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Puheenjohtaja Esa Swanljun-
gia huolestuttaa tydeldkelaitos-
ten hallinto. Se olisi hinen mie
lest6in nlrt ajankohtaista laki-
s66teist66.

ka 2017 -teoksen.

RiihinenProfessori

h Tr
Sijoittamisessa
on perimmdl-
tii6n Isysyrnys
t6m6n hetkisen
kulutusmahdol-
lisuuden
siirtirnisest6
tuonnemmaksi,
kirjoittaa pro
fessori Jarmo
Leppiniemi.
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rv0nr.irixr-

IliRIESTELtr,rAssA
- MITAIA MITEN?

TYoELAKE e3 I r

B*

t 7
L

.)

I(

It-

T . 'I

11

16

1+

ta

)

I



HAJAUTETTU
HALLINTO

o
5
{
o
a

TURVAA
TYOEUTTEET

Viime vuoden lopulla solrnittu tulo-
poliittinen ratkaisu on erittdin suu-
rimerkityksellinen ty6elikkeiden
kannalta. Siind sovittujen lainmuu-
tosten lisdksi kirjattiin tErked lausu-
ma tyoeldketuryan perusrakentei-
den sdilyttdmisestd.

Tulopoliittisen ratkaisun sopija-
puolten ajatuksissa on varmaankin
ollut ensisijaisesti eldkeetuuksia ja
eliketurvan rahoitusta koskevat pe
rusrakenteet. Ne ovatkin eldkkeisti
puhuttaessa ensisijaisia asioita. Tds-
td huolimatta perusrakenteista pu-
huttaessa ei pidd unohtaa elSkejdr-
jestelmiin toimeenpanosta huolehti-
vaa hallintoa.

Tulopoliittisen sopimuksen voi-
daan katsoa tarkoittavan my6s hal-
Iinnon perusrakenteiden siiilyttti-
misti.

ETK-jiirjestelmdn hallintomalli on
ainutlaatuinen. Se on oman yhteis-
kuntakehityksemme tuote ja sopii
oloihimme. Tdstii on osoituksena se

kin, ettd ty6markkinain keskusjdr-
jest6t ovat vedonneet korkeimpiin
poliittisiin p66ttdjiin, jotta suoma-
laiselle ty6elEkejdrjestelmdlle taat-
taisiin riippumaton asema EY:ss6.
Keskusjirjest6t haluaisivat nostaa
ty6eldkejdrjestelm6n EY-neuvotte.
luissa samanlaiselle poliittiselle ta-
solle kuin esimerkiksi maatalous-
kysymys.

[6markkinajdrjest6issd tiedet66n,
miten ty6eldkejirjestelm6 on kulu-
neiden vuosik5rmmenien aikana
monasti osoittanut tehokkuutensa ja
luotettavuutensa.

]irjestelmimme hallintomalli on
my6s tdrkei osa koko ty6elSketur-
van luotettavuutta.

maksamisesta,

SelvE on, ettE t6llainen kokonaisuus
pyst55r tunraarnaan eldkkeiden mak-
sarnisen paremmin kuin jdrjestelmfi ,
jossa vastuu kaikista elEkkeistd olisi
keskitetty vain yhteen laitokseen.
T!6elikevarojen sijoittamisessakin
on kiistatta parempi ratkaisu se, ett6
sijoitusp66t6ksii tehd66n useilla ta-
hoilla kuin ettd sijoitustoirnintaan
liittyve taloudellisen vallankA5rt6n
rnahdollisuus keskitt5risi yhteen lai-
tokseen, ehki tosiasiallisesti rnuuta-
rrriin k6siin.

NEmE perustotuudet on s56rt6 palaut-
taa mieliin, kun viirne kuukausina
on julkisuudessa esitett5r ajatuksia
ty6el6kej6rjestelmdn hallinnon kes-
kittimisest6.

Niin ilcden on sy5rti todeta, ettd Elii-
keturvakeskuksen toirniva johto ha-
luaa liputtaa hallinnollisesti hajaute.
tun ty6elflkejdrj'estelmdn puolesta.

El6klceist6 ja niiden rahoituksesta
vastaavat meilld rinnakkaiset, hal-
linnollisesti tdysin itsen6iset el6ke
laitokset kukin kohdaltaan. T6min
lisdksi elffkelaitokset ovat lains66n-
n6ksin sidottu yhteisvastuuseen ja
keskiniiseen takaukseen elEkkeiden
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Puheenjohtaja Esa Swanljung

!t tl

-T!6el6keyhti6iden sosiaali-
poliittinen tarkoitus ei saa hE-
m6rty6 muiden intressien ta-
kia. Nyt jouduttaneen lakiteit-
se puuttumaan siihen, saako
esirnerkiksl toisen yhti6n tai
muun intressiryhmEn edus-
taja istua elEkelaitoksen hal-
linnossa, El6keturvakeskuk-
sen hallituksessa ensim-
m6ist6 kauttaan aloittava Esa
Swanljung ennakoi.

-f os keskusliiton puheenjohta-
ja lEhtee uuteen hallintoteh-
tivBin, niin siihen tdytyy olla
erit5dsen hyv6 sy5r, Swanljung
sanoo p66t6ksest66n ottaa El6-
keturvakeskuksen hallituk-
sen j6senl6rs vastaan. -El6ke.
politiikka on palkansaajien ja
koko yhteiskunnan kannalta
niin t6rkei alue, ett6 katson
velvollisuudekseni pyrkid vai-
kuttamaan eldkeasioihin.
Maan hallituksella on erityisii
intresseji s66st66 ja puuttua
eldkkeisiin. Ndiden tosiasioi-
den kanssa joudumrne toirni-
maaD.

Osa-aikatyo-
markkinat k[yntiin
Valtakunnan hallitus sitoutui
tuoreessa tulopoliittisessa rat-
kaisuissa tulevaan el6kepoli-
tiikkaan. -Olin neuvottelu-
toirninnassa mukana, joten si-
touduin omalta osaltani neu-
vottelun l6ht6kohtaan: pitkil-
lii tiihtiiirnelld elikkeelle jiiii-
misik66 pyritdiin rny6hent6-
md6n. ]o viime vuonna ihmi-
setjdivit puolisen vuotta idk-
k6iimpind elikkeelle kuin ai-
kaisernrnin, Esa Swanljung
toteaa.

Swanljungin k6sityksen mu-
kaan tuhannet ihmiset halu-
aisivat jatkaa t5r6el6m6ssd sen-
kin j6lkeen, kun he kokevat
tdyden ty6ajan rasittavaksi.

-Kannatan pitk66 kokemusta
tukevaa henkil6st6politiik-
kaa. P66ttijien on tarjottava
ty6nteon jatkamiseen houkut-
televia ty6markkina- ja el6ke-

TYOELAKELAITOSTEN
It rt

HALLI NTO LAKISAATE ISE KSI
Tytielikelaitosten hallinto huolestuttaa Suomen
Teknisten Toimihenkiltijirjest6jen Keskusliiton
pu heenjohtaja Esa Swanlj u ng ia. -Eu roopan Yhtei-
son komissio on jo ki in nittdnyt huomiota elikerin-
taman viimeaikaisiin tapahtumiin. Nyt olisi ajan-
kohtaista lakisddteistiia tyAelakelaitosten hallinto.
Silloin kansainvdlisissi talousasiain neuvotte
luissa ei endd tarvitsisi pysehtya sekitt6mddn
m u i I le vierasta suomalaista sopi m uskiyt6ntoi.
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poliittisia mahdollisuuksia,
jotta ihmiset tahtovat itse jat-
kaa tvoelAmiissd eldkkeelle
pyrkimisen sijaan.

Nyt yksil6llisen varhaiselAk-
keen ikiirajaksi sovittu 58
r,rrotta saisi Swanljungin mie
Iestii jiiiidii pysyvdsti varhais-
eliikeikdrajaksi. -Muuten pi-
ddn sopivana 65 vuoden laki-
sditeistd vanhuusel6keikid,
mutta osa-aikaelSkkeen ik6ra-
jaa tulisi laskea nyt aiotusta
reilusti. Lisdksi eldkekomitea
90:n mietinndssd on vield to-
teutumattomia asioita, joita
haluan olla mukana viemdssd
eteenpdin, Esa Swanljung sa-
noo.

-Tlioeliikejiirjestelmd on ra-
kennettu turvaamaan 60 pro-
sentin tason elike ja se pysty-
tddn myos takaamaan, Swan-
lj u n g vakuuttaa. -Indeksikysy-
myksen osalta keskustelu jat-
kuu tdstd eteenpiiin, hin lisiiiija kertoo odottavansa muu-
toksia ty6eldkkeiden rahoi-
tukseen.

Tyoeliikejiirjestelmdssd on
rnuutostarvetta valvonnan ja
ty6eliikelaitosten hallinnon
osalta. Swanljungin mielestii
valvontaa pit65 tiukentaa lain-
siiiiddnn6llisin keinoin, mutta
kuitenkin byrokratiaa lisdd-
mdttd. Myos yhti6iden tilin-
tarkastusjiirjestelmdd joudu-
taan tarkastelemaan uudella
tavalla.

-Eliikepolitiikassa kuullaan
tyomarkkinajiirjest6jii aina-
kin ldhes riittdviisti, mutta pel-
kddn omistajan intressin vaa-
rantavan eliikelaitosten toi-

mdn pddt6ksenteossa maan
hallituksella on kiistattoman
tdrked asema, mutta toisaalta
tiyryy muistaa, ettii suoma-
laista ty6eltikej 6rjestelml6 on
onnistuttu kehittdm66n osa-
puolten vdlisen sopimuksen
perustalta. Swanljungin mie.
lestd yleinen intressi edellyt-
t66, ettd totutulla linjalla jatke.
taan.

T)6eliike turwaa
suhdanteista
riippumatta
-T!6eldkejiirjestelmdn teytyy
olla vapaa taloudellisista suh-
danteista, Swanljung korostaaja jatkaa: -|ulkisen sektorin
el6kei6n korottaminen sai ki-
pin6n taloudellisesta tilan-
teesta, valtion rahan tarpees-
ta. Kuitenkin kaikki tietivEt,
ettd elikepoliittiset uudistuk-
set vaikuttavat niin hitaasti,
ettd nyttehty el6kei6n korotta-
minen ja elEketason lasku vai-
kuttavat vasta 2000 luvulla.
Yleinen rnielipide oli sdist6-
misen kannalla: se vaati julki-
sen sektorin kustannuksia ku-
riin. Yleiselli mielipiteelli on
piiiit6ksenteossa suurempi
merkitys kuin tulemme ajatel-
leeksikaan.

Esa Swanljung pohtii koko-
naisvaltaisen yhteiskunnalli-
sen kehityksen ongelmaa:
-Tosiasiassa parempi olisi, etti
nuoret pA6sisiv6t t6ihin ja i6k-
kiitit siirtyisivdt eldkkeelle, nyt
kun t5r6markkinoiden kaikilla
osa-alueilla on ylitarjontaa.
Nuoret olisivat innokkaita
hankkimaan itselleen ammat-
titaitoa tulevia hyvi6 vuosia
varten. Samoin talouseldm6

valtaisen tilanteen mukaisen
toirninnan puute, johon yh-
teiskunnassamme vallitseva
tapa rahoittaa tehtdvi66n vai-
kuttaa.

Er66ni esimerkkinE kustan-
nusten jaon vaikutuksista
Swanljung n6kee sen, ett6
ty6nantajat, palkansaajajdr-
jestdtja valtio yhdess6 kustan-
tavat nuorten ty6tt6myyden.
TlSeldkkeet taas suoritetaan
elikelaitosten varoilla. Pal-
kansaajien ansioelikkeit6 ei
ole p66osin kustannettu val-
tion varoin. T!6nantajat ovat
kustantaneet ne palkkavarois-
ta. Nyt palkansaajan oman
ty6elikemaksun tultua voi-
maan he maksavat jo alusta
alkaen enemmiin eliketur-
vaansa kuin ty6tt6myystur-
vaa.

Swanljung ei ole saanut pal-
kansaajien ty6eldkemaksusta
kielteisti palautetta. Hdn us-
koo, ettd ihmiset ajattelevat
nyt, kun itse maksan, saan ai-
kanaan ty6el6kkeeni. Hdn
epdilee, etti monikaan ei
mielli palkan pienennyksen
syyksi ty6eldkemaksua, vaan
syytt66 siiti verojen kiristy-
mist6.

Olen aivan varrna, ettd mitti
pidemp66n palkansaajat itse
maksavat t5r6eliketurvaansa
sit6 vaikeampi on heikent66
el6ke.etuja. Poliittinen kyn-
nys elikejirjestelmien hei-
kentimiseen nousee. Palkan-
saaja kiinnostuu n5rt el6kea-
sioista aikaisempaa enem-
mdn, kun h6n itse osallistuu
entistd ndlgrvtimrnin kustan-
nuksiin.

-Tilhannet ihmiset j atkaisia at
mteblkiiin tyi)ekimiissii" aaihha
h.e etudt miui jahsa hohopdiilti-
tydssil lhmisille WW tarjota
o s a-aihaty tit d j a o s a-aihanliihtt-
td aarh.aisen eliihhc etlc sitrtyrmi-
sen sijoaq piwenjohtoja Esa
Sutanljtmg suruoo.

1sfin1nsatlisuutta
sijoituksiin
Esa Swanljungin mielestd oli-
si jdrkev66 kAyft eA palkansaa-
jilta kerdttyji t5r6eldkevaroja
vuokra-asuntotuotantoon siel-
16, miss6 asuntojen tarvetta ja
vapaata ty6voimaa on. Nylgri-nen taloudellinen tilanne
edellytt66, ett6 ty6el6kej6rjes-
telm6 kehittiisi yksil6llisen
asuntolainajirjestelmdn. Va-
rojen keytt6 on harkittava
kunkin tilanteen rnukaan
pdinvastoin kuin eliketurvan
sisilt6, jonka on oltava pit-
k6jdnteisti ja suhdanteista va-
paata.

Swanljungin mielestd palkan-
saajien maksuvarat pitiisi si-
joittaa kotimaisen talouseld-
mdn k6ytt66n. Hin vaatii, ett6
ty6eldkej6rjestelmdn teytyy
suosia kotimai.sta ty6llislnrfte.
Palkansaajien ty6eldkevaroil-
la ei pid6tukea sellaisiayrityk-
si6, jotka siirtdvEt toirnintaan-
sa ympdri maailmaa.

Swanljungin oman kokemuk-
sen mukaan elikelaitos tun-
tee asiakkaansa niin hyvin,
ett6 se pystyy suuntaamaan
lainanantoa. Laitehankinto-
jen osalta erune kuitenkaan
pysp huolehtimaan siit6, etti
kotimaan kohteeseen lainaa
hakenut vientikauppayritys
ei k6yftEisi vapautuvia varoja
ulkomaalaiseen toirnintaan.

-En kuitenkaan vastusta suo
malaisten yritysten tervetti
kansainvilistymistd, vaikka
tdll6 hetkelli suornalaisen 5rri-
tyksen tulee toirnia kotimaas-
sa, hin toteaa,

mintaa,Swanljungsanoo. tarritseeiskulglgfisenkoneis-
ton parempia aikoja varten.

Parlamentaarisen jdrjestel- Nyt ongelrnana on kokonais-
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Liht<ikohtana asiakkaan etu, sivutuotteena sddst<id

ELAKEfiA
HAETAAN PIAN

YHDELLA
LOMAKKEELLA

tt

Kela ja Eldketurvakeskus ovat
yhdistineet voirnansa ja tuot-
taneet kuusi uutta, molempi-
en tahojen kelpuuttamaa el6-
kehakemuslomaketta liittei-
neen.

Uudistuksen valmistelussa
mukana ollut El6keturvakes-
kuksen asiakaspalvelupiilli-
kk6 Tapio Karsikas kertoo,
etti kentiltd on kuulunut lo-
rnakeasiaa koskevia kummas-
televia kommentteja jo vuo-
sikaudet.

Eldkkeenhakijan
PaPerisota vahe-
nee pian ratkaise-
vasti: kansaneli-
ketti ia tytielikettii
haetaan io huhti-
kuussa kahden
lomakkeen siiasta
yhdelli lomak-
keella.

Projektin liihtdajatuksena oli
asiakkaan etu, mutta s66st66-
kin syntyy siini sivussa; pape.
rimddri puolittuu, hakemus-
ten tiiyttiimiseen kuluu entis-
td viihernmdn t5r6aikaa.

Eltikkeenhakija on saanut t6-
hAn saakka kdydii liipi melkoi-
sen paperisodan, ennen kuin
eliikehakemus on tullut teh-
dyi<si: ryoeiikejdrjestelmd ja
kansanelikepuoli ovat mo.
lemmat halunneet hakijan tie
dot omille lomakkeilleen. Nyt

-Eldkkeen saarnisen edellytyk-
set ovat kurnrnassakin jirjes-
telm6ss6 olleet varsin sarnarr-
kaltaise! ja k6ytinn6ss6 haki-
jalta on lcysytty samat asiat
kahteen kertaan, Karsikas
muistuttaa.

kiytett6vdt lornakkeet. Kun
valrnisteluty6 aloitettiin, huo
rnattiin, etti kaikki lornakkeet
kannattaa yhdist66 kerralla.

EflSn ja Kelan asiantuntijoir
ta koostunut ty6ryhrne p6etyi
suunnittelussaan kuuden lo-

Syksyll6 gl jdrjestelmien nok- makkeen ja kahden liitteen
kamiehet, FiIK:n toimitusjoh- jdrjestelmdfln: T-lomakkeella
taja Matti Uimonen ja Kelan haelaan ty6lqrvytt6m-yysel6-
pial'otrtala Jaakko Pajula, pi6t- kett6 ja yksil6llisti varhaiseld-
tivat yhaistaa ty6kvqrtt+ kett6, TT-lomakkeella ty6tte
myysel-dkkeen ;a ytsit'Otiisen myyselEketta jq VQt<!qr.qt-
vaihaiseHkkeen hakemisessa keella vanhuuseldkettE. U-liite

o

J
o

o

'TYOELAKE e3 I l 5

tt

1
lq
rJ T

\-

\/
/

-J tt-J
-/ r

L.
JtJ**'"a'

li

d
v
I

J

E*

t
,L}

Er-|l, .J
SK



tiiytetddn, jos hakija on ollut Takahikiin eldkelaitoksessa,
ty6ssA ulkomailla, TM-liite sen kopio vied66n torin toi-
taas, jos tarvitaan maatalousy-
rittdjyyteen liitfiae selvitys-
t6. PerheelSkettd varten luo-
tiin kaksi yhteistd lomaketta:
P-lomaketta kiiyttAA leski, ja
PLlomakkeella haetaan el6-
kettd kullekin lapselle.
Qdeltikejiirjestelmdn osa-ai-
kaeldkettd varten luotiin OE
lomake.

S65st6t
miljoonaluokkaa
Uudistuksessa lAhdettiin Ta-
pio Karsikkaan mukaan liik-
keelle nimenomaan asiak-
kaan edusta - elikkeen hake
mista haluttiin yksinkertais-
taa ja paperisotaa v6hent66.
Tavoitteet palvelevat myos
eldkej 6rjestelm66; Karsikkaan
arvion mukaan yhteiset lo.
makkeet saavat aikaan mil-joonaluokan hallintokulu-
sddstot.

-Kun lomakkeita on liikkeellE
vdhemmiin, hakemusten k6-
sittely vie huomattavasti vii-
hemmin aikaa kuin ennen.
Lomakkeiden painatuskuluis-
sa sddstetiiln, varastointi tulee
halvemmaksi ja postikulutkin
ovat entistd pienemmiit,
Karsikas luettelee.

Tiihiin saakka ETK on maksa-
nut Kelalle palkkiota ty6el6ke.
jiirjestelmiin palvelupisteend
toimimisesta. N5rt sarna alkaa
toimia myds toisin pdin: kun
yhteinen lomake tiytetiiin
tycieliikejiirjestelmiin puolel-
la, Kela maksaa ETK:lle palkki-
ota kansaneldkeosan tiiyt6stii.
Kdytiinnossii maksetaan tie.
tenkin vain sumrnien erotus.

Yhden luukun
periaate
Eliikeikiiii liihestyvii on aiem-
min saanut postia sekd tyo-
elf, kejiirjestelrndstd ettd Kelas-
ta. Yhteisten lomakkeiden
kiiyttoonoton jiilkeen postia
tulee vain yhdestd paikasta:
ty6eldkepuoli l5hett65 el6ke.
hakemuksen niille, jotka ovat
tehneet ty6eliikelakien alaista
ty6tii, Kela liihettiiii lomak-
keen lopuille.

Hakija voi valita vapaasti asi-
ointipaikkansa - yhteinen lo.
make voidaan teyttee sekd Ke.
lan paikallistoimistoissa ettd
ty6eliikejiirjestelmiin palvelu-
pisteissii. Palvelupiste kopioi
lomakkeen ja toimittaa sen
toiseen jiirjestelmddn paikal-
listasolla; jos lomake tdytetddn

selle puolelle Kelan toimis-
toon. Ideana on, ettei asiak-
kaan tanritse ryntdillE luukul-
ta toiselle.

-Kyll6 t6rnd on sek6 ihrnisen
ettd eldkejtirjestelm6n kannal-
ta mahdatava uudistus, Tapio
Karsikas myhiilee.

Koulutusta ja
tietoyhteyksiS
Kelan asiakaspalvelijat ovat
tdytt6neet ty6elikehakernuk-
sia aiemminkin. T!6el5ke-
neuvojille yhdistetSrt lomak-
keet tiet6vdt uuden tiedon
omaksumista - on tultava tu-
tuksi hakemuksen kansaneld-
keosan kanssa. Karsikkaan
rnukaan ty6eldkelaitosten
kouluttajille on jo jdrjestetty
Kela-etuuksia koskevaa koulu-
tusta.

My6s tietoliikenneyhteyksii
on uudistuksen yhteydessd
kehitetty. Kelan neuvojat ovat
tdh6n saakka kyslmeet esimer-
kiksi yksil6lliseen varhais-
eldkkeeseen tarvittavat ty6-
suhdetiedot ihmiselti itsel-
t66n ja siirtineet sen lomak-
keeseen. Uudessa lomakkees-
sa ei vastaavaa kohtaa endii
ole, ja Kela saakin tarvitse-
mansa tiedot ETK:n rekisteris-
tii. Tlosuhdekyselyt vdlite
t66n Kelasta memon kautta ja
ETK:n rekisteripalveluosasto
vastaa kyselyihin.

Yhteiset lomakkeet pyrit66n
tekem66n tutuksi my6s ylei-
s6lle heti alkuvaiheessa; niiti
koskeva tiedotuskampanja on
suunnitteilla.
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On olemassa jokin ylEraja sille, kuin-
ka paljon kansantaloudessa voidaan
kerEtd veroja yhteisiin tarpeisiin.
Suuret julkiset menot eiv6t suista-
neet Suomen taloutta ahdinkoon,
mutta nyt kun talouden pohja on
muista syist6 romahtanut, ei nylgris-
td yhteisen hWin tasoa voida en66
heikentynein voirnin yll6pit66. Kos-
ka rahaa on rajoitetusti, yksi hyvi
asia ly6 korville toista.

Eldkkeet vievdt leijonanosan "hyvin-
vointivarasta", kansantalouden ky-
vystd ylldpitdii yhteisti hyvii. Kun
puolustetaan korkeita el6kkeit6, sa-
notaan samalla, ett6 piivihoitoa on
huononnettava, tiet jiitettdvd kuop
paisiksi, poliisien virkoja on kar-
sittava jne.

Muodollisesti ty6eldkemaksut eivdt
ole veroa vaan palkansaajan omaa
siitistdmistd. Kdytdnn6ssd eldkemak-
sut tuovat talouden rattaisiin saman-
laista kitkaa kuin varsinaisina veroi-
na perit5rt maksut. T!6elikemaksut
vdhentdviit ylit6iden kannattavuutta
varsinaisten verojen tapaan, koska
ylity6palkasta maksetut eldkernak-
sut eivdt lisiiii ty6ntekijin aikanaan
saamaa eldkettA, ellei tdrnd satu me-
nem66n elikkeelle tai vaihtarnaan
ty6paikkaa seuraavan neljin vuoden
sisdlld. Eldkemaksut sy6vit kansan-
talouden veronmaksukykyii ja siten
ovat pois muusta yhteisestd hyvtistEi.

Ovatko eldkkeet
ylimitoitettuja?
Tuntuu pyhdinhiviistykseltd esit-
tdd, ettii eliikkeet ovat liian korkeita
maassa, jossa viikkolehdet pursuavat
kertomuksia pennid venyttivisti
vanhuksista. Suomessa on hivettS-
vin koyhii vanhuksia, mutta he ei-
vit saakaan sitd el6kett6,jonka suu-
ret ikiluokat ovat omaksi turvak-
seen siiitineet. Suuret ikiluokat
piiiittiviit viisaudessaan, etteivit he
maksa kunnon eldketti vanhemmil-
leen, mutta edellyttdvdt omien las-
tensa maksavan sitd heille. Kun pu-
hutaan TEl-elSketason mahdollises-
ta ylimitoittamisesta, tarkoitetaan
niitd el[kkeit6, jotka pddsSint6isesti
tulevat voimaan vasta vuonna2OO2.

Virkamiehet kuitenkin saavat jo t6yt-
te eldkettd. Kotitaloustiedustelut
osoittavat, ettd ne virkamieseldkeldis-
perheet, jotka jo ovat tdyden eldk-
keen piirissi, eldvit ruhtinaallisesti
verrattuna nylgrisiin lapsiperhei-
siin. Mitd ideaa on siis panna tiukoil-
la olevat lapsiperheet pakolla yli-
siiiistdmddn tulevia, selvdsti rik-
kaampia eldkevuosiaan varten? Suo-
messa 60 prosentin eliketaso on kor-
kea, vaikka se muualla olisikin sopi-
va, koska meilld eldkel6isperheeseen

tulee kaksi elEkettd ja koska suurin
osa asunnoista on omistusasuntoja.
Asuntos6dst6rninen on erdinlaista
elSkes6Sstdrnistd sekin.

En kuitenkaan kannata yleisen elE-
keprosentin laskernista 50 prosent-
tiin palkasta. On parempi oikaista
ikiluokkien v6listd tulonjakoa nos-
tamalla vanhusten palvelujen mak-
suja. NEin vanhuksesta tulee hoido-
kin sijaan asiakas asiakkaan oikeuk-
sin ja palvelut kehitt5ru6t paremmin
kysynn6n ohjaamina.

Vaan mit6 tekevdt suuret ikiluokat
havaitessaan, etti heid6n lastensa
on toivottoman raskasta maksaa hei-
din korkeat el6kkeens6? Laskevat
lastensa el6kett6!

Varhaisel6kkeet
tulevat kalliiksi
Suomen alhainen elikeiki maksaa
rnansikoita. Ilman tupakkaa, rasvaa
ja epdterveit6 elArnintapoja el6ke
jdrjestelmiimme olisi pulassa. Nyt se
selvi66 jotenkuten suomalaisten
miesten alhaisen elinidn ansiosta.

]otain on vialla yhteiskunnan kaava-
maisessa ja julrnassa suhtauturni-
sessa vanhenemiseen. Kun ik66nty-
vii tydntekijii ei t6yt6 nuorempien
mu\aan mitoitettuja vaatimuksia,
hdn joutuu tavalla tai toisella ty6el6-
mdn ulkopuolelle; yleensi ennenai-
kaisesti eldkkeelle, vaikka ltykye ty&
h6n viel6 olisikin.

Idn mukana ihrninen tulee vShin
raihnaiseksi. Raihnaisuus est66
t5r6nteon monessa ammatissa, mut-
ta toisissa ammateissa siiti ei ole sen
enemp66 haittaa kuin vapaa-ajan as-
kareissakaan. On kymmenien mil-
jardien markkojen kysymys, miten
saataisiin ohjatuksi ik66ntyvdt ty6n-
tekijit heille sopiviin ty6tehtdviin.
Ntiin ei n5rt tapahdu, vaan ty6tehti-
vien vaitrtamisen sijasta hakeudu-
taan eldkkeelle. Tarvittaisiin kylqyd
ja halua joustoon, mutta nykyjdrjes-
telmd ei kannusta kumpaakaan ty&
ellmin osapuolista joustamaan.

T!6ntekijiille itselleen varhais-
eliikkeet ovat niin edullisia, ettd kan-
nattaa todella rakastaa ty6t56n en-
nen kuin j66 tekem66n ty6ti el6k-
keenja palkan erotuksen turvin. Lu-
kuisat tutkimukset osoittavat, ettd
varhaiseldkkeelle hakeutuminen
riippuu suuresti eldkkeiden edul-
lisuudesta.

|os ty6nantaja on alle 300 hengen
yriffs, varhaiselSkkeet eivit maksa
sille rnitSdn - tai siis maksavat kylld,
mutta maksu ei riipu siit6, paljonko
ornista ty6ntekij6isti on varhais-

el6kkeell6. Niinp6 on yksinkertai-
sinta ulkoistaa ikidnt5nrien ty6nteki-
j6iden muodostama ongelrna el6ke
jirjestelm6n kontolle.

T!6tovereille on turvallisinta savus-
taa ik66ntyv6t ty6ntekijdt eldkkeelle,
koska n6in on oma ty6paikka parem-
min tunrattu. Keinoja tehen \yUe
l6ytyy.

Nyt suurty6tt6myyden vallitessa ei
ole niin suuri ongelma, ett6 ihrniset
menevEt nuorina eldkkeelle. Kun
jonkun on joka tapauksessa oltava
ty6el6m6n ulkopuolella, miksi pit66
raihnaisia ikiihrnisie vasten tahto-
aan t6iss6 ja nuoret ty6haluiset tyG
el6m6n ulkopuolella? Mutta kun mi-
nun ikEpolveni tulee varhaiselEke-
ik66n, tilanne on (toivottavasti) toi-
nen. Silloin varhaiseldkkeet ovat kal-
lista ylellisyyttE.

SAant6jA onkin tiukennettu. Yksil6l-
lisen varhaisledkkeen ikirajaa on
nostettu ja ty6paikkald6k6reille on
kuiskittu, ett6 voisi olla vdhdn tiu-
kempi lausunnoissa. Mind vierastan
t6llaisia j6ykkid tapoja. Pemsongel-
ma on siin6, ett6 varhaiseldkkeet
ovat edullisia kaikille osapuolille.
Tehtiik66n niistd siis vihemm6n
edullisia.
1) Tdysim66r6inen tulevan ajan kart-
tuma olivilttim6t6n silloin, kun el6-
kejdrjestelm6 oli nuori ja elikJceet
pienii, mutta eldketason noustua se
on rnuuttunut sosiaalisesta viilt-
tdmdtt6rnyydestd sosiaaliseksi ylelli-
syydeksi. Katkaistakoon tulevan
ajan karttuma 30 ty6vuoteen. Se kar-
sii tehokkaasti turhat hakemukset
pois ja rnotivoi esirnerkiksi vaihta-
maan ty6tehtivi6 heikentynyttd
kuntoa vastaaviksi, mutta ei jitd ih-
misi6 rnitenkidn heitteille: varhais-
eldkkeiden taso s66deti6n vain sa-
malle tasolle, kuin tdydet vanhuus-
eldkkeet olivat vuonna 1992.

2) Pantakoon pienimm6tkin yrityk-
set edes s5rmboliseen vastuuseen
omista varhaiselflkkeistdEn. Se lis66
houkutusta sopeuttaa ty6tehtdvdt
ikiiintyvdlle ty6ntekijdlle sopiviksi.

3) Pantakoon my6s ty6ntekijiin eli-
kemaksut riippuvaiseksi ty6paikan
varhaiseldkkeiden m66risti samaan
tapaan kuin \r6nantajien elikemak-
sut. EhkE sitten katsottaisiin ty6pai-
kalla vihin hidasta ik6ihrnistd suo-
peamrnin silrnin.

Kun kaikkien osapuolten kannattaa
joustaa ikE6ntymisen tuomien rajoi-
tusten edess6, keksit66n tapoja so-
peutua ja ik66ntyvdt ty6ntekijit
rnuuttuvat talouden taakasta talou-
den voirnavaraksi.
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Kri6tin! I$akrlnen

Siioittamisessa on perimmiltiin kysymys timin hetkisen
kulutt smahdoll isuuden siirtimisesti tuon nem maksi. Sijoi-
tusvaihtoehdon kriteerini yleensi on se, miki vaihto-
ehtoisista siirtomahdollisuuksista aikaan saa suurimman
kulufu smaMollisuuden haltrttuna tulevana ajankohtana.

T\rnallisuuden lqiteerit voi- on viirne kidessi riippuvai- jakamaan sijoituksen tuottoa
daan asettaa monella vaihte nensiitE,kuinkasuurituotto p6,ioman sijoittajille. Samoin
ehtoisella tavalla. Erds mah- vaatimuksemme on. MikEli vilitt6mii mahdollisuutrsi-
dollisuusonse,kuinkahyvin pelkki kulutusmahdollisuu- aan suunemrnan kulutuksen
ennakoitavissa tuleva kulu- den s6il5rttiminen on riittiv6 haluavat, saattavat olla val-
tusmahdollisuus on. Toinen tavoite, tim6 voidaan monis- miit lupaamaan tulevia kulu-
vaihtoehto voisi olla vaikla- sa tapauksissa toteuttaa niin, tusrrahdollisuuksiaan sille,pa sen toteaminen, missE ettd tuleva kulutuskohde joka mahdollistaa heid6n t6-
vaihtoehtoisista sijoitusrnah- hankitaan heti ja se pyritEEn mEn hetkisen krrlutusmah-
dollisuuksista menettdmisen vain siilyttemeen pilaantu- dollisuuksiensa lisiyksen. Lu-
vaaraonpienin.Kohnasvaih- mattomana tulevan kulutta- pauksen tueksi voidaan viel6
toehto miEritelli tunralli- misen ajankohtaan saakka. esittEi takauksia tai vakuuk-
suutta olisi selvittie, kuinka sia. T6llaisessa tilanteessa
todennEk6isesti valittu sijoi- Aina timE ei kuitenkaan ole pelkkEEn siilyttdmiseen t1r5r-
tusvaihtoehto tuottaa aina- mahdollista tulevan kulutus- tyminen ei yleensi olisi ta-
kin sen, mikA eri vaihtoeh- vaihtoehdonollessapilaantu- voitteenariittivEtaiainaedes
doista keskirn6Erin on saata- va tai tuottovaatimukserune rationaalinen. TEllainen tuot-
vissa. ollessa pelkl<Ed seilyttiniste tovaatimuksen asettarnisaja-

suurempi. Kun yhteiskun- tus on tuttu jo Raarnatun lei-
T\rOttOVaatimUS nassa on tuottomahdollisuu- viskE-vertauksesta.
ratkai-s.ee sijoituksen 3i# :Tffif"trH*Sgi Tassd artikl<elissa sijoittamis-turvallisuuden den omistajilla on .i5oito"- ta tarkastellaan pe[&stiin fi-
MEiriteltiinpi turvallisuus mahdollisuuksia, sijoituside nanssi-investointina. LehtA
miten hWaioa tunrallisuus oiden omistajat ovCt valmiit kohtana on t6ll6in se, ettE
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sijoittaja on passiivinen, eik6
hallinnoi tai varsinaisesti joh-
da investointikohdetta, kuten
yritysti. Finassisijoittajalle si-
joitusvaihtoehdot ovat annet-
tuja, markkinoilla olemassa
olevia vaihtoehtoja.

Sijoituskohteen riski voidaan
mddritellii tuoton heilahteluk-
si odotusarvostaan, Esirner-
kiksi rahalaitoksissa olevien
tilimuotoisten sijoituskohtei-
den tuoton odotusarvo on
yleensii helposti ennakoitavis-
sa. Sen sijaan esimerkiksi
osakkeitten tuottojen odotus-
arvojen mddrittiminen on
hankalampaa. Tdssi mielessd
osakesijoitukset ovat tilimuo
toisia sijoituksia riskillisern-
pra.

Beeta-kerroin
mittaa riskiii
Tiimiin l6ht6kohdan mukai-
sesti sijoittaja tiet66 sijoitus-
kohteen tuoton etukiiteen va-
litessaan riskitt6mdn koh-
teen. Rahoitusteoriassa suosit-
tu tapa mitata riskillisen sijoi-
tuskohteen riskid on beeta-
kertoimen kdyttdrninen. Bee'
ta-kerroin kuvaa yksittiisen
sijoituskohteen tuoton taipu-
rnusta muuttua suhteessa ko-
ko sijoitusmarkkinoiden kes-
kimddriiiseen tuottoon.

Kun sijoituskohteen beeta-
kerroin on pienempi kuin 1,
sijoituksen tuotto muuttuu
vdhemmdn kuin sijoitus-
markkinoitten keskimddrdi-
nen tuotto. |os taas beeta-ker-
roin on suurempi kuin yksi,
sijoituskohteen tuotto muut-
tuu nopearnmin kuin markki-
noiden keskimddrdinen tuot-
to.

Sijoituskohteiden beeta-ker-
toimet lasketaan kiytdnn6ss6
aikaisemmasta tuottokehi-
tyksestii. Suomen osakernark-
kinoitten kohdalla tietyn on-
gelman muodostaa se, ettti
monien osakkeitten kohdalla
kauppaa kiiydiiiin varsin vii-
hiin. Kuitenkin meilldkin tut-
kimuksissa on havaittu beeta-

kerrointen olevan suhteelli-
sen vakaita. MikAli vakauteen
katsotaan voitavan luottaa,
beeta-kertoirnista on apua
sijoitusstrategiaa ja sijoitus-
valintoja teht6essi. Koska osa-
kemarkkinoilla kaikilla osak-
keilla on taipumus rnuutfua
samansuuntaisesti, nousu-
kauden aikana on edullista si-
joittaa sellaisiin osakkeisiin,
joiden beeta-kerroin on kor-
kea. Laskukauden aikana til-
laisiin osakkeisiin liitty;r vas-
taavasti keskirnd6r6istd mark-
kinoitten laskua suurempia
arvojen alenturnisia.

Osakkeita vai
joukkovelkakirjoja?
Eris vaihtoehto pyrkii hallin-
noimaan riskid on tutustua
eri sijoitusvaihtoehtojen orni-
naisuuksiin ja niiden tuot-
tokAyttiytymiseen erilaisissa
tilanteissa. Erddn vastakkain-
asettelun muodostavat toi-
saalta osakesijoitukset ja toi-
saalta joukkovelkakirjasijoi-
tukset. Osakekurssien nous-
tessa voimakkaasti, joukko-
velkakirjojen tuotto on yleen-
sti jiiinyt merkitt6vdsti osak-
keitten tuottoa alhaisemmak-
si.

Toisaalta silloin, kun osake.
kurssit ovat olleet laskussa,
osakkeitten tuotto on voinut
olla jopa negatiivinen, jouk-
kovelkakirjalainat ovat til-
l6inkin tuottaneet positiivista
korkoa. Usein osakemarkki-
noitten laskun taustana on
ollut sellaisia kansantaloudel-
lisia tekij6itd, jotka ovat vield
k6rjistdneet korkokehityst6 ja
tehneet velkakirjasijoitukset
erilrisen edullisiksi.

Kiiytiinn6n sijoitusstrategiaa
ajatellen kuvatun markkinoi-
den kiiyttdytymisen hyvdksi-
kdyttirnisen ongelmana on
sellaisten taitekohtien tunnis-
taminen, joissa sijoitettavia
varoj a tulisi ohj ata joukkovel-
kakirjoista osakkeisiin ja
pdinvastoin.

Osakemarkkinoiden analy-

soirnisen yhteydessi tunnettu
ja paljon kiyteQ mittari on
osakkeen P/E -luku (price/
earnings -ratio, osaldseen hin-
nan ja yrityksen osaketta koh-
den ansaitseman tuoton v6li-
nen sutrde). Kehittyneilli osa-
kemarkkinoilla, esimerkiksi
Yhdysvalloissa, pitkEn aikavi-
lin keskimdErEinen P/E -luku
on tutkimusten mukaan ollut
noin 1$14. Suomessa pitkEn
aikav6lin keskianro jii esi-
merkiksi verosyisti epineut-
raaleitten sij oitusmarkkinoit-
ten takia temen alapuolelle.
Toisaalta viirne aikoina tillai-
sia sijoituskohteita suosivia ja
toisia syrjivid piirteit6 on py-
ritty oikaisemaan mm. toteu-
tetussa verouudistuksessa.

P6rssiosakkeiden keskim6E-
r6isen P/E -luvun ollessa til-
laisen keskimE6r6isen tason
alapuolella, on oletettavaa, et-
tE osakkeiden ostaminen on
edullista. Vastaavasti P/E -lu-
vun noustessa selv6sti pitknn
aikav6lin keskirndirdisen ta-
sonsa ylEpuolelle, on luulta-
vaa, etti voidaan puhua osa-
kemarkkinoiden ylikuumen-
tumisesta. T6ll6in saattaa olla
perusteltua siirt66 varoja
osakkeista joukkovelkakirjoi-
hin. f oukkovelkakirj amarkki-
noista ja muista korkoinstnr-
menteista ldhtien vastaavat
siinn6t voidaan todeta: kor-
kokannan ollessa alhainen, si-
joituksia tulee ohjata osake.
markkinoille ja korkokannan
ollessa korkea korkoa tuotta-
viin instmmentteihin.

Reaalituotot
vertailuun
Paljon knyte$ sijoituskohtei-
den vertailumenetelm6 mah-
dollisten pitkAn aikavdlin si-
joituskohteiden l6yt6rniseksi
on erivaihtoehtojen pitk6n ai-
kav6lin reaalituottojen vertai-
lu. Seppo Saario on kirjassaan
Tlendi (Weilin + G66s 1991)
esitt6nyt tilastoja monien si-
joitusvaihtoehtojen reaalituo-
toista. P6rssiosakkeitten kes-
kim66rEinen arvon nousu
vuosina 1925-1990 on ollut 1,7

pnosenttia. Kesldmiirilnen
vuotuinen oslnko on ollut 5
prosentua. Vastaavana atkana
amerikkalalsen New York
Stocl( Exchangen neadlnen
kurssinousu on oUut 2,2 pre
senttia. Kesldmiiriinen osin-
kotuotto on ollut 4 prosentda.
Valtion verovapaltten obligaa-
tioitten reaalituotto vuosina
196G1991 on valhdellut -10 Ja
+ 16 prosentin vililli.
Asuntovarallisuuden ar.tto on
kohonnut lEhes yhti paUon
kuin osakkeitten anro: reaa-
lianro on kasvanut vuoslna
1925-1988 keskim6erin 1,6
prosenttia vuodessa. Asuntosl-joituksille vuokrien kautta
rnuodostunut tuotto my6s il-
meisesti alittaa p6rssiosak-
keitten osinkotuoton. Eri
paikkakunnilla Ja eri tarkoi-
tuksiin kiytetgrJen kllnteis-
t6jen anrojen muutoksissa on
huomattavia eroja.

Kun kiinteist6siJoitusyhti6t
ovat tulleet marklsinanoteera-
tuiksi, finassisijoittaJalle on
syntynyt mahdollisuus s{lolt-
tamalla kiinteist6siJoitusyh-
U6ihin tosiasiassa saada salk-
kuunsa kiintetst6ihin lilttJn ie
tuotto.odotuksia. Monissa
maisss my6s joulJcovelkaldr
jasijoitukset on muodostettu
valmiiksi slioltussalloriksi jo
ko joukkovelkaktrJoihin erl-
koistuneltten siJoitusyhtl6i-den tal s$oltusrahastoJen
avulla.

Riski vaihtelee
rnaittain
Sijoitusmahdollisuudet ovat
monilla tavoin sidokslssa nli-
hin kansantalouksiin, Joihinsijoituskohteiden taustana
olevat reaall-investoinnlt on
tehty. Eri kansantaloukslen
erilaiset kasvuodotukset, ul-
koiset ja sis6iset riskltekijit
yms. seikat Johtavat silhen,
ettE esimerkiksi eri maiden
arvopaperip6rsslen hintake.
hitykset ovat kesken66n eri-
suuntaiset ja eritasoiset. My6s
korkotasot vaihtelevat eri
maissa.
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Pitkalle aikav6lill6 Suornen
markka on merkittdvisti hei-
kentynyt magilman talouden
keskeisiin valuuttoihin, D-
markkaan ja Yhdysvaltojen
dollariin nihden. Ulkomai-
nen sijoitus on tasoittanut pel-
kist66n yhteen kansantalou-
teen, tdssi Suomen kansan-
talouteen, suuntautuvaan si-
joitukseen liitryvae maa-ris-
kie.

Suomessa tdllaista riskiE osoit-
tavat taloudellisten mittarien
puolella rnm. kansantalou-
temme voimakas velkaantu-
minen ja velkaantumisen kas-
vu suhteessa vientimme ar-
voon, vientimahdollisuuksi-
emme suppeapohjaisuus ja
siihen liitryvet voirnakkaat
suhdannevaihtelut seki pit-
kiillii aikavdlill6 tarkasteltuna
my6s tiirkeimpid kauppa-
kurnppaneitamme voirnak-
kaampi inflaatio. My6s poik-
keuksellisen suuri ty6tt6myys
ndht6neen maariskin kasvun
ilmaisijana. Pitk6n aikavdlin
ulkomainen sijoitus on tasan-
nut pelkdst66n yhteen kan-
santalouteen suuntautuvien
sijoitusten maariskid.

Poikkeuksellisissa taloudelli-
sissa olosuhteissa Suomeen
tehty korkoinstrumenttisijoi-
tus on toisinaan tuottanut
merkittiivdsti muita maita
korkeamman korkotuoton.
Kun Suornessa mainitut kan-
santalouden heikkoudet on
ylensd korjattu devalvoinnin
avulla, korkean korkotuoton
vastapainoksi on tullut kurssi-
tappioita.

Tdysin turvallista
sijoitusta
ei ole olernassa
Edellii olevasta tarkastelusta
on kdlmyt ilrni, ettd tuoton ai-
kaansaamiseen pyrkivien si-
joitusten kohdalla tdysin tur-
vallista sijoitusvaihtoehtoa ei
ole olemassa. Osakkeitten
kohdalla tuoton ennakointiin
liitbry epdvarmuutta. Var-
mimpienkin korkoinstru-
menttien kohdalla ongelmak-
si muodostuu rahan arvon siii-
lyminen. TGluvulla Suomessa
inflaatio on suurimrnillaan ld-
hennellyt 20 prosentLia. Poik-
keuksellisina ajanjaksoina, ai-
kaisemmin esimerkiksi sotiin
liittyen, infl aatioprosentti on
saattanut olla \rmrnenid pro.
sentteja, jopa satoja prosentte.
ja. Tiill6in talletusmuotoisilta
sijoituksilta on usein hdvin-
nyt arvo. Osakesijoitukset
ovat pitkdll6 aikaviilillii siiilyt-
tdneet reaaliarvonsa, mutta

poikkeukselliset olosuhteet
ovat saattaneet aiheuttaa yk-
sitt6isten yritysten toiminnan
loppumisen ja tdll6in my6s
osakesijoituksen arvon me-
nettimisen.

T\rrvallinen sijoituskohde ei
voikaan rnuodostua sijoitta-
misesta anreltuun parhaaseen
mahdolliseen vaihtoehtoon,
vaan monipuolisen sijoitus-
salkun muodostamisesta.
Kunkin tuottovaatimuksen ta-
solla voidaan muodostaa ris-
kin hajautuksen kannalta
mahdollisimman tehokas si-
joitussalkku. Riskin hajautta-
rninen suuntautuu tdll6in eri-
tyyppisiin sij oitu svaitrtoehtoi-
hin, kuten erityyppisiin osak-
keisiin, korkoinstrumenttei-
hin, eri kansantalouksiin
suuntautuviin sijoituksiinjne. Mitd suuremman var-
muuden sijoittaja tuotolleen
haluaa, sitd alhaisempaan
tuoton odotusarvoon hin
yleensd joutuu t54rtymdiin ja
vastaavasti mitd suuremman
tuoton odotusarvon hdn ha-
luaa, sitd suurempaan poik-
keamamahdollisuuteen he-
nen tulee varautua.

Optiot ja
terrniinit avuksi
Sijoitussalkun hallinnoinnis-
sa voidaan keyttea my6s mo-
nipuolisia rahoitusmarkki-
noiden tarjoamia mahdolli-
suuksia. Keskeiset organisoi-
dut mahdollisuudet liittyvet
johdannaisinstrumentteihin.
f ohdannaisinstrumenfit muo-
dostavat pitkdn aikavdlin si-
joittajalle erdiinlaisen vakuut-
tamisen mahdollisuuden: op
tioiden ja termiinien avulla si-
joittaja voi suojata osakesalk-
kunsa, valuutta-asemansa
tms.

f ohdannaissopimuksen avul-
la voidaan esimerkiksi ostaa
varmuus alirnmasta hinnasta,
joka salkusta saadaan rajoitta-
matta silti vdltt6m6tt6 salkun
nousumahdollisuutta. Vastaa-
vasti voidaan ostaa varrnuus
ylimm6st6 hinnasta, joka si-
joituskohteesta joudutaan
tiettyn6 aikana maksarnaan,
menettdm6tt6 silti v6ltt6m6t-
t6mahdollisuutta edullisem-
paan ostamiseen. lohdannais-
rnarkkinoita voidaan keyttae
hry6ksi monella tavalla sijoi-
tuksen tuoton varmistamises-
sa sek6 haluttaessa my6s itse,
ndisini sijoituskohteina.

Sijoituksen turvallisuuteen
liittyve keskeinen tekij6 on si-
joitusvaihtoehtojen ominai-
suuksien tunteminen, Konk-
reettisimmillaan ndmi liitty-vit esimerkiksi korkoinstru-
menteille annettuihin va-
kuuksiin ja vakuuksien aryo
jen tuntemiseen, joukkovelka-
kirjalainojen erityisiin ehtoi-
hin yms.

Rahoitusmarkkinoitten kehit-
t5ress6 eri sijoitusvaihtoehtojen riskit tunnetaan entisti
hienojakoisernmin. Markki-
noilla esiintyy erityisid ris-
kinarviointiin erikoistuneita
yrityksiE, jotka luokittelevat
yrityksiE etukdteen sovitun
asteikon (rating) mukaisesti.
Luokittelulla ja luokituksen
tuntemisella on merki\rst6
paitsi yksitt6isen sijoituksen
arrrioinnin kannalta my6s oi-
kean ja mahdollisirnrnan te.
hokkaan salkun muodostarni-
sessa sijoittajakohtainen tuot-
tovaatimus huomioonottaen.

Sijoihrksen tuotto
hallittavissa
Vaikka tunrallista ja tuottavaa
yksittdist6 sijoitusvaihtoehtoa
ei etulciteistarkastelussa ole-
kaan olernassa, sijoituksen
tuottoa voi monella tavalla
hallita ja vanni.staa. ErEs kes-
keisirnrnin t6h6n liitt1ru6 seik-ka on ornien sijoitusprefe.
renssien ja sijoitustavoittei-
den tunterninen. On tiedettd-
vd kuinka suunRen tuottoon,varojen irroitettavuuteen
5rms. seikkoihin t6hdeteen.

Temen j6lkeen tuottovaati-
muksen ja muiden ehtojen to-
teuttamiseen liittyv6 riski voi-
daan monin eri tavoin mini-
moida. Ilman t6llaista riskin
hallintaa saatetaan tiettyyn
tuottoon pyritt6essi ottaa kan-
nettavaksi tarpeettoman suu-
ria rnenettimisen mahdolli-
suuksia.

Pientenkin sijoitusten kohdal-
la riskin hallinta on rahoi-
tusmarkkinoitten kehittyessd
monella tavalla toteutettavis-
sa esimerkiksi valrniita sijoi-
tussalkkuja tarjoavien yhti6it-
ten ja ratrastojen avulla. My6s
ulkomaisten vaihtoehtojen
\rtkeminen sijoitussalkkuun
tapahtuu useln helpoiten ja 

Ihallittavimmin tdllaisia vaih- 
|toehtoja hyvdksikdyftden.l

Suurtenkin salkkujen hallin- 
|

nassa suoriin osakesijotuksiin 
Iliittyvii jatkuva vieraita mark- 
|kinoita koskeva informaation 
Ihankinta- ja k6sittelytarve 
I

saattavat aiheuttaa kohtuutte 
Imia kustannuksia tai sijoituk- 
|

sen hallinnoinnin laiminlyG 
Irnistd. 
I

T\rottoodotuksen kasvattami-,
nen lisiifi epesuotuisen tulok-;
sen mahdollisuutta - ja kddnt6-'
en. Kun sijoittaja tuntee ta-
voitteensa, rahoitusmarkki-t
nat tarjoavat kuitenkin hdnel-
le minimiriskisen tien tavoit-
teen saavuttamiseksi.

IARMO LEPPINIEMI
Hebingin

Kauppahmkeahmirm,
proJessori
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Sosiaalipolitiikan asiantuntijat hahmottelivat kaksitulevaisuuden skenaariota

RIUTUVA VAI
VOIMISTUVA SUOMI

Professori Olaui Riihisen ma-
haant tuleuai.snden tutkiTtuuk-
seLla qt. oltava kolTng Uihtiikoh-
toa: tul.evai,srrutta ei aoida en-
nllstaq tulevai,sults ei olB en-
rwlta mriiirii@ ja tu)Euai,suu-
teen uoidnnn uaikuttaa omilla
ualinnnilla ja teoill*

Olavi Riihinen toteaa teoksen
alkusanoissa, ett6 kirjan ni-
rnen vuosiluvulla 2017 tar-
koitetaan itse asiassa pitk66
aikav6li6, ei niink66n tarldsaa
m66r6vuotta. Vuosiluvulla on
kuitenkin my6s s5rmbolista
arwoa, viittaahan se itseniisen
Suomen satavuotiseen histo
riaan.

Miten suomalainen hy-
vinvoint iyhteiskunta
voi keskellS 1 990'luvun
alun synke66 lamaa?
Miten t5hin on tultu ja
mihin suuntaan sosi-
aalipolitiikka tulee ke-
hittymHdn muutaman
ldhivuosikymmenen ai-
kana?

Muun muassa nSihin
kysymyksiin voi etsi6
vastauksia professori
Olavi Riihisen toimitta-
masta Sosiaalipolitiikka
2017 -teoksesta. Kiria
koostuu 27 kirjoituk-
sesta, joissa sosiaali-
politiikan asiantuntijat
esittdvit omat ndke-
myksense suomalaisen
hyv i nvoi ntiyhteiskun-
nan tilasta, uhkateki-
jtiisti ja tulevaisuudes-
ta.
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Professori Riihinen esittdd
teoksen lopussa kaksi tulevai-
suuden luonnosmaista hah-
motelmaa, skenaariota. Ske.
naarioissa hahmotellaan sosi-
aalipolitiikan tulevaisuuden
ongelmia, pelkoja, mahdol-
lisuuksia ja toiveita.

Ensimmdisti skenaariota Rii-
hinen kutsuu "Riutuvaksi ja
riitaiseksi Suorneksi". Toista
hdn nimittiid "Voirnistuvaksi
Suomeksi." Riihinen haluaa
painottaa, ett6, skenaarioiden
merki\rs ei ole niiden toteutu-
vuudessa, vaan ndk6kulmien
esiinnostamisessa.

Riutuvaa ja riitaista Suomea
leimaavat korkea ty6tt6m1ys,
varakkaan viest6nosan suosi-
rninen vdhivaraisten kustan-
nuksella, ristiriitojen kiirjisty-
minen, k6yhyyden yleisyys ja
muun eriarvoisuuden kasvu.

Voimistuvaa Suomea kuvaa
solidaarisuutta ja vapaamie.
lisyyttii korostava asenneilma-
piiri ja avoimuus muutoksel-
le. Ihmisten ja koko yhteis-
kunnan hyvinvointi laajasti
ymrndrrettlma, on parempi
kuin ensimmiisessii vaihtoeh-
dossa.

-Vaihtoehtoiset tulevaisuu-
denkuvat korostavat omalla
tavallaan politiikan rnerkit5rs-
td: ensimmdinen skenaario
pohjautuu harkitsematto-
maan, toinen tasapainoiseen
yhteiskuntapolitiikkaan, ker-
too Riihinen.

Asuntolcysyrnys
sosiaalipolitiikan
hdpedtahra
Suomalainen hyvinvointiyh-
teiskunta saa professori Riihi-
seltd kokonaisuudessaan hy-
vdn aryosanan. Larnan keskel-
ld sosiaalipoliitikot ovat asias-
ta yksimielisempiE kuin kos-
kaan.

-Globaalisti katsottuna systee'
mi on hyvin kehittynyt. En-
nen lamaa piiisimme jo vah-
valle pohjoismaiselle tasolle.
Esimerkiksi el6kejdrjestel-
mdmme ja osa sosiaalipalve
Iuista, kuten lasten pdivdhoi-
to, piirjidv6t hyvin kansain-

vdlisessd vertailussa. Sosiaali-
politiikan onnistumista ku-
vaa mielestiini my6s se, ett6 se
on pit6nyt yhteiskunnan ehj6-
n6, huono- ja h5rvdosaisten
vastakkainasettelua ei juuri
ole esiintSrnyt, Riihinen sa-
noo.

Riihisen mukaan rnaarnrne
asuntopolitiilka on kuitenkin
ollut sosiaalipolitiikan hdpe6-
tahra jo Topeliuksen ajoista
l6htien. Topelius kuvasi on-
gelmaa tavalla, joka sopisi ai-
van hyvin t6rndn pdivin tilan-
teeseen.

-Asuntoasioissa olemme jdljes-
si sellaisista maista, joihin ha-
luamme itseirnme verrata.
Asumisvdljyys on selvdsti
rnuita pohjoismaita huonom-
pi. Tarjonta on puutteellista,
sill6 vuokra-asuntoja ei ole tar-
peeksi. Kotitaloudet joutuvat
ldhes koko eldm6nsd maksa-
maan korkealla korolla rahoi-
tettua asuntoaan. Nyt laman
aikana nimd ongelmat saatta-
vat kA{istyd aivan kohtuutto
malla tavalla. Asuntoja joutui
vasaran alle edellisen kerran
1950-luvun laman aikana,
Olavi Riihinen muistuttaa.

-Kohtuullinen asuminen on
hyvinvoinnin yleinen edelly-
t5rs. Suomessa ei ole kukaan
todella kiinnostunut asiasta ja
ottanut kysymystd hoitaak-
seen. Olen julkisesti syyttinyt
kansanedustajia asiasta. Kar-
telleihin perustuva rakenta-
rninen ja rakennusaineteolli-
suus on rahoittanut puolu-
eita. Tdmii moraaliton maan
tapa on tukkinut suut, Riihi-
nen toteaa.

Korporativismin
vaikutus heikkenee
Kirjassa arvioidaan, ett6 kor-
potativismin yhteiskunnalli-
nen vaikutusvalta tulee heik-
kenem65n. Korporativismilla
tarkoitetaan sit6, ettd etujdr-
jest6t pystyvf,'t vaikuttamaan
valtiovallan toimenpiteisiin.
Palkkakysymysten lisdksi on
kehitetty yhteiskunnan mak-
rohy6dykkeitd, kuten esimer-
kiksi elSkejirjestelmSd, ty6ttG
mS6rsturvaa ja tulonjaon ylei-
sid periaatteita.

T\rlevaisuuden kehit5rssuun-
tana nEhdiin p66t6ksenteon
ja valmistelun painopisteen
siirtyvdn kansalliselta tasolta
EYlETA-tasolle ja rnaan sisfllld
paikalliselle tasolle. Alulsi ar-
vellaan eduskunnan vaiku-
tuwallan kasvavan.

Riihinen kuitenkin painottaa,
ettd mahdollinen muutos ta-
pahtuu hyvin hitaasti. Keskei-
silli ty6rnarkkinajdrjest6illd
on heikkenemisesti huoli-
matta melkoinen vaikutus yh-
teiskunnan asioihin. Palkan-
saajien jdrjestdytyrnisaste on
yhi l6hell6 90 prosenttia.

-Sosiaalipolitiikan kehityksen
kannalta korporativismin vai-
kutus on ollut my6nteinen
asia. T\rskin olisimme saavut-
taneet pohjoismaista hyvin-
vointitasoa ilman t5z6markki-
najdrjest6jen vaikutusta.
Muutamista piiinvastaisista
puheenvuoroista huolimatta
on vaikea ndhdd, ettd konsen-
sukseen tdht66vdn neuvotte.
lumekanismin nopea purka-
minen olisi kenenkiin etujen
mukaista. Yhteisymmdrryk-
seen perustuvat kokonaisrat-
kaisut pystyvdt ottamaan huo.
mioon kokonaisuuden ja vie.
Itipii pitkiillii aikaviilillii.

Tlott6m5yden jiiljet
arvaamattomia
Olavi Riihinen kertoo arvel-
leensa kymmenkunta vuotta
sitten, ett6 Suomi ei kestdsi
pitk66n yli 10 prosentin ty6t-
tdmyyttii. Nyt ollaan jo paljon
korkeammissa lukemissa. fi e
tysti maailma on muuttunut
\rmmenessi vuodessa. Neu-
vostososialismi niiytti viel6
198Gluvun alussa kulissiensa
takaa kilpailevalta jiirjestel-
miilt6, jonka uhka pienensi
markkinatalousmaan sietoky-
kye'

-Ideologisessa mielessi t6ys-
tydllisyyden tavoitteesta on
nyt luovuthr. Kyllli tilanteen
jatkuminen pelottaa, sill6 ku-
kaan ei osaa sanoa, rnihin pit-
k66n jatkuva suurgr6ttSmyysjohtaa. Yhteiskuntaamme
saattaa s5mt;rd arvaamattomia
jdnnitteitd, Olavi Riihinen va-
roittaa.

Nuoret niyft6v6t Riihisen mu-
kaan sopeutuvan ainakin
aluksi ty6tt6m5r5rteen. He eiv6t
ole viel6 sosiaalistuneet ty6n-
tekoon ja ty6el6m66n. Mitd sit-
ten merkitsee pitk6lld aika-
vdlill6 se, ett6 sosiaalistumi-
nen esty5r?

Olavi Riihinen uskoo, ettd
ty6tt6myydest6 kirsii voirnak-
kaimrnin keskiluokka. Perin-
teinen ty6v6enluokka osaa il-
meisesti sopeutua ty6ttdmyy-
teen helpomrnin kuin keski-
luokka. T!6tt6myyden riski
on aina kuulunut ty6vdest6n
eliirn66n. Sen sijaan keskiluo-
kalle ty6n menettirninen on
Riihisen mukaan henkisesti
kova kolaus. Pitkeen koulute.
tut ihrniset ovat oppineet pit-
kAj6nnitteiseen ja turvalliseen
el6rn66n, jossa ty6ll6 on ollut
tirkeA osa.

-Kylliihiin tdmd larna on var-
rnasti 1950-luvun alun laman
tapaan traumaattinen koke.
mus, joka muistetaan pitkAin.
l93Gluvulla lamaan sopeutu-
rninen oli kuitenkin helpom-
paa kuin nyt. Silloin oltiin osit-
tain luontaistaloudessa, jossa
luppoajat olivat normaali il-
mi6. Ihmisill6 oli kotipiiris-
s66n luppoaikoina luonnolli-sia t6itti, joiden kimppuun
saattoi ryhtya ty6tt6myyden
aikana, Olavi Riihinen toteaa.

Keskiluokka
hyrinvointiyhteis-
kunnan tukena
Nylgrmuotoinen sosiaalipoli-
tiikka syntyi alunperin korjaa-
maan industrialismin epd-
kohtia. Bismarckilaisen sosi-
aalipolitiikan tavoitteena oli
puolestaan hillitd ty6vden ku-
mouksellista toimintaa. On-
kin puhuttu ty6vden projektis-
ta. Tldv6enluokka on voitu y-
rnm6rtdi objektin sijasta
my6s subjektiksi, sill6 sosiaali-
politiikka on toteuttanut pit-
kilti sen tavoitteita.

Sosiaalipolitiikka 2017 -teok-
sessa arvioidaan, ett6 yhteis-
kunta pluralisoituu jatkuvasti
eikd selkeitd yhteniisid ryh-
mi6 en66 ole. Selkedn luokka-
jaon tekeminen on jokseenkin
mahdotonta. Epdmiirdiseen
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nuksella tai pdinvastoin, el6-
"Poliitikot kejdrjestelmin legitimiteetti
kumartavat 9li yleinen hyvtiksyttiivyys
eldkel6isia,' k6rsisi' painottaa Riihinen'

Riihinen uskoo, ettd eldkel6is- Sosiaalipolitiikka 2017 -kirjanten rnerkitSrs painostusryh- arvioissa ty6eldkkeen merki-

keskiluokkaan kuuluvien ih-
misten osuus kasvaa perintei-
sen t5r6vdenluokan kustan-
nuksella. Mist6 jatkossa l6yty-
viit hyvinvointivaltion puo.
lustajat?

-Uskon, etti puolustajat l6yty-
vdt juuri keskiluokasta. Kyll6-
hdn sosiaalipolitiikan jatka-
minen on keskiluokan etujen
rnukaista. Nykylarna lis66 va-
rovaisuutta, ja hyvinvointi-
valtion tarjoarnaa turvaa osa-
taan varmasti arvostaa enern-
rndn kuin koskaan. Historia
osoittaa toisaalta, ett6 keski-
luokan keytteytyminen on
epevarmaa. Kuitenkin jo nyt
on olemassa vakiintuneita
keskiluokan jiirjest6j6. On hy-
vd huomata, ettd esimerkiksi
SAK ja AKAVA ovat sosiaali-
poliittisissa kysyrnyksissd hy-
vin ldhelli toisiaan, Riihinen
sanoo,

rndnd tulee kasvarnaan. Vuon-
na 2020 onjokakolmas 66nioi-
keutettu yli 6Gvuotias.
-Poliitikot tulevat kurnarta-
maan syvddn elSkeldisten
edess6.
Riihisen mukaan sukupolvi-
en vdlisen ristiriidan kiirjisty-
mistii lievittdisi yksinkertai-
sesti se, ettdtuottavuus kasvai-
si tasaisesti. Kun on tarpeeksi
resursseja, riitt5d jaettavaa
kaikille kansalaisille.

-Vastakkainasettelua pehmen-
tiiisi my6s ty6eltimin jousta-
vuuden lisddntyrninen. Tiuk-
ka raja-aita t5r6nteon ja eliik-
keelldolon viililEi pitiisi pois-
taa. Koko yhteiskunnan edun
mukaista olisi, jos idkkiidm-
miit tekisivit vaikkapa osa-ai-
katy6tti nylgristii pitempiidn,
Riihinen arvioi.

Professori Riihisen rnielesti
Suomi tarvitsee rny6s siirtolai-
sia tasapainottarnaan rnaan
vinoa ikiirakennetta. Hdnen
mukaansa se on k65rtdnn6ssd
ainoa keino saada maahan
nuoria ikiiluokkia.

Professori Olavi Riitrisen rnie-
lestd suomalainen el6kejdrjes-
telmd on ldhellii ideaalitilaa.
Eldketurva saavutti hdnen
rnukaansa varsin nopeasti
pohjoismaisen tason. El6ke.
jirjestelm6 on my6s etuuksi-
en suhteen tasapainossa.

-|drjestelmissd on otettu huo-
mioon seki tarve. etti ansio-
periaate. Sosiaalipoliittisesti
ndk6kulrnasta on oikein, ett6
kaikille turvataan kansaneldk-
keen avulla vdhimmdistoi-
meentulo. Tdmdn lisiksi on
oikeudenrnukaista, ettd kan-
salaisia palkitaan rny6s pon-
nistusten mukaan ansioihin
sidotulla el6kkeell6. fos tarve-
periaatetta korostettaisiin lii-
kaa ansioperiaatteen kustan-

tys tulee kasvamaan tulevai-
suudessa. Riihisen mieleste
kehitykselle l6ytyy luonnol-
lisia seli\rksi6. Naisten ty6ss6-
kiiynti lis66 entisestdin sitou-tumista ty6eliikejiirjestel-
m65n. Samansuuntainen vai-
kutus on Euroopan yhdenty-
misell6, sill6 EYn johtavissa
jisenrnaissa sosiaalipolitiikkaperustuu ansioperiaattee-
seen.

-Riutuvan Suomen skenaari-
on toteutuessa t5r6elf,kejirjes-
telmin ja terveydenhuollon
korkeat kustannukset johta-
vat julkisen sosiaalipolitiikan
rnuiden menojen karsirni-
seen. Sosiaalipolitiikka suun-
tautuu selvisti kohti ansiope
riaatetta ja loittonee tarveperi-
aatteesta, uskoo Riihinen.

Voimistuvassakaan Suomessa
ty6eliikejdrjestelman rahoi-
tusongelmia ei pyst5rti tiysin
viltt6rn66n, ja kokonaisvero.
aste pysyy korkeana. |6rjes-telrni on kuitenkin ohjattavis-
sa terveisiin uomiin. Siirtolai-
suudella pyst5rt66n lievitti-
mii6n ikiirakenneongelrnaa

niin, ett6 sukupolvien vdlinen
ristiriita tasoittuu.

Olavi Riihinen nekee ty6el6-
kejirjestelmin pahimpana
ongelmana rahastoinnin
puutteellisuuden, joka kirjis-
t54y suurten ikiluokkien siir-
tyessi eliikkeelle. Hin yht51y
hyvin pitkille Eldkekomitea
1990:n esittS.rniin ajatuksiin.

-El6kei6n kohottarninen taval-
la tai toisella on viistflm6t6n-
t6, toteaa Riihinen.

T\rlevaisuuteen
voidaan vaikuttaa
Professori Riihinen haluaa ko-
rostaa sit6, etti p66t6ksenteki-
j6t vaikuttavat tulevaisuuteen
omilla valinnoillaan. Laman
varjossa voidaan tehde suuria
periaatteellisia ratkaisuja il-
man, etti niiden vaikutukset
tunnetaan.

I(ristina Issatalnen

jonkinlaista jdrkev66 elvy-
t5rsohjelrnaa, joka vaikuttaisi
ty6tt6myyteen. Ei ndin voi jat-
kua kovin pitk66n. |os emme
tee miti5n, olemme kohta ti-
lanteessa" jossa joudumrne ot-
tamaan viel6 enemrndn vel-
kaa tilanteen helpottamiseksi.

Olen my6s huolissani siit6,
ett6 maahamme sJmtyy pit-
k6aikaistydtt6mlsrden seura-
uksena todellinen syrj 6ytynei-
den alaluokka. He ovat veilla
toivoa ja mahdollisuuksia. Hejiivit v6hitellen arvojen ulko-
puolelle pystym6tti nautti-
rnaan edes v6h6isessi m66rin
kulttuurin hedelmistS. Sosiaa-
lipolitiikan historian n6k6kul-
masta tdllainen kehiQrs olisi
hirvittiv6 askel taaksepdin,
sanoo professori Olavi Riitri-
nen.

Hanstattehr Kinmw Narrmin
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VARHAISKUNTOUTUS
rt tt !l rr ll

TYO E LAKEJARJ E STE L MASSA
MITAJA MITEN?
El5kelaitokset voivat monipuolisesti osallistua
varhaiskuntoutuksen toimeenpanoon yhteis-
ty6ss5 asiakasyritystens6 kanssa. Toiminnalle
on luotavissa oma profiili, joka pohjautuu yhtei-
siin ldht6kohtiin ja toimintaperiaatteisiin.

Sen osoitti vuosina 199G91 to-
teutettu varhaiskuntoutuksen
kokeilu, jossa t5r6elEkejirjes-
telrn6 kartoitti mahdollisuuk-
siaan ja rooliaan kuntoutus-
toirninnassa, Kokeilu toteutet-
tiin viiden eldkelaitoksen asia-
kasyrityksissi. Kokeilun pii-
riin tuli 752 asiakasta, joihin
kohdistui 1041 kuntoutustoi-
menpidettd.

LEiikirurfillisen
kuntoutuksen
osuus huomattava
Kokeilun pdEtavoitteena oli
selvitt66 varhaiskuntoutuk-
sen tanretta, muotoja ja rnah-
dollisuuksia. Kokeilussa mu-
kana olleet elEkelaitokset sai-
vat melko vapaasti ja vdljin
kriteerein etsi6 asiakkaansa
kokeilun piiriin tulleista yri-
tyksiste. Yleiskuva kert5mees-
ti aineistosta osoitti, etti am-
matillisen kuntoutuksen ta-
voitteesta huolimatta nousi
liEkinndllisesti painottunei-
den toimenpiteiden osuus
monista eri syistii suhteellisen
suureksi.

Tavallisirnpia lddkinnillisen
kuntoutuksen rnuotoja olivat
(suluissa toirnenpiteiden lu-
kumiErit):
eri sairausryhmien aktivoivat
kurssit (512)
1551i1nffltiset
tutkirnukset (151)
rnuut l6ikinn6lliset
kurssit (118)
fysikaalinen hoito (27)
kuntoutuslaitoshoito (25).

Lddkinnilliset toimenpiteet
olivat selvdsti kurssipainottei-
sia ja verraten lyh5rtkestoisia.
Perinteisten liikinnillisten

toirnenpiteiden osuus jAi tas-
sd kokeilussa v6triiseksi.

Aktivoivat kurssit olivat siis
aineistossa ylivoirnaisesti kiy-
tetyin kuntoutusmuoto. TEI-
laiset kurssit sis6ltiv6t yleen-
sE sellaista opetusta ja harjoi-
tusta, joka antaa tietoa ja val-
rniuksia ornan tenreydentilan
ja ty6lcyvyn yUdpitirniseen, ja
sit6 kautta omaehtoisen el6-
m6nhallinnan lis66rniseen.

T!6paikkakuntoutus
esiin
Arnrnatillisen kuntoutuksen
osuus toimenpiteisti oli 58
prosenttia. Vaikka ty6paikoil-la toteutettu kuntoutus j6i
rn66rilt6En tavoiteltua truo'
mattavasti v6hdisemrn6ksi,
saatiin kuitenkin monipuolis-
ta kokemusta erilaisista kiy-
t6nn6n sovellutuksista.

Ammatillisten kuntoutustoi-
menpiteiden piirissi korostui
ty6paikoilla tetrt6vien toi-
menpiteiden merkit5rs. Mer-
kitt6vi6 on, ettd niit6 pystyt-
tiin kohdistamaan kokeilun
aikana ldhes kolmasosaan asi-
akkaista.

T!6paikoilla tehtivist6 arn-
matillisen kuntoutuksen toi-
menpiteisti olivat yleisirnpii
seuraavat:

ergonomiset jirjestelyt (92)
ty6paikan kuntoutus-
ohjelmat (58)
ty6aikaj erjestelyt (5 9)
ty6pnosessin muutokset (2 5).

Ergonomiset j Erjestelyt olivat
siis t6ssi selv6sti yleisimpiE.
NiillE tarkoitetaan tavallisesti
toirnenpiteitE" joilla ty6n suo

rittaminen tehd66n tekijdl-
leen mahdollisirnrnan tarkoi-
tuksenmukaiseksi vastaa-
maan trdnen fysiologisia, ana-
tomisia ja psyykkisiE edelly-
tyksieen.

Merkittdv66 o1i my6s, etti
yleensd vaikeasti hoidettavis-
sa ty6aikajirjestelyiss6 ja W&
prosessin muutoksissa p66s-
tiin joissakin tapauksissa kiy-
t6nn6n sovellutuksiin. - Tye
paiklsojen ulkopuolella toteu-
tetusta ammatillisesta kun-
toutuksesta amrnattikoulutus
(76 kpl) oli selv6sti yleisin.

Kuntoutus
monirnuotoista
Kokeilu osoitti varhaiskun-
toutuksen prosessinome i suu-
den; yhteen henkil66n koh-
distui tavallisesti useita eri
toimenpiteiti. Yhden toimen-
piteen kuntoutustapahtumia
oli vain 40 prosenttia kaikista
toirnenpiteisti. Noin kolmas-
osassa tapauksista sovellettiin
kahta eri toirnenpidett6 ja v6-
hint66n kolmen toimenpi-
teen yhdistelmikin oli nelj6+
osa kaikista. Esirnerkiksi ergo-
nomiset j6rjestelyt liittyivit
hyvin usein li6kinn6lliseen
tutkirnukseen jaltai l66kin-
nillisiin kursseihin.

T!6paikalla tehdyt kuntou-
tustoirnenpiteet liittyiv6t
usein toisiinsa, ts. henkil6n
ty6ss6 voitiin tehd6 esirner-
kiksi ergonomisia jirjestelyjd,
ty6aikaj6rjestelyji ja ty6pro-
sessin muutoksia tai muita
ty6paikan omia kuntoutusjdr-
jestelyj6.
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Tlyppiasiakas
tuki-ja liikunta-
elinsairauksia
poteva mies
Kuntoutukseen hakeutuneis-
ta asiakkaista valtaosa oli rnie-
hie (65 ff). Muutarnat ammatil-
lisen kuntoutuksen rnuodot
niiyttiviit kotrdistuvan erit5ri-
sesti miehiin. T6llaiset paino-
tuserot selittynevdt paljolti
asiakkaiden vastaavilla toirni-
alaeroilla, rniesasiakkaat tuli-
vat usein raskaista llsvsliilIl-
sista t6istd ja prosessiteolli-
suudesta, kun taas naiset t5r6s-
kentelivdt usein ravitsemus-
toirninnan ja kaupan piirissd.

Asiakkaiden ikihaitari oli ko-
keilussa leved. Merkittiv66 on,
ettd kuntoutusasiakkaat olivat
tdssd kokeilussa suhteellisen
iekkAita perinteisen kuntou-
tuksen asiakkaisiin verrattu-
na. Periiti 76 prosenttia heistd
oli yli 40-vuotiaita ja runsas
kolmannes 5 1-60 -vuotiaita.

Kokeilun piiriin tuli ldhes yk-
sinomaan tuki- ja liikuntaelin-
sairauksia potevia (89 X kaikis-
ta). Syystd tai toisesta kokei-
luun hakeutui siis varsin v6-
hdn asiakkaita muista suurista
tyolqryyft6myyttd aiheuttavis-
ta tautiryhmistd. |ohdonmu-
kaisesti asiakkaat ilmoittivat
kdrsiviinsd usein erilaisista sel-
kii-, nivel- ja lihasvaivoista.
Suurella osalla esiinQri usein
myos piiiinsiirkyd ja voimakas-
ta vdsymystii. Edellii kuvatun
kaltaiset terveydentilan rajoi-
tukset ja oireet riittivdt kokei-
luun mukaan pddsyyn. Kokei-
lussa sovellettiin siis lievem-
pi6 kriteereitd kuin ty6eliike-
jdrjestelmSn varsinaisessa
kuntoutustoiminnassa.

Kuntoutukseen
hakeuturninen
viihiiistii
Kokeilussa mukana olleiden
yritysten ty6ntekij6iden yh-
teism66ri oli noin 50 000 hen-
kil6d, joten kokeiluun osallis-tuneiden ty6ntekij6iden
osuus tisti potentiaalista on
1,5 prosenttia. M66rd jdi vaa-
timattomaksi, vaikka valinta-
kriteerit olivat edelld todetulla
tavalla viiljiit.

Kokeiluhankkeen vdlirapor-
tissa kuntoutustarpeeksi arvi-
oitiin vuositasolla 1000 tapa-
usta. Kokeilun p66t5rttyd tuo
arvio tuntuu pikemminkin
maksimi- kuin minirnirndd-
riltii, varsinkin jos kuntou-
tustoimenpiteisiin ryhtymi-
sen edellytyksend pidet66n
selvdsti todettavissa olevaa
ty6kyvyn uhkaa ja pitiydy-
tii6n ammatillisessa kuntou-
tuksessa.

Kustannukset
kohtuullisia
Kokeilun toteuttaminen mak-
soi siihen osallistuneille vii-
delle tydel6kelaitokselle run-
saat 11,5 rnilj. mlc Kuntoutuk-
sen aikaista toimeentulotur-
vaa eli kuntoutusrahaa mak-
settiin 7,3 milj. mk ja kuntou-
tustoimenpiteiden toteuturni-
sesta aiheutuvia suoranaisia
kustannuksia 4,2 milj. mk.
Yhtd asiakasta kohden kustan-
nukset olivat kahden vuoden
aikana runsaat 15 000 mark-
kaa, joten niitd voidaan pitiiii
varsin kohtuullisina.

Vuotta kohden kustannus
kuntoutettavasta vastaa 1-2
kuukauden keskim6drdist6

ty6lgrvyft6myys el6kemenoa.
Panostuksella voidaan katsoa
olevan olennaista taloudellis-
ta merkitystE, jos elEkkeelle
siirtyrnisti voidaan kuntou-
tustoimenpiteilli my6hent66
vaikkapa muutama kuukausi.

T!6 el iikej Erj e stelrn6n
rooli
Kokeilun aikana muodostui
kisitys, ettd ty6eldkejdrjestel-
min aktiivisella otteella on
mahdollista lisdtd yritysten
kiinnostusta ja herdtt66 niitd
ymrn6rtdm66n tillaisen toi-
minnan merkitys ja siten edis-
tdd sen kiynnistymist6 ja to-
teuturnista.

Lisiirnill6 t5r6panosta, tehos-
tamalla yhteisty6td ja etsirn6l-le uusia sovellutuksia, on
mahdollista lisdtd toimenpi-
teiden kohdentumista nirnen-
omaan sellaisiin ty6ntekij6i-
hin, joilla on jo eri tahojen
anrioirnana vaikeuksia selviy-tye ty6ss66n. Tosin vaikea
ty6llisyystilanne hillitsee osal-
taan aloitteellisuutta kuntou-
tuksessa. Toisaalta ty6llisyys-
tilanteella voidaan nimen-
omaan perustella varhaiskun-
toutusta; nylgrisissi olosuh-
teissa ty6ntekijdt ovat usein
tavanomaista kuormittu-
neernpia ja siten korostetusti
ylldpit6vdn kuntoutuksen tar-
peessa.

Artihkeli pohjauhru tydeldke-
jdrj e stelmiin uarhaishuntou-
tuhsen koheilruta hrctettuun
raporttiin-

Eldkelaitosten aloitteellisuus
ja aktiivisuus olivat siis keskei-
si6 toirninnan onnistumisen
edellytyksid. Kokeilun perus-
teella ndytt66kin silt6, ettity&
el ikej Erjestelmdn lcuntoutuk-
sen voll4rmi riippuu ratkai-
sevasti siit6, paljonko se itse
panostaa kuntoutukseen. Mi-
k6li lcuntoutusta halutaan ke.
hitt66 ja laajentaa nylgrtasos-
ta, on resursseja seki eldkelai-
toksissa ett6 ty6paikoilla lisEt-
tiv6.

SIMO FORSS
Eliihpfiffaohcskuhsen

tuthimusosaston
ghteAspddilihhii

TAUNO RUUSKA
Vakuutusakut

hlttttgtfi tamishcskuhse/.
huntoutu.sp tiiillihhii
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Ensin "kortistoon"
Tldttdmiksi joutuvan on aina
ensimmiiseksi ilmoittaudut-
tava ty6voirnatoimistossa
ty6tt6miiksi ty6nhakijaksi eli
"mentdvd kortistoon". T!6t-
t6miill6 on viiden arkipdiv6n
mittainen omavastuuaika en-
nen kuin hin voi saada ty6tt&
rnyyspiivirahaa. Piivien ei
tarvitse olla perdkkAin. Oma-
vastuuaika alkaa ilmoittautu-
mispdivistd.

Ensimrndistd kertaa ty6mark-
kinoille tulevan on odotettava
kolme kuukautta, minkii jtil-
keen oikeus pdivdrahaan al-
kaa. Rajoitus ei koske oppilai-
toksesta amrnattiin valmistu-
neita eikd yrittajid. Aikaa pi-
dennettiin vuoden 1995 alus-
ta lukien kuudesta viikosta
kolmeen kuukauteen.

Pdivdrahaa ei saa silti ajalta,
johon kohdistuu tydnantajan
tyosuhteen pdittyessd maksa-
ma korvaus. Tete korvausta
on kutsuttu my6s "kultaiseksi
kddenpuristukseksi" tai ke-
hittdmisrahaksi. Tloeldkkeen
kannalta korvaus saattaa aihe.
uttaa ns. tulevan ajan mene.
tyksen, jos puristuksen kes-
toksi voidaan laskea yli vuosi.

T!6voirnatoimikunta kisitte-
lee ns. karenssiasiat eli onko
p6ntekijn sanoutunut itse irti
tai kieltiytyn5rt ottamasta vas-
taan tarjottua ty6tii. |os niin
on, ty6tt6mdlle koituu siitd
ty6ttomyysturvalain mukaan
kuuden viikon aika, jolloin
hdnelld ei ole oikeutta ty6t-
t6myysp6iviirahaan.

Hallituksen esityksen mu-

Suomessa oli tytiministeri6n tytillisyyskatsauk-
sen mukaan vuoden 1992 lopussa ty<itt<iminl
It61 m0 henked. Maare on 18,6 prosenttia koko
tyrivoimasta. Alle 2$vuotiaita heisti oli 94 400
hen ki ltid. Li sd ksi tytittrimyysel6 kkee! ld ol i vuo-
den lopussa41 gfi).

kaan aikaa pidennetdin kah-
deksaan viikkoon vuonna
1993. Lisdksi esitet66n kuu-
den viikon karenssia niille,
jotka toistuvasti kielt5ytyvdt
ty6kyvyn selvittdrnisesti tai
muista ty6llistymistd edist6-
vistd toimista. Samassa yhtey-
dessd t6smennetddn yrittijien
oikeutta ty6tt6myysturvaan
ja rajoitetaan 50 vuotta tayftA-
neen henkil6n oikeutta kiel-
teyrye ty6stii tai koulutukses-
ta.

Ansiopiiivdraha
vai peruspfiivdraha
Ansiosidonnaista piivdrahaa
maksavat ty6tt6myyskassat,
jotka yleensS toirnivat amrnat-
tiliiton yhteydessd. Ty6tt6-
myyskassaan voi my6s kuu-
lua kuulumatta arnmattiliit-
toon. Ansiopdivdiahaa voi saa-
da vain, jos on ollut ty6tt&
myyskassan jdsen vdhint66n
puoli vuotta ja tiyftnd ty6ssd-
oloehdon. Pdiviirahan suu-
ruus mddrii5r$r5r aikaisemrnan
palkan mukaan.

Ansiopiiviraha muodostuu
116 markan perusosasta (pe.
ruspdivdraha) ja ansiosidon-
naisesta osasta, Ansio-osan
suuruus on 42 prosenttia pdi-
vdpalkan ja perusosan erotuk-
sesta. Yli 10 440 markan kuu-
kausipalkan osasta makse.
taan kuitenkin vain 20 pro-
senttia.

Ansiopdiviirahaa maksetaan
enintddn 500 piiivilti nelj6n
perittiisen kalenterivuoden
aikana. fos piivirahan saaja
on t6yttinyt 55 vuotta ennen
500 p6iv6n t6ytQrmistd, ansio-
sidonnaista piivdrahaa voi-

daan maksaa sen kalenteri-
kuukauden loppuun jolloin
ty6t6n tAyftea 60 vuotta.

Perusp6ivirahaa maksaa Kan-
sanelikelaitos, jos ty6t6n t6yt-
t66 ehdot. Perusp6iviraha on
tarveharkintainen ja esimer-
kiksi puolison tulot, perhe.
suhteet ja lasten lukumddr6
vaikuttavat piiv6rahan saan-
tiin. AnsiopdivS.rahan pe6tyt-
tyii ty6t6n siirtyy peruspdi-
vdrahan piiriin.
Tiysi perusp6ivdraha on yksi-
ndiselli ja lapsettomalla huol-
tovelvollisella 116 rnarkkaa.
Lis6ksi alle 1&vuotiaista lap
sista saa korotuksen pdivdra-
haan. Korotus on yhdestd lap
sesta 24 markkaa, kahdesta
lapsesta 34 markkaa ja kol-
mesta tai useammasta lapses-
ta 44 markkaa pdivdssd. Pie-
nin pdiviraha on 5,58 mark-
kaa.

T\rloraja, jonka ylittdvit omat
ja puolison tulot pienentdvdt
pdivdrahaa on 5 540 markkaa
kuukaudessa. Yksindiselld ra-
ja on 5 700 markkaa. Ndiden
rajojen ylitt6vii tulon osa pie
nentdii peruspdivirahaa 75
prosenttia.

Peruspiivdrahaa ei makseta
lainkaan, jos ty6tt6m6n tulot
ylittdvdt tie\m rajan. Raja on
yksindiselli 6 870 markkaa
kuukaudessa ja lapsettomalla
huoltovelvollisella 8 710
markkaa. Yksilapsisella ty6t-
t6miill6 raja ylittyy 10 020
markassa. Puolison tuloista
vihennetiSn 300 rnarkkaa.
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Tlott6rnyysp aiivdrah a a
ei saa, jos

- on alle 17-vuotias
on yli 65-vuotias
saa tdysitehoista vanhuus- tai
varhennethra vanhuuselikettd,
saa tydttomyyseldketti
s aa ty6lgavyttomyyseldkettii tai
yksil6llistii varhaiselikettd

- saa rintamaveteraanien var-
haiseliikettS, sukupolvenvaih-
doselikettd tai luopumiskor-
vausta

- saa t5r6tt6m5ryseldkettd
- saa ditiys-, is54rs- tai vanhem-

pain rahaa
- on lomalla raskauden, sJmny-

tyksen tai lapsen hoidon vuoksi
tai saa erit5rishoitorahaa

- saa lisiiosaa lasten kotihoidon
tuesta

- saakuntoutusrahaa
- ty6llistyy omassa, puolison tai

vanhempiensa yrityksessa
- on piiitoiminen opiskelija
- saa entiseltii ty6nantajalta tyo-

suhteen p66ttyessd erityis-
korvausta tai irtisanornisaj an
palkkaa

- kielttiytly tydstii tai koulutuk-
sesta ilrnan p5tev66 syyt6 tai

- on ty6riidan vuoksi ty6ttorniinii.

Velvoite
tyollistiiminen
Vuoden 1995 alusta lukien
ty6llisyyslaista poistettiin yk-
sittiisti henkil66 koskevat
velvoitetty6s66nn6kset. Alle
2O-vuotiaalla ei en66 ole oike-
utta 6 kuukauden t5r& tai har-
joittelupaikkaan eiki pitkAai-
kaisty6tt6m6ll6 kuuden kuu-
kauden ty6ss6oloon,

T!6tt6mill6, joilla vuoden
ty6tt6myyskausi tdyttyi vuo-
den 1992 puolella, on edel-
leen oikeus velvoitety6h6n.
]os vuoden ty6tt6rnyysaika
teyftyy vasta t6nd vuonna, ei
ty6tt6m5ll6 ole oikeutta vel-
voitety6h6n.

Erorahakin viel6
Erorahan saarnisen edell5rt5rk-
send on, etti henkil6 on me-
nettiinyt ty6paikkansa siksi,
etti ty6nantaja on joutunut
tuotannollisista tai taloudelli-
sista syistd supistamaan toi-
mintaansa tai lopettanut ko-
konaan toimintansa. f ulkisel-
la selitorilla syilld tarkoitetaan
vastaavia hallinnollisia perus-
teita.

Erorahan saamiseksi edellyte.
t66n, etti henkil6 on tiiyttiinyt
50, mutta ei 65 vuotta. Erora-
han voi saada rny6s 45 vuotta
tiyttinyt, jos hdnen t6ysien
ikivuosiensa ja viimeisen ty&
suhteen tiysien \r6ss6olovuo-sien sumrnaksi tulee vihin-

pitdnyt saada p6Easiallinen
toirneentulonsa tisti ty6suh-
teesta. Kaksi toistaan seuraa-
vaa ty6suhdetta saattaa oike-
uttaa erorahaan, jos niiden
yhteenlasketfu pituus on v6-
hint66n kahdeksan vuotta.

LELalojen t6iss6 ja rnerirnie.
hilte (MEL) edellytet66n, etti
erorahan hakija on ennen
ty6tt6rnflksi jouturnistaan an-
sainnut v6hint66n 8 vuoden
ajan pEEasiallisen toimeen-
tulonsa LEL tai MELaloilla.
Erorahaoikeutta ei s;mny, jos
hakijan Qr6ansiot kahdeksan
viimeisen vuoden aikana alit-
tavat vahvistetun rajatulon
neljdnd tai useampana vuon-
na. Yli kaksi vuotta jatkunut
yhdenj aksoinen ty6tt6myystai rnuu poissaolo LEL ja
MELalojen t6isti katkaisee
alallaoloajan.

Erorahaa varten ty6tt6min
on ilmoittauduttava ty6voi-
matoimistossa ty6tt6m6ksi
ty6nhakijaksi. Ilmoittautu-
misaika on kuusi viikkoa, jos
hakija on irtisanottu 1.1.1995
tai sen jilkeen,

T!6nhakijana ollessaan Qr6t-t6min tulee olla t5r6kylgrinen,
ei esim. sairas. l/Ii 10 piiiv66
kest6vd ty6suhde katkaisee
ty6tt6myysajan laskennan. Joeliketti saavalla ei yleensS. ole
oikeutta erorahaan. Ty6tt6-
myyseldke ei esti erorahan
my6nt6mist6.

teen 50' 
Erorahaantuteeyleensa 1/5:n

T!6tt6miin on pitdnyt olla vii- alennus,.jos ty'6t6n kieltiiytly
meisen ty6nantajan palveluk- ilrna-n pdtev66 syytd-saatavis-
sessa yhtelaksoisesti vdhin- sa olevasta ty6st6,-joka-am-
t[6n viisi vuotta. H6nen on mattitaidon ja palkkauksen
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huomioiden h6nelle k6visi.
Sama pdtee my6s sopivan
koulutuksen suhteen. Toises-
ta perusteettomasta kielt6yty-
rnisesti rnenett66 erorahaoi-
keuden kokonaan.

Erorahajirjestelm6ssi ty&
suhde katsotaan pEittyneeksi
palkattoman lomautuksen al-
karnisesta, jos lomautus joh-
taa tydsuhteen pdittyrniseen.
Lomautetun tulee kuitenkin
t6yttee erorahan saamisehdot
lomautuksen alkaessa.

Eroraha rnuodostuu perus-
osasta ja hakijan kaikkien tyG
vuosien ja kuukausiansion pe.
rusteella, Perusosa on 6500
rnarkkaa. PalvelusvuosilisE
on 163 markkaa vuotta kohti
viisi ty6vuotta (LEL ja MEL
aloilla B ty6vuotta) ylitt6vdltd
ajalta. Ansiolis6 vaihtelee kuu-
kausiansion rnukaan vdlillE
1604- 4286 markkaa. Eroraha
on 43 - 47-vuotiaille 50 pro-
senttia hakijan tdydestd erora-
hasta, jos hakija on irtisanottu
1.1.1995 tai my6hemmin.

Ikiiiintyrninen
varrnistaa eliikkeen
T!6tt6rniin suuri murhe on,
etti saisi toitd. Huoli toimeen-
tulosta kasvaa ansiosidonnai-
sen pdiviirahan pddttymisen
l5hest5ress6. fos ty6t6n ehtii
tAyfted 55 vuotta ennen ansio-
sidonnaisen pdiv6rahan 500
p6ivdn tiiyttymistd, ansiosi-
donnainen piiviraha jatkuu
aina 60 ikdvuoteen saakka.
Nuoremrnat putoavat perus-
pdiviirahan ja tuloharkinnan
piiriin.

Tlott6rnyyseldkkeelle voi siir-
tyii pitkiiaikaisesti ty6t6n 60
vuotta tiiyttiinyt. T!6tt6myys-
pdivdrahaa on kuitenkin pit6-
n5rt saada vdhintddn 200 Ptii-
viltd viimeisen 60 viikon aika-
na. T!6tt6myysel6ke my6n-
net66n my6s, jos tyot6n on
saanut ansiopiivdrahaa
enimmdismSdrin eli vihin-
tiiiin 500 piiiv6lti.

T!6ttdrnyyseldke alkaa kah-
den tiyden kalenterikuukau-
den kuluttua ty6ttomyysto-

distuksen antarnisesta. fos elE-
ke rny6nnet66n ansiop6ivira-
han enirnmiisajan pemsteel-
la, el6ke alkaa todistuksen an-
tamista seuraavan kuukau-
den alusta.

T!6tt6rnyystodistuksen antaa
peruspdiv6rahan osalta
Kansanel6kelaitos ja ansiop6i-
vdrahan osalta \rseinen t5r6t-
t6rnyyskassa. P6ivdrahaa
rnaksetaan elEkkeen alkami-
seeen saakka.

T!6tt6myysel6ke m66rdy$qy
samalla tavoin kuin ty6tcy-
vytt6myyselEke. T!6tt6myys-
elikkeess6 luetaan yleensd
mukaan ns. tuleva aika eli
aika 65 vuoden el6keik66nsaakka. Ansiopdiv6rahan
saantiajalta korotetaan el6ket-
td ty6tt6myyslis6ll6. El6keta-
pahtumavuodelta ja sitd edel-
tiviiltd vuodelta ei ty6tt6-
myyslis66 makseta.

T!6tt6mlyseliike lasketaan
todellisen ty6skentelyajan
palkan mukaan. Aika el6ke
ik56n lasketaan mukaan, kun
eliketapahtuman (ty6tt6mik-
sij66rninen) ja eldkkeellesiir-
\rmisen vdliin jiiiivS aika ji?i
alle vuodeksi (560 piivn6).
Titi vuoden loppukarenssia
jatkavat paitsi sairauspdivi-
raha ja opintovapaalain mu-
kainen opintovapaa my6s
ty6tt6myyspiiviraha.
T!6tt6myyspdivirahaa mak-
setaan viideltii arkipdiv6ltd
viikossa. T!6tt6myyspdiv6ra-
hojen avulla ty6t6n siiilyttiE
tiyden eldketurvan (mukana
tulevan ajan oikeus) noin kah-
den vuoden ja neljin kuukau-
den ajan. Sen j6lkeen t5r6el6kejdi ns. vapaakirjaelikkeeksieli eldkkeessd on rnukana
vain ennen t5r6tt6mdksi tuloa
ansaittu eliike.

Oikeutta ty6tt6myyspiivdra-
haan ei ole, jos saaty6tt6myys-
eldketti. Sen sijaan pelkki oi-
keus elikkeeseen ei estd piiv6-
rahan saantia. Pdivdrahan
saajalla on oikeus valita, ha-
keeko hdn t5r6tt6myyseliikettii
vai jatkaako edelleen p6ivdra-
han nostamista.

MAURI VANHATALO
Eliiheturuoheshuhsen

tiedottaja
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TYqFLAKE.LEHDEN
SISALLYSLUETTELO VUODELTA 1992

Tarja Heinil6-Hannikainen Geneveen. EurnoopPaleisten
ty6ntekij6iden vapaan liiklormisen talcuunaiseksi.
Haastattelu: Pirkko Etel6vuori.
$6el6ke 4/ 7992. s. 22 - 23.

Elikernenot pysyv6t suitsissa.
founi fokisalo haastatellut ylijohtaja ]ukka Rantalaa.
T!6el6ke 3/L992.s.34.

Vt. ylijohtaja ]orma Perdl6:
Eldkelupaus lunastettavissa vain sddstim6lld.
Haastattelu: f ouni f okisalo.
T!6el6ke 4/1992. s. 11 - 12.

Eldke-Sampo edellikAvijd:
Asiakirjat mapeista tietokoneen uumeniin
]ouko Moilanen haastatellut Leena Lahdenper66.
T!6el6ke llL992. s. 18 - 19.

Altti Aurela palkansaajien tyoeldkemaksusta:
Merkittivin ratkaisu pitkiin aikoihin.
f ouko Moilanen haastatellut
toimitusjohtaja Altti Aurelaa.
T!6el6ke 4/1992. s. 5 - 4.

STM:n hyvinvointi tasapainoon -projekti:
Tingit66n ja tehddiin ty6t6.
Kimrno Norrm6n haastatellut
virastop66llikk6 Ilmo Parviaista.
T!6el6ke 2/ L992. s. 20 - 2L.

Seppo Rostila teki pitkAn piiivdty6n
sosiaalivakuutuksen yliopettajana.
Haastattelu: Rantanen, Ritva.
T!6eliike 5 / 1992. s. 26 - 27.

Merirniesel6kekassa ja rnerenkulku samassa veneessd.
Marj a-Liisa Takala haastatellut
toirnitusjohtaja Helena f aatista.
T!6el6ke r/1992. s. 5 - 5.

Eliketurvakeskus soveltajana.
Marja-Liisa Takala haastatellut Ritva Lehtistii.
T!6eliike 2/1992. s.42 - 43.

Kansliap66llikk6 Heikki S. von Hertzen:
Senioriteetti kunniaan.
Haastattelu : Marja-Liisa Takala.
[6el6ke 5/L992. s. 3 - 5.

Sosiaalivaliokunta:
El6kej drjestelmin pohja hyv6.
Pirkko jaasteUinen, |ouko Moilanen ja Marja-Liisa Takala
haastatelleet sosiaalivaliokunnan jiseni6.
T)6elflke 3/1992. s. 5 - 9. Vrt. kohta 5.

1. PAAKTRIOITUKSET

Eldkekomitea tarjoaa keppej6 ja porkkanoita.
f66skel6inen, Pirkko.
T!6eliike L/1992. s.2.

Eldkekatosta paljon haittaa ja vdhdn hy6tya.
|66skel6inen, Pirkko.
Tloeldke 2/L992. s.2

30 vuotta takana, rnitd edess6.
Uimonen, Matti.
T!6elHke 3/L992.s.2.

Ljhkien takaa nousee mahdollisuuksia'
|66skeliinen, Pirkko.
T!6eldke 4/1992.s.2.

Lisiiii hyviii uutisia.
|66skel6inen, Pirkko.
Tloeliike 5/ L992. s.2.

2. KOLUMNIT

Tosiasiat perustaksi.
Tanskanen, Asko.
T!6eliike l/1992. s. 10 - 11.

Palkansaajien maksu s56st66n.
Lundqvist, Bo.
T!6el5ke 2/1992. s.7.

Ei tasaeliikettd vaan tasa-arvoa palkkoihin.
Aittokoski, Ulla.
T!6eliike 3/1992. s. L4.

Hyvinvointi ja kansantalous.
Piispanen, Pekka.
T!6eldke 4/1992. s. 12 - 15.

Eldkelakien viidakossa.
Koskinen, Pirkko K.
T!6eliike 5/1992. s. 9.

3. ELq.KEIARIESTELMAN PIIRISSA rAPArITtru

LEL panostaa palveluun.
Hellgt6n, Anitta.
T!6eliike L/ 1992. s. 24 - 26.

Eldkesddtioyhdistys:
50 vuotta eliikesddti6iden yhteistoirnintaa.
Laurila, Olli.
T!6eliike 5/ L992. s. 24 - 25.

Ilmarinen ltihellii asiakasta.
Oksa, Raili.
T!6eliike 2/1992. s. 29 - 51.

4. ARTIKKELIT

- haastattelut

Tloeliikeliiiikiri pereht5y ty6oloihin.
Pirkko Etel6vuori haastatellut yliliSk6ri Sakari Tolaa,
yliliitikiiri Pertti Kaitanieme6 ja ylil66k6ri |uhani |untusta.
T!6eliike 2/1992. s. 5 - 6.

PJ haastatellut )ouko Skinnaria.
T!6el6ke 3/1992. s. 6.

Sosiaalivaliokunta:
Hoitoty6st6 ty6el6kett6.
Pf haastatellut Raili Puhakkaa.
T)6el[ke 3/1992. s.7.

Sosiaalivaliolcunta:
Ansainta-aika 55 vuodeksi.
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Sosiaalivaliokunta:
Eldkkeiden rahoitus vaikeutuu.
PJ haastatellut Hikan Nordrnania.
T!6eliike 3/t992. s.8.

Sosiaalivaliokunta:
Palvelut yhdelle luukulle.
|M haastatellut Marjatta Stenius-Kaukosta.
T!6eliike 3/ 1992. s. 7-8.

Sosiaalivaliokunta:
TY6 ja sosiaaliturva k6si kidessd.
MLT haastatellut Anneli Tainaa.
Tldeliike 3/1992. s.6.

Sosiaalivaliokunta:
Maksuja korotettava tai elikkeiti pienennettdvd.
MLT haastatellut Ulla Anttilaa.
T!6eliike 3/1992. s. B-9.

Sosiaalivaliokunta:
Eliike-eroja kavennettava.
MLT haastatellut Leea Hiltusta.
Tloeliike 5/1992. s. 9.

- tyoeliikejiirjestelmin historia, rakennemuutokset
ja larnan vaikutukset

Laman l66kkeet ja eldketurva.
Hdnninen, Markku.
T!6eliike 3/1992. s. 10 - 11.

Julkinen el2ikejiirjestelrnd rnuutosvaatimusten edessd
fSf,skeliinen, Pirkko.
T)6eliike 2/L992. s. 12 - 15.

TELindeksi wuodelle 1993 poikkeuslailla.
Laesvuori, Arto.
T!<ieliike 5 / L992. s. 28.

Lisdrahastointi tasaa maksun nousuvauhtia.
Lundqvist, Bo.
T)6eltike L/1992. s, 6 - 7.

Palkansaajien ty6eldkemaksun vaikutukset
el?ikepalkkaan ja indeksiin.
Lundqvist, Bo.
T!6eliike 3/L992. s. 12 - 13.

Valtion talousarvioesitys sosiaaliturvan ndk6kulmasta.
Lundqvist, Bo.
T!6eliike 5/L992. s. 16 - 17.

Eldkkeitii kehitetiidn laman aikanakin.
Norrm6n, Kimmo.
Tloeliike l/L992. s.32 - 33.

Alkuajan TEL:stii ei ole paljon jiiljellti.
Pietildinen, Seppo.
T!6eliike 3/1992. s. 18 - 19.

Palkansaaja mukaan ty6elSkkeensd maksumieheksi.
Pietiliinen, Seppo.
T!6eliike 5/L992. s.20 - 21.

Siinii niikijzi, missii tekijii.
T!6eliike 3/1992 keskiosa. Keskiosassa sivuilla 2 - 28
|uhani Salmisen kirjoitus : T!6eliikejiirjestelmdn kolme
vuosilqrmmentd, tapahtumien taustoja.

1}6 joustaa, ent6 t5r6el6.kelait?
Tapio, Helena.
T!6el6ke 2/1992. s. 10 - 11.

fulkisen ja yksityisen dialektiikka
pohjoismaisessa elAketurvassa.
Vanamo, fussi - Salminen, Kari.
T!6el6ke 5/1992. s. 10- 11.

- elikelaitosten luottovakuutus,
sijoitustoiminta ja tilinp66t6s

El6kes66ti6n taloudesta ja sen hoidosta.
Lemmefti, Harri.
T!6el6ke 2/1992. s. 8 - 9.

Mitd elikevakuutusyhti6n tilinp66t6s kertoo
Mustonen, Alpo.
T!6eliike 5/1992. s. 6 - 8.

Takaajan tyotd lamakaudella.
Prokkola, Esko.
T!6el6ke t/1992.s.23.

Eldkevakuutusyhti6iden sijoitustoiminta.
Valkonen, Tarmo.
T!6el6ke 3/t992. s. 15 - 17.

- ty6eldkearkistot ja rekisterit

Paikalliskonttoreista yksil6llisti palvelua pienelli vaivalla.
Ramberg, Hannu.
T!6el6ke 2/1992. s.32.

Kuvankdsittely uutta arkistointia?
Sirvi6, Markku.
T!6eltike 1/L992. s. 16 - 17.

Uudet ohjeet elSkeasiakirjojen s6ilyttdmisesti.
Sirvi6, Markku.
T!6eliike 4/1992. s.20 - 21.

- uutta lains66ddnt66 ETAsta

Eldkerahastoista direktiiviehdotus.
Koivistoinen, Pentti.
T!6eliike l/1992. s. 30 - 51.

ETA-sopimus ja ty6eliikejirjestelm6.
Vaikutukset piihkininkuoressa.
Tiivistelmd puheenvuorosta sosiaali- ja
terveysvaliokunnalle
ETA-sopirnuksen kisittelyn yhteydessd.
Koivistoinen, Pentti.
T!6el5ke 4/L992. s.31.

- muuta uutta lainsdiiddntod

Uudelleen yhteensovittaminen, regressi ja kuittaus.
Korpiluoma, Riitta.
T!6eltike 2/ L992. s. 24 - 25.

Eliketurva uudistuu ty6ehtosopimuksessa.
Korpiluoma, Riitta.
T!6eliike 5/1992. s. 18 - 19.

Avustuskassalaista vakuutuskassalaiksi.
Kotiranta, Maija-Liisa.
T!6el6ke 5/L992. s.22 -23.
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Kotona tapahtuvan hoitoty6n TELvakuuttarninen.
Palomurto, Markus.
T)deliike 4/1992. s. 18 - 19.

Perusturva tulossa valtios66nt66n.
Pietil6inen, Seppo.
[6el5ke L/L992. s.22.

- vakuutetut tilastojen, tutkirnusten
ja komiteaty6n valossa

Parempi palkka tai suurempi elSke
houkuttavat ty6nteon jatkamiseen.
Gould, Raija - Takala, Mervi.
T!6eliike 3/1992. s.20 - 23.

Palkattoman kotity6n viheneminen
parantanut naisten elSketurvaa.
Hyrkkdnen, Raili.
T!6el6ke 5/L592. s. 14- 15.

Varhaiseldkkeitii saavien v6est6nosuus pienenem6ss6.
Hytti, Helka - Lindell, Christina.
Tldeliike 4/7992. s. I - 10.

TaEL:n piiri vakiintuu.
Kannisto, |ari.
[6eliike 2/L992. s. 18 - 19.

Eliikkeiden alueelliset rakenneerot,
Karppinen, Raimo.
T!6el6ke 2/t992. s. 26 - 28.

Eldkekomitea 1990 kannustaa ikiitintyviii
ty6nteon jatkamiseen.
Laesvuori, Arto.
Tloeliike L/L992. s. 12 - 13.

Suomessa hakeudutaan varhaisemmin elfikkeelle
kuin muissa Pohjoismaissa.
Lietsala, Leena.
T!6eltike 4/L992.5 - 7.

Eldkkeensaajat tulevien vuosien t5r6voimareservi.
Lundqvist, Bo.
Tloeliike 2/L992. s. 16 - 17.

YIi kaksi miljoonaa henkil6ii kartutti
el6kettd6n viime vuonna.
Pellinen, Mikko.
T!6eliike L/ 1992. s. 27.

Koulukirjoissa vdhEn ty6eldkkeistd.
Rantanen, Ritva.
T!6eliike 4/1992. s. 16 -17.

Ytrteiset haasteet , erilaiset ratkaisut.
Salminen, Kari.
T!6eliike 4/L992. s. 14 - 15.

Kansalaiset sosiaaliturvasta:
Tdrkeimmiit kohteet ty6 ja terveys.
Vanamo, fussi.
T!6eliike t/1992. s. 14 - 15.

Mitii eldkeldistymisestii tiedetSin?
Vanamo, |ussi.
T!6eltike 2/L992. s.22 -23.

Suomalaiset selviyg{Et. IdkkAAt naiset Suomessa
ja muissa Pohjoismaissa.
Vannemaa, Marita.
T!6el6ke 5/t992. s. 12 - 15.

- maatalous5rrittdj6t ty6eliikevakuuttajina

Em6nndn kaavamaiset ty6tulot historiaa.
Sulin,Auli.
T!6eldke Ur992.s.28.
MYELmaksujen alennusrajat muutfu ivat.
Sulin,Auli.
T!6el6ke L/1992.s.29.

IvlfELty6tulouudistus toi maitotiloille eldketasa-aruon.
Sulin, Auli.
T!6el6ke 2/1992. s.36.

Laki muuttui. Sukupolvenvaihdostilat suurenivat.
Sulin, Auli.
T!6eldke 2/1992. s.37.

Laki vaihtuu vauodenvaihteessa: Luopumisel6kkeest6
luopumiskorvaukseksi.
Sulin, Auli.
T!6el6ke 5/1992.s.29-

- vakuutettujen terweys ja kuntoutus

T!6eldkekuntoutus k6Smnislrrn6ss6.
Etelivuori, Pirkko.
$6el6ke 5/1992. s. 30 - 52.

Varhaiskuntoutus vakiintuu.
Forss, Simo.
T!6el6ke tl 1992. s. 20 - 21.

Aivot kunnossa, elErnd hallinnassa.
Heinonen, Riitta.
T)5el6ke L/L992. s. 8 - 10.

Kuntoutuksestako katkaisu ty6kJrvytt6myydelle?
Heinonen, Riitta.
T!6eliike 4/ L992. s. 24 - 25.

5. SELOSTUKSET SEMINAAREISTA, KURSSEISTA IA
KONGRESSESTA

Pohjoismainen sosiaalivakuutus vastaa EY:n haasteeseen.
f66skel6inen, Pirkko.
T!6eldke 3/ L992. s. 24 - 25.

Pohjoismaiset asiantuntijat T\rrussa: Integraatio ja
ty6tt6rnyys sosiaaliturvan p66haasteet.
Perilqyli, Kirsi-Marj a.
T!6el6ke 4/ 1992. s. 26 -27.

6. VAKIOPA].STAT

- Eldke-Eetun mielipiteitd

Kokka myrskyssS, per6 t5rvenessi.
T!6el6ke | / 1992. Takasivu. Oikeusministeri6n kAsittimi-
t6n perusturva. T!6el6ke 2/1592. Takasivu.
Sukupolvikysymys. T!6elnke 3/ 1 99 2. Takasivu.
Ajan merkki. T!6el5ke 4/t992. Takasivu.
Lama sai jyrsijdt liikkeelle. T!6eltike 5/L992. Takasivu.
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- eldkkeistd muissa maissa

Ellkkeistd ulkomailla.
Laitinen, Sinikka.
T!6eliike r/ L992 s. 38 - 39., 2/ 1992 s. 44 - 45. 3/ L992 s. 26 ' 27.

Muista maista.
Laitinen, Sinikka.
T!6el6ke 4/L992 s.55-56., 5/L992 s.56-57,

- muutoksenhakuelinten toiminnasta

ETK:n soveltamispadt6ksiA.
Vihannesjalostamon ty6ntekijdt TtsL:iin'
Lehtinen, Ritva.
T!6eliike 2 / t992. s. 41.

KKO. T\rron elikekiista korkeirnmassa oikeudessa.
Koivistoinen, Pentti.
T!6eliike 2 I 1992. s. 38.

TKN:n suosituksia.
Posti, Pirjo. Yksil6llisen varhaiselAkkeen alkaminen
j a raj oituss6iinn6kset. T!6eliike 2 / 1992. s. 4Q.
T!6lqr\ryn6myyden arvioirninen. T!6el6ke 4/1992. s' 30.

VAKO:n piiiit6ksiii.
Koivistoinen, Pentti
Palkkaturvana maksettu irtisanomisajan palkka ei pidentinyt
tyosuhteen kestoa. T!6eliike 2/L992. s. 59. Rakennusalalla toi-
miva autonkuljettaja LEL:iin. T!6eliike 4/L992. s.29.

Baltian maiden sosiaalivakuutuskonferenssi.
f66skeliinen, Pirkko.
T!6el6ke 4/1992. s.33.

[6eldkevakuutus erilleen finanssitavaratalosta.
Laesvuori, Arto.
[6el6ke l/1992.s.37.

Sosiaalimenotoirnikunta aloitti ty6ns6.
l,aesvuori, Arto.
T!6el6ke 5/1992. s. 54.

Luottovakuutus erilleen Eliketurvakeskuksesta.
Moilanen, fouko.
T!6el6ke 4/7992.s.32.

T)6el6kelehden sis6llysluettelo 199 1.
Nissinen, Kaija-Liisa.
[6eldke t/ 1992. Keskiaukeama, 4 sivua.

T!6olokomitea sai ty6nsi p66t6kseen.
Norrm6n, Kirnmo.
T!6elike 1/1992. s. 35.

[6el6kepdiv6n paneeli pohti tulevaisuuden ndlqrmi6.
Norrm6n, Kirnrno,
T!6el6ke 5/1992. s. 33.

MEI"A karnpanjoi luopumiseliketti.
Sulin, Auli.
T!6el6ke 2/1992. s.35.

Vanhusten ja vammaisten kotihoidontukea laajennetaan.
Tapio, Helena.
T!6eliike 4/ 1992. s. 32.

- nirnitSrkset

Eldketurvakeskus. [6el6ke L/ 1992. s. 41.
El6keturvakeskus. El6keVarma.
T!6el6ke 4/1992. s.40.
Eldkelautakunta. Tarkastuslautakunta.
LEL T!6el6kekassa. Eliketurvakeskus.
T!6el6ke 5/L992. s.40.

- uutta el6kelains66diint66

Uutta ty6el6kelains66ddnt66.
Storsj6, Rolf.
I!6el6ke t/L992 s.44,2/1992 s.48

- eliiketurvasta englanniksi

English surrunary.
Puttonen, Eija.
[6el6ke L/L992 s.4O.,2/L992 s.46 - 47.
3/1992 s. 27 - 28., 4/t992 s. 37.,5/L992 s. 38 - 39'

- tilasto- ja indeksilukuja eliketurvasta

Tilastotietoja ty6eliikkeisti.
T!6eliike l/L992 s. 42 - 43.,4/L992 s. 58 - 39.

KAIIA-LIISA MSSINEN
Elfihetmnh.eshuhsen

hirjastonlwitaja

VAKO:n piiiitoksiii:
Tapio, Helena.
T!6eliike 4/t992. s.

- kuolleita

[Ilkornaant5ron luontoisedut.

28.

Vakuutusneuvos Martti Rahnasto on kuollut.
Tldeltike L/ L992. s. 41.

- tiedoksi

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus korvataan
uudella sosiaaliturvasopirnuksella.
Aaltonen, Pia.
T!6eliike 4/ L992. s. 32.

Veteraanien vdhimmdiseliikettii uudistetaan.
Ahonen, Antero.
T!6eliike t/ 1992. s. 34.

Lasta hoitavan eldketurva pikaselvitykseen.
Ahonen, Antero.
Tloeliike 1/1992. s. 35.

Hoitolisdlle l6ytyi useita toteuttamistapoja.
Ahonen, Antero.
T!6eliike 5/1992. s. 35.

Vakuutustarkastusta sata vuotta.
Etel6vuori, Pirkko.
TloelSke 1/1992. s. 56.

Valtiovarainministeri6n kansalaisen kAsikirja.
Kaikki yksissd kansissa.
Etelivuori, Pirkko.
Tloeliike 2/ L992. s. 34.
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USKO ELAKE.ETUJEN
II

SAI LYMISEEN ROMAHTAN UT

Harua suomalainen us-
koo endi elike-etujen
sdiVvdn nykyisellSdn;
per6ti 63 prosenttia
suomalaisista arvioi,
ettd etuja huononne-
taan. Usko elSkkeiden
luotettavuuteen on hd-
vinnyt nopeasti, sill6
vielA viisi vuotta sitten
ainoastaan neljdnnes
suomalaisista uskoi
etujen huonontuvan.

Hiitkiihdytttiviit luvut l6ytyviit
T!6eldkelaitosten liiton Suo
men Gallupilla teettiimdstd
tutkimuksesta.

Toi kysely esiin monia my6n-
teisiikin asioita: elikeetuja ar-
vostetaan ja ne halutaan s5ilyt-
tii6, ty6eliikemaksua pidetddn
tarpeellisena.

T!6elSkelaitosten liiton toimi-
tusjohtaja Pentti Kostarno
luonnehti uskonsa menetti-
neiden osuuden nopeaa kas-
vua varsin ylldttdvdksi. Kos-
tamo osoitti sormellaan polii-
dkkoja.

-Poliittiset pddt6ksentekijiit ja
etenkin valtiovarainministe.
ri6 ovat toitottaneet, ettei etuja
pystytii stiilyttimiiiin ja ett6
niille on tehtdvi jotain. Tutki-
mustulos on selvdsti yhteydes-
sd Suomessa nSrt vallitsevaan
yleiseen tulevaisuudenuskon
puutteeseen - vankka pessi-
mismi vallitsee, Kostamo ana-
lysoi.

Marraskuussa tupo-neuvotte-
lujen aikaan tehtyyn kyselyyn
osallistui lShes tuhat suoma-
laista.

II

Eliikeedut halutaan
seib/ftee
Vaikka elike-etujen stiilymi-
seen eijaksettu uskoa, niiden
siiilyftiimistii pidettiin varsin
tarpeellisena. Valtaosa kansa-
laisista katsoi, ett6 elikeedut
pitiiisi sdilyttiifi ennallaan tai
niitd tulisi jopa parantaa.

T!6elike-etuuksien s6ilytti-
mistS pidettiin erityisen tdr-
kedn6: 65 prosenttia vastaajis-
ta toivoo ty6eldkeetujen sii-
lyttdmist6 vihint66n ennal-
laan. Kansanel6kkeen vastaa-
va kannatusluku on 45 pro-
senttia. Eldkeetujen heikentE-
mistd kannattaa vain kuusi
prosenttia suomalaisista.

-Nflkemykset siit6, mitd pitiiisi
tapahtua ja siit6, mitd todella

tapahtuu, ndytt6vit olevan
huolestuttavan kaukana toi-
sistaan. ]os usko sosiaalitur-
vaan horjuu, sosiaaliset risti-
riidat ep6ilerniitti kirjistyvdt
jossain vaitreessa, Pentti Kos-
tarno varoitti.

Eduista rnaksettaisiin
eneIlrrnenkin
Suomalaiset antavat elflketur-
valleen arvoa: etujen sEifyrni-
sestd ollaan valmiita maksa-
maan nylgristii enemmin,
Valtaosa eli 67 prosenttiav6es-
tSsti hyvdksyisi rnieluumrnin
eldke-etujen parantamisen ja
maksujen noston kuin sallisi
etuja pienennett6vdn. Eten-
kin keski-ikAiset ovat valmiita
parantamaan ty6elEkeetuuk-
sia lisdmaksujenkin uhalla.
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Palkansaajan ty6el6kemak-
sun merkit5rs elikkeiden ra-
hastoinnissa oli selvisti ym-
mirretty: 76 prosenttia suo-
malaisista piti ty6eliikemak-
sua tdysin tai jokseenkin tar-
peellisena. Akateemisesti kou-
lutetusta viiest6sti maksun ta-
kana seisoi perdti 90 prosent-
tia.

Vain kuudesosa viiestostii piti
ty6eldkemaksua jokseenkin
tai tdysin tarpeettomana.

Ansiosidonnaisuus
ja eliiketaso kunnossa
Suornalaiset pitiiviit el6kkei-
den ansiosidonnaisuutta sel-
vdsti tasaeldkettd parempana
ratkaisuna. Nelji viidestd suo-
malaisesta piti6 oikeana sitd
periaatetta, ettii ty6eldkkeen
suuruus miiiiriiyfyy t5r6uran
ansioiden mukaan. Yhtd suuri
osa suomalaisista katsoo
myos, ettii elSkkeen tulee olla
sitd suurempi, mitii kauem-
min eliikkeensaaja on ollut
tyoss6.

Enemmist6 suomalaisista eli
70 prosenttia oli kuitenkin
valmis hyvEiksymdiin sen, ettii
hyvin pienituloisten ty6nteki-
j6iden el6ke nousee tyoajan
ansioita suuremmaksi.

Valtaosa eli 72 prosenttia suo.
malaisista piti my6s nylgristii
60 prosentin eldketasoa sopi-
vana. Liian alhaisena nylgristd
eliketasoa piti joka kuudes
vastaaja. Eldketasoa pitiv6t lii-
an matalana erit5risesti nuoret
aikuiset. Liian korkeana eliike
tasoa piti vain 7 prosenttia
vastaajista.

Alhaiseen eliikeikiiiin
totuttu
Pentti Kostamon mukaan tut-
kimus osoitti, ettd nylgriseen,
kansainviilisesti katsoen hy-
vin alhaiseen eldkkeellejiii-
misikd6n on Suomessa sel-
visti totuttu.

Kun vastaajilta kysyttiin, mi-
kA olisi heiddn mielest66n so-
piva keskim66r6inen el6k-
keellesiirtymisiki tulevaisuu-
dessa, 67 prosenttia vastauk-
sista asettui kategoriaan 59-60
vuotta, Korkeampaa el6ke-
ikdd ehdotti 16 prosenttia vas-
taajista, matalampaa 15 pro-
senttia. Ne, jotka olivatvalmii-
ta nostamaan keskimddriistd
eliikkeellejiiiind-ikdd, ehdotti-
vat tutkimuksen tekijin mu-
kaan hyvin pieni6, yleensd
yhden vuoden nostoja.

Alhainen eldkeikd sai kanna-
tusta nuorimmilta vastaajilta,
korkeampaa el6keik66 toivoi-
vat ne, joiden eldkkeelle l6ht6
alkoijo olla ldhell6.

Pentti Kostamon mukaan tu-
los on samansuuntainen mo
nien ulkomaisten tutkimus-
ten kanssa.

Myos ty6n raskaus niilgri elii-
keikiid koskevissa vastauksis-
sa; toimihenkil6t olivat hana-
kampia nostamaan el6keik66
kuin tydntekijiit.

Kuntoutus sai vastaajilta erit-
tdin my6nteisen vastaanoton.
Kun vastaajilta kysyttiin,
kumpi on ty6tyvyttomy;rden
kohdatessa parempi vaihto
ehto, ty6kyvytt6myysel6ke
vai kuntoutus, perdti 76 pro-
senttia oli kuntoutuksen kan-
nalla. Pentti Kostamolle niiin
voimakas kuntoutusmy6ntei-
syys oli ylliitys.

-Ttimii oli selvd linjanveto.
Kuntoutuksesta on tullut ylei-
sesti hyvdksytty vaihtoehto
elikkeen rinnalle, Kostamo
arvioi.

T ehstt Kir st- M arj a P er dhyki
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E LAKE VAKU U TUSMAKS UJ E N
UUSI VEROKOHTELU
Hallitus sai aikaan tuntuvan venorcmontin mytis vuodelle 1993, kun
tulo- ja varallisuusverolaista tehtiin tuloverolaki. Pddomatulot ia
ansiotulot eriytettiin toisistaan. Samalla vercttaja otti el6kevakuu-
tukset tarkempaan tutkiskeluun.

Nyt tehty uudistus niikyy ja
tuntuu ldhinnd niille veron-
maksajille, joilla on ja on ollut
piiiiomatuloj a. Aikaisemrnin-
han muut pAAomatulot kuin
pankkitalletusten korot lisiit-
tiin verotettavaan tuloon ja
kukin rnaksoi veroa progXes-
sionsa rnukaan. Pidomatu-
loista maksettava vero riippui
pddomatulojen laadusta. N5rt
on toisin.

Pddornatuloista rnaksetaan
veroa 25 prosenttia. Pankkital-
Ietusten ja joukkovelkakirja-
lainojen koroista maksetaan
vielii kuitenkin 20 prosenttia
parin wuoden ajan. Ansiotulo-
ja verotetaan proglessiivisesti
kuten aikaisemmin.

PdSomatulojen verotuksen
uudistamista suunniteltaessa
haluttiin, ettd kaikenlainen
sddstdminen tulisi samalle vii-
valle ja samanlaisen verokoh-
telun alaiseksi. Silloin oli vii-
hdlld rnennii rnyos vapaaeh-
toisen eldkevakuutussidst6-
rnisen edullinen verokohtelu
pois.

Tarkoituksena oli, ettd tiiydel-
linen vakuutusmaksun vi-
hennysoikeus poistettaisiin
muilta kuin pakollisilta laki-
siiiiteisiltii eliikevakuutusmak-
suilta. Ndihin rinnastettiin sit-
temmin rekisteroidyt lis6edut
ja niihin verrattavat kollektii-
viset edut sekd kassojenja s56-
tioiden elSkkeet.

Henkivakuutusyhti6t korosti-
vat siti, ettii viihennysoikeus
pitdisi antaa ainakin silloin,
kun yksityiselld eldkevakuu-
tuksella pyrit66n samaan el6-
ketasoon. Eliikevakuutuksen

Iuonteella ei saisi olla merki-
t5rstd verotuksessa, mikA on
kohtuullinen vaatimus my6s
lakis66teisen j6rjestelm6n
kannalta.

Lopputuloksena syntyi sitten
melkoisen monimutkainen
eldkevakuutusmaksuvdh en-
nys.

Tavoitteena
kohtuullinen
eldketurva
Uudella eldkevakuutusmak-
suvdhennykselli on hyvd pdd-
m65r5. Vakuutusmaksut saa
vdhentdd kokonaan, jos va-
kuutettu ei ole tavoitellut "yli-
eldkett6" elSkevakuutuksel-
laan, eli hdnen kokonaiseliike.
turvansa pysyy kohtuullise
na. Kohtuullinen eldketurva
on lainsddtdjin mielestd 66
prosenttia eldkepalkasta (yrit-
tejeUe lisdeldketurvan perus-
teena olevasta tyotulosta) 65
vuoden idssii. |os elikepalkka
on pienempi kuin 6 965,97
markkaa (v.1995), niin koko-
naiseldke saa kuitenkin nous-
ta 66 prosenttiin tuosta yh-
teensovituksessa kd5rtettdvds-
tii markkamiiirtistii.

Ylieliikkeen lisiiksi kohtuulli-
suuteen ei kuulu my6sk66n
liian varhainen eldkkeellejiid-
minen. T6ysi vdhennysoikeus
on aikaisintaan S&vuotiaana
elikkeelle j66villii. Silloin kui-
tenkaan ei kokonaiseliketur-
va saa nousta 66 prosenttiin
tuossa i6ssii, vaan 42,9 pro-
senttiin eldkepalkasta. Koh-
tuullisen kokonaiseldkkeen
66 prosentin rajaa pienenne.
tddn 5,5 prosenttiyksik6llti jo-
kaistavuotta kohti, jolla eliike.

iki on alennettu yleisesti eld-
keidstd.

Kokonaiseldke
selvitetiiiin
Sen tarkistamiseksi, ettei yli-
eldketti pddse s5mt5rmddn, tar-
vitaan my6s ETK:n apua.
ETK:sta henkil6n vakuutus-
yhti6 saa valtakirjalla normaa-
lin vakuutetun otteen, josta
ilmenee hinen yksit5risen sek-
torin eldkkeensd m65ri otteen
antohetkelld. fulkiselta sekto-
rilta tdytyy pyytee vastaavan-
lainen ote,jos vakuutetulla on
julkista palvelua.

|os nfiist6 otteista ilmenee,
ettd lakisddteinen elike \r6n-antajan ottamien lisdetujen
kanssa on esirnerkiksi 60 pro
senttia viirneisen t5r6suhteen
eldkepalkasta, niin vakuute.
tulle jii6 kuusi prosenttia va-
raa tdydent66 eldketurvaansa
yksityisell6 vapaaehtoisella
vakuutuksella t6ydell6 vero
vdhennysoikeudella. Rajansa
kuitenkin vihennysoikeudel-
lakin: enintddn maksuja saa
vdhentSi 50 000 markkaavuo-
dessa.

Vakuutusyhti6 laskee vakuu-
tetulle sellaisen eldkevakuu-
tuksen kuin vakuutettu halu-
aa. Sevoidaan mitoittaa sellai-
seksi, ettd saadaan tdysi vero-
vihennysoikeus. Parempikin
elffketurva on mahdollinen,
verotus vain toimii hieman
eri tavalla. Siltd osin kuin ko-
konaiseldketurva ylitt66 "salli-
tut" rajat, eldkevakuutusmak-
suista 60 prosenttia on viihen-
nyskelpoista verotuksessa
enintd6n 50 000 markkaan
saakka.

Verottaja haluaa ottaa kaiken
kokonaiseldketurvaan vaikut-
tavan huomioon vShennysoi-
keuden selvittErnistd varten.
Niit6 ovat kaikki lakisditeiset
kotimaan eliikkeet, ulkomaan
eldkkeet, ty6nantajan ottamat
lisdedut ja vanhat yksil6lliset
vakuutukset. Ne yhdistet66n
lomakkeelle, jonka vakuutus-
yhti6 ja vakuutettu tdsrtt6vdt ja
joka toirnitetaan edelleen ve
roilmoituksen mukana verot-
tajalle.

Alkamisaika
vaikuttaa
vdhennykseen
]os elikevakuutuksen on ehti-nyt ottaa ennen lokakuuta
1992, vakuutusmaksut ovat
vdhennettdvissi kokonaan
50000 markkaan saakka il-
man mutkikasta kokonaiseld-
keturvan selvittelyprosessia.
Ehtona on, etti vakuutusmak-
sut ovat enint66n 10 prosent-
tia verovuoden ansiotulosta,

|os vakuutettu on kuitenkin
rnitoittanut rnaksunsa edel-
lisvuoden tdysim6Erdisen v6-
hennysoikeuden mukaan, jo-
ka oli 12 prosenttia ansiotulos-
ta, niin silloin h6nen on han-
kittava todistus kokonaiselSk-
keensd tasosta p66stdkseen
osalliseksi tdydestd verovi-
hennysoikeudesta. Muuten
hiin siirtyy vakuutusmaksui-
neen ryhrn66n'6Gprosentti-
sesti viihennyskelpoinen'.

MARIT'KTG
HIETAIVIEMI

Eliihetunnhcskuhsen
tuthija
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TYOSUHTEIDEN MAARA
JYRTASTI VUONNA

LASKI
1991

Vuonna 1991 uusia tyci
suhteita solmittiin v5-
h5n ja niiden m65ri pu-
tosi nopeasti 1970-lu-
vun lopun tasolle. Erityi-
sesti nuorten tytimark-
kinoille p65sy oli vai-
keaa.

Muun muassa n6md tiedot
kdyvtit ilmi helmikuussa il-
rnes\meest6 "T!6eliikej drjes-
telmin tilastollisesta vuosikir-
jasta, II-osasta".

Muutos nopeasti
Koko l98Gluvun jatkunut tyo-
suhteessa olleiden mddrdn ta-
sainen kasvu ja vakaa ty6lli-
syystilanne yksityiselli sekto-
rilla katkesi vuonna 1991.
Vuoden 1991 aikana yksi-
\risen selctorin piirissd ty6s-
kenteli 120 000 henkil66 edel-
lisvuotta vdhernmiin eli
1 825 000 henkil6A. Henkilo-
rn56rd putosi l97Gluvun lo-
pun tasolle. Rajuimmin alka-
va larna vdhensi TELty6suh-
teessa olevien ja LELaloilla
tyoskentelevien m66ri6. Vuo-
den 1991 aikana oli TELtyG
suhteessa 1 350 000 henkil6d.
LEl-aloilla ty6skenteli
210 000 henkilod.

My6s yrittiijien rndSrdn koko
1 980-luvun jatkunut tasainen
kasvu pysiihtyi 180 000 va-
kuutetun tasolle. Maatalous-
yritttijtit ovat tilastojen rnu-
kaan ainoa ryhmd, joiden
miidr66n lama ei vaikuttanut:
maatalousyrittdjien m65rii
onkin laskenut tasaisesti jo
vuosia. Vuonna 1991 IVIYEL
vakuutettuja oli 180 000,
vuonna 1977 heitd oli l6hes
300 000.

Yleisen taloudellisen kehityk-
sen perusteella voi jo tdssd vai-
heessa todeta tilanteen olleen
vuonna 1992 vieliikin huo-
nompi.

Uusia tyosuhteita
vdhdn
Vuonna 1991 alkoi 170 000
TELty6suhdetta v6hemmAn
kuin edellisend vuonna. TEL
ty6suhteita alkoi 560 000 noin
500 000 eri henkil6lla. Aka-
neiden ty6suhteiden m66rdt
putosivat 1970-luvun lopun
tasolle. Silloisen taantuman
s5mkin vuosi oli 1978. TEL
ty6suhteita alkoi tuolloin
500 000. Niiden m66rd putosi
melko jyrkiisti muutaman
vuoden ajan ennen vuotta
1978 ja liihti sen jilkeen l6hes
yhtti jyrkk6Sn nousuun (ks.
kuva 1).

Nyt alamiiki on viel6 selvdsti
jyrkempi kuin tuolloin 197G
luvun puolivilin jtilkeen. Toi-
saalta ndyttdii siltti, ettei viel6
vuosi 1992 ollut nylgrisen la-
man taitevuosi, joten alkanei-
den tyosuhteiden m66rd lie
nee edelleen laskenut.

Nuoret k5rsivdt eniten
Lama vaikeuttaa erityisesti
nuorten ty6markkinoille tu-
loa: vuonna 1991 alkoi alle 25-
vuotiailla 1 75 000 TELty6suh-
detta, joka on 100 000 vdhem-
mdn kuin edellisvuonna. En-
simmdisen TELty6suhteensa
aloitti 50 000 alle 2$vuotiasta:
heiddn m66r6nsd on pudon-
nut puoleen edellisvuoden ta-
sosta ja vielii enemmdn 19BG
luvun tasosta. Koko yksityisen
sektorin ty6eliikej iirjestelmdn
piiriin ensimmdisen kerran
tulleiden miiiirii putosi puo.
leen l98Gluvun tasosta. Vuo-

sittain ensikertalaisista noin
90 prosenttia on alle 2S-vuoti-
aita.

Nuorilla on siis suuria vaike.
uksia pddst6 ty6markkinoilleja saada ensimmdinen ty6-
paikka. Paljon lohdullisempi
ei tilanne ole my6sk66n jo ty&
markkinoilla olevilla nuorilla,
jotka hakevat ty6paikkaa.
Vuonna 199 1 alle 2$vuotiailla
alkoi TELty6suhteita viel6 v6-
hdn enemrndn kuin 197Glu-
vun lopun larnan aikana. Ai-
kaisemmin nuorilla on kui-
tenkin alkanut TELty6suh-
teita enemmdn kuin niitd on
paAttynyt. Nyt tilanne on toi-
nen: vuonna 199 1 p66ttyi TEL
ty6suhteita enemrndn kuin
niitd alkoi (ks. kuva 2). Toisaal-
ta mikidn ei toistaiseksi vai-
kuta silt6, etti kehitys parem-
paan suuntaan olisi alkanut,
joten sama suuntaus on jat-
kunut vuonna 1992 ja tullee
jatkumaan vield ainakin alku-
vuoden 1993.

Koko 1980-luvun ajan niiden
nuorten miitirii kasvoi, joilla
alkoi useampi TELty6suhde
saman vuoden aikana. Nyt
yhd han emmalla nuorella on
useampia ty6suhteita yhden
vuoden aikana (ks. kuva 2).

T!6tt6myys
nousi jyrkasti
Vuonna 1991 ansioon suhteu-
tettua p6ivdrahaa rnaksettiin
perdti 350 000 yksityiselli sek-
torilla ty6skennelleelle henki-
l6lle. Edelliseni vuonna vas-
taava luku oli 160 000. Yli
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Kuva 1. Alkaneet ja p66ttyneet TELty6suhteet sek6 kaikki ansioon
suhteutettua ty6tt6myyspdivdrahaa saaneet vuosina 1971-199 1

1000 henkil0U

- Alkoneet
IEL-tyOsuhteet

P00ttpeet
TEL-tyOsuhteet

- - . Tt-ovustusto
sooneet,jotko
olivot my0s
tvOsuhteesso
tilostovuonno

200 000 pdivdrahan saajaa oli
edellisen kerran vuonna 1978
(240 000 henkil6E). Ty6tt&

I myyspdiv6rahaa saaneista
550 000 henkil6st6 70 000 oli
sellaisia, jotka eivdt t5r6sken-
nelleet enid vuoden 1991 ai-
kana yksityiselld sektorilla.
foka viides ansioon suhteutet-
tua piivirahaa saaneista oli
siis pitkiaikaistydtdn.

T!6tt6mien rndiirii yksityisel-
I5 puolella nousi tarkastelu-
vuonna jyrkiisti, kun tarkas-
tellaan ansioon suhteutettua

, pd,ivdrahaa saaneiden luku-
m66ri6. Tilastointivuoden ai-
kana ty6suhteessa olleista
280 000 henkil6S sai siis myds
ansioon suhteutettua pdivdra-
haa. Niiiden osuus kaikista
vuoden aikana \r6suhteessa
olleista nousi edellisvuodesta
ldhes 2,S-kertaiseksi eli 15,5
prosenttiin vuonna 1991.
1980-luvulla timd osuus vaih-
teli viiden ja yhdeksdn pro-
sentin vdlill6. Vuosi 1978 oli
edellisen laskukauden ty6lli-
syydenkin kannalta huonoin
vuosi: silloin ty6tt6myyspiii-
vdrahaa saaneiden osuus jiii
kuitenkin alle 12 prosentin.

Nykyinen lama on siis jo alus-
ta alkaen ollut ty6tt6rnyyden
kannalta selvd,sti synkempi
kuin l9TGluvulla pahimrnil-
laan (ks. kuva 1).

Vuonna 1991 TEL, LEL ja
TaELlaitosten malsutulo pie
neni 1,4 miljardia markkaa
edellisestii vuodesta. Toisaalta

24,2 miljardin maksutulo oli
kuitenkin vielii selv6sti korke.
arnpi kuin vuonna 1989 (20,0
mrdmk).

Palkansaajia koskevan mak-
sutulon kehitys on siis kii6nty-
n5rt laskuun jo vuonna 1991.
Ei ole mit66n s5rytd ep6ill6, et-
teikd lasku olisi jatkunut jyrk-
kdnd my6s vuonna 1992. Mak-
sutulo lienee pudonnut tuol-
loin jo vuoden 1989 tason ala-
puolelle. Sen alenemiseen on
vaikuttanut kaksi tekij66. Toi-
nen on vakuutusmaksupro-
sentin tilapiinen alentami-
nen 2,5 prosenttiyksik6lld, jol-

la pyrittiin helpottamaan yri-
tysten vaikeuksia. Lis6ksi sa-
manaikaisesti vakuutusmak-
sun perusteena oleva palkka-
suEuna pieneni.

YEL ja MYELlaitosten mak-
sutulossa lama ei sen sijaan
ndy viel6 vuonna 199 1. Yritte-
ji6 koskevien elfikelakien rnu-
kainen maksutulo kasvoi
edelleen tasaisesti. Vain YEL
yrittijien lis6turvan mukai-
nen maksutulo laski edellises-
td vuodesta. Tuleeko lamavai-
kuttamaan laajemrnin yritt6-
jien maksutulon kehitykseen,
j66 my6hemmin nihtiv6ksi.

-AlkoneetIEL-ty0suhteet

P00ttyneet
TEL-tyOsuhteet

...Henkil0t, joillo
olkoi TEL-
tv0suhde
tilostovuonno

Vuosi

IARr KATVMSTO
Eliihchruaheshthsen

tilnstntuthija

-

71 72 73 74 75 76 77 7E 7g E0 81 82 83 84 E5 E6 E7 EE E9 90 Sl

Vuosi

Kuva 2. Alle 2S-vuotiailla alkaneet ja p66ttyneet
TELty6suhteet vuosina 197 1-199 I
1000 henkil00
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TOIVEIKASTA PUHETTA
SOSIAALIPOLITIIKASTA

I(ARI SAI.AVUO:
Sosindipolitiihha hyuinuointtstrategiana Vertatleua seluitys eri

lryruirwointislrategiai.dm uaihuhthsista yhteishtruwn ri
sektmeilla- STMI jdhaix4j a 1992:9. Hebhki 1992.

OSMO SOININVA'AILq.:
Hyuirw ointia altio ja taloutnt kriisL STMru jdhai.suj a 1 992 : 1 1.

Helsinhi 1992.

Kun talous taantuu, niin
sosiaalipolitiikka kdrsii
- syyste tai syyttS. So-
siaali- ja terveysminis-
teri<in julkaisemissa pu-
heenvuoroassa vakuu-
tetaan, ettd sosiaalipoli-
tiikka voi olla .lnyrintei-nen voima mytis taiste-
lussa lamaa vastaan.

-

Sosiaalipolitiikka
ja taloudelliset anrot
Pekka Kuusi sai suomalaisen
valtaeliitin uskomaan, ettd tu-
lonjaon tasoittaminen ja huo-
nompiosaisista huolehtimi-
nen edistdvit taloudellista
kasvuaja ovat siis kokonaista-
Ioudellisesti kannattavia. Til-
le pohjalle suomalainen - niin-
kuin moni muukin - hyvin-
vointivaltio on rakennettu.

Nyt meillii on lama ja sosiaali-
politiikkaa karsitaan. Hyvin
harvoilla, vasemmistoa lu-
kuunottamatta, on enii roh-
keutta suositella kysynndn-
lisdyspolitiikkaa lamal66k-
keeksi. Sosiaalipolitiikot tyy-
tSrviit vaatimattomasti todiste
lemaan, ettd sosiaalipolitiikka

ei ole laman syy, vaikkei se ole
siti kyennyt estdm66nki6n.

Puolustelevat 66nenpainot
ovat 3rmmlrrettdvid, mutta eh-
kd hiukan turhia. Kukaanhan
ei varsinaisesti ole syyttiinyt
sosiaalipolitiikkaa maamme
taloudellisista vaikeuksista.
Ekonomistien tutkimustulok-
set sosiaaliturvan vaikutuksis-
ta talouteen ovat niin ristirii-
taisia, ettd niilld voidaan pe.
rustella rnitd tahansa, Sosiaali-
politiikka on joutunut tulilin-
jalle yksinkertaisesti siksi, ettd
niukkuutta on vaikeampi ja-
kaa kuin yltiikylltiisyyttd.

Sosiaali- ja terveysministeri6
tiiytLi iiskettiiin 75 vuotta. ]uh-
lavuotenaan se on julkaissut
kaksi mielenkiintoista pu-
heenvuoroa, Kari Salavuon ja
Osrno Soininvaaran kirjat,
joissa yritetddn hahmotella so-
siaalipolitiikan tulevaa linjaa
lamavuoden heikoista l6hto-
kohdista.

Hyvinvointi
perusarsona
Molemmat kirjoittajat ovat
vankasti sitoutuneet hyvin-
vointipolitiikan perusarvoi-
hin: solidaarisuuteen ja sosiaa-
listen riskien minimoimiseen.
Sosiaalipolitiikan tutkijana Sa-
lavuo on kiinnostuneempi ny-
kyisestd tilanteesta ja siihen
johtaneen kehityksen analy-
soinnista. Soininvaara on kan-
santalousmies ja kdytdnn6n
poliitikko, joten hdn on my6s
valmiimpi esittimddn konk-
reettisia uudistuksia. Heiddn
johtopdiit6ksensd ovat silti hy-
vin saman suuntaisia,

Salavuo ja Soininvaara katso-
vat, ettd tarve.ja ansaintaperi-
aatteiden yhdistelmd takaa
parhaiten sosiaalisen oikeu-

denmukaisuuden toteutumi-
sen. Selkokielell6 t6rnd tarkoit-
taa sit6, ett6 kaikille kansalai-
sille on taattava vdhimrndis-
toimeentulo ty6suorituksesta
riippumatta, mutta sosiaali-
turva on myos suhteutettava
aktiiviaikaisiin ansioihin. ]uu-ri t6lle periaatteelle pohjois-
maiset hyvinvointivaltiot on
rakennettu.

Kansakunnan hyvinvointi, si-
vistynyt ja inhimillinen yh-
teiskunta, on kirjoittajille pe.
rusarvo. Kansantalouden toi-
mivuus on vdline, jonka avul-
la se on mahdollista saavuttaa.

Salavuon mielestd olisi kui-
tenkin aika ryhtyd kehitt6-
mdAn niukkuuden jakamisen
teoriaa ja vilineitd. Hyvdni
liht6kohtana tdhin voisi olla
Hannu Uusitalon esittdmd aja-
tus hyvinvointivajeesta. Sen
periaatteena on, ettd markan/
palvelun vdhentdrninen huo-
noosaiselta saa aikaan suu-
remman hyvinvointivajeen
kuin markan/palvelun v6hen-
timinen parempiosaiselta. Se
merkitsee siis juustoh6yldme.
netelmdn hylkAimist6.

Talouden ikiivdt
realiteetit
Ekonomistina Soininvaara on
ehki ldhempdni talouden rea-
liteetteja kuin sosiaalipoliitik-
ko Salavuo. Sille ei mahda mi-
t66n, ettd taloudellisen pohjan
pettiminen on pahasti hei-
kentdnyt hyvinvointivaltion
edellytyksi6.

Soininvaarakaan ei antaudu
etsimidn syyllisid, rnutta hy-
vinvointipolitiikan hdn kui-
tenkin selvdsti vapauttaa vas-
tuusta. Tdrkedrnpii onkin tie
t5rsti suuntautua tulevaisuu-
teen, jossa Soininvaara onnek-

si ndkee jonkinlaista valoa sil-
lii edellytykselld, ettd sopeutta-
rninen toteutetaan rajallisten
mahdollisuuksien puitteissa.

|ulkisen talouden kriisi joh-
tuu poikkeustilanteesta, mut-
ta laman helpottaessakaan
Suorni ei luultavasti palaudu
ennalleen. 1)r6tt6myys j66 pit-
kAksi aikaa korkealle tasolle,
ja julkinen talous uhkaa vel-
kaantua edelleen.

Soininvaaran poliittisen toi-
rninnan valossa on ehk6 ylliit-
tdv66, ett6 hdn pemstelee uu-
distusehdotuksiaan enem-
rndn tarkoituksenmukaisuus-
nikdkohdilla kuin eettisilld
periaatteilla. Syrjdytyv6n ala-
luokan s5mt5r kannattaa est66,
sill6 ennaltaehkiisy on hal-
vempaa kuin seurausten lie.
wittdrninen. PitkAaikaisty6tt&
m)4ys on torjuttava, vaikka se
tulisi kalliiksikin, sill6 suuren
ty6tt6mien joukon elSttdmi-
nen maksaa vield enemmdn,

Mite pitiiisi tehdii?
Ttimdntyyppiset kirjat olisivat
aika turhia, ellei niissi aina-
kin yritett6isi vastata tulevai-
suuden haasteisiin, Molem-
mat kirjoittajat tosin valittele
vat relevantin tiedon puutet-
ta. T\rtkirnuksia tehdidn run-
saasti, mutta ne antavat har-
voin suoria vastauksia ajan-
kohtaisiin lcysymyksiin. Sit6-
paitsi tulevaisuutta ei voida li-
neaarisesti ennustaa, vaan se
riippuu my6s niisti ratkai-
suista, joita me tdn66n teem-
rne.

Erityisesti Salavuo on johto- 
]p66t6ksiss66n varovainen.

Kun sosiaalipolitiikan raken- 
,teita pyrit66n muuttamaan I

lains6-6dinn6n, toteuttajien ja
rahoittajien osalta, olisi tiedet-
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tiv6, mitd tapahtuu. On var-
maa, ettd muutos missdtahan-
sa osatekijdssd aiheuttaa muu-
tospaineita muissa tekij6iss6.
Sosiaalipolitiikan ndk6kul-
masta kysymys on siit6, min-
k6laisia hyvinvointivajeita
uudistukset aiheuttavat. fon-
kinlainen konsensus olisi saa-
vutettava siit6, minkAtasoista
vihimm6isturvaa ja ansiotur-
vaa seki mink6laatuisia pal-
veluja Suomessa halutaan.
Muutoin on vaarana, ettf,L
muutokset tehd66n vaivih-
kaa, keskustelernatta ja tiet6-
mitt6 millaisia seurannnais-
vaikutuksia ratkaisuilla on.

Soininvaara on roolilleen us-
kollisena suorasukaisempi.
Erityisesti el6kepolitiikasta
hdnelli on tdsmdllisesti muo
toiltuja teesejd, joita hin toi
esiin rny6s viime ty6el6kepiii-
vdn paneelikeskustelussa.
Keskeisimpid niistd ovat seu-
raavat:
- Eldkkeiden tulisi m66riiytyti
LELperiaatteen mukaisesti
koko ty6uran perusteella.
- Ty6kyvytt6myyseldkkeistd
pitdisi tehd6 vdhemrnin hou-
kuttelevia.
- Siirtyminen ty6lqrvytt6-
myyseldkkeeltd takaisin ty&
h6n olisi tehtdvd helpommak-
si.
- Kansaneldkkeen pohjaosan
maksaminen lopetetaan,
- T!6eliikkeiden parantuessa
vanhusten palveluja muute.
taan lisidntyvdsti maksullisik-
si.
- Eldkerahastojen korkotuot-
toa pyrit6dn nostamaan.

Soininvaara tuo esiin jopa
prinsessa Ruususen unta nuk-
kuneen kansalaispalkan, H6n
suosittelee erilaisten tuki-
muotojen korvaamista nega-
tiivisella tuloverolla. Lopulli-
sena tavoitteena olisi kaikille

yhtEl6inen perustulo. Sen ylit-
tdv6t ansiot olisivat verotetta-
vaa tuloa.

Loppujen lopuksi rohkea
pamfletisti riisuu arvosteli-
jansa aseista julistamalla avoi-
mesti: "On parempi heittiii
keskusteluun ennakkoluulot-
tomia ajatuksia, joista jokin
voij66dd el6m66n, kuin pelata
varman p66lle ja esitt66luotet-
tavasti punnittuja ajatuksia,
joissa ei ole mit66n uutta. Eh-
dotusten joukossa on er6it6,
joiden toteuttamiskelpoisuu-
teen en oikein itsek66n usko,
mutta en kerro, rnit6 ne ovat."

JUSSI VANAI\{O
Eliihcturu oh.e skuhsen

tutkimu.spdiillihhii

IGRI SALMINEN
Ekih.earuahcskuhsen

tuthtja
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VAKUUTUSOSAI(HTHTIO
GARANTIA

EIICN LU EN
IATKAIAICSI

Eldketunrakeskuksen luotto-
vakuutustoiminnan jatkajak-
si perustetaan vakuutusosa-
keyhti6 Garantia. Hanke sine
t6itiin perustamisasiakirj an
allekirjoitustilaisuudessa tam-
mikuun lopulla Helsingiss6.

Uuden yhti6n osakkaiksi tule.
vat eldkevakuutusyhti6t, el6-
kes66ti6t ja -kassat. Yhti6n osa-
kep66oma on alkuvaiheessa
15 miljoonaa markkaa, mutta
se on tarkoitus korottaa 250
miljoonaan siind vaiheessa,
kun ETK lopettaa oman luot-
tovakuutustoirnintansa ja siir-
t66 vanhan vakuutuskantansa
Garantian hoitoon. Tdrnd ta-
pahtuu ensi vuodenvaihtees-
sa.

Suunnitelman toteuttaminen
edellytttid viel6, etti eduskun-
ta hyviksyyty6ntekijiin el6-
kelakiin tarvittavat muutok-
set. Ne valmistelee sosiaali- ja
terveysministeriS.

Uuden yhti6n kE5mnistdmi-
seen liittyviE tehtdviE valmis-
telee talouselimdn ja vakuu-
tustoirninnan asiantuntijoista
koostuva ty6ryhm6, jonka pu-
heenjohtaja on Lohja O5tn toi-
mitusjohtaja Seypo Sipola- l6se-
nind ty6ryhm6ss6 ovat varatoi-
mitusjohtaja Heihki Hahaln P'.e-
pola O5nst6, varatoimitusjoh-
taja lanri Koitrusala Ilmarises-
ta, toirnitusjohtaja Julwni Ko
lchmainen Eldke.Varrnasta,
johtaja Esho MliheUiiztBzl Enso-
Gutzeitista ja toimitusjohtaja
Matti UimorwnETK:sta. Sihtee.
ri on talousjohtaja Yitt T\fftiai-
nen ETK:sta.

T!6ryhm6n tehtdvin6 on val-
mistella my6s uuden luottova-
kuutusyhti6n vakuutusehdotja riskinvalintaohjeet. Niin
iki6n ETK:n vanhan vakuu-
tuskannan siirtoon liitryvet
teht6v6t kuuluvat toirneksian-
toon.

26
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TIEDOKSI

ETA IA rv. Onuir-<n
MONTVARISENA
KALVOSARIANA

VA]\IHUSTA
VAMMAISTATAI

SAIRASTA KOTONA
HOITAVAT K\IIEL:N

PIIRIIN

Sosiaalihuoltolakiin on lisitty
sdinn6kset omaishoidon tues-
ta. Ornaishoidon tuen k6sit-
teelli on korvattu nylgrinen
vammaisen, vanhuksen tai
pitkiaikaissairaan kotihoidon
tuen kisite.

Hoitaja, jonka kanssa kunta
on tehnSrt sopimuksen ornais-
hoidon tuesta, ei ole p6suh-
teessa kuntaan, hoidettavaan
tai hoidettavan huoltajaan.HEn kuuluu kuitenkin
KVTEL:n piiriin erit5riss66n-
n6ksen perusteella.

Nimest66n huolimatta sopi-
rnus omaishoidon tuesta voi-
daan tehdd muunkin henki-
l6n kuin hoidettavan omaisen
tai ldheisen kanssa.

Lainmuutos perustuu van-
huksen, vammaisen ja pitkA-
aikaissairaan kotihoidon tu-

niiden pdivittdrnisest6 tai
muuttamisesta vastaa keskite.
tysti ETK.

Kysel5rt, pyynn6t ja tieduste-
lut l6hetet66n kunkin eldke.
laitoksen omiin yhteisposti-
laatikoitrin sdhk6isesti. Sielt6
kukin laitos jakaa viestit joko
automaattisesti tai manuaali-
sesti omille kisittelij6illeen.

Elikeasioita koskevilta osin
kdsittely siirtyi mernolle jo
helrnikuun alusta alkaen, va-
kuutusasioita hoidellaan sdh-
k6postin avulla huhtikuussa.

Jouha Moilnnen

RUOTSIN
OSA-AIKABIANO"MA

AIOTAAIV PIENEINTAA

Eldketurvakeskuksen valmis-
tama 40 kalvosta koostuva sar-
ja on erinomainen tietokooste
eldkelaitoksen omalle henki-
lokunnalle, ulkomaille l6hte.
viille ty6ntekijiille ja hdnen
tyonantajalleen.

Kalvosarja perustuu yleiskir-
jeeseen A 58/92 "ETA-sopi-
muksen voimaantulo". Se ker-
too muun muassa tyonanta-jan velvoitteista sekd ulko,
maille liihtevdn ty6ntekijdn

, eldkeeduista, eldkkeen mdd-
riisti ja sen hakemisesta.

Eliiketurvakeskus kopioi kal-
vosarjan 1 400 rnarkan hin-
taan. Sarjan voi tilata Eldketur-
vakeskuksen postittamosta
mieluiten kirjallisesti osoit-
teella PL 11, 00521 Helsinki
tai telefaxilla (90) 1481172.

(90) 151 2407

Kalvosarjaa koskeviin tiedus- kea selvittdneen \r6ryhm6nteluihin vastaavat asiakaspal- rnietint66n ja se tulee voi-
velupddllikk6 Tapio Karsikas maan 1.7.1995.
puh. (90) 1512346, eldkelaitos-
tarkastaja Mauri Qyintus puh. HeLenaTapia
(90) 151 2317 ja yhteyspdil-
likk6 Anna-Riitta Laakso puh.

Muutos liittyy hallituksen en-
si vuoden talousarvioesitlrk-
seen, joka annettiin eduskun-
nalle 11. tammikuuta. Uusi
budjettivuosi alkaa hein6-
kuun alusta. Uudistus on osa
budjettiin liittyvie sd6st6pa- verotusta.
kettia, ja sen s66st6vaikutuk-
seksi on laskettu budjetti-
vuonna 0,2 miljardia kruunua
ja pidemmdlld aikavdlilld 1,5
miljardia vuodessa.ryonuixnRUTrrNEIA

sriuxOposrrrN

Ruotsin hallitus on esittdnyt
osa-aikaelikkeen pienent6-
rnist6 65 prosentista 50 pro
senttiin siit6 m66r6st6, jolla
ansiot ovat osa-aikaty6h6n
siirtyrnisen vuoksi pienent5r-
neet. T!6aikaa voisi uudistuk-
sen jdlkeen lyhent66 vain 10
tuntiaviikossa, kun sit6 nykyi-
sin on voinut vihentii aina
17 viikkoty6tuntiin asti. Edel-
leenkin tiiytyisi ty6t6 tehdii
v6hint66n 17 tuntia. Muutos
on tarkoitus saada voimaan
hein6kuun alusta lukien. Se
koskisi kaikkia, jotka ovat ha-
keneet elEkettd tammikuun
11. p6ivdn jdlkeen.

My6s el6kkeellej66misik66 on
tarkoitus nostaa nykyisestd
kuudestalqpmenesti 62 vuo
teen vuonna 1994 ja 63 vuo-
teen vuonna 1995.

11. tammikuuta oli musta
maanantai monelle eldkkeen-
hakijalle ja vakuutuskassan
virkailijalle. Hakemuksia tuli
p6ivdn aikana moniin kassoi-
hin l6hes yhtd paljon kuin ta-
vallisesti koko vuonna, jos ei
oteta lukuun viirne kevitt6,
jolloin osa-aikaelEke yritettiin
kokonaan poistaa. Seuraukse-
na oli silloin 9000 uutta osa-
aikael6kel6ist6. Kaikenkaik-
kiaan heit6 on n5rt 46 000, kun
luku vuonna 1991 oli 57 000.

Viime kev66n6 Ny demokrati
-puolue esti vaa'ankielen ase-
mallaan elEkkeen poistamisen
yhdess6 vasernrnisto-opposi-
tion kanssa. Tdll6 kertaa se on
esityksen takana, sill6 esitys
vastaa pitkElti puolueen viime
kev66n6 tarjoamaa vaihto
ehtoa. Sosiaalidemokraatit ei-
v6t sen sijaan ole viel6 ilmais-
seet kantaansa. He ovat kui-
tenkin ilmoittaneet olevansa
valrniit kannattamaan halli-
tuksen s66st6esityksii, jos hal-
litus puolestaan suostuu ko-
rottamaan hyvdtuloisten tulo-

Sinihhn Initirl'm

Osa ty6eldkkeisiin ja vakuu-
tusten hoitoon liittyvistd rutii-
neista siirtS4r kevddn kuluessa
sdhk6postikauteen. Eldketur-
vakeskuksen ja eldkelaitosten
yhteisen tyoryhmiin ehdotuk-
set valrnistuivat tammikuus-
sa, ja ensimmdiset kiiytflnn6n
sovellutukset otettiin kdyt-
t66n jo helmikuun alussa.

ETK on valmistanut memolle
sopivat valmiit lomakepohjat
tavallisimmin kiiytetyistii elii-
ke ja vakuutusasioihin liitty-
vistA kdsittelymtiineista. Lo.
makepohjat noudattelevat yh-
teisesti sovittua standardia, ja

TY6ELAKE 93 ! r
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TEL-TYOSUHTEEN pAATTyMNEN
TvOTANIAJAN PURKAESSA

TYOSOPIMUKSEN
rLMAN LAtLLlsrA svwA

Tapauksen tausta
Oy oli purkanut X:n tydsopi
muksen 12.2.1986. Ennen tyG
suhteen purkamista X:lle oli
maksettu palkkaa 51.12.1985
asti, minkd jdlkeen hdn oli saa-
nut viel6 vuosilornakorvauk-
sen. Helsingin hovioikeus to-
tesi purkamisen laittomaksi ja
velvoitti Oy:n maksamaan
X:IIe mm. irtisanomisajan
palkkaa nelj iiltii kuukaudelta.

Myohemmin X:n hakiessa t5r&
lqrvyttomyyselikettd eldkelai-
tos katsoi hiinen tulleen tyoky-
vytt6miiksi kesdkuussa 1987.
Eliikettii miiiiriittdessii ty6suh-
de oli pddtetty 51.12.1985, kos-
ka X:lle oli silloin viimeksi
maksettu palkkaa $rosuhteen
perrusteella. TEL-tyosuhteen
piiiittymisen ja ty6kyvytto-
myyden alkamisen vdlilli oli
kulunut aikaa yli vuosi. Tistd
syystd tulevaa aikaa tydkl /yt-
t6myyden alkamisesta elSke
ikddn ei voitu ottaa huomioon
elSkettii kartuttavana.

VAKO:n pdiitos
Vaatimus tulevan ajan el6k-
keestd hyliittiin my6s VA-
KO:ssa. VAKO vahvistiX:n tyo-
IcJavyft6myyden alkaneen ke-
sdkuussa 1987. X:n ty6suhteen
VAKO katsoi p66ttyneen ty6n-
antajan purkaessa ty6sopi-
muksen L2.2.L986. T!6suh-
teen pddtlymiseen ei vaikuta
se, onko ty6suhteen purkami-
nen laillinen vai laiton.

Edelleen perusteluissa todet-
tiin, ettii TEL:a sovellettaessa
tlr6suhteen katsotaan paafty-
vd,n sen pdivdn lopussa, jolta
sen perusteella viimeksi mak-

Jos ty6nantaja purkaa tytisopimuksen ilman lail-
lista syyt6, ei t5sti tuomittu irtisanomisajan pal-
kan suuruinen korvaus pidenni ty6suhdeaakaa
eikd siti lueta elikepalkkaan. VAKO vahvisti t*
min ElSketurvakesktksen yleiskiriees.sii A 8/90
otetun kannan pdittiksessS5n n:o 6611/9U2118
(annettu 1 3.8. 1 992, tietopankissa).
settiin palkkaa ennen ty6suh- taavalta ajalta maksettu palk-
teen katkeamista. T!6suhteen ka, koska ty6sopimuslain mu-
lopussa oleva palkaton aika ei kaan irtisanomisaikaa ei voi-
oikeuta eldkkeeseen. da sopia tdti pitemrndksi.

T!6nantajan purkaessa t5r6so- Kuten edelld selostetussa
pimuksen ilman laillista s54rtd VAKO:n p66t6ksessi todettiin,
on hinen maksettava ty6nte korvaus lainvastaisesta irtisa-
kijiille laittoman purkamisen nomisesta ei ole TELpalkkaa.jiilkeiseltd ajalta vastaava Se on luonteeltaan vahingon-
palkka, jonka hdn olisi ollut korvausta huolirnatta siit6, et-
velvollinen rnaksamaan irti- ti se m66rdlt66n vastaa irtisa-
sanoessaan ty6sopimuksen. nomisajanpalkkaa. I!6suhde
Irtisanomisaikaa vastaavalta on p66ttynytsopirnuksen pur-
ajalta maksettu palkka ei ole karniseen eik6 ty6ntekijd voi
kuitenkaan TELpalkkaa, kos- en66 saada hyv6kseen irtisa-
ka se ei ole vastiketta tehdystd nomisaikaa vaan ainoastaan
ty6stii. hyvityksen irtisanomisajan

palkan menettiirnisestE.
Xlle ei ollut maksettu palkkaa
vuodelta 1986 vaan ainoas- Tirn6nhetkisessdty6tt6mlrys-
taan lomakon aus, jota ei ote tilanteessa on tavallista, ettd
tahuomiooneldkepalkkaalas- ty6suhde irtisanotaan lomau-
kettaessa. X:n ty6lqrvytt6myys tuksen aikana. Kun ty6ntekij6
ei siten ollut alkanut vuoden on irtisanotfu eiki ty6nanta-
kuluessa TELty6suhteen jalla ole j6rjest66 hdnelle ty6td
pddttymisestd. irtisanomisaikana, on ty6n-

tekij6lld oikeus irtisanomis-
Vahin$onkorvausta ajan-palkan tai sen osan Ere-

vai paiickaa? Hfffi::#:f"ffiLXim-T!6suhteenpSittyess6ty6nte fian attaavteens6 noudattaenkijdlle,_saatetaan maksaa eri i"*."E.ii*oitusaikaa, jokanimisid korvauksia. Aina ei o., lrrt r"-oi kuin laissi taiole selv66, kuuluvatko ndm6 t,a.irt,j.opi-uksessa edelly-
korvaukset elikepalkkaan vai t"ett' irti."homisaika.eivit.

Kun ty6suhde irtisanotaan, se
piiiittyy irtisanomis aj an kulut-
tua umpeen. Koska irtisano
rnisaika on palkallista, pi6te.
t66n my6s TELty6suhde nor-
maalisti irtisanomisajan vii-
meiseen pdiv66n ja irtisano
misajan palkka lasketaan mu-
kaan eldkepalkkaan. Huomi-
oon otetaan kuitenkin enin-
tii6n kuusi kuukautta ja vas-

My6s ty6ntekiji voi lomau-
tuksen aikana irtisanoutua.
Hdnelli on t6ll6inkin eriin
ehdoin oikeus saada vastaa-
vaa korwausta kuin siin6 ti-
lanteessa, ett6 irtisanojana on
ty6nantaja.
Irtisanomisajan palkkaa vas-
taavaa korvausta ei ndiss6-
ki6n tapauksissa lueta el6ke
palkkaan. Sen luonnetta va-

hingonkorvauksena ei muuta
sekddn, ettd korvaus suori-
tetaan palkanmaksukausit-
tain SAK:n ja STK:n v6lisen
irtis anomissuoj asopimuksen
mukaisesti. Kun t5r6suhde on
ty6oikeudellisesti p66ttynyt,
ei sen j6lkeisi6 korvauksiavoi-
da lukea TELpalkkaan.

T!6nantaja ja ty6ntekijd voi-
vat joissakin tilanteissa sopia,
ett6 ty6ntekij6 irtisanoutuu
itse sen sijaan, ett6 ty6nantaja
irtisanoisi hdnet tuotannolli-
silla ja taloudellisilla perus-
teilla. Korvauksena t5r6nanta-
ja maksaa ty6ntekijdlle palkan
siltd ajalta, joka olisi irtisano.
rnisaikaa, jos ty6nantaja olisi
irtisanonut t5r6suhteen. T6llai-
set eroamisrahat, joita ty6nan-
taja maksaa korvauksena eri-
laisten etuuksien menetykses-
t6, ovat nekin vahingonkorva-
usta. Korvausta vastaavaa ai-
kaa ei lueta TELty6suhteen
jatkumisaikaan eikii korvaus-
ta TELpalkkaan.

HELENATAPIO
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2$vuotiaalla naisella oli ollut
alkoholi- ja huumeongelmia
ainakin 17-vuotiaasta alkaen.
Neuvottelukunnan mielesti
hakijaa eivoitu pit66 ty6el6ke-
lakien tarkoittarnalla tavalla
ty6kyvytt6mind (p6ytdkirja
20/92, kohta2).

Tltiskentely
Hakija oli tydskennell5rt ravin-
tola-apulaisena ja ldhettini.
T!6historiaa hdnelli on noin
puolitoista vuotta. T!6suhteet
kestivdt vain 5 - 5 kuukautta.

Hakijan ilmoitetLiin selviyty-
neen t6isti6n tyydytt6visti.
Velille oli tosin ollut pdivi6,
jolloin hinen ajatuksena oli-
vat muua-lla ja hdn unohteli

asioita. Sairauspoissaoloja ei
ollut. Ainakin viimeiset t5rG
suhteet olivat p66ttyneet haki-
jan omasta pyynn6st6.

Terweydentila
Hakija oli kEytt6nyt muuta-
man vuoden ajan alkoholia,
l66kkeiti ja hasista. Amfeta-
miinin k6yt6n hdn aloitti 1$
vuotiaana. KesdllE 1991 h6n
oli sairaalahoidossa saatuaan
dkillisen paranoidisen paniik-
kikohtauksen noin kuukau-
den kestEneen arnfetarniinin
kiyt6n j5lkeen.

Hin toipui t6st6 melko nope
asti ja hakeutui itsehoitoon
Kalliolan kuntoutusklinikal-
le. Hoitojakso klinikalla kesti

runsaan vuoden sis6ltien tii-
viiti yhteis6hoitoja ja terapia-
ryhmii. Hakijan hoito sujui
suunnitelmien rnukaan; syk-
syll6 1992 h6n siirt5ri puoli
vuotta kestdv66n jatkohoi-
toon.

Neuvottelukunnan tarkasta-
van l66k6rin rnielest6 hakija ei
ollut ty6elEkelakien mielessii
mitenk66n selvdsti ty6kyvy-
tdn. H6n oli toipunut akuutti-
vaiheesta hyvin, ja pelk6st66n
klinikan hoidossa oleminen ei
viel6 riittEne ty6lq.vytt6men6
pit6miseen. Neuvottelukun-
nan psykiatri oli samaa miel-
te.

Blikkeet ja
muut korvaukset
Hakijalle on my6nnett5r saira-uspiivirahaa 12.7.1991 -
3 1.5.1992. Kansaneldkelaitos
on my6nt6nyt hakijalle m66-
rdaikaisen ty6lyvytt6myys-
elSkkeen 1.6.1992 alkaen vuo-
den 1992 loppuun.

Neuvottelukunnan
suositus
Neuvottelukunta ei pitdnyt
hakijaa ty6eldkelakien tarkoit-
tamassa mielessd ty6kJ rJrft&
min6. Keskustelussa kiinni-
tettiin huomiota muun muas-
sa siihen, ett6 hakija oli ollut
ty6elirn6ssi vain vdhiin aikaa
ja etti h6nen ty6lgrvyssd6n ei
ty6ssioloaikana ollut tapahtu-
nut oleellista huononnusta.
Hakijan kuntoutusmahdolli-
suuksien selvittelyi pidettiin
my6s t5rke6n6.

TYOELAKE 9r I r
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JUOKSUKILPAILUN
KUULUTTAJAN EI IGf,SOTTU
KUULUVAN TAEL: N PIIRIIN

Elriheturuaheshuksen pdiitds
16.10.1992, sou. 1492.

Ylioppilaskunta pyysi ratkai-
sua siit6, onko ylioppilaskun-
nan jirjest6missi juoksukil-
pailussa kuuluttajana toirni-
neeseen henkil66n sovellet-
tava TaEL:a.

Tiedot ty6skentelystd
Kuuluttajan teht6v6nd oli
juoksukilpailun kiyt6nn6n
jtirjestelyihin liittyv6n infor-
maation vdlittdminen. Teht6-
viin kuului urheilutapahtu-
man kuuluttaminen, juonto-
tehtdvit ja palkintojen jako.
Kyseisessd tehtdvdss6 ei ollut
ratkaisevaa luovan taiteelli-
sen tai esityksellisen ty6n
osuus. Hauskuuttamista var-
ten oli paikalla muita, kuten
torvisoittokunta.

Kuuluttajan ty6 kesti yhden
p6ivin kahtena vuonna ja se
tapahtui urheilukentilli j a ui-
mahallissa.

El6keturwakeskuksen
kanta ja perustelut
|uoksukilpailun kuuluttajan
ei katsottu kuuluvan TaEL:n
piiriin. TaEL:n 1 S:ssd on tyh-

Elcihe fitnt akeskuhsan lausunto
18.6.1992, sou. 11553.

Yhti6 pyysi El6keturvakeskus-
ta ratkaisemaan, onko yhti6ll6
velvollisuus maksaa LEL:n
mukaiset vakuutusmaksut sil-
td osin kuin yhti6 on maksa-
nut ty6ntekijilleen sairaus-
ajan palkkaa.

Asian taustaa
Yhti6n rakennustSr6maalla
sattui 6.2.1991 ty6tapaturma,
jonka seurauksena rakennus-
mies loukkaantui. Vakuutus-
yhti6 suoritti ty6nantajalle ta-

jent6v6 luettelo lain piiriin
kuuluvista amrnattiryhrnistE.
Naihin ryhmiin kuuluu mrn.
muu esiintSrvE taiteilija, jona
pidet66n esimerkiksi juonta-
jaa. Kuuluttaja voi kuulua
TaEL:n piiriin vain, jos h6n
ty6skentelee radiossa tai te.
levisiossa.

Ammattiryhm66n kuuluma-
ton ty6ntekijd ei tule TaEL:n
piiriin, vaikka hinen ty6ss66n
taiteellisen tai esityksellisen
t5r6n osuus olisikin merkittE-
va.

Koska kuuluttaja ei saatujen
selvitysten rnukaan toiminut
varsinaisena juontajana, vaan
tehtEvdt liittyivdt juoksukil-
pailun kiyt6nn6n jdrjestelyi-
hin, h6n ei Eliketurvakeskuk-
sen mielesti ty6skennellyt
TaEL I S:ssE mainittuihin am-
mattiryhmiin kuuluvassa
ty6ss6.

paturmapdivdrahaa ty6kJruyt-
t6mlysajalta 25.5.1991 alka-
en. Yhti6 maksoi piivErahat
edelleen ty6ntekijdlle.

Rakennusalan t5r6ehtosopi-
muksen rnukaan yhti6 olisi
ollut velvollinen rnaksamaan
sairausajan palkkaa 55 ty6p6i
vEn ajalta eli 6.2-26.5.1991. Yh-
ti6 suoritti ty6ntekij6lle sai-
rausajan palkkaa 27.3-
20. 10. 199 1. Rakennusalan t1r&
ehtosopimuksen mukaista
menette\rtapaa noudattaen
yhti6n ei olisi pitnnyt maksaa
ty6ntekijille sairausajan palk-
kaa lainkaan 27.5-2O.lO.L99l,

SAIRAUSAJAN PALKKA
JA LEL.MAKSUT

30
TY6ELAKE 93 I r

ETK : n soveltami sratkai suj a



-,a 
i t,

-ra

t,

I

I Jr-f 

-,-

I
!
I

a
,a a

RITVA LEHNNEN
Eliihzttmtafuskl*sen

lakiosaston
joastosthteeri

o

J(d

6

v

vaan vakuutusyhti6n olisi tul-
lut suorittaa piiivtirahat suo-
raan tydntekijdlle.

Yhtion menettely johtui osit-
tain vakuutuskorvausten hi-
taasta maksuunpanosta. Yh-
tio halusi maksaa ty6ntekijiil-

I le korvaukset palkanmaksu-
ajan aikataulun mukaisesti,
koska vakuutusyhti6n piiivii-
rahakorvaukset rnaksetaan
noin kolme kuukautta jdljes-
sd.

Elfiketurvakeskuksen
kanta
ElAketurvakeskus katsoi lau-
sunnossaan, ettd yhtion tulee
suorittaa LEl-maksut my6s
niistd sairausajan palkoista,
jotka se oli maksanutlrdnteki-
jiille 27.3-20.10. 199 1.

Perustelut
Rakennusalan tyoehtosopi-
muksen mddrdykset siit6,
kuinka pitkiiltii sairausajalta
ty6nantaja on velvollinen

maksamaan palkkaa, ovat tyG
suhteessa noudatettavia v6-
himm6isehtoja. Niistd voi-
daan poiketa edullisempaan
suuntaan.

[6ehtosopimuksen 34 g:n
10. kohdan rnukaan sairaus-
tai tapaturma-ajan palkasta
vdhennetdin, mit6 ty6ntekijii
saa saman ty6lyvytt6m5yden
takia sarnalta ajanjaksolta pAi-
vdrahaa. Silti ajalta, joltaty6n-
antaja on maksanut palkan,
hdn on oikeutetfu nostamaan
ty6ntekijtille tulevan piiviira-
han.

T!6ehtosopimuksen mukai-
sen sairausajan maksuvelvoit-
teen p66t5rttyii 26.5.1991 yhti6
on edelleen maksanut ty6nte.
kijdlle palkkaa, josta on pid6-
tett5r veron ennakko ja peritfy
ay-jdsenmaksu sek6 suoritettu
ty6nantajan sosiaaliturva-
maksu. Tapaturmapdivdraha
on tdltd ajalta maksettu yhti6l-
le, kuten tydehtosopimukses-
sa edell5rtetiiin. Yhti6tti ei voi-

da pit6i pelkkin6 sijaissuorit-
tajana tai maksun vdlittijtini,
kun otetaan lis6.ksi huomioon
se, ett6 yhti6n maksaman pal-
kan ja vakuutusyhti6n ty6n-
antajalle suorittaman piiv6ra-
han marklsamiirdt poikkea-
vat toisistaan.

[6ntekijiin eldkelaeissa ei
ole vastaavaa s66nn6st6 kuin
t5r6nantajan sosiaaliturva-
maksusta annetun lain 15 g:n
2 momentti, jonka mukaan
ty6nantajalla, jolle on suoritet-
tu esimerkiksi sairausvakuu-
tuslain tai pakollisen tapatur-
maturyan mukaista p6ivira-
haa, on oikeus saada takaisin
pdiv6rahaa vastaavalta osalta
palkkaa suorittamansa sosi-
aaliturvamaksu. Vain siini ta-
pauksessa, ett6 t5r6nantaja
maksaa ty6ntekijille sairaus-
loman ajalta palkan ja p6iv6-
rahan erotuksen ja piiv6raha
suoritetaan ty6ntekij6lle itsel-
leen, eldkepalkkaan luetaan
yksinomaan t5r6nantajan tosi-
asiallisesti maksama erotus.
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M U ISTA
MAISTA

FAREWELL
WELFARE

Samaan aikaan, kun lama ja
ty6tt6myys purevat britteji ja
amerikkalaisia, on anglosaksi-
seen sosiaalipoliittiseen sa-
nastoon tuotu uusi sana
"workfare". Suomalaisittain
sen voisi kiiSntiid sanonnalla
'Joka ei tydtd tee, sen ei syG
mdnk66n pid6". Ennen kdy-
tettiin sanaa welfare, hyvin-
vointi. Ei ajatus silti englanti-
laisille uusi ole, pikemrninkin
on lgrse uusioideologiasta.

Sana on kotoisin USA:sta, jos-
sa Reaganin hallitus halusi si-
toa yksinhuoltajaditien sosi-
aaliavustukset valmiuteen
osallistua erilaisiin ty6llist6-
misohjelrniin, kertoo The Eco-
nomist-lehti. Presidentti Clin-
ton on nyt ilmoittanut aiko-
vansa laajentaa niitd workfa-
re-ohjelmia, joissa sosiaali-
avun saamisen ehdoksi asete-
taan osallisturninen erilaisiin
kunnallisiin ty6llist6mis- ja
koulutusohjelmiin.

Englannissa sanan on ottanut
kiiytt66n pSdministeri Major,
joka puheessaan jokin viikko
siten kysyi, oliko yhteiskun-
nan saati avunsaajan edun
mukaista, ettd sosiaalietuuk-
sia maksetaan tarjoamatta tai
vaatirnatta mit66n vastikkeek-
si. Vaikka sana ei ty6vdenpuo-
luetta miellyti, eiki sen taka-
na oleva ajatuskaan, on ty6v6-

enpuoluekin osallistunut tal-
koisiin, joilla yritet66n l6yt66
keinoja k6yhyyden lievittdrni-
seen lis66mittd 66nestdjien
verotaakkaa. Uusia luovia rat-
kaisuja etsim66n on asetettu
"Labour's Social fustice Com-
mission", jolle on annettu
puolitoista vuotta ty6skente.
lyaikaa.

Molemmat maat yrittdvit rat-
kaista, tulisiko valtion budjet-
tialijddm66 pienent66 kulu-
tusta eli etuuksia pienentE-
mdll6 vai kirist6milli vero-
tusta. Niin tai ndin isku osuu
66nest6jien enemrnist66n,
keskiluokkaan.

Budjettialijiiimin supista-
mistarve koskee my6s el6kkei-
td. Presidentti Clinton joutui
ensit6ikseen kiusallisen rat-
kaisun eteen, leikatako elik-
keiden indeksitarkistuksia vai
kirist66 elikeliisten verotus-
ta. |dlkirnmEinen vaihtoehto
niytt66 olevan helpommin
perusteltavissa.

Englannissa lakis66teisten
eldlkeiden kustannukset ai-
heuttavat niinik66n ongel-
mia. Hallitus ndytt66 olevan
taipumassa siihen, ettd yhte.
ndinen yleinen elikeiki tulisi
olemaan 65 vuotta. Kuten tdl-
16 palstalla aikaisemmin on
kerrottu, on Englannissa etsit-

ty yhteistd el6keik66 miehilleja naisille sen jdlkeen, kun
EY:n tuornioistuimen pii6t6s
teki sen pakolliseksi ty6nanta-
jan j6rjestdm6ss6 eldketurvas-
sa. Nylgrisin lakisEiteisten
eldkkeiden eldkeiki on mie.
hill6 65 ja naisilla 60 vuotta.

Mutta ei tissi kaikki. Uusina
ajatuksina ontuotu esiin mrn.
el6kei6n nostarninen viel6 v6-
h6n, 67 vuoteen. Ajatus on
konservatiivipoliitikko David
Willett'n. Hdn on esittdnyt
my6s eldkkeiden uudelleenj a-
koa eldkeldisikiluokkien kes-
ken. Englannissakin k6yhim- 

1piii ovat vanhimrnat el6kel6i- t

set, siksi Willett'n mielestd I

heille pit6isi maksaa enem-
mdn kuin nuoremmille, jotka ,

saavat jo osansa lis6eldkkeistd.
Willet'n mukaan'todellinen,
ongelma ei ole se, ett6 liian
.rro".ri .l6a liian pitiGin, vaan
se etti liian moni lopettaa
ty6nteon liian aikaisin." Meil-
le suornalaisille tdssd ei ole
mitiin uutta. Miti siis on
workfare suomeksi? Vai onko
parempi, ettei sitd voi kiSn-
iae.
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ASIALLISTA
TIETOA

Tiukkaa asiaa ulkomaisista
elEkejirjestelmistd - numeroi-
ta, muuttuneita pyk6li6, suun-
nitelmia ja p66t6ksi6 - saa El6-
keturvakeskuksen katsauk-
sesta "Eldkkeist6 ulkomailla".
Siti toirnitetaan aika ajoin ja
sen saa p6yd6lleen pyytim6l-
16 numerosta L512479.

RUOTSIN IULKINEN
EI-AI(EPOMMI

Ruotsin valtion, kuntien ja
maakdriijien palkollisilla on
ty6nantajan kanssa sovitut li-
sdeldkejdrjestelmiit, joista
maksetaan el6kett6 kansan-
eldkkeen ja lakisiiiiteisen lis6-
eldkkeen, ATP:n p65lle. Tiillai-
set sopimuselSkkeet on myos
yksityisen sektorin ty6nteki-
j6illii. Erona on vain se, ettd
yksityisellii sektorilla sopi-
museldkkeet on rahastoitu,
kun taas julkisella sektorilla
ei. Tiimiin pdivdn tyontekijiit
maksavat tdmdn piiviin eli-
keldisten eldkkeet. Samoin te-
kivdt eliikeldiset aikanaan.

L Kunnallisella sektorilla el6ke.
ldisid on tAni piiivdnd noin
200 000. Heille maksetaan
eliikkeind l6hes 5 miljardia
kruunua vuosittain. 70- ja eri-
tyisesti 8O-luvulla kasvoi kun-
nan ja maakdrdjien ty6nteki-
j6iden m56rd nopeasti niin,
ettd nykyisin ty6ntekij6itd on
L,2 miljoonaa. Kunnallista
eldkettii saavien lukum66rin
arrrioidaankin olevan 25 vuo-
den kuluttua kolminkertai-
nen, 600 000. Heiddn el6k-
keensd rnaksavat vdhintddn
15-20 miljardia vuosittain.
Kunnallisen eliikelaitoksen,
KPA:n mukaan on kuntien ja
maakdrdjien elfikevastuu kai-
kista nykyisistd ty6ntekij6is-
tddn vdhintdtin 160 miljardia
kruunua.

Valtion elAkelSisid on tdnd p6i-
vdnd 280 000 ja heiddn eliik-
keensi maksavat 7 miljardia
kruunua vuodessa. El6kel6is-
ten lukum66rdd ja elSke
surxunaa vuosituhannen vaih-
duttua eitdll6 hetkelld kukaan
tarkkaan osaa sanoa. Asiaa sel-
vittee parhaillaan valtiova-
rainministeri6n asettama t5r&
ryhm6. On arvioitu, ette
400000 tulevan eldkeldisen
elAkkeet maksaisivat 100 mil-
jardia kmunua vuodessa. Val-
tiolla ei kuitenkaan ole odotet-
tavissa yhtii dramaattista kus-
tannusten kasvua kuin kun-
tasektorilla, koska valtion
ty6ntekijdiden mdiird on v6-
hentynyt.

Ongelma siis on, miten pom-
mi voitaisiin purkaa. Ensim-
mdinen toimenpide olisi vas-
tuuvelan kirjaaminen, ndin
on viime vuosina useimmissa
liikelaitoksissa ja monissa
kunnissa tehtykin. Mutta kun
velka on kirjattu, tulisi osoit-
taa my6s varat joilla siitd vas-
tataan. Erityisen hankala on
tilanne niissd laitoksissa, jotka
on tarkoitus tulevina vuosina
yhti6ittiiii. Listalla ovat mrn.
valtion rautatiet, posti ja tele.
Ruotsalaiset pohtivatkin nyt,
onko oikein, etti vastuuvelka
siirretddn yhti6itten yksin vas-
tattavaksi, vai tuleeko valtion
jollain tavoin maksaa tai taata

velka. Sama pulma on edessd
kunnilla, kun ne yksityistiv6t
toirnintaansa. SekA valtio ett6
kunta- ja maakirijdliitto ovat
nyt kiynnistdneet laajan selvi-
tysty6n ongelman ratkaisemi-
seksi.

SIMKI(A I.AITINEN
Ekiketuruahcshuhsen,

hfikija
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MARGARETHA AARNIO
22.3.1925 - 13.1.1993

El iiketurvakeskuksen pitkiiai-
kainen tutkirnuspddllikko Sel-
ma Margaretha Aarnio kuoli
tammikuun 15. pdivdnd 1995.
Hiin ehti olla el6kkeeUe kym-
menen vuotta.

T\rltu aan ylioppilaaksi Marga-
retha Aarnio toimi Kansan-
elSkelaitoksen vakuutustek-
nillisellii osastolla. Sieltd hdn
siirtyi jdrjestelyjaoston esi-
mieheksi ja matemaatikoksi.

Hdn suunnitteli tilastot6it6 ja
hoiti kansaneldkejirjestel-
mdn kustannuslaskelmia,
My6hemmin hin toirni Kan-
saneldkelaitoksen tietojenki-
sittelyjiirjestelrniiii suunnitte-
levien toimikuntien sihteeri-
nii ja kantoi keskeistiivastuuta
jdrjestelmdn kehittdmisestd.

T!6nsd ohessa hdn tutustui
eri maiden sosiaaliturvaj6rj es-
telmiin. Samalla hdn tdydensi
koulutustaan opiskelemalla
Helsingin yliopistossa mate'
matiikkaa ja tilastotiedettd.
Hdn valmistui valtiotieteen
kandidaatiksi vuonna 1961.
Hdn oli ensimmiisii naisia,
joka suoritti tutkintonsa tilas-
totiede pddaineenaan.

Vuonna 1962 Margaretha Aar-
nio nimitettiin Eldketurvakes-
kuksen tutkimusosaston pddl-
lik6ksi.

Hdn suunnitteli ja kehitti Eld-
keturvakeskuksen tilasto- ja
tutkimustoiminnan ja ohjasi
sen niille linjoille, joita se ny-
kyisinkin pdiasiassa seuraa.
Hdn johti mm. laajaa eldkeikA-
tutkimusprojektia, joka saa-
tiin piiiit6kseen vuonna 1976.

Margaretha Aarnion menes-
tys perustui syvdlliseen tilas-
tolliseen asiantuntemukseen,
luovaan sosiologiseen rnieli-
kuvitukseen ja huomattavaan
kirjalliseen lahjakkuuteen.

Hdn ohjasi innostavasti nuor-
ta tutkijakuntaansa. Hin oli
useimpien suurten tutkirnus-
projektien henkinen keskus j a
voimanlihde, vaikkei hdn
suinkaan aina tuonut omaa
henkil666n esiin ty6n loppu-
tuloksissa.

KansainvSlisen sosiaalipolitii-
kan Margaretha Aarnio koki
itselleen ldheiseksi. Hdn kehit-
ti aktiivisesti pohjoismaista
yhteisty6ti sosiaalitutkimuk-
sen alalla. Hdnen suurty6k-
seen rnuodostui vertaileva tut-
kimus ty6njdt6n muodoista
Pohjoismaissa. Hdn suoritti
alusta loppuun ty6n, johon
tuskin kukaan endd rohkenisi
yksin ryhtyd.

Vuonna 1977 hinet kutsuttiin
ILO:n asiantuntijana kehitt6-
m66n Liberian sosiaalivakuu-
tusta. Komennus venyi noin
vuoden pituiseksi.

Margaretha Aarnion monista
harrastuksista rakkaimpia oli
Liihi-Ite ja sen islamilainen
kulttuuri. Hinen tilt6 alueelta
ker6Smdns6 kuva-aineisto sai
tunnustusta my6s alan tieteel-
lisissd piireissd.

Ansioistaan Margaretha Aar-
niolle my6nnettiin Suomen
valkoisen ruusun ritarikun-
nan ensimmdisen luokan rita-
rimerkki.

NIMITYKSET

ELAKETURVAKESKI.IK-
SEN HALLITUS

El6keturvakeskuksen edusta-
jisto on valinnut STTK:n pu-
heenjohtaja Esa Suadjungin
ETK:n hallituksen j6seneksi
1.1.1993 alkaen. H6nen henki-
l6kohtaiseksi vararniehekseenvalittiin Insin66riliiton pu-
heenJohtaja Matti Wjanen.
Toiminnanjohtaja Raima Poh-
jaadreellc ja hEnen varamie-helleen sosiaalipoliittiselle
sihteerille Jukka Vainiolle
my6nnettiin samalla ero halli-
tuksen j6senyydest6.

ILMARINEN
Elikevakuutusosakeyhti6 Il-
rnarisen perintAosaston osas-
top6illikdksi on nimitetty va-
ratuomari Marhku Riihonzn ja
samalle osastolle perinn6n
erityistehtdviin OIK Ma*us
Palamtrto. OTK Anttipehha
Murhu on nirnitetty lakimie-
heksi lakiasiainosastolle.

MarhkttRiihorwn

Marhn Paloru.Lrto
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ENGLISH SUMMARY
English translatimu
Etja Putlonen

Ttrroughout the 1980s, tJre
private sector was characte.
rized by a steady growth of
employees and a stable rate
of emplo5rment. In 1991, this
trend came to a halt. In 1991,
the private sector employed
1,825,000 persons, which is
120,000 fewer than in the
previous year. Ttris is
illustrated by ttre Statistical
Yearbook of the Emplo5rment
Pensions Scheme, Part II,
published by the Centual
Pension Security Institute.

The numbers of employees
covered by TEL and those
working in the LEL branches
were hardest hit by the
starting economic depres-
sion. In 1991, there were
around 1,350,000 persons
with contracts of ernploy-
rnent under TEL and 210,000
persons working in the
branches covered by LEL,

The 1980s had also been
marked by a steady growth
of self-employed persons,
This growth stopped at
180,000. According to the
statistics, the farmers are ttre
only group which was not
affected by the economic
depression, but we must bear
in mind that their number
had been on a steady
decrease for years already. In
1991, 180,000 people were
insured under tvIYEL, against
almost 300,000 still in 1977.

In 1991, there were 17O,OOO
fewer new contracts of
employment entered into
under TEL than in the
previous year. 560,000 new
contracts of emploSrment
were entered into by 300,000
Persons.

The economic depression
makes it especially difficult
for ttre young to enter the
labour market. In 1991,
175,000 new contracts of
employment under TEL were
entered into by people under
age 25, or 100,000 fewer than
in 1990. 50,000 persons
under age25 entered into
their first contract of

emplo;rment under TEL.
Ttreir number was halved
against the previous year and
even more against the level
ofthe 1980s. Ttre situation
does not look much better for
those young people who are
already in the labour market
and in search of a job.

In 1991, the unemplo5rment
figures surged. In the private
sector, as many as 550,000
people were on an inc.ome
related daily allowance. Ttre
corresponding figure for
1990 was 160,000. The last
time we had more than
200,000 recipients of daily
allowance in Finland was in
1978 (when the figure was
240,000).

Ttre prernium income of the
institutions handling
pension insurance under
TEL, LEL, and TaEL de-
creased by FIM 1.4 thousand
rnillion in 1991, compared to
the previous year, On the
other hand, the premium
income amountingto FIM
24.2 thousand million was
still clearly higher than in
19Bg (FIM 20.0 thousand
rnillion). In the premium
income of the institutions
handling pension insurance
under YEL and MYEL the
economic depression does
not yet show in 1991, as the
premium income under the
self-ernployed persons' and
farmers' pensions acts still
showed a consistent upward
trend.

Upon the recommendation
of the Federation of Employ-
ment Pensions Institutions
(TELA), early rehabilitation
was experimented with in
the years 1990-1991. Until
then, the employment
pensions scheme had
provided rehabilitation to
those on disability pension,
with the aim of improving
their work ability and
earning capacity. Now the
pension scheme wanted
empirical knowledge of early
rehabilitation intended to
keep up the work ability and

earning capacit5r of active
employees.

752 customers took part in
the experiment, undergoing
a total of 1041 rehabilitation
rneasures. 65X of the rehabili-
tees were men, and 57 per
cent women; 78 per cent
werre over age 40, and as few
as 4 per cent under age 30.

89 per cent of ttrose seeking
rehabilitation suffered from
symptoms of diseases of the
musculoskeletal system. Of
the applicants, 78 per cent
reported very good, good or
quite good health, whereas
one fifth of the subjects
found themselves to be in
very poor or poor health. Of
the subjects, 14 per cent had
applied for or had seriously
considered applying for
disability pension.

Almost half of the applicants
reported that they had had to
stay out of work frequenfly
because of illness. Almost
half (46 per cent) of those
havingbeen sent on to
rehabilitation thought that
they were in need of
rehabilitation to promote
their health status. Ttrere was
not much interest in
haditional vocational
rehabilitation. Instead, on-
thejob measures keeping up
work ability and earning
capacit5r were called for.

62 per cent of all rehabilita-
tion measures belonged in
the category of medical
rehabilitation. Part of these
measures also involved
elements of vocational
rehabilitation. With 23 per
cent, various on-the.job
arrangements came next,
Vocational training off the
job accounted for 15 per cent
of all rneasures.

Ttre experiment cost the five
emplo5rment pensions
institutions a good FIM 11.5
million, of which EIM 7.5
million was acc.ounted forby
rehabilitation al I owances
paid to the rehabilitees and

FIM 4.2 million by direct
c,osts arising from the
rehabilltation measures. The
c.osts per sustomer amounted
to a good FIM 15,000 in a
two-year-period, whidr can
be held fairly reasonable.

Ttre annual cost per rehabili-
tee corresponds to the
averagle disabilip pension
expenditure of 1-2 months.
Ttre costs involved can be
regarded as having essential
financial bearing, if retire
ment canbe postponed a few
months by the rehabilitation
measures.

The experiment showed that
ttrere is need and scope for
vocational rehabilitation
supported by the employ-
ment pensions scheme. The
role of the emploSrment
pensions scheme is that of
provider of inforrnation and
impulses to companies. It
can also give expert advice to
companies, co-operate witJr
cornpanies in rehabilitation
matters and assume respon-
sibility for long-term
vocational rehabilitation off
the job. It is necessar5r and
possible to create an indepen-
dent profile for ttre rehabili-
tation serrrices provided by
tJre emplo;rment pensions
scheme. Ttre volume of
rehabilitation is decisively
dependent on how much the
scherne itself invests in
rehabilitation services.
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Vuoden pdiittyess6 ty6eliike-
turvaa kartuttavina pidetiiiin
tyo- ja virkasuhteessa tai yrit-
tiijdtoiminnan perusteella va-
kuutettuina olevia. Tdst6 poik-
keavasti henkilon katsotaan
olevan LEL tai TaELty6suh-
teessa vuoden pddttyessd, jos
hiinelld on ko. Iain mukaisia
ansioita joulukuulta.

Miiiirittely jiittdii luvuista pois
ne LEL tai TaELlakien pii-
rissd ty6skennelleet, jotka
ovat Iomautettuja tai muuten
tyoskentelemiittd joulukuun,
koska heille ei tdlloin myos-
kiidn kirjaudu joulukuun t5r6s-
kentelyyn perustuvia ansioi-
ta. Sen sijaan TEl-luvuissa
ovat mukana myos ne lomau-
tetut, joiden ty6suhdetta vuo.
den pdiittyessd ei ole katkais-
tu. Yrittiijillii tarkastellaan vas-
taavasti vakuutuksen voimas-
saoloa. Erot johtuvat mddritel-
mistii, joilla eri eldkelait el6-
kettii kartuttavan lr6skente.
lyn mddritteleviit.

Laaj emmin tulkiten ty6eldke.
tu rvaa kartuttavien joukkoon
kuuluvat myds ne vuoden ai-
kana eldketurvaa kartutta-
neet, jotka tarkasteluvuoden
pdiittyessd ovat lopettaneet
ty6skentelyn. Osa on siirbynyt
eldkkeelle, osa kuollutja muil-
Ia sdilyy karttuneessa el6ke
turvassa ns. tulevan ajan oi-
keus vield noin vuoden fr6n-teon pdiitt5rmiseste. Ty6tto-
myysturva voi pidentde tiit:i
aikaa wield huomattavastikin,
mutta tiissd tarkastelussa
edellytetddn wuoden 1992 ai-
kana ainakin jossakin vaihees-
sa eldkelakien piiriin kuulu-
vaa tyoskentelyi.

Oheisessa taulukossa esite.
tddn arviot eri ty6eliikelakien
piireihin kuuluvista henki-
Ioistii edelli esitetylld tavalla
Iaajemmin ja suppeammin
ymmdrtden.

Yksityisen puolen
ty6paikat selvisti
vEihent5rneet
Taloudellisen laman syvyys
heijastuu synkimmin yksityi-
sen sektorin TEL ja LELIu-
vuissa ty6paikkojen valtava- Yksityinen
na vdhenemiseni koskien jo sektori

El6kettE tyG, 5rrittejE- tai virkasuhteessa ansainneet:

Vuoden 1992 Vuoden 1992 p66ttyess6
aikana
Henkil6itd Henkil6it6 Muutos

edellis-
vuodesta

1 700 000 1 550 000

TYOELAKETURVAA KARTUTTANEET
VUONNA 1992

lihes kaikkia toirnialoja.

My6s taiteilijoiden ja toirnitta-
jien eldkelain (TaEL) piirissd
ty6skentelevien m66rd on
kiiintynyt laskuun, mutta me-
renkulun ty6paikat (MEL)
ovat ainakin toistaiseksi sdily-
neet.

YELyrittiijien lukum66rdn ar-
vioidaan pysyvdn jokseenkin
ennallaan. Yrittiij iitoiminnan
aloittavia on edelleen l6hes
yhtii paljon kuin lopettajiakin
mutta vaihtuvuus on suuri,
noin 25 000 yritt6jtiti. Uusien
yritttijien joukossa on paljon
aiemrnin palkkaty6ssd olleita,
jotka nyt palkkaty6n loputtua
liihtevit ty6llistdm66n itse66n
yrittiijinii. Tdmd merkinnee
lihivuosina yksin6is- ja per-
heyrittiijien osuuden kasvua
suhteessa ty6nantajayritt6-
jiin.

Maatalouden rakennemuu-
toksessa taloudellinen lasku-
suhdanne ei pahemmin n6yt6
vaikuttavan ainakaan maata-
lousyrittdjien (MYEL) luku-
m66rdn vdhenemiseen. Se jat-
kuu edelleen tasaisesti noin
5 000 vakuutetulla vuodessa.

fulkinen sektori
pienenee verkkaisesti
fulkisella selctorilla valtion
elikelain (VEL) piirissti ty6s-
kentelevien midrS jatkaa
verkkaista alenemistaan. Ale
nemisen syiti ovat lihinni
luonnollinen poistuma ja -ku-
ten usein aiemminkin - VEL
piiriin kuuluneen ty6skente
lyn siirtyrninen muun el6ke
lain, useimmiten TEL:n, pii-
riin.

TEL 1250 000MEL 12 000TaEL 11 000LEL 180 000YEL 180 000IVITEL 175 000

fulkinen sektori

950 000
I 000
6 000

80 000
160 000
165 000

700 000*)

- 100 000
0

-1000
- 20 000

0
-5000

vEL **)
K\TTEL
KiEL

520 000*)
530 000

20 000

265 000
450 000

17 000

-4000
0

+2000

Yksityinen ja
julkinen sektori 2 050 000*)

* ) El6keturvakeskuksen arvio
*') VEL:n piiri sisilt66 my6s Suomen Pankin (900) ja
Kansanel6kelaitoksen (5 800) palveluksessa olevat.
Henkil6 voi samanaikaisesti kuulua usean eri elikelain piiriin. Esi-
merkiksi yksityiselld sektorilla oli vuoden lopussa noin 40 000 henki-
l6lli samanaikaisesti kaksi tai useampia yksitJrisen puolen eri elike
lakien mukaisia ty6suhteita. Vuoden mittaan noin 90 000 henkil66
kartutti eliketti usearnman kuin yhden yksityisen puolen elEkelain
piirissi.

KVTEL:ssa t5r6skentelevien
m66rd on pysynyt ennallaan,sill6 valtion s66st6toimien
vaikutus alkaa ndky6 vasta
kuluvana vuonna. Todetta-
koon, ettd nyt esitetty arvio
430 000 on ensirnmdisti ker-taa henkil6tasoinen. Aikai-
sempi luku on ollut toirnien
lukum66r66 kuvaava. Esirner-
kiksi vuonna 1991 oli kunta-
sektorilla toimia noin 50 000
enemmiin kuin henkil6itii.
Kirkon eldkelain (KiEL) piiris-
s6 ty6skentelevien m65ri on
ainoana kasvanut vieli vuon-
na 1992.

MIKKO PELLINEN
Eiiliihe turt; ah.e sfu ths en

ti;lasto<,saston
projehtipiicillihhi)
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kava, - joskus hiukan
6reE vanha hena, vai
rouvako lienee, joka ni-
mimerkkins6 antamas-
ta suojasta esitt66 mieli-piteitiin.

ElikeEetu esiinQ5r lu-
mukaisesti

palstoilla
HEn on mu-

pauksensa
lehtemme
aika ajoin.

II II

HOLTWATKO
VIRKAKIELEN

SOLMUT?
Suomessa on jo hyv6t \rmmenen vuotta noudatettu val-
tioneuvoston p66t6sti parantaa viranomaisten kielenftAytt6i,
Tutkimuksilla on osoitettu, etti virkain haltijain kyhiiimdt
paperit ovat selke5rt;meet.

Onko kansan 5rmm6rrys lisiintynyt, ei ole selvitetty; erilaisia
arveluja on.

Piitit6s tarkoittaa edistdd tasa-aryoa ja kansan vaikutusvaltaa.
Monilla muillakin toirnilla on t6.hdn pyritty - sotien jSlkeisen
nousun mydtdleena.

Tdssd lehdessd on haastateltu professori Riihist6, jonka toi-
rnittaman kirjan sivuilta henkii ilmoille, ettd on menty my6s
pieleen, eikii aina vdhdnk66n. Koulutusja tieto pysyyhyvd-
osaisilla, sairaudet ja ty6tt6myys kasautuvat, ja esiin profi-
loituu syrjiiytett5{en hiljainen joukko.

Miten sitten on sen virkakielen kanssa? Tdssdkidn ei jatko
hyviiltti niiytii. Kun tietijit ja ndkij6t etenev6t, j66vit tekijtit
helposti huutomatkan p66hdn.

Hinku Eurooppaan ei lupaa tiissi uuttaja hyv66. Direlctiivienja
regplaatioiden kieli on ylikiymit6nti, jopa eldkelakien viidak-
korniehille. Vanhassa Euroopassa on virkamiehist6n ilmaisu
ja kansan puhe koko lailla eri asioita. Ymmirryksen kuilun yli
auttavat lakimiehet, papit ja muut kirjanoppineet.

Hyvdn virkakielen vartijoiden on siis oltava valppaana. "Nou-
se, riennd Suomen kieli, mutta 616 liian korkealle".
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T!6ntekijiin eldke, Yrittd-
j6n elike ja T!6eltike tu-
tuksi - ovat ilmest;meet.
Esitteet painetaan my6s
ruotsiksi.

[6tt6myysel6kkeestS,
aloittavan yrittijdn va-
kuutusmaksun alennuk-
sesta ja yksityisen perhe
phiv6hoitajan eldketur-
vasta on painettu lenndk-
kimuotoiset tiivistelrnit.

Tilaa
ilmainen

ESITE
puh. 151U
postittamo
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Tyontekijdn
el6ke

1 993
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