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Sosiaali- ja ter-veysministerion
kansliapeiiillikkd Heikki S. von
Hertzen nostaisi ikiiiinty'vien
tyontekij6iden arvostusta eri-
tlrisen senio riteettij iirj estelmdn
awulla. Hdnen rnukaansa asen-
teet vanhenevia tyontekij6itd
kohtaan piteiisi muuttaa nyt ei-
kd vasta kymmenen vuoden
kuluttua.

[..iiqr? r r:]tt

!

l2

Gamle kvinner i Nor-
den {utkimus osoittaa,
ett[ suornalaiset naiset
ovat Pohjolan huono-
kuntoisimpia, mutta
silkeimpiS.
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Varatoirnitusjohtaja Alpo Mustosen
mukaan el5kevakuutusyhti6n tilin-
ptidtdksen avaaminen ja todellisen
tuloksen esiin kaivaminen on ty6n ja
tuskan takana.

Valtion talousarvioesilys
sosiaalitu rvan ntikokulmasta
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LISAA HWIA UUTISIA
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v55, ettd palkansaajien mielenkiinto
ty6eliikevarojen sijoittarniseen johti
my6s tarpeeseen uudistaa sijoitus-
toiminnan periaatteet muuttuneita
olosuhteita vastaavaksi.

Tarvittaessa eliikeyhti6 voi asettaa
hallituksensa palkansaajaedustajista
jaoksen valmistelemaan sijoituseh-
dotuksia palkansaajarnaksuista ker-
tyville varoille. Oletettavasti tdll6in
kohteena on usein asuntotuotanto.

Palkansaajat ottavat jatkossa kontol-
leen puolet ty6eldkemaksun tule-
vasta noususta. On arvioitu, etti 20 -
50 vuoden kuluttua palkansaaja-
maksu on B-10 prosenttia. Tdmd on
siis poissa tSr6nantajan maksu-osuu-
desta.

Molempien maksajien, sekd t5r6nan-
tajien ettii palkansaajien, tuleva taak-
ka kevenee merkittdvdsti, jos keski-
miSrdinen eliikkeelle siirtymisen
ikd nousee muutamilla vuosilla.

Marraskuun sopimuksessa oli lukui-
sia ty6ssdpysymistd lisdiivid uudis-
tuksia. Parasta niissii on se, ettd
tavoitteeseen ei pyritd vain yksil6lli-
sen varhaiseldkkeen ikdrajaa nosta-
malla, vaan myos vakuutetun kan-
nalta positiivisin keinoin. Esimer-
kiksi osa-aikaeldkkeen kiiytt6ii pyri-
tddn lisddmddn alentamalla sen ik6-
rajaa ja yksinkertaistamalla sitd kos-
kevia sddd6ksiii.
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Eliikepoliittinen uutuus on elekkeen
karttuman kasvattaminen per6ti 2,5
prosenttiin vuodessa yli GGvuotiailla
vakuutetuilla. Koska el6ke ei kuiten-
kaan nouse yli 60 prosentin el6kepal-
kasta, hy6tyvdt uudistuksesta erito-
ten ne, joiden el6ke muuten j6isi va-
jaaksi. Tdllaisia ovat pitk66n opiskel-
leet, lastenhoitovapaalla olleet naiset
ja erityisesti fittej et.

Yrittiijille tulosopimuksen sivutuot-
teena s5mt5myt superkartturna on eri-
tJrisen tervetullut, koska se vdhent66
tarvetta ostaa kalliita yksityisii el6ke-
vakuutuksia.

Sokerina pohjalla marraskuun hyvis-
sd tydelSkeuutisissa on kuitenkin itse
pddtdsten tekotapa. P66t6kset seki
yksityisi?i ettd julkisia aloja koske
vissa uudistuksissa syntyiviit ty6-
markkinaosapuolten neuvottelutu-
loksena. Eltikepitit6kset ovat niin pit-
kdvaikutteisia, ettd niiden taustaksi
tarvitaan mahdollisimrnan laaja yh-
teiskunnallinen tuki, laajempi kuin
eduskunnan hetkelliset voimasuh-
teet.

Nylqrisen kaltaiselle t;r6el6keturvalle
olisi kohtalokasta malli, jossa el6ke
ratkaisut runnottaisiin eduskunnan
ldpi hallituksen parlamentaarisella
voimalla. Se, ettei tdlle tielle lEhdetty,
on voitto konsensukselle, yhteisty6l-
le, jossa ei ole voittajia eikd voitettuja,
vaan sitkedllii ty6ll6 aikaansaatuja
neuvottelutuloksia.
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Kun televisiouutiset tavallisesti tiiyt-
tyvdt sodilla, onnettornuuksilla, kon-
kursseilla ja irtisanomisilla, oli 25.
pdivd rnarraskuuta poikkeukselli-
nen. Kerrottuaan pdivdn neuvotte-
lutulokset tyytyviiinen uutisankkuri
veti henked ja sanoi: "la lisiiii hyviii
uutisia - korkotaso on laskenut ja
porssikurssit ldhteneet nousuun."

T\rona pdivdni koko Suorni huokaisi
helpotuksesta. Yleislakon uhka vdis-
tyi. Usko larnan taittumiseen vahvis-
tui - uhrausten tdytyy alkaa ndkyd
ensi wuonna.

T!6eliikejiirjestelmdn historiaan pdi-
vdrndiird 25.1 l. 1992 jattiiii pysyviit jiil-
jet. Niin tdrkeitd ovat silloin tehdyt
elSkeratkaisut.

T\rskin koskaan aikaisemrnin on ker-
ralla ratkaistu niin monta eliiketur-
van kehitykseen vaikuttavaa kauas-
kantoista ja periaatteellista asiaa.

Pditos palkansaajien ty6eliikemak-
sun jatkosta nousee kantavuudeltaan
ylitse muiden. Paitsi ettdL palkansaa-
jamaksu vahvistaa jiirjestelmiin ra-
hoituspohj aa - kahdet hartiat jaksavat
enemmdn kuin yhdet - se kohentaa
tyoelSkkeen uskottavuutta. Vakuu-
tettujen on n5rt entistd helpompi us-
koa, ettd eldkelupaus pitiid.

Suora palkansaajan vakuutusmaksu
konkretisoi eldke-edun arvoa ja lisdd
mielenkiintoa sitd kohtaan. On sel-
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Kansliapddllikko Heikki S. von Heftzen:

90:n
tdrkeinti on, ett5
toimenpiteet to-

uudistukset ovat

ia terveysministerion
S. von Heftzen sanoo.

kannalta vilttSmdttrim i5, vai kkeivat
sosiaali-

Heikki
nostaahaluaisi

erityisenarvostusta
avulla.

jtiiden
telmiin



Kansliapddllikk6 Heikki S.
von Hertzen piiskaa suomalai-
siaitsekritiikkiin: olemmeko
muka muita maita niin paljon
heikompi kansa, ettii meiddn
tey$y jeede huomattavasti ai-
kaisemmin eliikkeelle.

-los keskimAiirdistd eliikkeelle
siirtymisikdii nostetaan kol-
mella wuodella, piiiistddn vas-
ta sille tasolle, jolla OECD-
maat ovat nyt. Nykyinen 166-
ketiede ja sosiaaliturva ovat
niin kehittyneitii, ettd meiddn
pitdisi pystye pinnistelemiitin
t5r6ssd keskimddrin 63 vuoden
ikiiiin asti, von Hertzen arvioi.

Toisaaita ihmiset ovat yksil6l-
lisiii ja raihnaistuvat hyvin eri
ikdisinii. Sen vuoksi tdssiikdSn
asiassa ei saisi olla liian musta-
valkoinen. Von Hertzen eh-
dottaakin kehitettiiviiksi se-
nioriteettijiirjestelmdn, jonka
liike-eldmii on jo keksinYt
mm. hallitusten pddtoimisina
puheenjohtajina. NdillS hen-
kil6ille on vihdoinkin aikaa
paneutua uuden luomiseen
vankkaa kokemustaan hyviik-
si kdyttiien.

-Asenteet ikddntyviin ty6nte-
kij6ihin pitdisi muuttaa nYt
eikd vasta 10 vuoden kuluttua,
jolloin rneilld jilleen on tyo-
voimapula, von Hertzen vaa-
tii.

El6keintoon
rnonta eri syl'ta
-Suorneen on luotu sellainen
ilmapiiri, ettd vain holmo on
toissii varsinaiseen eldke-
ik:idn asti, von Hertzen sanoo.

Varhaista eldkkeellejdiintiS
ovat edistdneet rnonet eri teki-
jiit. Siihen ovat vaikuttaneet
niin tyonantajat kuin vakuu-
tusyhti6t. Muun muassa hen-
kivakuutusyhti6iden yksil6l-
listii eldkevakuutusta koskeva
aggressiivinen mainonta saa
von Hertzenin moitteet.

Hdn ei hy'viiksy myoskddn
elinkeinoeldmdn ihmettelYii
paisuneista eldkekustannuk-
sista. -Itsehdn he hyvin hdrs-
kisti saneerasivat tyontekijoi-
tii eldkkeelle muutarnia r,rro-
sia sitten.

Yhtend syynd suomalaisten
varhaiseen elSk6ityrniseen
voi olla se, ettd me olemme
muita Pohjoismaita sairaam-
pia.

-T\rtkimusten mukaan meillii

on noin 25-50 sellaista kansan-
tautia, joita ilmenee Suomen
lisdksi vain Ruotsin ja Norjan
suomalaisyhteis6issd. Syynii
sairauksiin ovat liian ldheiset
sukulaisuussuhteemme.

Kuva onnellisesta
varhaiseldkelfrisestd
ei aina oikea
Varhaiseltikkeen saajia on tut-
kittu useammassa eri laitok-
sessa ja tutkimustulokset ovat
olleet hyvin saman kaltaisia.
T\rtkimustuloksiin von Hert-
zen ei kaikilta osin yhdy.

mdn pelkdii ulkomaalaisia, si-
te enemmdn pitiiS puhua
my6hdisemmdn elikkeelle
jiiSmisen taikka lapsenteon
puolesta.

-Sama pdtee my6s perhepoliit-
tisiin toimenpiteisiin, joita ei
voi ldhestyd jiittiimiillii eliike-
politiikkaa sivuun.

Heikki S. von Hertzen muis-
tuttaa, ettA 1980-luvulla luvat-
tiin panna lasten asiat kun-
toon ja ettd 1990-luvulla on
vanhusten vuoro. Nyt ollaan
Iasten asioita hyviiii vauhtia
romuttamassa ja larnan takia
vain hyvin pieni asiantuntija-
piiri kantaa endd huolta
vanhuksista.

Kehittdmisen jalkoihin ovat
hdnen mukaansa jdiineet
my6s kaikkein vihd-osaisim-
mat: vammaiset ja pdihdeon-
gelmaiset. Koko sosiaali- ja ter-
veyspuolen ennaltaehkdisevd
toiminta kiirsii ja on jo kdrsi-
ny't.

Kansliapiidllikkd von Hertzen
vrittdd itsepintaisesti ia tois-
iaiseksi hyiin yksin ajaa "se-
kd-ettii" -vaihtoehtoa. -Meilld
on kyllii koulutusvelvoite,
rnutta ei ollenkaan samanlais-
ta kuntoutusvelvoitetta.

Kuntoilua
tyopaikoille
Uusi kuntoutuslainsiiddtinto
on ollut voimassa vuoden.
Von Hertzenin rnielestd laki ei
vield takaa, ettd asia olisi kun-
nossa. Mutta Iaki antaa talou-
dellisesti mahdollisuuden
hoitaa se.

Itse hdn on uuskddnnynndi-
nen kiivelijd ja yrityskohtai-
sen kuntoilun kannattaja.

-Viikoittainen pakollinen kd-
velylenkki ty6aikana tdmiin
ministeri6n vielle saattaa 6k-
ki6 toteutua, von Hertzen va-
kuuttaa. Hdn uskoo, ettii kdve-
I34m rnenetetty ty6aika tulee
moninkertaisesti takaisin pa-
rantuneena tyotehona.

Kehysbudjetointi
suurta farssia
Hallituksen periaatepddt6s
julkisen talouden tasapainon
parantamiseksi on leikannut
rny6s sosiaali- ja terveysminis-
teri6n mii?irdrahoja. Valtio-
neuvoston tapa ohjata sosi-
aali- ja terveyspolitiittisia siiiis-
t6jd saa kansliapddllikk6 von
HertzeniniltS ankaraa kritiik-

-f os tehtdisiin edellisiti laajem-
pi tutkimus, se tuskin olisi
niin ruusunhohtoinen kuin,
mitd tulokset nyt osoittavat,
von Hertzen vdittdii.

Keskirnddrdistii elikeikdS ei
nosteta yksin eliikepoliittisilla
toimenpiteilla. Siihen tarvi-
taan lisdksi asenteiden rnuut-
tamista, ty6skentelyolosuhtei-
den parantamista ja lisdd jous-
toa ty6suhteisiin.

-Protestanttinen kasvatuk-
semme pit55 osa-aikaty6td
lintsaarnisena. MeillS on vid-
rdnlaiset t5r6n sankarit. Ansio
merkkejd annamme siitii, kun
henkil6 on tehnyt 30 vuotta
samaa ty6td, samassa tY6Pai-
kassa olematta piiivddkiiiin
poissa. Se ei oletyopaikan eikd
ty6ntekijdn etu.

Kaukaloa.iattelu
esteA tasapainoisen
kehibyksen
-Puheet sosiaalivakuutuksen
ja sosiaali- ja terveyspalvelui-
den intergTaatiosta ovat hYvin
kauniita, mutta teot ovat vd-
hdisiii. Tasapainoisen kehitty-
misen on estdnyt ns. kaukalo-
ajattelu, uskoo von Hertzen.

EsimerkkinS kaukaloajatte-
lusta hdn mainitsee keskuste
lun ns. eldkepornmista (tulevi-
en eliikkeiden rahoituksesta)
ja ruumisarkkumallista, joka
kuvaa Suornen vdest6n ikdra-
kennetta.

-Eliikepuoli pyrkii aukaise-
rnaan ruurnisarkun eli purka-
maan tdmdn mallin vain eld-
kepoliittisin toimenpitein. |os
asiaa lihestyy kokonaisuute
na, yhtiil6 ei ole kowin moni-
mutkainen. Sehiin ratkeaa
kolmella parametrillH, jotka
ovat syntyvyys, todellinen
eliikkeellejSSmisikd ja ulko-
rnaalaisten mddrd. Mitii enem-
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kiei. Hiinen mukaansa kehys-
budjetointi on suurinta fars-
sia, mitii hdn on ty6eldmdnsii
aikanut kokenut.

-Jos sosiaali- ja terveysministe.
ri6lle annetut raamit olisivat
pitdneet tai jos me olisimme
saaneet operoida niiden sisdl-
ld vapaasti, olisirnrne varmas-
ti pystyneet sddstdmiidn edel-
lytetyt rahat huomattavasti
pienemmin sosiaali- ja terve-
yspoliittisin vaurioin kuin nyt
tapahtui, von Hertzen koros-
taa.

Herkullisena esirnerkkind
sdristokohteista hdn mainitsee
vaippalisdn. -Se ei poista la-
maa eikd pelasta rneitii ahdin-
gosta, mutta se tuo turvat-
tomuutta tavallisille kansalai-
sille, kun mistdiin ei voi olla
varma,

Myds hallituksen ehdotus ty6-
eliikkeiden tavoitetason laske.
misesta 50 prosenttiin on von
Hertzenin rnielestd iilyt6n.
Hiintd ei my6skddn saa yli-
puhutuksi eldkekaton taakse.

Sosiaalitur-va
kilpailuetu
Tttkimusten mukaan kiristy-
nyt kilpailu laadukkaasta tyG
voimasta on johtanut muissa
maissa siihen, ettd eliikeetuja
on kdytetty tydsuhdepoliitti-
sena porkkanana.

-Eliikkeiden tavoitetason alen-
taminen saattaa johtaa Euroo-
pan avautuessa siihen, ettei

koulutettua ty6voimaa muuta
Suomeen tai sitd l[htee teelte.

Von Hertzen uskoo, ettd Eu-
rooppaan mentdessd pohjois-
mainen sosiaaliturva on meil-
le kilpailuetu tai -valtti. -Mitd
muuta meillii on tarjota Eu-
roopalle, hiin kysyy.

-Englanti on paras esimerkki
siitii, ettei sosiaaliturvan leik-
kauksilla pddstd toivottuun
tulokseen.

Vakuutettujen
rnaksuosuutta
lisiitttivd
Von Hertzenin rnukaan reali-
teetti on se, ettd my6s vakuu-
tettujen on jatkossa osal-
listuttava ty6eliketurvansa ra-
hoittamiseen. -Mutta sehdn
edellyftiiii, ettS maksajat tietii-
vdt, mihin rahat k2iytetddn.
Etteivdt ne mene esimerkiksi
kasinopelien maksamiseen.

Kansliapddllikko von Hertzen
viiittiiii, ettei pelkdlld rahas-
toinnilla tulevien eldkkeiden
rahoitusta turvata.

-Meiddn til5rtyy tuoda tiihdn
rnaahan lisdd maksajia, koska
synnyttdrndlld ei eniiii ehditA
niitd saada. Eikd juuri nSrt ole.
kaan vauvabuumin paikka.
Silloinhan meilld olisi sa-
maan aikaan suuri ikdluokka
siirtyrndssd eliikkeelle ja suuri
ikiiluokka alle 16-vuotiaita. Eli
vahinko on jo tapahtunut.

Von Hertzen kannattaa lAmpi-

Karuliapricillihhti Hethki S. uon
Hertzenin suurin huoli tcillci het-
kellii on, miten Suomen kansa
toipuu henhisestri lamosta.
Htin ushoo, ettti jrilhihoito tulee
olemaan hallista ja sen mah,su-
mi ehen ti on hcinen om a mhlist e-
ribrlsii.

miisti siirtolaisasiain neuvot-
telukunnan ehdotusta, jonka
mukaan wuodesta 2000 l6hti-
en vdhintddn 25 000 siirtolais-
ta pitiiisi tuoda Suomeen vLro-
sittain. -Siirtolaisethan eroa-
vat pakolaisista siinii, ettd siir-
tolaisia pddstSdn valikoi-
maan, kansliapddllikkd von
Hertzen muistuttaa.

Haastattelu:
Marja-Liisa Tahala
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Eldkevakuutusyhtiiin tilinpSittistd on julkisuudessa monesti
pyritty analysoimaan. JohtopSdt<iksid on tehty usein pikku-
seikkojen perusteella. Totta on, ettii tilinp6it<iksen avaaminen
ia todellisen tuloksen esiinkaivaminen on tyon ia tuskan takana
eikd aina edes yksiselitteinen.
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T!6eliikeyhti6n tuloldhteind
ovat vakuutusmaksutuotot ja
sijoitustoiminnan tuotot. Vii-
me vuosina monien yhti6iden
tuloslaskelmaa ovat kaunista-
neet rny6s eldkesdiiti6iden ja
-kassojen purkamisiin liitty-
neet vastuunsiirrot. Lakis66-
teisid eldkkeitd koskevat vas-
tuunsiirrot ntilqlviit erikseen
vain vakuutusmaksuvastuun
ja korvausvastuun muutoksi-
na, kun taas muita eldkkeitd
koskevat vastuunsiirrot sisiil-
tyvdt vakuutusmaksutuloon.

Maksutulo markkina-
osuuden rnitta
Vakuutusmaksutulo on yleen-
sd rnarkkinaosuuden mitta. ]o
pienetkin rnuutokset markki-
naosuudessa mielletddn osoi-
tukseksi tyoeliikeyhti6n me-
nest5zksestd. Maksutuloon si-
siiltyy erditd arvionvaraisia
erid, muun muassa arvio siitd,
missd mddrin tarkkoihin palk-
koihin perustuvat vakuutus-
maksut poikkeavat perityisti
ennakkomaksuista. Arviovir-
he voi helposti olla prosentin -
jopa kaksikin - maksutulosta.
Lisdksi arviovirhe kostautuu
seuraavana vuonna vastak-
kaismerkkisend.

Viihiiinen markkinaosuuden
muutos saattaa olla siis pelk-
kiiS harhaa. Oikeampi mark-
kinaosuuden mitta olisikin
vakuutettujen lukumii2irii tai
vakuutettujen palkkasumma,
rnutta niiitiihiin ei saada tilin-
pddtdksestS.

Sijoitustoiminnan tuottoja
analysoitaessa ei tuottojen
kasvu siniinsi kerro sijoitus-
toiminnan tehokkuudesta,
koska sijoituspotentiaali kas-
vaa voimakkaasti. Tehokkuut-
ta voidaan mitata vertaamalla
sijoitustoiminnan nettotuot-
toja ty6eldkeyhtion keskimdd-
riiiseen omaisuuteen. Koska
sijoitustoiminnan tuottoihin
sisdltyy paitsi sijoitusomai-
suuden my6s rahoitus-ja kii5rt-
t6omaisuuden tuotot, on ver-
tailukohtana oltava koko
omaisuus.

T\rlosta kannattaa jatkojalos-
taa vdhentdmAll6 sijoitustoi-
minnan nettotuotoista keski-
mddrdiselle takaisinlainaus-
kannalle takaisinlainauskor-
koa kdyltden laskettu korko-
tuotto ja vertaamalla saatua
tulosta keskimiiiiriiiseen takai-
sinlainaamattomaan omai-
suuteen.

T\rottavat
sijoitukset
asiakkaan etu
Sijoitustoiminnan nettotuo-
tolle on minimivaatimus. La-
kisddteisten vakuutusten kes-
kimdiiriiiselle vastuuvelalle
on hyvitettdvd laskuperuste-
korko (9,5 % vuonna 199 1, 9,0 %
vuonna 1992). Kun vastuuvel-
kaan sisiiltyy lisdLvakuutus-
maksurahasto ja tasoitusvas-
tuu, joille korkovaatimus on
pienempi, ja kun my6s va-
kuutusmaksutuloon sisiiltyy
korkoa, riittdd kdytdnn6ssd
noin 0,5 - 0,7 prosenttiyksik-
k66 alempi korko.

Muissa kuin lakisdSteisissS va-
kuutuksissa korkovaatimus
on 4,25 prosenttia. los ty6-
eliikeyhtio saa parempaa si-
joitustuottoa, voidaan'ylijiiii-
miistd" tehdd varauksia ja
poistoja.

Siitd otetaan my6s laskennal-
linen tuloslaskelrnan ylij[ii-
mii. Loppuosa ylijiiiimiistii
siirretddn edelld mainittuun
lisiivakuutusmaksurahastoon
ja siitd TEL:n osuus ositetaan
voimassa olevien TELvakuu-
tusten kesken. Se palautetaan
vakuutuksenottajille seuraa-
vina vuosina - noin 30 pro
senttia saldosta vuodessa.
Lisdvakuutusmaksurahasto
onkin asiakkaille palautetta-
van ylijddmdn vdliaikainen
parkkeerauspaikka. Mitii kor-
kearnpi ty6eliikeyhti6n sijoi-
tustuottotaso on, sitd suurem-
mat palautukset asiakas saa,
eli sitd pienemmdt vakuutus-
maksut ovat. Hyvin hoidettu
sijoitustoiminta on asiakkaan
etu.

Luottotappiot
ilmentiivdt
vakuutuskantaa
T\rloslaskelman erist6 ovat vii-
rne vuosina suhteellisesti eni-
ten kasvaneet luottotappiot
vakuutusmaksusaamisista eli
maksutappiot. Niiden osuus
maksutulosta kertoo paitsi
maksuperinndn tehokkuu-
desta my6s vakuutuskannan
rakenteesta. Suhteellisesti
suurimmat maksutappiot
ovat niilld tyoeliikeyhti6illii,
joiden kannassa on paljon pie-
nid vakuutuksia. Tosin yksi
iso konkurssi rnuuttaa tilan-
teen kerralla.
Vakuutusmaksuvastuun
muutos kertoo, paljonko tuo-
toista on siirretty vastaisten
vanhuuseliikkeiden ja vastais-
ten perhe.elSkkeiden varalle.
Lisdksi siindL on mukana siir-
to lisdvakuutusmaksurahas-
toon, kuten edelld on kerrotLu.

Korvauskuluihin sisdltyvdt
maksetut eldkkeet ja korvaus-
vastuun muutos. Koryausvas-
tuu sis6ltiiii maksettavana ole.
van elSkkeen p5'doma-arvon
lukuunottamatta eldkkeen in-
deksikorotuksia. Lisdksi siind
on tasausvastuu, mistii mm.
eldkkeiden indeksikorotukset
kustannetaan. Riskiliikkeen
voitot viediiAn tasoitusvastuu-
seen, josta tarvittaessa tdyte-
tddn riskiliikkeen tappiot. Ta-
soitusvastuu on siis riskiliik-
keen puskurirahasto, joka wii-
me vuosien ty6lgruytt6nryys-ja maksutappioliikkeen tap-
pioiden johdosta on kutistu-
nut suhteellisen vaatimatto-
maksi. Riskiliikkeen tulosta ei
voida analysoida tuloslaskel-
man perusteella.

Eri ty6eliikeyhti6iden
tehokkuutta
vaikea verrata
Ty6eliikeyhtion tehokkuutta
analysoidaan yleensd vertaa-
malla liikekuluja maksutu-
loon, Liikekuluja varten on
vakuutusmaksussa niin sa-
nottu hoito-osa, joka mSiritel-
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l6[n promilleina vakuutettu-
jen palkoista. Tdstdjohtuen on
vakuutusmaksujen tason
muutokset eliminoitava, kun
analysoidaan yhti6n tehok-
kuuden kehittyrnistii.

Tloeliikeyhtididen vdliset te
hokkuusvertailut ovat vaikei-
ta, koska maksun hoito-osaa
suurilla ty6nantajilla on alen-
nettu ja pienilli tydnantajilla
taas korotettu perustasosta.
|os ty6el6keyhti6n liikekus-
tannukset ovat pienemmiit
kuin vakuutusmaksujen hoi-
toosien mddrd, ylijddmd siir-
retiidn lisdvakuutusmaksura-
hastoon ja palautetaan sieltd
vakuutuksenottajille. Kaiken
kaikkiaan tyoeldkevakuutus
hoidetaan erittdin pienilld lii-
kekuluilla.
Ty6eliikeyhti6n tuloslaskel-
maa analysoitaessa keskeisin
ero rnuiden yritysten tuloslas-
kelmiin on siin6, ettd tasaava
erd ei olekaan tilikauden yli-
jiiiim?i.

Riskiliikkeen osalta (kuollei-
suus, ty6kyuytt6myys, perhe
eldkeliike, ty6tt6myys ja mak-
sutappiot) tasaava erd sisdltyy
korvau svastuun rnuutokseen
(tasoitusvastuu). Muun liik-
keen osalta (sijoitustoiminta,
Iiikekulut) tasaava erd sisdltyy
vakuutu s m ak suva stuu n
muutokseen (lisdvakuutus-
maksurahasto).

Taseen vastattavien osalta t5ro-
eldkeyhtidt ovat hyvin saman-
tapaisia. Vastuuvelka kiisittiiii
taseesta 95 - 97 prosenttia.
Omaisuustase sen sijaan poik-
keaa eri yhti6illii. Erot omai-
suustaseessa selittdvdt pitkdlti
erot sijoitusten tuottotasossa.
Omaisuustaseen perusteella
voidaan pAtitelld, mikd on ty&
elSkeyhtidn maksuvalmius ja
luotonantokyky. Viirneksi
mainittu on sitd parempi, mi-
tE suurempi osa omaisuuden
m66r6sti jdd takaisinlainauk-
sen ja kiintedn omaisuuden
ulkopuolella.

T!6eliikeyhti6iden analysoin-
tia tilinpddtdsten perusteella
on vaikea tehdd tiiysin luotet-
tavasti. fos ndkee paljon vai-
vaa ja laskee vertailuja pitem-
miiltii ajalta, syntyy kyllti oi-
kea kuva. Se my6s paljastaa,
ettd tyoelSkeyhti6t eivdt ole
ollenkaan samanlaisia, vaik-
ka niin yleisesti luullaan. Ana-
lysointi selkiinty5r, kun ty6el5-
keyhtidistd siirret66n pois
muun kuin lakisddteisen el6-
kevakuutuksen vakuutuskan-
ta. Euroopan integraation
seurauksena my6s tilinpdd-
tokset tullevat avoimemmik-
si. Vertailu tullee helpom-
maksi ja myos luotettavam-
maksi.
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ELAKELAKIEN VIIDAKOSSA

Niihin asioihin, joiden laillista me.
noa mind oikeusasiamiehen kansli-
assa valvon, kuuluvat mm. vankilat,
poliisi, mielisairaalat ja sosiaalitur-
va. Viimeksi mainittu ryhmd on yl-
ldttden noussut suurimmaksi; kun
ihmiset edellisinS vuosina ovat kan-
teluista pddtellen olleet tyytymiit-
tomimpid poliisin toimintaan, on
poliisia koskevien kanteluiden rn65-
rii nyt laskenut ja sosiaaliturva-asiat
ovat nousseet riidattomalle kulta-
mitalisijalle. HdtSinen johtopddt6s
on se, ett5 lama ndkyy tiissiikin.

Tdmd selitys ei ilmeisesti ole oikea
tai ainakaan riittiivd. Esimerkiksi toi-
meentulotukea koskevia kanteluita
ei ole enempdii kuin ennenkddn, ja
niissdhdn taloudellisen ahdingon
olettaisi ensimmdisend heijastuvan.
Pddosa rneille tulevista asioista on
sellaisia, joita muut viranomaiset
ovat kiisitelleet ennen lamaa. Mehdn
saamme ne vasta sen jdlkeen, kun
kaikki muut byrokratian kiemurat ja
portaat on kiiyty liipi, ja se vie tunne.
tusti aikaa.

Eldkkeistii, nimenomaan ty6kyvyt-
tomyyseldkkeistd kannellaan jatku-
vasti. Varsinkin kaksi asiaa hiertiid:
erot hoitavan lddkSrin ja asiantun-
tijakidktirin lausuntojen vdlillii, kun
edellinen pittid asiakasta ty6kyvyt-
t6mdnA, jiilkimmiiinen ei, ja ty6ky-
vyftdmyyden erilaiset miiiirittelyt eri
laeissa.

Lddketieteellisen asiantuntemuksen
edessd me olemme voimattomia.
Ymmdrrdmme toki, ettd eri l?iiikiirit
voivat perustellusti arvioida jotain
niin konstikasta asiaa kuin ty6kyvyt-
t6myyttii - ja muitakin asioita - eri
tavalla ja piiiityii erilaisiin lopputu-
loksiin. Kuitenkin, kun kdsitykset
toistuvasti poikkeavat toisistaan sa-
mansuuntaisesti, alkaa ihmetyksen
sormi ldhestyd kummastuksen suu-
ta. Kanteluissa vAitetiiiin, ettei hoita-
van lddkdrin kdsitykselle anneta mi-
t6dn arvoa. Vaikka hiin tuntee poti-
laan ja pitiiii hiintii ty6kyvyn6miinii,
asiantuntijaliiiikiiri, joka on ndhnyt

PIRKKO K. KOSKINEN
Ed:ushunnan

apulais o ik eus asi ami e s

vain paperit, mutta ei potilasta itse-
66n, p66tyy kielteiseen tulokseen.
Hdnen ktisityksensd kuitenkin pit56.
Miten tdmdn hakijalle selitdt? Onko
ihan mahdotonta sopia yhteisistd
pelisddnndistd, joita niin hoitava
kuin asiantuntijaliiiikiirikin noudat-
taisivat? Edes osapuilleen?

Maallikon on my6s l6hes mahdoton-
ta kAsittdd, miksi ty6kyvytt6myys
miiiiritelliiiin eri eldkkeitii varten eri
tavoin. Tlu6kyvyt6n, mikd ty6ky-
vyt6n, arvelee tavallinen eldkkeen-
hakija eikii mill66n ota ymmdrtddk-
seen, ettii htin on ammatilli-
sesti ty6kyvyt6n, saa sill6 perusteella
esimerkiksi VEL:iin perustuvaa tSrG
kyuytt6myyseldkettd sen verran
kuin saa, ja senkin vain m65rdajaksi,
fos hdn kuuluu TEL:n tai LEL:n pii-
riin, ei puhuta ammatillisesta ty6ky-
vytt6myydestd, vaan ansiotason ale.
nemisesta, mikd on jo toinen juttu.
Miksi? ]a jos vamma on ty6tapatur-
man aiheuttama, TVL:n mukaista
tapaturmaeliikettd saakin vain sen

tapaturman aiheuttamasta ty6ky-
'n1rn alenemisesta.

Ihminen ja hdnen ty6kylqrnsa
ikddnkuin viipaloidaan. Se tietty
tapaturma on kuitenkin ihmisen sii-
nd kokonaistflanteessa voinut aihe.
uttaa l6hes koko ty6lq;vyn menon,
jota mik66n osakonraus ei kata. Vii-
paloinnin est6miseksi TVL 18.2 S:ssii
tosin todetaan, ett6 ty6kyvyn alentu-
mista arvioitaessa otetaan huomi-
oon ty6ntekij6n jiljellE oleva kyky

e hankkia itselleen ansiotuloja saata-
lvissa olevalla sellaisella tybUa ;ne.
i tafran sisdltyvd sanoma ei ir6ytei<ui-
9 tenkaan menneen kovin hyvin peril-
3 le. Tai sitten tulkinta on todella anka--ra tai ptiiittiijdt luottavat siihen, ett6
muita korvauksia haetaan ja saa-
daan. Meilldkin on ihan riitt6v6sti
k6ytdnn6n esimerkkejd sek6 tdllai-
sista ettd muistakin vdliinputoajista.

Eldkeasioiden arnmattilainen saat-
taa 5rrnmdrt66 hienoudet ja rajanve
dot. Mutta lakien pitEisi antaa my6s
tavallisille kansalaisille ainakin tie
toa siit6, rniki heid6n oikeudellinen
asemansa on ja mit6 heilti odote.
taan. Tdti vaatimusta elEkelait eiv6t
tiiytii. Olen joskus puolivakavissani
esittAnyt, etti koko el6kelains66d6n-
t6 pitdisi ensin kumota ja sitten ra-
kentaa alusta, punniten ennakko
luulottomasti eri etuuksia ja niiden
toimivuutta. Pohdinnan lopputulok-
sen voisi sitten kirjoittaa selkokielel-
le ja muutenkin 5rmmirrett6v6sti.Tarjoan ajatusta t6ssikin, ainakin
kokeeksi.

fa miksi jiirjestelmiE ylipiiiitdEn t6y-
tyy olla niin monta? Jos hallinto jarahoitus vaativat nippukaupalla
omia lakejaan, eik6 ainakin etuuk-
sista voisi olla oma selke6 lakinsa -
yksi laki siis -jossa etuudet olisi koor-
dinoidusti ja edellytyksineen luetel-
tu pienirnmdstd suurimpaan?

Laihaa parernpi lohtu on se, ette tul-
kinnat v6hitellen v6ljenev6t, miki
aikanaan heijastunee lakitekstissE-
kin.
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JULKISEN JAYKSITYISEN
DIALEKTIIKKA

POHJOISMAISESSA
ELAKETURVASSA
" Historia ei hoskaan takaa a astahah.dan selhc iiii uoittoa aosta'
hoh.dastaan: edetesstitin se tuo esiin odottamattomia ratkaisu-
ja ja synteesejti" jotta ei uoida erlrvustao-"

Roland Barthes: Mgthalngies ( 1957 )'

Universalistinen
sosiaalipolitiikka
Pohjoismaissa kehitett5rd sosi-
aaliturvamallia on luonneh-
dittu universalistiseksi. Sen
leimaa-antavina piirteini
ovat valtiollisen sosiaalipoli-
tiikan kattavuus, etuuksien
korkea taso, tarwe. ja ansainta-
periaatteiden tasapainottami-
nen ja laaja, julkisen vallan Yl-
l?ipitiimii palvelujdrjestelmS.

Universalistisen sosiaaliPoli-
tiikan kohteena on jo kiisit-
teen mukaisesti maan koko
vdest6. Sosiaalipolitiikka ei sa-
maistu "ty6vdenkysymYk-
seen", viel6 viihemrndn "k6y-
hdinhoitoon".

Sosiaalipolitiikan subjektina,
toteuttajana, on pdiasiassa
valtio. Pohjoismainen traditio
ei ole vierastanut sosiaalipo-
litiikan pitkdlle wiety?i valtiol-
listamista. Muualla Euroopas-
sa ja erityisesti Yhdysvalloissa
liberaali kulttuuri on suhtau-
tunut valtioon huomattavasti
e pd I uu I ois em min.

Universalistisen sosiaalipoli-
tiikan eettisend perusteena on
tasa-arvo, jolla tAssd yhteydes-
sd tarkoitetaan sosiaalisten ja
taloudellisten erojen mini-
moimista kansalaisten kes-
ken.

Pohjoisrnaisen
elSketurwan
perusteet
Nykyaikainen yhteiskunta ja-
kautuu yksityiseen ja julki-
seen sektoriin. )ako on tosin
kulttuurisidonnainen, ja oi-
keisto on perinteellisesti pan-
nut sille enemmdn painoa
kuin vasemmisto.

Yksit5rinen sektori tuottaa ih-
misten tarwitsemia tavaroita
ja palveluja ja maksaa ty6nte-
kij6illeen palkkaa heidiin l<y-
kyjensd ja ansioidensa rnu-
kaan. ]ulkinen sektori vastaa
tuotetun varallisuuden uus-
jaosta siten, ettd kaikki Yhteis-
kunnan jdsenet saavat tar-
peensa tyydytetyiksi - kuiten-
kin vain sellaiset tarpeet,jotka
vallitseva arvojdrjestelmi kel-
puuttaa tyydytettiivien listal-
le.

Erds yleisesti hyviiksytty uu-
delleenjaon aihe on ihmisten
tarve taloudelliseen toimeen-
tuloon my6s silloin, kun he
eiviit iiin tai sairauden takia
endd voi osallistua ty6elii-
miiiin, toisin sanoen elSkkeet.

Kansalaisen oikeus eldketur-
vaan tuotannollisen siteen
katkettua voidaan johtaa kol-
mesta periaatteesta: kansalai-
suudesta, yksil6llisestd sosiaa-
lisesta tilasta ja ty6suorituk-
sesta. Pohjoismaissa ndistd pe-
rusteista on jatkuvasti keyfy
kiistaa eri vdest6ryhmien kes-
ken.

SodanjAlkeisend aikana
rnaanwiljelijdt ovat kannatta-
neet kansalaisuuteen perus-
tuvia, tasasuuruisia elSkkeitd.
Porvaripuolueet ovat tunte-
neet vetoa valikoiviin, tarve'
harkintaisiin etuuksiin. Sosi-
aalidemokraatit olivat 1950-
luvulle asti tarveharkinnan
kannalla, mutta ty6ntekij6i-
den elintason noustessa he
ymmiirsivdt ansioihin suhteu-
tetun elSketurvan merkityk-
sen edustamalleen vdest6n-
osalle.

Uusliberalismi ja
yksityistiiminen
Yleismaailmallinen laskusuh-
danne, jota Suomessa kutsu-
taan lamaksi, on synnYttdnYt
paineita julkisia, lakis66teisi6
eldkejdrjestelmid kohtaan. So-
siaalidemokraattinen ajatte'
lutapa, joka on sdlyttin5rt suu-
rimman vastuun sosiaalipo'
litiikasta valtiovallalle, on saa-
nut antaa sijaa uusliberalisti-
sille pyrkimyksille. Niiden ta-
voitteena on valtion vaikutus-
vallan viihentdminen ja Yksi-
l6llisen aloitteellisuuden ko-
rostaminen - sanalla sanoen
yksityistdminen.

Yksityistdmiselli tarkoitetaan
sitii, ettd julkinen valta ve-
tiiytyy vastuusta miiiiriityllii
alueella ja jdtt66 kentdn kansa-
laisten omaehtoisen toirnin-
nan varaan. Yksityisen ja jul-
kisen vdlinen raja ei kuiten-
kaan ole jyrkke. Valtion sdAn-
telyvoi olla eri asteistajajdttSi
enemmdn tai vdhemm6n tilaa
kans alaisyhteiskunnalle.

Taistelu yksil6nvapauden
puolesta valtion asioihin
puuttumista vastaan on kuu-
lunut liberaalien ohjelmaan
1 700-luvulta ldhtien. NykYai-
kaista liberalismia kutsutaan
uusliberalismiksi siksi, ett6 se
korostaa vapaan yrittijyyden
ja markkinavoimien suhteel-
lista edullisuutta klassisen li-
beralismin ldhes absoluutti-
sen valtionvastaisuuden ase-
rnesta.

Tiiltii pohjalta uusliberaalit
myos arvostelevat hyvinvoin-
tivaltiota. He vdittiivit, ettd
valtion harjoittama resurssi-
en uudelleenjako on kokonai-
suuden kannalta tehotonta ja

tuloksiltaan jopa tavoitteiden-
sa vastaista.

Yksityistiimis-
p5rkimyksi6
Pohjoismaissa
Kansalaisuusperustelsen tasa-
elEkkeen ja ty6h6n perustu-
van ansioeldkkeen yhdistel-
m6 on oleellinen osa unlversa-
listista sosiaalipolitiikkaa. Se
on toteutettu Suomessa, Ruot-
sissa ja Norjassa voimak-
kaan sosiaalidemokraattlsen
liikkeen, keskitetSrn ty6mark-
kinamekanismin ja vahvan
maatalousektorin yhteispelil-
lii.
Tanska on ollut poliittisesti
pirstoutuneempi, miki on ai-
nakin osittain sy5rn6 siihen,
etti Tanskassa ei ole lakisee-
teist6 ansioelSkej6rjestelm6i.

Tanskan malli sijoittuu poh-
joismaisen, universalistisen ja
keski-eurooppalaisen, korpo-
ratistisen j 6rjestelm6n v6liin.

Universalistinen piirre Tans-
kan sosiaalivakuutuksessa on
veroilla rahoitettu, verraten
korkea kansanelEke. Korpo'
ratistiseen malliin kuuluva
elementti on ansioelEkkeiden
hoitarninen ammatillisten
elikekassojen ja yksit5risva-
kuutuksen kautta.

Srkimyksii lakisEEteisen el6-
keturvan heikent6miseen
esiinty5r nykyisin kaikissa
Pohjoismaissa. Tanskan kan-
saneldkett6 on kehitett5r tar-
veharkinnan suuntaan, Ruot-
sissa on puhuttu laajenne'
tusta kansanelSkJseest6, johon
ATP sulautuisi. Norjan lis6-
eldkkeen korvaavuustasoa on
alennettu.
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Suomen porvarihallitus on
kaavaillut kattoa tydelSkkei-
siin ja eliikkeiden korvaavuus-
tason alentamista. Virkaeldk-
keiden leikkaamisesta ovat
yksimielisid kaikki paitsi vir-
kamiehet.

Lakis6dteisten ansioelekkei-
den huomattavat heikennyk-
set korvautuisivat osittain yk-
sityisvakuutuksilla, mutta
pddasiassa luultavasti kollek-
tiivisilla, t5r6markkinapohjai-
silla jdrjestelyilld Tanskan
mallin mukaisesti.

Eldkejiirjestelmien yksityistii-
mispyrkimykset eiviit johdu
poliitikkojen liberalistisista
aatteista, vaikka saattavat he
niitdkin elStelld. Eliikejiirjes-
telmien perusteita on joudut-
tu miettim66n uudestaan toi-
saalta talouskriisin, toisaalta
EY-maiden yhdenmukaista-
van paineen takia.

Tarve' ja
ansaintaperiaatteen
kompromissi
K a n s an el6kej drj estel mdn
taustalla on kdyttoarvon eli
tarveperiaatteen idea. Tloelii-
ke puolestaan pohjautuu
vaihtoarvoon eli ansaintaperi-
aatteeseen.

Lakisddteiset eliikkeet ovat
Pohjoismaissa - Tanskaa lu-
kuunottamatta - painottuneet
ansaintaperiaatteen suun-
taan. Erityisesti Suornessa an-
sainta- ja tarveperiaatteet on
asetettu jyrkdsti vastakkain.
Ne ovat heijastaneet eri vdes-
toryhmien poliittisesti organi-
soituneita intressejS.

Jos ansaintaperiaatteen ldpi-
murto vastaa teollistumisen ja

taloudellisen kasvun logiik-
kaa, eik6 olisi luonnollista,
ett6 siitii perddnnyttdisiin
stagnaation tai taantuman
vaiheessa?

Tillainen vuorottelu voisi olla
lyhyellii tiihttiimellS taloudel-
lisesti pemsteltua. Onhan el6-
kevakuutusmaksuakin kiiy-
tett5r suhdannepolitiikan vdli-
neend. Eliikepolitiikan luon-
teeseen kuitenkin kuuluu pit-
kiijiinteisyys. )drjestelm66n on
voitava luottaa jopa sukupol-
vien yli. Eldkejdrjestelmiiii ei
voida tieten tahtoen rakentaa
purettavaksi esirnerkiksi vii-
den vuoden kulutfua.

Site paitsi ansioelikkeiden
oleellinen heikentiiminen
saattaa vdhentdd kokonaiseld-
kejiirjestelm6n - siis my6s v6-
hirnmdiseldkkeiden - kanna-
tusta nimenomaan hyviituloi-
sen kansanosan keskuudessa,
joka suurelta osalta rahoittaa
eldkejdrjestelmdd.

Kansainvdliset vertailut osoit-
tavat, ettd lakisddteinen ansio-
eldke yhdistettynii kansalai-
suusperusteiseen vdhimmdis-
turvaan tasoittaa kansalaisten
vdlisid tuloeroja tehokkaam-
min kuin yksityisiin tai kollek-
tiivisiin vakuutuksiin perus-
tuva turva. Taloudellisesti
heikkoina aikoina tuloerot
taas pyrkivdt eri syistii kasva-
maan. ]os sosiaalipolitiikan
ta s a-arvotavoitteesta halutaan
pitdii kiinni, olisi ansainta- ja
tarveperiaatteelle rakentuva
kokonaisel5kejiirjestelmti py-
rittdvd sdilyttiimddn myos - ja
nirnenornaan - laman aikana,

Palvelujiirjestelrnin
uudistaminen
Hyvinvointipolitiikan moder-
nisointi niiytt66 kaikissa teolli-
suusrnaissa viistdm6tt6mil-
t6. Erilaisissa jArjestelmissi se
voidaan kuitenkin toteuttaa
eri tavoin.

Erds pohjoismaisille hyvin-
vointivaltioille tyypillirren
piirre on laaja julkinen palve.
lujdrjestelmii. Sekin voidaan
yrnrnfl rt56 tasa-arvotavoitteen
ilrnentymdksi. Sosiaalipalve.
lut ovat kaikkien kansalaisten
saatavilla tuloista ja varalli-
suudesta riippumatta.

Palvelujdrjestelmd perustuu
yksinornaan tarveperiaatteel-
le. Palveluja ei ansaita, mutta
niitd ei my6skddn kiiytetii
muuta kuin tarvittaessa. T6-
miin toteaminen vaikuttaa tri-
viaalilta, mutta se voi antaa
jonkinlaisen lS,ht6kohdan pal-
velujdrjestelmiin luonteen
ymmdrtdmiseen. Miksi palve-
luja ei voitaisi eriyttSd tarve-
harkintaisesti?

Se, joka suoraviivaisesti pu-
huu palvelujen yksityistimi-
sestd, saa heti (uus)liberaalin
leiman. Samansuuntaisia
aloitteita on kuitenkin esitett5r
hyvin erilaisista ideologisista
ldht6kohdista. My6s hallin-
tomiehet, vihredt, radikaalit ja
konservatiivit ovat etsineet
vaihtoehtoja valtiollistetulle
hyvinvoinnille.
Dialektiikan kielellii ilmaistu-
na sosiaalipalvelut niiyttiiisi-
vdt olevan juuri se alue, jolla
valtiollistarnisen ja yksityis-
tdmisen vdlinen ristiriita voi-
taisiin ylittiiii. Mikiidn poliitti-
nen filosofia ei pysty rn66ritte-

lem66n sit6 aluetta, joka julki-
sen vallan toiminnan pitEisi
kattaa - ei positiivisessa eikE
negatiivisessa mielesse. Prag-
maattisuus on silloin yhti hy-
v6 s66nt6 kuin mike muu ta-
hansa. Otetaan julkisen sekto
rin avuksi kaiklci ne resurssit,jotka kansalaisyhteiskunta
tarjoaa: marklsinat, vapaaeh-
toisty6, ep6viralliset sosiaa-
liset verkostotjne.

Mikiin ei tietenk6in ole yk-
sinkertaista eike mustaval-
koista. Monista julkisista pal-
veluista tinkiminen merkitsi-
si niin ik66n tasa-arvoperi-
aatteen loukkaamista.

Sosiaalitunra ja sosiaalipalve.
lut ovat kuitenkin erilaisessa
asemassa niiden erilaisen ai-
kajdnteen takia. Mit66n pe
ruuttarnatonta ei tapahdu, jos
esimerkiksi terveyskeskus-
maksu otetaan kA5rtt66n nyt ja
poistetaan viiden vuoden ku-
luttua. |os sen sijaan el6keva-
kuutusmaksut jitet66n vii-
deksi vuodeksi maksamatta,niin hyvin suuren kansan-
osan elinehdot heikentyvdt
olennaisesti ehki lqrmme-
niksi vuosiksi.

JUSSr VArVArvrO
Eliiheturu ahB sh'uhs en

hfikimnsosaston
osastoptifrllihhii'

KARI SALMINEN
Eldh.etu:rtt oh.e skuhsen

hfikimtsosaston
htthiia
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SUOMALAISET
SELVIYTYJAT

lakkaat naiset Suomessa ia muissa Pohjoismaissa

Myytti suomalaisesta
sisusta osoittautuu iAk-
kditd naisia koskevassa
pohjoismaisessa ver-
tailussa todeksi: suo-
malaiset naiset ovat
Pohjolan huonokuntoi-
simpia, mutta sitkeim-
pia. He selviytyvdt
myos vanhuusvuosi-
naan pitkd6n ilman yh-
teiskunnan tukea ja pal-
veluja.

Ikddntyneet suomalaiset nai-
set erottuvat ruotsalaisista,
norjalaisista, tanskalaisista ja
islantilaisista kanssasisaris-
taan poikkeuksellisten el6-
rndnkokemustensa takia. Sota-
ja pula-ajat ovat monessa suh-
teessa jdttdneet jiilkensti tii-
rniin pdivdn vanhu ssukupolvi-
en el6mii6n.

Vaikutukset ikiiiintyv"ien nais-
ten eliimdiin ovat olleet p66-
osin kielteisiii, mutta my6s
my6nteisiS. Sotavuodet opetti-
vat naisille luottamusta siihen,
ettii vaikeissakin oloissa on
mahdollista selviytyd.

Gamle kvinner i Norden (Van-
hat naiset Pohjolassa) -tutki-
musprojektissa on kartoitettu
idkkiiiden naisten eliimdii vii-
dessii Pohjoismaassa. Tutki-
mus kdynnistyi norjalaisten
aloitteesta vuonna 1988. Site
rahoittaa ja johtaa pohjoismai-
sen yhteisty6n osalta Pohjois-
maiden ministerineuvosto ja
Suomen osalta sosiaali- ja ter-
veyshallitus.

Projektin ensimmdinen vaihe
on tilastoihin ja tutkirnuksiin
(liihinnii eri pohjoismaissa
tehtyihin elinolotutkirnuk-
siin) perustuva kuvaus iekkiii-
den naisten elinoloista. Ra-

portti ensimrn6isest6 vaihees-
ta julkistettiin tim6n vuoden
kesiikuussa nimelldGamle
kvinner i Norden - deres liv i
tekst og tall. Toinen vaihe
koostuu iekkeite naisia koske
vista haastattelututkimuksis-
ta ja valmistunee kev66ll6
1995.

Naisten ja rniesten
vanhuus erilainen
Miksi sitten tutkia idkk6iden
naisten elinoloja? Ensimm6i-
nen sJry on yleisesti tunnettu:
valtaosa i6kk6istd ihmisistd
on naisia. Naiset elEv6t edel-
leen selvisti miehid pitem-
min eldmin kaikissa Pohjoi+
rnaissa. Suomessa sukupuol-
ten vilinen ero on Euroopan
suurimpia eli kahdeksan
vuotta. Kaksi kolmesta 65
vuotta t6ytt6neest6 suomalai-
sesta on naisia.

Toisena s54rn6 on se, ett6 sulor-
puoli on vasta viime vuosina
alettu n6hd6 olennaisena van-
huusvuosien elim66 muovaa-
vana tekij6n6. Sukupuolispe-sifiii vanhustutkimusta on
Pohjoismaissa tehty hyvin v6-
hdn. Norjalaiset tutkijat ovat
kuitenkin osoittaneet, kuinka
naisten ja miesten el6m6 van-
huusidss6 muodostuu keski-
m56rin hyvinkin erilaiseksi.
Tutkijat puhuvat sosiaalisesta
iktiiintymisprosessista, joka
kAsitt66 kolme vaihetta: siirty-
min ty6el6misti elf,kkeelle,
leskeyt5rmisen ja siirtymin
hoivaajasta hoivattavaksi.
Ndmd kriisivaiheet merkitse-
vdt

Vaiheet kohtaavat naisia ja
miehid eri tavoin. Ensimm6i-
sen vaiheen k6yv6t yleensd 16-
vitse molemrnat sukupuolet.
El iik6ityrninen merkitsee nor-
jalaisten mukaan uutta el6-
m6nvaihetta my6s kotity6t6
tehneelle puolisolle. Toisen
vaiheen, leskeytymisen, nai-
set jo kokevatkin huomatta-
vasti miehid useammin. Kol-
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mas vaihe koskettaa l6hes yk-
sinomaan naisia. |outuminen
toisten avun varaan on mer-
kittdvd muutos naisille, jotka
usein koko eldmdnsd ovat tot-
tuneet olemaan hoivan anta-
jan roolissa.

Projekti kartoittaa
useita eltiminalueita
Iiikkziiden naisten elSmdd on
projektissa tutkittu sektoreit-
tain. Vuonna 1986 Suomessa
tehtiin elinolotutkimus, joka
sisiilsi laajan kartoituksen yli
15-vuotiaiden suomalaisten
elinoloista ja el6m?in kokemi-
sesta. Vanhat naiset Pohjolas-
sa -tutkimuksessa 65 wuotta
tdyttdneiden naisten elinoloja
ja eliimiintilannetta on kuvat-
tu seuraavilla eldmiin alueilla:
koulutus ja palkkatyo ennen
eliikeikid, perhe ja sosiaaliset
verkostot, harrastukset ja yh-
teiskunnallinen osallistumi-
nen, terveys ja toimintakyky,
asuminen, tulot ja varallisuus,
palvelutoiveet ja palvelujen
kiiytt6 sekd subjektiivinen hy-
vinvointi. Seuraavassa esitdn
joitakin keskeisid havaintoja
n?iiltd alueilta.

Tdm?in piiivdn ikiidntyneet
suomalaiset naiset ovat teh-
neet palkkaty6tii pohjoismai-
sia sisariaan enemmdn. Ldhes
kaikki ovat ainakin jossakin
eliimiinsii vaiheessa olleet ko-
din ulkopuolisessa tydssi.
Suomelle tyypillinen piirre on
kokopiiiviiinen palkkaty5.
Vaikka naisten palkkatyo on
koko Pohjolassa nykyiiiin
yleistii, osa-aikaty6n osuus
muissa Pohjoismaissa on huo-
mattavasti merkittiivdmpi
kuin Suomessa.

Koulutusta vanhimmat ikii-
ryhmtit ovat sukupuolesta
riippumatta saaneet melko
vtihdn kaikissa maissa. "Nuor-
ten" idkkdiden ryhrndssri (65-
74 -wuotiaat) on jo nAkyvissd
vdestdn koulutustason kohoa-
minen.

Yksin eldminen
tyypillistii naisille
Naisten vanhuusiiille on tyy-
pillistti yksin elEminen. Suo
malaisista yli 65-vuotiaista
naisista vain joka viides elii6
avioliitossa, miehistii kaksi
kolmasosaa. Leskenii eldd kak-
si kolmesta naisesta ja yksi
kolmesta miehestti. B5 vuotta

tdyttdneiden kohdalla suku-
puolten vdlinen ero on vielS
selkedmpi. Naisista endii 5
prosenttia eldd avioliitossa,
miehistii edelleen ldhes puo-
let (46 %). Elinolotutkimus ei
kerro sitd, millaisia sukupuol-
ten "aviourat" ovat: avioitu-
vatko leskeksi jdiineet miehet
naisia useammin.

Avioliitto vanhuusidssd mer-
kitsee useinmiten erilaisia asi-
oita naisille ja miehille. Naiset
hoivaavat idkkditd huonokun-
toisia puolisoitaan, miehet
ovat vleensd hoivan saaianasemissa. Norjalaisen tutki-
muksen mukaan naiset toivc.
vat hoivaa etupddssd perheen
ulkopuolisilta ammattity6n-
tekijoiltii, miehet sen sijaan
nimenomaan puolisoiltaan ja
lapsiltaan. Yksin asuminen
saattaa merkitd "naisen di-
lemmaa", toisaalta negatiivi-
sia asioita kuten yksiniiisyyt-
td, tarpeettomuuden tunnetta
ja eristdytyrnistd. Siihen saat-
taa kuitenkin sisdltyii naisten
kohdalla hyvin positiivisia asi-
oita: riippumattomuutta, va-
pautumista hoivavelvoitteistaja vapautta tehdd omaa elii-
mddnsd koskevia valintoja
(ehkii ensimmdistd kertaa eld-
miissddn!).

Perhe ja erityisesti lapset ovat
irikkiiille naisille tiirkeitii. Kai-
kissa Pohjoismaissa naiset pi-
tdvdt miehid enemmdn yh-
teyttd lapsiinsa, lapsenlap-
siinsa ja ystdviinsd. Iikkdiden
naisten harrastuksia Suomes-
sa ovat erityisesti lukerninen,
kulttuuri, liikunta ja uskon-
nolliset tilaisuudet.Yhteiskun-
nallinen osallistuminen ei
juuri kuulu tdmdn piiivdn idk-
kSiden naisten eldmddn. Har-
rastarninen ylipiiiitddn vdhe
nee nopeasti molemmilla su-
kupuolilla id'n karttuessa.

Naiset sairastavat kaikissa vii-
dessd maassa miehiii enem-
mrin ja suomalaiset naiset
ovat Pohjolan huonokuntoi-
sirnpia. Naisten suuri sairasta-
vuus Iiittyyusein sellaisiin sai-
rauksiin, joilla ei ole merkittd-
vdii yhteyttd kuolleisuuteen.
Miehet sairastavat naisia
enemmdn kuolemaan johta-
via sairauksia. Miesten itse-
murhakuolleisuus on my6s
huomattavasti yleisempiid
kuin naisten, itsemurhan teh-
neistd miehid on noin B0 pro
senttia.

Naiset t5ffiruiiisiii
- kaikesta huolimatta
Toimintakyky on olennainen
kdsite, kun tavoitteena on sel-
vi5rtyminen omassa kodissa
mahdollisimman pitkiiiin.
Suomalaiset naiset selviytyvit
itseniisesti pitemp66n kuin
pohjoismaiset kanssasisaren-
sa, huolimatta huonokuntoi-
suudestaan. Naiset kuitenkin
arvioivat itse toiminta\ylq.n-
s6 huonoksi miehid useam-
min. Tiimd saattaa johtua sii-
tii, ettd miehet naisia harvem-
min joutuvat k6ytrinn6ssd tes-
taamaan selvi5rbSrmistiiiin yk-
sin. Kuten edelle on todettu,
miehillii on useammin puoli-
so apunaan.

Iekkaet ihrniset asuvat Suo-
messa huonommin kuin
muissa Pohjoismaissa. Erit5ri-
sesti naisia koskettaa asumi-
nen puutteellisesti varuste-
tuissa asunnoissa. Toirneentu-
lonsa puolesta suomalaiset
naiset sen sijaan sijoittuvat
pohjoismaisessa vertailussa
hyvin. Naisten palkkaty6n
yleisyys tuottaa sukupuolten
tasa-arvoa vanhuusvuosien
toimeentulossa Suomessa
vanhuus ja koyhyys eivdt endii
liity yhteen. Vain 4 prosenttia
65 vuotta tdyttdneistd naisista
alitti vuonna 1986 koyhyys-
rajan (miehisli\ 2 %). Esimer-
kiksi Norjassa koyhyys on on-
gelmana erit;risesti yksin elA-
vien idkkdiden naisten kes-
kuudessa.

Vaikka suomalaiset iekkeet
naiset eivdt ole k6yhid, he ovat
muuhun vdestodn verrattuna

rnatalatuloisia. My6s varalli-
suutta ornistuskohteittain tar-
kasteltuna i6kkEill6 naisilla oli
koko vdest66n ja rnietr.iin ver-
rattuna vih6n.
Ihrnisen hlnrinvointi on sub-
jektiivinen ja moniulotteinen
asia, jota eiv6t v6ltt6m6ttd
lainkaan ratkaise sairauksien
m66rd tai puutteelliset asuin-
olot. Elinolotutkimuksen mu-
kaan suornalaiset i6kk66t nai-
set ovat \4rtyv6isi6 el6m66n-
s6. Sukupuolten vdliset erot
ty5rtyviisyydessd olivat melko
pieni6. Kuitenkin yksin asu-
vista naisista selvdsti suurem-
pi osa oli \4rtyviinen perhe-
eldmddnsi kuin yksin asuvis-
ta miehisti. Korkeisiin t54;ty-
vdisyyslukuihin saattaa jon-
kin verran vaikuttaa ns. "on-
nellisuusmuuri": ihmiset ei-
viit kovin auliisti kerro vai-
keuksistaan tuntemattomalle
haastattelijalle.

Ylipiiiitiidn tutkimus osoittaa,
etti Pohjolan isoditien asema
on monessa suhteessa vahva.
Taloudellisesti he ovat miehid
heikommassa asemassa, erotovat pienimmit Suomessa,
Isoditien rikkaus on vahva so-
siaalinen tukiverkosto ja ylei-
nen t54rt5rvdisyys el6m66n.

MARruAVANNEIVIAA
Ensi- j a turuahotieru liiton

toimitusjohtaja
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PALKATTOMAN
KOTITYONtt

VAHENEMINEN
PARANTANUT
rI NAISTEN

ELAKETURVAA
RAILI

HYRIG(ANEN
Eliihefiruaheshuhsqn

tuthimusosaston
tuthija

Naisten pitk5aikainen
kotonaolo ja lastenhoi-don aiheuttamat tyo-
katkot olivat syyn6
nais- ja miesleskien
ty<iuran pituuden ja
eldkkeen karttumisajan
eroihin. Tdmd k6y ilmi
Eldketurvakeskuksen
tutkimuksesta, jossa
selvitettiin palkatonta
kotityotd leskeksi jdd-
neiden naisten aviolii-
toissa. Naisten ansio-
tyon yleistyminen ja
lastenhoitoon kdytetyn
ajan lyheneminen ovat
vaikuttaneet kuitenkin
siten, ettd eldkkeen
karttumisajat ovat nuo-
rilla nais-ja miesleskillH
voimakkaasti ldhenty-
neet toisiaan vanhem-
piin ikdryhmiin verrat-
tuna.

ElSketurvakeskuksen haas-
tattelututkimuksen kohteena
olivat vuonna 1980 leskey'ty-
neet naiset ja miehet, joista
poimittiin 5508 lesked kisittii-
vd otos. Leskid haastateltiin
neljd vuotta puolison kuole-
man jiilkeen.

Palkaton kotity6 tarkoitti tut-
kimuksessa ldhinni ty6stii
poissaoloa lasten- ja kodinhoi-
don takia. Otokseen saatiin
riittdvdsti my6s nuoria leskiA,
joten naisten $6ss5-ja kotona-
olon muutoksia voitiin selvit-

aoc
I
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tiiii eri ikdkohortteihin kuulu-
vien ja eri vuosikyrnmenilli
avioliiton solmineiden ty6his-
torian kannalta. Palkattornan
kotity6n tarkastelu kohdistui
ainoastaan palkansaajavdes-
t66n kuuluviin leskiin.

Palkattomasta
kotityristii kohti
yhtenfiistd ty6uraa
Kotona oleva perheenditi ei
ole Suomessa koskaan ollut
yhtli yleinen ilmi6 kuin muis-
sa liinsimaissa, ja tdtii ilmentd-
vdt my6s niiden naisleskien
suhteellisen alhaiset osuudet,
jotka tekivdt avioliitossa pel-
kdstdin kotity6td. Eniten heiti
oli vanhimmassa tarkastelu-
ryhmdssd eli ennen toista
rnaailrnansotaa avioitunei-
den ja leskeksi jii6dess66n jo
eldkeikdisten naisten joukos-
sa. Kolmasosa heisti ei ollut
kiiynyt ansiot;r6ss6 avioliitos-
sa ollessaan.

Kotity6ti tehneiden osuudet
alkoivat laskea jo 194G.luvulla
avioliiton solmineiden Jou-
kossa. 195G ja l96Gluvuilla
avioituneista naisista en66
\rmmenesosa oli ollut koko
avioliiton ajan kotona. Ns. pe.
rinteisest6 ty6nteon mallista,
jossa ty6h6n ei en66 palathr
naimlsiinmenon JEIkeen, ol-
tiin siirtymiss6 kohti yhtenii-
sen t5r6uran mallia. T6mE
suuntaus ei ole tyypilllnen ai-
noastaan leskeksi j66neille
naisille, vaan se kuvastaa
naisten ansiot5r6n yleist6 his-
toriallista kehitysti Suomes-
sa.

Naisten koulutustason nousu
ja perhekoon pienent5rminen,
joilla yleensi on selitett5r nais-
ten ansioty6n yleist5rmistE, tu-
levat esille my6s leskeksi j66-
neiden kohdalla. Niist6 les-
keksi jiiiineistd naisista, Jotkaavioituivat 194Gluvulla, alle
\rmrnenesosa oli k6ynyt kes-
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kikoulun tai suorittanut yliop
pilastutkinnon. Tdmd koulu-
tustaso oli 1960-luvulla naimi-
siin menneistd jo kolmasosal-
la. Tiillti aikavdlillS my6s per-
heiden keskimddrdinen lapsi-
luku oli pudonnut kolmesta
kahteen.

Lastenhoitoaika
selvdsti lyhentynyt
Naisten ansio\rdn yleistymi-
sestd huolimatta lastenhoito
verottaa edelleen naisten po
tentiaalista ty6ss6oloaikaa.
Nuortenkaan naisleskien t5r6s-
sdoloajat eivdt yltdneet saman-
ikdisten miesleskien tasolle.
Lastenhoitojaksojen pituudet
olivatkin eniten erotteleva te.
kijii niin eri-ikdisten naisten
kuin naisten ja miesten tyo-
uran pituutta tarkasteltaessa.

Avioliiton aikana ty6ssd kiiy-
neistii naisleskisti kaksi kol-
masosaa oli ollut vdhintddn
vuoden poissa \r6std lasten- ja
kodinhoidon takia. Yhdellii
kolmasosalla naisista, joilla
poissaolo rajoittui lyhyisiin iii-
tiyslomiin, koulutustaso oli
keskimddrdistii korkearnpi
esimerkiksi ammatillisella
koulutuksella mitattuna, ja
my6s lapsiluku oli muita hie-
man pienempi.

Leskeksi jSdneiden naisten las-
tenhoitojaksojen kestoja kdsi-
teltiin T!6eliikelehden nume.
rossa 1/90. Ennen sotia ja
1940-luvulla naimisiin men-
neiden naisten t5rontekoa voi-
daan luonnehtia ns. keskeyty-
neen uran malliksi, jossa tyo-
hon palattiin reippaasti yli
\rmmenen kotonaolovuoden
jSlkeen keski-iiin lgrnnyksellii.
Tiirnii ajanjakso oli 1960-luvul-
la naimisiin menneilld lyhen-
tynyt alle puoleen.

Nuorena lastenhoidon ja van-
hemmalla idll6 sairauden ai-
heuttamia poissaoloja lu-
kuunottamatta naiset kdvivdt
ty6ssd yleensi koko avioliiton
ajan. Muualla esiintyvd katko-
naisen t5ronteon malli, jossa
tyonteko ja kotonaolo vuorot-
televat, ei ole Suomessa kos-
kaan ollut yleinen. Kun tyo
hon mennddn, siinii my6s py-
sytddn.

Palkaton kotityo
vaikuttaa
kartturnisaikaan
Naisten elAketaso on miehiS
alempi naisten lyhyempien
ty6suhteiden ja treikomman
palkkatason vuoksi. Palkkata-

son tai eldkepalkkojen tarkas-
teluun, joka olisi vilttdmdt6n-
tii sukupuolten vdlisen eldke
turvan erojen selvittdmiseksi,
ei tutkimuksessa ollut mah-
dollisuuksia. Eldkkeen karttu-
misaikaa voitiin kuitenkin tie
tyin rajoituksin arvioida. En-
nen vuotta 1962 avioitunei-
den leskien kohdalla sen arvi-
oiminen perustui avioliiton
ty6ssdoloaikaan ty6el6kejdr-
jestelrnin voimassa ollessa ja
leskeytymisen jiilkeiseen
t5r6ntekoon.

Vuosina 1986-90 eliikkeelle
siirtyneet naislesket avioitui-
vat piifrasiassa 1940-luvulla ja
jdiviit leskeksi 55-59-vuoden
i6ss5. Samanikdisiin miesles-
kiin verrattuna eldkkeen kart-
tumisaika oli naisilla noin
lqrmmenen vuotta lyhyempi.
Palkattoman kotity6n takia
arrrioidusti 16 prosentilta nai-
sista puuttui oma elSketurva.

Vuosina 1991-95 eldkkeelle
siirtyvAt naiset leskeytyivdt
S0-S4vuotiaina. Niistd enim-
rndkseen 1950-luwulla avioitu-
neista naisista j55 oletetusti
vaille omaa eldketurvaa noin
\,'rnmenesosa. Osuus vastaa
kotity6td tehneiden osuutta
tdssd ikSryhmdssii.

Arvion mukaan vain noin kol-
masosa yli 50 vuoden idssii les-
keksi jiiiineistd naisista yltdd
eldkkeen karttumisajassa ikd-
ryhmins6 enimmdisaikaan,
kun rniesleskilld osuus vaihte.
lee 70-80 prosentin vilillA.

Nuorilla leskillfi
orna eleketurwa
Ansiosidonnaisen elii-
keturvan piiriin kuuluvien
naisten mddrdssti on selkeA
ero ennen 1950-lukua synty-
neiden ja nuorempiin ikiiryh-
miin kuuluvien naisten vdlil-
lii, sillii alle 50 vuoden iSssd
leskeylyneistd vain pari pro-
senttia jiidnee kokonaan vaille
ty6eldketurvaa. IkSryhminsii
enimmdisaikaan yltdvien
naisten ja miesten osuuksissa
on silti huomattavat erot.

Tiimii ilmenee myds vuosien
1996-2000 viilillii eldkkeelle
siirt5ruien, leskeksi j56dess66n
45-49-wuotiaiden j a pddasiassa
1950-luvulla avioituneiden
naisten kohdalla. Suurin osa
samanikdisistd miesleskistti
yltdnee ikdryhmdnsd enim-
mdisaikaan, mutta naisista ar-
vioidusti alle puolet.

Ty6eliikejiirjestelmdn voi-

maantulon jdlkeen avioitu-
neilla naisilla kaikki ty6ss6olo
avioliiton aikana on kartutta-
nut eldkettd. 3544vuoden i6s-
si leskeksi j66neiden naisten
kohdalla lastenhoidon aiheut-
tamat ty6katkot rnerkitsevEt
kuitenkin keskim66rin 1&18
prosentin pienennystd el6k-
keeseen. Esimerkiksi noin 20
prosentin v6hennys pienen-
tdisi t6yden 60 prosentin el6k-
keen alle 50 prosenttiin.

]os ty6nteon oletetaan jatku-
van keskeytsrm6ttd leskeyty-
misen jdlkeen, viihintiiiin 55
vuoden ty6uran saavuttaisi
avioliiton ja sen jtilkeisellE
tycinteolla yli 80 prosenttia 5S
59- ja 4044-vuotiaana leskeksi
jddneistd rniehisti, mutta nuc
rempaan ik6ryhm66n kuulu-
vista naisista noin 70 prosent-
tia ja vanhernpaan ikEryh-
m66n kuuluvista vain puolet,

Ndiss6 ikdryhrnissi sukupuol-
ten vSliset kartturnisajan erot
muodostuvat kuitenkin edel-
li mainittua suuremmiksi, jos
uuteen avio- tai avoliittoon
menneet naiset jiiiviit kotiin
hoitarnaan niissi syntyneit6
lapsia. T)6uran pituutta arvi-
oitaessa ei ole rny6ski6n otet-
tu huomioon sitii, miten ny-
kyinen lama ja mahdolliset
muutokset naist5r6voiman
tarpeessa vaikuttavat suku-
puolten karttumiseroihin.

Pelkdst66n tutkimustulosten
perusteella anrioituna karthr-
misaikojen erot tulevat n6ill6
vuoden 2000 jdlkeen van-
huuseliikkeelle siirtyvillE nai-
silla ja miehillA olemaan huo
mattavasti pienemmdt kuin
vanhemmissa leskiryhmissi.
Ne eivdt kuitenkaan niiytt6isi
hiviivin.

Lihteet:I
HaaaiaManniTa, Elina: History ol
Wom.en's Pai.il Wot* in Finland, - a
Brief IntToillt ction- Teohsessa Sirkha
Stnhhonen & Anneli Mil6n (toirt):
Touard Equality. Ihtopin 1986, 119'
137-

HgrWiinen Raili; Leskien onsiotAd
j a terueg dentila Elfhpnru ahc skuk-
sen htthimuksia 1988:2. lWdshUA
1988.

Hyrhhlinen Raili: Palkatan hatiwtt
leshien tydurassa ja eltiketuruassa
Eltiketuruakeshttksen tutkinruhsia.
1 992 : 3. Helsitthi 1992.

Santamdhi" Ttuire: T\ \aihajen hchi-
tAspiirteitd Suamesso- TVdatletu ta-
loudcllinen rutkimtslaitos. Katsaus
4/1987,3-20.
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Valtion talousarvioesitys sosiaalitu rvan ndkoku I masta

TIUKI(AA
TALOUDENPITOA

Talousarvioesityksen ensim-
mflinen virke on my6nteinen:
"Laman pohja ohitetaan vuo-
den 1992 jiilkipuoliskon aika-
na, ja kokonaistuotanto kddn-
tyy vdhitellen kasl'uun." Esi-
t5rs on kuitenkin laadittu en-
nen nykyistii markan kellu-
tusvaihetta, joten valuutta-
kurssien epdvarmuus tekee
talousarwioesityksen kansan-
taloudellisen pohjan jossain
m66rin kelluvaksi.

Talousarvion loppusumma
oli alunperin 175 miljardia
markkaa, mutta lokakuun
puolivdlin uudelleenhionnas-
sa siitd nipistettiin 5 miljardia
markkaa. Jiiljelle jiiiivii 170
miljardia markkaa on 3 mil-
jardia vdhemmdn kuin vuo.
den 1992 menoarvio. Uusilla
toimenpiteilld tulot lisiiiinty-
vdt 3,2 miljardia markkaa, jo-
ten lainanottotarpeeksi jii6 39
miljardia markkaa.

Vuonna 1991 valtiontalous
kiiAntyi jyrkiisti alijtitimiii-
seksi: rnenot ylittiviit tulot 25
rniljardilla rnarkalla. Seurauk-
sena oli valtionvelan mddrdn
kasvu 54 miljardista markasta
84 miljardiin markkaan. Vero-
tulojen romahdus ja kasvavat
ty6tt6myysmenot syrrensivdt
alijddmdd entisestddn ja vuosi-
en 1992 ja 1995 alijiiiimdn odo
tetaan kohoavan yhteensd yli
B0 miljardiin markkaan. Kas-
vavat korkomenot ja deval-
vaatio paisuttavat valtionve.
lan vuoden 1993 lopussa 190
miljardiin markkaan.

Talousarvion tavoitteena on
tuntuvasti korjata talouden
rakenteita. Tdrketi osa t6ssii
muutoksessa on julkisten me.
nojen rajoittaminen ja tehtA-
vien sopeuttaminen vastaa-
maan tuloja. Pelkkd toimin-
nan tehostaminen ei riitii,
vaan toimintoja on karsittava.

Pohja saavutettu?
Laman pohjan saavuttami-

nen kuluvan vuoden lopussa
merkitsee tuotannon m65rdn
alentumista viiden vuoden ta-
kaiselle tasolle. Merkittdvdsti
suurempi osa tuotannon he-
delmistii kuitenkin virtaa vel-
kaantumisen ja korkean kor-
kotason'n'uoksi ulkomaisten
rahoittajien hyviiksi. Yritysten
kannattavuus j a rahoitustilan-
ne ovat edelleen heikot, mikd
pitdd investoinnit niukkoina.
T\rotannon tulevaisuudennii-
kJrmet pysyviit siten huonoi-
na, vaikka kohentuva kilpai-
lukyky asteittain elvytttiiikin
tuotantoa.

Laman myot6. ty6llisen ty6voi-
man miidrd on pudonnut 2,2
miljoonaan ja supistuu edel-
leen ensi vuonna. Tlr6ss5 on
saman verran vdked kuin
1970-luvun alkuvuosina.
T)6tt6miii, tukity6llistettyj ii j a
ty6voimakoulutuksessa ole-
via on noin 400 000. Teollisuu-
den tydvoima on supistunutjyrkimmin. Nyt teollisuus
ty6llisttiii saman m65rdn v6-
ked kuin 1950-luvun puoli-
vdliss6.

T\rotannon pohjan saavutta-
minen ja pitkdaikaista keski-
arvoa paremmaksi kohentu-
nut hintakilpailukyky vaati-
vat vielii seurakseen rahoi-
tusaseman paranemisen ja in-
vestointien kSyntiinl6hddn,
ennen kuin voidaan puhua
laman voittamisesta. Ongel-
mat sdilynevdt vuosi\rmme
nen loppuun.

Veroaste pienenee
TalousarvioesityksessS vuo-
den 1995 veroaste on noin
36,5 prosenttia eli selvdsti tii-
mdnvuotista (58,1 prosent-
tia) alempi. Yksi syy on siini,
etti ensi vuodelle on ajoitettu
sekd, vuosien 1991 ettd 1992
verotusten palautukset (alen-
taa verokertymiiii 4 miljardia
markkaa). Toinen syy on piid-
omaverouudistus (viihentiiii
tuloveron tuottoa 1,1 miljar-

dia markkaa) ja kolmas sy5r
palkansaajien ty6el6kemak-
sun verovdhennyskelpoisuus
(vdhent66 tuottoa 1,9 miljar-
dia markkaa).

Yhteensd nf,LmE alentavat val-
tion verokergrmiii yli 7 miljar-
dia markkaa. Palkansaajien
ty6eldkemaksu alentaa my6s
kuntien tuloja arviolta 1,2 mil-jardia markkaa. Asunto- ja
kiinteistotulon verotus sek6
katumaksu korvautuvat kiin-
teist6verolla, jonka tuotto li-
siinnee kuntien verotuloja.

PSdomaverouudistus vaikut-taa my6s tuloverotukseen.
Lainojen korkojen verovdhen-
nysoikeus muuttuu siten, ett6
kaikista koroista v6hennys-
oikeus on 25 prosenttia ja v6-
hennys tehd66n verosta,
Asuntolainojen korkojen suh-
teen on siirtymiiaika.

Valtionverotuksen 5 - 7-vuoti-
aista lapsista tehtdvin lapsen-
hoitovdhennyksen m66r6 las-
kee 15 200 markasta 8 400
markkaan vuonna 1993. Muu-
toin tuloverotukseen ei tule
muutoksia. Veroasteikkoja ei
muuteta, mutta till6 ei olejuuri vaikutusta veroastee-
seen, koska tulotkaan eivdt
kasva. Monissa kunnissa koro.
tetaan veroii5rri6, rnikd taas
kasvattaa veroastetta.

Lokakuun lisdpaketissa koro
tettiin talletusten lEhdevero jo
vuoden 1995 alusta 20 pro-
senttiin. Veroasteeseen vai-
kuttavat my6s ylimiirdinen
1,5 miljardin markan enna-
konpidAtys yli 100 000 mar-
kan vuosituloa saavilta sek6
yhteensd noin 600 miljoonan
markan polttoaineverojen ke
rotukset. Ylim66r6inen enna-
konpiddtys palautuu verotuk-
sen valmistuttua veronpalau-
tuksina. Samalla luovutaan
veronpalautuksille maksetta-
vasta korotuksesta ja jdlkikan-
non korotuksista.
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Verotus-
veroaste.

ja tulonsiirtoratkaisujen vaikutus tulonsaajien tulo-
isiin vuonna 1993.
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vieneldkkeensaajien"raippa- julkisen terveydenhuollon
vero" kasvaa siten kuluvasta kustannukset kokonaisuudes-
vuodesta 1,25 penniii iiy'riltii. saan. Tuotoksi arvioidaan

Toimenpiteiden vaikutukset
tuloveroasteeseen eri tuloluo-
kissa on esitetty oheisessa ku-
viossa. Pienituloisten palkan-
saajien kiristyvd veroaste joh-
tuu siitd, ett6 palkansaajien
ty6elSkernaksun verovdhen-
nysoikeudesta on heilld alhai-
sen marginaaliveroasteen
vuoksi vain vdhdn hy6tyii.
Keskituloisilla veroasteen ki-
ristyminen jiiS alle yhden pro-
senttiyksikon.

Toirneentuloturvaan
rnuutoksia
Aitiysavustusta korotetaan
rnaaliskuun 1993 alusta 40
rnarkalla 760 markkaan. Lap-
silisdt pysyvdt nykyisen suu-
ruisina.

vuonna 1995 noin 330 miljoo-
naa markkaa.

Sairausvakuutuksen pdiviira-
han rnddriiytymissddnnoksid
rnuuttamalla on tarkoitus
siidstiid 440 miljoonaa mark-
kaa valtion menoja. Aikuistenjrirjestelrndllisen hammas-
huollon korvaamisesta on
luolrrttu kokonaan. Sairaus-
vakuutuksen lddkekorvaus-jdrjestelmrin muutoksilla,
ornavastuuosuuksien koro-
tuksilla sekd terveyskeskus-
rnaksulla ja muilla palvelu-
maksuilla on tarkoitus sdds-
tii6 ldhes miljardi rnarkkaa.

Tyott6rnyysturvaan hallitus
esitti alunperin useita rnuu-
toksia. Ansiosidonnaiseen
turvaan kohdistuneet rnuu-
tosesitykset kuitenkin perut-
tiin tulosopirnuksesta neuvo,
teltaessa. Ensi kertaa ty6-
markkinoille tuleville asete-
taan kuitenkin kolmen kuu-
kauden karenssi ennen pe-
ruspdivdrahan maksamista.

Liikenne- ja tapaturmavakuu-
tuksessa siirrytddn tAyskor-
vausperiaatteeseen, jolloin
vakuutuslaitokset maksavat

BO LUNDqVIST
Eltiheturuakeshuhsen

tuthimu,sososton
erityistuthija

Eldketasoihin ja eldkeikiin teh-
tiivdt laajat muutokset eivat
wield vuonna 1995 vaikuta kus-
tannuksia alentavasti. Palkan-
saajien tyoeliikemaksu sen si-
jaan otetaan huomioon jo',rro-
den 1995 indeksiss5 siten, ette
normaalisti tehtdvd?i indeksi-
korotusta alennetaan 1,5 pro-
senttiyksikkod. Tdmii pienen-
tdii valtion eldkemenoa noin
160 miljoonaa markkaa, mutta
toisaalta vdhentdii tyoel 6kkeis-
ti saatavia valtion verotuloja
noin 120 miljoonalla markal-
la. Kaikkiaan toimenpiteestd
aiheutuva kokonaiselSkeme-
non sddst6 on noin 700 mil-
joonaa markkaa.

Vakuutetun
oma rnaksuosuus
kasvaa
Vakuutetun kansaneldke-
maksu on ensi r,uonna 1,8
pennid iiyriltii. Sairausvakuu-
tusmaksu on 1,9 pennid en-
simmdisiltd B0 000 iiyriltii ja
3,4 penni:i B0 000 Syriii ylittri-
vAltei tulon osalta. Yhteensd
maksut ovat 1,55 pennid pie
nemmet kuin vuonna 1992.
Palkansaaj ien tyoeldkemaksu

peritddn 5 prosentin suuruise-
na ensimmdistd kertaa'"uon-
na 1993. Lisiiksi rnarraskuus-
sa sovittiin tyott6myysturvan
rahoituksen varrnistamiseksi
palkansaajille tulevasta 0,2
prosentin tyottornyysvakuu-
tusrnaksusta.

Lokakuun toimenpidepake-
tissa korotettiin elSkkeensaa-
jien vuoden 1995 sairausva-
kuutusmaksua kaksi pennieja kansaneldkevakuutusmak-
sua yksipenni. Veroa rnaksa-

T!6nantajien keskimiiirdiset maksut
seuraavasti:

Kansanel6kemaksu
yksityinen

1992 1993

julkinen
Sairausvakuutusmaksu

yksi\rinen
valtio
kunnat
muu julkinen

Tlz6ttomyysvakuutu s m aksu

2,40
5,95

1,45
2,70
3,95

1,45
2,70
2,70
4,204,20

c,, 5,2*

16,0*
t7,5

T)rdeldkevakuutus
TEL
KVTEL

* Epciuar-moj o" uoiuat muuth),a, talnusaruiossa esitetyistii
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ELAKETURVA
UUDISTUU

TYOEHTOSOPIMUKSESSA
Tulopoliittisissa neu-
votteluissa sovittiin
erdistS eldkeuudistuk-
sista. Yksityiselld puo-
lella yksil<illisen var-
haiseldkkeen ja osa-ai-
kaeldkkeen alaikirajat
muutetaan 58 vuoteen.
Yksilolliseen varhais-
el6kkeeseen lisdtddn
joustoa, vanhempien
ikdryhmien tyossd jat-
kamista pyritddn kan-
nustamaan ia osa-aika-
elSkkeen mddriytymis-
t5 parannetaan.

Koulutus- ia kuntoutus-
aika alkaa kartuttaa elii-
kettd samaan tapaan
kuin nykyisin tyott<i-
myysaika.

T\rposopimus koskee sekd yk-
sityisen ettii julkisen puolen
eliketurvaa. Tdssi artikkelissa
kiisitellddn vain yksit5risen sek-
torin muutoksia.

Tavoitteena elilkeidn
korottaminen
Sopimuksessa osapuolet totea-
vat yksi\risalojen tyoeliikejdr-
jestelmdn olennaisilta osin
tiiy'ttdneen ty6markkinaosa-
puolten sille asettamat tavoit-
teet. My6s vastaisuudessa so-
pijapuolet pyrkivdt edistS-
mddn ja turvaamaan perus-
teiltaan ja peruseduiltaan ny-
kyisen kaltaisen ty6elSkejiir-
jestelmiin sdil5,.rnisen ja kehit-
tdmisen.

Keskimddrdistd elikkeellesiir-
tyrnisiiin, joka on Suornessa
poikkeuksellisen al hainen, on
sopijapuolten rnielestd nous-
tava tuntuvasti. Tiitd edelly't-
tdd kansantalouden pitktin ai-
kavdlin tyovoirnatarpeen ja
eliikemenojen pitiiminen koh-
tuullisena.

My6s Eliikekomitea 1990:llii
oli tavoitteena eliikkeelle siir-
tymisen my6hentdminen.
Tupo.sopimuksen taustalla
ovatkin ElSkekomitea 1990:n
ehdotukset.

Sopijapuolet edellytt5viit, ettd
hallitus antaa eldketurvan uu-
distuksista viipymdtti esityk-
sen eduskunnalle.

Yksil6llisen
varhaiselSkkeen
alaikdrajaksi 5 B vuotta
Yksilollisen varhaiselSkkeen
edelly'lyksend olevasta 55 vuo
den alaik6rajasta on keskustel-
tu pitkiiiin. El5kekornitea 1990
esitti ikdrajan korottamista as-
teittain vuoteen 2005 men-
nessd 61 vuoteen siten, ettd
ikiiraja olisi noussut joka toi-
nen kuukausi. Tdtzi olisi ollut
kdytiinn6ssi hankalaa sovel-
taa: asiakaspalvelijoiden olisi
tiiytyny.t pitiid muuttuvaa alai-
kdrajaa mielessd kuin mar-
ketissa pdivittiiisid tarjouksia.

]atkovalmistelussa olikin esil-
16 ehdotus alaikdrajan nos-
tamisesta kertaheitolla 60
vuoteen. Vuonna 1937 tai sitd
ennen syntyneille olisi kuiten-
kin turvattu entinen 55 vuo-
den alaikdraja. Hallitus esit-
tikin tiitd muutosta viime
vuonna budjettilakien yhtey-
dess6, rnutta veti sitten esityk-
sensd takaisin.

N5rt tupo-sopimuksessa sovit-
tiin, ettd alaikdraja korotetaan
58 vuoteen. Vuonna 1938 tai
siti ennen syntyneillii siiilyy
kuitenkin entinen 55 vuoden
alaikdraja. Muutoksen voi-
maantuloajankohta on viel6
avoinna, mutta se on joko
1.1.1994 tai 1.1.1995.

Vuoden 1995 aikana selvite.
tdiin, onko tarpeen jatkaa eld-
kei6n korottamista ja siit6 so-
vitaan syyskuun 1995 lop-
puun mennessa.

Yksil6llisen varhaiseldkkeen
ennakkopddt6s on nykyisel-
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lddn voimassa kuusi kuukaut-
ta. Nyt sovittiin tdmiin ajan pi
dentdLmisestd yhdeksddn kuu-
kauteen. \z6nantaja ja ty6n-
tekijd saisivat sopia vield pi-
demmiistiikin ennakkopd6-
toksen voimassaoloajasta.

Yksil6llisen varhais-
eldkkeen alkarninen
Sopimuksen mukaan ennen
yksilollisen varhaiseldkkeen
t a i ty6kyvytto rnyyselfi kkeen
myontdmistd eldkelaitoksen
on tarvittaessa varrnistettava,
ettri ty6paikalla on selvitetty
mahdollisuudet \z6tehtiivienmuuttamiseen tai osa-aika-
tyon jiirjestdmiseen. T!6nan-
taja ei kuitenkaan ole velvolli-
nen tdllaista ty6tii jiirjestd-
miiiin eikti selvitys ole eliik-
keen saamisen edell5rtyksend.

Nykyisin yksil6llinen varhais-
eliike myonnetddn wuosi taan-
nehtivasti hakemuksesta, jos
hakija jo tuolloin oli oikeutet-
tu elzikkeeseen. Usein hakija
on ollut ennen eldkkeen hake-
mista tyottornyysturvan va-
rassa. Kun eldke my6nnetAdn
takautuvasti sarnalle ajalle,
tyottomyyspdivdraha joudu-
taan perimddn takaisin. Ta-
kautuva eldkkeen mydntdmi-
nen voi johtaa my6s erorahan
taka isinperintiiiin.

Ndiden takaisinperintojen vd-
hentAmiseksi on sovittu, ettd
5,ksilollinen varhaisekike pziii-
sdzintdisesti alkaa eldkkeen
hakemista seuraavan kuukau-
den alusta.

Tlohon palaarnista
helpotetaan
Elrikekomitea 1990 ehdotti yk-
silollisen varhaiseldkkeen saa-
jien tyoskentel5m sallimista si-
ten, ettd eldke voitaisiin jiittiiii
tyoskentelyn ajaksi lepiiii-
miiiin. Tarkoituksena oli an-
taa eldkkeensaajalle rnahdolli-
suus kriyttdri j:iljellii olevaa
tyokykydtin ilrnan, ettii hiinel-
lri on pelkoa eldkeoikeuden
menettdmisestS.

Tupo-sopimuksessa sovittiin,
ettzi yksilollisen varhaiseldk-
keen saajalle sallitun ansion
miiArii siilyisi entiselleen
(TEL:n piiriin kuulurnisen ra-
jamiizirii). Jos ansioita olisi
enemmdn, el5ke maksettai-
siin puolikkaana. ]os ansioita
olisi yIi 60 prosenttia el?ikepal-
kasta, eldke keskeytettiiisiin,
mutta eldkeoikeus jiiisi lepdd-
mddn. Kun ansiotyo pddtfyisi,

entinen eldke palautettaisiin
rnaksuun.

Osa-aikaeldke
aikaisernpaa
edullisernmaksi
Osa-aikaelSkkeen ikdraja alen-
netaan nykyisesti 60 vuodesta
58 vuoteen. Osa-aikaeldkkeen
rniiiiriiti korotetaan 50 pro-
senttiin kokoaikaisen ty6n
palkan ja osa-aikaisen ty6n
palkan erotuksesta. Muutok-
sen jdlkeen osa-aikaeldkkeen
alaikdraja ja miidrd ovat sarnat
yksityisellti j a julkisella puolel-
la.

Samalla parannetaan myos
osa-aikaeldkkeelle jiiiivdn van-
huuseldketurvaa: eldkettii
karttuu osa-aikatyostd, kuten
nykyisinkin, mutta eliikkee-
seen lisdtiiiin wield eldkekart-
tumaa osa-aikaeldkkeelld olon
ajalta. Se lasketaan kokoaikai-
sen tyon ja osa-aikaisen tyon
ansion erotuksesta. Tdlld ta-
valla osa-aikaeliikkeelle jiid-
neelle turvataan saman suu-
ruinen vanhuuselSke kuin ko.
koaikaeldkkeelle jdiineelle.
Julkisiin elSkejdrjestelrniin
tdllainen sddnn6s sis6ltyy jo
nykyisin.

Osa-aikaeldkettii koskevat
muutokset sovittiin toteutet-
tavaksi 1.1.1994 alkaen.

Tlottornyys-
eldkkeeseen
tydhistoriavaatirnus
Eldkekomitea 1990 ehdotti
tyottomyyselAkkeen poista-
mista kokonaan. Nyt sovittiin,
ettd tyottomyyseltikettd koske-
via sdiinnoksiS kehitetri6n ty6-
historian merkitystd korosta-
vaksi. Tdrnd tarkoittaa, ettd
tyottomyyseliikkeen saami-
sen edellytyksenii olisi jon-
kinlainen t5r6ssdolovaatimus,
sarnaan tapaan kuin osa-ai-
kaeldkkeessd.

TlottomyyselAkkeen alkarnis-
ajankohtaa siirretddn nykyr-
sestd. Sopirnuksen rnukaan
tyott6myysel6kettd makse-
taan vasta, kun ansioon sido-
tun pdivirahan rnaksaminen
on piiAttlmyt.

TakuuelSke
ty6ssii jatkaville
Jotta ty6std eijdlitdisi pois e16-
kepalkan ja sitd my6td eldk-
keen vastaisen pienenernisen
pelossa, sovittiin 55-62-wuoti-
aiden ty6ntekijoiden yli 10

vuotta jatkuneiden tydsuhtei-
den teknisestii katkaisemises-
ta. Tdllainen ty6suhde katkais-
taisiin teknisesti ja siitd lasket-
taisiin el6ke normaalisti kat-
kaisua edeltdneen nelj6n vii-
meisen vuoden ansioiden pe-
rusteella. fos ty6ntekijiin an-
siotaso viimeisind vuosina
alenisi, paremmalla palkalla
ansaittua eliiketurvaa ei rne-
netettiiisi, vaan tdlli alentu-
neella ansiolla laskettaisiin
vain teknisen katkaisun jdl-
keiset vuodet.

]os kuitenkin tyontekijdn an-
siot paranisivat loppua koh-
den, eldke laskettaisiin nykyl-
seen tapaan neljdn viimeisen
vuoden ansioiden perusteella.
N[in voidaan sanoa, ettd tek-
nisen katkaisun avulla var-
mistetaan eridnlainen takuu-
eliike.

Korotettu kertyrnii
yli 60 vuotiaille
Eliikettfi kertyy korotetun
karttumisprosentin mukaan
niille, jotka jaksavat olla ty6s-
sii vield 60 wuoden tiiyttdrni-
sen jiilkeen. Eldkkeen karttu-
misprosentti korotetaan ndi-
nd vuosina 2,5 prosenttiin.
Telle pyritAdn siihen, ettd
ty6ssd jatkarninen houkutte-
lisi nykyistd parernmin.

Kuntoutus- ja
koulutusajalta
lisii eldkkeeseen
Nykyisin ty6tt6myysajalta las-
ketaan eldkkeeseen ty6tt6-
myysIis6. T\.rpo-sopimuksen
mukaan samalla periaatteella
annetaan eliikettii my6s tyo-
voimapoliittisen aikuiskoulu-
tuksen sekd kuntoutuksen
ajalta. Edellylyksend on kui-
tenkin, ettd eldkkeessi ote-
taan huomioon eliikeidn tiiyt-
ttimiseen jdljellii oleva aika.

Nykyisin jdlkikarenssiaikaa
jatkavat rnuun muassa pdivdt,
joilta eldkkeenhakija on saa-
nut sairausvakuutuksen pdi-
vdrahaa, tyottdrnyyspdivdra-
haa taikka kuntoutusrahaa.
Nyt on sovittu, ettd samalla
tavalla otetaan huomioon pdi-
vdt, joilta elAkkeenhakija on
saanut tyovoimapoliittista ai-
kuiskoulutustukea.

Yhteensovitusperuste
vuoden jatkuneesta
ty6suhteesta
Nykyisin yhteensovitusperus-

teeksi valitaan korkein elti-
kepalkka. Nyt ehdotetaan, etti
yhteensovitusperuste olisi
korkein sellaisen t;r6suhteen
eldkepalkka, jossa on eldkkee
seen oikeuttavaa palvelusai-
kaa vdhint66n vuosi. |ollei yh-
tddn v5hint56n vuoden kes-
tiinyttii ty6suhdetta olisi, yh-
teensovitusperuste olisi kuten
ennenkin korkein eldkkeen
perusteena oleva palkka.

Eldke entisin
perustein
)os eliikkeensaajan kokeilu pa-
lata tyoeliirndiin epdonnistuu,
hdnelle rny6nnetddn entisen
suuruinen eldke, jos aikaisem-
man eldkkeen pddttymisestii
ei ole uuden alkaessa kulunut
wield vuotta.

Nyt sowittiin, ettd entisen suu-
ruinen eldke my6nnet?iiin, jos
uusi eldke alkaa ennen kuin
edellisen pddttyrnisestd on kr,r-
lunut kaksi wuotta.

Osaty6lqrvyttdrnyys-
eldke t6yden
vaihtoehtona
Sopimuksen mukaan osatyG
lq,.vytt6myyseldkkeen kelrft 6e
tdyden eldkkeen vaihtoehto
na pyritiidn lisddm56n painot-
tamalla ratkaisukdytdnn6ssd
jiiljellii olevan ty6kyrryn mer-
kitystA. TEL:n sddnn6ksiii on
tiiltd osin tdsrnennett6vd. Li-
sdksi tyottornyysturvalakia on
muutettava siten, ettd osatyG
kyvyttornyyseldkettii saavalla
henkil6lld pdivdrahan saami-
seksi riittdii osa-aikatSron ha-
keminen. Nykyisin edellytyk-
send on kokopiiiviityon hake-
mtnen.

Neuvottelu-
menettel)m
kehittdrninen
Sopirnuksessa edelly,tetdrin
Kansaneldkelaitoksen ja tyo-
eldkelaitosten vdlisen ennak-
koilrnoitus- ja neuvottelume-
nettelyn kehittiimistii yksin-
kertaisemmaksi ja joustavam-
maksi.

RIITTA
KORPILUOMA
Eliihehr-uaheshuhsen

lahio s oston hehity sp ririllihht)
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PALKANSAAJA
MUKAAN..

TYOELAKKEENSA
MAKSUMIEHEKSI

Piddtettiivii osuus on viralli-
sesti kolme prosenttia palkas-
ta. Maksuosuus on kdytdnn6s-
sd pienempi, koska ty6ntekijd
saa osan rnaksustaan verohyo-
t1'nd takaisin. Tdmti hy6ty on
arvioitu yhdeksi prosentiksi
vuoden alun ennakonpidd-
tyksessS. Huhtikuun alussa
verokorttien saavuttua arvio
tarkentuu.

Nylcylaki voimassa
ensi vuoden
Palkansaajan tyoeldkemaksu
sowittiin viirne vuoden palk-
karatkaisussa koskemaan
vuotta 1995. Sittemmin on -
viime marraskuussa kiiydyis-
sd tulopoliittisen sopimuksen
jatkamista koskewissa neuvot-
teluissa - jo kuitenkin sovittu,
ettd palkansaajan ty6eldke-
maksusta tulee pysyvii.

Maksusta on sdiidetty yksiwuo-
tisilla laeilla. Yksityiselle sek-
torille on annettu oma lakin-
sa: laki ty6ntekij din eldkemak-
susta. Valtiolla ja kunnilla on
eri lait.

Tlrontekij iiin elSkelain piiriin
kuuluvia koskee lisiiksi sosiaa-
li- ja terveysrninisterion pii2i-
tos. Siind mii2iritellddn tar-
kemmin ne tapaukset, joissa
palkansaajan maksua ei pi-
ddtetd.

ElSkemaksu
peritiiiin
palkansaajilta
Maksu peritddn tyo- ja virka-
suhteessa olevilta. Ulkopuo-
lelle jddviit yrittiijiit ja luot-
tamushenkilot. Maksu koskee
vain pakollisesti vakuutettuja;
vapaaehtoisesti TELvakuute
tun maksut maksaa tyonanta-
ja yksin.

Kun tyontekijd saa en-
simmiiisen tilinsd vuo-
denvaihteen iSlkeen,
huomaa hdn siitd hu-
venneen kaksi Pro-
senttia. "Menevdtkci ra-hat pankkitukeen vai
kehd 2:n pohjatciihin?",
kysyy moni.

Talla kertaa rahat kiyte-
tddn hdntd ldhempdnd
olevaan tarkoitukseen.
Palkansaaja osallistuu
maksullaan tulevan ty<i-
eldketurvansa rahoituk-
seen.

Merimiehet ovat jo S0-luvulta
osallistuneet oman vakuutuk-
sensa kustannuksiin suurem-
malla maksuosuudella, eikd,
tdrnii jdrjestelmii nyt rnuutu.

Maksu pidiitetiiiin
veropalkasta
Palkansaajilta piddtettiivAn
rnaksun laskentaperusteena
on ennakkoperintdlain alai-
nen palkka. Palkan kdsite on
sama kuin ty6nantajan mak-
sussa. Periaatteessa se on palk-
ka, josta lasketaan eliikepalk-
ka (TEL 7 S:n 5 morn.).

Maksu piddtetdiin myos sellai-
sesta ulkomaan TELty6suh-
teen palkasta, joka jiiii Suo-
men verotuksen ja ennakon-
pid2ityksen ulkopuolelle. Pe-
rusteena on se palkka, joka
meillii maksettuna olisi ollut
veropalkkaa.

Eteisvahtimestarin on ilrnoi-
tettava etukdteen ty6nanta-
jalleen palvelurahojensa mdd-
rd. Niistd ja mahdollisesta pe'
ruspalkasta otetaan ty6nteki-
jiin maksu.

Pidiitys vain eliikettii
tuovasta ty6suhteesta
TEL:n osalta pyritdin siitren,
ettii ty6ntekijS joutuisi maksa-
maan vain t5r6st6, josta kertly
my6s el6kett6. Maksu pidite-
tdiin kuitenkin jo palkkaa
maksettaessa, eiki tuolloin ai-
na tiedetS, tuleeko ty6suhde
varrnasti TEL:n piiriin.
Lain mukaan rnaksu onkin
pid6tettdv6 vain, jos ty6nte-
kijd palkan maksuhetken arvi-
on mukaan kuuluu TEL:n pii-
riin. Ministeri6n pddt6ksessd
on lueteltu tilanteet, jolssa
maksua ei missAdn tapauk-
sessa piddtetd.
Pd5toksess6 todetaan ensinnii-
kin, ettd maksua ei piddtetd,
jos palkanmaksuhetken anri-
on rnukaan palkka alittaa
TELalarajan tai ty6suhde ei
kestd yht6 kuukautta. Maksua
otetaan kuitenkin kolmannes-
ta kalenterikuukaudesta alka-
en, jos ty6suhde tuona loru-
kautena on ketjutettavissa
(TEL 1S:n 2 morn.).

|os tyosuhde alkaa my6hem-
rnin kuin kuukauden 1. pdivA-
ni, ei maksua piddtetd t6llai-
sen vajaan kuukauden ajalta.
Maksu otetaan kuitenkin tdl-
tSkin ajalta, jos palkanmaksu-
kausi sattuu ulottumaan seu-
raavan kuukauden puolelle,

Pidiitys ei koske
lapsia eik[ elikeliiisiti
Maksua piddtetddn aikaisin-
taan siltd vuodelta, jonka aika-
na ty6ntekije teftae 14 vuot-
ta. Perintd jatkuu sen kalen-
terikuukauden loppuun, jona
timd tulee 65- vuotiaaksi.
Maksu koskee siis nuoria pal-
kansaajia: se piddtetddn my6s
1422-vuotiailta, vaikka heille

co
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ei elSketurvaa varsinaisesti
vield kartukaan.

Tlokyvyttornyyseldkkeell ii
(osa- tai tdysi) oleva ei rnaksa
maksua, jos hiin osaa il-
moittaa tyonantajalle eliik-
keelld olostaan. Maksun peri-
mistii ei kuitenkaan esti va-
paakirjaeldke, ei my6skiiiin
varhennettu vanhuuseldke ei-
kd osa-aikaeldke.

LEL ja TaEL
tydntekijiit
maksavat aina
Lyhytaikaisissa ty6suhteissa
olevien ty6ntekijdin eldkelain
piirissA vakuutusmaksut
maksetaan kaikista alan pal-
koista riippumatta siit6,
oikeuttaako palkka eldkkee-
seen. Tdmd periaate on to-
teutettu myos taiteilijoiden ja
toimittajien eldkelaissa. Ntiis-
sd samoissa tilanteissa pidrite-
tiirin myos tyontekijdltd eldke.
maksu.

Alle 14-vuotiailta ei kuiten-
kaan ndilliikdiin aloilla pidiite-
td maksua.

Vaikutus
alkaa 1.1.1995
TELmaksu pidiitetiiiin ensim-
mtiisestd palkanmaksukau-
desta, joka alkaa 1.1.1995 jiil-
keen. LEL- ja TaEl-rnaksut
pidiitetiiiin tuon ajankohdan
jrilkeen maksetuista palkoista
palkanmaksukaudesta riip-
pumatta.

Tlzonantaja
hoitelee rnaksut
elfikelaitokselle
\ronantaja pidiittiiii maksut
palkanmaksun yhteydessd.
Kuten tdhzinkin saakka tyon-

antaja on yksin vastuussa eld-
kelaitokselle koko maksusta.
Eliikelaitos ei voi ltihteii peri-
mdiin niitd tydntekijiiltii.

Toisaalta ty6nantaja ei rnyos-
kdiin erittele elAkelaitokselle,
mikd osa rnaksusta on kerty-
nyt ty6ntekij6iltii ja rnikii tu-
lee hdnen omista rahoistaan.
Ty6ntekijoiltii kertyneistii
maksuista on kuitenkin pidet-
tdvd yksildtasolla oma tilinsd.
Vuoden lopussa ty6nantaja
rnerkitsee ty6ntekijiin enna-
konpiddtystodistukselle vero-
"qg.dgr ty6ntekijdmaksujen
Inaaran.

ElAkemaksun piddtyksen
mahdolliset epdselvyydet hoi-
tavat ty6nantaja ja ty6ntekijii
keskenddn, eikii eldkelaitosta
sekoiteta asiaan.

On mahdollista, ettd olosuh-
teet muuttuvat toisiksi kuin
ne olivat palkanmaksuhetkel-
lii. T!6ntekijd joko kuuluu tai
ei kuulukaan TEL:n piiriin.
Tdllaisessa tapauksessa ei teh-
dii jtilkipidiitystd, mutta ei toi-
saalta piddtettyd maksua pa-
lauteta.
Tyontekijiilld on mahdolli-
suus tehdd perustevalitus eld-
kelautakunnalle, jos hiin kat-
soo \zonantajan pidtittiineen
rnaksua vdArin. Aikaa valit-
tamiseen on; valitus on tehtd-
vd kahdessa wuodessa piddtys-
vuoden lopusta.

Tlontekijiit
seuraavat
jiirjestelmiiii
Palkansaajien eldkemaksu
herkistii5 heidiit seuraamaan
jdrjestelmiin toimintaa. Sen
toiminnan oikeudenmukai-
suuteen kohdistuu entistii

suurempi kiinnostus, ehkd
ty6ntekijdpuolen kustannus-
tietoisuuskin lisdiintyy.

Erityisen tarkkaan ty6ntekij 6t
seuraavat maksujensa pidiit-
tdrnistii. Eliikelaitoksilla ja
tyonantajilla onkin tdssd tdr-
kei leiviskii hoidettavanaan.
Varmasti halukkuus osallis-
tua jatkossakin kustannuksiin
riippuu eldkemaksun pid6-
tyksen toimivuudesta. Niin
tiissd kuin monessa muussa-
kin asiassa ratkaisee - ensivai-
kutelrna.

SEPPO PIETILAINEN
Eltih e tut-u ak e skuhs en

lain opillis ena j oht aj ana
to tmiu a a ar ato imlhrcj oht aj a
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AVUSTUSKASSALAISTA

VAKUUTUSKASSALAIKSI

Ensi vuoden alussa
voimaan tulevassa uu-
dessa vakuutuskassa-
laissa on tdsmSlliset ra-
iat vakuutuskassatoi-
minalle.

-Uusi laki mddrittelee
vakuutuskassan toi-
minnan henkivakuutus-
toiminnaksi, jota ei saa
harjoittaa !iikemdisesti.

-Uusi vakuutuskassala-ki pyrkii korostamaan
kassojen harjoittaman
toiminnan vakuutuksel-
lista luonnetta ja anta-
maan mahdollisuuksia
kassatoiminnan kehit-
tdmiseen ja nykyaikais-
tamiseen, kirjoittaaSTM:n ylitarkastaja
Maija-Liisa Kotiranta
oheisessa artikkelis-
saan. Hdn tarkastelee
kirjoituksessaan avus-
tuskassalain uudistu-
mista vakuutuskassa-
laiksi.

Eduskunnan vastaus hallituk-
sen es itykseen vakuutuskassa-
laiksi on tdtii kirjoitettaessa
juuri saapunut. Sen mukai-
sesti avustuskassoja siiiitele-
vdn lainsiieiddnn6n koko-
naisuudistuksen on tarkoitus
tulla voimaan 1.1.1993. Kiiy-
tdnnossd tdmd rnerkitsee, ettd
kaikkien eldke-, sairaus- sekii
hautaus- ja eroavustuskasso-
jen on tarkistettava sii6nt6ns6
ja haettava sosiaali-ja terveys-
ministeri6n vahvistus sddn-
t6rnuutoksille kahden wuo-
den kuluessa lain voimaantu-
losta. Perusteluja avustuskas-
salain kokonaisrnuutokselle
on paljon. Lakia on pidetty
mm. vanhentuneena, suppea-
na ja puutteellisena.

KesAkuun 19. piiivdn:i 1942
annettuun avustuskassala-
kiin on sen voimaantulon jdl-
keen tehtyvainvdhdn ja liihin-
nd muodollisia muutoksia.
Kuitenkin koko avustuskassa-
toiminnan luonne on olennai-
sesti muuttunut lain voi-
maantulon jdlkeen. Lakisdd-
teisen el6ke- ja sairausvakuu-
tusjdrjestelmien s5mtyminen
ja niiiden toimintojen harjoit-
taminen avustuskassoissa se-
kii sopirnuksiin perustuvan
sosiaaliturvan kehittyminen
ovat vaikuttaneet rny6s vapaa-
ehtoisen lisdturvan muotou-
tumiseen ja lisdetutoiminnan
kehitykseen.

lo pelkiistddn lain ja yhteis6n
nimiii - avustuskassalaki,
avustuskassa - on pidettdvd
vanhentuneina. Avustuskas-
sa-nimi on myos harhaanjoh-
tava ainakin silloin, kun
puhutaan elSkekassasta, jon-
ka toiminta voi olla varsin ld-
hellS keskindisen vakuutus-
yhtion harjoittamaa toimin-
taa. Ar,rr stuskass alain vanhen-
tuneisuus korostuu my6s suh-
teessa muihin awustuskassa-
toimintaan ldheisesti liitty-
viin yhteis6lakeihin: esirner-
kiksi vakuutusyhtiG ja osake'
yhti6laki on uudistettu ja uusi
vakuutusyhdistyslaki on tul-
lut voimaan vuonna 1987.

Voirnassa oleva laki ei sisdlld
esimerkiksi riittdvdn selviii
stidnn6ksid avustuskassan ja
vakuutusyhti6n vdlisestd ra-
jasta. Tdmii koskee erityisesti
toirnintapiiri6. Toimintapii-
rin osalta vanhassa laissa ei
ole muita s56nn6ksiii, kuin
ettd se tulee rnainita kassan
sddnn6issti. Erityisesti laki-
sddteisen elSketurwan puolel-
la on koettu puutteeksi toi-
rnintapiiriii rajaavien sAdn-
nosten puuttuminen.

Rajat
tdsrnentyvdt
Uusi laki mAdrittelee vakuu-
tuskassan toirninnan sosiaali-
seksi henkil6vakuutustoirnin-
naksi, jota ei saa harjoittaa lii-
kerndisesti. Yleisesti on katsot-
tu, ettd jos kassojen toimin-
tapiiri on m66ritelty riittdvdn
suppeasti ja tiismdllisesti, ei
vakuutusliikkeelle orninai-
nen liikemiiisyys voi tulla ky-
seeseen. Kun eldkevakuutusta
koskevaa vakuutusliikettii voi
harjoittaa vain elAkevakuu-
tusyhtio, voidaan toiminta-
piirid koskevall a sd6nnoksellii
rajata vakuutuskassalain tar-
koittarna sallittu toiminta.
Uudessa laissa onkin mi6ri-
telty tdsrniillisesti rajat, joiden
sisdllii vakuutuskassatoimin-
taa voi harjoittaa.

Uusi vakuutuskassalaki pyrkii
korostamaan kassojen harjoit-
taman toiminnan vakuutuk-
sellista luonnetta ja antamaan
mahdollisuuksia kassatoi-
minnan kehittdmiseen ja ny-
kyaikaistamiseen. Hallituk-
sen esitysttiL valrnisteltaessa on
pidetty tarkoituksenmukaise
na, ettd uudistus toteutettai
siin mahdollisuuksien mu-
kaan vakuutusyhti6lains:id-
ddnn6n pohjalta. Kuitenkin
on otettu huomioon eri kassa-
tyyppien toirnintojen erilai-
suus: eldkekassojen toiminta
on lShellii keskindisen el6ke-
vakuutusyhtion toimintaa
kun taas sairaus- seki hau-
taus- ja eroavustuskassojen
toiminta on pienirnuotoisem-
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paa ja niiden toiminnassa
esiintyy joitakin yhdistystoi-
minnan kaltaisia piirteitii.

Kovin pitkdlle menevdiin yh-
denmukaisuuteen ei myds-
kii6n voida pddstd sen vuoksi,
koska kassat eiv6t harjoita va-
kuutusliikettii. My6s kassojen
rekister6imiskiiytiinto sekd
esirnerkiksi kannatusmaksun
suorittajan osallistuminen
hallintoon ovat olennaisia
eroja vakuutusyhti6iden toi-
mintaan ndhden.

Vdhirnrndis-
jdsenm5frrH
kasvaa
Voimassa olevan lain mukaan
voidaan hyvinkin pienelld jd-
senmdiirdlld perustaa avus-
tuskassa. Ennen lakisddteis-ten jdrjestelmien syntymistd
oli tarkoituksenmukaista, etti
uuden kassan perustamiselle
ei ollut liian suuria esteit6, Ta-
voitteena oli edes jonkinlaisen
turvan piiriin pddseminen.

Koska lakisddteisen turvan an-
siosta tdmiintyyppisiii perus-
teluja ei endLd uuden kassan
perrstarniselle ole, edellyttiiii-
kin uusi laki suurempia vii-
himmdisjdsenmiiiiriii. Tavoit-
teena on kassojen turvaavuu-
den parantaminen toiminnan
satunnaisia heilahteluja vas-
taan. Tarkoituksena on myos
parantaa ndin kassojen toi-
minnan tasoa.

Kun avustuskassalakia aikoi-
naan sdddettiin, pidettiin tdr-
ke?in6, ettd ty6ntekijri ei voi
jettelrrye kassan antaman so.
siaaliturvan ulkopuolelle. La-
kisditeisen turvan puutturni-
sen wuoksi oli tarkoituksen-
mukaista, ettd kassan jdsenyys
oli pakollista. Pakollinen jdse
nyys on voitu kirjoittaa kassan
sdiint6ihin tyonantajan suos-
tumuksella.

Hallituksen esit5rs vakuutus-
kassalaiksi on liihtenyt siitd
ajatuksesta, ettd vapaaehtoi-
siin lisiiturvajtirjestelyihin ei

MAIIA-LIISA KOTIRANTA
S o si aali- j a teru ey sminis t eri6n

uahuuhtsosaston
Alitarkostaja

voi sis2iltyd pakollista jiise-
nyyttii. T}16ntekijiilld tulisi siis
olla oikeus harkita, haluaako
hdn lakisiidteisen turvan lisdk-
si maksaa maksuja lisdturvas-
ta. Pakollinen jdsenyys olisi
Iakis2iiiteisten jiirjestelmien
osalta perusteltua. Eduskun-
nan vastauksessa hallituksen
esitykseen vakuutuskassa-
laiksi on s66nn6s kuitenkin
muuttunut samansisdlt6isek-
si kuin voimassa olevassa lais-
sa. Toisin sanoen sddnn6issd
voidaan miiiiriitd t5z6nantajan
suostumuksella pakollinen jii-
senJays my6skin vapaaehtoi-
sen toiminnan osalta.

Kassan hallinnosta on uudes-
sa laissa tarkentavia mddrdyk-
sid. Hallituksen asemaa kes-
keisend toimielimend koroste.
taan ja toimitusjohtaja tulee
pakolliseksi toimielimeksi.
Kassankokousta koskevissa
sdSnn6ksissi pyritiiiin turvaa-
rnaan jdsenten ja osakkaiden
oikeudet nykyistd tehokkaam-
rnin.

Muutoksenhaku
helpottuu
Avurstuskassatoiminnassa on
koettu puutteeksi, ettei lisd-
etuuksia koskeviin piiAtoksiin
ole ollut erityistd keinoa ha-
kea muutosta. Ainoana mah-
dollisuutena oikaisun saami-
seksi on ollut nostaa kanne
kassaa vastaan yleisessd ali-
oikeudessa. Menettelyii on
kuitenkin pidetty monimut-
kaisena ja kalliina. |oka tapa-
uksessa juttuja on ollut niin
niukasti, ettei mitddn oikeus-
kiiytiint6ii ole piidssyt synty-
rnaan.

Uusi laki kiinnittddkin jdse-
nen ja edunsaajan oikeustur-
vaan tdltd osin huomiota ja si-
siltdd siiiinn6kset vakuutus-
kassalautakunnasta. Lauta-
kunta toimii vakuutuskasso-
jen yhdistyksen, joksi avus-
tuskassojen yhdistys lain voi-
maan tulon jiilkeen muuttuu,
yhteydessii, ja sen tehtiivdnii
on antaa lausuntoja ja ratkai-

susuosituksia vakuutuskas-
san, osakkaan, jdsenen tai
muun edunsaajan pyynn6std
vakuutuskassa-asiassa.

Samalla kun uudessa laissa on
tarkennettu ja lis6tty tilinp66-
t6kseen ja tilintarkastukseen
liit$'vie sddnn6ksi6, on my6s
vakuutuskassan jdsenten ja
osakkaiden v6hemrnist6lle
annettu oikeus vaatia erityi-
sen tarkastuksen toirnittarnis-
ta. Erityinen tarkastus voisi
kohdistua kassan hallintoon
ja kirjanpitoon tietyltd peetty'-
neeltd ajanjaksolta tai tiettyi-
hin toimenpiteisiin.

Kassatoiminnan kehittdmis-
ja uudenaikaistamisrnahdolli-
suuksia lisinnevdt my6s va-
kuutuskassalain sS6nn6kset
sulautumisesta ja jakauturni-
sesta. Voimassa oleva lakihan
sisdltSd vain vastuunsiirtoa
koskevat s65nn6kset. Uuden
lain mukaisesti vakuutuskas-
sa voi sosiaali- ja terveysminis-
terion suostumuksella sulau-
tua toiseen vakuutuskassaan.
My6s kaksi tai useampi va-
kuutuskassa voi sulautua pe-
rustamalla uuden vakuutus-
kassan. Sddnn6kset vakuutus-
kassan jakauturnisesta koske'
vat ensisijaisesti sairauskasso-
ja, mutta eivdt ollenkaan elii-
kekassoja. f akauturnisessa va-
kuutuskassa jakaa varansa toi-
sen vakuutuskassan kanssa j6-
senten toimintapiiristi toi-
seen toimintapiiriin siirtymi-
sen yhteydessd.

Kassojen harjoittaman toi-
minnan vakuutuksellista
Iuonnetta korostaa my6skin
uuden lain s65nn6s valvonta-
viranomaisen velvollisuudes-
ta seurata kassatoirninnan ter-
vettd kehitystii. MinisteriS voi
nimittdin vahvistaa kassan
sddnnot tai siiint6muutoksen
vain, jos aiottu vakuutustoi-
minta ei vaaranna alan tervet-
tii kehitystii.
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ELAKESAATIOIDEN
YHTEISTOIMINTAA

Elikes6Stioiden yhteis-
elin Eldkesddtioyhdis-
tys tdytti 30 vuotta. Eu-
roopan yhdentyminen,
ElSketurvakeskuksen
luottovakuutuksen uu-
delleenj6rjestelyt ia eld-
kesddtiolain kokonais-
uudistus asettavat vas-
taisuudessa e16ke-
sddticitoiminnalle uusia
haasteita. My<is tyonan-
tajien liiketoiminnassa
tapahtuvat muutokset
eli diffuusiot, fuusiot ja
liiketoimintojen myymi-
nen ja ostaminen ede!-
lyttdvdt el6kesddtiotoi-
minnalta yhd jousta-
vampia toimintamalle-
la.

Eliikesdiiti6iden yhteiselin
Eldkesiidti6yhdistys perustet-
tiin 27.11.1962. Kun TEL oli
tullut voimaan eldkesiiiiti6-
ty6nantajat ndkivdt tarpeelli-
seksi perustaa eldkesddtidille
oman edunvalvontaelimen,
joka tiivistdisi eldkesiiiiti6iden
yhteisty6td ja toimisi keskite-
tysti eliikesiititiiiiden etujen
valvojana. Vakuutusyhti6illd
ja eliikekassoilla oli jo tuolloin
olemassa vastaavat yhteistoi
minta- ja edunvalvontaeli-
rnet.

Oikeaa tietoa
ty6nantajille
LakisdSteisen ty6eliikej iirjes-
telrniin tullessa voimaan tlr6n-
antajille oli annettu kaksi
vuotta aikaa jiirjestellti tyonte-
kij6idensS eldketurva. Vaihto
ehtoina olivat TEl-eldkesiiii-
tio, TEl-eliikekassa tai vakuu-
tuksen ottarninen vakuutus-
yhti6std.

EkikesdiitiSyhdistys pyrki an-
tamaan tyonantajille oikeaa
tietoa eliikesddti6stii eldkelai-
tosvaihtoehtona jiirjestdmdllii
heille tiedotus- ja koulutusti-
laisuuksia sekd valmistamalla
eldkesddti6istd kertovaa mate-
riaalia. El5kesAiiti6vaihtoehto
saavuttikin tydnantajatahoil-
la hywdn suosi.on, koska mel-
kein kaikki merkitt5vimmdt
yritykset, joilla oli ollut vapaa-
ehtoista eldketurvaa hoitava
eldkesddti6, jtirjestiviit rnyos
TE L-el iiketurvansa ekikesiidti-
ossri.

Toinen Eldkesddtioyhdistyk-
sen alkuaikojen tiirkeii ty6 oli
tehdri uusi yhdistys tunnetuk-
si ja huolehtia sen pddsysti
erilaisiin elimiin ja ty6ryh-
miin. Eldkesdiiti6iden edus-
tuksen saaminen niihin ei ai-
na ollut mikdiin itsestSSnsel-
vyys.

Suuria ja pieniS
eliikes6dtidite
TEL:n tullessa voimaan edel-
ly'tettiin, ettii TEL:n mukaista
toimintaa harjoittavan eldke-
s55ti6n toimintapiiriin kuu-
lui vdhintddn 20 henkil66. V6-
himrniiismddrdd koskevaa ra-
jaa on senjdlkeen kahteen ker-
taan nostettu ja se on nykyisin
500.

ElSkesii2itioyhdistyksessd on
alarajan nostamista 300 hen-
kilo6n arvosteltu. On katsottu,
ettii 200 olisi ollut oikeampi
ratkaisu, jotta myos pienern-
m6t ty6nantajat olisivat voi-
neet hoitaa ty6ntekijoidensd
TELeldketurvan elSkesdiitios-
s5.

Monet suurty6nantajat hoita-
vat TELeliikejdrjestelynsd el6-
kesridtiossd. Tiillaisia ovat
mm. Nokia, ABB Strornberg,
KSrrnrnene, Enso Gutzeit, Fin-
nair, Alko, Kernira, Neste ja
Postipankki.

My6s lakisddteistd elSketur-
vaa tdydentdvin lisiieliiketur-
van voivat ty6nantajat jiirjes-
tiiii tyontekij6illeen eliikesddti-
6ssd. Kaikkiaan noin 240 elii-
kesiidti6std noin 170 on pelk-
ktiii lis[eliiketurvaa hoitavia
elikesddtiSitd. Suurirnmat li-
sdeliikes:iAti6t on Osuuspan-
keilla, Kansallis-Osake-Pankil-
Ia, Valmetilla ja Imatran Voi-
rnalla.

Lisdeliikesddtion perustami-
selle ei nykyinen lainsddddnt6
aseta mitddn ty6ntekij6iden
alarajaa. Niinp?i pienetkin yri-
tykset voivat jdrjestiiii henkilo-
kunnalleen tai osalle siitii lisii-
eldketurvaa eldkesiidtiossA.

TEL:n mukaista toimintaa
harjoittavien eldkesdiiti6iden
lukumddri oli vuoden 1991

El dhe s <iritiDghdi.sfuhs en t oimin-
nanj oht aj a F olke B er g str thn nii-
kee eldkesdritiiit olzeUisenn osa-
na ty 6 eldkej drj e stehniiil
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lopussa 61. Ndistii 45 hoiti
my6s vapaaehtoista lisdeldke.
turvaa.

El iikes iiiiti6yhdistys
etujiirjest6nii
Eliikes iiiiti6yhdistyksen kes-
keiset tehtdvdt ovat eliikesiidti-
6iden toimintaan vaikuttavan
lainsddddnn6n seuraaminenja eldkesiidtiotoiminnan etu-
jen valvominen eri tyoryhmis-
sd ja toimikunnissa. Yhdistys
on julkaissut Eldkesiiiition k6-
sikirjan, johon on koottu ol-
leellinen tieto el5kes65ti6n
kdytdnnon toiminnasta. Kdsi-
kirjaa pyrit66n pliwittdmddn
lainsddddnn6n ja ohjeiden
muuttuessa.

Eldkesiiiiti6yhdistys antaa
asiantuntija-apua eldkesSSti-
6ille mrn. eldkestidti6n perus-
tamisessa, siidnt6jen muutta-
misessa, sddnt6jen tulkitsemi-
sessa, kirjanpitoasioissa, vero.
tusasioissa ja luottovakuutus-
asioissa. Yhdistys tiedottaa j5-
senilleen eldkesddti6toimin-
taan liittyvistd ajankohtaisista
asioista sek6 jiirjestAi koulu-
tusta eliikes6Sti6iden toimi-
henkil6ille ja luottamushenki-
l6ille.

Kymmenen vuotta sitten El6-
kesddti6yhdist5rs perusti laaja-
pohjaisen, monia etupiirejd
edustavan eliikesddtidasiain
neuvottelukunnan. Neuvotte.
lukunnan tehtiiviind on lisdtii
el2ikes[iitiotoirninnan tunte-
musta ja edistdd eldkesiiAti6i-
den keskindistd yhteistoimin-
taa.

Eliikesiiiitioiden
ornaleirnaisuus
siiilytettiivd
Nykyinen eliikesiititi6laki on
pdSosiltaan vuodelta 1955. Sii-
hen viime vuonna tehdy't
muutokset koskevat suurim-
malta osin lisdeliiketurvaa.
Yhteiskunnan ja talouseld-
mdn kehitys ovat saaneet ai-
kaan sen, ettei se endd kaikilta
osin tdytd tdmdn piiiviin vaati-
muksia. Sen takia sosiaali- ja
terveysministeri6 asetti viime
kesdnd toimikunnan, jonka
tehtiivdnd on valmistella eh-
dotus uudeksi eldkesiiSti6laik-
si. Toimikunnan on saatava
esitlrksensA valmiiksi vuoden
1993 loppuun mennessA.

-ElSkesHdti6lain uudistami-
sessa on yhdistyksemme ta-

my6s tulevaisuudessa. Koska
eri eliikelaitosmuodot tdyden-
tdvdt toisiaan, ei ole jiirkeviiii
poistaa niiden erityispiirteitd
uudessakaan lainsiidd6nnos-
sd, arvioi Eldkesiititi6yhdispk-
sen toiminnanjohtaja Folke
Bergstrom.

Luottovakuutus
ty6llistiiii
-Eliikesiiiiti6toimintaan koh-
distuu aika ajoin paineita ja
viime ajat ovat juuri olleet sel-
laisia. Taloudellinen lama ja
sen heijastuminen Eliketur-
vakeskuksen luottovakuutus-
toimintaan ovat t5r6llistdneet
my6s ElSkesddti6yhdistystd,
toiminnanjohtaja Bergstr6m
kertoo.

-Eldketurvakeskuksen luotto.
vakuutustoirninta on ollut eri-
tyisen tdrked eldkes[dti6ille,
koska Eldketurvakeskuksen
luottovakuutusten ottaminen
on pakollista eldkesdiiti6ille ja
eldkes6Sti6ty6nantajille. Td-
mdn toiminnan uudelleenjdr-
jestiimisessd on tdrkedtd, ettei
eldkesddti6lle aseteta ehtoja,
jotka vaikeuttaisivat elSkesA6-
ti6toiminnan toimintaedelly-
tyksi6, sanoo Bergstr6m.

I{oidon
keskittymisestii
haittaa
Viime aikoina on ollut pyrki-
myksiii keskittdd ty6el2iketur-
van hoito. Toiminnanjohtaja
Folke Bergstrornin mielestd
tAlldiset pyrkimykset johtavat
tuloksiin, joita kukaan ei ole
tavoitellut.

-Lakis66teistd ty6eldkejdrjes-
telmiid luotaessa 1960-luvun
alussa annettiin ty6elSketur-
van ylldpito el6kesii6ti6iden,
eldkekassojen ja elfikevakuu-
tusyhtiSiden hoidettavaksi.
Tiistd otettiin nimenomaiset
sddnnokset TEL:iin sen var-
mistamiseksi, ett5 ty6nantaji-
en kiiytettdvissd olisi useita
vaihtoehtoja.

-Mikeli eldkesddtididen ja elii-
kekassoj en toimintaedellytyk-
si6 vaikeutetaan esimerkiksi
Eldketurvakeskuksen luotto-
vakuutuksen uudelleen jir-
jestelyssd tai eldkesddti6iden
osalta elikesddti6lain koko-
naisuudistuksessa niin, ettei-
vdt ne ole endd kilpailukylqri-
siii eldkevakuutusyhti6iden
kanssa, olemme tiysin uudes-

kuumiehin6 sille, etti ty6el6-
kejdrjestelrn6n hoito on yksi-
tyisten ty6elEkelaitosten k6-
siss6. Mikdli takuumiesti ei
en56 jatkossa olisi vaan vain
yksi tydeliikelaitosvaihtoehto
jiiisi jtiljelle, on olemassa vaa-
ra, ettd lakisddteinen ty6el6ke
jiirjestelmd siirettiisiin ulko-
mailla yleisesti k65rt6ssd ole,
vaan hoitornuotoon, katsoo
Folke Bergstrdm.

-Tdtd kaikki eivdt ole viel6 vali-
tettavasti tajunneet. Koska
kaikkien nylg/sten ty6eliike-
laitosten intresseissd kuiten-
kin lienee turvata ty6eliikejiir-
jestelmdn hoito nylgrisesse
muodossa, toivon hartaasti,
ettd niilld tahoilla, jotka nylgri-
sin sokeasti ajavat yksityisen
ty6eliikejiirjestelm6n hoidon
keskittdmistd, tapahtuu no-
pea asennemuutos, sanoo Fol-
ke Bergstr6m.

T\rlevaisuuden
haasteita
El6kesiiAti6iden tulevaisuu-
teen vaikuttavat erit;risesti Eu-
roopan yhdentyminen ja suo
malaisen talouseldm6n kehi-
tys. ETA-sopimuksen ja mah-
dollisen EY:hyn liittymisen
myotii my6s el6kesii6ti6ille ja
erityisesti lisdel6kes66ti6ille
tulee uusia haasteita.

-Suomessa on monia kansain-
vdlisiin konserneihin kuulu-
via yhtioitd. fo tiissii vaiheessa
on tutkittu mahdollisuuksia
perustaa koko ETA-alueella
toimivia lisiel6kes66ti6ita,
jolloin konsernin ETA-alueel-
la toimivien yhti6iden lis6el6-
kejiirjestelyt voitaisiin hoitaa
yhdessd ja samassa, esimer-
kiksi suomalaisessa el6kes66-
tioss6. Kun eritSrisesti verotuk-
seen liittyvdt ongelmat on saa-
tu ratkaistuiksi, on ilmeistd,
ettii tdllaisia lisdel6kesdilti6itd
tullaan vastaisuudessa perus-
tamaan, toteaa Bergstr6m.

-Suomalaisten yritysten kan-
sainvdlistyminen edellyttdi
jatkossa yhd joustavampia elii-
kejiirjestelSii. EliikesiiiitiG
vaihtoehto ja siihen liitryve
lainsddddnt6 on tdll6in saata-
va sellaiseksi, ett6 el6kes56ti6
pystyy kilpailemaan muiden
vaihtoehtojen kanssa, Folke
Bergstr6rn rnuistuttaa,

Tehsti: Olli Laurila
voitteenavarmistaaeldkesiiii- sa tilanteessa. Eldkesddti6t
ti6iden toirnintaedelly'tykset voidaan nimittiiin niihdii ta-
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Yliopettaja Seppo Rostila ker-
too olevansa mieliss66n ndin
jiilkikiiteenkin, ettd hiin sai
vuonna 1969 tilaisuuden siir-
tyd Tampereen yliopistoon
opettamaan sosiaalivakuu-
tusta. T)16 nuorten ihmisten
parissa on ollut virkistdvdd,
ehtihdn hdn sitd ennen olla
eri vakuutusyhti6iden palve-
luksessa yli 20 vuotta.

Kaikki alkoi
6O-luvulla
Sosiaalivakuutusalalla ty6voi-
man tarve lisiiiintyi huomat-
tavasti 60-luvun alkupuolis-
kolla ty6eliike. ja sairausva-
kuutuslainsdddiinnon tultua
voimaan. Kela tarvitsi ammat-
titaitoista ty6voimaa lisdd,

a alivakuutustutkinnolle, jossa
yhdistettiin seki yksityisen
ettd julkisen puolen eldketur-
van opetus ja Kelan sektori,
Rostila toteaa,

So siaalivakuutustutkinnon
ehti suorittaa 141 henkil6E
vuoteen 1972 mennessE, jol-
loin tutkinto laajeni ja nimi
muuttui yleiseksi vakuutus-
tutkinnoksi. Timi tutkinto ja-
kautui sosiaalivakuutuksen Ja
yksityisvakuutuksen linjaan.
Nyllyisin linjajakoa ei en66 ole
vaan kaikki opiskelijat suorlt-
tavat saman tutkinnon.
Yleinen vakuutustutkinto on
ammatillinen tutkinto ja sa-
malla alempi korkeakoulutut-
kinto, joka vaatii vdhint66n 5

o

SEPPO ROSTILAr! rt ll ll

TEKI PITKAN PAIVATYON
SOSIAALIVAKUUTUKSEN
tl$[ii,r-f"Ix,fri.f1 Y L I O P ETTAJ A NA
livakuutusoikeuden yli-
opettaiana Tampereen
yiiopiiton opetusiags- Iill-J^t::.a 1e64 voimaan 1/2vuod.qnopiskelun.Valrnis-
i"sj,i, iiiopEtta;i'; yt- H:'#ff i3i:1li#-ilr$:',lXfi Hi:.tii:,Hf'"Hffi,.Yf,
rasta hdn jtii eldkkeelle sd. Kelan toimesta jiirjestet- ti6iden palvehikseen.
lokakuun alussa' [i1Y],,i.""i#?:?i:J.*T,t",i:l -**,,,,on suorittaneet ovat

sa sairausvakuutuksen ja yleensii saaneet hryin ty6pai--Yleisen vakuutustut- sosiaalivakuutuksen halliir- i<an. Kelan paikaliistotu;isioi-
kinnOn Sugfittaneet n-gn- ku1s9eja. Tarkoituksena hi{r.Itii- jg. Pohjois-Suomeen

" -^ 
- - -; oli kouluttaa vasta perustet- heitd on sijoittunut johtajiksi-OVaI ylgenSa Saaneel tuihin sairausvakiutustoi- kin, Rostili tietdd.

heti tytipaikan ja sijoit- mislolhin jglrlajja;q toimi-
tuneeiaiallehyvin,sep- l::Il9ill Ndiden kurssien -Vakuutusyhti6ihin ..menee
p9 nostira.lol'eaq ivvt!- 3,jgill'"1'ii,""x".l"ixi:??t: i:iiliffi':ls,?i?Iri'&:1tl
VdiSend. VakUUtUStUt- iotrtala faakko Pajula. vat sosiaalivakuutuksen puo
kintO On Vakiinnqttanqt lelle,-Rostilakertoo'T!6rnark-

f 
" 

i r, r" n s" ii iop t-siois a ly,m;'l" r::i:i,t u"i\i :L:i: I#*,"*fi,'ff jl*:::X3tr
ja On kyennyt ty6mafk- aalivakuutustutkinto, jor_rkq ken kaikkia..t jrti puolet tut-
kinOillakin Vagtaamaan ensirnmiiinen kurssi alkoi kinnon suorittaneista on Ke
ia,En ;i;n l,;aate'!siin. j#f,'[]"i:Li?fl1;ilT,??t3_ ran parveruksessa'

tieteen lisen_siaatti SepPo Pie Opetus kehittynyt
tildinen, nylgrinen .plaxgtyr- al^an vaatimudteirvakeskuksen lainopillinen va-ratoimitusjoirGja 

f#S3"i"kuutustutkinnon
-Seppo Pietilfiinen loi perus- opinnoista on tiedekunta-
tantdlleuusimuotoiselle sosi- opintoja noin kolmasosa' Va-
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kuutustutkinnon keskeiset
ammatillistieteelliset oppiai-
neet ovat sosiaalivakuutusoi-
keus ja vakuutusoppi. Kum-
mallakin oppiaineella on oma
yliopettajansa, vakuutusopil-
la lisdksi lehtori. Vakuutus-
opin yliopettajana toimii
Veikko Olli ja lehtorina tdllS
hetkelld Yhdysvalloissa t5r6s-
kentelevd Hannu Kuusela.

-Sosiaalivakuutuksen opiske
lu on juridiikkaa. Lakikirjan
keyft6e opiskelussa ei kaihde-
ta, pdin vastoin se on kuulus-
teluissa tenttijoillti yleensd
mukana. Sosiaalivakuutuk-
sen s66ddkset tutkitaan pykA-
Iti pyktiltiltii. Pentikdisen Va-
kuutusoppi on edelleen yksi
perusoppikirjoista, samoin
Pentikiiisen ty6elSkettd koske
va kirja. Muuten oppikirjoja
on kiiytettiivissii viihiin. Sai-
rausvakuutuksen kdsikirja,
lait, muut sdddokset, Kelan
eliikeohj eet, ETK:n yleiskirjeet
ja alan ammattilehdet ovat
oppimateriaalia, Rostila luet-
telee.

Vuosittain tutkintoa opiskele
maan otetaan 22 uutta opiske
lijaa. Yleisen vakuutustutkin-
non suorittaneita oli viime
vuoden loppuun mennessii
456 henkil6d.

Atk-tietoa opetetaan yhe
enemmdn. Tdtii alaa on tun-
nettavajo ty6hdn tullessa. So-
siaaliliiiiketiedettii on opetettu
alusta alkaen, koska lddkdrin-
todistusten tulkitseminen,
ymm6rtdminen on tdrkedd
tdlld alalla.

-Usein esimerkiksi ajoissa teh-
dyillii kuntoutusratkaisuilla
on hyuin kauaskantoisia seu-
rauksia, Rostila pohtii. Leeke-
rintodistusten perusteella voi-
daan ennakoida asiakkaan tu-
levaisuutta koskevia ratkaisu-
ja.

Tutkintoon liittyviit kaikille
pakolliset ruotsin ja englan-
nin kielen opinnot.

Yliopisto my6nt66 vuosittain
tuntiopetusta varten midriira-
hoja. - Kuntoutuskurssi on pi-
detty nykyisin joka vuosi.
Opiskelijat ovat voineet valita
suppeamman tai laajemman
kurssin, Rostila kertoo.

-T\.rtkinnon etuna on kiiytiin-
nonliiheisyys. Huomattavan
osan opetuksesta antavat va-

kelaitokselta. Asiakaspalvelu-
taitoja tarvitsee tdllii alalla 16-
hes jokainen riippumatta sii-
t5, rninkdlaisiin tehtdviin alal-
la sijoittuu. Siksi asiakaspalve.
luun pereht5rminen kuuluu
opiskeluun.

Harjoittelu
perehdlrftee
kiiytiinn6n ty6h6n
Opiskeluun kuuluu my6s kol-
me 2,5 kuukauden pituista
harjoittelujaksoa.

HarjoittelupaikJ<oj a on tarjou-
tunut Kelan toimistoista, eld-
kevakuutusyhti6istii ja tietysti
ETK:sta. Rostila toteaa, ettd
harjoittelujaksot ovat osoit-
tautuneet vSlttdmdtt6miksi.
Ktiytiint6 testaa opittuja asioi-
ta ja toisaalta luo valmiuksia,
jotka tulisi alalla hallita.
T\rtkielman aiheisiinkin saa-
daan usein idea harjoittelu-
paikoista. Rostila kiittelee Me
Iaa, Kelaa ja ETK:ta, jotka ovat
olleet aktiivisia harjoittelu-
paikkojen ja tutkielman aihei-
den j 6rj estiimise s s ii.

Yleinen vakuutustutkinto on
poikkitieteellinen tutkinto,
jonka jopa jotkut juristit ovat
suorittaneet lisiitutkinnoksi
alalle suuntautuessaan.

Kouluttajasta
opettajaksi
Seppo Rostila aloitti opetta-
jantyonsd Tampereen yliopis-
tossa vuonna 1969.

-Mielelldni mind keskustelin
opiskelijoiden kanssa silloisis-
ta periaatekys5rmyksistd, vaik-
ka saatoin asioista olla eri
mieltdkin, Seppo Rostila
muistelee 60-70-luvun tait-
teen opiskelij aliikehdintoj ii.

Sosiaalivakuutuksen yliopet-
tajan ty6 vaati aktiivista alan
seuraamista ja asioiden selvil-
le ottamista. Alalla on tapahtu-
nut koko ajan muutoksia ja
uutta lainsdiidiint6ii tulee jat-
kuvasti. Seppo Rostila kertoo
saaneensa tarvitsemansa ma-
teriaalin seki Kelasta ettti tyo-
eldkeasioi.ssa ETK:sta, muu-
toin olisi ollutkin vaikeuksia
pysyd sosi.aalivakuutuksen ke.
hityksess6 mukana. Opettajan
ty6hiin ei lopu pelkk66n luen-
tojen pitdmiseen, vaan jo pelk-
kii tenttipaperien ldpikiymi-
nen vaatii suuren ty6m56rdn.
-Sosiaalivakuutuksen luennot

via. Sosiaality6ntekij6iksi ai-
kovat suorittivat h5rvin usein
sosiaalivakuutuksesta kursse-
ja, ja heitii saattoi olla toistasa-
taa tenttij66 kerralla, Rostila
muistelee. Opiskelijat tanrit-
sivat myos henkil6kohtaista
ohjausta seminaarit6ittensi ja
tutkielrniensa tekemiseen.

Oppirnateriaalin kokoami-
nen ja ajan tasalla pitdminen
on ollut melkoinen ty6, koska
varsinaisia oppikirjoja on va-
hdn. Rostila kertoo laatineen-
sa teht6vdsarjoja, jotla on tietysti uusittava aika ajoin.
ETK:n yleiskirjeet, komitea-
mietinn6t ovat oppimateriaa-
lia, joiden pohjalta ty6el6ke-
jdrjestelmdn perusperiaatteita
kdsitellidn tunneilla. Rostila
on viime vuosina opettanut
my6s tyooikeutta opetusjaos-
ton muille opiskelijoille tunti-
opettajana.

Seppo Rostilan vakuutusura
alkoi heti ylioppilaaksi tulon
jdlkeen 4O-luvulla. Hin opiske.
li ty6n ohessa lakitiedettii. Val-
mistutfuaan hin ehti toimia
Tampereella 14 vuotta vakuu-
tusalalla, ja tiilti ajalta h6nen
pedagoginen otteensa, opetus-
taitonsa, on ilmeisesti per6i-
sin. Vakuutusasiamiesten ko-
kouksissa koulutus oli aina
tdrkedlld sijalla. Rostila toirni
muun t5r6n ohessa asiamies-
ten kouluttajana. Silloin oli
myos vakuutusalalla jo vakuu-
tusyhtioiden oma vakuutus-
tutkinto ja Rostila oli mukana
Tampereen vakuutusyhti6i-
den henkil6kunnan koulutuk-
sessa,

Yliopettaja Seppo Rostila on
pysytellyt vakuutusalalla koko
pitk6n t5z6uransa mutta sa-
malla toteuttanut taipumus-
taan rauhallisena ja empaat-
tisena opettajana.

H aostattelu: Rifu a Rantan en"
kuutusalan asiantuntijat va- kiinnostivat muitakin kuin
kuutusyhti6istd ja Kansanelii- vakuutustutkintoa suoritta-
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TEL.INDEKSI
VUODELLE 1993
POIKKEUSLAILLA

Ensi vuoden alussa tyG, virka-
ja yrittiijiielikkeet nousevat
vajaat 0,4 prosenttia. Valtion
l'uoden 1995 talousarvioesi-
tykseen liittyviin lain, joka
koskee TELindeksin poikke.
uksellista soveltamista vuon-
na 1993, mukaan TELindek-
sin pistelukuvuodelle 1995 on
1688. Pisteluvussa on otettu
huomioon indeksitarkistusta
vdhentiiviind palkansaajan
ty6eldkemaksusta aiheutuva
ansiotason alenema.

TELindeksi on vuodesta 1977
alkaen miiiiriiytynyt ansiota-
so- ja kuluttajahintaindeksin
vuotuisten muutosten keski-
arvon perusteella. Tdmdn pe
rusteella TELindeksin muu-
tos vuonna 1993 olisi ollut
noin 1,9 prosenttia, jota vas-
taavan pisteluvun sosiaali- ja
terveysministeri6 vahwistikin
normaalisti lokakuun lopus-
sa. TELindeksin poikkeuksel-
lisesta soveltamisesta vuonna
1995 annetun lain mukaan
ministeri6n vahvistamasta
pisteluvusta leikattiin 1,5 pro.
senttia, jolloin piiiidyttiin pis-
telukuun 1688.

Leikkaus johtuu palkansaajan
tyoeliikemaksusta, jota koske.
va laki hyviiksyttiin eduskun-
nassa kuluvan vuoden loka-
kuussa. Alunperin ty6el5ke.
maksusta sovittiin ty6markki-
naosapuolten kesken solmi-
tussa vuosia 1992-1993 koske.
vassa tulopoliittisessa sopi-
muksessa. Palkansaajan t5rG
eldkemaksun suuruus vuon-
na 1993 on kolme prosenttia
ansaitusta palkasta, jolla mdii-
riillii jokainen palkansaaja
osallistuu ansioelAketurvansa
kustantamiseen.

Palkansaajan eldkemaksusta
tulopoliittiseen sopimukseen
kirjattiin, ettd silld ei ole tar-
koitus muuttaa elikeaikaisen
toimeentulon ja palkan anta-
man toimeentulon suhdetta.
Kun palkansaajien kiiytettti-
vissd olevat tulot kuitenkin
alenevat eldkemaksun takia,
vastaava viihennys tttli tehdd
rny6s elAkkeelld olevien tulo-
kehitykseen.

Palkansaajan eliikemaksun
ansiotasoa alentava vaikutus
ei vdlity ansiotasoindeksiin.
Siten vastaava alenema ei
my6skddn automaattisesti v6-
lity TELindeksiin sen nor-
maalin mi6r66misrnenette-
lyn kautta. Aleneman huomi-
oon ottaminen TELindeksis-
sd olisi siten edellyttiinyt TEL
indeksid koskevan lain muut-
tamista. Kun palkansaajan
ty6eliikemaksun tulevaisuu-
desta ei kuitenkaan vielii ollut
tietoa, alenema otettiin huo-
mioon siiiitiimiillii erikseen si-
t6 koskeva poikkeuslaki.

TELindeksi alenee
TELrnaksun
puolikkaalla
TEl-indeksin muutos laske-
taan normaalisti ansiotaso. ja
kuluttajahintaindeksin vuo-
tuismuutosten keskiarvon pe-
rusteella. Siten ansiotasossa
tapahtunut muutos ndkyy
TELindeksissd vain puolella
painollaan. Vastaavasti nyt
kolmen prosentin suuruisen
ty6elSkernaksun vuoksi on
TEl-indeksid alennettu ty6-
eldkemaksun puolikkaalla eli
1,5 prosentilla.

Palkansaajien ty6eliikemaksu
on verotuksessa vdhennyskel-
poinen. Maksu ei vdhennd si-
ten koko miiSrdllddn my6s-
kiiiin palkansaajien kiiytettii-
vissd olevia tuloja. Keskituloi-
silla palkansaajilla kolmen
prosentin ty6eliikemaksun
nettorasitus on noin 1,5 pro-
senttia eli yhtii paljon kuin
TEL-indeksiA el6kemaksun
r,rroksi leikattiin.

Lain mukaan TEl-indeksin
muutos mddrdt66n normaa-
listi kdyttden perusteena hin-
ta- ja ansiotasoindeksin vuo-
tuisten muutosten keskimSd-
156 edellisen kalenterivuoden
kolmannella vuosineljdnnek-
selld. Menettely johtuu siitd,
ettii TEL-indeksipistelukua
vahvistettaessa ei ole ktiytettii-
wissii tiitd tuoreempia tietoja.
Timdn perusteella vuoden
1993 palkansaajien ty6eliike-

maksu olisi vaikuttanut nor-
maalisti vasta vuoden 1994
TELindeksipistelukuun.

Koska palkansaajien ty6el6ke-
maksu oli jo nyt t6srn6llisesti
tiedossa, voitiin sen vaikutus
vdhent66jo vuoden 1995 TEL
indeksitarkistusta m66r6tt6-
essd. Ndin eldkkeensaajien tu-
lokehitys saatiin ajallisesti tar-
kemmin vastaamaan palkan-
saajien tulokehitystd.

Ministeri6n
vahvistarnaa
pistelukuakin
tarwitaan
Kuten edelli on kerrottu, sosi-
aali- ja terveysministeri6 vah-
visti lokakuun lopussa TEL I
pyk6ldn mukaisesti m66r6tyn
pisteluvun. Vuotta 1993 kos-
kevaksi viralliseksi TELin-
deksin pisteluvuksi on kui-
tenkin poikkeuslain perus-
teella nyt mtiiiriitly 1688.

Vahvistamisella haluttiin va-
rautua siihen mahdollisuu-
teen, etti palkansaajan ty6el6-
kemaksusta ei tulisikaan py-
syv56. Tiilloin ministeri6n
vahvistaman pisteluvun pe.
rusteella olisi TELindeksi ol-
lut palautettavissa alkuperdi-
selle uralleenja n5rt indeksisti
leikattu 1,5 prosenttia olisi
palautunut vuoden 1994 TEL
indeksissd takaisin. Kun pysy-
vdstd palkansaajan maksusta
on nyt pliiisty sopimukseen,
tultaneen elikemaksu my6s
jatkossa ottamaan huornioon
TELindeksid alentavana teki-
jiinii siltii osin kuin eldkemak-
sussa tapahtuu kasvua, TEmi
edellyttiiii TELindeksid kos-
kevan s65d6ksen uusimista.

ARTO I.AESVUORI
Eltik e hn--u ake skuhs sn

suunnittelu- j a lnskmta-
ososton tutkija
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Laki vaihtuu vuodenvaihteessa
lr

LUOPUMISELAKKEESTA
LUOPUMISKORVAUKSEKSI

Maatalousyrittdjien Iuo-
pumiseldke (LUEL) siir-tyy historiaan tdmdn
vuoden lopussa. Luo-
pumiseldkkeellii ratio-
nalisoitiin maataloutta
19 vuotta ja saatiin yli
22 OOO tilaa pois tuo-
tannosta.

Vuoden 1993 alusta on
tulossa tilalle luopumis-
koruaus (LUKL). Se ei
koruaa endd eldkeldis-
ten luopumisia, vaan
yrittdd houkutella te-
hokkaammin tuottavia
lopettamaan. LUKL olisi
voimassa 1993-95.

Luopumiseldkelaki toimi lais-
kanlaisesti aina vuoteen 1987
asti. Silloin eliikkeelle hakeu-
tuvien tilojen vuotuismiiiird
pomppasi noin 500:sta yli
5000:een ja vakiintui 1000 -
2000 tilaksi. Syy oli lakiin tul-
lut mahdollisuus luopua pel-
kdlld viljelemdttdmyyssitou-
rnuksella; ei tarvinnut myydii
peltoja naapurille eikii valtiol-
le.

Vuodesta 1992 tulee toinen
luopumisten enndtysvuosi:
noin 5 000 tilaa tekee sopi-
muksen viljelemdttomyydes-
t6. Tdnd vuonna asialla ovat
olleet varsinkin ty6kyvytto-
myys- ja vanhuuseldkelSiset,
jotka eivdttdmdn jdlkeen endd
saakaan luopumisetuja eldk-
keensd piiiille.

Korvaus tehostaa
tuotannon
vHhentHrnistti
Luopumiskorvauksen on
mddrd purra edeltdjddnsd te-
hokkaammin maataloustuo-
tantoon. Se kohdistuu vain ei-
eldkkeelld oleviin viljelijoihin,joilla vield on kohtalaisesti
tuotantotoirnintaa.

Luopumiskorvausta ei voisi
saada, jos peltojen viljely on jo
lopetettu tuotannonviihentii-
missopimuksella. Valtion vaa-
tima pakkokesanto ja aivan
vdhdisten alueiden tuotan-
nonviihe ntiimis s o p imu kset
eivdt kuitenkaan estdisi korva-
usta.

Korvaustilalla pitiiii olla pel-
toa vdhintddn kolme hehtaa-
ria. Voittopuolisesti metsdtilo-
ja karsii ehto, jonka mukaan
tilan MYEl-hehtaareista yli
kolmanneksen on oltava pel-
toa. Maataloustuotteista pitdd
saada m54rntituloa keskimiA-
rin ainakin 3000 markkaa
hehtaarilta kahtena viirne
\1ronna.

Laki on tarkoitettu viljelij6ille,
jotka ovat saaneet pddansion-
sa rnaataloudesta. Siksi sen
ulkopuolelle jiiiivtit ne, joiden
viiden viime vuoden keski-
m66riiiset sivutulot ovat suu-
remmat kuin noin 63 000
markkaa wuodessa.

Myos uudenlainen korvaus-
ten laskentatapa on yritys
houkutella suurempien tilo-
jen viljelij6it6. Korvauksen pe.
msmddrd olisi samansuurui-
nen kuin MYELeldke. Sehiin
mdSrdytyy ns. MYELtyotulon
perusteella ja on yleens6 sitd
suurempi, mitd suurempi ja
tuottavampi tila on.

Lisdksi korvaukseen tulisi luo.
pumislisd, jonka rnd6riiisivAt
viljelystii poistuva peltoala ja
hdvitettdvien elSinten rn66r6.
Valtioneuvosto vahvistaa vuo-
sittain alkavien koryausten
hehtaareista ja eldimistS tule
vat markkamSdrdt. Ttillii ta-
valla tuotannon supistarnista
voidaan ohjata vuosittain ti-
lanteen mukaan.

Luopumiskorvaus voisi olla
enintddn sukupolvenvaihdos-
elikkeen suuruinen,

Luopurnistapana
vilj elerniitt6rn5Srs-
sitournus
Luopumiskonrauksen saa 5$
64vuotias, joka tekee viljele
rndtt6myyssitoumuksen ja
jiittdii pellot viljelemiitt6mind
omistukseensa. TdmE on uu-
den lain ainoa luopumismuo-
to. Myynnit naapurille eivdt
en66 oikeuta luopumiskorwa-
ukseen.

Nuorempi puoliso, leski tai
yhtymtin osakas saa uinuvan
korvausoikeuden, jos on luo-
pumishetkellii 50 vuotta t6yt-
tdnyt. Uinuva korvaus tulee
maksuun 55 vuoden tdytt6mi-
sen j6lkeen.

Luopumislisd lakkaa tavalli-
sesti, kun luopuja alkaa saada
ty6lqyvytt6rnyys- tai vanhuu s-
elikettd. fos siti ei kuitenkaan
ole maksettu ennen elSkl<eelle
menoa viel6 kuutta wuotta, jat-
ketaan luopumislis6n puolik-
kaan maksarnista vanhuus-
elEkkeelle siirtymisen jdlkeen
niin kauan, ett6 kuusi maksu-
vuotta tulee t65rteen.

Luopumiskorwauslaki ei asetarajoituksia metsd,maiden
rnyynnille luopumisen yhtey-
dessd eiki sen jElkeen. Se sallii
rny6s kesim6kkitonttien luo,
vutukset kaikille lapsille.

Metsinmyyntiraj oitukset
poistunevat ensi vuoden alus-
ta my6s niilt6, jotka ovat j6ti-
neet vanhan lain mukaisesti
luopumiseldkkeelle. Edus-
kunnassa on tiitd koskeva luo-
purniselSkelain muutosesitys.

Tdtd kirjoitettaessa luopumis-
korvauslaki on kisitelt6vin6
eduskunnan maa- ja metsdta-
lousvaliokunnassa, joten t6ssd
esitetty pemstuu hallituksen
esitSrkseen.

AULI SULIN
Maatolmtsyrtttiijisn

eliikelaitohsen
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TYOELAKEKUNTOUTUS
!!

KAYNNISTYMASSA
Kuntoutuslaista on nyt
vuoden ajalta kokemus-
ta. Eldkelaitosten eldke-
ratkaisijat ovat tottu-
neet kuntoutuksen rutii-
niin, mutta ty<ieldkelai-
tokset eivdt ole ottaneet
omakseen kaikkia uu-
den kuntoutuslain mah-
dollisuuksia. Eldketur-
vakeskuksen kokoami-en kuntoutusaloittei-
den mdirdn perusteel-
la, kuntoutuksen si-
sddnajo vie aikansa iajatkuu yhd.

-Ihmisten on heriittdvd arvos-
tamaan omia mahdollisuuksi-
aan ja mietittdvi, onko juuri
minulla annettavaa tiille yh-
teiskunnalle. Eliikkeelle meno
laman varjolla mill6 hinnalla
hyviinsd ei ole edes ihmisen
oman edun mukaista, eldke
ratkaisija Arja Karhu Eliike-
Kansasta sanoo.

Kaikkiaan ty6eliikelaitokset
olivat saaneet 550 kuntoutus-
aloitetta ja kuntoutumassa oli
yli puolet hakijoista eli ldhes
300 henkil6ii. Kesdkuun lo-
pussa yksityisen alan eliikelai-
tokset olivat saaneet 403 kun-
toutusaloitetta. 185 hakijaa oli
saanut kuntoutuslupauksen
tai oli kuntoutuksessa. T!6n-
tekijiiin ja yrittdjien eliikelakia
hoitavat laitokset olivat saa-
neet 240 aloitetta. Aloite toteu-
tuu 117 henkil6n kohdalla: he
odottivat luvattua kuntoutus-
tatai olivat jo kuntoutumassa.

|ulkisella puolella kuntoutus-
aloitteita oli ldhes 150. Yli sata
kunnan tai valtion palkansaa-
jaa oli saanut lupauksen tai
toimi jo kuntoutujana.

Kuntoutujien miidrd on pieni.
Luku on kuitenkin kaksinker-
tainen aikaisempaan ndhden.
Kaikkien osapuolien silmien
ttiytyy avautua ndkem66n uu-
den kuntoutuslain tarjoamat
mahdollisuudet.

Eldke-Tapiolan osastopddllik-
ko PetttiT\tkia sanoo: -Vaintoi-
mintapolitiikkaa muuttamal-
la kuntoutettavat tavoitetaan
nylqristd aikaisernmin. Eldke-
Kansan eldkeratkaisija Arja
Karhu puolestaan toteaa ny-
Milanteesta, ettd kdytdnnds-
sd kuntoutusasia jiiii usein sii-
hen, ettd hakemuksen kiisitte-
lijd katsoo, ettd kuntoutuk-
seen on otettu kantaa.

Kuntoutus on tavoittanut Id-
hinnii tavallisia ty6ntekij6itd
ja joitakin yrittiijie. Eliikelai-
tosten vdki on tottunut kun-
toutusasioiden rutiinin hoita-
miseen. He pddttdvdt amma-
tillisen kuntoutuksenhakijan
kuntoutustarpeesta. Alkusel-
vittely ja mahdollisen kun-
toutussuunnitelman teko vie.
vdt kuitenkin aikaa. Lainsd6-

tdjdn kannattaisi ottaa huo-
mioon, ett?i lukuisien seikko-
jen huomioiminen hidastaa
kdsittelyd.

Yhteisty6ssii vielii
kehittiirnistii
-Viranomaisten yhteisty6ssd
ei ole viel6 edetty riittiiv6sti,
vaikka se oli eriis uuden lain
tavoitteista, ratkaisup66llikk6
Raij a Wechman El6ke.Tapio-
lasta rnurehtii. Vireille tulleita
kuntoutusaloitteita on aluksi
kierr6tetty, jotta kustannukset
lankeaisivat muille. -Asia on
pikkuhiljaa korjautumassa,
osastopddllikk6 Pertti Tukia
lohduttaa.

-Lisiiiintynyt kuntoutussuun-
nitelmien tarve on ruuhkaut-

tanut my6s Vakuutusalan
Kuntouttamiskeskusta. Ruuh-
kasta huolimatta yhteisty6 on
sujunut kitkattomasti, ratkai-
supSSllikk6 Raija Weckman
kertoo.
ElSke.Kansan edustajat ovat
tyytyviiisiti yhteisty6h6n.
-Olemme kdyneet itseksem-
me rajanvetoa lddkinnillisenja ammatillisen kuntoutuk-
sen vdlillS, osastopddllikk6
Leo Lahlsnmciki sanooja muis-
tuttaa, ettii ty6eliikelaitoksen
tehtdvd on hoitaa ammatillis-
ta kuntoutusta.

-]os asiakas tarrritsee lddkin-
niillistii kuntoutusta, otan suo-
raan yhte5rttii KansanelSkelai-
tokseen. Kysyn, voitteko ottaa
asiakkaamme. Laitos on otta-

Kuntoutus atihentdd oarhaista pyrkimgstii eliihkeelLe, mutta sen
onnistuminm edelWttiiri" ettii eltihelaitoh,set muuttauat omda stt'a-
tegiaanso" on Elttke-Tapiolan ekih.eososton ptitillihhd Pertti Ttukian
j a ratkais'up ddUihkd Raij a We ckrnanin mielip i.de.
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nut leakinniillistii kuntoutus-
ta tarvitsevaan asiakkaaseen
yhteyttii, kun olen toimittanut
lSdkdrintodistuksen kopion
Kansanel6kelaitokselle, el6ke.
ratkaisija Arja Karhu kertoo.

Kuntoutujat vasta
el6kehakernuksista
Eliikkeen hakija itse on useim-
miten aloitteen tekij6. Eliike-
laitoksen asiantuntijaltiiikiiri
ottaa myos kantaa kuntoutuk-
seen ty6kyvytt6myyden pe-
rusteella eldkettd hakevan
kohdalla.

T)6voimatoimisto on toinen
aloitteen tekij6. Aktiivinen vir-
kailija huomaa kuntoutuksen
tarpeen ja ehdottaa sitd asiak-
kaalleen. Kuntoutusrahaa on

maksettu, jos kuntoutus kes-
tAii pitkiiiin.

Eldkkeen ratkaisijat kdsittele.
vdt kuntoutusasioita normaa-
lin ratkaisuty6n yhteydessii.
|os eldkelaitos on my6ntei-
nen, laitos kysyy elikkeenha-
kijan mielipidettd. fos hakija
suostuu kuntoutujaksi Eliike-
Tapiolassa on tapana tilata
koulutuksesta tai pidemmds-
te kuntoutuksesta suunni-
telma.
Kuntoutusrahan saajat ovat
parin kolmen vuoden koulu-
tuksessa. ElSke-Tapiola on
hoitanut itseniiisesti muuta-
mien kuukausien kurssituk-
sen,

Kuntoutus on tuonut lisdti tyG

t6. Se hidastaa eldkehakemuk-
sen kisittelyd. Pertti Tukia ja
Leo Lahdenmiiki pitiivit ty6tii
kuitenkin mielekkdAnii, jos
varhainen eldkkeelle jdiinti
myohentyy pitktilld tehtai-
mell5.

Ennen ty6eldkelaitosta muilla
viranomaisilla on mahdolli-
suus tavoittaa kuntoutuja.
ElSkelaitoksen rutiiniQr6ssi
kuntoutujat l6ytyvtit liian
my6hAin, vasta eliikettd haet-
taessa. Kansaneltikelaitoksella
on parernmat mahdollisuu-
det tavoittaa kuntoutuksen
tarrritsija. Laitos saa tiedon sai-
rausajoista ja kuntoutuksen
tarve selvitetddn 60 pdivin sai-
rasloman j dlkeen. Tapaturma-
yhtion ja ty6elSkelaitoksen v6-
lill6 on selv6 ty6njako.

-Tarjosimme seitsemdlle suu-
rimmalle ty6nantajalle henki-
lokunnan varhaiskuntoutus-
ta ryhrnissd, Pertti T\rkia ker-
too. Hiinen mukaansa t5r6nan-
taj at suhtautuivat varhaiskun-
toutukseen my6nteisesti. Yh-
ti6 on arrioinut tuloksia syste.
maattisen seurannan sijaan.
Tlossii kiyvien varhaiskun-
toutujien ortopedisia vaivoja
on ehkdisty selk6-ja niskakou-
luissa.

Eldke,Tapiolan kustannukset
ovat jdSneet kohtuullisiksi.
Menot ovat viel6 todella pie
nid, jos niitii verrataan uusien
elikkeiden menoihin. Laitos
on koryannut my6s palkan-
saaj ien kuntoutukseen k65rtt6-
rndd ty6aikaa.

Eldke-Kansa tarjosi varhais-
kuntoutuksena kurssin EKA-
yhtymtin tuki- ja liikuntaelin-
sairaille ty6ntekij6ille. Osa
kurssilaisista oli mAlrdaikai-
sella el6kkeell6 tai sairaslo-
malla. Osa tuli kurssille suo-
raan ty6el6mdstd. T!6nantaja
maksoi toihin palaaville kun-
toutujille tAyden palkan, vaik-

Kokernuksia

ka he saivat k65rtt66ty6aikaan-
sa kuntoutumiseen. El6kelai-tos korvasi rnenetetyn t5r&
ajan.

El6ke.Kansa seuraa kahden
vuoden ajan, ovatko varhais-
kuntoutujat sairaslomalla,
ty6ssii vai eldkkeeUe. Kaikki
ovat jatkaneet ty6ss66n.

Osastop6Ellikk6 Leo Lahden-
m6ki sanoo, ettd kuntoutuk-
sen palaute on jiiinyt ty6ter-
veydenhuoltoon eiki elEkelai-
tos ole sitii vielS saanut.

Elike-Tapiola on maksanut
puolelle sadalle henkil6lle yk-
sil6llisen kuntoutuksen kulu-
ja. Heisti reilusti alle puolet
on saanut kuntoutusrahaa. Li-
s6ksi muutaman \rmmenenkuntoutujan muita kuntou-
tuskuluja on maksettu.

Varhais-I.i.tiike-TapiolaontJ{rtyvainen
-fui)ettihetaitostentehtiiuiinciontwitaaamnmtittistaklnltoutusta. kuntoutuksesta IlHitfl:}ffit:.*"f.".Tt1til?.LtidhirmrilltnenhuntotutuskuuluuKonsonekihelaitohsell,l!!!- Elake-Tapiola on ollut rnuka- sen kanssa. Laitos on tehnSrttuttqaa|gystopiitillihhd Leo Lahdsnmiihi ja eldherathaisija Arja na tyOltatetaitosten liiton kuntoutujien terveydestti tio-Karhu Eldhe-Kan^gosta' varhaiikuntoutuskokeilussa. konaisvaitaisen- seivityksen.

Psykologi on ollut tarrrittaessa
kiytetttivissii.

Tlottornyys laskee
kuntoutus-
rnotivaatiota
$6tt6myys on vdhentinyt
palkansaajien rnahdollisuuk-
sia kuntoutukseen. Esimer-
kiksi tydvoimapr:lap aikana
hyvin rny6nteisesti kuntou-
tukseen suhtautunut ty6nan-
taja on muuttanut kantansa.
Nyt hiin haluaa henkil6kun-
tansa siir$rvin eldkkeelle kun-
toutuksen sijaan. Samoin pal-
kansaajat kokevat ty6el6k-
keen pitkillii tiihtiiimelli ta-
loudellisesti turvallisemmak-
si vaihtoehdoksi kuin kuntou-
tuksen ja sen jdlkeisen ep6var-
man t5r6uran.

-Er6iden motivaatio on kui-
tenkin niin hyv6, etti he etsi-
v6t uutta koulutusta ty6voi-
matoimiston ammatinvalin-
nan ohjauksesta, Arja Karhu
kertoo. [6voimatoimisto on
saattanut ehdottaa, ettd asia-
kas hakee uuden kuntoutus-
lain perusteella taloudellista
tukea koulutukseen,
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Osa asiakkaista vetoaa kun-
toutustarjouksen saatuaan
hoitavan liidkdrin mielipitee.
seen. He pelkiidvdt, ettd kun-
toutus haittaa piiiisyii eliik-
keelle. -Kuitenkin eldkehake
mus kiisitellSdn aivan samalla
tavalla kuntoutushalukkuu-
desta riippumatta, kumman-
kin yhti6n eldkeosastojen
p:izillikot ja ratkaisijat vakuut-
tavat.

Eliikelaitokset ovat keskitty-
neet ty6ssdktiyvien tuki- ja lii-
kuntaelinsairaiden varhais-
kuntoutukseen. Kummankin
Iaitoksen edustajat perustele.
vat kiiytiint6dnsii yhteisty6-
kumppaneiden saatavuudel-
la.

Eldke-Kansan kokemuksen
mukaan ty6terveydenhuolto
loy'tiiii kipua valittavat, mutta
ei masentuneita. Ekike-Tapio-
lan osastopdellikko Pertti Tu-
kia uskoo, ettd kuntoutujan
ennusteen luotettavuus vai-
kuttaa ratkaisevasti kuntou-
tuspdAtokseen.

Mielenterveydenhiiri6isen
ennuste on epdvarma. Tuki- ja
Iiikuntaelinsairaan ennus-
teen luotettavuudesta on
enemmdn kokemusta. \r6eld-
kelaitos kohdistaa kuntoutuk-
sen niille, joiden ennustee-
seen luotetaan, jotta eliikkeel-
le jti6ntiti voidaan my6henttid.

Vain kuntoutukseen motivoi-
tunut voi kuntoutua. Eldke-
Kansa pyytea Vakuutusalan
Ku ntouttarniskeskukselta tar-
jouksen kaikille, jotka saatta-
vat kuntoutua. -Tarjous ei
suinkaan kiinnosta kaikkia
asiakkaita, onpa joku jiitttinyt
ty6klinikkakokeilun kesken,
Arja Karhu kertoo.

Myos kuntoutuksessa saattaa
olla epdonnea. Erds ty6ssiikiiy-
vd varhaiskuntoutuja ven:i5rtti
selkiinsii niskakoulussa. Hdn
ei ole saanut entistd tyokyky-
iinsd takaisin. Hdn on joutu-
nut siirtymddn osa-aikaiseen
tyohon ja kuntouttamaan sel-
kdrinsS.

-T!6toverit savustivat raskaas-
ta ty6stii kevyemp66n siirty-
neen kuntoutuneen uudesta
ty6pisteest6, vaikka ty6nanta-
ja ja kuntoutettu tekivdt par-
haansa, Raija Weckman ker-
too. Uudessa asiassa t6rm6-
tiirin koko eldmiinkirjon on-
gelmiin. -Asenteisiin on viel6
vaikutettava pitkiiiin ennen-
kuin yhteiskunta on valmis
pitdmddn ty6elAmiissd viike-
Siin nykyistii kauemmin, Rai-
ja Weckman toteaa.

Varhaiseen eliik6itymiseen to.
tuttiin nopeammin kuin nyt
eldkkeelle menon my6hentii-
miseen. Uudistuksen sisdistd-
minen on liian hidasta. Eliike-
laitosten itsensd pitdisi ottaa
varhaiskuntoutus painopiste'
alueeksi.

Liharnyyjdstd
kouluttajaksi
-EldkeKansa tuki selkdsairaan
lihamyyjdn opintoja uuden
lain turvin oman alansa kou-
luttajaksi, Arja Karhu sanoo.

-|otkut EliikeTapiolan vakuu-
tetut ovat kuntoutuksen jiil-
keen l6ytdneet uransa itsendi-
send yrittiijiinii. Noin pari-
kymmenti henkil6d on par-
haillaan opiskelemassa joko
ammatillisilla kursseilla tai
kaupallisessa, teknillisessd tai
terveydenhuoltoalan oppilai-
toksessa. Kaikki kuntoutetta-
vat oppilaat ovat innostuneita
opiskelusta ja vdliaikatietojen
mukaan he ovat menest5meet
hyvin. Nriiden henkil6iden
kohdalla kuntoutus onnistu-
nee hywin, Raija Weckman us-
koo.
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PANEELI POHTI

TULEVAIS-UUDEN
NAKYMIA

o

Runsaat 900 kuulijaa sai seu-
rata Messukeskuksessa vdri-
kiistd keskustelua ansiosidon-
naisen eldketurvan tulevai-
suudesta 10. marraskuuta
1992, kun Eldketurvakeskuk-
sen jiirjestiirndn Tlzoel6kepdi-
viin pAiitteeksi kdytiin asian-
tuntijapaneeli. Paneelissa oli-
vat mukana toimitusjohtaja
Altti Aurela Eldke-Kansasta,
kansliapddllikk6 Heikki S. von
Hertzen sosiaali- ja terveysmi-
nisteriostii, kansanedustaja
Marjatta Stenius-Kaukonen ja
valtiotieteiden lisensiaatti
Osmo Soininvaara. Puhetta
johti j iimiikiisti Eldketurvakes-
kuksen suunnittelujohtaja
Markku HAnninen.

Osmo Soininvaara piti suo-
malaisen eliikejdrjestelmdn
suurimpana ongelrnana var-
haiseldkkeiden lukumiiiird6.
Hdnen mielestddn varhais-
eldkkeet ovat kaikille osapuo-
lille liian edullisia. Soininvaa-
ra esitti erilaisia keinoja, joi-
den avulla ty6nteon jatkami-
nen tulisi edullisemmaksi
kuin elSkkeelle siirtyminen.

Marjatta Stenius-Kaukonen
esitti omana ndkemyksenddn,
ettd eldketurvan on koostutta-
va kunnollisesta perusturvas-
ta ja kohtuullisesta ansiotur-
vasta. )onkinlaisen eldkeka-
ton jdlkeen olisi jokaisella oi-
keus tdmdn lisiiksi hankkia it-
selleen lisdturvaa. Stenius-
Kaukonen ei kuitenkaan salli-
si lisdturwalle verovdhennys-
oikeutta.

Heikki S. von Hertzen puoles-
taan korosti, ettd ansiosidon-

nainen sosiaaliturva osana so.
siaalivakuutusta on tdrke6 jat-
kossakin seki yksildn ettd
yhteis6n kannalta. Kokemuk-
set muista maista osoittavat,
ettd rnuunlaiset ratkaisut hei-
kentiiisivAt sosiaaliturvan hal-
littawuutta ja lisdisivdt eriar-
voisuutta. Von Hertzenin rnie.
lestd Suornen kaltaisen pie-
nen rnaan kansantalouden
kannalta pakollinen, kollek-
tiivinen sddstdminen on te-
hokkaampaa kuin yksil6lli-
siin ratkaisuihin perustuva
rnalli.

Altti Aurelan mukaan tyoelii-
kej iirj estelrndn tulevaisuus on
hyvd niin kauan kuin sekd
etuuksien maksajat ettd nii-
den saajat pitiiviit jdrjestel-
mdd hywdnd. Aurela viittasi
kansainvdlisiin vertailuihin,
joiden rnukaan Suomen ta-
soista sosiaaliturvaa ei mis-
siidn saada yhtd halvalla. Tdstii

^*X !,:^l It-^+.seuraa, elia ryOelaKelui'a'a oi-r
selvA kilpailuetu Suornelle.
Tuleva palkansaajan TEL
maksu vahvistaa entisestidn
ty6elAketurvan peruspila-
reita.

Katseita ensi vuosituhannen
puolelle ehdittiin luoda vain
ajoittain, silld keskustelua lei-
rnasi vahvasti maamme ny-
kyinen taloudellinen tilanne.
Erityisesti keskustelua ktiytiin
siitii, pitdisiko laman vuoksi
pddstdd ikdiintyneitii tyonteki-joita nykyistti helpommin
eldkkeelle.

Kansanedustaj a Stenius-Kau-
konen olisi valmis siiiitdmiidn
kolmen wuoden pituisen tila-

pdisen lain, joka p66stdisi 55
wuotta tdyttdneet tarvittaessa
eldkkeelle. Hdnen mukaansa
tiimii tulisi yhteiskunnalle
halvemmaksi kuin muut kei
not. Altti Aurela totesi, ettd tdl-
l6 tavalla toistettaisiin vain sa-
ma-t virheet kuin aikaisem-
min ty6tt6myyseldkkeen
kanssa. Ndin luotaisiin ty6pai-
koille inhottava asenneilrna-
piiri, jossa ikdiintyrreiden tyo-
panosta ei arwostettaisi.

Heikki S. von Hertzen yhtyi
Aurelan ajatuksiin epiilemdl-
16, ettii kuvitelma jdrjestellm
vdliaikaisuudesta on kupla.
Hdn ihmetteli, rniten kolrnen
vuoden jiilkeenvoidaan yli 55-
wuotiaille taas uskotella, ettd
he kelpaavat ty6el6m66n.
Osmo Soininvaara puolestaan
olisi valmis etsimddn nykyla-
man aikana apua varhenne-
tusta vanhuuseldkkeestii, jota
voisi korkean \zottdmyyden
v uusl rllellralr rluel altsulua.
Se olisi Soininvaaran mukaan
eldkejiirjestelmdlle edullinen
vaihtoehto.

Keskusteluista jdi kuitenkin
yleisvaikutelma, ettd vaikka
keinoista oltiinkin joskus eri
mieltii, tyoeldkkeen tulevai-
suuteen kuitenkin uskottiin.
Kaikki panelistit olivat sitd
rnieltti, ettd ty6eldkkeen 60
prosentin tavoitetasoon ei ole
sprtii puuttua. Puheenjohtaja
Markku Hdnninen tiivistikin
keskustelun lopuksi, ettA la-
mat tulevat ja menevdt, mutta
ty6eldke onja pysyy. o
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TIEDOKSI

Vuoden 1 991 aluetilastossa:

JOKA V.rrDES
TVOTNKKEELI-A

Koko Uudenmaan l66nissi
tydeliikkeensaajien osuus vd-
est6std on maan pienin, vain
16 prosenttia. Koko maassa
joka viides saa ty6el6kettd.
Mikkelin lddnissd eldkkeen-
saajien osuus on maan suurin,
liihes 23 prosenttia vdest6st6.
Asia kiiy ilmi Eldketurvakes-
kuksen toimittamasta T)6eld-
kernenotilastosta alueittain
vuonna 1991.

Yksil6llinen varhaiseldke on
ensimmdistd kertaa omana
ryhmdn65n tilastossa. Viirne
vuonna ty6el6kelaitokset
maksoivat 2,4 miljardin rnar-
kan arvosta yksil6llisiS var-
haiseldkkeitii. Meno on vain
kuusi prosenttia koko el5ke-
menosta ja neljdnnes ty6ky-
vyttdmyyteen kiiytetystii elii-
kernenosta.

Vanhuuseldkkeet veivdt eni-
ten elSkevaroja, 56 prosenttia
ja ty6lqrvyft6myys rnaksoi eld-
kelaitoksille neljdnneksen ko-
ko eldkemenosta. Perheeldk-
keiden osuus on 12 prosenttia
sekii ty6tt6mlys- ja osa-aika-
eldkkeiden 5 prosenttia. Suku-
polvenvaihdos- ja luopumis-
elrikkeiden osuudeksi jtii kak-
si prosenttia Qrdeldkemenos-
ta.

Ty6eliikkeisiin kiiytettiin 40
miljardia markkaa viime
vuonna. 1 034 000 henkil66 sai
ty6el6kett5. Eliikkeensaajien
mddrdn kasvu on vuosi vuo-
delta hidastunut. Viime vuo.
den kasvu oli runsaan prosen-
tin. Se oli aikaisempina vuosi-
na runsaat kaksi ja 8O-luvun
puolivdlissii viisi prosenttia.l

KAIKKI
TI. TXTTNSAAJAT
TII-ASTOITU
KOLMEL.tA
KIELELLA
Eldketurvakeskuksen ja Kan-
saneldkelaitoksen yhteistilas-
to kaikista eldkkeensaajista on
nyt julkaistu kolmella kielelld.
Osastop66llikk6 Antero Aho.
nen Eliiketurvakeskuksesta
sanoo tilaston olevan kansain-
vdlisesti katsoen poikkeuksel-
lisen kattava.

Kirja kertoo, ettd meillii oli
vuoden 1991 lopussa 1,2 mil-
joonaa eldkkeensaajaa. Heistd
ldhes kaikki saivat kansaneld-
kettii ja 87 prosenttia tyoelii-
kettd. Useimmat nauttivat sa-
man aikaisesti sekd kansan-
ettii ty6eliikett6. Kansanelii-
kettd sai 1 070 500 henkil65,
heistii 656 100 oli naisia. Tlo-
elAkettd maksettiin 1 015 100
henkil6lle, joista 585 200 oli
naisia.

Viime vuoden lopussa oma-
eliikkeensaajien keskimddrdi-
nen kokonaiseldke oli 4 400
markkaa kuukaudessa. Nais-
ten ja miesten eldkkeiden erot
ovat pysyneet entisinii. Nais-
ten keskirnAdrdinen eldke oli
5800 ja miehen 5 500 mark-
kaa.

Neljii prosenttia omaeldk-
keensaajista sai eldkettd }grm-
menen tuhatta tai enemmiin
kuukaudessa. Lukum66r6i-
sesti heistd oli miehiii 29 600 ja
naisia 10 800. Yli 15 000 mar-
kan suuruista kokonaiselSket-
tii sai vajaa prosentti eldkkeen-
saajista.:

SOSIAALIMEN
ALOITTI

oTQTMTKUNTA
ryONSA

Lama ja huoli kansantalou-
den kantolgrvystd pakottavat
arvioimaan uudestaan sosiaa-
limenojen kehitystii ja rahoi-
tusta sek5' keinoja menoke.
hityksen hillitsemiseksi. Sosi-
aali- ja terveysministeri6 on
asettanut kuluvan vuoden lo.
kakuussa toimikunnan, jon-
ka laaja toimeksianto jakaan-
tuu kolmeen tulevaisuuden
kannalta merkittflv6iin osa-
alueeseen.

Toimikunnan tehtdvdni on
selvittdd sosiaalimenojen ja
niiden rahoituksen kehitystii
keskipitkiillii ja pitkiillii aika-
viilillii. Tdltd osin toimikun-
nan tulee erityisesti keskittyii
eldkemenoihin. Toisaalta toi-
mikunnan tehtdvdnd on arvi-
oida sosiaalimenojen rahoi-
tuksen julkistaloudellisia ja
kansantaloudellisia edellytyk-
sid. Toimikunnan tulee myos
tarkastella erilaisia vaihtoeh-
toja, rniten sosiaalimenokehi-
tys voidaan pitdd taloudellis-
ten mahdollisuuksien rajois-
sa.

Edellisten lisdksi toimikunta
on sittemmin saanut teht6-
vdkseen selvittdii my6s elSk-
keiden tavoitetason alentami-
seen liittyvdii kysymystii. Ky-
symystii koskevan uudistus-
hankkeen hallitus on kirjan-
nut periaatepddtokseensd, jo-
ka koskee toimenpiteitli julki-
sen talouden tasapainon pa-
rantamiseksi.

Toimikunnan, joka valitsi ni-
mekseen Sosiaalimenotoirni-
kunta (SOME), puheenjohta-
jana on osastop66llikk6 Mark-
ku Lehto sosiaali- ja terveys-
ministeriostd. ]6senind ovat
vt.osastopddllikkd ]orma Per6-
16 sosiaali- ja terveysministeri-
ostd, budjettineuvos Pertti

T\rhkanen ja vs.finanssineu-
vos forma T\rukkanen valtio.
varainministeri6sti, tutki-
musjohtaja Iikko B. Voipio
Valtion taloudellisesta tutki-
muskeskuksesta, osasto'
pii6llikk6 fussi Haapa-aho
Kansanel6kelaitoksesta, suun-
nittelujohtaja Markku H6nni-
nen Eliketurvakeskuksesta,
aktuaarijohtaja |aaklco T\romi-
koski T!6elikelaitosten Llitos-
ta, tutkimuspiiiillikk6 Aino-
Elina Mikimattila Suomen
Kunnallisliitosta, johtaja Arto
Ojala STK:sta, sosiaalisihteeri
Markku Toropainen SAK:sta
seki toiminnanjohtaja Mark-
ku Nevala MTK:sta.

Toimikunnan tulee antaa v6li-
rnietint6nsi ensi maaliskuun
loppuun mennessd ja saada
ty6nsE kokonaisuudessaan
p6St6kseen 31.3.1994 men-
nessa.-

Arta Laesru,ari
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HprToLrSALLE
LOYTYI USEITA
TOTEUTTAM!S.
TAPOJA
Alle kolmevuotiaan lapsen
hoito voisi tulevaisuudessa
kartuttaa tyoeliikettii samaan
tapaan kuin nylqrinen ty6tto-
myyslisd eli hoitolisd korvaisi
vajaaksi jAlinyttii tydeliikettii.
Toinen vaihtoehto olisi lasta
hoitavan $r6urasta irrallinen
hoitolisA, joka perustuisi kai-
kille samansuurrriseen hoito-
t5z6n arvoon. Kolmas malli oli-
si muuten edellisen kaltainen
mutta hoitolisdii maksettai-
siin vain pientii eliikettd saa-
valle kansanel6kkeen lisdosan
tapaan.

Vt. ylijohtaja Iorma Perdldn
johdolla toiminut lapsenhoi-
toajan sosiaaliturvan ty6ryh-
md ndkee ndmd vaihtoehdot
mahdollisina haettaessa rat-
kaisu a eldkkeen karttumiseen
hoitoajalta. Valintaa voi enna-
koida vaikeaksi, koska kukin
vaihtoehto eliikepoliittiselta
kannalta sisdltdd jotain sellais-
ta, mitd rnuut eiviit tarjoa.
Selvitys tarjoaa my6s oppi-
tunnin siitii, kuinka ensikuu-
lemalta yksinkertainen asia
onkin monimutkainen, kun
sitd todenteolla ruvetaan so.
vittamaan osaksi olemassa
olevaa eldkejdrjestelmdd.

Lokakuun lopussa valmistu-
neen raportin lisdksi ptiiitok-
sentekij6iden tukena on tyo
ryhmdn jo keviiiillii lyhyellti
aikataululla tyostdmii malli
ty6eliikkeen karttumisen yh-
tendistdmisestd lapsen ensim-
mdisen ikiivuoden ajalta. Td-
mdn mallin tarkoituksena oli
jArjestiiii eldkkeen karttumi-
nen mm. yrittiijille ja LELva-
kuutetuille. Vaikka vuotta
vanhemman lapsen hoitoajan
eldketurva jiirjestettdisiinkin
tyourasta irrallisella mallilla,
ty6eldkkeen karttuminen lap
sen ensirnrniiiseltd ikdwuodel-
ta olisi tyoryhmdn mukaan
perusteltua siiilyttiiii ja sitd
my6s yhtendistAda

Antero Ahonen

KUNNALLISTEN
LUOTTAMUS-
HENKILOIDEN
EI-AKEI-AKI
KUMOTTU
Kunnallisten luottamushen-
kil6iden eldkejdrjestelmii lak-
kaa ensi vuoden alusta. Ne
luottamushenkil6el6kelain
mukaiset eliikkeet, jotka ovatjo alkaneet ennen lain voi-
maantuloa, maksetaan edel-
leen.

Kuntien el6kevakuutuksen
valtuuskunta voi kuitenkin
piiAttiiii, ettA eltikkeet tai osa
niistii suoritetaan luottamus-
henkil6ille kertakorvauksena
valtuuskunnan pddttdmien
perusteiden mukaisesti. Li-
sdksi valtuuskunta voi pddt-
tdd, ettd eldkkeensaajan kan-
nalta merkit5zksett6miii el6k-
keitd ei makseta lainkaan.

31.L2.L992 mennessd karttu-
nut luottamushenkil6el6ke
maksetaan luottamushenki-
lolle hdnen tiiyttiiessddn eldke.
ikiinsd tai hdnen tullessaan
ty6kyvyftomiiksi sitii ennen r

VIESTINTAPONNISTUS
PALI$NSAAJAN

TYOELAKEMAKSUSTA

T!6eliikejiirjestelmi on ter-
vehtinyt tyydytyksellii tyG
markkinaj?irjest6jen ratkai-
sua palkansaajan ty6eltike-
rnaksun pysyrryydeste. Pee-
t6stii on luonnehdittu yhdeksi
t6rkeimmSksi muutokseksi
ty6eliikejiirjestelmdn histori-
assa. Maksun katsotaan ratkai-
sevalla tavalla laajentavan
eldkkeiden rahoituspohjaa ja
kohentavan el6kejdrjestel-
mdn uskottavuutta. Sana el6-
kelupaus on jdlleen arvos-
saan.

Palkansaaj an ty6eldkemaksu

on periaattellisesti suuri uu-
distus. Eldketurvakeskusessa
siti pidet66n niin merkitt6vd-
n6. asiana, ett6 maksusta on
kiynnistetty erit5rinen viestin-
tdponnistus. Sen avulla va-
kuutetuille selvitet66n mak-
sun taustalla olevia tekij6it6
eri ndk6kulmista.

Sanoma ty6stiisi kasvaa eldke
on iskostunut suomalaisten
mieliin ja ty6stihiin ty6el6ke
on jatkossakin kiinni. Palkan-
saajamaksun viestint6kam-
panjassa sanomme: Oma ty6,
oma maksu, ansaittu el6ke.

OMA IYO, OMA MAKSU

ANSAITTU
I

TYOEIAI(E
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RUOTSI
EliiketySryhmiiltii
alustava
rnuistio
Ruotsin parlamentaarinen
eldketyoryhmd on julkaissut
muistion tdhdnastisen ty6nsd
tuloksista. Tydryhmii asetet-
tiin joulukuussa 1991 teke-
mddn esitys Ruotsin yleisen
eldkejiirjestelmdn muuttami-
seksi aikaisemman eldkeko
mitean ty6n pohjalta. Lopulli-
sen esityksensii ty6ryhmti jiit-
tdnee vr-roden 1995 aikana.

Eri puolueiden edustajista
koostuva tySryhmii on pdds-
sy't yksimielisyy'teen siitd, ettii
uudessa jiirjestelmiissd eliik-
keet miidriiytyviit koko tyohis-
torian aikaisten ansioiden Perusteella. Nykyisin tiiyden
eldkkeen saa 50 vakuutusvuo'
den jrilkeen ja elSke lasketaan
15 parhaan vuoden mukaan.

Eldkkeiden taso mddriiytyisi
tulevaisuudessa sen mukaan,
kuinka suuriksi vakuutus-
maksut on sovittu ja kuinka
paljon ntiitii maksuja on mak-
settu. |drjestelmdss6 ei luvat-
taisi mddrdt)m suuruista elti-
kettd prosenttiosuutena eliik-
keen perusteena olevasta pal-
kasta kuten nykyisin.

Eldkettri kartuttaisivat vain
tietyn vuosittaisen enimmdis-
miiiirdn alle jAiivdt ansiotulot
kuten nykyisinkin. Puolueit-
ten edustajat ovat kuitenkin

eri mieltii siitd, tuleeko vakuu-
tusmaksut peri6 my6s tdmdn
enimrndism?i6riin ylittiiviistii
tulon osasta kuten nykyi"in
vai vain eldkettii kartuttavasta
tulosta. Avoinna on my6s se,
millii indeksilld tdti enirn-
miiisrn?iiiriizi tarkistettaisiin.

Karttumisaikana eldkkeen
mddriiii tarkistettaisiin reaali-
palkkakehityksen mukaisesti
eikd kuluttajahintojen kehi-
tyksen mukaisesti niin kuin
nykyisin. Maksussa olevia
eldkkeitd sen sijaan tarkistet-
taisiin nykyiseen tapaan ku-
luttajahintaindeksilld tai tie'
tyll6 ns. sopeutusindeksillii,
joka ottaa huomioon kansan-
talouden reaalikasvun.

Osa vakuutusmaksuista voi-
taisiin rnahdollisesti siirtdii
yksilollisille eliiketileille. TdltS
osin eliike karttuisi vakuutus-
maksujen mdiirin ja niiden
sijoittamisesta saadun tuoton
perusteella.

Vanhuuseldkkeelle voisi ty6-
ryhmdn alustavan esityksen
mukaan siirtyii joustavasti 60.
ja 70. ikdwuoden vAlillti.

Kriisipaketit
leikkaavat
sosiaaliturwaa
Ruotsin hallitus ja sosiaalide-
mokraattinen puolue sopivat
syyskuun Iopulla kahdesta
kriisipaketista, jotka toteutu-
essaan leikkaavat sosiaalitur-
vaa.

Eldketurwan osalta sovittiin,
ett6 kansanelSkkeitd ja ATP-
elSkkeitd leikataan ensi vuon-
na 2 prosenttia. Kaikkein Pie-
nituloisimpien eldkkeensaaji-
en asema sovittiin turvatta-
vaksi eliikelis66 tai eldkkeen-
saajien asumistukea muutta-
malla. Eliikkeiden taso ei kui-
tenkaan pienene tilmdnvuoti-
sesta, koska ns. perusm6,6rA,
jonka avulla toteutetaan mm.
elSkkeiden indeksitarkistuk-
set, nousee ensi vuonna 2,1
prosenttia eli 54 400 kruu-
nuun.

Eliikeikiiii sovittiin nostetta-
vaksi vuodesta 1994 alkaen
asteittain (5 kk/vuosi) nylqri-
sestii 65 vuodesta 66 vuoteen.
Eliikeikd olisi siis 66 vuotta
wuonna 1997.

Sopimuksen mukaan eliikkei-
tri alettaisiin maksaa vasta el6-
keiiin tiiyftiimistd seuraavan
neljinnesvuoden alusta. Esi-
merkiksi tammikuussa 66
vuotta tiiyttiivii saisi eldk-
keensd huhtikuun alusta alka-
en.

Myos sairausajan pAivdrahan
ja kuntoutusrahan tasoa on
tarkoitus pudottaa. T!6nteki-
j6iltii aletaan lisdksi perid sai-
rausvakuutusmaksua.

Hallitus asettaa parlamentaa-
risen ty6ryhmdn selvitti-
miiiin mahdollisuutta irrottaa
sairausvakuutus ja ty6tapa-
turmavakuutus valtion budje'
tista ty6markkinaosaPuolten

Toisessa kriisipaketissa sovit-
tiin ty6nantajamaksujen alen-
tarnisesta 4,5 prosentillaja la-
kis66teisen vuosiloman
lyhent6misest6 kahdella p6i-
viillii. T!6nantajien kustan-
nusten pienent6rnistd muulla
tavoin kuin vuosilomaa lY-
hent6m6ll6 on loritenkin har-
kittu.

Yksimielis56rteen ei ole viel6
p66sty siit6, miten ty6nantaja-
maksujen alentaminen korva-
taan valtion budjetissa. Vero-
tuksen kirist6misest6 hallitus
ja oppositio ovat p66sseet so-
puun, sen sijaan hallituksen
esittdmid sosiaaliturvan lis6-
heikennyksi6 sosiaalidemo-
kraatit eiv6t ole hyv6ksYneet.

hoidettavaksi.
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NORIA
Kuntoutusuudistus
vireillii
Norjan hallitus on jiittdnyt
eduskunnalle esit5rksen kun-
toutustoimintaa koskevaksi
uudistukseksi. Uudistuksella
pyrit6dn ennen kaikkea lisdS-
md6n panostusta kuntoutuk-
seen.

Sairausvakuutus-, kuntoutus-
j a ty6kyvytt6myyseliikelain-
siidddntoii koskevat muutos-
esitykset ovat sindnsd pieniS.
Paljon keskustelua on kuiten-
kin herdttdnyt esitykseen liit-
tyvd kuntoutustoiminnan hal-
linnon uudistaminen niin,
ettd vastuu ammatillisesta
kuntoutuksesta siirtyisi tyo-
voimahallinnolle, ja Sosiaa-
liturwalaitokselle (Rikstrygde-
verket) jiiisi liihinnd vastuu
Iti?ikinndllisestii kuntoutuk-
sesta.

Eliikettii
palkattomasta
hoitotyosti
Tdmain vuoden alusta lisdelei-
kettii kartuttaa my6s alle seit-
semiinwuotiaan lapsen, van-
huksen, sairaan tai vammai-
sen palkaton kotihoito. El6ket-
td karttuu vuodessa kolmen
eldkepisteen verran. Se vastaa
146 000 kruunun vuosituloa.

Muutoksia nuoren
tydkJ rJ',ttomfin
vdhimrnSis-
lisiieliikkeeseen
Alle 22-vuotiaana ty6kyvytto-
mdksi tulleelle on taattu tietly
viihimmdislisdeliike. Ikiirajaa
on n5rt muutettu niin, ettd vd-
hirnmdiseldkkeeseen ovat oi-
keutettuja alle 24-vuotiaana
tyokyvyftomiiksi tulevat. V6-
himmdiseldke lasketaan siten,
ettd eliikepisteiden ns. loppu-
pisteluku on 5,30 ja ty6wuosik-

si luetaan tiiydet 40 vuotta.
Tdllii hetkelld vdhimmdiseld-
ke on 90 700 kruunua vuodes-
sa.

Varhaiseliikettii
aikaisemrnin
Norjan suurin ty6ntekijiijiir-
jest6 LO ja kaupan ja teollisuu-
den ty6nantajajiirjest6 NHO
ovat sopineet sopimuspohjai-
sen varhaiselSkkeen (AFP, av-
talefestede f6rtidspensjonen)
ehtojen parantamisesta.

Eliikettd voi uuden sopimuk-
sen mukaan saada 1.10.95 al-
kaen jo 64-vuotiaana, kun ikii-
raja nykyisin on 65 vuotta. Li-
siiksi eldkkeen mddrdii nostet-
tiin lokakuun alusta noin 60
prosenttiin keskimddrdisisti
ansioista, kun se tiihin asti on
ollut noin 52 prosenttia.

TANSKA
Tlomarkkina-
sopimuksiin
perustuvat
eliikejdrjestelmdt
kiiyttoon
Vuoden 1991 tulosopimus-
neuvotteluissa sovittiin
useimpien liittojen kesken
tyomarkkinasopimuspohj ais-
ten eliikejdrjestelmien luomi
sesta. Erityisesti julkisella sek-
torilla, mutta my6s joillakin
yksityissektorin aloilla on tiil-
laisia eliikejdrjestelmid ollut jo
aikaisemmin. Ne ovat kuiten-
kin kattaneet vain pienen
osan tyontekijoistA. Kun uu-
det jiirjestelmdt tulevat voi-
maan, kattavat ty6markkina-
sopimuspohjaiset jlrjestel-
miit liihes puolet viiest6st6.

Sopimusten solmimisen taus-
talla oli hallituksen ja suu-
rimpien tyomarkkinajdrjesto-
jen vrilinen yksimielisyys sii-
td, ettii maan kilpailuedelly-
tyksiii oli parannettava ja stids-
tfimisastetta nostettava rnrn.
luomalla sopimuspohjaisia
eldkejdrjestelmiii, jotka lis2iisi-
vdt yksityistd sddstdmistii.

Uu sien ty6markkinasopimus-
pohjaisten el5kejiirjestelmien
tarve on ollut ilmeinen jo pit-

kiidn, koska maan kansanel:i-
ke- ja lis?ieldkejdrjestelrndst?i
maksettavat tasasuuruiset
etuudet ovat suhteellisen ma-
talia. Lakisii2iteisen ansiosi-
donnaisen jdrjestelmdn luo-
minen eiTanskassa ole saanut
poliittista hyviiksynttiii.

Nyt perustetut ty6markkina-
eliikejdrjestelmit, samoin
kuin useimmat aikaisemmat,
ovat ns. defined contribution -
jiirjestelmi2i ja perustuvat ra-
hastointiin. Defined contri-
bution -jdrjestelmissd etuudet
mddriiytyvdt vakuutus maksu-
jen tason ja niille saadun tuo-
ton pertsteella.

Vakuutusmaksun suuruu-
deksi uusissa eldkejArjestel-
missfi on sovittu 0,9 prosenttia
palkoista. Tiistii kaksi kolmas-
osaa maksaa ty6nantaja ja yh-
den kolmanneksen ty6nteki-
jii. Tldntekijiijiirjest6jen ta-
voitteena on korottaa maksu 9
prosenttiin kSrmmenen wuo-
den aikana. Maksua aletaan
maksaa 1.1. 1995 alkaen.

Eltikejiirjestelmien hallinto
tullaan toteuttamaan usealla
eri tavalla. ]otkut alat ovat
perustaneet oman eldkeva-
kuutusyhtion, toiset eldkekas-
san, ja osa on turvautunut jo
olemassa oleviin eldkelaitok-
siin.

SINIKKA I.AITINEN
Eldketur-uakeskuhsen

s.nnxnittelu- ja
Iashmt ao s aston tuthij a
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ENGLISH SLN4MARY
English translation:
Eija Puttonun

In the editorial, the editor-in-
chief of our magazine, Pirkko
]66skeldinen, points out that
the date 25 November, 1992
will leave a permanent mark
in the history of the employ-
ment pensions scherne. The
decisions on pension
provision taken in the
incomes policy negotiations
that day are that important.
Among other things, it was
decided that the employees'
employment pension
contribution will become
permanent.

The decision on the perma-
nence of the employees'
emplo5rment pension
contribution is rnore
important than any other
decision taken. In addition to
streng;thening the financial
base of the scheme - two
contributors can shoulder a
heavier burden than one -
the introduction of ttre
employees' emploSrrnent
pension contribution adds to
the credibility of the employ-
ment pension. Ttrose insured
will now find it easier to
believe that the pension
commitments will be met.

Making contributions
directly payable by em-
ployees makes the value of
the pension benefit appear
more concrete and increases
interest in it. It is obvious
that the employees' interest
in the investment of employ-
ment pension funds also
brought about a need to
revise investrnent principles
to better correspond to
changed circumstances.

If required, a pension
insurance cornpany rnay
appoint a gloup of Board
members representing the
employees to prepare
investment proposals for the
funds accumulating from the

contributions paid by
employees. Presurnably, such
funds will often be invested
in the production of housing.

Hereinafter, half of the
future rise of the employ-
rnent pension contribution
will be imposed on ern-
ployees. It has been estima-
ted that the employees will
contribute B-10% in 20-50
years'time. This reduces the
employer's share of the
contribution.

Another article of this issue
discusses other reforms of
private.sector pensions
agreed on in the incomes
policy negotiations. It was
agteed that the lower age
gling entitlement to early
disability pension will be
raised to 58 years. However,
those born 1958 orbefore
will still be entitled to the
pension atthe age of 55. It
has not yet been decided
when the chang;e urill be
implernented but the likely
dates are 1 January, 1994 or 1
]anuary, 1995.

The 1990 Pension Committee
suggested that the benefi-
ciaries of early disability
pension be allowed to work,
on condition that the
pension is not paid out while
the pensioner is working.
The idea behind this
suggestion is to grant the
pensioner an opportunit5r to
make use of his remaining
work capacity without
having to fear that he will
lose his right to pension.

In the incomes policy
negotiations, it was agreed
that the amount of earnings
allowed for someone on the
early disabilit5r pension will
remain the same, i.e., equal
the limit for coverage by the
Employees' Pensions Act,

TEL. If the earnings are
higher, the pension is halved.
If the earnings exceed 60X of
the pensionable wage, the
pa5rment of pension will be
suspended but the pensioner
will retain his right to the
pension. Ttrus, when the
gainful ernplo5rment stops,
the pa5rment of the pension
will start anew.

Ttre lower age for entitle.
ment to the part-time
pension will be reduced from
60 to 58. Ttre amount of the
part-time pension will be
increased to correspond to
50% of the difference between
full-time and part-time
earnings. This means that
equal provisions on the age
and amount of the part-time
pension will be applied in
the private and public
sectors. At the same time,
better provision for old age is
made for those retiring on
part-tirne pension: pension
will accrue from part-time
employment just like before
but the pension will also be
increased by an amount
accrued while on the part-
time pension. Ttris amount is
calculated on the difference
between full-time and part-
time earnings. In this way, it
is guaranteed that part-time
pensioners will receive an
old-age pension of the same
size as full-time pensioners.

The changes in the provision
of part-time pension will be
effected as of 1january, 1994.

In order to avoid that people
quit work for the fear of
accruing a lower pensionable
wage and therewith a
srnaller future pension, it
was agfeed that periods of
emplo5rment longer than 10
years will be technically
terminated, if the employee
is between 55 and 62. When

an emplo5rment pension is
technically terrninated, the
pension is separately
calculated on the earnings of
the last four years preceding
the technical termination
and separately for the years
of emplo5rment following
such termination, if the
earnings of the employee
drop in his last active years.
This means that the em-
ployee will not lose the
pension accrued on the basis
of higher earnings.

However, if the earnings of
the ernployee increase
towards the end, the whole
pension rvill be calculated on
the basis of the earnings of
the four last years, applying
normal calculation practices.
It can, thus, be said that
technical termination was
introduced to secure
everyone a kind of gparan-
teed pension.

In the incornes policy
negotiations it was also
agreed that those who stay
on in work even after they
have turned 60 will accrue
pension at a higher percen-
tage. For any years of
emplo;rment beyond the age
of 60, the pension is calcula-
ted at the accrual percentage
of 2.5. Ttris is intended as an
incentive for elderly em-
ployees to go on working.

At present, the pension is
increased rwith an unemploy-
rnent supplement for any
periods of unemplo5rment.
The same principle will now
be applied to periods of
training and rehabilitation,
provided that the time
remaining to the pensionable
age is considered in the
pension.

Since 1977, the emplo5rment
pensions or TEL index has
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been adjusted according to
the annual averag:e changes
of the wage and consumer
price indices. Applying this
principle, the TEL index
would have been adjusted by
1.9% in 1993, and the
corresponding index number
was already laid down by the
Ministry of Social Affairs and
Health at the end of October.
However, under the Act on
the exceptional application of
the TEL index in 1995, the
index number laid down by
the Ministry was reduced by
1.5%, and the final index
number arrived at for 1995 is
now 1688.

The reduction is attributable
to the introduction of the
employees' emplo5rment
pension contribution, which
will amount to 3% of the
wage in 1995.

It was written down in the
incomes policy agreement
that the employees' employ-
ment pension contribution
was not introduced to change
the ratio between income
from pension and income
from gainful employment.
However, as the introduction
of ihe employees' employ-
ment pension contribution
wiII result in a drop of the
disposable income of
employees, the income of
retirees also had to be
reduced accordingly.

The employees' employment
pension contribution is tax
deductible and, thus, does
not fully reduce the dispos-
able income of the emplo-
yees. Por example, ernployees
with medium incomes will
experience a real reduction
of disposable income by 1.5%,
which is the same as the
amount by which the
emPlo5,.rnent Pensions index
is reduced.

Ttre research project titled
"Elderly Women in the
Nordic Countries" provides a
survey of life of elderly
wornen in the five Nordic
countries. Ttre study was
initiated by the Norwegians
in 1988 and financed and led
by the Nordic Council of
Ministers and by the
National Agency for Welfare
and Health of Finland.

Elderly Finnish women
differ from those in Sweden,
Norway, Denmarl<, and
Iceland because of their
exceptional experiences in
life. War and depression
have, in many respects, left
their traces in the lives of the
contemporary
generation.

elderly

The study depicts the living
conditions and life situation
of women over 65 in the
following spheres of life:
education and salaried
emplo;rment bef ore retire
ment age, family and social
network hobbies and social
engagement, health and
functional capacity, housing,
income and assets, need for
services and use of services,
as well as subjective well-
being.

It is characteristic of elderly
Finnish women that they
have been more engaged in
gainful employment than
their sisters in the other
Nordic countries.
It can be said that, irrespec-
tive of sex, the older age
groups are not generally very
well educated. In the group
of "younger" elderly (bet-
ween ages 65 and 74) the
rising Ievel of education is,
however, already visible.

It is typical of elderly women
that they are living alone.
Only one in five Finnish

women over 65 lives in
matrimony, as compared to
two thirds of Finnish men.
One in two women are
widowed, as opposed to one
in three men.

Marriage at old age often
means different things for
women and men, Women
have their elderly spouses of
poor health to look after,
whereas the men are
generally the ones being
taken care of. According to
the Norwegian study, women
mainly turn to professionals
outside the family for help,
whereas men expect help
from their spouses and
children.

Family and children, in
particular, are important for
the elderly women. In all
Nordic countries, women
have frequent contacts with
their children, gXandchildren
and friends. The special
hobbies of elderly women in
Finland include reading,
sports, cultural and religious
activities.

In all five countries, morbid-
ity is much higher among
women than among men,
and of all Nordic women
Finnish women display the
poorest health. The high
incidence of illness among
women is often related to
diseases which have no
major association with
mortality. The Finnish
women rnanage alone longer
than their Nordic sisters,
despite the fact that they
suffer from poor health.

Ttre housing conditions of
elderly people in Finland are
worse than those of people in
the other Nordic countries.
This is especially true of
women. However, Finnish
women compare well in

terms of income. The fact
that it is so common for
women to engage in salaried
employment has contributed
to the equality of the sexes in
the elderly years. Old age and
poverly are not interrelated
in Finland any more.

Although Finnish women are
not poor, they belong in the
low income categorywhen
compared to the rest of the
population.

According to the survey on
living conditions, Finnish
elderly women are satisfied
with their lives.

The study shows that the
g3andmothers occupy a
strong position in the Nordic
countries in rnany respects.
In terms of financial status,
they are weaker than men,
the differences being
smallest in Finland. Ttre asset
of the grandrnothers is their
strong social support
network and their general
contentment with life.
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NIMITYKSET

EIAKEI.AI.ruAKUNTA
Eliikelautakunnan pddtoirni-
seksi puheenjohtajaksi on ni-
mitetty varatuomari Timo Ha-
vu 1.11.1992 lukien. Tdhiin
asti Eliikelautakunnan pu-
heenjohtajan tehtdvdt on hoi-
dettu sir,.utoimisesti.

Timo Ha',rr siirtyy Eliikelauta-
ku ntaan Tapaturmalautakun-
nasta. Sitd ennen hdn tyosken-
teli Teollisuusvakuutuksessa
ja Maatilahallituksessa.

Eldkelautakunta toimii yksi-
tyisen sektorin eldLkeasioissa
ensimmdisend muutoksenha-
kuasteena.

TARKASTUS-
I-AUTAI(II\ITA
Tarkastuslautakunnan va.pu-
heenjohtajaksi on nimitetty
varatuomari Olli Puustinen
ajalle 1.9.1992 - 51.8.1994. Ai-
kaisemmin hdn on toiminut
Vakuutusoikeudessa vakuu-
tussihteerind ja Eldkelauta-
ku nnassa esittelij iinii.

Tarkastuslautakunta toimii
muutoksenhakuelimend
muun muassa sairasvakuu-
tusasioissa ja kansaneliikettd
koskevissa ratkaisuissa.

LEL
TVONIAXEKASSA
LEL T!6eliikekassan hallinto-
osaston osastopdillik6ksi on
1.L2.1992 alkaen nimitetty
kauppatieteen rnaisteri Torn
Kila. Hdn on aikaisemmin
toiminut sarnalla osastolla las-
kentapddllikkond ja LEL TYo-
eldkekassan sisdisend tarkas-
taja.

Timo Hauu

Olti Puustinsn

EI.A,KETURVAKESKUS

Hovioikeuden auskultantti
Outi Lehmus siirtyy ulkomai-
sia eliikeasioita hoitavan laki-
miehen/yhteyspddllikdn teh-
tdviin, kun hdn palaa virkava-
paalta 5.4.1995 lukien. Outi
Lehmus on tullut Eliiketurva-
keskuksen palvelukseen laki-
rnieheksi 18.9.1987.

Ulkornaisten asiain sihteeri
Anna-Riitta Laakso jatkaa vs.
yhteyspii5llikonii Outi Leh-
muksen toihin paluuseen
saakka. Hdnen vakinainen toi-
mensa ulkomaisten asiain
sihteerinS siirretdd'n 1.1.1995
lShtien ulkomaisten asiain ja-
ostosta suoraan lakiosaston
osastopSSIIik6n alaisuuteen.

Outi Lehmus

Anna-Riitta Laah.so

t^
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I.lkikeEetu esiintyy lu-
pauksensa mukaisesti
Iclrternrne palstoilla
aika ajoin. HEn on mu-
kava. joskus hiukan
iircii vanha herra, vai
rorrt'irko lienee. joka ni-
nr i rnerkkinsd antarnas-
ta srro.iasta esittiii tnieli-
yri teitiiiin.

LAMA SAIrt

Tloeliikejiirjestelmdn 50-vuotiseen historiaan mahtuu talouden nousua
ja laskua. Niillii niiyttii?i olevan sddnndnmukaisia heijastusvaikutuksia
elikepuolelle. Korkeasuhdanteessa vaaditaan ja saadaan elekeParan-
nuksia ja matalasuhdanteessa voimistuvat leikkausvaatimukset.

Nyt syv6n laman aikana ovat liikkeelle ldhteneet elSkkeen jyrsiiet. Eike
ole ensimm6inen kerta, ettii jiiljet johtavat valtionvarainministeri66n.

Sosiaaliturva ei ole larnan syy, on kansliapiidllikk6 Heikki S. von Hertzen
aivan oikein todennut. Enernrndn syyllisid ovat talouden rakenteelliset
winoutumat, markkinavoimat ja kasinopelurit. Syyllisten osoittaminen
ei kuitenkaan riit6. Eldketurvamme tarvitsee vankkaa puolustusta.

Uusi eldkepolitiikan vallanjako.oppi, jota hallituksen taholta esitell66n,
ei hyviiltii nAytii. Siind kun tyoeliikkeidenkin katsotaan kuuluvan poliit-
tisten pddttdjien reviirille. Toivottavasti ty6markkinaparttien ote nyt
pitiiii eikii lipsu. Muuten eliikkeen jyrsijiit pSSsevtit tekern66n tuhojaan.

Ajatellaan n5rt vaikka budjettipiiiillik6n esitystd 50 %:n t;r6elSketa-
voitteesta. Selvdd on, ettd tuollaiset huitaisut vaikeuttivat ty6el6-
kepuolen keskeis immdn hankkeen, palkansaaj an ty6elikemaksun, py-
s5rv?i6 toteuttarnista. Ymmdrrdn tiiysin, ettd palkansaajat ernpivdt tulla
rnukaan omamaksuiseen rahoittamiseen, jos ty6eliikkeistd leikattaisiin
kuudennes.

Jos niin olisi kiiynyt, ettd palkansaajamaksua ei olisi tullutkaan vuodeksi
1994, olisi pitiinyt l6ytiiii uusi rahoittaja 5 %:lle palkoista laskettuna. Onko
vapaaehtoisia? Sailaksen esitSzs on siis harrinaisen epeonnistunut my6s
lama-ajan ratkaisuna. Sitii nyt odotan, ettA nyt l6ytyisi se taho, joka
jyriihtiiisi niin ettd niikyy ja kuuluu: "Eliike ei ole suhdanneinstrurnent-
ti. "

JYRSIJAT LIIKKEELLE

Onneksi valtioneuvoston lokakuinen periaateratkaisu ei ota lopullista
kantaa budjettipuolen esitykseen. Vaikuttaa siltii, ettd sosiaaliturvan
asiantuntijaministeri6 olisi saanut muotoiluun jiirke6. Hallituksen kan-
taa pysyvdiin palkansaajien ty6eldkemaksuun periaatepSdt6s ei sisil-
tdnyt.

Pallo on siis \r6markkinajdrjest6illii. Kun ne piiiisivdt sopimukseen t6nd
syksynd, pitiiisi valtionvarainministerion lopettaa puheet siit6, ett6 60
%:n tavoitetaso on liian korkea. Toivossa elden.
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