, jossa joudu-
taan luopumaan aikaisem-
min saadusta onvaikeaa, T\ro'
rnisto toteaa.

Eldkepolitiikassa valtiova-
rainministeri6 on T\romiston
rnukaan joutunut ottamaan
keskeisen aseman, koska el6-
kejdrjestelmd ty6markkina-
jtirjest6t mukaanlukien ei ole
pystynyt tuottamaan ehdo.
tuksia tilanteeseen sopeutu-
miseksi.

- Pidiin ty6markkinajiirjest<i
jen roolia sosiaali- ja eldketur-
van kehitt6misessii jatkossa
tdrkeind. Kun piddn tavoit-
teenani, ett6 Kela olisi nylgris-
t6 avoimempi yhteiskuntaan
pdin, tarkoitan tdll6 my6s ty&
markkinaosapuolia, T\romis-
to painottaa.

Kelasta nykyistii
avoirnempi
T\rornisto sanoo pitdvdnsd tir-
keimpdni tehtdvin56n Kelan
p66johtana sit6, ettd Kela pys-
\6r vastaamaan ihmisten pe'
rusturvasta. Kelan antamien
palvelujen pit66 vastata tdtd
tavoitetta.

Kansanel6kelaitosta on johta-
nut voimakas ja niilgrvti piiti-
johtaja yli 20 vuotta. T\rleeko
laitoksen kulttuuri muuttu-
maan?

- Todenndk6isesti tulee. Mie.
lestdni Kela on ollut liian si-
s66nl6mpi6v6. Kelan on muu-
tuttava nylgristti avoimem-
rnaksi ja kontaktien muuhun
yhteiskuntaan nylgrist6 pa-
remmiksi. Kelan itsendinen
asema eduskunnan alaisuu-
dessa on kuitenkin jatkossa-
kin perusteltua, T\romisto
rnuistuttaa.

Organisaatiouudistus Kelalle lisiiii
triertiiti tehtiiviii
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Kelan organisaatiouudistus
on ollut julkisuudessa pit-
kiitin. Peklsa T\rornisto koros-
taa, ettd h6n haluaa tutustua
asian sisdlt6kysymyksiin ta-
lon sisdltd k6sin. Hin on sel-
vdsti kiusaantunut tavasta, jol-
la uudistusta on ajettu ennen
piiiijohtajan vaihdosta.

- Mielest6ni on varsin kohtuul-
lista, ett6 uusi piiiijohtaja pys-
tyy vaikuttamaan uudistuk-
sen sisdlt66n ja toteutukseen.
Tiitii mielt6 olin jo kauan en-
nen valintaani, T\romisto ke
rostaa.

Syyskuun alussa organisaatio-
uudistuksen tilanne on auki,
Sosiaali- ja terveysministeri-
66n liihetetty esit5rs odottaa oi-
keuskanslerinviraston lau-
suntoa siit6, vaatiiko uudistus
lainmuutosta vai voidaanko
se toteuttaa asetusteitse.

Organisaation uudistaminen
liittyy jo jonkin aikaa tapahtu-
neeseen kehitykseen, jossa
Kelan toirninnan painopistet-
te siirret66n keskushallin-
nosta paikallistasolle. Tdmdn
lisiiksi Kela on saanut ja saa
jatkossa lisiiii tehtiiviii, jotka
vaativat paikallistasolta lisiiii
ty6panosta.

Vuoden 1995 alusta laitos hoi-
taa lapsilisdt ja lasten kodin-
hoidon tuen kokonaisuudes-
saan. Vuoden 1994 aikana py-
ritEiin siirt6m66n yleisen asu-
mistuen, iitiysavustuksen, so-
tilasavustuksen, opintotuen j a
siihen liittyvdn asumislisin
rnaksaminen Kelalle. Lisiiksi
kunnallisen toirneentulotuen
maksatuksen ja toimeenpa-
non siirt6mistd kunnilta Ke'
lalle selvitet66n muutamalla
paikkakunnalla kokeilujen
avulla. N6keek6 uusi p66joh-
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taja mit56n ongelmia keskittd-
misessii?

- Keskittimisessd on aina nih-
tivd my6s vaaratekij6itii, sillii
terve kilpailu voi puuttua. Nyt
siirtyneiden tai jatkossa siirty-
vien tehtdvien kohdalla en
kuitenkaan nde tdllaisia on-
gelmia. Kysymyksen kanssa
on kuitenkin oltava varovai-
nen, sill6 asiakas ei saa unoh-tua, p6iijohtaja Pekka
T\romisto muistuttaa.

Toirneentulotuen siirtdmisti
Kelalle T\romisto pitdd ongel-
rnallisena asiana. Hdn sanoo,
ettei hinellS ole asiaan henki-
l6kohtaista kantaa. Kanta rat-
keaa, kun kokeilun tulokset
ovat selv6t.

T\romistolta on rny6s usein
\ysytty, pitiiisikd Kelan ottaa
hoidettavakseen rny6s ty6elii-
keasiat ja ty6tt6myysturva ko.
konaisuudessaan. Hdn ei nie
rnitdiin aihetta moiseen kes-
kittdrniseen.

- T!6tt6myyskassojen kannat-
taisi kyllii miettii nykyistii
keskitetympdd mallia, mutta
kysymys on ensisijaisesti kas-
sajdrjestelmdn sisdinen.

Kun Kela on saanut uusia teh-
tdvi6 ja samanaikaisesti kan-
saneldkkeen rnerkitys osana
kokonaiseldkettd on vdhent5r-
nyt, kuvaako Kansaneliikelai-
toksen nirni en66 ritt6v6n hy-
vin laitosta?

- HWii kysymys, jota on syyti
rniettiii. Kieltimdttd nimen
antarna kuva on yksipuoli-
nen, T\romisto rny6ntdii.

aatteisiin ei oikein sovellu se,
ettd koko v6est66 palveleva
laitos alkaisi hoitaa yhden
ammattiryhmin asioita.

- Mela hoitaa keskitefrsti vilje-
Iijdv6est6n sosiaaliturvaan
liittyvii asioita. Organisaatioi-
den yhdistiminen ei mielestd-
ni toisi synergiahy6tyd, sanoo
T\romisto.

T\rorniston mukaan aika Me-
lan toirnitusjohtajana oli haas-
tava ja mieluisa kokemus.
MeIa oli organisaadona sen
kokoinen, ettd toirnitusjohtaja
saattoi tuntea henkil6kohtai-
sesti pidkonttorin veen ja
maakuntien asiamiehet. T\ro-
misto antaakin heille korkean
arvosanan.

- Koska Mela hoitaa monopoli-na yhden ammattiryhmdn
asioita, halusimme selvittd6,
miten laitos toirnii suhteessa
muihin eldkelaitoksiin. Kaik-
kien mittareiden rnukaan
Mela on hyvin toirniva laitos,
Pekka T\rornisto kertoo.

Htin sanoo, ettd suomalaisilla
maanviljelij6illd on sosiaali-
turva, joka on ainutlaatuinen
monipuolisuudessaan.

-Tdssd kehittdmisty6ssd on ol-
lut mukavaa olla rnukana, sa-
noo T\romisto, jonka harras-
tuksiin kuuluu suunnistuk-
sen lis6ksi my6s Hdrneen\r-
r6ssi sijaitsevan kotitilan hoi-
to. Omakohtainen tunturna
maanviljelijiin ty6h6n ja sii-
hen liittyvtiiin MYELvakuu-
tukseen on siiilynyt ttillii taval-
la.

Nykyinen
kokonaiseldke hyvii
T\romiston rnielestd kansan-
eldkkeen ja t5r6el6klseen nylgri-
nen ty6njako on toirniva. Sen
sijaan hdn ei pidti ajatuksista,
joiden mukaan kansaneldk-
keen pohjaosa liitettdisiin lis6-
osaan.

- Kyllii Kansanel6kelaitoksesta
maksettava pemsturva jokai-
selle eldkkeensaajalle on tar-
peellinen, vaikka se olisikin eri
ihmisille erikokoinen. Koske.
vathan vakuutusmaksutkin
kaikkia, joilla on ansiotuloja,
sanoo T\romisto.

Piiiijohtaja T\.romiston rnu-
kaan pohjaosan aseman
muuttarninen ei vdlttdrndttd
selkiyttdisi eldkejdrjestelrnEi.

- Ei kaikenellekEin ole rnikSSn
ongelma se, etti kokonaiselEke
maksetaan kuukausittain kah-
desta eri paikasta.

T\rornisto pitiid ansioon suh-
teutettua ty6eliikettii tarpeelli-
sena kansaneldkkeen tdyden-
tiijEinii. Hdnen mukaansa tyo-
eldkkeen nylgrinen 60 prosen-
tin tavoitetaso on oikea.

-Tavoite sindnsd on oikea. TIG
eldkettd sivunneet puheen-
vuorot ovat enemmiinkin liit-
t5meet taloudellisiin realiteet-
teihin, joiden mukaan rahat
eivdt riitd kaikkeen. Kaikki
riippuu siit6, miten talous ke.
hittyy ja pystyy tuottarnaan ne
markat, joilla lupaukset pysty-
tiiin lunastarrlaan, ptiiijohtaja
T\rornisto sanoo.

Melan itsendisyys
peILsteltua
Pekka T\romisto ei ldmpene
eduskunnan sosiaali- ja terve
ysvaliokunnan puheenjohta-
ja fouko Skinnarin ehdotuk-
selle, jonka mukaan Maata-
lousyrittdjien elikelaitos lii-
tettdisiin Kelaan. H6nen mu- Haastattehr Kimmo Norrmdn
kaansa Kelan toimintaperi-
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ANSAITTU

VAI VALHEELLA
VARASTElTU

Kysyrnyksiti j a haasteita

Olemmeko rytistimdssi leivdn lapsiltamme ra-
hoittaaksemme eldkeaikaisen lekottelumme ete-
ldn aurinkorannoilla? Onko tytieliikeiiirjestelmd
tuhan nen m i ljard i n vekseli, katteetta jdl kipolvien
maksettavaksi asetettu ? Olem meko ty<iel5kkeen
omalla ty<illimme ansainneet vai valheella itsel-
lemme huijanneet? Onko rahastoitu liikaavai liian
vShdn?

El6kelupauksilla saa ihmiset
tekem66n ty6nsd tingittyyn
palkkaan. Rikkaiden eldkelai-
tosten miljardirahastot anta-
vat aikanaan perusteen tinkiE
maksuista. Totuuden hetken
tullessa huijarivoi syytt66 pet-
tdmi66n palkansaajia siitd, et-
td he eiviit ole el6kett66n itse
ansainneet, kun niitd ei aika-
naan ole tdysimdiirdisind ra-
hastoitu.

Osapuilleen noin se meni vii-
meksi viisilgrrnmenluvulla.
Sarnaa petosta palvelee kes-
kustelu sukupolvien tulon-
jaosta. Muuta sisiilt66 koko
keskustelulla ei sitten ole-
kaan.

Elikevakuutus on sukupol-
ven mittainen sopimus. Tehty
ainakin yhdeksi ihrnisiiiksi.
Sitd ei ole lupaheikent66 endii
elSkeidn lihestyessS. Eliikelai-
tokset, niiden hallitukset ja
johto ovatvastuussa siit6, etti
petokset estet56n.

Ajan hermoon
osunut avaus
Keskustelu sukupolvien tu-
lonjaosta sai alkunsa kahdesta

l6hteest6, Helsingin Sanomis-
ta ja valtiovarainrninisteri6s-
td. Muutama muotia seuraava
yhteiskuntatieteilij ii ja ekonornisti on liittynyt mukaan
rnydtremmin. T!6nantaja-
puolelta on tullut tukea, rnut-
ta aika asiallisena ja kohtuul-
lisessa m6drin.

Mutta oli keskustelulla my6s
tilaus: markkinavoimia ja yk-
sil6n ornavastuuta korostava
ajan henki. Laman ja tyot-
t6myyden puristus. Kasino-
huumassa kasvaneen juppi-
polven pettyrnys. Politiikassa
ansioeldkkeitd vieroksuva ay-
vastaisuus, keskustan hege-
monian hetki. Kaikki tiimii
tarjosi kaikupohjaa keskuste-
lulle.

Monikaan ei huomannut al-
kua helmikuun 1992 toisessa
Kuukausiliitteessi. Mustap66
pakinassaan pelkisti asian las-
kuesimerkiksi. 1700 markkaa
netto ei voi houkutella isduk-
koa Saalbachin rinteilt6 tdnne
kuukaudeksi t6ihin.
Kuukausiliite palasi asiaan
vuoden sisdllE kolmasti. Kir-
joitussarja lienee laajuudel-
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Vuosilgrmmenet ty6el6kelai-
toksia syytettiin liiasta rahas-
toinnista. Vaatimuksia ei v6-
hiiiikiiiin lieventdn5rt se, etti
ty6elEikejiirjestelrnii itse askel
askeleelta eri lainmuutosten
rny6td on ollut alentarnassa
rahastoinnin tasoa.

Rahastointi on pyritty sopeut-
tamaan kansantalouden kan-
tokykJryn. Ldhinnd on pidetty
silmtillii kilpailukylcyii, siis kil-
pailijamaiden eldkekustan-
nustasoa.

Rahastoinnin vastustajina
ovat eniten esiintSmeet samat
tahot, valtionvarainministe-
ri6 ja ty6nantajat, jotka nyt
syyttiivtit meitd rahaston riit-
tdmdtt6myydestd ja vaativat
elikkeiden alentamista.

Sukupolven
suuruisia petoksia
Eldkevakuutuksessa vaanii
petoksen vaara, |unapelurinjuoni, ensin rahastoinnin tur-
vaavan ndkoinen aloitus ja sit-
ten alasajo, on helppo popu-
listinen huijaus. Sopii niin bis-
nekseen kuin vaalikalastuk-
seen,



taan ja perusteellisuudeltaan
Suomen enn6tys vaikutta-
maan pyrkivin journalismin
alalla. |ohan itse teema, el6k-
keet sukupolvien tulonsiirto.
na, ndyttdd pelottavalta: kuiva
ja sitked.

Tabu altis iskuille
Aihe oli tdmdn kdsittelyn ar-
voinen. Erityisesti uutuudes-
saan. Ennen Mustap66t6 ei
miesmuistiin kukaan ollut
kehdannut vastaavasti van-
husten kimppuun kiiydii.

Kuva jiii kuitenkin kovin yksi-
puoliseksi. HydkkEiiijtin hal-
lintaan. Vasta-aineita ei kes-
kustelun verenkiertoon ollut
voinut muodostua, koska
hy6kkiiiivii aihe oli ollut tabu.

Elikeasiantuntijoille jakope
riaate oli ollut pikernrnin lii-
kaa tyrkytetty rahoitustapa.
Yhteiskuntatieteilijtiin kan-
sainviilisesti suosittelema, val-
tiovallan ja tydnantajien tarjo-
ama. Ei ainakaan eettisesti ar-
veluttava lasten leivdn siep
paus. Tiedettiinh6n sen sisdl-
tdvdn sukupolvien vdlistd tu-
lonsiirtoa, mutta syvemrnilti
ei sitd oltu perusteltu, koska
perusteluja kukaan ei ollut
kysynyt.

Ruususen unestamme meiddt
ty6eldkeviien herdtti vasta vii-
me vuoden toukokuun toisen
viikon Suomen Kuvalehden
yli kannen maalattu, syyt6s-
tdiin kirkuva otsikko uEldke-
valhe". Kansikuvassa ylijohta-
ja Sixten Korkman kiisti an-
saintaperiaatteen.

Korkman saikin jo jonkinver-
ran palautetta. Palautteessa
ansainta ja rahastointi osoitet-
tiin toisistaan riippumatto-
miksi, erikseen keskustelta-
viksi asioiksi.

Kierros umpeutuu
T!6eliikejiirj estelmdn puolus-

tus oli kuitenkin pettdnyt pa-
han kerran. Tabu oli murtu-
nut ja syyttdvAt kysymykset
levinneet laajalle. Tauti olikin
osoittautunut tarttuvaksi ja
ty6eldkeviien torkkuessa puh-
jennut epidemiaksi.

Vasta tind kev66ni tahti
muuttui. f okaiseen hydkk6yk-
seen on pyritty vastaarnaan.
Tehty todella tydt6 taudin tal-
tuttarniseksi.

Kesiill6 keskustelun suunta
kiiiintyi. Sen muutti professo'
ri Teivo Pentikdisen artikkeli
laman vaikutuksista el6kkei-
siin. Kirjoitus oli lopputulos
laajasta selvitysty6std, joka sai
alkunsa kirjoittajan kuukau-
sia aikaisemmin nostamasta
vastaiskun vaatimuksesta.
Valheet tyoeltikejtirjestelmdn
pohjan pettimisest6 ja suku-
polvien sodan lietsonta oli tor-
juttava ennen kuin myrkky
leviSisi liikaa. Vastaisku vaati
tietoa tosiasioista, laskelmia jo
tehdyistti ja mahdollisesti vie-
16 tarvittavista saneeraustoi-
mista.

Helsingin Sanomissa koko
puolitoistavuotisen kirjoitte.
lun tulokseksi tuli alakerran
kolumneissa pari kertaa pe.
rusteltu ja piiiikirjoituksessa
28.7. monelta puolelta punta-
roitu kannanotto ansaintape-
riaatteen puolesta.

T\rtkivaa ja vaikuttavaa jour-
nalismia. ]atkona vielii pitkii
keskustelu mielipidesivulla.
Ainutkertainen kokonaisuus
lajissaan, jo resurssien puoles-
ta mahdoton vdhiin aikaan
toistettavaksi.

Ty6lH ansaitun elikkeen puo
lustuksen onneksi asiaan tart-
tui lehti, jolla oli resursseja jat-
kaa tarkastelua riitt6v6n pit-
kiille. fa malttia. Aihehan myi-
si parhaiten puolinaisena, ka-
teutta ja ikiiluokkien vilisti
vihaa lietsovana.

Tdhdnastiset sukupolvien so-
taa lietsoneet kysyrnykset
niiyttiivtit keskittyvdn kahdek-
saan teernaan, jotka itse asias-
sa hy6kk66vdt samaan kohtee.
seen eri puolilta katsoen:
1) rahastoinnin riittdrndtto-

myys
2) ansainta-ajatuksen oikeel-

lisuus
5) vdite sukupolvien tulon-

siirrosta
4) v6ite katteettomasta el6ke

vekselisti
5) v6ite talouden tulevaisuu-

den tuhoamisesta
6) vtiitevdlttimEtt6mistd

kasvusta
7) sukupolvien suuruuserot
8) viiite kalliista TELvakuu-

tuksesta.

Teemat nivoutuvat toisiinsa,
mutta kisittelen ne tdssd jir-
jestyksessE.

Virheitii on tehty
Itsekin kohta alamrne ajatella,
ettii j6rjestelmdss6.mme todel-la on jotakin vialla. YhE
useammat ymmirtiv6t, etti
lisirahastointi olisi pitiinyt
aloittaa jo vuosilgrmmen sit-
ten, ja joutuvat kysyrniiin it-
seltdin, onko sl6rt6ksiss6 to-
dellakin per66.

]a tottakai on. Palkansaajan
TELmaksu olisi pitiin5rt to-
teuttaajo BGluvun alussa. Var-
haiseldkkeiden tulvan tultua
n6]<yviin olisi maksuja pitii-
nyt vastaavasti korottaa. Li-
sdrahastointi olisi pitiinyt
aloittaa heti laskelmien osoi-
tettua sen tarpeelliseksi.

Ilman t5r6nantajien, valtiova-
rainministeri6n ja palkan-
saajan maksun osaltaviel6 ay-
liikkeenkin vastustusta tuo
kaikki olisi tehty. Nyt se ei ole
ollut mahdollista.

Ovatko ndrn6 virheet olleet
kohtalokkaita? Antavatko ne
todella aiheen saamiimme
syyt6ksiin ja valtiovarainrni-
nisteri6n vaatimaan el6ke.
leikkaukseen, 50 prosendn ta-
voitetasoon?

Puolustukselle
puheerrvuoro
Vastaus on yksikisitteinen ei.
T\roreimmat laskelmat osoit-
tavat, etti Qr6eldkJceiden pe.
rusta kest66. Viime tupo-sopi-
mukseen pemstuneen Puron
paketin sisilt6rn6t saneerauk-
set riittdvdt.

Eri sukupolvien eldkemaksu-
jen ja etujen vastaavuutta tut-
kien on osoitettavissa, ette
viitteet katteettomasta eldke.
vekselisti ja jiilkipolvien ry6s-t6stii ovat perusteettomia.
Suomen ty6eliikejdrjestelma
tarjoaa jokaiselle sukupolvelle
eldkkeet edullisemrnin kuin
mikiiiin muu eliikevakuutuk-
sen malli.

T6rke55 on, ette eliikevakuu-
tusmaksut vahvistetaan sen
suuruisiksi kuin matemaati-
kot rnaksun laskevat. Se var-
mistaa eldkkeet ja on paras
tapa huolehtia rasituksen oi-
keasta kohdentamisesta eri
ikdluokkiin. My6s laman var-jolla toteutetut mddrdaikais-
alennukset on sovitussa aika-
taulussa kompensoitava.

Tydlle ansaittu eliike
Tydlle ansaittu ja vakuutus-
maksuihin perustuva eleke
on oikeus vaatia koskematto-
maksi.

Ansaintaperiaate on aina to-
teutunut laajernpana kuin
vain vakuutusmaksun ja ra-
hastoinnin kautta. T!6eltik-

Vastauksia ja vaatimllksia
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keen hintana palkansaajat
ovat GGluvulta lEhtien ty5rty-
neet rnatalampaan tulokehi-
tykseen kuin mik6 olisi ollut
mahdollinen ilman ty6el6ket-
tii. Tdmd osa elikevastuuta on
lakimdiiriisesti j6tetty vakuu-
tusmaksuissa kattamatta ja
t5z6nantajien kollektiivisesti
tulewilla tasausrnaksuilla vas-
tattavaksi,

Hy6kkiiys ansaintaperiaatetta
vastaan osuu TELjirjestel-
mdn perustaan. Isku on pahin
sitten 60-luvun. Vastustajat
ovat oikein aistineet nuoren
sukupolven taloudellisen ka-
pinamielen asuntovelkojen ja
verojen puristuksessa. Sitd
hy6kkndj?i hy6dyntiiii pii6s-
tdkseen kdsiksi ty6el6kkei-
siin.

Paljon porua
siirtyrniivaiheessa
Hy6kkiiys kiinnitt66 kaiken
huomion ny\riseen siirtymti-
vaiheeseen, Sen sisdltim66n
parin sukupolven aikaiseen
tilap?iiseen tulonsiirtoon.

[6eltikejiirjestelmi on tehtY
olemaan voimassa sukupol-
vesta toiseen. Sit6 pit66 tarkas-
tella normaalitilassa, ei alku-
vaiheen vdhdisid vinoutumia.

Kun eldkemaksu norrnaaliti-
lassa on vakio sukupolvesta
toiseen, vdite, etti vakuutetut
maksavat jotakin muuta kuin
omaa el5kett56n, on mieltd
vailla.

Valcuutustekniiklo
on vain tekniiklcaa
Eldkkeen ansaitsemisella ei
ole rnit66n tekemist6 sen
kanssa, paljonko rahastoa va-
kuutusyhti6ihin sallitaan ke'
rdttiviksi. Tdyden rahastoin-
nin ajatus on k65rt6nn6ssii
rnahdoton. Rahastolaskenta
on vain t;r6eldkkeen vakuutus-
rnuodon vaatirna tekninen
malli, ei eliikkeen ansainnan
mitta. Ndrnd tosiasiat on tun-
nettu ja tunnustettu jo jiirjes-
telm66 luotaessa.

T6stti v6littdmdtti kriitikot
nostavat rahastonlaskentatek-
niikan koko systeemin p66pe-
riaatteeksi. Puhe eldkevelasta
perustuu ndet t6hdn lasken-
tatekniikkaan.

Tasapainotilassakin el6keoi-
keus perustuu sopimukseen ja
rnoraaliseen, ei vakuutustek-
niseen, saatavaan: Arrsaittuani
ja maksettuani koko ikdni oi-
kean suuruista eldkemaksua,
sarnaa kuin rnuut sukupolvet
ennen minua ja minun jdlkee-
ni, minulla on oikeus el6kl<ee'
seen.

Kirjattua ja kirjaarna-
tonta eliikesiiiist6d
My6s konkreettinen rahas-
tointi on yhtdlailla lqrtketty
kansantalouden tilaan, ei an-
saintaan. TGluvulla rahastoin-
ti varmasti oli riittdmit6ntd,
mutta asia ei ollut korjatta-
vissa rnaksua korottamalla. In-
flaatio ndet s6i rahastoja
enemmiin kuin korotukset oli-
sivat tuoneet.

Keridrndtt6 jiiiinyt maksuosa
seki lainojen korkoetu jdivdt
yrityksiin investoitavaksi ja

vahvistarnaan kansantalou-
den kykyi suoriutua tulevista
el6kkeist6.

TEmd periaate esitettiin jo
tuolloin ty6eldkelain rahoi-
tuksen yhdeksi kantavaksi
perusajatukseksi: T!6ntekijiit
olivat tuposopirnuksessa tin-
kineet palkoistaan ja tydnan-
taja oli sitoutunut eldkkeet
maksamaan; osa maksusta
n6kyi kirjanpidossa ja osa jdi
ndlqrm6tt6miin.

Kirjaustapaa voidaan arvos-
tella. Muistettakoon kuiten-
kin, etti ennen t5r6el6kelakia
elikelupauksia ei tarvinnut
edes osaksi velaksi kirjata.

Sovittu palkka
tehdystii ty6stti
ly6[e ansaitun eldkkeen oi-
keutus perustuu sopimuk-
seen, jolla tydnantaja on ty6n-
tekijdlleen eldkkeen palkan
osana luvannut. Rahastoin-
nilla ja lisdrahastoinnin tar-
peella ei ole mit66n tekernistd
eldkkeen ansainnan kanssa.

Kun ty6 on tehty, on sovittu
palkka ansaittu. Sovittu el6ke
my6s. T!6nantajan asia on
vastata varojen riittiivyy-
dest6.

El6kejirjestelmdn asia on var-
mistaa konkurssit. |a est66
my6s totaalisen petoksen yri-
tys.

fakoperiaate
Elikkeiden maksarninen jdd
joka tapauksessa p66osin ja-
koperiaatteen varaarr: Kukin
sukupolvi maksaa edellisen
polven elSkkeet saadakseen
omat elEkkeensi taas jilkelSi-
siltdin.

Eliikevelka, onko sitii
Puheet elikejdrjestelmdmme
rahastoinnin biljoonan mar-
kan vajeesta pitdvdt lasken-
nallisesti paikkansa. Mutta
vain laskennallisena teoreti-
sointina. Sellaisenakin vain
matalan reaalikoron olosuh-
teissa.

Viiden prosentin reaalikorol-
la velkaa ei s5rnny. T!6e16-
kevakuutukserrune osoittau-
tuisi pikemminkin ylirahas-
toiduksi.

Vertailun vuoksi muistetta-
koon, ett6 toisella pitk6n aika-
vilin korkolaskentaa vaatival-
la alueella, ydinenergian hin-
nassa, viralliset laskelmat on
tehty juuri tuolla viiden pro-
sentin reaalikorolla.

Nirnenomaan reaalikorko'
olettamus, ei niinkidn vdes-
t6rakenne tai talouskasvu, on
ndiden laskelmien m66r66vin
tekijii.

Itse uskon hitaaseen kasvuunja rnatalaan reaalikorkoon.
Siis halpaan ydinenergiaan ja
kalliiseen eldketurvaan. T\rn-
nustan rnuutaman sadan mil-jardin elikevelan, , mutta
muistutan, etti se on vain
murtoosa lapsillemme perin-
n6ksi rakentamastamrne kan-
sallisvarallisuudesta.

Sukupolvien ketju
Puhe tulevalta sukupolvelta
vekselini ry6stetysti eldkera-
hasta on torjuttava totaalises-
ti. Sensijaan ketjukirje, tark-
kaan sdidetty ja varrnistettu,on ihan hyv6 sana kuvaa-
maan el6kejdrjestelm66.

Koko yhteiskuntarnme muo-
dostuu samanlaisista ketju-
kirjeistii. T\rlon-, varallisuu-
den- ja muiden etujen siir-
roista sukupolvien vtilillii.
Aktiivipolvi kasvattaa ja kou-
luttaa seuraavan polven ja lo-
puksi siirtiiii kartuttamansa ja
rakentamansa koko kansallis-
omaisuuden niille.
On pieni asia tiss6 suuressa
varallisuuden luovutuksessa

Tasapainotilassa kukin polvi
maksaa saman maksun, siten
my6s saman etuuden, mitd
aikanaan elSkkeind tulee saa-
rnaan. Ennen tasapainotilaa
eldkkeelle siirtyneet polvet
ovat maksaneet v6hemm6n
kuin saaneet.

Nuo sukupolvet lienevit el6k-

Eldkejdrjestelrnien laskennal- ur.ttu" ihto. etti luovutetunlisten vajausten piiivittely tuotantokoneiston tuotosta
osoittaa tietiimiitt6myyttd j6r- ,iio.le on varattu luovutta-
jestelm-6n_ perusteista. -Kqr ;upbtven eldkkeisiin. Vekselil-jirjestelm6 pemstuu pdEosin i6bn vahva kate.jakoperiaatteeseen, sen toirni-
vuus ei ole rahastojen varassa.

Eliihej tirj e stelmiin nonn aalitilas s a moh,cu
an sarncl sttktrpoluesta toisesn.
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keensd ansainneet. Vanhin
osa taisteli maalle itsenii-
sJayden ja j6lleenrakensi
maan. Suuret ikiluokat ovat
rakentamassa infrastruktuu-
rin ja tuotantokoneiston, joka
on hrmmenkertaisesti arvok-
kaampi kuin Suomen kan-
sainvdlisesti verraten vaati-
maton velkaantuminen.

Rakennettu Suorni ja tuotan-
totekniikan, erit5risesti tieto-
tekniikan kehityksen takaa-
ma tuottavuuden nousu tule.
vat turvaamaan lapsillernme
paremman elintason kuin
meille itsellernme. Ttimtin tu-
levaisuuden voi tuhota vain
taloudellisen kehit5rksen tie-
toinen pysdytt6minen.

Siihen johta
maannuksen

van yleisen la-
torjuminen on
tulevien suku-tdrkein toimi

polvien eteen.

Viiiirii vdite
viilttimdtt6miistii
kasvusta
Talouskasvusta joudutaan jo-
kaisessa eldkelaskelmassa te.
kem66n olettarnuksia, jotka
laskuperusteena ilmoitetaan
tulkitsijan tietoon. Tdmdn toi-
mintatavan vddrinyrnm 6rr1rk-
seen perustuu toistuva puhe
ty6eliikejiirjestelmdlle viilttii-
mdtt6mdstd rnidrdtystd kas-
vusta.

T!6eliikejiirj estelrniid. suunni-
teltaessa ei ole tukeuduttu
vain yhteen laskelrnaan ja tiet-
tyyn talouskasvuun, vaan ske
naarioita on luofu laajat viuh-
kat. Mukana niin nollaa kuin
negatiivista.

Elikevakuutuksen tekniikan
uusiminen olisi nollakasvun
oloissa kyllii tarpeen. Monilla
muilla talous- ja yhteiskun-
taelSmdn alueilla kasvuoletta-
mus kuitenkin on merkitse.
vdmpi.

Taantuvakaan talous ei olisi
eldkevakuutuksen este. ]os
otamme oletukseksi pitkdn ai-
kavdlin nolla- tai negatiivisen
kasvun, muuttuu vanhuuden
varmistaminen ihrnisille vield
itsestddn selvemmdksi asiaksi
kuin positiivisen kasvu-uskon
vallitessa. Kasvu vdhentdd tar-
vetta tulevaisuuden turvaa-
miseen, koska tuon turvan voi
ajatella hoituvan helpommin
my6hemmin.

Tldeltike on
itses66tyvii
autornaatti
T!6eliikejiirjestelmih6n on
automaattisesti palkkatason
mukaan siiiityvii. Eldke perus-
tuu suoraan palkkaan ja in-
deksi puoliksi palkkatasoon.
Niiin eliikejii4'estelmi sopeu-
tuu talouskasvun vaihteluun
useimpia muita talouseli-
mdn j6rjestelmid paremmin.

Itse asiassa koko muu talous
ja yhteiskunta on rakennettu
vain kasvavan talouden va-
raan. T!6el6ke on ainoa poik-
keus, joka sopeutuu vaihte.
luun automaattisesti.

Olosuhteiden muuttuessa riit-
t6v6n huonoiksi on my6s.ole
rnassa eldkeiEn muuttamisen
mahdollisuus. Maksajien ja
saajien suhde rnuuttuu radi-
kaalisti, kun yht'aikaa suhde-
luvun osoittaja kasvaa ja ni-
rnifteje pienenee.

Virheet on korjattu,
omatja rnuiden
Viel6 vdirempi on vdite, ettd
optimistiset laskelmat olisivat
sJry saneeraustarpeisiin, Se on
paitsi v65r6, my6s verinen
vaarJrys.

Varsinkin 70- ja B0-luvuilla
rnaltillisen el6kepolitiikan,

siiist6liekkilinjan, puolesta
puhuneita ja ty6td tehneitS
maternaatikkoja loukkaa pu-
he, ettd ty6eltikejdrjestelmi
olisi suunniteltu kestdrndtto-
rniille pohjalle ja luvattu lii-
kaa.

|oulupukkia on kyllii leikitty
sosiaalipolitiikassa paljonkin,rnutta sSinn6nmukaisesti
toisen eliikejiirjestelmiin ta-
holla. ]os lr6eldkkeissd on jos-
kus luvattu liikoja, on ereh-
dykset my6s itse korjattu.

Vikaa ei ole ollut laskelmissa
tai laskijoissa sen paremmin
kuin eldkeprosenteissakaan.
Puhumattakaan itse jiirjestel-
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meste, edullisirnrnasta tiihdn
saakka kehitet5rst6. Virheet on
tehty vaalivuosina varoituk-
sista viilittdm6ttd, maternaa-
tikkoja kuuntelematta.

TEL hoitaa
elatusvelvoitteen
Lapsilla on, maailmalla vielS
pitkiiiin ja Suornessakin t6-
hdn asti, vanhempiensa huol-
tamisen velvollisuus. fo KEL
yritti, mutta vasta TEL onnis-
tui rnuuntamaan tuon vel-
voitteen vakuutuksella hoi-
dettavaksi. Kollektiivisesti,
halvalla ja turvatusti.

Vanhernpien eldttiimisen vel-
voite on ikivanha talouden
perinne, ihmisen luomista Ie'
gitimiteeteistd yleisimpid ja
vanhimpia. Se rinnastuu suo-
raan vanhemrnan velvoittee'
seen huolehtia lapsesta. |a se
taas on ihmisen olernassa-
olon edellSrtys.

Suomessa elatusvelvoite
niiyttiiii nythoituvan niin hel-
polla tavalla, ettd asia on
muuttunut vallan huomaa-
mattomaksi, hiiipynyt mie-
listimme.

Tavallisen ihrnisen kohdalla
voimme olla ttistd ylpeitii jiir-
jestelmiirnrne puolesta. Ou-
dompaa on, kun yhteiskunta-
tieteen edustajat, joilla pitdisi
olla tietoa muualtakin, voivat
tuon perusasian unohtaa.

Nuoret
rnenetteisivdt eniten
Ajatus, etti jokin tuleva suku-
polvi omaa etuaan katsoen lo
pettaisi eliikkeiden maksarni-
sen, onkin mahdoton, jiirjen
vastainen. Ainoana varmana
seurauksena he sarnalla me-
nettdisivtit omat eldkkeensd.

Eik?i kysymys ole vain van-
huudenturvasta. Menet5rs voi
toteutua missd i6ssd, mind
pdiviinii tahansa sairauden
tai puolison kuoleman muo-
dossa.

|uuri nuorella iiillti alkaneen
eliikkeen kohdalla TEL-tur-
van edullisuus on rnerkit-
sevin. T!6eldke saattaa indek-
sin ansiosta nousta rnonin-
kertaiseksi verrattuna vapaa-
ehtoisiin eldkkeisiin. Ansiota-
son heilahtelun vaikutus voi
olla vield kohtalokkaampi.

Lakisditeinen ty6el6ke on ai-
noa todella toirniva eliiketur-
va. Ero muihin eldkernallei-
hin on tydeltikkeen eduksi
sitd suurempi mitii nuorem-
pana ja mitd heikomrnassa
tilanteessa turva tarpeellisek-
si kdy.

Pahimmin kdrsisi sukupolvi-
en sodassa se polvi, joka kapi-
nan tekisi. Vaan eihdn sodan
jdrjenvastaisuus ole sotia est6-
nyt. Siihen tarvitaan ty6tii ja
aseita.

Suuret ja pienet
sukupolvet
Asiallisesti tdrkein teema kes-
kustelussa on suurten ikd-
luokkien eliikeikd. Aiheelli-
nen, rnutta rnyohdinen.

Eliikejiirjestelmdn rakentaji-
en tiedossahan tuo ongelma
on ollut koko ajan. Ongelmis-
tarnme se on ollut laskennalli-
sesti helpoin.

Ongelmaa lieventdd my6s se
tosiasia, ettd viest6rakenne
onsamankaltainen monessa
maassa. Muutamissa pahem-
pikin kuin meillii.

Suomessa muutos nopeim-
rnillaan on melko jyrkkn. Se
on kuitenkin loivennetta-
vissa nostamalla eliik6ityrnis-
ikee. Vdest6rakenteemme
muutos ndet ei ole maailrnan-
enndt5rs, mutta nykyinen eld-
kditymisikiimme on. Loiven-
nukseen on siis tilaa.

Tekniset ja taloudelliset rat-
kaisut ongelmaan esitettiin jo
STAT-raportissa. Nyt ne on
saatu toteutetuiksi lainsd6-
diint66n kuten tarvittava var-
haiselSkeikien korjauskin. Sa-
neerausurakka oli lgrrnme
nen vuoden rnaraton, joka
vasta maalisuoralla p66si laa-
jemman mielenkiinnon koh-
teeksi.

|o STAT osoitti nylgristen
suurten ikdluokkien el6ke
ajan ratkaisuksi, aikanaan au-
tomaattisesti laukeavaksi va-
roventtiiliksi, rahastointias-
teen alentamisen niin, ettd
haitallinen pullistuma el6ke'
kustannuskS5rrdstd leikataan.
Sama tekniikka luonnollises-
ti toimii my6s kaikkien tule-
vien sukupolvien suuruusero'
jen sddtelemisessd.

Yksinkertaista
aritrnetiikkaa
Etuna ndiden ongelrnien k6-
sittelyssd on se, etti tuskin mi-
kiiin muu yhteiskunnallinen
ilmio on yhtd kaukaa ennus-
tettavissa kuin vdestdraken-
teen rnuutokset. |o syntyneet
ikdluokat m66r56vdt viestG
pyrarnidin puoleksi vuosisa-
daksi ja synnytysikdisten
naisten lukum66rd viitoittaa
puitteet vielSkin pitempddn.

Sukupolvien suumuserojen
vaihtelu on yksinkertaisirn-
pia ongelmia elAkejdrjestel-
m6n turvaavuuden suunnit-
teluty6ss6. Ovathan el6kej6r-
jestelmit muutoinkin par-
haiten ennustettavissa olevia
yhteiskunnan ja talouden ra-
kenneosia. Niin pitiid ollakin.

My6s laskentamahdollisuuk-
sien ulkopuolelle jdSvien
my6hernpien sukupolvien
osalta vdest6rakenteen vaih-
telut ovat kokemusper6isesti
kohtuullisen hyvin hallitta-
vissa. Eri rnaista ja eri aika-
kausilta l6ytyy ernpiirinen
rnalli ldhes kaikkiin ajatelta-
vissa oleviin heilahteluihin.

Vapaaehtoinen elSke
ei ole vaihtoehto
Oman kommenttinsa ansait-
see v6ite, ettd TELkustannus
muodostuu siini rn66rin ra-
sittavaksi nuorille, ett6 ndille
olisi edullisempaa irtautua
koko jdrjestelrndstE ja ottaa
yksityinen eldkevakuutus.

Ndenndisesti niin saattaisi ol-
la. ]os voitaisiin olettaa, etti
perustekorko ja sen p66l1e tu-
leva voitonjako rnaksaisivat
puolet vapaaehtoisen el6k-
keen kustannuksista, van-
huuseldke olisi sdistettdvissd
alernpaan hintaan kuin TEL
vakuutuksessa. Niin kriitikot
laskevat.

Vertailussa on kuitenkin viisi
vikaa. Kaikki vaikutukseltaan
vertailun kerralla kaatavia
lgrmrnenien tai satojen pro-
senttien laskuvirheitA.

]o itse laskelmaan olisi s66sto-
erdn lisdksi otettava yksityis-
ten vakuutusten korkeat kus-
tannukset: myynti maksaa,
vakuutuksia raukeaa, muute
taan ja uudelleen otetaan.
Hintaa nostaa viel6 se, etti

riskien valikoiturninen kiy va-
kuutusyhti6ti vastaan, kun va-
kuutus on vapaaehtoinen. Ver-
tailussa oletetfu voitonjako voi
tapatrtua vasta voitosta, kulu-
jen tultua katetuksi.

Isompi asia on ansiotason nou-
su, joka vertailussa on jtitetty
huomiotta. Kun TEL antaa
eldkkeellemenoon saakka ni-
menomaan palkkoihin sido-
tun turvan, yksityinen vakuu-
tus voisi olla yhtii edullinen
vain, jos perustekorko ja voi-
tonjako yhteensd pitkiillii aika-
vilillti olisivat samaa tasoa
kuin palkkojen nousu. Tdm6n
takaavaa vakuutusta ei yksi-
k66n vakuutusyhti6 m1y.

Yleensi vertailussa my6s koko-
naan unohdetaan sairaus- ja
perhe-eldketurva, varhais- ja
osa-aikaeldkkeet, jdlkikarenssi
ja rnuut ty6eldketurvgn tdy-
dennykset. Vapaaehtoiset mal-
lit ovat pelkkiii sS6st6jdrjes-
telmi6. TELtdydennykset ovat
turvajtirjestelrnid. Niihin me
nee puolet TELmaksusta. Vain
perhe.eldkkeen voi ostaa yksi-
tyisesti, muita ei.
Vapaaehtoinen el6ke sopii
yleisen ty6eldketurvan vaih-
toehdoksi kuin polkupy6rii
ty6rnatka-ajoneuvoksi. Kesdlld
kiva, halpa ja hauska. Kura-
kelilld jo kurjempaa. Lumessa
tai jalkavarnrnaisellekoko
naan kelvoton. Siis hyviosai-
selle hyv6, huonon tuurin sat-
tuessa turvaton. TtsL on kollek-
tiivimalli. Se tarjoaa joukko
liikenteen turvan, mutta yksi-
tJrisauton eduin.

Vakavin virhe kriitikkojen
ajattelussa on, etti vaietaan ny-
lqristen ja el6keik66 lihenevien
ikdluokkien eldkkeiden kohta-
losta. Vertailussa ik66nkuin
l5hdet56n siit6, ett6 nuo elSk-
keet voitaisiin kerralla lak-
kauttaa tai leikata.

T6md ei voi olla vakavasti otet-
tava vaihtoehto enempiii inhi-
millisyys-, kohtuullisuus- kuin
my6sk66n poliittisista syistii.
Todellisuudessa jouduttaisiin
kustantamaan kahden suku-
polven eldkkeet yht'aikaa ja
elikekustannus pitk6ksi aj aksi
liki kaksinkertaistuisi.

Ajatus TEL:n korvaamisesta
yksityisill?i eldkevakuutuksilla
ei ole realistinen. Turvan tEY-
dennykseksi ne lcyllii kiiyvtit.
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Tyhje mutta tuhoava mielikuva

Kaikki nuo kritiikin teemat
osoittautuvat v66riksi tai tyh-
jiksi. Sukupolvien tulonsiirto
on mielikuva vailla taloudel-
lista sis6lt66. Mediailrni6, jon-
ka mediat luovat tai luomatta
jiittiiviit.

Sukupolvien sodan seurauk-
set olisivat talouden tosiasi-
oita: Maksajien kapina rauni-
oittaisi eldketurvan, suurten
ikdluokkien eldkeaika sitten
talouden,

Erirnittaiset markat
ja prosentit
Eri sukupolvien maksarnien
eldkernaksujen ja niiden naut-
timien eldkkeiden vertaami-
nen toisiinsa on nienndisesti
eksaktia aritmetiikkaa. Sy-
vemrndlti tarkasteltuna se ei
ole edes ekonominen, ei edes
sosiologinen, vaan pelkdstddn
demagoginen "tieteenhaara".

Vielii kuusik5rmmenluvulla
20 prosentin maksu olisi kaa-
tanut kansantalouden. Se olisi
rasittanut sitd sukupolvea yli
kestolgnr5rn.

2000-luvulla 20 prosentin
ty6nantajan rnaksu on kilpai-
luetu, ei haitta. Se siis ei rasita
silloisen sukupolven kulutus-
tasoa, vaan parantaa sit6.
Ehk'ei tuo etu ihan neutraloi
10 prosentin ty6ntekijiimak-
sun rasitusta, mutta kaik-
kiaan rasitus jdd varmasti ke.
vyemmdksi kuin 20 prosentin
kokonaismaksu ny\risessd la-
masuomessa.

Ja nditii sitten ollaan vertaa-
massa, prosenttia prosenttiin
puolen vuosisadan aikaerolla.
Pahimmillaan markkaa
markkaan, kun yritetddn ver-
tailla vapaaehtoisia eldkeva-
kuutuksia ty6eliketurvaan.

Vaarallista
populismia
Esitet5rt v6itteet on siis helppo
asiallisesti kumota. Sen sijaan
niiden leviAmistd ja poliittista
vaikutusta on liki mahdoton
eliminoida.

Ajatus ry6stetyksi tulleesta su-
kupolvesta on populistipoli-
tiikan tekijdille hy6dyllinen

teema. Porukalle on mieleen,
kun heilld kerrotaan olevan
aihetta vaatia itselleen jotakin
lis66.

Riippurnatta keskusteluun
osallistuneiden journalistien
ja tutkijoiden pyrkirnyksesti
totuuteen rnuodostaa tdrnfin
illuusion py6rittely uhan elii-
keturvalle.

Osa keskustelijoista pyrkiikin
eldkeleikkauksiin ja lietsoo ta-
hallisesti kiistaa sukupolvien
vdlille. Toivoa vain sopii, ettd
he synnyttdrndnsd sodan
myds hallitsisivat.

Maksajien ja
eliikeliiisten kapinat
ItsessiSn tyhjtin keskustelun
seurauksetvoivat ndet olla ko
vinkin todellisia, raskairnrnil-
laan raunioittavia. On puhut-
tu maksajien kapinasta. SitS-
kin vaarallisempi saattaa olla
elikeldisten poliittinen yh-
dent;rminen, jos heiddt siihen
pakotetaan.

Suurten ikdluokkien poliit-
tinen paino riittiiiitalouden la-
kien kurnoamiseen, |oksikin
aikaa, Sen jdlkeen olisi edessd
katastrofi. Superinflaatio ja
Larna, joka jiiisi historiaan
isolla alkukirjairnella. Argen-
tiina-tyylinen romahdus
alempiin sarjataulukoihin.

T!6eliikelaitosten
puolustusvelvollisuus
Palkansaajat ovat aikanaan
palkkasopimuksissa sovitun
eldkkeensi ty6lliilin ansain-
neet. Nyt he palkansaajarnak-
suilla niihin itse osallistuvatja
heilld on maksunsa rnaksettu-
aan oikeus edellyttiiii, ettti
muut osapuolet pysyvdt so-
pimuksessa.

]os sukupolvien kiistaa tarkoi-
tuksellisesti lietsotaan, on ta-
voitteena tuon ty6elikelaitos-
ten vakuutuksella takaaman
elikkeen pois ottarninen. Eld-
kelaitosten asiana on osoittaa
vakuutetuilleen tuo uhka ja
kanavoida palkansaajien ja
terveesti ajattelevien t5r6nan-
tajien voimat vastustamaan
ty6eliikejiirjestelmdn tuhoa-
misyrityksiii.

ALTTI AURELA
Eltihnakuuasghtii)

Kansan
toimih$johtaja,
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Garantia
ripedsti
liikkeelle

, ETK
a IRROTTAUTUU

L U OTTOVAKU UTU KS E STAA N
Eldketurvakeskus luo-
puu kolmenkymmenen
vuoden ajan harioitta-
mastaan luottovakuu-
tuksesta. Toiminta siir-
tyy perusteilla olevalle
Vakuutusosakeyhtici
Garantialle ensi vuo-
den alkuun mennessii.

-Uusi yhtiti aloittaa puh-
taalta ptiyddltA selkein
liiketaloudellisin peri-
aattein. Sen on tultava
omillaan toimeen. Ga-
rantialle ei anneta sel-
laista lakiin perustuvaa
"verotusoikeutta", jo!!a
riskit automaattisesti
katettaisiin, sanoo Ga-
rantian kdynnist6mis-
projektista vastaava
Lauri Koivusalo.

Luottovakuutuksella tarkoite,
taan vakuutusta, joka anne.
taan mahdollisten luottotap
pioiden varalta. Sitii pidetiiin
syyst6kin yhtenii vaikeirnrnis-
ta vakuutustoiminnan muo-
doista.

Taloudellisesti hyvin6 aikoi-
na lainansaajat pystyviit
yleensd hoitamaan velvoit-
teensa, Luottovakuuttajan on
silloin helpompi ottaa vakuu-
tustoirnintaan liittyvi nor-
maali riski. Siihen kuuluu
usein rny6s vakuutuksen
rny6ntSrninen ilrnan koko va-
hingon kattavaa vastavakuut-
ta.

-Vakuutus otetaan aina siltd
varalta, ettd joku taloudelli-
nen arvo menetettiisiin. Luot-
tovakuutuksen avulla huoleh-
ditaan viime kiidessii siitti,
ettd tydeldkkeitd varten sijoi-
tettujen p66ornien arvo sdi-
lyy, kiteytttiti Garantian kiyn-
nistiimiseen liittyvAe projek-
tia Helsingin keskustassa si-
jaitsevissa toirnitiloissa vet6-
v6 Lauri Koivusalo.

-Luottovakuutus on er6dnlai-nen ty6eltikejiirjestelmdn
oma sisiinen varmuusjirjes-
telm6, jolla pyritiiiin tunraa-
maan ty6el6kkeet ihmisille
vaikeissakin oloissa, sanoo
Koivusalo.
Lama ongelmien
taustalla
Lauri Koivusalon rnielest6 on
turha viisastella jdlkik6teen ja
miettiE mitd olisi voitu tehdi
toisin, jotta ETK:n luottova-
kuutuksen vaikeudet olisi voi-
tu vdltt66:

-Luottovakuutus py6ri hyvinkolrnen vuosihrmmenen
ajan. Kyll6 Suomen ty6elffke
jiirjestelrnii on rakennettu pe.
rusteiltaan vahvaksi, mutta
kuitenkin viime kfidessi talo.
udellisen kasvun oletusten va-
raan. Ei sek66n sent66n kroo-
nista ja kovin pitk6aikaista la-
maa kest6.

-Huonot taloudelliset olosuh-
teet ovat olleet ilman muuta
merkitt6vin syy ETK:n luotto,
vakuutuksen vaikeuksiin.

Konkurssitilastot ovatkin ol-
leet todella synkkiiii luettavaa
parin-kolmen viimeksi kulu-
neen vuoden aikana.

-Konkurssikehitys ntiyttiiEi
rnelko synkiiltii edelleen. M66.-
rd on vieldkin lievdssi nousus-
sa, joskin se on olennaisesti hi-
dastunut viime vuodesta, ar-
vioi Koivusalo.

Koivusalo ei pitempiin selitte
lyihin sorru. Hdn kuittaa
rnenneet suoraan tyyliinsd to.
teamalla, ettd "onhan tdssd ai-
nakin vastaisuuden varalle
opittu jotain oleellista riskien
hallinnasta".

Suuret vastuut
Yritykset voivat ktiytttiti ETK:n
luottovakuutusta ty6el6kelai-
tokselta saamansa lainan va-
kuutena. Sen lisdksi luottova-
kuutuksen avulla on katettu
lakisditeistd ty6eldkevakuu-
tusta harjoittavien eldkesiS-
ti6iden ja -kassojen koko eldke.
vastuu,
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Eldketurvakeskuksen luotto-
vakuutusvastuut olivat viime
vuonna kaiken kaikkiaan 16-
hes 40 miljardia rnarkkaa. Se
onkin ollut KOP:n ja SYP:n jiil-
keen maan kolmanneksi suu-
rin takauslaitos.

T\rosta 40 rniljardin markan
bruttovastuusta on noin 17
miljardia rny6nnetty ilman
katekelpoisia vakuuksia. Eli
vakuutusterrneillS ilrnaistuna
Igrseessi on nettovastuu, jon-
ka takaisinperirninen vahin-
kotapauksissa on kaikkein
epiivarminta.

-Noin puolet bruttovastuusta
lankeaa eldkes66ti5iden ja -
kassojen kontolle. Nettovas-
tuusta niiden osalle j66 jo huo-
mattavasti viihemrnin, noin 4
miljardin verran, laskee Koi-
vusalo.

Vatu rutusosaheyhtii Garantia WW tdtiltd. Helsingin hcshustasta.

Haluttu vakuusrnuoto
-ETK:n luottovakuutus oli ai-
kanaan hyv'in haluttu vakuus-
muoto. Sen kiistaton etu oli
halpa hinta moneen muuhun
vakuuteen verrattuna. fa kun
yrityksen ei tarvinnut aina
osoittaa edes vastavakuuksia -
varsinkaan pienten ja keski-
suurten asiakl<aiden,

ETK joutui pari vuotta sitten
nostamaan luottovakuutuk-
sensa hintaa roirnasti. ]a sa-
rnalla linjalla on jatkettu sen-
kin jilkeen.

-Tariffit ovattdnSdn aika l6hel-
li pankkien tarjoamien va-
kuuksien hintoja. Haarukka
liikkuu yhden ja wiiden pro-
sentin viilillii. Hintaan vaikut-
taa tietysti asiakasyriQrksen
taloudellinen tila. Analysoirn-
me asiakkaan, ja vakuutus-
maksu mdSrdtddn meille koi-
tuvan riskin rnukaan.

Vakuuspulasta
ongelrna
Markkinoilla on Koivusalon
mukaan tillii hetkelli kova
pula vakuuksista. Hin ei kiel-
lii, etteik6 ETK:n tiukentunut
linja olisi osaltaan kiristdnyt
tilannetta. Yritt?ijiltii on tullut
tietysti myds kritiikkii ETK:n
politiikkaa kohtaan.

-Yrittiijien arvostelu on Jrrn-
mirrettdvSd, koska ETK ei ole
juurikaan uusia luottovakuu-
tuksia my6ntdnyt, ja vanho.
jenkin hinnat ovat nousseet
moninkertaisiksi.

Suomen taloudessa on kyllii
rahaa. Luottoja saa aivan var-
masti, jos riitt6vdt vakuudet
l6)rtyvat. Vakuuksien puute
est66 kieltdmiittti tiniiiin lai-
nanottoa, jos nyt investointi-
halutkaan eiviit ole jiirin suu-
ret, arvelee Koivusalo.

Vakuuksien tarve on tdmdn
p6ivin rnarkkinoilla niin ko-
va, ettei Koivusalo koe ETK:n
kilpailevan rnilldfin tavoin esi-
rnerkiksi Valtion vakuusra-
haston kanssa.

-Ainahan markkinoilla kilpail-
laan hyvistd asiakkaista, heit-
tdd Koivusalo.

-Kun ja jos investoinnit l6hte.
vdt liikkeelle, yritykset kyll?i
haravoivat esille kaikki rnah-
dolliset vakuusvaihtoehdot.
Nyt on jo selvdsti merkkeji sii-
ti, ettd eri vakuusmuotojen
kysyntti alkaa pikku hiljaa el-
pyd. Vakuuksien tarvetta tun-
tuisi ainakin olevan, jatkaa
Koivusalo.

Luottovakuutuspakko
poistuu
Ny\risin voimassa olevan jir-
jestelmin mukaan el6kes66-
ti6iden ja -kassojen on pakko
ottaa lakisddteiselle eliikevas-

tuulleen ETK:n luottovakuu-
tus. ]a ETK:n on se my6s vas-
taavasti pakko my6nt56. ETK
on tarjonnut s66ti6ille kaiken
kattavan turvan, niin sanotun
"sateenvarjosuojan".

Ensi vuodenvaihteessa till6i-
nen luottovakuutuspakko ja
sen rnukana sateenvarjosuoj a
s66tiSiden yltS poistetaan, ja
niiden on katettava vastuunsa
uudella tavalla,

-Siiiiti6iden on sitten hoidetta-
va vastuunsa ornaehtoisesti,
kun kaiken kattava suoja h6-
vitiii. En pidii muutosta kui-
tenkaan kovin drarnaattisena
sddti6iden kannalta, koska
vanha luottovakuutuskanta
jiid ennalleen ja siirtymikau-
sikin on pitk6. ETK kantaa vas-
tuutviel6 12 vuoden ajan, rau-
hoittelee Koiwusalo.

-Siititidt eivtit kuitenkaan en66
liity samalla tavoin automaat-
tisesti Garantian toirnintaan,
kun luottovakuutuspakko ei
ole voimassa.

seeti6t
hyvdssd kunnossa
Koivusalo arvioi, etti siiiti6i-
den katteet ovat olleet hyvdssd
kunnossa:

-Kiinteist6jen arvostamista
kirjanpidossa joudutaan ehkii
katsomaan aikaisempaa tar-
kemmin. Periaatteellisesti
rnerkittdvEi muutos tulee ole.
maan katteen aikaisernpaa
laajernpi trajautus. Muutoin
en ndkisi asiassa erityisid on-
gelrnia.

S66ti6iden katem6Srdyksi2i jo-
ka tapauksessa tiukennetaan
eduskunnan kdsittelyyn tdnii
syksynii tulevan lakiehdo.
tuksen rnukaisesti. Seeti6-
ty6nantajan ornistarnia kiin-
teistojti voidaan hyviiksyii elii-
kevastuun katteeksi eniiii kor-
keintaan 40 prosenttia koko
eliikevastuun mdiirdstd. Ny-
lqfisin tillaisia rajoituksia ei
ole.

Vastuuta pyritdiin rnuutoin-
kin hajauttamaan esimerkiksi
siten, etti yhden toirninnalli-
sen kohteen osuus sddtidn elii-
kevastuun katteesta rajoite-
taan 15 prosenttiin.

Katteita valvotaan
My6s stiiiti6iden omaisuuden
arvoa tullaan valvomaan ai-
ernpaa tarkemmin. Seati6-
ty6nantajan on asetettava li-
sdksi kuuden kuukauden eld-
kernaksuja vastaava vakuus

TYOELAKE e3l4 t7

E!t

_.l

v

AIDNSI

'-l,

;

l:,
f
I
iy

ll
,t

.L



tai hankittava vastaava pank-
kitakaus. Niiden vaihtoehto-
na on ornan pdioman ehdoin
tehtdvd sijoitus el6kes66ti66n.
Ndmd on toteutettava kolmen
vuoden siirtym6ajan kulues-
sa.

Koivusalo uskoo, etteivdt s66-
ti6t ja niiden taustalla olevat
yritykset ldhde mihink66n
uusiin jdrjestelyihin ainakaan
luottovakuutusrintarnalla ta-
pahtumassa olevien jdrjestely-
jen takia.

-KyIl6 eldkeseeti6te yiliipitiivii
yritys harkitsee tiillaisen toi-
minnan tarkoituksenmukai-
suutta aina omaa liiketoimin-
taansa vasten: sopiiko oma
sddti6 siihen, eli kannattaako
yhti6n eliketapaukset hoitaa
itse vaiko ulkopuoliselta oste.
tun palvelun avulla.

-Siiiitidn mahdollinen purka-
minen liihtee aina yrityksen
omista tarpeista, eivdt siihen
ulkopuoliset voi paljonkaan
vaikuttaa.

Valoa niilcyvissii
Koivusalo uskoo, etti luotto-
vakuutuksen ongelmat alka-
vat hellittdd sarnaa tahtia la-
man otteen kirpoamisen
kanssa.

-Jos vanhoja merkkejd katso-
taan,laman pohjan pitdisi olla
jo takana. P6rssikurssit nouse.
vat ja vienti vetd6. Optirnis-
mille on pohjaa. Tosin elp5rrni-
nen on kovin hidasta. Kieltei-
sintii on edelleen se, etti tydt-
tdrnyys pysyy luonteeltaan
pitkaiaikaisena, analysoi Koi-
vusalo.

-Meillii on tdn65n palveluihin
pemstuva yhteiskunta. Ei sii-
td mit66n tule, jos vain sddste
t66n siten, ettei raha liiku. Kyl-
le raha pitiiii saada kiertS-
miiiin, jotta kulutuskysyntd
saadaan liikkeelle ja tyomaita
syntymiiiin. On muistettava,
ettii my6s vakuutukset mak-
setaan ty6n tuloksilla.

-On tdrkedS, ettd ihmisille pa-
lautetaan usko ja rohkeus. Ei
lamasta muuten irti piiiistti,
sanoo Garantian perisimeen
valmistautuva Lauri Koivusa-
lo.

H aastattelu: J ouka M oilanen
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OSA.AIKAELAKE

Mahdollisuus osa-aikaeldkkeeseen liitettiin elikeetuihin yksi-
tyiselld puolellavuoden 1987 alusta, vuotta my6hemrnin kuin
yksil6llinen varhaiseldke ja varhennettu vanhuuselEke. fulki-
sella puolella n6m6 ns. joustavat eldkelajit tulivat voimaan
vuoden 1989 hein6kuussa.

Eilen...
Alunperin osa-aikaeldkkeelle oli joustavien elEkelajien per-
heessd ajateltu paljon merkittEvErnpi rooli kuin kiytinn6ssi
on toteutunut. Ndrnd odotukset olivat paljolti perua Ruotsista,
jossa osa-aikaeldkkeet olivat varsin yleisi6. Sielld niiti oli
enirnrnilldEn vuonna 1980 l6hes 70 OOO ja 1O vuotta my6hem-
rninkin vielii ldtres 40 000.

Suornessa osa-aikaeldkJ<eiden alkutaival ndlgry seuraavasta
taulukostaja voi todeta ensiaskelten olleen varsin verkkaiset -
ainakin yksityiselld puolella.

Tdnii6n...
Osa-aikaeliikeliisisti enernrnist6 on naisia - vain yksityisen
puolen yritt6jissd rniehiE on selvEsti enemmin. Osa-aikael6k-
keet jakautuivat maksavien laitosten kesken seuraavasti vuo-
den 1992 lopussa.

Osa-aikaeldkkeet vuosien l9A7 - 1992 lopussa ja ke.
s6lorussa 1995

Vuosi Yksi-
tyinen
puoli

fulkinenpuoli
Yhteensi

1987
1988
1989
1990
1991
L992
1995/6

L42
L74
197
2L6
251
28L
334

58
2L2
448
932

1066 *

L42
L74
254
427
699

7 2\3
1 400

* arwio

932
555
358

19

364
205
155

4

Maksava elflkelaitos Kaikki Miehet Naiset

Kaikki osa-aika-
el6kkeet L2t3 516

L52
ll
l5
2

697

Yksityinen puoli
TtsL
YEL
rnuut

fulkinen puoli
VEL
K\ITEL
rnuut

28L
180
99

2

L29
105
26

0

568
350
205

15



EILEN, TANAAN,
HUOMENNA...

Yleensd henkil6 on saanut osa-aikaeldkettii vain joko yksityisel-
tii tai julkiselta puolelta. YksiQrisen puolen miehisti jokseenkin
joka toiselle el6ke maksettiin TELlaitoksesta ja joka toiselle
YELlaitoksesta. Naisista taas nelji viidest6 sai eldkkeensd TEL
laitoksesta.

Kun yksit5dsellE puolella rniehii on vihin yli puolet (54 D, on
julkisen puolen osa-aikaeldkkeelld olevista perdti kolme vii-
destii nainen.

Osa-aikaeliikkein6 rnaksettiin vuonna 1992 kaikkiaan noin 56
miljoonaa rnarkkaa, josta yksityisen puolen osuus oli 11 mil-
joonaa rnarkkaa.

Vuoden 1992 lopussa maksussa olevien osa-aikaeliikkeiden
keskisuunrus oli 5 275 markkaa kuukaudessa.

Taulukosta nelqry, ett6 naisten osa-aikaeldke on yleensd kes-
kiarvon alapuolellaja miestenyldpuolella. fos mukaan otetaan
kaikki osa-aikaelikeliiselle rnaksettavat eliikkeet (kokonais-
el6ke), rniestenja naisten osa-aikaelAkkeissd oleva tasoero pie-
nenee 1 151 rnarkasta noin 400 markalla. Todettakoon, ettd
osa-aikaeldkeldinen voi kansaneldkepuolelta saada vain l6hin-
ni leskenelflket-td.

Huomenna...
Osa-aikaeldkkeen aserrraa elSke.etuuksien perheessi ollaan tu-
kemassa ensi vuoden alusta voirnaan tulevilla, ldhinnd yksi-
tyistd puolta koskevilla, siiinn6ksilld.

Osa-aikaeliikkeen ikiiraja alennetaan nylgrisestii 60:stii 58 vuo.
teen. My6s eldkkeen miiirti muuttuu selked.rnmffksi eli on
jatkossa 50 prosenttia ansion alenernasta ny\risen 44 - 64
prosentin sijasta.

Tiirkeii etuuteen vaikuttava parannus on, ettd osa-aikaty6stii
karttuvan eldkkeen lisdksi eldkettti karttuu rny6s osa-aika-
elekkeen osalta. Ndin siis yksityiselliikin puolella osa-ai-
kaeldkkeelli olleen henkil6n vanhuuseliike vastaa paremmin
sit6 el6kett6, jonka henkil6 olisi saanut olemalla jatkuvasti
kokoaikaty6ssS.

Ensi vuoden alusta osa-aikaeliikkeelle siirtyvdn eldke karttuu
siis kahdellatavalla. Osa-aikaty6 kartuttaa eldkettd 1,5 prosent-
tia vuotta kohden sen kalenterivuoden alkuun, jonka aikana
henkil6 teyftee 60 vuotta, ja siitii eteenpein vanhuuselake
ikiiiin 2,5 prosenttia vuodessa. Sen rinnalla osa-aikaeldkkeelld
oloaika kartuttaa eldkettii 1,5 prosenttia vuotta kohden siitti
ansio-alenemasta, joka syntyy kokoaika- ja osa-aikapalkan
erotuksesta. Tdssd el6ke siis katsotaan ty6suhdeajan veroisek-
si, joskaan siihen ei sovelleta normaaleihin \r6suhteisiin lii-tettivii uutuutta, korotettua karthrmisprosenttia 60 - 64vuoti-
aille.

Osa-aikaeldkkeen menest5rstarinaa on tdminkin jdlkeen vai-
kea ennustaa. |os ehki yksiviivaisimman muutostekijiin - ikti-
raja 58 vuoteen -vaikutusta p5n'kii arvioimaan julkisen puolen
lukujen avulla, voi yksityisen puolen alkavuus kaksinkertais-
tua. Sen ja ajallisesti pidernmdn osa-aikaeldkkeellii olon my6td
rnyds kanta kasvaa voimakkaammin. Kun lisiiksi el6ke muu-
toinkin selkeytyy ja tulee eduiltaan houkuttelevammaksi, ei
lisdkasvulle pitiiisi olla esteit6, kunhan t5romarkkinat saadaan
reagoimaan asiaan my6nteisemmin.

MIKKO PELLINEN
Eltiheturuaheshuhsen

tilnstoososton
projektipdtilliltki)

Maksava elikelaitos Kaikki Miehet Naiset

3 275 2 786

5 584

194
426
79L

500
459
046

5
5
2

3
3
3

2 892
3 069
2 586

3 267KokonaiselSke

3 937

4 013

2 333
2 343
2 293

Kaikki osa-aika-
el6kkeet

Yksityinen puoll
TEL
YEL

|ulkinen puoli
VEL
KVTtsL

3 951
4870
2 975

5 940
4 L64
5 645
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TI ETOHALLI N NON YHTE ISTYOLLA
PAREMMAT PALVELUT
EDULLISEEN HINTAAN

Lama pakottaa tyiieltikejtiriestel mdn pohti maan
tarkasti mytis tietohallintoaan, lotta osin keske.
ndin ristiiiitaiset tavoitteet palvelun tehosta-
misesta ja hallintokustannuksien sddsttiisti to-
teutuisivat.

As iakaskeskeisyys, p66llekkii-
sen t5r6n eliminointi, tietotek-
niikan tehokkaampi hyviiksi-
keytt6 ja henkil6st6n tarpeet
tulevat suuntaamaan tietohal-
linnon kehittdrnisti. Kehitys-
tii edistiiii tiivis yhteisty6 tyo-
eldkejdrjestelmdn eri organi-
saatioiden viilillii.

Julkiset eldkelaitokset tulevat
entisti laaja-alaisemrnin mu-
kaan ty6eldkejdrjestelrndn tie.
tohallintoon, Oma rnuutos-
paineensa aiheutuu viimei-
sen laitoksen periaatteen ulot-
tamisesta julkiselle sektorille
eli ns. VIILA ja VIIMA-hank-
keet. Viirneisen laitoksen peri-
aate tarkoittaa sitii, ettd el6k-
keen myontiid ja sen maksaa
laitos, joka on viimeisend hoi-
tanut elikkeen hakijan ty6el5-
kevakuutusta.

Eldketurvakeskus on perintei-
sesti huolehtinut teht6vistd,
joita on rationaalista hoitaa
keskitetysti. Tdllaisia tehttiviii
ovat monet tietohallinnon
palvelut, kuten keskusrekiste.
rin ylldpito sekd tietojen vili-
tys- ja jakelupalvelut.

Valrnistuotteita
tietotekniikkaan
Vakuutusalan tiiviimpi toimi-
alakohtainen ryhmittyminen
antaa lisdpontta toimialakoh-
taiselle tietotekniikan sovel-
lustuotannolle. Suomalaiset
vakuutusyhti6t ovat rnukana
kansainvdlisissd tietohallin-
non arkkitehtuurihankkeissaja niiden kautta kansainvd-
linen sovellustuotanto on l6y-
tiinyt tiensd Suomen mark-
kinoille.

Kasvavat kustannuspaineet

aiheuttavat lis65ntyv56 sovel-
lustuotannon rationointitar-
vetta. Suuri osa ny\risin itse
tehdyistd sovelluksista kor-
vautunee tulevaisuudessa val-
miilla sovelluksilla tai sovel-
lusrungoilla. Tiimii on huo-
mattava muutos perinteisesti
omaan sovellustuotantoon,

Eldketurvakeskus, eliikelai-
tokset ja Kansanelikelaitos
suunnittelevat nykyisin tie-
tojdrjestelmdnsd kukin tatrol-
laan. Aivan ilrneisesti kehittii-
misyhteisty6llA voitaisiin saa-
vuttaa huomattavia taloudel-
lisia sdiist6j6. Siksi sovellusten
tuottamisessa ja tuotteistami-
sessa kannattaa ryhtyti mii6r6-
tietoisesti yhteisty6hon.

Toimistoty6n tehostamisen
suunta on kohti eheiimpiii tyo
kokonaisuuksia. Se korostaa
ty6ntekij 6n henkil6kohtaista
tSr6prosessia tukevien sovel-
lusten merkitystS. Tiimi kehi-
tys johtaa pienempiin osasiin
sovellustuotannossa ja muut-
taa sen rakennetta kohti yh-
teistoiminnallisuutta. Samal-
la saadaan myos lis66 jousta-
vuutta laitteisto- ja ohjelmisto.
ratkaisuihin.

Kattava ja nopea
asiakaspalvelu
tavoitteena
Asiakaspalvelun tavoitteena
on kattava ja nopea palvelu
sekd yhdenmukaiset eldkerat-
kaisut. Ttill6in asiakas saa ko-
konaispalveluna kaikista el6-
kelaitoksista esimerkiksi ko.
konaiseldketurvaa koskevan
laskelman. Toisessa vaiheessa
on tavoitteena antaa sama pe.
ruspalvelu kunkin eldkelai-
toksen palvelupisteestd.

T!6el6kejirjestelrndn palve.
lujen ongelmana on hajanai-
nen ja puutteellinen palvelu-
verkosto sek6 asiakkaan kan-
nalta katsottuna ns. yhden
luukun palvelun puutturni-
nen. My6s tietotekniikan taso
javalmius onkirjava, mikd n6-
kyy viipeind palvelutuotan-
nossa.

Vakuutetun saarnan palvelun
nopeuteen vaikuttaa ratkai-
sevasti se, mill6 toimialoilla
hdn on ty6uransa aikana Qr6s-
kennellyt. Jos hinelle on ker-
tynyt elEiketurvaa sekd yksi-
tyiselti ettd julkiselta sekto.
rilta, hinelti voi nylgrisin ku-
lua melkoisesti aikaa tarvitta-
vien eldkeratkaisujen odotta-
miseen.

Viimeisen laitoksen periaat-
teen laajentuminen julkiselle
sektorille parantaa elSkkeen-
saajan kokonaispalvelua tun-
tuvasti.

foitakin aukkoja silti jiiti: VII-
LA-VIIMA:n voimaantulon jdl-
keenkin elfikkeet, joiden el6-
ketapahtuma on sattunut en-
nen periaatteen voimaantu-
loa ja samaten rinnakl<aisen
ty6skentelyn tilanteet jflisiviit
ehkti ko. ratkaisun ulko
puolelle. Ndissd tilanteissa
eldkkeitd my6nt66 ja maksaa
kaksi tai useampia elikelai-
toksia rinnakkain, joten keski-
tetyn eliketapahtumarekiste
rin tyyppisiii palveluja tullaan
tarvitsemaan edelleenkin.

Eldketurvakeskukseen on kes-
kitetty jdrjestelmdn yhteiset
tietovarastot ja yhteiset tieto-
liikennepalvelut. T\rlevaisuu-
dessakin on tietohallinnon
kannalta yk inkertaisinta sii-

lyttiiii tiedot vakuutettujen ja
eldkkeensaajien kokonaisti-
lanteesta yhteisissd tietovaras-
toissa. Niistii tieto on tarvitsi-
jan saatavissa,

fietotekniikka-
ratkaisun
kolrnikantamalli
Kun VIILA-VIIMA - ratkaisun
yhteydessii julkisten elikelai-
tosten antarnat palvelut liite.
t66n kiintedsti osaksi ty6elii-
kepalveluja, on ratkaistava
rny6s tapa, jolla julkisetlaitok-
set liitet66n rny6s tietovaras-
tojensa ja tietoliikenneyhte-
yksiensd kannalta ty6el6kejdr-
jestelrndn tietohallintoon.

Hankkeen toteutusajankoh-
daksi on kaavailtu vuotta
1997, siksi ainakin alkuvai-
heessa olisi jdrkevii2i aloittaa
tietoliikenne kolmikantamal-
lista julkinen laitos - Eltike.
turvakeskus - Kela.

Tdssd mallissa yksityisen puo.
len ty6eliikejdrjestelm6n kes-
kitys on nylqristii tasoa ja jul-
kisten laitosten liittyminen
yhteisiin palveluihin hoide.
taan tietoliikenteen osalta
kolrnikantamallin mukaisesti
ja tietovarastojen osalta ny-
kyistti kiiytiint6ii jatkaen.

Eldketurvakeskuksen ansain-
tarekisterin uudistus pohjau-
tuu tdhdn ratkaisuun ja silloin
on liiht6kohtana, ettd rekiste-
rissd tulee ainakin toistaiseksi
olla nylqrisen tasoiset tiedot.

El6keturvakeskus tarvitsee
yksityisten alojen eldkelaitok-
silta vapaakirja- ja viimeisen
ty6suhteen alkamistiedot se
kii julkisilta elikelaitoksilta
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palvelussuhteiden alkarnis- ja
p6dttymistiedot.

T!6eliikej iirj estelmin yhteyk-
sien hoito toimii siten, etti
kaikki yksityiset laitokset pYY-
tiviit ja saavat Eldketurvakes-
kuksen kautta ratkaisussa tar-
vitsemansa tiedot.

Tiill6in on rny6s tdrke66, ett6
"tieto tiedon sijainnista" on
keskitet;rsti Eliketurvakes-
kuksessa ja kyselyt voidaan
ohjata automaattisesti oike-
aan eldkelaitokseen. Eri el6ke-
laitosten tietovarastojen on
rny6s palveluliittymiltiiiin ja
tietorniiirityksiltiiin oltava
riittivin yhtenevii.

fietoliikenne
ty6eliikej 6rj estelm6n
ulkopuolelle
Eldketapahtuman rekister6in-
ti El6keturvakeskukseen sdi-
lyy jatkossakin suurin piirtein
ny\risen muotoisena. T!6elii-
kelaitokset saisivat tiedot
muista eldkkeen luonteisista
korvauksista eli SOLITA-piiii-
t6ksistii Eldketurvakeskuksen
kautta. Tiill6in El6keturvakes-
kuksella tulee olla asianhallin-
tatasoiset viitetiedot SOLIA-
asioista. Niiden pohjalta kyse
ly linkittyy SOl[TA-laitoksiin.

Nykyisin Eldketurvakeskus
viilittii Kelalle l6hes tSydelli-
set eldketapahtumatiedot ja
Kela rekisterdi ne. Vastaavasti
Kela vdlitt66 Eliketurvakes-
kukselle tietoja kansaneldke'
piidtdksistd ja El6keturvakes-
kus rekister6i ne. Moninker-
taista rekister6intiS eri el6ke-
jdrjestelmien vdlilld voidaan
viilttiti kehittiimtillii tv6elii-
kelaitosten kysely-yhtdyksiii

Kelan eldkerekisteriin ja Ke-
lan kysely-yhteyksiii Eldketur-
vakeskuksen elSkerekisteriin.

Hajautettu
tietovarasto
riskialtis
Hajautettu tietovarasto -rat-
kaisurnallissa esirnerkiksi eli-
ketapahtumatiedot olisivat
vain eldkkeen my6ntineen
eldkelaitoksen ornissa rekis-
tereissd. |otta kyselyjen oh-
jaus onnistuisi, tulisi ETK:ssa
keskitet5rssd asianhallintajiir-
jestelm6ssd olla tieto asian
ratkaisijasta. Tdmdn perus-
teella eldketapahturnatiedot
kysytiiiin elEkelaitoksista ja
tarrittavat yhdistelyt tehdiiiin
laitoksen omissa jirjestel-
miss5.

Tiysin haj autettu j iirjesteknii
on riskialtis tietojen hallin-
nan ja eheyden suhteen. |6r-
jestelmd lisiisi tietoliikennet-
tA voimakkaasti ja vaatisi
monirnutkaisia sovelluksia.
Monen osapuolen kesken ha-
jautetussa ja kompleksisia tie
toja sisdltdvdssii jirjestelmds-
sii tietojen ehe5rteen, ajanta-
saisuuteen ja tietojen vtilityk-
seen liittyvit ongelmat rnuo-
dostavat rnoninkertaisen ris-
kin nylgriseen kdytdnt66n ver-
rattuna.

Hajautetun tietovarastoj irjes-
telmdn mallissa palveluvar-
muus kirsisi ja ktisittely-
ajoissa tapahtuisi suuria hei-
lahduksia, koska hiiiri6 yh-
denkin laitoksen jiirjestelmis-
sd viivdst5rtt66 koko palvelu-
ketjua. Malli vaatii my6s ras-
kaita investointeja sovellus-
tuotantoon, silld kukin laitos
joutuu itse tuottamaan nekin

palvelut, jotka se saa ny\risin
keskitetysti ETK:sta.

Parasta tehostaa
sovellustuotantoa
Tiedot keskitetysti -ratkaisu-
mallissa vastaavat tietovaras-
toihin liittyviit sovellukset teh-
dii6n vain kerran. Mallin pai-
nopiste on standardeissaja so.
vellusten vdlisissi rajapin-
noissa. Siir$rminen reaaliai-
kaan lis66 palvelunopeutta.

Muutkin tietovarastoihin
pohjautuvat toiminnot, kuten
tilastointi, valvonta ja erilaiset
laskentapalvelut voidaan
tuottaa kustannustehokkaas-
ti. Lisitehoa saadaan tuotteis-
tarnalla peruspalvelut ja ra-
kentamalla yrityskohtaiset
palvelut ns. kerrosidean avul-
la.

Hajautettujen tietovarastojen
haittapuolena on pddllekkdi-
nen sovellustuotanto. Nylqri-
set sovellukset jouduttaisiin
uusimaan totaalisti. Lis6ksi
tietoliikenne kasvaisi rnonin-
kertaiseksi. Nylgriset tekniset
ratkaisut eiviit riittiisi, jos vas-
tausajat halutaan pit66 edes
kohtuullisina.

RIMTA LINDSTROM
Eltiketur-u ake shuhs en
tiet ohalltnt o-o s oston

pd.tillikhi)
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LAHTEE IHMISESTA
Sosiaalituwan p_dfylll5 hyvinvointi haluttiin ym-
mirtdi ihmisestA ldhtev5ksi ja keskeisesti ihmis-
ten itsensd kdsissd olevaksi asiaksi. Tillaisen
nfrkdkulman loytdminen keskelld Iamatunnelmia
oli piristdv56. Avuttoman lamaruikutuksen sijasta
piivdt jdttivdtkin positiviisen vaikutelman. Maam-
me elHH melkoista murrosvaihetta, jossa kaikilta
tarvitaan uudenlaista ajattelua.

Sosiaalituruan peivilH etsittiin hryinvoinnin
uusia suuntiaLdhes 1000 sosiaaliturvan asi-

antuntijaa kokoontui 1 1.-13.8.
Sosiaaliturvan Keskusliiton,
Oulun kaupungin ja Pohjois-
Pohjanmaan Sosiaaliturvayh-
distyksen jiirjestiirnille piiivil-
le Ouluun pohtimaan ihmi-
sen, kulttuurin ja sosiaalitur-
van yhteyksid.

Pdivien pdff.esiintyjiksi oli va-
littu ihmisi6, jotka ty6skente.
livdt pdivittdin rnuiden kuin
sosiaaliturva-asioiden kanssa.
Filosofian tohtori, runoilija
Heidi Liehu, professori Torsti
Kivist6 VTT:std ja toimitus-
johtaja Martin Saarikangas vi-
rittelivdt kuuntelijoiden aja-
tuksia uusille aaltopituuksil-
le.

Heidi Liehu pohti yksil6n hy-
vdn ja yhteis6n hyvdn vdlistd
ristiriitaa. Erityistii huomiota
hin kiinnitti siihen, miten
kieli ja puhe muuttavat maail-
maa.

-Maailma muuttaa kieltd,
mutta my6s kieli muuttaa
maailmaa. T\rnne ei ole tie.
don tai rationaalisuuden vas-
takohta, vaan sen takainen
voirnavara, Kielen ja puheen
on annettava my6ten ja siind
on l6ydyttdvd tilaa tunteelle,juuri sille tunnepitoiselle ja
viettipohjaiselle ainekselle, jo-
ka fitfyy ihmisen luonnolli-
seen alkuperidn ja joka lg,rtkee
hdnen yksil6llisen hyvdnsd
muiden ja suuremman maail-
mankokonaisuuden hyviiiin,
Liehu pohdiskeli.

Luovuus on
voimavara
Professori Torsti Kivistd tar-
kasteli tietoisuuden evoluu-
tiota kulttuurin ja hyvinvoin-
nin muutossuuntien nik6kul-

masta. Kivistdn mukaan ih-
miskunta on suurenluokan
"evoluutiotietotestin" kohtee-
na. On rnahdollista, ettd ihrni-
nen ndivett56r, robotisoituu ja
joutuu kokernaan laajamittai-
sen yrnp6.rist6tuhon. Toi-
saalta voimrne olla rny6s muo-
toutumisvaiheessa olevan
maailmanyhteis6n j a ihrnisen
henkisen kehiQrsaallon k5rn-
nykselld. Tdllainen uusi ihrni-
nen olisi tasapainoinen, yk-
sil6llinen, syvAhenkinen, glo-
baalisti ajatteleva, tunteva ja
toirniva ihrninen, joka on sel-
vittdnyt vdlinsd rnenneisyy-
den kanssa.

Torsti Kivist6n mukaan suo-
malaisuuden sdilSrmisen kes-
keinen voimavara jatkossa on
kansallinen luovuus, kult-
tuuri ja henkinen kapasiteetti.
Kivisto jiittikin eduskunnan
sivis\rsvaliokunnalle "kansa-
laisaloitteen", jossa esitettiin
suornalaista kulttuuria ja luo.
vuutta edistdvdn suurprojek-
tin toteuttamista vuosina
199+1996. Projelcti kohdistui-
si rnuun muassa tieteeseen,
taiteeseen, kansankulttuu-
riin, liikuntakulttuuriin, kan-
salaistason henkisten voi-
mavarojen ja henkisen kas-
vun edistdmiseen sekd luon-
non ja kulttuuriymp6rist6n
suojeluun ja kehittiimiseen.

Kannattaa yrittee
Toimitusjohtaj a Martin Saari-
kangas perddnkuulutti uu-
denlaista ajattelutapaa, jossa
yrityksen kaikkien ty6nteki-
j6iden on ajateltava taloudel-
lisesti tehtdvissddn ja teht6vd
ty6 voitollisesti.

- Voitto on ainoa menest5rmi-
sen ehto yritystoiminnasssa ja
voittoa on tultava my6s muil-
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la aloilla, Saarikangas huo-
mautti. Sosiaaliturvan sekto-
rilla on voiton tavoitteiden
asettaminen alan amrnatti-
laisten tehtiv6.

Saarikankaan mukaan suo-
malaisten on uskallettava yrit-
t66 my6s aloilla, jotka ovat ol-
leet outoja suornalaisille. T\ro-
reena esimerkkind urheilun
puolelta hdn mainitsi uima-
reiden viimeaikaisen menes-
tyksen. Motivoituminen ja
omiin tehtdviin sitoutuminen
on Saarikankaan mukaan tir-
ke66 menesfiiille yritystoi-
minnalle.

Talouden rnuutokset
ja ansiotun/arl
tulevaisuus
Ohjelmassa oli my6s kolme
puheenwuoroa laajasta aihees-
ta otsikolla ty6elirndn ja ta-
louden muutokset ja ansiotur-
van tulevaisuus. Puhujina oli-
vat apulaisosastopii6llikk6
Erkki Virtanen valtiova-
rainministeri6std, osastop66l-
likk6 Markku Lehto sosiaali-ja
terveysministeri6stS ja toirni-
tusjohtaja Matti Uirnonen El6-
keturvakeskuksesta.

VM:n Erkki Virtanen maalaili
synkkid tulevaisuudenkuvia.
1980-luvun lopulla arvioitiin,
etti tasaisen kasvu-uran mu-
kainen bruttokansantuote on
vuonna 1995 noin 650 miljar-
dia markkaa. Todellisuudessa
kansantuotteen arvo tulee j56-
m66n noin 475 miljardiin
markkaan.

Tdmd erotus on Virtasen rnu-
kaan muuttanut tdysin yhteis-
kunnan mahdollisuuksia yll6-
pitiiii hyvinvointivaltiota.
Hiin ei ollut niink66n huolis-
saan julkisen sektorin brutto-
kansantuoteosuudesta, vaan
osuuden kasvuvauhdista.

Apulaisosastopddllikk6 Virta-
nen ei puheessaan puuttunut
tulevien sosiaaliturvaetuuk-
sien yksityiskohtiin, mutta to-
tesi, ettd kuuluisa Sailaksen
paperi oli suunnitelmien rin-
nalla vain harjoittelua. Virta-
nen oli varsin pessimistinen
sen suhteen, miten kasvu vai-
kuttaa ty6llisyyteen. Hiin us-
koi, ettei kolmen prosentin
vuotuinen kasvukaan juuri
vaikuta ty6tt6myyteen.

-Nopeakaan talouskasvu, jota
totisesti ei ole ndk6piirissd, ei
tarjoaisi pohjaa rakennetun
hyvinvointivaltion ylldpidol-
le. Hyvinvointivaltiota ei tar-
vinne purkaa, mutta kivijal-
kaan asti ulotLuva hallittu pe-
mskorjaus on vdistdm6tt6 teh-
t6v5, vditti Erkki Virtanen.

Perinteiset keinot
eiviit riitii
Osastopidllikk6 Markku Leh-
to yhtyi pitkiiltiVirtasen pessi-
mistisiin ndkemyksiin talou-
den mahdollisuuksista korja-
ta nopeasti ty6llisyystilanne.

- Ongelma kiteytyy pitktilti
kohonneen huoltosuhteen
nousuun ja sitd seuraavan ko-
konaisveroasteen kohoami-
seen. Talouden elp;rminen
korjaa tdti suhdetta, mutta il-
rneisesti hyvin hitaasti, Mark-
ku Lehto totesi.

Lehdon mielestd talous-ja t5rci-
voimapoliittisten toimenpi-
teiden lisiiksi tarvitaan rnuita
ratkaisuja, jotka eivdt lis66 jul-
kisia menoja. Ratkaisut hin
ryhrnitteli ty6n jakarniseen,
palkan jakamiseen ja vdlillis-
ten t5r6voimakustannusten j a-
kamiseen uudella tavalla,

TV6n jakaminen merkitsisi
Markku Lehdon mukaan osa-
aika\r6n ja sapaattivapaan
kaltaisten jdrjestelyjen omak-
sumista. Vilillisten t5r6voima-
kustannusten jakarninen uu-
delleen saattaisi puolestaan li-
s?itii ty6llisyytt6, jos maksut
suosisivat uusia yrityksiEi, tyci
voimavaltaisia yrityksiii ja tyG
voimaa lisiiiiviti yrityksiEi.

- Palkan jakaminen rnerkitsisi
sit6, etti sarnalla palkkasurn-
rnalla ty6llistetidn useampia
henkil6itS. Vdliton vaikutus
niilgry bruttopalkkojen alene.
rnisena, mutta vdlitt6misti
alenisivat my6s verot ja ve-
ronluonteiset maksut, osasto-
piiiillikkd Lehto totesi.

Menettely ede[yftiiisi Lehdon
mukaan kokonaan uuden ele-
mentin tuomista tulosopi-
rnukseen. Tiill6in olisi sovitta-
va koko maan ja yrityksen
tasolla kiiytettiiviisti palkka-
summasta ja jdrj estelyvarojen
sijasta tai rinnalla ty6llistii-
rnisvarasta.

Sosiaalimenotoimikunnan
puheenjohtajana toirniva
Markku Lehto ei juuri kisitel-
lyt esityksessdin ansioturvan
tulevaisuutta. Hdn totesi, etti
ansioturvan taso on kauneus-
arvokysymys, jonka tukena
on oltava taloudelliset reali-
teetit ja kohtuullinen m66ri
sosiaalista selkdrankaa.

Eldketurwa on
ketjukirje
Eldketurvakeskuksen toirni-
tusjohtaja Matti Uimonen pel-
kisi my6s jtittitydtt6rnyyden
jatkurnista pitkiiiin. Tiimii
saattaa rnuuttaa yhteiskun-
nan kaikkia rakenteita. Uirno-
nen varoitti kuitenkin, ettd
ty6tt6myyden hoidossa ei pi-
dd toistaa 1980-luvun virheitd.
Eldkkeen avulla ei voida h5-
nen mukaansa hoitaa ty6tto-
myyttii. Tdllainen menettely
olisi kallis ja vaikuttaisi ihrnis-
ten asenteisiin vielS pitkiiiin
laman jdlkeenkin.

Matti Uirnonen korosti, ettd
larnasta huolimatta ty6eliike
lupauksista on pidettdvS. kiin-
ni. T!6eliike on olennainen
osa ty6suhteen ehtoja ja tur-
vaa tSr6nteon piiiittymisen j6l-
keen.

-Lupauksensa pettivdS el6ke.jdrjestelmii ei voi kutsua
en56 elikejdrjestelmdksi, pai-
notti ljirnonen.

Tiiysi ty6eliikkeiden rahas-
tointi ei ole Uirnosen mukaan
mahdollista. El6keturvan jdr-
jestdrninen onkin eriinlai-
nen ketjukirje, silld ty6ss6ole-
va vdest6 on kdytdnn6ssi aina
vastuussa el6kel6isist6. Eldke-
jdrjestelmd on kehitgrnein ta-
pa hoitaa vanhusten toirneen-
tuloturva.

-Eldkejdrjestelrnin on oltava
vaikeasti rnuutettava, Samalla
sen on kuitenkin oltava rny6sjoustava. Yhteiskunnan
muuttuessa on eldketurvan-
kin muututtava. Nylgrtilan-
teessa esimerkiksi eldkeindek-
sija eldkeikd voisivat olla vdli-
neit6, joiden avulla sopeudu-
taan muutokseen, sanoi toi-
mitusjohtaja Matti Uirnonen.

Hallittua hulluutta ja
tekernisen virrunaa
-Pdivien otsikon kolrniyhteys
nitoo rnonia tiirkeiti tekij6itii
yhteen. Ihrninen on keskipis-
te, kulttuuri antaa henkisiii
evditii ja sosiaaliturva antaa
rnaallisemrnat ev66t aina keh-
dosta hautaan. Tim6 maa tar-
vitsee nSrt hallittua hulluuttaja tekernisen vimrnaa. Kult-
tuurin kentdltd ndit6 esirnerk-
kejii l6ytyy - tisti ldheltiikin,
kansliaptiiillikk6 Heikki S. von
Hertzen totesi Sosiaaliturvan
pdivien vdrikkiSssd p66t6spa-
neelissa.

Ilmeisesti hdn tarkoitti panee.
liin osallistunutta teatterioh-
jaaja Kalle Holmbergia. Panee-
li, johon osallistuivat von
Hertzenin ja Holmbergin li-
sdksi kansanedustaja Tarja
Halonen, tutkimusjohtaja
Seppo Leppdnen Valtion ta-
loudellisesta tutkimuskeskuk-
sestaja professori Kydsti Urpo-
nen Lapin yliopistosta, jdtti
varmasti kuuntelijoille piii-
vistd viimeist66n hyvin maun
suuhun.

Perinteisen eipds-juupas -syyt-
telyyn perustuvan kinastelun
sijasta erilaiset ihmiset voivat
rny6s keskustella ja kuunnel-
la.

KIMMO NORRMEN
Eliihehruaheshuhsen

tiedottaja

-
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Kansairrucilisen sosiaalituruajrirjestdn (ISSA) Etroopankokmn 26. - 28.5.93
MontpeLlier, Ransha

Eldketurvan painopisteen
muuttarninen rahastoiwien
tdydentiivien el6kejErjestel-
mien suuntaan on nihty rat-
kaisuksi kaikkiin niihin on-
gelrniin. Itdisen Euroopan
uusissa valtioissa yritet66n
koota p66ornia suosimalla ra-
hastoivia jdrjestelmii. Niiden
rakentarninen on kuitenkin
vasta alkuvaiheessa.

Kokonaiseldkkeen
rakenne
Eldketurvan rakennekeskus-
telussa on syytd rnuistaa, etti
jakoperiaatteella rahoitetut la-
kisddteiset jdrjestelmdt ovat
syntyneet yksityiseen el6ke-
sddstiirniseen perustuneiden
vakuutusten epdonnisturni-
sen seurauksena. Poliittiset ja
taloudelliset rnullistukset
ovat aikoinaan romuttaneet
monet vuosilgrmmenien va-
kuutussddst6ihin perustu-
neet yksityiset eliikevakuu-
tukset. Epdvakaat olot ovat
kaataneet my5s s66st6va-
kuutuksiin perustuvia laki-
siidteisii jdrjestelrniA. Muun
rnuassa Suomen wuoden 1939
kansanelSkevakuutuksen sdiis-
t6komponentti romuttui so-
dan ja sen jilkeisen ajan in-
flaatioon.

Kestiivin pemseldketurya ra-
kentuu sukupolvien vdliseen
sopimukseen, jonka ilmausta
lakisddteiset jakoperiaatteella
rahoitetut jdrjestelmdt ovat.
Ndk6piirissd oleva vdest6n
ikiidntyminen asettaa painei-
ta tdllaisen jdrjestelmdn rahoi-
tukselle, koska pienten ik6-
luokkien rasituksen on nihty
kasvavan liian suureksi. Mo-

nessa maassa pohditaankin
pakollisen ja vapaaehtoisen
elEketurvan ty6njakoa ja nii-
den erilaisten rahoitustapojen
vaikutusta kansantalouteen,

Useimpien Euroopan maiden
eldkejdrjestelrn6t rakentuvat
ns. kolmelle pilarille: lakis66-
teiseen pemseldkkeeseen, t5r&
markkinapohjaiseen lis6tur-
vaan ja yksil6llisiin elikej6r-
jestelyihin. Lis6turvassa voi-
daan erotella pakolliset joko
lakiin tai kattaviin ty6mark-
kinasopimuksiin perustuvat
elikkeet sekd vapaaehtoiset
yleensd yrityskohtaiset jirjes-
telyt. Eldketurvassa voidaan
siten erotella kaksi pakollista
tasoa ja kaksi vapaamuotoista
tasoa.

Kokonaiseldkkeen suhde t5r6s-
sEoloaikaiseen ansioon ei eri
rnaissa vaihtele rnerkittivisti.
Sen sijaan eri tasojen rnerkit5rs
vaihtelee. Mitikorkeampi on
pakollisten eldkkeiden taso
siti vdhernpirnerkityksellisii
ovat erilaiset vapaamuotoiset
jiirjestelyt (esirnerkiksi Suo.
rlessa, Ranskassa ja Itivallas-
sa). Vastaavasti huono laki-
s66teinen ja pakollinen el6ke
turva johtaa suureen vapaa-
muotoisten ;rrityskohtaistenja yksil6llisten eldkkeiden kir-
joon (esimerkiksi Yhdysval-
loissa ja Englannissa).

Painopisteen muutta-
misen ongelrnia
Lakis6dteisten elikkeiden ra-
hoitusongelmat saattavat joh-
taa niiden korvaavuustason
alentamiseen. T6ll6in el6keai-
kainen kulutustaso halutaan

eldketurvan
sSfistdmiseen.

ty6voimaan
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turvata tdydent6vill6 ty6-
markkinapohjaisilla jiirjes-
telyillii. Tdydentdvienel6k-
keiden tavoitteena on antaa
yhdessd perusturvan kanssa
aikanaan toimeentuloon riit-
tdvd kokonaiseldke. Tdmi
edellyttSd niiltd oikeaa mitoi-
tusta, sijoitusten varrnuutta ja
indeksiturvaa.

|os tdydenttivilld el6kkeill6 on
kokonaisturvassa olennainen
merkitys, vakuutettujen
edun valvominen edellyttdd
julkisen vallan s56tely6. Eng-
lannissa eliketurvan uudista-
misen yhteydessd tarjottu
mahdollisuus irtautua laki-
sfldteisest6 eliiketurvasta on
johtanut eldkej6rjestelyjfi kos-
kevan sddntelyn rtijtihdys-
miiiseen kasvuun. Yhtend
sddd6sten lisiiiijiinii on ollut
my6s ns. Maxwell-skandaalinj?ilkipuinti. Siintihiin eliik-
keisiin varattuja pdSomia hu-
kattiin monikansallisen kon-
sernin sisdisissd finanssiope.
raatioissa.

Yhtend vapaarnuotoisen eld-
kesddstdmisen ongelmana pi-
det56n my6s elSketason oi-
keaa mitoittamista. Kun tule
va eldke rnddrtiyfyy yksin-
omaan vakuutusmaksujen ja
niille saadun korkotuoton pe.
rusteella, on ainakin s56st6-
misen alkuaikoina vaikea
mdiiritelld, mink6 suuruinen
elSke antaa aikanaan toivo-
tun toimeentulon. Taso tie.
tysti tarkentuu eldkeajan ld-
hestyessd, mutta si6stdrnisen
lisddmiseen ei ehkS silloin
en66 ole mahdollisuuksia.
Eltikemaksuj en rnitoituks en
pemstana on oltava haluttu
tuleva eliiketurvan taso, ei se
miten paljon nyt katsotaan
olevan varaa maksaa.

Riitttiv6ksi katsottu eliketaso
muotoutuu rnaakohtaisesti
historiallisen ja yhteiskunnal-
lisen kehityksen perusteella.
Eldketason mitoituksessa on
otettava huornioon kansalli-
set erityispiirteet: omistus-
asumisen yleisyys, muut s66s-
tdt, sukupolvien viliset suh-
teet, palvelujdrjestelrndt ja
palveluiden hinta sekS vero-
tus. ElSketason on muodos-
tuttava my6s elinkaaren rni-

tassa tarkasteltuna kohtuulli-
seksi. Ylirnitoitetun eliketur-
van viltt6minen edellytt66,
ettd pakollisten elikkeenosien
ja vapaarnuotoisten osien vili-
set suhteet ovat koordinoituja.

Eliiketurwan suhde
talouspolitiikkaan
Eldketurvan suuri kansantalo-
udellinen merkit5rs on anta-
nut sille keskeisen sijan rny6s
talouspoliittisessa keskuste-
lussa. Monessa maassa talous-
poliittisia tavoitteita yr:itet65n
edist66 muovaamalla el6ke-jdrjestelmdd uudelleen -usein edes kuulematta el6ke.
turvan asiantuntijoita.

Talouspolitiikka on aikajdn-
teeltdSn lyhyttti, elSkejirjes-
telmd taas rakennetaan \rm-
meniksi vuosiksi. Vaikka kan-
santaloudellisia argumenttej a
(esimerkiksi sidst6rnisen li-
sddminen) kiiytetiiiin, el6ke.
jiirjestelrn6 on laadittava sen
omista tavoitteista l6htien.
Toimiva kansantalous on
elikkeiden rahoittarnisen pe.
rusedell5rt;rs, joten eliketurva
on luonnollisesti suunnitelta-
va talouden toimintaa mah-
dollisimman hyvin edist6-
viiksi.

Viirne vuosina suuntausta
kohti vapaamuotoisia rahas-
toivia elikejtirjestelyjti on yri-
tetlr monessa maassa kannus-
taa, koska niiden on ndhty li-
s65vdn sddstdmistd ja vdhen-
tdvdn kulutusta. fotkut tutki-jat ovat kuitenkin kiistdneet
s6dstimisen lis66misvaiku-
tuksen. Erityisesti verohel-
potusten keyft6 eldkes66st6-
misen kannustamiseen saat-
taa vain siirtiiii muuta s66st6-
mistd elfikesidstdrniseksi il-
man, ette sill6 on vaikutusta
kokonaiss66st6miseen. Risti-
riitaiset tutkimustulokset il-
mentdvSt sit6, ettd taloudelli-
set vaikutukset ovat eri rnaissa
erilaiset ja riippuvat tilantees-
ta, jossa eliketurvan muutok-
sia tehd66n.

On huomattava, ettS jos koko-
naissdistdrnisti onnistutaan
kasvattamaan, se tapahtuu ai-
na kulutuksen kustannuksel-

tiill6in supistuu. Niiden ryh-
mien, jotka aikanaan hy6tyvdt
eldkerahastoista, olisi rajoitet-
tava kulutusta.

Eldkesiistdrnist6 edistetiSn
yleensS' verohelpotuksin. Yk-
sitSrisessd eliketurvassa on rat-
kaistava koottavien p66ornienja niiden tuottojen verotus-
kohtelu. Rajanveto eliikesiids-
tdrnisen ja rnuun s66stimisen
vdlilld voidaan kuitenkin aset-taa \rseenalaiseksi, koska
rny6s jdlkimrniiisiii kiiytetiiiin
elfikeajan toirneentuloon.

T!6ssioloaikana s66stetty
asuntovarallisuus on Suornes-
sa perinteisesti ollut t6rke6
elSkeajan toimeentuloa hel-
pottava tekij6. Yhdysvalloiss a
taas monet elikkeen nirnelld
kulkevat yrityskohtaiset jdr-
jestelyt maksavat eldkkeelle
siirrSrttdessE kertasuorituk-
sen, eivetke sis6ll6 oikeastaan
vakuutust54ppistd eldketti
lainkaan.

Eld.kkeelle siirt5rmisen ajan-
kohta on keskeinen \r6voima-politiikan muuttuja. Yrrtys-
kohtaisissa eliikejii{estelyissii
ndkdkulma ei kuitenkaan voi
olla kansantaloudellinen. Yri-
tysten suoraan rahoittamat
lisdeldkkeet toteuttavat yleen-
si yritysten tuloksen kannalta
parasta ty6voima- ja eldkkeel-
lesiirtimispolitiikkaa. Se voijohtaa kansantalouden kan-
nalta epEedulliseen t5r6voima-
resurssien kiytt66n siirties-
s66n tdysin ty6lcylq,'isiii henki-
I6itd jo varhain t5r6el6.mdn ul-
kopuolelle.

El6kerahastojen
ohjailu-
mahdollisuudet
Markkinavoimien vaikutuk-
sen [seeminen ja ohjailun v5-
hent6minen on ollut pddoma-
markkinoiden suunta jo jon-
kin aikaa. Toisaalta useim-
missa Euroopan maissa kan-
netaan huolta siit6, rniten el6-
keturvaan kerdtyt p66ornat
saataisiin hy6dyttiim66n kan-
sallisia tuotanto- ja ty6llisyys-
tavoitteita. Vapaaehtoinen ra-
hastoiva eliikejdrjestelmd siir-
t66 p66ornat ohjailun ulottu-

varrnaa, rnahdollisirnman
korkeaa tuottoa. Talouden ra-
kenteen parantaminen ja t5r6l-
lisyys ei niitd ilman riiftAvie
kannustirnia kiinnosta.

Pienissi kansantalouksissa
suuret eliikerahastot ovat uh-
ka pddornamarkkinoiden toi-
rninnalle, koska suurin osa si-joittajista toirnisi markki-
noilla samoin tavoittein. El6-
kesijoittajat ovat liian hidas-
liikkeisii eivdtkA voi sallia ris-
kisijoituksia. Vakuutettujen
kannalta varrnoinakin pidet-
tyjen sijoitusten keskittd-
minen yhteen maahan on us-
kaliasta.

Yksityisten elSkerahastojen
kasvu lis66 paineita sijoittaa
niitd" ulkornaisiin kohteisiin
riskien minirnoimiseksi ja
tuottojen maksimoimiseksi.
Tdrnd voi heikent66 oman
maan tuotantornahdollisuuk-
sia. Sukupolvikeskustelussa
onkin muistettava, etti mark-
kinoilla tapahtuva eldkesdiis-
tEminen ei ole yleisltitike yk-
sittdisen kansantalouden pit-
kdn aikavdlin kehitysongel-
miin. Talouden suorituskylcy
ja seuraavan sukupolven t5r6l-
lisyys voivat olla uhattuna ja
silti eldkerahastot antavat ul-
komaisista kohteista hyviin
tuoton eldkkeensaajille.

BO LUNDqVIST
Eldheturrohcskuksen

erityishrtkija

TYOELAKE e3l4

la. Tdrke66 on, kenen kulutus mattomiin. Ne etsivdt vain
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VIRON ELAKETUR\AA
RAKENNETAAN

Viron uusi elikelaki tuli voimaan huhtikuun alus-
sa. Sen perusteella maksetaan tytivuosien mu-
kaan karttuvia vanhuusel5kkeit6, v5h im mdisvan-
huuseldkkeita, tydkyt /ttcimyyseldkkeitd ja perhe-
elikkeitd. Etuuksien suuruus on sidottu maan
yleiseen vdhimmdispalkkaan, muuhun ei tdlld het-
kelld ole varaa. Uusia suunnitelmia on kuitenkin
vireillS.

Huhtikuun alusta voimaan
tullut yleinen elikelaki on jo
toinen Viron uuden, kaksi-
vuotisen itsendisyyden aika-
na. Ensimmdinen lai<i tuli voi-
maan vuoden 1992 alusta,
mutta se kumottiin jo muuta-
maa kuukautta my6hemmin
maan taloudellisen tilanteen
ja korkean inflaation vuoksi.

Laki muistutti Neuvostoliiton
aikaista eldkelakia, jonka mu-
kaan elikkeitd maksettiin
ty6ntekoon ja ansioihin pe.
rustuen. Uudessa laissa el6k-
keiden suuruus on sidottu
rnaan yleiseen vdhirnrndis-
palkkaan, joka tEillii hetkelld
on 300 kruunua kuukaudessa.

Yleisen eliikelain mukaan voi-
daan kaikille rraassa asuville
my6nt66 vdhimmdissuurui-
sia vanhuuselikkeiti, ty6lcy-
vytt6myyseliikkeitii ja perhe-
el6kkeit6. Tlovuosien perus-
teella karttuvaan vanhuus-
eldkkeeseen ovat puolestaan
oikeutettuja kaikki ty6nteki-
jdt, niin palkansaajat, yritttijiit,
maataloudessa kuin taiteen
aloilla toimivat.

DldkejSrjestelmi antaa siis
piiiisiiint6isesti kaikille ty6n-
tekijiiryhmille samat etuudet
toisin kuin aikanaan Neuvos-
toliiton eliikekejiirjestelmd,
jossa etuudet vaihtelivat tyci-
aloittain. Poikkeuksena ovat
Virossakin sellaiset alat, joilla
ty6n luonne asettaa ornat eri-
tyisvaatimuksensa. Niiden
alojen eliiketurvasta on s56-
detty erillisissi laeissa.

Vanhuuseliketti
tydnteolla tai ilrnan
Tlontekijdilld on oikeus ty&
vuosien perusteella karttu-
vaan vanhuusel6kkeeseen.
fos oikeutta tdhdn ei ole, mak-
setaan vanhuuseliikkeend ta-
sasuuruista viihirnrn6iseldket-
tii, jota Virossa kutsutaan kan-
sanel6kkeeksi. Periaatteelli-
nen ero muihin kansaneldke.
maihin verrattuna on kuiten-
kin se, etti Virossa ty6eliike ja
kansaneliike ovat vaihtoehtoi-

sia. TloelSke ei kartu kansan-
elSkkeen lisiksi, niistd vain
toista rnaksetaan.

\r6vuosien perusteella kart-
tuvan vanhuuseldkkeen saa-
rninen edellytt6ii vdhint66n
15 vuoden tydskentelyd. T6-
hdn aikaan luetaan my6s
muun muassa pienten lasten
kotihoitoaika, opiskeluaika ja
tydtt6myysaika.

El6ke muodostuu perusosasta
ja tydvuosien mukaan md6-
riiytyviistii osasta. Perusosa on
85 prosenttia maan vdhim-
mdispalkasta. Tydvuodet li-
sddv6t eldkettd kasvavana pro-
senttiosuutena vdhimmdis-
palkasta siten, ett6 15 ensim-
mdiselt6 vuodelta eldkettd
karttuu puoli prosenttia vuo
dessa. |os ty6vuosia on 40 tai
enemmiin, karttuu eldkett6
kultakin vuodelta prosentin
verran. Enimmillidn el6ke
voi siis olla 125 prosenttia
v6himmdispalkasta.

Kansaneliike on 85 prosenttia
maan viihimm6ispalkasta eli
telle hetkelli 255 kruunua
kuukaudessa.

Eldkkeiden suhdetta palkka-
tasoon kuvaa se, ettd taval-
lisen virkamiehen palkka on
nylgrisin 1100 kruunua kuu-
kaudessa. Maksussa olevien
eldkkeiden tasoa tarkistetaan
vdhimmdispalkan rnuutosten
mukaan.

Vanhojen eldkelakien mu-
kaan my6nnetyt eldkkeet
muutetaan uuden lain mukai-
siksi. |os aikaisempi el6ke on
ollut midrdltiifin suurempi, ei

elSkettS kuitenkaan pienen-
net6.

Aikaisin eliikkeelle
Yleinen elikeik6 on Virossa
Linsi-Euroopan maihin ver-
rattuna rnatala. Se lienee osin
perua Neuvostoliiton aikaises-
ta alhaisesta eldkei6st6. Toi-
saalta my6s odotettavissa ole.
va elinikli on rnatalarnpi kuin
useimrnissa Linsi-Euroopan
maissa, naisilla 75 ja miehilld
vain 65 vuotta. Tlovuosien
perusteella miiiiriiytyviiiin
vanhuuseldkkeeseen on rnie.
hillii nylqrisin oikeus 60 vuo-
den ja naisilla jo 55 vuoden
i6ss6.

Terveydelle vaarallisessa tai
raskaassa ty6ssii olleille voi-
daan eldke maksaa tiitiikin
aikaisemmin. Kansaneltikettii
maksetaan miehille 65 vuo-
den ja naisille 60 vuoden i6std
alkaen. T!6eliikeikii nousee
kuitenkin jo ensi vuoden alus-
ta alkaen puoli vuotta vuo-
dessa niin, ettii wuonna 2005
rniesten eldkeikA on 65ja nais-
ten 60 vuotta eli sarna kuin
kansanel6keik6.

Muut eliikkeet
ja eliikkeiden lisit
Tlz6kyvytt6 myys el Skke e s e en
ja perheeldkkeeseen on oike.
us asumisen penrsteella t5r&
uran pituudesta riippumatta.
T!6lq,.vytt6myysel6ke on 60-
100 prosenttia rnaan vdhirn-
mdispalkasta ty6kyvytt6-
myysasteesta riippuen. El6-
kettd voidaan maksaa my6s
alle 16 vuotiaalle lapselle. ]os
ty6vuosien mukaan karttunut
vanhuuseldke olisi suurempi

kuin ty6kyvytt6myysel6ke,
voidaan se rnaksaa ty6klvyt-
t6myyseldkkeend i6std riippu-
rnatta.

Perhe-el6kkeen edunsaajina
ovat perheenjdsenet varsin
laajasti. Eliikettti voi saada
nais- tai miesleskien ja lasten
listiksi veljet, siskot, vanhem-
mat ja lastenlapset, jos ndmi
ovat olleet edunj6ttdjdsti talo-
udellisesti riippuvaisia, ovat
el6keiiss6, ty6lqrv'ytt6miii tai
huoltavat edunj6ttdjdn ala-
ikiiisiii lapsia.

Edellytykset vaihtelevat edun-
saajaryhmdsti riippuen. Lih-
t6kohtana eldlkeen my6ntd-
miselle on kuitenkin aina, ettd
edunsaaja ei voi omalla ty6l-
lSiin ansaita elatustaan. Aikui-
sen edunsaajan elSke on 85,
lapsen 60 ja orvon 100 pro-
senttia maan vdhimmiiispal-
kasta.

T)r6vuosien mukaan karttu-
vaan vanhuusel6kkeeseen,
tyolyvytt6myyselikkeeseen ja
joissakin tapauksissa myds
perhe-eliikkeeseen voidaan
maksaa erilaisia lisiti. Niitti
maksetaan muun muassa so-
taveteraaneille, vaikeasd ty&
lgrvyttornille ja 80 vuotta tiiyt-
tdneille vanhuuselikkeen saa-
jille.

Riigi sotsiaalkind-
lustusarnet
Valtakunnallisella tasolla eld-
keturva-n hallinnosta vastaa
sosiaaliministeri6n alainen
sosiaalivakuutuslaitos, Riigi
sotsiaalkindlustusamet, RSI(A.
Eliikkeiden my6ntdmisesti ja
maksamisesta huolehtii ny-
lgrisin 26 kunnallista eliketoi-
mistoa. Tarkoituksena on kui-
tenkin liittiiii niimi suoraan
sosiaalivakuutuslaitoksen yh-
te5rteen. Neljdssi kunnassa t6l-
lainen jdrjestely onkin jo ko-
keilla.

Sosiaalivakuutuslaitoksen vas-
tuulla on myds lapsilisien hal-
linto. Sairausvakuutuksen
hallinto on toistaiseksi erilli-
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nen. Siite vastaavat paikalliset
sairauskassat ja niiden valta-
kunnallinen liitto. Sosiaali-
vakuutuslaitoksen piilijohta-
jan Georg Mdnnikin mukaan
tavoitteena on tulevaisuudes-
sa yhtendist66 hallintoa siten,
ettd my6s sairausvakuutus lii-
tettdisiin sosiaalivakuutuslai-
toksen alaisuuteen,

Rahat eldkkeisiin
Viron 1,5 miljoonaisesta vdes-
t6stii 24,2 prosenttia on el6k-
keensaajia.

Eldketurva, samoin kuin
rnuukin sosiaaliturva rahoite.
taan ty6nantajarnaksuin ja
valtion tuella. T!6ntekijoiltii
ei peritd maksuja. Ty6nan-
tajan eldkevakuutusmaksu on
20 prosenttia palkasta. Sai-
rausvakuutusmaksu mukaan-
lukien tlr6nantajan sosiaaliva-
kuutusmaksut ovat yhteensd
53 prosenttia palkasta.

Yhdessd valtion tuen kanssa
maksussa olevat etuudet kye.
tddn kustantarnaan. Tavoit-
teena on muodostaa rahastoja
luomalla aluksi puskurirahas-
to ja my6hemrnin osittain ra-
hastoiva elSkej6rjestelm6.
Koska ty6nantajan maksurasi-
tusta ei katsota voitavan lisdtd
nylgrisesti eiki valtion budjet-
tiosuuttakaan haluta kasvat-
taa, olisi piiiijohtaja Mdnnikin
mukaan otettava kiiytt6on
ty6ntekijdmaksu. Siten olisi
jopa mahdollista pienent66
ty6nantajien osuutta.

Oma ongelmansa on vakuu-
tusmaksujen maksamisen
valvonta. Tiillii hetkelld arviol-
ta 20 prosenttia maksuista jtiii
saamatta, Valvonta on vero.
viranomaisten vastuulla.

Ttrlevaisuuden turwa
Viron nylgrinen eldkejirjestel-
md rakentuu pitkiilti tasasuu-
ruisten etuuksien varaan.
My6s ty6eliike koostuu vuosit-
tain tasasuurista vihimrndis-
palkan prosenttiosuuksista.
ftirjestelmii muistuttaa Tans-
kan eldkejdrjestelm6S, jossa

kansaneliike jossain midrin
vastaa Viron vanhuuseldk-
keen perusosaa ja ty6eltike,
ATP-eldke, karttuu vakuutus-
vuosien rnukaan, rnutta ei
suhteessa ansioihin. ATP-el6-
ke perustuu kuitenkin maksu-
perusteiseen, rahastoivaan
jiirjestelmiiiin ja poikkeaa sii-
nd olennaisesti Viron jako-
jdrjestelmddn perustuvasta ja
vdhirnrndispalkkaan sidotus-
ta t5r6vuosikarttumasta.

LShemrniksi Tanskan mallia
siirrytiitin Virossakin, jos esil-
16 olleet suunnitelmat toteu-
tuvat. Ndiden suunnitelmien
mukaan vanhuuseldkkeen pe.
rusosan ylittiivii elSkkeen osa
kytkettdisiin ty6ntekijiistii
maksettuihin vakuutusmak-
suihin siten, ettd eldkkeen
suuruus miiiriiytyisi makset-

tujen maksujen mukaan. TEI-
td osin jdrjestelmS olisi my6s
rahastoiva.

Viron suunnitelrnat muistut-
tavat rny6s Ruotsissa parhail-
laan valmisteilla olevaa el6ke.
uudistusta, jossa eldketurva
niinikSSn rnuodostuisi perus-
elikkeestd ja maksettujen va-
kuutusmaksujen rnukaan
karttuvasta lisSosasta. Ruot-
sin suunnitteilla olevassa el6-
kejdrjestelmissd maksut ja si-
ten my6s eldkkeet olisivat kui-
tenkin sidottu ansioihin, kun
ne Tanskassa ovat tasasuurui-
set. Ilmeisesti rny6s Virossa
maksut tultaisiin sitornaan
ansioihin.

Viron nykyinen ja suunnitteil-
la oleva eldkejdrjestelmli jiit-
tii6 tilaa my6s yksityisille eld-

kevakuutuksille. Sosiaaliva-
kuutuslaitoksen pddjohtaja to.
teaakin, ettd Virolla ei nylqri-
sessii taloudellisessa tilan-
teessa yksinkertaisesti ole va-
raa parempaan lakisiiteiseen
turvaan. Siksi sosiaalivakuu-
tuslaitoksen tulisi hdnen mu-
kaansa tukea my6s yksityisen
vakuutustoirninnan kehitty-
mist6. Vieli se ei ole ldhtenyt
kiiyntiin, koska yksityisillS ih-
rnisillik6dn ei ole varaa.

Suornesta Viroon,
Virosta Suorneen
Kun ihmisten liikkuminen
Suomen ja Viron vtililld on li-
siiiintynyt, olipa kyseessd mat-
kustelu tai pysyvdmpi tyds-
kentely toisella puolen lahtea,
on maittemme vdlisen sosiaa-
liturvasopirnuksen tarve tul-
lut ilmeiseksi. Alustavat sopi-
musneuvottelut ovatkin jo
k65mnistyneet. Neuvottelut
jatkunevat viel6 ensi vuoden
puolelle, eikd sopimuksen voi-
maantuloajankohdasta vield
ole tietoa.

Sopimus tulee koskemaan eld-
keturvaa, sairausvakuutusta,
sairaanhoitoa, iitiyden perus-
teella my6nnettdvid etuuksia
ja lapsilisid. T!6tapaturma- ja
amrnattitautivakuutusta sekd
ty6tt6myysvakuutusta koske-
va lains55d6nt6 on Virossa
vasta vireilld, joten ndiden si-
siillyttiiminen sopimukseen
on auki.

Sopimus tulee vastaamaan
muita kahdenvfilisiii sosiaali-
turvasopimuksia, joiden ta-
voitteena on koordinoida rnai-
den vilinen sosiaaliturva si-
ten, ettd rnaastatoiseen liikku-
va kuuluu aina toisen maan
sosiaaliturvaj 6rjestelmdiin,
maksut maksetaan vain toi-
seen maahan ja etuudet tule-
vat samoin vain jornmasta
kumrnasta maasta.

SINIKKA I.AITINEN
Eltikettn--u ake shuhs en

tutkija
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ELAKKEFLLA, ryOSSA
VAI TYOTTOMANA?

lkdSntyneet ty6ntekijdt osaavat varsin hyvin itse
arvioida tycissd pysymistidn. Erityisesti oma
ndkemys terueydentilasta ennakoi vahvasti myt>
hempid tyoeldmdn vaiheita.

Tiimii kiiy ilmi Eltiketurvakes-
kuksessa tekeillS olevasta
ikiiiintyneiden ty6ntekij 6iden
seurantatutkimuksesta, jonka
ensimmiisid tuloksia tdss6 ar-
tikkelissa tarkastellaan.

T!6ssd olleiden
kolmen vuoden
seuranta
Kevddlli 1990 selvitettiin
ETK:n varhaiseldketutkimus-
sarjassa 50-64-vuotiaiden tyo-
ja elAkeasenteita (Gould, Taka-
la, Lundqvist Tld vai el6ke,
1991). Osa silloiseen tutki-
musjoukkoon kuuluvista oli
el6kkeell6, osa oli vielti muka-
na ty6eliimissd. Niille, jotka
tutkimuksen ensimmiisessi
vaiheessa olivat ty6ss6, l6he.
tettiin uusi \rsely kolme vuot-
ta my6hemmin eli kev66ll5
1995. Henkil6itd, jotka vas-
tasivat kyselgrn kumpanakin
ajankohtana, oli kaikkiaan
650, mikd on noin 70 prosent-
tia alkuperdisestd otoksesta.

Seurantakysellm avulla halut-
tiin selvittdd sekS ty6ss5 jat-
kamiseen ettd elSkkeelle siir-
tymiseen liittyvie tekij6itii.
Selkei kahtiajako - ty6 tai elti-
ke - muuttui kuitenkin larnan
mydtii kolmijaoksi. Vuonna
1990 ty6ssii olleista 50 vuotta
tdl.btdneistd TEL:n tai LEL:n
piiriin kuuluneista palkansaa-
jista 5 7 prosenttia jatkoi tyossii
viel5 kolmen vuoden kulut-
t.ta,22 prosenttia oli siirtynyt
jollekin eliikkeelle ja jokseen-
kin yhtii paljon, 20 prosenttia,
oli ty6ttomiinii.

Minkdlaiset asiat ndyttdvdt
vaikuttavan siihen kuka mi-
hinkin ndistd kolmesta ryh-
mdst6 sijoittuu? Ensimmii-
nen selked tekiji on ikA: ld-
hempdnS 50 vuoden ik66 ovat
ty6ssiiolevat vield selvdnd
enemmistdnd, mutta mitd

Tlz6lqryytt6myys- tai
yksill. varhaiseldkkeelli
T!6tt6myyselikkeelld
Muulla el6kkeell6

113620
J

ldhemmtis 65 vuoden ik6rajaa Nyt tarkasteltavana oleva
tullaan, sitd todenniik6isern- joukko, keviiiilld 1995 55-6+
p66 on eldkeldisten ryhm66n vuotiaat, jakaantui vuonna
kuuluminen. My6s ty6tt6mi- 1990 jokseenkin tasan el6ke-
en joukko kasvaa i6n my6td - ja ty6suuntautuneisiin. fatosin 6o-64vuotiaista ty6tt& tdmd luokittelu ntiyttiiii pit-
misti suuri osa tdytt66 tydttG k6lti toteutuneen k65rtdnn6s-
myyseldkeliisind my6s eldke. s6: kolmen vuoden seuranta-
ldisten ryhmdn kriteerit. aikana ty6suuntautuneista

pysyi ty6ssd huomattavasti
T!6suuntautuneet suurempiosakuinelEkesuun-
jdeliikesuuntautuneet tautuneista (taulukko 1)'

Toinen-elAke.ty&ty6tt6m1ys - Erityisesti alle 60-vuotiaillelokeroihin_ sijoittumista .e_n- ;e,i15e tv-6r"untautuneisuusnakoiva.te\ijji on ty6ntekijdn 6i.;";r" ty6voimassa pysy-ty& tgi eliikesuuntautunei- r"ir"",JorXi.rtyOttO*W3j"ir-suus. Ndrndtermit ovat p_e-mi kil;;i+;., "..6tt." tybisdote_tutkirnuksen ensimmdisestii 
"i., o.""tt.. 6G64vuotiaista

vaiheesta,. joU"it tyq::i9l:yr_ tyOr""rtrrit"neista t5r6ssit oneg rrh1n$ j-agtliin eldkkeelle fiAe A&;enttia, "it ii yr"i-siirtymishalukku-u-de-n - - ja fO-Uiseife 
-""it aisel6kkeell-e tai

\r6nteon jatkamishal"If},r- tvOrsrfto;)Tr.eldkkeelle siir_den rnukaan kahtia. , El1\: 6;i'it6 ;r" "(rin kuusi pro_suuntautuneet ovat tiilli]l_tl ;t;ttia. vu.rrri**uttyorrirr.r-jotka. vuonn. 199-0- kertoivat i."t"rr".it"atkin siirtyneetharkitsevansa elikkeelle ha- 
"iaf.t""ti. joko alenietunkeutumista ja Qr6suuntautu- "."t ""r"takei6n turvin tai

neet puolestaa! niitii, jotka il- t"diib;;d"n seurauksena.moittivat mieluummin jat-
kavansa t5r6eldmdssd.

Taulukko 1. Vuonna 1990 TEL tai LELtydsuhteessa olleiden
el6ke-tyGty6tt6myys- tilanne vuonna 1993, iin ja vuonna
1990 arvioidun tyG tai eldkesuuntautuneisuuden mukaan
(Ts/Es).

Ikd vuonna 1995
53-54 55-59 60-64Ts Es Ts Es Ts Es
%%%%%%

T'ilanne
vuonna
1995

T!6ssti 84
tyOttamana 15
Muuten poissa ty6stii
ytrteens6 100

46
50

1

67
15

5

74
18

2

28
2L
18

t7
74

2

6
1B
19

42
L4

1

2B

100 100 100 100 100

II II

El6ke tai ty6suuntautunei-
suus kertoo halusta j56dd
eldkkeelle tai pysy6 tyossii.
Titd halua ei kuitenkaan voi
tulkita pelktistii6n asenteelli-
seksi, eliikeajan houkuttele-
vuuteen tai ty6nteon huvitta-
miseen liittyviiksi. Eliike-
suuntauneisuudessa on
yleensi \rse jonkinlaisesta
koetusta vilttdmdttdrnyydes-ti tai oikeudenmukaisuuden
tunteesta, Qr6suuntautunei-
suus taas rnonesti liittyytalou-
dellisiin tarpeisiin.

Terwe5rtensti hyviiksi
kokeneet
pysyvet tytissii
Edkesuuntauhrneisuuden tau s-
talla on usein huonoksi koettu
terveys ja epdsuotuisat ty6-
olot. Oma arvio terweydenti-
lasta niiyniiiikin ehkd kaik-
kein selkeimmin ennakoivan
tydssd pysymistd (kuva 1.)
Niistii, jotka vuonna 1990 piti-
vit terveytttidn hyviinii, 69
prosenttia jatkaa edelleen
ty6ssii ja vain 3 prosenttia on
siirtynyt ty6lyvytt6myys eliik-
keelle tai yksil6lliselle var-
haiseldkkeelle. My6s ty6tto-
miiksi jiitineitii on tiissii ryh-
mdssd keskimiiriistd vihem-
mdn. Huonoksi terveSrtensii
kokeneista 25 prosenttia on
ty6ssti ja 46 prosenttia on sai-
rausperusteisella elSkkeelld.

Samalla tavoin vaikuttavat
monettydeldmdn piirteet. Ne,
jotka vuonna 1990 kertoivat
ty6nsii olevan ruumiillisesti
raskasta, kiireisti, yksitoik-
koista ja ulkoisilta puitteiltaan
epiimiellyttiivEi, ovat muita
useamrnin siirtyneet W6ky-
vytt6myyseldkkeelle, yksil6l-
liselle varhaiselSkkeelle tai
ty6tt6myyskortistoon. ]os taas
t5z6 vuonna 1990 oli automaa-
tiota hy6dynt6v66, uusien asi-
oiden oppimista edellyttdvdd
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ja itsen6istd, on ty6ssd jatka-
minen todenndk6ist6 vielii
kolmen vuoden kulutfu akin.

Vaikuttaakin silt6, ett6 kysy-
miilld miltd terveys tuntuu ja
onko ty6 raskasta vai mielen-
kiintoista, pyst5rttdisiin ennal-
ta poimirnaan suuri osa to-
denn6k6isistd varhaiseldke
l6isist6. L6ytyisik6 sellaisia
toimenpiteitd, jotka tihin
joukkoon kohdistettuina tuot-
taisivat lis65 jopa miellyttd-
v6ksi koetfuja t5r6vuosia, vai
olisivatko tillaiset pyrki-
mykset tuornittuja korkein-
taan rnuuttarnaan joitakin
elikeh akernuksia ty6tt6myys-
rahahakemuksiksi?

Kaikki vuonna 1990 el6ke.
suuntautuneiksi luokitellut
eivdt kuitenkaan ole siirty-
neet elikkeelle tai ty6tt6myys-
kortistoon kolmen seuranta-
vuoden aikana. Nelisen\rrn-
ment6 prosenttia heist6 jatkaa
vielii ty6ssii. fotkut ovat hake-
neet el6kett6, mutta saaneet
hylkitiviin pii6t6ksen. Suu-
rimmalla osalla on kuitenkin
kysymys eldkkeelle siirtymi-
sen ajoittamisesta: halua var-
haiseldkkeelle on rnutta talou-
delliset syyt tai epiiilykseteldkkeen saantimahdolli-
suuksista ovat lr6ntdneeteldkkeen hakernista tuon-
nemrnaksi.

foitakin selkeisti suuntaa
vaihtaneita tdstd joukosta
my6s l6ytyy. Aikaisemman
eliikehakuisuuden tilalle on
tullut pyrkimys pysyii ty6elii-
mdssii rnukana. Tillaiset hen-
kil6t kertovat l6hes poikkeuk-
setta tSr6nsd olevan kiinnos-

Kuva 1. ElSke-tyGty6tt6myys-tilanne vuonna 1993 aikaiserunan terweysarvion mukaan.
(55-6rlvuotiaat, vuonna 1990 TEL tai LELty6suhteessa olleet)

Oma arvio
terveydesti
vuonna 1990
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Huoli nuorten
ty6llisyydestii
Terveyden heikkeneminen,
pitk6 ja raskas t5r6ura seki
huono ty6llislystilanne ovat
yleisimrnin mainittuja perus-
teluja elEkkeelle haluamisel-le. Huono t5r6llisl5rstilanne
on usein omakohtaisesti koet-
tu: kun ei t6it6 saa, toivoisi
saavansa edes elikkeen. Mo-
net liittiv6t mukaan my6s
huolen nuorempien tilan-
teesta: jos itse p66sisi el6k-
keelle, jiisi sekin ty6paikka
nuorernrnille.

tavaa, ty6paikkansa ilrnapii-
rin rniellyftEvdn. My6s oman Vastauksista on aistittavissa
ty6kylq4se he kokevat hyv6- aivan uudenlainen lama-ajannd tai korkeintaan hiukan Pdetiikka. Vanhematt5r6nte.alentuneena. kijdt kokevat, etti heilld on

suorastaan moraalinen vel-
vollisuus vdistSri nuorempien
ty6nsaantimahdollisuuksien
tieltE.

Yksitt6iselle ty6ntekijdlle
elEkkeelle siirtymisen harkit-
seminen voikin nykyoloissa
olla hdmmentdv6 kokemus.
Paitsi oma ty6tt6mSys tai aja-tus ty6paikan jitt6misesti
nuoreurrnille, my6s tydnanta-
jan s66st6pyrkimykset saatta-vat lama-aikana painostaa
elikkeelle hakeutumiseen.
Toisaalta tiedotusvdlineet
muistuttavat tavan takaa suu-
rista el6kekustannuksista ja
elEkkeelle siirtymisen hillit-
semisen tarpeesta,

Ne, jotka ovat ratkaiseet kan-

tansa Qr6ss6 jatkamisen puo
lesta, perustelevat valintaansa
useimmiten taloudellisilla
syill6: palkka on suurernpi
kuin el6ke. Samoin t5r6n koke.
rninen kiinnostavaksi ja elii-
rndnsisdlt6i sek6 ajankulua an-
tavaksi on monille syynti jat-
kaa t5r6ntekoa. |a toki joukosta
l6yt1ry my6s niit6, jotka perus-
televat ty6ss6 jatkamistaan hy-
vin norrnatiivisesti: t5r6ti kuu-
luu tehdi - ainakin 65 vuoden
ik66n asti - jos siihen suinkin
lcykenee.

RAIIA GOULD
EldketuruahBsknhsen
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OIKEUSTURVAUUDISTUS
!.rwe hd in,o "'t#. MUUTOKSENHAKUkeaan ratkaisuun
asti, tehokkaasti j

:lil{il1iF"1:U:Ys. M UTKATTO MAKS I
keusturvau udistu kses-
sa. Uudistuksen tarkoi-
tuksena on poistaa tur-
hia kdsittelyvaiheita -
asiakkaan oikeustu rvaa
unohtamatta.

Hallinnon oikeussuojakeinot
on tapana jakaa ennalta eh-
kiiseviin ja jiilkikiiteen kor-
jaaviin keinoihin. Ennaltaeh-
ktiisevilld oikeussuojakeinoil-
la pyritSdn varrnistamaan, et-
td p65t6kset tehdSdn ensirn-
miiisess6 asteessa rnahdolli-
simman oikein. Korjaavat kei-
not (muutoksenhaku) ovat
tarpeen virheiden korjaarni-
seksi. Vireillii olevassa uudis-
tuksessa pyritiiiin etenem66n
molemmilla rintarnilla.

Yksityisten alojen tydeliikkei
den kdsittelysti ei ole ollul.
juurikaan sddnn6ksid laissa.
On ajateltu, ettd yksityinen
ty6eliikejiirjestelmd teyttee
muutenkin hallintomenette.
lylain neuvontaa ja palvelua
koskevat viihimrndisvaati-
mukset. Niiin varmasti onkin,
Silti on hyvd, ett6 palvelun
minimitaso ja eldkeasian k6-
sittelyn pelis66nn6t on laissa
mddritelty.

Usein valituksen yhteydessd
esitetiiiin uutta selvitystd.
Vaikka elSkelaitos olisi valmis
muuttamaan aikaisemrnan
hylktiiiviin pddt6ksens6 my6n-
teiseksi, se ei voi itse oikaista
p6iit6st56n, vaan valitusasia
on kisiteltdvd rnuutoksenha-
kuelimessd. Tiim6 tietenkin
viiviistJrttiiii lopullista ratkai-
sua ja aiheuttaa turhia hallin-
nollisia kuluja. Uudistuksen
tavoitteena on, ettd rnuutok-
senhakuelimissS kiisiteltdi-
siin vain ne asiat, joissa elii-
kelaitos ei ole valmis muutta-
maan p65t6st55n valittajan
pyytiimdllii tavalla.

Uudistus ollut
vireillti pitkiiiin
Eldkeasian oikaiseminen en-
sisijaisesti p56t6ksen tehnees-
s6 eldkelaitoksessa eli itseoi-
kaisu on ollut esillE pitk66n. fovuonna 1976 Eli[keturvakes-
kuksen asettama ty6ryhmii
ehdotti, ettii eltikelaitoksen
rnahdollisuutta itseoikaisuun
laajennettaisiin nylgrisestd.

Sarnaa ehdotti Sosiaali-ja ter-
veyshallinnon oikeussuoj ako
mitea vuonna 1 9 79, T!6lyvyt-
t6rnyyden arriointitoimikun-
ta vuonna 1982, Hallintolain-
kiiyttokornitea vuonna 1 9 8 5 ja
viimeksi Eliketurvan muu-
toksenhakukornitea vuonna
1989.

Vasta n5rt on hallituksen esitys
valrnisteilla sosiaali- ja terve-
ysrninisteri6ssd, Tarkoitus on,
ettd esitys annetaan eduskun-
nalle tdmdn syksyn aikana ja
uudistus tulee voimaan
1.1.1994.

Hallintornenettely-
lain periaatteet eliike.
asiain kisittelyyn
TEL:iin ehdotetaan otettavak-
si viittaus hallintomenettely-
lakiin. Niin hallintomenette
lylain s66nnokset
- v66rille viranomaiselle toi-
rnitettujen papereiden siirt6-
misest6 suoraan oikeaan paik-
kaan
- viranomaisen velvollisuu-
desta neuvoa hakijaa asiansa
vireillepanossa
- asian selvittdmisvelvollisuu-
desta
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- hakijan kuulemisesta kdsitte.
lyn aikana
- asiaa kdsittelevien henkil6i-
den esteellisyydestii
- p65t6sten perustelemisestaja
virheellisten pdiit6sten oikai-
semisesta
koskisivat rnyos yksityisten
alojen ty6eliikejiirjestelmid.
Kansaneliikelaitosta ja valtio-
konttoria ndmd periaatteet
koskevat jo n5rt.

Neuvonta-j a selvittely-
velvollisuudet
korostuvat
Mitd rnuutosta ne tuovat ny-
Mseen kisittelyyn? Ainakin
sen, ettd palvelu-ja neuvonta-
velvollisuutta korostetaan
aikaisempaa enemm6n. My6s
asian selvittdmisvelvollisuus
korostuu. TEL:ssa on er6itd
todistustaakkaa koskevia
sddnn6ksi6. Muissa kuin erik-
seen sSdnnellyissii tilanteissa
on aikaisempaa selvemp66,
ettii juuri eldkelaitoksen on
hankittava tarvittava selvitys.
Onhan selvitystd hankittu
omatoimisesti nykyiiiinkin,
mutta oman vivahteensa asi-
aan antaa se, ettd siihen on
lakisddteinen velvollisuus.

Esteellisyyssddnn6kset selke.
yttiivtit nykyistd kiiytiint6ti.
Hakijan kannalta tdrkeSS on
lain vaatimus pddt6sten pe
rustelernisesta. Tissi el6ke-
laitokset ovat tosin viime vuo-
sina edistyneet, silld asia on
ollut ty6kyuyn anriointiin liit-
tyen esillii jo pitktiiin.

TYoELAKE 9314

Itseoikaisusta
ensisijainen
rnuutoksenhaku-
keino
Eldkeptitit6ksen oikaisemises-
ta ehdotetaan sdddettdv6ksi
TEL:ssa samalla kun hallinto-
rnenettelylain asia- ja kirjoi-
tusvirheen korjaarnista koske
vat s66nnokset tulevat TEL:n
siiSnn6sten ohella sovelletta-
viksi. Tarkoitus on, etti v66ri
p66t6s voidaan oikaista mah-
dollisirnrnan kevyessii menet-
telyssii hakijan oikeusturvaa
kuitenkaan vaarantarnatta.

Jos eliikkeenhakija on Q4rty-mdt6n elSkelaitoksen piiiit6k-
seen, eliikelaitos saa itse oi-
kaistapiiiit6ksensd, jos se suos-
tuu kaikkiin valittajan vaati-
muksiin. Asia ei tdll6in tule
lainkaan muutoksenhakueli-
rnessi vireille, vaan hakijalle
lihetetdSn uusi, oikaistu p65-
tos. fos valittaja on siihenkin
tyytyrnit6n, hiin voi uudel-
leen valittaa piiiitdksestii. Tiil-
loinkin eldkelaitos tutkii vali-
tuksen ja, jollei se muuta p65-
t6st66n, se ldhettiifi. valituksen
elSkelautakuntaan. |otta vali-
tus ei viipyisi eliikelaitoksessa,
se on toirnitettava eteenpiiin
kuukauden mddriajassa. Sa-
mat sddnn6t koskevat valitus-
ta vakuutusoikeuteen.

My6hiistynyt
rnuutoksenhaku
]os muutoksenhaku my6hds-
tyy, el6kelaitos voi oikaista
p65t6ksen asiavirheen korjaa-
misena. Tiihinkin p6St6kseen

saa hakea rnuutosta. ]os el6ke.
laitos ei oikaise pidt6st56n, va-
litus on ldhetettivd eldkelauta-
kuntaan, joka vain voi jittiiii
valituksen tutkimatta liian
my6h65n saapuneena. El6ke
laitoksella ei ole oikeutta teh-
dd valituksen tutkirnatta j6tt6-
misestii p56t6st6.

Eltikelaitos voi ornasta aloit-
teestaan aina oikaista piiiitok-
sen valittajan eduksi. fos piiii-
t6s olisi oikaistava valittajan
vahingoksi, siihen on saatava
eliikkeensaaj an suostumus. Se
pyydet66n kirj allisena.

El6keturvakeskuksen ohjeissa
liihdetiiiin siitd, ettd jos vahin-
goksi oikaisemisesta seuraa
takaisinperintd, takaisinperit-
tdvd m56rd on ilmoitettava
suostumusta pyydettdessii.
ElSkkeensaajan tulee suostu-
musta antaessaan tietfli, mi-
hin hdn suostuu. Lisiiksi eliik-
keensaaja voi hakea muutosta
oikaisupSStdkseen, jos hiin tu-
lee varsinaisen pdiit6ksen saa-
tuaan toisiin ajatuksiin.

]os eliikkeensaaja ei suostu
pidtdksen oikaisemiseen va-
hingokseen, pdiit6ksen poista-
mista (purkua) on haettava
vakuutusoikeudelta kuten ny-
kyiiiinkin.

Oikeusturvauudistus sdiistdS
hallinnollisia kuluja sarnalla
kun se nopeuttaa eliikeasiain
kdsittelyii ja parantaa eliik-
keen hakijoiden oikeustur-
vaa. Siksi onkin kumrnallista,
etti se toteutetaan vasta nyt.
Mutta parernpi rnyohiiiin
kuin ei rnilloinkaan.

Uudistuksessa ei tehdd vakuu-
tusoikeudesta kaikille elSke
asioille yhteisti ylinti muu-
toksenhakuastetta. Ndin ollen
julkisten alojen eldkeasioissa
ylirnpiinii muutoksenhakuas-
teena on edelleen korkein hal-
linto-oikeus.

RIITTA
KORPILUOMA
Eltiketuruakeskuhsen

lakiososton
h.ehityspiidLlihhi)
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I I(AANTWAT TYO NTE KIJAT
JA TEL.TYOSUHTEEN

AUTOMAATTINEN
KATKAISU

Eldkekomitea 1990:n tavoitteena oli tukea
ikddntyvien tyontekiioiden tyossdkdynnin
jatkamista siten, ettci tycinteon jatkaminen
olisi eldkkeen kannalta parempi vaihtoehto
kuin varhainen eldkkeelle siirtyminen.
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Tutkimusten rnukaan palkka-
kehitys yleensd hidastuu van-
hemrnalla iiillii. Palkan alene-
rnisen s55md saattaa olla ty<i.
taitojen tai voimien soveltu-
mattomuus rnuuttuneisiin
vaatimuksiin, siirt;rrninen
kuntoutuksen tai koulutuk-
sen jilkeen toisenlaiseen t5r&
h6n ty6kyvyn odotettavissa
olevan alenturnisen vuoksi
tai jokin rnuu s5{y. fos seu-
rauksena t5r6nteon jatkami-
sesta on eliikkeen heikkene.
minen, halukkuus elEkkeelle
siirt5rrniseen kasvaa.

Varsinkin pitkiissii ty6suh-
teessa on ty6ntekijdn edun
mukaista saada ty6suhde kat-
kaistuksi kahdeksi erilliseksi
ty6suhteeksi, jolloin ansioi-
den aleneminen ei heikenni
koko ty6suhteesta ansaitta-
vaa eldkettd.

Eldkekomitea 1 990:n ehdotta-
malta pohjalta TEL:iin tulee
vuoden 1994 alustauusi s66n-
n6s ty6suhteen automaatti-
sesta katkaisusta. Automaat-
tinen katkaisu takaa pitkiiai-
kaisessa t5r6suhteessa olevalle
henkil6lle sen eliketason,
jonka h6n on saavuttanut 55
vuoden ikiiiin rnennessii,
vaikka hdnen ansionsa sa-
man ty6nantajan palveluk-
sessa my6hemmin alenisivat-
kin.

Vastaava sddnnos tulee my6s
MEL:iin sekd julkisen sekto
rin elSkelakeihin.

Edellytykset ja
ajankohta
Uuden s66nn6ksen rnukaan
5462 vuotta tdyftdneiden
ty6ntekijoiden TELty6suh-
teeseen tehdiiiin aina auto
maattinen katkaisu, kun ty&
suhde on jatkunut yhdenjak-
soisesti vdhint66n kymme.
nen vuotta. Sekii ty6ntekijiin
iktiti ettti ty6suhteen kestoa
koskevien edellytysten tulee
olla olemassa,

Eldkelaitos katkaisee vdhin-
tiitin lqrmmenen vuotta jatku-
neen TELty6suhteen auto-
maattisesti sen vuoden lopus-
sa, jonka aikanaty6ntekiji on
tiiyttiinyt 54 vuotta. Jos ty<i
suhdi ei ole viel6 sin6 kalente-
rivuonna, jona ty6ntekij6
teyttee 54 vuotta, jatkunut
Igrmmentd vuotta, katkais-
taan ty6suhde vasta sen ka-
lenterivuoden lopussa, jona
tdmd \rmmenen vuoden
edellytys teyrryy.

Katkaisun jilkeen
eri TELty6suhde
Automaattisen katkaisun j6l-
keen katkaisua edeltdv66 ty&
suhdejaksoa pidetiidn erillise
n6, itsendisend TELty6suhtee.
na ja katkaisun jdlkeen jatku-
vaa t5r6suhdetta uutena TEL
ty6suhteena. Eldketurva m66-
rEiytyy ndistd ty6suhdejak-
soista kuten kahdesta erillises-
tii TELty6suhteesta.

Katkaisu poistetaan, jos tyo-
suhde piitittyy ennen kuin se
on katkaisun jdlkeen jatkunut
vihint66n kuukauden. Sen si-jaan katkaisu jdd voirnaan,
vaikka ty6suhde pdiittyisi tai
eliketapahtuma sattuisi heti
sen jdlkeen, kun katkaisun jdl-
keinen ty6suhdejakso on jat-
kunut vdhint66.n kuukauden.

Eliikkeiden vertailu
Kun ty6suhde on automaatti-
sesti katkaistu, lasketaan kat-
kaisua edeltdvdn ty6suhdejak-
son eliikkeeseen oikeuttava ai-
ka, elSkepalkka ja eliike.

Kun katkaisun jilkeinen ty&
suhdejakso peAtffy, lasketaan
my6s timdn ty6suhdejakson
eldkkeeseen oikeuttava aika,
eldkepalkka ja elSke itseniisen
TELty6suhteen tavoin.

Automaattisesti katkaistun
t5r6suhteen elAkettd ei kuiten-
kaan m66rdt6 erillisten ty6-
suhdejaksojen eltikepalkkojen
perusteella, jos yhdenjaksoi-
sen ty6suhteen eldkepalkan
perusteella laskettu el6'ke on
suuremoi. Tv6suhdetta oide.
tddn siiS elii(epalkkaa la^sket-
taessa yhdenjaksoisena, jos
eldke koko t5r6suhteesta siten
laskettuna on suurempi. Yh-
denjaksoisen ty6suhteen el6-
kepalkasta tulee siin6 tapauk-
sessa molempien ty6suhdejak-
sojen eldkepalkka.

Automaattista katkaisua ei
kuitenkaan poisteta. T!6suh-
dejaksot ovat edelleenkin eril-
lisiii, ja ne ktiyftiiytyvdt muu-toin itsendisen TELty6suh-
teen tavoin.

Eliikepalkan
harkinnanvarainen
tarkistarninen
Eldkepalkan harkinnanva-
raista tarkistamista (TEL 7 S:n
2 mom,) voidaan soveltaa sekd
katkaisua edelt6vd6n ettii kat-
kaisun j ilkeiseen ty6suhdej ak-
soon kuten itsendiseen, erilli-
seen TELty6suhteeseen.

TEL:n 7 $:n 2 rnornenttia voi-
daan soveltaa rny6s yhden-
jaksoisena pidettivdn t5r6suh-
teen eldkepalkkaan, jos ty6n-
tekijiin ansiotaso on alentu-nut katkaisun jilkeisess6,
ty6suhdejaksossa ennen auto
maattista katkaisua ilmen-
neen poikkeuksellisen s54m
vuoksi. fos eliikepalkan har-
kinnanvaraisen tarkistami-
sen edellytykset yhdenjaksoi-
sena pidett6v6ssE tyosuh-
teessa ovat rnainitulla tavalla
olemassa, autornaattinen kat-
kaisu poistetaan.

Soveltarnisala
ja voimaantulo
T\16suhteen automaattisen
katkaisun s5dnt65 sovelletaan
yksityisellii sektorilla ainoas-
taan TEL:n piiriin kuuluviin
ty6suhteisiin. SS6nnoksi6 so.
velletaan 1.1.1994 alkaen. Au-
tornaattinen katkaisu voidaan
tehdti ensimmiisen kerran
31.12.1994.

Kaikkien 54 - 62 vuotta tiiyfte-
neiden ty6ntekij6iden tyo-
suhteet, jotka ovat jatkuneet
3 L. 12. 199 4 vihintidn lgrrnme.
nen vuotta, katkaistaan auto-
rnaattisesti 3 L.L2.L994.

ELISA RAUI{AMAA
Eldheturaaheshuhsen
eliihelaito starhostqj a
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VIERAITAVIRON
SO SIAALTVAKWTUSI"AITOKSE STA
Viron uuden sosiaalivakuutuslaitoksen edustajat vierailivat
elokuussa ensimmiisen kerran Eliketurvakeskuksessa. Vierai-
lu on alkua yhteisty6lle, joka on tarpeen ty6ntekij6iden liikku-
vuuden lisddntyessd Suomen ja Viron vtilillli. Esimerkiksi
vakuuttamisvelvollisuuden valvonnassa on jo havaittavissa
ongelmia, joihin voidaan puuttua vain yhteisty6llti.

Etwriai uas. Outi Leh:rnus, Helui Tarien, Lea Kuusq Sini Laitinm,
Eriha Lghs. Tokartai aas. Ilmi Luhats, Kunnar Vihman, Pirhko
Jiidsheliiinen" Matti Uimonen ja Georg Mrinnih Viron sosiaa-
liu ahuutuslait oks en j oht aj a.

ELAKE PUOLET PALKASTA
Suornalaisten eldketaso ko.
hentuu maltillisesti. Viime
vuoden lopussa keskimddrdi-
nen el6ke oli aika tarkkaan
puolet keskimddrdisestd kuu-
kausipalkasta. Eli numeroin
ilmaistuna sama asia ntiytttiii
seuraavalta: keskimdirdinen
kuukausiansio 9 400 markkaa
ja keskimdirdinen eltike 4 600
markkaa. Kymmenen vuotta
sitten tuo suhde oli 45 prosent-
tia. Ndin kertoo syksyn alussa
ilmestynyt Eliketurvakeskuk-
sen ja Kansaneldkelaitoksen
yhteisjulkaisu Tilasto Suo-
men eldkkeensaajista 1992.

Eldketurvakeskuksen tilasto-
piitillik6n Antero Ahosen mu-
kaan eldketason nousu on ol-
lut suhdannekdSnteiden yli
tarkasteltuna vakaata ja el6ke-
turvan pitktin aikavdlin ta-
voitteiden mukaista.

-Palkkatason monivuotinen
j iiiityminen s aattaa synnyttiiii
mielikuvan siit6, ettd el6keta-

so menisi oleellisesti edelle
elintason kehityksestii. Ntiin
itseasiassa on parina vuotena
tapahtunutkin. Kyseessd on
kuitenkin ltihinnii sen jtil-
keenj66neisyyden kornpen-
soituminen, jota tapahtui
palkkojen kehittyessi ylikier-
roksilla vuosina 1989-1990,
Atronen totesi tilastojulkaisun
ilmes\rrnisen aikoihin.

Palkkojen taantuminen k66n-
tiiii ja on jo kiitinttinyt kehityk-
sen. Ahonen korostaakin, ettii
suhdannekEEnteiden yli tar-
kasteltuna eliketaso kohoaa
vakaasti. Nousun taustalla on
ansiosidonnaisuuden vahvis-
tuminen. Eldketasoon vaikut-
taa my6s se, ettd ty6eliiketurva
koskee vuosi vuodelta entistii
suurempaa osaa eliikkeen saa-
jista. Tiitii kehitystti kuvaa esi-
merkiksi se, ettii vuonna 1980
sai pelkk66 kansaneldkettd yli
520 000 ihmistd, mutta viime
vuoden lopussa en66 noin
180 000 ihmistti.(|J)
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TIEDOKSI

EIAKKEIDEN OSUUS
BKT:STANOUSUSSA

Lakis66teisi6 eldkkeitd rnak-
setaan tiinii wuonna l6hes 70
miljardia markkaa, rnistd yksi-
tyisen selctorin ty6eldkkeiden
osuus on noin 28 rniljardia.
KansanelSkkeitd ja julkisten
alojen ty6eliikkeitd rnaksetaan
molempia reilut 18 miljardia
markkaa.

Lakis6Steisten elSkkeiden
osuus markkinahintaisesta
bmttokansantuotteesta nousee
enndtyksellisen korkeaksi.
Osuus niiyttiiii ETK:n arrrion
mukaan nousevan tdnd vuo
nna 15,8 prosenttiin, kun vii-
me vuonna yllettiin 15,5 pro

senttiin. Osuus nousee elii-
kemenojen kasvun hidastu-
rnisesta huolimatta, koska
kansantalouden kasvu on py-
siihtynyt.

Eld'kemenon osuus kansanta-
louden palkkasumrnasta
nousee tiinti vuonna jo noin
kolrnannekseen, eli 32,7 pro-
senttiin (30,6% vuonna 1992).
Suhteellisen osuuden kasvu
on laman ja ty6tt6myyden
seurausta. Palkkasumrnan ar-
wioidaan nimittdin laskevan
tdnd vuonna jopa nimellisesti-
kin viime vuoteen verrattu-
na.(|euM)

MESSUILLA PALVELTIIN
TU}IANSIA

Menneen kesin rnessutervei-
set tulevat Kouvolasta ja Ti:-
rusta. Toki ETK oli ja on lSsni
muillakin rnessuilla, esirner-
kiksi tdmiin lehden ilmest5res-
sd lista on jo pidentynyt Lapsi-
perhemessuilla ja Tietornes-
suilla. Niiistd edelliset pidet-
tiin Tampereella ja jiilkim-
rniiiset Helsingissd. Tdrndn
vuoden viimeinen messupon-
nistus on |yviislcyliissd. Sinne
rnenndSn rnarraskuussa.

Kouvolan terveiset tulevat
rnaatalousniiyttelystii. Niiytte-
lyn keskeisini teemoina oli-
vat energia\rsymykset ja tie.
tenkin EY. Niiistii asioista sa-
nan siiilii heilui monissa

Eldketurvakeskuksen osastol-
la poikkesi Kouvolassa noin
tuhatkunta messuilijaa. ETK:n
osasto sijaitsi nS5rttelyalueella
siten, ettd rneiddn naapureina
olivat Mela, Kela ja tyoturvaanja ympdrist6asioihin keskit-
tyviii yhteis6jti.

KuusipdivdisillS T\rrun Mes-
suilla palveltiin noin kolmea-
tuhatta messuvierasta. )otenkiirettd osastolla riitti. Mes-
suille ihmisiii houkutellaan
entist6 enemrniin wiitrteen voi-
malla - niin Ttrkuunkin. Siksi
asiaan ja ihrnisten hyvinvoin-
tiin liittyvii ETK:n palvelu otet-
tiin my6nteisesti vastaan.
T\rrussa varsinkin nuorten -

asiantuntija- ja yleisdtilai- vdhdn yli kaksikymppisten -
suuksissa. Itse niJrtteilleaset- mielenkiinto omaan eliiketur-
tajien kirjo oli aika perintei- vaansa oli silrniinpistdv6d.
nen. Ja kaikkia l6ytyi kotieliii-
mistd pikkutilpehooriin.

PUOLET 55-6+
VUOTIAISTA
IO EI"AKKEELLA
Yksityisen s ektorin eldkkeelle
jiii viime vuonna ldhes 50 000
suomalaista. Heistd perdti nel-
jii viidestii jiitti tyoelirndn alle
65-vuotiaana. ]oka toinen 55 -
64-vuotias yksityiselld selcto.
rilla ty6skennel\rt on siten jo
elikkeell6.

55 - 6tlvuotiaiden ikdluokasta
51 prosenttia oli viime vuon-
na yksityisen sektorin el6k-
keelld. Osuus oli korkeimmil-
laan vuonna 1988, jolloin se
kipusi 52,6 prosenttiin. Eliik-

vuotta kohden.

Omaan t;zduraan perustuvaa
eldkettd sai yksityiselld sek-
torilla vuoden 1992 lopussa
kaikkiaan 800 000 henke6. Li-
sdksi maksettiin perhe-el6k-
keitA ldhes 200 000:lle.

Viime vuoden aikana makset-
tiin eldkkeitd reilut 27 rniljar-
dia markkaa. Luvut loy$et
Eliiketurvakeskuksen julkai
seman T!6eliikejiirjestelmdn
tilastollisen vuosikirjan en-
simmdisestd osasta.(]euM)

vnrm$AN
VARHENNETTU
EI,AKE
EI KARTU LISAA
Yrittijien varhennetulle van-
huuselSkkeelle j66minen kat-
kaisee elikkeen kartturnisen
ensi vuodenvaihteessa voi-
rnaan tulevan lainmuutoksen
seurauksena.

Yrittiijiin ei siis kannatajatkaa
entistii yrittiijiitoimintaansa
ainakaan suuremman el5k-
keen toivossa, jos on varhen-

+:llll1,. "Hl,[::iHTf"?li rrr,A,sror
h:*\Hlffi;Xff 'f.,Tft::XiH'ffi?ff:J1XTi:HTilH:TASKUUN
Tahti on kuitenkin selvdsti YEl-vakuutusmaksujakaan Vuosittainjulkaistavataskuti-
alle pifken aikavdlin tavoit- niin kuin nylgrisin. lasto on ilriestynyt.
teen -yksi ikdvuosi lgrmmentd

Eldkkeen varhentaminen pie
nentiiii sen m66rdd pysyviisti.
Vuonna 1945 tai sen jilkeen
s5mtyneen yrittiijiin eldkettd
alennetaan kuudella prosen-
tilla varhennettua vuotta koh-
ti. Aikaisemmin syntyneilld
alennus vaihtelee 4,44 prosen-
tin ja 5,88 prosentin vtilillii.
(feuM)

Siihen on koottu tietoa viies-
t6stii ja sosiaali- ja el6keme-
noista. Lisdksi tilastosta loylyy
taulukoita ja tilastokuvia kai-
kista eldkkeensaajista seki yk-
sityisen sektorin elikkeensaa-
jista ja eldkevakuutetuista.

Taskutilastoa saa my6s ruot-
sin- ja englanninkielisenS.

:

M
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VAKON ptiiitoksiti
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Esiintyvien taiteilijoiden el6-
kekassa oli m66rinnyt TaEL
maksut palkoista, jotka ohjel-
matoimisto oli maksanut
vuokraamilleen tiskijukille.
Ohjelmatoimisto haki eldke'
lautakunnalta muutosta mak-
suunpanoon, koska se katsoi,
ettd vuokrattava ty6voima
kuului TEL:n piiriin.

Eldkelautakunta hylkdsi vali-
tuksen, tosin 66nestyksen tu-
loksena. Lautakunta paetyr
siihen, ettd vaikka tiskijukki-
en ty6sopimukset oli solmittu
toistaiseksi voirnassa oleviksi,
oli ty6suhteet tarkoitettu jat-
kumaan jaksoittaisesti vuotta
lyhyemmiin ajan kerrallaan.
Siispd ty6skentel54m tuli so-
veltaa TaEL:a.

Valitus
vakuutusoikeuteen
Ohjelmatoimistoa ei el6ke
lautakunnan ratkaisu tyydyt-
ttinyt. Vakuutusoikeuteen te'
kemiiss5dn valituksessa oh-
jelmatoimisto vetosi siihen,
ettd tiskijukkien ty6sopirnuk-
set oli solrnittu toistaiseksi
voimassa oleviksi. Heiddn
ty6suhteitaan ei siten ollut
tarkoitettu lyhytaikaisiksi ei-
kii jaksoittaisiksi vaan jatku-
vasti voimassa oleviksi ja ndin
ollen TEL:n piiriin kuulu-
viksi.

Vakuutusoikeuden
ratkaisu
VAKO kumosi elSkelautakun-
nan pdiit6ksen ja maksuunpa-
non sekd palautti asian Esiin-
ty'rien taiteilijoiden eldkekas-
salle.

VAKOn mielesti pemsteita
TaEL:n soveltamiseen ei ollut.
Tiskijukkien ty6sopimukset
oli kirjallisesti solmittu tois-
taiseksi voimassa oleviksi.
Heiddn tosiasiallinen tyos-
kentelynsii ei ollut muodostu-
nut toisenlaiseksi kuin sopi-
mukset edellyttivdt eikd sopi-
muksia voitu pit56 tulkinnan-
varaisina.

T!6oikeudellinen
problematiikka
Tdssd TEL:n ja TaEL:n v6lises-
sA "rajariidassa" oli ratkaise-
vaa, oliko tiskijukkien ty6suh-
teet tarkoitettu jatkumaan
vuotta lyhyernm6n ajan, ku-
ten TaEL:n 1 S:n 2 rnomentis-
sa edellytetd6'n, vai oliko ne
aiottu pitemrniksi, jolloin oi-
kea laki on TEL.

T!6elikelait ovat osa ty6oike-
udellista lains66d6nt6A. TY&
suhteen k6site on niisse sama
kuin yleensd ty6oikeudessa.
Siten ty6suhteen alkamista ja
piitittymistii arvioitaessa tulee
noudattaa yleisid ty6oikeu-
dellisia periaatteita, jollei tyG
eldkelaeissa ole nimenomaan
muuta stiiidetty.

$6oikeudellinen ty6suhde
alkaa, kun p6ntekijii ryhtly
ensimm6isen kerran ty6sopi-
muksessa sovittuun ty6h6n-
s6. Tdmdn jdlkeen tydsuhde
jatkuu aina siihen asti, kun-
nes ty6sopimukseen perustu-
va t5r6ntekovelvollisuus lak-
kaa, esirnerkiksi sopimuksen
m66rdajan kuluttua umpeen,
ja ty6ntekijii lopettaa ty6n-
teon. Velvollisuus tydn teke-
miseen toistaiseksi voimassa
olevan ty6sopimuksen nojal-

la p6iittyy tavallisesti sopi-
muksen irtisanomisen vuok-
si. T!6suhdetta eivdt katkaise
keskeytykset ty6nteossa tyo-
sopimuksen voirnassaolo-
aikana.

|os siis osapuolet tekevit tyo-
sopimuksen olemaan voimas-
sa toistaiseksi, ei siihen perus-
tuvaa tSr6suhdettakaan voida
katsoa tarkoitetun j atkumaan
vuotta lyhyemmdn ajan.

Ohjelmatoimistoja
koskee yleensi TaEL
K6ytinn6ssd ohjelrnatoirnis-
tojen palveluksessa oleviin,
kuten muusikoihin ja tiski-
jukkiin on yleensd sovellettu
TaEL:a. Seki eldkelautakunta
ettii VAKO ovat olleet taipu-
vaisia katsornaan ndmi t54r-
pillisiin TaELammattiryh-miin kuuluvat ty6ntekijAt
TaEL:n piiriin kuuluviksi
riippumatta siit6, rnitd {r6so-
pimuksen voimassaoloajasta
sanotaan sovitun.

"Taipurnus" on Srmrndrrettd-
v6, sillA rnuusikot ja tiskijukat
ovat keikkaty6ntekij6itd, joi-
den ansiot tulevat kattavasti
eldketurvan piiriin tiitii hei-
ddn erityislakiaan sovelletta-
essa. Lisiiksi ohjelmatoimistot

ovat t5r6voiman vuokraajia ja
vuokraustoirninnassa m65r6-
aikaiset ty6sopirnukset ovat ta-
vallisia.

NtiyttEiiikin silt6, ettd eldkekdy-
tdnn6ssii TaELalojen ty6n-
antajille asetetaan herkdsti
n6ytt6velvollisuus siitd, ettd
ty6sopirnus on toistaiseksi voi-
Erassa oleva, toisin kuin yleen-
sd ty6oikeudellisia lakeja so'
vellettaessa. Tavallisestihan
ndyttovelvollisuus on sillS osa-
puolella, joka viiittiiii ty6sopi-
rnusta miirdaikaiseksi.

Tdssd tapauksessa niiytt66 oli
riittdvEsti. T!6sopimukset oli-
vat kirjallisia. Ne oli tehty alan
ty6nantaja- ja ty6ntekijiijtirjes-t6jen hyviiksymiille lomak-
keelle, jolla voidaan sopia tyG
suhteesta joko rnddrdajaksi tai
toistaiseksi. Sopimuksessa oli
selvisti ilmaistu osapuolten
tarkoitus solmia toistaiseksi
voimassa oleva tSr6suhde.

VAKO totesikin, ettd sopi-
rnuksia ei voida pitiiii tulkin-
nanvaraisina. Ne eivdt myds-
k66n olleet ristiriidassa tosiasi-
allisten olosuhteiden kanssa,

VAKOn kantaan on helppo yh-
tyti. fos osapuolet ovat sitoutu-
neet toistaiseksi voimassa ole'
vaan sopimukseen siini ni-
menomaisessa tarkoituksessa,
ettti taataan tiet5rt edut, jotka
t6llaiseen ty6sopimukseen liit-
tyvdt, on siihen perustuvaa tyo'
suhdetta pidettiv6 kaikkia tyo-
lakeja sovellettaessa toistaisek-
si jatkuvana. Ei voida ajatella,
ettii tyontekijii saisi esimerkik-
si vuosilomaetuutensa toistai-
seksi jatkuvan t;r6suhteen pe'
msteella, mutta ty6eliikelakej a
sovellettaessa ty6suhdetta pi-
dettdisiinkin alle vuoden j atku-
vaksi tarkoitettuna.

HELENA TAPIO
Eliihehtrttaheshuhsen

lahiososton
apulais o s as t op ddllikhi)

TYOSUHTEEN LUONNE
JATAEL:N

SOVELTAMINEN

Tiskijukat, joiden kans-
sa ohielmatoimisto oli
kirjallisesti tehnyt tois-
taiseksi voimassa ole-vat tytisopimukset,
kuuluivat TEL:n piiriin.
Tytisuhteet oli tarkoitet-
tu jatkumaan ainakin
vuoden ajan.

UAKOt ptifi.tii s 57 7 / 92 /7 I 1,
onnetht 11.3.1993

Jb rvOelAxr e:ll



ETK: n soveltamisratkaisuj a

LASEERAUS OLI
LEL: N PllRIlN KUULUVAA TYOTA

]iliilip t t t r-t,r tltt,sft u h.serr pciiitds
1 B. 12. 1!)92 ( sort. 1 502)

Koulukiinteist6ssd suoritet-
tiin sisdtilojen rnaalauskor-
jaus. Osa sein6pinnoista vii-
meisteltiin ns. laseeraus-me.
netelmdlld sisustusarkkiteh-
din antamien ohjeiden mu-
kaisesti. Laseeraus tarkoittaa
pinnan k6sittely6 kuultavilla
viriaineilla useirnmiten mo-
nikerroksisesti. Timi ty6 vaa-
tii tekijtiltiiiin taiteellista sil-
miiii ja kdttd sekd kokemusta
aineiden, pintojen ja virien
kiiyniiytymisestii.

T)6stii maksettiin urakkakor-
vaus. Lisiksi rnaksettiin mat-
karahaa, piivdrahaa ja korva-
us kiiytetystd rnateriaalista.

Vuosilomakorvausta ei mak-
settu. Veron ennakonpiditSrs
tehtiin verokortin mukaan.
T)6skentelyd muille ei rajoi-
tettu. T!6ntekijti kiiytti ty6s-
s66n omia vdlineitddn ja mate
riaalejaan.

Eldketurwakeskuksen
kanta ja perustelut
T!6ntekijtin katsottiin kuulu-
van LEL:n piiriin.

Hdnen katsottiin olevan t5ro-
suhteessa kouluun. Hdn oli
tehnyt ty6t6 koululle sopi-
rnuksen nojalla vastiketta vas-
taan. T!6ntekijii oli ty6sken-
nellyt tyonteettiijiin tiloissa ja
tyonteettiijiillii oli ollut mah-
dollisuus kiiyttde ty6nantajan

oikeutta ty6n johtoon ja val-
vontaan. [6suhteeseen viit-
tasi myds se, etti Qr6ntekijiilleoli maksettu rnatkakulujen
korvausta, ptiivtirahoja ja kor-
vaus materiaaleista.

Rakennusten ja kiinteiden ra-
kenteellisten laitteiden rnuut-
tarnis-, korjaus- ja entis6irnis-
tydt kuuluvat LEL:ssa tarkoi-
tettuihin rakennust6ihin.

LEL:n piiriin kuuluvaa raken-
nustydtd on esimerkiksi ra-
kennuksen uudelleen maa-
laus. Maalausty6n mahdolli-
sesti vaatima erit5risammatti-
taito ei ole esteeni LEL:n so-
veltamiselle.

Eldketurvakeskuksen
kanta
Hautojen hoitajan katsottiin
kuuluvan LEL:n piiriin vuo-
teen 1990 saakka, josta lukien
h6n on ty6skennellyt toistai-
seksi voimassa olleen ty6sopi-
muksen perusteella.

Erilaiset puutarhatalouden
ty6t, kuten hautausrnaiden
nurrnikoiden perustamiseen
ja kunnostamiseen liittyviit
t5r6t, kuuluvat LEL:n piiriin.
LEL:n ty6alalla ty6skentelevd
julkisoikeudellisen yhteis6n
palveluksessa oleva ty6ntekijii
ei kuitenkaan kuulu LEL:n pii-
riin, jos hdnen t5r6suhteensa
on tarkoitettu pysyviiksi ja
yrnpiiri vuoden kestivSksi ja
jos hdnelld t6rnAn t5r6suhteen
perusteella on oikeus eldkkee
seen muun eldkejdrjestelmin
mukaan.

PYSWA JA YMPARIVUOTIN EN
TYOSUHDE

Iiltihe turu ohe shuhsen pciritds
14.1.1993 (sou150B)

Seurakunnan hautojen hoita-
ja on ollut vuosittain lomau-
tettuna marras-huhtikuun v6-
lisen ajan. HEn on kevdisin ha-
keutunut uudelleen samaan
kesiity6h6n. T!6teht6v6t ovat
olleet kaikkina kesin6 sarnoja.

Seurakunta on ilmoittanut
tSr6suhteen olleen rn66r6aikai-
sen vuoteen 1990 saakka.
Seurakunta j a hautojen hoita-ja ovat katsoneet, ettd
ty6suhde on ollut toistaiseksi
voimassa oleva vuodesta 1990
alkaen. Tdti tukivat my6s
kirkkoneuvoston p6ytikirjat
vuosilta 1990 - 1992. Niissi on
vuosittain todettu hautojen
hoitajan palaavan t6ihin tiet-
tyn6 ajankohtana seki talvi-
kauden lomautukset.

Toistaiseksi voimassa olevan
ty6sopirnuksen piSttyminen
edellyttiiii, ettii ty6ntekijii tai
ty6nantaja irtisanoo sopimuk-
sen. T6llaiseen sopimukseen
perustuva ty6suhde jatkuu sii-
hen asti, kun ty6nteko lopete-
taan t5rdsopirnuksen ja siitren
liittyvin t5r6ntekovelvollisuu-
den p66ttyess6. Lomautus ei
lakkauta ty6suhdetta. Hauto-
jen hoitajan ty6suhde oli kat-
sottava tarkoitetun pysyviiksi
ja ympiiri vuoden kestdv6ksi
vuodesta 1990 lukien huoli-
rnatta siit6, ettii ty6sopimuk-
sessa oli sovittu lomauttami-
sesta.

RITVA LEHTINEN
Eliikeh.ruakeskuksen

lnkiosaston
jaostosihteeri

TYoELAKE eil4 37

tl II



,,r I i
MUISTA
MAISTA

IBI$KONFERENSSI
ATEENASSA

Vuoden 1995 IBlS-konferens-
si pidettiin toukokuun lopulla
Ateenassa. IBIS eli Internatio-
nal Benefits Information Ser-
vice on fitys, joka myy tieto-
palveluja eri maiden sosiaali-
turvassa, niin julkisesti kuin
yksityisesti jirjestetyssd, ta-
pahtuvasta kehityksestd. Kon-
ferenssi on alallaan laajinvuo-
tuinen tapaaminen. Tind
vuonna paikalla oli l6hes 200
osallistujaa Euroopasta ja
USA:sta.

Kokouksen yleisaiheena oli
lakisddteisen sosiaaliturvan j a
ty6nantajien jdrjestimiin lis6-
turvan rahoittaminen ja
etuusjdrjestelmi6 koskevat
julkisen vallan ohjaustoimen-
piteet eri maissa ny\risen ta-
loudellisen ep6varrnuuden ai-
kana. Lisdksi useissa rnaakoh-
taisissa istunnoissa kisiteltiin
sosiaaliturvassa tapahtuneita
ja vireillE olevia muutoksia.

Muutossuuntauksia
Kokouksen mielenkiintoisim-
pia oli avausluento, jossa Ro-
ger Atkins ja Anne Maher tar-
kastelivat niitd rnuutossuun-
tauksia, joita eri maissa onvii-
me vuosina ollut nihtdvissi.
He tarkastelivat aihettaan
niin julkisen vallan, t5r6nanta-
jan kuin ty6ntekijdnkin nikG
kulmasta. Koska kuulijakun-
nasta suuri osa oli t5r6nanta-
jakohtaisten el6kejdrjestel-
mien edustajia, oli esit5rksen
painopiste muutoksissa, jotka
koskettavat niiitii jiiq'estelmii.

]ulkisen vallan taholla on mo-
nissa maissa viime vuosina et-
sitty ratkaisuja kysymyksiin
siitii, mikii tulisi olla yhteis-
kunnan tarjoaman ja toisaalta
yksityisesti jdrjestetyn el6ke.
turvan osuus, tulisiko etuuk-
sia rahastoida ja missd mdd-
rin, minkdlaisiin etuuksiin on
varaa ja mitHL seurauksia on
vdest6n ik66ntymisest6.

Esimerkkeind julkisen ja yksi-
tyisen turvan uudesta suh-
teesta ja rahastoinnin lisS6mi-
sestd puhujat mainitsivat Chi-
len eliikejiirjestelmdn ja Chi-
len mallia osin seuranneen

Meksikon ja Argentiinan (Chi-
lestd artikkeli T!6eliike-
lehdess6 2/L993).

]oissakin maissa vastuuta on
siirretty ty6nantajille asetta-
malla n6ille lakis66teisi6 vel-
vollisuuksia eliketurvan jir-
jestdmiseksi. Uusin esirnerkki
tdsti on Australia, jossa tuli
viime vuonna voimaan laki,
jonka mukaan Qr6nantajan on
maksettava vdhint66n m5dr6-
tJrn suuruinen vakuutusmak-
su kaikista ty6ntekij6istiiiin.

Lains66ddnn6n keinoin on
puututtu my6s ty6nantajien
tarjoamien etuuksien turvaa-
vuuteen siiiitiimiillii pakolli-
seksi erilaisia vakuusrahas-
toja kuten USA:ssa tai luotto-
vakuutuksia kuten Saksassa.
Isossa-Britanniassa pohditaan
parhaillaan hallituksen aset-
tamassa komiteassa, rniten
tyonantajan jdrjestirnien
etuuksien turvaavuutta sielld
voitaisiin parantaa.

Yksi julkisen vallan keino oh-
jata ty6nantajien elikejiirjes-
tehnid on edistilii verotuksen
avulla rahastoivien jdrjestel-
mien syntymistii ja siiiidellii
rahastojen sijoitustoimintaa.
Eliikej iirjestelmit palvelevat
tiill6in usein laajernpia kan-
santaloudellisia intressej6.
T6ltd osin puhujat eivdt usko
eri rnaiden toimintalinjojen
l6hentymiseen ldhitulevai-
suudessa, vaikka EY saattaa
siihen pyrkie.

Sosiaalipoliittisina tavoitteina
esitelm6itsijdt mainitsivat
pyrkimykset miesten ja nais-
ten etuuksien yhdenmukais-
tamiseen Euroopassa. He ko
rostivat kuitenkin, ettd \rsees-
sii on eurooppalainen kehitys,jota ei ole vielii ndhtiviss6
muualla,
Muina ajankohtaisina tavoit-
teina he toivat esiin ty6nteki-
jdiden tasa-arvoisen kohtelun
etuusjdrjestelmissd, kun ky-
seessii on osa-aika vs. kokoai-
katy6, korkeapalkkaiset vs.
matalapalkkaiset j a tuntipalk-
kaiset vs. kuukausipalkkaiset
ty6ntekijiit.

T!6nantajien ndk6kulmasta
er6s oleellinen$s5rmys on se,
minkdlainen on heiddn j6rjes-
tirn5nsd eliiketurvan verotus-
kohtelu: miss6 mddrin vero-
tus tai verohelpotukset koh-
distetaan vakuutusrnaksui-
hin, sijoitusten tuottoon ja
maksussa oleviin etuuksiin.
Useissa maissa on tdss6 tapah-
tunut muutoksia, joihin ty6n-
antajat alustajien mukaan
ovat reagoineet nopeasti.

Kun muutokset ovat olleet
ty6nantajan kannalta ep6-
edullisia, on etuusjdrjestelmii
lakkautettu tai etuuksia lei-
kattu. Tlontekijit ovat rne-
nett6neet etuuksiaan ja valtio
verotuloja joiden lis66misti
muutoksella usein alunperin
tavoiteltiin. Toisaalta jotkut
liikeeldrndn keskukset kuten
Lontoo, Luxemburg ja Dublin
ovat harkinneet erit5risiii vero.
tuksellisia keinoja eldkerahas-
tojen houkuttelemiseksi alu-
eelleen.

Monissa maissa, joissa on ra-
hastoivia lisdel6kejdrjestel-
rni6, on ratkaisernatta kenelle
rahastojen tuottarna voitto
kuuluu. My6s yrit;rsten oikeus
sijoittaa pemstamansa el6ke-
rahaston varoja omaan yri-
tykseen on ollut esilld. Aikai-
semmin rajoituksia on ollut
vdhdn, mutta nyt niitii har-
kitaan monessa maassa.

Maksuperusteisten (defined
contribution) jdrjestelrnien
suosio niiyttiiii kasvaneen
useissa rnaissa, Erityisesti pie.
netja keskisuuret yritykset va-
litsevat yhd useammin tirndn-
tyyppisen jdrjestelmdn, jossa
kuten puhujat totesivat riski
riittdvdstd eldkkeestd jiiii pit-
kiilti ty6ntekijdn itsensti kan-
nettavaksi.

Perinteisessd etuusperustei-
sessa jdrjestelmdssiihdn ty6n-
antaja on sitoutunut maksa-
maan lupaamansa suuruisen
eldkkeen. T!6nantajan kan-
nalta defined contribution-
jirjestelmien etuna on my6s
kustannusten parernpi ennus-
tettavuus.
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Suomalaiskorvin oli rnielen-
kiintoista kuulla, ettii puhuji-
en mukaan ty6nantajat koke
vat epdvarmuustekijdnd eri
maissa ndhtSvissi olevan pyr-
kimyksen leikata lakisddtei-
sen eliikejirjestelm6n ja ter-
veydenhuollon kustannuksia.
T!6nantaj at katsovat, ett6 vas-
tuuta eldketurvan ja tervey-
denhuollon j 6rjestdmisest6 - j a
samalla suuruudeltaan tun-
tematon kustannuserii - halu-
taan siirtii heille.

Aikainen elikkeelle siirtymi-
nen koetaan ongelmana muu-
allakin kuin Suomessa. Mahe.
rin rnukaan esirnerkiksi
USA:ssa 55 vuotta td5rttdneistd
miehistd oli vuonna 1985
ty6el6mdssd vain 39,6 pro-
senttia. T!6nantajien kannal-
ta kiinnostavaa olisi hdnen
mukaansa tietiiii, rnissS m66-
rin lisdeldkejdrjestelyt edist6-
v6t varhaista eldkkeelle siirty-
mistd.

EYln komission esitykset, joi-
den tavoitteena on siiilyttiiii
ty6nantajakohtainen el6ke.
turva EY:n sisdlld muutetta-
essa, eivdt ole toistaiseksijoh-
taneet toimenpiteisiin. Tdstd
hitaudesta johtuen Englanti ja
Irlanti ovat etsimdssd kahden-
vdlistd ratkaisua lisieliketur-
van sdil5rmiseksi ndiden rnai-
den v6lilli muutettaessa. |os
tiissii onnistutaan, saattavat
muut maat yrittiiii per6ss6.

T!6ntekij6iden nik6kulrnas-
ta puhujat pitivit ttirkednd
valinnanrnahdollisuuksien li-
s66mist6 ty6nantajien tarjo-
amiin etuuksiin. "One size fits
all" -ajattelusta pitdisi siirtyii
tarjoamaan etuusvaihtoehto-
ja. Tiimii edellyttdd, ettii julki-
nen valta tukee tdllaisiajdrjes-
telyjS kiiytettSvissd6n olevin
ohjauskeinoin.

Sukupuolten tasa-arvoon liit-
tyv6t kysymykset ovat jatku-
vasti esilld ty6nantajien j64'es-
tdm5ss6 eldketurvassa. Han-
kalimpia tdlt6 kannalta ovat
defined contribution-j drjestel-
mdt. |os n6istd halutaan mak-
saa miehille ja naisille yhtd
suuria etuuksia, on naisten
vakuutusmaksujen oltava pe
riaatteessa suuremmat kuin
miesten, koska naisten odotet-
tavissa oleva elinikd on pi-
dempi.

USA:n korkein oikeus ja EY:n
tuomioistuimen julkinen asi-
anajaja (Advocate General)
ovat kuitenkin katsoneet, ettd
sek6 eldkemaksujen ettd mak-

settavien eldkkeiden tulee olla
samat miehillii ja naisilla.
USA: n kokemukset osoittavat,
ettd t6md on usein kdytdnn6s-
sd merkinn5rt miesten el6kkei-
den pienen$rrnisti. EY:ssd itse
tuomioistuin ei viel6 ole otta-
nut asiaan kantaa.

Maittain poirnittua
Tdnd vuonna my6s maakoh-
taiset istunnot olivat korkeata-
soisia. Eugenio Gazzani kertoi
Italian sosiaaliturvajErjestel-
mdn uudistuksista, jotka kos-
kevat sek6 lakisddteisii ettti li-
sielEkejdrjestelmid ja julkista
terveydenhoitoa. Lakis66tei-
sissd eldkejdrjestelmissd el6-
keikii nousee ensi vuoden
alusta alkaen asteittain vuo-
teen 2002 mennessd miehillii
60:std 65:een ja naisilla 55:std
60:een vuoteen. Eldkeoikeu-
den saamiseksi tulee vakuu-
tusaikaa olla entisten 15 vuo,
den sijasta 20 vuodelta. Tiimii-
kin muutos tulee voimaan as-
teittain niin, etti tim6n vuo-
den alusta aika on 16 vuotta ja
tiiydet 20 vuotta vuonna 2001.
My6s eldkkeen laskenta-
siiiintdii ja indeksitarkistus-
rnenettely6 on muutettu,

Saksan asiantuntija Burkhard
Ftirer kertoi, ett6 EY:n komis-
sio on arvostellut Saksaa siit6,
ettd ty6nantajakohtaisissa eld-
kejdrj estelmiss6 eldkeoikeu-
den siilyrninen edellytt66 10
vuoden palvelusaikaa ja 55
vuoden ikdd. IGiteereitd pide-
t66n liian tiukkoina. Arvoste.
lua on herdttdn5rt rny6s se, ett6
vapaakirjoihin ei tehdi indek-
sitarkistuksia. NAiden katso.
taan est6vdn ty6voirnan va-
paata liikkurnista sis6mark-
kinoilla.

Ison-Britannian alustajat Da-
vid Tlevor ja Bob Bridges piti-
viit nykyisten lakisddteisten
etuuksien rahoittarnista tule
vaisuudessa mahdottomana.
|o nylgrisin eurooppalaisittain
rnatalan lakisSdteisen turvan
leikkaaminen on ollut esilld
Ison-Britannian lehdissd ylei-
semminkin. Alustajien mu-
kaan nylgrisen laman aikana
my6s ty6nantajat ovat leikan-
neet jirjestimidnsd listitur-
vaa, Tarye vihentSd kustan-
nuksia on my6s lisdnnyt mak-
superusteisten jdrjestelmien
suosiota.

SINIKKA I.AITINEN
Eltiketuruakeshuhsen

tutkija

nuixnrunvexnsKUs
Osastop66llil*6 E sk o Prokhola
on nimitetty suunnittelu- ja
laskentaosastolle riskinarvi-
ointiptiiillik6ksi.

Esha Prokkola

Yhteys piitillild<6 J orrna Ruuhi-
rLen ort nimitetty lakiosastolle
elAkelaitostarkastaj aksi.

lormaRuuhinen

TELA
Tldeliikelaitosten Liittoon
(TEI"A) on nimitetty tiedotta-
jaksi 15.9.1995 lukien teknik-
ko Tapio Werula TELAan hdn
siirtyy Teknisten Liitosta, jos-
sa hdn on viimeksi toiminut
vanhempana asiamiehenS.
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ENGLISH SUM dIARY

After 30 years of operations,
the Central Pension Security
Institute has decided to give
up its credit insurance
business. Next year, a new
company, the Insurance
Company Garantia Ltd, will
take over.

The credit insurance
portfolio of the Central
Pension Security Institute
will be transferred upon
Garantia as of 1]anuary,
1994 and, thus, integrated
into the operations of
Garantia. Ttre main portion
of this portfolio will be
dismantled in the course of
12 years. In the future,
Garantia will rnainly be
involved in tl-e prowision of
new credit insurance.

It is especially irnportant to
Garantia that the Central
Pension Security Insdtute
provides excess of loss cover
for ttre portfolio to be
transferred. Ifthe assets are
not sufficient to cover the
claims, the Central Pension
Security Institute will come
up with the amounts
missing.

Lauri Koivusalo, who is
responsible for starting up
the operations of Garantia,
tells our rnagazine that the
new company will be able to
make a fresh start and
operate under clear econ-
omic principles. It has to
make it on its own. Garantia
is not accorded such statu-
tory "right of taxation" that
would automatically cover
the risks.

Credit insurance is insurance
provided against credit
losses. It is regarded as one of
the most difficult forms of
insurance.

Credit insurance provides
the ultirnate means of
ensuring that tl.e assets
invested for the payment of
future pensions will retain
their value. It is in a way an
internal safet5r mechanism of
the employrnent pension
scheme and its airn is to
make sure that people get
their employment pension
even if times are hard.

Cornpanies may use ttre
credit insurance furnished
by the Central Pension
Security Institute as security
for loans obtained frorn the
employment pensions
institutions. Furthermore,
credit insurance has been
used to cover the total
pension liability or pension
reseryes of the pension
foundations and funds
engaged in the provision of
statutory emplo5rment
pension insurance,

Credit insurance from the
Central Pension Security
Institute used to be a very
attractive form of insurance.
Its indisputable advantage
lied in its low costs in
relation to many other
securities, especially as tJre
company did not always
have to put up counter-
gtrarantees, at least not small
and mediurn-sized ones.

For ttrree decades, the credit
insurance business was
running well. Ttre difficulties
encountered are largelY
attributable to the economic
slurnp.

Last year, the credit insur-
ance liabilities of the Central
Pension Security Institute
arnounted to a total of almost
FIM 40 thousand million.
After the two major Finnish

comrnercial banks, it ranks
third among the business
gUarantors,

Roughly FIM 17 ttrousand
million of the gSoss liabilities
in the amount of FIM 40
thousand million has been
granted without requiring
valid securides. In insurance
terms, we talk about net
liabilip, the recovery of
which is tl:e most uncertain
should losses occur.

Around half ofthe gross
liabilities have been incurred
by the pension foundations
and funds, which, trowever,
account for much less of net
liabilities, i.e. around FIM 4
thousand rnillion.

Under the current system,
pension foundations and
funds have to obtain credit
insurance from the Central
Pension Security Institute as
coverage for their statutory
pension liabilities. And the
Central Pension Security
Institute has to furnish such
credit insurance. The Central
Pension Security Institute
has provided the pension
foundations all-inclusive
coverage, a kind of "um-
brella" coverage, ifyou like.

At the turn of the year, this
obligation to take out credit
insurance will be removed
and, therewith, the umbrella
coverage lifted. This means
that the pension foundadons
will have to obtain ottrer
coverage for their liabilities.

Pension foundations have
sufficient coverage for their
pension liabilities. However,
stricter regUlations will be
imposed in accordance with
a legislative proposal that
will be introduced in

parliament tl.is autumn. If it
is adopted, it means that real
estate owned by the employer
will be acceptable coverage
for the pension liability in the
maximum amount of 40% of
total pension liability. So far,
there have been no such
restrictions.

A spread of liability is also
otherwise the airn, in that one
operational unit rnay only
contribute 15X of pension
liability coverag:e.

T'he value of the assets of the
pension foundations will also
be subjected to stricter
control. Ttre employer has to
put up securities equalling
the contributions of six
rnonths or obtain correspond-
ing bank gtrarantees, Ttre
alternative is that the
ernployer rnakes an invest-
ment in ttre pension founda-
tion wittr its paid-up capital.
Ttrese changes shall be
irnplemented in the course of
a transitional period of three
years.

English
Eija

tratlslatton;
Puttonen
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El:ikeEetu esiin\,y lu-
pauksens{r mukaisesti
lehtemrne palstoilla
aika ajoin. Hdn on rnu-
kava, joskus hiukan
drel vanha herra, vai
rorrvako lienee, joka ni-
rnirnerkkins6 antamas-
ta suojasta esittdii rnieli-
piteit?iiin.

HYLATTY!
T!6lq;vytt6myyseliikkeiden ja yksil6llisten varhaiseliikkeiden hakemuksia joudu-
taan silloin tiilldin hylkiiiimiiiin. NAin kAy, kun elSkkeen saamisen ehdot eiviit
eldkelaitoksen mielest6 t6yty.

Hylkiysten osuus elikehakemuksista on ajan rnukana kurnrnallisesti vaihdellut.
Seitsem6nkJrrnmentiiluvulla niiden osuus nousi jyrkiisti alle \rrnrnenestii pro-
sentista noin neljdnnekseen hakemuksista. Vuoden 1978 jdlkeen lasku oli yhtd
jyrkka. Kahdeksanlgrmmentdluwulla hylk6ysten osuus pysytteli \rrnmenen pro-
sentin tuntumassa, Yhdenksdn\rmmentdluwulla se on larnan rny6tii tasaisesti
kasvanut. Naisten elikehakemuksia on koko ajan hyldtty enemrndn kuin rniesten.

Vaihtelut ovat tietysti herdttdneet kysymyksiii pAiitoskiiytiinn6n pys;rqrydestd.
Muunnellaanko elikkeen saamisen ehtoja rnahdollisesti suhdanteiden rnukaan?

Eliketurvakeskus ja Kansaneldkelaitos ovat kSSnnelleet tilastojaan suuntaan ja
toiseen ja todenneet sitten helpottuneina, ett6 kiiytiint6 ei ole rnuuttunut. Sen
sijaan eldkkeiden hakemisalttius voisi hyvinkin olla suhdanneherkkdd. Titd vain
ei voi suoraan tilastoista ndhdd.

Perusristiriita elikepidtdksissd on tietysti siin6, ettd piiiitos saa pelkdstddn kaksi
arvoa: el6ke my6nnetddn tai hakemus hyliitiiiin. Ihmisen tyttkylry puolestaan on
jatkuva rnuuttuja, jossa harvemmin tapahtuu selkeitd hyppliyksiti.

VarhaiselSkkeiden tutkijoille on pikkuhiljaa muodostunut kdsi\zs, ettii ty6}grvytto-
rnyyseldkkeeen, yksil6llisen varhaiseldkkeen ja tyott6myyseliikkeen saajat eivet
kovin paljon poikkea toisistaan. Ihmiset, jotka syrjiiytyvdt ty6rnarkkinoilta, hake
vat sellaista el5kett6, jonka he varmimmin uskovat saavansa. Monissa tapauksissa
tydtt6myyselikkeelle jtiiivii henkild 'zoisi yhtti hyvin perustein hakea yksil6llistii
varhaiselSkettii tai jopa varsinaista ty6lqrvyttdmyyselSkettd.

Luultavasti laman aiheuttamat taloudelliset vaikeudet ja henkil6kohtaiset vas-
toinkdymiset todella lisSdvlit sairastavuutta tai ainakin vds5rmyksen ja burn-outin
tuntemuksia. Tdllaiset vaivat taas eiviit ole yhtii ilmeisesti eldkkeeseen oikeuttavia
kuin selke6mmdt somaattiset sairaudet. Sarnantapaiset erot voivat myos selitt66
miesten ja naisten erilaista kohtelua.

Ntimii pohdinnat johtavat tulkintaan, joka ei vSlttdrndttd ilahduta eldkep66t6sten
tekij6itii. Ptiiit6skiiytlint6 pysyy samana vuodesta toiseen, mutta larna ei rnyoskddn
tuota varsinaisesti perusteettomia hakemuksia. Perusteet vain ovat erilaisia, ja
ihmisten ty6kyky voi laman puristuksessa heiketd eri syistd kuin suotuisampina
aikoina ja paremmassa tyollisyystilanteessa.
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Sukupolvet
vastakkai n eldkkeistd?

Tyrieldkepdivilli pohditaan sukupolvien vdlisti tulon-
jakoa. Aiheesta alustavat Helsingin Yliopiston profes-
sori Timo Airaksinen ia Eldke-Kansan toimitusjohtaja
AlttiAurela.

Eldketurvakeskuksen tutkiia Bo Lundqvist kysyy "Mu-
rentaako tyritt<imyys el6keturvan?" ja sosiaali- ja ter-
veysministeririn hallitussihteeri Tuulikki Haikarainen
selvittdS kehittei!!5 olevia sosiaalivakuutusuudistuk-
sia.

Pdivd huipentuu keskusteluun aiheesta "Paljonko va-
roja halutaan kdyttdi el5kkeisiin?". Paneelissa asiaa
puntaroivat llmarisen toimitusjohtaja Kari Puro, valtio.
varainministeri<in ylijohtaja Sixten Korkman ja Eldke-
tu ruakeskuksen varatoi m itusjohtaja Jou ko Si rkesalo.
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