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Sosiaali- ja terveysrninisteri6n
uuden ylijohtajan Tarmo hrkki-
lan mielest6 suomalaisessa el6-
kejdrjestelmdssd on paljon sel-
laisia piirteitii, jotka tekev6t j6r-
jestelmin sopeutumisky\risek-si. )Arjestelrn6n perusrakenne
on terve.

VALTON JA

MENON
MUUTOKSET

VAPAAEHTOINEN
ELAKEVAKUUTUS

ODOTTAA
UUTTA

NOUSUA

Kun maan talous k66ntyy nou-
suun ja elikevakuutusten vero,
kohtelun epS.kohdat saadaan
poistetuiksi, vapaaehtoisten eli-
kevakuutusten lrysynti tulee
voimakkaasti kasvamaan, uskoo
Suomen Vakuutusyhti6iden
Keskusliiton vakuutusasiain
osaston johtaja Leif Martinsen.

E

r
Kansanedustaja Tarja Halonen moittii
hallitusta siit6, ettd se mieluummin
leikkaa sosiaaliturvaa kuin pohtii ana-
ly5rttisesti eri vaihtoehtoja, joilla voitai-
siin yksissd tuumin p66st6 kriisist6 ulos.

TvOtr,rrr u;]z

F\

\
L.4

,/,,/

iQ a

l

Ir

I
ry

26

t1
t7



''*rl

h:ij,
r II

L
2a

ilTI

E

T

ITVakuutettuien palvelu
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Huhtikuun alusta lihtien vakuutet-
tu on voinut hakea sekd \rG ettd kan-
saneldkettd yhdellii ja samalla lo
makkeella. Aikaisemmin tuskiteltiin
kahta lomaketta samoine kysymyk-
sineen. Nyt paperisota on viihen-
nettSr minimiin ja eldkkeen hakemi-
nen tehty yksinkertaiseksi.

Toinen keviituutuus on se, ettS hake.
mus voidaan tiiyttiiii joko tyoeliike-
jdrjestelmin tai Kelan palvelupis-
teess6. Aikaisemmin Kelan etuuksia
voitiin hakea vain laitoksen omissa
paikallistoimistoissa.

Tloelnkejiirjestelmdllii ei ole varsi-
naisesti omia paikalliskonttoreita,
lukuunottamatta Eliketurvakeskuk-
sen ja ty6eldkelaitosten asiakaspalve.
lutoirnistoja. Ne ovat ldhinnd pid-
kaupunkiseudulla asuvien kdyt6ss6.
Tosin suuri osa vakuutetun ja eldke.
jdrjestelmdn vdlisesti asioinnista on
kirjeenvaihtoa tai puhelinpalvelua.
My6s kehittyvd tietotekniikka tekee
maantieteelliset etiiisyydet merki-
tyksett6miksi.

Kuitenkin omat etunsa on my6s sil-
lii, ettd vakuutettu voi henkil6koh-
taisesti keskustella eldkeasiantunti-
jan kanssa ja kuulla vastauksen on-
gelmaansa saman tien. Yleisojonot
Eldketurvakeskuksen palvelupdivil-
ld osoittavat tdllaisen hyvinkin tar-
peelliseksi.

Paikallistasolla tydel6kepalvelua an-
tavat vakuutusyhti6iden paikallis-
toimistot tai eldkelaitoksen omat
asiamiehet. Palvelumalliin on p66-
dffir muun muassa kustannussyis-
tii. T!6elikelaitokset varustavat pal-
veluhenkil6st6n lomakkeilla ja
muulla materiaalilla sekd huolehti-
vat sen koulutuksesta. Ndin evdstet-
tynd o.t.o. ty6eldkeneuvoja voi aut-
taa vakuutettua esimerkiksi
eldkehakemuksen tdyltdmisessd.

Viime vuonna vakuutettujen ty6elii-
kepalvelu tehostui huomattavasti,
kun viiden vakuutusyhtion 218 pai-
kallistoimistoa sai suoran kdyft6oi
keuden ElSketurvakeskuksen rekis-
tereihin. Toistaiseksi eldketietojaan
tdtd kautta kysyneiden m66rd on
rnelko vaatirnaton, yhteensi 14 000
kyselyii viime vuoden aikana.

Onkohan niin, ettd palvelun kehitty-
misesti huolimatta vakuutettujen
on vaikea mieltdA vakuutusyhtidn
toimistoa paikaksi, josta saa ty6elii-
kepalvelua? Tdllaisia viestejd yhd
kuuluu. Siksi hakemusuudistus an-
taa hyvdn aiheen muistuttaa ty6elii-
kejdrjestelmiin eri palvelukanavista.

Hakemusuudistukseen kuuluu
my6s se, ettd asiakaspalvelijoilla on
perustiedot niistd Kelan etuuksista,
joita haetaan yhteiselld lomakkeella
ja niist6, joita varten tulee erikseen

asioida Kelan toimistossa. Tdllainen
etuus on esirnerkiksi eldkkeensaajan
asumistuki. Vakuutettujen palvelu
vaatii n&in ollen entisti enemmdn
tietoa, koulutusta ja opiskelua.

Viime vuonna El6keturvakeskus v5-
litti ty6eliikelaitoksiin 58 000 Kelan
vastaanottamaa ty6eliikehakemusta.
Tldeltikelaitosten suoraan vastaanot-
tamia hakemuksia rekister6itiin
67000. Lukuihin sisiltyvdt sekii uu-
det eldkehakemukset ettii ty6lgrvyt-
t6myysel6kkeiden jatkohakemukset.
Suhteessa eniten Kelan kautta tulee
ty6lqrvytt6myys eldkehakemuksi a.

Hakemusuudistuksen mydtii odote.
taan, ettd Kelan osuus hakemusten
vastaanottajana laskee. Kelan puolel-
la pidetiSn ndin tullutta ty6mddriin
s66st6ii tervetulleena, koska se antaa
lisdtilaa hoitaa niitd uusia tehtiiviii,
joita Kelalle on tullut tai tulossa.

Palkansaajien ty6eldkemaksun kdyt-
t66notto on muuttanut ty6eliikej?ir-
jestelmdn perusrakenteita ja kasvat-
tanut vakuutettujen painoarvoa. Va-
kuutettujen aktiivinen kiinnostus
ty6eliikejiirjestelmdd kohtaan on kas-
vusuunnassa. Tdmd on sylrtd tiedos-
taa positiivisena haasteena, johon
vastataan entistiikin paremmalla pal-
velulla. Panostaminen vakuutettu-
jen palveluun on panostamista tyG
eliikej iirjestelmdn tulevaisuuteen.

Pi fhho l iiiisheliii n e n

2 rYotrAxt.lll:



Tarmo Pukkila:

rvoelArr er!:

-Suomalaisessa eldkejdrjes-
telmdssi on paljon sellaisia
piifteiti, jotka tekevHt jiries-
telmdn sopeutumiskykyi-
seksi my<is muuttuvissa olo-
suhteissa. Jdrjestelmdn pe-
rusrakenne on terve.

Ndin sanoo sosiaali- ja ter-
veysministeriiin uusi ylijoh-
taja Tarmo Pukkila. Samalla
!Shtevdt terueiset tahoi ! !e, joi-
den mukaan tycieldkejdries-
telmd on rapautunut korjaus-
kelvottomaksi ja elikelupa-
ukset haihtuneet taivaan tuu-
liin

Ongelmat liit$et siihen, miten vd-
est6ja sen ikdrakenne sekd tietenkin
kansantalous kehittyvdt. Eliiketur-
van tulevaisuuden avaimet ovat
elikkeelle siirtymisen hidastamises-
sa ja rahastoinnin kasvattamisessa,
sanoo Pukkila.

-Suomessa viest6 siirtyy liian aikai-
sin elSkkeelle. Ongelmaan on kui-
tenkin jo kiiyty kisiksi. Asioihin pyri-
t66n vaikuttarrraan sekd lainsiiAddn-
t66 kehitt6rnSllS ettd asenneilrnas-
toa rnuokkaarnalla.

-Vaikka nyt on lama ja huippukorke
at ty6tt6myysluvut, ei kukaan ehdo-
ta elikeiSn alentamista, Pukkila
huomauttaa esimerkkind asentei-
den rnuuttumisesta. Hin muistelee
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aikaa runsaat lgrmmenen
vuotta sitten, kun ty6tt6myys-
ongelman l66kkeeksi keksit-
tiin varhaiseldkkeiden laaja-
mittainen kiiytt6.

-El6kejiirjestelmdn kannalta
nyt on vdlttdm6t6nt6, ett6
eduskuntak6sittelyssd olevat
toimenpiteet varhaiselikkei-
den kehittdmiseksi toteute-
taan. Toisaalta on my6s tdr-
ke66, ettd tyoeliimdti uudiste
taan niin, ettii samanaikaises-
ti seki veto ettii ty6nt6 eldk-
keelle vihenee.

Edeltiijiensd uralle
jiirjestelmiiii
s5il5.,ttden
Vaikka Pukkila on vakuutus-
alalla uusi, edustavat hdnen
mielipiteensd jatkuvuutta.
Niiden perusteella Pukkila
ylimpdn6 vakuutusvalvojana
jatkaa edeltdjiensd viitoitta-
malla uralla. Sen keskeiset
suuntamerkit tukevat jdrjes-
telmin sdilyttdrnisti ja kor-
jaustoimenpiteiden tekemisti
harkiten ja yhteisty6ssi eri
osapuolten kanssa.

Kysymykseen eldkepommista
ja sen purkamisesta Pukkila
suhtautuu varauksella. - Pom-
mit, mikili niitd on, on puret-
tava tavalla, joka ei horjuta
elSkejdrjestelmd,n sininsA ter-
veitd ldhtokohtia.

-T\rlevaisuuden kannalta rat-
kaisevan tdrkedd on kuitenkin
se, ettd talous saataisiin pikai-
sesti uuteen kasvuun. Ellei
n6in k6y, erilaiset pommit
uhkaavat koko nykyisti yh-
teisku ntarakennettamme,

Kansainviilisiii
kontal,rtej a lisdttdv6
-Tdrke66 on sdilyttdd timd
maa sellaisena, ettd my6s nuo-
ri sukupolvi voi luottavaisin
mielin rakentaa tulevaisuu-

Sindnsi kansainvilisyys ja
kansainv6listen kontalrctien li-
s66minen on erds Pukkilan
yliopistouran pddteemoista.
Siini hin pitdd tavoitteena,
ettd mahdollisimman moni
suorittaisi osan opinnoistaan
ulkomailla. Vastavuoroisesti
ulkomaalaiset ovat tervetul-
leita tutustumaan maaham-
me luonnollisella tavalla tiil-
ld opiskellen tai ty6tii tehden.

Koko suomalainen yhteiskun-
ta kansainvdlist5ry kovaa
vauhtia.

-Meneillddn oleva Euroopan
yhdentyrniskehitys merkitsee
vAistiimdttd my6s sitd, ettd va-
kuutusalalla ja ministeri6ssd
kansainvdliset kontaktit li-
siiiintyvdt, sanoo Pukkila.

-Minulla on se kdsitys, ettd
Suomella on paljon annetta-
vaa kansainviilisilld areenoil-
la. Monissa suhteissa ratkai-
summe, esimerkiksi tietotek-
niikan alueella, ovat tehokkai-
ta ja pitdvit byrokratian kuris-
sa. Suomalaisista ratkaisuista
voisivat oppia opinhaluiset.
Niitikin maailmalla varmaan
on.

Ennusternallit
ja aikasarjat ldheisiii
Rehtori Pukkila on saanut se.
littiiii selittiimiistd pdiistyiiiin,
rniksi hiin vaihtaa lokoisat yli-
opistohommat hikisiin va-
kuutusvalvoj an tehtdviin.

Ensinndkin Pukkila kiistiiii
yliopistorehtorin tehtdvien
helppouden. Ldhivuodet ovat
kaikille yliopistorehtoreille
hikisid aikoja, kun yliopistoja
supistetaan ja menoja karsi-
taan.

Toiseksi Pukkila kaipaa uusi
haasteita. Hdn on tullut Tam-
pereen yliopistoon vuonna
1966. Kolrnea Ruotsissa ja Yh-

vankadun osoitteessa. -KAsile
ovat viimeiset ajat katsoa jo-
tain aivan muuta.

Tieteelliset ja yliopistomaail-
man ympyriit eivdt sindnsS
ole pitkddn aikaan riittineet
nirneSdn toteuttavalle rehto-
rille, vaan hdn on aktiivisesti
laajentanut kontaktipintaan-
sa my6s muille yhteiskunta-
el6.m6n alueille. Yksi niisti on
OKO:n hallintoneuvoston pu-
heenjohtajuus. Pukkilalla on
kontakteja my6s Tapiolaan
pdin.

Tirkein linkki vakuutusalaan
lienee kuitenkin Pukkilan
edeltiijii ja oppilas ]ukka Ran-
tala, nylqrinen Pohjolan toirni-
tusjohtaja. Rantalan tohtorin-
vdit6stilaisuudessa Pukkila
toimi vastaviiittAjiind. Ranta-
lan vdit6sty6n aihe oli stokas-
tisen kontrolliteorian sovelta-
minen vakuutu stoirnintaan.

Pukkilan oma samoin tilasto-
tieteen alueen v6it6skLja ki-
sitteli aikasarjamallin valin-
taa. My6hemmin hdnestd on
tullut kansainvdlisesti arvos-
tettu aikasarja-analyysien ja
ennustemallien kehittijii. En-
nusteiden ja aikasarjojen
kanssa ty6skennell66n tiiviisti
vakuutusalalla, Oletettavasti
ylijohtajan kiinnostus tulee
kohdistumaan myds ndihin
tehtiiviin.

Vakuutusvalvonta
turwaa vakuutetun
edun
Sosiaali- ja terveysministeri6n
vakuutusosaston tehtiv6n6
on koko vakuutusalan valvon-
ta. Valvonnassa tirkein ohje
nuora on vakuutetun etu, se
on turvattava kaikissa olosuh-
teissa. Tdtd periaatetta vakuu-
tusosasto toteuttaa yhteisty6s-
sd vakuutusalan kanssa. Puk-

Ministeri6n vakuutusosasto
on henkil6lukumdiiriiltii6n
pieni mahtavaan tehtivfikent-
t66n ndhden. Osaston koko-
naisvahvuus on vajaat 50 toi-
rnihenki]66. Ministeri6n olisi-
kin rnelko mahdotonta selviy-
tyi kaikista t6ist56n ilman yh-
teisty6tti eri tahojen kanssa.
Yksi ndistd ministeri6n apu-
voirnista on Eliketurvakes-
kus.

Ministeri6n ja Eldketurvakes-
kuksen yhteisty6 on toirninut
luontevasti my6s sen vuoksi,
ettd ylijohtaja on ollut Eliike-
turvakeskuksen hallituksen
puheenjohtaja.

Viime talvena asiasta virisi
keskustelua ja rnyos oikeus-
kanslerin kantaa asiassa on
kysyttiin. Oikeuskansleri ndki
puheenjohtajuudessa er66n-
laisia jddviysongelmia, mutta
jdtti kuitenkin oven raolleen
viittaarnalla erityisiin syihin.

Uusi ylijohtaja tuntee keskus-
telun rninisteri6n ja Eliketur-
vakeskuksen suhteesta. -N6en
asian siten, etti Eldketurva-
keskus on valvonnan vdline.

My6skin ty6el6kejdrjestel-
mdn tiivis ty6markkinakyt-
kentd on Pukkilan mielestd
juuri niin kuin pit66kin:0n
vaikea kuvitella, ettd ty6mark-
kinaosapuolet eivdt olisi kiin-
tedsti mukana eldkejdrjestel-
rnid koskevissa ratkaisuissa.

Haastattehu
Pirhha Jritishelciirwn

tensa tdnne, Pukkila korostaa dysvalloissa vietettyS tutkija- kilan mukaan ylijohtajan toi-
yliopistorehtorin 66nenoai- vuotta lukuunottarnatta hiin menkuvassa ndmd tehtdvit
noln. ^ on pysytellyt samassa Kale. ovat tdrkeimmit.

4 rr'0e rArr otl:



Kansanedustaia Tarja Halonen:

-Sosiaalipolitiikkam me
on valintojen edessS.
Tdrkeinti ei nyt kuiten-
kaan ole, ettd tehd55n
jotakin vaan ettd teh-
dddn oikeita ratkaisuja,sanoo sosialidemo-
kraattien kansanedus-
taja Taria Halonen. Hdn
moittii hallitusta siiti,
ettA se mieluummin
leikkaa sosiaaliturvaakuin pohtii analyytti-
sesti eri vaihtoehtoia,
joilla voitaisiin yksissH
tuumin p66sti kriisistH
ulos.

SOSIAALIPOLITIIKKA
VALINTOJEN

EDESSA

Tapaan kansanedustaja Ta4'a
Halosen eduskunnan kahwi-
lassa. Hallituksen kasaamasta
siiiist6paketista, ties jo kuinka
monennesta, ovat juuri tihku-
neet ensimrndiset tiedot julki-
suuteen. El6kkeiden ja lapsi-
lisien leikkaukset, indeksiko-
rotusten jdiidyttiirninen, ty6t-
t6myysturvan tasoon ja rahoi-
tukseen aiotut muutokset ei-
vdt ole helppo pala nieltdvdksi
rnonille hallituspuolueiden-
kaan kansanedustajille, op
positiosta nyt puhumatta-
kaan.

Maan taloutta yritetddn kai-
kin keinoin pelastaa laman
lgrnsistii. Valtionvelan kasvu-
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vauhti ei ota laantuakseen,
ty6tt6myysluvut ldhentyvdt
puolen miljoonan rajaa ja
pankkitukeen tarvittavat
kymmenet miljardit sy6vdt
valtiontalouden hoitajilta liik-
kumavaran minimiinsd. Ti-
lannetta pahentaa tietysti ve'
rotulojen jatkuva eht;rminen.

T\rotannon pitk6Sn j atkuneen
laskun keskelti orastaa kui-
tenkin toivon verso: vienti ve
156, ja vaihtotaseen odotetaan
tasapainottuvan laskettua no-
peammin.

-|os bruttokansantuote edel-
leen laskee, tilanne niiytttiti
tiillii hetkelld todella huoles-
tuttavalta, huokaa Tarja Halo-
nenkin.

-Tlott6myyden kasvu on ollut
meilld dramaattisen nopeaa,
Suomea ei tdssd suhteessa voi
endd erottaa esirnerkiksi Es-
panjasta. Osa Viilimeren mais-
ta on jopa meiti paremmalla
tasolla, arvioi Halonen.

-Talouskasvua on saatava s5m-
tymiitin. Mutta se on tiet5rsti
monin verroin helpommin
sanottu kuin tehty, hdn kuit-
taa yksinkertaisirnman ratkai-
sun,

Valmiita s56st5rn56n
-Huonoina aikoina on luon-
nollisesti etsittdvd k6yhem-
mdn ajan malleja. Me olemme
valmiita s6dstdmiidn, mutta
vain solidaarisesti, kiteyttiiii
Halonen.

Hallituksen tapa ratkoa ongel-
mia ei saa jdrin suurta kanna-
tusta ainakaan Haloselta:

-Hallitus vaan leikkaisi mie'
luummin sosiaaliturvaa kuin
miettisi analyyttisesti erilaisia
ratkaisuja, joilla tilanteesta
pddstdisiin ulos. Asioita olisi
nyt syyti pohtia yhdessS,
isommalla porukalla.

Tarja Halonen sanoo tunte'
vansa Maanantaiseuran parin
piiivdn takaisen keskustelun,
missd suomalaisia eldkkeitd
moitittiin liian suuriksi.

Samassa keskustelutilaisuu-
dessa heitettiin my6s ilmaan

epiiily, ettd tulevat sukupolvet
eivdt haluaisi maksaa van-
hempiensa sosiaaliturvaa,
Piiiijohtaja Sirkka Hdmdldisen
kerrotaan lehtitietojen mu-
kaan pitfineen "moraalittoma-
na puuhana sit6, ettii ty6tii
tekemdtt6mien eldmii mak-
satetaan niillS, jotka eivdt ole
viel6 edes ehtineet ty6markki-
noille".

Tarja Halonen haluaisi panna
ndille puheille pisteen.

-Asioita ei vie eteenpdin se,
ettii kansalaisia hajotetaan ta-
hallaan erimielisiin ryhrniin.
My6s hallitus on syyllistynyt
lietsomaan eripuraa sukupol-
vien vdlille, rakentamaan nii-
den vdlille keinotekoista epd-
solidaarisuutta.

-Sukupolvet on ndhtdvii yhte'
ndisenii ketjuna. Esimerkiksi
elAkkeiden rahoituksessa t5-
mii nilgry hdnen mielestiiin
selkedsti: kukin sukupolvi
maksaa eldkkeistdin vain
osan, loppu jiiii aina tulevien
ikdpolvien vastattavaksi.

Varmemmaksi vakuudeksi
Halonen kertaa vielS nopeasti
sosiaalipolitiikan ldhihisto-
riaa. Hiin muistuttaa, ettd
suurten ikiluokkien vanhem-
milla ei ollut kiytettdvissddn
pdivdhoitoa minne lapsiaan
kiikuttaa, ei ollut kunnollista
eliiketurvaa eikii lapsilisiii
ty6tt6myysturvasta puhumat-
takaan.

ElSkkeetko
liian suuria?
Maanantaiseuran puheet yli-
suurista elSkkeistd Halonen
sivuuttaa olankohautuksella.

-Reilun 4000 markan keski-
m66rdistd kuukausielSkettd ei
voi pitid ainakaan eldkkeen-
saajan kannalta liian suurena.
Meikdldinen kansanelike on
kuitenkin aika hyvd niihin
OECD-maihin verrattuna, joil-
Ia on kansanelSke. |a ty6eliike
tulee vield siihen li'siiksr.

Halonen muistuttaa, ettd elii-
keldiset ovat ty6elSkkeensS
ansainneet. Saaja on aikanaan
luopunut palkankorotuksen-
sa osasta ja sSdstdnyt sen tule'
vaa eldkettdiin varten. Tiistd

on sovittu \r6markkinaosa-puolten v6lisissii neuvotte.
luissa.

-Tdssi kdy helposti niin, ettd
syyllistet66n ne jotka ovat so-
siaaliturvastaan rnaksaneet.
Se on ehdottomasti v66rin.

-Eldkepolitiikan on oltava sel-
laista, ettd tavallinen ihminen
voi siihen luottaa, uskoa yh-
teiskunnalta saamiinsa lupa-
uksiin. Politiikan pit65 olla
mahdollisimman pitktijiin-
teistd eikd suhdanteiden rnu-
kana vaihtuvaa.

Jos lakisditeistii el6keturvaa
leikataan kovalla kiidellii,
meilldkin joudutaan Halosen
mielestd herkiisti tielle, joka
johtaa vapaaehtoisten elSke
vakuutusten yleistymiseen. |a
sen h6n ei niikisi mieluusti
t66ll6 toteutuvan.

-Viinasen rnielesti ihmisen on
otettava riskit itse. Me taas kat-
sornme, ettd yhteiskunnalla
on velvollisuus huolehtia kan-
sa-laisistaan, sanoo solidaari-
suutta ja yhteisvastuuta tois-
tuvan painokkaasti korostava
Halonen.

Asioista puhuttava
oikeilla nimilld
Tarja Halonen ei innostu suo-
ralta kiideltii hallituksen
suunnitelmista muuttaa tyo-
eldkkeen laskentaa ty6suh-
teen neljin viimeisen vuoden
sijasta koko ty6historiaan pe-
rrstuvaksi.

-|ulkisilla aloilla se merkitsisi
selvdi eldketason alentumis-
ta, koska palkka nousee idn
my6t6. Yksityisellii sektorilla
palkkatasoltaan hyvdt vuodet
osuvat keski-ikAdn. fa miten
otettaisiin huomioon sellaiset
ajanjaksot, jolloin ei olla tyG
eliimdssd? Esimerkiksi opis-
kelu, lapsenhoito ja tyott6-
m54rsaika?

-Kyll2ihiin t6md suomeksi sa-
nottuna merkitsee leikkausta
eliikkeisiin. ]os tarkoitus on
niin tehdii, se pit66 sitten suo
raan sanoa, napauttaa Halo-
nen,

Halonen antaa SrmmdrtiiA, et-
td joustavia eldkemuotoja on

6
Tt'orr.rxe otl:



-Tosin nyt suurty6tt6rnyyden
vallitessa eldkkeellesiirfymis-
i6n mydhentd.rninen on vai-
keaa.

meilld kehitetty oikeaan
suuntaan. HAn pit66 hyvdnii,
ettA ty6el6mdstd voidaan siir-
tyii eldkkeelle yksil6lli-
semmin vaihtoehdoin kuin
joskus toistalgrmmentii vuot-
ta sitten.

sen mielestd rny6s maatalou-
desta. Sielld maksetaan esi-merkiksi el6ke-etuja, jotka
tosiasiallisesti rahoitetaan val-tion pussista samalla kun
muut yrittdjiit rahoittavat ne
itse.

Rrrsinesti vai_k_o
sosiaalituryaa?
Tar;'a Halonen seuraa ja k6sit-
telee sosiaalipolittisia kysy-myksiti my6s laajemmissa
ympyr6iss6, Euroopan Neu-
voston elimissd. HAn sanoo
seuraavansa tarkkaan my6s
parhaillaan kiiytevie pohdis-
keluja EY:n kolmannen va-
kuutusdirektiivin yrnpdrillii.
EY:n komission tuoreen tul-
kinnan mukaanhan niiyttiiisi
kiiyviin niin, ettd suoma-
lainen lakisddteinen tyoeldke.
vakuutus jouduttaisiin avaa-

Tlcittomyydessfi
piilee uhka
Halonen ndkee ty6tt6myyden
kasvuun kdtkeytyvdn vaaran
koko sosiaaliturvan tulevalle
rahoitukselle. \r6voimave-roihin rakentuva rahoitusjdr-
jestelmA ei pitkiin pddlle kestd
tdllaista kehitystii.

-Vdhenevd tydssdkfiyvien
joukko maksaa yhd enemmdn
ja vapauttaa elinkeinoeliimin
vastuusta, Tlr6tt6myysvakuu-
tusmaksun rasitusta ollaan
siirt6m6ssd enernmin palkan-
saajille. Silti pidomavaltainen
vienti vetdAjo suhteellisen hy-
vin. Pitdisi l6ytea vdhemmiin
vahingoittavia keinoja sosiaa-
litu rvan rah oittamiseksi.

Suurin pelkoni on kuitenkin
yhteiskuntarauhan j drklqrmi
nen. Ihmisten turvallisuus ka-
duilla, kotona ja kouluissa
vaarantuu, jos nditd asioita ei
ratkaista oikeudenmukaisesti
ja tasapuolisesti eri kansalais-
piirien kesken, varottaa Halo-
nen,

-Useimmat sosiaaliedut on
mahdollista toteuttaa joko
halvemman tai kalliimman
mallin mukaan. Aina voidaan
my6s s66st66, vakuuttaa Halo-
nen ja kertoo juuri olleensa
pddttiimdssd muutamien Hel-
singin koulujen yhdistdmises-
ta.

-Esimerkiksi lapsilisien vero
tuksen kdyLtd6nottoa kannat-
taisi tutkia. Se leikkaisi oikeu-
denmukaisesti.

Progtessiivinen kunnallisve-
ro saattaisi olla hdnen mieles-
tAdn yksi keino, jolla hyvdtu-
loiset saataisiin maksumie-
hiksi.

tarjota Suorneen ty6eldkeva-
kuutustaan. Se vapautuisi td-
kdl5isten viranomaisten val-
vonnasta ja elikkeitten mak-
sun kaikissa oloissa takaavas-
ta meikiliiisten vakuutusyhti-
6iden yhteisvastuusta.

-TdssA on paljolti \rse meiddn
tyoeltikejirjestelmdmme po-
liittisesta uskottavuudesta
ulospdin. Hoidetaanko tdtd
business-mielessti vai onko sit-
tenkin tarkoitus yhteiskun-
nan asettamien velvollisuuk-
sien toteuttamisesta, tiivistdd
Halonen.

-Olen toistaiseksi luottanut
asiantuntijoihin, jotka ovat sa-
noneet, ettei EY tuota meille
ongelmia tdssd suhteessa. Ans
kattoo, piAttiiii Tarja Halonen
lqysyvdsti.

maan

oikeuden
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OL!SIKO
KRISTALLI.
PALLOSTA

APUA?

ESKO PROKKOLA
ElihpturvahBskuhsert

hnttouahuuhtsosQston
ptiiillilthii

Herdd ahtuoari, niie larnarr
merhit! ,Lfiesrlrri.stiirr ei ok: ollrtt
tallaista tilarnt e ltrt.

Ei ole t6rkei6 osataanko lama
m66ritell6 oikein. Ekonomis-
tit ovat yhti mielt6 siit6, ett6
ny\rinen miltei maailman-
laajuinen laskukausi on poik-
ker:rksellisen pitkE ja sYv6. Se
on outo tilanne, jota ei ole ol-
lut miesmuistiin. Sanokaam-
me tillaista laskukautta la-
maksi. Sen harvinaisuus on
tdm6n kirjoituksen kannalta
oleellista. Siti on my6s vaikea
ennustaa. Tllanteen vaka-
vuutta ei haluta my6nt66. Se
pyritd6n poistamaan loitsuin'
Uikottavuus on t6rkein taika-
sana.

Nylgrtilanteen enteet olivat
nakJ^/iUE pitkEiin, mutta niitd
vain harva osasi tulkita oi-
kein. Rahan pilaaamat kau-
pungit tdynna mammonan
pyh6tt6j6, joita pienet ihmiset
vieroksuvat, liiallinen auto'
matisoituminen ja p6rssiosak-
keiden jirjett6mit al:vonnou-
sut ovat erditd oireita kiihkos-
ta, jonka tiSrtyi mennd ohi.

On totta, ettd joskus suurta
kuplaa on vaikea havaita, kos-
ka niin moni voittaa siin6 talo
udellisesti. Ainakin se voi vaa-
tia lapsellista rohkeutta. An-
dersenin sadussa vain viaton
lapsi uskalsi sanoa, ett6 kei-
sari onkin aivan alaston. Viel6
senkin j6lkeen, kun kuPlat
ovat ruvenneet puhkeile
maan, laman n6kemistE vai-
keuttaa hEmErE illuusio va-
ralckuuden s6ilymisesti ja re'
surssien riittivyydestE.

Al(i lLtolo liihrtn rtrrttnrtllirtirti-
siin enrritslo;iin. Ileidrirr rnrris-
tirrso ei ole jtrtrri st,tt pitetttTtt
krrirr olttosi. Ilcirliirt lcoti(ttt:;(I
L'oivat olla uirlreellisiri jrt todt4li'
srnrdesta irtaartrneilrt. IIe ei-
fiit henties lmlua ncihtlti lQrrrttrt.

Monet ekonomistien lasken-
tamallit ovat epionnistuneet
laman ennustamisessa, Kun
lama kaikista ennusteluista
huolirnatta tuli ja osoittautui
odottamattoman syvdksi ja
pitkAksi, antoi se aiheen l6h-
te6 korjaamaan menetelmii.
Parempiin tuloksiin p56stiin,
kun ei uskottu mallia, vaan
kdytetiin apuna intuitiota.
Maailma ei olekaan niin yk-
sinkertainen, kuin parhaatkin
mallit aina ovat.

Ekonomistin tieteellinen to-
tuus onkuinhukattu niikY. Se
oli kenties hyv6 oivallus aika-
naan. Kun nilqr katoaa ja teo-
ria j66, teorian sarnentunut ja
hieman v66ristdvd peili est66
nikemisti todellisuutta.

Vaikuttaa silt6, ettd Keynesin
t5r6n ensirnrniiset v66rinYm-
rndrtijit ovat hdnen opPilai-
taan. He olivat Ke5rnesidkin
ke5rnesil6isempi6. V66rink6-
sitys johtui siit6, ett6 suuren
opettajan sanat olivat tarkoi-
tettu kenties silloisen tilan-
teen ratkaisemiseksi. Ne sitten
kuitenkin otettiin ikuisiksi
opeilsi.

Finanssimaailmalla ei ole
ikuisia oikeita sddnt6j6. Se on
kuin kuningattaren kroketti-
peli, jonka si6nn6t muuttuvat
alati. Vd6rinpelaaja kuulee
huudon: "P66 pokki!"

Nylgrisin t5r6td tekevd suku-
polvi ei henkil6kohtaisesti
muista SGluvun laman taPah-
tumia. Silloisen sukupolven
traumaattiset kokemukset ki-
vettyivdt lopulta yhteiskun-
nan pitkdaikaiseen muistiin
rnuun rnuassa taloudellisiksi
teorioiksi ja liiketoiminnan
pelis66nn6iksi. Silloisesta ke
hitykseste tarjotaan ristiriitai-
sia tulkintoja. Me emme tiedi
toivuttiinko lamasta Roose-
veltin New Deal-politiikan vai
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KeSrnesin oppien avulla. Vai
tuliko lopulta nousu noudate.
tusta politiikasta huolimatta.

Voidaan my6s lgysyil, kehittyi-
k6 SGluvulla tottumus larna-
liiikkeisiin. Onko talouselE-
m66 my6hemrninkin pyritty
ohjaamaan keinoin, joista on
lihinnd haittaa norrnaalin
suhdannevaihtelun vallites-
sa?

Sekd USA:ta ettd Neuvostoliit-
toa on pidetty suurina yhteis-
kunnallisina kokeiluina. Tois-
ta on sanottu vapaanyrittijy5r-
den koekentdksi, Toisessa taas
kokeiltiin suunnitelrnatalout-
ta. Kummassakaan alkuperdi-
set aatteet eivit ole pyslmeet
muuttumattomina voirnassa.
Ne eivdt siten tdytd tieteellisen
kokeen vaatimuksia. Ristirii-
taisia selityksid tulemme siis
saamaan vastakin.

Llhkaawia kehitlzssuuntia tut-
kiva voisi tiill5 hetkellA lrysyii,
mikii ajaa pankkeja vaikeuk-
siin. Miksi jotkut pdrjddvdt toi-
sia paremmin. Missd ovat kan-
saivdl isen jdlleenvakuutustoi-
minnan vaikeuksien s15rt. Mit-
kd ovat sisiiisid syitd mitkA ul-
koisia? Mistd johtuvat lukuisat
taloudelliset skandaalit? Miksi
eri maat ja jopa Yhdysvaltain
eri osavaltiotkin voivat olla
erilaisessa suhdannevaihees-
sa? Miten syntyy kaupan va-
pauden ja protelritionismin
vaihtelu?

Nykyinen taloudellinen tilan-
ne s1mn1rtt66 helposti joukon

rnielenkiintoisia kysymyksii.
Muoti-ilrni6t talouseldmdssii,
mammuttimaiset rahaa vaati-
vat elin5rmpdrist66 muuttavat
projektit ja yleisemminkin
elinympdristomme kehitys
voisivat olla tutusturnisen ar-
voisia kohteita. Voitaisiin
my6s kysy6, onko valuutta-
rnarkkinoilla tai yleensi ta-
lousel6mdssi rakenteellisia
virheitd.

Tiillaisien asioiden tutkimista
varten on tietoa etsittdvd mo-
nista eri lfihteistd. Ensimmii-
send tarjoutuu julkinen sana
kaikissa muodoissaan. Toi-
nen ryhmd ldhteit6 ovat eri
tutkimuslaitosten julkaise.
mat raportit. TV6n edistyrni-
nen synn5rttiiisi uusie kysy-
myksid ja johtaisi edelleen
uusiin tiedon ldhteisiin. Ai-
neistosta ei ole puutetta. Siti
on tarjolla niin paljon ja niin
rnonenlaista, ett6 se nostaa
esille $symyksen pdtevistd
tutkimusmenetelmdstd. Kdy-
tdnn6ss6 kuitenkin tutkimuk-
selle antaa suuntaa tutkijan
ty6nantaja. Hdnen ndk6kul-
mastaan kaikkea mahdollista
ei ole tarpeen tutkia. T)r6nan-
tajalla on tavoitteita tutki-
mukselle.

Kansainv6lisilld rnarkkinoilla
toimivat rahalaitokset tekevit
tdmdn tapaista markkinatut-
kimusta. Niiden ndk6kulma
johtaa etsimddn hyviii mah-
dollisuuksia, esimerkiksi hy-
vi6 sijoituskohteita.

Niik6kulma on toinen, kun pi-
tdisi kartoittaa poikkeukselli-sia riskej6. Matemaattiset
mallit ovat siind yleensd epi-
onnistuneet. Intuition kiyt6n
arvellaan lisddviin onnistumi-
sen mahdollisuuksia. EhkE se
merkitsee sitd, ett6 normaalija tasapainoinen tilanne voi-
daan tuntea ikiiEnkuin ilman
teoretisointeja. Kaikkien poik-

keamien tulisi johtaa kysy-
m66n, mistd ne aiheutuvat ja
mihin ne voivat johtaa. T6llai-
sessa p66ttelyss6 on teollisuu-
dessa kEytetyn ongelrna-ana-
lyysin aineksia. Sen mukaan
meiddn tulee laatia my6s ske.
naarioita tulevaisuuden uh-
kakuvista ja varautua niiden
toteutumiseen rnahdollisirn-
man ajoissa,

Lama antaa tilaisuuden tutus-
tua poikkeukselliseen tilan-
teeseen. Mik66n talousjdrjes-
telmd ei ole pystynyt poista-
maan syvdnkAdn larnan mah-
dollisuutta. On ilmeisen var-
maa, etti esimerkiksi vdest6n
tai tuottavuuden eksponenti-
aalinen kaswu rnaapallolla ei
voi jatkua ikuisesti. Kun kysy-
td6n, onko EY meille hyvdksi,
taloushistorian asiantuntija
vastaa, ett6 se on hyvi nylyi-
sen sukupolven kannalta, jos
se pyslry pystyssd 200 vuotta.

Viel6 parikymmentd vuotta
sitten uskottiin melko yleises-ti, ettd suhdannevaihtelut
ovat lievent5rneet. Selitykseksi
tarjottiin talouspoliittisten oh-
jauskeinojen viisasta keyft6e.
Nyt tiimi usko vaikuttaa pe.
rusteettomalta. Larnailmi6i-
den tutkiminen palauttaa tut-
kijat ldhelle todellisuutta, joka
on tdssd ja n5rt.

Talousel6m6ssd kilpailu on
luonnollista. Kilpailu tarvit-
see pelisdint6nsd. Kenties ny-
lryisi.ssd s66.nn6issd on vikaa.
Ehkiipi valuuttakeinottelu pi-
tiisi jollakin keinolla est66.
Voi olla my6s niin, ettd elin-
ympirist6n kehitys pakottaa
muuttamaan pelis66nt6jd.

Henkinen kasvu onnistuu
parhaiten yhteistoimintana.
Onneksi intuitiota ei voida
mallittaa. Etsiessdmme vaa-
ran merkkeji intuition keyft6
vapauttaa ajattelemaan muu-

takin kuin ahtaasti
tisia tavoitteita
maan niitd eri
Talousel6rndn

tarniseksi tarwitaan
mintaa ja keskustelua,
ndisten uhkia skenarioi'
aktuaarien mahdoUisuus
kuttaa kehit;rksen kulku
tuntuu olernattomalta
tulisi siis osallistua ',

panoksellaan
luun.

tdhin
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CHILE I MALLIKSI
MUILLE?

Chilen lakisAiteinen
eldkejdriestelmd yksi-
tyistettiin kymmenisen
vuotta sitten. Tdmd ko-
ko kansan koelaborato-
rio on herittdnyt ihas-
tusta ja vihastusta koko
kuluneen vuosikymme-
nen. Nyt kun sosiaa-
liturvajdrjestelmiS uu-
distetaan sekd uusissa
ettii vanhoissa markki-
natalousmaissa, Chilen
malli puhuttaa jdlleen.

Chilessd toteutettiin lakisdd-
teisen elikejdrl'estelmdn radi-
kaali muutos toukokuussa
1981. Muutoksen tarpeelli-
suudesta vallitsi laaja Yksimie
lisyys. Vanha jdrjestelmd oli
menettdnyt uskottavuutensa.
Se ei pystynyt kiytiinn6ssii
turyaamaan eldkkeiden tavoi-
tetasoa. Eldkkeet jiiiviit Pie-
niksi samalla kun jiirjestel-
mdn kustannukset kaiken ai-
kaa kasvoivat. Syinii tiihiin oli-
vat korkean inflaation ohella
muun muassa hallinnollinen
tehottomuus ja mahdollisuus
kiertiiti vakuutusmaksuja.
T)rytymdtt6myYtti heritti
my6s se, ett6 eri ty6ntekij 6ryh-
mien etuudet olivat erilaiset.
Muutoksen toteuttamistavas-
ta oltiin kuitenkin eri mielt6,
toiset halusivat korvata, toiset
korjata vanhan jiirjestelmiin.
Kenraali Pinochet'n Chilessd
eldkekumouksen kannattajat
voittivat.

Uusi uljus
eliikejiirjestelrnii
Vanhassa eldkejdrjestelmdssii
tyontekij iin vanhuuselSkkeen
tavoitetaso on enimmilldin
70 prosenttia viiden viimei-
sen vuoden keskiansiosta 50
vakuutusl,uoden jilkeen, toi-
mihenkil6n eldke vastaavasti
jopa 100 prosenttia 55 maksu-
vuoden jiilkeen. fdrjestelmds-
tii maksetaan my6s tY6lS/'vYt-
t6myys- ja perheeldkkeitd. Ra-
ho.i-tr:s perustuu jakojdrjestel-
maan.

Uusi jdrjestelmd on edeltdjiin-
sA tavoin lakis6Ateinen ja pa-
kollinen kaikille palkansaajil-
le. Sen hallinnosta ja varojen
sijoittamisesta vastaavat Yksi-
tyiset eldkelaitokset, Adminis-
tradoras de Fondos Pensiones
(AFP).

Jiirjestelmfi on vanhuuseldk-
keiden osalta ns. defined cont-
ribution - jiirjestelmd, jossa
etuuksien tasoa ei ole ennalta

miiirlitty. Se riippuu makset-
tujen vakuutusmaksujen
mddriistd ja niiden sijoittarni-
sesta saadusta tuotosta.

T!6ntekij iit vastaavat j drjestel-
m6n rahoituksesta periaat-
teessa yksin, He voivat vaPaas-
ti valita el5kelaitoksen, johon
maksunsa maksavat ja halu-
tessaan vaihtaa sit6. Vanhuus-
eldkernaksu on 10 prosenttia
palkasta rniiiiriitfyyn kattoon
asti. Suurempia maksuja voi
maksaa vapaaehtoisesti ja
ndin parantaa eliketurvaan-
sa. Vakuutusmaksujen tuotol-
la kartutetaan tyontekijdn
henkil6kohtais',a elSketiliii.

Eldkeiin koittaessa ty6ntekiji
voi nostaa elAkettd suoraan ti-
liltiiiin, ostaa tilille karttuneil-
la varoilla elikevakuutuksen
vakuutusyhtidsti tai yhdistiiii
niimd vaihtoehdot.

Vanhuuseldkernaksun lisdksi
ty6ntekijnt maksavat erillistd
2,5 - 3,7 prosentin suuruista
ty6lqrvytt6myys- ja perheeld-
kemaksua. Tiill6 maksulla el6-
kelaitokset ostavat tySntekij iil-
le ty6lqrvytt6myys- ja perhe-
elSkevakuutuksen vakuutus-
vhti6st6. NdmA etuudet ovat
iyypittisia defined benefit-
etuuksia, joissa eldketurvan
tavoitetaso on ennalta sovittu.

Valtion osana uudessa jdrjes-
telmdssd on taata tiet[r vdhim-
mdiseldke kaikille elikkeen-
saajille. Valtio my6s valvoo
elikelaitosten toimintaa, s6d-
telee sitd monin tavoin ja
takaa tietyn minimituoton
elSkelaitosten varoille. Lisiiksi
valtio huolehtii niist6, jotka
eiv6t saa el6kettA sen Parem-min uudesta kuin vanhasta-
kaan jdrjestelmdstd, rnaksa-
malla toimeentulotuen t54ry
pisti minimieliikettd. Siirry-
mdvaiheen aikana valtion
kustannukset ovat huomat-
tavat.

T!6nantajat toimivat uudessa
jdrjestelrndssd vain vakuutus-
maksujen ker66jin6. Uudis-
tuksen voimaan tullessa palk-
koja kuitenkin nostettiin
jokseenkin samalla mddrdlld,
kuin ty6nantajat aikaisem-
min maksoivat vakuutusmak-
suja.

Entten, tentten...
Siirtymiivaiheen aikana Chi-
lessi on voirnassa seki vanha
ettd uusi ellkejdrjestelmd.
Vanhaan jirjestelmiidn kuu-
luneilla oli rnahdollisuus vali-
ta, pysyvdtko siind vai vaihta-
vatko uuteen. Ensi kertaa tY&
rnarkkinoille tulevat sen si-
jaan kuuluvat aina uuteen jdr-
jestelmii6n.

Vanhasta jdrjestelm6sti uu-
teen siirt5,'rnisti kannustettiin
rnonin tavoin. Useimmille
tyontekij6ille se merkitsi k6-
teenjddvdn palkan nousua. Li-
sdksi valtio korvaa varsin
edullisin ehdoin vanhassa elii-
kejdrjestelmSssA karttuneen
el6keoikeuden ty6ntekijdn
eldketilille tdmdn siirtY-
essd elfikkeelle. T!6kyvytto-
myys- ja perheetuudet ovat
nekin uudessa jdrjestelmSssi
jonkin verran paremmat kuin
vanhassa ja tarjoavat yksil6l-
lisiii valinnanmahdollisuuk-
sia vakuutetuille.

Kannustus on tuottanut tulok-
sia. Heti ensimmiisind vuosi-
na uuteen jdrjestelmddn kuu-
lui arviolta 70 prosenttia tY6n-
tekijoistii. Vuonna 1991 uu-
dessa jdrjestelmdssii oliyli nel-
ji rniljoonaa tyontekijSd, van-
hassa vain 345 000.

Mallina muille
Kaukainen Chile jaksaisi tus-
kin kiinnostaa Euroopan eld-
keasiantuntijoita, jos siitd ei
olisi tullut opintomatkan koh-
detta niin rnonelle eldkejdr-
jestelmddnsi uudistavalle
rnaalle. Eniten Chilen mallilla
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on ollut vaikutusta omalla
mantereella: Argentiinassa,
Brasiliassa, Costa Ricassa,
Ecuadorissa, Kolumbiassa,
Meksikossa, Panamassa, Pe.
rrssa ja Venezuelassa. Se on
kuitenkin herdttdnyt kiinnos-
tusta my6s Keski-ja Itd-Euroo-
pan markkinataloutta raken-
tavissa maissa. Olipa Chilen
malli esilli silloinkin, kun bri-
tit B0-luvun puolivilissd re.
montoivat eldkejdrjestel-
rnaansa.

Monet ovatkin pitineet 10-
vuodasta eldkej iirjestelmdA lu-
paavana. Siihen on useita syi-
td. ElAkerahastojen sijoituksil-
leen saama reaalituotto on td-
hiin asti ollut erittdin hyvd,
vuosina 1981-1991 keskimdE-
rin 13,5 prosenttia. Hyvdntuo-
ton ja vanhasta jiirjestelmist6
karttuneen eldkeoikeuden
avokiitisen kompensoinnin
ansiosta maksetut vanhuus-
elSkkeet ovat olleet keskim?id-
rin 45 prosenttia suuremmat
kuin vanhassa jii4'estelmdssA.

Kasvawilla rahastoilla on puo-
lestaan ollut huomattava mer-
kitys Chilen talouseldmdlle.
Vuonna 1992 rahastojen arvo
oli yli 12 400 US $, Idhes 40
prosenttia maan BKI:sta. Pal-
kankorotuksista huolimatta
tSr6nantajan kustannukset
ovat pienen\meet, ja pitkiillii
aikaviilillS rnySs valtion kus-
tannusten uskotaan pienene.
vdn. Uusi jd{estelmii niiyniiii
myos saaneen vakuutettujen
suosion. Jokainen maksettu
peso ndlqry omalla eldketililldja kasvattaa tulevaa eliikettd.
Toisaalta jokainen maksamat-
ta jddnyt maksu pienent66 eld-kettd, joten maksujen lai-
minly6nti ei kannata.

ILO:n murhe
Chilen ratkaisu on kuitenkin
nostanut my6s varoittavia sor-
mia. Kymmenvuotisvirstan-
pylviitillti jiirjestelmdii ovat ar-

vostelleet kirpein sanoin eri-
tyisesti ILO:n entiset ja nykyi-
set asiantuntijat.

Arvostelijoiden mukaan uu-
dessa jdrjestelmdssd on luo-
vutLu sosiaalivakuutuksen pe.
riaatteesta. Yhteisvastuun si-
jaan kukin on oman oDnensa
seppi. Valtion takaamaa mini-
rniturvaa lukuunottamatta tu-
levan eldkkeentaso on epdvar-
ma. Riittdmdtt6mdn elikkeen
riski jiiii ty6ntekijiin kannet-
tavaksi oli syy sitten ty6nteki-
jdn sairastelu, Sitiys tai ty6tt&
myys, eldkel aitoksen toiminta
tai yleinen taloudellinen kehi-
tys. Naisten eliikkeet jiiiiviit
vdistdmdttd miesten eldkkeit6
pienemmiksi, koska eldkkeen
suuruuteen vaikuttaa aika,jolta sitd maksetaan eli odo-
tettavissa oleva elinikii.
Kuitenkin jdrjestelmddn kuu-
luminen on pakollista.

Gillionin ja Bonillan (Interna-
tional Labour Review, 2 / 1992)
mukaan pienen eldkkeen riski
ndyftii6kin tulevaisuudessa
suurelta. Yksinomaan uudes-
ta jdrjestelmdstd kartutettu
elSke korvaisi heidiin laskel-
miensa mukaan 44 prosenttia
loppupalkasta nylgrisellS va-
kuutusmaksutasolla, jos mak-
suja on maksettu tiiydet 45
vuotta, palkka on noussut pro-
sentin vuodessa, inflaatio on
ollut 10 prosenttia ja rahasto-jen reaalituotto koko ajan 3
prosenttia.

Erityisesti vakuutusajan suh-
teen jo timdn elSLketason eh-
dot ovat kovat. Vaikka reaali-
tuotto jdrjestelmdn alkuwuo-
sina on ollut korkea, eivit
Gillion ja Bonilla pidd kowin
todenndk6isend, ett6 se jatkui-
si yhtii hyviinii. Heiddn mu-
kaansa BO-luku antaa Chiles-
sdkin liian valoisan kuvan tu-
levaisuudesta. ]o nyt alkavat
riittdv[n turvalliset ja hyviit
investointikohteet Chilessd

huvetaja rajoituksia seki koti-
maassa ett6 ulkornaille sijoit-
tarnisessa on jouduttu lieven-
tdmddn.

Kaikenkaikkiaan arvostelijat
pitiiviit jiirjestelmiiS ty6nteki-jdn kannalta liian epdvarma-
na. Talouseldmdn maallikolle
se on my6s vaikea hallita.
Eliikkeelle jdiivist6 90 prosent-
tia turvautuu ulkopuoliseen
asiantuntijaan etsiess66n so.
pivaa eldkeratkaisua.

Jos eldkkeet jdiivit pieniksi,
kasvavat valtion kustannuk-
set minimiturwan maksajana.
Tavoitteena ollut valtion sosi-
aaliturvamenojen pienenty-
minen jiiisi ndin toteutumat-
ta, |oka tapauksessa valtion
vastuu pysJ6/ suurena.

Vaikka eurooppalaiset asian-
tuntijat eiviit kelpuutakaan
tiiysin rahastoivaa, defined
contribution-jdrjestelm6d kor-
vaamaan yleistd eldkejiirjes-
telmdii, ovat hekin valmiit hy-
v6ksymddn sen yleisen elike.
jdrjestelmdn tiiydentdj6ksi -
eurooppalaiseen tapaan.

SINIKKA
I-AITINEN

Eliihe hn-u ohe sk'tlh.s en
tuthija
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TYOELAKEUUDISTUS 1994

Ensi vuoden alusta uu-
d istetaan joustavan eld-
kei6n jdriestelmd ja pal-
kansaajan tytieldke-
maksu siddetidn pysy-
viksi. Tavoitteena on
turuata tytr,eldkkeiden
rahoitus niin, ettd tyt>
eldkejdrjestelmH voi
sdilyi eduiltaan ia pe-
rustei ltaan nykyisend.

Hallituksen esit5rs on annettu
eduskunnalle. Sill6 muute
taan yksityisen alan ty6eliike-
lakeja ja kansaneliikelakia. |ul-kinen puoli ja merimiehet
seuraavat perdss6.

Muutos tulee toivon mukaan
eduskunnasta ulos viimeis-
t66n alkusyksystd.

Ikirajat 58 vuoteen
fulkisuudessa eniten on kes-
kusteltu varhaisel6kkeiden
ikdrajojen tarkistamisesta. Yk-
sil6llisen varhaiselikkeen ikA-
raja hivutetaan 55:sti 58 vuo-
teen. T\rpon jiilkityonii tY6-
rnarkkinajirjest6t sopivat, et-
tii tiim6 muutos koskee vuo-
den 1939 jilkeen syntyneitd
ty6ntekijditti.

Vuonna 1940 syntynyt saa siis
odottaa vuoteen 1998 ennen
kuin yksil6llinen varhaiseld-
ke on hdnen ulottuvillaan.

Osa-aikaelikkeen alaikiiraja -
60 vuotta - puolestaan Yhte'
ndistyy varhaiseldkkeen rajan
kanssa 58 vuodeksi. Alennus
tulee voimaan heti vuoden
1994 alusta. Uudistuksen jil-
keen ei osa-aikaeldkkeen ot-
taminen en66 vihenni tule
vaa vanhuuseldkettd, kuten
tapahtuu nykyiiin.

T!6ttornyysel 6kkeell e
piiiisy tiukoille
T!6tt6myyselSke pysytet66n
yhtend varhaiselSkkeen muo-
tona, mutta sen portti kiiy ah-
taammaksi. Samoin kuin osa-
aikaeldkkeessii jo nyt, vaadi-
taan ty6tt6myyseldkkeelle ha-
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keutuvalta, ettd hin on 15 vii-
me vuoden aikana ollut aina-
kin 5 wuotta ty6el6.mdss5. Yksi-
l6llisen varhaiseldkkeen ta-
paan ehdoksi tulee, ettii haki-
jalla on tulevan ajan el6keoi-
keus.

T!6tt6myys eliikkeen alailidra-
ja siiilyy entisenii: 60 vuotena.
Hakijalle ei mydnnet6 el6ket-
td kuitenkaan ennen kuin hiin
on saanut 500 piivdltd ansi-
oon suhteutettua ty6tt6-
myyspiiivdrahaa tai vastaaval-
ta ajalta peruspdivdrahaa.
Pois jdiivdt niin edullisuus-
vertailut pdivdrahan ja eliik-
keen m66rien vdlilld.

T'iukemmat ehdot eivdt kui-
tenkaan koske niitii, jotka jo
ovat ty6tt6myyspdivdrahalla
lain tullessa voimaan - ndillii
nilg'rnin 1.1.1994.

Ikiiiintyneelle
parernpaa
el6keturvaa
Vastapainona tiukemmille
eldke-ehdoille annetaan
ikiiiintyvdlle ty6ntekijdlle lisii-
etuja, jotta hiin pysyisi pitem-
p65n tyoelimdssd eik6 havit-
telisi turhanpditen eldkettd.

Jos ty6ntekij6n TELt5z6suhde
on 55 vuoden idssd jatkunut
10 vuotta, katkaistaan se tek-
nisesti. Hdnen eliikkeensii las-
ketaan katkaisua edeltdneen
neljdn vuoden eldkepalkan -
takuupalkan - mukaan, jos hd-
nen ansiotasonsa my6hem-
min laskee esimerkiksi sai-
rastelun tai kuntoutustoi-
mien wuoksi.

Kun se vuosi alkaa, jona !r6n-tekijii viettiiii 60 vuotispdivi-
ddn, rupeaa hdnen elE.kkeensd
karttumaan normaalia nope.
ammin: 2,5 prosenttia vuo-
dessa. Eldke karttuu korotet-
tuna aina elikeidn tdvttdmis-
vuoteen saakka,;os viin ty6s-
kentely jatkuu. Samalla jdrjes-
telmd yksinkertaistuu, kun
vanhuuseldkettd ei en66 muo-
dosteta 63 vuoden i6std lasket-
tavan tulevan ajan avulla.
Korotettu karttuma ei kuiten-
kaan nosta elAkkeen kattona
olevaa yhteensovitusrajaa, jo-
ku pysyy 60 prosenttina. Sen
sijaan tarkistetaan yhteenso-
vitusperustetta, josta timi ra-

ja lasketaan. Yhteensovituspe
ruste on uudessa laissa p66-
sddnt6isesti korkein eldke-
palkka tai ty6tulo vuoden ajal-
ta.

Kuntoutus ja opiskelu
kartuttavat elikettd
Uusilla s66nn6ksill6 paranne.
taan kuntoutuksen edellytyk-
si6. Tdmdn vuoksi eldkettd
kartuttavat my6s p6.ivdt, joilta
tyontekijii saa eri lakien mu-
kaisia kuntoutusrahoja taikka
\r6voimaviranomaisilta tai
Koulutus- ja erorahastosta an-
siotukea aikuiskoulutukseen.

Teknisesti nimi pdivdt ote.
taan huomioon samaan ta-
paan kuin tydtt6myyspiiiviit
ty6tt6myyslisiissd. Niiden ja
ty6tt6myysp6ivien avulla las-
ketaan uusimuotoinen ty6eld-
kelisd, jolla korotetaan ty6-
eldkkeen m56r6A.

Kuntoutus- ja koulutuspiivdt
pidentiiviit my6s sitd jiilkika-
renssia, jonka aikana ty6nteki-
jd on tulevan ajan avulla tur-
vatfu ty6lgrvytt6myyden sat-
tuessa.

Uusi laki jatkaa kahteen vuo-
teen sen ajan, jonka kuluessa
uudelleen tySlqrvyttdmiiksi
tullut tyontekijd voi saada ta-
kaisin entisen, mdiirdaikaise.
na my6nnet5m ty6kyvytt6-
myysel6kkeens6.

foustavuus lisddntyy
Lakiehdotus sis5lti6 monia
kohtia, joilla lisit6iin jirjestel-
mdn kAytettevylrtte. Yksil6lli-
sen varhaiseldkkeen ennak-
kopddtSksen sitovuusaika pi-
dennet66n kuudesta kuu-
kaudesta yhdeksiidn. T}z6nan-
taja ja ty6ntekijii voivat sopia
pitemmSstdkin sitovuudesta.
Eldkkeen pitki takautuvuus
estetddn ottamalla piiiistiiin-
ndksi, ettd el6.ke ei ala ennen
sen hakemista.

Yksil6lliselli varhaiseldkkeel-
lii olevalle turvataan mahdol-

Viirne syksyn tupo-paperissa
on ohjeistettu eld.keasioiden
ratkaisumenettely6, Ennen
kuin elikelaitos tekee piiSt6k-
sen ty6lqlvytt6myys- tai yksi-
l6llisesti varhaisel6kkeesti
sen on tarvittaessa selvitettA-
v6, voidaanko hakijan ty6teh-
tdvi6 muuttaa tai jiirjestiii h6-
nelle osa-aikatyote. Tyokyky6
arvioidessaan on eldkelaitok-
sen otettava huomioon my6s
ty6ntekijiin rnahdollisuudet
tehdi osa-aikat5r6td.

Ndit6 ehtoja ei ole kirjoitettu
lakitekstiin, vaan tarkoitus
on, ett6 ne toteutetaan k6ytiin-
n6n muutoksina. T!6tt6myys-
turvalakia esitetidn kuitenkin
n5rt muutettavaksi niin, ettd
osaty6lg,.vytt6myys eldkkeellA
oleva voi saada ffott6myys-
pdivdrahaa, vaikka hdn hakee
pelkiistddn osa-aikat5r6tii.

Palkansaajan
tytieliikemaksusta
pysyve
Kun tupo-sopirnuksessa pdd-
tettiin pysyviiistiiii palkansaa-jan ty6eldkemaksu, on
TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin
otettu sddnnokset ty6nteki-jiiin vakuutusmaksusta. Va-
kuutusmaksu on kolme pro.
senttia lis6ttynii puolella siitd
prosenttim66rdst6, jolla TEL
maksu tulevaisuudessa ylittSd
vuoden 1993 rnaksutason -
18,2 prosenttia.

Lakiin on siis kirjattu sopi-
muksen kohta, jonka mukaan
ty6ntekijnt jatkossa kustanta-
vat puolet ty6eldkevakuutus-
maksun noususta.

Siidnn6kset palkansaajan tyG
eliikemaksusta ovat l6hes sa-
mat kuin tdmdn vuoden rndd-
rdaikaisessa laissa. Erikseen
on tarkennethr, ettd ty6nan-
tajan pidtitysvelvoite koskee
my6s ldhdeveron alaista palk-
kaaja etti maksu menee my6s
sairauskassan tdydennyspdi-
vdrahasta.

kin prosenttirndArd, jolla ty6n-
tekijdin reaaliansiot nousevat
tulevaisuudessa.

NEmd si6nn6t on kirjoitetLu
lakiin.

Voirnaantulo
hoidettavissa
|os eduskunta ei tee lakeihin
ratkaisevia muutoksia, pysty-
viit ty6eliikelaitokset huolehti-
rnaan asiat niin, ettd jiirjes-
telmi toimii ensi vuoden alus-
ta. NSin saadaan toteutukseen
pitkdiin suunniteltu ja monel-
la taholla odotettu muutos,joka erityisesti ty6ntekijdin
vakr-rutusmaksun pysyviisty-
essd on er6s kauaskantoisim-
pia ty6eliikejdrjestelmdn his-
toriassa.

SEPPO PIETILAINEN
Eliiketuruakeshuhsen

lainop illis ena j ohtoj ane
totmiu a u ar ata tmitusj ohtqj a

lisuus teh.dii. ty,_6td, jos 
_s 

i-td l6y- M aksu frienentiidtw. Merkittdvdmpi tv6skente- --,-.;,-- - r,::
li,' i,i;;;';te}' ^il"ffi ;i.Iilihf, el dkepalkkaa
keen puoleenjayli 60 prosent-
tia entisistS. ansioista jdtt66
eldkkeen lepddmddn ty6sken-
telyn ajaksi. Kun ty6 piitittyy,
entinen eldke palautetaan
maksuun.

T\rpo edellytti, ettd tydnteki-jdn eldkkeen perusteena ole.
vasta palkasta v6hennetdAn
eri vuosina sovellettu ty6nte-
kijdin eldkemaksuprosentti.
Enint66n otetaan pois kuiten-

TYOELAKE slll 15



M uutoksia valtion eliketu rvaan

ASTEITTAIN LEIKATEN
Valtiovarainministeri<in asettama valtion eldketoimikunta Valto, on valmistellut valtion
el{ketain muutoksia maaliskuusta 1992ldhtien. Toimeksianto oliyksiselitteinen: valtion
etdketurvan piirissi olevien ty6ntekijiiiden eldke-edut on sopeutetta.v-a iq!l.."".:g ytsityi-
sen sektorin jdrjestelmdi vaitaavik6i. AIusta alkaen oli myos. selvdd,.ett6 eldketuruan
leikkaaminen aiheuttaisi runsaasti keskustelua ja vastustustakin. Toimikunnassa muka-
na otevat tytintekiiSjdrjesttrien edustaiat eivdt todenndkoisesti hyvdksyisi kaikkia ehdo-
tuksia, vaan jdttdisivdt eridvdt mielipiteensd.

Toimikunta jdtti ns. uusia
ty6ntekij6itii koskevat ehdo'
tuksensa toukokuun lopulla.
Lainmuutokset tulivat voi-
maan 1.1.1995 alkaen. |atku-
vassa palvelussuhteessa ole'
via ty6ntekijoitii koskeva
osuus valmistui vuoden loPul-
la. Lopullista vahvistustaan
eldketurvan uudistukset eivdt
ole viel6 saaneet. Hallituksen
esitykset on tarkoitus antaa
huhtikuun aikana, jotta edus-
kunta ehtii kAsitelld sekAValto
2:n ettd El6kekomitea 90:n eh-
dotusten pohjalta laadittavat
lainmuutosesitykset kevdtis-
tuntokauden aikana.

Yksityisen ja julkisen alan elii-
kejdrjestelmien yhdenmu-
kaistaminen on monis6rmdi-
nen prosessi eik6 tapahdu kA-
den k66nteess6. Muutosta
hankaloittavat monet valtion
eldketurvan piiriin kuuluvat
erikoisryhm6t erilaisine s66n-
n6ksineen. VEL:n piiriin kuu-
luvasta 270 000:sta ty6nteki-
jiisti noin 200 000:lla on Ylei-
nen 63 vuoden eliikeikii ja
noin 70 000:lla tdtd alempi va-
lintaoikeuden piiriin kuuluva
ammatillinen eldkeikti.

Eldketurvan muutokset on
tarkoitus toteuttaa pehme6sti.
]o elSkeik?iii lihest5ruien, van-
himpien ikdluokkien el6ke'
turva pysyy ennallaan, keski-
ik6isten ty6ntekij 6iden eldke'
turyaa leikataan asteittain
porrastaen ja nuoremmille j66
riittivdsti aikaa sopeutua
muutokseen. Valtion elSke-
kustannuksiin muutokset vai-
kuttavat vasta pitkilli aikav6-
mle. Nefqrvie sddst6jd saadaan
vasta vuoden 2000 jdlkeen.

['ilrl.rt'ir t ir i ttki.jiit
i'1.1. ttist-rotr
Uusia ty6ntekij6ite ovat kaik-
ki 51.12.1992 jdlkeen palve'

lukseen tulevat ty6ntekijit.
Heiddn elikeikdnsi on 65
vuotta, el6kkeen karttuma-
prosentti 1,5 prosenttia vuo'
dessa ja eldkkeen tavoitetaso
60 prosenttia elikepalkasta.
Uusia ty6ntekij6itii ovat
1.1.1993 voimaan tulleen lain-
muutoksen mukaan my6s sel-
laiset ty6ntekijdt, joiden pal-
velus katkeaa tai on jo aikai-
semmin katkennut yli kuu-
kauden ajaksi, ja alkaa
5L.L2.L992 jdlkeen uudelleen.
Uudeksi ty6ntekijdksi katso-
taan my6s sellainen ty6nteki-
j5, jonka ansiot j66vdt yli kuu-
kauden ajan alle VEL:n raja-
mddr6n. Palkattoman virka-
vapausajan takia ty6ntekijti ei
joudu kuitenkaan uusien
sdiinn6sten piiriin.

]ulkisten el6kejdrjestelmien
vilinen ns. laukaisuperiaate
ei koske uusia ty6ntekij6it6.
T\rleva aika luetaan 65 vuo-
teen tai sitd alempaan eroa-
misik ddn, ty6lqrrryttomyys elii-
ke- ja ty6tt6myysel6ke muut-
tuvat vanhuuselikkeeksi el6k-
keensaajan tdytetfyii 65 vuot-
ta. Osa-aikaelilkkeen jiilkeen
on tdll6in oikeus vanhuus-
eldkkeeseen 65-vuotiaana.

\Iantrer t tviintcki.j rit
Vanhan ty6ntekijiin oikeudet
siiilyvit, jos palvelus oli voi-
massa 3l.L2.l992ja siitii liihti-
en yhti jaksoisesti aina eli-
ketapahtumaan saakka eli
vanhuuseliikeiin saawuttami-
seen tai pysyvdn ty6kJrvyfto-
myyden alkamiseen. Edelly-
tyksen?i on lisdksi, ettd ns. lop
pukarenssi teltryy. |os palve-
lus sen sijaan p66ttyy yli kuu-
kauden ajaksi, ei vanhan fr6n-tekijdn eldke-etuuksia voi
en66 koskaan saada. Ns. van-
hoja ty6ntekijditd koskevat
muutokset tulevat voimaan
1.1.1995.

ElSkeikriiin ja
tarroitetasoon
porrastus
Vanhojen ty6ntekij6iden eld-
keturvaan rnuutokset vaikut-
tavat siten, etti eldkettd kart-
tuu 51.12.1994 saakka i6sti
riippumatta entiseen tapaan
2,2 prosenttia vuodessa, mut-
ta palveluksesta 1.1.1995 luki-
en 1,5 prosenttia vuodessa.
Edellytyksend on tietenkin,
ettd valtion elEketurvan pii-
nin kuuluva palvelus jatkuu
eldketapahtumaan asti.

1.1.1940 - 51.12.1959 syntYnei-
den (55 - 5tl-vuotiaat 1.1.1995
mennessd) eldkeikA porraste-
taan 63 vuodesta 65 vuoteen.
Eldkkeen tavoitetaso rn66rdy-
tyy 60 ja 66 prosentin vilill6.
(kts. viereisen sivun ylimmiii-
nen taulukko)

]os palvelus pdiittyy ennen
eliketapahtumaa tai on kat-
kenneena yli kuukauden, on
eliikeikii 65 vuotta, karttuma
51.12.1994 saakka 2 prosenttia
vuodessa ja 1.1.1995 alkaen
1,5 prosenttia vuodessa.

Niille henkil6ille, jotka ovat
syntyneet 31.12. 1959 jilkeen
eli jotka ovat lainmuutoksen
voimaantr:lohetkellii ( 1. 1. 1995)
alle 5$vuotiaita, ei tule el6ke
i6n eik6 tavoitetason Poras-
tusta.

Lisriktrrtttrrna
1.1.1940 tai sen jiilkeen synt5r-
neiden ty6ntekij6iden eliike
karttuu 55 vuoden iiin tiiyft?i-
misvuoden alusta lukien no-
pearnrnin erityisellti 0,5 pro-
sentin lisdkarttumalla. El6ke
karttuu n6in ollen 55 vuoden
i6sti elEketapahtumaan 2 pro-
senttia vuodessa.
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Eliiheihti ja tauoitetaso porrostetaqn 31.12.1994 mennessd ekihq
ajahsi luettauan palueh)sajan perusteella ntin, eltti htnmi.oon
otetaan tciydet aiidet truodet.

55-r,uotiaiclen
cdtlt Lrnnalleen
Kokonaan muutosten ulko-
puolelle j6?iviit yli S5-vuotiaat
(ennen 1.1.1940 syntyneet).
Heiddn eldkeikdnsd on 65
vuotta. El6ke karttuu tulevina
vuosina kuten nytkin 2,2 pra
senttia vuodessa ja tavoitetaso
siiilyy 66 prosenttina. On kui-
tenkin muistettava, ettd palve.
luksesta eroaminen ennen
eldketapahtumaa nostaa eli-
keidn 65 vuoteen, alentaa kart-
tuman 2 prosenttiin ja tavoite.
tason 60 prosenttiin.

Erityinen elfrkcikd
jtr valintaoikeus
Valtion vanhan eldkeikdj6rjes-
telmdn valintaoikeuden pii-
riss6 olevat vanhat ty6ntekijdt
s6ilyttdvdt elEkeikinsd (55, 58
tai 60 vuotta) eikii valintaoi-
keuteen tehdii muutoksia. Va-
lintaoikeus siiilyy, jos valin-
taan aikaisemmin oikeutettu
henkil6 on palveluksessa
my6s 1.1.1995 ja edelleen yh-
tAjaksoisesti eldketapahtu-
maansa saakka, Valinnan voi

saan.

Erit5risessd elikeidssd eldk-
keelle j66minen edellytt66
my6s ns. loppukarenssien
tiiyrtyrnistii.

Ennen 1.1.1940 syntyneiden
valintaan oikeutettujen el6-
keedut: alempi eldkeikd, 2,2
prosentin kartfuma ja 66 pro-
sentin tavoitetaso sdilyv6t en-
nallaan.

Nuorempien (vuonna 1940
tai sen jdlkeen syntyneiden)
valinnan tehneiden elSkeiki
sdi-lyy, mutta eld-kkeen karttu-
miin tulee muutoksia. Karttu-
ma on 31.L2.1994 saakka 2,2
prosenttia ja sen jiilkeen 1,5
prosenttia vuodessaja 55 vuo-
den tiiyttdrnisen jdlkeen kaksi
prosenttia vuodessa (0,5 X:n
lisdkarttuma).

51.12. 1959 jdlkeen syntynei-
den valintaan oikeutettujen
ty6ntekijiin eldkkeen tavoite.
taso on 60 prosenttia.

Mtrrrtosaikatirulrr
Valtion eldketoimikunnan eh-dotusten pohjaltalaaditut
lainmuutokset tulivat voi-
maan 1.1.1995 (Valto 1). Iatku-vassa palveluksessa olevia
koskevat muutokset on tarkoi-
tus saattaa voimaan 1.1.1995
(Valto 2). Valto-muutosten li-
s6ksi on tarkoitus toteuttaa
my6s valtion eldkelaissa koko
ty6eliikejiirjestelmdEn 1. 1. 1994
lukien tulevat muutokset: esi-merkiksi palveluksen auto-
maattinen tekninen katkaisu
54 vuotta tiyttdneille, ty6tte
myyseldkkeen saarnista kos-
kevat muutokset, ty6el6kelisd

ja yksil6llisen varhaiseldk-
keen ehtoihin suunnitellut
muutokset. Yleistd eldkeik66
alempien eroarnisikien lgrsy-rnykset ratkennevat huhti-
kuun loppuun mennessA.

Sotilasel6.kejArjestelmin uu-
distamisfr6 on my6s kA5mnis-
s6. Uusia, palveluksen
31.12.L992 jdlkeen aloittavia
upseereita ja opistoupseereita
koskeva lainmuutos tuli voi-
rnaan 1.1.1995. Sotilaseldke.
jirjestelmdd koskevat siirty-
mdsidnn6kset selvitetiiiin
30.6.1995 mennessd.

LIISA TURLINEN
Valtinhnnttorin
eliiheticdottaja

W-Eliihkeet

Palvelus
ennen 1.1.1995 50v

66X

25v
65X

29v
64X

15v 10v

83X 62X

5v alle5v
61X 60XTavoitetaso

lehde (kuten ennenJcin) Ekihhcm tauoiteto.so por-ra.stetann J1.12.1994 mewwss(i eldke30'6.1999 mennessA _alem- ajahst luettauan polu'el'u.sajan pennteelta niin, ettd" huomioon
man eldkeidn teht6vdssi olles- otetaan triydet uiihct unfuit.
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KU N NALLISEN ELAKETU RVAN
MUUTOKSET

Kuntien elikevakuutuksen hallitus asetti marraskuussa 1992 kuntien el5ketoimikunnan,

nassa. tulivat voimaan 1.1.1 993.

Muutosten piiiiperiaate on se,
ettd kunnan palvelukseen
51.12.1992 jelkeen tuleva hen-
kil6 ei kuulu lisdeldketurvan
piiriin. Hinelli on oikeus vain
peruseliketurvan mukaiseen
elikkeeseen, joka tasoltaan
vastaa TEL:n lakisEiteisen pe-
ruselikkeen tasoa.

Muutosten voimaantuloon
mennessd karttunut eldke s6i-
lyy entisell66n.

Eldkeikd
Peruseliiketurwan mukainen
vanhuuseliikeikE on 65 vuotta
ammattinimikkeesti riippu-
matta. 5 1. 12. 1992 jelkeen kun-
nan palvelukseen tulevalla
ty6ntekij?illd ei ole mahdolli-
suutta valita kunnallisessa
elEkejArjestelmissd olevaa
arnrnattinirnikkeen mukaista
el6keik65. Vaikka tydntekijd
olisi aiemrnin ollut kunnan
palveluksessa, mutta jos hdn
on 51.12.1992 jdlkeen palan-
nut uutena ty6ntekijSnd kun-
nalliseen palvelukseen, h6-
nen eldkeik6nsd on aina 65
wuotta.

I)oikkt,ris: Henkil6, joka on ol-
lut kunnan palveluksessa
1.7.1989 ja jolla on amrnatilli-
sen el6kei6n valintaoikeus,
stiilyttdS valintaoikeutensa,
jos hdn on palveluksessa my6s
1. 1. 1995. Tiill6in hdnelle laske
taan painotettu el6keikA siten,
ett6 51.12.1992 j6lkeen alka-
neen palvelussuhteen el6ke-
ikd on 65 vuotta. fos palve
lussuhde p66t$ry ennen el6ke-
tapahtumaa, valintaoikeus
raukeaa.

EI6kkeen karttutrt isproselrtti
3L.12.1992 jilkeen kunnan
palvelukseen tulleen henki-

l6n el6ke karttuu 1,5 prosent-
tia palvelusvuotta kohti. ]osty6ntekijii jatkaa ty6ssi 55
vuoden tdyttdmisen jdlkeen,
karttuu elAketti sen jilkeen 2
prosenttia vuotta kohti
(1.1.1995 alkaen). T\rlevan
ajan karttumisprosentti on
kuitenkin aina 1,5. fos ty6nte'
kijdlli on ennen 1.1.1995 p66t-
tyneitd kunnallisia palvelus-
suhteita, otetaan ne aikanaan
elSkkeessd huomioon siten,
ett6 karttumisprosentti nii-
den osalta on 2 (ajalta ennen
L.7.L962 karttumisprosentti
on 1).

Eldkkeen elrilrtrndism66ri
31.12.1992 j6lkeen kunnan
palvelukseen tulleen henki-
l6n eldkkeen enimmdismiiArii
on 60 prosenttia eldkepalkas-
ta. |os kailcki kunnallinen pal-
velusaika on 31.12.1992 ial-
keen ja jos ty6ntekij6 jatkaa
ty6ss6 aina 65 vuoden teyfte-
miseen saakka, edellytt66 60
prosentin eldkkeen saaminen
noin 36,6 palvelusvuotta.

Uusi vai vanha
tyontekijii
Muutoksia sovelletaan
5 1. 12. 1992 jiilkeen alkaneisiin
palvelussuhteisiin. Muutok-
sia sovellettaessa palvelussuh-
teen katsotaan olevan yhden-
jaksoinen eli henkil66 pide.
t56n vanhana ty6ntekij6nd
seuraavissa tapauksissa:

o |os henkil6 siirtyy j6senyh-
teis6n palveluksesta vdlitto
m6sti toisen jdsenyhteis6n
palvelukseen siten, etti palve'
lussuhteiden vdlissd oleva kat-
ko on alle kuukausi. Lisdksi
edellytetiiin 1. 1. 1995 ja sen jiil-

keen alkavissa palvelussuh-
teissa, ett6 seki ennen katkoa
ett6 sen jdlkeen oleva palve.
lussuhde on v6hint66n kuu-
den kuukauden mittainen,
Kuuden kuukauden m66rdys
ei koske ketjuty6suhteessa
olevia.

O ]os viranhaltija tai tySnteki-
ji on palkattomalla virkava-
paalla, ty6lomalla tai esimer-
kiksi lomautettuna ja hdn pa-
laa v6litt6m6sti keskeytyksen
jfilkeen ty6h6n. KeskeSrtyksen
pituudella ei ole merkitystd.

o Jos ty6ntekiji on jiiiinyt
mEirdaikaiselle ty6lqrvytt&
myyseldkkeelle tai jos hin saa
kunnallisen palvelussuhteen
jdlkeen mEErdaikaista tapa-
turmavakuutus- tai liikenne
vakuutuslain mukaista piiv6-
rahaa, elEketti tai korvausta j a
h6n palaa em. elSkkeen tai
korvauksen p66tlrttyii ty6h6n.

o fos ty6ntekijd on toistaisek-
simy6nnetyll6 ty6lqrvytt&
myyseldkkeelli, mutta palaa
Kuntien elSkevakuutuksen
suorittaman kuntoutuksen
seurauksena ty6h6n.

o ]os ty6ntekijin LEL:n alai-
nen palvelussuhde jatkuu yh-
denjaksoisena ja hdn siirtyy
KVTEL:n piiriin. Kunnallisen
LELpalvelun katsotaan jatku-
neen niiden kuukausien ajan,
joilta ty6ntekij 6lle on suoritet-
tu palkkaa.

o |os ty6ntekijd on 1.1.1995
alle 2&vuotias.
o Jos KVTEL:n alaisesta pal-

velussuhteesta saatu ansio ei
jonakin aikana t6yt6 rajam66-
raa.
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o Jos ty6ntekijiin palvelus-
suhteeseen sovelletaan el6ket-
td mdirdttdessd ns. teknistd
katkaisua.

O Jos kunnan joku toirninto
siirret66n esimerkiksi osake.
yhti6n hoidettavaksi 1.1.1993
jdlkeen siten, ettd ty6ntekijii
siirtyy vdlitt6mdsti uuden
ty6nnantajan palvelukseen,
Samoin jos kunnan koko toi-
minta siirtyy toisen kunnalli-
sen t5r6nantajan hoidettavak-
sl.

a Kansalais- ja ty6vdenopis-
ton opettajan palvelussuhdet-
ta pidet66n yhdenjaksoisena
niin kauan, kun h6n toimii
opettajana perdkkdisind luku-
kausina.

Ns. laukaisueldkkeet
Kun henkilo jdd lisdeliketur-
van mukaiselle vanhuuseldk-
keelle esim. kunnan palveluk-
sesta, hdnelld on oikeus sa-
maan aikaan saada lisiielSke
muistakin julkisen sektorin
eldkejdrjestelmistd. Samoin
jos henkil6lle on my6nnett5r
lisdeldkkeene ty6kyvytt&
myys- tai ty6tt6myyseldke jos-
takin julkisesta elEkejdrjestel-
miistii, hdnelli on oikeus vas-
taaviin lisiieldkkeisiin my6s
muista julkisen selritorin el6-
kej64'estelmisti. Tiirn6 oikeus
on poistethr ty6ntekij 61t6, jon-
ka kunnallinen palvelussuh-
de on alkanut 51.12.1992 jiil-
keen.

Lisdeltiketurva
mahdollinen
Kunnallinen eldkej irjestelrni
ei endi 1.1.1993 ldhtien sisAlld
lisdeldketurvaa siind muodos-

on kuitenkin otettu s66d6s,jonka mukaan jdsenyhteis6
voi ottaa palveluksessaan ole.
ville lisdeldketurvan my6s tu-
levaisuudessa, Kunta voi itse
p66tt66, kenet se vakuuttaa li-
sdeldketurvan mukaan. Lis6-
eliiketurva on lain mukaan
mahdollista jirjestiid kahdella
tai usearnmalla tavalla. Tar-
kempia m6Sr6yksi6 siit6, rnit6
ko. lisdelS.keturva voisi sisdl-
tdd, ei vieli ole.

Krr n rralliset osakevhtiiit
ja vh<listvkset
Vaikka entisen kaltainen lis6-
eldketurva ei en66 1.1.1995 lu-
kien ole mahdollinen, voi se
eriiissd tapauksissa tulla kysy-
mykseen viel6 t6mdn jdlkeen-
kin. |os esirnerkiksi kunnan
joku toirninto siirtyy KVTEL:n
piiriin kuuluvan osakeyhti6n
hoidettavaksi 1. 1. 1995 jiilkeen
ja ty6ntekijtit siirtyvdt vanhoi-
na ty6ntekij6ini osakeyhti6n
palvelukseen, \r6nantaja voi
ottaa heille ennen 1.1.1995
voimassa olleen lisdeldketur-
van.

Muutosten
taloudelliset
vaikutukset
Uusia ty6ntekij6itii koskeva
uudistus pienent66 kustan-
nuksia hitaasti, koska kunnat
ottavat ldhivuosina vain v6-
hin uutta tydvoimaa. Uudis-
tus alkaa kuitenkin vdhentdd
kuntaselctorin uuden eldke.
vastuun karltumista jo ttillii
vuosi\rmmenelld. Eliikeme.
noissa vaikutus niikyy hi-
taammin. Vastaava vaikutus
KVTELelikemenoihin toteu-
tuu noin 3G40 vuoden viiveel-
16. Ero vuotuisessa elikevas-

sen tasoiseen eldketurvaan
verratfuna miljardi markkaa
vuonna 2010. Eliikemenossa
vastaava s6ist6 nilqrisi vasta
vuoden 2040 jiilkeen. Kustan-
nusten kannalta tdrkedmpi
merkitys on sill6, ett6 vastaa-
vat muutokset tehd66n my6s
vanhoihin palvelussuhteisiin.

Vanhoja palvelussuh-
teita muutetaan
1.1.1995 alkaen
Kuntien eliketoimikunta
piidtti ty6ns6 vanhoja ty6nte.
kij6ite koskeviin muutosesi-
tyksiin. Kuntien eldkevakuu-
tuksen valtuuskunta hyvdksyi
muutokset viime joulukuus-
sa, IC/TEL:n muutosten osalta
asia on eduskunnan kdsiteltd-
vdn6.

Muutosten p66periaate on, et-
td kunnallisessa palvelukses-
sa olevien eldketaso muute
taan TEL:n mukaiseksi
1.1.1995. Eltikeik6 on 65 vuot-
ta, el6kett6. karttuu 1.1.1995
alkaen 1,5 prosenttia palvelus-
wuotta kohtija eldkkeen enirn-
mdismiiri on 60 prosenttia
elikepalkasta. |os henkil6 jat-
kaa palveluksessa t65rtetty66n
55 vuotta, on karttuma sen jdl-
keen 2 prosenttia vuotta kohti.
1.1.1995 jatkuvassa palvelus-
suhteessa olevien henkil6i-
den eliketurva vapaakirjau-
tetaan siten, ettd karttuma on
2,2 prosenttia ennen 1.1.1995palvellulle ajalle. Mikali
KVTEL:n alainen palvelu ei
jatku eltiketapahtumaan saak-
ka, lasketaan el6ke 2 prosen-
tin karttumalla 31.L2.1994
saakka.

Muutokset toteutetaan asteit-
tain seuraavasti:

o Muutokset eivdt koske hen-
kil6itii, jotka ovat tiiytt6neet 55
vuotta 1.1.1995 rnennessd.

O Ne, jotka ovat 1.1.1995 alle
S5-vuotiaita, siirtyv6t suoraan
pemseldketurvan piiriin.
a 1.1.1995 mennessi 55 vuot-
ta tdyttdneiden eldketurva
muuttuu asteittain seuraavas-
ti:
- elEkeiiiksi tulee painotettu
elEkeiki siten, etti ajalta en-
nen 1.1.1995 eldkeikd on 63 ja
senjilkeen 65 vuotta
- eldkkeen enimmtiismdfi.rd on
prosenttien 66ja 60 painotettu
keskiarvo.

O Niille henkil6ill6, joilla on
oikeus eliikeik6jErj estelmin
valintaan, valintaoikeus sdi-
lyy. Valintaoikeuden sisiilt6ii
esitetddn muutettavaksi siten,
ett6' arnmatillisen eldkeikdjfir-
jestelmdn valinneelle lasket-
taisiin painotettu e16keik6, jos-
sa 31.12.1994 jdlkeen palvel-
lun ajan eldkeikdnd olisi 65
vuotta. Valinta-aika esitetiiin
piitryviiksi 30.6. 1 995. Valinta-
oikeuden muutokset edellyt-
tiviit KVTEL:n muuttarnista.

HANNELE
KANTANEN

I(unti.en eltiheu okuutuhsen
tiednttaja

sa kuin aiemmin. KVfEL:iin tuun karttumassa olisi nylgri-
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KOMPASTUUKO
KUNNALLISTALOUS

ll

ELAKERAHOITUKSEEN?

Eldkerahoituksen on-
gelmat rasittavat kunti-
en taloutta lShivuosi-
kymmenet. Kunnilla on
kattamatta noin 213 mi!-
jardin markan el6ke-
vastuut. Vaje voidaan
kuroa umpeen vain el5-
kemaksujen rahastoin-
tia lisSdmdllS. Kuntalai-
set tulevat kokemaan
rahastoinnin verctuk-
sen tuntuvana kiristy-
misenS.

Suornessa ty6el6kkeet tulivat
lakis66teiseksi kunnalliselle
sektorille vuonna 1964. Tate
aiemmin kukin kunta huo'
lehti itse viranhaltijoidensa ja
ty6ntekij6idensi elikkeistd.

Eliketurvan taso vaihteli suu-
resti kunnasta toiseen. Kau-
pungeissa eldketurva oli katta-
vasti jdrjestetty seki viran-
haltijoille ettii ty6ntekij6ille,
joskin sisdll6lt66n jossain
mddrin erilaisin m66rdyksin.
Toisaalta esirnerkiksi 1960-lu-
vun alussa 51 rnaalaiskun-
nassa ei ollut eldketurvaa jdr-
jestetty lainkaan, 131 maalais-
lmnnassa ei ollut elIketurvaa
ty6ntekij6ill6 ja 400 kunnalta
puuttui perhe-el6kes66nt6.
Karenssit eliiketurvan piiriin
pidsemiseksi olivat useimrni-
ten 10 vuotta saman kunta-
ty6nantajan palveluksessa'
Ansaitun elAketurvan menetti
kokonaan, mikili palvelus-
suhde pdiittyi ennen el6ke'
tapahtumaa. Ndin taPahtui,
vaikka t5ronantajan vaihdos
olisi tapahtunut kuntasekto-
rin sisdllA ja siitikin huoli-
matta, ettd uudellakin tY6n-
antajalla oli eliikes66nt6.

Valtion virkamiesten edut
ovat aikanaan perustuneet
ajatukselle, ettd valtio tarvit-
see lojaalin ja pysYvdn vir-
kamieskunnan. On katsottu,
ett6 hyvdn virkamieskunnan
avulla pidet66n yll6 yhteis-
kuntajdrjestelmiin uskotta-
vuutta ja legitirniteettiS. Tdtii
ajattelutapaa on sovellettu
my6s kunnallishallinnossa.
Ajatukselle l6yfyy kannattajia
vielii tdndkin pdivin6.

Kasvusta
rahoituskriisi
fulkinen sektori, eriQrisesti
kunta-ala, on parin viirne vuo-
si\rmmenen aikana kasvanut
hyvin voimakkaasti. Eris kun-
taselitorin kiivasta kasvua ku-
vaava luku on kuntien t5r6n-
tekijdm6iirin muutos.

Kun kunnissa oli vuonna 1966
155 000 ty6ntekijEii, oli kun-
tien palkkalistoilla vuonna
1992jo l6hes 460 000 tyonteki-
jae.

Eldkkeiden rahoittaminen ja-
koj64'estelm6ll6 ei soveltunut
nopeasti kasvavalle kunta-
alalle. Elikemaksujen rahas-
tointi saatiin kuitenkin k6Yn-
tiin vasta vuonna 1988. Niiin
rahastoinnista saatava hY6tY
j66 tulevaisuudessa melko vd-
hdiseksi.

Kuntien henkilSst6n kasvussa
nilqry selkedsti hyvinvointi-
vhteiskunnan rakentaminen'
irlrrrrn muassa 1970-80-lu-
vuilla voimakkaasti laajentu-
neet terveyspalvelut ja lasten
pdivihoito ovat vaatineet rrn-
saasti tyovoimaa. Viel6 198G
luvun loppupuolella uskottiin
kuntien henkil6st6mS6rdn
kasvavan voimakkaasti, jopa
lEhelle 600 000 ty6ntekijiiii,
mutta arviot ovat muuttuneet
talouden taantuman ja julkis-
ten menojen leikkaustarPeen
my6tii nopeasti. Eldkera-
hoituksen ndk6kulmasta olisi
t6rke65, ettd kuntien henkil6s-
t6n mddrd ei laskisi alle
400000.
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Miten vaje
rahoitetaan?
Suurten ikdluokkien tullessa
el6.keik66n nousevat kuntien
eldkemenot rdjiihdysm6isesti
vuonna 2005-15. Kuntien on-
gelmana on se, etteivdt kun-
nat ole riittiivisti varautuneet
eldkemenojen voimakkaa-
seen kasvuun. Suurten ik6-
luokkien siirtyrninen el6.k-
keelle tuo siten huornattavasti
suuremman paineen el6kera-
hoitukseen kuntapuolella
kuin yksityisellii sektorilla.
Rahastoinnilla ja el6keturvan
karsimisella pyritiidn siihen,
ettii ndin ei kiivisi.

Kunnilla ei kuitenkaan ole sel-
kedd, liihivuosilgrmmenille
tehtyii ohjelmaa, jossa arvioi-
taisiin, kuinka suuria veron-
korotuksia ja KVTELmaksun
nostoj a kattamattoman elSke-
vastuun rahoitus edellyftiid.

Kunnille
uusi asia
Kuntasektorin eldkejdrjestel-
m6n rahoittamisesta on kes-
kusteltu julkisuudessa laajem-
min vasta viime vuosien ai-
kana, vaikka rahoitusvajeen
syntyminen on ollut tiedossajo parisenlgrmmentd vuotta.
Monissa kunnissa ei ole viel6
kovin syvdllistd tietdmysti
eliikerahoituksen ongelmista.
Kunnat ovat sokeasti luotta-
neet siihen, ettd Kuntien el6-
kevakuutus hoitaa elAkerahoi-
tuksen tavalla tai toisella. Kui-
tenkin eldkelaitoksen suurista
linjoista p62itt6viit kunnat itse
Kuntien eldkevakuutuksen
hallinnossa toimivien edusta-
jiensa kautta.

Kuntien elAkevakuutus ja
kunnalliset keskusjdrjest6t
nostivat elEkerahoituksen on-gelmat moneen otteeseen
esiin 1970- ja 19BG luvuilla,
mutta turhaan. Osittain rahas-
toinnin kiynnistdmistd vii-
vdsffii vanhojen eldkesidntGjen mukaisten eldkkeiden
suuri osuus. Vanhojen el6ke.
s66nt6jen osuus kuntien kat-
tamattomasta elikevastuusta
on noin 20 miljardia markkaa.

Suuren elikerahaston luomi-
nen julkiselle selctorille koh-
tasi vastustusta my6s valtion
taholta, koska valtio rahoittaa
kuntien toimintaa valtion-
apujen muodossa. Valtiolla ei
ollut suurta intressiS luoda ra-
hastoa, jonka toimintaa sen
olisi vaikea valvoa. My6skidn
yksityisell6 eldkeva-kuutus-
selictorilla ei haluttu kuntien
aloittavan eldkemaksujen ra-
hastointiaja lisddvdn siten kil-
pailua. Toisaalta rahaston pe.
rustaminen ja oman kunta-
alan "pankin" pemstaminen
kiinnosti monia kunnallisia
ptiiittiijiii enemmdn kuin el6-
kerahoituksen problema-
tiikka. Pankeissa puolestaan
karsastettiin kuntien oman
pankin slmnyttiimistd oman
valta-aseman menettdmisen
pelossa.

Rahastoissa 14
miljardia markkaa
Kuntien eliikemaksujen ra-
hastoinnin ongelmana on,
etti elikevastuu kasvaa enem-
men kuin varoja rahastoi-
daan. Vastuuvaje kasvoi viel6
vuonna 1992 noin 2,5 mil-
jardia markkaa. ]otta kattama-

tonta eldkevastuuta ei endd
kertSrisi lis66 vuosittain, tulisi
eldkemaksun olla nylgrisilli
elEke.eduilla 25 pr'os-enttia
palkkasummasta. Vuodesta
1995 alkaen, kun vanhojen
kuntaQr6ntekij6iden el6ke.edut yhdenmukaistetaan
TEL:n tasolle, riitt66 lisdva-
jeen syntymistd estdm66n 19
prosentin elSkemaksu.

Verotus
kiristyy
Lakiin kunnallisten viranhal-
tijain ja ty6ntekij6iden el6k-
keistd sisdltyy ajatus, ettd Kun-
tien eldkelaitoksen jdsenet, eli
kunnat ja kuntainliitot, viime
kddessd vastaavat eldkkeiden
maksusta. On kuitenkin aihet-
ta ep6illii, voidaanko esirner-
kiksi kunnallisveroa ja sitd
kautta kokonaisveroastetta
nostaa niin paljon, ettd lisddn-
tyvistii eldkekuluista selvittii-
siin sen avulla. Kuntien
eldkevakuutuksessa on arvi-
oitu, ettd suotuisissakin olois-
sa kuntien elikemenojen vai-
kutus veroasteeseen on jatkos-
sa 2-4 pennid, jos rnitidn ei
tehtiisi. Rahastointi leikkaa
kuitenkin veroastevaikutuk-
sesta 1-1,5 penniii ja eliiketur-
van karsiminen yhtd paljon.
]liljelle jdd noin 1-1,5 pennin
korotuspaine. Tdmdn lisiiksi
valtion eldkkeiden rahoitus
tulee nostamaan veroastetta
muutamalla prosenttiyksik6l-
la.

N6in vaihtoehdoiksi jtitiviitkin
todellisuudessa elikemaksu-jen korottaminen eli rahas-
toinnin lisdiiminen, eldkkeel-
lesiirtymisidn my6hentdmi-

nen usealla vuodella, mah-
dollisesti eldkeetuuksien leik-
kaaminen TEL:n nylcyisestd
tasosta ja pitkiilld aikavdlilld
my6s kunnallisten palvelujen
karsiminen. Verotuksen kiris-
tdmiseltd ja lainavarojen kiy-
t6ltdkiiiin ei voitane vnltryii.

Kunnat ovat vuosia kirjanneet
omiin tilinp66t6ksiinsd liianpienet eldkekustannukset,
koska vajausta ei ole kirjattu
minkddn kunnallisen organi-
saation tileihin. Heriiikin ky-
symys, miksi kunnalliset tilin-
tarkastajat eivdt ole puuttu-
neet ndin oleelliseen asiaan,jolla on varmasti vaikutusta
kuntien toimintaedenytyk-
siin tulevaisuudessa.

Mikeli vastuuvajaus jaettai-
siin kuntakohtaisesti kunkin
kunnan tilinpiiiitoksiin, olisi
mahdollista, ettd kunnissa ha-
vahduttaisiin nylgristd enem-
mdn eliikerahoituksen ongel-
maan. Tdllii olisi vaikutusta
my6s kuntien valmiuteen hy-
viiksyii eliikemaksujen ja ra-
hastointiasteen nostaminen
riittdvdn korkealle.

ARA HOPIA
Postipanhhi Oyn
uiesttntriyhsihdn

aprdais o s ast op titillikkt)

Kirj oitus p o\j autuu T amp er e en
yliopiston hunnallistieteiden
lattohselle laadittuun huttien
eliikerahoitttsta hd"sittelea tiiin
tuthielmaan-
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VAPAAEHTOINEN
ELAKEVAKUUTUS

ODOTTAA
UUTTA

NOUSUA

Vapaaehtoisten ei-lakis6dteisten el6keva-
kuirtusten Ievinneisyys Suomessa on tois-
taiseksi vield melko vdhdisti. Viime vuosi-
kvmmenen idlkipuoliskolla alkanutta kehi-
ty"tii on hid'astinut yhtiiltd taloudellinen
lama ja toisaalta verotukseen liiftyneet
epdvarmuustekijdt.

Vapaaehtoisia el5kevakuutuksia perustel-
luiti taruitsevien kansalaisten miSrd on
kuitenkin suuri ia ilmeisestijatkuvasli kas-
vava. Kun maan talous iSlleen kddntyy
nousuun ja eldkevakuutusten verokohte-
lun epdvarmuustekiiiit ia epdkohdat saa'
daan 

- poistetuiksi, vapaaehtoisten eldke-
vakuuiusten kysyntd tulee epdilemdtti
kasvamaan voimakkaasti.

Vapaaehtoisten eldkevakuu-
tusten tarvetta Suomen Va-
kuutusyhti6iden Keskusliitto
perustelee valtiovarainminis-
teri6lle pddomatulojen vero'
tuksen ja yrit5rsverotuksen ke
hittiimislinjoja koskevassa
asiantuntijaryhmdn antamas-
sa lausunnossa seuraavasti:

"Merkittdvi yleismaailmalli-
nen suuntaus on pYrkimYs
luoda vakuutustoiminnan
kautta tapahtuvalle omaehtoi-
selle s6dst6miselle suotuisat
olosuhteet mm. jdrkevdlli ve
rotuskdytiinn6ll?i. Suomessa-
kin tilaa omaehtoiselle s66stii-
miselle tarvitaan juuri nYt,
kun lakisd6teistd jirjestelmdi
joudutaan Elfi.kekomitea 90:n
esitysten nojalla tarkista-
maan,

SyitA mainittuun kehitYs-
suuntaan on useita. Ehkii tiir-
kein on pyrkimys siirt66 vas-
tuuta sosiaaliturvan lakis66-
teisistd jArjestelmistti yritys-
tai yksit5kohtaisiin j6rjestel-
miii-r. Taustalla on ajatus, etti
tiill6in paremmin pyst5rtiiiin
hallitsemaan viiest6n ikiira-
kenteen voimakkaan vanhe-
nemisen aiheuttama kustan-
nuspaine."

"suomen lakisiiiiteinen tYo-
elikevakuutus on ehkd jopa
poikkeuksellisen kattava. Kui-
ienkaan timdk66n jdrjestel-
mi ei kustannussyistd eik6
j iirjestelmdn hallittavuuden
takia voi, eikd sen tulekaan
voida, hoitaa kaikkia eliketur-
vaan jddvid aukkoja. Niitd on
esirnerkiksi kotona lasta hoi-
taneiden ditien ja yritt6jien
eldketurvassa. Lis6ksi aukkoja
syntyy tulevaisuudessa ene'

nevdssii m65rin mm. ulko-
mailla puutteellisen tY6el6-
keturvan omaavissa maissa
tapahtuvan ty6skentelYn ta-
kia. Lakisiidteistd turvaa on
pysdrttiivd ttiydentdmddn joko
ty6nantaja n j drjestdmtillii tYG
elEkevakuutuksella tai oma-
ehtoisella eldkevakuutuksel-
la."

" Lakis 66teinen tyoelikej 6rjes-
telmd on vielii pitktidn voi-
maantulovaiheessa. TdYsi el6-
ketaso saavutetaan vasta 200G
luvulla. Vield silloinkin keski-
mdiriiisen eliketason on arvi-
oitu jiiiivdn vajaaksi ja muo-
dostuvan 52 - 55 prosentiksi
palkasta,"

|oustoa eldkkeelle
jiiiimiseen
Lainsiiiittijii on nimenomaan
pyrkinyt lis66m66n yksil6n
omasta harkinnasta riiPPu-
vaa joustoa sen suhteen, mil-
loin tdmi jdii elAkkeelle. T6l-
laisen jouston mahdollistavia
elikemuotoja ovat lakis66tei-
nen varhennettu vanhuuselii-
ke ja osa-aikaeldke. Ndmd ovat
my6s kustannuksiltaan edul-
lisia el6kemuotoja esimerkik-
si yksildlliseen varhaiseldk-
keeseen verrattuna.
|oustomahdollisuutta k6yfte-
vi henkil6 maksaa eldkkeen
varhentarnisesta aiheutuvat
kustannukset p66osin itse si-
ten, ettd hdnen saamansa el6-
ke on pienernpi kuin se el6ke,
jonka h6n on eliikkeellejddmi-
sen ajankohtaan menness6
ansainnut. Esimerkiksi 60-
vuotiaana varhennetulle van-
huuseliikkeelle j66v6n elSke
on noin 58 prosenttia hdnen
elikepalkastaan, jos hdnen

eldkkeens6 6$vuotiaana olisi
yltdnyt 60 prosentin tasoon.
Hdnelld on siten selvi tarve
t6vdentiid eldkettddn omalla
piikeaikaissAAstdmisell66n.

Yleisesti n6hd66n my6s vdltt6-
m6tt6mdksi nostaa kansanta-
louden s6istdmisastetta. Kun
se tapahtuu vanhuuden varal-
le tapahtuvan siidstdmisen
muodossa, luodaan parempi
pohja myos eliikemenon tule'
van kasvun hoitarniselle. Va-
paaehtoiset eldkevakuutukset
eli yksityinen eldkejirjestel-
md tdysin rahastoivana on tds-
sii n?ihty j akoj iirj estelmSdn Pe'
rustuvaa lakisiiiiteistd jiirjes-
telmdd tehokkaarnmaksi.

Tasa-arvoa
verotuskohteluun
I}ldnantaja voi TEL:n rekiste-
r6ityini lisietuina jiirjest66
tietSrt kriteerit tdyttiville hen-
kil6st6ryhmilleen vapaaehtoi-
sen lisielSketurvan, joka oi-
keuttaa 66 prosenttia el6k-
keen perusteena olevasta Pal-
kasta kisitttivii?in 55 vuoden
i6ss6alkavaan vanhuuseldk-
keeseen; tdyden eldkkeen
edellytyksend on vihint66n
25 eldkkeen oikeuttavaa Pal-
veluvuotta.

T!6nantaja saa vihent66 tdstd
eldketurvasta suorittamansa
vakuutusmaksut verotukses-
saan eik6 maksuja lueta ty6n-
tekij6n veronalaiseksi tuloksi.
Vakuutusteknisen vastuuve'
lan tuottoa ei veroteta. T)r6nte'
kijdlle maksettava el6ke on ai-
kanaanhinen veronalaista
ansiotuloaan.

|o kansalaisten tasa-arvoisen

kohtelun vuoksi tulisi my6s
yksityishenkil6ille periaat-
teessa olla suunnilleen sa-
rnantasoiset verotukselliset
rnahdollisuudet kustantaa it-
selleen lakisddteistd eliketur-
vaa tdydentdv66 lisdeldketur-
vaa, joka eduiltaan vastaa
enintddn TEL:n rekister6imis-
kelpoisialisdetuja. Ndin ei asia
kuitenkaan valitettavasti ole,
vaan 1.1.1993 voimaan tullut
uusi tuloverolaki (TVL) rajaa
yksityishenkil6n mahdolli-
suudet eliketurvansa tiyden-
tdmiseen verovdhennyskel-
poisin vakuutusmaksuin huo-
mattavasti edellS sanottua
suppeammiksi.

|otta vakuutusmaksut olisivat
uuden TVL:n mukaan koko-
naan vAhennyskelpoisia, ei
eliikeikd saa olla alempi kuin
58 vuotta eiki vakuutetun ko-
konaiseliketurva (lakisddtei-
set el6kkeet mukaan luettuna)
saa ylitt66 66 prosenttia h6nen
tulostaan. |os elAkeikd on
alempi kuin 65 vuotta, edelld
tarkoitettua 66 prosentin eli-
ketasoa alennetaan 5,3 pro-
senttiyksik6llA jokaista alka-
vaa vuotta kohti, jolla vakuu-
tussopimuksen mukainen
eliikeikii alittaa 65 vuotta.
Edellii selostettuihin s66nt6i-
hin liittyy erditA lievennyksiii
esimerkiksi kotiditien, pit-
kliiin ansioty6st6 poissaollei-
den sekii yrittdjien hyviksi.

Jos vakuutus tiiyttiiii edelld se
lostetut ehdot, verovelvollisel-
la on oikeus v6hent66 omista
ja puolisonsa vapaaehtoisista
eldkevakuutuksista maksettu-
ja vakuutusmaksuja 50 000
markan m66rddn saakka vuo-
dessa. Tdm6n lisdksi htin saa
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v6hent66 60 prosenttia rnuista
elikevakuutusmaksuista, vuo-
dessa kuitenkin enintddn
50000 markkaa. Vakuutusyh-
ti6 selvittiiii maksujen vdhen-
nyskelpoisuuden edellytyksetja antaa siit6 veroilmoituk-
seen liitettivdn todistuksen.
Vaatimus selvityksen esitt6-
misesti verottajalle koskee
p66sdint6isesti vain sellaisia
el6kevakuutuksia, jotka on
otettu 1.10.1992 tai sen j6l-
keen,

Voidaan kysyii, miksi vero-
lains6flddnn6ssd kdsitell66n
yhttiiiltii lr6nantajan jiirjestii-
m66 TEL:n rekister6ityd lis6-
eldketurvaa ja toisaalta yksi-
tyishenkil6n ottamaa ja itse
kustantamaa vapaaehtoista
eldkevakuutusta ndinkin suu-
ressa m66rin eritavoin jilkim-
m6isen vahingoksi ja kansa-
laisten eriarvoisuutta lisdten.
Erds seli$s saattaisi olla, ettd
taustalla on tietty ideologinen
doktriini, jonka mukaan kan-
salaisten mahdollisuudet
omaehtoisiin, yksil6llisiin el6-
keratkaisuihin tulee rajata v6-
himp66n mahdolliseen. Tdl-
lainen vanhakantainen ajatte.
lutapa ei kuitenkaan saisi
en66 vaikuttaa 1990-luvun
Suomessa, joka on yhd tiiviim-
min integroitumassa muu-
hun ldntiseen Eurooppaan.

Kolme piiiiryhrniiii
Vapaaehtoiset eldkevakuu-
tukset voidaan jakaa kolmeen
p56ryhm66n. Ne ovat yksityis-
henkil6iden ottamat yksit6lli-
set eliikevakuutukset, ty6nan-

tajien ottamat yksil6lliset eli-
kevakuutukset ja ty6nantaji-
en ottamat vapaarnuotoiset
kollektiiviset el6kevakuutuk-
set.

Todettakoon tAssd yhteydessd,
ettd Suomen ETA-j6senyydes-
tE aiheutuvat muutokset va-
kuutuslains66ddnt66n johta-
vat siihen, ettd ty6elEkevakuu-
tusta harjoittavat yhti6t joutu-
vat siirtdm66n vapaamuotoi-
sen ty6eldkevakuutuskantan-
sa henkivakuutusyhti6iiie.

Kun verrataan lakisddteisid
ty6eliikkeitti ja vapaaehtoisia
yksil6llisii elEkevakuutuksia
ovat niiden keskeiset erot seu-
raavat:

Lakisiiteinen el6ke pemstuu
ansioihin, kun taas yksil6lli-
nen eldke on vapaasti mitoi-
tettavissa ja perustuu makset-
tuihin vakuutusmaksuihin.
Lisdksi yksil6llisen vakuutuk-
sen maksuohjelma ja el6ke.
aikataulu ovat muutettavissa.

Lakisi6teisten eliikkeiden ar-
vonsdil5rvyys on varmistettu
in&ksisidonnaisuudella. Yksi-
l6llisten eldkevakuutusten ar-
vonsdilyvyys perustuu henki-
vakuutusyhti6issd vuosittain
teht6viin piiiit6ksiin, jotka
koskevat indeksikorotuksia ja
muita asiakashyvityksia. Ar-
vonsdil5rvyys riippuu tiill6in
yhtion liiketoiminnan tulok-
sesta.

Lakis66teisessd jdrjestelmdssd
on aina mukana my6s ty&
Igrvytt6myys- ja ty6tt6myys-

eldketurvaa, usein my6s per-
heel6keturva. Yksil6llisissA
eldkevakuutuksissa tdm6 tur-
va on harkinnan rnukaan os-
tettavissa lisdturvana.

Lakisddteiselld puolella ty6lry-
vytt6myyden kdsite poikkeaa
yksil6llisen elikevakuutuk-
sen vastaavasta kdsitteestii.
Esirnerkiksi lakisiSteisen yk-
sil6llisen varhaisel6kkeen
saanti ei oikeuta vapaaehtoi-
seen ty6lgrvytt6rnyyseldkkee
seen.

Eri henkivakuutusyhti6iden
tarjoamien vapaaehtoisten
eldkevakuutusten v6lillA on
tiettyjii eroja. Vakuutuksenot-
tajan kannalta nirnd vakuu-
tukset saattavat olla jossain
m66rin vaikeasti verrattavis-
sa, mutta ovat kuitenkin koh-
talaisen ldhelld toisiaan.

Vapaaehtoisten
eldkevakuutusten
lukurnd6rd
Yksityishenkil6iden ja ty6n-
antajien ottarnia yksil6llisiii
elikevakuutuksia oli vuoden
1992 piiiitfyessd voirnassa alle
60 000. Niistii kertyi vakuutus-
maksutuloa kaikkiaan 1,065
milj.mk, joten keskimiidrdi-
nen vakuutusmaksu oli noin
17 000 markkaa. Vuonna 1991
vastaava maksutulo oli 1,052
milj.mk Maksutulon kasvun
vdhdisyys johtunee yhtiiiiltli
vallitsevasta taloudellisesta la-
masta ja toisaalta elikevakuu-
tusten tulevaa verokohtelua
koskeneesta epdvarmuudes-
ta.

Yksil6llisen eldkevakuutuk-
sen maksutulosta lienee v6-
hint66n puolet ty6nantajien
maksuj a. Yksityishenkil6iden
ottamat elikevakuutukset ja-
kautuvat siten, ettd noin 60
prosenttia on rniesten vakuu-
tuksia ja noin 40 prosenttia
naisten vakuutuksia. Vakuu-
tusmaksut jakautuvat suun-
nilleen samassa suhteessa.

Henkivakuutusyhti6ille ker-
tynyt vapaamuotoisen kollek-
tiivisen \r6el5kevakuutuksen
maksutulo ylitti vuonna 1992
yhden rniljardin markan ra-
jan. Niissi vakuutuksissa oli
vakuutettuina arwiolta ehkii
20 000 - 25 000 henkilod. Mer-
kitttivii osavuoden 1992 mak-
sutulosta oli perdisin pure-
tuista eldkes66ti6istii.

LEIF MARTINSEN
Suomen Vohrutu.syhtiii.den

Keshusliitort
tso.httutusasiain
osaston johtaja
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ELAKKEELLE SIIRTYNEIDEN
ELAKEPROSENTTI

REILUST! ALLE
TAVOITETASON

Yksityiselt5 sektorilta
vuonna 1 9$) tiysitehoi-
selle elSkkeelle siirty-
neiden keskimddrdinen
eldkeprosentti oli 46,6
prosenttia. Heistd pal-
kansaajien eldkepro-
sentti oli keskimddrinlihes 50 ja yrittdjien
runsas 40 prosenttia.
Palkansaaiista 14 pro-
senttia oli saavuttanut
eldkeprosentissa 60
prosentin tavoitetason.
Vapaakirjaeldkkeelle
siifineil16 keskimSdrdi-
nen elikeprosentti oli
17,5,

Eldketurvakeskuksen tilasto-
osastolla on tehtyselvitys el6k-
keelle siirtyneiden eldkettd
kartuttaneesta tyourasta ja
eldkeprosentista. Tdhdn artik-
keliin on koottu keskeisirnpiA
tuloksia ko. selvityksestd.

Selvitys perustuu kahteen eri
aineistoon. Molemmissa ai-
neistoissa tarkastelu on rajoi-
tettu niihin henkil6ihin, jotka
eivdt ole ty6skennelleet julki-
sella seliitorilla t5r6uransa aika-
na.

Ensimmdisessi aineistossa
ovat vuonna 1990 ensimmdi-
sen kerran yksityisen selctorin
omaeldkkeelle siirtyneet alle
GGvuotiaat. Heiti aineistossa
on 31 LZB henkil66. Heistd
siirtyi tdysitehoiselle eliikkeel-
le 25 614 henkil66, joista pal-
kansaajia oli 16 705. Palkan-
saajiksi on luokiteltu henkil6t,
joiden viimeisen laitoksen pe.
riaatteen mukainen elEkelaki
QrleensA se eliikelaki, jonka pii-
riin eldkkeelle siirfyvii henki-
16 on viimeksi kuulunut) oli
TEL, LEL tai TaEL. Vastaavasti
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yrittiijill6 eldkelaki oli YEL tai
NTEL.

Toinen aineisto sisiiltiiii yksi-
tyisen sektorin t;rosuhteessa
tai yrittiijinii 31.12.1990 ol
leet. Heisti on valittu otok-
seen joka kolmas ik6luokka eli
henkil6t, jotka tilastointi-
vuoden lopussa ovat olleet 30,
35-, ..., 60- tai 63-vuotiaita.
Ndin valittu aineisto vastaa
eldkkeelle siirtyneiden aineis-
tossa tiysitehoiselle eldkkeel-
le siirtyneitd.

Aineiston henkil6m66rd on
500 000. ]ako palkansaajiin
(230 000 henkil6ii) ja yrittiijiin
(70 000 henkil6ii) on teht5r sa-
malla periaatteella kuin en-
simmiisess6 aineistossa olet-
taen, ettd el6ketapahtuma oli-
si sattunut tilaston poikkileik-
kausajankohtana.

Tldtt6myyden
vaikutus eldkkeeseen
Vuonna 1990 eldkkeelle siirty-
neistd henkil6istd 15 prosen-
tilla ty6tt6myys vaikutti ellk-
keeseen. Runsaalla 15 prosen-
tilla henkil6istii ty6tt6myys
korotti eldkkeen miiiirdti ty6t-
t6myyslisdn muodossa. Lis6k-
si 1,5 prosent[ia elikkeelle siir-
tyneistd sai oikeuden tule.
vaan aikaan ty6tt6myyden pe.
rusteella. Eldkkeeseen vaikut-
tanutta ty6tt6myysaikaa oli
keskim66rin 1,4 vuotta.
Elikettd
kartuttamaton aika
Selvityksess6 lasketLiin el6ket-
td kartuttamaton aika sekd
maksimaalinen aika, jonka
eldkkeelle siirtyneet olisivat
voineet kartuttaa elikettii tyo-
el6kejdrjestelm6n voimassa-
oloaikana eli ajankohdasta
1.7.1962 eltiketapahtumaan.
KeskimSSrdinen elSkettd kar-
tuttamaton aika oli 7,0 vuotta.
Keskimiiirdinen eldkettA kar-
tuttavan ajan rnaksimi oli vas-
taavasti 26,6 vuotta. Tdysite

hoiselle eldkkeelle ja vapaa- kelakien (YEL ja MYEL) ly-
kirjaeldkkeelle siirtyneet poik- hyemmillE voimassaoloajal-
keavat toisistaan melkoisesti la. Yrittdjien eldkelait tulivat
(vrt. kuva 1). voirnaan 1.1.1970.

Tdysitehoiselle elikkeelle siir-
tyneille el6kett6 kartuttama-
tonta aikaa kertyi keskimii6-
rin 5,1 vuotta, miehille 4,1
vuotta ja naisille 6,4 vuotta.
Heistd palkansaajien eliiketti
kartuttamaton aika oli 4,0
vuotta (miehillii alle kolme
vuotta ja naisilla yli viisi vuot-
ta). YrittiijillS se oli keskirnSS-
rir:7,2 vuotta.

Kuvassa 2 on esitett5r tdysite
Kuvassa 1 on esitetty elfikettd hoiselle eldkkeelle siirtynei-
kartuttamattoman ajan pi- den palkansaajien eliketti
tuus 1.7.1962 jilkeen eri ik6- kartuttamaton aika L.7.1962
ryhmissi palkansaajilla ja jilkeen eldketapahtumaan
yrittdjilli. Kuvassa on esitetty mennessd (sama kuinkuvan 1
my6s vapaakirjaeldkkeelle alin katkoviiva, huomaa ero
siirlyneiden el6ketti kartutta- aika-asteikossa). Lisdksi ku-
rnaton aika' 

il3?,'fr,3,,fli XT'f"'lll ?:'i:l
Yrittdjien keskim66rin pitern- tamaton kokonaisaika, mikdli
pi elSkett?i kartuttarnaton aika eliikejiirjestelrnd olisi ollut voi-
tdysitehoisissa eliikkeissi se. rrrassa jo heiddn siirtyessddn
littyy yriffijiA koskevien elii- ty6el6m66n. Arvion pohjana

Kuva 1. Eldkkeelle siirtyneiden eldkettd kartuttamaton aika
j a maksimiaika 1. 7. 1 962 j ilkeen eldketapahtumaan
mennessa.
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Vastaavasti vapaakirjael6k-
keissii yritttijien lyhyempi el6-
kettii kartuttamaton aika selit-
tyy eldkelakien erilaisella
luonteella. Yrittdjdvakuutus
on yleensd yhtdjaksoisesti voi-
massa useita vuosia ja se kat-
kaistaan l6hinni vain, jos yrit-
tij itoiminnasta luovutaan ko-
konaan.
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Kuva 2. T6ysitehoiselle elikkeelle siirtyneiden palkanseajien
elikett6 kartuttamaton aika ennen eliketapahtu-
maa.

Kuva S.Tdysitehoiselle elekkeelle siirQmeiden elEkeprosen-
tit ty6ssdoloajan ja tulevan aj an perusteella.
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on kdytetty vuonna 1990 elii-
kett6 yksityiselld sektorilla an-
sainneita henkil6itii.

El6keprosentti
Eldkettd kartuttaneen ty6his-
torian perusteella tarkastelu-
joukoille laskettiin keskimdd-
riiset eldkeprosentit. Lisdksi
eliketapahtumahetkelld var-
sinaiseen vanhuuseliikeikiiSn
jdljelld olevan ajan perusteella
laskettiin tulevan ajan oikeu-
den elSkeprosentti. Kokonais-
elSkeprosentti perustuu siis
elSkettd kartuttaneeseen ty6s-
sdoloaikaan ja tulevaan ai-
kaan. Lisdksi siind on otettu
huomioon eliikkeeseen vai-
kuttanut ansioon suhteutettu
ty6tt6myysaika sekS vdhim-
mdismddrdsAdnt6. Eldkepro
sentti karttuu nykyisin 1,5
prosenttiyksikk6d vuodessa.

ElSkeprosentti on laskennalli-
nen suure. Silld on pyritty
kuvaamaan vain peruseldk-
keen tasoa eldkettd kartutta-
neen t5r6ssdoloajan ja tulevan
ajan perusteella. Elikeprosen-
tin maksimi eli tavoitetaso on

60 prosentlia. Sen sijaan selvi-
tyksessd ei ole tutkittu el6k-
keelle siirtyneiden eldkepalk-
koja, joten timd laskennalli-
nen elfi,keprosentti ei kuvaa
eliikkeen suumutta ty6ss6olo.
aj an ansiotasosta, jonka nykyi-
nen tavoitetaso on myds 60
prosenttia. Toisaalta eldkepro-
senttia laskettaessa ei ole otet-
tu huomioon lis6eldkejdrjes-
tel$ii, joilla voidaan muuttaa
muun muassa eld.kkeen kart-
tumiss66nt6j6.

Kokonaiselikeprosentti vuon-
na 1990 eldkkeelle siirtyneillii(vain yksityisellii selictorilla
tyoskennelleet) oli keskirn66-
rin 41,4, rniehillii 44,2 prosent-
tia ja naisilla 38,4 prosenttia.
Vapaakirjael6kkeelle siirty-
neilld eldkeprosentti oli keski-
mddrin 17,5 ja tdysitehoiselle
elikkeelle siirtyneilld 46,6
prosenttia. Vapaakirjaeldk-
keelle ja tdysitehoiselle elSk-
keelle siirtyneiden el[kepro
sentit poikkeavat siis huomat-
tavasti toisistaan ja niiitii ryh-miii pittiiikin tarkastella erik-
seen.

Kuvassa 3 on esitet$r tAysi-
tehoiselle elAkkeelle siirtynei-
den eldkeprosentit eldkelajeit-
tain. T!6kyvyn6myysel6k-
keissi on mukana my6s yksi-
l6llinen varhaiseliike ja van-
huusel[kkeissd varhennettu
vanhuuselike, Kuvan perus-
teella on havaittavissa muun
muassa miesten ja naisten v5-
liset erot eldkeprosenteissa.
Tdysitehoiselle eldkkeelle siir-
tyneillii miehilli keskimiiiiriii-
nen kokonaiseldkeprosentti
on 49 prosenttia ja naisilla 44
prosenttia. T!6lgrvytt6myys-
elikkeissd eld.keprosenttitaso
on korkein, koska niissd keski-
m66rdinen el6kkeellesiirty-
misikd on alhaisin ja tulevan
ajan osuus suurin.

Tdysitehoiselle eldkkeelle siir-
tyneist6 palkansaajista 14 pro.
senttia saavutti 60 prosentin
tavoitetason mukaisen elffke-
prosentin. Vastaavasti yrittii-
jistd runsas 3 prosenttia saa-
vutti tavoitetason. Ero johtuu

siirtyneet jdivdt tavoitetason
alapuolelle. Ldhes kaikki el6-
keprosentin tavoitetason saa-
vuttaneet olivat ty6kyvyt-
t6myys eldkkeelle siirtyneitd.
Todellisuudessa lisdeldkejdr-
jestelyt nostavat eliikeprosen-
tin tasoa, mitd tdssd tarkaste.
lussa ei ole otettu huomioon.

Tdysitehoiselle eldkkeelle siir-
tyneistd 4 prosenttia jiii alle
puoleen elSkeprosentin tavoi-
tetasosta eli eldkeprosentti oli
alle 50 prosenttia. Vastaavasti
ldhes kolme neljistd vapaakir-
jaeldkkeestd jdi elSkeprosen-
tiltaan alle 50 prosentin tason.

Kuvassa 4 on esitettyvapaakir-
jaelSkkeiden eldkeprosentti
sekd tdysitehoisista el6kkeist6
ty6ssfioloajan perrsteella kart-
tunut eldkeprosentti ja koko-
naiseldkeprosentti ikdryhmit-
tiiin. Tdysitehoisissa eldkkeis-
s6 kokonaiseldkeprosentin ja
ty6ss6oloajan eldkeprosentin
erotus kuvaa tulevan ajan

pdiiasiassa elikelakien eriai- osuutta kokonaiseldkeprosen-
kaisesta voimaantulosta. tista.Kutenkuvastakinniilgry,
Kaikki vapaakirjaelikkeelle mit6 nuoremmasta elikkeelle
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Kuva 4. Eldkkeelle vuonna 1990 siirtyneiden elEkeprosentit
ikiryhmitt6in ja sukupuolittain.

siirtyneestd on kysymys, sitd
suurempi osuus kokonaiseld-
keprosentista m66r6ytyy tule-
van ajan perusteella. IkAryh-
mdssd 45 - 4$vuotiaattulevan
ajan osuus on l6hes puolet ko-
konaiselAkeprosentista,

Kuvasta 4 on n6htiviss6 my6s
selv6 ero vapaakirjaeldkkei-
den ja tiysitehoisten el6kkei-
den eldkeprosentissa. Ero on
suuri vaikka tiysitehoisista
eldkkeistd tarkasteltaisiin
vain ty6ssdoloajan elikepro-
senttia. Kuvasta ndlgry my6s
se, ett6 miehillS on keskirn66-
rin hivenen suurempi el6ke.
prosentti yli 4S-vuotiaiden
ikdryhrniss6.

51.12.1990
ty<iskennelleet
Vertailuaineistona tdysitehoi-
selle eldkkeelle siirtyneisiin
on kiiytetty 51.12.1990 ty6suh-
teessa tai yrittdjiind olleita
henkil6it6. Heille on laskettu
eldkeprosentit elikettii kartut-
taneelta ty6ssioloajalta sekd
varsinaiseen vanhuusel6ke.
ikiiiin jiiljelli olevalta ajalta
(tulevan ajan perusteella mdii-
riiytyvti eldkeprosentti).

Kuvassa 5 on esitett5r yksityi-
sen selctorin t5r6suhteessa tai
yritttijtinii 5 1. 12. 1990 olleiden
henkil6iden eldkeprosentit se-
ki elikeprosenttien maksirni-
taso, Vertaamalla sitd kuvaan
4 havaitaan, ett6 idn my6td ta-
pahtuvat muutokset eliikepro-
senteissa ovat hyvin saman-
kaltaisia samoin sukupuolten
viliset erot. Kuvan 5 trendissS.
tapahtuva muutos 5 l-vuotiai-
den kohdalla johtuu ty6elSke-
lakien voimassaoloajasta.
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Kuva 5. Yksityisen sel,ctorin t5rdsuhteessa tai yrittdj 6nd
3 1. 12. 1990 olleiden elAkeprosentit.
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Sosiaaliturvan
kehittdminen

vuonna
1992

Taloudellinen lama nii-
kyy selvdsti eliketur-
van ja siihen liheisesti
liittyviin sosiaalituruan
kehittdmisessfi. Sids-
ttrkohteita etsit65n kuu-
meisesti joka suunnal-
ta. Kun normaalioloissa
valmistelutytille on va-
rattu riittdvdsti aikaa,
leimaa nykyisii kehitt6-
mishankkeita tiukka ai-
kataulu.

Seuraavassa artikkelissa tar-
kastellaan julkisen toimeksi-
annon perusteella tapahtu-
nutta eldke- ja muun sosiaali-
turyan kehittdmistd vuonna
1992.

Eliikekomitean
esitykset toteutuvat
Vuoden 1992 aikana merkittd-
vin eldketurvaa koskeva han-
ke oli El6kekomitea 1990:n
esitysten jatkojalostus. Ty&
markkinajdrjest6t olivat tii-
viisti mukana tdssd ty6ss6.
Komitean varsinaisten esitys-
ten lis6ksi neuvotteluissa so-
vittiin rny6s palkansaajan t5r&
eldkemaksun jatkosta. Tarn-
mikuussa 1992 mietint6ns6
luovuttaneen Tldelikerahas-
totoirnikunnan ty6 antoi puo-
lestaan tarpeellista taustama-
teriaalia p66t6ksenteolle.

Marraskuussa solmitussa tu-
losopirnuksessa sovittiinkin
ty6el5keturvan kehitt6misen
linjoista. Hallituksen odote.
taan antavan eduskunnalle
maaliskuun lopussa 1993 lo-
put muutosesitykset. Osa
muutoksista, joista julkisen
selritorin elikekysymykset oli-
vat merkittdvimrndt, astui voi-

Sosiaalimeno
toirnikunta
pohtii rahoitusta
Sosiaali- ja terveysrninisteri6
asetti lokakuussa 1992 toirni-
kunnan selvitt6rndin sosiaali-
rnenojen rahoituksen kehitys-
td keskipitkiilli ja pitkillE ai-
kavililld. Toimikunnan on j6-
tettdvd vdlimietint6nsi
51.5.1993 rnenness6. Muilta
osin toirnikunnan m65r6aika
p66ttyy kevEieIe 1994.

Rintamaveteraanien vdhirn-
mdiseldketoimikunnan m66.-
rdaika paet$y maaliskuussa
1995. Toirnikunnan on laadit-
tava kokonaissuunnitelrna
niistl toimenpiteistd, joita tar-
vitaan veteraanien vdhirn-
miiiseliikkeiden riittdvdn ta-
son turvaamiseksi.

Kesdkuussa 1992 STM asetti
toimikunnan valmistele-
maan esiffst6 elSkesddti6lain
uudistamiseksi. El6kes66tio-
toimikunnan on ty6ss66n
otettava huomioon lainsd6-
ddnn6ssd ja yritystoiminnas-
sa tapahtuneet muutokset.
Toimikunnan mdirdaika
piiSttyy vuoden 1995 lopussa.

Lapsenhoitoajan sosiaalitur-
van ty6ryhmd luovutti puoles-
taan marraskuussa 1992
rmristionsa. Muistiossa esite.
tiiiin muun rnuassa, ettd alle
vuoden ik6isen lapsen hoito-
ajalta ty6el6ke mddrdytyisi ny-
kyisen ty6tt6myyslisdn ta-
voin. T!6ryhm6 tarkasteli
my6s erilaisia vaihtoehtoisia
rnalleja alle kolrnivuotiaan
lapsen hoitoajalta karttuvan
eldkkeen jdrjestiirniseksi.
Muistion lausuntokierros
p66ttyi maaliskuussa 1993.

Mikiiiin ei ole pyhiiii
Vuoden 1992 aikana asetettiin
useita valmisteluelirniE pohti-
maan, miten sosiaaliturvan
kentt66 pitiisi muuttaa. Aika

Marraskuussa 1992 asetetun
perhetukitoimikunnan m66-
rdaika pdattyi maaliskuussa
1995. Toimikunta ehdotti per-
hepoliittisten verov6hennys-
ten poistarnista ja korvaamis-
ta veronalaisella lapsilisdlld.

STM asetti talvella 1992 toirni-
kunnan selvittdrndAn nykyi-
sen ty6tt6myysturvajdrjestel-
mdn toirnivuutta ja kehittA-
rnistarpeita. Toirnikunnan
rn66riaika piiittyy keskelld
ennEtystydtt6myyttii 51.3.
1995.

Sairaanhoitovakuutustoimi-
kunnan on puolestaan selvi-
tettdvd 15.5.1995 mennessd,
miten terveydenhuoltopalve.
lujen kustannuksia korvaava
sairausvakuutusj drjestelmd j a
julkisen selctorin tuottamat tai
ostamat palvelut Mketdiin
toimivalla tavalla toisiinsa.

Lddkekorvausjirjestelmdn ke-
hittdmistd selvitt6vd ty6ryh-
md pohtii, miten sairausva-
kuutusjirjestelrnii on rnuu-
tettava, jotta jirjestelmi tur-
vaisi riittdvdsti vakuutettujen
edut ja samalla ohjaisi l66kkei-
den kiytt66 terveydenhuollon
kokonaisedun huomioivaan
suuntaan. T!6ryhm6n m56r6-
aika piiAttyy 30.4. 1993.

Edellii mainittujen valmiste.
luelinten lisdksi tehdddn luon-
nollisesti my6s rnuuta valmis-
teluty6t6. Kuitenkin jo pelkds-
t66n julkisten valrnisteluelin-
ten toirneksiantojen perus-
teella voidaan lihivuosina
odottaa melkoisia rnuutoksia
koko sosiaaliturvajdrjestel-
mii6rnrne.

KIMMO NORRMfN
Eltihe tur-u ohe shuhs en

tutkija

TYOELAKE ell2

maan jo vuoden 1993 alusta niiyttdii, miten suuriin muu-
lukien. toksiin valrnistelut5r6 johtaa.
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Eldkkeelle siirtyvien
keski-ikd kohosi viime
vuonna lShes vuodella.
Tdmd kuitenkin iohtui
u u sien ty<itttimyyseldk-
keiden mddrdn voimak-
kaasta lis5dntymisestd,
mikd kasvatti elfikkeelle
siirtyvien midrid. Var-
haiseldkkeiden volyymi
pysyttelikin edellisen
vuoden lukemissa. Alle
6$vuotiaiden elikkeen-
saajien mddrd vastaa
edelleen kokonaista
kuutta ikiluokkaa eli
eldkekannan keskimdd-
riinen eldkeik5 on 59
vuotta.
Huoli eliikkeelle siirtymisidn
alenemisesta on liittynyt eri-
tyisesti yksil6lliseen varhais-
eld,kkeeseen j a \r6voimapulanuhkaan. Eldkekomitea 1990
asetti vuoden 1991 lopulla jul-
kaistussa mietinn6ssddn ta-
voitteeksi korottaa eliikkeelle
siirt5rmisikiid noin vuodella
Igrmmentd vuotta kohden eli
kolmella vuodella vuoteen
2O2O mennessi. Lama on
pyyhkdissyt ty6voimapulan
uhkan ndk6piiristii, mutta
eltikkeelle siirtymisikii on niin
voimakkaasti elSkekustan-
nuksiin vaikuttava seikka,
ett6 sen seuraaminen on
muuttuneessakin tilanteessa
paikallaan.

T!6ttrirnyysel6kkeet
kasvussa
Kuviosta 1 ilmenee eldkkeen-
saajien osuus kaikista vakuu-
tetuista ikEluokittain yksityi-
sen selctorin ty6eliikejiirjestel-
mdssi. Vuoden 1991 tilantees-
sa Qoka ei sanottavasti poik-
kea tdmdn hetkisestd) koros-
tuu erityisesti 61-64-vuotiai-

" 
den korkea osuus. Nimd iki-

.f luokat ovat piiisseet osallisiksi
{ sekd ty6tt6myyseldkkeiden
! huippukaudesta 1980-luvun
I alkupuoliskolla etti yksil6l-

lisen varhaiseldkkeen fuIosta
vuonna 1986.
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Viime vuonna tdhdn jouk-
koon my6nnettiin listiksi ty6t-
tSmyyseldkkeitd m66r6, joka
pysiihdytti pitkddn j atkuneen
ty6tt6myyseliikkeiden vihe
nemisen. Eliikettd saavien
osuus niiissd ikAryhrnissd on-
kin kohonnut enndtysmiiisen
korkeaksi ja itse asiassa var-
haiselSkkeiden vol54rmin su-
pistuminen selittyy paljolti
niiiden ikdluokkien siirtyrni-
sellii vdhitellen vanhuuselEk-
keelle.

Kuviossa on huomioon otettu
kaiken lajiset omaan t;r&
uraan perustuvat eldkkeet
paitsi varhennettu ja lykiitfy
vanhuuselike. Ndin on voitu
65 vuotta tdyttdneiden katsoa
olevan 1 00-prosenttisesti el6k-
keellS.

Eldkkeensaajien osuudet eri
ikiryhmissii voidaan laskea
yhteen, jolloin tieddmme
kuinka rnonta kokonaista ik6-
Iuokkaa elAkeikiiii 65 vuotta
nuorempien eldkkeensaajien
md6rd vastaa,

Kun ndin laskettu ikiluokkien
luku viel6 vdhennetddn eld-
keidstd 65 vuotta, saadaan tie-
tynlainen keskimddrdinen
eliikeikd. Tdmd keski-ikd ei
suoranaisesti kuvaa eliikkeel-
le siirtyrrien tai eldkkeell6 ole
vien eliikkeelle siirtymisikdd
vaan varhaiseldkekannan vo-
lyymiii. Keskimdiiriiinen el6-
keikd se on kuitenkin siind
mielessd, ettd eldkkeensaajia
olisi yhtd paljon, jos kaikki lcy-
seistd ikiii vanhernrnat vakuu-
tetut olisivat eliikkeelld ja nuo-
rempia eldkkeensaajia ei olisi
lainkaan Qa ikiiluokat olisivat
lisiiksi keskeniiiin samanko-
koisia). Se siis pyrkii kuvaa-
maan varhaiselekeliiistymi-
sen astetta ikiiasteikolla.

Naisten
keskim66rdinen
elikeik6
korkeampi
Kuvio 2 esittdd keskim66rii-
sen eldkeiin kehittymistii yk-
sityiselld seliitorilla. TdmAn
hetkinen, osittain arvioihin
perustuva taso on noin yhden

Kuvio 1: Eliikkeensaajien osuus vakuutetuista
ikiluokittain, X

50 52 51 56 5E 60 62 64
lko (toyrlno vuorlno vuodon logusso)

Kuvio 2: Keskim6Eriinen elfikeiki vuosien
1980 - 1992 lopussa

lko Yuollno

't980 1982 198,1 1986 t988 ,1990 t992
Vuorl

Kuvio 3: Keskimiiriinen elikeiki vuoden
1991 lopuesa

lko Yuolno
6l

60,6

59,2 59,2

58,6
58.8

57,1

TEL LEL YEL M/EL Miehet Noiset

vuoden verran 1980-luvun
alun tason alapuolella, mikA
vastaa noin 50 0OO el6.kkeen-
saajaa. Jo ennen enndt5rs-
vuotta 1986 elS.keikA oli las-
kenut puolella vuodella pdi-
vdrahojen tasokorotuksen ja
varhaiseliikeikArajojen alen-
tamisen seurauksena.

Kuviossa 5 keskimddriiinen
eldkeik6 vuoden 1991 lopussa
on laskettu el6.kelain ja suku-
puolen rnukaan. Eliikeiki
ndyttdisi vaihtelevan lakien
v6lillii jopa enemmdn kuin
suhdanteiden mukaan. Laki-
kohtaisia lukuja on pidettdvd
vain suuntaa antavina, koska
vakuutettujen piiri on jaettu
lakeihin viimeisen toiminnan
perusteella. T!6voiman siir-
\ressd supistuvalta alalta eliik-
keensaajien osuus piiristd kas-
vaa ja keskimddrdinen eldke.
ike muodostuu alemmaksi
kuin mitd eldkkeelle siirtymi-
nen siniinsd edellyttdisi.

ANTERO A}IONEN
Eltihefiffuah.esht*sen

tilastoososton
piidltihhti
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PERUSKYSYMYKSISTA
AJAN KOHTAISIIN ONG E LM IIN

Varhainen el5keldisty-
minen on keskeisesti
esill6 Eliketuruakes-
kuksen uudessa tutki-
musohjelmassa. Muita
aiankohtaisia ja kiircel-
lisi6 tutkimuskohteita
ovat tytintekijtiiden el5-
kevakuutusmaksu ja
Euroopan yhdentymis-
kehitys.

IUSSI VANAMO
Eltiketuruohcskuhsen

tuthimu.spririllihki)

28

Uusi
tutkirnusohjelma
ElSketurvakeskuksen tutki-
mustoirninnan tavoitteena on
tuottaa eldkejdrjestelmin ke-
hittimisessi tarvittavaa tietoa
sosiaaliturvan toimivuudesta
ja siini esiintyvistE puutteista.
Sen pitdisi my6s pystyd enna-
koirnaan niitii ongelmia, joita
jiirjestelmii joutuu tulevaisuu-
dessa kohtaamaan. Tutki-
muksen painopiste on sosiaa-
litieteissd. Kansantaloudelli-
sen tutkimuksen osuutta pyri-
t56n kuitenkin lisddm66n.

Eldketurvakeskuksen edelli-
nen tutkirnusohjelma oli vuo
delta 1988. SiinA mEdritellyt
tutkimushankkeet on nyt to-
teutettu tai ainakin saatu p66-
t6svaiheeseen.

Uutta ohjelmaa alettiin val-
mistella viime vuoden alussa.
Kesdlld t5r6markkinajdrjest&
jen ja eldkelaitosten edustajat
saivat tutustua siihen ja esit-
tii6 siitii mielipiteensS. Eliike
turvakeskuksen hallitus hy-
viiksyi tutkimusohjelman lo.
kakuussa 1992.

Ohjelma on laadittu vuosille
1993 - 1995 eli kolmeksi vuo
deksi. Se on tutkimusty6n
kannalta lyhyt, mutta yhteis-
kunnallisen tilanteen kannal-
ta katsottuna melko pitkd ai-
ka. Tdstd syysti ohjelmaan on
suhtauduttava hiukan va-
rauksellisesti. Ylldttdvdt muu-
tokset eldkejdrjestelmissi ja
sen ympdrist6ssi voivat
muuttaa tutkimusty6n paino-
pistettd tai aikataulua.

Samasta syystii ohjelmaan
otettuja tutkimusaiheita ei ole
haluttu m66ritell6 liian sito-
vasti. Ajankohtainen tilanneja tutkimukselliset intressit
voivat vaikuttaa sekd tutki-
musten suuntaan ettd niiden
laajuuteen.

Varhainen
el6kel6istyminen
Pako elikkeelle on yksi keskei-

sistd eldkejirjestelrndd rasit-
tavista ongelmista nSrt ja rea-
listisesti ajatellen my6s tule.
vaisuudessa. Eliketurvakes-
kus on tehn5rt titd ilrni6td kos-
kevaa tutkimusty6ti jo muu-
taman vuoden ajan. T\rtkirnus
on kuitenkin ollut lyhytjdn-
teistd rnm. siiti syyst6, ettd
ElAkekornitea 1990 on tarrin-
nut nopeasti tietoa eriistd
rajatuista kysymyksisti.

Tdssd yhteydessd ker6ttyd ai-
neistoa kiytet66n kuitenkin
edelleen hyvdksi. Sitd sopivas-
ti tdydentdmdll6 voidaan
muun muassa saada selville,
miten ajan kuluminen ja suh-
danteiden muuttuminen ovat
vaikuttaneet ty6ntekij6iden
el6keasenteisiin.

Os a-aikaelEkkeen merkitys ja
sen hyvdksikiiyt6n mahdol-
lisuudet otetaan niinikiiAn 16-
hempddn tarkasteluun.

Palkansaajan
tyoelSkemaksu
ja ansiokehitys
Eldketurvakeskuksen osuus
kansantaloudellisen tutki-
muksen alueella on viime
vuosina rajoittunut maamme
taloudellisen kehityksen seu-
rantaan ja ptitit6ksenteossa
tarrrittaviin pikaisiin selvityk-
siin.

Meillii on kuitenkin jo usei-
den vuosien ajan kerdtty ai-
neistoa vakuutettujen ansio-
kehityksestd elinkaaren aika-
na. Sitd on tarkoitus hy6dyn-
t66 tarkastelemalla palkansaa-
jan tyoeliikemaksua sen valos-
sa.

Aineiston avulla voidaan
muun muassa arvioida, kuin-
ka paljon vakuutetut kaiken
kaikkiaan joutuvat maksa-
maan eldkkeistdiin, jos maksu
jtili pysyviiksi.

Samaan yhteyteen voidaan
liittiiii selvitys oman vakuu-
tusmaksun psykologisesta
merkit5rksestd ty6ntekij 6ille.

Ulkornaisten
eliikejiirjes-
telrnien tutkirnus
Eldketurvakeskus seuraa ul-
kornaisten elikej drjestelrnien
kehitysti ja julkaisee tiedottei-
ta niiden muutoksista. Aika
ajoin on teht5r laajoja yleisesi-
tyksid teollisuusmaiden el6ke-
jdrjestelmist6. Tete toimintaa
jatketaan, mutta tutkimusoh-
jelmassa ei ole tismennett5r
raportoinnin muotoa tulevai-
suudessa.

Viime vuosina on my6s tehty
perusteellista vertailevaa tut-
kimusta pohjoismaisten el6-
kejdrj estelmien muotoutumi-
sesta. Tdltd pohjalta pyritiiiin
selvittdmidn pohjoismaisten
sosiaaliturvaj 6 rj e stel m ien
mahdollisuuksia ja ongelmia
yhdentyvdssii Euroopassa.

Ajankohtaiseen sosiaali- ja eld-
kepoliittiseen keskusteluun
syvennytdin niinik66n poh-
joismaisten eldkejdrjestel-
rnien analyysin kautta. Sosiaa-
liturvan keskeisii kdsitteitd
voidaan selventSd tarkastele
malla pohjoismaisia jiirjestel-
mid historiallisesti ja selvit-
t6m6llii niiden sosiaalipoliit-
tisia pemsteita.

Kansalaisten
rnielipiteet
sosiaaliturvasta
Eliketurvakeskus on vuosien
mittaan tehnyt useita tutki-
muksia siiti, mitd kansalaiset
aj attelevat eldketurvastaan, ja
rniten hyvin he sen tuntevat.

Vuonna 1991 t6llainen haas-
tattelututkimus tehtiin suppe.
alla kysymyssarjalla, joka
suunniteltiin toistettavaksi
sellaisenaan parin vuoden v6-
lein. Niin on tarkoitus selvit-
tii6 asenneilmaston vaihtelua
ja pitkiin ajan kehityssuuntaa.

T\rtkimusohjelman mukaan
seuraava kyselykierros tehtii-
siin vuonna 1994. T\rtkimuk-
sen aikaistaminen saattaisi
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kuitenkin olla perusteltua,
koska sosiaalipolitiikassa
n6yttiiii juuri nyt tapahtuvan
suuria muutoksia.

Mielipiteiden kartoituksesta
on paljolti lcysymys my6s yrit-
tiijien elAkkeelle siirtymistd
koskevassa tutkimuksessa, jo-
ka on otettu tutkimusohjel-
maan yrittdjiijiirjest6jen aloit-
teesta.

Muu
tutkimustoirninta
Eliketurvakeskus on osallis-
tunut ty6eldkelaitosten var-
haiskuntoutuskokeiluun te-
kemdllti tutkimuksen kokei-
lun ensimrndisestd vaiheesta.
Se on eriiiinlainen alkuselvi-
tys kuntoutukseen hakeutu-
neista. Jatkotutkimus tehd66n
kahden tai kolmen vuoden
kuluttua, jolloin lienee mah-
dollista arvioida my6s var-
haiskuntoutuksen kustan-
nus/hy6tysuhdetta.

T!6eliikejiirjestelmilt6 on
usein toivottu alctiivisempaa
kiinnostusta vanhusvdeston
asemaan. Koska vanhuksia
koskevia tutkimuksia teh-
d6dn runsaasti eri tahoilla,
Eliketurvakeskuksen ei kui-
tenkaan kannata kiyttiid re-
surssejaan itseniiseen van-
hustutkimukseen. Sen sijaan
tutkimusohjelma antaa mah-
dollisuuden osallistua van-
hustutkimukseen yhteisty6s-
sd viranomaisten tai alan jdr-
jest6jen kanssa. Parhaillaan
Eldketurvakeskus ja Vanhus-
ty6n Keskusliitto suunnittele.
vatkin yhteistd tutkimusta el6-
keldisistd ty6voimareservinS.

T\rtkimus elikeotteen tarkoi-
tuksenmukaisuudesta on jo
jonkin aikaa ollut suunnitteil-
la. Sillii pyritiiiin selvittdmddn
vakuutetuille ldhetettdvdn
eldkeotteen luettavuutta ja
Srmmdrrettdvyyfte ja korjaa-
maan otteeseen mahdollisesti
jd6neitd puutteita.
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YRITYSTENtt

ELAKEKUSTANNUKSISSA
EROT PIENIA
Vuonna 1991 tytinanta-
iat maksoivat keski-
mddrin 17,1 prosentin
suuruista tytielSkeva-
kuutusmaksua. Maksu
sisiltdfr tyrinantaiien
maksamat TEL-perus-
turvan, LEL:n ja TaEL:n
mukaiset vakuutus-
maksut. Toimialoittain
vakuutusmaksut vaih-
telivat keskimd5rin vd-
hdn.

EIIA
KAIPAINEN-
PERTTUI.A

Eliih e hrt t oh.e skt*s en
matsmaatihho

IUKKA I.AMPI
Eltiheturuokeskuhsen

tilnstotutkija
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KeskimfiSriinen maksettu pe.
rusturyan mukainen TELva-
kuutusmaksu oli 17,0 prosent-
tia, LEl-vakuutusmaksu oli
18,2 prosenttia ja TaELvakuu-
tusmaksu oli 14,0 prosenttia
palkoista.

Edelld mainitut prosentit ovat
per6isin El6keturvakeskuk-
sen uudesta tilastosta, joka si-
s6lt66 yritysten eldkekustan-
nuksia toimialoittain. Tflasto
tullaan tekemdAn vuosittainja ensimmiiinen tehtiin ko-
keiluluontoisena vuoden
1991 elikekustannuksista.

El6kekustannustilasto sisdl-
t66 tietoja tilastointivuonna
yritysten maksamista lopulli-
sista TEL, LEL ja TaELvakuu-
tusmaksuista. Vakuutusmak-
suissa on huomioitu yritysten
saamat hyvitykset. TELva-
kuutusmaksuissa on mukana
my6s TELeliikesiiiiti6iden ja
-kassojen kannatusmaksut.
Taulukot on laadittu toimiala-
kohtaisesti yrityksen kokoluo.
kan mukaan. Keskim66rdis-
ten kustannusten lisdksi tilas-
toidaan my6s kustannusten
hajontaa.

Tilasto sisilt66 tietoja yntys-
ten pakollisista perusturvan
mukaisista ty6eldkevakuutus-
maksuista. Kuitenkin esimer-
kiksi elSkeiSn alentamisesta
johtuva maksu on perustur-
van mukaista maksua ja se on
siis mukana tilastossa. Tllas-
tossa ovat rnukana rny6s pe-
rusvakuutuksen maksuihin
sisdltyvdt kertamaksut muun
muassa el6kei6n alentami-
nen.

Yritysten maksamia elikekus-
tannuksia on tdhdn mennessE
tilastoinut ainoastaan Elinkei-
noelim6n T\rtkirnuslaitos,
ETL& joka kerdii muutaman
vuoden vdlein ty6nantajilta
tietoja teollisuusyritJrsten v6-
lillisistd ty6voimakustannuk-
sista, my6s ty6eldkemaksuis-
ta.

El6keturvakeskuksen tilas-
toon kAytetddn eldkej64'estel-

mdssi valmiina olevia tietoja,
joten yrityksilt6 ei tarvita lis6-
tietoja.

Mukana liki
157 000 yrityste
El6kelaitosten vakuutuskoh-
taisia tietoja oli l6hes 170 000
vakuutuksesta. NdmE yhdis-
tettiin yrityskohtaisiksi el6ke.
laeittain. LY-tunnuksella yh-
distyi noin 11 500 vakuutustaja nimelld noin 1 000. Ndin
tilasto muodostuu liki 157 000
yrityksen vakuutusmaksutie
doista.

koista samansuuruisena pro-
senttina. Vuonna 1991 tdmdn
maksun suuruus oli 17,2 pro-
senttia palkoista ilman hyvi-
tyksie. Vuonna 1991 nuorten
vakuutusmaksussa oli voi-
massa alennus, jolloin alle 24
vuotiaiden osalta maksu oli
13,5 prosenttia palkoista il-
man hyvityksifi.

Suurty6nantajien kokonais-
maksu riippuu vakuutetun
idstd niin, ettd se on vanhoilla
korkearnpi kuin nuorilla. Li-
siksi maksuun vaikuttavat al-

T!6ntekij6iti TELvakuutus-
ten piirissd oli noin l,l rniljoo-
naa. N6istd 38 prosentLia ty6s-
kenteli pienty6nantajan
(ty6ntekij6itii 1 - 49) ja 62 pro
senttia suurty6nantajan
(ty6ntekij6itii viihint66n 50)
palveluksessa.

Noin 109 000 TELty6nantajas-
ta 98 prosenttia oli pienty6n-
antajiaja loput kaksi prosent-
tia suurty6nantajia.

Vuoden 1991 tilastosta puut-
tuu joitakin TELty6nantajia
niin, ett6 koko TELpalkka-
sumrnasta noin 97 prosenttia
on rnukana. LEL ja TaELtie.
dot ovat melko tiydelliset.

TELmaksuun
vaikuttavat
tekijiit
Alle 50 ty6ntekijiin yrityksiltn
TtsLvakuutusmaksu peritSdn
kaikkien ty6ntekij6iden pal-

kavat ty6tt6myyselikkeet ja
yli 300 ty5ntekijdn tydnanta-
jilla myds alkavat ty6kyvlrtto-
myys- ja yksil6lliset varhais-
elEkkeet. Vuonna 1991 esi-
merkiksi 5O-vuotiaan maksu
oli keskirniidrin noin 15 pro-
senttia, 40-vuotiaan noin 16
prosenttia, S0-vuotiaan noin
21 prosenttia ja 60-wuotiaan
noin 25 prosenttia.

Kun ty6ntekij6itd on 500, va-
kuutusmaksuun sisdltyvd
ty6tt6myysosa m66rdytyy yk-
sinomaan t5z6nantajan omas-
ta ty6tt6myysmenosta, Kun
500 ty6ntekijin yrityksessd
joku joutuu ty6tt6miks i, ty6n-
antaja maksaa vakuutusmak-
suna pdiiorna-arvon, joka vas-
taa ty6tt6myyseld,kkeen alku-
m56rdn puolikasta. Esimer-
kiksi 60-vuotiaana ty6tt6-
rnyyseliikkeelle joutuvasta,
jonka elSkkeen suuruus on
6000 markkaa, ty6nantaja
maksaa p66oma-arvon puolik-
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Vakuutuskohtaiset tiedot jakautuivat
lain mukaan seuraavasti:
TELvakuutukset
LELvakuutukset
TaELvakuutukset

112 000
53 000

4 000

T!6nantajien maksamat palkkasummat

TELpalkat
mmk

122 600
11 600

500
LELpalkat
TaELpalkat

Yhteensd 134 700



kaana noin 150 000 markkaa.
Kun ty6ntekij6it6 on 50 - 300,
ornavastuuaste kasvaa ty6nte.
kijAluvun mukaan. T!6nanta-jalle tulee ty6ttomyyseldk-
keestd kustannuksia vain, jos
ty6tt6myyseldkkeen perustee-
na ollut ty6suhde on kestdnSrt
vdhint66n viisi vuotta.

Y-li 300 ty6ntekijiin suurt;rdn-
antajilla tulee i6std riippuvan
maksun ja itse kustannetta-
van t5rdttomJrysmenon lisdksi
my6s ty6kyvytt6myysel6k-
keisti omavastuuta, joka on
tdydellinen 1000 ty6ntekijiin
ty6nantajilla. |os 1000 ty6nte-
kij?in yrityksessii sattuu ty6ly-
vyttdmyystapaus, tyonantaja
maksaa kerralla koko ty6ky-
vytt6myyseldkkeestd synty-
van menon Paaoma-arvon.

LEL ja TaEL
vakuutus-
maksujen perintd
LEL ja TaELvakuutusmaksut
peritiidn kaikkien ty6ntekij6i-
den palkoista samansuuruise.
na prosenttina. Vuonna 1991
tosin oli vielS voimassa alle
24-vuotiaiden maksunalen-
nus. Vuonna 1991 LELvakuu-
tusmaksu oli 19 prosenttia
palkasta vdhintiiin 24vuoti-
ailla ja sita nuoremmilla 15,5
prosenttia. Vastaavat TaELva-
kuutusmaksut olivat 14 pro.
senttia ja 13,3 prosenttia pal-
kasta.

Vakuutusrnaksu-
poikkearnat pieniii
Tilaston mukaan keskimSd-
riinen TELvakuutusmaksu-
prosentti vuonna 1991 oli 17,0
prosenttia, kun taas keskirndS-
riiiseksi TELvakuutusmak-
suksi oli syksyllii 1990 vahvis-
tettu 16,9 prosenttia. My6s
LEL:n ja TaEL:n mukaiset
maksuprosentit olivat odotus-
ten mukaiset. Keskimdiirdiset
vakuutusmaksuprosentit las-
kettiin palkkasummalla pai-
nottaen. Tilaston vakuutus-
maksu sisiltdd kertamaksut ja
muun muassa eldkeidn alen-
tamisesta johtuvat maksunko-

rotukset, joita ei ole mukana
vahvistetuis sa maksutasoissa.

Vakuutusmaksut eivit vaih-
delleet toimialoittain merkit-tivdsti. Vaihtelun iiiiripiiiit,
tietoliikenne (L5,7 n ja kulje-
tus (18,9X), olivat lEhinnd
poikkeuksia. Vaihteluun vai-
kuttavat ldhinna toirnialan
ikdrakenne, suurten yritysten
ty6kyvytt6myystapaukset ja
mahdolliset tilastointivuo-
teen kohdistuvat suuret kerta-

maksut. My6s silloin, kun toi-
mialalla ty6skentelee paljon
LEL:n mukaan vakuutettuja,
niin LELvakuutusmaksupro.
sentin painoarvo kasvaa
(esim. rakentaminen).

Toimialan sisiinen yrityskoh-
tainen vaihtelu oli runsaam-
paa. Osittain selit5rksen6 on
keskim6.6r6.isen vakuutus-
maksuprosentin laskentatapa,
jolloin yhdenkin suuren yri-
tyksen poikkeava maksu voi

vaikuttaa merkittevesti toirni-alan rnaksun keskiarvoon.
Muut syyt ovat samoja kuin
edelld mainitut.

Vakuutusmaksujen poikkeaminen keskimaErdisestE
17,1 X:sta eriillE toimialoilla

fietoliikenne

Majoitus- Ja ravitsemist.

Kiinteist& ja vuokrausp.
Kauppa

Palvelut liikeelimille
Terveyden- ja sairaanhoitop.

Rahoitus- ja vakuutust.
Teollisuus
Rakentaminen

IErjest6toirninta
Kuljetus

-2 -1,5 -1 -0,s 0 0,5
%-yksikko

1 1,5 2

Maksuprosentin poikkeama keskimiiriisestd toimialakohtaisesta
maksuprosentista er6ill6 toimialoilla

tydnantaj ie n maar d., o/o

60

50

40

30

20

10

0
- -1,5 -1,5 - -0,5 -0,5 - 0,5 0,5- 1,5 1,5-

%-yksikk6
I Kauppa (16,6DI Teollisuus (L7,2n I Rakentaminen (17,5D

Suluissa toirnialan keskimddr6inen maksuprosentti
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Rintamaveteraanien viihim-
mdiseldketoimikunta sai maa-
liskuussa valmiiksi suunnitel-
mansa veteraanien elAketason
kokonaisratkaisuksi. Sen mu-
kaan ylimddrdistd rintamali-
s56 korotettaisiin siten, ett6
pelkdn kansaneldkkeen saajal-
le maksettava lisd kohoaisi 45
prosenttiin kansaneldkkeen li-
s6osasta.

Sen mukaan esimerkiksi yksi-
niisen, toisessa kuntaryhrnds-
sd asuvan viihimmiiiselAke
nousisi 387 markalla ja el6k-
keen mddrd olisi 5 455 mark-
kaan kuukaudessa. Korotusta
saisijoka viides elossa olevista
250 000 rintamaveteraanista.
Yli 1 000 markan tyoeldkkeen
ansainneet veteraanit saisivat
tJ{.fye ny\riseen lisiidn, joka
on 25 prosenttia asianornai-
selle maksettavasta kansan-
elSkkeen lis6osasta.

mukaan vdhirnmdisellkkeen
korottamista ei voida perustel-
la eldkepoliittisilla ndkdkoh-
dilla, koska vaatimus rintama-
palveluajan hyviiksilukemi-
sesta tyoeldkkeeseen oikeutta-
vaksi ajaksi on tullut toteute'
tuksi jo veteraanin nylgrisessd
viihimmdiseliikkeessd. |os kui-
tenkin veteraanien eldketur-
vaa halutaan arvostussyistd
parantaa, suunnitelma tarjoaa
tiihiin toteuttamiskelpoisen
mallin.

Nopeasti vdhenev66 veteraani-
joukkoa koskeva uudistus tuli-
si tdllSin toteuttaa etusijalla
rnuihin eldkemenoja lisSdviin
hankkeisiin ndhden ja talou-
den sallimissa puitteissa mah-
dollisesti kahdessa vaiheessa.
Kuluvan vuoden tilanteen
mukaan lasketut lisikustan-
nukset olisivat 94 miljoonaa
markkaa vuodessa.

Antero Nunen
Vt. os
rdldn

astopddllikkd forma Pe-
j ohtarnan toirnikunnan

KATTAVAXASXTRI+
KANSAINVALISESTA
SOSIAALITTIRVASTA
Kansainvdlinen sosiaaliturva
on nyt saatu yksiin kansiin.
Ylitarkastaja Matti Kari sosiaa-
li- ja terveysministeri6std on
laatinut asiaa koskevan kiiy-
tdnn6nl6heisen kdsikirjan.

Kansainvilinen sosiaaliturva -
kirja on suunnattu kdytdnn6n
tietojen tarvitsijoille: neuvojil-
le, henkil6itd ulkomaille lii-
hettdville yrityksitle, yksityi-
sille henkil6ille. Kirjassa kuva-
taan sosiaaliturvan miSrdyty-
mist6 erilaisissa kiyt6nn6n ti-
lanteissa. Ndk6kulma on ta-
vallisen ihmisen tai yrityksen.

-Kun liikkuminen rnaiden vd-
lillii lis66ntyy, sosiaaliturvaoi-
keuksien saamista ja sdilyttii-
mistd koskevat kysymykset
muuttuvat yha merkittii-
viimmiksi my6s kdytdnn6n
tasolla, Matti Kari muistuttaa.

Kirja jakautuu kolmeen koko-
naisuuteen. Ensimmdisessti
osassa tarkastellaan kansain-
vilisen sosiaaliturvan perus-
teita, historiaa sekd yhteis-
toimintaa maiden ja j6rjest&

jen vdlilki. Toisessa, laajim-
massa osassa annetaan kdy-
tiinn6n tietoa kansainvdlisestd
sosiaaliturvasta eri tilanteissa:
Suomesta liihdettAessi ja Suo
meen tultaessa. Kirjan kol-
mannen osan muodostavat
liitteet. Mukana on mm.
ETK:n Sinikka Laitisen laati-
ma eri maiden tiiydentdvdd
sosiaaliturvasysteemii koske
va kartoitus.

-|oissakin rnaissa tdydentdvd
sosiaaliturva on lakisidteistd,
pakollista turvaa tdrkeimpi.
Tiistd huolirnatta t6rn5 tiiyden-
tdv56 sosiaaliturvaa koskeva
kartoitus on ensirnrnAinen la-
jissaan, Matti Kari huomaut-
taa.

Matti Karin mukaan kirjalla ei
ole esikuvaa sen enempiid ul-
komailla kuin Suomessakaan.
HSnen mukaansa kirja syntyi
puhtaasti "rakkaudesta aihee.
seen".

Suomen itseniisyyden
rahaston rahoittamaa
myy Painatuskeskus Oy,

juhla-
kirjaa
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TIBDOKSI

UUSI ESITB
TYONANTAIILLE

Yksityisen ty6nantajan mak-
suvelvollisuuksia selostetaan
aivan uudessa esitteessii. Ai-
kaisemmin esitteen teksti jul-
kaistiin monisteena.

Miten jdrjest6n ty5ntekij6ille-
ni lakisddteisen ty6el6keva-
kuutuksen -esite on tarkoitet-
tu ensiavuksi tydnantajille.
Siihen on koottu ty6nantajan
lakisdiiteiset ty6eliike- ja sosi-
aaliturvarnaksut vuonna
1995.

Esite on julkaistu my6s ruot-
siksi. My6hemmin kev66ll6 se
ilmestyy englanniksi.

EIAKETIETOA NUMEROINA L992
.KORTTI ON ILMESTYI\IYT

TTY6NYI,LISTA
PALAUTETTA
Eliketurvakeskuksen laki-
osasto kiitteA ty6elEkelaitok-
sia my6nteisesti suhtautumi-
sesta osaston tekemdSn palve.
lukyselyyn. Saatu palaute on
ollut hy6dyllist6 ja osastolla
on ryhdyty palautteen mu-
kaisiin toirnenpiteisiin palve
lujen edelleenkehittAmiseksi.

Lakiosasto toivoo, ett6 osaston
palveluista voidaan jatkossa-
kin keskustella yhdessd el6ke-
laitosten kanssa.

ENNATYSMAARA
LUOPUMISEI.AKKErIA
Maatalousyrittiijien elSkelai-
toksen viimevuosista toimin-
taa leimasi muun muassa vil-
kas luopumiseldkkeiden ha-
keminen.

Varsinkin vanhuus- ja ty6}cy-
vytt6myysel2ikkeellS olevat
viljelij?it hakivat vilkkaasti
luopurniseldkkeitii, koska luo-
pumiselikelain voimassaolo
peettyi vuodenvaihteessa. Ha-
kemus tuli l6hes B 000 tilalta.
Vuoden 1992 luopumisten pe
rusteella eldkkeen sai 11 000
viljelijd6.

Eldketietoa numeroina 1992
-kortti sisiiltdd keskeisiS tietoja
tyoeliikkeistd, sosiaalimenois-
ta, kansantaloudesta ja vdes-
t6std. Vuoden 1992 vakuutus-
maksutulo ja -meno sekd vas-
tuuvelka on siind arvioitu.
My6s luottovakuutusta koske
via lukuja l6ytyy kortista.

Kortissa on tietoja keskim66-
rdisistti kuukausiel6kkeistd
lakikohtaisesti. Mukana on
esimerkkejii kokonaiseldk-
keestd.

Korttia voi tilata maksutta el6-
keturvakeskuksen postitta-
mosta.

KANSAT.ATSEN XAS TXIRIA
TIETOVERKOSSA
Valtiovarainministeri6n toi-
mittama ja kirjana julkaistu
"Kansalaisen kdsikirja" on nyt
yleisessd tietoverkossa jatku-
vasti ajantasaistettuna.

Kansalaisen kiisikirja on kaik-
kien julkisten palvelujen
opas. Se on niin kansalaisten
kuin yritysten kdytettdvissd.
Mikrotietokoneen tai piiiit-
teen avulla siitd voi hakea tie
toja ja neuvoja asiointimah-
dollisuuksista ja menettel5rta-
voista. fos omasta tietokonees-
ta on yhteys puhelinverk-

koon, niin yleisen tietoverkon
palveluja voi kiiyniiii kaikki-
alla Suomessa. Tietoja p66see
helpoimmin etsimiidn Tele-
Sammon tai Infotelin kautta.

Opastietojen sdl-k6inen kiyt-
t6 maksaa nyt noin markan
minuutilta. Markasta 40 pen-
nid on tietokannan keyftG
maksua ja loput puhelinlai-
tosten korvausta.

Tiimiin vuoden aikana kdsi-
kirj asta ilmestyy hyperkirja.
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VAKO:n ptiiitoksiti

JALKAPALLOILIJA
EI OLLUT TYOSUHTEESSA

JALKAPALLOSEURAAN

Pclaa.jasol>imlrs
X pelasi jalkapalloa rnesta-
ruussarjan seurassa, HEn oli
tehnyt seuran kanssa kirjalli-
sen sopirnuksen kahden vuo-
den ajaksi. Sopirnuksessa X si-
toutui pelaamaan ja har;'oitte.
lemaan jalkapalloa seuran
valmennusjohdon mdiriys-
ten mukaisesti joukkueessa,
jonka seuran johto ilmoittaa.

Seura rnaksoi X:lle urheilija-
palkkiota, josta perittiin en-
nakkoperintdlain 6 S:n mukai-
nen ennakonpidiitys. Sopi-
muksessa seura ja X totesivat
my6s, etti sopirnus ei ole tyG
sopimus eikd X:lle suoriteta
vuosilomakorvauksia. Ndin
ollen my6skddn TELvakuu-
tukset ja -laki eivdt sopimuk-
sen mukaan liittyneet siihen.

X ei saanut harrastaa muita
urheilulajeja ilman seuran lu-
paa. Hiin ei mydskdin ilman
seuran lupaa saanut osallistua
muihin kuin oman seuran,
Suomen Palloliiton tai falka-
palloliigan otteluihin. Pelaaja-
sopimus velvoitti X:n vapaa-
aikanaan my6s tavanomaista
sdiinndllisempiin eliiminta-
poihin.

Sopimukseen liittyvdn pelaa-
japalkkkiosopimuksen mu-
kaan palkkio maksettiin piste
rahana ottelukohtaisesti. Pis-
terahan suuruuteen vaikutti,
oliko pelaaja mukana avaus-
kokoonpanossa vai vaihto.
penkillii. Pisterahaa taattiin
kuitenkin tietty markkam66-

rd pelikaudessa. Sen mdiirddn
vaikutti my6s joukkueen lo-
pullinen sijoittuminen sarjas-
saan. X:lle ei korvattu erikseen
urheilemisesta aiheutuneita
kustannuksia.

Ekikettrnrakeskuksen
so\/eltam i s ratker i sr r
Eldkelaitos pyysi Eldketurva-
keskusta ratkaisemaan, kuu-
luuko X ty6eldkelakien piiriin
siltd osin kuin hdn on pelan-
nut jalkapalloseurassa.

Eldketurvakeskuksen mieles-
td X oli ty6suhteessa seuraan,
koska hdn ty6skenteli sopi-
muksen perusteella seuralle
sen johdon ja valvonnan alai-
sena vastiketta vastaan. TIG
suhdetta puolsivat muun mu-
assa seuraavat seikat.

T!6sopimus voidaan tehdd
kaikenlaisesta ty6stii. X oli pe.
laaj asopirnuksessa sitoutunut
pelaamaan ja harjoittelemaan
jalkapalloa.
X:lld oli henkil6kohtainen
ty6ntekovelvollisuus. Pelaa-
misen taloudelliset tulokset
tulivat vdlitt6mdsti seuran hy-
vdksi pSSsylippu - ynn6 mui-
den tulojen muodossa. My6s
pelaajien t5r6panosta ja pelin
tulosta seke menest5,'rniseen
liittyviid mainetta tarkastel-
laan ensi sijassa seuroittain. X
puolestaan sai ty6stddn vastik-
keen takuupalkkana ja piste.
rahoina.

T!6suhteessa ty6nantajalla

on oikeus johtaa ja valvoa
ty6ntekijdn ty6suoritusta (di-
rektiooikeus). ft6nantajalla
on oikeus m66riitd t5r6n suo-
ritustavasta, laadusta ja laa-
juudesta sekd ty6n ajasta ja
paikasta. Hiinelld on my6s oi-
keus valvoa, ettii ty6 tehddin
annettujen mdir6ysten mu-
kaisesti.

Seuran ja X:n viilisessd sopi-
muksessa oli nimenomainen
direktiota koskeva m66rdys,
joka oli my6s k6ytdnn6ssii to-
teutunut, X oli sitoutunut pe.
laarnaan ja harjoittelemaan
seuran valmennusjohdon
mddrdysten mukaisesti seu-
ran osoittamassa joukkueessa.
Hdn ei saanut samanaikaisesti
pelata muun seuran lukuun
eik6 harrastaa muita urheilu-
lajeja.

Sopimuksessa olevalla totea-
muksella, ettd sopimus ei ole
ty6sopimus ja ettd TtsLvakuu-
tukset ja -laki eivdt liity siihen,
ei ElAketurvakeskuksen mie.
lestd ollut merkitystA, koska se
katsoi, ettd X:n pelaarninen to
siasiallisesti tiiytti kaikki ty&
suhteen tunnusmerkit. TEL:n
soveltamisalasiidnn6kset ovat
ehdotonta oikeutta eiki niistd
voida m6iirdt6 sopimuksella.
Iiliikclatrtakunrran
1 rii ii ttis
Eldkelautakunta kumosi EIA-
keturvakeskuksen p66t6ksen
jalkapalloseuran vaatimuk-
sesta. Eldkelautakunta piti X:n
jalkapallon pelaamista harras-

tustoirnintana ja siit6 makset-
tua palkkiota harrastustoi-
minnan tukemiseksi annettu-
na avustuksena.

VAKO:n piiiitt)s
El6keturvakeskus valitti el6-
kelautakunnan pddt6ksestd
hankkiakseen VAKO:n kan-
nanoton urheilijoiden ty6oi-
keudellisesta asemasta ja siten
rny6s heiddn kuulumisestaan
ty6elEkelakien piiriin.
VAKO kisitteli tdmdn periaat-
teellisen kysyrnyksen laajen-
netussa jaostossa. Valitus hy-
ldttiin 66nin 5-2. X:n ja jal-
kapalloseuran viilisen pelaa-
jasopimuksen, jalkapallon pe.
laamisen ja X:lle pelaamisesta
suoritettavan korvauksen
luonteen seki muut asiassa il-
menevdt seikat huomioon ot-
taen VAKO katsoi, ettd X:n pe
laaminen jalkapalloseuras-
sa ei muodosta TEL:ssa tarkoi-
tettua tydsuhdetta X:n ja seu-
ran vdlille.

VAKO oli ennen asian ratkai-
sua hankkinut X:n verotus-
tietoja kysSrmyksessd olleelta
ajalta sekii lausunnon pankil-
ta, jonka palveluksessa X sa-
manaikaisesti oli.

M itri rraktrutu soi kcr r s
sanoikaan
Siihen ndhden, kuinka peri-
aatteellisesta ja kauaskantoi-
sesta ratkaisusta oli kysymys,
olisi ollut suotavaa, ettii VAKO
olisi perustellut pAit6stddn

34 tf Ot,L,rXt, otl:

Jalkapallon pelaaminen
jalkapalloseurassa ei
muodostanut TEL:ssa
tarkoitettua ty6suhdet-
ta pelaajan ja seuran vi-
lille. VAKO:n p5Sttis n:o
9068/9Utt99, Postitettu
18.2.1993, tietopankis-
sa).



seikkaperdisemmin. Nyt jae
lihinnd arvailujen varaan se,
mikd pelaajasopimuksen, pe.
laamisen ja siitd suoritetun
korvauksen luonteessa oli sel-
laista, mik6 esti tlr6suhteen
tunnusmerkist6n toteutumi-
sen. fa mitA olivat muut asias-
sa ilmenneet seikat?

Vaikka VAKO ei yhtynytkiiiin
eldkelautakunnan pemstelui-
hin, on ounasteltavissa, ett6
senkin mielestii pelaaminen
on tdssd tapauksessa ollut
enemmAn harrastusluonteis-
ta kuin ty6oikeudellisen joh-
don ja valvonnan alaisena teh-
tyti ansioty6tii. Selvittihdn
VAKO tarkemmin sek6 X:n
ansioita ettd ty6suhdetta
pankkiin. Pankki maksoi X:lle
ty6ehtosopimuksen mukaista
palkkaa, josta vihennettiin ot-
teluihin ja ha4'oituksiin kulu-
nutta aikaa vastaava palkka.
Pankin ty6ntekijiit olivat va-
kuutetLuj a my6s vapaa-aikana
sattuvien tapaturrnien varal-
ta.

Vaikka pelaajasopimus oli X:n
kannalta taloudelliselta mer-
kitykseltdAn huomattava, ei
h6nen ty6suhteensa pankkiin
ollut vain ndenniinen. Pankki
ei tukenut my6skddn jalkapal-
loseuraa taloudellisesti.

Pddtdkselld ei ole ratkaistu
sitii, etteik6 joukkuelajeissa
voisi olla my6s ty6suhteisia
urheilijoita. Toisaalta urhei-
lun pitdmistd harrastustoi-
mintana ei estd se, ettd seura

maksaa urheilijalle s66nn6lli-
sesU palkkioita, jotka ovat
merkittdvfi osa hdnen toi-
meentuloaan.

Mit"en tiistii etecnpiiin
X:n kaltaiselle joukkueurhei-
lun harrastajalle ei siis tarvitse
jatkossakaan jiirjest6ti TEL,-el6-
keturvaa, miki6 saanee seurc
jen taloudenhoitajat huokai-
semaan helpotuksesta. Ehk6-
pd urheilijoita itse66nkin tyy-
dyfted tieto, ettd hekin ndin
viilttyvdt eldkevakuutusmak-
sulta, jonka suorittamiseen on
nykyisin velvollisuus myos
ty6ntekijtillii. Nuoren ihrnisen
ajatuksissa on tavallisesti ko.
vin vdhdn sijaa tulevaisuuden
eldketurvalle.

]os kysymyksessd on selviisti
arnmattirnainen toiminta, on
se ansiot5r6td, jota lakisddtei-
nen ty6eliiketurva koskee. Esi-
merkiksi ulkomaiset pelaajat,
joita seurat ovat palkanneet ri-
veihinsd, ovat yleensd amrna-
tikseen pelaavia. Heille anne.
taan usein kdytt66n my6s
asunto ja auto.

\rosuhteessa seuraan on
myos s.ellainen yrheilija, joka
on soprnut tolrnrvansa seuras-
sa valmentajana urheilemi-
sen ohella.

Yleiset tuomioistuimet ovat
antaneet joitakin piiiit6ksiii,
joissa urheilijan on todettu
olevan t5r6suhteessa. Niissd ta-
pauksissa, joissa tdmd kantajiiti pysyviiksi muutoksenha-

usta huolimatta, on urheilijal-
le jiirjestettdvd my6s TEL:n
mukainen eldketurva.

Paraikaa on eldkelautakun-
nassa vireilld joukko valituk-
sia, jotka koskevat urheilijoi-
den ty6oikeudellista asemaa.
Kysyrnyksessd ovat till6 ker-
taa jSd.kiekkoilijat ja koripal-
loilijat. On ilmeisti, ettd ndistd
ainakin suornalaiset jiiiiviit
harrastelijoiksi.

HELENATAPIO
Eltiheturuoheshuksen

lnhiososton
aprilais o s ost op ddLihhii
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Eleikelautakttnna n piiiitoksiti

II

TYONANTAJA
EI JOHTANUT EIKA VALVONUT

KOTIOMPELIJOITA
Eldkelautakunta ratkai-
si 8.12.1992 tAysistun-
nossaan kaksi valitus-
asiaa, joissa oli kysy-
mys siit6, ovatko ko-
tiompel ijat TEL-tytisuh-
teessa. Molemmissa
asioissa pdddyttiin iti-
nestyksen jdlkeen sii-
hen, ettii tytttii ei ollut
tehty ty<inantajan joh-
don ja valvonnan alai-
sena ja ettei TEL sen
vuoksi tullut sovelletta-
vaksi.

A I(Y:n pemstevalitus
(EL 3294/e2)
ETK:n tarkastuksen perusteel-
la eldkelaitos oli tammikuussa
1991 toimittamassaan mak-
suunpanossa m66rdnnyt A
KY:n maksettavaksi sen palve.
luksessa piSasissa vuonna
1980 olleiden kotiompelijoi-
den TELvakuutusmaksuja
noin 50 000 markkaa.

A KY:n edustaja teki peruste
valituksen eldkelautakunnal-
le ja vaati maksuunpanon ku-
moamista. HAn katsoi, etteivdt
kotiompelijat kuuluneet TEL
vakuutuksen piiriin, koska
heille maksettiin lomakor-
vauksetkin jokaisen palkan
yhteydessi kuukausittain. Ko-
tiompelijoille maksettiin palk-
kiot tehtyjen miiirien perus-
teella. He olivat voineet itse
jaksottaa ty6nsA ja tehdd sen
vaikka pdivdssd tai viikossa.
T!6jaksojen vdliin oli saatta-
nut jiiiidd useamman viikon
vtili.

Eldkelaitos totesi vastinees-
saan, ettd ty6n tekeminen ko-
tona ei muuta tydskentelyn
ty6oikeudellista luonnetta,
mikiili ty6skentely muutoin
tAytted ty6suhteen tunnus-
merkist6n. Kotiompelijoiden
ty6suhteet kuuluvat TEL:n
piiriin ja maksuunpano on oi-
kein mddrdtty. ElSkelaitos
esitti valituksen hylk66mist6.

My6s ETK katsoi lausunnos-
saan, ett6 valitus tulisi hyl6t6.
ETK:n kannan mukaan ornpe.
Iijoiden, jotka ty6skentelevdt
kotona, kiiytt6viit ty6n teettS-
jin materiaaleja ja tekevit tii-
min m66r6ysten mukaisia
tuotteita, on vakiintuneesti
katsottu tekevdn ty6t6 ty6suh-
teessa. Kotiompelijat tekevdt
henkil6kohtaisesti ty6tii toi-

sen lukuun sopimuksen pe
rusteella. Kotona tehtiv6 om-
peluty6 on sellaista, ettd se te.
kee mahdolliseksi ty6nanta-
jan direktio-oikeuden kiyt6n.
Kdytinn6ssi ty6n johto ja val-
vonta toteutuu siten, etti
ty6nantaja antaa riittdvdn
yksityiskohtaiset ohjeet ty6n
suorittamisesta ja tarkastaa
valmiit tuotteet. Kotiompe-
lijat saavat yleensd kappale
palkan tekemist66n t6ist6.

Eldkelautakunta katsoi, ettd
asia oli puutteellisesti selvi-
tetty, ja palautti sen lisdselvi-
\rst6 varten eliikelaitokselle.
Eldkelaitoksen tuli hankkia
yksityiskohtainen selvitys A
KY:n palveluksessa olleiden
kotiompelijoiden ty6skente-
lystd, ty6skentelyyn liittyvistii
palvelussuhteen ehdoista ja
mahdollisista rajoituksista.

Iiankittuaan eldkelautakun-
nan p66t6ksessd edellytettyS
lisiselvitystii eldkelaitos uu-
disti kotiompelijoiden TEL
vakuutusmaksujen maksuun-
panon. Eliikelaitos katsoi han-
kitun selvityksen osoittavan,
ettd kotiompelijoiden tyos-
kentely oli tiiyttiinyt ty6suh-
teen tunnusmerkist6n.

Selvityksen mukaan kotiom-
pelijoille oli maksettu suorite
palkkaa ja vuosilomakoryaus-
ta, mutta ei kulukorvauksia.
Kotiompelijoiden oikeutta
ty6skennelli muille toimek-
siantajille ei ollut rajoitettu ja
he olivat saaneet A KY:td kuu-
lematta keyttea apulaisia, A
KY oli mddrdnnytviikon, jona
t6iden piti olla valmiit. Jos oli
ollut ilmeistS, ettei kotiompe.
lija pysy aikataulussa, hiin oli
yleensd ilmoittanut siitd niin
ajoissa A KY:lle, ettd ty6t oli
kyetty teettimddn jollakulla
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toisella. Kotiompelijoiden
tydn laatua oli jossain m6drin
valvottu. Kotiompelijat olivat
tehneet ty6td omilla laitteil-
laan. A KY oli toimittanut raa-
ka-aineet. Kotiompelijat olivat
hoitaneet kuljetukset. Heiddn
kanssaan ei ollut tehty kirjal-
lisia sopimuksia.

A KY valitti maksuunpanosta
todeten, ettei kotiompelijoi-
den t5r6skentely tiiytii ty6suh-
teen tunnusmerkist6E. Hei-
ddn tyoskentelyddn muille ei
ollut rajoitettu, ja heitd voi-
daan verrata tilausompelijoi-
hin, jotka tekevdt vastaavia
t6ite usealle eri taholle. A
KY:lId ei ollut ompelijoihin
ndhden mddrridmisvaltaa,
vaan pelkdstddn toivomus, et-
tii nimd tekisivdt sovitun kap
palemddrdn sovittuun pdi-
vii6n mennessd. Monta kertaa
kdvi niin, ettei kumpikaan toi-
vomus toteutunut. |okainennippu sovittiin erikseen, joten
mitiiiin jatkuvaa sopimusta ei
ollut.

Eldkelaitos esitti valituksen
hylkdiimistd viitaten hankki-
maansa selvit5rkseen sekd
edellisen valituksen yhteydes-
si annettuun vastineeseen ja
ETK:n lausuntoon.

Eldkelautakunta kumosi ko.
tiompelij oid en TE Lvakuutus-
maksujen maksuunpanon.
Ratkaisu tehtiin eldkelauta-
kunnan tAysistunnossa 65nes-
tyksen jdlkeen (12-7). Asiassa
esitetyn selvityksen perusteel-
la katsottiin, ettd kotiompeli-
jat eivdt ole \roskennelleet sil-
ld tavoin A KY:n johdon ja val-
vonnan alaisina, etti heitd oli-
si pidettdvd tlr6suhteessa ole.
vina tySntekij6ini. P65t6s ei
ole lainvoimainen.

Kotiornpelija B:n
valitus
(EL 97s/92)
Ompelija B oli pyyt6nyt eliike-
laitosta selvittdmddn, kuuluu-
ko hdnen t5r6suhderekisteris-
ti puuttuva tydsuhteensa C
OY:66n 1.5.1961-30.4.1966
TEL:n piiriin. Antamansa sel-
vityksen mukaan C OY oli h6-
nen ainoa tulolihteensi vuo-
sina 1961-66. Hdn oli ty6sken-
nell5rt kotiompelijana joka
pdivd, ja ty6nantaja oli vaati-
nut siistid jdlke6.

C OY ilmoitti lausunnossaan,
ettd B:n ty6suhde oli alkanut
1.5.1961 ja pdetgnyt
30.4.1966. Viitaten jdljelld ole.
viin tositteisiin B:n ansioista
C OY katsoi, ettii ty6suhde ei
kuulu TEL:n piiriin.

Asiakirjoista ilmeni my6s C
OY:n vuodelta 1964 oleva lau-
suntop54mt6, jossa C OY oli
pyytdnyt ETK:n lausuntoa sii-
t6, onko C OY:n palveluksessa
oleviin kotiompelijoihin so-
vellettava TEL:a. C OY oli il-
rnoittanut valmistavansa
naisten leninkeji. Sen palve.
luksessa \r6skentelee ns. ko.
tiompelijoita, jotka mtiiirEittyd
urakkakorvausta vastaan te-
kevit leningin valrniiksi tdy-
sin yhti6n ohjeiden mukaan
sek6. yhtion aineista ja tarpeis-
ta. Tekoohjeista ja leikkauk-
sesta huolehtii C OY. Koti-
ompelijat valmistavat lenin-git kotonaan omilla koneil-
laan ja vastaavat itse sdhko.
)rms. kuluista. T)r6t tarkaste.
taan, ja laadun pitdd ollavaati-
musten mukainen. Palkka
maksetaan verokirjalla. ETK
oli katsonut vuonna 1964 an-
tamassaan lausunnossa, etti
kotiompelijoiden ei voida kat-
soa olevan C OY:66n sellaises-

sa t5r6suhteessa, ett6 heille sen
perusteella olisi jdrjestett6vd
TEL:n mukainen eliketurva.

B:n selvityspyynn6n johdosta
annetun eldkelaitoksen rat-
kaisun mukaan B:n ty6suhde
ei kuulunutTEL:n piiriin, kos-
ka ennen vuotta 1966 vallin-
neen soveltarniskd5rtdnn6n
mukaan B:n ei voitu katsoa
saaneen t5r6suhteestaan C
OY:66n pdiasiallista toirneen-tuloaan ja koska ty6suhde
1.1.1966 lukien ei t6ytt6nyt
ansion osalta TEL:n piiriin
kuulumisen edellytyksid.

Ompelija B valitti eldkelaitok-
sen pdtitdksesti eldkelauta-
kuntaan. Valituksen liitteenE
oli selvitys hdnen \r6skente-
lystddn ja ansioistaan.

Eldkelautakunta ei muutta-
nut eldkelaitoksen p6iit6ksen
lopputulosta ja siis hylk6si va-
lituksen. Ratkaisu tehtiin el6-
kelautakunnan tdysistunnos-
sa 65.nest5rksen jilkeen (12-7).
P66t6s on lainvoirnainen. El6-
kelautakunta katsoi, ettei om-
pelija B ollut ty6skennellyt sil-
lii tavoin C OY:n johdon ja val-
vonnan alaisena, ettd hdntd
olisi pidettdv6 ty6suhteessa
olevana ty6ntekijiinti. Vdhem-
mist6 piidtyi eldkelaitoksen
perustein sille kannalle, ettei
TEL:a ole sovellettava, pitien
siis B:td kuitenkin C OY:66n
t;r6suhteessa Qr6skennelleendty6ntekijiin6.

TIMO }IAVU
Eliihelautakunnan

pulwenjohtaja
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rroovuR JA'rlAA
It,\NSK,,\N POLYT
Hoover- yrityksen tarnrnikui-
nen p66tos siirtdS p6lynimu-
reiden tuotantonsa Ranskan
Dijonin tehtailta Glasgowiin
Skotlantiin on saanut ranska-
laiset dldhtdrndiin presidentti
Mitterandia my6ten. Siirto
rnerkitsee 650 uutta tydtontii
ranskalaista yli 5 miljoonan
entisen joukkoon.

Kyse ei ehkd ole niinkidn 650
dijonilaisesta kuin periaat-
teesta - ja Ranskan lEhestyvis-
td, nytjo taaksejddneist6 vaa-
leista. Mitterand syytt66 brit-
tejd epireilusta kilpailusta ja
eurooppalaisen solidaari-
suuden puutteesta. Piiiiminis-
teri B6r6govoy puolestaan pu-
huu sosiaalisesta dumppauk-
sesta. "fos sijoittajat ja yrityk-
set valitsevat Britannian sen
sijaan, etti maksavat Ranskan
sosialismin kustannuksia,
kutsukoot ranskalaiset sitd so-
siaaliseksi dumppaukseksi.
Mind kutsun sitd sosialismin
dumppaukseksi", kerrotaan
piiiiministeri Majorin vastan-
neen.

Hoover on joka tapauksessa il-
moittanut yhdeksi siirron
syyksi sen, etti vdlilliset tyG
voimakustannukset Glasgo-
wissa ovat 10 prosenttia pal-

koista, kun ne Dijonissa ovat
45 prosenttia. Suuri osa niistd
rahoista menee sosiaalitur-
vaan. Siirtoa valmistellessaan
Hoover neuvotteli skotti-
ty6ntekijiijiirjest6n kanssa ty&
ehtopaketin, jolla palkkakus-
tannuksia pienennetddn enti-
sest65n.

Ranskan viranomaiset viiitt6-
vdt, ettii siirto on rahoitettu
Glas gowin ty6ntekijoiden el6-
kerahaston varoin,ja ettd tiltd
osin olisi rikottu EY:n s65d6k-
sid. Eldkerahaston 28 miljoo-
nan punnan ylijiiimiisti yri-
Qrs onkin kiiyftiinyt 28 pro-
senttia, mutta tdmd ei ole lain-
vastaista Britanniassa eikd sen
uskota rikkovan EY:n sdiinto-
jiikiiiin.

EY:n komission puheenjohta-
ja f acques Delors on kuitenkin
tuohtunut hdnkin. Yrittdes-
s66n ratkoa Hooverin ranska-
laisen ja englantilaisen teh-
taan kiistaa hiin totesi, ettii EY
on tilantessa voirnaton. Kyse
kun ei ole kilpailusddnn6sten
rikkomisesta.

Delors on tapauksen vuoksi
kuitenkin vannonut tuovansa
taas t5r6neuvosto direktiivin
EY:n esityslistoille. Direlctiivi
velvoittaisi yli 1000 ty6nteki-
jAn yritykset konsultoimaan

ty6ntekij6iden edustajia, kun
ne aikovat esimerkiksi vihen-
t66 ty6voimaa jossakin jisen-
maan yrityksessd. Direktiivi-
esitys on hautunut ministeri-
neuvostossa yli kaksi vuotta
juuri Englannin vastustuksen
vuoksi. Direktiivi tuskin olisi
estdnyt Hooverin pollmimu-
reiden siirtimistd, mutta se
olisi estiinyt hajoita ja hallitse -
politiikan soveltarnisen eri j6-
senmaiden tyontekij6ihin us-
kovat ty6ntekijiijiirjest6jen
edustajat Brysselissi ja Lon-
toossa.

EY:n viranomaisten mielestii
britit pelaavat "jalkapalloa
sekd jaloilla ettii kdsillii" kiel-
tdytyessiiiin hyvdksymiistd so.
siaalista peruskirjaa ja
Maastrichtin sopimuksen so-
siaaliturvaa koskevia osia.
Hooverin tapaus on tdstii hyvd
esimerkki. Komissiossa halu-
taankin liittiid sosiaalipolitiik-
ka yhteismarkkinoihin, jotta
peliii pelattaisiin samoilla
sdinn6illd. Muiden jdsenmai-
den ty6nantajien ei kuiten-
kaan uskota olevan yht6 huo-
lissaan brittity6nantajien eri-
vapauksista. Onhan brittien
uhka omiaan hillitsemddn
kustannuksia myds muissa j5-
senmaissa.

RUOTSIN
OSr\-AIKAEII\KE
PITiTA PIN'IL\NSA
Ruotsin hallituksen osa-aika-
elSkettii koskeva muutosesi-
tys kaatui yldtt6en valtiopdi-
villd, kun aiemrnin esit5rksen
takana ollut ny demokrati-
puolue siirtyikin muun oppo-
sition riveihin. Ny demokrati-
puolue esti nyt toistamiseen
yritykset muuttaa osa-aikaelii-
kett6. Vuosi sitten se kaatoi
hallituksen aikeet luopua ko-
ko eliikkeeste. Tiilla kertaa esi-
tys rnukaili pitkiilti ny demo-
kratin vaatimuksia ja puolu-
een katsottiinkin 66nestdneen
omaa esilvsttiiin vastaan. Eliik-
keen tasoa oli tarkoitus madal-
taa ja eldkeikdi nostaa. Muu-
tosten oli laskettu sddstdvdn
pitkiillii aikavdlillii 1,5 miljar-
dia kruunua vuodessa.

Esilrs oli osa ensi vuoden bud-
jettiin liittyvdd sdiist6pakettia.
Valtiopdivien enfant terrible
kiiyt6s sai pddministeri Bild-
tin raivostuneena ilmoitta-
maan, ettd se tuo pidemmdn
aikavdlin talousohjelmansa
Iuottamus66nestykseen. ]oshallitus hiividisi, julistettai-
siin uudet vaalit. Hallitus sai
kuitenkin valtiopiiivien
enemmiston talousohjelman-
sa taakse ja piti niiin pintansa
sekin.
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Lindbeckin ja
Scherrnanin ldiikkeet
Ruotsin hallituksen asettama
asiantuntijaryhmd esitteli
maaliskuun alussa rnietint6n-
sd "Nya villkor f6r ekonomi
och politik". Professori Assar
Linbeckin johtama ryhm6
esittdd siind 113 konkreettista
ehdotusta maan talouden ja
politiikan uusiksi linjoiksi.
Mietint66n kuuluu lisdksi 27
eri asiantuntijan laatirnaa lii-
tettd. Yksi liitteistd on laadittu
Riksf 6rsdkringsverketissd ja
edustaa laitoksen ja sen p66-
johtajan K G Schermanin n6-
kemystd siit6, kuinka sosi-
aaliturvaa tulisi uudistaa.

Schermanin raportissa "En ny
socialf6rsiikring" korostetaan
eroa sosiaalivakuutuksen ja
muun sosiaaliturvan vdlilld.
Sosiaalivakuutusetuudet an-
saitaan ty6llii ja vakuutus-
maksuilla. ]os ei n6in kykene
turvaansa ansaitsemaan, on
tgr$rminen toimeentulotu-
keen. Siind taas ei pitdisi olla
mitiidn hdpeiimistd.

Sosiaalivakuutuksen vakuu-
tusluonnetta tulee Scherma-
nin mukaan vahvistaa. Etuu-
det on sidottava tiiviirnmin
maksettuihin maksuihin.
Puhtaasti vakuutusluonteiset
etuudet on irroitettava valtion
budjetista ja mahdollisesti
jiitettdvii budjettiin ne osat
nykyistd sosiaalivakuutusta,
jotka eivdt ole riskivakuutuk-
sen luonteisia (esim. vanhem-
painetuudet). Tldntekijtin tu-
lee osallistua kustannuksiin,
lukuunottamatta \r6tapatur-
mavakuutusta, joka on sidok-
sissa t5r6nantajan j64'estdmiin
ty6olosuhteisiin. \r6nantajantulisi siksi edelleen vastata yk-
sin tiimdn vakuutuksen kus-
tannuksista.

Sosiaalivakuutuksen eri sek-
toreille, vanhuuselSke., saira-
uspiivdraha- ja ty6lcJrvytto-
myys-, ty6tapaturma- ja tyot-
t6myysvakuutuksille tulisi
kullekin perustaa oma rahas-
tonsa. Rahaston tulee aina olla

tasapainossa. Sen ylijdiimd
pienentii vakuutusmaksuja
ja uhkaava alijiitimd estetdrin
tarvittaessa pienentdmdllS
etuuksia. Pdiitokset tdstd on
voitava tehdd hallinnollisella,
ei poliittisella, tasolla. Poliitti-
sella tasolla kuitenkin pii6te-
t66n eri sektoreiden taloudel-
lisista puitteista ja p66tetii6n
etuuksien "normaalitasosta".

Sosiaaliaalivakuutuksen on
mietinndn mukaan oltava
ty6ntekoon kannustavaa.
Etuudet eivdt siksi saa tulla
ldhelle sadan prosentin kor-
vaavuutta. Valtiovallan on
voitava puuttua my6s tdyden-
tdvien jSrjestelmien laajuu-
teen. fos ne kompensoivat
sen, mitd sosiaalivakuutus eija niiin menetet6Sn ty6h6n
kannustava vaikutus, jdii suu-
rin lasku kuitenkin sosiaaliva-
kuutuksen maksettavaksi.

Schermanin ajatuksista mo-
net ovat l65rtiineet tiensd Lind-
beckin mietint66n. |oiltakinosin Lindbeckin ty6ryhmii
menee kuitenkin pidemrndl-
le. Sen mukaan rnm. pakollis-
ten etuuksien ja vakuutus-
maksujen taso tulisi s66tdd
niin alhaiseksi, etti suuri osa
kansalaisista katsoo tarpeelli-
seksi hankkia yksityiseen
sddstdmiseen perustuvaa lis6-
furvaa.

Eldketurvan yksityiskohtien
osalta lSdkkeet ovat pitkeilti
samat kuin muissakin el6ke.
turvan uudistamista koskevis-
sa viimeaikaisissa mietin-
ndiss6. Scherman on kuiten-
kin liittiinyt eldketurvan sosi-
aaliturvan kokonaisuuteen ja
Lindbeck puolestaan sosiaali-
turvan koko talous- ja yhteis-
kuntapolitiikan puitteisiin.

SINIKKA I-AITINEN
Eliihehruoheshuhsen

tuthija
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NIMITYKSET

VAI(UUTUS
OSAKEYIITIO
EI,AKF,SAMPO
Eldke-Samrnon markkinointi-
johtajaksi on 1.3. alkaen nimitet-
t5r Sakari Pekkarinen, 52, vas-
tuualueenaan markkinointi se.ki yhteiskuntasrrhteet. Hdn on
toiminut Sampo-yhtidissd vuo-
desta 1981, viimeksi Sis?i-Suo.
men yritSrsalueen aluejohtaja-
na.

Korvaustuotantoon tuotanto-
johtajaksi on 1.3. alkaen nimitet-
ty valt.kand. |ukka Vainio, 46.
Hinen vastuualueeseensa kuu-luu korvaustuotannon lisiksi
ty6rnarkkinasuhteiden hoito.
Hdn on vuodesta 1978 lihtien
toiminut TVK:ssa.

Sakari Pehkarinen
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ENGLISH SUMMARY English tranwlation: Eij a Puttonen

At the beginning of next
year, the reforrn of the
flexible retirement plan will
be carried into effect and ttre
employees' pension contri-
bution made permanent. The
aim is to secure the financing
of employment pensions, in
order to ensure that the
benefits and bases of the
employment pensions
scheme will not be interfered
with.

'Itre Government bill with a
proposal for the amendment
of the private.sector emploY-
ment pensions acts and the
National Pensions Act has
been presented to Parlia-
ment. Amendments to the
pension legislation pertain-
ing to the public sestor and
the seamen will follow suit.

The adjustment of the age
limits of the early retirement
pensions has been the topic
most heavily debated in
public in connection with the
reform. The age gtving
entitlement to the early
disability pension will be
gradually raised from 55 to
58. In the aftermath of the
incomes policy negotiations,
the labour market organi-
zations agreed that this
change will apply to em-
ployees born after 1939.

The lower age giving
entitlement to the part-time
pension, 60 years, will, in
turn, be reduced to 58 years,
making for uniform age
limits. The reduction will
take effect at the beginning
of 1994. After the reform,
receipt of the part-time
pension will no longer
reduce the future old-age
pension.

Ttre unemployrnent pension
will continue to be one form
of early retirement pension
but the eligibility conditions
of the pension willchange. To
be awarded an unemploy-
ment pension the applicant
must have been actively
employed for at least 5 of the
Iast 15 years. Furthermore,
the applicant shall benefit
from the consideration of
future period of service in
the pension.

The lower age giving
entitlement to the unemploY-
ment pension will not

change and, thus, continues
to be 60 years. However,
pension is only awarded
conditional upon the receipt
of earnings-related daily
allowance for 500 days or
basic daily allowance for the
corresponding period of
time.

Ttre stricter conditions do
not, however, apply to those
who are already drawing
unemplo5rment daily
allowance at the enforcement
of the act, which is scheduled
for 1 |anuary, 1994.

To offset the stricter condi-
tions, the aging employees
are allowed certain addi-
tional benefits to make them
more inclined to stay on in
work longer.

If the employee's emploY-
ment relationship under TEL
has lasted for 10 years when
he reaches the age of 55, a
cutoff point will be applied
for calculation purposes. The
pension will be calculated on
the pensionable wage of the
four years preceding the
cutoff point - forming a
kind of guaranteed pension-
able wage - if the earnings
level of the employee later
drops in consequence of, say,
illness or measures of
rehabilitation.

From the start of the year
during which the emploYee
turns 60, the pension will
accrue at a faster rate than
normal, i.e. by 2.5 per cent a
year. Ttre pension will accrue
at this higher rate till the
year when the person attains
retirement age, as long as he
continues to work.

However, despite the higher
accrual rate the coordination
limit forming the ceiling on
the pension will not be raised
beyond 60 per cent. Instead,
the basis of coordination will
be adjusted. Under the new
act, the basis of coordination
will, as a rule, equal the
highest annual pensionable
wage or income.

Ttre new provisions also
make for better conditions of
rehabilitation, in that
pension will also start to
accrue during days for which
the employee receives a
rehabilitation allowance or

engages in adult education
for which he is paid an
earnings supplement by the
emplo5rment authorities or
the Education and Redun-
dancy Pa5rment Fund.

Technically, such days are
considered in much the same
way as days of unemploy-
ment are currenfly con-
sidered in the calculation of
the unemplo5rment in-
crement. Together with days
of unemployment, they form
t-lee basis for calculation of
the new emplo5rment
pension increment by which
the emplo;rment pension is
increased.

Days of rehabilitation and
education also extend the
waiting period during which
ttre employee qualifies for a
fully-effective pension should
he become disabled,

The new act extends to two
years the period during
which a person is entitled to
his former temporary
disability pension upon
renewed loss of work
capacit5r.

The law proposal includes
many items that make for
increased serviceabilit5z of the
scheme. The period of
validity of an advance
decision on early disability
pension is extended from six
to nine months. The em-
ployer and employee may
also agree on a period of
validity longer than this. To
prevent prolonged retroac-
tive payment of pensions, the
principal rule adopted will be
that the paJrment of Pension
will not commence before
application.
Someone drawing the early
disability pension is gtraran-
teed the opportunitY to work.
If the work is considerable,
the pension will, however, be
halved, and if the employee
earns 60 per cent of his
previous income, the pension
will be suspended and
payment recommenced as
soon as the work stops.

Ttre incomes policy agree'
ment of last autumn includes
instructions on the method
for making pension determi-
nations. Before the pension
institution takes a decision
on the disability or early

disability pension applica-
tion, it shall, when required,
look into whettrer the
applicant can switch over to
other tasks or part-time work
be arranged for him. In the
assessment of work capacit5r,
consideration shall also be
furnished to the employee's
possibilities to work part
time.

These conditions have not
been written down in the act
but will be irnplemented as a
change of practice. It is,
however, proposed that the
Unemployment Securi\r Act
be so amended that someone
on the partial disability
pension will be entifled to
the unemployment allow-
ance although he is only
applying for a part-time job.

Following the decision that
the employees'pension
contribution be made
permanent, provisions on
ttre employees' pension
contribution have been
included in TEL, LEL, and
TaEL. Ttre contribution
represents 5 per cent of
wages + half of tl.e percen-
tage by which the contribu-
tion, in future, exceeds the
1993 rate of contribution or
18.2 per cent.

It was, thus, written down in
the act that the employees
shall pay half of any future
rises of the ernployment
pension contribution,

The provisions on the
employees' pension contri-
bution are almost identical to
those of the temporary act
passed forthis year. Specifi-
cally, the act defines that the
employers' liability to deduct
the contribution also applies
to salary subject to tax at
source and the that contribu-
ilons are also payable on the
supplementary daily
allowance paid by the
sickness funds.

In the incornes policy
agreement, it was provided
that the employees' pension
contribution be deducted
from the pensionable wage,
the maximurn amount
deducted, however, being the
percentage by which the
employees' real pay will
increase in the future.
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Uutiset kertovat, ett6 ruotsalainen kansankoti puretaan. Suomalaisissa se her[t-
t6ii samanlaista vahingoniloa kuin Neuvostoliiton romahdus. Siitds saivat, kun
olivat niin olevinaan!

Oplimistit uskoivat 70-luvulla, ettd Neuvostoliitto ja
piiiimiiiiriiii kohti, joskin eri teitd. Nyt neiyttdti siltii,
Pddmddrd vain on viilillii vaihtunut.

Neuvostoliitto ja Ruotsi olivat molernmat hyvinvointivaltioita siind mielessS,
efte ne takasivat kansalaisilleen turvallisen eliimin: asunnon, toimeentulon,
terveydenhoidon ja eldkkeet. It6naapuri takasi rny6s tyopaikat, Ruotsi tyottA
myysturvan. Neuvostoliitossa etuuksien taso oli vaatimaton. Ruotsissa -se oli
ylimitoitettu.

Suomi jdi naapureidensa vdliin niin maantieteellisesti, poliit[isesti kuin sosiaali-
sesti. Me olisimme halunneet olla Ruotsin mallin mukainen hyvinvointivaltio,
mutta kantti ei riittdnyt. Meiddn sosiaalifurvamme ei my6skiiSn ollut yhtii taathr
ja kattava kuin neuvostokansalaisten.

Olot ovat muuttuneet Suomessakin. Sosiaalipolitiikkaa ajetaan alas. Se, rnik6
kerran puretaan, ei ole niin vain uudestaan rakennettavissa,

Osa joutaakin mennii. Hyvinvointivaltio on rny6s itsekds intressivaltio. Se kehit-
tdti perve_rssejii tqipumuksia, joilla ei olisi olemassaolon oikeutta hyviniikiiiin
aikoina. Silti siind on aineksia, joiden sdilyttdmist5 puoltavat sekd eiiikka ettd
logiikka.

Suomalaisen hyvinvointivaltion paras ja kehittlmein osa on eldkejiirjestelmd. Se
on lakisd6teinen ja kattava. Se takaa perusturvan ja ansioturvan. Sb sallii suhteel-
lisen vapaan kilpailun elikelaitosten kesken. Se ei passivoi kansalaisia, vaan
innostaa \rdntekoon. Kaiken lisd.ksi se on naapureihimrne verrattuna halpa.

suomalainen elAkejdrjestelmd on Terho Pursiaisen terrnia soveltaen "kunin-
kaan aarre". Sitd ei voi heikentdii eikd parantaa ilman ettd kuningas koyhtyy.
suomalaista eliikejdrjestelmdS ei saa miss66n tapauksessa romuttaa eurokun-
toon. Pikemminkin Euroopalle olisi onneksi, jos se kehittdisi eldkejdrjestelmdn-
sA suomikuntoon.

Ruotsi kulkevat samaa
ettd he olivat oikeassa.

_l ElEke-Eetu esiintly lrr-
pauksensa mukaisestir lehtemme palstoilla

I aika ajoin. HEn on mu-
I kava, josktrs hiukan
| 6re6 vanha herra, vai
I rouvako lienee, joka ni-
I mimerkkinsd antamas-
I ta suojasta esitt6fr mieli-

piteiteAn.
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