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Toimitusjohtaja Altti Aurelan
mielesti palkansaajien ty6el6-
kemaksu on jdrjestelmSn rner-
kittiivin ratkaisu pitkiin aikoi-
hin. Hiin uskookin, etti malc
susta tulee pysyva.

s. rb

'Bl6kl.{iirva&eskr*sen :,tiedolrrsosasr
tolla tehdlm selvit5rksen mukaan op
pikirjoissa on vAhAD ty6elikkeistE.
Wlsl&n V&rekltqrv& peiilcpr&:
ae.tteel.gr he$ { r' ,':.
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UHKIEN TAI(AA NOUSEE
MAHDOLLISUUKSIA
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Yrityksen vahvuuksien, heikkouk-
sien, uhkien ja mahdollisuuksien
kartoitus on suosittu ohjelmanume-
ro johtajuuskursseilla. Kun analyysi
on valrnis, seuraava ohje on mietti6,
rniten heikkoudet poistetaan ja uhat
k66nnetidn mahdollisuuksiksi.

Vaikka kddnt6temppu on helppo sa-
noa ja vaikea tehdd, on asian ydin
muistamisen arvoinen. Niin organi-
saation kuin yksityisen ihrnisen el6-
rniiss6 uhkatilanteesta tai kriisistd
voi versoa hyvii6tekevi muutos.

Otetaan todellisesta elimdstd esi-
merkki. Keski-ikdinen mies menetti
ty6paikkansa, suomeksi sanottuna
sai potkut. Viiden vuoden kuluttua
hdn oli asetfunut uudenlaiseen \ro.
h6n, jossa hdn viihtyi parernmin
kuin aikaisernmassa tehtdvdssidn,
|dlkeenpdin voidaan sanoa, ettd krii-
sitilanteesta oli liihtenyt polku pa-
rempaan.

Organisaatioiden eldrniste esimer-
kiksi voitaneen ottaa Eldketurvakes-
kuksen luottovakuutus. Sen ongel-
mien ratkaisumalliin kuuluu luotto-
vakuutuksen lopettarninen El6ke-
turvakeskuksen yhteydessii ja uu-
den, erillisen yhti6n perustaminen.

JdrjestelyllS on monia etuja nylqrti-
lanteeseen verrattuna. Se antaa mah-
dollisuuden lujittaa luottovakuutus-
toiminnan ja titd kautta osaltaan t5r&
eldkkeiden rahoituksen rakenteita.
Uusi yhti6 olisi pddomahuollon ja jdl-

leenvakuutussuhteiden kannalta pa-
remmassa ase[lassa kuin Eldketur-
vakeskuksen luottovakuutusosasto,
jolla ei voinut olla omaa p56omaa.

Vailla merkitysti ei ole rny6sk66n
Eliiketurvakeskuksen yrityskuva.
Luottovakuutuksen ongelrnat miel-
letddn El6keturvakeskusta, jopa ko
ko ty6eliikejdrjestelmdi ravisutta-
vaksi kriisiksi. Ihmiset \rselevdt:"Kun Eldketurwakin horjuu, kuinka
kdy meiddn el6kkeiden?"

Luottovakuutusta pidetidn vaikea-
na vakuutuslajina. Siti se on my6s
viestinniillisesti. Vaikka ammattitai-
toisten toimittajien jutuista valtaosa
on tdysin asiallista tekstiii, niilgryjul-
kisuudessa my6s luottovakuutuksen
toirninnan ja tavoitteiden puutteel-
lista ymmdrtdmistA, sekaannuksia ja
vi6riii tulkintoja.

Liian harvoin tuodaan esille esirner-
kiksi sitd perusasiaa, ett6 luottova-
kuutuksen rnaksamat korvaukset
turvaavat ty6ntekijdiden elekkeet
elikelaitokselta lainaa saaneen yri-
tyksen jouduttua konkurssiin. Kun
luottovakuutus on jatkossa eri yri-
tyksess?i, Eliiketurvakeskus profiloi-
tuu taas ty6eltikejtirjestelmln kes-
kuselimend ty6elSketurvan kehittd-
mis-, rekister6inti-, valvonta-, neu-
vonta- ja tiedottamistehtdviin, jotka
ovat sen ominta aluetta.

Luottovakuutuksen yhtidittiiminen
on tarkoitus toteuttaa ensi vuonna ja

aloittaa tekniset valmistelut jo tdmdn
vuoden puolella. Pyrkimystd on kaik-
ki syy saatella toivotuksin, ettd ongel-
rnien aiheuttaja, taloudellinen lamaja yritysten konkurssiaalto alkaisi
osoittaa laantumisen merkkejd.

Kokonaislasku, jonka ty6eliikejdrjes-
telmd tdstd lamasta rnaksaa, on vield
auki. Suuruusluokaltaan se on mG'
nia miljardeja markkoja. Lasku kir-
joitetaan monessa osassa. Luottova-
kuutus kuittaa siitii vain yhden pa-
lan.

Osan laman kustannuksista kdrsivdt
eldkelaitokset palkkasumman muka-
na alentuneina tai tyott6myyden
wuoksi saarnatta jtiiineinii vakuutus-
maksuina sekd vuotuista tulosta ra-
sittavina osakkeiden ja kiinteist6jen
arvonalennuksina.

Yhdenlaista laskua maksavat pal-
kansaajat ja yrittiijtit laman kutista-
mana eldkekertymiinii. Markkoja
karttuu eldketileille vdhemmiin kuin
hyvinii aikoina tulisi.

Ehkd vaikeinta on kuitenkin yri-
tyksissd, jotka korkeiden korkojen ja
alhaisen kys5mndn paineissa taistele-
vat olemassaolostaan ja \ropaikkojen
sdilyrnisestii. Sitti kamppailua ei pi-
tdisi vaikeuttaa, vaan kaikilla tahoilla
toimia siihen suuntaan, ettd elvytt6-
vd't investoinnit alkaisivat taas k65m-
nistyija talouden rattaat py6ri6 tiu-
hempaan tahtiin.

Pirkko J riaske Lrii,nen
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Altti Au rela pal kansaajien tyoeldkem aksusta:
II

MERKITTAVIN RATKAISU
PITKIIN AIKOIHIN

Aurela perustaa luottarnuk-
sensa suurten ikdluokkien ky-
lgryn pitiiii huolta ornasta el6-
keturvastaan.

-He ovat huomanneet tilan-
teen. Suurten ikdluokkien
eldkkeet tulevat maksuun en-
si vuosikymmenellE. Rahas-
tointi niitd varten on aloitetta-
va nyt, my6hemmin siihen ei
ole en56 aikaa, Aurela muis-
tuttaa.

Eldkesektorin kehitys on ollut
Aurelan mukaan pitkiiiin
my6nteinen, jopa toiveita he.
rdttdvd; aina viirne vuoteen
saakka. Positiiviselle uralle
pddstiin kun ensin Kela, Posti-
pankki, kunnat ja lopulta jopa
valtio alkoivat rahastoida
el6kkeit66n varten.

Sitten iski lama, ja ty6eliike
maksuakin jouduttiin heivaa-
maan tilapdisesti alas.

Maksu putkeen
-Kyll6 rny6s ty6eldkemaksua
on voitava keyttda suhdanne-
poliittisena vdlineend, koska
on kyse niinkin suuresta kan-
santalouden kustannusteki-
jdst6, Aurela tdsmentdii omak-
si kannakseen.

Maksu voisi tr6nen rnieles-
tdiin aivan hyvin liikkua
ikdAnkuin putkessa.

-Maksu olisi ensinvoitava nos-
taa putken yldrajalle. |a kah-
teenk5rmmeneen prosenttiin

-Palkansaajien ty<ielAkemaksusta viime
syksyne syntynyt sopimus oli tyti,e!5kela-
kien sddtimisen jdlkeen merkittavin jdr-
jestelmddn tehty muutos, sanoo Eldke-
Kansan toimitusjohtaja Altti Aurela. Hdn
uskookin, etti maksusta tulee pyswa
ennemmin taikka mydhemmin.

ja puolen prosentin nousutah-
tiin heti kun taloudellinen ti-
lanne antaa mahdollisuuden.
Sieltii sitd sitten voisi hivuttaa
prosentin verran alas huonoi-
na aikoina, kaavailee Aurela.
Ehtona on, ettei maksua sit-
ten jdtetd pysyvdsti alarajan
tuntumaan.
-Palkansaajien ty6elSkemak-
sun toteuttamisen yhteydessii
on saatava aikaan pitdvd sopi-
mus kokonaismaksun nosta-
misesta lopulliselle noin 25
prosentin tasolle wuoteen
2005 rnennessd.

T!6nantajat ovat Aurelan rnu-
kaan ilmaisseet jo riittiivdn
selvdsti, etteivdt he pysty eniiii
yksin enernpiid maksarnaan.

-Ei 25 prosentin ty6eliikemak-
sun kanssa rnitddn ongelmia
tule, jos palkansaajat vastaa-

gvat lgrmmenestd ja tydnanta-
i jat viidestdtoista prosentista.
! Yritysten kilpailukykyynkin
g tiillii olisi monenlaisia myon-
t teisid vaikutuksia, lupaa Aure-^la.
Keinot tiedossa
Eliikekomitea 90:n keinovali-
koimaa Aurela pitdd hyvdnii ja
se on toteutettava niin laajalti
kuin suinkin mahdollista.

-Nyt kun nuo tosiasiat on hy-
viiksyfty, ty6eldkkeiden rahoi-
tuksen perusongelmat on rat-
kaistu. |iiljelli on tekninen toi-
[reenpano, piiskaa Aurela
piidt6ksentekijoite.
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-Et 25 prosentin tydeliikumah-flm
hanssa mitiiiin mg elmia aie, j o s
p aho:ns aaj at D ostaaD at Wimx,xene s-
td. ja tytinontajat aiid.estiitoista
W osentisto" s arwo Altti Atn ela
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Tarvittavien eldkeetujen sa-
neeraus on Aurelan rnukaan
edullisinta tehdd neuvottele
malla eiki pakon edessd jos-
kus my6hemmin.

-P66semme etuuksien sanee.
rauksessa nyt vihemm6ll6
kuin 19 70-luvulla. El6kekomi-
tea 90:n ehdotukset eivdt vas-
taa yhteensikidn edes suuren
indeksileikkauksen vaikutuk-
sia, laskeskelee Aurela.

-Eldkkeet ovat joka tapaukses-
sa er6, joka on palkkapussista
pois. Muuta lEhdetti ei ole.

-]os nyt ei saada ratkaisuja ai-
kaan, olernme todella huonos-
sa tilanteessa, sanoo Aurela ja
viittaa haastatteluhetkellA rei-
lun kuukauden p66ssd h66-
rn6tt6vSSn takarajaan, jolloin
palkansaajien ty6el6kernak-
sun jatkosta pitdisi olla sopi-
mus plakkarissa.

Merirniehistfi rnallia
Aurela tunnetaan alan piireis-
sii ty6ntekij6iden ornan el6ke.
rnaksun puolestapuhujana ja
ideoijana jo 198Gluvun alku-
puolelta l6htien. Entisenii Me
rimieselikekassan toimitus-
johtajanahdn on hyvin perilld
siit6, kuinka merirniehet ra-
kensivat eldkejdrjestelmdnsii
oman maksunvaraan jo 1950-
luvun loppupuolella.

Se oli tietysti vaikea toteuttaa.
Niilo Wdlliri junaili asian j5-
send6nestSrkseen. Asiamiehet
tiedottivat etukdteen, ettii yli
90 prosenttia vastustaa el6ke-
lakia. Lopullisessa Sdnestyk-
sessd jisenet antoivat "palkan-
korotusten, tullietujen ja me-
rimieseldkkeen puolesta 2641
66nt6. Vain 55 ktiytti hyvtik-
seen demokratian sallimia oi-
keuksia ja vastusti nditd rneri-
miesten elintirkeitd etuja",
kuten Wiilliiri asian tulkitsi.

-Mutta vastustajatkin alkoivat
vuosien varrella ymmdrtdd
sen arvon: rnarkka minulta,
markka vamstamolta, kolmas
valtiolta ja ndmd elSkkeend

Moni joutuikin myohemmin
tunnustamaan olleensa v66-
rdss6. Niin kuin er6skin rnls
Pinntraderin mies, joka vasta
20 vuotta my6hemmin muut-
ti kantaansa: "Oli se hyvd kun
Wiilltiri vdkisin sen lain l6pi
ajoi, vaikka me merimiehet
silloin sitd niin vastustettiin.
Minun is6ni ja isoisini ovat
olleet merirniehiS enkii rnuis-
ta, ettd olisivat kertoneet mis-
t66n ndin suuresta uudistuk-
sesta".

Piiiitokset yhdessd
Aurela sanoo my6s itse ndh-
neensd kuinka hyvin rneri-
miesten elflkejirjestelm6 toi-
mii.

-Kun puoleksi maksetaan ja
puoleksi rny6s piiiitetiiiin,
kaikki toimii hyvin. Meri-
rnieselSkelaki on hyvd esi-
rnerkki siitii, rnitii rnuille pal-
kansaajille nSrt tavoitellaan.

Kun merimiehet ovat tasavah-
vana osapuolena elikekas-
sansa hallinnossa, he pd6sevdt
luonnollisesti p66ttdrn65n
myds eldkevarojen sijoittarni-
sesta. Varustamot saavat sil-
loin osansa laivojen ostarni-
seen ja merenkulkijat asunto.
jen hankintaan. Merimieseld-
kekassa ornistaa muun rnuas-
sa reilut tuhat vuokra-asun-
toa,

-Oletko kuullut, etti meiddn
maassa oliii asunnottomia
rnerimiehid? \ysyy Aurela pil-
ke silmdkulmassaan.

Saar,r.rtetut edut
Merirniehilld on ollut erityi-
sen matala el6keik6. Nyt sitii
ollaan kuitenkin nostamassa
keskimdiirin jopa ldhes viidel-
lii vuodella.
-Merimiesten keskuudessa ei
ajatella yksioikoisesti niin, et-
td oltaisiin luopumassa saavu-
tetuista eduista, vaan pyritddn
hyvddn kokonaisratkaisuun,
p66ttelee Aurela ja vertaa par-
haillaan kiiytiiviiAn keskuste-
luun julkisen sektorin el6ke

Lienee helpompi tulla vastaan
luopurnalla jostakin erityis-
edusta, kun joutuisi sen joka
tapauksessa itse rnaksarnaan,
sanoo Aurela.

Vuoteen 1975 saakka rneri-
miehet maksoivat neljin pro-
sentin suuruista maksua. Sit-
temrnin siti on suunnitelmal-
lisesti nostettu, ja ensi vuoden
alusta ollaan jo yhdeksdssd
p ro s entis s a.

Ei vero vaan rnaksu
Merimiehet ovat siis ottaneet
eltikkeensii omaan hoitoon,
eikd suurempaa murinaa
kuulu. Ratkaisevaa onnistu-
rnisen kannalta on ollut, ettd
elSkemaksu on miellett5r va-
kuutusrnaksuksi tulevaa eld-
kettd varten.

Muille palkansaajille rnaksu
konkretisoituu ensi tammi-
kuun palkanmaksun yhtey-
dess6: nettopalkka on siivun
verran pienempi kuin joulu-
kuussa.

-Tiihin saakka annettu tieto
tulevasta rnaksusta on ollut
pidosin teoreettista, On vaa-
rassa s5mtSrd hyvin kielteinen
reaktio palkansaajien keskuu-
dessa siind tapauksessa, ettd
maksu rnielletiiAn pelkdstiiiin
nettotulon menet5rkseksi, va-
roittaa Aurela.

-Meiddn on pyst5rttdvi selkeds-
ti osoittamaan, ettd jokainen
palkasta pidiitetty markka on
talletettu vakuutetun omaa
eldkettd varten ja tullaan aika-
naan maksamaan takaisin h6-
nelle itselleen, korostaa Altti
Aurela.

H aastattelu: J ouho M oilanen
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SUOMESSA HAKEUDUTAAN
VARHAISEMM IN ELAKKEELLE
KUIN MUISSA POHJOISMAISSA

Suomessa oll vuonna 1990
enemmdn tyoi kdisid eldkelSi-sid kuin muissa Pohjois-
maissa. Kun kaikki omaan
tyciuraan perustuvat eldk-
keet otetaan mukaan, heitd
oli 12,6 prosenttia vastaavan
ikdisestd vdestostS.
Ndmii tiedot ilmenevdt syyskuun
alussa julkaistusta Pohjoismaiden
sosiaaliturvakomitean uusimmasta
raportista "Social trygghet i de nor-
diske land". Kirjassa on kuvattu sosi-
aaliturvaetuuksien lainsiiidtint6S ja
rahoitusta sekd annettu tilastotietoja
kustannuksista, etuuksien saajista ja
niiden suuruuksista. Viimeiset tilas-
totiedot koskevat vuotta 1990.

|ulkaisun sisdltod on uusittu eri$ri-
sesti eliikkeiden osalta. ElSketurvan
kuvausta ja elAketilastojen vertailta-
vuutta on pyritty parantamaan ai-
kaisempiin julkaisuihin ndhden.
Niissd vertailtiin liihinnii kansan-
eliikkeitii.

tfudessa raportissa vertailun kohtee.
na on lakisiiiiteinen kokonaiseldke.
turva sisdltden kansaneldkkeet ja
ty6eldkkeet. Lisdksi kirjassa on selos-
tettu vapaamuotoisten eldkkeiden
yleisyyttii eri Pohjoismaissa ja nii-
den vaikutusta yksilSn eldketurvan
tasoon.

Aikaisemmissa raporteissa ei ole ol-
lut tietoa eliikkeensaajien kokonais-
lukumii6ristd ja niiden v6estoosuuk-
sista, koska luvut ovat koskeneet lii-
hinnd vanhuus- ja ty6lq'.vytt6myys-
eldkkeitd. Viimeisimmdssd julkai-
sussa on otettu mukaan my6s kaikki
varhaiselSkemuodot.

Va rh ai scl ii kcj iir j cstcl n-r i ii
\rail)'l'anskirssa,
Stronrcssu .jil Rtrotsissa
Kaikissa Pohjoismaissa ty6lqrvyft6-
rnyyseliikkeelle siirtyneiden hen-
kil6iden lukumiidrd kasvoi voimak-
kaasti 1 9 70-luvun alussa. Vuosikym-
menen lopussa ja 1980-luvulla useas-
sa Pohjoismaassa sdiidettiin ikiidn-
tyville ihmisille varhaiseld,kemuoto-
ja, jotka siitii liihtien ovat toimineet
ty6kyvyttomyyseldkkeiden vaihto-
ehtoina.

Tanskassa varhaiselikkeiksi voi-
daan luokitella 50-6&vuotiaille osak-
si sosiaalisin perustein rny6nnettdvii
ns. tavallinen aikaiselike, 60-6Gvuo-
tiaille myonnettdvd osa-aikaeliike se-
kd 60-66-wuotiaille ty6tt6myyden pe
rusteelld myonnettdvd ns. jdlkipalk-
ka.

Suomen varhaiselSkkeet ovat ty6tto-
myyseldkkeet, yksil6lliset varhais-
eldkkeet, varhennetut vanhuuseldk-
keet, osa-aikaeldkkeet sekS rnaata-
louden ja rintamaveteraanien eri-
tyiseliikkeet.

Norjassa vain kalastajat ja mets6-
ty6ntekijdt saavat el2ikettd alle 65-
vuotiaina (eliikkeitii on yhteensd alle
tuhat kappaletta) sekd merimiehet
yli 65-wuotiaina. Palkansaajien var-
haiseliikettd voi saada vain yli 65-
vuotias.

Ruotsissa saa 60-64vuotias varhais-
eliikettd ty6tt6myyden perusteella.
Kuusikyrnmentd tiiyttiineillii on
my6s mahdollisuus varhentaa van-
huuseliikettddn tai vdhentdd ty6nte-
koaan ja siirtyii osa-aikaeldkkeelle.

Iltro[sissa lraljor-r
()ser-er ikaeliikkeen saaj i rr
Ruotsissa suurin varhaiseliikeryhmd
on osa-aikaeliikkeen saajat. Ty6ttG
myyden perusteella eldkettd saavia
on suhteessa paljon viihemmdn kuin
Suomessa jaTanskassa, joissa ne tyo-
kyv;.,ft6myysel?ikeldisten ohella
vuonna 1990 muodostivat suurim-
man osan ty6iktiisten eldkkeistii.
Tanskassa ja Suomessa varhaiseliike
ldisiS on enemmSn kuin muissa
Pohjoismaissa.

'i')'iikyq.' t tijntt'r'sei ii kei iiis iii
crritcr) Srromcssn
ja Notjassa
Ty6kyq'tt6myyseldkkeiden luku-
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ELAKKEENSAAIA'r' IA vAEsTOosrruDET
rAN MUKAAN IOULUKTTUSSA 1990

Norja
S_u9mi
Ruotsi

Tanska
Islanti

60 65 Ika

Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi

Luku-
mddrd
1000
henk.

VdestG
osuus X

Luku-
m66rii
1000
henk.

VAesto.
osuusX

Luku-
m66rd
1000
henk

Vdest<i'
osuus X

VdestG
osuus %

Luku-
miidrd
1000
henk.

282,9 8,3 45t,2 13,7 9,7

Luku-
rnddrd
1000
henk.

Vdesto-
osuus X

47,5
73,4
57,4
89,9

194,6

6,1 266,6 10,0 462,7 8,6

Ike

16-39
40-49
50-54
55-59
60-64

28,4
42,8
32,1
47,7

131,9

1,5
5,5

1 1,1
tB,7
54,0

38,5
55,0
47,6

105,9
206,1

2,5
1,7
1,0
1,6
2,8

2,5
5,5
9,6

15,6
27,4

62,6
46,1
32,7
48,3
76,8

4,1
8,1

16,5
26,3
39,5

1,7
5,8

72,3
2t,7
46,0

2,2
7,2

L7,3
47,2
79,7

Yhteensi

6

Taulukon luvuissa on mukana leskeneldkkeet, mutta ei lapseneldkkeitd ja osa-aikaelEkkeitd.
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miiiird on 1980-luwulla kasvanut eni-
ten niissii Pohjoismaissa, joissa vaih-
toehtoisia eldkkeitd ei ole tai niiden
mddrd on pysynyt alhaisena. Esimer-
kiksi Norjassa, jossa alle 65-vuotiaat
eivdt kdytdnn6ssi voi saada muuta
kuin tyolgrvytt6myyselSkettd, el6k-
keiden vdest6osuus on vuodesta
1978 kasvanut melkein puolitois-
takertaistaiseksi, 7,4 prosenttiin.

Erityisesti naisten ty6lgrvyftomyys-
elfikkeiden lukumddrd on Norjassa
ollut kasvussa viime vuosina. Saira-
usrakenteeltaan eldkevirta on ollut
sellainen, ettd vaikeasti diagnosti-
soitavat sairaudet ovat olleet p56-
osassa. Naisten yleisin ty6kyuyfto-
myyden diagnoosi on ollut fibromy-
algia (lihasten kiputiloja), joka esi-
merkiksi Suomessa on erittdin harvi-
nainen syy tyolqrvyft6myyseldkkeen
tai yksilollisen varhaiseldkkeen ha-
kemiseen ja my6ntiimiseen. T!6ky-
vytt6myysel6kkeiden lisiiiintymi-
seen Norjassa on selvdstivaikuttanut
muiden varhaiseldkemuotojen puu-
te.

Ruotsissa ty6ky'.rytt6myysel6kettd
saavien vdest6osuus on vuodesta
1978 vuoteen 1990 kasvanut nel-
jdnneksen, 6,4 prosenttiin. Suomes-
sa perinteisten tydkyvyftomyyselii-
kettii saavien vdLest6osuus on vdhen-
tlmyt 9,1 prosentista 7,8 prosenttiin,
rnutta yhdessd yksil6llisten varhais-
elSkkeiden kanssa niiden osuus
vuonna 1990 oli 9,l prosenttia. Muis-
sa Pohjoismaissa ty6kyvytt6myys-
elSkkeiden mdArd on kasvanut vain
muutaman prosentin.

Suomessa ty6kyvytt6mien vdestd-
osuus on koko tarkasteluajan kuiten-
kin ollut korkeampi kuin muissa
Pohjoismaissa.

Ikiiryhmittiiin tarkasteltuna Norjas-
sa sitdvastoin oli Pohjoismaiden kor-
kein ty6kyvytt6mien vdest6osuus
40-54- ja 60-64-vuotiaiden ikiiryh-
missii, jos Suomen yksil6llisid var-
haiselEkkeitd ei lasketa mukaan. Yk-
sil6lliset varhaiseldkkeet mukaan lu-
kien ty6lqrvyftomien vdest6osuus oli
korkein Suomessa 55-64-vuotiailla.

Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa 60-
64wuotiaiden ja Suomessa my6s 55-
S9-vuotiaiden eliikeliiisten osuus on
suurempi kuin Norjassa, jos my6s
varhaiseliikkeet ja alennetun elSke
i6n perusteella my6nnet5rt eldkkeet
lasketaan rnukaan. Ruotsissa var-
haiselSketti voivat saada vain 60
vuotta tiyttdneet, rnutta Suomessa
my6s 5S-S9-vuotiaat ja Tanskassa 50-
59-vuotiaat.

Islannissa
tydkyvyttorniii vdhdn
Poikkeuksen muista Pohjoismaista
muodostaa Islanti. Islannissa ty6ky-
vytt6mi6 on suhteellisesti huomatta-
vasti vihernmdn kuin muissa Poh-
joismaissa, vaikka vaihtoehtoisia el6-
kelajeja ei ole. Tosin alle 3O-vuoti-
aiden ty6lgrvytt6mien vdest6osuus
on yllSttden Pohjoismaiden korkein.

ElSkevertailuja
vaikeuttavat
vaihtoehtoiset
sosiaalietuudet
Sekd Ruotsissa ettS Norjassa on
etuuksia, jotka vaikuttavat vdhentS-
viisti ty6kyuytt6myyseldkkeiden lu-
kum66riin. Ruotsissa sairausvakuu-
tuksen pdivdrahaa voi saada pidem-
pddn kuin vuoden, mikd rnuissa
Pohjoismaissa nyky66n on yl6raja-
na. Esirnerkiksi vuonna 1990 noin
50 000 sairauspiiviirahan saajaa oli
ollut pdivdrahalla yli vuoden. Heistd
suuri osa olisi saanut ty6kyvyfto-
myyseliikettd muissa Pohjoismaissa.
fos kaikki edelli rnainitut olisivat ol-
leet eldkkeelle, ty6lq Trtt6rnyyselii-
kettii saavien vdest6osuus olisi ollut
7,4 prosenttia 6,4 prosentin sijasta.

Norjassa on yleistd, ettii tyokyuyft&
mdt ennen el6kett6 saavat pitkiiiin
kuntoutusrahaa, joka on saman suu-
ruinen kuin ty6lgruyft6myyseldke.
Vuonna 1990 ndiden etuuksien saa-
jia oli noin 52 000. |os niimd kaikki
olisivat saaneet eldkettd olisi tyo.
lgrvytt6myyseldkettd saavien vdes-
t6osuus Norjassa ollut 9,5 prosenttia
7,4 prosentin sijasta. Suornessa t5zo-
lqrvytt6myys- ja yksil6llist6 varhais-
eldketti saavien vdest6osuus oli 9,1
prosenttia vuonna 1990.

Kaikki vaihtoehtoiset eliikeetuudet
huomioon ottaen ty6ikiiisi6 elSk-
keensaajia oli vuonna 1990 Suomes-
sa 15,7 prosenttia vastaavan ikiiises-
ti vdestostii.

LEENA LIETSAI.A
Eltihehr-uaheshuksen

r ekist erip alu eluo s os t on
ptiiilltttht)
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VARHAISELAKKEITA
SAAVIEN VAESTOOSUUS

!t

PIENENEMASSA
Vafhaiseldketti SaaVien Tiihiin katsaukseen on koottu tuorei- 55-59-vuotiaista
viesttirosuus ola suurimmil-
laan 1980-luvun lopussa ja
on sen idlkeen pienentynyt.
Vuonna I 991 5$59 -vuotiais-
ta sai eldkettA 36 prosenttia,
kun heit5 vuonna 1987 oli4l
prosenttia.

Varhainen eldkkeelle siirt5rminen on
viime vuosina ollut yksi Suomen so-
siaaliturvapolitiikan keskeisid ongel-
mia. l98Gluwun loppua kuvaavien
ty6voimatilastojen valossa Suomi
kuului tydikdisen vdest6n vanhim-
pien ikdryhmien eldkeliistymisen
suhteen Euroopan kdrkitiloille.

Parhaillaan on kS,5mniss6 ElSkeko-
mitea 1990:n ehdotuksiin perustuva
selvitystyo lainsdddinn6n muutok-
sista, joiden avulla ihmiset saataisiin
pysymddn entistd pidempiiiin ty6elii-
mdss6. Samanaikaisesti talouslama
aiheuttaa paineita eldkemenojen su-
pistamiseksi ja varhaiseldkkeiden
ikdrajojen nostamiseksi.

Eldkkeensaajien vdestoosuuden pi-
tempiaikaista kehit5rstA on ollut vai-
kea anrioida viime vuosien tilastojen
perusteella, koska lainsddddnt6 on
ollut jatkuvassa muutoksessa.

Alkaneissa elikkeissi lainrnuutokset
niikyviit vilitt6mdsti, voimassa ole.
vissa eldkkeissd varsinkin vanhimpi-
en ikiiluokkien osalta vasta tietyllii
viipeelld. Toisaalta uusien etuuksien
voimaantulovaihe dntaa harhaisen
kuvan my6s alkaneista eldkkeistd,
koska eldkkeelle siirtyjien rnddri
normalisoituu vasta 1 - 2 vuoden ku-
luttua lain voimaantulosta.

Nyt kun ty6tt6myyselikkeet ovat ko-
konaan poistuneet alle 60-vuotiai-
den varhaiseldkevalikoirnasta ja yk-
silollisten varhaiselikkeiden voi-
maantulovaihe julkisella sektorilla
on sivuutettu, voidaan aikaisempaa
paremmin arvioida, rnihin suun-
taan vanhimrnissa Qr6ikdisen vdes-
t6n ikdryhmissd eldkkeelld olevien
vdest6osuudet ovat kehit$rmissi ny-
kylainsddddnn6n vallitessa.

ta tilastotietoj a varhaiseldkkeiden ke.
hityksestti Suomessa. Katsaus perus-
tuu Eldketurvakeskuksen ja Kansan-
eldkelaitoksen laatimaan Suomen
eldkkeensaajien yhteistilastoon sekd
eri eldkejdrjestelmien omiin tilasto-
tietoihin. Tarkastelu kattaa kaikki
alle 65-wuotiaille maksettavat oma- ja
erityiseleikkeet. Pddhuomio on 55-6tL
vuotiaassa vAest6ssd.

Vuonna 1991 yli 412 000
varhaiseldkkeen saa.iaa
Taulukossa 1 on esitett5r erilaisia var-
haiselSkkeiti saaneiden lukumSdrdt
vuosien 1981-1991 lopussa. Vuonna
1991 maassarnrne oli yhteensi
412LOO varhaiseliikkeensaajaa. Heis-
tA 290 100 oli 55-64 -vuotiaita ja
12 1900 alle S5-vuotiaita. K5rmrnenen
vuoden aikana varhaiseldkkeitd saa-
vien kokonaisrniiiird oli kasvanut
74900:lla ja kasvu kohdistui melkein
kokonaan 55 wuotta tdyLtdneisiin.

1980-luvun alkupuoliskolla el6k-
keensaajien lukumddrii kasvoi va-
jaalla viidenneksellS. Voirnakkain
kasvuvaihe koettiin vuosina 19BGB 7,jolloin eldkkeensaajien lukumddrd
kasvoi 15 prosenttia. Vuoteen 19BG
asti kasvu johtui ennen kaikkea tyot-
t6myyseldkkeistd ja maatalouden
luopumisjdrjestelmdn mukaisista
eldkkeist5. Tdmdn jdlkeen kasvua ai-
heuttivat lihinnd vain uudet jousta-
vat eliikkeet. My6s alle 65-vuotiaille
myonnettyjen varsinaisten van-
huuselSkkeiden rnddrd on kasvanut
tasaisesti vaikkakin hitaasti.

Miiiirii pieneni 2 900:lla
Vuonna 1991 varhaiseldkkeitd saa-
neiden kokonaismdird pieneni en-
simmdisen kerran vuoden 1982 jel-
keen. LukurnSdrd viheni yhteensd
2900:lla. 55-64vuotiaiden elSkkeen-
saajien lukumdiirii pieneni 5 900:lla
ja alle S5-vuotiaat eldkkeensaajat li-
s66ntyivflt vajaalla tuhannella.

Vdheneminen 55-64wuotiaiden ikE-
ryhrndss6 johtui siit5, ettd tydttS-
myyseldkkeiden, varsinaisten ty6ky-
rlrttSmyyseldkkeiden sekd rintarna-
eldkkeiden lukumddri pienent5ri no-
peammin kuin muiden eldkkeiden
lukumddrd kasvoi.

36 prosenttia sai eldkettfr
Kuviosta 1 ilmenevdt varhaisel6kkei-
td saaneiden osuudet ty6ikdisen vd-
eston vanhirnrnista ikiiryhmistd
vuosina 1981-91. S5-S9-vuotiaiden
ikiiryhmdssi varhaiseldkkeillfi olevi-
en vdest6osuus oli suurimrnillaan
vuonna 1987ja on senjdlkeenjatku-
vasti pienentyn5rt. Vuonna 1991
oma-ja/tai erit5riseliikkeitd sai 56 pre
senttia ikiiryhmdstd, kun vastaava
osuus oli 41 prosenttia wuonna 1987.
Myos 60-62-wuotiaiden eldkkeensaa-jien vdest6osuus ktiiintyi vuonna
1991 hienoiseen laskuun. Osuus oli
wuoden 1990 lopussa 72 prosenttiaja
vuotta my6hemmin yhden prosent-
tiyksik6n pienempi. 65-6tl-vuotiailla
vdestoosuus kasvoi edelleen jonkin
verran ja oli 86 prosenttia vuonna
1991.

Kuviossa 2 tarkastellaan ikdluokit-
tain eldkkeensaajien vdest6osuuden
kehityst5. Kuviosta ilmenee, ettd
eldkkeelle siirtl.rninen on ollut erityi-
sen voimakasta niissd syntymdvuosi-
luokissa, joilla oli 5S-S9-vuotiaina
mahdollisuus siirtyii sekii ty6tt6-
myyselSkkeelle ettii yksilSlliselle var-
haiseliikkeelle. Viiestoosuudet niyt-
tdviit vakiintuvan aikaisempaa mata-
lammalle tasolle kussakin ikdluokas-
sa ty6tt6myyselikkeiden poistumi-
sen my6td.

Nyt kun ty6ttomyyseliikevaihtoehto
on kokonaan poistunut 55-59 -vuoti-
ailta, elSkkeensaajien vdest6osuus on
tiissii ikiiryhrndssd pienentynyt ld-
helle tasoa, joka vallitsi ennen jousta-
vien eldkkeiden voirnaantuloa. AIle
60-vuotiaina tyott6myyseliikettI
vaille jddneiden syntyrndvuosiko-
horttien ikiiiintyessii on odotettavis-
sa, ettdL vdest6osuus pienenee l6hi-
vuosina jonkin verran myos 60- ja 61-
wuotiailla.

Sukupuolten vdliset
erot kaventuneet
Vuoteen 1986 verrattuna eliikkeen-
saajien vdest6osuus oli vuonna 1991
pienentlmyt suhteellisesti eniten 5&
vuotiailla ja vfihiten S9-vuotiailla.
Pieneneminen oli miehilli hieman
voimakkaarnpaa kuin naisilla. Yli 60-
vuotiailla naisilla vdestoosuus oli
kasvanut kaikissa ikdluokissa, 60

B rv6uArr ez | +

It

tt

IT



Kuvio 1

Ea vastaa-
vasta
vAestcista

55-59-VUOTIAAT OMA JA/TAI ERITYISELAKKEIDEN SAAJAT PROSENTTEINA
VAESToSTA VUOSINA I 98 I -I99 I

vuotta tiyttineillS rniehilld rnuutok-
set olivat pieni6. Erilainen kehitys
rniehilli ja naisilla on johtanut sii-
hen, ettii viiestoosuuksien erot suku-
puolten vilillii ovat 60 vuotta teyftA-
neissd ikiluokissa tiysin hivinneet.

60-62-vuotiaista rniehistd sekli naisis-
ta noin 71 prosenttia sai vuoden 199 1
lopussa jotakin oma- tai erityiseldket-te. 65-64-vuotiaiden ikiiryhrnissd
osuus oli 85 prosenttia. My6s 55-59-
vuotiaiden ikdryhm6ssd elikkeelld
olevien vdest6osuuden erot suku-
puolten v6lill6 ovat jatkuvasti kaven-
tuneet. Vuonna 1991 38 prosenttia
tirndn ikdryhrniin rniehistd ja 54 pro-
senttia naisista sai jotakin varhais-
eldkettii.

Tlzotto rnyys el dkkeid e n
rndrird kasvussa
Talouslarnan vaikutusta t5r6tt6rnyys-
elikkeiden kehitykseen on till6 het-
kell6 vaikea arvioida. 1980-luvulla
ty6tt6rnyyseldkkeiden voimakas li-
sdiint5rminen perustui suurelta osin
siihen, etti nditii eliikkeiti kdytettiin
saneerauskeinona teollisuuden ra-
kennemuutoksessa. Suurissa yrityk-
sissi ty6ttornyyseldkkeet olivat edul-
lisia, koska eliikkeet kustannettiin
tyonantajien yhteisestii vakuutus-
maksukert5rrniistii. Tlott6rnyyselSk-
keiden alkarnisik6rajaa nostettiin
vuosina 1986 - 1990 asteittain 55 vuo.
desta 60 vuoteen.

Lisdksi tyott6rnyyseldkkeiden rahoi-
tus rnuuttui vuonna 1989 yksityisel-
16 sektorilla. Uuden ratroituksen mu-
kaan t5r6nantajat, joilla on yli 50
ty6ntekijiiii, vastaavat osittain itse
omista tyott6myyseldkkeistidn. AI-
kamisikdrajan nosto, hSrvii ty6llisyys-
tilanne ja uusi rahoitustapa yhdessii
vaikuttivat siihen, ettii alkaneiden
ty6tt6myysel6kkeiden lukurnddri
pieneni jatkuvasti 1980-luvun loppu-
puolelta vuoden 1991 kolrnanteen
vuosineljdnnekseen asti.

Talouslaman vaikutukset alkavat nii-
\rE kasvaneina ty6ttomyyseldkeal-
kavuuksina vuoden 1991 viirneises-
td neljdnneksestii alkaen. Ty6ttd-
myyseldkkeiden rahoitustavalla-
kaan ei eniiii ole merkitystd tilanteis-
sa, joissa yritykset menevdt konkurs-
siin. Eliikkeelle siirtyminen on li-
siiiintynyt kaikissa ikiluokissa. Vuo-
den 1992 ensimrndiselld vuosipuo-
liskolla ty6tt6rnyyseliikkeitd alkoi
yhtd paljon kuin koko edellisvuote
na ytrteensii ja 2,5 kertaa enemmdn
kuin vuoden 1991 ensimrndisell5
vuosipuoliskolla. Tdnd vuonna tyot-
t6myyseliikkeelle siirtyy noin 7 000
henkilo6 eli 4 000 henked enernrniin
kuin edellisend vuonna. Ty6tt6-
rnyyseldkkeiden kanta kuitenkin
edelleen pienenee, koska noin 1 1000
ty6ttdmyyseliikettii muuttuu vuo-
den aikana vanhuuselikkeiksi.

40
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20

t0

- - Erityiseliikkcet
(ei omaeliikkeitii)

Muut omaeliikkeet

Yksildllisct
varhaiseliikkeet

TydkyvyttdmyyselAkleet

t98l 1982 t983 1984 I985 1986 I987 1988 1989 1990 l99l
Liihde: Tilasto Suomen el?ikkeensaajista I 98 l-9 I (Kela/ETK)
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Kr.rvio 2. 55 - 60 -vuotiaat varhais-
eldkkeiden saajat prosentteina vti-
estdst6 ik6luokittain vuosina 1986
- 1991

Tarrlukko 1. Varhaiseldkl<eitd saaneiden lukum66r6t eldkelajeittain vuosien 1981 - 1991 lopussa *)

+ 55-v. iiistii (1930 tai aik. synt.)

* 60-v. iiistii + osa v. 1986 ( 1931 synt.)

+ 60-v. itistii ( 1932 tai my6h. synt.)

60-v

1987 1990 l99l

60

50

40

30

70

20
1986

59-v
58-v
57-v
56-v
55-v

Oikeus tycittrimyys-
eldkkeeseen :

1988 1989
Vuodet

Eo Yastaa-
vasta
viiestostii

1981 1985 19BO 19Bz 19BB 1989 1990 1991

Kaikki varhaiselikkeit6 saaneet SSZ tSO 566 4BO 393 773 407 t76 410 180 414 036 4t4 g7O 472 074

- 16-5tl-vuotiaat
- 55-64vuotiaat

Vars. ty6lgrvyttdmyyselikkeet
- Kaikki
- Ikiiryhmii 55-64v.
Yksil6lliset varhaiseldkkeet

Vanhuuseldkkeet
- Varsinaiset alle 65-v.
- Varhennetut vanhuuseldkkeet

T!6tt6myyseldkkeet

Rintamasotilaseldkkeet

Rintamaveter. varhaiseldkkeet

Maatalouden erityiseldkkeet

tr7 437
219 693

269 510
153 971

L8 724

23 0r7

I 788

112 556
253 924

26L 277
150 973

54 033

L7 078

7 t45

14 905

Lll 77r
282 002

261 951
150 812

39 885
b I l5

66 318

t3 62L

B 593

16 597

114 154
293 022

262 703
749 4L7

47234
8 863

69 350

I 681

7 759

22 308

116 319
295 861

119 855
294 t8L

26L 273
t44 575

720 982
293 9BB

259 579
74L 9t2

45 900
tL 229

55 486

986

8L4

24 865

t?t 947
290 L27

257 084
138 853

46 552
Lt 797

47 764

332

264

25 756

262
L46

o2
65

0
2

8 814 17 589 2s 660 stgsz 4s 2BT 50 598

3L 444 38 595 42 59LI 734

67 756

6 100

4 796

25 28L

45 321
10 612

62 838

3 225

2 726

25 702

*) Taulukko sisdlt66 kaikki alle 65-vuotiaiden oma- ja erityiseldkkeet. Eldkelajeittaiset tiedot tarkoittavat niiden henkiloiden
lukum65r66, jotka saivat hrseisti eldketti vdhintAdn yhdestd el6kejirjestelm6st6.

Osa-aikaelSke
ei kiiuuusta
Kiinnostus osa-aikaelikkeitd koh-
taan on ollut edelleen v6hdist6. Osa-
aikaeldke on julkisella sektorilla ol-
lut selvdsti suositumpi kuin yksityi-
sell6 puolella. Osa-aikaeldkkeiti oli
voimassa vuoden 1991 lopussa 699
kappaletta, joista 251 yksityisellti ja

448 julkisella sektorilla. LukumdS-
rlisesti julkisella sektorilla alkoi
vuonna 1991 yli kaksi kertaa enem-
min osa-aikaeldkkeit6 kuin yksityi-
sell6 selctorilla. Erityisesti VEL:n pii-
rissd on alkanut paljon osa-aikaelSk-
keit6 muihin lakeihin verrattuna.
Timd viitannee siihen, ett6L osa-aika-
t6iden tarjonta on suurerrrpi julkisel-
la puolella kuin yksityisellii.

HELKA FII"I'II
Kan s an eki.h el ai,t ok;s en

Loskent a- j a tilo,s to-o s as ton
tuthija

CHRISTINA LINDELL
Eliihetur-uakeskuhsen

xnmnittelu- j a losksntao s aston
matemaatihho
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Vt. ylijohtaja Jorma Perdld:
II

ELAKELUPAUS
LUNASTETTAVISSA

VAIN SAASTAMALLA
-Minun ajattelutapani on se, ettd tytie!6-
kejirjestelmdn perusperiaate on oikea.
Mutta jotta annettu elikelupaus voidaan
lunastaa, saattaa tulla tarpeelliseksi yhteis-
ymmirryksessd ltiyEia selkeitd kustannus-
sddsttiiii.

Ndin sanoo STM:n vakuutusosaston lrt. yli-
johtaja Jorma Perdld. Hdnelld on hallus-
saan niin ikddn virkaa tekevSnd mytis E!6-
keturuakeskuksen hallituksen puheenioh-
tajuus.

Per6ld korostaa, etti ty6eldke on pitkdlld tiihtiiyksellii
paitsi keskeinen osa eldketurvaarnme, my6s avainase'
massa sosiaalimenojemme kehitystii ajatellen.

-Synklsii taloudellinen tilanne, vdest6n iki5ntyminen
ja asenteet elSkkeelle liiht6on aiheuttavat huolta siitd,
rniten selvitiiin tulevista vuosista - siitd rniten annettu
eldkelupaus voidaan lunastaa. TEmA huoli on yleist6.

Kriittinen tarkastelu
viilttiirniitontii
Perdld painottaa, etti tydelikemenojen kehitlrs on ank-
kuroitu lainsidddntoon hyvin pitkiille eteenpdin ja se
on tehty tiettyjen taloudellisten kaswuedellytysten
saattelemana. Kohtuullinen kasvu, kuten hin sanoo,
oli silloin aivoitusten takana. ]os tdmd kasvulle raken-
nettu perusta rnurtuu, niin kuin pahalta ndytt65, se
tarkoittaa Perdldn mukaan sitd, etti niin koko sosiaali-
vakuutusta kuin elSkkeitdkin joudutaan tarkastele
maan kriittisesti.

-Nylgrisenkaltaisen sosiaalivakuutuksen ldpiviennin
onnisturninen olisi sellaisissa oloissa vaakalaudalla. |a
sitS tuskin voitaisiin kuvitella, ettd elikepuoli, joka on
sosiaalirnenoissa aivan keskeinen, voitaisiin jdttiiii ko-
vin pitkiiksi aikaa kriittisen tarkastelun ulkopuolelle.

Vt. ylijohtqja Jorma Perdlii sarwo pyrrkiutirwd. EUihc-
turuokesfuih.sen lwllihntydskentely ssii siihen" ettti Wi-
nen tilnpdi,syry dcsttirin" huolfunatta asiat a oidnan hoitaa
joustaaastL -&nnetj a niin sa notut uaikeat asiathin ptiii'-tetddn edetlgtttim, ettei nii.den rathai.sua olc moh.dallista
siirtiid. mrydhemmdhsl
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HWINVOINTI

Ytrteisymmiirrys
tavoitteena
-Kaiken pitiii kuitenkin tapahtua yh-
teisymmirr5rksessi. Kustannussdds-
t6t on tehtdvd niin, ett6 niillS on
kaikkien osapuolien kannatus, Perii-
16 painottaa ja toivoo, etteivEt ahtaat
asenteet estd konsensuksen l65rty-
mist6.

Yhten6 esimerkkinfi oikealla tavalla
ja yhteisymmdrryksess6 toteutetus-
ta jd.rkeistdmisesti hin pitiiii parin
vuoden takaista perhe-eldkeuudis-
tusta.

-]os sitd ei olisi tehty, meilld olisi ajan
mittaan suuri joukko perhe.eldkkei-
t6, joita olisi vaikea perustella. Sanoi-
sin niin, ett6 uudistus takaa paitsi
siiiist6jA, my6s sen, etti perheeldke
on ajassa. Vanha lakihan liihti siitti,
ettd nainen on huollettava..,

Hyviiii tarkoittavia
esityksie
Huoli eldkelupauksen lunastamises-
ta ndkyy Perdldn mukaan selvdsti
my6s Eldkekomitea 90:n raportissa.

-Komitean esitykset ovat hyv66 tar-
koittavia, sillii niilld voidaan edes-
auttaa sit6, ettd ty6eliike pfirj6ii syn-
kistii niikJrmisti huolimatta.

Kaikkia komitean ehdotuksia Perdli
ei kuitt:nkaan allekirjoita.

-Yleissuhtautumiseni kornitean pyr-
kimy'ksiin on mydnteinen. Tdmd ei
tarkoita, ettd estoitta allekirjoittaisin
kaiken komitean ehdotuksista. P66-
piirteittiiin kyllii.
-Saamani k6sityksen rnukaan komi-
tean ehdotuksista kiiydyissd jatko-
keskusteluissa, joissa en ole ollut
mukana, on alkanut erottua joukko
asioita, jotka saattaisivat tulla pa-
remmin hyviiksyttiviksi kuin toiset
ja jotka valtiovallan kannaltakin oli-
sivat hyvdksyttivissd. Minusta - jos
tietoni ovat tdydellisii - tihdn ylitse
muiden nousseeseen keinovalikoi-
maan olisi hyvd saada viel6 lis56 ele
menttej6.

-Tdssii taloudellisessa paineessa tuli-
si l6ytyii valrniutta muutoksiin. Ne
voisivat olla ja niiden pit66 olla sel-
laisia teknisluonteisia ratkaisuja -
tyyliin eldkepalkan tarkasteluvdlin

jatkaminen - ettd ne eiv6t vaaranna
tSr6el6kkeen perusturvaa, mutta joil-
la saadaan aikaan siist6j5, Per6l6 sa-
noo,

My6s julkinen sl5miin
Eldkkeiden kriittinen tarkastelu on
ulotettava my6s julkiselle sektorille.
Perdld sanoo J[nrndrtdvdnsd tdti
ajattelutapaa, ettii yksityisen ja julki-
sen sektorin eldkkeet olisivat yht6-
l6iset. Tdssd harrnonisoinnissa tarvi-
taan hdnen mukaansa kuitenkin joi-
takin pehrnentiviii toimenpiteit6.

-Muun muassa pitkiit opiskeluajat
saattavat aiheuttaa ylliityksiii esi-
merkiksi 40 vuoden ty6edellytyksen
kanssa. Ndmd timm6iset asiat pit55
selvitt6S ennen kuin ratkaisuja teh-
d66n, Perili muistuttaa.

Fuusioasia selvitet66n
perusteellisesti
Vt. ylijohtaja |orma Perdld on paljon
vartijana my6s ElikeVarman ja Elii-
ke-Sarnmon fuusiokaavailuissa.
Haastatteluhetkelli, syyskuun puo-
liv6lissd, hdnen johtamansa osasto
oli aloittamassa eri ratkaisuvaihto
ehtojen tarkastelua.

On huomattava, etti tissd asiassa ei
ole \rse vain - tai ettii ratkaisu ei ole
sidottu vain lainmukaisuusvaati-
muksiin, vaan lgrse on rny6s jdrjes-
telmdn toimivuuteen liittyvist6 tar-
koituksenmukaisuusndk6kohdista.

-Meillii on aikaa ratkaisun tekemi-
seen kolme kuukautta. Emme aio
vitkutella, mutta varrnasti k?iytiirn-
me aikaa niin paljon, ettd kaikki
p66t6ksenteon perusteet tulevat sel-
vitetyksi.

-Ratkaisun teko on ElikeVarman ja
EldkeSamrnon asiassa aika poik-
keuksellinen. Omassa lajissaan ky-
syrnys on ainuflaatuisen mittavasta
vakuutustarkastuksen ongelmasta.
Tilapdisend toimivalle osastop66lli-
kolle se on suuri haaste. Poikkeuk-
sellista on myds se, ettd ministerion
johto on jo puuttunut ongelmaan.
Odotankin, ettii kansliapiiiillikko ja
ministeri ovat myds piidttimdssS sii-
te.

H aastatt elu: J ouni J okis alo

Perinteinen hyvinvointivaltioajatte
lu on tiensi p66ss6. Tdm6n on osoit-
tanut selke6sti paitsi vallitseva talou-
dellinen tilanne, rny6s yksil6llisyyt-
tE korostavat tavoitteet yhteiskunta-
politiikassamme. Samaan suuntaan
vaikuttavat my6s integraatiosta ai-
heutuvat tekij6t.

Olennaisinta ja pikaisinta on kuiten-
kin ny\risen taloudellisen tilanteen
aiheuttamat nopeat ja syverakentei-
set uudistustarpeet yhteiskunta- ja
talouspolitiikan yhteensovittamises-
sa. ]atkossakin edellytykset yrittii-
miselle ja eld.miselle on oltava turva-
tut. Tarvitaan laajakantoisia, pitkii-
j6nteisiii sekli konkreettisia suunni-
telmia, jotka kestivEt viel6 200Glu-
vulla. Tarvitaan my6s todella nopea-
vaikutteisia ratkaisuja, jotka nosta-
vat meidit mahdollisimman nope.
asti kasvun ja kehiQzksen tielle.

Elinkeinoelimin kilpailukyky ja
kannattavuus sek6 hyviit toimin-
taedell5rtykset luovat kestdvdn perus-
tan hyvinvoinnillemme. |ulkisen
seldorin liian suuri koko puolestaan
on este talouden kantok5rqrn ke-
hittymiselle. Tehdasteollisuuden
osuus kokonaistuotannosta on laske.
nut noin 20 prosenttiin. Viennin
osuus kansantuotteesta on laskenut
hieman yli 20 prosenttiin. Kun sa-
manaikaisesti julkisen selritorin koko
onyli puolet BKT:sta, voidaan puhua
tilanteesta, joka on kest6m6t6n.

Hyvinvointi perustuu taloudelliseen
kasvuun sekii yritt6j54rteen, osaa-
miseen ja ty6n tekemiseen. Maas-
samme henkinen ilmapiiri ynttejyy-
den, osaamisen ja $r6n tekemisen
kannustarniseen on parantunut. Vii-
meinkin on ainakin korostettu yrit-
tijyyden merkiffstd koko yhteiskun-
nallisen kehityksen pemstan luoja-
na. Koulutus-, tutkimus- ja tuote
kehityspanostukset on meeritelty
julkisen vallan taholtakin keskeisik-
si painopistealueiksi. T!6n tekemi-
sen arvostus on noussut mrn. an-
siosidonnaisten sosiaalietuuksien
merkityksen korostuessa vallitsevas-
sa taloudellisessa tilanteessa.

Hyvinvointitekij6iden rakenteelli-
nen arviointi on konkretisoitunut
viime aikoina myds sosiaali- ja ter-
veysministeri6n julkaisernissa ra-
porteissa. Ndistd "Kohti hyvtiii Suo-
mea 2050" -aineistossa kiinnitettiin
huomiota muun muassa vdest6ra-
kenteemme kehittymiseen hyvin
epdedulliseen suuntaan. Raportissa
arvioitiin eri taloudellisin vaihtoeh-
doin - my6s kriisivaihtoehdolla -
mahdollisuuksia kehittiS ja sopeut-
taa sosiaalipolitiikkaamme vallitse-
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IA KANSANTALOUS

PEKKA PIISPANEN
Suyrwn Tldnantajain

Kesktnli,i,ton
a,siamins

Hannu Vlltmen

Pehha Piisposen m:ukaan sosiaoli-
ehruhsion ja'paluelutdzn kihtiikohta-
na, on oltaua nit d.en oihza hohdcnhnni-
rwn seWi talmtdellincn ja sosiaalh.en
olkeudenmukaist tus. Ralwitnksessaon kmostettnua hansalaisten omaa
aa,shtuto-

tio "Sosiaaliturvalla kilpailukykyti".
Siini korostettiin sosiaalipolitiikan
tukea talouspolitiikan tavoitteiden
toteuttamisessa muun muassa kan-
santalouden tasapainon palauttami-
sen, talouden rakenteiden uudista-
rnisen ja toimintamekanismien te,
hostamisen avulla. SiiEist6jii voitai-
siin saada rakenteellisilla uudistuk-
silla ja uusilla toimintamalleilla sosi-
aali- ja tenreyssektorilla 10 miljardia
markkaa vuodessa, tosin hitaalla ai-
kataululla. Raportissa painotettiin
my6s keskeisiE eldkepoliittisia uu-
distuksia, sosiaali- j a tenreyspalvelui-
den ny\risti taloudellisempaa jdr-
jestimistE ja valtionosuusuudistuk-
sen toteuttamisen tirke5rtt6.

On selvdd, etti sosiaalipoliittiset
kaukset on tehtivi hallitustija

leik-
aset-

taen ne yhteiskunnalliseen viiteke.
hykseen. Menojen leikkaukset voi-
daan tehd6 vain h5rvin valmistelu-
ty6n ja selkeiden painotusten pe.
rusteella. Palaaminen sosiaalitur-
vassa sek6 sosiaali- ja terveyspalve
luissa muutaman vuoden takaiselle
tasolle ei kuitenkaan romuta hyvin-
vointiamme eik6 kohtuuttomasti
uhkaa kenenk66n tolmeentuloa.

fotta kestiv6ll6 yhteiskuntapolitii-
kalla olisi pohja, tulee vilttEflkaiklcia
ratkaisuja, jotka sitovat kustannuk-
sia tulevaisuudeSsa. T\rlee l6ytiiii rat-
kaisuja, jotka s66st6v6t kusiannuk-
sia sekii lyhyellE ettii pitkillE aikajiin-
teell6. Sosiaaliturvajirjestelmii on
sopeutettava taloudellisiin reunaeh-
toihin. Ldht6kohtana on oltava sosi-
aalietuuksien ja -palveluiden oikea

merkiksi hyvinvointipalveluiden ra-
hoitusvaihtoehtojen monipuolista-
minen Ja aktiivisemman ty6tt6-
mlSrsturvan toteuttaminen otettiin-
kin lEht6kohdiksi.

Kes6kuussa, juuri ennen hallituksen
ensimmiistii budjettiriihtd, ilmestJri
sosiaali- ja tenreysrrrinisteri6n muis-

kohdentuminen sek6 tehokkuus, ta-
loudellisuus ja sosiaalinen oikeu-
denmukaisuus. Rahoitusjiirjestelyis-sd on korostettava kansalaisten
omaa vastuuta.

Keskeiset toirnenpiteet on toteutetta-
va elfikepolitiikan uudelleenraken-
tamisessa. Yksil6llisen varhaiselik-

keen ikirajan nostaminen, keski-
m66r6isen eltikkeellejiidmisiin ko-
rottaminen, julkisen sektorin el6ke
etuuksien miiiriiEminen yksityisen
sektorin tasoisina seki palkansaajan
tySelikemaksun pysyv6 toteuttami-
nen ovat toimenpiteitS, jotka mah-
dollistavat eldketurvan my6s tule-
vaisuudessa. Niiille toimenpiteille
on hahmoteltu toteuttamiskelpoisia
ratkaisuja Elikekomitea 9O:ssti ja sen
jatkot5r6skentelyss6.

Tydttd myysturvaj 6rj estel m 6mme
on tuettava aktiivista $r6voimapo-litiikkaa. T!6tt6myysturvan rahoi-
tuspohjaa on laajennettava tuntu-
vasti vakuutettujen osalle, kuten
muun muassa ty6ttcimyysturvatoi-
mikunta 92 vdliraportissaan ehdot-
taakin.

Edell6 esitetyn lisiksi on parhaillaan
arvioitavana my6s sairausvakuutuk-
sen kehittdminen tenreydenhuollos-
sa, yhden palvelupisteen periaatteen
toteuttaminen sekd sosiaali- ja ter-
veydenhuollon hallinnon kokoami-
nen yhteen kaikilla hallinnon tasoil-
la. Niiden toimenpiteiden tulee osal-
taan merkitd julkisen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kevenemistS. Kun-
tien tehtdvien on muututtava koor-
dinaatioluonteisemmiksi, jolloin yk-
sit;risten palveluntuottajien sek6 jdr-
jest6jen merkitys sosiaali- ja terveys-
palveluiden jdrjestdrnisessd tulee ko
rostumaan.

Hyvinvointimenojen sopeuttami-
nen ja uudelleenarviointi ei kuiten-
kaan yksin riitii. Tarwitsemme jatkos-
sakin taloudellista kasvua, jotta pys-
tJrmme toimimaan kilpailukylqfses-
ti integfoituvassa Euroopassa. Tiimi
edellytttili muun muassa Teollisuu-
den investointi-, kehitys-ja toiminta-
ympirist6ryhm6n esitt6mdn uus- ,

teollistamisohjelmaraportin mukai- l

sesti tuotannon ja viennin todella
huornattavaa lisiiiimistii. Teollisuus-
tuotannon osuus BICI:statulisi saadayli 25 prosenttiin vuosilgrrnmenen
loppuun mennessd. My6s kotimark-
kinoilla toimivien PlGyritysten toi-
mintaedellytyksii on parannettava.
Tarvitsemme my6s pikaisesti uusia
kotimaisia ja ulkomaisia teollisia in-
vestointeja.

Nopeiden toimenpiteiden ja pitkii-
vaikutteisten uudistusten toteutta-
minen merkitsevSt kokonaisuutta,
jonka liipivierniseen tulee paneutua
alctiivisesti ja sitoutua mahdollisim-
man yksirnielisesti. Tarvitaan mitta-
via kansallisia toimenpiteitA, jotta
my6s kansainvdliset menestystekijit
avautuisivat kansalaisille ja yrityksil-
le sekii siten koko Suornelle.tr
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YHTEISET HAASTEET
ERILAISET RATKAISUT?

Elnar VefuAe. Offertllge og fiaate pensJonn t Nord,en.
En analgse aa deres fio"muehst og sonlfinmskanwmishe konsekuenser.

htstltutt Jor so sialf,orsfudng. O slo. INA9rapp ort 7 99 1 : 7 O.

Pohjoismaiden eldkejdrjes-
telmien kustannusten odote-
taan nousevan rajusti, kun
sotien jdlkeiset suuret ikdluo-
kat saavuttavat el6kei5n. Li-
sdksi koventunut kilpailu
maailman markkinoilla voi ra-
pauttaa el6kejdrjestelmien
rahoituspohjaa.

Norjalaisessa tutkirnusraportissa tar-
kastellaan muun rnuassa sit6, l6y-
t5yk6 vastaus n6ihin haasteisiin jul-
kisten eldkkeiden leikkaarnisesta vai
julkisen ja yksityisen eldkejirjestel-
mdn parannetusta yhteispelisti.

Einar Verbyen tutkirnus on Pohjois-
maiden Ministerineuvoston vuonna
1988 alullepaneman tutkirnuspro,
jektin "Offenflig styring av private
pensjoner i Norden" loppuraportti.
Raportin pEEtarkoitus on selitt66 jul-
kisten ja yksityisten elikejirjestel-
mien kehit5tstd Pohjoismaissa. Vas-
toin yleist6 kiytdnt66, jossa vertailut
koskevat vain nelj66 Pohjoisrnaaata,
raportin vertailu kattaa rny6s viiden-
nen Potrjoismaan, Islanninja sen el6-
kej6rjestelrnien kehit5rksen. Verbye
analysoi rny6s julkisten ja yksityis-
ten elEkkeiden suhteita sek6 nEiden
elikkeiden vaikutuksia s66st6rni-
seen ja ty6markkinoiden toimin-
taan.

fulkinen vai yksityinen
Ti.rtkimuksissa usein esitetyn h5po-
teesin mukaan, yksityiset elfild<eet
v6hentiv6t lakisiiteisten el6kkei-
den suosiota ja poliittista kannatus-
ta. Raportin perusteella tim6 on
kuitenkin vain osatotuus pohjois-

maisten elEkejiirjestelrnien kohdal-
la. Esimerkiksi Suomessa ja Islan-
nissa vain osalle t5r6ssikiyvi6 vdes-
t66 tarkoitetut elEkkeet johtivat as-
teittain koko arnrnatissa toimivan
v6est6n saattamiseen ty6el6ketur-
van piiriin.
Toiseksi Norjassa ja Tanskassa suori-
tettu lyselytutkirnus osoitti, etti ei
ole l6ydettiviss6 selv66 yhteytti yk-
sit5risten elikkeiden laajuuden ja la-
kis66teisen eldkej firjestelmiin kanna-
tuksen vdlill6. fohtopiiit6s on, ettii
lakisEiteiset elikejdrjestelmit ovat
suosittuja riippumatta yksit5risten
elikkeiden laajuudesta tai lakis66tei-
sen elikej6rjestelrndn rakenteesta
(tasa-, tarveharkinta-, tai ansioel6ke).

T\rloksella on seki sosiologista ettd
elEkepoliittista rnielenkiintoa. Ylei-
sen sosiologisen argUmentin (d la
Korpi & Esping-Andersen) rnukaan
kaikkia koskevat sosiaaliset edut
vahvistavat kansalaisten keskindisti
solidaarisuutta ja tukevat sitd kautta
itse itse66n. Verbyen tulos kuitenkin
osoittaa, ettd kansalaisten rnielipi-
teelli on vfitrdn tekemistd etujen uni-
versalismin tai selelctiivisyyden
kanssa.

El6kepoliittisesti tulos voi merkiti
sit6, ett6 vastakohtaa yksityinen-jul-
kinen tai tasaeldke-ansioeldke ei koe-
ta yksil6tasolla kovin merkittdvdnd.
Koska 5rm. ulottuvuudet ovat kui-
tenkin olleet merkitt6vi tekiji poh-
joismaisessa elEkepolitiikassa puolu-
eiden ja ehrj6rjest6jen tasolla, viittaa
t6mi siihen ettd kollektiivisten toi-
mijoiden n6kemykset eivit aina kdy
yksiin yksil6iden arvostusten kans-
sa.

Toisaalta yksil6iden rnielipiteet vilit-
fi6t ja saavat ter6vimrndn rrluo-
tonsa vasta intressien organisoitues-
sa ryhmitasolla (ks. esirn. Kangas
1992).
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Tlomarkkinavaikutuks et
ja siiiistiirninen
Raportissa vertaillaan my6s el6ke-
turvan yksityist6rnisen mahdollisia
vaikutuksia t5r6rnarkkinoihin sek6
s66st6miseen. Erityisen mielenkiin-
non kohteena on lrritystasoisten ja
ty6ehtosopirnukseen perustuvien
eldkejdrjestelmien seki lakisiEteisen
ansioelikej6rjestelm6n vaikutukset.
Vertailun kohteena ovat siis kollek-
tiiviset (occupational pensions) el6-
kej drj estelrndt, sill6 puhtaita yks ityis-
vakuutuksia ei raportin rnukaan voi-
da pit66 realistisena vaihtoehtona la-
kisddteiselle ansioel6kej6rjestelmdl-
le.

Raportin mukaan yrityskohtaisilla
eltikejiirjestelmillE on enemm6n hai-
tallisia vaikutuksia ty6markkinoi-
den toimintaan kuin lakis66teisell6
ansioel6kej6rjestelm6ll6. TEmd pe.
mstuu rnuun muassa siihen, ettd yri-
tyskohtaiset eliikejirjestelmdt sitovat
ty6ntekijin yhteen t5rdnantajaan, jol-
loin liikkuvuus t5r6markkinoilla vd-
hengy. Sen sijaan koko ty6ehtosopi-
musalan kattavien eldkejdrjestelrni-
en ja lakisAdteisen ansioeldkejdrjes-
telmdn vaikutukset t5r6markkinoi-
hin ovat suhteellisen sarnanlaisia.

Yksityisen ja lakisiiiiteisen eldkejdr-
jestelmdn sidstimisvaikutusten sel-
vittdminen on huomattavasti on-
gelmallisempaa. On selv66, ett6 la-
kisiiteiset eldkej6rjestelmdt v6hen-
tiiviit siidstiimisti enemmdn tai v6-
hemmdn.

Verbyen mukaan ei kuitenkaan voi-
da sanoa, ettii jakojlirjestelmdlle pe-
rustuvilla kollektiivisilla eldkej6r-
jestelmilld olisi s66stimisti lis66vid
vaikutuksia sen enemp66 kuin laki-
s6dteisill6 eldkejdrjestelmill6k66n.
Tdmi on tirke6 seikka, sill6 suurin
osa pohjoismaisista kollektiivieldke.
jdrjestelmistii on jakojdrjestelmdn

KARI SALMINEN
Eliiheturuokeshuhsen

hikimusososiltrt
tutkija

mukaan rahoitettuja. Ndin ollen
s66stimisen lis66misen kannalta
kollektiiviset eldkej6rjestelmdt eivdt
v6ltt6mitt6 ole oikea ratkaisu.

Yhteenvetona raportti toteaa, ett6
yksityistimisen taloudelliset vaiku-
tukset riippuvat valittavan yksityi-
sen elEkejirjestelmin rakenteesta.
Lisdksi yksityist6misen taloudelli-
seen edullisuuteen vailcuttavat oleel-
lisesti yksityisten elikkeiden kohte-
lu verotuksessa ja valtion harjoitta-
ma rnuu si6tely. fulkinen ja yksityi-
nen kietoutuvat toisiinsa my6s yksi-
tyistdmisessd.

Vtihirnrn6iseltike,
ansioel6ke
Raportissa todetaan, ettd vdhim-
mdiseldkkeiden rakenne on vaihdel-
lut Pohjoismaiden vilill6. VainTans-
kassa on peruseldkkeiden (tuloista
riippumaton tasaeldke) osuus
vihimmiiselikkeesti pysynyt kor-
keana vuoden 1970 jiilkeen. Muissa
Pohjoismaissa tuloharkintaisen
eldkkeen osuus vdhimmdiseldkkees-
t6 on sen sijaan kasvanut. Raportti
esittdd lq;symyksen, voiko tdmd ero
Tanskan ja muiden Pohjoisrnaiden
viilillii riippua siit6 tosiseikasta, ettii
Tanska ei ole toteuttanut lakisiii-
teisti ansioeliikej irjestelmiiii.

Verbye vastaa kysymykseen esitt6-
mdll6 argumentin, jonka mukaan
elSkej 6rj estelmin institutionaalinen
rakenne pakottaa poliitikot muutta-
rnaan vdhimmdiseldkkeen raken-
teen tuloharkintaiseen suuntaan.
Tdmd johtuu siitd, etti varattomim-
pien eliikeliiisten eldketason nosta-
rninen ilrnan ansioeldkkeiden ko-
rottarnista on mahdollista ainoas-
taan tuloharkintaisen eldkkeenosan
avulla. Ndin ollen lakisditeisten
ansioeldkkeiden sddtdminen johtaa
el6kejirjestelrnin automatiikan
kautta tuloharkinnan lisddntymi-

seen ja peruseldkkeiden tason las-
kuun.

Koska ansioeltikkeiden saajilla ei ole
rationaalista intressiii vdtrimmdis-
eldkkeen tason sdilyttdmiseen, jou-
tuu varattomirnpien kansalaisten
tarveharkintaisen eldkkeen taso yhd
enernrnin altruisrnista riippuvaksi.
Niinpii pohjoismaiset eldkejdrjestel-
mdt olisivat kehittymiissd kohti du-
aalirakennetta, jossa tyomarkkinoil-
la olleet nauttisivat ansioeliikkeistd
ja ty6rnarkkinoiden ulkopuoliset tar-
veharkintaisesta vihimmdiseldk-
keestS.

Vaikka arglrmentti tuntuu vakuutta-
valta, voi siihen esitt66 muutaman
huomautuksen. Perustuuko vdhim-
mdiseldkkeen taso rationaaliseen
omaan etuun vai altruisrniin ja soli-
daarisuuteen, on avoin ja vaikea ky-
symys.

Toiseksi on lgrseenalaista ennakoida
tulevaisuutta eliikejdrjestelmdn si-
sdisen autornatiikan kautta. Poliit-
tisten puolueiden ja etujiirjest6jen
valinnat saattavat osoittautua huo-
mattavasti merkityksellisernmiksi
selittiijiksi kuin jonkin instituution
oma logiikka.

Esimerkiksi Ruotsin ATP:n kohtaloa
lienee rnahdotonta ennustaa ruotsa-
laisen elikejiirjestelmdn rakenteen
kautta tilanteessa, jossa eri poliittiset
voimat ovat esittdneet toisistaan hy-
vinkin poikkeavia uudistusehdotuk-
sia.

Niiistii huomautuksista huolimatta
Verbyen raportti on vankka tutki-
rnus, joka antaa perusteellisen ku-
van pohjoismaisista elikejirjestel-
mistd ja niitd koskewista tulevaisuu-
den haasteista.t
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KOULUKIRJOISSA
!!

Koulukirjojen tarioama ty<i
eldketieto on su hteellisen v6-
hdistd ja painotukseltaan ha-
janaista.

Erityisesti ammattiin opiske-
levien nuorten tarvitsema so-
siaali- ja tyoeldkevakuutuk-
sen idean selvittdvd tyoel6-
ketieto, on oppikirioissa hei-
kosti selostettu. Se on kirjo.
jen pahin puute.

Eldketurvakeskuksen tiedotusosas-
tolla selvitettiin, mite peruskoulun,
lukion ja ammatillisten oppilaitos-
ten kEyttdrn6t yhteiskuntaopin, his-
torian ja kansalaistaidon oppikirjat
kertovat ty6el6kkeest6. Aineisto vali-
koitui 2O alan oppikirjaksi, joista ldy-
tyi ty6elAketietoa. Kaiken kaikkiaan
opetushallituksen hyvdksyrniii tti-
miin alan oppikirjoja oli noin 120.

Sosiaaliturva esitetddn useimrnissa
oppikirjoissa sosiaalihistoriallisessa
viitekehyksessi. Asenteellisuutta, jos
siti on, l6ytyy niiltd sivuilta. Pahoja
virheellisyyksifi kirjojen teksteissd ei
ollut lainkaan.

Kirjojen Qr6eldketurvaa koskevia
tekstej6 tarkasteltiin ennalta rnddri-
tellyin kriteerein. ErEs niistd oli pe-
rusturva sarlan k6yft6 ja tarkoitus.
Selvisi my6s, ettd Eldketurvakeskuk-
sen tunnettuuskaan ei kohene aina-
kaan koulukirjojen kautta.

Vain puolet tySeldketietoa sis6ltivis-
tii oppikirjoista mainitsee Eliketur-
vakeskuksen. Kaikl<i Eldketurvakes-
kuksen rnaininneet oppikirjat il-
moittivat ETK:n tiedonlihteeksi elii-
keasioissa. Viidessi oppikirjassa ETK
nimettiin t5r6suhdetietojen ker66jdk-
si ja eldkerekisterien pittijiiksi.

Perusturvaa ei ole miss66n tutkituis-
ta oppikirjoista selkedsti miidritelty.
Perusturvaa ei kdytet6 my6sk66n
minkiin eliikernuodon tai elAkelain
synonyymini. Perusturvaksi selite-
tddn toisinaan kansanelSke-etuus,
toisinaan kansaneldkelain ja ty6elii-
kelain mukaiset etuudet yhdessS.
Perustunra mainitaan vain kuudes-
sa tutkituista 20 oppikirjasta.

Mikii tydeliikkeess6
olennaista
Ertiiksi oppisisilt6jen arvioinnin kri-
teereiksi otettiin ty6eldketurvaa kos-
kevia lausumia ja ilmauksia.

Kaikissa ty6eltikettii esittelevissd op
pikirjoissa selostetaan ty6el6kkeen
ansaintaperiaate, jota voitaneenkin
pit56 keskeisend piirteend. Puolessa
oppikirjoista selvitet66n eri elikelait
ja eldkemuodot, miki on jo aika yksi-
t;riskohtaista tietoa peruskoululai-
selle. Sen sijaan puutteelliselta vai-
kuttaa, ettd ty6elSke luonnehdittiin
jatkopalkaksi vain joka kolmannessa
oppikirjassa. Yhteensovitus, jota lie-
nee hyvin vaikea ymrniirtiiii ilman
kiiytiinn6n esimerkkid, selitet66n l5-
hes puolessa n5ist6 oppikirjoista.

Rekisterit ja TElindeksi mainittiin
joka neljdnnessa oppikirjassa. Eliik-
keen karttuminen, elEkeldisten rndd-
rd ja eldkkeen hakeminen selvitet-
tiin joka viidennessi oppikirjassa.

Mikii tydeliiketurvan oppiaineksessa
sitten olisi keskeisintd ja oppirnisen
kannalta olennaisinta, jos tavoittee.
na on kokonaiskAsit5rksen luominen
sosiaaliturvasta ja siind erit5risesti
ty6eldketurvasta? Irrallinen, koko-
naisuuksiin liittymtit6n faktatieto ei
edistd vdlttdm6ttd kokonaisuuden
5rmrnirtdrnistd.

Havainnollisuus
Valokuvaa oppikirjoissa oli harvoin
onnistuttu kiiyttiimiiiin niin, ettd sil-
16 olisi selvi yhteys esitettdvddn asi-
aan, Valokuva voi viestiS informaa-
tiota, mutta usein se oli valittu ilmei-
sesti keventimiiiin tekstiii. [6eliike-jdrjestelmdn tuottamia glaafisia piir-
roksia ja taulukoita oppikirjoissa oli
v6hdn.

Kaavioiden ja glaafisten esit5rsten lai-
naaminen suoraan koulukirjoihin,
ei puollakaan paikkaansa. Nehiin on
asiantuntija laatinut toiselle asian-
tuntijalle jiirjestelmdn sisdllii ja ne
vaatisivat rnuokkausta koulukiiyt-
t66n sopiviksi.

Se, rnillaista visuaalista aineistoa
opetuksessa ktiytetiitin, ei ole lain-
kaan yhdentekevdS. Tutkimusten
mukaan kaaviot jdsentAv6t tietoai-
nesta parernmin kuin kuvat, Havain-
nollistettaessa opetettavaa asiaa pi-
tiiisi oppiaineksen keskeisimmdt ja
tdrkeimmiit asiat vtilitLyd siinii oppi-
laalle. Kuvituksen tulee tukea oppi-
mista ja olla yhdenmukainen ope.
tukselle asetettujen tavoitteiden
kanssa.

Oppikirj at vapautuivat
ennakkotarkastuks e sta
Oppikirjojen ja rnuun oppirnateriaa-
lin ennakkotarkastuksesta luovut-
tiin 1.8.1992 alkaen. Tdti ennenkaik-
ki peruskoulun, lukion ja amma-
tillisten oppilaitosten kdyttiimiit op
pikirjat piti olla opetushallituksen
hyviiksymiii.

Ylitarkastaj a Eero Kalliomiiki opetus-
hallituksesta arrrioi, ettd parempaan
suuntaan ollaan menossa tdllii taval-
la. Oppikirjojen ennakkotarkastus
oli aikansa elSnyt systeerni.

Opetustrallitus h5rvdksyy ope-
tussuunnitelmien perusperiaatteet.
Sillii siiilyy edelleen rnyds velvoite
opetuksen yleisestd seuraamisesta ja
se hankkii palautetta kentdltd. Siten
esimerkiksi eri alojen painotuksia
opetuksessa voidaan perustelluista
syistd rnuuttaa.

VAHAN TYOELAKKEISTA

Oppikirjan
nen, viime

valinta on koulukohtai-
kddessd opettajakohtai-
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nen ja he ratkaisevat opetussuunni-
telman puitteissa, vastaako tarjolla
oleva oppimateriaali opetuksen ta-
voitteita.

lS-vuotiasta eiv6t
eliikeasiat kiinnosta
-Kuinka voi kuvitella lS-vuotiaan
olevan kiinnostunut eliketurvas-

Perjeiik6 merkonomi
eltiketiedoillaan
Suomen Liikemiesten Kauppaopis-
tosta lehtoriVdin6 Lemponen toteaa,
etti peruskoulunsa juuri pddttdneil-
t6 nuorilta puuttuu motivaatio eld-
keasioihin, ja heidin motivointinsa
on osoittautunut kdytdnn6ssd han-
kalalsi. Tarnan ikiiisii ei kiinnosta

siaalivakuutuksen ja tyoeldkevakuu-
tuksen idean. Yksityiskohtia tulisi
esittddvain harkiten ja nekin esimer-
kinornaisesti asioista, jotka voidaan
olettaa kiinnostavirnrniksi tai tu-
tuirnrniksi arkieldrndstd.

Kdyt6nn6n esimerkkejd, todellisia
tarinoita eldkeasioista, pitdisi olla

l-

taan, vastaa lehtori Pauli Arola, kun
lcysyn oppikirjan tekij6n ja opettajan
ongelrnista ty6eldkeasioissa. Nor-
maalikoulun lehtori Pauli Arola on
kirjoittanut useita yhteiskuntaopin
oppikirjoja. - [deliikeasiat ovat
peruskoululaiselle viel6 liian etdill6.
Oppikirjan tekijin ongelma ei niin-
kd6n ole materiaalin puute. Ongel-
mallisinta on sen pedagogisen rat-
kaisun tekeminen, rnitd ja rnillti ta-
valla esirnerkiksi eldkeasioita opete.
taan 15-18-vuotiaille. On arvioitava
my6s se, mitk6 asiatylipdStinsii ovat
opetettavissa,

Peruskoulun oppiaineksessa oppi-
laan ornaan kokernuspiiriin kuulu-
vat asiat yhteiskunnasta ovat olen-
naisia. -Oppikirjan tekijiit ratkai-
sevat sen, rnitii ty6eliikeasioista oppi-
kirjoissa esitet66n. Selostamatta voi-
daan jiittiiii esimerkiksi ty6eldkkeen
miiiiriiytyrnisperusteet, Arola kertoo.

Oppikirjasta ei pid6 tehdd kAsikir-
jaa. Oppikirjan tekijiit kokeilevat
oppikirjaansa tietysti ensin omassa
opettajan t5z6ss66n, rnuuta testausta
oppikirjat eiviit kiiy liipi. Kustantajat
eivit puutu oppikirjan sisdll6llisiin
ratkaisuihin.

Opettaja kyllS pirjiiti Arolan mukaan
omilla ja oppikirjan tiedoilla. Se,
kuinka ty6elikeasioita opetetaan, on
hyvin opettajakohtaista. Opettaja voi
tuoda esiin asioita, joita oppikirjois-
sa ei ole. Opettajan tietojen tulisi tie
tysti pysyii ajan tasalla, vaikka op
pikirjoissa olisikin puutteita ja van-
hentuneita tietoja.

Arola viittaa opetushallituksen laati-
miin peruskoulun ja lukion opetus-
suunnitelman perusteisiin. T)6elti-
keasiat, eikd edes sosiaalipolitiikka,
ole peruskoulun eik6 lukion yhteis-
kuntaopetuksessa keskeinen alue.

viel6 ornakaan eliiketurva. Perusteet
sille, mitd kauppaoppilaitoksissa
opetetaan yhteiskunnasta, antaa
opetushallitus. El6keasioiden opetus
kiytdnn6ssd vaihtelee hyvinkin pal-
jon koulu- ja opettajakohtaisesti.

Eldkeasioiden opiskelussa ei vilttS-
mdttd aina tarvita oppikirjaakaan,
vaan usein hankitaan alan tuotta-
maa materiaalia ja opiskeluproses-
sin tuloksena syntyy kokonaiskisi-
tys eldkeasioista. foku opiskelija in-
nostuu toisinaan tekerniin semi-
naaritydn tai tutkielmankin el6ke
turvasta. Opettaja ldytae tiltd alalta
ktiytt66nsti my6s aika hyvin materi-
aalia, oppaitaja kirjoja on tarjolla.

Merkonorniksi voi valmistua tietd-
rnittd kovinkaan paljon ty6el6ke-
asioista. Kauppaoppilaitosten julkis-
hallinnon linja sisdltdd sosiaalipoli-
tiikan kurssin, ja siini eliikeasiatkin
tulevat parernmin esille.

Yhteiskuntaopin opetukseen kaup
paoppilaitoksissa on rnahduttava
lukematon m66rd aloja, jotka kilpai-
levat opiskelijoiden ajasta ja kiinnos-
tuksesta.

T!6eliiketietoa lisiiii
kouluihin
Pahin puute oppikirjojen keskirntiii-
rin sivun pituisessa tyoeliketurvase.
lostuksessa on ty6elSketurvan idean,
sen perusperiaatteiden heikko selwi-
tys.

Nuori ihminen tarvitsee kuitenkin
selkeid kuvaa yhteiskunnasta. Koko-
naisuuksien ymmdrtdmiseen tarrrit-
tavat peruskdsitteet luodaan aikai-
semrrran tietorakenteen pohjalta.
Alle 20-vuotiaan koululaisen kannal-
ta olennaista on ty6eldketieto, joka
jdsentdd pddperiaatteet, selvittdd so-

Lehtort Vtitnd Lem,ponen
opettaa Suomen Liihe-
ntiesten Kaupp aopisto s-
sa yhteiskuntaoppia.

Htincn mukaansa glu
tetskuntaopin opetuk-
sesn onmohduttaaa lu-
hematon mtiiirii aloja,jotha kilpaileaat opis-
helijoi.den ajasta ja kiin-
rwshthsesta.

opettajien ja oppikirjan tekij6iden
kdytettdwissd entistd enernmdn muo.
kattavaksi kouluopetukseen.

Siit6 huolirnatta, ettii yhteiskunta-
opin ja kansalaistaidon opintokoko-
naisuuteen on mahduttava eri astei-
sissa kouluissa olennainen osa koko
yhteiskunnan rakenteista ja toimin-
noista, ty6eliiketiedon osuutta tulisi
perustellusti lisiitii. Ndin varsinkin
ammatillisissa oppilaitoksissa, joista
nuoret siirtyvtit tyoeliimiiiin, ty6nte-
kijdiksi ja tydnantajiksi.

Tloeliikejlirjestelmin itsensii tulisi
myos kiinnostua nylqristd enemmdn
siit6, rnitii tietoa koulunuorisolle tar-
jotaan tyoelSketurvasta.

RITVA RAI\ITANEN
Eliike ttr-u ahe skuhs en

tiedot'usososton
oppimat eri a alisiht e ert
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KOTONA
TAPAHTUVAN HOITOTYON

TEL.VAKUUTTAMINEN

YhteiSkUnta tUkee mOnilla efi Seuraavassa kiiydiiEn l6pi seki koti- dddn sopirnus vammaisen, vanhuk-
tavoina ia useiden er! sdi.1- jTlo;H:t:HI:f:'HHi:tH,lll; i?i ji'' kotona tapahtuvasta hoi-

ntisten pefusteella muualla ii"iln" tapahtuvan hoidorirnuodot.
kUin laitOkSiSSa tapahtUVag Samalla otetaan kantaa velvollisuu- Siihen, kuinka selvd sopimussuhde
hoitoty<ira. fsia.[asgatvetus- 

teen ottaa vakuutus' if#.1?il?ffii*t;*$Hffiffiy.1ltsaeldkelaitokSetjOUtUVattAt- Kotihoidontuella lehtia asioistaan. fos troidettava on
kaisema_an, miten..elfikeva- palkatut hoitajat huonokuntoinen, lautakunta ja hoi-
kuuttaminen eri titanteissa fiiii,"raontuki oi markkam66rdi- HL,:i|Jlil,t""l1"".r*":ffilf#iiitulee iiirieStai ia kUka on va- nen, ei todellisiin hoitornenoihin-si ii"iii:ir.r.i'.?piitiim6nkarrrru.rr,rrrnkuutt6misve''6"'T::fl,?,!ilifftti$i{i*itii'lfiqF,fl{i.::tl**$m*#$f***f'1#':Ji
taja. Kysymyksen
hankalOittaa Usein Se. e[|e dontuesta s66det56n sosiaalihuolto- ----- --J '----'

asiakas ei tied6 tarkasti, mis- r'i'20 $:ssd ja-asetuksen e $:ss6' Ii?it: ffi31:::,{$}ft3:na hoidet-

td tuki- ja hoitomuodosta on Kunnan sosiaalilautakunnanjayksi-
l<ySg. t5risenhenkil6n(hoitajan)viililEteh- Kotihoidontukea k6sittelevdt ETK:n

6
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lakiosaston tiedotteet 5/9L ja 4/92.
Niiden perusteella vakuuttamisvel-
vollisuus jakautuu seuraavasti:

|os hoitaja on hoidettavan perheenjE-
sen (asuu samassa taloudessa), toi-
minta ei kuulu minkAin eldkelain
piiriin.
Mikeli hoitajalle ei rnakseta muuta
palkkaa kuin kotihoidontukea, on
hoitaja KVIEL:n alaisessa ty6suh-
teessa.

]os taas hoitaja saa palkkaa hoidetta-
valta hoitotuen lis6ksi, h6n on TEL
t5r6suhteessa hoidettavaan. T6ll6in
TELpalkkaan luetaan kuuluvaksi
kaikki h6nelle maksettavat korvauk-
set - seki kunnan ett6 hoidettavan
itsens6 rnaksarnat korvaukset.

Varnmaispalvclul aiss a
tarko itetu t ar,'ustaj at
ETK on antanut 1989 tiedotteen (1/
89) niiden varnmaisten avustajien
vakuuttarnisesta, jotka on palkattu
vammaispalvelulain perusteella.

Laki velvoittaa kuntaa j6rjesttimiiiin
erilaisia palveluja ja tukitoimia, jois-
ta yhdeksi on m66ritelty korvaukset
varnmaiselle hiinen henkil6kohtai-
sesta avustajastaan; siis avustajan
palkka sosiaalikuluineen.

Kdytiinn6ssti tiimii merkitsee sit6,
etti vammainen tekee ty6soPimuk-
sen hoitajansa kanssa, hoitajana voi

Tdll6in varn-

varnmaiselle, siis my6s vakuutus-
maksut.

Pcrheiroitajat
Perhehoitajat ovat henkil6itii, jotka
kunnan tai kuntainliiton kanssa te
kemdns6 sopimuksen perusteella
jiirjestiiviit kodissaan toisen henki-
l6n hoidon, kasvatuksen tai muun
ympirivuorokautisen huolenpidon
ja saavat t6sti korvauksen. Muussa
tapaukseessa hoidettavat jouduttai-
siin hoitamaan laitoksissa. My6s
huostaanotettuja lapsia sijoitetaan
perhehoitoon. Hoitotoiminnan
luonnevaihtelee huornattavasti sen
mukaan, paljonko hoidettavia on.

Tilanteen on tehnyt aikaisernmin
mielenkiintoiseksi se, ett6 perhehoi-
tajat eiv6t ole olleet t;r6suhteessa
kuntaan tms, rnutta he eivit ole
rny6sk66n olleet tyypillisiii yrittiijiii.
YIiL:n mukaisesti hoitajat ovat kui-
tenkin aikaisemmin eleketurvansa
jdrjestdneet, rnikfili he ovat turvaa
hankkineet.
Nyt perhehoitajista on annettu oma
laki, joka on tullut voimaan 1.7.1992.
Samalla on my6s KVTEL:a rnuutettu.

L.7.1992 alkaen perhehoitajalain pii-
riin kuuluvat perhehoitajat tulivat
kunnallisen elikejdrjestelrndn pe-
rusturyan piiriin, vaikka he eivdt
muuten olekaan tyo- tai virkasuh-
teessa kuntaan.

Takautuvia korjauksia uusi laki ei
aiheuta. 1.7.1992 asti perhehoitaja
voi jdrjestd6 elAketurvansa YEL:n
mukaan edell5rttden, ettd h6nell6 on
ollut useita hoidettavia.

On huomattava, ettd uusi laki ei kiel-
l5 tai estd perhehoidon tarjoamista
itsendisend ammatinharjoittaj ana.
Todella laaja ja ammattimainen hoi-
totoiminta voi edelleen tapahtua
YELasemassa.

Asiasta saa tarkemman selon ETK:n
yleiskirjeistd A 28/9L ja A L4/92 ja
lausunnosta 2 5.5. 199 1 (julkaistu).

Ilr-' r"lir ^1 rlr i lii I ru i t ;r.j rrt
Perhep6ivdhoitajat hoitavat toisten
lapsia, ja tdll6in on lgrse normaalista
lasten pdivdhoidosta.

fos ndmi hoitajat ovat ns. yksityisiii
perhepdivihoitajia, mdSrdytyy hei-
d6n vakuuttarnisensa sen mukaan,
rnissd hoito tapahtuu. Omassa kodis-
saan toisten lapsia hoitavat ovat yrit-
tiijiii ja toisten kodissa heiddn lapsi-
aan hoitavat ovat tydsuhteessa ja
kuuluvat TEL:iin (ty6nantajina hoi-
dettavien vanhernrnat).

Kunnalliset perhepdivihoitajat kuu-
luvat luonnollisesti KVTEL:n piiriin.

Lillrsi:t-t ltoittxxt
liittvr,'tit {rrct
Lapsen kotihoidontukea maksetaan
alle kolrnivuotiaan lapsen vanhem-
mille, jos lapsi ei ole kunnan jdrjestii-
rndssii hoidossa.

Lapsen hoitotukea suoritetaan sellai-
sen lapsen vanhemmille, joka sai-
rauden, vian tai varnrnan takia on
vdhintddn kuuden kuukauden ajan
erit5risen hoidon tarpeessa.

Niiihin kahteen tukimuotoon ei liity
vakuuttamisongelmia, koska kysy-
rnys ei ole ansiot5rostd.

Kaikkien kdsiteltyjen tuki- ja hoito-
muotojen vaikutusta hoitajan ase-
rnaan (el6keoikeuteen), jos hoitaja jo
on eldkkeellS, selostetaan yleiskir-
jeessd A 25/90. Hoitoty6 saattaa lak-
kauttaa yksil6llisen varhaiselik-
keen, ty6lgrvyttomyys- tai tyottG
rnyyseldkkeen.

MARKUS PALOMURTO
Eliikw okuutuso sakeyhtid Ilmarisen

lakiosiainososton
lakimies

olla jopa
rnaisesta tulee trEnen
taytyy my6s j
TELvakuutus.

Varnmaipalvelulaki eroaa kotihoi-
dontuesta silt6 osin, ett6 varnmais-
palvelulain rnukaan my6s hoitajana
toimiva perheenjisen pitiiii vakuut-
taa TEL:n mukaan,

T6std hoito- ja tukimuodosta tekee
TELvakuuttamisen kannalta ongel-
mattoman se, ett6 kunnalla on lain
perusteella velvollisuus korvata kaik-
ki avustajasta aiheutuneet kulut
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UUDET OHJEET
ELAKEASIAKIRJOJEN

TT It

SAILYTTAMEESTA

Eldketuruakeskus on yleis-
kirjeellddn uusinut ohieet,jotka koskevat yksityisen
tytieliikejiirjestelmdn el6ke-
asiakirjojen ja tietojen sdilyt-
t6mist6.

Keskeinen rnr.rutos aikaisempiin
vuodelta 1979 oleviin ohjeisiin (yleis-
kirje 20179) on, ettd eldkelaitokset
voivat tallentaa asiakirjoja my6s uu-
den tallennusrnenetelmdn, kuvan-
kdsittellm avulla. Tdlld tavoin ai-
kaansaatu kopio asiakirjasta vastaa
alkuperdisti asiakirjaa kuten nylgri-
sin mikrofilmauksella aikaansaatu
paperikopio.

Uuden yleiskirjeen liitteen6 on sel-
keit esimerkkiluettelot elSkeasian ja
vakuuttamisen kisittel56m liittyvis-
t6 paperiasiakirjoista seki niiden
sdilyt5rsmuodosta ja sdilyt5rsajasta.

Ohjeiden soveltaminen
Uuden yleiskirjeen ohjeita sovelle
taan eldketurvan jirjestdmiseen ja
eldkeasiaan liittyviin asiakirjoihin ja
tietoihin (TEA 25 a S). Eldketurvan
jirjestdmiseen liittyvillii asioilla tar-
koitetaan vakuutusasioita ja fittAji-en lr6tuloasioita. ElSkeasiaan liitty-
vdt tiedot ovat l6hinn6 eldkehake.
rnuksen kisittelyyn, p66t6ksen anta-
miseen tai eldkkeen maksarniseen
liittyvie asiakirjoja.

Eldketurvakeskuksen siiilyttiimiin
asiakirjoihin ja tietoihin sovelletaan
soveltuvin osin sarnaa menettelyd
kuin eldkelaitoksissa oleviin tietoi-
hin.

]os eldkeasiakirjat ja tiedot samanai-
kaisesti kuuluvat verotus-ja kirg'anpi-
toasiakirjoihin, sovelletaan niihin
rny6s vero. ja kirjanpitolainsddddn-
n6ssd annettuja ohjeita ja m66rdyk-
si6 asiakirjojen ja tietojen siiilyttiimi-
sest6.

Asiakirj oj en s eilytysmuoto
Asiakirjat voidaan siiilyttiiE alkupe
rdisind, alkuperiisen muotoisena

taikka niissii oleva tieto sdilytet66n.
Uuden yleiskirjeen liitteend olevas-
sa luettelossa on mainittu kunkin
asiakirjan kohdalla asiakirjan vaati-
ma sdil5rt5rsmuoto.

Alkuperdisasiakirjalla tarkoitetaan
asiakirjaa sellaisena, jona se on el6-
kelaitokselle saapunut. My6s eldke-
laitoksen valmistama ja ldhettdmi
asiakirja, esimerkiksi eldkepSdtos,
on alkuperiisasiakirja.

Alkuperdisen muotoisena pidetddn
asiakirjaa, joka on mikrofilrnaamal-
la tai kuvankdsittelyrnenetelmdllS
taikka muulla vastaavalla menetel-
miillii sfiilytett5r saman muotoisena
kuin se on eliikelaitokselle tullut.
Alkuperdisen muotoisena tallennet-
tu asiakirja voidaan tulostaa uu-
delleen samaan rnuotoon, jossa se
on ollut ennen tallentamista.

|os asiakirjasta sdilytetddn vain sen
sisdltdrnd tieto, tiedon ei tarvitse olla
alkuperiisessti rnuodossa.

Tallennusmeneteknet
Yleiskirjeen tarkoittamia asiakirjo-
jen ja tietojen tallennusmenetelmiS
ovat koneelliset tietovSlineet, mik-
rokuvaus sekd kuvankdsittely.

Koneellisia tietovilineiti ovat rnag-
neettinauhat, rnagneettilevyt tai
vastaavat tietov?ilineet. Niilld voi-
daan siilytt66 vain sellaisia tietoja,
joita piiivitet66n, kuten rekistereitd.

Mikrokuvauksella tarkoitetaan pe-
rinteistd rnikrokuvausta, jolle on jo
olemassa standardit.

Kuvank6sittely on laser-tekniikalla
toimiva menetelmd, jossa alkupe.
riiisen asiakirjan kuvia kdsitell66n
digitaalisessa muodossa. Tissd rne-
netelmissd asiakirja kuvataan ku-
vauslaitteella (skannerilla) tietoko-
neen rnagneettilevylle muistiin, jos-
ta tieto siirret66n ns. optiselle levyl-
le, jossa tietoa sdilytetSdn. Optiselta
levyltd tieto voidaan siirtdd takaisin
kuvaruudulle luettavaksi tai tulos-
tettavaksi alkuperdistd asiakirjaa
vastaavaan muotoon.
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Kuvank6sittelyn ktiytt6mahdolli-
suudet ovat mikrofilmausta laajem-
mat. Arkistoinnin lisdksi kuvankisit-
tely soveltuu toimistot6iden hoi-
tamiseen. Tiill6in optiselle levylle
siirretty6 asiakirjakopiota k6sitel-
lddn sdhk6isesse muodossa paperei-
den sijasta. S6.hk6isess6 muodossa
oleva kuva voidaan my6s siirt66 lin-
jaa pitkin muualla kdsiteltdvdksi.

Ehdot tallennus-
menetelrnien kiiytdlle
Eri tallennusmenetelmien kiyt6lle
on tiukat laatuvaatimukset. Esimer-
kiksi mikrotilmaukselle on olemassa
Suomen standardoirnisliiton anta-
ma standardi SFS 3540. Uudessa
yleiskirjeessi taas on kuvankiisitte
lyn kiiyt6lle yksil6idyt ehdot.

Kuvankdsittely- ja
rnikrofilrnikopioiden
keytto rnuutoksenhaussa
Eldkelaitokset ja Eldketurvakeskus
voivat tietyin poikkeuksin kAftAa
muutoksenhaussa kuvank6sittely-
menetelrniillii ja rnikrofilmauksella
aikaansaatuja paperikopioita vasta-
maan alkuperiisti asiakirjaa.

fos muutoksenhakuelirnillA on tule-
vaisuudessa tekninen valmius ottaa
kuvankdsittel5rmenetelmdlli aikaan-
saatuja asiakirjoja vastaan siihk6i-
sessd rnuodossa, voi mahdollisesti
taryittavan paperikopion tulostami-
nen tapahtua rny6s muutoksenha-
kuelimess6,

Ssyviisti s iiilytetttivtit
asiakirjat ja tiedot
Osa elikeasioihin liittyvistii asiakir-
joista siiilytetdAn pysyv6sti tieteelli-
sen tutkimuksen tarpeita varten.
Niimd asiakirjat tulee siilyttee aku-
perdisind tai alkuperdisessd muodos-
sa mikrofilmattuina.

Aikaisemman ohjeen mukaan tie.
teellisen tutkimuksen tarpeita var-
ten sdil5rtettiin kunkin kuukauden 8,
18 ja 28 pEivii syntyneiti koskevat
asiakirja kaikilta vuosilta. Uuden
yleiskirjeen mukaan riittiii, jos yksi-

tyisess6 ty6eldkej6rjestelmissi sdily-
tetdin O:aan ja S:een p66t$rvien vuo-
sien 18. ja 28. pdivind syntyneitii kos-
kevat eldkepdiit6kset ja niihin liitry-
vdt asiakirjat.

Uutta arkistointimenettelyi voidaan
noudattaa my6s aikaisemmin arkis-
toitujen asiakirjojen osalta.

Muussa kuin
paperirnuodossa
tulevat asiakirjat ja tiedot
Eldkelaitokset saavat tietoja muun
muassa toiselta elEkelaitokselta tai
ty6nantajalta muussakin rnuodossa
kuin paperilla, esimerkiksi magneet-
tinauhalla. Tdll6 tavoin saatuja tieto.ja siiilytetiiiin yleensd sarnan ajan
kuin vastaavia paperiasiakirjoina tul-
leita tietoja.

|os esimerkiksi kuvankdsittelyasia-
kirja siiret66n sdhk6isesti laitokses-
ta toiseen, sdilytetiin n6in saatu asia-
kirja samoin kuin vastaava pape.
riasiakirja.

Asiakirjojen
htivittiiminen
Uusi yleiskirje sisiiltiiii aikaisempaa
tarkemmat ohjeet asiakirjojen hSvit-
tdmisestfi. Paperiasiakirjat hdvite-
t66n joko polttamalla tai silppua-
malla. Mikrofihnit hiivitetiiiin yleen-
si ongelmajdtelaitoksessa. Magneet-
tiset ja optisettallenteet on dernagl'ne-
toitavatai tehtdvd lukukelvottorniksi
ennen hiivittimistii.

Asiakirjojen hivittdmisen toirneen-
panosta vastaa aina eldkelaitos. Tdtd
vastuuta eldkelaitos ei voi siirtiid toi-
selle, esimerkiksi paperinker6ysyhti-
6lle. Sarnoin asiakirjoja hivitettiessd
on huolehdittava stt6, etteivdt ulko
puoliset saa asiakirjoja tai niiden tie
toja haltuunsa.

MARKKU SIRVIO
Eltiketuruokeshuhsen

neuu onta- j a u alu ont ao s oston
apulais o s ast op iidllihkii

Kristina Issakainen

TYoELAKE e2 I 4 2t

s

{

il

,r

i

t*
t

ffiMit!ffi*



Tarja Heinild-Hannikainen Geneveen

Eurooppalaisten
tyontekiioiden

vapaan
liikkumisen

takuunaiseksi

Taria Heinild-Hannikainen on
valittu nyt perustetun EFTA
Surueillance Authorityn pal-
velukseen. Organisaatiosta
kiytetddn lyhennetta ESA.
Uuden organisaation tehtS-
vdnion huolehtia, ettS EFTA-
valtiot noudattavat ETA-so-
pimusta.

Suurin osa n5rt aloittavasta 20 toi-
mihenkil6st6 seuraa vapaan kilpai-
lun toteuturnista. Heinil6-Hannikai-
sella on aivan oma erit5risalueensa:
h6n valvoo, ett6 valtiot huolehtivat
eurooppalaisten mahdollisuudesta
liikkua perheineen vapaasti maasta
toiseen. SyksSm mittaan ESAaan rek-
rytoidaan lis66 henkil6kuntaa.

Tarja Heinil6-Hannikainen on toirni-
nut koko tSr6uransa ajan kansainvd-
listen lysymysten parissa. Valmis-
tuttuaan lakimieheksi hiin opiskeli
kansainvdlistd oikeutta Ranskassa
Strasbourgin yliopistossa. Suomeen
palattuaan hdn aloitti ty6nsd El6ke.
turvakeskuksessa, jossa osallistui
sosiaaliturvasopirnusten valmiste-
luun ja neuvotteluihin seki huolehti
sopimusten toimeenpanon k6ynnis-
tymisesti ja sopirnusten tulkinnasta.

Valille hdn oli vuoden verran ulko-
ministeri6ssii kehitysyhteist;r6osas-
ton palveluksessa, josta Heinil6-Han-
nikainen palasi Eldketurvakeskuk-
seen ETA-prosessin valmistelun
kE5mnistyessi vuonna 1989. Ensirn-
mdisend asiana oli perehtyi Euroo-
pan yhteis6n lains66ddnt66n sosi-
aaliturvan kannalta.

Tarja Heintlti-Hannihainen alotttaa
tAhsii ewooppalaisten aapaan liih-
humisen fir-uaajana Genwessii mar-
r asktrun ahs s a. H (ut s aa mry dh emmin
hahsi hoheg aa, jotka ou at ertkoistuneet
haulutuhs e en j a ty d eliimdn hU WmUk-
siin.
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-My6hemmin osallistuin hallituksen
ETA-esityksen laadintaan ja edustin
Suomen ty6eliikejiirjestelmdd
EFTAn ja EY-komission vdlisissi so-
siaaliturvaa koskevissa neuvotteluis-
sa, Tarja Heinild-Hannikainen ker-
too.

-Vaikka varsinaiset ETA-neuvottelut
ovat jo p66ttyneet, EFTA- ja EY-osa-
puolet tapaavat toisiaan edelleen.
N5rt neuvottelujen kohteena on Eu-
roopan yhteis6n uuden lains66d6n-
n6n sisdllyttdminen ETA-sopimuk-
seen. Olen edelleen osallistunut sosi-
aalialan neuvotteluihin Brysselissi,
vaikka olen timdn vuoden toiminut
6^oi66Ii- io farratraminic+a-iA^-!i aan

kansainvdlisten asiain toimiston
ETA,/EY-juristina.

Haasteellinen
EY-s66nn6st6
-Euroopan yhteis6n sosiaalitunra-
sddnn6st6n tutkiminen osoittautui
todella rnielenkiintoiseksi. Sosiaali-
ja tenreysrninisteri6 kutsui pari vuot-
ta sitten EY-komission sosiaaliturva-
jaoston piiiillik6n Rob Cornelissenin
Suomeen. Vierailullaan hiin piti Elii-
keturvakeskuksessa alustuksen Eu-
roopan yhteis6n sosiaaliturvasidn-
n6st6sti ja niiden merkityksestd,
Tarja Heinil6-Hannikainen kertoo.

Eldketurvakeskuksessa ryhdyttiintim6n jiilkeen selvitt6m66n, rnitd
Euroopan yhteis66n sopeutuminen
vaatii ty6el6kelains66dinn6ltti. On-
neksi kahden maan viliset sosiaali-
turvasopimukset olivat tuttuja ja
perustuvat sarnoihin periaatteisiin,
joten uuden sosiaalitunran koordi-
nointijdrjestelmin valmistelu EFTA-
maiden ja Euroopan yhteis6n vdlille
oli helpompaa. My6s kaikissa muissa
EFTA-maissa: Islannissa, Itdvallassa,
Norjassa, Liechtensteinissa, Ruotsis-
sa ja Sveitsissd ryhdyttiin valmis-
telernaan ETA-sopirnukseen liitty-
mistd samalla tavalla.

-Euroopan yhteisdn s66nn6t eivit
puutu rnink66n maan orlaan sis6i-
seen sosiaaliturvaan. ETA koskee itse
asiassa vain niit6 ihmisid perhei-
neen, jotka p6uransa aikana tekevit
ty6tii useammassa kuin yhdess6
ETA-maassa. Heille sopimuksella on
suuri merkitSrs, Tarja Heinil6-Hanni-
kainen korostaa. Tavoitteena on, ettii
ty6ntekijii tai yrittAjii ja hdnen per-

heensd kuuluu aina jonkun maan
sosiaaliturvan piiriin maasta toiseen
ty6h6n siirtyess66n.

Nyt pemstettu uusi ETA-organisaatio
huolehtii, ettd valtiot noudattavat
ETA-sopimusta ja vapauttavat mei-
d6t liikkumaan ty6n mukaan ;rrnpdri
Eurooppaa. -fokaisessa maassa on
niin rnoninaisia etuuksia, etti niiden
koordinointi vaatii paljon ty6tii, Tar-
ja Heinili-Hannikainen kertoo. 1}o-
elEketurvan sopeuttarninen ETA: aan
on joustavaa, koska sen etuudet pe
rustuvat Euroopan yhteis6ssd totut-
tuun periaatteeseen; sosiaaliturva
perustuu ty6h6n.

Pohjoisrnaisen asurniseen perustu-
van sosiaaliturvan sovittarninen eu-
rooppalaiseen ansiosidor.naiseen so-
siaaliturvaan on vaikeampaa, joten
rnaiden omaa lainsiiiddnt6ii, rneillS
Suomessa muun rnuassa kansan-
elEkelains66.dint6ii, joudutaan
muuttarnaan esimerkiksi siten, ett6
etuus kartfuu Suomessa asumisajan
penrsteella.

T!6eliikkeestti
koko ty6eliimiiiin
ESA tarjoaa Genevessi kahden vuo-
den pituisen tehtdvin. Tarja Heinilii-
Hannikaisen tehtEvdt laajenevat sosi-
aaliturvasta kattamaan koko sen alu-
een, joka koskee ihmisten vapaata
liikkumista. Ihmisten vapaan liik-
kumisen alueeseen kuuluvat vaikka-
pa ty6suojelunorrnit ja tutkintojen
tunnustaminen toisessa ETA-maas-
sa.

Uuden organisaation henkil6kun-
nan valitsee EMA:n sihteerist6std
muodostettu valintalautakunta. -Ke-
t66n suornalaista ei sattunut ole-
maan mukana minua haastattele-
rnassa, Tarja Heinild-Hannikainen
kertoo.

Hdn pohtii kansainvdlisQrmisen
rnerkitystd. ETA-sopimus on todella
laaja kansainvdlinen sopimus. Muu-
tokset koskevat kuitenkin vain ETA-
rnaiden kansalaisia, H6n uskoo, ettd
Suorni ei vedi eurooppalaisia tiinne
t5r6n hakuun, mutta Eurooppa vetdd
puoleensa suornalaisia kielitaitoisia
nuoria koulutettuja ihmisi6. Suo-
meen suuntautuva muuttoliike tu-
lee aivan muualta kuin Euroopan
yhteis6n alueelta tai EFlA-maista.

Kahdenviiliset sopirnukset
rnerkityksett6rniksi
ETA:n piiriin kuuluvien rnaiden kes-
kindiset kahdenviliset sopimukset
rnenettdvdt n5rt suurelta osin merki-
tyksensd, kun ETA-sddnn6t tulevat
niiden tilalle. Esimerkiksi Pohjois-
maiden, Saksan ja Englannin kanssa
on tehty uusia ETA-sopirnusta tdy-
dentiviA sopirnuksia, ja samalla ku-
mottu entiset sopimukset.

Haastattelua tehtdessd Keski-Euroo-
passa on viel6 kesdlomakausi, joten
Tarja Heinild-Hannikainen ei ole vie-
le piiiissyt tarkernmin keskustele-
rnaan rrrrdcsta tviistifin Etr'TA'n rrnl-
vontaviraston toimitalokin on Gene.
vessd vasta rakenteilla.

Heinilii-Hannikainen uskoo, ettii jii-
senvaltioiden kansalaiset tulevat ole.
maan valvonnan t6'rkein tietoliihde,
kun on kysymys ETA-siiiint6jen rikke
rnisesta. |os jiisenvaltio ei noudata
ESA:n antamia ohjeita, asia viedddn
joko nyt perustettavaan EF TA-tuo-
mioistuirneen tai EY-tuomioistui-
[leen. fdlkirnrn6isen arvovalta on
niin suuri, etti valtiot noudattavat
sen pditoksid ilman sanlctiotakin.

ETA-sopimuksen voimaantulo on au-
ki muun muassa siksi, ettii Sveitsin
kansanddnestyksen tulos on ennalta
arvaamaton. Tarja HeinilS-Hannikai-
nen ihrnettelee Suomen ja Sveitsin
eroa. Kummassakin maassa ETA-so-
pimus on parhaillaan parlamenttien
kiisiteltiivdnd. Sveitsin TV:ssii ja leh-
dist6ssii kdsitellidn koko ajan ETAa.
Suomessa eduskunta kdsittelee sa-
maan aikaan ETA-sopimusta, mutta
tddlld sopimuksen merkit5rstd ei end6
kdsitelld tiedotusviilineissS. Kuiten-
kin ETA tuo jo rnukanaan suurelta
osin samat muutokset kuin Euroo
pan yhteisdnj6senyys.
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KU ]}ITOUTU KSESTAKO KATKAISU
TYOffiMYYDELLE?
Alentu n ut tytilryky, m utta vie-
lii hyvii terueydentila, ei mi-tddn pitkdaikaissairautta.
Ndin miiritellen kuntoutuk-
sen tarpeessa oli viisi pro-
senttia LEL-tytintekijoisti,
jotka osallistuivat kuntoutus-
kyselyyn ja varhaiskuntou-
tuskokeiluun.

LEL Ty<ielikekassan tutkijoi-
den mukaan ryhmi on kun-
toutustoimille soveliain. On-han varhaiskuntoutuksen
keskeisenS ajatuksena aloit-
taa tytikykye saiilyttiiv5t toi-met mahdollisimman var-
hain.

Tutkimus antaa tukea eri-
tyyppisille kuntoutustoimille
tytikyvyn yll6pitAmiseksi ja
tydlryvyttttmyyskierteen kat-
kaisemiseksi.

Alkuvuodesta valmistuneen tutki-
rnuksen ovat tehneet tutkirnuspdEl-
[kk6 Peivi lcirw, erikoistutkija Kari
Hrinninen ja apulaisylilEiiikEiri JukkaKiaehiis. T\rtkirnukseen osallistui
3800 maatalous-, metsii-, rakennus-
ja satamaty6ntekijiiE yhdeksdstd eri
yrityksestE, jotka olivat rnukana LEL
Tldeliikekassan varhaiskuntoutus-
kokeilussa vuosina 1990 - 1991.

Kysel5m vastausprosentti oli 72,5.
Yhdeks6lli lgrrnmenestti pohjakou-
lutuksena oli kansa- tai peruskoulu.
Runsas kolmannes oli vailla ammat-
tikoulutusta. Vastaajat olivat olleet
ik66nsd nihden pitk66n LELalojen
t6issii ja olivat keski-idltiiin 4Gvuoti-
aita.

T\rtkimuksen tavoitteena oli selvit-
166, rnillaiseksi ty6ntekijdt kokevat
ty6lcykJrnse ja kuntoutustarpeensa
seki mink6lainen yhteys ty6nteki-jiin terveydentilalla, ty6oloilla ja
elintavoilla on n6ihin. T\rtkimuksel-
la haettiin rny6s tietoa kuntoutuksen
jatkotoirnien tueksi.

Varhaiskuntoutuksena pidet66n eri-
laisia toimenpiteitE, jotka auttavat
tydeliimtissii olevia sfiilyttiimiinn ty&
ja toimintakylqrnsfi.

Kuntoutuksella
rnahdollisuutensa
T\rtkimus antaa tukea erityyppisille
kuntouttaville toimille ty6lqryyn yl-
ldpitdrniseksi. Tutkijoiden mielestd
sekd ty6ntekijii ett6 ty6njohto ja
t5r6nantaja voivat yritttiti katkaista
heikkenevin ty6lqf vlm kierrettii.
* ffisisen kunnon - lihaskunnon ja
hapenottokyv5m - ylliipitiminen ja
parantaminen on tarpeen erit5risesti
fyysisesti vaativissa t6iss6. T!6kuor-
rnitus ei takaa hlruiiii kuntoa.
* Liikuntaa harrastaneiden joukossa
todettiin, etti mitd enemmdn ihmi-
nen harrasti liikuntaa, sitd vihern-
mdn hinellS esiintyi tuki- ja liikunta-
elinten oireita.

* Liikunnalla saattaa olla myonteistd
vaikutusta rny6s henkisen kuorrnit-
tuneisuuden laukaisussa.

* F)6rsisti kuormitusta viihentivSt
t5zomenetelrndt ja joustavuus ty6tah-
dissa ovat tiirkeiti erityisesti ik6Snty-
vdn ty6ntekijiin tyokJ.'ryn siiilyttii-
misessS. Tdrkedii on my6s vdhentiiii
tapaturmavaaraa.
* T!6n organisointiin ja tyonjohdon
menettel5rtapoihin kannattaa kiin-
nitt66 huomiota, kun pyrit66n ehkdi-
sernddn ennenaikaista ty6lgrvyn ale-
nemista. T!6paikan sosiaalinen il-
mapiiri ja esimiesten toimintatavat
saattavat olla yhtii tdrkeitd kuin fyy-
siner tydympiiristo ja tyoergono-
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* Hyv6n ammattikoulutuksen saa-
neilla ty6ntekij6ill6 oli vdhemrndn
ty6kylcyongelrnia kuin heikommin
koulutetuilla. Koulutus saattaa antaa
taitoa suoriutua ty6stii kuormitusta
vdhent6vdll6 tavalla. T6mii korostaa
jatko- ja tiiydennyskoulutuksen mer-
kitystti sellaisilla aloilla, joilla perus-
koulutuksen taso on heikko.

Varhaiskuntoutuksen
tanzetta suhteellisesti
eniten metsureilla
Sellaisia, jotka ilmoittivat ty6kylgrn-
sd alentuneen, mutta joiden tervey-
dentila oli viel6 hyv6, oli suhteellises-
ti eniten metsureissa. Heist6 seitse.
miin prosenttia kuului ryhmtiiin,joka luokiteltiin mahdolliseksi var-
haiskuntoutuksen kohderyhrniiksi.
Tiihiin ryhm66n kuului kolme pro-
senttia rakennustSr6ntekij6istii, viisi
prosenttia satama\r6ntekijdistti ja
kaksi prosenttia puutarhaty6nteki-
j6istii.

Miehillii varhaiskuntoutuksen tar-
vetta oli enemmin kuin naisilla. Yli
4S-vuotiaista miehisti tiihfin ryh-
m5.6n kuului 15 prosenttia.

Alentunut ty6kylcy hyviin terveyden-
tilan ryhmdssd oli selvisti yhteydes-
sd ty6n fyysiseen ja psyykkiseen
kuormittavuuteen. Tydlqnryn alene.
mista selittivEt t6ss6 ryhmdssd huo-
no fyysinen kunto, ty6n vdhdinen
mielenkiinto, kiireinen tyotahti, kes-
kushermoston rasitusoireet ja so-
siaalisen tuen puute tydssti.

Ty6kylry selvdsti alentunut
14 prosentilla miehistii
Kysyftdessi t6minhetkistA ty6kykye
ilmoitti 14 prosenttia miehistd ja yh-
deksdn prosenttia naisista sen alen-
tuneen selvisti. Kolrne prosenttia
miehist6 ja kaksi naisista oli mieles-
tiiiin ty6lqrvytt6rni6 nylgriseen t5ro-
h6ns5.

Yli SO-vuotiaista miehistd kolman-
nes ja naisista viidennes ihnoitti tyo
kylqrnsi selvisti heikenneen. Naisis-
ta rakennusty6ntekijiit ja miehistd
metsurit kokivat ty6lqykJrnse muita
heikommaksi. Tosin alojen vdliset
erot olivat pieni6.

TyttlCyLy oli selvEsti yhteydessi hei-
kent5meeseen terveydentilaan ja
ty6n kuormittavuuteen. Sdryt ja
stressioireet seki ergonomiset puut-
teet heikensivdt ty6kykyii. Siti selitti-
vdt my6s kiireinen ty6tahti, yksin-
ty6skentely, tapaturmavaara, t5r6n

rnielenkiintoisuus, ty6\4rtyviiisyys
yleisiin ty6jirjestelyihin ja esirnies-
ten tuki.

T\.rtkijat arvioivat, ettii ty6n korkeat
fyysiset vaatimukset ja siti tekev6n
ihmisen suorituskyky voivat joutua
ristiriitaan, jota ikEdntyminen ja kii-
reinen ty6tahti korostavat. fos viel6
koulutuksen antamat ammatilliset
valmiudet ovat heikot eik6tyonjohto
tue riittiv6sti, ristiriita lisiSntyy.
T!6ntekijd kokee tilanteen psykofyy-
sisend rasittuneisuutena ja alentu-
neena ty6kykJrna.

Nylgrisessd ty6ssii arvioitiin jatketta-
van keskimddrin S5-vuotiaiksi. Nuo.
remmat ty6ntekijiit uskoivat jaksa-
vansa ny\risessd t5r6ss66n lyhyern-
mdn aikaa kuin vanhemmat, Vain
kuusi prosenttia kaikista vastaajista
uskoi jatkavansa t5r6ss66n yli 60-vuo.
tiaiksi.

]oka kolmannella tutkituista oli yksi
tai usearnpia pitkiiaikaisia sairauk-
sia. Sairaudet listitintyiviit i6n myotd.

Liitikinnillistii kuntoutusta
ja ffsikaalista hoitoa
toivottiin runsaasti
Lddkinnillisti kuntoutusta toivot-
tiin runsaasti ja sen suosio lisiiiintyi
iiin kasvaessa. Yleistd terveydentilan
selvittelyd toivoi 50 - 40 prosenttia
tutkimukseen osallistuneista. Sitii
toivottiin paitsi kuntoutuksen my6s
ty6terveyshuollossa koettujen puut-
teiden takia.

Niistd miehistd, joiden ty6kylcy oli
heikko, 58 prosentLia esitti liiiikin-
ndllisen kuntoutuksen toimia ja kol-
mannes sekd lddkinndllisen ettii arn-
rnatillisluonteisen kuntoutuksen
tarvetta.

Stressin laukaisemiseen tdhtSSvdii
hoitoa tarvitsi rnielest66n joka lgrm-
menes vastaaja.

Ammatillista kuntoutusta toivottiin
vihemmdn kuin liikinndllist6. Arn-
matillisen kuntoutuksen ja ty6olo-
suhteiden muutoksiin oltiin val-
rniirnpia nuoremmissa ik6ryhmiss5.
Nuorernrnat suosivat alctiivista voi-
maharjoittelua. Vanhemrnissa ikd-
luokissa toivottiin enernrnin fysi-
kaalista hoitoa.

Kuntoutusesirnerkkej 6 :

T.R. 24vuotias rakennusrnies

Hdn on tyoskennellyt viisi wuot-
ta sementtivalujen korjaus- ja
paikkaustyossS. T}z6 on ajoittain
kovin p6lyist6. Hiin sairastui kes-
kivaikeaan astmaan jo kouluids-
s5. Varhaiskuntoutuskokeilussa
hiin haki kuntoutusta tiismentS-
mdttd, millaista etuutta haki.
LEL Tlz6eliikekassa ohjasi hdnet
arnmatinvalinnanohj auks een,
jossa laadittiin teknillisen op-
pilaitoksen rakennustekniikan
linjan kdymiseen tdht66vd kun-
toutussuunnitelrna. Haki ja piiii-
si kouluun, jonka on aloittanut.

E.M. 5O-vuotias tasoitemies

Hiinelld on ollut pitkdaikainen
yldraajaolkavarsioireyhtSrmd ja
olkaluun sivunastan tulehdus.
HdnellS on paljon kddet hartiata-
son ylSpuolella ty6skentelyd.
LEL Ty6eliikekassa ohjasi hiinet
ensin erikoisliiiikiirin tutkimuk-
seen ja sen jdlkeen aktiiviseen
niska-hartiaseudun kuntoutuk-
seen (HlKl-kurssi). Kurssin aika-
na lihasvoimat ja nivelten liik-
kuvuudet paranivat selviisti.
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Pohjoismaiset asiantuntijat Turussa:

I nteg raatio ia tyottomyys
sosiaal itu rvan peehaastaiat

o

v

Euroopan yhdentyminen
asettaa pohjoismaiselle hy-
vinvointivaltiolle ja sosiaali-
vakuutukselle aivan uuden-
laisia haasteita. Uhat eivAt
tule kuitenkaan pelkdstSSn
ulkoapdin; mycis kotimaan
kasvava ty<itttimyys voi vaa-
rcntaa nykyisentasoisen so-
siaaliturvan.
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Muun muassa n6m6 ajatukset herit-
tivit keskustelua T\rrun pohjoismai-
sessa sosiaalivakuutuskokouksessa
kesdkuussa. Kokouksen yleisteema-
na oli Pohjoismainen sosiaalivakuu-
tus ja kansainv6linen yhteisty6.

EY muokkaa
sosiaalivakuutusta
Euroopan sis6isten rajojen avautu-
minen muolirkaa voirnakkaasti poh-
joismaista sosiaalivakuutusta, en-
nusti valtiofleteen tohtori Olli Kan-
gas esitelmdssEdn. Kankaan arvion
mukaan muutospaineita aiheutta-
vat etenkin taloudelliset tekijit sek6
verotuksen yhdenmukaistarnispai-
ne.

-Kdynnissi oleva yhdent5rminen on
luonteeltaan ldhinnd taloudellista.
Tdsti syystd juuri taloudelliset teki-
jit asettavat pohjoismaiselle sosiaali-
politiikalle suurimmat sopeuturnis-
haasteet. NEmd ep6suorat talousteki-
jet ja taloudellisten edellytysten
rnuutturninen saattavat vaikuttaa
pohjoismaiseen sosiaalipolitiikkaan
jopa enernrndn kuin EYdirektiivit,
arvioi Kangas.

Olli Kangas on tehnyt sosiaalitur-
vaan liittyvid kansainvdlisid vertai-
luja T\rkholman yliopistossa. Vertai-
lujen pemsteella Kangas allekirjoit-
taa senyleisen kisityksen, etti nylgri-
nen pohjoismainen sosiaalivakuu-
tus on yleiseurooppalaista rnallia
kattavampi. Siksi pohjoismainen so-
siaaliturvamalli joutuu rajojen
avautuessa kovalle koetukselle.

Kankaan arwion mukaan integraatio
rnuovaa pohjoismaista sosiaaliva-
kuutusmallia niin, ett6 se lfihenee
sekd keskieurooppalaista etti libera-
listista sosiaalivakuutuskdytdnt6E;
julkisen vallan osuus sosiaaliturvan
jdrjestdrnisessi pienenee, vapaaeh-
toisten lisdvakuutusten rnerkiQrs
kasvaa ja ansaintaperiaate astuu
kansalaisuuden tilalle etujen saarni-
sen pemsteeksi.

My6s lgrtkenti maksettujen maksu-
jen ja saatavien etujen vdlillS tulee
entisti selvemm6ksi, ennusti Kan-
gas. Kankaan mukaan esimerkiksi
Suomessa ja Ruotsissa vallitseva pe-
riaate, jonka mukaan kansaneldk-
keen saa pelk6n maassa asurnisen
perusteella, tulee todenndk6isesti
mu_utfu maan yhdentyrnisen edist5r-
essa.

-Sindnsd EY:n direktiivit jEittiivit
kunkin maan omaksi asiaksi, rniten
jiirjest66 sosiaaliturvansa, Kangas
kuitenkin rnuistutti.

My6s sairausvakuutusjdrjestelmd on
Kankaan arrrion rnukaan yhdenty-
vdssd Euroopassa kovilla. Nylgrinen
korvaustaso on Pohjoismaissa sel-
v6sti korkeampi kuin Keski-Euroo.
passa, ja etujen heikennyspaineet
ovatjo aistiltavissa.

T)6tt6myys uhka
sosiaalitunralle
Kotirnaan ennitysty6tt6myys saat-
taa sekin uhata sosiaaliturvaa. On
yh6 vaikeampaa perustella esimer-
kiksi tasokkaan el6ke ja sairausva-
kuutuksen tarpeellisuutta, kun sa-
dattuhannet ovat kokonaan vailla
ty6t6, huornautti Olli Kangas.

Kankaan mukaan EY-maista saadut
kokernukset osoittavat, ettd korkean
ty6tt6myyden rnaissa on ty6tt6-
m5r5rskorvauksillakin tapana pienen-
ty6. Esirnerkiksi Tanskassa korvauk-
set ovat pienent5rneet selvtisti verrat-
tuna 197Gluvun puoliv6liin.

Suornalainen sosiaaliturvajdrjestel-
md voi tuskin vielti pitkiitin aikaan
truokaista helpotuksesta; Kangas
rnuistutti, ett6 kerran huippuluke
miin nousseen ty6tt6rnyyden pa-
rantaminen on ollut monissa maissa
varsin vaikeaa. Usein on lakattu ko-
konaan yrittiirniistti.

-Esirnerkit osoittavat, ett6 hallitukset
ovat yksinkertaisesti antaneet perik-
si korkean t5r6tt6rnyyden edess6. On
sopeuduttu ty6tt6myyslukuihin, jot-
ka eivdt aiemrnin olisi olleet hyvtik-
syttiiviii, Kangas sanoi.

Sosiaalitunrankin
reagoitava suhdanteisiin
T!6tt6myys on pahin suhdanneon-
gelma: samaan aikaan kun valtion
tulot pienentyvit, kulut kasvavat.
Nylqrisentasoinen sosiaaliturva saat-
taa olla vaarassa, jos tdtd ongelmaa ei
pystyte ratkaisemaan. Ndin arvioi
valtiotieteen tohtori Markku Lehto
sosiaali- ja terveys5ninisteri6stfi.

Lehto tarjosi ratkaisuksi ongelmaan
joustavaa sosiaaliturvajirjestelmdd,
joka tr<ykenisi reagoimaan suhdanne-
vaihteluihin. Yksi tapa toteuttaa aja-
tusta k6ytinn6ss6 olisi uudenlainen
t5r6tt6myys- ja suhdannemaksu, jota
maksaisivat suhdannevaiheesta riip
puen joko ty6nantajat tai tyontekijiit.

-Idea on se, etti lom ty6tt6myys pie
nenee tiet5rn tason alle, ty6nantaja
alkaa maksaa suhdannemaksua, ja
rnaksu varastoidaan larnan varalle.

Sosionli-
aakuutus-
hohnu^s
heriisil\rhnn
kolmisen-
sataa
alan
osian-
tuntijaa.

*,' qyo,,o,I;;;:"ntti yrittdh tie-
tyn rajan, alkavat ty6ntekijdt maksaa
ty6tt6myysmaksua, jolla katetaan
tydtt6myyden kasvusta koituvat kus-
tannukset, Lehto selvitti.
-Maksulla olisi myos epdsuora vaiku-
tus: se ehkdisisi ty6markkinoiden
ylikuurnenernista ja pitdisi ty6n hin-
nan jirkevdllS tasolla, huomautti
Lehto.

foustavuutta rnyos
elikkeellejiiiintiin
Markku Lehto kaipasi joustavuutta
rny6s eldkejdrjestelmddn. My6s sen
tulisi hiinen mielestdiin pystyd mu-
kauturnaan erilaisiin suhdanneti-
lanteisiin.

Kun tyollisyystilanne on huono ja
Qr6voimaa on tarjolla yllin kyllin,
iSkkdiden ja huonokuntoisten tyon-
tekij6iden eldkkeellejiidntiii tulisi
Lehdon rnielesti helpottaa. Kun tyG
voirnan kysyntii jdlleen kasvaa, voi-
taisiin satsata enemmdn lr6ntekij6i-
den kuntoutukseen.

Eri vaihtoehtojen houkuttelevuutta
Lehto siiiitelisi yksinkertaisesti
etuuksien tasoa muuttelemalla; Leh-
don mielestd vallitsevan tyollisyysti-
lanteen tulisi vaikuttaa rny6s sosiaa-
lietuuksien tasoon.

Lehto asetti kyseenalaiseksi my6s
koko varhaiseldkejirjestelmdn tar-
peellisuuden. -Kun tavoitteena on
eldkkeellejddnti-iin nosto, tarritaan-
ko yleensii erillistd elikejdrjestelyd,
jonka ehdot ovat ty6lgrvytt6myys-
eldkkeen ehtoja lievemmdt, kyseli
Lehto.

.Se, joka ei hyvdksy sosiaalipolitiikan
tietoista sopeuttamista suhdanne-
politiikkaan, saa pian huomata, ett6
sopeuturninen on todellisuudessa
tapahtunut vieldkin tuskallisemmal-
la tavalla, Lehto maalaili.

Kir si- M arj a P er iikylii
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VAKO:n priit6ksiri

U LKOMAANTYON LUONTOISE DUT
ELAKEPALKASSA

Pticitds n:o 16 1 5 / 9 1 / 62 1.
Postitetfi,r 10. 3. 1992.
ETK:n tietopankiss*

Eldkepalkkaa m66rdttdessE
ty6ansion m66rd lasketaan sa-
mojen perusteiden mukaan
kuin veron ennakkoa pid6-
tettdessA. Luontoisedut ote-
taan huornioon verohallituk-
sen vahvistamien perustei-
den mukaan. Lains66tdjd onjiittiinyt lainsoveltajan tule-
maan toimeen ndilld ohjeilla
my6s silloin, kun lgrsSrmyk-
sessd on ulkomailla tehty ty6.
Hiljakkoin on ollut ensim-
mdistd kertaa VAKO:ssa asti
kdsiteltdvdnti kysymys ulko,
maant5r6ssd saatujen luontois-
etujen arvioinnista.

Taustatiedot

tava huomioon luontoisedut
eli asunnosta ja autosta t5r6n-
antajalle koituneet kustan-
nukset, pEivirahat sek6 per-
heen matkakulujen korvauk-
set.

VAKO:n piitit6s
VAKO katsoi, ett6. X:n ty6nan-
tajaltaan saarna asuntoetu ja
autoetu tulee lisdtE hinen el6-
kepalkkaansa. Asuntoedun ar-
vona tulee ottaa huomioon
4 000 markkaaja autoedun ar-
vona 1 500 rnarkkaa kuukau-
dessa. Piivdrahaa X on saanut
verohallituksen verovapaaksi
mddrdksi vahvistamissa puit-
teissa, joten eldkkeen perus-

elinkustannuksissa, asema-
maan kenties korkea inflaatiojne. T)6h6n liittyy usein
my6s erityiskustannuksia, jot-
ka ty6nantaja korvaa. Miki on
ty6stii maksettua palkkaa, mi-
ki taas kustannusten korvaus-
ta, saattaa olla hyvinkin tul-
kinnanvaraista.
Luontoisetujen
arwiointi
Eldketurvakeskuksen el6ke-
palkkaa koskevassa yleiskir-
jeessd (A 8/90) on annettu oh-
jeeksi, ettd ulkomaantyon eI6-
kepalkassa otetaan huomioon
my6s luontoisetujen arvo kus-sakin yksittdistapauksessa
erikseen ottaen huomioon
Suomessa noudatettavat pe
riaatteet.

luontoisetujen arviointiin. Ve-
rohallituksen p6.6t6kset luon-
toisetujen laskentaperusteista
eivdt koske ulkomailla saatuja
luontoisetuja. Perusteet eivdtsiten sellaisinaan sovellu
my6sk66n eldkepalkkaa md6-
rittdessi, koska ne pohjautu-
vat Suomen olosuhteisiin. Ve.
rohallituksen vahvistarnia
m66ri6 tulisi kuitenkin yleen-
sd pitiiii kattona arvioinnissa.

Asuntoetu
Varsinkaan lyhyillti ty6ko-
mennuksilla ei ty6nantajan
kustantama asunto ole tdysin
rinnastettavissa palkkaetuna
saatuun t;r6suhdeasuntoon

Iohtoptitit6kset
VAKO:n piiiit6ksestii lienee lu-
pa lukea ainakin se, ettd vero.
hallituksen vahvistamia luon-
toisetujen laskentaperusteita
ei tarvitse sellaisenaan nou-
dattaa, kun rn66rdtddn eldke.
palkkaa ulkornailla suorite-
tusta \r6stii.

X:n oma laskelma asunnosta
palveluskuntineen aiheutu-
neista kustannuksista oli
10555 mk/kk ja auton ja sen
kuljettajan kustannuksista
5778 mk/kk. VAKO puoles-
taan harkitsi oikeaksi lis6t6
elSkepalkkaan asuntoetuna
4000 mk/kkja autoetuna 1 500
markkaa kuukaudessa.

vaa palkkaaja
naispalkkaa"

teena.

Sikdli kuin
Velee IaamrseSSa

nalle, olis
vakuutettuja kohdeltaisiin
mahdollisimrnan yhdenver-
taisesti tekivdtpfl he sitten tyG
tdnsii kotimaassa tai ulkomail-
la. |o pitkiiiin on pyrkimykse
nd ollut saada poistetuksi ul-
komaant5ron eldkepalkan sat-
tumanvaraisuus rnuuttamal-
la lainsdiidiint66 siten, ett6 eld-
kepalkkana pidettdisiin sit?i
palkkaa, mikd vastaavasta
tyosti olisi Suomessa makset-
tava. Asia on wireilli sosiaali-
j a terveysrninisteri6ssii.

HELENA TAPIO
Eliiketur-u ahe shuhs en

lahisosaston
apulais o s ost op diillihhti

syntynyt. Matkakorvaukset
ovat kulukorvauksia eivdtk6 Kun ty6nantaja kustantaa ul-
siis palkkaan eiki eldkepalk- komaankornennuksella ole- Kuten huomataan, X:n eliike.
kaan kuuluvia ansioita. van ty6ntekij iin asumisen ase. palkka rnuodostui ndin ollen

l6.hes samaksi kuin se "koko-

taksi otettavaa ansiota ei ole Suomessa.

Ulkornaanty6n
el6kepalkka
vittavan. Tlr6nantajan tulee il-
moittaa eldkepalkaksi se to.
dellinen palkka, jonka hin on
ty6ntekijiilleen maksanut. T6-
rnii koskee rny6s ulkomailla
tehty?i ty6tii.

naispalkka", joka hdnelle oli
sovittu rahana maksettavaksi.

tannukset tai maksamalla h5- Ratkaisu tuntuu kohtuullisel-

marnaassa joko antarnalla tdl-
le asunnon korvauksetta kiiyt-
t66n, korvaarnalla vuokrakus-

nen hotellimajoituksensa, on ta, koska tuo summa sopija-
jiirjestelyssii sarnoja piirteitii puolten yhteisesti hyviiksy-
kuin kulukorvauksen maksa- mdnii vastannee Suomessa

nellS oli aluksi omakotitalo, Laki ei salli eldkepalkasta so-

X oli ty6skennel\rt projekti-
piiAllikk6nii Oy:n palvelukses-
sa Sri Lankassa, [6nantajankustantamana asuntona he-

jonka vuokra oli 4 600 mk/kk.
Sehko- ja puhelinlaskut rnak-
soi ty6nantaja. Talossa asui
my6s kaksi rnuuta Oy:n palve-
luksessa olevaa henkil6ii ja
vdliaikaisesti muiden yrrtys-
ten henkil6sto6. Palvelusv6-
keii oli
palkan
mtn

lut,clivat 500

X:lld oli kiiyt6ssiiin my6s auto
kuljettajineen. Palkkatodis-
tukseen ty6nantaja oli mer-
kinnyt autoedun arvoksi 2 500
markkaa kuukaudessa.

Rahapalkaksi X ja Oy olivat
sopineet L5 24A mk/kk Siita
ty6nantaja ilrnoitti TELpal-
kaksi 10 748 markkaa, 5 000
markkaa maksettiin pdivdra-
hana asemamaahan ja 1 500
markkaa Suomessa palkan-
maksun yhteydessi. T!6nan-
taja suoritti rahakorvauksen
paitsi X:n itsensd lomamatka-
kustannuksista Sri Lankan ja
Suomen vdlill5, rny6s h6nen
perheensd matkasta Sri Lan-
kaan.

misessa,Asuntokustannukset vastaavasta tydstii maksetta-
asemamaassa ovat tavallaan sanottua "koko-
ty6rnatkasta aiheutuneita yli- kd5rtettiin my6s
m66rdisi6 kustannuksia, X:n vuosilomapalkan perus-

neljd henkil66, joiden tllkornaant5r6n palkkaukseen
Oy maksoi. My6hern- vaikuttavat rnuun muassa

kustansi X:lle erot Suornen ja asemamaan Toisaalta asunto pal
ku- olosuhteissa, verotuksessa Ja

ei symt5risi, jos tydntekijii
kentelisi Suornessa.

joita
tyos-

usein my6s tyo-, edustus- ja
vierastiloina. Edustava asunto
palveluskuntineen on rnonis-
sa maissa vdlttdmdt6n jo yhti-
6n imagonkin kannalta. Ke-
hitysmaissa yleensi edellyte-
t56n, ett6 rnaahan tulevat ul-
komaalaiset ty6llistiiviit pai-
kallista viest66 ja palvelus-
kunta seuraa talon mukana
tarvittiinpa sit6 tai ei.

Tdllaisen "ylisuuren" asun-
non huornioon ottaminen eld-
kepalkassa asuntoedun vero-
tusarvon tai todellisten kus-
tannusten mukaisesti ei ole
perusteltua, Palveluskunnan
palkkaamista puolestaan ei
liene lainkaan tarkoitettu vas-
tikkeeksi ulkomaille l6hete-
tyn p6ntekijiin tydstii.

elikepalkan mAd-j66 sijaa harkin-
i suotavaa, ettd

Xvaati rnuun muassa, ettii hii- Tdll6 lausumalla on tarkoitet-
nen eldkepalkassaan on otet- tu jtittiiii viiljyyttii \rseisten
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VAKO:n pAitoksiri

RAKE N N USALALLA TOI M IVA
AUTON KULJETTAJA LE L : IIN

Pddtds n:o 6184 /90/3674.
Postitetfit 10.1.1992.
WK:n tietopcwtkissa

-
Yhti6 oli yksik6ittdnyt toimin-
taansa suuressa m66rin erilli-
siin tulosyksik6ihin. Vaikka
yhti6n erillisess6 tulosyksi-
k6ssd suoritettava ty6 (auton-
kuljetus) sindll66n olisikin ol-
lut TEL:n piiriin kuuluvaa, so-
vellettiin siihen LEL:a, koska
koko yhti6 oli luonnehdittava
rakennust5r6nantajaksi, jonka
palveluksessa tapahtuva kul-
jetustyd on LEL:n piiriin kuu-
luvaa rakennusty6tii.

Vakuutusoikeuden
ratkaisu
X Oy:n pddasiallinen toimiala
on rakennustoimen harjoit-
taminen. Koneyksikk6 on
kuulunut Teollisuus- ja liike-
rakentamisen ryhmiiin, joka
on rakennustoiminnasta vas-
taava yksikk6. Mainittu ryh-
md sekiX Oy:n Helsingin seu-
dun ryhrnd ovat yhdisfmeet
1.1.1990 uudeksi yksik6ksi ni-
melt66n YX. Koneyksik6n kul-
jetuspalvelut kohdistuvat X
Oy:n omille yksik6ille eikd se
myy kuljetuspalvelujaan ul-
kopuolisille. Koneyksik6n au-
tonkuljettajat kuuluvat raken-
nusalan tydehtosopimuksen
piiriin. X Oy:tii on pidett6v6
rakennusQr6nantajana ja ko-
neyksik6n suorittamat kulje
tukset ovat suorassa yhteydes-
sd varsinaiseen rakentami-
seen. Asiassa esitett5r5rn selvi-
tykseen ndhden on katsottava,
ettd X O5r:n koneyksik6n au-
tonkuljettajiin on sovellettava
LEL:a.

My6s eldkelautakunta ja Elii-
keturvakeskus olivat pAaty-
neet asiassa samaan lopputu-
lokseen.

Perrrstelut
muutoksenhaulle
Asiassa muutosta hakenut el6-
kelaitos kiinnitti asiassa huo-
miota seuraaviin seikkoihin.

X Oy on osa suuresta konser-
nista. Autonkuljettajat ovat
yhti6n koneyksik6n palveluk-
sessa. Koneyksikkd ei kuulu

X:n rakennustoiminnasta vas-
taavien osien alaisuuteen,
vaan yhti6n organisaatiossa
koneyksikk6 on alistettu suo-
raan yhti6n ylemm6lle johdol-
le. Kaupparekisteritietojen
rnukaan X:n toirnialaan kuu-
luu paitsi talonrakennustoi-
minta my6s muun muassa
rakennustoimintaan liittyve
teollinen ja tuotannollinen
toirninta sek6 ndihin liitfyvd
muu toiminta. El6kelaitoksen
mielestd X:n voidaan katsoa
harjoittavan rakennustoirnin-
taa vain hyvin laajasti 5rmm6r-rettyn6. Yhti6n toiminta-aja-
tuksena ei ole pelkkii raken-
taminen, vaan laajernrnin
kaikkinaisen rakennustoi-
rnintaan liittyviin teollisen ja
kaupallisen toirninnan har-
joittaminen. Elikelaitos ei pi-
tinyt X:iiii sellaisena raken-
nusliikkeend, jonka kaikkien
ty6ntekij6iden voitaisiin kat-
soa kuuluvan LEL:n piiriin,
kuten pienernpien rakennus-
liikkeiden kohdalla voidaan
katsoa.

Eliikelaitoksen mielestd ty6s-
kentelyyn sovellettavaa el6-
kelakia ei tulisi ratkaista sen
pemsteella, onko suuri t5r6n-
antaja yhti6ittiinyt moninai-
sen toirnintansa erillisiksi ty-
tiiryhtidiksi vai onko se yksi-
k6itt6nyt sen omiksi yksik6ik-
seen sarnan yhti6n puitteissa.
TEL:n ja LEL:n vdlinen rajan-
veto tulisi, kuten yleensiikin,
ratkaista kunkin ty6ntekij6n
pddasiallisen ty6skentelyn pe-
rusteella.

Kuljetusyksik6n ty6ntekijiit
eivdt osallistu mitenkidn var-
sinaiseen LEL:n piiriin kuulu-
vaan rakennust5r6h6n ja he
ovat kuljetusyksik6n tyonjoh-
don alaisia. Ajokalustolla ei
my6sk66n rnerkittivdssii
m66rin kuljeteta rakennus-
rnateriaalia tai maa-ainesta,
vaan kuljetukset ovat etuptids-
sd koneiden ja laitteiden siir-
toa seki rakennustyornaiden
huoltoajoa.
Muutoksenhakija totesi
my6s, ett6 eliikelautakunnan
p65t6ksen mukaan sovelletta-
va eldkelaki ratkaistaan hei-
din ornasta ty6st6dn t6ysin
riippumattornan seikan, yh-
ti6rakenteen, pemsteella. Kei-
notekoisena voidaan pit66
ratkaisua, jossa X:n kone-
yksik6n autonkuljettajia pide-
t66n LEL:n piiriin kuuluvina
vain sen vuoksi, ett6 heidSn
ty6nantajansa palveluksessa
on my6s rakennust5r6rniehid.

Lopputulerna
Eldketurvakeskuksen "LEL:n
soveltamisala" -kirjasessa on
soveltarnisohjeet TEL:n ja
LEL:n vdlisestd rajanvedosta.
Siind todetaan, ett6 tyoala
rniidritellitin yleensi sen t5r6n
perusteella, jota ty6ntekiji te-
kee. Till6in on kuitenkin otet-
tava huomioon tyonantajan
ko. toiminnan tarkoitus. Esi-
merkiksi rakennust5r6tii voi-
vat tehdi sellaiset t5r6ntekijiit,
joiden tehtivdnd on rakenne.
tun alueen raivaarninen tai
rakennusaineen kulj ettami-

nen. TSlldin ty6n vd.lit6n yhte
ys toiminnan pS6tarkoituk-
seen ja t5r6nantajan toirniala
saattavat ratkaisevasti vaikut-
taa toimialan miiiirittelyyn.
Epiiselviss6 tapauksissa huo-
rniota on kiinnitett6vd my6s
ty6sopirnuksen sisdlt66n.

Kdsiteltdvdssi tapauksessa X
harjoitti pdd.asiassa rakennus-
toirnintaa, joten VAKO:lla oli
perusteet luonnehtia ty6nan-
taja rakennusty6nantajaksi.
Kuljetusty6llii oli my6s vdli-
t6n yhteys X:n pddtarkoituk-
seen ja kun autonkuljettajat
kuuluivat rakennusalan tyG
ehtosopimuksen piiriin, voi-
daan katsoa, ettd VAKO:n rat-
kaisu oli sopusoinnussa
ETK:n soveltamisohjeiden
kanssa.

ETK:n ohjeissa todetaan edel-
leen, ettii kuljetusty6n osalta
vain rakennusty6nantajan
palveluksessa olevat ty6nteki-
jdt tekevdt LEL:n piiriin kuu-
luvaa rakennusty6td. Ndin ol-
len on totta, ettii jos X olisi
yhtioittiinyt kuljetuspalve-
lunsa erilliseen kuljetusyhti-
oon, autonkuljettajat kuuluisi
vat TEL:n piiriin.
Puutturnatta LEL:n rakentee.
seen enemrrriilti on todettava,
ettd rajan vetdminen selviin
LELaloihin (esim. talonra-
kennus) liittyvissii toissii pel-
kdst66n tehdyn tydn perus-
teella ottarnatta huomioon
my6s t5ronantajan toiminnan
tarkoitusta johtaa epitarkoi-
tuksenmukaisiin ratkaisui-
hin.

Vaikkakin omaksuttua rajan-
vetokriteerid voidaan pitiid
keinotekoisena, olisi viel6 kei-
notekoisempaa sitoa rajanve
to yhtion sisiiiseen organisaa-
tioon. Ratkaisun sitominen
yhti6n kulloinseenkin sisdi-
seen organisaatioon ja toimin-
nan itsendisyyden arwioimi-
seen siellijohtaisi vain ojasta
allikkoon.

PENTTI
KOTVISTOINEN
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TKN:n suosituksia

TYOffiOMYYDE N ARVIoI M I N E N

Lievisti kehitysvam-
mainen varastonapu-
miehend yli 17 vuotta
tyosken nellyt, 3&vuoti-as mies lomautettiin
toistaiseksi. Neuvotte-
lukunnan mielestA haki-
jaa oli pidettivd tytuH-
kelakien tarkoittamalla
tava I Ia ty6h/vyttttmini
(p<iytdkiria 10192, kohta
3).

T!6skentely ja
olosuhteet
Hakija oli ty6skennellyt pie
nellS paikkakunnalla sijaitse-
van suurehkon metallialan

Hdnen ilmoitettiin selviyty-
neen t6ist65n hyvin. Tosin ha-
kijan l6hin esirnies oli kerto-
nut, ettei hakija pystynyt itse
ndiseen t5r6skentel54rn. H6nen
ty6suorituksiaan jouduttiin
valvomaan ja ohjaamaan ko-
ko ajan. Sairauspoissaoloja h6-
nelld oli vain vdh6n, alle kaksi
viikkoa vuodessa,

Hakija lomautettiin syyskuus-
ta 1991 alkaen toistaiseksi.
Huonojen taloudellisten n6-
lgrmien vuoksi hakijan ty6llis-
tSrminen tulevaisuudessa
niiyttiiti epdtodenn6k6iseltii.
Hakijan molemmat vanhem-

rnat ovat tydssii samassa Jrri-
tyksessi kuin hakijakin.

Hakija asuu till6 hetkellii t5rt-
t6ystivdns6 kanssa, mutta
vanhernrnat joutuvat huoleh-
timaan hdnen asioistaan p6i-
vittiin.

Terweydentila
Liev6n s;mn;mn6isen CP-
varnrnan seurauksena hakijal-
la on liikunta- ja puhehiiiri6.
Testausten perusteella vuon-
na L972 hakijan todettiin ole.van lievdsti-keskivaikeasti
heikkolahjainen. Vuonna
1 9 75 suoritetussa ty6klinikka-
tutkirnuksessa h6nen on arvi-
oitu pystyvdn ldhinnd apu-
ty6tehtiviin. Vuonna 1979
neurologian poliklinikalla
tehdyn ajokorttiarvioinnin
yhteydessi ei ajokortin my6n-
tdmistd suositeltu.

Hakija on itse kertonut, ett6
kddet ovat heikomrnat kuin
jalat. Kiiretilanteissa kisiin
tulee pakkoliikkeitd. Vasern-
man kAden puristusvoima on
heikompi kuin oikean. Vasen
alaraaja on 0,5 crn lyhyempi
kuin oikea. Puhe takeltelee
ajoittain.

Neuvottelukunnan tarkasta-
van l66k6rin mielestd varsi-
naisesti ty6lykJrJrn merkittd-
vdsti vaikuttavaa ei ole todet-
tu, vaan kanta hakijan tyo
tqrvytt6myyteen on otettava
ldhinni heikkolahjaisuuden
perusteella. Varsinaista el6ke.

tapahturnaa ei lddketieteelli-
sesti ole osoitettavissa. My6s
neuvottelukunnan psykiatri-
an erikoislddkiirin mielestii
hakija \rkenee entiseen tyG
h6nsd ja ongelrnana on pi-
kemminkin vastaavanlaisen
ty6n l6ytyrnisen vaikeus.

Eliikkeet ja
rnuut korwaukset
tr(ELA on my6ntdnyt hakijalle
ty6kyvytt6myys el6kkeen
1.5.1970 alkaen, mutta lakka-
uttanut elikkeen 1.4.1975 leh-
tien, koska hakija on tullut
ty6kylqriseksi. Uusi tyokyvyt-
t6rnyyselSkehakernus oli vi-
reill6.

Hakija on saanut invalidira-
haa 1.4.1975 alkaen.

Hakijalle on myonnetty ansi-
oon suhteutettua tyott6myys-
pdivdrahaa lornautuksesta al-
kaen.

Neuvottelukunnan
suositus
Neuvottelukunnan mielestd
hakijaa oli pidettdvd ty6eliike-
lakien tarkoittamassa mieles-
sti ty6lcJrvytt6mdnd, kun ote.
taan huomioon hdnen ty6nsd
loppuminen, hdnen ty6llisty-
mismahdollisuutensa paikka-
kunnalla sekd hiinen tervey-
dentilansa. Keskustelussa
kiinnitettiin huomiota siihen,
etti hakija oli heikkolahjai-
suudestaan huolimatta voi-
nut vakiinnuttaa itsensii {ro-
elSmddn.

Kaksi neuvottelukunnan j6-
senti esitti eriiivdn mielipi-
teensS, jonka mukaan hakijaa
olisi pidettdvii ty6kykyisenii.

PIRIO POSTI
Eltikearuohcskuhsen

lohio s aston j rrc sto sihte eri

yrityksen varastonapumiehe
nii. Hin teki sekalaisia t6it6, Hakijaonaktiivisestiharasta-
kuten varastot6it6, siivousta, nut liikuntaa ja hinen fyysi-
lumit6itd jne. nen kuntonsa on hyvd.
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ETA.SOPIM US JA TYOELAKEJARJ ESTELMA

Vai kutu kset pdh ki ndn kuoressa

T!6eliiketurwan
yhteensovittarninen
[6el6keturvan toirneenpa-
nossa sovellettaviksi tulevista
siiiid6ksistii keskeisimmdt
ovat EY-asetukset 1408/71 ja
574/72, joiden avulla pyrit66n
yhteensovittamaan eri ETA-
valtioiden sosiaaliturvajdrjes-
telmdt siten, ettei sosiaalitur-
va aseta estettd t5r6voirnan va-
paalle liikkuwuudelle. Siitd
s66det65n asetuksella 1612/
68. Asetusten tavoitteena on
s66t66 ETA-valtioiden kansa-
laisille katkeamaton sosiaali-
ja siten my6s eldketurva hei-
d6n siirtyessdAn ty6skentele-
rn66n valtiosta toiseen. ETA-
sopirnuksen voimaantulo
merkitsee itse asiassa monen-
keskisen sosiaaliturvasopi-
muksen syntye, mikd sininsl
on vain hyvi asia.

T)6eliiketurvan kannalta eld-
keturvan yhteensovittami-
seen ei liity suuria periaat-
teellisia ongfelmia. ETA-sopi-
rnuksen voirnaantulon herdt-
timit kaksi lainrnuutosta
ovat luonteeltaan teknisii.
Eldketunran tasoon ja luontee
seenhan ETA-sopirnus ei edel-
lytd muutoksia.

Sopimuksen toimeenpano
edellyftiiii tosin paljon suun-
nitteluty6t6 ennen kaikkea
elEkehakemusliikenteen suju-
vuuden varmistarniseksi. Tiil-
le ty6lle antaa kuitenkin selke-
6n pohjan Eldketurvakeskuk-
sen ja KELA:n vilinen sopi-
mus ty6njaosta niiden toimi-
essa asetuks en 57 4 / 7 2 tarkoit-
tarnina kdsittelevin6 laitok-
sina.

Sopimuksen rnukaan Eliike-
turvakeskus ja KELA toimisi-
vat kurnpikin kiisittelevini
laitoksina siten, ett6 yksitttii-
sessd elEkeasiassa kdsittele-
vdn laitoksen tehtdvit hoitaa
KEL& kun hakemus on vas-
taanotettu sen paikallistoimis-
tossa ja Eliketurvakeskus,
kun hakemuksen vastaanotta-
jana on ty6eliikejdrjestelmin
palvelupiste.

Oikeus harjoittaa
ty6eldkevakuutusta
Toinen tdrkeii kysymys tyoelii-
kevakuutuksen kannalta on
oikeus lakisddteisen ty6el6ke-.
vakuutuksen harj oittarniseen
Suomessa. EY:n kanssa kdy-
dyissd neuvotteluissa p66stiin
siihen, ett6 Suomen lakisdti-
teinen ty6elSkevakuutus jiiii
henkivakuutus direktiivien
soveltamispiirin ulkopuolel-
le.

Neuvottelutulos merkitsee si-
t6, ettd lakisddteinen ty6el5ke.
vakuutustoiminta edellyttdisi
Suomesta my6nnetty6 toimi-
lupaa ja olisi myutenkin Suo'
men sd6nn6sten rnukaista ja
Suomen viranomaisten val-
vonnassa. Toimilupaa my6n-
nettdessi ei kuitenkaan saisi
diskriminoida muiden ETA-
maiden kansalaisia. Tiimti
rnerkitsee sitd, ett6 muiden
ETA-valtioiden vakuutusyh-
tiot tulevat samaan kilpailu-
asemaan suomalaisten yhtidi-
den kanssa. Asian varmista-
rniseksi ty6ntekijiiin eldkela-
kiin on tarkoitus tehdi muu-
tos, jonka mukaan lakisddteis-
tii ty6eliikevakuutusta harjoit-
tavien vakuutusyhti6iden on

keski\rttdvd pelkiistiiiin tdhdn
toimintaan.
Ndk6piiriss6 ei ole, ettii rnuut
ETA-rnaat olisivat laaj arnittai-
sesti tulossa Suomen ty6elii-
kevakuutusrnarkkinoille. Kai-
ken kaikkiaan saavutettua
neuvottelutulosta voidaan pi-
t56 tdysin tyydyttiiviinii.
Asioiden valrnistelu
ETA-sopimuksen onnistunut
toimeenpano edellyttdS sen
varmistamista, ettd rny6s toi-
rneenpanosta huolehtivat vi-
ranornaiset ja yhteis6t saavat
oikea-aikaisesti ja kattavasti
tarpeelliset tiedot niin EY:n
kuin ETA:nkin piirissd tapah-
tuvista ja odotettavissa ole-
vista sii6nn6sten ja sovelta-
miskdytdnnon muutoksista.

Tehokkaiden tietoyhteyksien
lisiiksi on tdrke66, ettii muutet-
taessa sosiaaliturvaa koskevia
siidnn6ksiS ETA:n piirissd
Suomen kannanotot valmis-
tellaan periaatteessa samalla
huolellisuudella kuin kansal-
liset s66nn6smuutokset. Td-
md edellyttdii valtion viran-
omaisten huolehtivan siitii,
ettd eri asiantuntijatahot ovat
riittdvdsti mukana asioiden
valmistelussa. Eldketurvakes-
kus on ornalta osaltaanvalmis
osallistumaan eldketurvan ke.
hittdmiseen my6s ETA:n pii-
rissd.

PENTII
KOIVISTOINEN
Elith e ttn-u ak e shuhs en
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TIEDOKSI

LUO-TTOVAKU UTUS ER I LLEE N
E IAKETU RVAKES KU KS ESTA

POHJOISMAINEN
SOSIAALITURVASOPIMUS

korvataan uudella
sosiaalivaku utussopim u ksella

Eldketurvakeskuksen luotto
vakuutustoirninta irrotetaan
kokonaan erilleen laitoksen
muusta toirninnasta. ETK:n
osastona nylglisin toirnivasta
luottovakuutuksesta synt1ry
osakeyhti6, joka aloittaa n6ill6
niilgrmin viirneistddn vuoden
1994 alussa. Asiaa koskeva pe-
riaatep66t6s tehtiin ETK:n
hallituksessa viime kes6kuus-
sa.

Ratkaisurnallin taustalla on
laman ja asiakasyritysten kon-
kurssien liikkeelle panerna
ETK:n luottovakuutuksen
ko rvausmenon jatkuva kasvu
parin viirne vuoden ajan. Hy-
vinii vuosina tasausrahastoon
keriit;rt varat ja vakuutuksista
saatavat maksutulot ovat
ETK:lle ainut keino selviytyii
korvauksista. Hallintomallis-
ta johtuen se ei voi keritd
omia pddomia osakeyhti6i-
den tapaan.

Uuden yhti6n osakep66omak-
si on kaavailtu 250 rniljoonaa
markkaa. Se riittdisi korkein-
taan 50 miljoonan rnarkan Jrri-tyskohtaiseen luottovakuu-
tusriskiin, kun ETK:n yhdessd
jtilleenvakuuttajan kanssa ot-
taman vastuun yl6raja on ol-
lut 200 miljoonaa markkaa.
Iiilleenvakuuttajien poistut-
tua markkinoilta timi raja on
ollut jo jonkun aikaa sadassa

miljoonassa markassa.

Enemmist6n perustettavan
yhti6n osakkeista merkitsisi-
v6t eldkelaitokset, -s66ti6t ja
-kassat. Eldketurvakeskukses-
ta tulisi v6hemmist6osakas
noin 120 milioonan rnarkan
osuudella.

Yhti6n teknistd perustamis-
vaihetta p66tettiin syyskuussa
nopeuttaa pystSrttimiillS uusi
luottovakuutusyhti6 15 mil-
joonan markan alkup66omal-la. Yhti6 pyrit66n perusta-
maan viel6 vuoden 1992 puo-
lella. Osakep6dorna korote.
taan alunperin suunniteltuun
250 rniljoonaan markkaan uu-
den yhti6n toiminnan kdyn-
nistdrniseen mennessd.

Eltikes66ti6iltd ja -kassoilta
poistuisi uuden jiirjestelyn
my6tii ns. sateenvarjosuoja:
ETK ei endd vastaisi niiden
kaikista elikevastuista joka ti-
lanteessa, niin kuin nylgrisin
tapahtuu. Suojaa ei purettaisi
krritenkaan kerralla, vaan as-
teittain kahdentoista vuoden
siirtyrniajan kuluessa.

Luottovakuutuksen yhti6ittti-
rnisen arvellaan selkeyttivdn
ETK:n roolia tydeliikejtirjestel-
rnin keskuslaitoksena.

Jouko Moilonen

ETA-sopirnuksen tulless a voi-
maan EY-koordinaatiolain-
sddddntd (asetukset 74OB / 7 L ja
574/72) korvaa henkiloitii ja
asioita koskevan soveltamis-
piirin osalta kaiktci kahdenvd-
liset ja muut sosiaaliturvaso-
pimukset. Kdytdnndssi tdmd
tarkoittaa sitd, ettd Pohjoimai-
nen sosiaaliturvasopirnus ja
Suomen rnuiden ETA-maiden
kanssa tekerndt kahdenvdliset
sosiaaliturvasopimukset kor-
vautuvat suurimmalta osin.

Pohjoismaat ovat kuitenkin
tehneet ehdotuksen uudeksi
pohjoisrnaiseksi sosiaaliva-
kuutussopimukseksi. Tarkoi-
tuksena on, ettd tiimii uusi so-
pimus tulisi voimaan sarrlan-
aikaisesti kuin ETA-sopimus.
Uusi pohjoismainen sosiaali-
vakuutussopimus varmistaa
Pohjoisrnaiden vdlillS liikku-
vien sellaisten henkil6iden so.
siaaliturvan, jotka eivdt EY:n
normien mukaan saa liikku-
essaan sosiaaliturvaa, koska
eiviit ole t5r6suhteessa. Suu-
rempia tdllaisia ryhmiii ovat
opiskelijat ja eldkeldiset.

Koska EY-asetus rajoittuu hen-
kiloiden osalta jdsenvaltioi-

den kansalaisiin ja ny\rinen
sosiaaliturvasopirnus koskee
rnyos kolmansien valtioiden
kansalaisia, on uuden pohjois-
rnaisen sosiaalivakuutussopi-
muksen henkilopiiriin lisiitty
kolmansien valtioiden kansa-
laiset.

EY-asetukset sindnsd antavat
jiisenvaltioille mahdollisuu-
den sopia rnuunkinlaisesta
soveltarnisesta kuin asetusten
m66rdykset edellyttdvdt.

Pohjoismaiden kesken on to.
tuttu huomattavasti kewyern-
p65n ja sujuvarnpaan sosiaali-
turvasopirnuksen soveltamis-
kiiytiint6on.

Pohjoisrnaiden ministerineu-
vosto asetti lokakuussa 1991
ty6ryhrniin, jonka tehtdvdnd
on laatia ehdotus uuden poh-
joismaisen sosiaalivakuutus-
sopimuksen toimeenpanoso.
pirnukseksi ja valrnistella yh-
teispohjoismaiset soveltamis-
ohjeet pohjoismaisen vakuu-
tussopirnuksen ja EY-asetus-
ten L4OB/71 ja 574/72 sovelta-
miseksi.

Pia Aaltonen

TVOTl.AKEPAVA
10. MARRASKUUTA

Kansainv5listyminen, ETA-so- T\rulikki Kannisto valottavat
pimuksen vaikutukset, ty6- oman jirjest6nsd nik6kul-
markkinaosapuolten ndke- maaty6eldketurvaan.
mykset ansiosidonnaiseen so

VAN HUSTEN JA VAMMAISTEN
kotihoidontu kea laajen netaan

siaaliturvaan ovat 50. ty6elii-
kepdivSn aiheita Helsingin
messukeskuksessa tiistaina
10. marraskuuta.

Ty6eliikepiiivdn avaa Eltike.
turvakeskuksen toimitusjoh-
taja Matti Uimonen. Hdn pu-
huu ajankohtaisista lcysymyk-
sistd ja luottovakuutuksen ti-
lanteesta.

nen ja Suomen Ammattiliitto-jen Keskusjdrjest6n johtaja

Professori Paavo Okko kdsitte.
lee Suomen talouden kansain-
vdlisQrrnisen sopeutumis-
haasteita. Toirnitusjohtaja Alt-ti Aurela, kansliapiiiillikk6
Heikki S. von Hertzen, tutkija
Osmo Soininvaara ja kansan-
edustaja Marjatta Stenius-
Kaukonen keskustelevat pa-
neelissa ansiosidonnaisen so-
siaaliturvan tulevaisuudesta.

Vanhuksen, vamrnaisen ja pit-
kdaikaissairaan kotihoidon-
tukea selvittiinyt ty6ryhmii
jiitti mietint6nsd 19.5.1992 so.
siaali- ja terveysministerille.

T!6ryhm?i esittdd kotihoidon
tuen laajentamista ja tuki-
muotojen monipuolistamista
seki ornaishoitoa koskevien
sddnn6sten kirjaamista sosi-
aalihuoltolakiin.

Sosiaalihuoltolaissa ehdote-
taan sS6dettivdksi, ettd koti-
hoitosopimuksen tehnyt hen-
kil6 ei ole t5rosopimuslain tar-

, koittamassa ty6suhteessa
kuntaan eikd hoidettavaan.
Kotihoitosopimuksen vaihto.
ehtona kunta voisi tehdd per-

hehoitajalaissa tarkoitettua
sopimusta vastaavan toimek-
siantosopimuksen, johon
rnm. liittyisi KVTEL:n mukai-
nen elEketurva. Ndiden rin-
nalla olisi kolmantena vaih-
toehtona \r6sopimuksen teke-
rninen hoitajan kanssa, jolloin
hoitaja kuuluisi KVTEL:n pii-
riin ilrnan erityissSdnnoksi2i.

Mietinndn mukaan pitktillti
aikavdlilld luotaisiin koko
ornaishoidon kattava lainsdd-
ddnt6. Siinii yhteydessi muun
muassa selvitettdisiin sosiaali-
turvan ja erityisesti el[kkei-
den kertyminen kotona ta-
pahtuvan hoidon ajalta.

HelenaTapio

Suomen Tldnantajain Kes- Lisdtietoja ty6eldkepdivdst6
kusliiton johtaja Lasse Laatu- antaa Eldketurvakeskuksen

koulutuspiSllikko Lauri M6-
keldinen puh. (90) LsL22OO.
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TIEDOKSI

BALTIAN MAIDEN
SOSIAALIVAKU UTUSKON FER ENSSI

TILASTOSTA
KANSANPAINOS

Baltian maiden ensirnm6isen
sosia alivakuutuskonf erens-
sin tunnus kuvaa lt6merta
lahtineen. Itdmeren yhteen
sitoma maantieteellinen ko.
konaisuus ilrnent66 hyvin
Baltian maiden halua katsoa
liinteenpdin ja hakea yh-
teenkuuluvaisuutta silt6
suunnalta.

Kutsun Liettuan j6rjestdmdSn
kokoukseen saivat Viron ja
Latvian lisiiksi Puola, Saksa,
Tanska, Ruotsi ja Suomi. Ve
niiliiisid ei jostain syysti kut-
suttu. Tanskalaiset eivit jos-
tain syystA vaivautuneet tule-
rnaan.

Kielikysymys oli yksi kokouk-
sen kdytdnn6n ongelmista.
Jotta kokous sujuisi, tarvittiin
neljii virallista kielt6; liethra,
vendj6, saksaja englanti. T\rlk-
kauksessa oli toivomisen va-
raa, mutta sen korvasi isdn-
tien ja emdntien vilpit6n halu
saada vieraat viihtym66n.

kuutus on n5rt valinkauhassa.
Neuvostoliiton valtiollisesta
holhouksesta halutaan pddstd
eroon ja saadatilalle lEnsimai-
nen vakuuttamiseen perustu-
vajdrjestelmE. Se ei ole helppo
tehtdvE.

Esimerkiksi alhaiseen el6ke-
iki6n ollaan totuttu ja sen nos-
tamisaikeet kohtaavat kiivas-
ta vastustusta. Neuvostoliiton
jdrjestelmissi naisten eliike.
ikd oli 55 vuotta ja miesten 60
vuotta, Toinen *pyhii" asia on
el6kel6isen oikeus tetrdi an-
sioty6td.

My6s sosiaaliturvan rahoitus-
tapa on avoinna. Rahoitetaan-
ko sosiaalivakuutus valtion
budjetista, kuten ennen Neu-
vostoliitossa, jakojirjestelmdl-
ld vaiko rahastoivan jiirjestel-
m6n avulla? Rahastointi kiin-
nostaa, mutta sitd on vaikea
sovittaa talouteen, joka vasta
ottaa ensiaskeleitaan mark-
kinatalouden suuntaan.

Vuoden 1990 aikana ensim-
miisen kerran yksit5risen alan
tlr6elikelakien piiriin tuli
68000 henkil6ii. Miiiirii oli pie.
nempi kuin kertaakaan koko
BO-luvulla. Yksityisen alan
t5r6suhteissa olleiden miiiird
supistui sarrraan aikaan, ker-
too Eliketurvakeskuksen uu-
tuustuote Taskutilasto 1992.
Taskutilasto on ilmest5myt
my6s englanniksi.

Eliikernenojen osuus
sosiaalirnenoista
pieneni
Taloudellisen toimeliaisuu-
den vihenerninen viime
vuonna pienensi bruttokan-
santuotetta ja lisdsi sosiaali-
rnenoja, joten sosiaalimeno-
jen osuus bruttokansantuot-
teesta kasvoi 27 prosentista 52
prosenttiin. Eliikemenojen
osuus sosiaalimenoista piene.
ni vastaavana aikana puoli-
toista prosenttiyksikk6e. Tyo-
ja virkaelSkkeet olivat 7,8 pro-
senttia ja kokonaiselSkemeno
12 prosenttia bruttokansan-
tuotteesta.

KokonaiselSkemeno oli wiime
vuonna 62,7 mrd.m\ josta yk-
sit5risen sektorin osuus oli 59
prosenttia, 24,7 miljardia
markkaa.

Eliikkeensaajia oli viime wuo-
den lopussa yhteensdyli 1,17
miljoonaa. Heistd 78 prosent-
tia sai sekd tyo- ja kansaneld-
kettti (914 100).

Yksityisen sektorin tyoeliike-

liisen keskimidrdinen koko-
naiselhke on 4 500 rnarkkaa
kuukaudessa. TEL-el6kettd
saavan eldke oli 4 800 mark-
kaa, josta tuhat rnarkkaa kan-
saneldkettd. LELkeskielSke
oli nelji tuhatta rnarkkaa ja
yrittiijiin el6ke 4 500 markkaa.
Viljelijiin keskimdiriinen ko
konaiseldke oli 3 200 rnarkaa,josta tuli kansaneliikkeend
1 900 rnarkkaa ja ty6eldkkee-
nd 1 500 markkaa.

Tlrieliike
tiirkein el6ke
T!6eldkkeen osuus on kasva-
nut ja kansaneldkkeen pie-
nentS.rrYt viimeisten vuosien
aikana. TEl-eliikeliiisen ty6-
eldkkeen osuus on kasvanut
\rmmenessd vuodessa 70 pro-
sentista 79 prosenttiin, LEL
eldkeliiisellii 55 prosentista 65
prosenttiin.
truolet ty6ikiiisistii
TEL:n piirissii
Puolet lG6tlvuotiaista oli va-
kuutettu ty6ntekijiiin el6ke-
lain mukaan viime vuoden
lopussa. 1G6t1-vuotiaista vain
kuusi prosenttia oli vakuutet-
tu pelkdst66n kansanelSke-
lain mukaan. Vdest6sti 68
prosenttia kuuluu jonkin yksi-
t5risen alan t5r6el6kelain pii-
riin ja 26 prosenttia julkisten
eldkelakien piiriin.
Taskutilaston on toimittanut
Heidi Nyman Eldketurvakes-
kuksen tilastoosastolta. Uu-
tuustuotetta saa tilata El6ke-
turvakeskuksesta.

\fl
,t""UVA

Baltian rnaiden sosiaaliva- Pirhhn Jiiiiskeliiinm

Liethtalaisen Kcntnohsen uo:iln kaupunki on haunis ja hyain
stiilyngt, mi.elenkiintoinen mathailukoh.de htlsuai.swu.dessa-

TYoELAKE 92 | 4 33

TASKUTILASTO

1 992



TIBDOKSI
EMTETURVAKESKUKSEN UUDET

PAINOTUOTTEET

Tloeliike
tutuksi
Eldketurvakeskus on julkais-
sut jokaisen kiteen tarkoite.
tun yleisperiaatteet sisiltd.v6n
esitteen "[6el6ke tutuksi".
Esite kertoo, miten toimia el6-
keasioissa, mit6 t5r6el6keturva
sisdltdi ja millii perusteella
ty6eliikettii voi saada.

Uusi esite korvaa entiset suu-
relle yleis6lle tarkoitetut esit-
teet Mille eldkkeelle ja T\rnne
ty6el6keturvasi.

Esite sopii koulujen ja opinto-
kerhojen aineistoksi. Esittees-
sd on mukana tSr6el6kkeen tie-
dustelukortti.

T}16eliikkeen
tiedustelu uusittu
Eldketurvakeskus kokeilee tie
tosuojalain vaatimukset pa-
remmin tliyftiiviii ty6eliik-
keen tiedustelua. Lomakkees-
sa on kdytett5r pankkisiirrosta
tuttua jdljentdv66 paperia. Asi-
akkaan tiytt6ess6 hdnelle it-
selleen jtitivtiti tiedustelua tie-
dot jiiljentyvdt kirjelmoren si-
sdlle samanlaiseen lomakkee-
seen.

Heinlkuussa 1200 ihmisti tar-
kisti uudella lornakkeella tie
tonsa Eldketurvakeskuksen
rekisteristd. Ndiden kokemus-
ten perusteella lomake on pa-
rasta teyttee kuulakyndlli
eikd kirjoituskoneella.

Lomake on entiseen tapaan
kaksikielinen.

El6ke+site
nuorille
Eldketurvakeskuksen uusi esi-
te yhdistEd kaksi asiaa, jotka
6kkiselt66n tuntuvat olevan
kaukana toisistaan: nuoret ja
ty6eldkkeen. T!6el6kkeestd
turvaa my6s nuorelle -esite il-
rnest5ri syyskuussa seki suo-
meksi etti ruotsiksi.

Esitteeseen on koottu nuorta
ihmistd koskevaa ja kiinnosta-
vaa tietoa. Siitti selviiiti muun
muassa, minke ikiisend el6-
kettd alkaa karttua ja miten
esimerkiksi opiskelu, arrneija,
ty6tt6rnyys ja vanhempain-
loma elikkeeseen vaikuttavat.
My6s ulkomailla ty6skentele-
vdn eldkeasioita kdsitell66n.

Kaksitoistasivuinen esite l6he.
tet66n muun muassa rekiste.
riotteen liitteend niille alle 35-
vuotiaille ty6ntekij6ille, jotka
tulevat ty6eldm66n ensirn-
miiisen kerran.

Tyoekild<eestd
turvaa

myos nuorelle
19g2

Ur-rsia painotuotteita voi tilata
Eldketurvakeskuksesta.

YHTEISESITE
KUNTOUTUKSESTA

Sosiaali- ja terveysministe-
ri6n, Kelan ja Eliketurvakes-
kuksen yhteisty6nd on val-
mistunut uusi esite nimelt66n
"Kuntoutus on hyv6 vaihtoeh-
to". Esite kattaa kuntoutuksen
koko kentdn.

Esite on tarkoitethr asiakkaal-
le, joka harkitsee kuntoutu-
mista. Esite pyrkii vahvista-
maan kuntoutusmotivaatiota
ja antamaan alkuvaiheen tie-
toa kuntoutusmahdollisuuk-
sista eri eldmdntilanteissa.

Esitettd on jaettu paikkoihin,
joissa potentiaaliset kuntou-
tusasiakkaat kdyvdt, kuten ter-
veyskeskuksiin, tyovoimatoi-
mistoihin, sairaaloihin, sosi-
aalitoimistoihin sek6 Kelan,
ty6eliikejtirjestelmdn ja va-
kuutusyhti6iden palvelupis-
teisiin.

Esitettd voi tilata Eldketurva-
keskuksen postittamosta tai
Kelan l6hettdm6st6.

WO=IqxE TUTUKSI
1992

KU N TOUTU I
OX HYVA
VAIHTOE}ITO
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MUISTA
MAISTA

AUSTRALIA

T!<ieliike pakolliseksi Y'^:i'-t:lll-l"vosto on alusta-
Aristralian ty8nantalat ovaitii Y?:liIX3:l* vksimielisvvteen
rn6n vuoden neinamu'n iiul_ direktiiv_iesityks gs-tii viikoit-
ta alkaen velvouisia ;;i;; l*:"t.Voqi"L rajoittamises.ta
maan t5r6ntekij6istiidn laissa lX- -t,Yll'T - l-trrys srs arra a ma a-

siiiidettvd viihim m ii isi;;; t+ tiy.k:l rny6s pdivittdises.t6 j a
kemaksLa. ViihimmdistVoel6_ vllKolttalsesta vanrmmalsle-
keturva tulee niiin *.;;'.;;;- y"*u j? kolrnen viikon pal-
["iii'.t"i. vapaaentJiJ? St]::.1t3-t"-T*?-'J:'^*\: :::::
tvdrnarkkinaso'pimuksiin pL 9l^litlaan vrrKKoon vuoreen
;i,".il;;Tty3;i6il;jfi ;;i.'ryt1???:'::::*'^1'.lY':*,t:
ovat olleet-yleisiii-tii-hiinkin l:-t parlamenun KasIEe-
asti. Ne oiat tdydentdneet rYYn'
maan kansaneldkejdrjestel-
-aa,;".rt" etuudet "Gi ti;6 -D-.'.ftii::,:iV-.t vihintS6n 14
harkintaisia viikon palkallisesta ditiyslo-

masta on juuttunut ministeri-
uudenlainmukaant5ronanta-1t:Y.:::3t^t:lT:::.:11"^:"*
ia on velvollinen malsamaan mrelrsJ'Jrueen KorvauKsen ra-
'#iliity"";;;:;;iil ry;;i;ti: :?:li l?lgl i 31"-f Ti1t :y:.tjiin pali<.asta vakuutuimaksu- f1T=1::"t lrran KorKeana aIKu-
h" ;6t" "r.*u."u ot"rruui'JtE- P::i"li,-".:iY:T,:l::T.l :::
keihriestelrnddn tai muuhun Kaan^artryslomaKorv.aus. vas-
r.[Iui"r 

" "r, 
j 6rj e st el md 6 n, j oka l1i:] X-1 !.t^t^":Tl i- lf iil 3: Jl

on rahastoivdja eliikeetuudet 
='^T1'"o^^t"n 

srJaan KunKrnturvaava. *:i*".,i'iT;'.o"?Jji'Hl
Maksun suuruus vuonna samista'
1992 on pienty6nantajilla kol-
rne prosenttia ja suurt;r6nan- Eldkerahastojen_ _ arvioidaan
tajilla neljd prosenttia palkas- kasvarran voirnakkaasti Deut-
ta. Maksuja ei voida vdhentiiii sche Bankin omistama britti-
verotuksessa. ldinen investointipankki Mor-

gan Grenfell ennustaa, ettd
Maksu voidaan suorittaa joko EY- maiden yksityisten eliike
sellaiseen eldkejdrjestelmiiSn, rahastojen piiiioma tulee kas-
jossa eldkeetuudet on ennalta varnaan puolella vuosien-me6ritelty (defined benefit 1990 - 1995 aikana'
plan) tai jdrjestelmSSn, jossa
vakuutusina-ksrrn trrr.rrti. ot Tiillii hetkellE yli puolet yksi-
mdSritelty ja etuudet m65rdy- tyisten eldLkevakuutusten
tyviit maksuille saadun tuo- markkinoista on Isossa-Bri-
tbn perusteella (defined cont- tanniassa, jossa eldkerahasto
ribution plan). My6nnettdvi- jen pddomasta huolehtivat
en etuuksien suuruus voi si- arnrnattimaiset arvopaperisi-
ten vaihdella jArjestekniistii joittajat. Muissa jisenmaissa
riippuen. 80 prosenttia elSkevakuutus-

rahastojen pddomasta on va-
Pakollinen ty6eldketurva kat- kuutusyhti_oiden omassa hal-
taa rny6s maassa tilapiiisesti linnassa. Grenfell arvioi va-
ty6skehterevdturkomairaiset.li:T:Hrii?:1i:;,I:r#,XT:,:

taistuvan my6s muissa jdsen-
maissa. Eldkevakuutusrahas-
toista rnuodostuu niin nope-
asti kasvava rnarkkinasektori

EUROOPAN :'Jiifl:oo"''sille 
pddomahalti-

YHTEISOT
Sosiaaliselta ulottuvuudelta
EY:n rninisterineuvosto hy-
viiksyi kesdkuussa kaksi sosi-
aaliturvaa koskevaa suositus-
ta. Toinen suosituksista kos-
kee yhteisten kriteerien luo-
rnista eri maiden sosiaalitur-
vajirjestelmiin vdhimrndis-
toimeentulon turvaamiseksi
jisenvaltioiden kansalaisille.
Toisen suosituksen tavoittee.
na on l6hent65, eri rnaiden so-
siaaliturvajdrjestelmiS luo-
malla yhteiset tavoitteet sosi-
aaliturvan kehittimiselle.

Deutsche Bank arvioi, ettii
Saksan yksityiset eldkemark-
kinat tulevat kasvamaan 9,5
prosenttia vuodessa vuoteen
1996. Saksan markkinat ovat
kuitenkin edelleen pienet ver-
rattuna Englannin, Yhdysval-
tojen ja fapanin markkinoi-
hin.

EY:ssd vireillS oleva elAkera-
hastodirektiivi mahdollistaisi
rahastojen varojen sijoittami-
sen ja rahastojen hallinnan
vapaasti koko yhteison alueel-
la.
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I'Ii\I,IA
Sosiaaliturvan
reformia
yritetiiiin jilleen
Italian uusi hallitus esitt66
maan eurooppalaisittainkin
erittiin anteliaan sosiaalitur-
vajdrjestelrnin reformia ensi
vuoden budjetin yhteydessi.

Esityksen mukaan vanhuus-
eldkeikd nostettaisiin asteit-
tain 65 vuoteen, kun se n5rt on
rniehilli 60 ja naisilla 55 vuot-
ta. Vakuutusmaksuja tulisi ny-
\risten 15 vuoden sijasta mak-
saa vdhintSSn 20 vuodelta,jot-
ta oikeus elAkkeeseen syntyy.
My6s ty6ntekij6iden sosiaa-
livakuutusmaksuja nostettai-
siin.

|ulkisen selrtorin sosiaalitur-
vajdrjestelmii esitet66n muu-
tettaviksi siten, ettd etuudet
vastaisivat yksit5risen sektorin
etuuksia. Ttihiin asti ne ovat
olleet huomattavasti parem-
mat. Erityisesti ty6ntekijdn
mahdollisuutta j66dd varhais-
eldkkeelle 20 palvelusvuoden
jdlkeen idstS riippumatta ha-
lutaan muuttaa. Muutosten
merkitys olisi varsin suuri,
koska julkinen sektori kattaa
l6hes puolet rnaan t5r6voimas-
ta.

Hallitus ilmoittaa my6s edis-
tiivdnsd yksityisten rahastoi-
vien elSkej 6rj estelmien kehit-
tymistd vdhentiikseen laki-
sddteisten jdrjestelmien aihe.
uttamia taloudellisia paineita
j a piristddkseen ptiSomamark-
kinoita. Valtion osuus lakis66-
teisen sosiaaliturvan rahoitta-
jana on ollut Italiassa varsin
merkittiivd.

Sosiaaliturvaj drjestelrndn uu-
distamista on yritettyjo ylivii-
dentoista vuoden ajan, lai-
hoin tuloksin. P66rninisteri
Amaton hallituksen mahdol-
lisuudet viedi reforrni lSpi
niiyttiivdt aikaisempaa parem-
milta. Paineet julkisen talou-
den tervehdyttdrniseksi ovat
kasvaneet paitsi rnaan sisdlld
my6s EY:n taholta, Italiakin
kun pyrkii tiiyttdrnddn Euroo-
pan talous-ja rahaliiton p66sy-
vaati.rnukset.

RUO'|SI

Varhennettua
vanhuuseliikettii
my6s neljtinneksinii
Mahdollisuuksia siirtyd jous-
tavasti eldkkeelle 60 ja 70 ikii-
vuoden v6lilli on edelleen pa-
rannettu. Heiniikuun alusta
alkaen voi varhennetun van-
huuseldkkeen ottaa my6s nel-
jtinneksen suuruisena, kun
sen t6hin asti on voinut ottaa
kokonaisena tai puolikkaana.
Vastaavasti voi eliiketti lykiiti
65 vuoden i6std 70 vuoteen
rny6s nelj6nneksen verran.

Nuorten eliikeliiisten
elinolosuhteita
selvitetty
Ruotsin sosiaalihallitus on sel-
vittiinyt nuorten, 20-4tLvuoti-
aiden ty6kyvyttomyyseldk-
keelld olevien elinoloja ja to-
dennut ne odotettua heikom-
rniksi. 56 000 tdmdn ikdisestd
elAkeldisestd (80 prosenttia)
asuu yksin tai vanhempiensa
luona. Omaiset ovat pSdosin
vastuussa heiddn tarvitsemas-
taan pdivittdisestd avusta. Se.
kA el6kel6iset ettii omaiset ko.
kevat tdrndn ongelmalliseksi.

Ty6kyvytt6myys el 6kkeell d
olevat ovat ikdisiddn huonom-
min koulutettuja, huonom-
massa taloudellisessa asemas-
sa, kAyvdt harvemmin teatte
rissa ja elokuvissa, rnatkusta-
vat vdhemrndn j a ovat yksinSi-
sid. Kolmannes tutkimukses-
sa haastatelluista ilrnoitti, et-
tei heilld ollut yhtddn ldheisti
ystdvdS. Yhtd suuri osa haas-
tatelluista olisi ottanut vas-
taan jonkinlaista ty6t6, jos sitd
olisi ollut saatavilla. Vain kol-
manneksella oli jonkinlaista
ty6tii tai toimintaa esimerkik-
si pdivdkeskuksessa. Erityisen
huono-osaisia ovat tutkirnuk-
sen rnukaan psyykkisesti sai-
raat eldkeldiset.

NORIA

Peruseliikkeet
nousseet
Norjan peruselikkeet ovat
nousseet, kun ns, perusrnflii-
rdii on nostettu takautuvasti
1.5. lukien 55 500 kruunusta
36 500 kruunuun. Peruseliike
on perusmiiSriin suuruinen
yksinasuvalle ja puolitoista-
kertainen aviopuolisoaan
huoltavalle vuodessa. |os rno-
lemmat puolisot ovat el6k-
keensaajia, elSke on 75 pro-
senttia perusmii5r[std rno.
lemrnille. Peruseldke yksin-
asuvalle eldkeldiselle on n5rt
siis 5 042 kruunua eli noin
2 125 rnarkkaa kuukaudessa.

.I'ANSKA

ATP-jiirjestelrndsti
kertakorwauksia ja
lapseneliikkeitti
Heindkuun alusta lukien
maksetaan palkansaajien li-
sSel6kejdrjestelmdn lesken-
el6ke jatkuvan eldkkeen si-
jaan kertakorvauksena. Kor-
vauksen enirnmdisrniiiirii on
38 000 kruunua. Koryaus voi-
daan maksaa 62 vuotta tdytt6-
neelle nais- tai miesleskelle.
Lesken orna ATF-eIdke ei estii
kertakorvauksen maksamis-
ta.

Kertakorvauksena suoritetta-
va eldke voidaan nyt maksaa
my6s edunjdttdjdn alle 18-
vuotiaalle lapselle. Korvaus
voi olla enintiiiin 15 000 kruu-
nua lasta kohden. Aikaisem-
min eijdrjestelmdstd ole rnak-
settu lapseneliikkeitd.

Uudistuksella pyritiiiin sii-
hen, ettd omaisen kuolernan
aiheuttarna taloudellinen ra-
situs tulisi rnahdollisirnrnan
nopeasti korvatuksi.

SINIKKA I.AITINEN
Eliiketur-u ake shuhs en

stunntttehrc s o.st on tuthij a
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Ttre share of population
accounted for by early
pensioners shows a down-
ward trend. Ttris is illustrated
by the joint statistics of the
Central Pension Securit5r
Institute and the Social
Insurance Institution and the
individual statistics of
various pension plans. Ttre
statistics cover all pensions in
one's owrr right and special
pensions paid to pensioners
under age 65, the focus being
on the population between
ages 55 and 64.

In 1991, the early pensioners
in Finland numbered
4L2,IOO; 290, 100 of them
were in age group 55-65 and
121,900 were under age 55.
In ten years' time, the total
number of people receiving
some form of early pension
had grown by 74,900 people,
almost all of whom were
over age 55.

In the early 1980s, the
number of early pensioners
increased by a little less than
one-fifth. The glowth was
strongest in the years 198&
1987 when it amounted to
L5%. Up to the year 1986, the
growth was primarily
attributable to the increase in
unemployment pensions and
change-of-generation and
farm closure pensions. Later,
the introduction of new
flexible pensions was the
main factor responsible for
the increase. Ttrere has also
been a steady, although slow,
growth of ordinary old-age
pension awards to people
under age 65.

In 1991, we witnessed a drop
in the total number of early
pensioners for the first time
since 1982. Ttre number of
pensioners between ages 55
and 64 decreased by 5,900
but part of this decrease was
offset by a rise in the number
of pensioners under age 55

by almost 1,000. We, thus,
arrive at tJre figrre 2,900.

Ttre drop in age group 55-64
can be explained by the fact
that the decrease in the
number of unemployment,
disability and front-veteran's
pensions was faster than the
increase in other pensions.

In age group 55-59, the share
of population accounted for
by the recipients of early
pension was highest in 1987
and has constantly been on
the decrease ever since. This
can be illustrated by the fact
that 36% of the age group
received pension in their
own right or special pension
in 1991, against 4L%in L987.

The share of population
accounted for by pensioners
between ages 60 and 62 also
started to decrease somewhat
in 1991. Having accounted
for 72% at the end of 1990,
their share had dropped one
percentage point by the
followingyear. In age group
63-64, the share of popula-
tion was still growing
somewhat, representing B6%
in 1991.

The starting age for unem-
ployment pensions was
gradually raised from 55 to
60 over the years 1986-1990.
Furthermore, the financing
of unemployment pensions
changed in 1989 in the
private sector so that
employers with more than 50
employees were made partly
responsible for the finance of
their own unemplo5rment
pensions.

In consequence of the
economic depression, the
number of new unemploy-
ment pension awards has
grown since the last quarter
of 1991. Retirement shows an
upward trend in all age
groups. During the first half

of 1992, there were as many
new unemployment pension
awards as duringthe whole
of last year and 2.5 times
more than over the corre-
sponding period last year.
Ttris year around 7,000
persons will retire on an
unernplo5rrnent pension,
which is 4,000 persons more
than last year. Ttre number
of unemployment pensions
is, however, still falling as
around 1 1,000 unemploy-
ment pensions will be
converted into old-age
pensions in the course of this
year.

Part-time pensions have still
not attracted much interest.
The part-time pension has
clearly been more popular in
the public sector than in the
private sector. At year-end,
1991, there were 699 part-
time pensions in current
pa5,.rnent, 251 in the private
sector and 448 in the public
sector,

Expressed in nurnbers, there
were more than twice as
many part-time pension
awards in the public sector as
in the private sector in 1991.
This probably indicates that
part-time jobs are in greater
supply in the public sector.

Ttre Central Pension SecuriQr
Institute provides credit
insurance to companies as
securit5r for loans obtained
from the employment
pensions institutions. Credit
insurance is also used to
secure the total pension
liability of the pension
foundations and funds.

It has now been decided that
the credit insurance business
will be completely separated
from the operation of the
Central Pension Securit5r
Institute. The credit insur-
ance function, which has
been a departrnent of the

Central Pension Security
Institute, will be formed into
a lirnited liability company
and enter into business at the
end of 1994, at the very latest.

Underlying this decision,
there is the constant growth
of credit insurance claims
expenditure launched by the
current slump and the
bankruptcies of customer
companies. Ttre funds having
accumulated in the liability
distribution reserwe in the
good days and the premium
income from credit insur-
ance furnished are the only
means available to the
Central Pension Security
Institute for settling the
clairns. Ttre organization
model prevents it from
building up capital in the
way limited liability compa-
nies do.

Ttre share capital of the new
company has been set at FIM
250 million. Ttris sum would
be enough to cover a credit
insurance risk of FIM 50
million per company, at the
rnost, whereas the rnaximum
limit of the liability assumed
by the Central Pension
Securiff Institute together
with the reinsurers
amounted to FIM 200
million. However, this limit
has been FIM 100 rnillion for
some time now, since the
reinsurers withdrew from
the market.

By the new arrangement, the
pension foundations and
funds will lose their cover, in
that the Central Pension
Security Institute will no
longer be liable to meet all of
their pension liabilities
under all circumstances,
which is presently the case.
They will, however, not lose
this cover overnight but in
the course of a transition
period of twelve years.
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TI I,A,STOTI ETOIA TYO E I,AKKE I STA
Taulukot sis6lt6v6t tietoja ykstyisen sektorin ty6elikelakien (TEL, LEL, yEL, IvIyEL, MEL ja TaEL) vdhirnrndisehtojen
mukaisista t5r6el6kkeist6. Tiedot perustuvat t5r6eldkkeensaajista pidettdv66n eliiketapahturnarekisteriin.

Merimieseldkelakia muutettiin 1.1.1991 lihtien siten, ettd Merirnieseldkekassa kuuluu muun yksityisen tydeliikejiir-
jestelmin kanssa yhteiseen vastuunjakojirjestelmddn. T6min takia MELeldkkeet ovat rnukana tilastossa vuoden 1991
alusta l6htien.

50.6.1992 oli maksussa kaikkiaan 955 000 ty6eliikettii. Muutos edellisestii vuodesta ol + 24 000 kappaletta eli kolme
prosenttia.

Vanhuuseldkkeiti oli maksussa 502 000 (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta) (+ 1 7 000), joista
varhennettuja vanhuuseliikkeitii oli 17 000 (+ 3 000). T)6lgrvytt6myyselSkkeitd oli 228 000 (+ 5 000), joista yksil6llisiii
varhaiseldkkeit6 oli 44 000 (+ 5 000). T!6tt6rnyyseliikkeitii oli 43 000 (- 6000). Perheeldkkeitti oli maksussa 181 000
(+8 000) ja osa-aikaeldkkeftA278.

Kaikkien vanhuuseldkkeiden keskim66rd oli 2 038 mli/kk ja varhennettujen vanhuuselSkkeiden 2 852 mk/kk.
Kaikkien ty6kyvytt6myyselEkkeiden keskim66rd oli 2 955 mk/kk ja yksil6llisten varhaiseliikkeiden 3 680 mk/kk.
T!6tt6myysel6kett6 saatiin keskirnidrin kuukaudessa 3 197 mlq perhe-eldkette 7 442 mk ja osa-aikaeldkettd 5 137 mk.

ELAKKEIDEN LUKUMAARAT EIIIKEI.AIEITTAIN

Vanhuuseldkkeet Osa-aika- ly6tt& T!6lryuyttomyyseldkkeet
el6kkeet myys-

el6kkeet

Perhe.
eldkkeet

Kaikki

Vuoden/
neljdnneksen
piiittyessA

Kaikki Varhenn.
vanhuus-
el6kkeet

Kaikki Osa-
eliik-
keet

Yksilol.
varhais-
elikkeet

Tdydet
el6k-
keet

1989
1990
1991
1992 I

II

453 374
47L 86L
494 030
497 278
501 950

272 296
289 634

10 845
15 045
L5 730
L6 527
L7 239

199
2t8
256
272
278

59 988
52 874
45 774
44 532
43 384

209 153
277 938
226 L99
227 487
228 123

I 581
I 902
8 366
B 284
B 248

27 137
35 683
4L 643
42 990
45 980

160 824
166 688
t76 276
L78 62L
1BO BB7

BB3 518
909 579
942 535
948 190
954 602

20 290
23 094

128 915
99 208

L72 415
L73 353
176 190
L76 213
175 895

LOz 513
73 382

4 535
3 7L3

27 867
22 rt3Miehet

Naiset
6 874

10 365
149
L29

KESKIMAARAISET ELAKKEET MK/KK ELAKEI"AIEITTAIN

Vanhuuseldkkeet Osa-aika- Ty6tt& Tlolgrvytt6myysel6kkeet
eldkkeet

Perhe-
eldkkeet

Kaikki

Vuoden/
neljdnneksen
p6ittyessS

Kaikki Varhenn.
vanhuus-
elfikkeet

rrryys-
eldkkeet Kaikki Osa-

el6k-
keet

Yksildl.
varhais-
elSkkeet

TSydet
eldk-
keet

1989
1990
1991
1992 I

II

7 562
1 709
1 907
2 025
2 038

2 947
L 372

2 368
2 513
5 002
3 252
3 137

2 504
2 724
2 986
3 L72
3 L97

4 253
2 269

106
336
639
855
852

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

249
466
75L
926
955

199
400
661
824
846

2
2
2
2
2

L OL7
I t32
1 265
L 345
L 354

5 006
3 123
3 430
3 651
5 680

I 177
L 267
1 569
L 442
7 442

1 869
2 061
2 186
2 L97

19t7

Miehet
Naiset

5 958
2 188

3 461
L 987

1 665
974

3B

.. Tieto puuttuu

4 855
I 525

3 629
2 074

4 826
2 547
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EI.AKKEIDEN LUI(UMAARAT ELAKKEEN MYONTANEEN EI,AKEI,AITOKSEN MUKAAN

Vuoden/
neljdnneksen
piiittyessii

TEL LEL YEL IVTYEL MEL TaEL Kaikki
ty6eliike-
laitokset

1989
1990
1991
L992

L4t 471
L43 973
146 270
146 641
L47 L59

62
126
178
t97
220

BB3 518
909 579
942 535
948 190
954 602

I
II

461 326
478 329
494 527
498 432
502 747

64 432
67 389
70 3L2
71 085
7t 747

2t6 227
279 762
223 365
223 893
224 754

7 883
7 942
7 935

KESKIMIiARAISET ELAKKEET, MK/KK, ELAKKEEN MYONTIINEEN EI.IIKELAITOKSEN MUKAAN

Vuoden/
neijinneksen
piidttyessd

TEL LEL YEL lvtYEL MEL TaEL Kaikki
ty6eliike-
laitokset

1989
1990
1991
L992

2 30L
2 496
2 731
2 894
2 907

105
251
440
576
580

2
2
2
2
2

259
362
492
585
590

1
1
I
1
1

665
719
784
831
835

3 605
3 618

3 415

L 230
1 560
I 364
L 452
L 522

L 797
1 869
2 061
2 186
2 L97

I
II

MAKSETUT ELAKKEET, MILI.MK, ELAKKEEN MYOIVTANEEN EIIIKELAITOKSEN MUKAAN

Vihimmdisturva

Vuoden/
neljdnneksen
aikana

TEL LEL YEL IyIYEL MEL TaEL Kaikki
ty6eltike
laitokset

Rekiste- Kaikki
rdrty
lisdelSke
turva

1989
1990
1991
1992

1608,2
1805,0
2042,2

55s,2
I ll2,o

1 710,9
1 886,1
2 094,2

56L,7| 127,7

0,7
1,8
5,0
0,9
2,1

I
II

12 526,7
14 151,8
16 005,0

4346,3
I755,6

2 t20,2
2 344,2
2 606,7

700,0
L 407,9

323,O
88,6

L77,2

17 996,6
20 168,9
23 072,4

6 250,8
72 582,4

650,6
692,0
796,5
212,4
427,4

18 597,1
20 860,9
25 868,9

6 465,2
13 009,9
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Elfiketurvakeskuksen organi-
saatlo rnuuttui 1.8.1992 luki-
en. Uusitussa organisaatiossa
osastojakoon lisittiin uusi hal-
lintopalveluosasto. Sen piiiilli-
k6ksi nirnitettiin apulaisosas-
top66llikk6, merkonomi Anz
Ronkainen. Isinn6itsij6, rner-
konomi Rtst o I s op ahkala nirrrj-
tettiin sarnan osaston apu-
laisosastopEiillik6ksi. Hinen
vastuualueeseensa kuuluvat
entisen kiinteist6palvelutoi-
rniston teht6vdt.

Suunnittelu- ja vakuutustek-
ninen osasto lakkautettiin. fi-
lalle perustettiin rekisteripal-
veluosasto, jonka piiillik6ksi
nimitettiin tilasto-osaston
piiiillikJs6, valtiot. kandidaatti
Leena Lietsala, sek6 suunnit-
telu- ja laskentaosasto, jonka
piitillik6ksi nirnitettiin vakuu-
tusteknisen osaston p66llikk6,
fil.maisteri Martti HtuLnikdi-
nen.

Tilasto-osaston p66llik6ksi ni-
rnitettiin suunnitteluosaston
p66llikk6, fil.kandidaatti Ante
ro Ah.onen.

Hallintojohtaja Antero Viita-
nen jiii el6kkeelle 1.1.1995.
Osastojaon rnuutoksen jdl-
keen El6keturvakeskuksen
johtajiston vastuuelueet ovat
seuraavat:

toirnitusjohtaja Matti Uimo-
nsn: ETK:n yleisjohto, tiedo-
tusosasto

varatoimitusjohtaja Jottho Sir-
he sab: rekisteripalvelu-, tieto-
hallinto- sekd hallintopalvelu-
osasto

varatoirnitusjohtaja Seppo
Pietiltiinen: laki-, henkilosto-,
neuvonta- ja valvonta-osasto
sekd elEkelautakunnan val-
mistelutoirnisto

suunnittelujohtaja Marhhu
Hcirminsn: tilasto-, tutkimus-,
suunnittelu- ja laskentaosasto

talousjohtaja Yrjd T\.u'ttatnen:
luottovakuutus- j a talousosas-
to.

Filosofian kandidaatti Eija
Kaip atnen-P erthtla on nimitet-
ty suunnittelu- ja laskenta-
osaston vastuunjakojaoston
jaostop5illik6ksi 1.9.1992 al-
kaen. Eija Kaipainen-Perttula
tuli Eldketurvakeskuksen pal-
velukseen kesdkuussa 1989.
Aikaisemmin hdn on t5rosken-
nellyt maternaatikon tehtdvis-
sd Eldkepalvelu Oy:ssii ja Elii-
kevakuutusos akeyhti6 Ilmari-
sessa.

Kaipainen-Perttula
Etja

Arru. Ronkainen

EI--AKF-VARMA
Eldke.Varman johtajaksi ja
johtoryhrnin jdseneksi on ni-
mitetty sosionomi Lars Berg.
striim. |ohtaja Bergstr6min
vastuualueena on asiakaspal-
velusektori.

Kenttisektorissa on nirnitetty
osastonjohtajaksi yhteysjoh-
taj a RalJ I outs enlahtL

Risto Isopohkala

M

40

Iars Bergstrihn Ralf Joutsenlahti
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Eldkc-Eetu esiintyy lu-
pauksensa mukaisesti
lehternrne palstoilla
aika ajoin. Hiin on mu-
kava, joskus hiukan
dred vanlra herra, vai
rouvako lienee, joka ni
rnirnerkkins:i antarnas-
ta suojasta csitt55 rnieli
piteitS:in.

AJAN MERKKI
TVK on eilen (2.9.) asetettu konkurssiin.

T6rkedn ja vailcutusvaltaisen keskusjdrjest6n kaatoi wiirne kAdessd se,
ettd merkitt6vit jdsenliitot eivdt ottaneet vastatakseen TVK:n veloista.
Ne olisivat pankin tarjoaman kiinteist6kaupan jilkeen oiieet 40 miijoo-
naa.

Ainakin tdhdn rnenness6 julkitulleet perustelut viittaavat siihen, ettei
halutfu vastata'kasinopelurien" tekosista.

Eetun ndkemyksen rnukaan t6ssd tarkoitetut "kasinopelurit" olivat
TVK:n j6rjest6jen toirnihenkil6it6 ja luottamusrniehiii, jotka toteuttivat
jirjest6jensd hyviiksymiiii omaisuudenhoitopolitiikkaa. Eetu ei oikein
5rmrndrr6, rnikseivit jArjest6t katso olevansa vastuussa tiistl politiikasta.

TVK-laisten jdrjestdjen sijoit rksia hoidettiin niiden rnallien mukaan,
joihin talousviisaiden valtaenernrnist6 1980-luwun loppupuolella uskoi.
|a takkiin tuli.

Takkiin tulee rnonissa liikeyrityksissdkin. Niidenkin piirissii etsitiSn
keinoja, miten kannattamattornat liiketoiminnan alueet voidaan siirtdd
erillisiin yhti6ihin, jotka sitten kaatuvat velkojiensa kustannuksella.

TVK-laisten jirjest6jen yhteinen vastuu keskusj6rjest6n veloista kiin-
teist6kaupan jilkeen olisi ollut runsas sata (100,-) rnarkkaa jisentd
kohden. |os tuo sutruna olisi peritty kolmessa vuodessa, se olisi rner-
kinnyt 10 pennin rasitusta piiviii kohden jokaiselle TVK-laiselle. T\rskin
monta yksityistaloutta siihen olisi kaatunut.

TVK:n piiriss6 tehty ratkaisu siirsi taloudelliset rnurheet velkojille ja
takaajille. Eetun t65rt56rvain todeta, ettd ratkaisu tapahtui ajan hengessS.
Varsin valitettavaa, etti ajan henki ndytt66 niin kovin, kovin yksisilmdi-
sesti katsovan vain lyhyen tdhtdimen taloudellista etua.

TVK-laisilta j6rjest6iltd olisi odottanut hirnpun laaja-alaisernpaa katsan-
toa.

Entisen TVK:n naapurissa 5.9.1992
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Eliketurvakeskus palveli ulkosuomalaisia Suomi-
Seuran jirjestimiissi |uuret Suornessa -tapahturnan
pdijuhlassa 2.8. Helsingin j66hallissa. Useimmat
asiakkaat saivat eldkeotteen ensimmiisti kertaa. Sa-
malla he saivat tiet66, miten suomalainen tyoeldke,
turva koskee heit6.


