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KATSAUS
VUODEN 1992

ELAKETURVAAN
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Toimitusjohtaja Kari Puron
mielest6 ulkomailta kisin
ty6eliikevakuutusta ei voi tarje,
ta. Siinii asiassa olisi ollut mah-
dotonta tehdd
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Ruotsin sosiaaliturvaj drjestel-
md on muutoksen kouiiss-a sekd
nykyisen laman ettd tulevien
vuosilgrmrnenien ku stannuson-
gelmien vuoksi.
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POHJOISMAI NEN ELAKETURVA
- KEHITYS JA UUDET HAASTEET

MITEN YRffTAJA
LOPETTAA?

El6keturvakeskus
tutkimuksen siit6,

taksi haastateltlln yrittflj6-
jflrJest6Jen johtohenftti6it&. -
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TYOVOIMAKUSTANNUKSET
ELAKETURVA

Viilillisiri tyovoimakustannuksia on
viinte aikoina rnonissa puheissa ja
kannanotoissa pidetty todellisina
tuomiopziivrin enkeleini. Ne kaata-
vat koko kansantalouternme ja sy6k-
sevit Suomen kansan pohjattomaan
kurjuuteen ja sanoin kuvaamatto-
rnaan htipeiifi,n.

Onko ndin? Yritystoiminnan kannal-
ta luulisi rnerkitystri olevan ptizioma-
kulujen ohella ennen kaikkea ty6-
voiman kokonaiskustannuksilla. ]osty6voiman kokonaiskustannukset
nousevat liian korkeiksi, 116 pakenee
rnuualle. Merkitystd ei ole sillti, mi-
ten knstannukset jakautuvat palk-
koil'rin ja viilillisiin kustannuksiin.
Toisaalta on myonnettdv5, ettti rnuu-
tostilanteissa vdlilliset tlrovoirnakus-
tannukset aiheuttavat ongelmia.

Tfioreet vertailut Suornen tydvoima-
kustannuksista kertovat, ettd Suomi
on teollistuneiden maiden joukossa
suhteellisen halvan Qrovoirnan rnaa.
Markan kurssin heikkenemisen
myotri suomalaiset ovat alentaneet
elintasoaan ja tyonteko Suornessa
pfr rj riri kansa inviilisessii kilpailtr ssa.

'ld,stri hr.rolirnatta el inkeiIrotoiutin-
nan vaikeuclet eivzit nriytii lopprrvan.
Uusia siiiistokohteita etsitririn ja eh-
clotetaan ),hten.iiin. Katseet kirinty-
v:it t:illoir-r jatkuvasti eliketurvaan ja
erityisest i tyoelri kkeisiin.

Syksyn tulopoliittisessa ratkaisussa
sovittiin tiirkeistii tyoeltikettrrvan
muutoksista, jotka pitkrilki aikaviilil-
ld rnerkittdviisti pienentdvdt eldke-
kustannusten kasvua. Muutokset
ovat todella rnerkittiivid, mutta ne
vaikuttavat hitaasti. On tdrkeii pai-
nottaa, ettei hyvdssd eliikejdrjestel-
mffssd muunlaisia muutoksia saisi
tehdiikiiiin. Nopeasti vaikuttavat
sdiist6toimet tekisiviit niin rajttja
muutoksia ihmisten toirneentu-
loon, ettd ne viirijriiimrittti tuhoaisi-
vat luottarnuksen koko eliiketur-
vaan.

Toukokunssa kriytiin keskustelua
tyoekikevakuutusrnaksttn tasosta
vuonna 1994. Velilliset tyovoima-
kustannukset olivat taas peikkona.
Vaikka ty6voiman kokonaiskustan-
nukset ovatkin elinkeinotoiminnan
kannalta ratkaisevia, vdlillisiin ty6-
voimakustannuksiin liittyy vakava
uhkatekijd. Vdlilliset ty6voimakr.rs-
tannukset tavallaan eltivrit ornaa eki-
rnriinsd. Niiden rnuutokset ovat kyt-
kyksissri niilld rahoitettaviin etuttk-
siin ja tiistri johtuen viililliset tyovoi
rnakustanntrkset voivat nortsta,
vaikka palkkakustannttkset pitlcttiii
siin hywir-r kurissa.

Eri tekijoistri johttren tyovoitrt:rktts-
tannukset uhkasivat tulevana vuo
den vaihteena nousta niin tuntuvas-
ti, ettd toiveet latnan voittaurisesta

olisivat vaarantuneet. T!6nantajien
tyoel rikernaksut ovat huomattava osa
tyovoirnakustannuksia. El6ketur-
van jdrkevillii, ty6eldketurvan perus-
teita rikkomattomilla muutoksilla
tyoeldkernaksujen korotuspaineisiin
ei voida nopeasti vaikuttaa.

Tiirnin vuoksi esille nousi myos aja-
tus ottaa velkaa tyoelikerahastoista,
eli sirit6S poikkeuslaki ty6eldkemak-
sujen vdliaikaisesta alentamisesta ja
siitd, miten syntyvd vajaus tulevina
vuosina peritddn takaisin. Tdllainen
ratkaisu olisi ehdottomasti parempi
kuin lainmuutos, jolla yritetiiiin no-
peasti pienentdii eliikemenoja.

Ratkaisun uhkatekijdt on kuitenkin
syy'td ottaa esille. Vakava vaara on,
ettii vriliaikaisen maksunalennuksen
kautta ajaudumrne tilanteeseen, jos-
sa elSketurvan tasosta joudutaan tin-
kimdin. Timii on sikdli sangen huo-
no lopputulos, etti kansainvdlisesti
vertaillen elSketurvamme on vain
keskitasoa ja meilki on pitkilld aika-
viilillii tiysi rnahdollisuus ylliipitii5
nykyistd 60 prosentin eldketurvaa.

Trillaisissa tilanteissa pitdd aina poh-
tia monia vaihtoehtoja. Eik6 tyo-
eliiketurvan 60 prosentin taso ole
tyontekijille niin tdrkei asia, ettd se
kannattaisi vannistaa vaikka vdliai-
kaisella palkan pienenerniselld tai
a ntarnalla lainaa ty6nantajalle.
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Kokenut ja taitava neuvotteli-ja tuntee vastapuolensa ta-
voitteet ja tavan ajatella. Niin-
pd Ilmarisen toimitusjohtaja
Kari Purolla on varsin 5rm-mirtdvdinen kdsit5rs siit6,
miksi ty6elEkkeemme hiert66
kivenmuruna keskieurooppa-
laisessa kiiltonahkakengesse.

-Suomen ty6eldkevakuutuk-
sen ja Euroopan Yhteis6n vdli-
nen ristiriita on aito, ymmffr-
rettiivist6 syistii syntynyt. Eu-
roopan yhteis6n kannalta l6h-
tokohtana on yhteismarkki-
noiden tavoite, jolloin EY:n
perusperiaatteiden mukaan
my6s vakuutuspalvelut voisi-
vat liikkua vapaasti yli rajo.
jen.

Ongelman ydin on siind, ettd
eurooppalaisittain ajatellen
Suomen ty6eldkevakuutus on
poikkeuksellisesti jdrjestetty.
Keskeisti lohkoa, sosiaaliva-
kuutusta, hoitavat yksityiset
yhti6t, jotka toimivat liihellii
vatririkovalcuutus ryhmittymiii.
-Tilanne oli ongelrnallinen,
mutta ongelman kdytinn6n
merkitystd on Suomessa ehkii
liioiteltu, sanoo Puro.

-Brysselin kiinnostus Suornen
ty6eliikejiirjestelmdd kohtaan
on ollut ldhinnd teoreettista
laatua. Todellista kaupallista
kiinnostusta Suornen ty6elii-
kevakuutusrnarkkinoita koh-
taan ei ndillA niilgrrnin juuri-
kaan esiinny. Markkina-alu-
eemme on pieni ja kylldstetty.

|oka tapauksessa iloinen uuti-
nen oli se, ettd Brysselissd saa-tiin neuvottelutulos, jonka
mukaan Suomen tySeldkeva-
kuutus on sosiaaliturvaa ja

Kari Puro EY-neuvotteluista:

YKSI RATKAISU
MAHDOLLINEN

TYOELAKKEET
PYSWAT

SUOMESSA
-Uskoin kokoaian, etti Brysselissi l6ytry ratkai-
su, joka tyydyfiiie seki yhteismarkkinoiden int-
rcssit etki omamme. Kuitenkaan ulkomailta k5-
sin ei ty6elSkevakuutusta voi tariota. Si i n5 asias-
sa olisi ollut mahdotonta tehd6 my6nnytyksiS,
sanoo Kari Puro, Suomen EY-neulotteiilbiaen
taustatuki sosiaalivakuutusasioissa.

Eo

6.I
)l
o

sellaisena jiitetiiiin kolmannen
henkivakuutusdirektiivin ul-
kopuolelle. T!6el6kkeitd ei siis
alisteta yli rajojen tapahtuvalle
kilpailulle. Neuvottelijamme
voivat onnitella itseidn osavoi-
tosta rnatkallaan kohti Euroo-
pan Yhteis6n tdysjdsenyyttS.

Visio yhteisistii
vakuutus-
rnarkkinoista
EY:ssd pyritiin henkivakuu-
tusdirelctiivien avulla toteutta-
maan mahtavaa visiota yhtei-
sistd vakuutusmarkkinoista.
Tdmdn vision mukaan koko
Euroopan Yhteis6 ja talousalue
olisivat yhtii ja samaa mark-
kinointialuetta.
-Ldhestyrnistapa on aivan uu-
dentyyppinen. Sen mukaan
riittiiii, jos vakuutusyhti6 ha-
kee ja saa toimiluvan oman
maansa viranomaiselta. Tiim?i
toimilupa pdtee sitten koko yh-
teis6n alueella. Samalla tavalla
myos valvonta tulee vakuutus-
yhtion kotimaasta, Puro ker-
too.

Toisin sanoen esimerkiksi
kreikkalainen vakuutusyhti5
saisi toirnilupansa Ateenasta si-
kdldiseltd viranomaiselta, joka
rnaan lain ja tavan mukaan val-
voisi yhti6n toirnintaa ja va-
kuutetun etua.

Alkuun tdrnii kuulostaa rohke-
alta kun on lqysymys sellaisesta
tuotteesta kuin mitd vakuutus
on. Vakuutustuotteen olemus
on ostajalleen lupaus mSiird-
t5ristd rahasuorituksista miidr6-
tyissii tilanteissa, jotka sitten
realisoituvat tai eivdt. Luotetta-
vr,lus on tuotteen tiirkein laa-
tuominaisuus.
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-EY:ssd luotetaan siihen, ettd
vakuutustoiminta j a valvonta
ovat riittdvdn samanlaisia eri
jdsenmaissa. Pyrkimys yh-
denmukaistaa eri maiden va-
kuutusjdrjestelmiA on osoit-
tautunut toivottornaksi. Siksi
on piiiidytty tillaiseen kon-
septiin, Puro sanoo.

-EY:n kehittely vakuutuspal-
velujen suhteen on aivan ai-
nutlaatuista maailmassa. Ei
edes Yhdysvalloissa tarjota va-
kuutuksia yli osavaltioiden ra-
jojen. Sielliikin vakuutusyh-
ti6t tarvitsevat kultakin osa-
valtiolta toimiluvan voidak-
seen tarjota vakuutuspalvelu-
ja sen alueella.

Suuria vahinkovakuutusris-
kejd on jo pitkiiiin voitu va-
kuuttaa ympiiri maailmaa.
Euroopan Yhteis6n alueella
on voitu ottaa muunlaisiakin
vakuutuksia toisesta rnaasta,
mutta vakuutuksia ei ole voi-
tu markkinoida toisen jdsen-
valtion alueella. Esimerkiksi
saksalaiset eivdt ole saaneet
mainostaa eldkevakuutuksi-
aan suoraan hollantilaisille.

Kaksi henkivakuutusdireliitii-
viii oli voimassa silloin, kun
ETA-sopimusta alunperin
neuvoteltiin. Tiill6in Suomen
tydeldkevakuutus avattiin eu-
rooppalaiselle kilpailulle. Ul-
komaiselle vakuuttajalle an-
nettiin mahdollisuus tulla toa alta.
Suorneen, hakeaja saada t66l-
lii toimilupa ja harjoittaa tyo T!6eliike
eliikevakuutusta sarnoin peli- on sosiaalivakuutustasddnn6in kuin suomalaiset.

Suornen keino
Kolmas henkivakuutusdirek- on ollut selitt66

Puron mukaan Suomen t5ro-
eliikevakuutus on harmaalla
alueella yksityisen ja julkisen
sektorin viilillii. Siind on piir-
teitd kummastakin. Yhteis-
kunnalliselle sosiaalivakuu-
tukselle on vierasta eliikeyhti
6iden keskindinen kilpailu ja
yhteisty6 vahinkovakuutus-
ryhmittymien kanssa seki se,
ettii yhtiot tarjoavat vapaaeh-
toisia eldkevakuutuksia.

Brysselissd epiiiltiin, etti kau-
palliset vakuutuslajit saisivat
kilpailuetua yhteisty6std la-
kis66teisen vakuutuksen
kanssa. Brysselin epdluuloja
lisdsi tieto, ettd suomalaiset
ty6eliikeyhti6t harjoittavat
tyoeldkevakuutusta osittain
omalla vastuulla. Niinhiin te'
kevdt kaupalliset vakuutus-
yritykset.

Epiiilyt ovat hdmmentiivid
meille suomalaisille, jotka
usein kuvaamme ty6eliikejdr-
jestelmdi ainuflaatuisen hie.
noksi rakennelmaksi. Pidtim-
me sen hallintoa malliesi-
merkkinii siitd, miten yksityi-
nen sektori pystyy tehokkaas-
ti ja edullisin kustannuksin
hoitamaan julkisia tehtiviii.
Olemme tuhansia kertoja to
distaneet, miten hajautettu
hallinto on parempi kuin kes-
kitetty organisaatio. Alkuvuo-
desta niiytti, ettd Brysselin by-
rokraatit ovat vetdrnissi mat-

puolustautua
kaikin tavoin,

mycis yhteisty6 KELA:n kans-
sa eli ennakkoilmoitusmenet-telyt ty6tqgvytt6myysratkai-
suissa sek6 verotukseen liit-
tyvdt asiat.

-Erittiiin tdrked niik6kohta on
ty6eldkkeiden rahoitustapa,
se, ettd maksutaso haetaan ja
vahvistetaan ennakolta niin
ettd eldkkeiden maksamisessa
tdrked tasausosa tulee otetuk-
si riittdvdn suurena huorni-
oon. fos ty6eliikevakuutus oli-
si tdysin kaupalllista, ei mak-
suja voisi eikd saisi mddrdtd
etukiteen.

Nykyiset maksettavat elSke-
suoritukset tulevat suurelta
osin tasauksesta eli ne kustan-
netaan yhteisvastuullisesti.
Niiin maksetaan mm. van-
himpien ik6luokkien van-
huuseliikkeet, kaikki indeksi-
korotukset, suurin osa perhe.
eldkkeistd ja ty6tt6rnyyseliik-
keistd sekii pientySnantajien
palveluksessa olleiden tyt ky-
vytt6myysel6kkeet.

0n mahdotonta kuvitella, et-
ti ulkomainen vakuutusyhti6
osallistuisi vanhojen el6kkei-
den maksamiseen.

Ulkomaisia vakuutusyhti6ith
ei voisi edellyttiiii osallistu-
maan tasaukseen ja yhteisvas-
tuuseen. Ulkomaiset vakuu-
tusyhti6t toimisivat rahastoi-
malla tulevia eliikkeiti varten
laskennallisesti riittiivdn m66-
rdn vakuutusmaksuja. Ndin
ne voisivat tarjota ty6eldkeva-
kuutusta halvemrnalla kuin
tasaukseen osallistuvat koti-

vahvistaisi estel-
man
tA, mutta olisi aiheuttanut
niin vdhiin rnuutoksia nylqli-
seen jdrjestelm6iin kuin mah-
dollista.

Haastatteht
Pirl*a Jd(tsheliiinen

tiivi ei ollut ETA-sopimusta
solmittaessa voirnassa, mutta
sen sisdlt6 kyll6
My6hemmin EY:n
tettiin, ettd direktiiviii pitiiisi
soveltaa Suomen ty6el6keva-
kuutukseen. Suomalaisille se
oli epdmiellyttiivii ylliitys.

Eurooppalaiset
epiiluulot
Kolmas henkivakuutusdirek-
tiivi koskee kaupallisesti har-
joitettua vahinko, henki- ja
eldkevakuutusta. Missiidn
muualla kuin Suomessa se ei
mitenkddn sivua sosiaaliva-
kuutusta. Muualla sosiaaliva-
kuutus on selkedsti yhteiskun-
nallista toimintaa.

etti ty6eliikevakuutus on
keinen osa suomalaista

maiset vakuuttajat. Rajojen yli
tapahtuva kilpailu tekisi ty&
eldkejirjestelmin entistdkinsosr-

riippuu ratkaisevasti ty6el?ik-
keistS.

-Sosiaalivakuutusta voi har-

kes-

tunnettiin aalivakuutusta. Sosiaaliva- epivarmemmaksi ja horjut-
taisi luottamusta siihen.taholta esi- kuutus on kunkin EY:n jiisen-

maan sisdinen asia. Suomessa
ty6eldkevakuutus kattaa kaksi Yhte tdrkefikolmasosaa eldkemenoista, jo-
ten vanhusten toimeentulo kuin maatalous

EY-neuvotteluissa Suomen Miten, sitii hdn ei kerro. -|otain
sellaista se olisi ollut, mikd

joittaa vain Suomessa toimiva
yhti6. |o suomalaiseen ty6el5-
kevakuutukseen olennaisena
kuuluva ty6markkina\rtken-
td tekee mahdottomaksi hoi-
taa ty6elSkevakuutusta ulko-
mailta kdsin, Puro korostaa.

ty6eliikevakuutus nostettiin
asiaksi, joka merkitykseltiiiin
on meille yhtd tdrked kuin
maatalouspolitiikka ja alue-
politiikka.

Varsinkin palkansaajajdrjes-
t6t korostivat ty6eliikejiirjes-
telmdn turvaarnisen mer-
kitystii. Eriidnii keinona pal-
kansaajajiirjestdt ovat esittii-
neet lainmuutosta, jolla el6ke-

4

Samaan suuntaan vaikuttaa

rvorr-Arr rl:

vakuutusyhti6t tehtdisiin
kaikki yhti6muodoltaan kes-
kiniiisiksi. Nylqyisin osa eldke.
vakuutusyhti6itd on osakeyh-
ti6rnuotoisia, keskiniisid ovat
esirnerkiksi El6ke-Varma.

Palkansaajajirjest6jen mu-
kaan keskindisyys korostaisi
ty6eliikejiirjestelmdn sosiaali-
vakuutusluonnetta.

Poydiillii oli my6s keskustelu
siitd, ettd vahinkovakuutus-
yhti6iden ja elikevakuutus-
yhti6iden vdlinen side pitdisi
katkaista. Suomalaisessa toi-
mintatavassa yhteistydlli on
kuitenkin vankat perustat, en-
nen muuta se, ettd ty6eliikeyh-
ti6ilte puuttuu paikallispalve
luverkosto. My6s yritysasiak-
kaan kannalta on etu saada
kaikki vakuutuspalvelut sa-
rnanaikaisesti.

Puron rnukaan Brysselistd ei
ole esitett5r mit66n vaatimuk-
sia, ett6 meidin pitiisi rnuut-
taa ty6eliikejirjestelmdn hal-
linto- tai ornistussuhteita. He
vain pohtivat asiaa vapaan kil-
pailun kannalta.

Sen verran ty6eldkeyhti6iden
asioihin puututtiin Brysselis-
sd, etti vapaaehtoiset vakuu-
tukset tulee siirt66 muualle
ty6eliikeyhti6istd. Muutos ei
ole iso, koska niiden vakuu-
tusten merkit5rs yhti6iden toi-
mintojen kokonaisuuden
kannalta on melko vdhdinen.

Sekiiin mahdollisuus ei saa-
nut Puroa kalpenemaan, ettd
kolmas henkivakuutusdirek-
tiivi sittenkin olisi ulotettu
suomalaiseen ty6eldkevakuu-
tukseen.

-Suomi olisi tietenkin suojau-
tunut lainsdiiddnt6d muutta-
malla.



|oku viisas ajattelija on joskus
perustellut kiinnostustaan tu-
levaisuutta kohtaan otsikon
tavoin. Synkkd lama, joka
nokkii silmid ja korvia jatku-
vasti, kaventaa helposti nEkG
kulmaamme. Suomen histo-
riassa ovat edelliset sukupol-
vet kokeneet nylryisti kovem-piakin aikoja. Kokemusten
perusteella on ainakin tdhdn
asti jokaista taantumaa my6s
seurannut uusi nousukausi.
Suhteellisuuden tuntua la-
maan voi etsi6 seki mennei-
slydestE ett6 tulevaisuudesta.

Larnan jatkurninen pitk66n
pakottaa tietysti koko yhteis-
kunnan pohtimaan olemassa-
olonsa perusteita. 199Gluvun
loppu jtitttid varmasti rnelkoi-
sia arpia sieluihin ja my6s
suornalaiseen hyvinvointiyh-
teiskuntaan. fatkossa ihmiset
ja yhteis6t ovat luultavasti en-
tist6 varovaisempia ja viilttii-
vdt riskejd. Markkinatalous,
jossa viltetddn riskej6, voi to-
sin tuntua aika viiritt6rniiltii ja
epidynaamiselta paikalta.

Hyvd keino laman karkotta-
miseksi rnielest6 on antaa mie
likuvituksen lentd[ vapaasti
ja kurkistella vuosituhannen
vaihteen taakse. En tarkoita
nyt ty6tovereitten l6hes pdi-
vittdin tekemid vuoteen 2050
tai perdti 2050 asti ulottuvia
ennusteita, joissa midrdt${en
oletusten perusteella tarkas-
tellaan joidenkin eltiketur-
vaan liittyvien suureiden ke'
hitrymisti.

Eipd silti, kannattaa varmasti
n6iden ennusteiden tietoja
kAyttAe hyviiksi tulevaisuu-
den tutkirnuksen taustama-
teriaalina. Paljastuuhan vii-
meist66n niistd maamme
vdest6rakenteen vinous, joka
tavalla tai toisella vaikuttaa
moneen asiaan. T\rlevaisuu-
den tutkimus pyrkii kuiten-
kin selvittdmiiiin sitii, mitii tiil-
laisten ennustettavissa olevi-
en asioiden ympdrillE voisi
olla. Tiillii tavalla voi l6ytyti
ylliittiivii asioita. Pitiiik6 esi-merkiksi ulkoavaruudesta
tulleen olion tekemdstd ty6st6
maksaa TELmaksuja? Entd
miten onnistuu ty6el6kkeen
maksaminen, jos kiyt6ssi ei
en66 ole minkidnlaisia mak-
suvdlineit6?

KIMMO NORRMEN
Eliiketuruakcshuhsen

tuthija

II

T\rlevaisuutta voi tutkia mo.
nella eri tavalla. Varsinaisia
tutkimusmenetelmii ovat
muun muassa tulevaisuustau-
lukkomenetelmii, delfoi-tek-
niikka, tulevaisuusverstas ja
ristivaikutusanalyys i. Ytrteistd
menetelrnille on se, ettd tulok-
set perustuvat usean ihmisen
yhteisty6h6n ja pohdintaan.
On vieli kerran muistutetta-
va, ettd tulevaisuuden tutki-
mus ei ole varsinaista tieteel-
listd ennustamista, vaan mah-
dollisten tulevaisuuskuvien
etsimistE. T\rtkimus keftAA
luonnollisesti hyvdkseen nor-
maaleja tieteellisen maail-
mankatsomuksen tuloksia ja
periaatteita.

T\rtkimuksessa kannattaakeyftAe mahdollisimman
rnontaa eri ldhdettii ja ainakin
alkuvaiheessa antaa rnieliku-
vituksen lentdd vapaasti. Par-
haimmillaan ryhmiity6sken-
telyon hedelmdllistd, ja samal-
la jokainen yhteiso voi hioa
yhteisid ndkernyksid tulevai-suudesta. Tulevaisuuden
mahdollisista palasista koo-
taan lopuksi vaihtoehtoisia tu-
levaisuudenkuvia, jotka sisdi-
selti rakenteeltaan ovat joh-
donmukaisia. Ttissd vaiheessa
joudutaan rny6s pohtimaan
vaihtoehtojen toteutumisto-
denndk6isyyksid. Hyvin usein
tutkimuksessa rakennetaan
organisaatiolle perus-, tavoite
ja uhkaskenaariot.

T\-rlevaisuuden tutkirnuksen
tulosten arvoa ei voi mitata sil-
16, miten eri vaihtoehdot toteu-
tuvat. T\rtkimuksen arvo on
siin6, ettd tutkirnusprosessin
aikana ja sen j6lkeen tulevai-
suuden vaihtoehdot jiisenty-
vdt mielekk66ll6 tavalla - aina-
kin paremmin kuin ennen tut-
kimusta. Organisaatiolle tule
vaisuuden tutkirnuksen tekee
arvokkaaksi my6s se, ettii tule
vaisuuteen voidaan vaikuttaa
ornilla teoilla. T\rlosten yhdis-
tdminen strategiseensuun-
nitteluun ja organisaation
muuhun toimintaan onkin
seuraava luonnollinen vaihe
tutkimuksen jilkeen. On sit-
ten lgrseessd yksil6, yritys tai
vaikkapa eldkej6rjestelmi.

T\rlevaisuushan alkaa heti ja
jatkuu...... Niin, minne se jat-
kuu?

la tt t!

VIETAMME LOPUT ELAMASTAMME
TULEVAISUUDESSA

Maailmasta ldyt)ry kuitenkin
eldketurvan lisdksi my6s luke
maton m66r6 muita kohteita,
joiden tulevaa kehitSrstii voi
tarkastella. |onkin alan, vaik-
kapa politiikan, kulttuurin,
biologian tai fysiikan tutki-
minen voisi olla mielenkiin-
toista. Vaihtoehtoja tarkaste-
lutasoksi on my6s monia. Yh-
teis6tason sijasta voisi jokai-
nen vaikkapa rakennella
omia yksil6tason tulevaisuu-
denkuviaan vuonna 2020. Sa-
malla voi skenaarioille my6s
keksiii enemmdn tai vihem-
mdn hauskoja nimi6.

Sain kevddn aikana mahdolli-
suuden tutustua tulevaisuu-den tutkimuksen menetel-
miin, kun osallistuin Helsin-
gin yliopiston Lahden tutki-
mus- ja koulutuskeskuksenjiirjesttimiille Monimuotoi-nen tulevaisuus -kurssille.
Kurssi oli rnonimuotoinen
my6s siten, ettii kdyt6ssii oli
erilaisia opetusmenetelmid
kaseteista ja kirjoista aina nel-jdn paikkakunnan yhteisiin
teleistuntoihin asti.

T\-rlevaisuuden tutkimuksen
yleisend liht6kohtana pide
t6iin sitii, ett6 tulevaisuutta ei
voida ennustaa eiki tulevai-
suus ole ennalta miiiriittyii.
Tulevaisuuteen voidaan

yleens6
linnoilla

vaikuttaa omilla va-
ja teoilla.

Thlevaisuuden tutkimuksen
avulla varaudutaan erilaisiin
mahdollisiin tulevaisuuksiin
havaintojen, mahdollisten ha-
vaintojen ja niiden yhdistel-
mien avulla. T\rtkimus auttaa
yksinkertaisesti organisaatioi-
ta sopeutumaan muuttuvaan
maailmaan. Se voi palvella
my6s vdlitt6mtisti esimerkik-
si liiketoimintaa. ]os jokin It6-
Euroopan kauppaan erikois-
tunut yritys onnistui ennakoi-
maan hyvissd ajoin jiirjestel-
min hajoamisen, voi vain vil-
pittdmdsti onnitella yritystii
onnistuneesta strategisesta
vainusta. filkeenpdinhdnkaikki nEiyftiiii aina yhtii sel-
vdltd kuin lottonumerot heti
arvonnan jdlkeen.

Hyvd ystiv[ni seisoi syksyllii
1989 Berliinin muurin vieres-
sd kaksi kuukautta ennen sen
purkamista. Hdnen arveltu-
aan sen olevan nurin lgrmme.
nen vuoden kuluttua sanoivat
hdnen insin66rikaverinsa h5-
nelle naureskellen, etti hin
on aina ollut uskomaton uto.
pisti. Uskomattomia utopis-
teja tarvitaan tulevaisuuden
tutkimuksessa aina. Tlhmtit
kysymykset ja ajatukset ne
vasta viisaita ovatkin!

5TYOELAKE glll

r-l

/

l I
t:i

i
j

,&

'*R

GilI



POHJOISMAIN EN ELAKETU RVA
I KEHITYS JA UUDET HAASTEET

Artihkelt perustuu Kari Sahnism u ditd shiri aan
Pensimt Sch,ernes inthc Making.

A Comparatiae Shdy of the Scandinauian Cowttri.es.
The Centrol Pensian Securtty htstihtte. Shtdi.es 19932.

Pohjoismainen eldke-
jdrjestelmdmalli, joka
yhdistd6 kansalaisuu-
teen, sosiaaliseen ti-
laan ja ty6suoritukseen
perustuvat elakkeet, onpitkdn historiallisen
prosessin tulos. Mallis-
sa on kyetty onnistu-
neesti yhteensovitta-
maan eri yhteiskunta-
ryhmien kannat ja tar-
peet. Nyt l6hestytt6-
essd vuosisadan vaih-
detta tdm6 mallion iou-
tunut suurien haastei-
den eteen.

Pohjoismaisen eldketurva-
mallin voidaan katsoa muo-
dostuvan kolmen el6ke-
oikeuden yhdistelmdstd. Poh-
joismainen kokonaisel6kejdr-
jestelmS yhdistiiii toisiinsa
kansalaisuusmallin, avustus-
mallin ja ty6suoritusmallin.
Kansalaisuusmalli takaa eldk-
keensaajille tuloista ja varalli-
suudesta riippumattoman
eld,kkeen, avustusmalli taas
kohdentuu varattomille el6k-
keensaajille tuloharkinnan
perusteella, ja ty6suoritus-
malli takaa ty6suhteessa ol-
leille ty6vuosiin ja ansioihin/
vakuutusmaksuun sidotut
eldkkeet. Vaikka kaikki neljd

Pohjoismaata - Norja, Ruotsi,
Suorni ja Tanska - yhdistdvdt
lakisdiiteisissE eliikejdrjestel-
miss66n nim6 mallit, on mai-
den vdlilld selvdt erot siini
miti mallia ne painottavat.
Myds hallinnon ja rahoituk-
sen osalta maat poikkeavat
toisistaan, ndin erityisesti tyti
eldkejirjestelmien osalta.

Pohjoismaisten kokonaiseld-
kejdrjestelmien muotoutumi-
nen on pitkin historiallisen
prosessin lopputulos, jossa
kolmen eldkemallin yhteen-
sovitus on aiheuttanut kiistoj a
eri yhteiskuntaluokkien vdlil-
lii. Ttirkeii kysymys on ollut,
mik6 elEkemalleista on ensisi-
jainen eldketurvaa rakennet-
taessa. Erilaiset ndkemykset
eldkemallien jdrjestyksest6
leimasivat kansaneldkkeiden
uudistamista ja ty6eldkkeiden
syntymistii toisen maailman-
sodan j6lkeen.

AVr.rsTU$IA
KANSAI.AISUU$
MALLIN VIT,ISTA
KOYDENVETOA
Kansaneliikej drjestelmdt syn-
tyivdt Pohjoismaihin pitkiilti
maatalousvdest6n ja niitd tu-
kevien ryhmien taholta, min-
kd takia elEkejdrjestelmdt tuli-
vat kattamaan laajemman
vdest6nosan kuin Keski-Eu-
roopassa yleens6. My6s val-
tiollinen tai kuntatasolle ha-
jautettu hallintomalli oli yh-
teydessii itsendiseen talonpoi-
kaistoon sek6 Pohjoismaiden
perifeeriseen asemaan Euroo
Passa.

IGnsaneldkej drjestelmien luo-
misen jdlkeen niiden suurin
uudistaminen ajoittui heti toi-
sen maailmansodan jdlkei-
seen aikaan, 1940-luvun lo.
pulle ja 1950-luvulle. Kan-
sanelEkeuudistuksen ongel-
ma pelkistyi kysymykseen sii-
t6, tulisiko el6kej6rjestelmi6
uudistaa tuloharkintaisen
avustusmallin vaiko tuloista
riippumattoman kansalai-
suusmallin pohjalta. Thlisiko
valtion varoista maksaa koro-
tettuja kansaneldkkeiti vain
taloudellisesti heikoimmassa
asemassa oleville vai tulisiko
elSkkeitd maksaa jokaiselle
riippumatta hinen varalli-
suudestaan j a yhteiskuntaluo-
kastaan? Olisiko rikkaalla yh-
tilSinen oikeus eldkkeeseen
kuin k6yhiillii?
Erityisen pulmallinen tilanne
oli pohjoisrnaiselle sosiaali-
demokratialle. Sosiaaliderno-
kraatit kannattivat kansanelE-
keuudistuksen alkuvaiheessa
avustusmallin rnukaisia eliik-
keitii ja suhtautuivat kriitti-
sesti kansalaisuusmalliin,
koska tasaeldkkeiden n6htiin
suosivan parempiosaisia. Tu-
loharkinnan taas ndhtiin oh-
jaavan resurssit oikeudenmu-
kaisemmin, ldhemm6ksi puo-
lueiden perinteistd kannatta-
jaryhmdii - ty6v6est66.

Vasta useiden komprornissi-
en ja neuvotteluiden jiilkeen
sosiaalidernokraatit siirtyivtit
kansalaisuusmallin taakse.
Tdhiin vaikutti Ruotsissa am-
mattiyhdistysliikkeen seki
ruotsalaisen hyvinvointival-
tion keskeisen arkkitehdin

Krlltlna Issslalnen

Gustav M6llerin asettuminen
tasaeldkkeiden taakse. Am-
mattiyhdistysliike ajoi vahvas-
ti kansalaisuusrnallia Ruotsin
lisiiksi my6s Norjassa, koska
tuloista riippumattoman el6k-
keen katsottiin antavan mah-
dollisuuksia ty6ntekij6iden
ryhmdkohtaisen eliketurwan
laajentamiseen. Vanha tulo
harkintainen kansanelEke oli
aikaisemmin estdnyt ty6nteki-
j6iden eliketurvan kehittdrni-
sen Norjassa.

Suomen tilanne erosi muista
Pohjoismaista sik6li, ettd tiiiillE
kansanelEkeuudistus koski va-
kuutusperiaatteen ja kansa-
laisuusmallin vdlistd suhdetta,
eiki kansalaisuus- ja avustus-
mallin j6rjestyst6. T6ssi va-
lintatilanteessa suomalaiset
sosiaalidemokraatit asettuivat
vakuutusperiaatteisen kan-
saneldkejdrjestelmin kannal-
le, koska heiddn mukaansa
eldkkeiden tuli olla suhteessa
ty6ntekij6iden j a ty6nantajien
maksarniin vakuutusmaksui-
hin eikd ndistd riippumatto
mia kuten kansalaisuusmal-
lissa.

Kansalaisuusrnalli ja
poruarilliset puolueet
|os sosiaalidemokraatit suh-
tautuivat nuivasti kansalai-
suusmalliin, olivat porvarilli-
set puolueet sen innokkaita
puolestapuhujia. fokaisessa
Pohjoismaassa talonpoikais-
puolueet ja konservatiivit vaa-
tivat tuloharkinnan purka-
mista kansanelEkejdrjestelmd-
sti useammin ja johdonmu-
kaisemmin kuin sosiaalide
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mokraatit. Konsenratiivit ja
talonpoikaispuolueet esittivit
kansalaisuusmallin toteutta-
rnista Ruotsissa ja Norjassa,
maalaisliitto oli keskeinen toi-
mija Suornessa sek6 pienvilje.
lij6vdest66 ja kaupunkilibera-
lismia edustuva Radikaalinen
Venstre-puolue Tanskassa.

Kansalaisuusmallin sisdlt6-
md universalisrni ja tuloista
riippumattomat etuudet oli-
vat tdrkeit6 rnaanviljelij6ille,
koska maatilaomaisuus ei tdl-l6in vaikuttanut elEkkeen
m65r66n. Lisiiksi kansalai-
suusmalli perustui p66osin
verorahoitukseen, joka oli
edullinen maatalouden har-
joittajille, sill6 heiddn ty6tu-
lonsa jdivdt useinkin varsin
pieniksi ja tiloilla ty6skenteli
usein palkattomia, avustavia
perheenj6seniii. NAissA olo-
suhteissa verorahoitus oli
edullisempi kuin vakuutus-
maksujErjestelmi.

My6s pohjoismaiset konser-
vatiiviset puolueet asettivat
kansalaisuusmallin avustus-
mallin edelle. Kansalaisuu-
teen perustuvien eldkkeiden
kannatus pemstui siihen tosi-
asiaan, etti kasvavat keskiluo-
kat ja yrittiij6t eiv6t t6llaisissa
eldkejdrjestelmissi rajautu-
neet j6rjestelm6n ulkopuolel-
le kuten vanhemmissa, tulo-
harkintaisissa kansanelSke.
jdrjestelmissd tapahtui. Kun
kansanel6kejErjestelm6 pe.
rustui kansalaisuuteen oli
my6s vauraampi keskiluokka
saajan eikd pelk6st66n maksa-
jan asemassa.

Pohjoismaiselle eliketurvalle
on pidetty tyypilliseni juuri
kansalaisuusmallia, jossa oi-
keus eldkkeeseen m66rdytyy
kansalaisuuden eikd amma-
tin, tulojen tai vakuutusmak-
sujen perusteella. Eldketurva
on pemstunut koko kansan
vakuuttamiseen eiki t5r6vien-
vakuutukseen kuten Keski-
Euroopassa. Tdllaista kansa-
laisuusmallia on pidetty eri-
tyisesti sosiaalidemokratian
saavutuksena ja toisaalta kan-
salaisuusrnallin on katsottu
olleen er6s keskeinen selitys
sosiaalidemokratian vahvalle
asemalle Pohjoisrnaissa.

Kuitenkin vertaileva historial-
linen tarkastelu osoittaa, ettd
sosiaalidemokraattien keyt-

t65rtyminen ei ole ollut ndin
johdonmukaista. Sosiaalide-
rnokraatit ovat Pohjoismaissa
tasapainoilleet avustusrnallin
ja kansalaisuusmallin v6lillti.
Suomalaiset sosiaalidemo-
kraatit jopa tukivat vakuutus-
periaatteista eldkejdrjestel-
rn66 kansalaisuusmallin sijas-
ta. Sen sijaan kansalaisuus-
mallin lEpimurto Pohjois-
maissa liitfyy paljon selvem-
rnin maanviljelij6iden, yritte-
jien ja kasvavan keskiluokan
etuihin.

TYonmxnlAnlns
TELMAT SYNTn/AT -
TrosuoRrrusIA
I(ANSAI"AISUU$
MALLIN
V/ILINEN KIISTA
Kaikki nelj6 Pohjoismaata uu-
distivat kansaneldkej6rjestel-
mdnsi tuloista riippumatto-
maksi, jokaiselle kuuluvaksi
eldkkeeksi 1950-luvun lop-
puun mennessd. Ruotsin ja
Norjan jdrjestelmdt pemstui-
vat pelkist66n kansalaisuus-
mallille, mutta Tanskassa ja
Suomessa jdrjestelmdt yhdis-
tivdt kansalaisuus- ja avustus-
rnallin.

Kansalaisuusmalli implikoi
horisontaalista universalis-
mia, kaikkia koskevia yhttiliii-
sid sosiaalisia oikeuksia. Ideo.
logisesti valtion rooli ndhtiin
mallissa rajattuna. Valtion
tuli organisoida vain el6kkei-
den kansallinen vdhimmdis-
taso, jonka ylittiiviit riskit jo-
kaisen tuli itse vakuuttaa joko
ryhmdkohtaisesti tai yksil6lli-
sesti.

Tdlliiinen tilanne johti k6yt6n-
n6ss6 siihen, ettd vahvasti or-
ganisoituneet ja paremmassa
ty6markkina-asemassa olevat
vaativat itselleen lisdvakuu-
tukset ty6suhteen osana ja hei-
kommin organisoituneet tai
ty6markkinoiden ulkopuolel-
la olevat jdivdt pelkkien kan-
sanelikkeiden varaan. Kan-
salaisuusmallin tarkoittamat-
tomat seuraukset, eldkkeen-
saajien uusi kahtiajako, vaa-
ransivat pyrkimykset tasa-ar-
voon ja solidaarisuuteen, jot-
ka olivat aikaisemmin keskei-
sin6 tavoitteina hyvinvointi-
valtion kehittdmisessd Poh-
joismaissa.

fotta dualisrni t5rdrnarkkina-
elEkejiirjestelmien ja kansan-
eldkkeiden v6lilli olisi poistu-
nut alettiin Pohjoisrnaissa
esitt66 vaatimuksia koko ty&
suhteessa olevan vdest6n saa-
miseksi pakollisen ansioihin
suhteutetun el6kejdrjestel-
mdn piiriin. Vaatimuksia
esittivit ennen kaikkea arl-
mattiyhdistysliike ja sosiaali-
dernokraattiset puolueet, ja
vaatimuksissa oli t6rke6td
suhteellinen tasa-arvo eri
palkansaajaryhmien viilillii,
erityisesti virkarniesten ja
muiden palkansaajien viililli.
Toisaalta pitiiydyttiin kansa-
laisuusmallissa, ja katsottiin
ettd ansiotulojen vakuuttami-
nen ei kuulunut valtion teht6-
vdkentt66n, vaan jokaisen tuli
hoitaa lisdeldketurvansa siiiis-
tiimisen avulla. Vastakkain
olivat siis kaksi eliiketurvan
mallia, pakollinen ty6suori-
tukseen pemstuva vakuutus-
malli seki kansalaisuusmalli
ja sitti tiiydentAvit ryhmiikoh-
taiset tai yksil6lliset elikkeet.
Paitsi eldkemallien osalta
mielipiteet eriytyivdt my6s
ty6ellikkeiden rahoitustavan
ja hallinnon suhteen Pohjois-
maissa.

Ruotsi ja muut
Pohjoismaat
Ruotsissa ty6eliikejtirjestelmd
aiottiin toteuttaa joko kansa-
laisuusrnallin ja ty6nantajien
rahoittamien ryhrndkohtais-ten elAkejdrjestelmien avulla
tai sosiaalidemokraattien ja
arnmattiyhdistysliikkeen kan-
nattaman lakisdSteisen, koko
vdestcin kattavan ansioeliike
jdrjestelmdn avulla. Ndmi
eldketurvan jiirjestdmisvaih-
toehdot erosivat kattavuuden
lisdksi my6s hallintomallin ja
rahoitustavan osalta toisis-
taan. T!6nantajien ja porva-
rillisten puolueiden eldketur-
vavaihtoehto perustui rahas-
tointiin ja oli hallinnollisesti
organisoitu vakuutuslaitok-
siin ja eldkekassoihin. Sosiaa-
lidemokraattien vaihtoehto
pemstui jakojdrjestelmddn ja
oli organisoitu keskitetysti
valtion haltuun.

KansaniSnestyksen ja halli-
tuskriisin jiilkeen, Ruotsin
valtiopiiivdt hyvdksyivdt sosi-
aalidemokraattien elEketur-
vavaihtoehdon vuonna 1958.

Valtiolliset ty6el6kkeet olivat
merkittdvi saavutus ruotsalai-
sille sosiaalidernokraateille.
Ne takasivat puolueen perus-
kannattajalle, teollisuusty6vii-
est6lle, samanlaiset Qr6suori-tukseen perustuvat elikkeet
kuin virkarniehilli oli, ja ne
kattoivat koko arnmatissa toi-
rnivan viest6n ilman ettd mi-
k66n ryhrnd jdi niiden ulko-
puolelle.

Poliittisesti ty6el6kkeet lopet-
tivat talonpoikien ja ty6vdes-
t6n luokkayhteisty6n, jolle
ruotsalaisen hyvinvointival-
tion rakentaminen oli pitkdlti
nojautunut. Sen sijaan tyo-
eliikkeet lisiisivdt sosiaalide
rnokraattien kannatusta kas-
vavien keskiluokkien piirissd,
vaikka keskiluokat olivatkin
poliittisesti jakautuneita suh-
teessa valtion rooliin el6ke-
turvassa. Kaiken kaikkiaan
reforrni lisdsi porvarillisten
puolueiden v6lisi6 risdriitoja,
ja sillii oli rny6s selvi vaikutus
Ruotsin rajojen ulkopuolelle,
muihin Pohjoismaihin. Voi-
daan sanoa, ettd kolmen
muun Pohjoismaan porvaril-
liset puolueet ja tytinantajat
oppivat poliittisesti Ruotsin
tapahtumista.

Norja
Norj assa ty6eldkkeitd hahrno-
teltiin kolmen erilaisen el6ke'
mallin kautta. Sosiaalidemo-
kraatit nojautuivat ammatti-
yhdistysliikkeen sopimaan
ty6markkindiikejdrjestelmddn
ja sen asteittaiseen laajentami-
seen yritttijiin ja maanvilje-
lij6ihin. Elikkeet jtirjestettiii-
siin kollektiivisesti perustuen
ammatillisiin kriteereihin
eiki lainsddddnt6on.

Toisen eldkemallin, liberaali-
en ja Kristillisen Kansanpuo
lueen vaihtoehdon, mukaan
ty6el6kkeet tuli jirjest66 laki-
s66teisesti, Koko ammatissa
toimiva viest6 tuli saattaa tyo-
suoritukseen perustuvan eld-
kejdrjestelmdn piiriin.
Konservatiivien ja Keskusta-
puolueen esittiimd kolmas
eldkemalli muistutti ruotsa-
laisten porvarillisten puoluei-
den esittdmdd kansalaisuus-
mallia. Ehdotuksen ydin oli
valtion roolin rajaaminen pel-
k5st66n vdhimmdistoimeen-
tulon turvaamiseen.
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Puolueiden ntikemYkset
kiiiintyiviit tdydellisesti p66la-
elleen Ruotsin tapahtumien ja
poliittisen tilannetekijdn vai-
kutuksesta. Svalbardissa ta-
pahtunut kaivosonnetto-
muus kes6lla 1965 aiheutti
parlamentaarisen kriisin, jon-
ka takia sosiaalidemokraatit
joutuivat jiittiimiiiin hallituk-
sen. Tdssd tilanteessa sosiaali-
demokraatit tarvitsivat
"markkeerausasian", jonka
avulla he kohottaisivat poliit-
tista profiiliaan ja palaisivat
hallitukseen. He muuttivat
aikaisemman elikekantansa
ja omaksuivat ruotsalaisen si-
sarpuolueensa valtiollisen eld-
kejirjestelmdmallin.

Konservatiivit ja Keskusta-
puolue oppivat poliittisesti
Ruotsin porvarillisten puolu-
eiden kohtalosta, ja eivit ryh-
tyneet vastarintaan vaan yh-
tyivdt liberaalien esittdmiidn
lakisditeiseen eliiketurvamal-
liin. Ndin potentiaalinen kon-
flilcti oikeiston ja vasemmis-
ton vdlilld muuttui kilpailuksi
siitd, mikd puolue ensimrnii-
seni toteuttaisi ty6el6keuu-
distuksen.

Siiiidetty kokonaiseldkej iirjes-
telmd folketrygd on luonteel-
taan poliittinen kompromissi.
Se heijastaa sosiaaliderno-
kraattien ja ammattiyhdistYs-
liikkeen pyrkimystii ty6nteki-
j6iden eldketurvan paranta-
miseen sekii ty6ntekij6iden ja
toimihenkiloiden el6keetu-
jen yhtendistdmiseen. Toi-
saalta uudistuksessa ndkyi
maatalousviest6n vaikutus
paljon selvemrnin kuin Ruot-
sin uudistuksessa. Kansalai-
suuteen pohjautuvien perus-
eldkkeiden asema oli vahvem-
pi ja vastaavasti ty6suorituk-
seen perustuvien lisdeldkkei-
den asema vaatimattomampi
kuin Ruotsissa.

Tanska ja Suomi
Tanskan ja Suomen kansan-
eliikejdrjestelmdt erosivat
Norjan ja Ruotsin kansanelE-
kejdrjestelmistd 1950-luvun

lopussa. Norjassa ja Ruotsissa
kansanel6kejirjestelmdt Pe-
rustuivat vain kansalaisuus-
mallille, kunTanskassa ja Suo
messa kansanelikej6rjestel-
mdt koostuivat seki kansalai-
suusrnallista ett6 avustus-
mallista. Tdmd kansaneldke
jdrjestelmien kaksinapaisuus
tuli merkittdvdsti m66rd5-
md6n ty6elAkkeistii kaytYfi
keskustelua Tanskassa ja Suo-
messa. Perusongelma oli,
kummalle annettaisiin etusija
eldketurvassa: kansalaisuus-
mallin kehittdmiselle vai tY&
suoritukseen perustuvan el6-
kejdrjestelmdn luomiselle.

Tanskassa sosiaalidemokraa-
tit esittiv6t lakisditeisen, koko
ammatissa toimivaa vdestod
koskevan ty6el6kejdrjestel-
mdn s66tiimistd 1960-luvun
puolivdlissd. Esitys sai kuiten-
kin tyrmddvdn vastaanoton
porvarillisten puolueiden ja
muun vasemmiston taholta.
Erityisesti t5r6suoritusmallin
sisiltdmAd ansioperiaatetta
arvosteltiin ja katsottiin, ettd
tanskalaista el6kejdrjestelmiS
tuli kehittiiii ainoastaan kan-
salaisuusmallin pohjalta. Por-
varillisille puolueille oli tdr-
ke66, ettd ansioeldkkeet eivdt
tulleet valtion organisoimiksi,
vaan jdivdt markkinavoimien
kontolle. Toisin sanoen estet-
tiin ruotsalaismallisen tY&
eldkkeiden hallinnon toteu-
tuminen.

Tanskalainen kokonaiselIke
jiirjestelm6 onkin perustunut
kansalaisuusmallin laajenta-
miseen seki ammatillisten
eldkekassojen ja puhtaiden
yksityisvakuutusten nopeaan
kasvuun 1960-luvun lopulta
l6htien. Seurauksena on ollut
kahden vanhusten kansakun-
nan muodostuminen: kan-
saneldkeldiset ja toisaalta am-
matillisten ja yksityisten el6k-
keiden saajat.

Suomen kokonaiseldkejiirjes-
telmdn kehitys on ollut Tans-
kan eliikejiirjestelmdn peiliku-
va. Myos tiiiillii 1960-luvun

alussa kiisteltiin siiti lAhde
tiiiink6 suomalaista eldketur-
vaa kehittiimiiiin kansalai-
suusmallin vai tyosuoritus-
rnallin perustalta. K66nne
kohdan eldketurvan kehityk-
sessd muodosti se, ettd t5r6nan-
tajat ja ty6ntekijiit pddsivdt
sopimukseen tyosuoritusPe-
rusteisen elSkejdrjestelmdn
rakentamisesta.

Eldkejdrjestelmd organisoi-
tiin hajautetusti yksityisiin
eldkelaitoksiin, mikd merkitsi

den avulla ajamaan ty6suori-
tusmallin Suomen el6-
kejirjestelrndn perustaksi. Sa-
malla se merkitsi maalaislii-
ton ja kornmunistien ajaman
kans alaisuusmallin heikenty-
mistd ja palkansaajien hyvit-
tdmistti tappiosta, jonka he
olivat kdrsineet vuoden 1956
kansaneldkeuudistuksessa,

Suomen kokonaisel6ketur-
van kehitys oli selv6sti pdin-
vastainen kuin Tanskassa.
Molemmat maat ldhtivdt liik-
keelle kansalaisuusmallin ja
avustusmallin yhdistelmEstd
1950-luvun lopussa, mutta ne
piiityiviit 1970-luvun lopulla
vastakkaisiin jirjestelmiin.
Tanskassa eldketurvan paino-
piste siirtyi selvdsti kansalai-
suusmalliin, kun Suomessa
eldketurvan painopiste on
siirtynyt yhd selvemmin tYo-
suoritusmalliin 197O-luvun
puoliviilin j6lkeen.

KOKONAISEI,IIKE-
IIIRIESTELUAT
VAKIINTUVAT
T!6eliikej iirj estelmien s66t6-
minen vakiinnutti pohjois-
maiset lakisddteiset eliikejiir-
jestelmdt kaksijakoisiksi, toi-
saalta kansalaisuuteen ja toi-
saalta t;r6suoritukseen Perus-
tuviksi jdrjestelmiksi. Erityi-
sesti Ruotsissa ja Norjassa tY<i-
suoritusta heijastavat ansio
eldkkeet joutuivat kuitenkin
1960-luvun lopulla ammatti-
yhdistysliikkeen ja uusvasem-
rniston taholta tulevan kritii-
kin kohteeksi. Katsottiin, ett6
ansioelikkeet eivdt antaneet
etuj a rnatalarnmin palkatuille
ty6ntekijoille ja ty6markki-
noiden ulkopuolella oleville,
joista tulisi tulevaisuudessa
el6kelSisten uusi k6yh6list6.

Timiin takia Ruotsissa ja Nor-
jassa siiiidettiin kokonaiseld-
kejdrjestelm66n t6ydennYk-
seksi eldkkeenlisii, joka tulo-
harkinnan avulla suuntautui
pienituloisille ja ilman ansio-
eliikettii oleville. Eliikkeenli-
siit olivat osittaista paluuta

sit6, etti suomalaiset t5r6nan-
viilttiviit ruotsalaisten

tappion eldkeky-
Suomessa toteu-

tettu vas-
tasi a
taan melko
ten 195O-luvun

vdlissi esittiimiiii

Ratkaiseva ero Suomen ja
Ruotsin viilillti oli se, ettd t66l-
lii tydnantajat ja ty6ntekijiit
pystyiviit sopimaan elikejdr-
jestelmdn perusteista ilman
repivid kiistaa.

Saavutettu kompromissi siirsi
elSketurvan ideologisen rajan
oikeiston ja vasemmiston v6-
listd sosiaalidemokraattien ja
kommunistien vdliin. Ndin
tyonantajien liihimmiksi yh-
teisty6kumppaneiksi muo-
dostuivat ammattiyhdistys-
liike sek6 sosiaalidernokraatti-
nen puolue. Maalaisliiton ja
ty6nantajien suhteita sen si-
jaan rasitti Suomen rnuuttu-
minen maatalousmaasta teol-
lisuusvaltioksi. Maalaisliiton
elAketurvapolitiikka rnerkitsi
ty6nantajien j a ty6ntekij6iden
nAk6kulmasta tulonsiirtoja
teollisuudesta ja palkansaajil-
ta maatalousvdest6lle,

AgXaarisen Suomen ja teolli-
sen Suomen vastakkaisuus ai-
heutti sosiaalidemokraattien,
SAK:n ja tydnantajien liihenty-
misen. T6md allianssi pystyi
1960- ja 1970-luvulla toimi-
henkil6puolueiksi muuttu-
neiden porvarillisten puoluei-
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vanhalle sosiaalidemokraatti-
selle linjalle, jossa avustus-
malli toteuttaa tulonsiirtoa
vdhdvaraisten eduksi.

My6s Suomessa ja Tanskassa
kokonaisel6kejdrjestelmissd
siiilyiviit avustusperusteiset
osat, joiden avulla pyritiiiin
eldkeldisten vdlisten taloudel-
listen erojen tasoittamiseen.

Pohjoismaissa on siis el6ke-
turvasta pyritty rakentamaan
kansalaisuuteen, sosiaaliseen
tilaan (varattomuuteen) ja
ty6suoritukseen perustuvien
jdrjestelrnien yhdistelmd. Yh-
distelmi on taannut eri yh-
teiskuntaluokkien etujen ja
intressien yhteensovittami-
sen. Porvaristo, maanviljeli-
jiitja ty6viiest6 ovat kaikki l6y-
tiineet ornat elSkemallinsa.
Kasvavien keskiluokkien edut
on my6s kyettSr ottamaan laki-
sddteisissd elSkejdrjestelmissd
huomioon rnelko hyvin, jos-
kin Tanskassa keskiluokkien
kiinnostus on suuntautunut
lakisddteisen eliiketurvan ul-
kopuolelle, eritJrisesti arnrna-
tillisten eldkekassojen laajen-
tamiseen.

Vaikka eldkejdrjestelmdt ra-
kentuvat samant54ppisille
elSkemalleille jokaisessa Poh-
joismaassa, on maiden viilillii
selvdt erot rnallien painotuk-
sessa. Ruotsin ja Norjan koko-
naiseldkejdrjestelmdt painot-
tavat kolmea eldkemallia sa-
malla tavalla, mutta Tanska ja
Suomi edustavat toistensa dd-
riptiitii. Tanskassa painopiste
on selkeesti kansalaisuusmal-
lissa ja Suomessa se on taas
ty6suoritusmallissa. Niimii
piirteet liitryvAt molempien
maiden luokkarakenteen
ominaispiirteisiin. Tanskassa
vahva maatalous-teollinen
ryhmittymii ja yrittiijiiviiest6
siirsivdt eldketurvan paino-
pisteen kansalaisuusmalliinja Suomessa sosiaalidemo-
kraattien, ammattiyhdistys-
liikkeen ja tyonantajien "epd-
pyhd" allianssi taas ty6suori-
tusmalliin.

TYOELAKE e3l3

Molemmilla ratkaisuilla oli
pdinvastaiset implikaatiot va-
paaehtoisen eliketurvan ke-
hittymiseen. Tanskassa kan-
salaisuusmalli aiheutti yksi-
tyisten eldkevakuutusten rd-
jiihdysrniiisen kasvun ja Suo-
messa t5r6suorifusmalli sen si-
jaan pysiiytti ei-lakisddteisen
eldkevakuutuksen levi6mi-
sen.

POHIOTSMATSET
KOKONAISELAKB
IliRIESTEr,ruAr
TIENHAARASSA
Taloudellinen lama, maail-
mantalouden murros ja keski-
luokkien kasvu ovat ajaneet
pohjoismaiset kokonaiselike.
jdrjestelmdt perustavan laa-
tuisten kys5rmysten 6drelle.
Kyse on ennen kaikkea siitd,
lqfetii:inko luvattu lakisddtei-
nen eldketaso stiilyttiimiiiin ja
jos on "pakko" leikata, niin
mite osaa kokonaiseltikejdr-
jestelmiistd leikataan. Neyttea
siltd, ettd Pohjoismaiden hal-
litukset ovat suuntaamassa
leikkaukset nimenornaan la-
kisddteisten eldkejdrjestelmi-
en ansiosidonnaiseenosaan.

Leikkaukset merkitsevdt yh-
dessd 1980-luvulla Pohjois-
maissa tapahtuneen kehityk-
sen kanssa hyvinvoinnin uu-
delleenjakoa niin, ettd elike.
ldisten hyrrinvointi tulisi pe-
rustumaan yhd enemmdn
heiddn aikaisempaan ty6-
markkina-asemaansa, Olen-
naisesti tdssd olisi kysymys
kollektiivisten ty6markkina-
pemsteisten eldkejdrjestelmi-
en laajentumisesta. Tiillai-
sesta kehityksestd hy6tyisivdt
menest5rvien yritysten ty6nte
kijiit ja vahvat ammattiryh-
mtit. Hiiviiijid taas olisivat v6-
hemmtin kilpailukykyisten
alojen palkansaajat, joiden
tuotannollinen merkitys ja
ammatillinen neuvotteluvoi-
ma on heikko. Myos miesten
ja naisten vdliset erot tulisivat
kasvamaan.

Suuntauksen merkit ovat ol-

leet selvdsti niilgrvissii jo 1980-
luvun loppupuolella ja 199G
luvun alussa, Norjassa ja
Ruotsissa on ei-lakisddteisten
eldkkeiden merkit5rs ollut kas-
vussa koko 1980-luvun. Nor-
jassa ansioeldkkeiden tasoa on
leikattu, ja ns. Lindbeckin ko.
mitea esittiiii Ruotsissa laki-
siiiiteisten eldkkeiden tason
laskemista niin alhaiseksi, ettd
suuri osa kansalaisista katsoisi
tarpeelliseksi hankkia yksityr-
seen sSdstAmiseen pohjautu-
vaa lisdturvaa. Ehdotettu leik-
kaus tulisi rajaamaan rnelkoi-
sen osan uusia keskiluokkia
lakisddteisen jdrjestelmdn ul-
kopuolelle, ja se heikentdisi
olennaisesti lakisddteisen elii-
keturvan kannatusta keski-
luokkien piirissd.

Tanska toteuttaa tiillii hetkellii
yhtii historiansa suurinta yk-
sityistdmisprojektia, jossa am-
mattiyhdistysliikkeen tuella
siirretddn kansalaisten elike.
turvaa kansaneldkejdrjestel-
mdstd ty6ehtosopimuksiin
perustuviksi eldkejiirjestel-
miksi. Ndiden uusien el6ke-
jdrjestelmien on laskettu ole.
van voirnassa noin 40 vuoden
kuluttua.

Tloeltikej iirjestel mdn raken-
teen takia kasvavat keskiluo-
kat eivdt muodosta Suomessa
ongelmaa. Nykyisen eldketur-
van legitimiteetti on suuri ja
t5r6markkinasopimuksiin pe
rustuvia lisdeldkkeitii on v5-
hdn. Tdmdn lisiiksi ty6mark-
kinajdrjest6t ja hallitis pii6si-
vdt sopimuksiin tydeldkkei-
den rahoituksesta ja joustavan
eliikeidn jdrjestelmdn uudis-
tamisesta. My6s valtion ja
kunnallisen eliketurvan uu-
distamisesta on kyetty sopi-
maan.

Tlz6eltikejiirjestelmdn tulevai-
suutta pohdittaessa voi poliit-
tisen pddtoksenteon tavan
muuttuminen osoittautua
suuren luokan haasteeksi.
Osittain Euroopan integlaati-
on edellyttdmdstd piiiitdksen-
teon nopeuttamisesta ja va-

semmiston vanhasta vaati-
muksesta Suomea ollaan val-
tiosddnt6uudistuksessa vie.
mdssd kohti enemmist6parla-
mentarismia. M66rdenem-
mist6t ovat siirt5rmdssd histo-
riaan. Siten suomalaisen hy-
vinvointivaltion rakentami-
sen malli, my6s tyoeliikejiir-
jestelmdn, joka on perustunut
vaivalla aikaansaatuihin kom-
promisseihin, on muuttumas-
sa (vrt. Uusitalo 1992). Eri-
tSr5rppisten hallitusten el6ke.
politiikan linjausten erot voi-
vat kirkastua. Toisaalta eldke.
politiikan suunnitelmallinen
kehittiminen voi myos vai-
keutua, kun hallitukset ja lin-
jaukset vaihtuvat,

Enemmist6parlamentarismi
saattaa jatkossa johtaa my6s
ammattiyhdistysliikkeen pai-
nopistettd sopimustoiminnan
suuntaan epdluottamuksen
parlamentaariseen ptiiitdk-
sentekoon lisAdntyessii.
Enemmist6parlamentarismi
yhdessd keskitett$en ty6-
markkinajiirjestelmien pur-
kautumisen kanssa olisi siirt6-
mdssd painopistettii paikalli-
siin tai yrityskohtaisiin ratkai-
suihin sosiaalipolitiikassa, ja
siten myos rapauttamassa kol-
mikantaista sopimista val-
tion, t5ronantajien ja ty6nteki-
joiden kesken, johon my6s
tyoeliikejArjestelmdn kehittti-
minen on olennaisesti nojau-
tunut.

Kehitys pohjoisrnaisessa elii-
keturvassa ndyttdisi siis vie-
vdn kohti valtiollisten ratkai-
sujen purkarnista ja hyvin-
voinnin yhd selkedmpdd liitt6-
mistd ammatillisiin ryhmiinja ty6markkinoihin. |ossainmielessi tilanne ennen laki-
s66teisi5 ty6eltikejiirjestelmid
on toistumassa.

KARI SALMINEN
Eliihetur-uakeshuhsm
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TOIMIKUNNALTA
EI VALTAKIRJAA

at

ELAKKEIDEN LEIKI(AAMISELLE

Vilimietinttinsd iatte-
neen sosiaalimenotoi-
mikunnan mielesti eld-
keturvan sSSstimistoi-
menpiteet edel lyttivit,
etti tdtd ennen on selvi-
tetty myos muun sosi-
aalituruan vastaavat
tarpeet.

Sosiaali- ja terveysministeri6
asetti 14.10.1992 toimikun-
nan selvittiimddn sosiaalime'
nojen kehitystd ja rahoitusta
eri ndk6kulmista. Heti asetta-
misen jdlkeen valtioneuvosto
velvoitti toimikunnan ty6ns6
ensimmdisessii vaiheessa te
kem66n laskelmia toimenpi-
teistE, joilla saataisiin sIiist6jti
lakisddteisiin eldkemenoihin.

Toimikunta JHtti toukokuun
puolivdlissd vdlimietinn6n,
joka sisdltdS tulokset viimeksi
mainituista laskelmista ja
alustavia huomioita toimen-
piteistE. Viimeisind viikkoina
ennen vdlimietinn6n julkista-
mista toimikunta sai kiiYt-
t66nsd my6s laskelman sosi-
aalimenoista ja niiden rahoit-
tamisesta.

Sosiaalimenotoimikunta ei
ottanut kantaa tarkasteltavina
olleisiin toirnenpiteisiin. En-
sinnikin lyhyt ty6rupeama ei
antanut mahdollisuutta riit-
tivdn yksityiskohtaiseen tar-
kasteluun. Toinen s1y oli, ettd
toimikunta ei ehtinyt lain-
kaan tutkia muita sosiaalitur-
van lohkoja kuineldkkeitd.

Viilimietinn6ssddn toimikun-
ta korostaakin, "ettd kehitys-
arvioiden epiivarmuuden ta-
kia rnahdollisten pitk6lli aika-
jdnteelld menoja s66stdvien
toimenpiteiden tulee Perus-tua huolelliseen valmiste'
luun. Ratkaisut on teht6vd si-
ten, ettd ne sopivat eldkepoli-
tiikan yleisiin linjauksiin. Li-

siksi eliiketurvaa koskevat
mahdolliset ratkaisut edellyt-
tdv6t, ettd my6s muun sosiaa-
liturvan vastaavat tarpeet on
selvitetty."
Elf,kemenojen kasvu
ei hiilyttiivii
Toimikunnan eldkemenoja
koskevat laskelmat sisdltdvfit
arviot eldkemenojen rn66r6s-
tii, kustannuksista ja BKT-
osuudesta nylgrisen lain rnu-
kaan ja syksyn 1992 tuPo-rat-
kaisun mukaisesti. ]iilkim-
mdiseen laskelmaan toirni-
kunta sisdllytti my6s tupo-rat-
kaisusta poiketen olettamuk-
sen, ettd palkansaajien tY&
elEkemaksu otettaisiin TEL
indeksid m6iirdttdessd huo-
mioon my6s vuoden 1994 jiil-
keen.

Lisdksi toimikunta teki valtio-
neuvoston antaman teht6vdn
mukaisesti laskelmia erdistd
sellaisista toimenpiteist&i, jot-
ka toteutuessaan sdistiisiviit
eldkemenoja. NAite laskenta-
vaihtoehtoja oli kaikkiaan
kahdeksan.

Laskelman taustalla oleva ta-
louskehys merkitsee toteutu-
essaan 90-luvun jiilkipuolis-
kolla noin 5 prosentin, seuraa-
valla lqrmmenluvulla 2 - 2,5
prosentin sek6 201G ia 2O2O-
luvulla vain 1,2 prosentin kan-
santuotteen kasvua. Vaikka
el6kemenot voimakkaasti kas-
vavat, paranisi palkkojen osto-
voima runsaan 1,5 prosentin
vuotuista vauhtia.

Eldkemenojen kasvu ei niiytii
hilyttdviltti, jos kasvu on las-
kelmien mukainen. Miten-
k66n korkeana kasvuoletta-
muksia ei voida pitti6.

Nykyinen lama ndkyy el6k-
keissdkin, mutta j56 pitkdn ai-
kajdnteen kehitystrendistd v6-
liaikaisesti yl6shypihtiivtiksi
poikkearnaksi. Vastaava tilan-
ne oli lievemm6ssd muodossa
70-luvun lopulla, rnikfl kuvas-
takin ilmenee.

TUPO:n vaikutus
Eldkernenojen kustannusvai-
kutukset keveneviit radikaa-
listi syksyn 1992 tuPo-ratkai-
sun vuoksi. Ensinndkin el6ke'
menoja voimakkaasti leika-
taan erit;risesti julkisella sek-
torilla, miss6 vdhennYkset
ovat talouden kehitysvaihto
etrdoista riippuen 15 - 20 pro-
senttia entisist6 el6keme'
noista. T6mdn ohella ty6nteki-
jdt osallistuvat kasvavalla ra-
hoitusosuudella ty6el6kkei-
den kustannuksiin.

T\rpo-ratkaisussa sovittu el6-
kemenojen kevennYksen
m66rd riippuu keskeisesti
erdistd taustatekij6istd. Tau-
lukko 1 osoittaa s66st6vaiku-
tusten tason, jos varhaiselik-
keiden alkawrus muuttuu ja
sen mukaan, miten el6kes66s-
t6t palautuvat palkkoihin.

Toimikunnassa keskusteltiin
seki virallisesti ettd epdviralli-
sesti paljonkin siit6, Palautu-
vatko eldkepuolella tapahtu-
vat sddst6t ty6ajan palkkoi-
hin. Er6dt makrotaloudelliset
selvipkset viittaavat siihen,
etti palautumista taPahtuu.
Nylgrinen ja laskelmissa kAY-
tetty 90-luvun korkea ty6tte
myys saattavat kuitenkin ai-
heuttaa, ettd aikaisemmat
riippuvuudet eiv6t toteudu.
S6iist6jen suuruusluokka
niiyttiiii mAdrdyfidn niin
vahvasti palautumisoletta-
muksen mukaan, etti asiaa
pitiiisi toimikunnassa selvit-
t65 edelleen.

Siiiist6jen mii6r66n vaikuttaa
selke6sti my6s, miten el6ke-
ik66 edeltdvit eldkkeet alka-
vat. Alkavuuden vdhenemi-
nen nylgrtasosta 20 X:lla vastaa
noin 0,5 vuoden kasvua keski-
mdiirdisessii elikkeelle siirty-
rnisiAssd ja vastaavasti 50 X:n
muutos alkavuudessa noin
1,5 vuoden siirtymiiti.

Syksyn 1992 tuporatkaisun
vhtevdessd sovitut eldkernuu-
iot<set niiyttdviit keventAviin
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Taulukko 1. Syksyn 1992 tuporatkaisun aiheuttamat s66st6t
lakis66teisiss6 el6kkeiss6

SEEst6
palautuu
palkkoihin 1)

SAist6 ei
palaudu
palkkoihin 1)

Mrd.mk
Alkavuus v6henee 20X I
Alkavuusvihenee 50% L4

%
5
8

Mrd.mk %
11
15

19
25

1) Sdttstdt Wossnttewla rrykylatn mukaisesta eltihemenostd

Kuva 1. Lakisi6teinen elekemeno suhteessa palkkoihin ja
bruttokansantuotteeseen.

%
4

3

2

15

1

r 970 1 980 1 990

- Eldkemeno BKT:slo

2000 2010
Vuosi

I -1 ---l
2020 2050 2040

E16kemeno polkkosummosto

eliikemenoja vuonna 2030 5 -
15 prosenttia eli nylqrrahassa
9 - 25 miljardia markkaa. Tdl-
l6in laskelmiin sisdltyy rny6s
tyontekijiin eldkemaksun py-
syvd ja TELindeksin nousua
hidastava vaikutus.

Er66t laskenta-
vaihtoehdot
Hallitus velvoitti toimikuntaa
suorittamaan laskelmia toi-
menpiteistd, jotka sidstdisivdt
elikemenoja. Samassa periaa-
tepddt6ksessti valtioneuvosto
ilmaisi halunsa s66stdd ty6el6-
kemenoja vuonna 2030 ny-
kyrahassa kaikkiaan 25-35
miljardia markkaa. Tloeliik-
keiden tavoitetasoa valtio-
neuvoston mukaan ei mdii-
ritetii 50:td prosenttia alhai-
semmaksi.

Julkisuudessa on virheellises-
ti esitetty, ettd toirnikunta oli-
si esittiinyt eldkeleikkausten
tekemistii. Toirnikunta ni-
menomaisesti halusi tdssii
vaiheessa vdlttdd kantojen
rn66rittelemistd. My6hem-
rnin jiiii ndhtdvdksi, tarvitaan-
ko lis6sd6st6jii verrattuna sii-
hen, rnit6 syksyn tupo-ratkai-
sut eltikepuolella siidstAvAt.

Valtioneuvoston periaatepdd-
toksessd mainittu 50 X:n tavoi-
tetaso oli toimikunnassa esil-
lA erdSnlaisenaenirnmdis-
stidst6on johtavana laskenta-
vaihtoehtona, mistdL mrn. syk-
syn 1992 tupo-ratkaisu toteut-
ti jo osan. Toimikunnan las-
kentaty6 perustui olettamuk-
seen, jonka rnukaan eldke.
siiAstot palautuisivatmelko
nopeasti palkkatasoon. Taulu-
kossa 2 on esitett;r laskenta-
vaihtoehdot ja tulokset. Mak-
suvaikutuksista toimikurrnal-
la oli kdytettAvissdtin vain
TELmaksuun syntyvdt vaiku-
tukset. Sen takia my6s elti-
kemenovaikutukset ontau-
lukossa ilmoitettu vain TEL:n
osalta, mikti riittdvdn tarkasti
ilmaisee my6s kaikkien tyG
eldkkeiden vastaavan vaiku-
tuksen.

Kristina lssakainen
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'l'irrrlrrkko 2. Laskcrrtavailrtoehclot sekd niiden suhteelliset
vaiktrtuksct eliikctttctroilrin (E%) ia 'I'ELrnaksuihin (M%) Ias-
kcttuina prosctrttcina palkoista ja ty6tuloista

Vuosi 1995 Vuosi 2030

E% M%E% l\4%

YVEikirajan nosto 60 v:ksi

TldttomyyselSke poistetaan

Eldkeaikana hintaindeksi

Ns. tuleva aika vain 60 ikdiin

50 vuoteen rajoitettu tuleva
aika

Eldkepalkka t5r6suhteen keski-
palkan mukaan

Tavoitetaso 50%

Kansanel6kkeen pohiaosa
elSkevdhenteiseksi

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

0,6

0,6

2,7

2,7

0,5

0,6

2,8

2,6

0,1 0,8 5,0 2,9

0,0

0,0

0,1

o,7

t,

4,2

2,1

3,5

0,0 0,0 0,7 0,7

Eldkkeiden indeksitarkistus-
ten muuttarninen hintaindek-
sin mukaiseksi, tulevan ajan
rajaaminen eldkkeeseen oi-
keuttavana aikana seki TEL
tyyppisen elAkepalkan las-
kentas66nn6n muuttarninen
ty6suhdekohtaiseksi keski-
palkaksi rnerkitsisivdt suu-
rimpia siiiist6jii. Niiden vaiku-
tus menojen osalta tuntuisi
vasta tulevaisuudessa. Maksu-
tason kevennykset vaikuttaisi-
vat erdiltd osin nopearnmin.

fos my6hemmin osoittautuu,
ettd eldkepuolella olisi tehtfi vd
tulevaisuuteen kohdistuvia
sellaisia leikkauksia, joiden
vaikutuksista toimikunta teki
laskelmia, on toimenPiteiti
viel6 tutkittava yksityiskohtai-
sesti.

rihiajan ongelmat
Ldhivuosien ongelmat aiheu-
tuvat siit6, ett6 sosiaali-
menojen kansantuoteosuus
on voimakkkaasti kohonnut.
Vuonna 1990 sosiaalimenojen
BKT-osuus oli 25,7 prosenttia
ja kuluvana vuonna arviolta
56,1 prosenttia. Valtaosa kas-
vusta eli 7,2 prosenttiyksikk6ii
aiheutuu ty6tt6myysturvasta
ja muusta kuin elSketurvasta.
ElSkepuolelta kasvua kertYi
3,2 prosenttiyksikk6ii.

My6hemmin sosiaalimeno-
jen osuus hiukan kevenisi'
Menojen jakauma asteittain
normalisoituisi. Eliketurvan
osuus kasvaisi ja ty6tt6myy-
den ja muun sosiaaliturvan
osuus hitaastivdhenisi.

Muiden sosiaalimenojen
osuus v6henee kuluvan vuo-
der: 22,6 prosentin BKI-osuu-
desta vuoteen 2000 rnenness6
noin 20 prosenttiin ja vuoteen
2050 mennessd 15 prosent-
tiin. Eldkemenojen BICT-
osuus ei 9o-luvulla ndYttiiisi
kohoavan. Kaswu alkaisi t6-
mdn jilkeen ja osuus piiiitYisi
noin 18 prosentin tasolle enti-
sid laskelmia vastaten.

]ulkisen talouden velka ja
elinkeinoelSrndn ongelmat
vaikeuttavat kasvaneiden so-
siaalirnenojen rahoitusta.
T!6ttomyysturvan nYkYinen
rahoitusperiaate johtaisi sii-
hen, ettd ty6nantajien tyttto-
myysmaksu olisi ensi vuonna
noin 8 prosenttia Palkoista.
Taso ei vaikuta jiirkeviiltii ja
edellyttinee, etti rahoitusja-
kaumaa ja -pohjaa ja jossain
mdiirin my6s ty6tt6mYYstur-
van tasoa joudutaan muutta-
maan.

Toimeksiantonsa piiskaama-
na toimikunta on tdhdn asti
toiminut eldkearrrioita suolta-
vana laskulaitteena. ]atkossa
toimikunta tarkastelee elAke'
turvan ohella my6s muuta so'
siaaliturvaa. Mddrdaika pdiit-
tyy 51.5.1994.

MARKKU HANNruNN
Eldheturttahesktthsert

nrunnittelujohtaia
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TYOTTOMYYS
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TYOURIA
LakisHdteinen eliketur-
va on Suomessa poik-
keuksellisen kattava.
Tyost6 ansaittu el6keon eldkeaikaisen toi-
meentulon perusta.
Siksi tytitttimyyden ai-
heuttamien ongelmien
ratkaiseminen on mytis
tirkedmpdd kuin mo-
nessa muussa maassa.
Suufi6tttimyyden on
ennustettu iatkuvan en-
si vuosituhannen puo-
lelle. Se uhkaa tytielSke-
turvaa pienentdmHll6
eldkkeiden rahoitus-
pohjana olevaa palkka-
summaa.

Eldkeajan kulutustasosta huo-
lehtiminen saattaa my6s tun-
tua tarpeettomalta silloin,
kun ei ole takeita tdm6n het-
ken toimeentulosta. Useita
vuosia jatkuva ty6tt6mlrys ai-
heuttaa my6s vdistdmdttd va-
jausta eliikkeeseen.

"Nortnaali"
ty6tt6myys ei
heikennE eldketurwaa
lVdttomyys kasvoi merkittd-
vSsti 1960-luvun lopulla suur-
ten ikiluokkien tullessa tY&
markkinoille. Ongelma hoi-
tui Ruotsiin suuntautuneen
muuttoliikkeen rdjihdYsmii-
sesti lis66ntyess6. T!6tt6myY-
den kasvu vaikutti ty6eliike-
turvaan siten, etti sen aiheut-
tamia eliketurvan aukkoja
pyrittiin paikkaamaan. TY&
eliikkeisiin liitettiin vuoden
1969 alusta ty6tt6mYYslis6,
jolla vuoden 1966 jdlkeisten

t!



tydtt6myysp6ivien eldkettd
alentava vaikutus voitiin
kompensoida. Samoin vuo-
den 1969 alusta tuli voimaan
muutos, ett6 ty6tt6mlysaika
pident66 ns. j6lkikarenssia.
T\rleva aika voidaan liittiiE vii-
meiseen t5r6suhteeseen, vaik-
ka sen p6ittymisesti olisi ku-
lunut vuotta pitempikin aika,
jos vuoden midrtiajan ylitys
johtuu ty6tt6myydest6.

Yli GGvuotiaille alettiin vuon-
na 1971 my6nt66 p6tt6myys-
el6ke seki kansanel6kkeen6
ettd ty6el6kkeen6, jos ty6ttA
myys oli jatkunut v6trint66n
200 arkipdiv66. Perusteluna
elikkeen maksamiselle on ol-
lut se, ettii ikiiintyneiden pit-
kiiaikaisty6tt6mien ty6uraa
voidaan kdyt6nn6ssd pit66
piidttyneenii, koska nuorern-
piakin on ty6tt6min6. Ik6-
rajaa jouduttiin ty6tt6myy-
den pysyessi korkeana viliai-

kaisesti alentamaan vuonna
1978 ensin 58 vuoteen ja vuo'
den 1980 alusta 55 vuoteen.

Enimmill66n ty6tt6myys-
eliikkeitii maksettiin vuoden
1987 alussa l6hes 70000 el6k-
keensaajalle. Ik6raja palautui
alkuperdiseksi vuonna 1985 ja
vuoden 1990 jdlkeen ty6ttA
my5rsel6kkeen saajat ovat taas
kaikki olleet yli 60"vuotiaita.
Alkavien ty6ttdmyysel 6kkei-den lukum66r6 k66ntyi la-
man my6t6 kasvuun vuonna
1991. Kuluvan vuoden aikana
muutos tullee ndkyviin my6s
t5r6tt6myysel6kkeiden koko-
naism66rdn kasvuna. Nyt
eldkkeitd maksetaan noin
45000:lle henkil6lle.

T!6eliikejtirjestelmis si ty6tt&
myyseldkkeiden rahoituksen
yhteisvastuullisuus muodos-tui ty6tt6myyseliikemenon
kasvaessa pulmalliseksi. Ty<i.

voirnaansa kovalla k6dell6 sa-
neeranneet yritykset s6lytti-
vit kustannuksen koko el6ke
jdrjestelrndn kannettavaksi.
Rahoitus muutettiinkin vuon-
na 1989 suurten yrit5rsten osal-
ta osittain omavastuulliseksi.

Laajamittainen ty6tt6myys-
turvan hoitaminen eltikejdr-
jestelm6n avulla on useassa
yhteydessd, muun muassa
El6kekomitea 1990:ssi todet-
tu elSkepolitiikan periaattei-
den vastaiseksi. Ikii6ntynei-
den t5r6tt6mien toimeentulo.
turva tulisi hoitaa ty6tt6myys-
turvaan kuuluvilla eduilla.

; Nylgrinen tilanne kuitenkin
i osoittaa, ettii ikEintyneiden ja
i selvdsti ty6markkinoilta pois-
,tumassa olevien kannalta eld-
ke on joustava tapa hoitaa
pitkiaikainen toimeentulo-
turva, kun ty6llistymismah-
dollisuutta ennen 65 vuoden
ik66 ei k65rtdnn6ss6 end6 ole.

Ik6rajan pysyttiminen 60
vuodessa on perusteltua, kos-
ka ikdrajan alhaisuudella ei
saisi siirt66 tdysin ty6l5yl$risie
henkil6it6 pois ty6markki-
noilta. Olennaista on my6s,
etti ty6tt6myysel6ke on tar-
koitettu t5r6el6mdssi aktiivi-
sesti rnukana olleille. Vuoden
1994 alusta ty6tt6myysel6k-
keen ehtoihin liitet6dnkin
t5z6uravaatimus. Edellyt;rkse-
ni on, ettd viirneisen 15 vuo-
den aikana henkil6 on ollut
t5r6el6mdssd vihintfidn 5 vuo-
den ajan ja etti ty6el6kkee-
seen voidaan liittdA tuleva
aika.
Silloin, kun ty6tt6myysaste
oli tim6n piivdn tilanteeseen
verraten alhainen ja ty6ttG
my5rsjaksot lyhyit6, niiden
vaikutukset eliikkeisiin jiiiviit
viihiiisiksi. Elikkeelle siirryt-
tdessi ty6tt6myyslisi kom-
pensoi poisjiiinyttii elSkekart-
tumaa. T!6tt6myys ei vaaran-

tanut elikkeiden rahoitusta-
kaan, koska suhdannetaantu-
mienkin aikana palkkasum-
ma kasvoi nimellisesti.

Suurtyritt6myys
murtaa tydurat
]o alle 10 prosentissa pysy-
neen t5r6tt6myyden aikana oli
n6htiviss6, ett6 ty6tt6mlys ei
jakaudu lr6voimaan tasaises-
ti. T!6tt6myys p5rrkii kasautu-
maan samoille henkil6ille.
TEL:n piiristd vuonna 1990
elEkkeelle siirtyneistd yli 15
prosentilla ty6tt6myyslisi ko-
rotti elEkkeen m66rii. Heilld
elEkkeeseen vaikuttava ty6t-
t6myysaika oli 6 prosenttia
koko tydurasta. Lopulla 87
prosentilla joko ei ollut lain-
kaan ty6tt6myyttii tai ty6tt&
myysjaksoilla ei ollut vaiku-
tusta elikkeen m66r66n (Kan-
nisto 1995). Lisiiksi ty6ttG
myydesti aiheutuva ns. jilki-
karenssin pidennys toi tule.
van ajan 1,5 prosentille eliik-
keelle siirtyneist6.

TlSministeri6n t5r6tt6mien
seurantatutkimuksessa 1989 -
1991 todettiin ty6tt6mSyden
toistumisen olevan suuri on-
gelma. Vuoden 1989 huhti-
kuussa ty6tt6m6nii olleista
kolmasosa oli vdliaikaisesta
ty6llistymisestd huolimatta
ty6tt6mini edelleen vuonna
1991. Heidiin ty6tt6myysas-
teensa oli 5G40 prosenttia ja
heidin todetaan altistuneen
tilanteeseen johon kuuluu
oleellisena osana ty6tt6mlys
(S56ski 1992).

Ldhes tdysty6llisyyden valli-
tessa aloitetun tutkimuksen
tuloksia ei suoraan voida so-
veltaa anrioitaessa nyt ty6ttG
mind olevien tulevia ty6llisty-
mismahdollisuuksia. Ty6tte
mien joukko ei ole ty6llistymi-
sen todenndk6isyyden suh-
teen homogeeninen. MitE kor-
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keampi t5r6tt6myysaste sitd
suurempi on helposti ty6llis-
tettivien joukko, kun ty6pai-
kkoja aikanaan tulee avoimik-
si. Tiiysty6llisy5rden vallitessa
taas suuri osa pitkiaikaisty6t-
t6misti on vaikeasti ty6llistet-
t6vi6, osa jopa k6;rtdnn6ss6 jo
ty6voiman ulkopuolelle siir-
tyneitE.

Ikii6ntyneiden ty6llistymis-
mahdollisuudet kuitenkin
heikkenevit ty6tt6myysjak-
son pitkittyessE. Suurty6tt&
myyden rnerkitt6vin uhka on-
kin pitk6aikaisty6tt6rnien lu-
kum66rin jy.kke kasvu sa-
malla kun ty6voiman \rsynti
pysyy v6hiisen6. Laman jos-
kus hellittiess6 nuoret tulok-
kaat valtaavat ty6markkinat
ja ovat pitkiaikaisty6tt6rniin
verrattuna etusijalla ty6paik-
koja tdytett6essd. Mahdolli-
suus palkata nuoria ty6ehto-
sopirnusten rnukaista palkkaa
halvemmalla viel6 entises-
t66n heikent66 vanhernpien
pitkiaikaisty6tt6rnien kilpai-
luasemaa ty6markkinoilla.
Pitkiiaikaisty6tt6mien luku-
m66r6 pysyy siten suurena,
vaikka ty6tt6mien kokonais-
m66ri jossain vaiheessa al-
kaakin pienentyE.

Kuvassa I n6hdddn ty6tt&
mlSrden kasvu vuosina 199G-
1995 ty6tt6myyden yhtijak-
soisen keston rnukaan. En-
nusteiden rnukaan yli vuoden
ty6tt6m6nii olleiden rnddrdn
kasvu j atkuu nylgristi vauhtia
ja ylitt66 kuluvan vuoden lo-
pulla100 000:n rajan. Vuoden
1994 lopulla heit6 voi T!6vden
taloudellisen tutkimuslaitok-
sen ennusteen mukaan olla jo
190000. Tehen joukkoon mah-
tuu silloin monia jo kaksi tai
kolmekin vuotta ty6tt6rniin6
olleita.

Vuosikausien ty6tt6myydest6
syntyy vdistdmdtti vajaus

my6s elEketutwaan. Ansiosi-
donnaisen pEivdrahaoikeu-
den p66ttyminen katkaisee
ty6tt6myyslis6n karttumisen,
koska Kelan maksama perus-
p6iv6raha ei oikeuta ty6tt&
mySrslis 66n. T!6tt6myydell6
on suurin vaikutus el6keta-
soon silloin, kun palaaminen
ty6tt6myyttd edeltivElle ural-
le ja ansiotasolle ei onnistu.
Uhkakuvana on, etti vasta t5r&
uransa puolivdlissd olevat
suuriin ik6luokkiin kuuluvat
joutuvat toistuvan ty6tt6myy-
den keh66n.

Pitkittyvdn ty6tt6myyden ai-
kaiset toimeentulo-ongelmat
eiv6t sovi ty6eldketuruan pe.
rusajatukseen, jonka mukaan
el6ke on ty6uran j6lkeiseen
aikaan siirrettSrd palkkaa. ]os
ty6tt6rnyysturvaan ei voi luot-
taa, halu saada elEkkeen varal-
le kartutettu s66st6osuus kas-
vattarnaan nylgrisid kulutus-
mahdollisuuksia kasvaa.
Ik66ntyneet pitkdaikaisty6t-
t6m6t pyrkivit tihdn tavoit-
teeseen hakeutumalla el6k-
keelle. Kansantalouden tasol-
la eldkesi6stdrnisest6 lipedmi-
nen ndlgry siten, etti poliit-
tiset piiiittiijdt haluavat madal-
taa ty6llist6misen kynnystd
pienentdmilli vAlillisii ty&
voimakustannuksia - my6s
elEkemaksuja.

T!6llisyytt6 lis66vien toimen-
piteiden ohella ty6eliiketur-
van kannalta olisitdrkeA6, ettd
luottamus riitt6vintasoiseen
ansiosidonnaiseen ty6tt&
myysturvaan siiilyisi. Ty6ttG
myysturvan rahoitus tulisi
j6rjest6d uudelle pohjalle. Ny-
lqyinen palkkoihin sidottu ra-
hoitus sopii suhteellisen tasai-
sena pys1ru6n *normaalin"
ty6tt6myyden toimeentulo-
turvan rahoitukseen. Nyhri-
sen kaltaisessa tilanteessa se
on pemsteiltaan v66r6 rasitta-
essaan yksinomaan t5r6voima-

valtaista tuotantoa. Rahoitus-
jdrJestelm6n kohtuuttomuus
on tullut selvisti esille, kun
ty6tt6myys lEhestyy 20 pro-
senttia ja tydtt6myysvakuu-
tusmaksu 10 prosenttia pal-
koista.

Eri ikiiisten
ty6tt6m5ysriski sarna
Laman aikana keskustelu su-
kupolvien vdlisestd tulonjaos-
ta on kiihtynyt. T!6paikkojen
vdhenerninen ja nuorten kor-
kea tydtt6myysaste ovat nos-
taneet pinnalle viiitteen suur-
ten ikdluokkien hallitsernista
ty6markkinoista, joilta nuoretja ikiiintyneet syrjdytet66n.
Toisaalta taas on vditetty, ett6
lama murtaa suurten ik6luok-
kien t5r6urat ja siirt66 heid6t
sivuun 10 - 20 vuotta ennen
tavanomaista eldkkeelle
siirtSrmist6.

Kuvasta 2 nihd66n, etti ty6t-
t6myys jakautuu yll6tt6v6n
tasaisesti i6n mukaan. Alle 2S
vuotiaiden t5r6tt6myysasteen
kasvu yli 30 prosentin on joh-
tunut suurelta osin siit6, ett6
nuoret jatkavat opiskeluaan ja
ovat Qr6voiman ulkopuolella
aikaisempaa yleisemmin.
[6tt6myysaste lasketaan
ty6tt6mien ja ty6voirnaan
kuuluvien suhdelukuna, jo.
ten t;r6voimaosuuden pienen-
tyminen korottaa ty6tt6mlys-
astetta, vaikka uusia ty6ttG
miA eitulisi. Vdest66n suhteu-
tettu tSr6tt6myysaste on nuo-
rilla vain jonkin verran rnuita
ikdluokkia suurempi.

Vastaavasti yli S5-vuotiaiden
ty6voimasta lasketut ty6tt&
myysasteet ovat keskim66-
rdistd korkearnrnat. Sen sijaan
ty6tt6mien vdest6osuus alkaa
55 vuoden i6n jdlkeen pienen-
tyii. Syynti onty6voiman m56-
rdn supistuminen eldkelfiis-
ten osuuden kasvaessa. Y-li 6G

vuotiaiden ty6tt6mlys on
en66 vdh6ist6 ty6tt6myysel6k-
keen hakemista edelt6v66
t5r6tt6mlysaikaa.

Nelj6nnes yli So-vuotiaista
ty6tt6mistd oli ollut helmi-
kuun lopussa ty6tt6m6ni yli
vuoden. Runsaasta 55000:sta
pitkdaikaisty6tt6m6st6 oli
51000 yli 4Gvuotiaita (lorva 5).
On mahdollista, ettd valtaosa
150000:sta yli 40-vuotiaasta
ty6tt6m6st6 ajautuu timdn ja
ensi vuoden aikana pitk6ai-
kaisty6tt6miksi. T6mdn vuo-
sikyrnmenen ty6llisl5rsn6ky-
mien perusteella palaarninen
normaalille ty6uralle on 66-
rimrn6isen vaikeaa. Rikkonai-
sella ty6uralla ja ty6tt6m1y-
dell6 on v6ist6mdttd vaikutus-
ta heiddn eldketurvaansa.

Larnan aikana nuorten ty6voi-
rnaosuus on alentunut heiddn
keskittyessddn opintoihin ja
ehkd lyk6tess66n valmis-
turnistaan. Tdllainen jousto
on jonkin aikaa rnahdollista.
Nuorten ty6markkinoihin
kiinnittymisen kannalta olisi
tdrke66, ett6 ensimmdinen
ty6paikka l6ytyisi valmistu-
misen jElkeen pian. Muussa
tapauksessa syrjdytyminen tai
maastamuutto tekev6t koulu-
tuksesta hukkainvestoinnin.
Ldhivuosien ty6voimapolitii-
kan painopiste onkin nuorten
ty6llistdmisessd. Ik66ntyvien
pitkiiaikaisty6tt6mien ongel-
mat saattavatjiiddii tiimiin rin-
nalla toissijaisiksi, jolloin el6-
kejdrjestelmistd taas mieluus-
ti haetaan heiddn toimeentu-
lonsa maksajaa.

Puskurirahastot
riittiirnEitt6miit
usearlvuodenlamassa
Vuoden 1995 alusta palkan-
saajat tulivat mukaan ty6elti-
keturvan rahoittajaksi omalla
kolmen prosentin maksu-

Kuva 1.
T!6tt6mdt
ty6nhakijat
vuosina
199G.1995
t5z6tt6myyden
keston
mukaan.
(T!6ministe.
ri6n tilastot)

I 990

t2 26 21 53

Tyddtim)')den ksto, viikkoa

t99 t

t2 ll-25 27-52 53

Tycitdmyyden k*to, viikkoa

1992

0 t2 t3.7t 27 -57 5J

Tytifran),ydq ke, viikkoa

Maaliskuu 1993

t2 t3-76 21 -52 33.
Tyerttiiryyden k6b, viikk@
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Kuva 3.T!6tt6myyden kesto idn mukaan 26.2.1993
(T)6ministeri6n tilastot)

Kuva 2. T!6tt6myysasteet 1992 osuutena viest6sti
(pylv66t) ja osuutena Qr6voimasta (viiva).
(Tilastokeskuksen t5rdvoimatutkimus)
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Naiset

osuudella. Lis66 vastuunkan-
tajia ty6eldkkeiden rahoitus
kaipaakin n6ini aikoina. Rat-
kaisevaa apua ei rahoituspoh-jan laajentamisesta kuiten-
kaan ole, koska palkansaajien
tuloja lama rasittaa yht6lailla
kuin t;r6nantajien maksulgr-
ky6. Rahoituksen perusongel-
ma on pitkittyneen laman
mydtd nimellisestikin supis-
tunut palkkasumma. Se saa-
daan kasvarnaan vain tSr6lli-
sySr-den ja ansiotason kEdnty-
essa nousuun.

Osittaiseen rahastointiin pe
rustuvassa TELj drjestelmdss6
suurin osa elikemenosta jou-
dutaan rahoittarnaan jakoj6r-
jestelm6n mukaisesti vuosit-
tain kerdttdvilli vakuutus-
maksun tasausosilla. Varau-
tuminen pitkittyviidn lamaan
on ollut riittdmdt6nte. Hyvi-
en vuosien jdlkeen 1990-lu-vun vaihteessa suhdanne-
vaihtelun puskurina olevalla
tasausrahastolla olisi kyett5r
hoitamaan vain puolen vuo-
den tasauseldkemeno,

Tasausrahaston suhteellinen
koko on elEkemenon kasvaes-
sa supistunut. Ei olekaan ih-
me, ettivuonna 1992 toteutet-
tu 2,5 prosenttiyksikdn ty6el6-
kemaksun alennus teki pus-
kurirahastoihin niin suuren
loven, ett6 pelivaraa ei en66
ole vuosien 1995 ja 1994 va-

kuutusmaksussa. Seuraukse
na on, ettd paine hidastaa el6-
kemenon kasvua uhkaa jo sel-
v6sti tavoitetason alittavia yk-
sit5risen puolen el6kkeitikin.

Pitkittyvd lama on korostanut
elEkkeiden rahastoinnin t6r-
keytt6. Vakuutustekninen ra-
hastointi varmistaa pitk6ll6
tihtiimellE mahdollisuudet
maksaa karttuneet eldkkeet ja
lunastaa annetut elEkelupa-
ukset. TELj6rjestelm6ss6 niin
suuri osa el6kkeist6 makse'
taan j akoj drjestelm6n rnukai-
sesti, ett6 riittimitt6mdt pus-
kurirahastot uhkaavat larnan
jatkuessa useita vuosia jo
maksussa olevia eldkkeitdkin.
Hyvind vuosina olisi l6ydytt6-
v6 rohkeutta hidastaa palkko-
jen kasvua ja kartuttaa pus-
kurirahastoja turyaamaan an-
netut eldkelupaukset.

Ldhteet:
|ari Kannisto, Yksit;risen sek-
torin t5r6urat ja elikeprosentit
vuonna 1990. El6keturwakes-
kuksen tutkimuksia 1995:5

TTT Katsaus 2/L993, T!6v6en
taloudellinen tutkimuslaitos

Niilo S66ski, 1)r6tt6rnien seu-
ranta 1989 - 1991, f6poliitti-
nen alkakauskirja 3/ 1992

Elikekomitea 1990:n mlettn-
t6, Komiteanmietint6 1991:41

T)dministeri6n tilastoja, hel-
mikuu 1995

T)6voimatutkimus 1992, Ti-
lastokeskus

BO LUNDqVTST
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MITEN YRITTAJA LOPETTAA?
Yriffi iin kuuluu monenlaista v6ke6. Yhteisti heil-
!e on- vain YEL ja itsen6inen luonne. Yrittiiien
elikkeelle siifimiseen liittyy ongelmia, ioita pal:
kansaajan ei koskaan taruitse aiatella. Yksi niisti
on yrityksen kohtalo.

Kaksi ja puoli vuotta sitten
Vtihittiiiskaupan Keskusliitto
ehdotti sosiaali- ja terveysmi-
nisteri6lle tutkimusta siit6,
rniten nylgriset elikemuodot
soveltuvat yrittiijille sukupol-
venvaihdostilanteissa. STM
siirsi asian Eldketurvakeskuk-
selle. Yrittiijien neuvottelu-
kunnan suosituksesta tutki-
mus otettiin Eldketurvakes-
kuksen tutkimusohjelmaan.

Maanviljelij6iden sukupol-
venvaidoseliike on ilmeisesti
ohjannut yrittiijien ajattelua.
Se on kuitenkin vain yksi maa-
talouden tervehdyttimiseen
tdht66vistd jiirjestelyistii. Ti-
lan siirtyminen isdltd pojalle
on ollut maataloudessa s66n-
t6n6. Sukupolvenvaihdos-
eldkkeell6 on haluttu helpot-
taa siirtdmisvaihetta.

Suku polvenvaihdoksia tapah-
tuu muussakin yritystoi-

rninnassa. Ilman tutkimusta
ei kuitenkaan tiedetd, kuinka
yleistd yrityksen siirtyminen
seuraavalle sukupolvelle on.
Ilmeisesti on aloja, joilla se on
luontevaa ja tavallista, ja toi-
sia, joilla se on poikkeuksellis-
ta. Yhteiskunnan palkkatyil
ldistyminen ja koulutustason
nousu ovat muuttaneet kuvi-
oita tdssdkin suhteessa.

My6s perillisen puuttuminen
voi olla yrittiijtille ongelrna.
YrittAjA lienee usein kiinnos-
tunut 5rritystoiminnan jatku-
misesta. Kiinnostus on toden-
ndk6isesti yhteydessd siihen,
miten paljon yrittAjd on sijoit-
tanut aineellista jaltai henkis-
td p6ff omaa yritykseens6.

Yrittiijien eldkkeelle siirtyrnis-
ikd on keskimiiArin korkearn-
pi kuin palkansaajien. Tiihdn
lienee osaksi syynii yrittiijiitoi-
rninnan omavastuisuutta vaa-

tiva luonne, osaksi taas yritt6-
jieldkkeiden pienuus. foissa-kin tapauksissa yritt6jd voi
perustellusti odottaa saavansa
yrityksen m5rynnist6 riitt6vdn
tdydennyksen elEketurvaan-
sa.

Tutkimuksen taustaksi kes-
kustelirnme muun [luassa
edelli mainituista kysymyk-
sist6 yritt6jijirjest6jen johto
henkil6iden kanssa. Haasta-
teltavina olivat Suornen Yrit-
tdjiin Keskusliiton toirnitus-
johtaja Kari Heikkila, Vehit-
tdiskaupan Keskusliiton toi-
rnitusjohtaja Veli Saarenhei-
mo ja Pienteollisuuden Kes-
kusliiton toimitusjohtaja Ta-
pio Vasara.

Kari Heikkild:

YRITYKSEN MYYNTI EI ENAA TAKAA VANHUUDENTURVAA

Kari Heikkildn mukaan aikai-
semmin ajateltiin, etti van-
huudenturva saadaan yrityk-
sen m56rmisest5. Nylgrisin td-
mE ajatus on osoittautunut
kestdmdtt6miiksi vakuusarvo'
jen laskettua. TEmi ehk6 suo-
sii sit6, ettd yrittiijiit saadaan
mitoittamaan eldketurvansa
oikein.

-Luopujalla sukupolvenvaih-
dokseen liittyy monia henki-
si6 ja aineellisia ongelmia. On
vaikea luopua yrityksestd
edes el6kei6ss6, eik6 siitii pdii-
se irtautumaan, jos toimeen-
tulo ei ole tunrattu. Varsinkin
vanhempien yritt6jien el6ke-
turvassa on puutteita, Kari
Heikkild sanoo.

Hdnen mielestddn yrittiijien
pitiiisi voida parantaa elSke-
turyaansa vapaa-ehtoisilla j dr-

jestelyilld. 1980-luvun lopulla
mielenkiinto niitii kohtaan li-
sfi Sntyikin, mutta verotuskoh-
telusta johtuen se on n5rt vi-
hentynyt. Verotusta ei pitdisi
kirist65, vaan lisdti vdhennys-
oikeuksia.

Heikkilii vakuuttaa, etti suku-
polvenvaihdoskysSrmys on ol-
lut SYKL:n mielenkiinnon
kohteena jo pitkiilin, vaikka
viime vuosina monet muut
asiat on koettu sitii ajankoh-
taisemmiksi kuten muun mu-
assa vdlilliset ty6voimakus-
tannukset ja aloittavan yrittii-jdn vakuutusmaksun alen-
nus,

-Yritystd ei koeta sarnalla ta-
voin pysyviksi instituutioksi
kuin joskus ennen, eiki se j66
en66 yhti usein perinn6ksi.
fatkajakin puuttuu usein. Su-

kupolvenvaihdoksella on silti
edelleen merkitysti. Teolli-
suusyrityksiss6 se on oletetta-
vasti yleisemp66 kuin palvelu-
ammateissa.

-Yrittdjiin arnrnatti edellytt66
aikaisempaa enemmin tie
dollisia ja asenteellisia val-
miuksia, joten nuorten siirtY-
mistii yritystoimintaan Pitdisi
tukea. Taloudellisesta tilan-
teesta johtuen yrittdjiperhei-
den lapset ovat my6s entist6
kiinnostuneempia yrityksen
jatkamisesta. Sukupolven-
vaihdoksen suunnittelu pit6i-
si kuitenkin aloittaa ajoissa,
sillS ilman suunnitelrnaa nuo'
rempi polvi ei sitoudu Yrityk-
seen ja kenties vuosikausien
odotukseen, Kari Heikkild us-
koo.
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YEL-ELArxeeN PIENUUS vllArrAA
-Luopuvan yrittiijiin kannalta
ongelmana on YELeldke, jon-
ka pienuus l6hes aina ylliittiiti
yrittiijin. On kuviteltu, ettd
eldkett6 olisi kertynyt todellis-
ta paljon enemmdn, Veli Saa-
renheimo sanoo,

Yrittiije on yleensd pyrkinyt
viltt6mddn kaikkia ylimddrdi-
si6 kustannuksia, joten ty6tu-
lokin on sitten mdiiritetty al-
haiseksi. Harvoin yrittiijiillii
on mit66n lisdvakuutuksia-
kaan, Saarenheimo vaatii, ettd
tietty minirnieldketaso pitiiisi
kuitenkin saada yrittiijille ai-
kaan. YEleldkkeet olisi saata-
va samantasoisiksi TEL:n
elikkeiden kanssa.

Vdhittiiskaupan Keskusliiton

tilanteessa l6hti aikoinaan sii-
t6, ettd erikoistavarapuolen
kauppiaskunta kyseli erilaisis-
ta vaihtoehdoista ja selviyty-
mistavoista tillaisessa tilan-
teessa.

Saarenheimon mukaan suku-
polvenvaihdokseen liittyviit
ongelrnat eivdt niink66n tule
esille suurten pdivittdistavara-
kuin pienten erikoistavara-
kauppojen puolella. Hdn to-
teaa, ettii jos niissd ei l6ydy
jatkajaa nuoremmasta polves-
ta, niin useinyritys joudutaan
lopettamaan siini vaiheessa,
kun vanhempi polvi j?iii eliik-
keelle.

-Meill6 ei ole tarkempaa tietoa
siit6, kuinka suuressa osassa

pitiiti olla selviyt5rmislrykyi-
nen. )atkajan l6ytymistd saat-
taa nylgrisin haitata se, ett6
yrittiijtit haluavat antaa lapsil-
leen mahdollisuuden korke-
ampaan koulutukseen kuin
rninkE itse ovat saaneet. Las-
ten ammatit suuntautuvat
kenties aivan rnuualle.

-Yritteje ei vdlttdmdttii tiedii
elSkeasioista paljon, eikA ndin
ollen sukupolvenvaihdoksen
vaihtoehdoistakaan tai sen
suunnittelusta. Keskeinen on-
gelma onkin sopivan infor-
maation puute. |otta infor-
maatio tavoittaisi yrittiijiin,
sen pitdisi olla selkeitd ja yk-
sinkertaista, ei juristikielti,
Veli Saarenheirno perustelee.

mielenkiinto nylgristen eldke. yrityksistii perillinen jatkaa
muotojen soveltuvuuteen sit6. fotta jatkaminen ylipddn-
yrittiijille sukupolvenvaihdos- sd olisi mielekAstd, yrityksen

Tapio Vasara:

OSA.AIKAELAKE SUKUPOLVENVAIHDOKSEN PERUSTEELLA
-Ehkii tarvittaisiin my6s sellai-
sia siirtyrndsddnn6ksid, jotka
pehmentiiisivdt yrityksestd
luopumista. Osa-aikaeldkejdr-
jestelmiiA voitaisiin keyftee
hyvdksi yrittiijien sukupol-
venvaihdoseldkkeen toteutta-
miseksi. Osa-aikaelike voitai-
siin my6ntdd sukupolven-
vaihdoksen perusteella, Tapio
Vasara ehdottaa.

Pienteollisuuden Keskuslii-
ton jdsenyritykset ovat p66asi-
assa teollisuusyrityksid. Mu-
kana on my6s rakennustoi-
minnan ja palvelualojen tyo-
liikkeitii. Ndmd aikaisemmin
useinkin siirtyivdt nuorem-
malle polvelle, mutta nykyi-
nen elinkeinorakenteiden
murros on vdhentdnyt suku-
polvenvaihdoksia.

Tapio Vasara kertoo, ettd su-
kupolvenvaihdoksessa yritys
siirretddn usein lahjoituksena
perilliselle, jolloin luopujalle
ei koidu vastaavaa taloudel-
lista hy6tyd kuin yrityksen
my5mnist6. Yrittdjien heikoh-

ko eldketurva korostuu ni-
menomaan sukupolvenvaih-
dostilanteessa, johon pitdisi
voida varautua riittdvdn hy-
vdlld eldketurvalla.

-Sukupolvenvaihdokseen va-
rauduttaessa vapaaehtoisetjiirjestelyt ovat merkittdvd
vaihtoehto. Kannattaa miet-
tid, ovatko ne kuitenkaan pa-
ras vaihtoehto yrittdjdn kan-
nalta, kun tdtd mahdollisuut-
ta on nlrt verotuksellisesti hei-
kennetty. YEL:n kautta tydtu-
loa nostamalla eldketurvan
parantaminen tulee yrittlj dlle
useimmiten edullisemmaksi.
Yrittiijiit eivdt ole tdst6 usein-
kaan tietoisia, Vasara sanoo.

Vasaran mielestd sukupolven-
vaihdoksen ongelmat koske
vat usein luopujaa enemmdn
jatkajaa, jolla on rahoituson-
gelma. On olemassa tiet${ii
perustamislainaj drjestelmii,
mutta perinteisesti suhtautu-
minen on ollut my6tdrnieli-
semp56 uuden yrityksen pe.
rustamiseen kuin sukupol-

venvaihdokseen. Siin6 ei kat-
sota syntyvin uusia ty6paik-
koja, rnutta ty6paikkojen sdi-
lyrninen vanhassakin yrityk-
sessd on varteenotettava ndkci-
kohta.

-Nyt kun tarvitaan lis66 tuo-
tannollisia yrityksid, on ai-
heellista miettid sellaisten jdr-
jestelmien kehittdmistd, joilla
suosittaisiin tuotannollisten,
teollisten yritysten sukupol-
venvaihdoksia, Tapio Vasara
painottaa.

Haa.stattelut:
Raili Hyrhktuwt
JttssiVanrnno

I(uaat : J ouho Laitinett

rvOelArr e;l: L7

Veli Saarenheimo:
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SOSIAALIPOLITIIKAN TARVE 
-Iffi#i:+il##i! TU N N U STETTU

ilffiflir,*:.83ffi*? E U R O O PA N . .
Iiset ulottuvuutensa,
iotta se voi Iunastaa oi-
keutuksensa kansalais-
tensa silmissd.

Euroopan Yhteis6n jdsen-
maalla on pddvastuu sosiaali-
ja terveyspolitiikkansa sekd
sosiaaliturvansa kehittiimi-
sest6. Sosiaaliturvajiirjestel-
mdt eroavat suuresti jdsen-
maiden kesken, eikd EY tavoit-
tele niiden harmonisointia.

Tavoitteena on kuitenkin taa-
ta ty6ntekij6iden sosiaalitur-
van siilyminen siirrJrttdessd
maasta toiseen vapaan liikku-
misoikeuden my6td. EY-mai-
den sosiaalipolitiikka on pe
rinteisesti sidoksissa vahvasti
ty6eliimdn vaatimuksiin. Sosi-
aalipolitiikan kdsitteen alle
mahtuvat sekd sosiaali- ettri
tyolainsiiiidiinto.

Vaikka sosiaali- ja terveyspoli-
tiikka on ja se tulee jtiiimiiiin-
kin jiisenmaiden harteille,
niiitii kysymyksiii on pohdittu
my6s yhdessd EY:n piirissd jo
197O-luvulta liihtien.

YHTEISOSSA

Sosiaalipolitiikan
tarwe huomattiin
Euroopassa oli vahvassa usko,
etti taloudellisen kasvun
my6ti my6s k6yhyys ja syrjiiy-
t;rminen hdvidvdt itsestddn.
70-luwulle tultaessa kuitenkin
tunnustettiin, ettd k6yhien ja
huonoosaisten mddrd on kas-
vanut ja vakiintunut suhteelli-
sen korkealle tasolle sekii mo
net sosiaaliturvan alueet ovat
heikosti kehittyneet useassa
Yhteison jdsenmaassa.

Sosiaalipoliittinen keskustelu
kulminoitui vuonna 1989 an-
nettuun yhteiseen "julistuk-
seen \r6ntekij6iden sosiaali-
sista pemsoikeuksista" Euroo-
pan Yhteis6n alueella. Nimen-
s5, mukaisesti tdmd julistus ja
sitd seuraava ohjelmaty6 ta-
voitteli ty6ntekij6iden sosiaa-
lisen aseman parantamista,
mutta se sisdlsi myos tyoelii-

mdn ulkopuolelta nuoret,
vanhukset ja vammaiset.

EY:n terveyspolitiikka alkoi
kehittyii 1980-luvun loppu-
puoliskolla, kun ndhtiin par-
haaksi yhdistiiii voimia yhteis-
ten kansantautien voittami-
seksi. Toisaalta uudet terveys-
uhat, kuten AIDS ja huumeet
pakottivat samansuuntaisiin
ponnisteluihin.

Talouden niitgrmiit ja ty6elii-
m6n vaatimukset ovat sanel-
leet sosiaaliturvalle puitteet.
Kuitenkin lrroden 1992 kesdl-
lii EY:n sosiaaliministerit pddt-
tivdt kahdesta uudesta suosi-
tuksesta, joilla on ideologises-
ti kd6nteentekevd merkitys.
Niillti hyptittiin pois yksin-
omaan tydntekijiipainottei-
sesta sosiaaliturvan kehitt6-
misestd ja tarkastellaan Yhtei-
s6n kaikkia kansalaisia tasa-
vertaisesti.

Ndmd suositukset eiv6t sido
jdsenrnaita, vaan moraalisesti
velvoittavat tunnustamaan
muun muassa yksil6n subjek-
tiivisen oikeuden riitttiviiiin
minimitoimeentuloon sekd
sosiaaliapuun. fdsenmaita ke-
hotetaan jatkossa kehitt6-
m66n sosiaaliturvajdrjestel-
mi66n siten, ett6 ne takaavat
EY-kansalaisille p66syn kor-
keatasoisen terveydenhuol-
lon, tiitiyshuollon, ty6tt&
myysturvan, kuntoutuksen,
eliketurvan ja perheetuuksi-
en piiriin.

Yhteis6ohjelrnien
kirjo
EY:n peruskirjat antavat yh-
teisen sosiaali- ja terveyslain-
sddddnn6n kehittdrniselle
erittdin niukat valtuudet. Toi-
saalta jdsenvaltiot valvovat oi-
keuksiaan tiukasti, sosiaalipo-
liittiset piiiit6kset vaativat 16-
hes aina 12 j6senmaan yksi-
mielisen pdiit6ksen.

Koska EY:n sosiaalipolitiikan
kehittyminen lains66ddnt6-
teitse on my6s poliittisesti
hankalaa ja hidasta, on rinnal-
le noussut erilaisten sosiaali-
ja terveyspoliittisten yhteis&
ohjelmien kirjo.

Ndmd ohjelmat kd;mniste-
tddn yhteisty6ssd EY-komissi-
on ja eri jSsenmaiden asian-
tuntijoiden kanssa. Yleisim-
min viritetdiin kaikki kaksi-
toista jdsenmaata kattava yh-
teyshenkil6verkosto. Ohjel-
rnien tavoitteena onkin tie.
don kerddminen ja kokernus-
ten vaihtaminen seki ty6n ke-
hittdminen pienin osaprojek-
tein.

Ensimmdinen sosiaalipoliitti-
nen ohjelma oli "Taistelu k6y-
hyfte vastaan", joka aloitet-
tiin jo vuonna 1975. Tiillii het-
kell6 on menossa jo kolmas
k6yhyysohj elma, joka pddtgy
kuluvan vuoden lopussa.
My6hemmin on aloitettu

1B rv0euAre erlr

t-

I
!_

.\

il

T
i.: i

I
l-

lhl!'r
I

!+

U

ll

ii



muun muassa vammaisten,
vanhusten, nuorten seke tasa-
arvo-ohjelmat.

Terveyshuollon ohjelmista
ensimm&iisend kiiynnistettiin
Yhteis6n "Sy6p6ohjelma"
vuonna 1987. Toinen sydpd-
ohjelma jatkuu 1994 loppuun.
Sen pddtavoitteena on viihen-
tiiii sy6p66n kuolleisuutta 15
prosentilla vuoteen 2000 men-
nesstl. Yhteis6n AlD$ohjelma
jatkuu varmasti tavoitevuo-
den 1993 lopun jdlkeenkin,
samoin kamppailu huumeita
vastaan.

EY:n piirissd kiihtynyt keskus-
telu ns. subsidiariteetti (toissi-
jaisuus) -periaatteesta kosket-
taa my6s yhteis6ohjelmia.
Yhe tarkernmin ja kriitti-
semmin seulotaan ohjelmien
tavoitteita, tuloksia ja toimi-
vuutta j a rahoitusta. Asiantun-
tija-arvioiden mukaan eloon
jiiiiviit vain sellaiset ohjelmat,
joilla on osoitettavissa selke66,
konkreettista hyotyd koko Yh-
teis6n tasolle.

T\rtkirnustoimintaa
tuetaan
EY:n tutkimustoirninta on hy-
vin laajaaja sitd tuetaan yhtei-
s6ohjelmia huomattavasti
suuremmalla taloudellisella
tuella.

Terveydenhuollon tutkimuk-
sella on jo pitkiit perinteet.
Ensimmdinen lSdketieteelli-
nen ja kansanterveysty6n tut-
kimus alkoi vuonna 1978. Pie'
nestd purosta on kasvanut
suuri virta. Nylgrisin terveys-
tutkimus on osa Ytrteis6n mo-
nivuotista tutkimuksen ja tek-
nolo gisen kehittdrnisen puite-
ohjelmaa.

BIOMED I tutkii taloudellises-
ti ja sosiaalisesti merkittdvid
sairauksia, kuten sy6piii,
AIDS:ia ja sydiinsairauksia se
kd mielenterve5rteen ja vanhe
nemiseen, vammaisuuteen ja

tyoterveyteen liittyviii ongel-
rnia.

EY:n seuraavaan eli neljdn-
teen tutkimuksen puiteohjel-
maan vuosille 19941998 on
esitetty hyviiksyttiiviiksi
mydskin sosiaalipoliittisia ja
sosiologisia tutkimusaiheita,
kuten sosiaalisen syrjdy.tymi-
sen ja kaupungistumisen vai-
kutusten tai koulutuksen ja
sosiaalipalvelujen merkityk-
sen tutkiminen.

|iisenmaat piiiitttiviit -
tahdin mfifiriiii
puheenjohtajamaa
Euroopan Yhteis6n politiikas-
ta pddttdvdt aina viime kides-
sd jdsenmaat. |dsenmaista kul-
loisellakin puheenjohtaja-
maalla, joka vaihtuu puoli-
vuosittain, on merkittdvd roo-
li suunnan ja tavoitteiden
ntiyttiijiinii. Puheenjohtaja-

maa my6s valitsee komission
ehdotuksista ne, jotka noste-
taan esille ministerien pii6tet-
tiiviiksi. Tdll6 hetkellA tahdin
mAdriid Tanska, jonka sosiaali-
poliittiset tavoitteet ovat huo-
mattavasti kunnianhimoi-
semmat kuin edeltdjdnsd
Ison-Britannian.

Toisaalta merkittiivdd roolia
niiyttelee my6s EY-komissio,
jolla on esitysoikeus ja valmis-
telukoneisto. Komission pu-
heenjohtaja facques Delors
onkin henkil6kohtaisesti vai-
kuttanut sosiaalipolitiikan
etenemiseen Euroopan Yhtei-
s6n tasolla. |uuri hiin varoitti
vaarasta, johon EY voi ajau-
tua, mikdli Yhteison sisdlld
erot kansalaisten ja alueiden
vtilillii kasvavat liian suuriksi.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan
saralla my6s Euroopan Parla-
mentilla ja Talous- ja Sosiaali-

komitealla on sanansa sanot-
tavana.

T!6ttornyys
suurin uhka
Suurimmaksi yhteiseksi sosi-
aalipoliittiseksi uhaksi ja
haasteeksi koetaan ty6tto-
myys. Keskimiidrdinen ty6tt&
myysaste on kohonnut kym-
menen prosentin yli. Pahiten
tyott6myys on kohdannut
nuoria, naisia sek6 yli 55-vuo-
tiaita. Keskusteluissa on ko
rostettu, ettii ei ole vain Espan-
jan ja Kreikan ty6tt6myyttii,
vaan yhteinen eurooppalai-
nen tyottdmyys, jota vastaan
taistellaan yhdess6.

Toinen uhkakuva nousee yh-
teiskunnasta syrjdytymisesti.
Ntiitii syrjtiyfyneiti ovat nuo-
ret vailla ammattikoulutusta
ja ty6tii, vanhukset, vammai-
set ja uutena ryhmind yli 55-
wuotiaat ty6eldmdn ulkopuo'
lelle sysdt5rt.

Heiddn auttamisekseen uu-
distetaan EY:n rakennerahas-
toja, joista juuri Sosiaalirahas-
to tulee saamaan uudet toi-
mintamahdollisuudet ja tun-
tuvan taloudellisen lisiyksen.

Parhaillaan valmistellaan
my6s ns. hallituksen selonte'
koa (Green Paper) irlantilai-
sen EY-komissaarin Padraig
Flynn'in johdolla. Tdmdn sel-
vityksen tavoitteena on nos-
taa keskustelua Yhteis6n sosi-
aalipolitiikan tulevaisuudesta
kansalaisten Euroopan luomi-
seksi.

ASSI LIIKANEN
Bryssel
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RUOTSIN
SOSIAALITURVASSA

TUULEE

Ruotsin sosiaaliturvaa
Sttillytelliiiin perin poh-
iin. Jirjestelmi on
muutoksen kourissa
sekd nykyisen laman
ett6 tulevien vuosikym-menien kustannus-
ongelmien vuoksi.

rahaa. ]o viime vuonna osa
sairausvakuutuksen kustan-
nuksista siirrettiin ty6nan-
tajan nimiin, kun sairausajan
pdivdrahan sijaan alettiin
maksaa palkkaa kahdelta en-
sirnrndiselt6 sairausviikolta.
My6s p6ivdrahan tasoa on pu-
dotettu jo useaan otteeseen,
viimeksi huhtikuun alussa.

Periaatteellisesti merkittdv6
oli hallituksen ja opposition
yhteinen p55t6s asettaa parla-
mentaarinen ty6ryhmd sel-
vitt6m66n mahdollisuutta ir-
rottaa sairausvakuutus ja ty&
tapaturmavakuutus valtion
budjetista t5l6markkinaosa-
puolten hoidettavaksi. My6s
sopimus ty6ntekijAn sairaus-
vakuutusmaksusta, vaikkakin
pienestd, on uutta maassa, jos-
sa palkansaajat eivdt aikai-
semmin ole osallistuneet sosi-
aalivakuutuksen rahoittami-
seen vakuutusmaksuin.

Eldketurvan osalta kriisineu-
votteluissa sovittiin eldkkei-den leikkaamisesta tdn6
vuonna kahdella prosentilla.
Eliikeikdii p66tettiin nostaa
ensi vuoden alusta alkaen as-
teittain siten, ett6 yleinen el6-
keikd olisi 66 vuotta vuonna
1997. Tiimdn muutoksen to
teuttaminen ndyttSd vielii kui-
tenkin epdvarmalta. Sosi-
aalidemokraatit ovat nimit-
ttiin tdltii osin vetdytymdssi
sopimuksesta vedoten siihen,
etti eldkei5n nostaminen se
vitussa aikataulussa ei nykyi-
sessi ty6llisyystilanteessa toi-
sikaan alunperin arvioituja
siiiist6jti.

Vy6tii kiristet66n
jatkossakin
Vy6tii joudutaan kiristdm66n
jatkossakin. Hallitus on viiden
tulevan vuoden sdist6suunni-
telmassaan esittdn5rt sairaan-
hoidosta peritt6vien maksu-jen korottamista, vanhem-
painrahan alentamista 80 pro-
senttiin palkasta ja ty6nteki-jiin vakuutusmaksua my6s
eldkevakuutukseen. Eldkeme-
noja halutaan pienentii my6s
yritttimiillE nyt jo kolmannen
kerran osa-aikaelEkkeen pois-

o

6
I

Y

Ruotsissa on tekeilld saman-
suuntaisia sosiaaliturvan uu-distuksia kuin useissamuissa Ltinsi-Euroopan
maissa. Sairausvakuutuskor-
vauksia leikataan, sairaan-
hoito- ja muiden sosiaalipal-
velujen tuottamisessa pyri
t66n lisddm66n tehokkuutta ja
el6kejdrjestelmin uudista-
mista pohditaan. Sairausva-
kuutuksen remontti on jo
kdynnistynyt ja sairaanhoito-
palvelujen tarjonnassa on
useita kokeiluja vireilli. Suu-
rimmat muutokset ovat kui-
tenkin viel6 poydiillti. Etenkin
elAketurvan uudistamiseksi
on esitett;r malleja, jotka sekd
periaatteiltaan ettii toteutusta-
valtaan poikkeavat merkitti-
vdsti ny\risest6.

Menneen talven
kriisipaketit
Viime syksynii Ruotsin halli-
tus ja oppositiossa oleva sosi-
aalidemokraattinen puolue
sopivat sosiaaliturvan leikka-
uksista osana ns. kriisipakette-
ja, joilla maan taloutta pyrit-
tiin auttamaan jaloilleen. Tar-
koituksena oli sek6 leikata
sosiaaliturvan kokonaiskus-
tannuksia etti jakaa kustan-
nusvastuuta uudelleen niin,
ettd valtion osuus pienenisi ja
ty6ntekijiit tulisivat suoraan
mukaan maksumiehiksi.

Kriisipaketeissa sovittiin sai-
rausajan toimeentuloturvan
leikkaamisesta ottamalla kdyt-
t66n yksi karenssipdivd, jolta
ei makseta palkkaa eikd pdiv6-
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tamista, Tavoitteena on my6s
saada maksetut maksut ja
maksettavat etuudet vastaa-
maan parernmin toisiaan.

Periaatteet uusiksi
Pdivdnpolitiikan taustalla on
sosiaaliturvan uusia linjauk-
sia miettittSr useammassakin
asiantuntijaryhmdssd. Maalis-
kuussa jiitti mietint6nsd pro-
fessori Lindbeckin vetdmd ta-
louskomissio. Mietinn6n liit-
teend on Riksf6rsiikringsver-
ketin piiiijohtajan K.G. Scher-
manin esit5rs uudeksi sosiaa-
livakuutusjiirjestelmdksi.

Scherman ehdottaa, ettd sosi-aalivakuutus muodostuisi
neljdstd vakuutuksesta: saira-
lrteen liittyvisti etuuksista, joi-
hin kuuluisi my6s ty6lyvyttG
rnyyseldke, t5r6ttdmyysvakuu-
tuksesta, tydtapaturmavakuu-
tuksesta ja vanhuuseldkeva-
kuutuksesta.

|okaisella vakuutuksella olisi
oma rahastonsa, joka toimisi
jdrjestelmdn puskurina. Va-
kuutus perustuisi jakojdrjes-
telm66n. Rahaston tulisi riit-
t66 juoksevien etuuksien mak-
samiseen. fos rahasto kuiten-kin taloudellisesti huonoina
aikoina uhkaisi ehtyd, olisi
etuuksia voitava pienentAd
hallinnollisin pddtdksin. Kun
taas rahastossa on ylijiiiimiiii,
tulisi vakuutusmaksuja alen-
taa. T)r6nantajat ja ty6ntekijiit
kustantaisivat vakuutukset
yhtii suurin osuuksin. Valtio ei
sen sijaan olisi maksumiehe.
ni vaan vakuutukset irrotet-
taisiin valtion budjetista.

Scherman ei kuitenkaan an-
taisi vakuutuksia tySmarkki-
naosapuolten hoitoon niin
kuin kriisipaketteja neuvotel-
taessa sairausvakuutuksen
osalta sovittiin. Hdn tarjoaajohtamaansa sosiaalivakuu-
tuslaitosta my6s uuden va-
kuutuksen hoitajaksi.

Valtion budjettivaroin rahoi-
tettaisiin etuudet, jotka ovat
enemmdn sosiaaliavustuksen
kuin riskivakuutuksen luon-
teisia. Tdllainen on rnm. van-

hernpainraha, joka nykyisin
on osa sosiaalivakuutusta.

Vakuutusten tulee Scherma-
nin mukaan olla ty6h6n kan-
nustavia siten, ettd korvaus
j66 selkedsti palkkaa pienern-
mdksi. Maksettujen maksujenja etuuksien tulee hAnenkin
mielest66n vastata nykyistd
parernmin toisiaan. Vakuu-
tusmaksuja tulee siksi peri6
vain etuuuksien pemsteena
olevasta ansiosta. Vanhuus-
eldkkeen pemsteeksi tulee ot-
taa ansiot nykyistfl pidemmdl-
td ajalta.

Eldkkeiden indeksitarkistuk-
set olisi Schermanin mukaan
tehtiivd ns. sopeutusindeksil-
lii, joka esiteltiin jo vuonna
1990 jiitetyssd eliikekomitean
mietinn6ssd. Se sopeuttaisi
eldkkeet paremmin talouden
reaalikasvuun kuin nykyisin
kiiytettiivii puhdas hintain-
deksi.

Scherman siiilyttiiisi sekd ny-
lgristd kansanetatetta vastaa-
van vdhimmiiiseldkkeen ettd
ansiosidonnaisen eldkkeen.
Yhteiskunnan tulisi hinen
mielestddn voida rajoittaa
my6s sopimuspohjaisen listi-

turvan kattavuutta, jotta laki-
s66teisen turvan ty6h6n kan-
nustavaa vaikutusta ei mene-
tetd.

Talouskornissio yh\y pitkiilti
Schermanin esittdrniin peri-
aatteisiin. Komissio korostaa
my6s, ettd lakisddteisen sosi-
aaliturvan taso tulee pit66
niin alhaisena, ettii suuri osa
vdestdstd katsoo tarpeelliseksi
hankkia lisdturvaa yksityisis-
td vakuutuksista. Ndin kasva-
tettaisiin kansantaloudelle
tarpeellista yksityistd sdiist6-
rnisti.

Mite tuleman pitee?
Eliikejiirjestelmdn uudistus-
esityksen hallitus on jiittiinyt
parlamentaarisen eldketyci-
ryhmdn tehtdvdksi. TY6ryh-
md on valmistellut esit5rstddn
joulukuusta 1991 alkaen. Elo-
kuussa 1992 se jiitti alustavan
luonnoksen uudeksi eldkejir-
jestelmdksi, lopullista odote.
taan alkusyksystii.

Luonnoksessaan ty6ryhmd oli
piiiissyt yksirnielis56rteen siit6,
ettd ansioeldke mddrdytyisi
koko ty6historian aikaisten
tulojen mukaan, eikd viiden-
toista parhaan kuten nylqri-
sin. Eldkettii my<is karttuisi
koko ty6historian ajalta. Eldk-
keiden suuruus miiiiriytyisi
sovitun vakuutusrnaksuta-
son, ei sovitun korwaustason
mukaan. Uusi eldkejdrjestel-
md perustuisi siis oleellisesti
uuteen ajattelutapaan. Vakuu-
tusperiaate korostuisi samoin
kuin Schermanin esittdmfissii
mallissa.

Sairausvakuutuksen ja ty6ta-
paturmavakuutuksen irotta-
mista valtion budjetista tul-
laan selvittiimddn erillisessi
ty6ryhmtissd, jonka tulee jdt-
tdd esityksensd ensi vuoden
loppuun mennessd. My6s tiil-
td osin sosiaaliturva on siis to-
dellisessa valinkauhassa.

SINIKKA I.AITINEN
Eliih e tur-u ahe shtths en

hltktja
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TYOLLISYYDEN
UUDETMUODOT

Viime vuosina tY6mark'
kinatutkimuksen Piiris-
sd on keskusteltu tYtilli-
swden uusista muo-
d6ista. ioita Linsi'Eu-
roopai# on kdsitteel'
!istitty ei-tyypilliseni
(atypical, non-stan-
daid) tytillisyytend,
Yhdysvalloissa Puoles-taan satunnaisena
(contingent) tYtin6. Ei'
tyypillinen tyollisYYs on
ddhty ioustavuuden
ldhteend, muttasamaan
aikaan myos Potentiaa-
lisesti epivarmana ia
riskialttiina tyiind, ionka
tekiiit ovat usein vailla
ty6iuhde- ia sosiaali-
turvaa.

Ei-tyypillinen tyollisyys on ta- Eltyypilliset tv6suhteet luvulta lihtien rnonissa Linsi-
vallisesti mddritelty.rru.tii."t- niffiitti."t lvosuhteet ero' Euroooan maissa' Pohjois-
tana tyypilliselle tai ;;;;; avaii6ssain ."1i"1.'*-tyypl m"issri normaality6suhieen
lillety6llisyydelle,ioffa"oni*ar- fit"tt"a tydlliswdesta' ftid"t murenemista on pohdittu lii-
koitettukokouixui,tu,i/'y'?a t1'-or-'antiltnlii*iu wot't"u- hinnd ty6oikeuden piiriss6
nalkkatv6tii vhden w'd#,it* i6rla r."il." olia saminaikai- (esim. Bruun 1985).

i;;#.I;kJ";tu ju iir"ittu. iesti tydsuhrle usean tv6nan-
tajan (anssa (esim. ty6voiman Osa-aikatyti kasvussa

Lisdksi sosiaalivakuutuksen vuokraus, alihankinta,..tu.t! Ei-tyypillisen _ ty6llisyyden
;J"t;; ;id;tt, ty6nteon tes- taessa tyt tr6l kuts.uttava-t). yleiiiri'tti on L6nii-Eurbqpgs-
toon ia aikaisempiin t"f.it i", T!6ntekijt ei vdlttdmdttd ty6s- "sa trlitittu tavallisesti EY:n
i;;fif k tk;;C--ruihi"fe" ny: kLntele tyonantajan. tilois.sa ty6voimatutkimusten avulla.
fir""i"il""ttiotyypeittiiin(Es- ('tySpaikalla')vaanesimerldl(- Maiden viilinen vertailu on

sit*Lt*:,*i'.':;*,';": i.'.["J:'?x'66T:ii[ii,'&giil '-'f.',te#x"Il,?,:i!it!il?!1
.r".aisrnalliria toimi *il"prro kije voi tydskennelld.. osa- tdntojen erilaisuuden vuoksi
iir"r, t"trO".ty6ldisen ty6suh- aikaisesti. .PY.yY".1 Y^?t^q{': (OECD 1989, 201). Seuraavas-
fiidili;;""1991, B2)la tyo- teer sijasta tyosuhde voi olla sa tarkastelun kohteena ovat

"ooimustain 
taustalla'dn dle- mddriilikainen, esimerkiks.i osa- ja mdirdaikainen ty6'

ii5^io:t.iiii.;il 
- ty5"iik"rt, miidraaj a\si sovittu tai tilap6i-

is*mlg8s, o+l' - nen ty6suhde' osa-aikainen ja m66r6aikai-
nen tY6llisYYs ovat varsin mer-

Ei-tyypillisen.tyolli- ffi?f?#filligir,,".."r,. S,TiJit r,llu,ll"f'",T,1,"ti'.1-syyden ryhrnittelyii ;;i;;eei;ieman tyottisyy- i.iiii""i:i'iii"^ipaa,"*ai.yv'
I.iormaality6suhteen vasta- den ohella ei-ty'ypilline! ty6]- poistae-n) on EY-maissa nous-
kohtana ei-tyypilinen ty6lli- [syysvoi olla my6s s56telem6- ;ut (19'ti) noin 20 prosenttiin
strys on useimmiten (esim. t6ntd. Harmaan tyollisyyde-n (COM(90) 228, L2). Suomessa
iordova 1986) luokiteltu seu- ilmenemismuotoja voi olla iastaava osuus kasvoi 1981-91
raaviin ryhmiin: pikl-<uryitte; useita (Cordova 19_86, 645):pi- 16 p.o..ntista 18 prosenttiin.
jyys, ei-tyypilliset ty6suhteet meii ty6, perheenjdsenteq. (91-
ja harmaa ty6llisyys. ansioty6ksi ilmoiJettu) tyo' lI- Ey-rnaissanopeimminonkas-

H3l, i{iix 1i3 3:ix'3. *\[ E A;!, "' ";X',]:l[:;Hfi :t3iPikkuyrittdjyys royrityksissii. Luettelo. \qygl midrd kasvoi 28 piosenttia
Useat ei-t56rpillisen ty6llisyy- ilriri6irmoninaisuuttajakdsit- &okoaikaty6llisten-vain 2 D.
den muodof eivdt ole palkka- teellistd epiiselvyyttii. keskimddrin osa-aikaty6llisiE
tv6te vaan luokiteltavissa oli 14 prosenttia (naisista 27 %'

wittajwaerci. 1980-luvulla Keski-Euroopassa harmaan miehiitii 4 D. Pohjoismaissa
inaatiii,uden ulkopuolisten g6llisyyden osuudeksi on 9I- osa-aikaisten o"uusbn korkea
wittdiien mddrd kdiintyi nou- vioitu muutama prosentti ec\S%W6llisistd),muttaSuo-
iuun-useissa EY-maissa (Rod- bruttokansantuotteesta, Ete- messa vdin 7 prosenttia.
gers 1989, 8). Tosin salqqgl ld-Euroopassa yli 10 prosent-
iikaan my6s yritysten elinikd tia (Employment in Eur-ope
lvhenM. Huomattava osa yrit- igAg, f Sil. Fohjoismaissa k6s- Midrdaikaisten osuus palkan-
Bffia;; -iuiv"rtu voidaan t"Gl-tui."aan ty6llisyyden saajista oli EY-maissa keski-
ilii.;ki; iuotiiela epdvar- ;;;i"i; iienevdt"ns. i<uuta- mAdringprosenttia.Osuusoli
;Gi1; ii.tiuttdit"i'(Krihl *"t"ii&uit" (usein sivutyo. korkeinEteld-EurogPanmais-isgo,zss) *,i5*LmffiiJg* :ihi:il:. f#:taly";"fl#
Esimerkiksi rakennusalalla ,."".iri,i ytriistynyt ty6luvaton maataloudessa, rakentarnises-
suuret witvkset ovat tarjon- ,oieiuitviS""iniu.- sa ja turismiteollias.uudessa.
;;i--.1;ii;-tyarrt"ulai.taa., Pohjoismaissa _ m66rdaikais-
mahdollisuutti ryhty-e yrittA- Useimpiandistdei-tyypillisyy- ten osuus (1G11 X p-alkansaa-
iaGi.u."it hetuii.evLtriuden J;;;-";d"ittuot taytettyjo jista) on hieman EY-keskiar-
Gitutr." perustamista vuok- pitt aa., normaality6iuhtLen voa korkeampi, joskin osuus
'..iii.u"tii*yy."riletrotun- Ii"r"ii".-Li.arci eii muodot on supistunut Ru.otsissa (ia
i."lfi."iteVrlikaniimiihen- "".i".itt"i"plAllekkdisid,esi- 

Tanskissa). Sen sijaan Suo-
f.ifOi"vutmuodollisestiyrittii- merkiksi osal ja miidrdaikais- messa mddriaikaisten osuus
iia. Xarrta.n6ssd he j?avat W3. Urrttu on niid"r, oletettu onnoussut 1981-91 11^prosen-
'"""i"iiilpp""aiseksi eniisestd tit"irty i.r.n (Kiihl 1990, 239- tis_ta 13- prose.nttiin. Suomen
tyO"."tfiIitaan ja nykyisestd i+o; 6Ecn 1991, 53) j. _"^lgi tydmarkkinoille on siten
faauriutt"urtuurr. nui.piirt"ia"n muutoi 1970- useimpiin EY-maihin verrat-
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tuna t56pillistd osa-aikaty6n
vdhdisyys ja rnddriaikaisty6n
yleisyys.

Suomessa
yleistyrninen hidasta
Ssyvien ja kokoaikaisten
( no rmaality6suhte iden)
osuus on supistunut 1981-91
Suomessa 84 prosentista 82
prosenttiin. Osa-aikaty6 on
yleistynyt miehilld, m66riai-
kaisty6 naisilla. Ei-tyypillinen
ty6llisyys on yleis\myt siten
Suomessa hitaasti. Sen sijaan
sen koostumus on muuttunut
nopeasti 1980-luvulla (Ntitti
1992). Aikaisempaa suurempi
osa osa-aikat5r6ntekij6isti on
nuoria, perheett6rnid, opiske.
lijoita ja miehi6. Vastaavasti
keskimddriinen viikkoty6ai-
ka on supistunut osa-aikat5r6s-
sd. Osa-aikat5rostd tuli 1980-lu-
vulla siten entistd usearnmin
vdlivaihe ty6uralla. Osa-aika-
ty6st6 poiketen md6rdaikais-
ty6 on naisvaltaistunut ja
naisten m66rdaikaisty6 kes-
ki-ikdistynyt 1980-luvuUa. Sil-
ti mddrdaikaiset ovat edelleen
keskimaariist5L nuorempia.

Naisille
ominaista
Ei-ty5ryilliset
muodot ovat nais-

(tau-kuin

lukko 1). Vastaavasti pysyvti ja
kokoaikainen normaality6-
suhde on yleisempi miehilld
kuin naisilla. Suomessa ero on
noin 10 prosenttiyksikkdd,
EY-maissa keskimffdrin puo-
let suurempi. Sukupuolten
erojen vdhdisyys Suomessa se.
littyy suurelta osin naisten
osa-aikaty6n suppeudella
kansainvdlisesti venattuna.
Toisaalta naiset t5r6skentele.
vdt miehiE useammin julki-
sella sektorilla, joka puoles-
taan kiytt66 yksityistd sekto-
ria useammin erityisesti
mddrdaikaisty6tE.

Norrnaality6suhteiden ylei-
syys vaihtelee voimakkaasti
ikdryhmittiiin. Nuorten, 15-24
-vuotiaiden, tyosuhteista l5-
hes puolet on ei-tyypillisiii.
Osittain ttirnd selitt54z nuorten
ty6suhteiden lyhyydellii.
Vuonna 1989 alle vuoden pi-
tuisista t5r6suhteista vain reilu
puolet (SaD oli pysyviii ja
kokoaikaisia. Vuonna 1 99 1 py-
syvien ja kokoaikaisten tyo.
suhteiden osuus uusista ty&
suhteista oli en6ii 58 prosent-
tia, Toisin sanoen laman al-
kuvaiheessa ei-tyypillisten
ty6suhteiden osuus on kasva-
nut eri\risesti uusissa ty6suh-
teissa.

Larnalla
lisdiivii vaikutus
Lama vaikuttaa sekd ei-tyypil-
lisen ty6llisyyden laajuuteen
ettd motiiveihin. Laaja ty6tto-
myys ndyttdisi lisdAvdn ei-tyy-
pillistli ty6llisyl'ttii, mihin viit-
taa my6s se, ettd ty6llistyes-
sddn ty6tt6miit sijoittuvat
usein mddrdaikaisiin ty6suh-
teisiin. T!6tt6myyden vaiku-
tus ndlgry selvdsti my6s osa- ja
mddrdaikaisty6n motiiveissa
siten, ettd vastentahtoisten
osuus kasvaa ty6tt6myyden
yleistyess6.

Normaality6suhteen tulevai-
suuden kannalta keskeisiE
vaikuttajia tulevat olemaan
suhdannekehitys, elinkeino.
rakenteen muutos (palvelu-
valtaistuminen), julkisen sek-
torin rooli ja ty6voirnan tar-
jonta. T!6tt6myyden kasvun
vaikutukset ovat toistaiseksi
olleet suhteellisen vdhdiset.
Palvelusektorin kasvu edist66
ei-tyypillisen ty6llisyyden
yleistymistd. Erit5risesti muis-
sa Pohjoismaissa osa-aikat5z6n
yleistyminen on ollut seuraus-
ta julkisen sektorin kasvusta
ja naisten lisAdntyneeste ty&
h6nosallistumisesta.

Suomessa sen sijaan julkis-
sektorin kasvu on vaikuttanut
enemmdn mii2iriiaikais- kuin

osa-aikaty6h6n. |ulkisen sek-
torin suunniteltu supistami-nen puolestaan vdientdisi
m66r6aikaisty6t6. Toisaalta
hallitus on hiljattain asettanut
tavoitteeksi osa-aikaty6n voi-
rnakkaan lis66rnisen julkisel-
la selitorilla. Suomen yhden-
tyminen taloudellisesti Ldnsi-
Eurooppaan vaikuttanee le-
hinnd kilpailun kiristymisen
kautta vasta pidemmdllE aika-vtilillii ei-tyypillisten ty6lli-
syysmuotojen yleist5rmiseen.
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Taulukl<o 1. Ty6suhdetyyppien yleisy5rs palkansaajien ominaispiirteiden mukaan 1991(prosenttia)
Osa,aikainen Osa,aikai- Kokoaikai-ja mi6rdai- nen ja py- nen ja miii- Kokoaikainen TthattaOminaispiirre kainen syv6 rf,aikainen ja pysyvd Yhteensd henke6

Sukupuoli
- nainen
- mies
- yhteensd

3,2
1,4
2,3

2 7
6,4

4,6

t2,6
9,5

10,9

77,8
86,5
82,2

100,0
100,0
100,0

941
950

1B7L

Ike
- L5-2*v,
-25-5*v.
- 55-64v.

8,2
1,6
t,7

11,5
3,5
5,7

28,4
8,9
7,L

52,2
86,0
85,4

100,0
100,0
100,0

209
L525
t37

Sektori
- julkinen
- yksit5rinen

2,9
2,0

5,6
5,1

19,5
6,0

100,0
100,0

691
tL78

OECD. Employment Outlook
(1989-1991). Paris.

Rodgers, G. 1989. Precarious work
in Western Europe: The state of
debate. In G. & l. Rodgers (ed.)
Precarious jobs in labour market
regfulation. Geneva: ILO, 1-16.

74,2
86,9

T!6suhteen kesto
- alle 1 vuosi
- 1-9 vuotta
- 10+ vuotta

10,0
1,8
0,2

46,3
8,2
1,1

38,1
84,5
95,9

100,0
100,0
100,0

5,6
5,6
2,9

266
887
713

T!6tt6mdnd olo
edellisen vuoden
aikana
- on ollut
- ei ole ollut

4.5
1.9

100,0
100,0

3,4
4,8

5
B

B,B
5,9
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ELAKETURVA II
EI.TYYPILLISISSAtt

TYOSUHTEISSA
Ku n ei-tyypil linen ty<i! I i-
syys yleistyy tytielii-
miissi, on sillS vaiku-
tusta paitsi tytieldk-keen kefimiseen
mytis siihen, kenen vel-
vollisuutena eldketur-
vasta huolehtiminen
on.

Ei-tyypillisiin tY6suhteisiin
luetaan muun muassa m65r6-
aikaiset, osa-aikaiset ja ettityG
suhteet. Osa-aikaisia tYdnte'
kii6ita on etenkin vdhittdis-
kiupan ja koulutuksen toimi-
aloilla, kun taas mddrdaikai-
suus on erityisesti julkisen
sektorin ty6paikkojen omi-
naisuus.

Palkkatytistd
itsen6iseen
yrittirniseen
Tdrniin vuoden alusta lukien
my6s palkansaajilta itseltddn
on peritt5r ty6eldkemaksua.
Neyttee siltd, ettd tY6nteki-
joiden osallistuminen elAke
turwansa kustantamiseen on
alkanut kdytdnn6ssd toteutua
mv6s toista kautta, nimitt6in
siten, ettii tyontekij6istii teh-
d?iiin yritttijiii. Yrittiijyyden li-
sddntymiseen on suuressa
m66rin vaikuttanut ty6ttG
myys tai sen uhka ja s66sto-
paineet julkisella sektorilla.

Niin yritykset, kunnat kuin
valtiokin pyrkivdt v6hentii-
m66n ty6ntekij6itiiiin ja tiissii
tarkoituksessa heille saate'
taan tarjota rnahdollisuus jat-
kaa entistd t5r6ttiiin yrittiijiinii'
Kustannussiiiist6ii sYntYY
muun muassa siit6, ett6 Yrit-
tiii5 huolehtii itse sosiaalitur-
vistaan kuten eldkemak-
suista.

Rajanveto ty6ntekijdn ja Yritt6-jiin vtilillii tehd66n tY6soPi-
mu slaissa m6iiritellyn tY6suh-
teen kdsitteen perusteella. |os
ty6skentely t6ytt66 tY6suhteen
tunnusmerkit, ei tY6nantaja
voi v6ltt66 velvollisuuksiaan
sopimalla asiasta toisin tY6nte'
kiiiin kanssa. Toisin sanoen
tv"6oikeudessa vanhastaan val-
litseva ty6ntekij6n suojelun
periaate ei kokonaan jouda;'romukoppaan" nylgrisend
uusyrittiijyyden aikanakaan.

Rajanvetoongelmia
syntyy
fi6suhteen ja yritttijYYden v6-
lisi5 rajanvetcongelmia saat-
taa svntvii mv6s alihankinta-
toim6ssi ja e16ty6ss6. Etety6
tai jousto$r5, joksi siti mY6s
kutsutaan, joustaa ajan ja Pai-
kan suhteen. T!6td eitehdii Pe-
rinteisesti ty6nantajan tiloissa
miiiiriittynii aikana, vaan ha-
luttuna aikana halutussa Pai-
kassa, usein kotona.

Erdissii tapauksissa yrittiijii-
asema on kuitenkin vain nii-
enn6inen. TV6tti tehdiiiin jok-
seenkin entisin ehdoin enti-
selle ty6nantajalle, joka on
pddasiallinen, joskus joPa ai-
noa asiakas.

Sopijapuolten vallassa ei ole
sopia siit6, minkd lain mu-
kain jiirjestetddn ty6std tuleva
eliketurva. Eldkelakien sovel-
taminen ei toisaalta saisi olla
esteeni toimintojen jiirkeviil-
le kehittimiselle. Yleensi Yrit-

tejeksi siirtyminen on mY6s
henkil6n oma valinta, antaa-
han se mahdollisuuden jiirjes-
tdd tv5n tekemisen oman mie'
len irukaisesti. Ldhtokohtana
tulkinnoissa tuleekin olla se,
miti osapuolten kesken on
sovittu.

Yhteinen sopimus YrittiijYY-
destd ei voi kuitenkaan olla
ratkaiseva, jos se on ilmei-
sessii ristiriidassa t;r6n suorit-
tajan tosiasiallisen aseman
kanssa,

TV6n tekeminen kotona
yieensd heikent66 ty6suhteelle
ominaista ty6nantajan oikeut-
ta johtaa ja valvoa tY6ntekoa.
Esimerkiksi kotona tYdsken-
telewi6 toimittajia, kdiint6jiii ja
suunnittelijoita on Perintei-
sesti pidetty yritt6jien el6ke
lain pliriin kuuluvina fitteii-
nii.

T!6eliikelakien piiriin
p66seminen
TELturvan piiriin P66see, jos
tv6suhde iatkuu vdhint66n
liuukauden' ja kuukausiansio
nousee 1 070 markkaan (raja
vuonna 1993). Vaikka tY6 ei jat-
kuisi vhdeniaksoisesti kuu-
kautta, tEL tuiee sovellettavak-
si. ios tv6td on tehtv samalle
tyShan6jalle kolme-na perdk-
kiiisenii kalenterikuukautena
ja kunakin kuukautena on an-
iiota vihint6iin 1 070 markkaa
ja tyotunteja 20.

Rakennus-, mets6-, maatalous-
ia satama-aloilla on LELeliike-
"rnaksu maksettava kuukautta
lvhvemmdstdkin tY6skentelYs-
th i"a riippumatta ialkan mE6-
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rdst6. LELeldkettd ei ty6nteki-
jd kuitenkaan saa sellaiselta
vuodelta, jona hdnen LELan-
sionsa jiiiviit alle 5 576 mar-
kan (raja vuonna 1993).

TaEl-eldketurva koskee t5r6n-
tekij6iti tietyissd, laissa luetel-
luissa arnmattiryhrnissd, ku-
ten muusikoita, niiyttelij6itii,
rnuita esiintyvid taiteilijoita,
tulkkeja, oppaita jne. TaEL:ssa
ei ole t5r6suhteen pituutta tai
kuukausiansiota koskevia eh-
toja. Sen sijaan my6s siind on
vuotuinen ansioraja (6 419 mk
vuonna 1995), jonka on ylit5rt-
tdvi, jotta eldketti kertyisi.

LEL ja TaELalat
"turwallisia"
Edellii olevasta voidaan p66-
telld, ettd jos ty6ntekijd sddn-
n6nrnukaisesti t5r6skentelee
lyhyissii mdSriiaikaisissa tyG
suhteissa, olisi hiinen "turval-
lisinta" olla LEL tai TaELalan
ty6ntekijii. Erityisesti jos tyon-
antajia on useita, voi olla, ettei
ty6tilaisuuksia satu samalle
ty6nantajalle TEL:n vaatima-
na kolmena perikk6iseni ka-
lenterikuukautena tai ettii an-
siot ja ty6aika eivdt yll6 vaadit-
tuun rajaan.

Tillaisia tilanteita voi syntyd
muun rrluassa ty6voiman
vuokrauksessa, jossa ty6suh-
de vuokraustoimintaa harjoit-
tavaan yritykseen jatkuu
yleensd vain sen ajan, jonka
ty6n teettdjiin tilaus kestii6.
TELaloilla toirnivat esirner-
kiksi toimistoty6ntekij6itii,
sairaanhoitajia tai siivoojia
vuokraavat yritykset.

Tanrittaessa ty6h6n kutsutta-
va aput;rdvoima kuten rawin-
tola-alalla tarjoilijat, keikka-
ty6t6 tekevdt taksinkuljettajat
ja opetusta eri tahoilla antavat
vieraiden kielten opettajat ei-
viit "tellildisind" aina piiiise
eliketurvan piiriin.
TEL:n kolmen kuukauden
sddnt6 ei toimi my6sk65n sil-
loin, kun ty6ntekijii tekee tyG
td tosiasiallisesti sarnan ornis-

tajatahon omistuksessa olevil-
le mutta oikeudellisesti itse
ndisille yhti6ille siten, etti h5-
net siirret66n aina lyhyin vii-
liajoin yhti6sti toiseen. Tdl-
laisia jdrjestelyj6 on ollut esi-
merkiksi kuljetusalalla.

El6kkeen
karttumisessa eroja
T!6el6kkeen suuruus m66rdy-
tyy ty6suhteessa saatujen an-
sioiden perusteella, joten osa-
aikatSr6 tietenkin kartuttaa v6-
hemmdn eldkettd kuin tiiysiai-
kainen ty6. Osa-aikaty6tii teh-
d55n usein lyhyissd m66rdai-
kaisissa ty6suhteissa, jolloin
siihen voi liittyii myos edellii
selostettuja eldketurvan pii-
riin piiiisemisen ongelmia.

LEL ja TaEL on jo alunperin
siiddetty lyhytaikaisissa tyo-
suhteissa olevia ty6ntekijoitti
ajatellen. My6s eldkkeen mAd-
rdytymissii iinnoksissd on t5r6s-
kentelyn katkonaisuus otettu
huomioon.

TEL:n perusliiht6kohtana taas
on pitkdaikainen tySsuhde,
jossa palkkakehitys on nouse.
va. El6ke lasketaan ty6suhde
kohtaisesti loppupalkasta tyo-
suhdeajan mukaan m55riiyty-
vdn eldkeprosentin perusteel-
la.

|os ty6ntekijii siirtyy ty6suh-
teen jatkuessa tdysiaikaisesta
ty6std osa-aikaiseen ty6h6n
muuten kuin tilapiiisesti, TEL
el6ke lasketaan erikseen osa-
aikaty6n osalta. Osa-aikatyo-
h6n siirtyminen ei siten hei-
kennd tdysiaikaisesta ty6std
karttunutta eldketurvaa.
Edellytykseni on kuitenkin,
ettii ty6suhde on jatkunut ai-
nakin kolme vuotta ennen
ty6ajan muutosta ja ettd palk-
ka muutoksen yhteydessd ale'
nee vdhintiidn yhden neljiin-
neksen aikaisemrnasta.

Osa-aikatyo voi tilapdisesti liit-
tyd erilaisiin elSmAntilantei-
siin kuten opiskeluun, lapsen-
hoitoon tai ty6eliimdstd el6k-
keelle siirtymisen vdlivaihee-

seen, jolloin siihen voi yhdis-
t5rd osa-aikaelSke tai ty6kJrvyt-
t6myysel5ke osaeliikkeend.

|os ty6ntekijii vaikkapa kiyt-
t66 oikeuttaan osittaiseen lap
senhoitovapaaseen ja lyhen-
tiiii ty6piiiv66ns6, koko tyG
suhdeajalta karttuu eldkettd.
Pienernpi palkka voi kuiten-
kin alentaa hdnen TEL-elek-
keensi perusteena kiiytettE-
v66 palkkaa, jos osittainen
hoitovapaa sattuu t5r6suhteen
viimeisiin vuosiin.

Eldkkeen tason kannalta on
suuri rnerkit5rs sill6, ettd el6k-
keessd on rnukana ns. tuleva
aika, jolloin my6s tulevatvuo-
det eliiketapahtuman sattu-
misesta eldkeidn tdyttiimi-
seen kartuttavat elAkettd. Lais-
sa on tarkat sii6nn6t siit6,
minkii t5r6suhteen eliikepalk-
kaa k61'tetdiin, kun lasketaan
eldkettd tulevalta ajalta. Niiss6
on pyritty viihentdmiidn sitd
sattumanvaraisuutta, joka
liitt,ry tulevan ajan elikkeen
mdiir66n lyhyissii TELty&
suhteissa.

TEL:a on siis vuosien mittaan
paikkailtu rny6s lyhytkestoi-
seen ty6skentelyyn parem-
rnin soveltuvaksi alkaen sen
piiriin piiisemisen edellyttd-
mdn ty6suhdeajan lyhent6-
misestd, alkuperiisestd kuu-
desta kuukaudesta ny\riseen
yhteen kuukauteen ja tdyden-
tdv65n kolmen kuukauden
siidnt66n. Niihtiiviiksi jee,
onko kuukaudenkin odotus-
aika poistettava, jotta TEL tur-
vaisi eliikkeen karttumisen
my6s ty6llisyyden saadessa
uusia muotoja.

HELENA TAPIO
Eil tihe ttr-u ohe skuhs en

lahiosaston
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LOMAUTUS ..VOl PTENENTAA
TYOELAKETURVAA

Koska tytintekiji ei lo-
mautuksen aikana ole
tytissd, lomautusajalta
ei kartu normaalilla ta-
valla tyrielikettS. Alle
vuoden pituinen lomau-
tusaika luetaan kuiten-

kaan,
mautu

kuttaa eldkepalkkaan.

Kun lomautetaan,
ovat

toistaisek-
si tai T!6oikeu-
dellisen katsotaan

nottu.

|os lomautus jatkuu yli vuo-
den, TELty6suhde voi tulla
pd6tettiv6ksi t5r6oikeudelli-
sen ty6suhteen pdSttymis-
ajasta poiketen. TELty6suh-
teen pdittymisajalla on t6r-
ked merkitys eldkkeen tule,
van ajan siiilSrrnisen ja siten
eldkkeen m66rdn kannalta.

Tldtt6myysaj alta karttumat-
ta jEiEinyttii el6kett6 koryataan
eldkkeensaaj alle korottamal-
la elEkettii ty6tt6myyslis6ll6.
Tiim6 edellytt66, ett6 ty6t6n
on saanut ty6tt6myyskassan
maksamaa ansioon suhteu-
tettua pEivirahaa. Koko ka-
lenterivuoden jatkuneen tyG
suhteen kestEessd saadut an-
siopdivdrahat eivdt kuiten-
kaan p65s56nn6n mukaan oi-
keuta ty6tt6myyslis66n.

TELty6suhteen
p66ttdminen
lornautuksen aikana
TtsLty6suhde ptidttyy vii-
meist66n silloin, kun ty6oi-
keudellinen ty6suhde p6it-
tyy.

Erdissd tapauksissa TELty&
suhde voi pSdttyd jo ennen
ty6oikeudellisen t5r6suhteen
p66ttymistii. TEL:n mukaan
t5r6suhteen katsotaan pAAtry-
neen sen p6iv6n lopussa, jolta
sen perusteella viimeksi mak-
settiin palkkaa ennen t5r6suh-
teen katkeamista taikka en-
nen eldkkeeseen oikeuttavan
ty6lyvytt6myyden tai yksil6l-
lisen varhaiselAkkeen alka-
mista.

TELty6suhdetta pidet66n yh-
denjaksoisena, vaikka sen si-
s6lle j66 palkaton aika, esi-
merkiksi lomautus, joka jat-
kuu enint66n noin vuoden.

fos lomautusaika kest66 yli
wroden, TELty6suhde p66te-
tddn viimeiseen palkanmak-
supiiv66n ennen lomautuk-
sen alkua. |os ty6ntekijd yli
vuoden lomautuksen jElkeen
palaa ty6h6n, alkaa uusi TEL
ty6suhde.

]os ty6ntekijii pitiid vuosilo-
mansa yhdessi tai useam-
massa eriiss6 lomautuksen ai-
kana, mutta ennen kuinvuosi
lomautusaikaa on kulunut,
TELty6suhde pii6tet66n vii-
meiseen palkalliseen vuosilo.
mapiiv66n. fos vuosiloma-
palkka ttill6in maksetaan lo-
makorvauksen tapaan m56-
rittelemdttd vuosiloman ai-
kaa, TELty6suhde p66tet66n
maksupdiv66n.

Tldnantaja irtisanoo
Lomautus alkaa tavallisesti
ns. lomautusilmoitusajan ku-
luttua umpeen. Lomautus-
ilmoitusaika on yleensi lyhy-
empi kuin t5r6suhteessa nou-
datettava irtisanomisaika, jo-
ka ty6nantajan irtisanoessa
on 2{ kuukautta.

fos ty6nantaja irtisanoo t5r6n-
tekijdn lomautusaikana eiki
ty6nantajalla ole jii{est66 h6-
nelle ty6tti irtisanomisaikana,

ty6ntekij6ll6 on oikeus irtisa-
nomisajan palkan tai sen osan
menettdmistd vastaavaan va-
tringonkorvaukseen.

Koska kysymyksessd on va-
hingonkorvaus, ei TELt5r6suh-
deaikaan lueta aikaa,jolta kor-
vaus on maksettu. SAK:n ja
STK:n vilisen irtisanomissuo-
jasopirnuksen rnukalsesti kor-
vaus voidaan maksaa palkan-
maksukausittain, mutta t6mi
maksutapa ei muuta korva-
uksen luonnetta vahingonkor-
vauksena.

Korvattavaan palkkaetuun
kuuluu my6s oikeus vuosilo-
maan menetetylti irtisano
misajalta. T6llaisen vuosilo'
makorvauksen maksaminen
ei siten merkitse sit6, etti ty&
oikeudellinen ty6suhde olisi
jatkunut konrauksen maksuai-
kana.

T!6tt6myysturvalain rnukaan
ty6ntekij6ll6 ei ole oikeutta
ty6tt6myyspdiv6rahaan silt6
ajalta, jolta h6nell6 on oikeus
saada edellE tarkoitettua kor-
vausta.

T!6ntekijii
irtisanoutuu
|os ty6ntekij6 itse irtlsanootSr&
suhteensa lomautusaikana,
ty6suhde p66tt1y heti ja TEL
t5r6suhde p66tet66n vilmei-
seen palkalliseen pdiv66n.

Ios toistaiseksi lomautettu
ty6ntekijd irtisanoo ty6sopi-
muksensa senJ6lkeen, kun lo
mautus on jatkunut yhdenjak-
soisesti 255 p6iv66, hdnellE on
oikeus saada korvaus lrtisano-
misajan palkan tai sen osan
menettdmisest6 aiheutuvasta
vahingosta samoin kuin sll-
loin, kun irtisanojana on ty6n-
antaja.

T6miik66n vahingonkorvaus
ei pidenn6 TELt5r6suhdeaikaa
siit6 huolimatta, ett6 se makse
taan palkanmaksukausille J ak-
sotettuna. TELty6suhde p66te-
t66n viimeiseen palkalliseen
pdiv66n.
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T)<issi tai
vuosilomalla
irtisanornisaikana
fos ty6suhde irtisanotaan lo-
mautusaikana ja
laontarjota

ka on normaalia palkallista
ty6suhdeaikaa. TELty6suh-
teen p66ttyminen m66r6yt5y
sen perusteella, miten pitki ir-
tisanornisaikaa edeltdnyt pal-
katon lomautusaika on ollut.

]os palkaton lomautusaika on
ollut enint66n vuoden pitui-
nen, TELty6suhde ei ole ehti-
nyt katketa ennen ty6h6n pa-
luuta. TELty6suhde p66te.
t66n irtisanomisajan viimei-
seen palkalliseen ty6pdiv66n.

fos ty6ntekijd palaa irtisano-
rnisajaksi ty6h6n yli vuoden
jatkuneen lomautuksen jdl-
keen, ty6jaksosta muodostuu
erillinen TELty6suhde, jos
jakso on ainakin kuukauden
pituinen.

]ollei ty6ntekij66 ty6llistet6 ir-
tisanomisaikana, mutta irti-
sanomisajalle kohdistetaan
vuosilomaa yhdessi tai use
ammassa jaksossa, TELtyci
suhde p6iitetiiin edelld kerro-
tulla tavalla. Vuosilorna-aika
rinnastetaan lomautustilan-
teissakin ty6ss6oloon niin
kuin yleensdkin.

Jos pitiimiittd oleva vuosiloma
korwataan rahana, ei tillainen
ty6suhteen p66ttyess6 rnak-
settava vuosilomakorwaus vai-
kuta TELty6suhteen p66tt6-
miseen. Se ei ole TELpalkaksi
katsottavaa ansiota.

Uuteen ty6suhteeseen
|os ty6ntekij6 menee lomau-
tusaikana muuhun ty6h6n,
ty6suhde muodostaa uuden
TELty6suhteen, jos TEL:n pii-
riin kuulumisen edellytykset
t6mdn Qr6suhteen osalta tdyt-
wet.
|os ty6ntekiji on lomautuk-
sen aikana mennyt t1r6h6n toi-
selle ty6nantajalle, jonka
kanssa hdn on solminut tois-
taiseksi voimassa olevan ty&
sopimuksen, aikaisempi TEL
ty6suhde p6dtet66n siihen
pdiv66n, jolta ty6suhteen pe
rusteella viimeksi maksettiin
palkkaa.

Tldsuhteen
p66ttyess6
maksettavat
muut korwaukset
Paitsi edelld k6siteltyj6 lakiin
tai ty6ehtosopimuksiin perus-
tuvia korvauksia, voidaan irti-
sanornistilanteessa rnaksaa
ty6nantajan ja ty6ntekijiin vii-lill6 sovittuja korvauksia.
Vaikka ndm6 korvaukset eiv6t
liity yksinomaan lomautuk-
siin, niitd lienee syytd lyhyesti
k6sitelli, koska ne vaikuttavat
TELty6suhteen pidttirniseen
ja eldkkeen tulevan ajan sdi-
l5rmiseen.

T!6nantaja ja ty6ntekijd voi-
vat joissakin tilanteissa sopia,
etti ty6ntekijii irtisanoutuu
itse sen sijaan, ettd ty6nantaja
irtisanoisi h6net tuotannol-
lisilla ja taloudellisilla perus-
teilla. Korvaukseksi fr6nanta-ja maksaa palkan koko siltd
ajalta, joka olisi ollut ty6nanta-
jan irtisanornisaikaa, jos
ty6nantaja olisi irtisanonut
ty6suhteen. Korwaukseen voi
sisiltyd my6s korvaus siit6, et-
tei ty6ntekijd itse irtisanou-
tuessaan saa Koulutus-ja ero
rahaston rnaksamaa erorahaa
tai muita tdm6n kaltaisia eri6
(esimerkiksi korvaus ty6tt&
myyspiivdrahan karenssiajal-
ta). Korvausta voidaan mak-
saa eri nimill6.

Tdllainen ty6nantajan maksa-
ma koryaus erilaisten etujen
rnenet5rksistd katsotaan va-
hingonkorwaukseksi. Siti vas-
taavaa aikaa ei lueta TELty&
suhteen jatkumisaikaan. TEL
ty6suhde piitetiiiin siten sen
irtisanomisajan loppuun, jo-
ka ty6ntekijiilld oli hdnen itse
irtisanoutuessaan.

Korvaukseksi ty6suhteen
pd6ttymisestd voidaan myds
sopia useammankin vuoden
palkkaa vastaava raham65r6.
Mitd pitemmiilti ajalta tiillai-
set "kultaiset k6denpuristuk-
set" m66rdyt5rvdt, sitd ongel-
mallisempia ne ovat eldkkeen
tulevan ajan sdilymisen kan-
nalta. T!6tt6my5rsturvalaissa
oleva s66nn6s (TTT,:n 5 S:n 1
rnomentin 13. kohta) evdd oi-
keuden ty6tt6myyspdivira-
haan koko siltii ajalta, jolle
mainittu korvaus voidaan jak-
sottaa, vaikka tydsuhde ei jat-
kukaan.

Kun eldkkeen saarnisen ehto-
na on tulevan ajan oikeuden
olemassaolo, voi "kultainen
k6denpuristus" tai t5r6nanta-jan lr6suhteen p66ttyess6
maksama muu korvaus mer-
kit6 jopa eldkeoikeuden rne.
nettdmistd. Nylgrisin yksil6l-
lisen varhaiseldkkeen saami-
sen yhtend ehtona on oikeus
tulevan ajan eldkkeeseen. Sa-
ma vaatimus saattaa olla tu-
lossa my6s ty6tt6myysel6k-
keeseen.

T\rlevan ajan
siiilyminen
T!6el6kett6 laskettaessa eldk-
keeseen oikeuttavaan aikaan
luetaan ty6suhdeajan tai yrit-
tdjindoloajan lisdksi my6s ns.
tuleva aika eli aika el6keta-
pahtumasta, esimerkiksi ty&
lgrvytt6mdksi tulosta tai ty6t-
t6myyden alkarnisesta, eldke-
ikiifin, jos ty6suhteen tai yrit-
tiijdtoiminnan p66ttymisen ja
elEketapahtuman vilinen ai-
ka on alle 360 piiivdti (LEL:ssa
540) ptiiv6ii. Tdtd tulevan ajan
oikeuden sdilymisaikaa pi-
dentdv6t muun muassa ne
p6ivdt, joilta henkil6 on saa-
nut ty6tt6myysturvalain mu-
kaista piivdrahaa, oli se sitten
pems- tai ansiopdivdrahaa.

Vaikutus
eltikepalkkaan
TELty6suhteen eliikepalkka
lasketaan \r6suhteen neljdn
viimeisen kalenterivuoden
palkkojen perusteella valitse
malla n6istd vuosista ansio-
tasoltaan kaksi keskim-
mdistd ja laskernalla niiden
keskiarvo.

Ios ff6tt6myysjaksot ovat
alentaneet eldkepalkan laske.
misessa normaalisti kiiytettd-
vien vuosien palkkatasoa ty&
suhteen aikaisempien vuo-
sien vakiintuneeseen ansio.
tasoon verrattuna, voidaan
eldkepalkka mddrdtd aikai-
semman, vakiintuneen ansio.
tason perusteella. ]otta ndin
voitaisiin menetelli, vaadi-
taan, etti poikkeuksellisen
syyn, kuten lomautuksien ai-
heuttamalla eldkepalkan
muutoksella on merkittdv6 eli
ainakin 7,5 prosentin vaiku-
tus ty6ntekijdn kokonaiseli-
keturvaan.

Harkinnanvaraisesti voidaan

tarkistaa seki ty6ntekijdn vii-
meisen Qr6suhteen etti hinen
aikaisempien t5r6suhteittensa
elEkepalkka. Tarkistarninen
teh_d66n elikettd my6nnett6-
essa.

T!6tttirn5ys-
pdivirahat ja
ty6tt6rn5yslisii
T!6tt6myysaikaa korvataan
eldkkeessd ty6tt6myyslisiillii.
T!6tt6myyslisd lasketaan ko-
rottamalla ty6nteon perus-
teella laskettu el6ke ty6tt6-
myyslisdkertoimella

[6tt6rnyyslisd saa aikaan
sen, ettd ty6ntekijdlle karttuu
ty6tt6myysajalta eliikettd sa-
malla vauhdilla kuin hdnelle
t5r6uraltaan on keskim66rin
eldkettd karttunut.

[6tt6myyslisi6n oikeuttavat
vain henkil6n saarnat ansio-
p6iv6rahat.

Lomautuksen ajalta makset-
tujen ansiopiivdrahojen huo-
mioon ottarnisessa ty6ttG
myyslis66 laskettaessa on erdi-
ti rajoituksia. Esimerkiksi el6-
ketapahtumavuoden ja sitii
edeltineen kalenterivuoden
p6ivdrahapdivid ei nykyisin
oteta huomioon lis66 lasketta-
essa.

Osa-aikael6ke
voi lakata
Osa-aikaeldkkeen maksami-
sen edellytyksenfi on, ettd hen-
kil6 eldkkeelli ollessaan ty6s-
kentelee osa-aikaisesti. |otta
maksu jatkuisi, osa-aikat5r6n
on jatkuvasti tiiytettiivti tiegrt
ty6aika- ja palkkaehdot.

Jos osa-aikaeldkkeeen saaja on
yhdenjaksoisesti poissa ty6stii
yli kuusi viikkoa lukuunotta-
matta vuosilomaa ja lyhyitti
sairausaikoja, osa-aikael6ke
lakkaa. Yli kuuden viikon jat-
kunut lomautus lakkauttaa
siis osa-aikaeldkkeen, vaikka
henkil6 olisi ty6tt6rniinii ty6n-
hakijana t5r6voimatoimistos-
sa.

rRMA KORTESOIA
Eldhehn-uaheshuhsen

lakiasastorl
yhteyssihteert
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KUNTOUTUSUUDISTUS
tt

KAYNNISTYNYT
VERKKAISESTI

Lokakuusta 1991 toteu-
tettu kuntoutusuudis-
tus ei toistaiseksi ole
ainakaan lukumSSrid
tarkastellen mul I istanut
lainuudistusta edelt6-
nyttii tilannetta. Tdmdn
voidaan paljolti katsoa
johtuvan uudistuksen
yll6ttdneestd talouske
hityksestH, joka on vie-
nyt pohiaa niiltd kun-
toutustavoitteilta, jotka
tihtSsiv6t tytivoimatar-
peen tyydyttiimiseen.

Toisaalta verkkainen kii5m-
tiinliiht6 on antanut toirneen-
panijoille tervetullutta hen-
gihdysaikaa timiin aiernmin
varsin hajautetun ja moni-
tahoisen toiminta-alueen k6y-
tiinn6n tarkasteluun ja orga-
nisoimiseen.

Seuraavassa esitin lainuudis-
tuksen piiriin kuuluvan
kuntoutustoirninnan tilastoja
ldhinnd ty6elEikejdrjestelrndn
osalta. Luvut kuvaavat vuotta
1992 ja niissd on mukana vain
ty6elSkelakien mukainen
kuntoutus.

Luvuista puuttuu ndin ollen
kuntoutustoirninta, jota kus-
tannetaan esimerkiksi suur-
ten yritysten t5r6terveyshuol-
lon kautta, jolloin yrityksen
elAkesddti6n rooli kuntoutuk-
sen toirneenpanijana voi jiiii-
di vdhdiseksi. My6s valtion
varhaiskuntoutusm66rdra-
hat, joista valtiokonttori tar-
kasteluvuonna kustansi kun-
toutustoiminnan l6hes koko-
naan, puuttuvat tarkastelusta.
Kyseiset kuntoutusmuodot

voivat kuitenkin olla aivan sa-
manlaisia ja toimeentulotu-
kea my6ten yhtd laajoja kuin
ty6elikepuolellakin.

Kuntoutusaloitteita
ldhes 145O
Kuntoutusaloitteita tuli vuon-
na 1992 vireille 1 438. Noin
joka kolmas (555) perustui
kuntoutushakemukseen ja lo-
put (905) selvittelyyn ty&
lgrvytt6myyseldkehakemusta
ratkaistaessa.

Miehid (701) ja naisia (737) oli
jokseenkin saman verran -
my6s erikseen kuntoutus- tai
ty6kyvytt6 rnyys el dkehake-
muksen kautta vireille tulleita
vertailtaessa.

Naisista noin joka kolmas ja
miehisti perdti joka toinen sai
el6kett6. Kuntoutu shakernuk-
seen perustuvissa vireilletu-
loissa kuitenkin vain joka
\rmrnenes nainen ja joka nel-
jis mies sai eliikettii. T!6lqrvyt-
t6rnyyselikehakemusten yh-
teydessd tilanne oli aivan toi-
nen; joka toinen nainen ja pe-
rdti kaksi kolmesta miehestii
sai el6kett6.

Kuntoutuslupauksia
750 henkil6lle
Vuonna 1992 annettiin kun-
toutuslupauksia 744, eli noin
joka toiseen kuntoutusaloit-
teeseen ja miehille vdhAn nai-
sia useammin. Kuntoutuslu-
pauksen saaminen oli yleisin-
td eldkettd saavilla miehilld
(65 D ja harvinaisinta elikettd
saavilla naisilla (50 X). Kun-
toutuslupaus oli yhtd yleinen
niilld rniehillS ja naisilla, jotka
eivdt saaneet elEikettii (54 X).

Kuntoutusaloitteet ovat ylei-
simmin koskeneet 35 - 4tlvuo-
tiaita. Tiimd oli my6s yleisin
kuntoutuslupauksen saanti-
ika.

Kuntoutusta
650 henkil6lle
Vuoden 1992 aikana kuntou-
tus koski noin 650 henkil66 ja
sitd maksettiin kaikkiaan 15,5
miljoonaa markkaa.

Kuntoutusajan toimeentulo.
tukea eli kuntoutusrahaa
maksettiin 444 kuntoutetta-
valle yhteensd 8,7 miljoonaa
markkaa. KeskimSir6inen
kuntoutusraha oli'ei elff kett6'
saavilla (295 henkilSe) 6 856
markkaa kuukaudessa ja el6-
ketti saavilla (149 henkilS?i)
704 markkaa kuukaudessa.

Kuntoutuspalveluj a makset-
tiin 541 henkil6n kuntoutuk-

kaa henkil6d kohden. Keski-
m66riinen kustannus 'ei el6-
kett6'saavilla (325) oli 9 972
markkaa ja eldkett6 saavilla
(216) vastaavasti 7 516 rnark-
kaa.

Puolet kuntoutusta saaneista
(350) sai seki kuntoutuspalve'
luja ettd kuntoutusrahaa
vuonna 1992.

Kuntoutuspalvelujen ja kun-
toutusrahan saajissa oli mie'
hiii ja naisia jokseenkin yhtii
paljon,

Koulutusta
300 henkilolle
Kuntoutuspalveluna toimi-
vaa koulutusta sai 296 hen-
kiloa (59 X kaikista kuntoutus-
palveluista). Kustannukset
olivat yhteensd 2,8 miljoonaa
markkaa, eli keskimddrin
9500 markkaa koulutettua
kohden. Koulutuksessa olleis-
ta seitsemdn \rmmenesti ei
saanut eldkettd. Koulutettavis-
ta oli naisia runsas puolet
(161). Heidiin koulutuksensa
rnaksoi 1,2 miljoonaa mark-
kaa, keskimddrin noin 7500

rnarkkaa koulutettua kohti.
Miesten (135) koulutukseen
kului 1,6 miljoonaa rnarkkaa,
eli miest6 kohden keski-
m66rin 12 000 rnarkkaa.

Seuraavaksi yleisin kuntou-
tuspalvelumuoto oli ty6paik-
kakuntoutus. Siten tuettiin
129 kuntoutettavaa, joista 45
oli rniehi6. Se oli my6s suh-
teellisen halpa tapa, sill6 ra-
haa kului vain 360 000 rnark-
kaa, eli 2 800 marklcaa kun-
toutettavaa kohden. T!6paik-
kakuntoutuksesta maksettiin
naista kohden 2 2OO markkaa
ja rniestd kohden 5 900 mk
Kuntoutukseen liittyv66 tutki-
rnusta kustannettiin 115 hen-

naksi tutkittua kohden muo-
dostui 7 600 markkaa. |oka
neljds tutkituista oli nainen ja
kustannus keskirnddrin 6 600
markkaa. Miehill6 tutkirnus-
kustannus oli 8 000 markkaa.

T!6kykyii tukevaa muuta
kuntoutusta kustannettiin
vain 25 henkildlle, joista 9 oli
naisia. T\rkimuoto oli kustan-
nuksiltaan kuitenkin paljon
merkittdv6mpi, sillii tukea
maksettiin 584 000 markkaa,
mikii merkitsee keskim66rin
23 4OO markkaa yhtd tuettua
kohti. Miehill6 osuus oli per6-
ti 52 000 markkaa ja naisilla
8O0O markkaa.

LdSkinndllisen kuntoutuksen
rooli ty6el6kekuntoutuksessaon varsin suppea. Vuoden
1992 aikana sitd maksettiin 55
henkil6lle yhteens6 179 000
rnarkkaa eli keskirnEirin 5400
markkaa. Vaikka vain joka
kolmas tuen saaja oli nainen,
oli heiddn kustannusosuu-
tensa perdti 58 prosenttia, eli
keskimdiirin 8 600 markkaa
naista kohden, kun vastaava
osuus miehilld oli 5 600 mark-
kaa.

sesta 4,8 miljoonaa markkaa, kil6llevhteens6877000mark-
eli keskimdiirin B 900 mark- kaa. keskirnflfir6iseksi hin-
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Yleispiirteenii kuntoutuspal-
veluista voi todeta, ettd vuo-
den aikana maksettava tuki
kohdentuu varsin usein vain
yhteen kuntoutuspalvelula-
jiin, sill6 ainakinvuonna 1992
vain noin joka 10. henkil6lle
oli kustannettu useampaa
kuin yhtd palvelulajia. L66kin-
ndllisti kuntoutusta saaneista
vain rnuutama oli saanut
my6s ammatillista kuntoutus-
ta,

Kuntoutuspalvelu-
ohjelmia peetryi 200
Vuoden 1992 aikana peat$i
195 kuntoutuspalveluohjel-
maa. Ndiden kuntoutuspalve.
lukulut olivat 1,2 miljoonaa
markkaa, eli 6 500 markkaa
ohjelmaa kohden. Kuntoutet-
tujen taustasta tiedetddn, ettd
122 ei alkutilanteessa saanut
eliikettii ja 71 sai.

'Ei eliikettii' ryhmdstd 70 67 n
palasi t6ihin joko aiempaan
tai kuntoutuksella tavoitel-
tuun ammattiin. Eldkettd saa-
neiden ryhmdsti vastaavasti
11 (15 X) palasi t6ihin. Muuten
kuntoutuneita oli edellisess6
ryhmdssd I (7X) ja jelkimmdi-
sessd 4 (6 X). Muuten kuntou-
tuneita voivat olla muun mu-
assa ty6tt6mdt tai opiskeluaan
jatkavat.

|os yllAmainittuja pidetddn
kuntoutusohjelman osalta on-
nistuneina, voidaan ehki to-
deta, etti joka toista (95) piiiit-
tynyttA kuntoutusohjelmaa
voidaan pit66 onnistuneena.
Ndiden kuntoutuspalvelukrr-
lut olivat yhteensd vajaat
700000 markkaa, eli keski-
mAiirin 7 200 markkaa kun-
toutunutta kohden. Naisia
kuntoutuneissa oli 60 ja mie.
hiii 55; naiskohtainen palve.
lukulu oli keskim66rin 6 000
ja mieskohtainen 9 000 mark-
kaa.

'Ei el6kett6' saaneista 18:lle
(15 X) kuntoutusta seurasi el6'-
ke. Elikettd saaneista 46 (65 n
palasi eldkkeelle. Kuntoutus-
palvelukuluja muodostui
450000 markkaa eli 6 800
markkaa kuntoutettua koh-
den.

Muusta syystd piiittyneitd, esi-
rnerkiksi keske;{meitti, kun-
toutusohjelmia oli 54 (18 D.
N6md maksoivat noin 100 000
markkaa, noin 3 000 markkaa
kuntoutettua kohden.

Piiiitelrnien aika
myrihemrnin
Edellii on esitetty vain alusta-
via suuntaviivoja yhden vuo
den seurannan perusteella.
T\rloksia arvioitaessa on muis-
tettava, etti aineistosta puut-
tuvat tdssd vaiheessa pitempi-
kestoiset kuntoutusohjelmat.
Aineiston pienuus ei myos-
kddn anna mahdollisuuksia
kovin pitkdlle meneviin johto-
pii6t6ksiin.

Kustannuksia arvioitaessa on
my6s syytd muistaa, ettd kun-
toutusrahakustannuksien
kohdentumista tarkasteltui-
hin osajoukkoihin ei tissii ole
eritelty.

MIKKO PELLINEN
Eldketuruaheskuhsnt

tilastoososton
yrojehtipdtillihht)

Issakalnen
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VARHENNETUN
VANHUUSEIATKEENSAAJAT ISA

Varhaiselikkeille on ha-
keuduttu vilkkaasti vuo-
desta 1987 lukien. Kiin-
noetus on keskittynyt
enimmfikseen yksil6lli-
seen varhaiselikkee-
seen, mutta myds var-
hennettua vanhuuseli-
ketti on haettu enem-min kuin ennakkoon
osattiin odottaa. Mitka
tekiiit vaikuttavat sii-
hen, etti varhennetulle
vanhuuselSkkeelle l5h-
det5in ennen aikojaan,
vaikka el6ke on pysy-
v6sti pienempi. Millaisia
ovat el5kkeelle idSneet
ihmiset?

Valmistelen tutkielmaa var-
hennetun vanhuuselikkeen
saajista. Thtkimusta on tuke'
nut Eldketurvakeskus. Tdssd
artikkelissa ovat t6rkeimmdt
tulokset tiivistetysti tutkiel-
man tulososasta, Tulososan
teemoina ovat eldkehakuisuu-
den piirteet ja eldkel6istYmi-
seen sopeuturninen.

T\rtkimuskohteena ovat vuon-
na 1991 varhennetulle van-
huuseliikkeelle ty6eliikejirjes-
telm6st6 j66neet eldkeldiset.
Satunnaisotannan pemsteel-
la l6hetettiin 55 kysymyksen
lcyselylomake 592 el6kel6isel-
le. Miehid ja naisia oli vastan-
neissa yhtii paljon. Vastaus-
prosentiksi tuli kohtuulliset
64 prosenttia. Vapaakirjaeld-
keldiset eivdt olleet oikein in-
nokkaita vastaamaan kYsY-
myksiin.

Sosioekonorniselta asemal-
taan vastanneista rniehistii oli
suurin ryhm6 ylemmdt toimi-
henkil6t (31X) ja naisistatY6n-
tekijiit (30 D. Alernpia toimi-
henkil6iti oli molemmissa
ryhmissi viidennes. Naisista
23 prosenttia oli toiminut Pi-
simpS6n perheenem6ntiind.

Tlon jtitt6minen
helppoa
TV6n jAttdminen koettiin
miellyttdv6nii etenkin mies-
ten keskuudessa (73 D, nais-
ten vastaava osuus oli 65 Pro-
senttia. Naisista nelj6nnes oli
epivarmoja ty6n j 6ttdmisest6'
Helpointa ty6n jdttdrninen
n65rtti olevan toimihenkil6ille
ja ty6ntekijoille. ]oillekin yrit-
tdjille se on epArniellyttAviiii.
lvlielipide ty6n jdttdmisestd
kytkeytyy vahvasti taloudel-
liseen toirneentuloon: mitd
paremmaksi taloudellinen
toimeentulo koetaan, sen hel-
pompaa on jiiiidii eldkkeelle.
Toisaalta taloudellisen tilansa
huonoksi kokevistakin tY6n
jdttdmisen tuntee miellYttdvd-
nE melkein puolet. Eldkkeelle
jii6d66n yleensd suoraan t5r6s-
t6; kaikista vastanneista kaksi
kolmesta oli tehnyt niin.

\r6ura on monella ollut pitk6,
sill6 yli 40 vuotta ty6skennel-
leitd oli melkein puolet vas-
tanneista. Erityisesti miesten
osuus on huomattava tdssd
ryhmdssE. 5040 vuotta ty6s-
kennelleitd oli melkein kol-
mannes.

Sairauttakin voi olla
P66s66nt6isesti varhennetulle
vanhuuseliikkeelle jiiiineet
ovat tervettti vdke6. Vapaa-
muotoisissa vastauksissa il-
maistiin asia usein niin, etti
oli mukava jdddii eldkkeelle
viel6 terveend, kun voi nauttia
eldmdstiitin, eiki tiedi mit6
tulevat vuodet tuovat tulles-
saan.

Vaikka \rseessd on eldkelaji'
joka ei lainsiidddnn6llisesti
vaadi sairautta, niin ehdollis-
ta ty6njatkohalukkuutta kY-
syttdessi suurimmaksi ryh-
mdksi nousi paremman ter-
veyden ehdoksi asettaneet (25
)fl. Tdrkein eldkkeelle siirtYmi-
sen syy oli huono terveydenti-
la (20X) etenkin naisilla. Muita
eldkelajeja rniettineistd koho-
si suurimmaksi ryhmtiksi
odotetusti yksil6llisest6 var-
haisel6kkeestd kiinnostuneet

( 5 B X). Seuraavina olivat ty6ky-
vytt6myysel6kett6 (21 %) ja
osa-aikaeldkettd (13 D harkin-
neet.

Toiseksi suurin elEkkeelle siir-
tymisen syy olit5r6n henkinen
raskaus 02 n. Vasta kolman-
neksi tirkeimm6ksi syyksi
tuli se, ettd puoliso oli jo el6k-
keelli (11 X). Puolison el6k-
keelld olerninen oli kuitenkin
useimmin (15 X) mainittu sYY
kysymyksessE, jossa oli mah-
dollisuus esitt66 kaikki eliik-
keelle j66miseen liittyneet
sy5rt. Yleisesti ottaen elEkkeel-
le j66misen syissi oli runsaas-
ti hajontaa.

Eliikkeelle jiiiitiin
rnielellfiiin
Elikkeelle j66minen oli odote-
tusti my6nteiseksi koettu asia
enemmist6n (80 X) mielestd,
ndin olivat etenkin miehet ko
keneet. Viel6 suurernPi trytY-
viisyys vallitsi nylg;isen el6-
mdntilanteen suhteen (88 n.
Epiimiellyttivdn6 eldkkeelle
jddmisen oli kokenut vain 7
prosenttia vastanneista. Ndis-
tdkin osa oli sellaisia, joista
epdmiellyttdvyys ei johtunut
itse elEkkeelle jEdmisest6,
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/aan elAmentilanteesta, esi-
nerkiksi puolison kuolernas-
a tai omasta sairastumisesta,
cohta eliikkeelle jiiiityd.

laloudellinen
oirneentulo
rleensfi hyvii
htend eldkeliiistymiseen liit-
yvdn6 hlruinvointitekijiinii
.oidaan pitiid eliikeldisen ta-
oudellista toimeentuloa. Se
rn varrnasti ollut tdrkei tekijd
o silloin, kun on suunniteltu
t6kkeelle j66rnistd, koska eld-
le on pysyvdsti normaalia pie.
rempi. Vastaajia pyydettiin il-
noittamaan kaikista tulois-
aan nettom66ri kuukautta
lohti. Vastauksiin on tietysti
uhtauduttava kriittisesti,
nutta antavathan ne suuntaa.
lksindisten miesten nettotu-
on keskiarvo on 6 800 mark-
iaa ja naisten 4 800 rnarkkaa.,Iiill6 pariskunnilla, joissa
ruoliso on ty6ss6, kuukausitu-
oksi tuli 12 4OO rnarkkaa. Jos
ruoliso on el6kkeell6, kuukau-
itulo on 9 300 rnarkkaa. Niil-
6, joiden puoliso on esirner-
ciksi perheenemdnti tai ty&
6n, kuukausitulo on 8 700
parkkaa.

Kun rnuodostetaan sopeutu-
misasteikko ty6n jiit6n, eliik-
keelle siirt5rmisen, elAmdnti-
lanteen ja eldkkeelli olon/
odotusten avulla ja verrataan
sopeutumista eldketapahtu-
maan koetun taloudellisen
toimeentulon mukaan, niin
sopeutuminen tapahtuu sitd
kivuttomammin, mitd parem-
pi koettu taloudellinen toi-
meentulo on. Huonoksi talou-
dellisen tilanteen pitdvistdkin
melkein puolet koki eldketa-
pahtumaan sopeutumisen
helpoksi. Tdssd ryhmdssd on
my6s ristiriitaisuutta, sill6
epdtietoisten ja hyvin vaikea-
na sopeutumisen kokevien
ryhmiit ovat melko suuret.

Harrastusten
pysyvyys
Harrastusten muutoksessa
verrattiin harrastuksia ennen
eldkkeelle j66mistii ja eliik-
keelle j66misen jdlkeen. Suo.
siotaan olivat lisdnneet l6hin-
ni passiivisiksi tulkittavat ko-
tiharrastukset kuten lukemi-
nen, radion kuuntelu ja televi-
sion katselu. Hieman edellisid
vdhernmin oli lis66ntynyt
puutarhanhoito ja musiikin

harrastus. Kodin ulkopuolisis-
ta harrastuksista lisdsiviit suo-
siotaan lqyliissii kdynti ja mat-
kailu. Yleensd harrastukset
pysyvAt sarnoina eliikkeelle
j66dessdkin, sill6 mit66n sel-
vAd jonkin tietyn harrastuk-
sen vdhenemistd ei voida
osoittaa.

Vapaamuotoiset
vastaukset
Vastaajien aktiivisuutta kuvaa
se, ettd 45 prosenttia vastan-
neista halusi kirjoittaa ajatuk-
siaan t5r6std ja eldkkeelle siir-
tymisestd. Naiset olivat jonkin
verran miehid innokkaampia
esittdmS6n mielipiteitddn.
Naiset kirjoittivat my6s mie
hiii pidempid kommentteja.
Kannanottoja oli tietysti mo.
nenlaisia. Naiset valittivat sel-
vdsti rniehid enernm6n el6k-
keidensii pienuudesta ja saira-
uksista. Perheenemdnttind ol-
leille naisille tuotti mielipa-
haa se, ettei eldketurva ollut
karttunut kotona olluista vuo-
sista, Miehet toivat esiin usein
ty6ssii olon pituuden ja ty6n
ruumiillisen tai henkisen ras-
kauden. Ndiden syiden vuoksi
oli miellyttdvee jettee ty6nte.
ko. Sekd miehet ettd naiset oli-
vat viihtyneet hyvin ty6ss65n.
Varsinkin miehet olivat huo-
lissaan siitd, miten nuoren
sukupolven kdy, oppivatko he
tekemddn tyot?i. Eliikkeellti
oleminen koettiin siirtymii-
vaiheen jdlkeen hyvtiksi ajak-
si; silloin saa omistautua itsel-
leen, ldheisilleen ja harrastuk-
silleen.

Erds mies kiteytttiii osuvasti
mielipiteensd varhennetusta
vanhuusel6kkeest6: "Mieles-
tdni eldkkeelle siirtyminen on
hyvin yksil6llinen asia." Eli-
keliisendkin ihminen haluaa
itse luoda omaa el5m66ns6.

TAPIO HEINO
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E LAKE R E KISTER IT U U DISTUVAT

ElfiketUfVakeSkUkSen ]o nykyisinkin eldketapahtu-
keskusrekisterien uu- lii if$:if 'fl:?*Tl"it li?
distusty6 jatkuu. Nyton ;;;;;Hl6iden saamista sekd

yksityisen ettd julkisen sekto-
rin ty6eldkelakien mukaisista
elikep6iit6ksistd erditd melko
vdhdisiE poikkeuksia lukuun-
ottamatta. Rekisteristd puut-
tuvat vain joidenkin pienten
ryhmien kuten ortodoksisen
kirkkokunnan eldkkeet. Li-
sdksi t6ysin vapaamuotoiseen
eliiketurvaan perustuvat lis6-
eliikkeet on rekister6ity eliike-
tapahtumarekisteriin vain
osittain.

Eliikerekisteristd
apua moneen
tarkoitukseen
T!6eliikelaitokset tarvitsevat
tietoja toisten tyoeldkelaitos-
ten samaa henkil6ii koskevis-
ta elAkeratkaisuista eldkeha-
kemusta ratkaistessaan. Tieto-ja tarvitaan esimerkiksi tyo-
lgrvytt6myyden arviointia
varten. fiedot eldkkeenhaki-
jan eldkehistoriasta ovat kat-
tavasti saatavissa eldketapah-
tumarekisteriotteelta.

Elikerekisteritietoja tarritaan
eldkkeiden laskentaan, esi-
merkiksi elSkkeiden yhteen-
sovittamiseen ja perhe-eliik-
keiden eldkesovitukseen.

KokonaiselSketurva muodos-
tuu kansaneldkkeestd ja tyo-
el6kkeest6. Kun henkilolle
syntyy oikeus eldkkeeseen,
hdnelle tulee yleensd my6n-
nettdvdksi sekii kansaneldke
ettd ty6eltike. T!6eldkkeen
m66rd vaikuttaa kansanelSk-
keen m66r66n. Tdstd syystd 16-
hes kaikki ty6eldkelaitosten
Eldketurvakeskukselle ilmoit-
tamat eliikepddt6stiedot vdli-
tet66n Kelalle kansaneliike-
ratkaisujen pohjaksi.

Tloelikelaitokset tarvitsevat
niin ikdiin kansaneldketietoja
esimerkiksi ty6kyvyttdmyy-
den arviointia varten. Tarkoi-
tuksena on, ettd ratkaisu tyo-
eldkkeestd ja kansanelfi,kkees-
tA ovat yhtenevdisid, jotta
henkil6 ei saisi esimerkiksi
toisesta jdrjestelmiistd my6n-
teistd ja toisesta hylk?iiiviiii
piiiit6stti. Tarvittava tietojen
vdlitys hoidetaan eldketapah-
tumarekisterin kautta.

Eldketapahtumarekisteritieto.
ja k6ytetiiiin monipuolisen ti-
lasto- ja tutkimustoiminnan
pohjana. Niiden avulla teh-
dddn lyhyen ja pitkiin aikavd-
lin ennusteita eldketurvan ke
hityksestii esimerkiksi lain-
siiiiddnn6n kehittdmistd var-
ten. Eldkerekisteritietoja kdy-
tetdiin my6s yksityisen ty6elii-
kej iirjestelmdn vastuunjaon
selvittelyssii.

Eldketietoja tarvitaan Eliike-
turvakeskuksen ja ty6eldke.
laitosten asiakaspalvelussa.
Tietoja annetaan my6s siihen
oikeutetuille viranomaisille
kuten sosiaaliviranomaisille,
verottajalle ja ulosottovirano
maisille. Tietosuojaa koske.
vat m66rdykset otetaan hyvin
tarkasti huomioon.

Nylqriset ongelmat
Nykyisin yksi elfiketapahtu-
mailmoitusten selvittelyn
suurimmista ongelmista eld-
kelaitosten kannalta on ollut
er6kdsittelyn aiheuttama tie.
donsaannin viive rekisterdin-
nin onnistumisesta ja sen ai-
heuttama elSkelaitoksen k6-
sittelijiin tyoprosessin katkea-
minen.

Toinen suuri ongelma eldke
laitosten kannalta on ollut se,
etti elSketapahtumia koske.
vat h?ilffistiedot on vdlitetty

eldkelaitoksiin paperitulostei-
na, jolloin tiedon kdsittely on
tapahtunut eldkelaitoksissa
manuaalisesti.

El Aketurvakeskuksen kannalta
ongelmana on ollut selvitel-
tdvien tapausten suuri luku-
m66rd sen johdosta, ettd sekd
eldkelaitosten ett6 ETK:n so.
vellusten ohjelrnallisten tarkis-
tusten taso ei ole ollut paras
rnahdollinen. Ongelrnana on
ollut my6s korjausten seuran-
ta.

Ongelmana on niin ik66n ollut
rekisterien ja ohjelrnistojen
ikiidntyminen ja siitd johtuvat
yllApitovaikeudet ja
-kustannukset. Eliketapahtu-
marekisterin nauharnuotoi-
suus on estdnyt tietojen suora-
keyft6e. Kantamuotoisen el6-
ketapahtumarekisterin ongel-
mana on puolestaan ollut se,
etteivdt tietokannan tiedot ole
olleet kattavia.

Toirninnan ja
tietojiirjestelrniin
kehittiimistavoitteet
Eliikepiiiit6sten rekister6innin
uudistamishankkeen tavoit-
teena on eliikeptiiitcisten rekis-
teroinnin, pii6t6sten rekiste-
rdintiin liittyv6n selvittelytydn
ja rekisteritietojen kysely- ja v5-
litystoiminnan kehittiminen.

Eliiketapahtumatietojen piiivi-
tys suunnitellaan sellaiseksi,
ettd eltikelaitoksilla on mahdol-
lisuus rekister6idd eliketapah-
tumatiedot tosiaikaisesti. Re.
kister6innissi ilmenneet vir-
heet ja puutteet ilmoitetaan
mahdollisimman suurelta
osin ohjelmallisesti eldkelai-
toksen kisittelijiille viilitt6mSs-ti ilmoituksen rekister6innin
yhteydessd, jolloin kiisittelijii
voi korjata tai tdydentdd ilmoi-

vuonossa

ETK:n
ta

on
olevis-

vanhin.
Se pystytettiin jo 1960-
luvulla vansin pian tyri.
eldkejiriestelmin syn-
nyn jilkeen lihinni ti-
lasto- ja tutkimus-
toimintaa varten.
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tuksen saman kdsittelympea-
man aikana.

Huomattava osa tietojen re.
kiste16innissd tarvittavista
tarkistuksista tehdddn tosiai-
kaisesti tiedon rekister6innin
yhteydessd. Eldketapahturna-
ilmoitusten selvittelyja uudel-
leen rekister6inti hoidetaan
selvittelijin kdsittelyjdrjestel-
mdll6, jossa on graafinen kdyt-
tdliittyme.

Eldkelaitokset voivat saada
elikeasiain k6sittelyssd tarvit-
semansa tiedot tosiaikaisesti
omiin kiisittelyjiirjestelrniin-
s6. Asiakkaan tilanteen muu-
toksista annetaan sanoma-
muotoisia helyfyksie suoraan
kiisittelijAlle.

Projeliiti laatii selvityksen siit6,
millaiset mahdollisuudet on
saada tietoja suoraan esimer-
kiksi Kansanel6kelaitoksen
tietovarastoista. Niin ikddn
selvitetddn, tarvitaanko ny\ri-
sen laajuista tietojen talletta-
mista eldketapahtumatieto.
kantaan esimerkiksi eldketa-
pahturnia koskevien historia-
tietojen osalta.

Kehittirnisty6ssii otetaan huo-
mioon tilasto ja tutkimustoi-
minnan tarpeet siten, ett6 sii-
nd tarvittavat tiedot olisi mah-
dollista saada nylgristi useam-
min suoraan eldketapahtuma-
rekisteristd.

Projektin tavoitteena on saada
aikaan toimiva ty6njako Elti-
keturvakeskuksen ja ty6elii-
kelaitosten viilillii seki tehok-
kaat palveluketjut ja ty6pro-
sessit niin Eliketurvakeskuk-
sen sisdlld kuin Eldketurvakes-
kuksen, ty6elSkelaitosten ja
muiden sidosryhmien vdlilld.
Projekti suunnittelee asiakkai-
den tarpeiden pohjalta eldke

p66t6sten rekister6intimenet-
telyt ja tehokkaat virhetilan-
teiden selvittel;rmenettel5rt.

T\rkiryhmii
Projektiryhmdn avuksi on pe-
rustettu tukiryhmti, jonka
avulla selvitetddn kdytttijien
tarpeita, toimivia palveluket-
juja, ty6prosesseja, ty6njako-
kysymyksiii ja kdytettdvissd
oleva tietotekniikkaa ETK:ssa
ja ty6eliikelaitoksissa.

T\rkiryhrnien jdsenet edusta-
vat ElSketurvakeskusta, Tie.
tokonepalvelua, ty6el6kelai-
toksia ja muita sidosryhmii
kuten esimerkiksi Kelaa. Tar-
koituksena on varrnistaa tieto.jen kiiyttiijien sitoutuminen
yhteisten palveluketjujen ja
t5r6prosessien kehittdmiseen
seki kaavailtuihin teknisiin
uudistuksiin.

Toteutusaikataulu
Hankkeen ensimmdinen vai-
he keskittyy toiminnan ke-
hittdmiseen yhdessd tietojen
ktiyttlijien, ty6elSkelaitosten
kanssa.

Toisessa vaiheessa projekti
uudistaa eldketapahtumare-
kisterinja siitd annettavat h6-
lytystiedot ty6eldkelaitoksille.
Uusi eldketapahtumarekisteri
otetaan suunnitelmien mu-
kaan ktiytt66n kevddlld 1995 ja
hiilytystiedot syksyllii 1995.

Kolmannessa vaiheessa uu-
distetaan eliiketapahtumatie.
tojen rekisterdinti, jonka kiiyt-
t6onotto tapahtuu vuoden
1996 loppuun mennessd. T6-
md vaihe on hankkeen tyG
liiin. Ttill6in uudistetaan
my6s esimerkiksi tietojen an-
to Kansaneldkelaitokselle.

Neljdnnessti vaiheessa on vuo.
rossa tietojen anto ulko.
puolisille sidosryhmille. Niii-
den uudistusten ktiytt6dnotto
on niin monen vuoden pdis-
sii, ett6 arviointi niiden ajoi-
tuksesta on hyvin vaikeaa. Il-
meisesti niiden kdytt66notto
ei kuitenkaan ole mahdollista
ennen vuoden 1997 loppua.

Viidennessi vaiheessa suun-
nitellaan eliiketapahtumare-
kisterin yhteydet niin ikiiiin
uusittavana olevaan ansain-
tatietovarastoon.

Henkil6resurssien riittdmdt-
t6myys on merkittdvin tekijii,
joka saattaa viivds\rttdi pro.
jektin valmistumista. Lain-
muutokset sitovat sekii El6ke-
turvakeskuksessa etta Tieto-
konepalvelussa samoja hen-
kil6ite, jotka tekevdt suunnit-
teluty6ti projektissa.

SIRPA COLLIN
El iih e tur-u ahe shuhs en

r ehist erip alu eluo s os t on
apulais o s a s t op riiillihhi)
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...,,ffiSAUSVUODEN 1992
ELAKETURVAAN

Vuonna 1992 elAkkeet
kasvoivat kuten ennen-
kin. MikAdn niiden kas-
vua hidastava tekijd ei
ehtinyt vaikuttaa. Sen
sijaan vakuutettuien lu-
kumdiiri, maksutulo,
palkkasumma ja brutto-
kansantuote laskivat -
iopa nimellisesti, miti ei
ole tapahtunut vuosi-
kymmeniin. Siksi elike.
meno verraftuna esi-
merkiksi kansantuot-
teeseen, palkkasum-
maan ja maksutuloon
kasvoi poikkeukselli-
sen paljon.

Seuraavassa tarkastellaan yk-
silrisen puolen eldkelaitosten
toimintaa. Mukana on rny6s
Esiinfiien taiteilijoiden el6-
kekassa, vaikkei siti erikseen
mainittaisi. Muita elEkejdrjes-
telmid vain sivutaan. Vuoden
1992 luvuista vain osa on lo-
pullisia, kun taas suluissa ole'
vat vuoden 1991 luvut ovat
kaikki lopullisia.

El6kelakien
muutoksia
Laki alle 45-vuotiaan aloitta-
vanyritttijdn vakuutusmak-
sun puolittamisesta toimin-
nan aloittamisvuonna ja kah-
tena seuraavanavuonna tuli
voimaan 1.1.f992, mutta sitd
sovelletaan 1.1.1995 alkaen.
Alle 24vuotiaiden vakuutus-
maksun alennus poistui koko-
naan ty6ntekijiiin el6ke-
laeista. Kansaneldkelaitoksen
maksarnien eldkkeensaajien
hoitotukien m66ri6 korotet-
tiin vuoden alusta. Itsendisyy-
den juhlavuoden kunniaksi
my6s ylim6irdisii rintamali-
sid korotettiin 1.10.1992 alka-
en.

T!6eliikkeiden
lukurniiiirii
lihentelee miljoonaa
Vuoden 1992 piiiittyessd oli
vanhuus-, ty6kyvytt6myys-,
ty6tt6myys- ja osa-aikael6k-
keitd maksussa 785 900
(766300). Perheel6kkeitd oli
184 700 (176 500). Niitd mak-
settiin 199 600 (190 900) les-
kelle ja lapselle. EdellEi luetel-
tuja eldkkeitii oli 51.12.1992
kaikkiaan 968 600 (942 500).
Kasvua edelliseen wuoteen oli
2,8 prosenttia (2,8%).

Edellisiin sisdltym?ittomi6
rintamaveteraanien varhais-
eldkkeitd oli en66 jiiljellii 90
(244).

Taulukkoon 1 sisiiltyy 260
TaELlaitoksen maksamaa
el6kett6. Osa-aikaelSkkeitd oli
samana aikana rnaksussa 28l
kappaletta. Vanhuuseldkkeis-
te 18 655 oli alkanut varhen-
nettuna ja ty6kyvyttdmyYs-
eldkkeistd 46 195 oli yksil6lli-
siii varhaiselSkkeitii.

Alkaneiden eldkkeiden mdd-
rdn kasvu 1992 johtuu ldhes
yksinomaan ty6tt6myyden
kasvusta ja laajenemisesta,
Siksi alkaneiden ty5ttomyys-
eldkkeiden mdiird noin 2,5-
kertaistui. Miesleskien vaiku-
tus ndkyy perhe-elikkeiden
lukumddrissA vuonna 1991.

T!6eliikkeit6 rnakset-
tiin yli 2 rnrd.mk/kk
Vuonna 1992 ty6eltikkeind
maksettiin 26,37 miljardia
markkaa (25,87 mrd.mk). Ttis-
td mdSriistd on 862 miljoonaa
markkaa rekisterdit5{ii lis6-
eldkkeitii (797 mmk).

Taulukon 5 lukuihin sisiilty-
vdt varhennetut vanhuus-
eldkkeet 627 miljoonaa mark-
kaa (485 mmk) sek6 yksil6lli-
set varhaiselSkkeet 2 046 mil-
joonaa markkaa ( 1 6BG mmk).
My6s TaELelikkeet ovat mu-
kana. Niiden m66r6 oli 4,4
miljoonaa markkaa.

Rintamaveteraanien varhais-
elEkkeitd maksettiin lisdksi 11
miljoonaa markkaa (27
mmk).

Eldkemeno kasvoi nimellises-
ti 10,5 prosenttia (12,9 X) edel-
lisesti vuodesta, mik6 merkit-
see 7,4 prosentin raalikasvua,
kun kuluttaj ahinnat nousivat
2,9 prosenttia. Eldkemeno
nousi kuten ennenkin eikd
lama viel6 ndyttdnyt vaikutta-
van sen kaswuun.

Indeksitarkistukset
1.1.1992
TELindeksipisteluku vuodel-
le 1991 oli 1682 (1595), joten
kasvua on 5,45 prosenttia
G,70n.
Kansaneldkeindeksi oli vas-
taavasti 1159 (1104), joten se
puolestaan kasvoi 5,2 prosent-
tia (5,6X).

55 - G4vuotiaiden
eldkkeensaajien
mfiiiri ennallaan
55 - 64vuotiaiden elEkeliiisten
m66rd on kiiytdnn6ssd pysy-
n5rt ennallaan vuosina 19BB -
1992. Tiimii johtuu ainakin
osaksi siit6, etti kyseisen ikdi-
siin kuuluu yhd enevdss6
m66rin 1950-luvun verraten
pieniA syn$rmdvu osiluokkia,
mikii on osittain seurausta sil-
loisesta lamasta. 1930-luvulla
syntyi noin 80000 henkei v6-
hemmiin kuin 1920-luvulla.

Tilanne pysyy olennaisesti sa-
manlaisena ldhivuodet tai lu-
kum66rd voi jopa laskea, jos
esirnerkiksi yksil6llisen var-
haiseldkkeen ikirajaa noste.
taan.

Keskirn66r6iset
tydeliikkeet
Taulukon 5 mukaan eldkkeet
kasvoivat keskim66rin 7,96
prosenttia vuodesta 1991. Hi-
taimmin kasvoivat perhe
elikkeet, vain 5,5 prosenttia
(siis alle TtsLindeksin). TdmE
johtuu 1.7.1990 toteutetusta
perheelikeuudistuksesta ja
erityisesti leskeneldkkeen el6-
kesovituksesta,

Merimieselikkeet ovat l6hes
poikkeuksetta muita korke.
ampia, rnikd johtuu lain pi-
ternmist6 voimassaoloajastaja elikkeen nopeammasta
kartfu rnisesta. Keskiel6kkeen
kasvun vilit6n sy5r on, ett6 al-
kavat elikkeet ovat p6ettyvi6
suurempia ja ovat aina olleet,
Tiistd tekevdt poikkeuksen
nylgrisin vain perhe-elfikkeet
kuten ndhd66n taulusta 6.

Perhe.el6kkeiti lukuunotta-
rnatta alkava el6ke puoles-
taan on voimassaolevaa suu-
rempi siksi, ett6 se on ehtin5rt
karttua pitemp66n ja sen pe-
msteena oleva ansio on nous-
sut nopeammin kuin voimas-
saoleva elAkekanta. Niin on
k?iynyt ainakin toistaiseksi;
lama pitk66n jatkuessaan voi
tehd6 tiihdn poikkeuksen.

Maksu, vastuuvelka
ja vakuutetut
Vakuutusmaksun tasoa alen-
nettiin suhdanneryisti vuo-
deksi 1992. MEL:n vakuutus-
maksun maksavat merirnie-
het ja laivanvarustajat puolik-
si, siis B prosenttia kumpikin.

Vakuutusmaksuina 1992 ke
rdttiin 22,03 miljardia mark-
kaa(27,07 mrd.rnk), mist6 re
kister6idyn lisiturvan osuus
oli 650 rniljoonaa markkaa
(641 rnrnk). Maksutulon pu-
toaminen on enndtyksellistE.
Se selittly maksutason keino-
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tekoisella alentamisella ja la-
man seurauksilla,

fos verrataan rnaksettuja el6k-
keit6 (26,57 mrd.mk) ja mak-
sutuloa (22,03 mrd.rnk), j6rjes-
telm6 n6ytt6isi olevan rahoi-
tusvaikeuksissa. Tdlloin on
otettava huomioon, ettd mak-
sutulo ei sisdlld ty6tt6myys-
kassojen keskuskassan rnak-
sua eik6 YEL, IVIYEL ja MEL
jdrjestelmien valtionosuutta
yhteensd 4,5 rnrd.mk
Laskuperuste- ja takaisinlaina-
uskorko oli 9 prosenttia.

T!6el6kelaitosten rahasto, re-
kister6ity listiturva mukaanlukien, eli vastuuvelka
37.12.L992 oli arviolta 157,6
miljardia markkaa (L27,8
mrd,mk), rniki vastaa noin 5
vuoden elEkemenoa.

Lama on vdhent6nyt vakuu-
tettujen m66ri5 vuosina 1989 -
1992 noin 250000:llii hengelli
eli koko aikana 15,8 %:a.

Tdmi yhdessii vakuutusmak-
sutason alentamisen ohella
selittdd rnaksutulon tavatto
man putoamisen. Lisiksi an-
siotaso on pysynyt l6hes en-
nallaan tai erdilld LELaloilla
jopa laskenut. T\rleville vuosil-
le tdm6 kaikki on virittinyt
maksutasoon huomattavan
korotuspaineen.

Kaikki lakis6iteiset
el6kkeet
Vuonna 1992 lakisidteinen
eldkemeno oli 66,16 miljardia
markkaa (6 1,26 rnrd.mk).

Koko lakisddteisen el6keme.
non osuus [rarkkinahintaises-
ta bmttokansantuotteesta oli
vuonna 1992 15,5 prosenttia
02,2n.
Nirnellisesti koko elEkemeno
kasvoi 8 prosenttia, mik6 mer-
kitsee 4,9 prosentin reaalikas-
vua (kuluttajahinnoilla rnita-
ten) eli 3,0 miljardia markkaa.

Kansantalouden palkkasum-
masta kokonaiseldkerneno oli
50,6 prosenttia (26,6 %).

259 800
137 100
30 100
85 700

58 200
43 400

7 300
39 100

58 100
16 000

1 400
17 600

152 000
30 600

5 000
40 900

Taulukko 1. Dldkkeiden lukum66re 51.12.1992 lajeittain ja laitoksittain
TEL LEL YEL I\{TEL MEL YHT.

Vanhuusel6kkeet

Yhteensd 512 900 147 900 73200 224000 B 000 968 600

Taulukko 2. Vuosina 198&1992 alkaneiden elEkkeiden lukum66ri lajeittain
1988 1989 1990 1991 1992

Vanhuus-eldkkeet

3 700
2 600

200
1 400

511 900
229 800

41 900
184 700

YHT

862

26 569

T!6lq.vytt6 myys el 6kke et
T!6tt6myyselSkkeet
Perheeldkkeet
Osa-aika-eldkkeet

Yhteensd

ty6lqrvyft 6myyselSkkeet
ty6tt6myyseldkkeet
perhe-eldkkeet
osa-aikaeldkkeet
Yhteensd

Lisdeldkkeet

Yhteensd

T!6lqrvytt6 myys el dkkeet
T!6tt6myyselikkeet
Yksil6ll. varhaiseldkkeet
RiVEI-el6kkeet
SpvE-eldkkeet
LUE[-elikkeet
Vanhuuseldkkeet
Varh. vanhuuselfikkeet
Osa-aikaelikkeet

Yhteensd

59 091
28 5OB

3 550tt 703
B1

40 097
30 618
2 267

11 820
77

84 610 82933 84879 86228 90 361

38 872
27 958

5 811
11 B9B

7L

B 574
5 955
L 376
2 061

I
t7 773

LLz 83t
64 763
20 689
4 401

t5 837
B 592
2 789
5 865

t7l

2 844

40 773
28 189

2 76L
14 385

720

2276

110 900
45 73L
4t 646

244
15 550I 246
3 654
7 296

25r

4L 345
26 765

6 871
L5 238

L42

Taulukko 3. El6kemeno vuonna 1992 elEkelajeittain ja -laitoksittain, mmk
TEL LEL YEL NTTEL MEL

Peruseldkkeet
vanhuuseldkkeet I O44

1 163
195
442

1 156
615

40
352

B
2 256

1 500
453
48

275

t2 362
B 287
I 672
3 L75

11
25 507

tt 202
52 872
35 685

748
L6 r72

B 594
2 824
6 740

2L6

L94
ro2

L3
44

--:J55

353

109 960
41 919
46 195

90
L4802
11 355
3 799
8 155

28t

846 t7
18 619 2844 2272 2 276

Taulukko 4. Vuosien 1988 - 1992 lopussa eldkkeella olleet 55 - 64vuotiaat, lajeittain
1988 1989 1990 1991 1992

L12 062
59 986
27 137

2 544
15 992

B 815
2 BL6
b 5J/

L97

1
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Taulukko 5. Keskim66r6inen ty6elSke 31.72.1992 mk/klc eldkelaitoksittain

TEL LEL YEL IVTYEL MEL YHT.

Vanhuusel6'ke
Varh. vanhuuselike
T!6lgrvytt6myys el iike
Yks. varhaiseldke
Tlott6myysel6ke
Perheeldke

Kaikki

Vanhuusel6ke
Varh. vanhuuselike
T!6lqrvyn6myysel6ke
Yks. varhaiseldke
T!6tt6myyselSke
Perhe-eldke

Kaikki

2 769
3 407
3 644
4 396
3 727
2 020

3 348
3 909
4 091
4 7LB
4037
2 0t2
3 467 1907

2 775
3 014
3 r74
5 316
2 4tO
1 684

858
805

1 200
L 236
t 3L2

567

4 3L3
2 991
3 L7t
4877
4 676
2 555

E

2 066
2 886
5 009
3 7L8
3 263
L 442

2 225

YHT

1
1
2
2
2

535
0232tl
902
263
940

2 956 1 613 2 596 845 5 659

Taulukko 6. Alkaneet ty6el6kkeet vuonna 1992 mvklq elakelaitoksittain
TEL LEL YEL I\,[YEL MEL

1 780
976

2 336
2 434
2 9L9

944

I to2
L t22
1 551
1 546
1 656

550

4 657
5 915
4 127
6 445
4947
2 B5B

2 587
5 560
3 466
4026
3 650
1 456

2 852
5 800
3 542
3 700
2 806
I 7lB

2 855

TEL
LEL
YEL
VTYEL
TaEL
MEL

16,9
18,1
L5,2

7,2
14,8
16,0

16,9
tB,2
15,2
7,7

15,9
16,0

L4,4
15,7
15,2
6,9

12,0
16,0

19BB
1989
1990
1991
1992

1 153 000t 167 627
L 150 373
L 054 872

950 000

tsB 47L
t4L 543
125 727
100 371

B0 000

L54 252
160 711
163 602
159 987
160 000

186 820
181 364
t74 849
170 318
165 000

5 896
6 897
7 036
6 622
6 000

1 584 585
1 605 965
1 570 705
L 447 093
1 550 000

Taulukko 8. Vuosien 19BB - 1992 lopussa ty& tai yrittijdsuhteessa olleet
g6el6kelain mukaan*
TEL LEL YEL I\4YEL TAEL YHT.

Taulukko 7. Keskimddrdinen vakuutusmaksuprosentti
elikelaeittain vuosina 1990 - 1992

1990 1991 1992

1 065 4 159 2 733

MEL

10 843
LL 435
11 716
\t 433
12 000

REIIO I-AATUNEN
Eldhetur-uaheskuhsen

tuthiia

* MEL:n luvlrt ovat ko. vuonna vakuutusmaksuja maksaneita, Vuosi 1992 on arrrio.
Vakuutettu voi yht'aikaa kuulua usean ty6elffkelain piiriin. Yhteensfl -sarakkeessa
kukin esiintyy vain kerran.

Yksityisen sektorin tyoeldkkeet
(mukaan luettuna merimieseldkkeet) 26,37

17,69fulkisen sektorin eldkkeet

Sotilasvamma-, liikennevakuutus-, tapa-
turmavakuutus-, rintamaveteraanien
varhaiseldke-, sukupolvenvaihdoselSke'
ja luopumiseldkelain mukaisia eldkkeitd

KansanelSkkeet

3,56

18,54

66,16

Jb

Yhteensd

TYOELAKE el!l

Taulukko 9. Vuonna 1992 maksetut lakisidteiset
eldkkeet, mrd.mk
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EY tutkii
tyritt6rnyTden syitii
Euroopan yhteis6jen kornis-
sio on kdynnistdnyt laajan
ty6tt6myyden syitd ja rnah-
dollisia ongelman ratkaisu-
keinoja selvittiivdn tutkirnus-
ty6n. Siihen sill6 onkin aihet-
ta, sillA yhteis6rnaissa on tdll6
hetkellfi yli 17 rniljoonaa ih-
mistd vailla t5r6t6. Taustalla on
sek6 pelko poliittisista levotto-
muuksista yhteis6n alueella
ettd huoli pitkdn aikavdlin kil-
pailuasemasta USA:n ja Aasi-
an rnaiden rinnalla.

Selvitysty6n yhteni kohteena
on hyvinvointivaltion rooli
Euroopassa. Sen oletetaan sik-
si koskettavan my6s poliitti-
sesti arkaluontoista kysymys-
ti siit6, onko eurooppalainen
hyvinvointivaltio sittenkin
omalta osaltaan vaikuttamas-
sa talouskasvun hitauteen,
kasvavaan ty6tt6myyteen ja
vaikeuteen luoda uusia tSrG
paikkoja.

Financial fimes -lehti uskoo
erityisen6 mielenkiinnon
kohteena olevan tydntekij6i-
den "l6hes autornaattinen" oi-
keus sosiaaliturvaan ja vdhirn-
mdispalkkaan.

Komission selvitysty6n toivo-
taan vdhint6dnkin avaavan
keskustelun aiheesta EY:ss6.
Komission virkamiehet koros-
tavat, ettii tavoitteena ei ole

amerikkalaist;ryppisen sosiaa-
liturvan luominen Euroop-
paan. Vdlillisten ty6voima-
kustannusten kasvu etenkin
rnatalapalkka-aloilla voi kui-
tenkin virkamiesten mukaan
synnyttiid ongelmia. Aihetta
koskeva raportti on tarkoitus
esitt66 yhteis6jen K66penha-
rninan huippukokouksessa
kes6kuussa,

Ranskan uudella
hallituksella vanhat
suunnitelmat
Ranskan uusi hallitus aikoo
jatkaa edeltdjiensd aloittami-
en sosiaaliturvaa koskevien
uudistusten liipivientiii. Piiii-
rninisteri Balladur on antanut
sosiaaliministeri6lle teht6-
vtiksi etsi6 huomattavia sii6s-
t6jii terveydenhuoltomenois-
sa. El6kemenoissa on tarkoi-
tus s66st56 pidentim6llii tiiy-
teen lakisddteiseen el6kkee-
seen vaadittavaa vakuutusai-
kaa asteittain 37,5 vuodesta 40
vuoteen. Eldkkeen miiiiriiyty-
mistd tullaan muuttamaan si-
ten, ett6 lgrmmenen parhaan
vuoden sijaan laskentaperus-
teeksi otetaan 25 vuoden an-
siot.

Pddministerin tavoitteena on
my6s muuttaa sosiaaliturvan
rahoituksen painopistettS so
siaalivakuutusmaksuista ve.
rorahoituksen suuntaan.
Ranskassa huomattavan suu-

ri osa sosiaaliturvaa rahoite
taan t5r6nantaja- ja ty6ntekij6-
maksuilla. Osuus on suurem-
pi kuin miss66n muussa EY-
maassa, Ttimiin uskotaan ole
van osasJry maan korkeaan
ty6tt6myyteen.

EnsimmAisend toimenpitee
nd Balladur on esittdn5rt vero-
luonteisen yleisen sosiaalitur-
vamaksun korottamista 1,1
prosentista 2,4 prosenttiin ja
solidaarisuusrahaston perus-
tamista kattamaan sosiaali-
turvamenoja.

Norjassa uskotaan
viel6 hyvinvointiin
Norjan pddministeri Gro Har-
lem Brundtland uskoo viel6
norjalaisen hyvinvointivalti-
on sdilyvdn hengissd ulkoisis-
ta paineista huolimatta. "Kun
muissa rnaissa sosiaaliturvaa
on leikattu, on meilld etuuk-
sia parannettu", hdn sanoo
norjalaisen pdivdlehden haas-
tattelussa. Norja onkin hiljat-
tain mm. pidenttin5rt vanhem-painrahan maksukautta,
My6s lasten pdivdhoitoa ja
koulutusta on Brundtlandin
mukaan kehitetty. Hyvin-
vointivaltion sdilyttdminen
onkin nousemassa \r6v6en-puolueen keskeiseksi vaali-
teemaksi ensi syksyn parla-
menttivaaleissa. |oka ta-
pauksessa mukava kuulla jos-
kus erilaisia uutisia.

SINIKKA
I.AITINEN

ilrtketuru akc skuhsen tutkij a
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ENGLISH SUMMARY

Kari Salminen, who works
with the research depart-
ment of the Central Pension
Security Institute, has
written an article for this
magazine discussing the
historic process underlying
the formation of tl.e Nordic
overall pension schemes,
where the integration of
three pension models has
given rise to disputes
between the different social
classes, The article is based
on his recent dissertation
tifled "Pension Schemes in
the Making. A Comparative
Study of the Scandinavian
Countries". We quote the
abstract of his dissertation:

"The study is a historical and
comparative case.studY. It
analyses the pension poliry
making in four Scandinavian
welfare states: Denmarlg
Finland, Norway and
Sweden. More specifically, it
scrutinizes the rnajor reforms
of the statutory pension
schemes in the postwar
period; the national pension
reforms after the Second
World War and the introduc-
tion of the supplementary
pension schemes in the late
1950s and the early 1960s.
Ttre pension reforms are
analysed as an outcorne of a
stru ggle between social
classes and their political and
economic representatives,
and of previous pension
poliry legacy.

As the study systematically
analyses and cornpares
pension policy making, it
gives theoretical attention to
the major characteristics of
the pension schemes. Ttre
pension schemes are
conceived as a three
dimensional space, made up
of the dimensions of
provision, adrninistration
and financing. The study
shows the similarities and
differences between tl-e
statutory pension schemes of
Scandinavia in these three
dimensions. Furthermore, it
asks how these features of
the pension schemes are
linked with the comrnon and

differing patterns of econ-
omic and political organiz-
ations of classes in Scandina-
via.

Ttre analysis of the national
and supplementary pension
reforms reveals that all three
major classes - the bour-
geoisie, labour and farmers -
were involved in the making
of pension schemes in
postwar Scandinavia, and
that the overall pension
schemes were an outcome of
interplay between all major
class actors within the politY.
Ttre specific design of each
pension scheme was,
however, conditional on the
relative strength of class
actors in each country; in
particular, large.scale farmers
and entrepreneurs in
Denmark, ernployers and
farmers in Finland, a
preindustrial urban-rural
alliance in Norway, and a
strong working class in
Sweden.

According to the study, it is
not reasonable to draw a
sharp distinction between
class actors and previous
pension Progfammes in
pension policy analysis, but
to adopt a d5rnamic societal
perspective which focuses on
the interplay between
institutions and class actors
in an ongoing historical
process where everything
becomes an intervening
variable. Hence, the Scan-
dinavian pension schemes
can be seen as constructions
where the interests of social
classes and institutional
traditions have become
interwoven and merged to
form an integmted whole."

The rehabilitation reform
introduced in October, 1991,
has not so far revolutionized
the situation prevailing
before the legislative reform,
at least not in terms of
figures. Ttre rehabilitation
legislation contained three
targets: securing the econo-
rnic status of the rehabilitee
by payrng him a rehabilita-
tion allowance, improving

cooperation between the
schemes by integrated
customer services and
looking into the rehabilitati-
on prospects of disability
pension applicants before
granting awards.

Ttre slow start of the reform
is probably, to a large extent,
attributable to the unex-
pected economic develop
ment, actually outdating the
target aiming at satisfying
labour demand.

Ttre article of this ma$azine
discusses the statistics of the
rehabilitation services
covered by the legislative
reform, primarily concentrat-
ing on the emplo5rment
pensions scheme. Ttre
figures refer to 1992 and
include rehabilitation under
the employment pensions
acts only.

In 1992, 1458 rehabilitation
initiatives were taken. About
one in three were based on a
rehabilitation application
and the rest were initiated by
the pension institutions by
way of normal procedure in
determining applications for
disability pension. Men and
women were more or less
equally represented. Roughly
one in three women and as
many as every other man
were drawing a pension.
However, only one in ten
women and one in four men
applying for rehabilitation
were receiving a pension.
Ttre situation was quite
different in the case of
referral to rehabilitation
upon application for
disability pension, in that
every other woman and as
many as two-thirds of the
rnen were drawing a
pension.

In 1992, 744 rehabilitation
permits were issued, i.e,,
more or less every other
rehabilitation initiative met
with a favourable resPonse.
Ttre most common recipients
of a rehabilitation permit
were retired men (65X),
whereas retired women were

the least comrnon recipients
(50D. Rehabilitation permits
were equally frequent in
men and women not
receiving a pension (54X).

The initiatives for rehabilita-
tion most commonly
concerned people aged 55 -
44, who also were in majority
among the recipients of a
rehabilitation permit.

In 1992, around 650 persons
were in rehabilitation, the
rehabilitation costs amount-
ing to a total of FIM 15.5
million.

A rehabilitation allowance
was paid to 444 rehabilitees
in the total amount of FIM
8.7 rnillion. The average
monthly rehabilitation
allowance for non-retirees
(295 persons) amounted to
FIM 6,836 and for retirees
(149 persons) to FIM 704.

The costs of the rehabilita-
tion serrrices (training, on-
thejob rehabilitation,
research) provided to 541
persons amounted to FIM 4.8
million, or on an averag:e
FIM 8,900 a person. Ttte
average cost for non-retirees
(525) equalled FIM 9,972 and
for retirees (216), correspon-
dingly, FIM 7,516.

Half of the rehabilitees (550)
received both rehabilitation
serwices and a rehabilitation
allowance in 1992.

Ttrere were rnore or less
equally many male and
female recipients of rehabili-
tation services and a rehabili-
tation allowance.

Medical rehabilitation plaYs
rather a minor role in
ernploSrment pension
rehabilitation. In 1992, 55
persons received medical
rehabilitation, the costs of
which amounted to FIM
179,000, or an average of FIM
5,400.

In the course of 1992, 195
rehabilitation service
proglammes were com-
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pleted. Ttre costs of these
rehabilitation services
amounted to FIM 1.2 million
or FIM 6,300 per prograrnme.
As for the background of the
rehabilitees, it is known that
l?2werc not initially on a
pension, whereas 71 received
a pension.

Of the gtoup of non-retirees
70 (or 5796) returned to work,
either to continue in their
previous occupation or to
take up an occupation for
which the rehabilitation had
made him inclined. Corre.
spondingly, of the group of
retirees 11 (or 15ff) returned
to work. In the former group,
9 (or 7X) and in the latter 4
(or 6X) had been rehabilitated
but did not return to work
this group contains those
unemployed or those
continuing their studies. In
the light of the above figures,
it can be said that every other
(95) completed rehabilitation
programme can be con-
sidered successful. Ttre costs
of the rehabilitation serrrices
of these totalled a little less
than FIM 700,000, i.e. an
averagle of FIM 7,200 per
rehabilitee. Ttrere were 60
women arnong the rehabili-
tees, and 55 rnen. Ttre cost of
services per woman
amounted to an average of
FIM 6,000 and that per man
to FIM 9,000.

Of the non-retirees 18 (or
15X) retired after rehabilitati-
on and of the retirees 46 (or
65X) went back to receive a
pension. The costs of the
rehabilitation services
totalled FIM 450,000, i.e. FIM
6,800 per rehabilitee.

Of the rehabilitation
prog1ammes 34 (or l8lf) had
been terminated for other
reasons, for example been
intermpted, Ttre costs
involved totalled around FIM
100,000, which is roughly
FIM 3,000 per rehabilitee.

English transldtimt:
Eija Puttonen

EI.AKE-VARMA
El6ke-Varman hallintoneu-
vosto on nirnittdn5rt yhti6n
uudeksi toimitusjohtajaksi
vuoden 1994 alusta lukien FK
Paaao Pithtiseru (SlM. El6ke.
Varrnaan Pitkdnen siirty5z ny-
\risestd Teollisuusvakuutuk-
sen varatoimitusjohtajan teh-
tdvdsttidn 1. lokakuuta 1995.

Vuonna 1942 syntynyt Pitkii-
nen on toirninut vakuutus-
alalla pitk56n. 1970-luvun al-
kupuolella hiin t5r6skenteli
Aura-yhtioiden matemaatik-
kona ja saman vuosik5,'rnme.
nen lopun hdn toimi T}r6nte.
kij6iden Ryhmdhenkivakuu-
tuspoolin toimitusjohtajana.
Vuonna 1981 Pitktinen siirtyi
Teollisuusvakuutukseen, jon-
ka varatoimitusjohtajaksi hd-
net nimitettiin vuonna 1986.

Eltike.Varman ny\rinen toi-
mitusjohtaja, FM Juhani Koleh-
mainen (St{V) tdyttiiii syys-
kuussa 60 vuotta ja jiitttiii aktii-
vivastuu n yhtidn toimitusjoh-
tajana vuoden lopussa. Hdn
jatkaa kuitenkin ty6skentely-
iitin yhtidn hallituksessa ja toi-
mii ensivuoden alusta ldhtien
sen varapuheenjohtajana.

Yhti6n toimitusjohtajana Ko-
lehmainen on ollut vuodesta
1979. Hiin aloitti ty6skente.
lynsd EliikeVarmassa jo vuon-
na 1961 eli samana vuonna,
kun ty6ntekij6iden elSkelaki
(TEL) s?iiidettiin. Kolehmai-
sen nykyisiin luottamustoi-
miin kuuluvat muun muassa
Eliiketurvakeskuksen halli-
tuksen varapuheenjohtajuus,
Yrittiijiiin Fennian ja Kymrne-
ne Oy:n hallitusten jdsenyy-
det sekii SYP:n hallintoneu-
voston jdsenyys. Niiissii tehtii-
vissddn hdn jatkaa edelleen.

EldkeVarman hallitus on ni-
mittiinyt tiedotusj oht aja H eik-
hi M altnin (48 ) apul aisjohtajak-
si 18.5.1993 liihtien.

Apulaisjohtaja Malin on tullut
yhti66n tiedotusp6dllik6ksi
vuonna 1980. Tiedotusjohta-
jaksi hdnet nimitettiin vuon-
na 1990.

Paauo Piihiinen

Julwni Kolehmainen

TYoELAKE e3l3

Heihki Malin
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El6keturvakeskukselta pyy-
dettiin ratkaisua siit6, mitii
ty6eldkelakia yhtion telin-,
vaihtotehttivissd toimiviin
ty6ntekijdihin on sovelletta-
va,

Yhti6 toteuttaa rautatiekulje'
tuksia Suomen ja muiden
Pohjoismaiden vdlillii omalla
telinvaihtokelpoisella juna-
vaunukalustollaan. |otta vau-
nut voidaan toimittaa edel-
leen, joudutaan erikoisraken-
teisiin rautatievaunuihin
vaihtamaan telit/py6rdkerrat,
koska Suomen rautateillH' on
eri raideleveys kuin muissa
Pohjoismaissa.

Yhti6n tydntekijtit lastaavat ja
purkavat vaunut kokonaisuu-
tena laivoihin ja laivoista pois.
T!6ntekijiit eivdt suorita varsi-
naista tavaran kuormaamista
vaunuihin. Telinvaihto teh-
diiiin yhti6n ratapihalla sata-
ma-alueella. Telinvaihtoteh-
tdvissi ty6skentelevien ty6n-
tekijoiden pddasiallinen ty6
on telinvaihtotehtdvdt ja sii-
hen liittyvtit vaunujen jiirjes-
telyt ratapihalla (80 X).

El6keturvakeskuksen
kanta ja perustelut
Telinvaihtotehtdvissd tY6s-
kenteleviin ty6ntekij6ihin oli
sovellettava TEL:a.

Satama-alan t6istd kuuluu
LEL:n piirin ahtausty6 ja lai-
vojen lastaukseen ja purkauk-
seen vdlittdmiisti liittyvii huo-
lintatyd terminaaleissa, sata-

rnavarastoissa tai muualla sa-
tama-alueella. LEL:n piiriin
kuuluu rny6s siirtokuorrnaus-
ty6, joka kdsitt66 valtakunnan
rajan yli kuljetetun ja kuljetet-
tavan tavaran purkaukseen ja
lastaukseen kuuluvat tY6t, jot-
ka tehddin raja-asemalla tava-
ran siirtiimiseksi kuljetusvd-
lineestd toiseen.

Telinvaihtotehtdvissd tY6s-
kentelevdt eiviit kuormaa tai
pura lastia kuljetusvdlineestd
toiseen, vaan lasti on koko
ajan junavaunussa, jonne se
on kuormattu jo ennen sata-
ma-alueelle tuontia. Lasti Pu-
retaan vasta rautatiekuljetuk-
sen jtilkeen vastaanottajan
luona. Tdmdn vuoksi telin-
vaihtotehtdvissii ty6skentele
vien henkil6iden ty6 ei ole
LEL:ssa tarkoitettua siirto'
kuormausty6td raja-asemalla.

|os ty6ntekijd tekee samassa
t5r6suhteessa sekd TEL:n ettd
LEL:n piiriin kuuluvaa tY6t6,
hdnen eldketurvansa mddrdY-
t54r sen mukaan, mitii tY6ti
hdn pddasiassa tekee.

Koska telinvaihtotehtdvissd
ty6skentelevien tyontekij6i-
den pdiiasiallisena tydnd on
ratapihalla tapahtuvat telin-
vaihtotehtiiviit, jotka kohdis-
tuvat itse kuljetusvdlineeseen
siihen liittyvine vaunun jdr-
jestelyineen, ei kysymyksessd
ole LEL:n piiriin kuuluva sata-
maty6.

RITVA LEHTINEN
E'l tihe tu"u ahe shuhs erl

lahiosaston
jaostosihteert
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Elike-Eetu esiingy ltt-
pauksensa mukaisesti
lehtemme palstoilla
aika ajoin. Hdn on mu-
kava, joskus hiukan
6re5 vanha herra, vai
rouvako lienee, joka ni-
mimerkkinsd antamas-
ta suojasta esitt66 mieli-
piteitdEn.

trVARISTYKSIA
SELKAPIISSA

Politiikan py6rteissd meistd heikoimpia viediifin nyt niin, ettd helmat heilahtele
vat ja housunpuntit lepattavat. fos Eetu ei olisi sellainen jdiirdpdi kuin on, niin
alkaisi uskoa, ettd eldkesddstot ovat taas kerranjaossa 50-luvun rnalliin.

Viiristykset kulkevat selktipiissii, kun kuuntelee poliittisten pddttdjien puheita ja
valtionvarainministeri6n virkaherrojen asiantuntijalausunnoiksi nimettyjd
heittoja elSketurvasta ja samalla muistaa pappa-vainaan tarinat kansaneldkeuu-
distuksesta. Ry6stoksi pappa sit6 kutsui, sitten kun tajusi eldkettddn varten
sdSstdmiensd markkojen olevan jaossa. ]a voi hdnen loppueliimdnsd aikaista
suhtautumistaan uudistuksen tekijoihin. Huh.

Emmekd me visakallot opi koskaan, emmeke mistiiiin mitiidn? ]uuri kun kansa-
laisten luottamus elSketurvaan on saatu takaisin, luottamusta pitiiii ryhtyd
horjuttamaan hinnalla milld hyvdnsS. Katsokoot poliitikot peiliin, kun ihmette-
levdt kansalaisten suhtautumista politiikkaan ja politiikan tekij6ihin.

Ihmeelliseltd eriiiden piiiitttijien umpikuurous ja -sokeus tuntuvat varsinkin,
kun eldketurvan kimpussa olevat herrat tietdvdt hyvin, kuinka pitkiijiinteisti
toimintaa elAketurvan rakentaminen on.

Eldketurvan rakentaminen on sukupolvien vdlinen urakka ja eliiketurvanylliipi-
tdminen kunkin sukupolven vastuulla. Olisi edesvastuutonta siirtdd oma urakka
seuraavalle sukupolvelle, mutta vdhintdiin yhtd edesvastuutonta olisi manata
sukupolvet eliiketurvan nimissd vastakkain, silld eldketurva on my6s sukupolvi-
en vdlinen ketjukirje. Nyt aktiivi-iiissd olevat ihmiset maksavat sekd omaa eliiket-
tdnsd varastoon ettd maksussa olevia eliikkeitii. Niiin tekee seuraavakin sukupol-
vi.

Siitd on tietenkin huolehdittava, ettei kulloinkin !'uorossa olevaa vuosikertaa
valjasteta liian suuren taakan alle. Ainakaan ty6eliikejiirjestelmdS ei voi syytt66
siitii, etteiko se olisi koko ajan ollut tyossd ja liikkeellii ehdotuksineen, joilla
pitkiillii tiihtiiimelld taataan se, ettei eldkemeno muodostu liian suureksi rasituk-
seksi. Vai mite muuta voitaisiin sanoa esimerkiksi eduskunnan kdsittelystti
olevista Eldkekomitea 90:n ehdotuksista tai vaikkapa palkansaajien tydeldke-
maksusta. Niiden yhteni ja ainoana tavoitteena on turvata ty6eldkkeiden
tulevaisuus.

Tloeliikejtirjestelmd haluaa, ettd myos tulevilla sukupolvilla on elSkkeensd,
mutta kenen asialla ovat tdmdn pdivdn purkumiehet!

Eltihe-Eetu
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