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Eliikekomitea 90:n tyon tulok-
set luovutettiin joulun alla
rninisteri Kuuskoskelle ja jul-
kisuudelle. Kornitea oli tehtd-
vdnsd rnukaisesti etsinyt kei-
noja nostaa keskimddrdistd
eldkkeelle siirtl.rnisen ikee 58
vuodestd ylospiiin. Sen mie-
tintd tarjoaa niihtdvdksi komi-
teat;r6ssii harvinaista luovuut-
ta osoittavan valikoiman vaih-
toehtoja; keppejii ja porkka-
noita.

Ministeri ei ollut ndkemddnsd
\4rtSrviiinen. EritJrisesti hiinen
silmdiinsd pisti ehdotus muut-
taa kansaneldkkeen pohjaosa
ty6eldkevdhenteiseksi. Nykfo-
sinhdn pohjaosa, 425 mark-
kaa kuukaudessa, rnaksetaan
jokaiselle eldkkeensaajalle.

Asia on erityinen. Tluo- ja kan-
sanel5kkeen roolijaossa poh-
jaosalla on erikoistehtiivii.
Tdssd tehtdvdssd pohjaosa voi
ylemmilli tulotasoilla vdhen-
tdd mddrdnsd verran makset-
tavaa ty6el6kettd. Sitten sama
summa, 425 markkaa, makse
taan eri luukulta erinimisend
eliikkeenS. Kiiytiinnollistii ja
jtirkevdd? T\-rskin, mutta tarve
tdllaisen yllSpitoon johtuu
muista syistii. lotta kansan-
eldke pysyisi nirnensd veroise
na, sitd pitdd maksaa edes vd-
hdsen koko kansalle.

Ministeri Kuuskoskella on
tiettyjd elSkepoliittisia pelkoja
ja toiveita, jotka hdn julkisti
mietinndn luovutustilaisuu-
dessa. Pohjaosan eldkevihen-
teisyy.teen sisdltyy hinen mu-
kaansa pyrkirnystii rornuttaa
kans anel6kej iirj estelmd.

Kansaneldkettd ministeri toi-
voo sen sijaan kehitettivdn
Ruotsin rnallin suuntaan. Tdl-

l6in lisdosan eldkevdhentei-
syys lopetettaisiin ja kaikille
maksettaisiin 2 000 - 2 4OO
rnarkan tasaeldke. Vasta sen
piidlle rakentuisi ansioeldke.

On valitettavaa, jos tyo- ja kan-
saneld,kkeen j Srjestelmdsodan
nurmettuneita juoksuhautoja
taas aletaan kaivaa auki. Siksi
jdlkiviisas kysyy, ettd jos ja
kun pohjaosa aiheuttaa paho-
ja tulehtumia, olisiko ollut pa-
rernpi jiittdd se sormeilematta.

Meillii on perusrakenteeltaan
hyvii ja toimiva kaksiosainen
eliikej iirjestelmd, jonka ongel-
ma ei ole ty6njako, vaan tuot-
teiden liian h5nrd menekki. Sii-
nd on aito ep:ikohta eikii kos-
meettista luokkaa oleva hait-
tatekijii.

Myos julkisuus on kohdellut
tylysti komitean hengentuo-
tetta. Piidhuornion on saanut
seurakunnan eripuraisuus,
niin kuin siind jotain ihmeel-
listii olisi.

Isoin kirjaimin on noteerattu
kai.kki nykyetujen maltilliset-
kin heikennysesitykset. Eriis
niistd on ehdotus yhdenmu-
kaistaa julkisen selctorin eld-
keturva yksityisen kanssa.

Uudistus koskisi vdlittomisti
niitd julkisen puolen tyosuh-
teita, jotka alkavat lain voi-
maantulon jdlkeen. Erikseen
selvitettdisiin, miten ja missd
aikataulussa uudistus toteute.
taan voimassaolevissa t5zosuh-
teissa. Ldhtokohtana olisi, ettii
jo karttunut eliike sdilyy ja ettd
valintaoikeus erit5riseen el6ke-
ikiiiin pysyy.

Selvdd on, ettti valtion ja kunti-
en palkolliset vastustavat uu-

distusta ja pitdviit kiinni saa-
vutetuista eduistaan. Toivot-
tavasti ei loputtomiin. Illko-
puolisen eli yksityisen selcto-
rin veronmaksajan on yhd vai-
keampi ymmdrtdd ja hyviik-
syd julkispuolen henkiloston
etuoikeuksia. My6s julkisen
sektorin sisdlld voi olla paljon-
kin valmiutta suosia esimer-
kiksi tulospalkkauksen kehit-
tdrnistd eldke-etujen kustan-
nukseIIa.

Tlzdntekijoille edulliset ehdo-
tukset on julkisuudessa vdhdl-
lii kuitattu. Ei juurikaan ole
pohdiskeltu sitd, miltd eldvds-
sd eldmdssd rnaistuisivat pork-
kanat, joilla ikddntyvid houku-
teltaisiin pysyrniiiin tyoeld-
mdssi.

Esirnerkiksi kornitean takuu-
eldkettd kdyltden henkild voi-
si siirtyii kuntoutettuna hel-
pompaan, mutta huonom-
min palkattuun tyohon. Ta-
kuueldke estiiisi eldketason
Iaskun.

Niin ik55n kornitea lisdisi
ikiiiintyvien vapaa-aikaa ja
osa-aikaista tyoskentelyd. Mi-
ke sen mieluisempaa kuin
vanhetessa pikkuhiljaa keven-
triii tydtti ja lisdtd harrastusten
osuutta.

Tlz6eliirniiSn tullaan yhi van-
hempina koulutusajan veny-
essd ven5rrnistdin. Tdmii sekii
vanhempainlomat, hoitova-
paat ja opintovapaat vdhen-
tiiviit tyovuosia ja pienentdvdt
eltikettS. Ikiitin kuin tdrndn
vastapainoksi komitea palkit-
sisi yli 5S-vuotiaan ty6ssdkiy-
mistd, normaalia suurernrnal-
la eldkkeen karttumisella.
Ndin rnuissa puuhissa men-

neet vdliwuodet olisi helppo
kuroa kiinni.

Myos sapattivapaa esiintyy
ehdotuksissa. Tavallista Io-
rnaa pitempdd sapattivapaata
pidetddn oivallisena l6dkkee-
nd etenkin henkisid aloja
uhkaavaan burn out -tautiin.
Vaikka sapattivapaan ratroi-
tusta ei haluta lqrtkeii ty6eliik-
keisiin, ty6eldkelaitokset ovat
haiui<kaita hoitarrraarr sapaiii-
vapaan hallintopuolen. Mie-
lenkiintoinen ajatus sekin.

Yllii olevat eivdt edes kata
kaikkea sitii hyviid, mitii komi-
tea on ik66ntyvien iloksi
suunnitellut. Toteutuessaan
tiillaiset uudistukset Iisiiisiviit
tyoeldmdn joustoa, tyonteki-
joiden hyvinvointia sekd halu-
ja pysyzi piternpiidn tyoelii-
miss5.

Koska eldkernenoja ei en55
voida uudistuksin lisdt6, on
epdrealistista kuvitella vain
porkkanoiden toteutuvan. ]ot-ta piiiistiisiin komitean pe-
rimmdisiin tavoitteisiin eli
sddston puolelle, pit56 jostain
pystyd luopumaan.

Kysymys on valinnoista. Toi-
voa sopii, ettd ehdotusten ke
hittelyn seuraavassa vaihees-
sa osapuolten ndkemykset lti-
hentyisivdt ja uudistus saatai-
siin tasapainoisena toteutta-
miskelpoiseen muotoon.

P irkko J ri(tskekiinerl
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MerimteseltihehassarL toimitu.sjolLtaja Helena Jaatinen tuntee riin mertmiesekihejiirjestelmcin kuin
merenhulunhtn asiat. Koulutukseltaan hrin on juristi, mutta nAhllinen taloudellinen tilartne
edellgtttiisi hcincn mukaa nsrr johtajalta myds uahuaa mahro- ja yritystalouden tuntemista.

Merirnieselfikekassaja mer€nkulku ovat
niin sidoksissa toisiin-
sa, ette ne joko seilaa-
vat tai uppoavat Yh-
dess6. Viirne vuosien
kulkua on auttanut
liev& my6tetuuli. Nyt
taivaanrannalle on
nousemassa mustia
pilvie - EY:n muodos-
sa.

-Jos merenkulussa asiat ovat
hyvin, niin ne ovat hyvin
my6s Merimieseldkekassassa.
PSinvastaisessa tapauksessa
Merimieseldkekassan menoja
on seurattava tarkkaanja tar-
peen tullen viihennettdvd,
Merimieseldkekassan toimi-
tusjohtaja Helena |aatinen sa-
noo. Hdnen mielestidn eliike-
lupaukset on pidettdvd ja ker-
tyneet eldkkeet on ehdotto-
masti pystyttdvd maksa-
maan.

Merenkulun tulevaisuutta
hin ei kuitenkaan lShde en-
nustamaan, vaikka tietiid uh-
kakuvia olevan olemassa: Kil-
pailu rahdista on ollut kovaa
jo pitkiiiin, eikd muutosta ole
ndkyvissd. EY:hym liitt5..rninen
taas tietdd vaikeuksia matkus-
tajalaivoille, menettiivdthdn
ne oikeuden myydii verova-
paita tuotteita.

Merimieseldkelakiin Helena
|aatinen haluasi liittdd osa-ai-

kaeldkkeen, mutta hdn tiet66
paineen olevan piinvastai-
seen suuntaan: kaikkia alle 65
vuotta alhaisempia eldkeikiii
olisi nostettava.

Merimieseldkekassa perustet-
tiin wuonna 1956, jolloin myos
merimieseldkelaki (MEL) snii-
dettiin. Merenkulkijat ovat
siis ty6eldkkeiden uranuur-
tajia. Varsinaisia uranuurtajia
he ovat palkansaajan vakuu-
tusmaksussa, sillii merimies-
eldkelaissa tdmd kdy.tdnto on
ollut alusta alkaen.

Palkansaajan
vakuutusrnaksusta
sovittiin heti
Helena faatinen kertoo, ettd
ajatus ty6ntekijiin vakuutus-
rnaksusta oli professori Teivo
Pentikiiisen, mutta asian ajoi
ldpi silloinen Merimiesunio-
nin puheenjohtaja Niilo Wiil-
l6ri.

1
_i€;'ae
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MEL:n mukainen vakuutus-
maksu jakaantuu tasan ty6n-
antajan ja tyontekijdn kesken.
Sama tasapuolisuus pdtee
myos hallinnossa : ty6ntekij di-
den ja ty6nantajien edustajia
on aivan yht6 monta sekd Me
rimieseldkekassan hallituk-
sessa ettd valtuuskunnassa.
Kolmas rahoittaja, valtio,
muodostaa kummankin eli-
rnen puheenj ohtaj iston.

Sijoituksiin my6s tydntekijoil-
16 on sananvaltaa, silld siidnt6-
jen mukaan varoja pitiiii sijoit-
taa rnerenkulkijoita palvele-
viin tarkoituksiin. Tiitii kautta
Merirnieseldkekassalle on ker-
tynyt melkoinen asuntokanta.

Asuntolainoja
rnerenkulkijoille
-Viime vuosina olemme myos
lainoittaneet merenkulkijoi-
den omistusasuntoja yhteis-
ty6ssd pankkien kanssa. Lai-
naehdot, kuten koron suu-
ruus, ovat edulliset, kertoo
Helena ]aatinen.

Se, ettd tyontekijiitkin kustan-
tavat elSketurvaansa, on Hele-
na |aatisen rnukaan vaikutta-
nut jossain miiiirin MEL:n
mukaisen tyoeldketurvan ke-
hittdmiseen. Esirnerkiksi, kun
yksityiselle puolelle tulivat
joustavat eldkejdrjestelyt
vuonna 1986, MEL:iin ne lii-
tettiin vuotta myohemmin.
Samalla miehiston vanhuus-
eldkeikdi ryhdy'ttiin nosta-
maan.

-T\rskin eliikeiktiii olisi voitu
korottaa, ellei merenkulkijoil-
la olisi ollut huolta Merimies-
eldkekassan ja eldkkeittensii
tulevaisuudesta, Helena Jaati-
nen uskoo.

Selkedsti
parellunat
elSkeedut
Tdnd vuonna kumpikin osa-
puoli maksaa vakuutusmak-
sua B prosenttia ja ensi vuon-
na 9 prosenttia palkoista.
MEL:n mukainen vakuutus-
maksu on aina ollutTELmak-
sua korkeampi.

-Sitii edellyttiivdt jo merenkul-
kijoiden selkeiisti paremmat
eldke-edut, Helena faatinensanoo. TEL:iin verrattuna
MEL:ssa on alhaisempi eld-
keikii ja korkeampi elSkkeen
kertymti. ]drjestelmii on kuusi
vuotta vanhempi ja sen takia
kypsempi. MEL-jiirjestelrnii
on tullut voimaan nopeam-

min, koska vanhemmat tyon-
tekijiit pdaisiviit lain piiriin iI-
man mit65n rajoituksia. My6s
ennen MEL:n siiiitiimistii me-
rilln tehty ty6 kartuttaa eliiket-
te.

Vanhuuseliikkeelle pddsee
MEL:n rnukaan nuorernpana.
Piiiillystd6n kuuluvan ylei-
nen eldkeikd on 65 vuotta,
mutta eldkkeelle voi liihteii jo
60-r,'uotiaana, jos takana on
lain vaatima mddrd meripal-
velua. Miehist6n yleinen eld-
keikd oli wuoden 1991 lop-
puun saakka 60 vuotta, rnutta
se nousee asteittain 65:een
wuoteen 2002 rnennessd. Mie-
hist66n kuuluva, 55 vuotta
merillS ollut voi jdddd ns. an-
saitulle vanhuuselikkelle jo
5S-vuotiaana.

Helena |aatinen toteaa, ettd
my6s ty6kyvyft6myyseldk-
keen ehdot ovat lievemmdt,
jos liihtee eliikkeelle suoraan
mereltd. Silloin vaaditaan, et-
td ansiomahdollisuudet ovat
alentuneet vdhintddn kol-
manneksella kuuden kuu-
kauden ajaksi.

-Kdytdnnossd MEL:std voi saa-
da helpommin tyokyvyft6-
myyseldkkeen ja yksil6llisen
varhaiseldkkeen kuin esirner-
kiksi TEL:n mukaan. Mieles-
tdni se on perusteltua, jos lqy-
symyksessd on pitkiille eri-
koistunut merenkulun am-
matti ja henkilo on ollut kau-
an merill6. Esimerkiksi me
rikapteenin ty6llistdminen
maihin l2ihellekSSn vastaa-
viin tehtdviin on iiiirimmdi-
sen vaikeata, Helena Jaatinen
vakuuttaa.

MEL eroaa muista lakisddtei-
sistd ty6elSkelaeista my6s sii-
nii, ettd sen mukaan makse.
taan kuolleen, alle 67-vuoti-
aan ldhiomaiselle hautaus-
avustusta, joka on verovapaa
kertasuoritus. Suurin hauta-
usavustus on noin 45 000
markkaa ja sen saa alle 51-
vuotiaan merenkulkijan les-
ki.

Muutosten
vuosi 1991
Vuosi 1991 oli suurien muu-
tosten aikaa. Eliikkeen laske-
minen muutettiin vasta-
maan periaatteessa TEL:n
sAiintdjii. Historiallisia eroja
on kuitenkin vielS paljon.

Muutoksenhaku Merirnies-
eldkekassan pddt6ksist5 teh-
tiin kaksiportaiseksi: ensim-

mdinen valitusaste on eldke.
Iautakunta ja toinen vakuu-
tusoikeus.

Edelleen viime,,'uonna Meri-
rnieseldkekas sa liitettiin yksi-
tyisen puolen ty6eldkkeiden
yhteiseen vastuunjakojdrjes-
telmidn ja viimeisen laitok-
sen periaate ulotettiin koske.
rnaan myds sitii.

-Professori Pentikdinen, joka
oli aikoinaan MDl,-eldkeko-
mitean puheenjohtaja, on aja-
nut yhteistoimintaa yksityi
sen puolen kanssa jo 1970-lu-
vulta liihtien. Pentikdisen
mukaan rnerimieselikej iirjes-
telmd on niin pieni, vakuutet-
tuja vain noin 10 000 vuosit-
tain, etti rnitkd tahansa maa-
ilmankaupan muutokset voi-
vat aiheuttaa melkoisia hei-
lahteluja yhden toimialan
vakuutuslaitokselle. Yksi-
nddn niiden kestdminen on
ajan rnittaan hyvin vaikeaa.

-Merirnieseldkej drj estelmd on
osa yksityistd sektoria, joten
yhteiseen vastuunj akojiirjes-
telmiiiin siirt5rminen oli luon-
nollista. Samalla se tuo pie.
nelle jdrjestelmiille turvalli-
suutta. Tasaussiirtona tulee
my6s ihan puhdasta rahaa,
koska merenkulussa vakuu-
tettujen mddrii on viime vuo.
sina v2ihentlmyt, Helena |aati-
nen toteaa ja vakuuttaa yh-
teisl,vdstd olevan paljon muu-
takin hy6tyd.

Vastuunjaossa MELel?ikkeet
huomioidaan vain siltd osin,
kuin ne vastaavat TEL:n vti-
himmiiseliiketurvaa. Kaikki
lisdedut jdivdt vield meren-
kulkijoiden itsensd makset-
taviksi tai valtion osuuden va-
raan. Valtio nimittdin maksaa
MEL:n mukaisista eliikkeistd
kolmanneksen.

Alusten ja
vakuutettujen
m66rissii
suuria vaihteluja
MEL:n piiriin kuuluvien alus-
ten ja vakuutettujen m65rii
on vaihdellut suuresti vii-
meksi kuluneen k5,.rnmenen
wuoden aikana.

Alusten m65rii suorastaan ro-
mahti 1980-luvun puolivdlis-
sd, kun laivoja ulosliputettiin
ja vietiin halpojen lippujen
alle. Tuolloin alusten mddrd
laski noin SO:llti ja rnerimies-
eliikevakuutettujen miiiiri ld-
hes kolmanneksella.
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Helena ]aatisen mukaan tilan-
ne parani parin viime vuoden
aikana, rnutta nyt taas suh-
danteet ovat kEtintyneet las-
kuun, Maailmankaupan lamaja USA:n talouden epiivar-
muus v6hentSvSt maailmalla
liikutettavan tavaran miiSrdii
Ja tdmin takia rahdista kilpail-
laan entistA kovemrnin, Kor-
kean kustannustason maat,
kuten Suomi, ovat siksi vai-
keuksissa kansainvElisill6
markkinoilla.

Rinnakkaisrekisteri
kilpailukykyii
parantamaan
Suomalaisten rahtilaivojen
kilp ailutgrvyn parantamis eksi
tuli vuoden vaihteessa voi-
maan rinnakkaisrekisteri.
Sen mukaan kauppa-alusluet-
teloon voidaan merkitd Suo.
men lipun alla purjehtiva rah-
tilaiva, johon saa palkata ulko-
maalaisia ty6ntekij6iti hei-
d6n omilla kansallisilla eh-

doillaan. Laivat saavat myos
ennakonpiddtystd vastaavat
maksut valtiolta takaisin.

Eldketurva varustamojen on
jiirjestettiivii vain niiden mai-
den ty6ntekij6ille, joiden
kanssa Suomella on sosiaa-
Iiturvasopimus. Helena |aati-
nen pitddkin tSstd syysti tdr-
kein6, etti ministerid alkaisi
heti neuvottelut sosiaalitur-
vasopirnuksen solmimisesta
Baltian maiden kanssa, koska
etenkin Virosta kyseisiin lai-
voihin on paljon tdihintuli-
joita.

Tdlld hetkelli ainoastaan Bal-
tian maiden, Puolan ja Vend-
jdn kansalaiset jiisivit el6ke
turvaa paitsi. ETA-sopimus ja
mahdollinen EY:hyn liitt)'mi-
nen takaavat taas ndiden mai-
den merimiehille suomalai-
sen sosiaaliturvan.

Muissa kuin rinnakkaisrekis-
teriin merkityissii suomalai-

sissa laivoissa ei mainittua
ongelmaa ole. [llkomaalaiset
saavat liihes norrnaalit ty6-
eliike-etuudet. Vain tdystehoi-
s en tydkyvyttomyyselSkkeen
saamiseksi edellytetiidn, etti
henkil6 on asunut viisi vuotta
Suomessa vdlittomdsti ennen
ty6kJ,.vytt6 mdksi tulo aan.

EY:sti vaikeuksia
Matkustajalaivoilla on rnen-
nyt hyvin ainakin tdhdn asti,
mutta mahdollinen EY:hyn
liittyminen tuo mukanaan
vaikeuksia. EY nimittdin pddt-
ti, ettS rnuun muassa alkoholi-
juomien verovapaus poistuu
vuonna 1999.

-Koska markkinointietu, vero
vapaat ostokset, poistuu, rnat-
kustajaliikenne tulee ole-
maan yht6 hankalassa tilan-
teessa kuin rahtiliikenne on
ollutjo pitktiiin, uskoo Helena
|aatinen.
HEnellS on tShinkin tilantee.

Hel.ena Jaatisen mntkaan Meri-
mieseltikekossa on tyiighteisd,
.;rbsso uiihdgtd.dn pitktidn ja
a aihhnruus on adhiiistd.. H dnen
hcrudellaan twnkiliistiid. on $b
pistettu - tiatenkin hnrmallista
tietd. Mittitin erttyistdjohtomis-
tap aa hiinehii ei ole h.iiy tO s s dtin,
a aon p dritdhs et p erustuu at ter-
ueeseen j(wkeen

seen sopivat li6kkeet Varus-
tarnojen kannattaisi laajen-
taa sekii matkustaja- ettd rah-
tiliikennettddn esirnerkiksi
Baltian rnaihin ja Puolaan.

Varusrniesten
eldketurwaa
kehitettfivd
Yhden selvdn epdkohdan tyo.
eldkelaeissa Helena |aatinen
nikee, ja se on varusmiesten
eldketurvassa. Hiinen mieles-
tiiiin varusrniespalvelu pitdi-
si olla elSkkeeseen oikeutta-
vaa aikaa tai ainakin sen tuli-
sijatkaa tulevan ajan karens-
sia. ]os henkilo tulee varus-
miespalvelun jdlkeen ty6lry-
vyttdmtiksi juuri 560 pdivdn
tiiyttymisen jdlkeen, hEin jiiii
ilman tulevan ajan ty6el6-
keturvaa. Nykyisin tilanne
voi olla hyvinkin tavallinen,
koska kaikki eivit saa ty6tii
heti sotavien j6lkeen.

-Varusrniespalvelu pitdisi lu-
kea ainakin lastenhoitoajan
veroiseksi. Se on samalla lail-
la verrattavissa yhteiskunnal-
liseen palveluun kuin alle
kolmivuotiaiden lasten hoita-
minen kotona, perustelee He-
lena ]aatinen.

Eliikeikiii nostettava
Kun puhutaan merimieselii-
kelain kehittdmisestii, Helena
faatisen mielestd siihen pitdisi
mttee osa-aikaelSke. Paineet
pakottavat kuitenkin toiseen
suuntaan. Alempia eldkeikid
pitiisi nostaa; kaikkia niitd,
jotka ovat alle 65 vuotta. Hele
na |aatinen uskoo, ettd kun
eldkemenojen kasvu alkaa
konkretisoitua omassa palk-
kapussissa, kypsyys eldkeiki-
en tarkistarniseen varmasti
lisddntSr;7.r

Haostatteht
Marja-Liisa Tahala
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Tarnrnikuussa rnietin-
t6ns6 jiittinyt T!6elii-
kerahastotoirnikunta
otti rnaltillisen aske-
len kohti lisdrahas-
tointia ja takaisinlai-
nauksen koron rnark-
kinaehtoisuutta. Ne-
rn5kin ehdotukset oli-
vat tyonantajapuolen
mielesti liian pitkiille
rnenevii ja he jiittiviit
toirnikunnan ehdo.
tuksiin eri5vHn mieli-
piteensd.

ko voisi nykyistd joustavam-
rnin seurata yleistd korkota-
soa. Rahoitusmarkkinoiden
vapauduttua sekd valtiova-
rainministeri6 ettd Suomen
Pankki ovat kohdistaneet ta-
kaisinlainausoikeuteen ja ta-
kaisinlainauksen korkokdy-
tiint66n voirnakasta arvoste-
lua. Takaisinlainausoikeuden
harkitseminen ei kuitenkaan
kuulunut toimikunnan toi-
rneksiantoon.

Toimikunnan puheenjohtaj a-
na oli ylijohtaja Jukka Rantala.
Sen jiisenet edustivat tyo-
markkinaj iirj est6j ii, tyoelzike-
laitoksia, valtiovarainminis-
teriotii ja Suornen Pankkia.

Ty6n rnddriiaikaa jatkettiin
',rroden 1 99 1 rnarraskuun lop-
puun, koska meneilliiiin ol-
leissa tulopoliittisissa neuvot-
teluissa oli keskeisesti esilld
tyontekijdn ty6eliikevakuu-
tusmaksu ja siihen liittyen
rnyos jdrjestelmdn rahastoin-
tiaste. Tldntekij dmaksun tule-
van kehityksen siirtyminen
kuluvana vuonna kiiytivien
neuvottelujen varaan vaikutti
rnyos siten, ettd toimikunnan
ehdotuksia ei keskenerdisten
asioiden osalta muotoiltu tds-
millisesti.

Tloel5kernaksu ei
suhdannepolitiikan
v6line
T)zoeliikemaksua on kiiytetty
sekd 1970-luwun lopussa ettd
myos aivan viime vuosina
suhdannepolitiikan vdlinee-
nd. Kuluvan wuoden ty6el5ke
maksua alennettiin 2,5 pro-
senttiyksik6llii. Tavoitteena
oleva tyovoimakustannusten
alentaminen olisi kuitenkin
saavutettavissa yhtii hyvin
alentamalla veronluontoisia
tyonantajan kansanelike- tai
sairau svakuutusmaksuja.

Toimikunta katsoikin, ettei
tyoeliikemaksun tason tulisi
rnidrdytyti suhdannepoliitti-
sin perustein, vaan liihtokoh-
tana sen rntidrdytS,'rnisessd tu-

lee olla eliike-etujen turvaarni-
nen ja tuotantoeldmdn perus-
tan vahvistaminen sddstdmi-
sen kautta.

TdIIii vuosikyrnrnenellii tyo-
eldketurvan rahoituksen kan-
nalta vield edullisena pysyve
ikdrakenne heikkenee olen-
naisesti 15-20 vuoden kulut-
tua, vaikka keskimiiiirdistd
eliikkeellesiirtymisikdd pys-
tyttiiisiinkin nostamaan ny-
kyisestii 58 wuodesta. On odo-
tettavissa maksutason nousu
noin kaksinkertaiseksi nykyr-
sestd.

Ainoa tapa olennaisesti alen-
taa tyoeliikernaksua onkin
eldkemenokehitykseen vai-
kuttaminen. Toirnikunta viit-
taakin Eliikekomitea 1990:n
tavoitteisiin korottaa eldkkeel-
lesiirlymisikdti ja siiilynii2i tyo-
voirnan mdiirii vdhintiidn ny-
kyisellii tasolla.

Rahastointia lis iittiivii
Lisdrahastoinnilla eli maksa-
rnalla liihivuosina korkeam-
paa tyoeliikernaksua saatai-
siin vastaava hy6ty alemman
rnaksutason rnuodossa eldke-
menon huippuvaiheen aika-
na. Rahastoinnin lisddminen
kohdentaa myos eldkekustan-
nuksia oikeaan sukupolveen
ja keventdd suurten ikdluok-
kien tuleville ikiipolville ai-
heuttarnaa eldkerasitusta.
Erityisen tdrkedi on kornpen-
soida rahastoinnilla se yksi-
tyisen sddstdmisen alenemi-
nen, mikd seuraa elAkejdrjes-
telrnien olemassaolosta. Li-
siiiimdllS eldkerahastojen
stiiistdrnistii investointien ra-
hoitusrnahdollisuudet Para-
nevat, rnikd nopeuttaa kan-
santuotteen kasvuvauhtia ja
vahvistaa eldkkeiden rahoi-
tuspohjaa.

Rahastoinnin lisddmiselle on
toimikunnan mielesti ole-
massa edellytyksiii samalla,
kun vuoden 1993 alusta rahoi-
tukseen tulee tyontekij6iden
maksuosuus. Toirnikunta kat-

Syyskuun loppuun rnennessd
kiiytiiviit tyomarkkinajdrjesto-
jen viliset keskustelut tyonte-
kijiimaksun tekniikasta ja tu-
levaisuudesta ratkaisevat, mi-
ten toimikunnan esitykset to-
teutuvat.

Vuoden 1990 syksyllii tY6nsd
aloittanut TlroelSkerahastotoi-
mikunta sai kaksi erillistd teh-
ttiviid. Sen tuli selvittdei tY6-
elSkejdrjestelmdn pitkdn aika-
vdlin rahastointi- ja rahoitus-
periaatteet ottaen huomioon
jiirjestelmiin asteittainen voi-
maantulo, vdest6n ikiiiinty-
rninen sekd yritysten tyovoi-
makustannusten kehitys.

T}16eliikerahastoinnin lisii2i-
misen tarvetta on perusteltu
sekd tulevaisuudessa voimak-
kaasti kasvavilla eliikemenoil-
la ettd kansantalouden sddstii-
rnisasteen ja varsinkin yksi-
tyisen sddstdmisen supistu-
rnisella. Kritiikkid on myos
herdttdnyt TEL-rahastoinnin
inflaatioherkkyys. Riittdmdt-
tomAn rahastoinnin on pel6t-
ty vaarantavan tulevat elSk-
keet.

Toisena tehtdvdnd oli selvittdii
vakuutu smaksulainauksen
korkok?iyttinto6n liittyviit nii-
kokohdat j a tarvittaessa tehdd
ehdotus jdrjestelrndn muutok-
sista niin, ettei takaisinlai-
nauksessa noudatettava kor-
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sookin, ettA ty6eldkejdrjestel-
rndssd tulee rahastointiastetta
lisitd noin vuoteen 2010 saak-
ka, jonka jdlkeen rahastoin-
tiastetta alennetaan. Tdsmdl-
listd ehdotusta lisdrahastoin-
nin tekniikasta ei toirnikun-
nassa valmisteltu, mutta esilld
oli malli, jonka mukaan ka-
tettaisiin rnyos ikdvdlillii 5 5-64
s5..ntyvd vanhuuseldkeoikeus.
Tdmd rnerkitsisi liihir.'uosina
vajaat kaksi prosenttiyksikkoii
korkeampaa maksutasoa.

Lisdrahastoinnin tason ja pur-
kamisvauhdin tulee toimi-
kunnan mielestd miiiirdy.tyzi
siten, ettd sen awulla voidaan
tasoittaa maksurasituksen
nousua wuoden 2010 jiilkeen.
Lisdksi on tarvittaessa TEL 12
$:n mukaisin siirroin huoleh-
dittava, ettd rahastoihin siir-
rettfien varojen reaaliarvo sdi-
lvv.

Takaisinlainauksen
korkoon joustavuutta
Toimikunta torjuu arvoste-
lun, joka kohdistuu takaisin-
lainauksen koron alhaisuu-
teen. Vertailussa vaihtoehtoi-
sen rahoituksen kustannuk-
siin on otettava huomioon
sekd takaisinlainauksen kdy-
tostd johtuva vakuutusmak-
suhyvityksen menetys ettd
yritysten laaj eneva rnahdolli-
suus kdyttdi ulkomaisia luot-
toja.

Rahoitusmarkkinoiden vii-
meaikainen korkea korkotaso
on myos saanut takaisinlaina-
uksen niiybtdrnd6n pitktin ai-
kaviilin tilannetta edullisem-
rnalta. Toirnikunnan kiisityk-
sen mukaan takaisinlainauk-
sesta tai sen korkotasosta ei
vapautuneiden rahoitus-
markkinoiden oloissa rny6s-
kddn seuraa vddristymid sijoi-
tusten kohdentumiseen.

Koron ongelmat eiviit johdu
sen suhteellisesta tasosta vaan
pdSasiassa koron hallinnolli-
sesta jiiykkyydestii. Jiiykkyys
taas on seurausta koron si-

donnaisuudesta vakuutus-
tekniseen laskuperustekor-
koon. Jos korkoja ei voida eri-
y.ttdd, niin takaisinlainauk-
sen koron joustaminen riip-
puu mahdollisuuksista tehdii
laskuperustekorko nykyistd
joustavarnrnaksi. Vapaasti
markkinakoron liikkeitii seu-
raavaan takaisinlainauksen
korkoon voidaan pd6.stii vain
eriyttdmiillii takaisinlainauk-
sen korko laskuperustekoros-
ta.

Toirnikunta ei selvityksiss 2iiin
l6y'tiinyt eri5,.ttdrnistekniik-
kaa, jota olisi rnahdollista sel-
laisenaan esittdii. Vuoden
1993 alussa tyoelSkejdrjestel-
rnddn liitetddn tyontekijdn
rnaksuosuus ja on ratkaista-
va, mitd mahdollisesti rahas-
toituvasta tyontekijiiin mak-
suosuudesta syntyvdlle kor-
koylijiirimiille tehdddn. Toi-
rnikunta esittdiikin, etti kysy-
mys korkojen eril.ftdmisestd
on ratkaistava sarnassa yhtey-
d.essii syksySm 1992 mennes-
sa.

Pieni askel joustavarnman ko-
ronrniiiirdyt5rmisen suuntaan
voidaan silti ottaa sitomalla
laskuperustekoron ja takai-
sinlainauksen koron muutos
sopivaan markkinaehtoisesti
miiiirtiytywiiiin pitkdiin viite-
korkoon.

Toimikunta ehdottaa, ett6 las-
kuperustekoron muutos si-
dottaisiin vuoden 1993 alusta
vaimennetusti valtion verol-
listen viiden vuoden obligaa-
tioiden efektiivisen jelki-
markkinakoron muutoksiin.
Vaimennuskertoimena on
0,5 eli viitekoron muuttumi-
nen yhdelld prosenttiyksikol-
ld muuttaa laskuperustekor-
koa puolella prosenttiyksikol-
l?i. Valtion lainojen korko on
sopiva, koska ne ovat sarnalla
tavoin riskittornii kuin takai-
sinlainat.

Viitekoron jyrkiit heilahtelut
tasoitetaan laskernalla se kol-
men viimeisimmdn kuukau-

den korkojen painotettuna
keskiarvona. Laskuperuste-
korkoa voidaan teknisistd
syistii rnuuttaa vain puolivuo-
sittain eli tammikuun ja hei-
ndkuun alusta.

Viitekorolle ja laskuperuste-
korolle rndird.tidn tasoero uu-
teen jdrjestelmddn siirtymis-
hetken korkotasojen mukai-
sesti. Kuluvan vuoden alussa
viitekoron taso oli 11,1 pro-
senttia, joten korkoero nylgri-
seen laskuperustekorkoon on
2,1 prosenttiyksikkod. Taso-
ero on vuoden 1995 alussa
mahdollista kaventaa tdtd pie-
nemrndksi. Sidonnaisuus vii-
tekoron rnuutoksiin ei kuiten-
kaan ole automaattinen, vaan
laskuperustekorko sdilyy
edelleen Iaskuperusteisiin
liittyvdn vahvistamismenet-
telyn piirissii.t

BO LUNDqVIST
Eliihetut-u ake skuhscn

tuthtTrlusosaston
eritgistutkija
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-AIVOT 
KUINI\OSSA,

ELAMA FIALLINNASSA

Terveet aivot -projekti on
NeurologiasSSti6n, Suornen
Neurologisen yhdistyksen, So-
siaali- ja terveyshallituksen ja
Tlosuojelurahaston organisoi-
ma valtakunnallinen viestin-
tdkarnpanja. Sen aktiivivaihe
ajoittuu rnaaliskuun lopusta
huhtikuun puoliviiliin. Projek-
ti tarjoaa kansalaisille aj ankoh-
taista tietoa aivoista ja tekijois-
t5, jotka vaikuttavat aivojen
terveSrteen.

Aivotutkirnuksen
tulokset yleiseen
tietoisuuteen
Aivotutkimus on tuottanut vii-
me vuosina runsaasti uutta tie-
toa aivojen hoidosta ja aivo-
sairauksien ennaltaehkdisystS.
Kampanjaan l6hdettiin myos
sen wuoksi, ettd tavanornainen
terveydentilaa n ja sairauksiin
kohdistuva viestintd on keskit-
tyny't yleensd rnuuhun kuin
aivoihin.

-Aivot ovat meiddn tdrkein
elirnemme. Ne sdiitelevdt kaik-
kia elintoimintojamme joko
suoraan tai epdsuorasti. On
viihdn outoa, ettei niistd ole
juuri aiemmin puhuttu, yliliiii-
kiiri |untunen perustelee kam-
panjaa. Hdn kertoo, ettd 1990-
luku on julistettu Yttdysvallois-
sa kansainvdliseksi "aivojen
vuosikymmeneksi" ja kam-
panja on suomalaisten ai-
votutkijoiden panos aivojen
terveyden edistdmiseksi.

Tyo vaatii toirninta-
kykyisiii aivoja
T)6eldmdssii menestyminen j a
siellS pysyminen vaativat ter-
veitd, toimintakykyisiS aivoja.
Psyykkinen hyvinvointi, moti-
vaatio ja ty6n ilo perustuvat
my6s terveisiin aivoihin. Tut-
kimusten mukaan yksittdisis-
tii tyokyvytt6myyttii ennus-
tavista kuormitustekij6istd on
merkittiivin psyykkinen kuor-
mittavuus, jota terveet aivot
kestdviit paremmin kuin sai-
raat aivot.

Tyoikriisten terveysriskeistd
keskeisimpiii ovat alkoholin-
keytto ja tapaturrnnt. Noin 12
prosenttia tyoikiiisistri miehis-
tri ja kaksi prosenttia naisista
on alkoholin suurkuluttajia.
AJkoholi on usein myos tausta-
tekijrinri sek{i tyo- ettii vapaa-
ajar-r tapaturrnissa.

-Ihrninen itse on usein tervev-
tensd suurin uhka ja jtturi sen
vuoksi hSneen on panostetta-
va. Ernnte pyr-i kasvattatnaan
ketridn, vaan tarjoanttne aino-
astaan kansantajttista tietoa.

5 Miten se vaikr.tttaa ihtnisten
! tAytteytymiseen ja asenteisiin,
! sen ndemme vasta rnyohern-
i min, Junttrnen pol-rcliskelee.

j Aivosair'&rLlksia
suhteellisen runsaasti
Aivosairatrksia esiintyy verra-
ten paljon. Jo syntyessdiin noin
15 prosentilla lapsista on jon-
kinasteinen keskrrshermoston
rakenteellinen tai toirninnalli-
nen hiiiri6. Lukuun sisiiltyvdt
kaikki nykymenetelmillii to-
dettavissa olevat poikkea-
vrruclet vaikeista eprirntro
dosturnista lieviin toiminnal-
lisiin I:dirioihin. Aivojerr eri-
laiset kehittymisiriiriot ovat
siktili merkittiiviri, ettti nr.roriin
ihrnisiin kohdistuvina ne kes-
trivrit rruosikyrnmeniti. Kehi-
tysvarnmaisuudesta ktirsii
noin 50 000 henkilozi. Lievern-
pi aivojen toiminnan hriiri6,
MBD-oireyhtyrnti on todettu
noin 20 000 l-renkilollti.

-Kehitysvammaisilla ja MBD-
oireyhtyrndd sairerstavilla am-
matinvalinta on erittriin trir-
keri. He ovat potilaita, jotka
usein 40 - 50 -vuotiaina tulevat
tyokyvyftomiks i. T)rypillisesti
trillainen tyontekijri "katkeaa"
varhaisessa vaiheessa. Hrin on
selvtisti tyokyvyton, rrrutta tyo-
kyvS.,ttomyyder-r arviointi voi
olla objektiivisesti vaikeaa.

fos kehitysvamrnaisur.rs on
nuorten sairaus, ovat dementia
ja aivoverenkierron hiiri6t tyG
ikiiisten ja vanhempien ihmis-

8

-Ihnriscllii on Ict'vect
aiv()t, ktrn hiin \r()i h)L
vin. Iliinellii on tiilliiin
cliin-rii halli trnassuall.
Airroja ci voirlzr ltroki-
tclla hyviin .ja htronoi-
hir-r. AsiaI orrttt h.vrritr,
.ios ihminell vitil(cilstil
sairau(lcstit:ttr htroli-
matta tttlcc [oitncctt
itscr-rsii, sui t'ittt tctrsit .iit
vn-r lliiristiirrsii kuttssit.

Niiin n'riiiirittclcc .ri\/()-
jcn tcrvcy< I cn L II L'l'r,,t)-
cliikckassa n vl i I iiiikii ri,
I)r'()1'css()l'i, ncu l'()l()-
giun <loscr)tti ltrharri
Junttrncn. IIiin .johtaa'['crwcet ai\/()t -l)r'().icl(-
tia, .joka I))'t'kii lisiiii-
n-riiiilr ihntistclr tictoit
a i rro is tir.iil a iv().icr) I-Itc l-
kitykscstii ihn-risclii-
miille.
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The :,:ealthy Brain
Project of Finland
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ten sairauksia. Noin 30 000
henkilod sairastaa epilepsiaa,
joka on tyypillisesti nuorten
sairaus, sarnoin kuin MS-tauti.
Sitd sairastaa 4 000 suoma-
laista.Vaikea aivovamma on
todettu 10 000 henkil6llii. Par-
kinsonin tautia, joka on ikdzin-
tyneiden sairaus, sairastaa
noin 9 000 henkil6ii ja CP-
oireyhtymdd 5 000 henkiloii.
Aivokasvaimesta kdrsii noin
3 000 suomalaista. Juntunen
kuitenkin muistuttaa, ettd ai-
vosairauksissa lukumdtirdt ei-
vdt kero kovinkaan paljon,
sillii ratkaisevaa on sairauden
luonne.

Yleisin aivosairauksista on
dementia, joka todettu noin
60 000 henkilollS. On arvioitu,
ettd dementiapotilaiden rndS-
rd tulee liihes kaksinkertais-
tumaan wuoteen 2030 rnennes-
sd.

-Dementia on aikamoinen sosi-
aalimedisiininen ongelma.
Sen sosiaaliset seuraukset ovat
poikkeuksellisen hankalia ja
potilaat vaativat yleensd lop-
puvaiheessa laitoshoitoa, Jun-
tunen sanoo.

Dernentialla tarkoitetaan laa-
ja-alaista dlyllistentoimintojen
heikkenemistti jonkin elimel-
lisen sairauden seurauksena.
Dernentian ensioireena on
useirnrniten paheneva muis-
tihiiiri6. Myohemmdssd vai-
heessa tulevat mukaan ps5.y-
ken oireet ja sekavuustilat.
Dernentiat jaetaan yleensd ns.
prirnaareihin ja sekundaari-
siin dernentioihin.

-Primaareissa dementioissa
vaurioituvat ensisijaisesti ai-
vot, kuten keskushermosto Alz-
heimerin taudissa. Sekun-
daarisilla dernentioilla tarkoi-
tetaan muiden elinjdrjestel-
mien sairauksien aiheuttamaa
aivohdiri6td, kuten esirnerkik-
si aineenvaihdunnan hiiirioi-
den yhteydessdL esiintyvdd
dementiaa.

Keskivaikeasta tai vaikeasta

dernentiasta kdrsii Suomessa
noin seitserndn prosenttia yli
65-vuotiaista ja 17 prosenttia
yli BS-vuotiaista. -Valtaosa
dernentiapotilaista on jo van-
hernpia ihrnisid. He ovatyleen-
sd jo vanhuuseldkkeelld, kun
tauti puhkeaa. Silloin kun ty6-
ikdinen sairastuu dementiaan,
taudinkulku on hankalampi ja
seurauksena on useimmiten
tyokyvltdmyys, Ju ntunen ku-
vailee.

Dernentiaa hoidettaessa keski-
grtiiiin ensisijaisesti mahdolli
sen perussairauden hoitoon.

-Dementian oireenmukainen
hoito kohdistuu aivotoirnin-
nan parantamiseen esirnerkik-
si muistiharjoitusten ja mui-
den sellaisten toimintojen avul-
la.

Runsas puolet kaikista demen-
tiapotilaista sairastaa Alzl.rei
rnerin tautia. Se on iiikkriillri
naisilla lShes kaksi keftaa niin
yleistri kuin miehillA. Alzhei-
rnerintauti on tiiviin tutkimuk-
sen kohteena ja siihen on ke-
hitteilld runsaasti I:izikkeitri,
rnutta toistaiseksi taudin syy
ja syntymekanismi ovat vieli
tunternattornia, samoin paran-
tava tai ehkdisevd hoito. Yleen-
sd tauti johtaa kuolernaan va
jaassa kymrnenessri vuodessa.

Aivoverenkierron
hiiiri6t vihenemdssi
Aivoverenkierron hri i rioitd sai-
rastaa noin 50 000 potilasta.
Heistd kolmannes on tyoikrii-
sid. -Aivoverenkierron hriiriot
ovat jonkin verran vdhenty-
neet, koska ennaltaehkriisy on
lehostunut ja erityisesti veren-
painetaudin hoitomenetelmAt
ovat viime vuosina kehittJmeet,
ylilddkdri Juntunen sanoo. Hdn
arvioi, ettd kolme neljdsosaa
aivoverenkierron hdirioistri on
verenkierron estyrnisestd joh
tuvia aivoinfarkteja.

Aivoverenkierron hdiriot ovat
kuolinsyytilastoissa kolmante
na syddntautien ja syovzin jril-

keen. Vuosittain airroveren-
kierron hiiirioihin sairastuu
12 000,henkilo5, joista kuolee
noin 60 prosenttia. Kyrnmenes-
osa.. potilaista palaa t),oelri-
I1-laan.

Aivojen
rrruovaLrtuvuutta
tutkitaan
Ihrnisen aivot nuodostuvat
isoista aivoista, pikku aivoista
ja aivorungosta. Isot aivot sriri-
televiit ns. kolkearnpia aivt-r-
toimintoja, kuten rnuistia ja
ajattelua, pikku aivot liikkeiti.
Aivorungossa sijaitsevat trirkei-
td elintoimintoja seiritelevtit
keskukset, kuten hengitys-,
liimpG ja verenpainekeskukset
sekd tajunnan tason siiiitely.
Aivot koostuvat noin 100 rnil-
jardista aivosolr.rsta. Ne rntto
dostavat rnonirnutkaisia her-
rnoverkkoja, joihin varas-
toidaan tietoa. Aivosolr"rt kfryt-
trivdt viestinniissriti n kernialli-
sia hermovdlitttijdaineita, joi
ta ttrnnetaan nykyisin jo trsei-
ta kymmeniri.

Ihrnisen aivosolut eiviit uu-
siuclu. On arvioitu, ettri il-uni-
nen rnenettd;i normaalin varn-
henemisen rnyotri r-roir-r 2000
aivosolua tunnissa. Sadassa
vuodessa aivot menettiirrrit
painosta an kymrr-renesosa n.
Aivosolujen hdvifrminen ei
vdlttrimrittd aiheuta toirninnal-
lisia hdirioitri, sill:i vain pieni
osa aivojen kapasiteetista on
kerrallaan kiiy'tossii. Trillai nen
aivojen "rappeutr.rurinen" an-
taa mahdollisuuksia siihen,
ettdjdljelli olevat aivosolut Iuo-
vat uusia yhtevksiii tuhou-
tuneiden tilalle.

-Tdllii hetkell5 aivotutkimus
kohdistuu erityisesti aivojen
muovautuvuuteen eli plas-
tisuuteen. On Nobel-palkinnon
arvoinen asia, millzi tavalla saa-
daan kdyttrirnrittotr-riii aivo-
resursseja aktiiviir-r kziy.ttoon.
Tiedrimrne, ettd airroja aktiirri
sesti kriyttimillfr jossain nrfrd.
rin r-riiin tapahttru, rr-rtrtta nor-
rnaalisti kiytossri on vain pie.

ni osa, alle kyrnmenen prosent
tia aivokapasiteetista, Juntu
nen toteaa.

Aivotrrt ki n-rtr kse n nerkityl<ses-
tri ja tasosta on osoituksena se,
ettri aivotutkijat ovat saaneet
25 vuoden aikana leiriketieteen
Nobel-palkirrrroista I 5.

Terveet aivot -projektiin liittyy
kiertrivri r-riiyttely, jossa kr-rva-
taan aivotutkimuksen histo-
riaa. -Loy'toretki a irroihir-r -nd)4-
telyss:i esitelltiiin l6 aivottrtki
muksen osa-alrretta, joissa suo-
malainen tutkirnus on maail-
rnan krirkeri. Tdllaisia ovat esi-
merkiksi Teknisen korkea-
kouIun kylmtilaboratorion tut-
kirnus aivojen magneetti-
kentistd. Se on ainutlaatuiner-l
maaihnassa. Olemrne huipul-
la rnyds netrr-aaliverkko.jen eli
tekori lyn tu tkirn tr ksessa. Seki n
on'feknisen korkeakotr Iu n tut-
kimuksia. Stromalair-ren tutki-
mus on aivan lrtripulla rnyos
alkol-rolin, priihteiden ja huu-
rneiclen riipptrvrrtrden sel-
vittelelysszi. Mainittakoon li-
siksi kuopiolaisen tutkimus-
ryl-rrniin Alzheirnerin tar,rtia
koskeva tutkimus, ylikirikriri
Jtrntunen kr-rvailee suornalai-
sen aivotutkimuksen tasoa.

Viime vuosien aiclstlrtkintr-rk-
sel ovat rrryos Srronressa pui-
nottuneet aivojen herrtros-
tovaikutuksiin. Onhan aiclsin
aiheuttava viltrs l-ryvin her-
mostohakuinen. Aicls on eli-
rniston vastr.rst trskyvy,rr sirira-
us ja inrnrunt-rlogisella jrirjes-
telrnrilki on selvrit yhteydet ai-
voihin. Ne siiitelevit koko jir-
jestelmiiii, f untunen toteaa.

Tutkirnus on osoittanut, ettri
monilla mielenterveyden hrii-
rioihin luokiteltavilla sa irauk-
silla on selvd elirnellinen taus-
ta. -Esimerkiksi skitsof r-enia eli
jakornielitauti on todettu aivo-
jen elirnelliseksi hiiriotilaksi
ja sitii hoicl etaankin kidkkeill6,
jotka vaikuttarzat aivojen her
rnov:ilittdjria ineisiin. Myos eri-
laisiila ktiy,ttriytyrnish Sirioilki
on usein elin-rellinen tnusta.

9TYOELAKE 92 I I



Itse asiassa biologinen psyki-
atria on aivotutkimuksen alu-
eita, joka on tuottanut paljon
uutta tietoa ja keinoja erilais-
ten hermoston sairauksien
hoitoon.

Kokernus kunniaan
Suomi ikddntyy. Arvioiden
mukaan vuosituhannen vaih-
teessa sillS on OECD-maiden
vanhin ty6voima. Vdest6n
ikddntyrninen lis?iii ilman
muuta sairastavuutta, mutta
ikddntymiseen liittyy myos
positiivisia asioita. Sanotaan,
ettd vanhuus tuo mukanaan
viisautta. Tdmd pit66 f untusen
mukaan paikkansa, sillii
ikiintyneet aivot ovat mones-
sa suhteessa parempia kuin
nuoret aivot. "T)z6kyky kunni-
aan" -kampanja panostaa ni-
menomaan idn my6td ker-
tyviidn kokemukseen, jota Suo'
mella ei ole varaa hukata.

Ihmisen vanhenemisessa on
oleellista juuri aivojen vanhe-
neminen. Yleisimmdt muutok-
set liittyvdt uu den oppimiseen,
ldhirnuistiin ja tiedonk?isit-
telyn nopeuteen. Toiminta-
kykyii rajoittaa aistitoimin-
tojen heikentyrrninen ja liikkei-
den hidastuminen.

Aivot kuntoon
Yliliiiikiiri )untunen korostaa
kuntoutuksen merkitystd aivo.
sairauksissa. Hyviii tuloksia on
odotettavissa paitsi aivosai-
rauksien my6s muiden sai-
rauksien kuntoutuksessa. -Jos
ajattelemmrne, miki on ihmi-
sen kuntoutumisen kannalta
tdrkedtii, ne ovat aivot, jotka
sAiiteleviit kaikkea toirnintaam-
me.

Mitii sitten Matti ja Maija Mei-
kdliiinen voivat tehdd aivojen-
sa hyviiksi? Terveet aivot -pro-
jelictissa on kehitetty aivojen
huoltoohjelma, joka korostaa
neljiiii asiaa: kd5rtii, suojaa, sdds-
tii ja hoida aivojasi.

-Aivot eivdt kiiytossti kulu. Mei-
ddn tulisi suojata aivojamme
vaurioilta, esirnerkiksi kdyttdi
kypdriiii, pddhinettd tai tur-
vavoitd aina kun se on tarkoi-
tuksenmukaista tyossd, Iiiken-
teessd tai urheilussa. Meicilin
tulisi antaa aivoillemme eld-
rnyksiti ja yleensti valita vaih-
toehtoja, joilla voirnrne vaikut-
taa aivojemrne terveyteen.
Perintotekijoihin emme voi
vaikuttaa, mutta voimme vali-
ta elrimiintaparnme, syodii
terveellisesti, huolehtia fyysi-
sestd kunnostamme, Ievtitti tar-
peeksi.

Aivojen terveys on muutakin
kuin sairauden poissaoloa.
-Optimistinen. positiivinen
elSmrinasenne ja rauhallinen
eldrndnkatsomus ovat tavoit-
telemisen arvoisia asioita ke-
nelle tahansa, |uhani lu ntu nen
sanoo hyrnyillen.r

It*tPttlry
,i 

ir 
"1,,,,1i ..r,

Vuosi sitten CNP:n Pariisissa
tulevaisuutta

rnaa-
hokkaasti

rahaa

mukaansa apanin ikd-
on niin ra-

ole varaa ny- uden
jonka hltr-huoriin

ja el6ke. tukseen - ei enaa
Seurauksena on
sesti

joka on nyt
on kui- siirtolaista vuodessa

koska siel- ollessa 100 miljoo-

tuttrr
Ndin rikkaissa maissa, entd
meillii.

Paasikivi
suosll sanoi

oiden
ettd tosiasi-

yksildllistii on kai-
erityisesti yksilol-

Ttrlok-
ken ovat

Onko

siirtolaista
s$/

val

myys, koska
p6h6taudin

Ja
vield

notn

ta-

600 000

10

Tehstt: Riitta Heinonsn
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ASKO TANSKANEN
Ke shin ais er r u akuuhtsghtti)

Eliike-Varmarr
u ar at o ixnitllsj oht aj a

Onko
- EY:n liitl;,rnisen seuraukse.
na sosiaaliturvamme lasketta-
va jonnekin Portugalin tasolle

vai
- EY:hyn liittymlitt6myyden
seurauksena kilpailukykym-
me takia joudumrne redusoi-
maan sosiaaliturvamrne tdtti-
kin alemmaksi.

Onko
- eliikeikiiii liihestyvii vtiestdn
osamme terveydeltddn maail-
man pohjasakkaa sekd koulu-
tuksen puuttumisen takia ky-
kenemdt6n omaksumaan mi-
ttiiin uutta

vai
- terveydentilaltaan teryeem-
pdii kuin koskaan aikaisem-
min ja henkiseltd joustavuu-
deltaan tiiysin kykeneviid ha-
Iutessaan omaksurnaan uu-
den tekniikan.

Onko
- sosiaaliturvamme ehk6 pien-
ten tarkistusten tarpeessa,
mutta kansantalouden kasvu
elpyy jo ensi vuodesta liihtien

vai
- kansantalouden kurjan kas-
vun takia tulonjakotaistelu
aktiivin vdeston ja eliikeldis-
ten viilillii johtaa sosiaalitur-
van merkittivddn leikkaarni-
seen.

Onko
- tulevien eliikkeiden turvaa-
miseksi tyoeliikerahastojen
tuottovaade nostettava rnark-
kinoiden huipputasolle
vai
- tulevien eliikkeiden turvaa-
miseksi korkotaso pidett?ivd
tasolla, jolla yritykset vield
pystyviit sijoittamaan ne pit-
kiiaikaisiin investointeihin.

Mitii me sitten aiomme - ndis-
tzi tosiasioista liihtien - tehdii?
Onko niin, ettii jdrjestelmiin
stiilytttijiit ovat unimaailmas-
sa elevie optimisteja, joilta
puuttuu taloudellisten reaali-
teettien taju kokonaan, ja jdr-
jestelmiin kaatajat lamatren-
din ikuisuuteen uLottaji.a, joil-
le markkinatalouden lakien
mukaisesti viihempi ei riitd
kuin jiirjestelmAn kokonais-
romutus. Vai ldyt5,yk6 totuus,
kun sosiaalipolitiikot katsovat
taloudellisiakin edellytyksiii
ja ekonornistit myos sosiaalis-
ta puolta. |a kaikki katsovat
seuraavia vaaleja tai seuraa-
vaa budjettia pitemmiille.

Elhkekomiteassa kaikki olivat
yksimielisiti vain yhdestd asi-
asta: eldkkeelle siirtymisikiiii
on Suomessa my6hennettivii.
Komitea ilmeisesti niiki asiat
varsin optimistisessa valossa,
koska my6hentiimisellti se ei
ndhnyt kiiretti. Tuloksia on
aikaa odotella vuosikymme-
niii.

TERA-tyoryhmi ndki ratkai-
sun ldytyvtin lisiirahastoinnis-
sa ja korkotason nostamises-
sa. Sekin oli ilmeisesti ldhto-
kohdiltaan varsin optimisti-
nen, koska se ei kantanut
huolta yritysten kantolgrvystii
vaatiessaan yritysten inves-
tointien kannalta ainoan edes

jollakin tavoin mielekkiiiin
korkotason omaavan rahan
liihteen tuottotason nostamis-
ta pankkien soveltamalle yri-
tysten tappotasolle.

Tdss tikin niiyftiiii unohtuneen
tdmtin hetken perusongelma:
kaikessa muussa yri\rkset voi-

Kuinkahan kaksinkertainen
verotus mahtaa houkutella
vapaaehtoiseen s6dstrimiseen.

Miti meidiin sitten tulee teh-
de?

"..jrirjesteknin
seillrftejet ovat
unimaaihnassa

elavie

optimisteja..."

T\rntuu siltii, ett2i Japanin tie
on meiddn tiemme. Eldkeetu-jen redusointi siten, ettd se
johtaa eltikkeelle siirhrmisen
myohen$rrniseen, sekd sddst6-
misen kannustaminen ihmis-
ten erilaisten tarpeitten oma-
toimisen tyydyttiimisen rnah-
dollistavalla tavalla ovat mei-
diinkin tarvitserna lti6ke.

Eliike-etujen uudelleen arvi-
ointiin tarjoaa Elikekomitean
rrrietinto hyviin pohjan. Kui-
tenkin sen "menua" tulisi te-
riivoittiid.

- Varhaisel[kkeissii tulevan
vat sopeuttaa kulunsa llysyn- palvelusajan laskenta tulee
niin tasolle, vain velkarasilus laskea asteittain aluksi 60 vuo'
ja siitii seuraava korkorasitus teen, my6hernmin 55 wuo-
iaityy. Takaisinlainauksen tii- teen. ELiike karttuu niiiden
m6n hetken noin 4 prosentin ikien jiilkeen vain tlrotd teke-
reaalikoron nostaminen noin miillii'
9 prosentin reaalikorkotasolle
tuotannoa supistuksen olles- - Taitettu indeksi tulee ottaa
sa 1O prosentin luokkaa voi kiiytt6on jo 55 vuoden i5st5.
johtaa-vain yhteen lopputu- Jostodellinenansiotulonnou-
lokseen: maksajat katoavat. su on pienempi kuin elinkus-

tannusindeksi, tulee olla mah-
Ylijohtaja Korkman esitti dollista harkita my6s el6kein-
erridssti seminaarissa tammi- deksin vastaavaa pienentii-
kuun loppuptiivini ekono- mistii.
mistisen ndkemyksensii asioi-
den oikealle tolalle saami.sek- - Vapaaehtoiselle eldkesfldstd-
si: Eliiketurvan lakisddteisen miselle tulee luoda verotuk-
osan tulisi kiisittdii vain perus- sellisesti otolliset olosuhteet,
eldkkeen, joka antaisi (vaati- toisaalta tulee mdtiritellti reu-
mattoman?) vShimmdistoi- naehdot sille, mikd on eldke-
meentulon, Kuka haluaa vakuutusta.
enemmdn, hoitakoon itse tar-
peensa vapaaehtoisesti ja - Suomen tulee liittyii EY:hyn
ornatoimisesti sSdstiimisen ja pyrkiii luomaan yhdessti
kautta. muiden Pohjoismaiden kans-

sa sosiaalisesti oikeudenmu-
Pdiiomatulojen verotusta poh- kaisen, yleiseuroopp-alaisen
tinut profesioriryhmii taat loi tyoeliiketurvan pelisiiSnn6t.
tyttyyn Korkmannin mallin
toteutumismahdollisuudet ETTASEMMOINENTAPAUS
vaatimalla eliikesd[stiimisen
verotusta sek6 s5dstdrnisvai-
heessa ettd lisriksi saamisvai-
heessa vield tiiysimddrdisesti.

niin paljon, etti pys\rmme yl-
liipitiimdiin pohjoismaisen
kansankotimme

TYOELAKE 92 I r 11



ao

EI,AKEKOMITEA 1990
NSTA\A

Eldkekornitea 1990:n
tavoitteena on rnuun
muassa troukutella
ikddntyneit6 jatka-
maan ty6ssti nykyistii
piternpiiiin. T!6nteon
jatkarnista se kannus-
taisi korottarnalla
eldkkeen kartturnistaja mydntiirnfillii ta-
kuun eldketason sdi-
lymisestfi. Ehdotukset
koskisivat vain tydssii-
keyvie 55 vuotta tiiyt-
tiineitii. Myos el6ke.
palkan laskutapaa ko.
mitea rnuuttaisi.
Eldkekomitea 1990 on tehn5rt
lukuisan joukon ehdotuksia,
joilla Suomen kansainvdlises-
ti poikkeuksellisen alhaista
keskimddrdistii eliikkeellesiir-
tymisikiiii voitaisiin nostaa.
Komitean mielestii keskeinen
painopistealue eldkkeellesiir-
tymisen rny6hentiimisessi on
ty6olojen ja ty6eliirniin kehit-
tiimisessd, mutta komitean
tdsmillisemmdt ehdotukset
luonnollisesti koskevat el6ke-
poliittisia keinoja. Artikkelis-
sa tarkastellaan komitean nii-
tii el6kelainsiiiid6nt66 koske-
via ehdotuksia, joiden tavoit-
teena on saada ikddntyneitii
jatkamaan tyontekoaan ny-
kyistd pitempdiin.

Suomessa keskimddriiinen
eliikkeellesiirtymisikii on ny-
lqrisin 58 vuotta. Komitean ta-
voitteena on elSkkeellesiirty-
misidn nousu nykyisestd noin
yhdellii vuodella vuoteen
2000 mennessii, kahdella vuo-
della vuoteen 20 10 ja kolrnella
vuodella vuoteen 2020 rnen-
nessd. Tlrovoiman tarjonnan
kannalta tavoitteen saawutta-
minen merkitsisi olennaista
parannusta. Komitean laskel-
mien mukaan vuonna 2020

ao aa

olisi ndin tyomarkkinoiden
kdytettiivissS 185 000 henkilod
enemrndn kuin elikeldisty-
mistahdin sdilyessii ennal-
laan.

Tavoitteen saavuttarniseksi
komitea on pohtinut rnuun
muassa keinoja, joilla voitai-
siin poistaa eldke- ja rrruussa
lainsdiiddnn6ssd olevia ikddn-
t5'neiden ty6ntekij6iden ty6-
hon osallistumista ja ty6llis-
$rmistd haittaavia esteitd sekd
kehitellyt toimenpiteitd, jotka
kannustaisivat ty6nteon j atka-
miseen elSkkeen vaihtoehto-
na tai eliikkeen ohella ja jotka
ehkdisisiviit tai lykkdisiviit en-
nenaikaiselle eldkkeelle joutu-
rnista. Tiltd osin komitean tSzo
jakaantui kahtia: komitea
pohti asiaa sekd jo eliikkeelle
siirtyneiden ettd ikiiiintynei-
den, mutta viel5 tyoeliimiissii
olevien osalta. Ryhmien kes-
ken eliikelainstidddnn6n ke-
hittiimistarpeet ovat osittain
erilaiset. Seuraavassa on tar-
kasteltu komitean niitd ke-
hittiirnisehdotuksia, jotka on
suunnattu ldhinnd vielii tYo-
el[mdssii mukana oleville
ikddntyneille.

Tlontekoa jatkarnalla
tuleva el6ke
voi heikentyii
T)6eldkkeen perusperiaattei-
siin kuuluu, ettd "ty6stiisi kas-
vaa t5r6eldke". Nurinkuriseksi
tilanne saattaa kuitenkin
rnuuttua ikdiintyneillii, joilla
olisi jo oikeus johonkin var-
haiseldkkeeseen, mutta ty6-
kykye ja -haluakin olisi vield
jiiljellii. \r6nteon jatkaminen
saattaa heikentdd mydhem-
min maksuun tulevan el6k-
keen m65rdd verrattuna tilan-
teeseen, jossa henkild siirtyisi-
kin heti eldkkeelle. Niiin kdy,
jos esimerkiksi tydlgnryn hei-
kent5rmisen, vanhentuneen
amrnattitaidon, yrityksessd
teht;{en tuotannollisten muu-
tosten tai muiden vastaavien
syiden vuoksi ty6ntekijdn

aa

palkkakehitys kiitintyy las-
kuun. Eldkekomitean mieles-
t[ tdrnd osaltaan on saattanut
lisdtd elSLkehakuisuutta ja
edellyttiiii siten korjaustoi-
menpiteitii.

Nykyiseenkin lainsdddiintoon
tosin sisiiltyy keinoja, joilla
vastaisen eldkkeen heikenty-
misti on voitu ehkiiistd. Eliike-
palkan harkinnanvarainen
tarkistus on mahdollista, jos
ansioiden alentuminen joh-
tuu jostain poikkeuksellisesta
syystd, esimerkiksi sairaus- ja
lomautusajoista. Toisaalta
tSr6suhteeseen voidaan tietyin
edellytyksin tehdS tekninen
katkaisu, jolloin ansioiden
alentuminen ei heikennd ko-
ko ty6suhteesta ansaittavaa
elSkettd.

Nykyiset keinot ovat mahdol-
Iisia liihinnd vain poikkeus-
tapauksissa. Ne eiviit voi laa-
jemmin turvata vastaisen eli-
ketason siiilymistii henkiloil-
lii, joilla rnuutoin olisi halua
t5r6nteon jatkamiseen. Ongel-
man ratkaisuksi kornitea esit-
tiiii nyt muutosta elikepalkan
laskusii?int66n sekd mahdolli-
suutta takuueldkkeeseen. An-
sioty6ssi oleville 55 vuotta
tdl.ttiineille komitea ehdottaa
t5ronteon jatkamista kannus-
tavana toimenpiteend lisiksi
eldkkeen karLtumiskertoimen
korottamista.

Eliikepalkka 10
viirneisen vuoden
palkkojen perusteella
Nykyisin tyosuhteen eldke-
palkka mddrdtiidn TEL, VEL
ja KVTEL sekd erdiden mui-
den eldkelakien piirissd nel-
jdn viimeisen ansiovuoden
palkoista kahden ansiotasol-
taan keskirnmdisen keskiar-
vona. Ndin miiirdtty el6ke-
palkka on varsin liihellii ty6-
suhteen loppupalkkaa. Komi-
tea haluaisi el5kepalkan pa-
remrnin kuvastavan tyosuh-
teen vakiintunutta palkkata-

soa, johon viirneisten vuosien
mahdollisesti poikkeukselli-
set ansiot eivdt vaikuttaisi.
Kornitea ehdottaa eliikepal-
kan rniidrddmistd ty6suhteen
10 viimeisen vuoden palkois-
ta siten, ettd ansioiltaan neljd
heikointa ja kaksi parasta
vuotta jitettdisiin laskennasta
pois ja eldkepalkka olisi neljiin
jiiljelle jdiiviin vuoden ansi-
oiden keskiarvo.

Keskeisin ero vanhaan lasku-
sd:into6n verrattuna on, paitsi
el6kepalkan laskentaan mu-
kaan otettavien vuosien md6-
riin lisdys kyrnmeneen, uu-
den laskusddnn6n epdsym-
metrisyys eli se, ettd lasken-
taan rnukaan valittavat vuo-
det tulevat pdiiosiltaan keski-
miidrdistii paremmista ansio-
vuosista. Kuinka laskenta-
s56nt6ii sovellettaisiin alle 10
vuotta kestdneisiin tyosuhtei-
siin, ei vield ole tdsmdllisesti
m66ritelty. Siiinnon epdsyrn-
rnetria on tarkoitus kuitenkin
siiilytttiii myos 10 vuotta lyhy-
emmissd t5r6suhteissa.

Komitean ehdottaman el6ke-
palkan laskusddnn6n on arvi-
oitu nostavan eltikepalkkoja
keskimdiirin puolella prosen-
tilla nykysSdntoon verrattu-
na. Henkil6ille, joiden ansiot
nousevat tydsuhteen loppuun
asti TEl-indeksid nopeam-
min, uusi laskusii2into rnerkit-
sisi kuitenkin elzikepalkan
alentumista ny\riseen verrat-
tuna.

Takuueldke 55
vuotta tiiyttiineille
Eliikepalkan laskusddnnon
rnuutos olisi yleinen ja koskisi
siten kaikkia iiist5 riippumat-
ta. Komitean ehdottama ta-
kuueldke olisi rajattu 55 vuot-
ta tdyttiineisiin. Takuueldkeoi-
keuden piirist6 ja saamisen
edellybyksistii komitea on to-
dennut mietinn6ssddn, ettd
ne mddriteltdisiin erikseen,
kun asiaan liitfiet kiiynnissii
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olevat tutkirnukset valmistu-
vat. Seuraavassa takuueldke-
mallin linjoja on esitelQrkorni-
teassa esilld olleen mallin poh-
jalta.

Takuueldke ei suinkaan olisi
mikidn oma eldkelajinsa,
vaan tarkoittaisi sitd, ettti elii-
ketapahtuman sattuessa esi-
merkiksi ty6kyvyttomyys- tai
vanhuuseldke rny6nnettdis iin
takuuelSkkeen suuruisena.
Nimensd mukaisesti takuu-
eldkkeen tarkoituksena on
turvata eldkkeen sdilyrninen
saawutetulla tasolla, kun ty6n-
tekijd jatkaa tyoskentelyiSn
esimerkiksi aikaisempaa pie-
nemmdllii palkalla.

Takuueliikeoikeus voitaisiin
mydntdd hakemuksesta tydn-
tekijiille, joka ty6kykynsd
alentumisesta tai odotettavis-
sa olevasta alentumisesta joh-
tuneiden poikkeusjiirjestely-
jen, kuten kuntoutuksen tai
aikuiskoulutusjakson, jdlkeen
jatkaa ty6ntekoa elSkettd kar-
tuttavassa ansiot5z6ssd. Takuu-
eldkeoikeuden saaminen
merkitsisi sitei, ettd eliiketa-
pahtuman sattuessa henkilon
el6ke miidriitziiin takuueliike-
s6Snn6sten mukaisesti. Ta-
kuueliikeoikeus voitaisiin
my6ntiiii vain kerran ty6uran
aikana.

Takuueldke olisi yhtd suuri
kuin tdysi ty6lgrvyft6myyselzi-
ke, jonka tyontekijn olisi saa-
nut, jos olisi tullut tydkyq'tto-
mdksi ennen poikkeusjdrjes-
telyii. Eliike maksettaisiin ta-
kuueldkkeen suuruisena, jos
ty6ntekijii on eliikettd kartut-
tavassa ansioty6ssd viihintiiiin
75 prosenttia takuueldkkeen
my6nn6n ja eldketapahtu-
man vilisestii ajasta. Osuutta
laskettaessa tyontekoon rin-
nastettaisiin rnuun rnuassa
ty6tt6myys-, kuntoutus- ja ai-
kuiskoulutusajat. Mikdli tyon-
tekijii ei ole ollut takuueliik-
keen my6nn6n jdlkeen vaadit-
tua aikaa eldkettd kartuttavas-
sa ty6ssi, el6ke mddrdytyisi
nykyisten sddntojen mukaan
kuten my6s silloin, kun nykyi-
sillii sddnnoilld laskettu eldke
on suurempi kuin takuueldke.

Takuueliike voitaisiin myon-
tdd vain palkansaajien eldkela-
kien perusteella. |Arjestelrndnulkopuolelle j dtettiiisiin tiissd
vaiheessa yrittiijiieliikelait. Ta-
kuueldkkeen maksarnisen eh-
tona olevaa \r6ssSoloaikaa las-
kettaessa sellaiset YEL- ja
MYEl-vakuutuskaudet lasket-

taisiin kuitenkin mukaan, jot-
ka ovat alkaneet takuuelSkeoi-
keuden my6ntiimisen jal-
keen. Takuueliikettd ei siis
eviitd, vaikka palkansaaja ta-
kuueliikeoikeuden saatuaan
siirtyisi yrittiij iiksi.

Eliikettd 67,5
prosenttia palkasta
Edelld esitet5rt komitean ehdo-
tukset on ennen kaikkea
suunniteltu ehkdisemddn
erdissi tapauksissa ikiiiinty-
neiden eldketurvan heikenty-
mistii, joka muutoin saattaisi
olla esteend tydnteon jatkami-
selle. Selvernrnin t5ronteon jat-
kamiseen kannustavana toi-
menpiteend komitea ehdottaa
55 vuotta tiiyttdneiden eldk-
keen karttumiskertoimen ko-
rottamista. Korotus koskisi
vain yksityisellii puolella ta-

pahtuvaa ty6skentelyii.

Nylgrisin yksityisellii sektoril-
la elikettii karttuu vuodessa
1,5 prosenttia palkasta. Komi-
tea ehdottaa kertoirnen korot-
tamista kahteen prosenttiin
55 ikiivuodesta alkaen ja 2,5
prosenttiin 60 ikdvuodesta al-
kaen. Korotetun karttuman
piiriin henkild tulisi sen ka-
lenterivuoden alusta, jona
htin tiiyttiiii vaaditun iiin. Ko-
rotus koskisi ty6aikaa, eliik-
keeseen oikeuttavalta, ns. tu-
levalta ajalta, eldkettii kart-
tuisi edelleen 1,5 prosenttia
eld.kkeen perusteena olevasta
palkasta. Karttuman korotuk-
sen keskeisend tehokeinona
onkin, ettd vain tydntekoa jat-
kamalla pdtisee kasvattarnaan
eldkettddn normaalia nope-
arnmin.

Korotuksesta saatavan lis6-
hy6dyn rnddrd riippuu ty6s-
kentelyajan pituudesta 55
vuoden tdyttiimisen jdlkeen.
Vanhuuseldkeikiidn asti ty6s-
kentelevdlle korotus rnerkitsi-
si sitd, ettd hdn ansaitsisi
eliikettS 7,5 prosenttia palkas-
taan enernmdn kuin ny\risin.
Esimerkiksi 10 000 markan
palkkatasolla tiimd lisiiisi kuu-
kausieliikettd 750 markkaa.

Myds yhteen-
sovitusraja nousisi

, Eldkkeiden yhteensovitusraja
iyksityisellii sektorilla on ny-
kyisin 60 prosenttia. Nykyi
nen yhteensovitus saattaisi
rnerkitd sitd, etti kartturnan
korotuksesta saatava lisiihy6-
ty leikkautuisi osittain tai ko-
konaan pois. Siksi kornitea
ehdottaa yhteensovitusraj an
nostoa listikarttuma-ajan ja
prosentin mukaan. Vanhuus-
eldkeikddn asti ty6skentele-
vill6 eldke voisi siten olla
enimmillidn 67,5 prosenttia
ns. yhteensovitusperusteesta.

Yhteensovitusperuste mdii-
rafyy nykyisin t5r6uran kor-
keimrnan eldkepalkan perus-
teella. Komitea ehdottaa my6s
yhteensowitusperusteen uusi-
mista siten, ett6 korkein elSke
palkka piiiisiiSnt6isesti haet-
taisiin yli vuoden kestdneistii
tyosuhteista. Ttillii komitea on
halunnut ehkdisti ny$sesse
ytrteensovitusperusteessa ha-
vaittua sattumanvaraisuutta.

Karttuman korottamisella
voidaan ndhdd ikiiiingmeille
tyontekijoille kahtalainen
merkitys. Yhtealte se toimisi

aitona houkuttimena tSr6uran
jatkamiselle, jonka avulla
tydntekijti voisi parantaa vas-
taista elffketurvaansa ja korja-
ta rnahdollisten aiemmassa
t5rourassaan olleiden katkos-
aikojen eliiketurvaa heikentS-
v55 vaikutusta. Toisaalta kart-
tuman korottarninenkom-
pensoisi ikiiiintyviin ty6nteki-jin alenevan ansiotason vai-
kutusta eldketurvaan niissd
tapauksissa, joissa ty6ntekijii
esimerkiksi ty6kykynsii hei-
kentymisen vuoksi joutuu
vaihtamaan kokonaan uuteen
heikomrnin palkattuun ty6-
suhteeseen. Karttuman nousu
esimerkiksi kahteen prosent-
tiin kompensoisi neljiinnek-
sen aleneman palkkatasossa.

Lisikustannuksia
vai sd6st65?
Komitean tavoitteena on kes-
kimdiiriiisen eldkkeellesiirty-
misidn kohoaminen, johon
my6s nyt esitetyilld komitean
ehdotuksilla pyritiiiin vaikut-
tarnaan. Mikdli toirnenpiteilld
ei ole toivottua vaikutusta,
aiheuttaisivat ne eldkekustan-
nusten kasvua ny\riseen ver-
rattuna. Tdssii vaiheessa on ld-
hinnii arvailujen varassa, mis-
sd mddrin toimenpiteet voivat
lykiitii eliikkeelle siirtSrmistd.
Siksi kiintoisa tieto olisi, kuin-
ka paljon keskimdirdisen
eldkkeellesiirtymisiiin tulisi
nousta, jotta toirnenpiteet ei-
vdt olisi kustannuksia lisdd-
vid. Komitean arvion mukaan
karbtuman korottaminen esi-
merkiksi TEL:ssa ei aiheut-
taisi lisdkustannuksia, jos
eldkkeelle siirtyminen lyk-
kdiintyisi noin seitsemdlld
kuukaudella. Yrittiijiieliikela-
eissa vastaava aika olisi noin
kaksinkertainen.

Takuueldkkeen osalta laskel-
mat pddtyvdt siihen, ettii ta-
kuuelSkeoikeuden saaneiden
tulisi pidentdii tyontekoaan
noin 1 - 1,5 vuodella, jotta j[r-
jestely olisi yksilotasolla kus-
tannusneutraali. Koko pal-
kansaajavd.est6ssS tiimd saat-
taisi merkitti t5r6ssiioloajan pi-
dentdmistii keskimddrin vain
noin puolella kuukaudella,
mutta arrion oikeellisuus riip
puu ratkaisevasti siit6, missd
rniidrin takuueliikemahdolli-
suutta tultaisiin kdyttdmddn.r

ARTO LAESVUORI
Eldheturuakeskuhsen
suunnitteluosaston
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Kansalaiset sosiaaliturvasta:

aa aa

TARKEIMIUAT KOHTEET
TYOIATER\MYS

Eldketurvakeskus on tehnyt
suppean tutkimuksen kansa-
laisten sosiaaliturvaa koske-
vista mielipiteistii. Aineisto
kerdttiin henkildkohtaisilla
haastatteluilla Suomen Gallu-
pin Omnibus-tutkimuksen
yhteydess?i. Vastaajina oli 500
henke6, jotka edustavat Suo'
men 15 vuotta tiiyttiinyftii vii-
esto5.

Mielipiteet
tutkimuksen
kohteena
Eldketurvakeskus on tutkinut
sosiaaliturvaa koskevia mieli-
piteitii muutarnan kerran ai-
kaisernminkin, ei tosin kovin
tihedsti. Ensisijaisena kiinnos-
tuksen kohteena aikaisem-
missa tutkimuksissa on kui-
tenkin ollut kansalaisten tie-
dontaso.

Sosiaaliturvaa koskewia mieli-
piteitd tai asenteita on tutkittu
myos monella muulla taholla.
Muun muassa sosiaali- ja ter-
veysministeri6, Suomen Gal-
lup ja T!6eliikelaitosten Liitto
ovat tehneet tai teettdneet
omia tutkirnuksiaan tdltd alu-
eelta.

Ahkera rnielipiteiden mittailu
ei tosin ole tuottanut vastaa-
vaa tiedon lis6iintymistii. Syy-
nd on se, ettii tutkimukset on
tehty toinen toisistaan riip-
pumattornasti eivdtkd kysy-
mykset yleensd ole kesken6dn
vertailukelpoisia (poikkeukse-
na Hannu Uusitalon Gallupil-
le tekemii tutkimussarja).

Tdllii tavalla toteutetut tutki-
mukset antavat parhaimmil-
laan poikkileikkauskuvan sii-
t6, mit6 ihmiset ajattelevat
miitiriityllii hetkellii, kun asioi-
ta kysytdiin mddriitylld tavalla.

Eldketurvakeskuksen timiin-
kertainen mielipidetutkimus
onkin oikeastaan tarkoitettu
tutkirnussarjan ldht6kohdak-
si. Siinii vastaajille esitettiin
suppea kysymyssarja, joka

o
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N.ykyisin palkktr niiYt-
tiiii taas olcvttn ihmi-
sille tiilkeiimpiiii kuin
val)aa-aiker. Valta-
enc'mmis tti haluau stii-
hrft iiii nvkyisen sosiaa-
liturwern tason tai jopa
parantaer site. Tyotto-
myy(len torjuntaa jtr
terweydenhoitoa pidc-
triiin sosieralipoli tiikan
tiirkeimpinii kohtei-
na. Illiikctttrwitkesktts
tutki kans:tlaistcn
miclipilcitii sosiaali-
ttrrwersta.
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voidaan sellaisenaan uusia
verraten tihedsti, esimerkiksi
kahden vuoden viilein.Tiilld
tavalla pyritddn saamaan ku-
vaa rnielipideilmaston kehi-
tyksestd pitkiitlti tiihtdirnelld.

THrkeintd on
terweys ja ty6
Vastaajien enernrnisto, 52 pro-
senttia, oli sitd rnieltd, ettdjul-
kinen varainkiiytt6 sosiaali-
poliittisiin tarkoituksiin on
nylgriselld6n sopivaa. 15 pro-
senttia vastaajista olisi halun-
nut wielS lisiittikin sit5.

Vastaajia pyydettiin haarukoi-
maan annetuista vaihtoeh-
doista tiirkeimmdt sosiaalipo-
liittiset varainkdSrt6n kohteet.
Vaihtoehtoja oli 11 ja vas-
taajaa p54zdettiin nimedmidn
tiirkein ja toiseksi tdrkein.

Kolrne aluetta erottuu priori-
teettijiirjestyksessd selvdsti
muita tdrkedmmiksi: tervey-
den- ja sairaanhoito (tdrkein
22 % + toiseksi trirkein 15 %),
ty6tt6myyden torjunta
(23 %+ 13 %) ja lapsiperheiden
tukeminen (LB %+ L3 %).

ElSkeasiat jiiiiviit tdrkeysjiir-
jestyksessd huomattavan aI-
haiselle sijalle. Kansaneldkkei-
tii piti tdrkeimpinii seitsernrin
ja ty6eldkkeitti viisi prosenttia
vastaajista.

Eldkejdrjestelmdn kannalta
katsottuna tulos lienee myon-
teinen. Se ei ainakaan osoita
voimakasta tyfiymiittomyyt-
td jdrjestelmdd kohtaan.

Kuriositeettina voidaan tode-
ta, ett6. alkoholipolitiikka, joka
julkisuudessa on paljon esillii,
sai taakseen vain 0,5 prosent-
tia vastaajista ja tdrkeysjtir-
jestyksessd viimeisen sijan.

TlrSrtyviiisyys
eldkejiirjestelm66n
Ihmiset ndyttiivrit olevan var-
sin kiinnostuneita eldkeasiois-
ta. Periiti kaksi kolrnasosaa
vastaajista ilrnoitti olevansa
niistd kiinnostunut. Vdhdn tai
ei lainkaan kiinnostuneita oli
neljdnnes.

Muiden tutkimusten perus-
teella tiedetiiiin, ettd esimer-
kiksi politiikkaan osoittaa
sddnnonmukaisesti kiinnos-
tusta vain noin puolet vdes-
t6st6.
Naiset ovat eldkeasioista kiin-
nostuneempia kuin miehet.
Kiinnostuneisuuden huippu
ndkyy odotusten mukaisesti
ikdluokassa 50 - 64 -vuotiaat.
Toisaalta my6s vanhuuseliike.
ldiset ovat tavallista kiinnos-
tuneempia eld.kkeistA. Kiin-
nostus niiyft riri lisiiiin\rvdn an-
siotulojen noustessa.

Yleistii asennoitumista ty6elii-
keturvaan mitattiin kysyrnyk-
sellii: "Onko tyoeliikejdrjestel-
m?i jo mielestdnne kunnossa
vai tarvitseeko se rnuutoksia
jossain suhteessa?". Vastauk-
set jakautuivat kahtia. Vajaa
puolet (45 %) vastaajista katsoi
jiirjestelrndn olevan kunnossa
kun taas 50 prosenttia oli sitii
rnieltii, ettd j rirjestelmd kaipaa
rnuutoksia.

Tdst:i ei vielii voi piiiitellii ih-
misten tyytyviiisyyftti tai tyy-
tyrn iitt6 myyttii j iirj e stelrniiiin,
koska haluttujen rnuutosten
suuntaa tai laatua ei tdsmen-
netty.

Kuitenkin 58 prosenttia vas-
taajista arvelee selvidvdnsd ta-
Ioudellisesti hy'vin eldkkeel-
Iiiiin. 32 prosenttia ennakoi ta-
loudellisia vaikeuksia eldkeai-
kanaan.

Tdmtin kanssa johdonmukai-
sesti suunnilleen puolet vas-
taajista haluaisi stiilyttiiii ny-
lqrisen eldketason. Tdssii suh-
teessa ei siis ndytd vallitsevan
mitenkddn korostunutta
muutospainetta.

VanhuuselSkkeisiin ihrniset
kuitenkin suhtautuvat toisin
kuin muihin eliikelajeihin.
Kaksi kolmasosaa vastaajista
haluaisikorottaa niit6. Sama-
ten ldhes puolet (46 %) vastaa-jista seiilyttdisi tyrikyvytt6-
myyseldkkeen ja yksil6llisen
varhaiselSkkeen saamisen eh-
dot nykyiselkidn. 28 prosent-
tia haluaisi lieventiiii ja 15 pro-
senttia tiukentaa niitii.

Selvd enemmisto eri ikti- ja
sukupuoliryhmiss ii hyvdksyy
ansaintaeldkkeen periaatteen.
Naiset ovat siihen niihden jon-
kin verran kriittisempiii kuin
rniehet. Sosiaaliryhmistii
my6nteisimpiS ovat toirni-
henkilot ja kielteisimpiii yrit-
tejet.

Palkankorotus
houkuttelee
enerTrrnan
kuin vapaa-aika
Palkansaajilta tiedusteltiin,
minkiilaisia uudistuksia he
mieluiten ottaisivat vastaan,
jos ty6nantajapuoli tarjoutui-
si rahoittamaan ne.

Vastaajat ndyttdvdt olevan
eniten kiinnostuneita palkan-
korotuksesta (42 %). Eliikeiiin
alentamista kannatti neljtin-
nes vastaajista. Tlr6ajan lyhen-
tdminen ja el?ikkeiden koro-
tus saivat huornattavasti vd-
hemmdn suosiota.

Tulos poikkeaa jonkin verran
viime vuosina tehdyistii vas-
taavanlaisista tutkimuksista,
joissa vapaa-ajan arvostus on
korostunut. Nyt niiyttdii siltii,
ettii palkankorotuslinja olisi
taas lisdnnyt suosiotaan. T\r-
los riippuu kuitenkin niin pal-
jon vastaajille tarjotuista vaih-
toehdoista, ettd on uskallettua
esittiiS kovin vahvoja tulkinto-
ja kehityksen suunnasta.

Sen sijaan paine eldkeidn
alentamiseen vaikuttaa kiu-
sallisen voimakkaalta, kun
otetaan huornioon, ettd suo-
malaisten eldkehalukkuus on
jo nyt koettu vastuullisilla ta-
hoilla ongelmalliseksi.

IUSSI VANAMO
Eliikettruaheskuhsen
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Kuvankisittely siirtiiii
eldkeasiakirj oj en j a tie-
tojen arkistoinnin s[h-
k6iseen aikaan. Siinii
kiisitelliiiin papereiden
sijasta sdhktiisessd
rnuodossa olevia asia-
kirjakopioita. Ehtoja
kiiytt<icinotolle kuiten-
kin on: optisella levyllii
tietojen pitiiii pysye
rnuutturnattornina ja
s iiilyii tyoeliikej iirj e stel-
rndn vaatirnan arkis-
tointiajan. Myos kopi-
on pit66 vastata alkupe'
r5isti asiakirj
vdn hyvin.

aa riittii-

aa

Tii5ltd tieto edelleen siirretSdn
ns. optiselle levylle, jossa tie-
toa siiilytetdiin.

Optiselta lelyltd tieto voidaan
tarvittaessa siirtiiii takaisin tie
tokoneen kuvaruudulle luetta-
vaksi. Se voidaan myds tulos-
taa paperille alkuperdistd
asiakirjaa vastaavaan muo-
toon.

Perusajatus kuvankiisittelyssii
ja mikrofilmauksessa on sa-
ma. Kurnrnassakin menetel-
mdssd alkuperdinen asiakirja
kuvataan ja kuvauksen perus-
teella syntynyt kopio voidaan
saattaa alkuperdistd asiakirjaa
vastaavaan rnuotoon - vain
tekniikka on erilainen.

Kuvankdsittelyn kiiyttornah-
dollisuudet ovat mikrofil-
mausta laajemmat. Kuvankd-
sittely soveltuu Paitsi arkis-
tointiin myos toimistotoiden
hoitamiseen. Tiill6in kiisitel-
liidn papereiden sijasta optisel-
le levylle siirrettyjii stihkdises-
sd muodossa olevia asiakirja-
kopioita. Siihk6isessd muodos-
sa oleva kuva voidaan myos
siirt?iii linjaa pitkin muualle
kdsiteltdviiksi.

Ohjeet rajoittavat
kuvankdsittelyii
Eldkeasiakirjojen ja tietojen
siiilyttdmisestd annettiin
siiiinn6kset 1.5. 1978 voimaan-
tulleilla ty6eldkeasetusten
muutoksilla. Ndiden vieldkin
voimassa olevien sddnn6sten
mukaan eliikelaitoksen tulee
siiilyftiiii eldketurvan jiirjestii-
miseen tai eldkeasiaan liitlY-
viit asiakirjat siten kuin Eld-
keturvakeskus sosiaali- ja ter-
veysministeri6n antarnien
yleisohjeiden mukaantar-
kemmin miiiiriid.

ty6eliikej iirjestelmdn asiakir-
joille.

Eliikelaitosten ja
El6keturvakeskuksen
kiiy.tiintd
Eldkelaitokset eivdt ole otta-
neet kdytt66n rnikrofilmausta
alkuperdisten asiakirjojen tal-
tiointimuotona siini laajuu-
dessa kuin yleiskirjettii 20l79
laadittaessa otaksuttiin. Mik-
rofilmausta pidetddn epdkdy-
tlinndllisend muun rnuassa
siksi, ettd asiakirjojen yhdistii-
minen mikrofilmauksessa on
hankalaa silloin, kun sarnaan
tyonantajaan tai henkiloon
kohdistuva asiakirj arnateriaa-
li kasvaa.

Eldketurvakeskuksessa mik-
rofilmataan asiakaskirjeen-
vaihdon asiakirjat. Lisdksi
neuvonta- j a valvontaosastolla
mikrofilmataan kaikki YEL-
asioihin liit$/ve asiakirjama-
teriaali ja liihiaikoina aloite-
taan myos TELvalvonta-asia-
kirjojen mikrokuvaus.

Kuvankdsittely
soveltuisi
toirnistorutiineihin
Kuvankdsittelystd on mahdol-
lista kehittdd tyoeleikejiirjestel-
miiti palveleva tietojenkdsitte-
lyrnenetelrnd seuraavasti:
Asiakirjat luetaan optiselle le
wylle heti, kun ne ovat saapu-
neet eldkelaitokseen. KSsitte-
lyn alkaessa asiakirjat saa-
daan nopeasti siirretyksi opti-
selta levyltS kuvaruudulle, jol-
ta ne voidaan tarpeen mu-
kaan siirtiid sdhkoisesti kaaPe-
leita pitkin my6s muualle esi-
merkiksi toiseen eldkelaitok-
seen kdsiteltiviiksi. Asiakirjo-
ien arkistointi on tuIlut hoide-
iuksi silloin, kuntiedot on siir-
retty optiselle levYlle.

KuvankdsittelYmenettelY so-
veltuu siis sekd toimistorutii-
nien hoitarniseen ettd arkis-
tointiin. Tiimiin kaiken seu-
rauksena my6s eliikelaitosten
sekii elSkelaitosten ja muutok-
senhakuasteiden vdlinen Yh-
teisty6 nopeutuisi ja helPot-
tuisi nykyisestd.

I(UVAIII(ASITTELYm
ARKISTOIW

Eldketurvakeskuksessa on
valmistunut selvitys kuvankd-
sittelyn juridiikasta. Eldketur-
vakeskuksen ja eliikelaitosten
edustajista koostuneen tY6-
ryhmiin tehtiivtind oli selvit-
tdd, voidaanko kuvankdsitte-
ly.rnenetelmtillS syntywdd asia-
kirjaa k5yttee alkuperdisen
asemasta tyoeliikejiirjestel-
mdss6.

Ryhrndn oli tarkoitus selvittiiii
rny6s, onko tiillaista korvaa-
vaa asiakirjaa mahdollisuus
kayft ae ty6eliikejiirjestelmdn
muutoksenhakuasteissa. Li-
siiksi ty6ryhmin tuli ottaa
kantaa siihen, onko kuvan-
kdsittel;.rnenetelrndllii synty-
vd asiakirja arkistointikelpoi-
nen.

Mitd on
kuvankdsittely?
Optinen tiedonhallintaj iirjes-
telmii eli kuvankdsittely on la-
ser-tekniikalla toimiva mene-
telmii, jossa alkuperdisen asia-
kirjan kuvia kdsitelltiiin digi-
taalisessa muodossa. Asiakirja
kuvataan kuvauslaitteella
(skannerilla) tietokoneen
magneettilevylle muistiin.

Sosiaali- ja terveysministeri6
antoi asiasta yleisohjeet
8.72.797 B ja Eldketurvakeskus
15.8.1979 tarkemmat ohjeet
yleiskirjeelle 20/79. Tiissd
yleiskirjeessd on ohjeet tekni-
sistij, menetelmistd, joita voi-
daan kdyttdd tietojen taltioin-
nissa, Samoin yleiskirjeessii
on siiilytysaikavaatirnukset
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Kuvankiisittell.n etuihin kuu-
luvat my6s optisen lernm suu-
ri tallennuskapasiteetti. Esi-
merkiksi yhdelle gigatavun
optiselle levylle mahtuu noin
20 000 A4-kokoista asiakirjaa.
Tekniikan nopean edistyrni-
sen my6tii ler,yjen tallennus-
kapasiteetti on edelleen kasva-
massa.

Optisten lewfr en sdily'v14rdes-
td ei ole suomalaisia standar-
deja. Niiden sdilyvyyttd ei
myoskdiin ole tutkittu Suo-
rnessa. Tallennustapaa sekd
5.25 tuurnan levyn kokoa kos-
keva kansainvdlinen ISO:n
standardi on sen sijaan ole-
rrlassa.

Keskeisirnrndt asiat kuvankd-
sittelyn etujaja haittoja arvioi-
taessa ovat se, kuinka tallen-
nettu asiakirja vastaa rnuodol-
taan alkuperiiistd asiakirjaa ja
se, kuinka kauan tieto siilyy
optisella levyllii.

Suurimpien laitetoimittajien
kuvankdsittel5,.rnenetelmdt
ovat niin kehittyneitii, ettd
menetelmdlld aikaansaatu ko-
pio vastaa muodoltaan ja erot-
tuvuudeltaan riitttivdssd miid-
rin alkuperdistd asiakirjaa. Ta-
so on vdhintddn sama kuin
mikrofilmikopion.

Jotkut laitteistojen toirnittaj at
lupaavat optiselle levylle vie-
dyn tiedon sdilyvAn lewylld
vdhintiidn 10 vuotta. |otkutlaitteistotoimittajat takaavat
tiedon sdilyviin tdtd pidem-
mdnkin ajan, rnutta eiyleensd
yli 50 wuotta.

Ongelrnana
tiedon siiilyryys
Kuvankdsittelymenetelrndllii
tehty asiakirjakopio vastaa
muotonsa puolesta riittiiviissii
mtiiirin alkuperdistd asiakir-
jaa. Ongelmana voidaan pitdd
sitii, ettd laitteistotoimittajat
eivdt tiinii ptiivdnd takaa tie-
don siilywdn optisella lerylld
kuin 10-50 vuotta. Tdrnd aika
ei useassa tapauksessa ole riit-
tdvd ty6eliikejiirjestelmdn
asiakirjojen pitkiin sdilytys-
aikavaatimuksiin.

Tdrnd ongelma on kuitenkin
mahdollista ohittaa siten, ettd
optiselle lelylle tallennettu
tieto kopioidaan uudelle opti-
selle lewylle ennen kuin tieto
mahdollisesti hAviiiii vanhalta
levyltd. Kopioimisvdli voisi
laitteistovalmistajien antamat

takuut huomioon ottaen olla
esirnerkiksi 10 r,.uotta. Tdllii
tavoin tiedon sd.il5n4r;rsaikaa
voidaan lisdtd niin paljon, ettii
Eldketurwakeskuksen yleiskir-
jeessd 20l79 tiedon siiilyftiimi-
selle asetetut vaatimukset voi-
daan tdyttdd. Kopiointi (luke
minen ja uudelleenkirjoitus)
on tietojenkrisittelyssd tavan-
ornainen prosessi.

On huomattava, ettd on mah-
dollista, ettei tdllaista kopioin-
tia endd tulevaisuudessa tarvi-
ta. Ndin silloin, jos saadaan
kehitetyksi materiaali ja rne-
netelmd, jolla tieto siiilyy sa-
malla optisella levylld yhtd.
kauan kuin esimerkiksi mik-
rofilmillti.

Valtionhallinnossa kuvankd-
sittely ei ole sisdasianrninis-
terion ulkomaalaiskeskusta
lukuunottamatta vield kiiytos-
sd. Ulkornaalaiskeskuksessa
kuvankSsittelyii kd.ytetddn Iu-
pakiisittelyssd tyonkulun hal-
lintaj drjestelmdnii. Se otettiin
kiiytt66n 1.10.1990.

Yksityisissd yrityksissd on ku-
vankdsittely muuhun kuin ar-
kistointiin vasta kokeiluas-
teella.

T!6ryhrnii hyviiksyisi
kuvankdsittelyn
Tludryhmd hywtiksyisi kuvan-
kdsittel5m ETK-j drjestelmdssd
taltiointimenetelmiiksi. Tiil-
loin kuvattu asiakirja vastaisi
alkuperdistii asiakirjaa sa-
moin kuin rnikrofilrnattu
asiakirja nykyisin vastaa al-
kuperdistd asiakirjaa.

T!6ryhmiin mielesti my6s jo
ennen kuvankdsittelymene-
telmdn kdytt6onottoa fyysi-
seen arkistoon arkistoidut
asiakirjat voidaan tarvittaessa
taltioida optiselle lewylle.
My6s tdlloin kuvatut asiakir-
jut vastaisivat alkupertiisiii
asiakirjoja.

Tloryhrnd on raportissaan
luetellut ehdot, joiden perus-
teella kuvankdsittely voidaan
hyviiksyii taltiointimenetel-
miiksi. Ehtona tulisi muun
muassa olla, ettd tiedon talti-
ointiin kiiytetiiiin tekniikkaa,
jolla estetdSn tietojen poista-
minen tai muuttarninen opti-
selta levylt5. Samoin asiakirja
on kopioitava uudelle opti-
selle levylle vdhintddn 10 vuo-
den vdlein niin, ettii tdytet66n
Eldketurvakeskuksen vleis-

kirjeessii 20/79 asetetut vaati-
mukset asiakirjojen siiilyttii-
misestd.

Nykyisin eldkelautakunnalle
ja vakuutusoikeudelle on toi-
mitettava tiet5rt asiakirjat al-
kuperdisind. Ty6ryhmd on
ty6skentel5,.nsd yhteydessii
selvittiinyt muutoksenhaku-
asteiden kannan kuvankdsit-
telyrnenetelmdn kdyttd6not-
toon. Eldkelautakunta ja va-
kuutusoikeus katsovat, ettd
kuvankdsittell'rnenetelmd so-
veltuu ETK-jdrjestelrndLssd' al-
kuperdistii asiakirjaa konraa-
vaksi taltiointimenetelmdksi.

Tiet5rt asiakirjat on kuitenkin
aina toirnitettava alkuperdi-
send eldkelautakunnalle ja va-
kuutusoikeudelle. Esimerkik-
si vakuutusoikeus edellyttiiS,
ettd sielld arkistoitavat asiakir-
jat toirnitetaan sinne alkupe-
riiisind.

Yleiskirjettd
tdydennettiivd
Kuvankds ittel5,.rnenettely eld-
kelaitoksissa on ty6ryhmdn
mielestd jdrkevdd ottaa laa-
jemmin kiiytt66n vasta senjdl-
keen kun Eldketurvakeskus
on hyvdksynyt tdll6 rnenetel-
mdlld aikaansaadun kopion
vastaarnaan alkuperdistd asia-
kirjaa. Tdlloin menettelystd
on eniten hy6ty?i eldkelaitok-
sille.

Kdytdnnossd aiotaan toirnia
niin, ettd Eldketurvakeskus
tdydentiid yleiskirjettdi\n 20 /
79. Tiille tdydennyksellii ku-
vankds ittelymenettely hyviik-
sy'tddn mikrofilmauksen ohel-
la asiakirjojen ja tietojen tal-
lennustavaksi.

Jos ETK-jiirjestelmissd siirry-
tddn kuvankdsittelylm, on tar-
koituksenmukaista saada ai-
kaan tietoliikenneverkko, jol-
la el6kelaitokset ja rnuutok-
senhakuasteet pddsevdt keske-
niiiin yhteyteen kuvankdsit-
telylaitteistolla. Tdmiin vuoksi
on perusteltua, ettd tuolloin
hankitaan laitteistot, jotka
ovat keskenddn yhteensopi-
via. My6s alan puutteellinen
standardointi edelll'ttiiii yh-
teensopivien laitteistojen han-
kintaa. r

MARKKU SIRVIO
Ekikehu'uakeskuhsen

n etn onta- j a u alu ont ao s aston
apul ai s o s a st op riiillikhi)
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EldkeS arnp o edelltiktivij ti:

A,SIAKIRIAT MAPEISTA
TI ETO KOI\TE EN UI ]M EI\III\T

EltikeSarnrnon tavoit-
teena on siifist6ii tule
vaisuudessa perdti vii-
dennes asiakirjojen
kiisittelyn aiemrnin
vaatimasta ty6stti ja
sen my6td my6s kus-
tannuksista. Yhtiri on
ensimmfiinen suoma-
lainen vakuutusyrit5rs,joka on vien5rt osarl
asiakirjoistaan rnappi-
hyllyistti tietokoneen
uumeniin.

YEl-h(rsittelijti Marina Patri-
hnisen pdgtuillii on kohsi ntiyt
tintii. &nnemmalta nrudulta
aoi katsella kahta asiakirjaa
h.erralla Paperipirwt pdyddn-
hulmilta oa at hadntm.e e t.

Asiakirjojen kisittely nliytto-
p66tteen avulla helpottaa tyo-
rutiineja ja parantaa palvelua,
vakuuttaa kehittdmispee[ik-
k6 Leena Lahdenperd El6ke-
Sarnrnosta.

Uuden teknologian esiin-
marssi alkoi varsinaisesti op
tisten levyjen tultua rnarkki-
noille. Sen avulla voitiin vih-
doin tallentaa taloudellisesti
suuriakin rniiiiriii teksti6, piir-
roksia tai valokuvia tietoko-
neella kdsiteltiivddn rnuotoon.

Eldke.Samrnon rnielenkiinto
uuteen kuvanlukutekniik-
kaan virisi haettaessa ratkai-
sua kasvavien arkistojen tila-
ja kustannusongelmiin. My6s
asiakaspalvelun ja \rdtapojen
kehittdrninen viiiklgriv6t rnie.
lessd.

-Meid6n vakuutuskorvauksia
koskeva arkisto on tdtd nykyA
reilusti yli puolen hyllykilo-
metrin miltainen ja kasvaisi
vanhalla toimintatavalla noin
50 metrin vuosivauhdilla, ku-
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vailee Leena Lahdenperd.
Irnage - kuvankdsittel$drjes-
tehni otettiin EldkeSammos-
sa kiiytt6on viime vuoden
syyskuun lopussa. Liikkeelle
l6hdettiin varovasti, "pienin
askelin", kuten Leena Lahden-
pera' asian ilmaisee.

Aloituskohteeksi valittiin yrit-
tiijiieliikkeet, koska niiden kd-
sittelyssd kulkee vdhiten pape
ria eikii tyomiidriikii6n ole
kaikkein suurimpia.

Runsaan neljdn kuukauden
kiiyt6n jdlkeen jo yli 12 000
YELvakuutusta on siirretty
elektroniseen muistiin tieto
koneen maglreettilevylle.

-Se on noin puolet meiddn
koko jatkuvasta YELvakuu-
tuskannasta, laskeskelee Lee
na Lahdenperd.

-Asiakkaan kannalta paran-
nus on ollut rnelkoinen. Kisit-
tely on nopeutunut kun asia-
paperit eivit ole ainoastaan
yhden toirnihenkilon p6ydiil-
le.



Nyt kuka tahansa yhdestitois-
ta YELkisittelijdstd voi hakea
asiakirjat nd5rttoruudulleen
sy6ttimilld omaan konee-
seensa asiakkaan henkilotun-
nuksen.

Asiakkaiden pallottelu kisitte.
lijatte toiselle sarnoin kuin
takaisinsoitot ovat jdiineet
pois. Asiakas voidaan nyt pal-
vella yhden puhelinsoiton ku-
luessa.

Palvelu on lahdenperdn mie-
lestii oleellisesti parantunut
samalla kun tyo on monipuo-
listunut.

Kelrfto laajenee
Yrittdjdeldkkeisiin liittyvie
vanhoja asiakirjoja syotetddnjatkuvasti jdrjestelmdSn si-
s66n. Tavoitteena on saada
asiakkaiden koko "vakuutus-
historia" tallennetuksi sihkoi-
seen arkistoon mahdollisim-
man pian. Ty6Ue onkin mel-
koinen kiire, sillS YEL:n pii-
rissd s5mtyy koko ajan my6s
uusia aanelosia 50 000 asiakir-
jan vuosivauhdilla.

Kuvankiisittelyteknol o gian
kiiytt66notto etenee yhti6ssd
ripeEd vauhtia. ]o kuluvan
vuoden huhtikuussa siihen
tulevat mukaan koryaustuo.
tannosta vanhuuseldkkeet.
Syyskuussa vuorossa ovat per-
he- ja tyott6myyseliikkeet.

-Loppuvuodesta saamme mu-
kaan loputkin eli ty6kyvyt-
t6myyselSkkeet, jotka ovat kii-
sittelyrutiiniltaan kaikkein

tyoliiimmiit, Lahdenperd ker-
too yhtionsii suunnitelmista.

Ensi vuodenvaihteessa Eliike-
Sarnmossa ty6skentelee jo
noin 80 vakuutuskisittelijiiii
sdhk6iseen arkistoon tallen-
nettuj en asiakirjojen parissa.

Viirneisinti
tekniikkaa
ElSke.Sammon asiakirjanhal-
linnan teknisen ratkaisun 5rti-mend on verkkopalvelijana
toimiva IBM:n AS/400 -kes-
kusyksikko ja liihiverkoksi sii-
hen lgrtket5rt PS/2-tyoasernat
valmisohjelrnistoineen.

Verkkopalvelin on asiakirjo-
jen elektroninen varasto, jois-
ta "kansiot" saadaan \roase-rnille kdsittelylm.

|drjestelrnii edellytt?iii kehitry-
neinti tietotekniikkaa. Graafi-
nen kdytto5rrnpdristo eli OS/2-
\r6asemat ovat siksi tarpeen.
Iokaisella kiisittelijiillii on poy-
diilliidn kaksi ndytintii. Toinen
on tavallisessa pddtekiiyt6ssS,
mutta toiselta voidaan katsel-
la yhtdaikaa kahta ArLkokoista
asiakirjaa.

"Kansiot" kisitelliiin siis tyo.
asernassa, josta on lisdksi suo.
ra yhteys TKP:n IM$jii{estel-
mdn sovelluksiin.

Paperikopioina yhtio6n tuo-
daan ainoastaan Eliiketurva-
keskuksen t5r6suhderekiste-
rin tietoja. Esimerkiksi vireil-
ldolorekisteriin Eldke-Sarn-
mosta ei piiiistii suoraan, ja sen
tiedot ovat kuitenkin viiltt6-
mdtt6rniii.

Kokernukset
myonteisiS,
keyttd helppoa
Uudesta tekniikasta saadut
kokemukset ovat olleet enim-
mdkseen myonteisid. Nor-
maaleja alkuvaikeuksia lu-
kuunottamatta jdrj estelmii on
toiminut hyvin, eikii hiiirioitii
ole juuri ollut.

luonnollisesti, ettii alkuun
p?i6st56n joustavasti. Veki
kiivi mikrotietokoneiden k6y-
t6n peruskurssit ja sen piiille
opiskeltiin viel6 pari piiiviiii
tekstinkdsittelyS. Kuvankiisit-
tellm tekniset taidot hanki-
taankin sitten "vierihoitona"
pitemmille ehtineiden kolle.
gojen siipien suojassa omalla
osastolla.

Toteutus
suunniteltava
huolella
-Kayft6 ei ole vaikeaa. Graafi-
sen kiiyttiijiiliittymiin ohjaa-
rninen hiiren avulla epiiilytti
aluksi, mutta kaikki oppivat
senkin nopeasti, vakuuttaa
Lahdenpe16.

Kaiken takaa l6ytyy huolelli-
sesti suunniteltu toteutuspro-
jelcti. T6iden eri kulkuvaiheet
rnietittiin yhdessd kiiyftiijien
kanssa. Myos tyoasernien er-
gonomiaan haettiin uusia rat-
kaisuja, sill6 kdsittelijiit ovat
entistd enemmdn kuvaruutu-
jensa ddress6.

Myds elektronisen arkistoin-
nin juridinen puoli tarkistet-
tiin. Oli saatava selville hyvik-
sytiiiink6 sdhk6isten asiakirjo-
jen kopiot virallisiksi.

]uridiikkaa setvittiin my6s ko-
ko ty6eliikej?irjestelmdii sil-
miillii pitden. ElAketurvakes-
kuksen ty6ryhmd pdiityikin
suosittelemaan skannattujen
asiakirjojen hyviksymisti sel-
laisenaan, kunhan niiden siii-
lyminen rnuuttamattomina
turvataan riittdvdn pitkiiksi
ajaksi.

Paperittornaan
toirnistoon?
Tietojen tallentaminen tieto
koneen uumeniin rnagrreet-
tilevylle vaatii valtavasti rnuis-
titilaa ja on sentiihden kallista.
|atkossa tiedot varastoidaan-
kin ilman muuta optiselle le.
vylle laser-tekniikan avulla.

-Tietojen haku optiselta levyl-
ti on hiukkasen hitaarnpaa,
mutta siihen me joka tapauk-
sessa siirrytdiin, vakuuttaa
Leena LahdenperS.

Muista eliikelaitoksista LEL ja
MEI/. ovat olleet kiinnostu-
neita ElSke-Sammon kokei-
luista. My6s Eliike.Varmassa
kokeillaan kev?iiin aikana vas-
taavaa jirjestelmiid.

siis viihitellen vapauturnassa
hyllykilometreitt6in kallista
arkistotilaa tehokkaarnpaan
kiiyn66n.

Paperiton toirnisto ldhenee as-
kel askeleelta. r

Tehsti; Jonho Moilanen

t

@

Koulutuksella varmistettiin Eldkelaitosten kellareista on
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VARryNSWOUTUSVAKIIW
Varhaiskuntoutus ote-
taan rnukaan eliikelai-
tosten toirnintaan tii-
miin vuoden alusta lu-
kien. Pdiitos perustuu
tytiel iikej 6rj e stel rnd s-
sii kiynniss6 olevaan
varhaiskuntoutusko-
keiluun, josta on saatu
ensirnrniisid tutki-
rnustuloksia ja kiiy-
tiinndn kokemuksia.
Varhaiskuntoutus nousi tSro
el6kejiirjestelrnissd kiinnos-
tuksen kohteeksi 1980-luvun
lopulla. Sen seurauksena pe'
rustettiin TELA:n toimesta en-
nakkokuntoutusty6ryhmii, jo
ka asetti puolestaan kiiytiin-
non t6ihin toisen ty6ryhmiin,
varhaiskuntoutuskokeilun
seurantaryhmdn. Tavoitteena
oli aloittaa varhaiskuntoutus-
toiminta tyoeldkejiirjestel-
mdssd aluksi kokeilurnielessd.
Kokeiluprojektin mukainen
toiminta aloitettiin vuoden
1990 alusta,ja sejatkui aluksi
vuoden 1991 toukokuun puo-
livSliin.

Alkuvaiheessa projektiin tuli-
vat mukaan Eliike.Sampo, Eld-
ke.Varma, Ilmarinen ja LEL
T!6eldkekassa. Kokeilun lop
puvaiheissa liittyiviit seuran-
taryhmiiin my6s Kansa ja Ta-
piola, mutta ndistiiyhti6isti ei
ehditty saamaan mukaan ko-
keilumateriaalia. Kokeilun
tarkoituksena on ollut selvit-
t6ii varhaiskuntoutuksen tar-
vetta ja mahdollisuuksia sekii
ty6eliikejiirjestelmin roolia
tissd toiminnassa.

Kertynyt aineisto
Tdhin mennessd analysoitu
aineisto on ajalta 1.1.1990 -
15.5.1991. Se kisitt66 264 use-
an eri yrityksen palveluksessa
olevaa TELvakuutettua, joi-
hin kohdistuneita kuntoutus-
toimenpiteitii oli 505. LEL-
ty6ntekijditii on mukana 100,
ja heihin kohdistuneita kun-
toutustoimenpiteitii 107. Tie-
toja keriittiin sekdL kuntoutus-
asiakkaiden taustasta ettd itse
kuntoutusprosessista. Aineis-
to kattaa erilaisia YritYksiii ja

eri arnmattirytrmiin kuuluwia
asiakkaita. Yritykset ovat pii6-
asiassa suurehkoja toimipaik-
koja, joilla on toimiva tYo-
terveyshuolto. Kuntoutus-
asiakkaina oli huomattavan
runsaasti my6s henkis6n ty6n
tekijoitii, noin viidesosa kai-
kista.

Asiakkaiden ikiij akautuma on
melko tasainen. Huomiota he'
rdttdd kuitenkin suhteellisen
idkkdiden runsas osuus. Kun
enintiidn 40-vuotiaita on run-
sas neljdnnes, yli S0-wuotiaita
on perSti kolrnannes kaikista
asiakkaista. Suhteellisen idk-
kditd kuntoutusasiakkaita on
erityisen paljon LELaineistos-
sa, jossa vanhirnpaan ikiiryh-
mddn, eli yli S5-vuotiaisiin
kuuluvia on runsas viidesosa.
Naisia on aineistossa jonkin
verran enemmin kuin mie
hie (59 A. Naisten osuus asiak-
kaista on suhteellisen suuri
erityisesti vanhemmissa ik6-
ryhrnissii.
Empiirisessi analyysisssa ol-
leen aineiston lisiiksi ovat lai-
tosten edustajat laatineet ns.
eliikelaitosraportin, joka on
s5mteesi kokeilusta saaduista
kdytdnnon kokemuksista.

Terweydentila ja oireet
Kuntoutukseen hakeutuneis-
ta runsaalla B0 Prosentilla
pdtidiagnoosi oli tuki-ja lii-
kuntaelinten sairaus tai sii-
hen liittyvit oireet. Seuraa-
valla sijalla olivat verenkierto-
elinten sairaudet ja mielenter-
veyden hdiriot. Ndiden yhtei-
nenkin osuus rajoittui kuiten-
kin tdssii aineistossa vain
muutamaan tapaukseen.

Kysyttdessd asiakkailta itsel-
tddn usein esiintyviti oireita,
mainittiin johdonmukaisesti
useimmin erilaiset lihas-ja ni-
velvaivat ja selkdkipu. Suh-
teellisen usein mainittuja oi-
reita olivat lisiiksi voimakas
visymys ja piinsdrky.
Suurin osa kuntoutusasiak-
kaista piti terveyttiiiin kohta-
laisena ennen kuntoutustoi-
menpiteitS. Tosin huonon ter-
veydentilan omaaviakin oli
noin viidesosa kaikista, ja mu-
kaan tuli rnyds joukko rnieles-

tddn ihan terveitd asiakkaita.

Kuntoutus-
toirnenpiteet
Laitosten kuntoutustoimen-
piteet jakautuivat piiiiryhmiin
seuraavasti:

TEL LEL
do/h/o

Tyotii ja
ty6olosuhteita
koskevat LS 27
Ammatilliset 25 I
Ldikinndlliset 62 64

Lriiikinniillisen kuntoutuksen
osuus on siis varsin suuri,
mutta rny6s varsinainen am-
matillinen kuntoutus saatiin
kiiyntiin kohtalaisesti. Huo-
mattakoon, ett5 kuntoutus-
muodot olivat usein piiiillek-
kdisiii, ts. yhteen henkil6on
kohdistettiin useamrnanlaisia
toimenpiteitd. Erityisesti 166-
kinnillinen kuntoutus liittYi
usein muihin toimenPitei-
siin.

T!6paikkakuntoutus oli Pro-jektisuunnitelmassa keskei-
sesti esilld. Tdllaiseen toimin-
taan ldhteminen todettiin kui-
tenkin vaikeaksi varsinkin ko-
keilun alkuvaiheissa. Eliike-
laitosraportin mukaan tdhdn
oli useita syitii. Esimerkiksi
asenteellinen vastarinta oli
eriissd tapauksissa selvdsti
havaittavissa. Toiminnan jat-
kuessa ja tiedon lisdiintYessd
pyst5rttiin kuitenkin aikaan-
saamaan yhi enemmd,n mY6s
puhtaasti arnmatillisia kun-
toutussuunnitelmia. Lisdksi
monessa yrityksessii tYojiir-
jestelyji hoidetaan YritYsten
ornien, sisdisten jdrjestelYjen
kautta ilman yhteyttd eliikelai-
toksiin, jolloin ndmii tapauk-
set eiviit aina tulleet kirjatuik-
si mukaan kuntoutukseen.

Yksityiskohtaiset
kuntoutus-
toirnenpiteet
Yksitviskohtaiset kuntoutus-
taparikset keskittyivdt kokei-
lussa selvd,sti muutamiin Piiii-kohtiin. TEL-aineiston tdr-
keimpiii yksityiskohtaisia toi-
rnenpiteitii olivat edellS rnai-

nituissa pddluokissa seuraa-
vat:

Asiakkaat
%

Tloaikajiirjestelyt I
Arnmattikoulutus 18
Eri sairausryhmien
aktivoivat kurssit 53

Ldiikinndllisen kuntoutuksen
puolelle luettu "eri sairaus-
ryhrnien aktivoivat kurssit"
on siis ollut kokeilussa varsin
suosittu toimintamuoto. Tiillii
alueella ndytt66kin olevan ta-
pahtumassa nopeaa kehitys-
td. Muita kokeilussa keytetty-
ja toimenpiteitd olivat muun
rnuassa tyopaikkakuntoutus,
erilaiset tutkirnukset ja kun-
toutuslaitoshoito. Muutamas-
sa tapauksessa oli voitu muut-
taa rny6s ty6prosessia. Ndiden
toimenpiteiden yksittiiiset
osuudet olivat kuitenkin jo
suhteellisen pieniii.

Aktivoivat kurssit ja tutki-
mukset olivat yleisid my6s
LELaineistossa.T!6td ja ty6-
olosuhteita koskevat toimen-
piteet olivat liihes yksin-
omaan ergonomisia jdrjeste-
lyjii. LEL Ty6eliikekassa to-
teutti kokeilua jossain m65rin
eri pohjalla kuin TEl-laitok-
set mm. alalle ominaisista eri-
tyisolosuhteista johtuen.

Kuntoustilanne
Melkoinen osa kuntoutustoi-
menpiteistd (43 %) oli vielii
kiynnissii aineiston keruu-
hetkellii. Ndin ollen on vaikea
sanoa mit6'In lopullista toi-
rnenpiteiden seurauksista. Jo
piiAttyneistd tapauksista oli
kuitenkin valtaosa (85 %) sel-
laisia, ettii asiakas jatkoi tyo-
tddn entisessd ty6suhteessa.
Muutkin jatkoivat yleensd
tyotiiiin sarnalla tyonantajal-
la, kun ty6ssd oli tehty erilai-
sia j?irjestelYjd.

Kuntoutustapaukset vaihteli-
vat selvdsti erilaisten tausta-
tekij6iden, kuten vakuutusYh-
ti6n, asiakkaan terveYdenti-
lan, sukupuolen ja ammatti-
ryhmdn mukaan. Jostain syys-
ti esimerkiksi lSdkinniilliset
toimenpiteet kohdistuivat
erityisesti idkkddmpiin nai-
siin ja amrnatilliset taas nuo
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rempiin miehiin. T!6jiirjeste-
lyjii tehtiin ldhinnii iiikkiidm-
pien henkil6iden kohdalla.

T!6jiirjestelyt j a ammatillinen
kuntoutus keskittyiviit erilai-
siin teollisuusamrnatteihin.
Toinen huomattavan suuri
kokeilussa mukana ollut am-
rnattiala oli kaupallinen ty6.
Mielenkiintoinen yksityis-
kohta oli se, ette erdiit m65r5-
tJrt ammattinimikkeet niiyfti
vdt olevan tihedsti edustet-
tuina aineistossa.

TVdn piirteet
Asiakkaiden tyon piirteitd kar-
toitettiin TEl-aineistossa. LEL
T!6eldkekassa teki vastaavan,
vield laaj emrnan kartoituksen
omista asiakkaistaan erik-
seen. TEl-asiakkaiden ty6lle
ominaisia piirteitS, ja toisaalta
ty6ssiipiirjiiiirnistd eniten hait-
taavat olosuhteet tai ty6vaati-
mukset ovat kuntoutusasiak-
kaiden mielestd seuraavan-
laisia (% vastanneista):
T!<in piirteet %

Kiire 91
Tarkkuusvaatirnus 85
Hyvdn muistin vaatimus 82
Itsendisyys
Hyvii tydilmapiiri
Hankalat tyoasennot

ten ty6ss6 usein esiin\rvdt
piirteet. Tdrkeimmiit haitat
liittyviit ty6ympdristdn olo-
suhteisiin, joihin tosin usein
liittyy my6s kiire ja ruumiilli-
nen rasittalrrus. Erddnlainen
vaikean tydn mallityyppi olisi
siis tdmiin mukaan hankalissa
t5roasennoissa, likaisessa tyG
ympiiristdssii kiireistd ja ra-
sittavaa tydtti tekevd ihminen.

Huomio kiintyy henkisen ra-
situksen/huonon tyoilmapii-
rin suhteellisen vaatimatto-
maan rnerkitykseen ty6ss6-
pdrjiiiimisessii. T6mdn tutki-
muksen aineisto ei liene edus-
tava otos kaikesta TELty6stii,
mutta jiittiii silti pohdittavak-
si erditd kysyrnyksid. Onko jul-
kisessa keskustelussa sitten-
kin yliarvioitu kielteiseen
suuntaan ty6paikkojen ilma-
piiriii ja sen merkitystd?

Eldkevalrnius ja
tyolyvyn
parannuskeinot
Suurin osa asiakkaista (62 %) ei
ole harkinnut eldkkeen hake-
mista. Toisaalta runsas kol-
mannes oli jo enemmdn tai
vdhernmdn taipuvaisia ajat-
telemaan myos eliikevaihto-
ehtoa. Niiistd tosin viidesosa
ilmoitti vain "eldkkeen hake-
misen kdvdisseen rnieless6",
ioten elAkettd vakavasti har-"kinneiden (9 %) ja eldkettd jo
hakeneiden (9 %) yhteinen
osuus kaikista liihenteli mYos
viidesosaa.

Kysyttiiessd keisityksid kei-
noista, joiden a'"'uIla asiakkaat
uskoivat voitavan Parantaa
heiddn tyokykyii2in, nousi ter-
veydentilaa edistdvii kuntou-
tus selvdsti ylitse muiden, ku-
ten oheisesta asetelmasta il-
menee.

LAdkinndllisen kuntoutuksen
jiilkeen saavat my6s koulutusja olosuhteiden parantami-
nen tdssd kohtalaisesti kanna-
tusta. Tloaikajiirjestelyjen
osuus jdi ylldtttivdn vdhdisek-
si.

81
/b
69

TyttkJ ryn parannuskeinot
Vastaajat

%
Terveydentilaa edistivd kuntoutus 77
Koulutus 50
tllkoisten ty6olosuhteiden parannus 27
T!6tehtiivien kevennys tai rnuutos 20
Siirtyminen toiseen ty6h6n yrityksessi 17
Siirtyrninen toiseen yritykseen Ls
T!6aikajiirjestelyt 8
|okin muu ty6n helpottarniskeino 8

Varhaiskuntoutus Projektin jatkovaiheet
1.akiintgg Kokeiluaineiston keruuta pdd-
riihiin mennessd kertyneen 5?T'idfi:f#H,#ii"5}tiedon ja kokemuksen noialla **" ^-; -^ '.;.f ^

s eu r anta ryhrn d e s itti l"i# ; P 1" :T ?.111 n-q':Sl:-\::*
vu o d en r oi uu a, "* u ." 11l1,L,ll- IAilifi "il:jtffiT:? #j:'":BXl-lista kuntoutusta alertarsun
i o1f u -tta.a tyo el ii er ii kej iirJ..' t :r- e'"X'# jI H:'#:";i 1,31fr X -

toimintaotteeu" r. i. r siir z* ii'rci tusp rosessi oli wield tdynnissd
en. TELA:n hallitus ;"ki-fi fYkYisen-aineiston ken.^rvai-
temrnin es ityks en * ; k; i * " l;ff i3; ffr"'ilt1"*"?*1",fij;pddt6ksen toiminnan aloitta- il;iil; ..iffi.r"r, kuntoutus-rnisesta' tapausten jatkoseurantaselvi-
P:idtoksen mukaisesti tvs' Laaiennetulle joukolle lii-
tilinen kuntoutus kxfrl'e? |"f*11rti]ij[iT ?i*f;ty6paikkat.ason toimenpitei- i-,fiJ-".i"itetddn ldhemmin
ll'"?#t*'l';'j",ut?i*i:lii3t3il;ffi i;il;i;,".tti;l''ite;
kuntoutusta. Kuntoutustoi- mrKa.,on Kunroutusasla.Sfll-
rnet kohdistetaan vakuutet- oen. rrlarne seurannan Paarry-
tuihin. ioilra wolcwvn6rii- essii' . samal.Ia kerdtddn .tar-
den uhka on sllvesti toa"ttl- KemP.ra treroJa myos Kunrou-
vissa, tai ty6ssiisetviytr.i;;; lY-tJ:.'T""piteiden kustan-
tukeminen on muut6in erityi- nuksrsta'
sen perusteltua. Olennaista
"., r'., ettd ty6eldk"je;j".t"L TXT^T,3-"^den kuluessa laa-
m d n ed u staj ui ". ur r i ri,r"'JiJi- l'lt,= -\1\"ilqpt":-"mtJq..l 

q.q:

-t.r.ru.' ktiynnistiimi;";,'ti- l1!^\:,:.1[3-"ti, j9k3 sis.?iltii6
liipitiimiseeh;u tet ittiili.Ll., lll?i1t*Y^Tustuloksia ja ko-
yliteistyass e 1i'ity'tur' r.u"'*. fl'r$ rtfL'"*il:13-Iii#
Kuntoutuskokeilun aikana to. tuksen.seurantaryhmd jatkaatounlnlaansa. se muunqenrrn, etta tolmrnnan onnls- rnuassa seuraa kuntoutuksentumlsen KannalTa on rarKeaa
y_r ilys t e.n . e r-n a 

" 
kti".it 

" +i ijiffiil t:.r,"T5"" 
T"";ffi L J,:Vaikka .kokeiluun sutrtaudut- ;;T;iir#; Luntoutuksen toi-trrn yrrtyKslssa perlaarressa

my6nteisesti, ei toimiTta "ri"f meen pano n kehittdmisestS'
tenl yleensii kiiyntiin ilrnan
eliikelaitoksenedustajanmyo- SIMO FORSStAvaikutusta. Toiminnan ky- Elcihetut-uaheshtthsensynndn rnah.dollisesti laajetes- ""7)iii*ruososton
9a nvkvrsestddn, se "9:Ifll iiiiiaspaiiutthakin kuntoutusresurssien lisdd-

Likaisuus, p6lyisyys 57
Uuden oppimisvaatimus 50
Henkinen rasittavuus 50
Ruumiillinen rasittavuus 47

Haittatekijiit %

Likaisuus, p6lyisyys 58
Hankalatty6asennot 37
Sekalaisethaittatekijdt 35
Kiire 33
Ruumiillinen rasitus 33
Hankala tyoaika B
Henkinen rasitus tai
Huono tydilmapiiri 7

T!6n piirteissd korostuu kiire
ja yleensd stressitekijdt. Ty6il-
mapiiri on ehkii ylliittdviin
usein hyvd. Noin joka toinen
vastaaja kokee ty6nsd henki-
sesti tai ruumiillisesti rasitta-
vaksi.

Kiinnostavaa on erityisesti se,
ettii ty6ssd pdrj66mistd eivdt
haittaakaan vdlttdmdttd eni-
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PERUSTURVA SSA
aa

VALTIO
aa

ON

Valtiopdivdj irjestykseen tu-
lee n5rt uusi kdsite: toimeen-
tulon lakisSfiLteinen perustur-
va. Esityksen tekij6iden mu-
kaan se ei pidii sisdllddn tyo-
el6kett5, kun sen sijaan esi-
merkiksi kansaneldke on tdl-
laista perusturvaa.

farruna 67
kansancclusta.jaa
Nykyisen valtiopdiviijiirjes-
tyksen mukaan voi vdhintddn
67 kansanedustajaa lyktitti jo
hyveksytyn lain seuraavien
valtiopdivien jdlkeisille val-
tiopdiville. Sii6nn6s koskee
vain tavallisia lakeja; perus-
tuslakeja varten on oma, vai-
keutettu j drj est5rksens 6.

Sddnndston alkuperdinen tar-
koitus oli lykiitti erityistii har-
kintaa vaativien esi\rsten kd-
sittelyii. Kiiytiinndssd sddnnG
ksestd on tullut oppositiolle
keino est66 lainsdiidiint6ii.
Yleensii sitii on kiiytettytulon-
jakoa koskevissa asioissa, jol-
loin taustalla ovat olleet talou-
delliset eturistiriidat.

Yleismaailmallisesti sdinnos
on poikkeuksellinen. Muual-
la viihemmist6n vaikuttamis-
rnahdollisuudet on turvattu
perusoikeussSSnn6stdd kehit-
tdm6llS.

Lvkkiiys rn ahd oll i suu s
poistetaan
Hallitus esitt66 nyt, ettd tdmd
viihemrnist6n oikeus poiste.
taan. Samalla muutetaan ve.
rolakeja koskeva sdinndsto
niin, ettd verolainkin siiiitdmi-
seen riittdd yksinkertainen
enemrnist6. Nylcyiiiin vain yk-
sivuotinen verolaki voidaan
sfiStiid yks inkertaisella ddnten
enemmist6lld.

Tiillii tavoin muodostuisi ta-
vallisten lakien ja verolakien
kdsittely aikaisempaa selv6-
piirteisemmiiksi.

Uudistuksen tavoitteena on
ennen muuta lisiitd enemmis-
ton pSdtosvaltaa ja selkeyttiifi
vastuita. Ntiin lisSSntyy kan-
sanvalta. Samalla nopeutuu
eduskunnan piiSt6ksenteko ja
tulkintaon gelmat vdhenevdt.

Pcrtrstlrn'alaki
voirlaran lvkiitii
Entinen mahdollisuus lepd6-
mddn j6ttdrniseen siiilyy kui-
tenkin silloin, kun on kysy-
mys laista, jolla joudutaan
puuttumaan kansalaisen "toi-
meentulon lakisddteiseen pe.
rusturyaan". Edellytyksend
on lisiiksi, ettii kysymys on
valtion menoja sddstdviistd
ehdotuksesta: siiiistdlaista.

Kysymys on vAliaikaisesta jdr-
jestelystd. Poikkeussiiiinnos
voidaan hallituksen mielestd
poistaa sitten, kun kansalai-
sen sosiaaliset ja taloudelliset
oikeudet on turvattu hallitus-
muodossamme. Tdhdn tdh-
t5iivdd tyotii tehdtiiin parhail-
laan perusoikeuskomiteassa.
Uudistuksen uskotaan
tulevan eduskuntaan viel6
kuluvalla vaalikaudella.

Ehdotetussa muodossaan
poikkeussddnn6s onkin puut-
teellinen. Se antaa kansalai-
selle vahvennettua suojaa val-
tion sdSst6lakihankkeita vas-
taan yli yhden istuntokau-

SEPPO PIETILAINEN
Eldketurttakeskuhsen

lainop illis ena j ohtaj ana
t o imiu a u ar ato imitu.sj oht aj a

den. Aidosta perusturvalli-
suuden takaamisesta ei vielii
tdssi ole lqysymys.

Pcrusturv:rlarrscke
orl cpiisclvii
Lain perusteluissa myonne-
tiiiin, ettei kdsite "toimeen-
tulon lakisddteinen perustur-
va" ole yksiselitteinen. Halli-
tuksen esi$ksessii on lueteltujoukko siidnnost6jd, joiden
katsotaan kuuluvan perustur-
van piiriin. Luettelossa ei ole
viitattu tyoeldkkeisiin.

Toisaalta on kansanelSkkeen
ja ty6el2ikkeen tyonjako sellai-
nen, ettS ne antavat perustur-
vaa yhdessd, varsin pitkiillii tu-
loalueella. Tiirnii ty6eliikkeen
tehtiivd on lainvalmistelussa
unohtunut. Ehkii sy5mii ovat
olleet asian rnddrittel5rvaikeu-
det.

Me.rkitys
periaatteelline n
T!6eliikkeen kannalta perus-
turvalausekkeella on kuiten-
kin ldhinnd periaatteellinen
merkit5rs. Tlz6eliike on, kuten
eduskunnan perustuslakiva-
liokuntakin on todennut,
olennaisilta osiltaan perustus-
lain omaisuudenturvan suo-
jaama.

Turvalauseke antaa suojaa
vain valtion menoja vdhen-
tdvi6 s6Sst6lakeja vastaan.
T!6eldkepuolella tdllaisia
sddstolakeja voi esiintyd 16-
hinnd vain valtion ja maata-
lousyrittiijien j 6rjestelmiss [.
Asian kauaskantoisuuden
vuoksi on ty6eliikkeen ase-
maa kuitenkin syytii pitiiti
esillii lakiesityksen eduskun-
takdsittelyssii. Perusoikeuk-
sia muotoiltaessa on tyoeliik-
keen - sarnoin kuin esimerkik-
si tapaturmavakuutuksen -
merkitys perusturvan anta-
jana harkittava huolellisem-
min kuin nJ.t on tapahtunut.

Tasavallan hallihrs
esittee poistettavaksi
v6hemmist6ltii mah-
dollisuuden 66nesti6lakiehdotus lepiiii-
m6in yli seuraavien
valtiop6ivien. Esityk-
sen mukaan laki voisikuitenkin edelleen
jeede lepiiiim&iiin, jos
siine halutaan sfiiistiiii
valtion rnenoja ja sa-
malla heikennetidn
toirneentulon lakis66-
teisti perusturvaa.
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Indeksikeskustelu kesken: TEL ja KEL yhteen?
Teksti |ouni |okisalon, mielipiteet ]ukka Rantalan.
$6eliike 1/1991. s B-9.

Suhdannetilanne sumentaa arkirealismia: Tldvoimapula en-
tistd pahempi taantuman j6lkeen.
Jouni |okisalo haastatellut toimitusjohtaja Pentti Kostamoa.
\roeliike 2/7991. s. *5.
EVA.n johtaja Paavo Pirttimdki: Eldmme ylivarojemme.
|okisalo, |ouni.
Tloeliike 5/1991. s.45.

Tlrdmotivaatio koetuksella - eltike houkuttaa.
jouni fokisalo haastatellut l6dket.lis. Marfti Lehtistd.
T!6eliike 5/1991. s. 41.

T!6eliikejiirjestelmtin isiinndntuoliin tungosta.
]ouni |okisalo haastatellut johtaja Pekka Merenheimoa Ja
sosiaalisitrteeri Markku Hyviiristii.
T!6eliike 4/ 199L. s. 24-25.

Palkansaajien TELmaksua saattelevat enernmiin tai vdhem-
miin myonteiset asiat.
]ouni fokisalo haastatellut johtaja T\rulikki Kannistoa, vara-
toimitusjohtaja Jussi ]iirventaustaa, puh joht. Esa Swanljungia
seki.i sosiaalipoliittista asiamiestd Markku Koposta.
Tloeliike 5/1991. s. 3 - 6.

Palkansaajien maksu vahvistaa ty6elikej?irjestelmEi.
]ouko Moilanen haastatellut toimjoht Matti Uimosta.
Tlz6elike 5/799L. s.7.

Pohjoismainen yhteistyd edelleen tdrkei6.
Ritva Rantanen haastatellut hallitusneuvos
Heimer Sundbergid.
T!6el6ke 4/1991. s. &9.

Perhe-eldkeuudistuksen kokemukset rny6nteisi6,
Marja-Lii.sa Takala haastattellut toimistopii[llikkd Mirja Win-
teriii, osastopiiAllikko Eeva KoskensyrjS.ti ja elikepalvelu-
piiiillikk6 Riitta R8s6nen-Rugemaliraa.
Tloeltike 2/199t. s. 8 - 13.

Sosiaaliset ulothrvuudet seurannassa.
Marja-Liisa Takala haastatellut VTM Assi Liikasta.
T)6e12ike 4/ L991. s. 52-55.

Elike-Sammon toimitusjohtaja Risto Kausto: T!6el6kejiir-
jestelmii uusien haasteiden edess6.
Talvinen, Outi.
Tloel6ke 5/L997. s. B - 9.

]uhani Salrninen-- Tldeliikej6rjestelrri5n vaikuttaja
vanhuuseldkkeelle.
Vanhatalo, Mauri.
T!6eliike 2/r99t. s. 6 -7.

Onko meillii malttia yhteiskuntasopimukseen.
Mauri Vanhatalo haastatellut Pekka Thomistoa.
Tloeldke 4/LS}L. s. 6 - 7.

- ETA, EY ja Suomi

Kansanelike Suomessa asutun aj an perusteella.
Haikarainen, T\rulikki.
Tloeliike 5/ 1951. s. 26 - 27.

ETA takaa: Eliike-etuudet siiilyviit tyontekomaasta toiseen.
Heinili-Hannikainen, Tarja.'
T!6eliike 3/1991. s. 24 - 25.

Tlrdelflkevakuutus avataan ulkomaiselle kilpailulle.
Koivistoinen, Pentti.
T!6eltike 3 / 1991. s. 29-5 1

1 " -11,:. 1-,:1 : 1-',r' -''J -.1 3 :,: 1'

Qidttdmyysk6 vai lrdvoimapula.
Uimonen, Matti.
Tloeliike 1/1991. s. 2

Perusturva paremmaksi - vakuutusmaksut alemmaksi.
Uimonen, Matti.
T)6eliike 2/t991. s.2.

Eliikepolitiikka on kddenvitintd5.
|tiiskeliiinen, Pirkko.
Tlz6eliike 3 / t991. s. 2.

Eldketurvakeskuksen tulevaisuuden haasteet.
Uimonen, Matti,
T!6eltike 4/1991. s.2.

Siniihdn tunnet sen asian.
]iiiiskeliiinen, Pirkko.
T!6el?ike 5/1991. s. 2.

:, .:1.,.] :,r.1:tl iil'.:

Merkit niikyviss6! Mitd haluamme!
Hdnninen, Markku.
T!6eliike 1/1991. s. 3.

Oikea eldke vaikea laki.
Pietiliiinen, Seppo.
Tloeliike 2/1991. s.3.

El eiketurvan merkitysoppia.
Vanamo, |ussi.
T!6eliike 3/1991. s. 5.

fos lainataan, niin rnaksetaan takaisin.
Viinanen, Pertti.
T!6eliike 4/ L991. s, 23.

T!6n puolesta.
Ahtela, ]ukka,
Tldeliike 5/1991. s. 15.

:-. :.j:.,-i(.!t:ial:-::lt'l.il.ir,r,,. . -._ ,-.',i. '_.'_ __-.:-r,i1"]1-.':'-.

Kolme vuosik;rmmentii tyoeliiketurvan puolesta.
Pirkko |iidskeliinen haastatellut ETK:n henkildkuntaa.
T)deliike 4/1991. s. 26 - 29.

Tietokonepalvelu, ensimmiiinen atk-alan yhteisyritys'
Mononen, Esko,
Tlz6eliike 5/1991. s.22 - 23.

{.'lj1 ,:-'1.:ti..!i,1.].',;1. 1".:.,:l',.,r,,'r',:1.-,:-l'.''\-ir';,'lj:1rflrliiili.,i,'' l:.i.l'l'

- haastatlelut ja puheenvuorot

Sosiaali.turuatiedotus kansalaisautomaatista
helpottaa tiedon saantia.
Pirkko Etelivuori haastatellut osastoptiiillikkd
Kalervo Lindforsia.
Tloeliike 5/1991. s. 40.
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- serninaariraportteja

Ikiiiintyviit tyontekij iit luotettavia ja yhteistyokykyisi[.
Pirkko JSiiskeltiinen komrnentoinut ILO:n vdestdasiantuntija
Gisela Schneider de Villegasin rnielipiteitd.
T!6eliike 5/L991. s. 18 - 19.

Kutsu kiy Euroopaan.
Moilanen, fouko. Kommentteja Arajuuri-Skinnari -seminaa-
rista syksyllii 1990.
TVdeliike 1/1991. s. 55.

Naiselle yritttijyys ankarampi haaste?
Pellinen, Mikko. Selostus yrittiijien 15. maailmankonglessista
Helsingissd.
T!6eliike 5/1991. s. 20-21.

- eldkejdrjestelmdn kehi\zssuunta; eldkepalkka, indeksit, kus-
tannuksetja rahoitus

Miltii 80-luvun eldkekustannusten kehitys ndylti 70-luvun lo.
pulla?
Ahonen, Antero.
T!6eliike 5/1991. s. B - 9.

TELindeksin Ieikkaaminen.
Htinninen, Markku.
T!6eliike 4/7997. s. 10 - 11.

T!6eliikkeiden kehittdminen perustuu ennusteisiin.
Korpela, Timo.
Tloeliike 1/1991. s.2l - 22.

Tasapainotilassa oleva TELjdrjestelmS.
Korpela, Timo.
T!6eliike 2/1991. s. 52 - 53.

Katsaus vuoden 1990 eldketurvaan.
Laatunen, Reijo.
$6eliike 3 / 1991. s. 56-58.

Vuoden 1 99 1 elSkemenoennuste.
Laatunen, Reijo.
Tldeliike 4/ 1991. s. 30-51.

Teknisen katkaisun keyftd viihiiistii.
Lindell, Christiina.
T!6eliike 2/1991. s. 18-19.

Eldkepalkan suhde loppupalkkaan 1980-luvu1la.
Lundqvist, Bo.
Tldeliike 2/L991. s. 34 - 55.

Yhden meno on toisen tulo: arwioita varhaiseldkkeiden
taloudellisesta merkit;rksestil.
Lundqvist, Bo.
$deliike 3/ 799r. s. 6 - 7.

Ansioturva ja perusturva eivtit ole vaihtoehtoja.
Salminen, Kari - Vanamo, ]ussi.
T!6eliike 4/1991. s. 5-5.

- eldkkeet ja verotus

T)r6ntekij iiin eliikemaksu kolme pros enttia palkasta.
|iiiiskeliiinen, Pirkko.
T!6eliike 5/1991. s. 41.

Eliikkeensaaja ja verouudistus vuonna 1991.
Hietaniemi, Marjukka.
Tldeltike 1/1991. s. 19 - 20.

Joustavat eliikkeet ja kokonaistulot.

Hietaniemi, Marjukka
Tlroeliike 2 / t}gti s. 56-37.

Lihavat vuodet ohi.
Lundqvist, Bo.
T!6eltike 5/1991. s. 10 - 11.

- maatalousyrittajet, eliikkeet ja sairausajan turva

Maataloussopirnus lupaa: MYEl-el[kkeisiin parannusta ja
vakuutusmaksuihin helpotusta.
Sulin, Auli.
Tloeliike 3/1997. s. 12.

Vilj elijiit s aavat lyhyen s airaus aj an p tiiviirahan.
Sulin, Auli.
Tloeliike 3/1991. s. 15.

- yrittiijiit ja eliikkeet

T!6ryhrnn ehdottaa: Traktoriyrittiijiit YEL:iin.
Korpiluoma, Riitta.
T!6eliike 5/L991. s. 12 - 74.

YELvakuuttarninen kannattaa!
Pellinen, Mikko.
Tldeliike 1/1991. s.24 - 25.

Eliikej drjestelmdltd apua startissa. Aloittavalle YEl-yrittSj iille
alennusta vakuutusmaksuun.
Sirkesalo, Jouko.
Tloeliike 4l 1991. s. 22.

Yritttijien tapaturmavakuutus korvaa, yrittiijien eliikelaki
yhteensovittaa.
Tapio, Helena.
T!6eliike 5/1991. s. 56.

- yrittiijiit ja luottovakuutus

Tukekaamme yhdessii elinkeinoeldmfid.
Prokkola, Esko.
T!6eliike 2/ t991. s. 29.

Luottovakuutus osoittautunut tarpeelliseksi.
Romppainen, Yrj6.
Tlzdeliike 2/1991. s. 30 - 31.

- vakuutetut, luottamushenkil6t. Eldke- ja oikeusturva

Ansiotulot ja eltike.
Korpiluoma, Riitta.
T!6eliike 1/1991. s. 16 - 18.

Rekisterdityti lisiietua TEl-vapaakirjoihin.
Laakso, Arja.
T!6eliike U199L.s.32.

Vakuutetun oikeusturva paranee asteittain.
Pietildinen, Seppo.
Tloeliike 1/1991. s. 10 11.

Kyllii urheilu tydstii ktiy, mutta saako tyostd eliikettii?
Pietiliiinen, Seppo.
T!6eliike 3/lSgl. s, 10-11.

TaELeldkkeeseen oikeutettuja ennakoitua vdhemmdn.
Poutanen, Sirkka- Liisa.
T!6eliike 1/1991. s. 14 - 15.

Velvoitetyo ja t5r6eliiketurva.
SeppiilS, Marja-Leena.
T!6eliike 2/1991. s. L6 - 17.
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Toimiiko yhdistys pelkiin aatteen voimalla?
Tapio, Helena.
Tloeliike L/ L99L s.12-15.

Vanhuksen kotihoitaja etsii tyonantajaa.
Tapio, Helena.
T!6eliike 3/1991. s. 14-15.

- vakuutetut tilastojen, tutkimusten ja komiteatydn valossa

Eliikekomitean tyo pdiityi erimielisend.
Puro, Kari.
T!6eliike 5/1991. s. 20 - 21.

Varhaiseliikeliiiset tyyfyviisiii.
Forss, Simo - Tbominen, Kristiina.
T!6eliike 2/ L99L. s. 2O - 21.

Asuinpaikan vaikutus elikelajiin.
Hiltunen, Maija.
Tlrdeliike 1/1991. s.26 - 27.

Naislesken palkaton kotityo.
Hyrkkdnen, Raili.
TlSelrike tl7997. s. 2B - 29.

Yksityisell?i selctorilla 2,4 maksajaa yhtd elSkel5isti kohti.
Kannisto, lari.
T!6el5ke 2/799L. s.26 - 27.

Eldkeldisten sosiaalipalvelujen kziytossd ja tarpeessa
tapahtuneet muutokset 1980-lur.'ulla.
Kaukonen, Anu - Koskinen, Simo - Takkunen, T\rovi.
T!6eliike 3 / 1991. s. 52-55.

Perhe-elHkeuudistuksen ensimmdinen vuosi yllitykseton.
Alkuvaiheen menonlisdys odotetun suuruinen.
Klaavo, Tapio.
Tlz6eliike 5/1991. s. 16 - 17.

Viima ehdottaa: Yksi yhteinen eldke koko tyduralta.
Korpiluoma, Riitta.
T!6e1?ike 3/ 1997. s.22.

Eldkesovitus vdhentdii leskeneliikettii yli 400 markkaa
kuukaudessa.
Lampi, |ukka.
Tlzoel5ke 2/1991. s. 14-15.

T!6eliiketurvan pitktin aikavdlin rahoitusperiaatteet
selvitetzitin.
Lundqvist, Bo.
T!6el5ke 1/ 199L, s. 23-24.

Tlr6voiman lisiiiimisvaihtoehdot: maahanmuutto,
syntyrryys ja eldkkeelle siirgrnisen lykktiSminen.
Lundqvist, Bo.
T)6eliike 3/1991. s. 16 - 17.

Uusi teknologia voi lgrpsyttti?i piidtdksen siirtyii
varhaiseldkkeelle.
Piispa, Minna.
T!6eliike 3/1991. s. 18-19.

Huono terveys ja ty6n raskaus varhaiseldkkeelle
siirfymisen syitti.
Takala, Mervi.
Tlzdelzike 2/1991. s.22 - 23.

,g,lm iuryd;telio; vapaalaika , .r..

!&enty+iin ty6r*eki; 6iden tyBtfl Ja vapagat-kaa,

Vanamo, Jussi.T!6eliike l/199L. s.4- 7.

- vakuutettujen kuntoutuksesta

Asiakaspalvel
sujumista.

uyhteistyd parantaa kuntoutuksen yhteistyon

Paatero, Heidi.
T!6eliike 4/ L991. s. 20 - 21.

Tloeliikekuntoutus parempiin uriin.
Pietildinen, Seppo.
T!6eliike 4/L9SL. s. 12 - 15.

Korvauski5rtiintd tarkentui tapaturma- ja liikennevakuutuk-
sen kuntoutuksessa.
Seppiliiinen, Risto.
Tlr6eliike 4/1991. s. 17 -1.9.

Kuntoutuksen uusi aika?
Vilkkumaa, Ilpo.
Tlz6eliike 4/1951. s. 14 - 16.

- vakuuttaminen, eldkkeen hakeminen ja valvonta

T!6nantajan asianosaisuus eldkeasiassa ja tyosuhdetietojen
sitovuutta koskevassa asiassa.
Siruid, Markku.
Tloeldke 211991. s.28.

Maahanmuuttajien vakuuttaminen.
SirviS, Markku.
T!6ekike 5/1991. s. 30 - 31.

- ty6el?ikejiirjestelmdn rekisterit

Eliketurvakeskuksen rekisteriuudistus.
Ramberg, Hannu.
T!6eldke 1/1991. s. 30 - 31.

- eliikkeistii muissa maissa

Ellkkeistd ulkomailla.
lanhunen, Jouko.
Tlzoelaike 1/1991. s. 44- 47.; (2) s. 45 - 45.; $) s. 42 - 43.;
(5) s. 42 - 43.

Saksan palkansaajien eldkevakuutus uudistuu.
Laitinen, Sinikka.
T)6eliike 5/1991. s.27 -29.

Tanskan malli, pohjoismaisten eliikejiirjestelmien
tulevaisuus?
Salminen, Kari.
T!6e1tike 5/1991. s.24 - 26.

5. VAKIOPAT,5?AT, TTEDO'I'UKSET, ?II.AS'|GT

- muutoksenhakuelinten toiminnasta Suomessa ja EY:ssii.
ETK:n soveltamispaatdksie

Tldkyv}.ttdmyysasiain neuvottelukunnan suosituksia. YVE
vai osaelSkkeet? Rajoitussdiinnoksen soveltaminen YVE-ha-
kijan LELansioihin.
Kallenautio, Marja.
Tydekike 4/1991. s. 39.

Muutoksenhakuelinten ptititdksiii. TURO Oy:n elSkekiista
tuomioistuimessa.
Koivistoinen, Pentti.
Tldeliike 1/1991. s. 36 - 37.
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2/r 1. s.40. Tyo-

ETK:n soveltamispiitit6ksiii:
henkil6kunta TEL:iin.
Lehtinen, Ritva.
$6eliike 5/1991. s.40.

T\romioistuinten piiiitoksiti.
naisille? Tapaus Barber.
Laitinen, Sinik]ra.
Tldeliike 5/1991. s. 58.

Tlzdkyvyttomyysasiain
telukunta ei seurannut
Posti, Pirjo.
Tloeliike 2/1991. s. 41.

- kysy tyoeliikkeistii

Kysy tyoeliikkeistii?
Vanhatalo, Mauri,
T!6eliike 1/1991. s. 43
2/lsst.s. 42. 3/1991. ;. 59.

- El6ke.Eetun mielipiteitii

HenkilStunnuksesta. T!6eliike 2 / Lggl. Takakansi.
Huono muisti. Tyr5eliike 3/1991. Takakansi.
Kuntoutukseenko? T)6eliike 4/ 1991. Takakansi.
Ruusuharneisten aika on ohi. T}ldeliike 5/1991. Takakansi.

Eldkeasiain kehitetiidn.

s.34.

sopivaksi.

Tlosuhdetiedoista sitovia piiiitoksiti rnuutama lgrmmen.
Sirviti, Marklm.
Tloeliike 3 / 799L. s. 42.

$oeliikelait 199 1 ilmestyneet.
Storsj6, Rolf.
Tloeldke 3/1991. s.44.

- nrmrtyKsra

Nimityksie.
Tldeliike 1/1991. s. 42,3/9t S. 47, 4/9L S. 45, 5/91 S. 45

Pirkko |6sskeliiinen ETK:n tiedotuspd6llikoksi.
T!6eliike 1/ 199 1. Takakansi-

- uutta ty6eliikelainsiiidint6ii ja uusia yleiskirjeitd
Uutta ty6eliikelainsiiddtntoii.
Storsj6, Rolf.
T!<ieliike 1/1991. s. 54 - 55.
2/799r. s.24. 5/1991. s.45.
4/1991. s.40. 5/1991. s.48.

Keskustelu tyoeliikejiirjestelmdn
Lundqvist, Bo.
T!6el6ke 5/1991. s.32.

- eldketurvasta englanniksi

Basic features of Finlands pensions
]anhunen, ]ouko.
Tldeliike 1/1991. s. 4749.

English summary.
Puttonen, Eija.
TV6eliike l/7991. s. 50 - 51. 2/1991' s
+i tsst. s. 44 - 45. 5/1991. s. 44 - 45.

td .fli,,i3,

p[[t6ksiti.
v.ik6.

35.

1. s. 33.

u1e91. 38.

4/

yleistyy.
Riitta.

Bo.

.s.38

leikkaa my6s elikkeit6.

1. s. 54.

EY:ssd sama el{keikii miehille ja Ansioturvaa kartuttavat ty6ntekijtit ja yrittijiit vuoden
1990 piiiittyessii.
Pellinen, Mikko.
Tldeliike 1/1991. s. 40.

neuvottelukunta. Suosituksia. Neuvot- Kuntoutus tilastoiksi.
:Ruotsin esimerkki5. Pellinen, Mikko.

Tloeliike 4/ L99t. s. 34.

rahoituks esta tiivistyy,

schernes.

. 46 - 47. 5/1991. s. 46 - 47

Qz6skentelee vajaa kaksi miljoonaa

peruskirja.sosiaalinen
Tilastotietoja ty6elikkeensaajista
Tloeliike 1/1991. s. 52 - 55.
50.06.1991': 4/1991. s. 46 - 47'
50.9.1991. : 5/1991' s. 46 - 47.

5/ 1
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TYOTAMDELIA

Larna on elettivd ylija sitd on
rny6s torjuttava aktiivisesti.
Kumpaankin tarvitaan yhteis-
toimintaa.

Nyt tiediimme, etta Suomessa
on lama. Emme endd vditd,
ettd lcysymyksessd on vain
taantuma, josta pian pi6st66n.
Larnan torjunta pitiisi olla tdr-
kein yhteinen tehtdviirnme.
Me emrne saa Q6rt5ri siihen,
ettii norrnaalitilanteeseen p66-
semme aikanaan taloudellis-
ten lainalaisuuksien mukai-
sesti. Toisin sanoen aloittai-
sirnrne rnuka terveeltii pohjal-
ta, kun tarpeettornat toirnin-
not ovat saneerautuneet yh-
teiskunnasta pois. Tdmd ajat-
telu on liian \rynistii. Pitiiisi-
kd meiddn taantua aina kivi-
kauteen, ennen kuin vauriot
yrnmdrretiin liian rankoiksi?

Ehktipii joillakin talouseli-
men suunnilla ntihdyt valon-
pilkahdukset voidaan tulkita
uuden nousun enteiksi. Mutta
konkurssiaallon piiiittymistii
ei viel6 voida povata. T1lan-
teen paheneminen on toden-
nik6isempi6.

Torjuntateht6vi
ja ylitystehtivii
Eldketurvakeskus tarvitsee la-
man ylittirnisen taitoa. Siihen
p66st66n liihinnii ty6eliikejiir-
jestelmdn sisdisen yhteistoi-
rninnan avulla. Kolme tdrkeSi
aluetta on erotettavissa: Luot-
tovakuutustoiminnan varalli-
suuden tulee olla riittiivi. Toi-
minnan varovaisuuden pit66
olla tilanteen mukaista eli ris-kit on punnittava jErkevisti.
Vakuutusmaksut on asetetta-
va riittdvdlle tasolle.

fotta taas Suomi p66sisi lamas-
ta, tarvitaan huomattavasti
laajempaa yhteistoimintaa ja

yhteisymrndrrysti rronessa
asiassa. Meitd lShelld oleva
yhteistoirninta-alue on yritys-ten rahoitushuolto. Mutta
rnaarrune talouselSmi on ra-
pakunnossa, yritykset ovat ra-
pakunnossa, rahoittajat ovat
rapakunnossa. Kaikki ovat va-
rovaisia ja yrittiiviit puolustaa
ldhinnd vain omaa afuettaan.

On yrnmdrretttiviin oikeaa ti-
lanteeseen suhtautumista se,
ett6 rahalaitokset ovat kautta
linjan nyt hyvin pidiittyvtiisiti.
Minkdiin erillisen yksik6n
voirnat eivit yksin riitd larnan
torjurniseen. Rahalaitosten
vaikea tilanne kuitenkin
ruokkii lamaa. Nyt kaatuu yri-
tyksie, jotka olisivat oikeas-
taan elinkelpoisia. Sellaisia
yrityksiii, joiden ei pitiisi sa-
neerautua autornaattisesti
markkinoilta pois, fityksie,joita tarvittaisiin laman jil-
keen ja joiden luominen ei
tapahdukaan hetkessii. Ta-
louselirndstd virtaa luovaa
voimaa pois.

Tllanne ei parane ennen kuin
yrityksillE on selvdsti normaa-
limpi mahdollisuus saada ra-
haa ja vakuuksia. Vakuuspula
on huutava, riskirahoitusta
kaivataan.

Rahoitrishuollon
heikko tila
Talouseliirn6,n kannalta Eld-
keturvakeskuksen luottova-
kuutus on osa yriQrsten rahoi-
tushuoltoa. Se on luotu palve.
lemaan yritysmaailmaa. T6-
hin asti se on tdrn6n teht6vin-
sn pystynyt hoitamaan varsin
hyvin. NSrt rahoitushuollon
huonosta kunnosta k6rsivdt
sekii yritykset etti yritysten
mukana t5r6ntekijtit, jotka jii6-
viit ty6ttdmiksi yhti tavalli-

Miten siis tukisimrne talous-
el6m6n terveytt6? Luottova-
kuutuksen vastaus on, ettii se
tilanteen vaarallisuudesta
huolimatta yritt56. pit66 osuu-
tensa rahoitushuollosta toi-
rninnassa. Kuitenkaan yksi
piiiisky ei kesdd tee. Kaikkien
rahalaitosten pitiisi toimia
tissd yhdess6. Meiddn tulee
vielii entistti paremmin ndhdd
oma luonnollinen toirninta-
alueja kantaa vastuu siit6.

Eldketurvan sdilymisen kan-
.nalta eivdt er[6t tyoelEkejdr-
jestelrndii koskevat kiistakysy-
mykset ole ensisijaisia: miten
varat on sijoitettava, jatke.
taanko takaisinlainausta tai
mikii sen korko on? Tdrkedt6
on sen sijaan lSysyti, pystyyko
talouseldrnd meidiin, nyt ty6s-
sA kAyvien ihmisten eldkkeel-
16 ollessa, maksamaan oman
osuutensa meiddn el6kkeist6.
Vain osa voidaan n5rt varata.
Loppu on talouseldrndn ter-
veen kehi\rksen varassa. Ke.
hitykseen taas voimme jonkin
verran vaikuttaa tdss6ja nyt.

ESKO PROKKOLA
EkiheAn-uah.eshuhsen

hnttovah.auh$osaston
pdiillthhi)
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-LELPAIIOSTAA
PAL\MLUUN

Viirne vuosien aikana LEL
T!6eldkekassa on panostanut
paljon tyo\ykye ylltipitiiviiiin
varhaiskuntoutuskokeiluun.
Kehittiimisen kohteina ovat
olleet my6s tietojirjestelmdt,
sijoitustoiminta ja henkilost6n
arnrnattitaito. Erityistd huo-
rniota on kiinnitetty LEL
T!6eliikekassan asiakaspalve-
luun ja yrityskuvan kehittdmi-
seen.

-On tirkedd, ettd asiakkaam-
me tuntevat meiddt yhteis-
tydkykyisend eldkelaitoksena,
josta saa asiantuntevaaja yst6-
viillistd palvelua. Niihin jo ai-
kaisemminkin tunnustettui-
hin ominaisuuksiirnrne panos-
tamme entist6 enernrndn vah-
vistaessamme yrityskuvaam-
me. $rrimme myos ornan alu-
eerrrme asiantuntij ana vaikut-
tamaan ty6eldketurvan kehit-
tdLmiseen, sanoo LEL Ty6-
elikekassan toirnitusjohtaja
Aarre Metso juhlavuoden lg.n-
nykselld.

Tdnd vuonna heindkuussa tu-
lee kuluneeksi kolrne\rmmen-
td vuotta siitii, kun lyhytaikai-
sissa ty6suhteissa olevien t5r6n-
tekijoiden eldkelaki LEL tuli
voimaan yhtti aikaa ty6nteki-
jdin eldkelain TEL:n kanssa.
LELjdrjestelrndn rakennusty6
oli kdynnistynyt jo edellisen
vuoden syksylld. LEL sdiidet-
tiin TEL:n rinnaikkaislaiksi,
koska rakennuksilla, met-
siit6issd, satamissa ja maata-
louden piirissd tyoskentelevdt
ty6ntekij iit olisivat muuten jiiii-
neet usein kokonaanvaille eld-
keturvaa. TEL:n mukaan
eliikeoikeuden ehtona oli alus-
sa, ettd ty6suhde jatkui keskey-
tyksettd vdhintdiin kuusi kuu-
kautta. LEl-aloilla ty6suhde
kesti kuitenkin usein kerral-
laan lyhyemmiin ajan. Vuon-
na 1969 tyoeldkekassojen
toimialoja laajennettiin koske'
rnaan sekd lyhyite ettii pitkiii
ty6suhteita LELaloilla.

LEL-eliiketurvaa hoitamaan
perustettiin alunperin neljd
erillistd ty6eldkekassaa, kulle'
kin ty6alille ornansa. Vuoden
1976 alussa ty6eliikekassat yh-
distyivdt LEL Ty6eliikekas-
saksi, joka nykyisin on neljiin-
neksi suurin yksityinen eldke-
laitos. Toimitusjohtaja Metson
mielestd juuri toirnialojen laa-

24
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LELeliikej 6rj estelrn6
t6ytt6Aten6vuonnaS0
vuotta. Niiiden vuosi-
en varrella LEL TVri*
eliikekass asta on kehit-

osaava ja omlen
astan-

la on merkitt6v6
suomalaisessa tydelii-
kejiirjestelmiissii.
LEL:nolemassaolonai-
kana liihes miljoona
henkildii on jo kar-
tuttanut LEI-el fiketur-
vaansa.

tr

oo
J

LEL toimitus-
Aanre Metso ushoo

huntoutuksesn
Hrinestri LEL
uoi toimia

tout:tik$en



jennus, branssikassat ja tyoelii-
kekassojen yhdist5rrninen ovat
olleet historiallisesti LEL
Tlr6eldkekassan toiminnan tdr-
keimpiii kulmakivii.
Yhdistyminen vauhditti my6s
oman toimitalon hankintaa.
LEL Tyoeliikekassa muutti
maaliskuussa 1981 Urho Kek-
kosenkadun, Annankadun,
Eerikinkadun, Iso Robertin-
kadun ja Merimiehenkadun
toimipisteistd Ldnsi-Pasilaan.
Ensirnmiiistii kertaa koko hen-
kil6kunta tyoskenteli sa-
massa talossa, mikd helpotti
suuresti asioiden hoitoa.

Lellildisten wiih\rvyyttii lisiisi-
vdt vield uuden toimitalon tar-
joamat monipuoliset ja ajan-
mukaiset harrastustilat. Vuo-
den 1962 lopussa erillisissd
rnaatalous-, rnetsd-, rakennus-ja satama-alojen ty6eldke-
kassoissa ty6skenteli yhteensi
55 toirnihenkil6ii. Heistd 20
toimi yhteisessii keskustoi-
mistossa. Tdnd pdivdnd henki-
l6stdn rnddrd on noin 280.

Tlomarkkinajdrjestot
vahvasti rnukana
LEL:n niin kuin koko tyoeldke
jiirjestelmiin syntymisessd ja
kehittymisessd varsin keskei-
nen rooli on ollut tyomarkki-
najiirjest6illd. Monet tdrkedt
parannukset ovat sisSltyneet
ty6markkinaosapuolten sol-
mimiin keskitettyihin tulo-
ratkaisuihin.

T!6markkinajdrjestot ovat kes-
keisesti mukana LEL Ty6-
eldkekassan toiminnassa. LEL
T!6elSkekassa on elSkelaitos,jota ty6rnarkkinaosapuolet
hallitsevat yhti vahvalla
edustuksella. Piiiitoksenteko
eliikkeisti ja varojen sijoituk-
sista tapahtuu rny6s jiirjesto-
jen edustajista muodostetuissa
el6ke. ja sijoitusjaostoissa.
-Meidiin tiiyryy l6ytAd yhdessd
tydmarkkinaosapuolten kans-
sa oikeat yhteist;r6muodot sekii
pyrkiii ettd pystyii kehittiimiiiin
niitii edelleen. Toivomme jdr-
jestdiltii my6s tukea omille ja
yhteisesti rndiritetyille ta-
voitteille, Metso sanoo,

LELtyontekij6iden
rniiiird viihentynyt
LELeliiketurva on parantunut

5 0 vuotta erityisalojen osaarnista

LEL fu t) elcihehass an toimital.o koho si Ltinst-Pasilan kalliolle
keurittaluella 1981.

loppuun. Joka tapauksessa v6-
estorakenteen rnuutos viist6-
mdttd jossain vaiheessa vaatii
rnuutoksia, Metso toteaa.

LEL:ssa uskotaan
kuntoutukseen
Vuoden 1991 lopussa piiiittyi
pari vuotta kestinyt tyo-ja toi-
mintakyv5m s dilyttimiseen ja
parantamiseen t6ht66vd var-
haiskuntoutuskokeilu. Kokei-
lulla etsittiin yhteisty6ss6 sii-
hen osallistuvien yritysten ja
tydntekij6iden kanssa ty6-
elAkejdrjestelrnS6n sopivia
kuntoutuksen muotoja. LEL

P Ty6eliikekassan kuntoutus-
f kokeiluun osallistui noin 280
g ty6ntekijiiii yhdeksdstd eri yn-
,E tyksestii. Alctiivisimrnin LEL:n

kuntoutukseen hakeutuivat
metsurit j a puutarha-alan t5r6n-
tekijiit.

Tosin kuntoutukseen hakeu-
turnistavaikeuttaa se, ettei LEL
aloilla tyoterveyshuolto toimi
kaikilta osin hyvin. Puutteita
on eri\risesti rakennusalalla.
Metsureiden terdkuntokurssit
ovat osoittautuneet onnis-
tuneiksi. Kurssit rakentuvat
kunto- ja lihasvoimatestauk-
seen, liikunnan sekd ergo-
nomia- ja t5r6menetelm6opas-
tuksen varaan.

Toimitusjohtaja Metso uskoo
varhaiskuntoutukseen ja kun-
toutukseen yleensikin. Hines-
tii LEL Tloelikekassa voi LEL
aloilla toimia kuntoutuksen
hertittiij iinti. -Tloelikelaitosten
yhteisen linjan mukaisesti py-
rimme n5rt panostarnaan kun-
toutukseen enemmdn kuin
ttihdn saakka. Toivon, ettd pys-
tymme luornaan lisiiii yhteyk-
si6 LELalojen yrityksiin, jotta
kuntoutustoiminta niissd miel-
lettdisiin tdrkeiksi, Metso sa-
noo,

Valitettavasti nylgrisen laman
vaikutukset heijastuvat my6s
kuntoutustoimintaan. Metso
uskoo laman vihentdneen ha-
lukkuutta kuntouttaa tydnte-
kij6ite. -Larna-aika ly6 tietysti
korville, kun ihmisiii yritetiitin
motivoida pysymiiiin pidem-
ptiiin ty6eliimdssd rnukana ja
samanaikaisesti ty6ntekij6itti
karsitaan pois kuitenkin ikA6n-
t5meemmdstti ptiistti, Metso li-
saa.

huomattavasti 50 vuoden ai-
kana.

LEL:n voimaan tullessa e16ke.
etuuksina olivatvain vanhuus-
ja ty6lqrvytt6myyselAke. 1 9 60-
luvun lopulla eldke.etuihin li-
sdttiin perhe.eldke ja 1970- lu-
vun alussa ty6tt6myyselSke.

1980- luvun suurimpia el6-
kepoliittisia muutoksia my6s
LEL-eliikejiirjestelmdssd oli
j oustavan elSkeikiijdrjestel-
mdn voimaantulo.

Metson mielestd yleisen el6ke
idn nostamiseen ei tulevaisuu-
dessa tarritse menn6, rnikdli
Eliikekomitea 1 990 :n tavoitteet
toteutuvat, Komitean rnukaan
30 vuoden aikana keskimdii-
rdinen eldkkeelle siirtymisikii
pitiiisi eri keinoin saada nou-
semaan kolmella vuodella.

-Tiiysin eri asia on sitten, mi-
ten eri varhaiseliikemuotojen
ikdrajoja tullaan painotta-
maan. Tdmd on joka tapauk-
sessa yhteinen ongelma julki-
sen sektorin kanssa, jossa
eliikeiSt ovat alempia kuin yk-
sityisellS sektorilla, Metso ap
rikoi.

Vertailu 1970-luvun alkuun
osoittaa, ettti LELtydntekij6i-
den tydvoimaosuus on hitaas-
ti laskenut jo pari\rmmentii
vuotta. 19 7O-luvulla LELty6n-
tekij6iden osuus t5rovoimasta
oli vajaa yhdeksiin prosenttia
ja nyt kuusi. Mddrd tulee ilmei-

sesti viihenem66n edelleen.
Syynii tiihdn on ollut elinkei-
norakenteen muutos, Vakuu-
tettujen mdird on jonkin ver-
ran supistunut myos LEL:n
soveltamispiirid muuttamalla.
LELaloilla ty6skenteli vuonna
199 1 vakinaisesti 2 50 000 ty6n-
tekijtiti.

My6s LELalojen tydntekijiit
ovat keski-ikiiistyneet 1 980-lu-
vulla, mikii merkitsee painetta
eldkkeelle siirt5rmiseen vuosi-
tuhannen vaihteen jiilkeen.
Toimitusjohtaja Metson mie'
lest6 tulisi vakavasti etsi6 kei-
noja, joilla saadaan suuret ik6-
luokat s 6ilyttiirniiiin ty6kylgrn-
sd nylqristd pidempdSn. Keski-
miiSrdinen eldkkeelle siir-
tymisikii on LELaloilla 56-57
vuotta.

T!6lqrvytt6rnyys on yhi edel-
leen LELalojen ongelma. Ris-
ki menettdS ty6kylqrnse tuki-
ja liikuntaelinten sairauksien
takia on lisiiiintynyt eniten.
Uusista myonnetyistii eliik-
keistii ldhes 60 prosenttia on
ty6kJr\rytt6myys el dkkeitii.
Kaikkiaan LEL ffdeliikekas-
salla on eldkkeensaajia 150 000.

Vaikka nyt talouseldrnd onkin
lamassa, ei ty6voirnan v6he.
nernisesti Suomessa ja tulevi-
en eliikkeiden rahoituksesta
ole Metson mielestii liikaa pi-
detty melua. -Voi olla, ettS suu-
ri tydvoimatarve siirtylr ensi
vuosituhannen puolelle tai ai-
van timdn vuosik5rmmenen
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T\rtkimustoiminnalla
vankat perinteet
Tyt kJ ryn ylliipitoa palvelee
my6s LEL:n rnonipuolinen tut-
kimustoiminta. Siini LEL
T!6el6kekassa on ainufl aatui-
nen uranuurtaja. LELalojen
tyontekij6iden lddketieteelli-
sell6 ja sosiologisella tutki-
mustoiminnalla on vankat pe-
rinteet jo 1960-luvulta ldhtien.
T\rtkimustoiminnalla voidaan
edistiiii LELalojen ty6ntekijSi-
den terveydentilan ja tyoolo-
jen kehitt6mistd.

-Ldht6kohtana tutkirnustoi-
minnalle on, ettd se antaa rneil-
le uutta tietoa ja tukea erityi-
sesti silloin, kun teernrne
ty6lqrvytt6myys el dkeratkaisu-
ja tdssd talossa. Vankan ase.
man tutkimust5rolle on luonut
my6s se, etti hoidamme aino-
ana eldkelaitoksena LELalojen
eld'keturvaa, jolloin meilld on
kiiytettivissiimrne kaikkien
LEL-ty6ntekij oiden tiedot,
Metso korostaa.

LEL:n tutkirnustoiminnalle on
ominaista, ett6 se paneutuu
tieteellisesti LEl-alojen eri-
tyisongelmiin. T\rtkimustulok-
set ovat johtaneet my6s rno.
niin parannuksiin LELalojen
ty6olosuhteissa ja -tavoissa.
Metson mielest6 LEL Ty6-
eldkekassan terveystutkimuk-
siin on aina voitu luottaa. -Vii-
me vuosien aikana LEL Tyo-
eldkekassa on toirninut paljon
yhteisty6ssd Tloterveyslaitok-
sen kanssa. T\rtkirnuksia on
tehty myos T)r6suojelurahas-
ton tuella. Tdmd yhteistyo oi1
antanut meille lis56 voimava-
roj a tutkimustoimintamme yl-
ldpitdmiseksi, Metso kertoo.

Sijoitustoirninta
mukautuu
ajan henkeen
LELT!6eliikekassan sijoitustoi-
minta on ollut viime vuosina
erit5risen kehittdrnisen kohtee-
na. Vuonna 1990 LEL Tyo-
eldkekassan sijoitusornaisuus
ylitti 10 miljardia markkaa.
T\-rolloin my6s sijoitusomai-
suus kasvoi nopeammin kuin
vuosiin.

Muiden elikelaitosten tavoin
LEL Tloeliikekassa joutui B0-
luvun lopulla sijoitustoimin-
nassaan uuden tilanteen eteen
kun lainaraha ei en6ii knynyt
kaupaksi. Uusia sijoituskohtei-
ta jouduttiin etsimdiin, jolloin
piiiidyftiin joukkovelkaki4'ojen
ja ensimmdistd kertaa LEL
T!6eliikekassan toiminnan ai-

kana my6s kiinteistdjen os-
toon. Valtaosa uusista sijoituk-
sista on kuitenkin velkakir-
jalainoja.

-LEL T!6eliikekassallatulee olla
valmiudet rnuuttaa sijoitustoi-
mintaansa kulloinkin vallitse
vien tilanteiden rnukaisesti.
Kiinteist6sijoitukset eivdt eniA
tdllS hetkelld ole ajankohtai-
sia. Edelleen ldht6kohtana on
se, ettii LELlainoilla tuetaan
hankkeita, joilla luodaan ty6ti-
laisuuksia LELaloj en yrityksil-
le ja ty6ntekij6ille, Metso ker-
too.

Vuonna 1991 LEL Ty6elii-
kekassa my6nsi LELalojen yri-
tyksille lainoja 2,5 miljardin
rnarkan edestd.

Tietojiirjestelrniin
ja henkil6st66n
panostetaan
Nykyaikaisen elikelaitoksen
tavoin my6s LEL Tloeliike-
kassa on viime vuosina panos-
tanut paljon ATK- jiirjestel-
rniensii kehittdmiseen ja hen-
kil6ston kouluttamiseen.
LEL:n tietojdrjestelmien ko-
konaiskartoitus valmistui hil-
jattain. Sen pdStarkoituksena
oli selvittdd tulevat kehitys-
kohteetja niiden tiirkeysjdrjes-
tys. Oleellista on saada LEL:n
tietoliikenne yhteniiseksi. Ke.
viiiillii 1991 otettiin kiiyft66n
uusi eldkkeiden maksujdr-
jestelmii ja lainojen atk-jdrjes-
telmiii uusitaan parhaillaan.
Kuvankdsittely alkaa edetS hil-
jalleen. Samaten tulevaisuu-
teen kuulunee erilaisten tieto-
verkkojen hyviiksiknyft o LEL
vakuutusmaksuliikenteess d.

Koko henkil6stoii koskeva
kehittiimisprojekti on my6s
alkarnass a. Talossa selvitetdin
parhaillaan minkdlaista osaa-
mista ja mitd valmiuksia ty6s-
kentely LEL:ssa vaatii. Tavoit-
teena on tehdd kehittiimisoh-
jelma, jossa on mddritelty LEL
T!6elikekassan kehittdrnisen
tiirkeimmdt alueet. Lisiiksi laa-
ditaan ty6yksikk<i ja henkilo.
kohtaiset kehittdmisohjelrnat.
LEL Tloeltikekassa panostaa
osaamiseenja palveluun. Hen-
kil6st6n kehittiirnisprosessi
tukee nditd tavoitteita.

LEL Tltieldkekassa
hoitaa rny6s
esiint5ruien
taiteilijoiden
el6keturwaa
LEl-eldketurvan lisdksi LEL
Tloeldkekassa on kS5rtdnnds-
si hoitanut vuodesta 1986 ldh-
tien Esiintyvien taiteilijoiden
eldkekassan vakuutus- ja elii-
keasioita. Metsosta Esiintyvi-
en taiteilijoiden eldkekassasta
on tdnd aikana kehittlmyt mer-
kittiivii eldkelaitos, jonka toi-
mintojen lasketaan vievdn
noin 12-15 henkil6n ty6panok-
sen vuodessa. -Omalta osaltam-
me yritdrnme jatkossa hoitaa
tehtiviirnme niin, etti hyvd
yhteistoirnintamme Esiin-
tyvien taiteilijoiden eldke-
kassan kanssajatkuisi, Jos erdi-
den tyosuhteessa olevien tai-
teilijoiden ja toimittajien
eldkelain toimeenpano irro-
tettaisiin LEL:sta, se olisi Esiin-
tyvien taiteilijoiden eliike-
kass alle harppaus tuntematto.
maan ja menet5rs meille, Met-
so tdhdent6ii.

LEL T!6eliikekassan tulevai-
suuteen toimitusjohtaja Met-
so suhtautuu luottavaisesti.
Hdn ei nde LEL:n toiminnalle
sen suurernpia uhkia kuin
eldketurvalle muutenkaan, j os
vain LEL Tloeldkekassa hoi-
taa tyonsd hyvin. Hdnesti
LEL:n suurin haaste on edel-
leen toirninnan tehokkuudes-
ta kiinnipitdminen.

Ndilld tiettimilli Metsosta LEL
Tyoeldkekassalla on myos
rnahdollisuudet selwitii tulevas-
ta eldkevastuustaan. -Varmas-
ti tydeliiketurvaa joudutaan so-
peuttamaan tulevaan kehi-
tykseen. Siitd antaa viitteitii jo
Eldkekornitea 1990:n jiittiirnii
mietinto. Ei eldketurvaa voida
kehittiiii j a ylldpitdd riippumat-
ta yhteiskunnallisesta ja talou-
dellisesta kehityksestS tiissii
maassa. Se on selvdsti ndhtd-
vd, toimitusjohtaja Aarre Met-
so painottaa.
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aa aa).LI KAKSI MILIOONAU\ HE\IKILOA
KARTUTTI EI,AKETTAU\IV

VIIMEVT-]ONNA

Vuoden p66ttyessd ansioelii-
keturvaa kartuttavina pide-
tiiiin tyo-, yrittiijii- tai virkasuh-
teessa olevia. Henkil6n katso.
taan olevan LEL- tai TaEL-
Qr6suhteessa vuoden peetry'-
ess6, jos hSnelld on ntiiden la-
kien mukaista toimintaa jou-
lukuussa. Muissa laeissa t5r6-,
yrittiijii- tai virkasuhteen tiy-
tyy olla voimassa vuoden
p66ttyess6.

Laajernmin tulkiten ansioelS-
keturvaa kartuttavien jouk-
koon voidaan lisdtd my6s ne
vuoden aikana elSketurvaa
kartuttaneet, jotka tarkaste-
luvuoden pddttyessi ovat lo-
pettaneet t5r6skentel;m muun
kuin eliikkeelle siir$rmisen ta-
kia. Siiilyyhiin heilli eliketur-
vassaan ns. tulevan ajan oike-
us vuoden tyonteon peetry-
misestS, vaikka uutta elike.
turvaa kartuttavaa toirnintaa
ei olisi aloitettukaan.

Kunkin lain piiriin kuulumi-
sen edellytyksend on kyseisen
lain mukaisen eliiketurvan
karthrrnisehtojen (ylitetty vii-
himmdisansio ja/tai odotusai-
ka, laissa mddritelty ikii...)
t[yttyrninen tarkasteluhetkel-
lii.

Oheisessa asetelrnassa esite.
tddn arwiot eri ansioelikelaki-
en piireihin kuuluvista henki-
l6istd edelld esitetylli tavalla
laajemrnin ja suppeammin
ymmdrtden.

Henkil6 voi samanaikaisesti
kuulua useankin eri eliikelain
piiriin. Esimerkiksi yksityr-
sell6 sektorilla oli vuoden lo-
pussa noin 45 000 henkil6ll6
samanaikaisesti kaksi tai use.
ampia yksityisen puolen eri
el[kelakien mukaisia tydsuh-
teita ja vuoden mittaan noin
125 000 henkilod kartutti
eldkettd usearnman kuin
yhden yksityisen puolen eld-
kelain piirissS.

Eri lakien lukurntiiirdmuutok-set ndhd66n rnuutossarak-
keesta. Lukuja arvioitaessa on
ty6suhdeaikaan liitt5rvAt eri-
laiset palkattomat jaksot (lo.
mautukset yms.) katsottu
tSrdssSolon veroisiksi ja vasta

varsinaiset piiiittyneet (irtisa-
nomiset, konkurssit, lopetta-
miset...) ty6suhteet on pyritty
arvioirnaan muutoksina.

Taloudellisen laskusuhdan-
teen syvenerninen heijastuu
selkeirnrnin TEL ja LELIu-
vuissa, liihinnii teollisuus- ja
rakennusalojen t5r6paikkojen
poistumisen takia.

YELyrittiijien pitk66n jatku-
neen aktiivipiirin kasvun ar-
vioidaan kiiiintyvtin laskuun.
Yrittdjitoiminnan aloittavia
on edelleen paljon, mutta vd-
hernmiin kuin parina edelt6-
vdnd vuonna ja yrittiijtitoi-
minnan lopettavien mi6rd
kasvaa edelleen. TAmA johtaa
aktiivipiirin pienenemiseen,
rnikii niilgry vuoden lopun lu-
vussa. YrittAjdkunnassa ta-
pahtuvaa suurta vaihtuvuutta
kuvaa ero vuoden lopussa ja
vuoden aikana eliketurvaa
kartuttaneiden rnd.iriss6 (16-
hes 25 000).

Maatalousyritt6jien (LIYEL)
lukumdiri pienenee edelleen
tasaisesti noin 5 000 vakuute-
tulla vuodessa,

Taiteilijoiden ja toirnittajien
eldkelain (TaEL) piiri on laa-jentunut verkalleen, mutta
niiytt?iii vdhitellen vakiintu-
van nylgriselle tasolle.

Valtion eldkepiiri MEL) on
hiernan alentunut. Yhtend
alenemisen syynd on - kuten
usein aiemrninkin on ollut -
VELpiiriin kuuluneen t5zos-
kentel;m siirtyminen muun
eldkelain piiriin. Tdll6 kertaa
ehkd selkeimpin6 ryhmindvoi mainita Suomen Pankin
setelipainon tyontekij6iden
siirtymisen TEL:n piiriin.
KVIEL:n henkil6piiri on aino-
ana edelleen kasvanut ja mui-
den lakien (MEL, KiEL) luvut
ovat pyslmeet jokseenkin en-
nallaan.

MIKKO PELLINEN
Eltihetw"uokeshuhsen

tilnstoososton
yrojektipdillihhi)

Eliiketti tyG, yrittijn- tai virkasuhteessa ansainneet:

") Eldketurvakeskuksen arrio
**)VEL:in piiri sistilt66 my6s Suomen Pankin (1 000) ja
Kansaneldkelaitoksen (5 800) palveluksessa olevat.

1 900 000 1 500 000

730 000 *)

Vuonna 1991

Henkiloitd

Vuoden 199 1 pditt5ressd
MuutosHenkil6itii edellis-
vuodesta

- 3000
+ 8000

0

Yksityinen
selctori

TEL
TaEL
LEL
YEL
IVIYEL
MEL

1 420 000
12 000

220 000
185 000
180 000

12 000

1 100 000
7 000

100 000
160 000
170 000

B 000

267 000
467 000

15 000

2 200 000 *)

- 50 000
0

- 25 000- 5000- 5000
0

]ulkinen sektori
vEL **) 520 000 t)KVTEL 500 000 *)KiEL 18 OOO

Yksityinen ja
julkinen sektori

ANSIOELAKELAKIEN PIIRI VUONNA 1 991
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TEL

TaEL

LEL

YEL

MYEL
MEL

VEL

KVTEL
KiEL

1100000/1420000

vuonna l99l ansainneet
vuoden 1 991 paettyessa ansaitsevat

Hankilo voi samanaikaisesti kuulua usean eri eHkelain piiriin.

1s0o0/ 18000
Eliikettii ty<i-, ynttiijii- rai virkmuhtee$a

267000/320000

7000/ 12000

100000/220000

160000/18s0@

170000/180000
8000/ 12000
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HISTORT \l1,

Em6ntien kaavamai-
setMYELty6tulotovat
nyt historiaa. T)6tu-
louudistus korjasi vii-
meisetkin kattoty6tu-
lot ansioiden mukai-
siksi ja vuoden alun
lainmuutos puhdisti
vuotta 1985 aikaisern-
mat elikelaskelmista.

Maatalousyrittiijien elSkelaki
muuttui tdmdn vuoden alusta
niin, ettd ennen vuotta 1983
voimassa olleet tyotulot jiite
tddn pois laskettaessa eldk-
keen perusteena olevaa tyotu-
loa. Ne otetaan mukaan kui-
tenkin, jos el6ke siten tulisi
suuremmaksi kuin ilrnan nii-
te.

Muutos koskee henkil6itii, joi-
den MYELvakuutus on jatku-
nut tiimiin vuoden puolelle ja
eldketapahtuma on sattunut
viime vuodenvaihteen jdl-
keen. Vapaakirjoja uusi laki ei
siis koske.

Eliike lasketaan siis uusin
sddnn6ksin, jos vanhuuseld-
keikd on tdyftynyt, tydk) {rfto-
myyseldkettd edeltiivd saira-
usvakuutuksen pdivdraha al-
kanut ja yksil6llisen varhais-
el6kkeen viimeinenkin ehto
tiiytetty tiimdn vuoden puolel-
la. Varhennettu vanhuusel6,-
ke tulee uuden lain mukaan,
jos elSke on m6iirdtty alka-
maan aikaisintaan helmi-
kuun alussa 1992.

SukupolvenvaihdoselSkkeen
Iaskentatavan ratkaisee tila-
kaupan ajankohta. Tammi-
kuun 1. piiivii 1992 ja sen jdl-
keen tehdyt tilakaupat anta-
vat uuden lain rnukaisen e16k-
keen. Jos kauppa on tehty vii-
me vuoden puolella, eliike las-
ketaan vanhan lain mukaan,
vaikka se alk'aisi vasta vuosien
piiiist?i mydhemmin, kuten ui-
nuva elSke voi tehdii.

Tapauksissa, joissa etukdteis-
piiiit6s sukupolvenvaihdos-
elikkeest6 on annettu viime
vuonna, rnutta lopullinen
kauppa tehdddn tdni vuonna,
eldke on laskettu etukdteis-
piiiit6kselle vanhan lain mu-
kaisesti. |os uuden lain rnukai-
nen elSke olisi kuitenkin edul-
lisempi, sen saa, jos pyyttiii
MELAa rauettamaan etuki-
teisp66t6ksen.

Uusi laki ei koske eldkelaji-

kaan laskettu ty6kyvytt6-
rnyyselike muuttuu vanhuus-
el6kkeeksi.

Emdntien eliikkeet
kohenivat eniten
Kdytdnn6ssd lain muutos vai-
kuttaa eniten emiintien eliik-
keisiin, koska se puhdistaa
heidiin pienid kaavamaisia
tyotuloj aan elSkelaskelmista.

Vuosina l97O-82 voimassa ol-
leiden pykdlien rnukaan
emdnnille oli miiiiritelty kaa-
vamainen normaality6tulo;
he saivat tilan ty6tulosta ta-
vallisesti enint66n noin 1 500
rnarkkaa kuussa (ind.1992),
ellei ollut erityisperusteita ko.
rotuksiin.

Vuonna 1985 laki mddrdsi ti-
lan ty6tulon jaettavaksi viljeli-
jiipariskunnalle tydpanosten
suhteessa. Osa emdnnistd kor-
jasi tyotulonsa tuona vuonna,
osalla ty6tulo muuttui tuon
jdlkeen tilan ty6tulon muuttu-
essa ja viimeiset kaavamaiset
ty6tulot katsottiin ty6panos-
ten mukaisiksi viime ja toissa-
vuonna toimeenPannussa
ty6tulojen uudistuksessa.

Eliikelaskentasidnn6n muu-
toksen vaikutus on tietysti hY-
vin yksil6llinen sen mukaan,
rnikti on tyotulon kehitys lain
voimaantulosta niiihin p6i-
viin. Karkeasti on arvioitu,
ettd uusi laki nostaisi alkavia
eliikkeitii keskim2iiirin 300
markalla. Eniten uudesta lais-
ta saa sellainen emdntii, jolla

oli pieni kaavamainen ty6tu-
lo vuodesta 1970 vuoteen
1985 asti,jajoka nosti tyotulo
aan tuolloin reippaasti.

Tlotulouudistus
vahvistaa
vaikutusta
Vuoden 1990 heindkuussa
muuttuivat MYEl-ty6tulon
mddriiytymisperusteet. Vuo-
den 1991 loppuun mennessd
liihes kaikkien viljelij6iden

senttia. Keskikokoisten ja suu-
rempien tilojen keski-ikdiset
emdnndt olivat l6hes puoli-
toistakertaistaneet ty6tulon-
sa.

Tlrdtulouudistuksessa oli kes-
keistii, ettii jiiykistii kaavoistaja korotusnormeista luovut-
tiin ja siirryttiin mahdollisim-
man pitkdlle noudattamaan
viljelij[n omaa ndkemysti ja
tietoja hd,nen ansiotasostaan
ja ty6panoksestaan. Tarkoitus
oli, ettd eldkkeen peruste vas-
taa ansioita.

Eldkelaskentas 55nn6ksell5
poistettiin historian taakka,
joka painoi eldkkeitd alas.
Noilla muutoksilla on raivattu
ainakin muodolliset esteet sil-
td, etteik6 viljelij6iden ty6elii-
ketaso voisi nousta alimittai-
sesta ansionmukaiseksi. a

AULI SULIN
Maatalousyrtfiditen

eltihelaitohscn
toimistopdrillihhi)

vaihdoksia: eldkkeen mdird ei ty6tulot oli uusittu. Ne olivat
rnuutu, kun vanhan lain mu- nousseet keskimddrin 28 pro-
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T\{BLMAKSUIEN
ALENNUSRAIAT
M

Maatalousyritttijien
elikelain mukaisten
vakuutusmaksujen
alennusrajat nousivatja rnaksujen eriitinty-
rnisajat muuttuivat tii-
miin vuoden alusta.
Maksuprosentti on td-
rniin wuoden poik-
keuksellisesti TEL
prosenttiakorkeampi.

Maatalousyrittdjien el6keva-
kuutuksen maksuprosentti
seuraa lain mukaan TELpro
senttia. Tiiksi vuodeksi
MYEL:n perusprosentti on
kuitenkin poikkeuspykiiliilld
jeedytetty viimevuotiselle ta-
solle eli 16,9:ksi.

Aikaisemmin maatalousyrit-
tdjdt maksoivat perusprosen-
tin mukaista vakuutusmak-
sua siltd ty6tulon osalta, joka
ylitti 68 000 markkaa
(ind.1992) vuodessa. T\rota
alemmalta ty6tulon osalta
rnaksuprosentti oli 2/5 tiiydes-
t5, nylgrprosentein siis 6,76.

Tiirndn wuoden alussa lain-
muutos nosti entisen 40 Pro'
sentin maksun rajan 68 000
rnarkasta 94 0000 markkaan.
Tdtii alemmalta t5r6tulon osal-
ta maksu on tdn6 vuonna 6,76
prosentin mukainen.

Maksun miirittelyl,n tuli li-
sdksi toinenkin raja. Tdysi
16,9 prosentin mukainen
maksu peritddn n5rt vasta siltd
ty6tulon osalta, joka Ylittiiii
141 000 markkaa vuodessa.

Siltii ty6tulon osalta, joka si-
joittuu 94 000 markan ja
141 000 markan vdliin, mak-
suprosentin saa seuraavasta
laskukaavasta: (ind. 1992)

2 L6,9 1,5 x ty6tulo - 47 000
-x- x

Uudistuksen tarkoituksena
oli helpottaa viljelij6itii nosta-
maan t5r6tulonsa todellisten
ansioidensa rnukaisiksi, Ai-
kaisempi jyrkkd maksun alen-
nusraja ja sen ylittdvdn tyotu-
lon antama elEkkeen lisiiyk-
sen kalleus on saattanut olla
esteenii eldketason kehityksen
tiellii.

Keskeisintd uudistuksessa oli
poistaa epdkohta, joka syntyi
tdyden maksun ja kansanelik-
keen tydeldkeviihenteisyyden
kotrdatessa toisensa. Alennus-
rajan yldpuolelle syntyi ty6tu-
loalue, jolla sijoitettu vakuu-
tusmaksun lisdys ei tuottanut
edes itseii6n eldkkeen lisdyk-
send takaisin.

T\ro seikka jarrutti ilmeisesti
ty6tulojen korottamista; ei
tuntunut jdrkeviiltd sijoittaa
vakuutusrnaksuihin rnark-
kaa, jonka vastineena joissain
tapauksissa saattoi tulla eliik-
keend takaisin vain viisilgrm-
mentd pennii.

Uudistuksessa alennusrajat
asetettiin niin, ettd korkearn-
paa vakuutusmaksua makse
taan vasta tyotuloista, joita
vastaavat eliikkeet eivdt vii-
hennii kansaneldkettd.

Alennusrajojen muutos mer-
kitsi helpotusta vakuutus-
maksuihin kiiytdnn6ssii
42 OOO rnaatalousyrittiijiille eli
joka neljdnnelle vakuutetulle.

Vakuutusmaksurajojen muu-
tos tasaa jossain m65rin sitii
vakuutusmaksurasituksen Ii-
sdystd, jonka t5r6tulouudistus-
ta seurannut ty6tulojen nou-
su on aiheuttanut. Vakuutet-
tujen mddrin viihenemisest6
huolirnatta MELA:n maksu-
tulo nousi viime vuonna 56
prosenttia, pdSosin tyotulouu-
distuksen johdosta.

Maksut perit66n nyt
kolrnessakin eressA
MYEl-maksujen perintd
muuttui vuoden alusta niin,
ettii entisen kahden er6inty-

mispdivdn lisdksi tuli kolmas.
Perinndn ajankohta riippuu
n5rt vakuutusrnaksun m66rds-
ta.

Alle 1 281 rnarkan vuotuinen
vakuutusmaksu maksetaan
yhteni erdni toukokuussa.
]os maksu on tuota suurempi,
mutta pienempi kuin 3 842
markkaa, se rnaksetaan kah-
dessa errissd: helmikuussa ja
elokuussa. T\rotakin suurem-
pi maksu jakaantuu kolmeen
erddn, jotka peritddn helmi-,
touko-ja elokuussa.

MYEl-rnaksuj en yhteydess6
peritiiin rnyos maatalouden
tapaturmavakuutusmaksut ja
ryhrn6henkivakutus maksut.
Tap aturmavakuutu s maksu
on tlni vuonna 0,48 prosent-
tia MYELty6tulosta. Ryhm6-
henkivakuutusrnaksu on 110
markkaa.

Ylld olevat perintierdt m66rd5
eliike, tapaturma- ja ryhmii-
henkivakuutusmaksujen yh-
teissumma.!

AULI SULIN
M aatalou.syritt rij ien

eliikelaitohsen
toimistoptirillihhii
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aaEI,AKBMTOISTA
DIREKTITVIBHDOTUS

Z- kornissio on saa- 1. Eldkerahaston varojen hoi-
tajan vapaa valinta valtion ra-
jojen ylinut valmiiksi elEikera-

hastodirektiiviehde 2. elSkerahaston varojen va-
tuksen, joka koskee
eliikesiifiti6iden ja elii-
kekassoj
toista

en vapaaeh-
vakuutustoi-

paa sijoittaminen valtion rajo-
jen ylija
3. vapaus eldkerahaston jdse.
nS4rteen valtion rajojen yli.

se jou-
r direk-

Termin sisilldstd
erimielisyyfte
Direktiivin fonirneni on ol-
lut Pension fund (el6kerahas-
to) direktiivi. EY:n piirissd on
hyvin laaja kirjo erilaisia insti-
tuutioita, jotka voitaisiin mah-
duttaa kdsitteen piiriin, ja yh-

ei saavutettu.

sijoitustoimintaa, komissio
ptiiitti, ettd ehdotuksen piiriin
kuuluvien laitosten rniiAritel-

kuuluvat instituutiot.
Eldkevakuutuslaitoksella tar-
koitetaan ehdotuksen sana-
muodon rnukaan instituutio-
ta, joka on perustettu sponsc
roivasta yrityksestii erilleen ja
jonka tarkoituksena on rahoit-
taa elike-etuudet tSr6suhteen,
ammatin tai muun vastaavan
perusteen mukaan miiiiriiyty-
vdlle henkil6ryhmdlle. Spon-
soroivalla yrityksellii tarkoite.
taan mitd tahansa oikeushen-
kildti, joka rahoittaa instituuti-
on toirnintaa.

My6s elSke-etuudet mSSritel-
lddn hyvin laajasti niin, ettii ne
kiisittiiviit kiiytiinnollisesti kat-
soen kaikki Suomessa kiiyt6s-
si olevat eldke.etuudetja niitii
edeltdvdt tai tiiydentdvdt kor-

Roornan sopirnusta
Koska toinen henkivakuutus-
direktiivi luo vakuutusyhti6il-
le laajat rahoitusmarkkinat
yhteis6n piirissi, on kohtuul-
lista, ettd myds rnuut el6keva-
kuutuslaitokset piiisevdt ta-
saveroiseen asemaan rahoi-

Tdst6 peri-
tdkohdasta

huolirnatta direktiiviehdotuk-
sessa on jouduttu jonkin ver-

poikkearnaan henkiva-

Ehdotuksen tarkoituksena on

jan valinnassa. Se pyrkii pois-
tamaan vdlittomid tai vdlilli-

itse asiassa kansallisen pdii-
t6ksenteon vdhiiiset rajoituk-
set valtioiden rajat ylittdviissd
rahastoinnin hoidossa palve.
levat vapauksien lisddmistd
sijoitustoiminnassa. Ehdotus

Ehdotusta valmisteltaessa kol- teisymm6rrystimintaa ja yleensii mas kohta osoittautui kuiten-muuta kuin yhtio-
muotoisesti harjoitet-
tua vakuutusliikettii.

ehdotus hyviiksyttii-
neen vielii kuluvan
vuoden aikana.

Mainittakoon jo tiiss6, ettd eh-
dotus ei koske Suomen laki-

ta.

duttiin jiittiimiiiin
tiiviehdotuksesta.

kin liian wisaiseksi ja Koska direlctiiviehdotus jdi lo-
pulta koskemaan vain varojenpois

Ehdotusta

Ehdotus tiiydentdti vaiseksi.
henkivakuutusdirek-
tiivejd, joilla siiiidel-
liiiin yhti6muotoisesti
harjoitettua el6keva-

voidaan siis luonnehtia vaja-

siirtotydlSisid, jotka siirtyes-
sdiin toihin toiseen jisenvalti-

ta eldkerahaston jdsenyyteen
valtion rajojen yli. Tiimd puo-
lestaan edellyttiiii, ettd ty6nte
kijii voisi pysy6 entisen eldke.jdrjestelyn piirissii ja uusi
tydnantaja voisi maksaa va-
kuutusmaksuja edelliseen el?i-
kejdrjestelyyn. Lisdksi niiiden
vakuutusmaksujen olisi olta-
va vdhennyskelpoisia ty6n-
antajan verotuksessa. Olisi
my6s kumottava ne lait, jotka
kieltdvdt jlsenyyden ulkomai-
sessa elikerahastossa.

lut ajatus siitd, ettd
siin hoitaa ainakin

kijdilleen - siis muillekin kuin
siirtoty6liiisille.

ja ja
Iaiset
jotka my6ntdvdt elAkkeitd ja
rahastoivat varoja niiti var-

linpidollisilla varauksilla
\r6nantajan taseessa ja jossa ei
siis ole rahastointiyhtiotd eh-

suoraan vakuutusmaksutu-

jestelmiss
luomaan
jossa varoja on sijoitettu vas-
tuiden katteeksi, kuuluvat ne-

mi olisi mahdollisimman laa-
Kolmas kohta olisi koskenut sulkisi piiriinsii kaiken-

oikeusmuodostumat,

kuutusta. Viime vuG ehtoiseen vakuutukseen pe-
rustuvan eldkeoikeutensa

ten.

den lopulla annettu osaksi tai kokonaan joko ka- T6ss6tarkoitettua rahastointi- vaukset.

oon usein menettdLvdt vapaa-

renssiaikoj en tai vapaakirj aoi- vaatimusta ei tiiytti ns. book
keuden puuttumisen vuoksi.
Tilanne korjautuisi, jos ty6n-
tekijii voisi siiilyttiiii eldkeoi-
keutensaja pysyd entisen elA-
kelaitoksen piirissd.

reserve -jdrjestelmd, jossa elii- Direktiiviehdotus
kevastuut on katettu vain ti- tarkentaa

dotuksen tarkoittamassa mie.
Siirtotydliiisten kannalta td- lessd. Sama pdtisi rny6s jako-
rnd edellyttdisi mahdollisuut- jdrjestelmiin rnukaisiin laitok-

siin, jotka maksavat eliikkeet

losta. Koska kuitenkin jakojdr-
6kin on jouduttu tusmarkkinoilla.
varausjdrjestekniii, aatteellisesta ldh

kin ehdotuksen piiriin. Esi- ran
merkiksi Ranskan elikekassat kuutusdireldiivistd
(caisses de retrait), jotka toimi-
vat piidasiassa jakojiirjestel-
mdn mukaisesti suhteellisen Iisdtd eldkevakuutuslaitosten
rajoitetuilla rahastoilla, ovat vapautta varojen sijoitustoi-

minnassa ja sijoitustenhoita-siiiiteistii ty6elSkevakuutusta, ehdotuksen piirissii.joka tietyin edellytyksin jAii Niiin laaj an m66ritelmdn seu-my6s henkivakuutusdirektii-
EY:n komission tarkoituksena rauksena on, ettd direktiivieh-vien ulkopuolelle on kuitenkin saada aikaan dotuksessa on luovuttu pen- sid esteitd Rooman sopimuk-

Tavoitteena varojen erillinen direktiivi, joka koski- sion fund -kiisitteestd, joka toi- sen perustavaa laatua olevien

vapaa sijoittaminen si jiisenyyttii toisten maiden
eldkerahastoissa. Esilld on ol-

si mieleen Isossa-Britanniassa oikeuksien toteutumiselta.
toimivat rahastot. Ehdotus on- Nditd vapauksia ei luonnol-

Jo EY:n perustuslaki, Rooman asia voitai- kin nimeltddn eldkevakuutus- lisestikaan ole pakko kiiyftiiti;
sopimus, takaa eliikelaitoksil-
le periaatteessa palvelujen ja listen yritysten osalta. Komis-
pddomien vapaan liikkumi- sio haluaisi poistaa ne esteet,
sen. Direktiiwiehdotus pyrkii jotka estdvdt useissa eri valti-
tuomaan nditi oikeuksia kdy- oissa toimivaa konsernia pe-
tiinn6n tasolle eldkerahasto- rustamasta alueella yhteistd
jen osalta.
t6kohtana

Ehdotuksen liih- eld,kerahastoa kaikille tydnte-

kansainvi- laitosten (Institution for reti-
rement provision) hallintoa ja
sijoituksia koskeva direktii-
wiehdotus. Se sulkee ulkopuo-
lelleen henkivakuutusdirek-
tiivin piiriin
tuutiot sekii
kuutusta

kuuluvat insti-
lakisiiiiteistd va- ei mill66n tavoin kajoa elii-

kevakuutuslaitosten menet-harjoittava
r4o8/7L

t, EY- telytapoihin sijoituspiiiit6sten

50

oli kolme tavoitet-
asetuksen piiriin
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teossa tai varojen hoidossa. Se
ei esimerkiksi muuta jirjes-
telyjii, jotka koskevat vakuu-
tettujen edustajien osalli.stu-
mista pdiit6ksentekoon.

Ehdotuksen tdrkein anti on
siin6, ettd eldkevakuutuslaitos
saa nylq1istd tismiillisernmiin
miidrittelyn Rooman sopi-
muksen keskeisille periaat-
teille. Antamalla kehikon jiir-
kevien sijoituss66nt6jen so-
veltamiselle ehdotus auttaa
jiisenvaltioita arrrioimaan,
ovatko niiden voimassa olevat
sddnn6t sopusoinnussa Roo-
man sopimuksen takaamien
vapauksien kanssa.

Tarkoitus ei ole
kontrolloida
Ehdotuksen kuudennessa ar-
tiklassa asetetaan muutamia
jiirkeviksi katsottuja periaat-
teita eliikevakuutuslaitosten
varojen sijoittarniselle. Peri-
aatteet ovat erittiiin Yleisi6'
Periaatteisiin kuuluvat muun
muassa riittdvi riskin jakami-
nen, riittdvi likviditeetti ja
sijoitusrajoitukset suhteessa
sponsoroivaan yritykseen. Pe-
riaatteita sovellettaessa on
otettava huomioon my6s luot-
tovakuutus ja mahdollinen
valtion takaus.

Mainittuja siiiint6jii ei ole otet-
tu ehdotukseen laitosten kont-
rolloimiseksi, vaan pikernmin
sen vuoksi, ett6 edellyttdmdllti
periaatteiden toteuttarnista
voidaan helpommin mdiirdtd,
millaista valvontaa jdsenval-
tio ei saa harjoittaa el6keva-
kuutuslaitoksiin ndhden. f6-
senvaltio ei saa esimerkiksi
vaatia, ettii laitoksen on si-
joitettava varansa miiiiriitYn-
laisiin sijoituskohteisiin tai
sijoitettava varansa johonkin
miiiiriitfyyn j dsenvaltioon.

|os jdsenvaltio rajoittaa laitok-
sen oikeutta keyftee tulevien
elAkevastuidensa katteena ul-
komaan valuutan miiriiisid
sijoituksia, se ei kuitenkaan
voi vaatia kotimaan valuutan
rnSSriiistd katetta enempi6
kuin 60 prosenttia. Muiden,
suurempaa rnaksuvalmiutta
vaativien velvoitteiden osalta
vastaava maksimimdSrd on
80 prosenttia. Edellii tarkoitet-
tuun kotimaiseen valuuttaan
rinnastetaan ecu-mSSrAiset
saatavat ja sijoitukset.

Edelleen ehdotus kieltiiti jti-
senvaltioita vaatimasta, ettd
laitoksen sijoituspSSt6kset on
ennakolta hyviiksytt5vd tai et-
td niistd on systemaattisesti il-
moitettava etukdteen.

Lisdksi s66detddn, ettd jdsen-
valtiot voivat laatia laitosten
sijoitustoirnintaa varten Yksi-
tyiskohtaisempia siiiintdjI
edellyttiien, ettd ne ovat soPu-
soinnussa ndiden mddriiYsten
kanssa.

Ehdotuksessa kiisiteltY toinen
alue on sijoitusten hoito tai
yleisemmin s anottuna m6iir6-
ykset palvelujen vaPaasta tar-
ionnaita eldkevakuutuslaitok-
iille valtioiden rajojen yli. Tii-
mdn takaa jo Rooman soPi-
mus. Kuitenkin elSkevakuu-
tuslaitoksilla voi tdssd suh-
teessa olla edelleen esteit6.
Tdllainen on vaatirnus siitd,
ettti eliikevakuutuslaitoksen
sijoitusten- tai varainhoitajal-
la tulee olla toimiPaikka miid-
rityssS j dsenvaltiossa.

Kornissio on jo aiernmin teh-
nyt esityksiii, joiden mukaan
tAllaisten palvelujen tarjoa-
jien, kuten pankkien, vakuu-
tusyhti6iden ja sijoitusyritys-
ten pitiisi voida tarjota va-
paasti palveluitaan koko yh-
teis6n alueella. Eldkevakuu-
tuslaitokset eivdt tiss6 suh-
teessa kuitenkaan ole palve'
luiden tarjoajia, vaan sijoitus-
palveluiden asiakkaita. Ei ole
mitiiiin hyotyisiitd, ettd palve'
luja voidaan vapaasti tarjota,
jos asiakkaat eivdt voi niiti
vapaasti keftee.
Tiimiin vuoksi ehdotus vaatii
jdsenvaltioita sallimaan, ettii
elflkevakuutuslaitokset voivat
vapaasti valita sijoitusasiain
hoitaj an j a/tai varainhoitaj an,
jonka toirnipaikka on toisessa
jisenvaltiossa.

Komissio uskoo, ettii direktii-
vi tulee toteutuessaan rnuutta-
maan elEkevakuutuslaitosten
sijoitusiiiinnoksiS truomatta-
vasti vapaammiksi useissa jd-
senvaltioissa.

Vaikutusta s6Sti6idenja kassojen vapaaeh-
toiseen toimintaan
Jos direktiiviS sovelletaan ai-
kanaan Suomessa, se ei koske
avustuskassojen ja elSkesddti-
6iden lakisiidteisti toimintaa,
kuten lakisiiiteisti el6keva-
kuutusta rekister6ityine lis6-
etuineen j a tyopaikkakassoj en
lakisddteistd sairausvakuutus-
ta. Niiden toiminnassa joudu-
taan ottamaan huomioon ensi
sijassa EY-asetus 1408/71, joka
on liihinnd ETA-valtioiden v6-
linen sosiaaliturvasoPimus.

Avustuskassojen ja eliikes66ti-
6iden vapaaehtoista toimin-
taa direktiivi sen sijaan tulisi
koskemaan. Timdkddn ei tis-
sd vaiheessa vaadi kassoiltaja
siiiitioiltii mit66n erityisii toi-
mia. Viilttiimiittii direktiivi
vaatisi toimia ainoastaan val-
tiovallalta ja valvovalta viran-
omaiselta eli sosiaali- ja ter-
veysministeri6lti.

EY olettaa, ettd liberalisointi
lis56 taloudellista tuottavuut-
ta ja alentaa sit6 kautta va-
kuuttamisen hintaa direktii-
vin piiriin kuuluvissa kassois-
sa ja s66ti6iss6. Tdmii taas koi-
tuu vakuutuksenottajien
eduksi.

fotta muut ETA-maat olisivat
periaatteessa samassa kilpai-
luasemassa Suomen el6keva-
kuutusrnarkkinoilla, tullaan
elSkevakuutusyhti6n rnuu
kuin lakisddteinen el6keva-
kuutus siirt6rn66n eri yhti6is-
sd hoidettavaksi. Muussa ta-
pauksessahan elikevakuutus-
yhtio harjoittaisi sek6 henki-
vakuutusdirelrctiivien piiriin
kuuluvaa ettd niiden ulkoPue'
lelle jiiiivtiti toirnintaa.

Viimeist66n direktiiviehdo-
tuksen voirnaan tultua ollaan
sen kysymyksen edessti, mi-
ten on A+B -kassojen j a -s56ti6i-
den laita? Onko niiiden el6ke
laitosten A- ja B-Puoli jatkossa
hoidettava oikeudellisesti eril-
lisissd yksik6iss6? Toistaiseksi
kysymykseen ei ole tarvinnut
ottaa kantaa.I

PENTII
KOIVISTOINEN
Eldhctu;t"u oke skuhs en
lakio s aston p iitillihhi)

o

t

v

TYOELAKE 92 I l 31



EreITAKEHITEHMAIMN
aa

Bliikkeiden ja niihinlfiheisesti liittyvien
rnuiden sosiaalietuuk-
sien kehittiimisty6 j at-
kuu vilkkaana larnas-
ta huolimatta. Talou-
dellinen tilanne aset-
taa kuitenkin tiukat
raamit kaikille sellai-
sille uudistuksille, jot-
ka lisiiiivtit menoja.Osa uudistushank-
keista saattaakin jiiiidii
odottelemaan parem-
pia aikoja.

Artikkelissa tarkastellaan vii-
rne wuoden aikana julkisen
toirneksiannon perrrsteella ta-
pahtunutta valmistelutyotd.
Eldketurvan kehittiiminen
voi tapahtua my6s muulla pe.
rusteella, esimerkiksi el6ke-
jdrjestelrnien sistiisissd ty6-
ryhmissd. EYlETA-valmistelu-
tyo tehdtiiin puolestaan pdd-
asiassa wirkamiesty6nd.

Varhainen
eliikkeellesiirtyrninen
onglelrnana
Vuoden 1991 aikana ty6nsii
pddtdkseen saaneista valmis-
teluelimistd voidaan tdrkeim-
pdnii pitiiii eliikekomitea
1990:n tydtii. Eltikekomitea
luovutti rnietint6nsd joulu-
kuussa 1991. Eliikekomitean
piti etsid keinoja, joilla var-
haista el6kkeellesiirtyrnistd
voitaisiin my6hentdd. Edes-
sdmme on muutoin 2000-lu-
vun alussa tilanne, jossa eld-
kekustannukset kohoavat
huolestuttavan korkeiksi ja
samanaikaisesti maatamme
uhkaa ty6voimapula. Vaikka
mietint66n sisdltyikin useita
eriiiviii mielipiteitd, voidaan
arvella, ettii 1990-luvun mer-
kittdvdt eliikepoliittiset uu-
distukset perustuvat komite.
an esit5rksiin.

ao

Eliikekomitea asetti tavoit-
teeksi, etti keskirniirdinen
elSkkeellesiirtymisikti saatai-
siin nousemaan nykyisestd 58
vuodesta vuoteen 2020 men-
nessd noin 6l wuoteen. Tavoit-
teeseen pddstdisiin muun rnu-
assa kehittiimiillS varhaiselii-
kejdrjestelmi[, tehostamalla
kuntoutustoimintaa ja paran-
tamalla ty6oloja.

Uudistettu kuntoutuslainsdA-
ddnt6 astui voimaan
1.10.1991. Kuntoutuksen toi-
mivuutta on tarkoitus seurata
muun muassa siten, ettd edus-
kunta saa aiheesta hallituksen
selonteon syksyll5 1995.
Tlr6olojen parantamiseen etsi
puolestaan lddkkeitii ty6mi-
nisterion asettama ty6oloko-
mitea. Tyoolokomitea jdtti
rnietint6nsd tammikuussa
1992. Eliikekomitean piti var-
haiselSkejdrjestelmien kehit-
ttirnisehdotusten lisiiksi my6s
hahmotella eldkepolitiikan
pitkdn aikavdlin kehittdmis-
ohjelmaa. Eliikekomitea esitti
eliikeindeksien yhteniiistd-
mistd ns. taitetun indeksin
awulla. Alle 6S-vuotiaiden
kaikki eliikkeet tarkistettai-
siin esit5rksen mukaan TELin-
deksin perusteella. 65 vuotta
td5,'ttZineiden eldkkeet puoles-
taan seuraisivat kuluttajahin-
taindeksid. Komitea esitti,
ettd muutoksesta aiheutuva
kansaneldkemenon lisSys ra-
hoitettaisiin osittain muutta-
malla kansaneldkkeen pohja-
osa eliikeviihenteiseksi.

Tlroeliikerahastoja
vahvistettava
Eldkekomitean esitykset tdh-
tdsiviit tulevien eldkekustan-
nusten hillitsemiseen. $6elti-kerahastotoimikunta, joka
luovutti mietint6nsii tammi-
kuussa 1992, halusi puoles-
taan varautua kasvaviin kus-
tannuksiin vahvistamalla ty6-
eliikerahastoja. Toimikunta
oli sitd mieltS, ettd ty6elSke-
maksun taso ei saisi mii2iriiy-
tyii suhdannepoliittisin pe-
mstein. Liiht6kohtana olisi pi-
dettdvd eliike-etujen turvaa-
mista ja tuotantoeldrntin pe-
rustan vahvistamista sddstai-
misen avulla.

aa ao

Toimikunnan mielestii ty6elii-
kejiirjestelmdn rahastointias-
tetta on nostettava vuoteen
2010 asti, jonka jiilkeen rahas-
tointiastetta alennetaan. Toi-
mikunta esitti myos, ettS las-
kuperustekoron muutos si-
dottaisiin vuoden 1995 alusta
valtion verollisten wiiden vuo-
den obligaatioiden efektiivi-
sen j dlkirnarkkinakoron muu-
toksiin.

Metsdtraktori-
yrittiijistti
ETA-Iornakkeisiin
Metsdtralctoriyrittdjien eldke-
turva on tdhdn asti jdrjestetty
LEL:n mukaisesti. Sosiaali- ja
terveysrninisterion asettama
metsfftraktoriyrittrijien el6ke-
turvaty6ryhrnd esitti syys-
kuussa 1991 jiittiirnrissAtin
muistiossa, ettii tralctoriyrittd-jiit siirrettdisiin vuoden 1993
alusta lukien YEL:n piiriin.
Maatilan koneilla tehdyt met-
sdtydt siirrettdisiin puoles-
taan MYEL:n piiriin.
STM:n asettama lomake-ETA
ty6ryhrnii kartoitti EY-asetus-ten 14OB/7L ja 574/72 toi-
meenpanossa kii5rtettiiwien lo-
makkeiden muutostarpeita.
Tyoryhmui teki my6s muut
asetusten tekniseen toimeen-
panoon liittyviit selvitykset.
Tlzoryhm:i sai tyonsd piiiit6k-
seen marraskuussa 1991.

Viime vuonna ty6nsd saivat
pddtdkseen my6s poikkeus-
olojen toirneentuloturvatyo-
ryhm5, sosiaali- j a terveystilas-
tojen kehittdmistoimikunta j a
tydryhrnii, joka pohti sosiaali-
turva-asioita yleisessd tieto-
verkossa.

Muista vireillii olevista kehit-
tiirnishankkeista on syytS mai-
nita eliiketurvan muutoksen-
hakukornitean esit5rkset, joita
hiotaan parhaillaan sosiaali-ja terveysministeri6ssA. Mi-
nisterio viimeistelee my6s esi-
tyst6.dn ns. viimeisen laitok-
sen periaatteen ulottamisesta
koskemaan julkista selctoria.
Eliiketurvakeskuksen ty6ryh-
md luo',rrtti kesiillii 1991 muis-
tionsa, jossa oli selvitetty peri-
aatteen toteutumista my6s
eldkkeen maksatuksen osalta.

32 TYoELAKE 92 I I



Sotilaseldkkeet
syynissd
Vuoden 1992 tulo- ja rnenoar-
irioesityksen mukaisesti puo-
lustusministeri6 asetti mar-
raskuussa 1991 tyoryhmdn
relvittdrnddn sotilaseliikejdr-
iestelrndn astettaista sopeutta-
mista vuodesta 1995 alkaen
yleiseen eliikejiirjestelmiiiim-
me, Tloryhmdn on puolustus-
lSrjestelmiin erityispiirteet
huomioon ottaen selvitettdvd
rotilaseliikej [rjestelrndn pii-
riin kuuluwien elikkeellesiir-
r5rmisi?in mahdollisen nosta-
misen vaikutukset. T!6ryh-
mdn tulee tarkastella ainakin
i5 ja 65 vuoden elSkeikdvaih-
:oehtoja. T)6ryhmiin miidrd-
ilka piiiittyy 50.4. 1992.

fuoden 1992 tammikuussa
lsetettiin perdti kolme uutta
ralmisteluelintii pohtimaan
:lSkeasioita. Sosiaali- ja ter-
reysministerion vakuutus-
>sasto asetti lrdryhrndn selwit-
:iimddn tydntekijiin eldke.
rraksusta seuraavia eldkepal-
<an muutostarpeita ja muita
drjestelyn edellyttdmid toi-
nenpiteitd. Tydryhmdn on
;aatava ty6nsii pii6t6kseen
11.5.1992 mennessd.

iTM asetti toimikunnan laati-
naan kokonaisuunnitelmaa
riistii toirnenpiteist6, joita tar-
ritaan rintarnaveteraanien
rdhimmdiseldkkeiden riittd-
rin tason turvaamiseksi. Toi-
nikunnan mii2irdaika piiiittyy
t1.3.1993.

lammikuussa asetettiin my6s
yoryhmii, jonka tehtiiviini on
lelvittid lapsenhoitoajan sosi-
raliturvaa. Ty6ryhm?in on
Truun muassa laadittava
nahdollisimman yksinkertai-
ren malli vuoden ajalta lap
ien synt5rmdn jiilkeen karttu-
ran eldkkeen perusteiden yh-
:en[istdmiseksi eri tydel?ike-
aeissa. Tlzdryhmiin on myds
aadittava suuntaviitat eldke.
:urvan karttumisen j6rjesti-
niseksi vuotta pitemmiltii
rjalta lapsen syntyrnin jiil-
(een.

Muita hankkeita
Vireilld on myos muihin sosi-
aalietuuksiin vaikuttavia ke-
hittdrnishankkeita. Sosiaali- ja
terveysministeri6 asetti alku-
vuodesta toimikunnan selvit-
tdrn6iin eriiiden s osiaalietuuk-
sien maksatuksen siirtiimistii
Kansaneliikelaitoksen hoidet-
tavaksi. Tavoitteena on, ettd
lasten kotihoidontuki ja lapsi-
lisiit haettaisiin Kansaneldke-
laitoksesta jo vuoden 1995
alusta. Vuoden 1994 alusta
my6s asumistuen, sotilas-
awustuksen, elatustuen, ditiys-
avustuksen ja opintotuen
maksatus ja toimeenpano oli-
si tarkoitus hoitaa Kansaneld-
kelaitoksen kautta. Toimeen-
tulotuen rnaksatusta ei ole tar-
koitus siirtdi Kansaneldkelai-
tokselle ennen kokeilua.

Vuoden 1991 aikana selwitet-
tiin muun muassa yrittdjien

te.
pohti esti

palkansaajaan
sa asemassa olewien yrittdjien
ty6tt6myysturvaa. Viime
vuonna ty6nsd pddtokseen sai
my6s valtiovarainministeri6n
alainen palvelujen jousta-
vuusryhmd. T!6ryhrnd esitti
ns. yhden luukun palvelupis-
teiden lisddrnistd valtionhal-
linnossa.

Loppusuoralla olevista val-
misteluelirnistd on syytd mai-
nita pakolaisten vastaanottoa
ja sosiaaliturvaa selvittdvi
ty6ryhmii. Oikeusrninisteri-
6n alaisuudessa puolestaan
toimii perhetoimikunta, joka
selvittdd lainsdddiinn6ssii
omaksuttuja perhekdsityksidja niiden yhtendistdmistar-
peita. Toimikunnan miiiirii-
aika piiiittyy 51.3.1992. r

KIMMO NORRMfN
Ekiketuruakeshuhsen
sunxnitteh$so,ston

tutkija
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VETERAANIEN
vAHruvrAts-
ELAKETTA
UUDISTETAAN

Jopa nelj iinnesmilj oonaa vete.
raania voi viel6 odottaa ko-
hennusta eliikkeeseen. Sosiaa-
li- ja terveysministerio asetti
kuluvan vuoden tammikuus-
sa toimikunnan laatimaan ko-
konaissuunnitelman rinta-
maveteraanien vdhimrnSis-
elikkeiden riitttivdn tason tur-
vaamiseksi. Suunnitelmassa
tulee selvittii, minkilaisille
periaatteellisille ndk6kohdille
v6himmiiiseldkkeen mii6rdy-
t5rminen perustuisi.

Kdytdnn6llisesti katsoen kaik-
kinoin 250 000 elossa olevasta
veteraanista ovat jo siirtyneet
eldkkeelle. Itse asiassa he ovat
jo vanhuuseldkkeelld, koska-
pa veteraanien varhaiseldke-
jdrjestelmien mukaisia el6k-
keitd saa endii muutamia sato-
ja veteraaneja, Alunperin mie-
histd koostunut veteraanien
joukko naisistui 1980-luvulla;
yli.50 000 naista saa rintarnali-
saa.

Kaikille maksettavan rinta-
rnalisin ohella veteraanin el5-
keturvaan kuuluu kansan-
eldkkeen lisSosaa saavalle
maksettava ylimdirdinen rin-
tamalisd. Noin 40 000 veteraa-
nia saa lisiiksi sotilasvamrna-
lain mukaista el6kett6.

Toimikunnan tulee ehdotuk-
siaan tehdessiiin ottaa huo
mioon yleisessi eldkepolitii-
kassa tapahtuva kehitys ja ta-
loudellinen tilanne. Timiin
vuoksi toimikunnan tulee sel-
vitt56 mahdollisuudet toteut-
taa ehdotuksensa vaiheittain.

VANHUUS
JA VAMMAISUUS
SOSIAALI.
MENOJEN
SUURIN RYHMA

Vanhuus ja vammaisuus oli
vuonna 1989 sosiaalimenojen
suurin ryhrn6. Se sis6lt66
myos elSkemenot. Ryhrndn
osuus oli liihes 48 prosenttia.
Toiseksi suurin rnenoerd oli
sairaus ja terveys, 29 prosent-
tia. Ndiden kahden piiiiryh-
rndn menot olivat yhteensi
noin kaksikolmasosaa kaikis-
ta sosiaalirnenoista.

fiedot kiiyviit ilrni STM:n jul-
kaisusta Sosiaalirnenot vuon-
na 1989.

Sosiaalirnenot olivat vuonna
1989 noin 124 miljardia rnark-
kaa. Menot kasvoivat edelli-
sesti vuodesta reaalisesti 3,1
prosenttia. Bruttokansantuo-
te kasvoi sarnana aikana reaa-
lisesti 5,4 prosenttia. Ndin so-
siaalimenojen suhde brutto-
kansantuotteeseen laski edel-
lisen vuoden 25,6 prosentista
25,0 prosenttiin vuonna 1989.
Ilrnan kiiyttiijiirnaksuja sosi-
aalimenojen suhde brutto-
kansantuotteeseen oli 23,9
prosenttia, joka on EY-rnaiden
keskitasoa.

Yksityisen ja julkisen selictorin
ty6nantajat rahoittivat sosi-
aalimenoista suurirnman
osan, noin 45 prosenttia. Val-
tio rahoitti 27, kunnat 16, va-
kuutetut ltihes B ja kiiynejet 4
prosenttia.

Vuoden 1989 sosiaalirnenois-
ta 61 prosenttia olitulonsiirto.
ja ja ndistd 87 prosenttia oli
veronalaista tuloa.

o
,aa

6q
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Toimikunnan on saatava
tyonsi valmiiksi 51.5.1995
menness5. Toimikunnan pu-
heenjohtajana toimii apulais-
osastopiiillikk6 |orma Perdli
sosiaali- j a terveysministerios-
tii, ty6eliikej 6rj estelm6n edus-
tajana on osastopiiAl[kk6 An-
tero Ahonen Eldketurvakes-
kuksesta.

Antero Nwnsn
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LASTA HOTTAVAN
ELAKETURVA
PIKASELVITYKSEEN

rvooLo-
KOMITEA
sAt.rYpNSA
PAATOKSEEN

Ansiotydn keskeyt5rminen
lapsen hoidon vuoksi ei tule-
vaisuudessa vdltt6mdttd pie-
nenn5 eliikettS.

Sosiaali- ja terrreysministeri6
asetti kuluvan vuoden tarnmi-
kuussa ty6ryhrniin, jonka odo-
tetaan jo huhtikuun alkuun
mennessd valmistelevan rnal-
lin lapsen ensirnrniisen ik6-
vuoden ajalta karttuvan el6k-
keen perusteiden yhtendistii-
miseksi eri ty6eliikelaeissa.

Listiksi ty6ryhmdn tulee laatia
suuntaviivat eliiketurvan
karttumiseksi ensimmdisen
ikiivuoden jiilkeiseltii hoito-
ajalta ty6ryhmdn mddriaika-
na eli 51.8.1992 mennessd.

Vuoden 1991 alusta eldkepal-
kan laskurnenettelyd korjat-
tiin siten, ettii TEl-ty6suhteen
sisdin jddvd palkaton lapsen-
hoitoaika ei heikennd el6ket-
te. Tdllainen, korkeintaan
vuoden kestdvi hoitoaika
my6s kartuttaa TELelikettd,
mutta tilanne kokonaisuudes-

saan on varsin epiiyhteniii-
nen.

Yksityisellii sektorilla lapsen-
hoito katkaisee urosittain an-
sio\r6n noin 50 000 tapaukses-
sa, joista noin 20 000 tapauk-
sessa eldke jo nykysiiiinnos-
tenkin mukaan karttuu. Ndis-
te 4 000 on yrittdjid, jotka
vakuutusta ylliipitiimiillii kus-
tantavat eldkkeens 5 karttumi-
sen.

$dryhmii selvittiiii lisiiksi iii-
tiys- ja vanhempainrahan ta-
soa lasta kotona pitkSdn hoita-
villa sekd iiitiys- ja vanhem-
painrahakaudelta kertyvSS
vuosilomaa.

Tloryhmiin puheenj ohtaj ana
toimii apulaisosastop?iiillikk6
forma Pertild sosiaali- ja ter-
veysministeri6std, ty6eldke-
jdrjestelmiin edustajana on
osastopiiSllikk6 Antero Aho-
nen Eldketurvakeskuksesta.

Antero Ahnnen

c

v

V

T\r6rninisteri6n joulukuussa
1989 asettama tSroolokomitea
luovutti loppumietint6nsii
ty6ministeri Ilkka Kanervalle
10.1.1992. Komitean tehtdv6-
nd oli arrioida suomalaisen
ty6eldm6n ja ty6yrnptiriston
tilaa sekd tulevaisuuden ke.
hittdrnistarpeita. Komitean
oli mddri tehdd ehdotuksia
lainsddddnn6n, hallinnon ja
ty6elSmdn suhteiden kehitt6-
rnlsessa,

Komitean mielestd tydeldm6n
laadun parantarninen lisdi
tuottavuutta ja kilpailukylcyii
myos laman aikana. Keskeisi-
nd ty6elSmdn kehittdrnisen
tavoitteina tulee komitean
mukaan olla "hyvd tyo" ja
"hyvi tyoyhteis6". Komitean
mielestd ty6eldrndssd pitiiisi
karsia sellaisia asetelmia, jot-
ka sisiltdvdt tarpeettornia alis-
tussuhteita. Lihtokohdaksi
tulee ottaa ns. vastavuoroisen
sitouturnisen periaate. Tyo-
eldrndssd tulisi my6s pyrkia
sukrrpuolten vdliseen tasa-ar-
voon nylgristd tehokkaammin
keinoin.

Komitea ehdottaa muun
muassa ns. tyoeldmdn laadun
kehittiimisohj elrnan k6ynnis-
tdmist6. Ttillaisen ohjelman
tavoitteena olisi tydyrnpAris-
ton ja tyojiirjestelyjen laadun
parantarninen, uuden teknii-
kan hyddyntirninen, ty6yh-
teisdjen toirnivuuden paran-
tarninen sekiii tuottavuuden ja
laadun kohottaminen.

T!6olokomitea ehdotti my6s
erilaisia toirnenpiteitd ty6ter-
veyshuollon, ty6suojeluhal-
linnon, nuorten ty6el6m6val-
miuksien, kansainv?ilistymi-
sen j a ty6el6rndn tutkimuksen
alueilla. Tiirndn lisdksi komi-
tea esitti ns. tlr6olobarometrin
aikaansaamista. Tiillaisen ba-
rometrin avulla pys\rttiisiin
komitean mielestd muun
muassa seuraamaan ty6olo-
jen ja -ympiirist6n kehit5rstS.

Kimtno Non-mdn
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TIEDOI(SI
Tyoterueyslaitos tutki:

CUTEUqISET. TYYTWAISA.
ryOHALUT VAHAISIA

VAKUUTUS.
TARKASTUS
SATA VUOTTA

Toimittaja Jyrhi Vesikansa odotti malttamattomastt Suomen ua-
httutustarhastus 100 lruotta -kirjan antia. Professori Teiuo Penti-
htitnen estttelee kirjan graafien asiantuntij oille au auhruta yhsi-

kdiisti. T\rrvaavuuden tavoite rnusten vaikutusten tarkaste
on toteutunut. Yksityisasiak- lu lis66 kirjan kauaskantoi-

Eldkeldiset ovat varsin t5ffir-
vdisiS el6kkeelldoloonsa. Vain
18 prosenttia eldkeldisistd ha-
luaisi osallistua ty6el6mddn
jollain tavoin. Tdmd selviiiti
T!6terveyslaitoksen tutki-
muksesta, jossa selvitettiin
eldkelSisten tyo- ja eldkeasen-
teita.

Eliikeldisten ty6haluukkuus
oli selvdsti yhteydessi koet-
tuun ty6kylgryn. Ylemmit toi-
mihenkil6t olivat rnuita kiin-
nostuneempia ansioty6std.
My6s koulutus ja puolison
ty6ssiiolo kasvattivat tyoha-
Iukkuutta.

T!6stii kiinnostuneet el6keliii-
set voisivat osallistua ty6elii-

TYon raskaus
ajaa eliikkeelle
T!6n ruumiillinen raskaus oli
yleisin eldkkeelle siirtymiseen
vaikuttanut tekijii, Puolet vas-
tanneista ilmoitti sen vaikut-
taneen el6kkeellejdiintipiiii-
t6kseens6. Tlon ruumiillinen
raskaus vaikutti erityisesti
ty6ntekijoind ennen eliikkeel-
le siirtymistd toimineiden ja
50 - S9-vuotiaiden elSkkeelle
hakeutumiseen.

T)z6n henkinen raskaus vai-
kutti eliikkeelle jliintiin 52
prosentilla vastanneista. Eliik-
keelle hakeutumiseen vaikut-
tivat my6s t5r6nantajan keho-
tus hakea eliikettd (12 prosent-
tia vastanneista), tyon muu-
tokset ( 1 1 prosenttia) ja ty6tto-
rnyys (9 prosenttia).

Tutkirnus osoitti, ettd eliik-
keelle siirtyminen on yleensi
monien syiden summa ja yk-
sittiisen elikkeelle siirtymi-
sen sJ{rn nirnedrninen on
keaa. Esimerkiksi huono

vat-

Ty6terveyslaitoksen tutki-
muksessa oli mukana 836 Yli
S5-vuotiasta eliikeliiistd. Ai-
neisto kerdttiin syys - loka-
kuussa vuonna 1990.

miiiin, jos terveys sallisi (85
prosenttia ty6std kiinnostu-
neista vastaajista) taijos elSke'
sddnn6ksiin tai verotukseen

o
?

E
o

*
Atehtdisiin muutoksia, jotka

antaisivat elikelEisille mah-
dollisuuden ty6ntekoon (74

veiden mukaiseksi kannus-
taisivat kahta kolmasosaa jat-
kamaan tyossii.

Vartraiseliikeliiiset

prosenttia). My6s ty6n parem-
pi tarjonta kotipaikkakunnal-
la ja tyoajan sovittaminen toi-

\4rtyviiisimpiii
Elikeldisistii tyytyviiisimpiii
olivat ykisl6lliselle varhais-
eliikkeelle siirtyneet. Heistii

ter- tyishnhtia.
veydentila ja
nen raskaus

ty6n ruumiilli-
kuitenkin liitty-

vdt voimakkaasti yhteen. Satavuotias vakuutustarkas- aalivakuutusta ei ole unoh-
tus on hoidettu menes\rksek- dettu. Kansainvdlisten sopi-

yli 90
erittdin
oloonsa
olivat

tuloaan kohtalaisena.

sopeutuvat eliikkeelliioloonsa
hyvin eivdtkA juuri kaiPaa an-
siotyotii. Raija Gould, Mervi
Takalaja Bo Lundqvist Puoles-
taan selwittivet 1Y6 vai el5ke -
tutkimuksessaan eliikkeelle

kiiiin julkisella rahoituksella
ei ole jouduttu paikkaamaan
yhtioiden taloutta.

Sosiaali- ja terveYsministeri6
iulkaisi satavuotisuuden kun-
hiukri historiikin "suomen

Kirjassa on yhdeksdn asian-
tuntijan artikkelit. Olli Kangas
kirjoittaa kansainvdlistymi-
sestii, Matti L. Aho Euroopan

kaat eivdt ole menettdLneet suutta.
etujaan vakuututusyhtioi-
den konkursseissa. My6s-

oli melko tai T\rtkimuksen tulokset ovat sa-
eldkkeelld- mansuuntaisia El6keturva-

keskuksen aiernpien tutki- yhdentymisestii, Kari Puro
musten kanssa. Simo Forssin T\rrvaavuuden merkitys ym- elikemenoista, forma Heikki-

L2pro- ja Kristiina T\romisen wiime
vuonna valmistuneessa Nuo' mdrrettiin jo viime vuosisa-

dan loppupuolella, jolloin se-tai erittiiin
tyytymitt6mid tilanteeseen- rena elSkkeelle -tutkimukses-
sa. sa todettiin, ettd yksil6lliselle

varhaisel6kkeelle siirtYneet asetti y
Myos heikko taloudellinen
asema aiheutti eldkeliiisille
usein tyytymdtt6myyttS. 50
prosenttia vastaajista ilmoitti
elekkeeUe siirt5rmisen treiken-
td'neen taloudellista toimeen-
tuloa. 12 prosenttia arrrioi toi- siirtyrnisen syitd. MYos tdssii

tutkirnuksessa huono terveYsmeentulon parantuneen. Val-
taosa eliikeldisistii (73 prosent-
tia) piti kuitenkin toimeen-

ja ty6n raskaus osoittautuivat
eldkkeelle hakeutumisen sYis-

naatin vahvistaessa vakuutus-

l5 tarkastuksen tarpeesta sekd
|ukka Rantala vakuutustar-
kastuksesta muutosten edes-

yhtion sdiinn6t se samalla sii.
htion toimintaa seu-

raarnaan omaksi valtiovallan Historiallisen katsauksen kir-
uskotuksi miehekseen jon- joittajia ovat Altti Aurela, Ai-

mo Y. Niirdkkd, Paavo PitkA-ku n asiaa 5,'rnmdrt6viin kans a-
laisen. nen ja Sulevi Pellinen

vakuutustarkastus 100 vuotta
1892 - L992". Se keskittYY
tyisvakuutuksen, mutta

yksi-

56

tii merkittiivimmiksi. sosi- Pirkho Eteliitruort
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HWI NVOIN N! N TURVAAMIN EN
VAATII LAAJM
YHTEISYMMARRYSTA

TVOTNKEVAKUUTUS
ERILLEEN FINANSSI-
TAVARATALOISTA

Suomen kansalaisten hyvin-
voinnin turvaamiseksi tarvi-
taan laaj aa yhteisymmdrrystd
yli puolue. ja eturyhmdrajo-
jen. Syksyllii kilmnistetty hy-
vinvointiraportti ei tue kSsi-
tyst6, ettii rrraamme nykyises-
td ahdingosta oltaisiin jo piiii-
sem6ssd. Kaikilta uhrauksia
vaativa kriisiohjelma on nyt
v6lttdmdt6n. Totutuilla, vii-
me aikoina toistuvasti kiiyte
tyillii keinoilla ei en56 selviy-
dyte.

Suomen kansalaisten hyvin-
vointi perustuu hajanaiselle
pohjalle. Eri kansalaisedut tai
-palvelut ovat vuosien mit-
taan muotoutuneet yksittiii-
sind tapahtumina. Sosiaali- ja
terveysministeridn hyvin-
vointiprojekti on n5rt hahmot-
tanut kokonaisuutta.

Hyvinvoinnin tasapainon
pett6minen niikyy suurty6tto-
my5rtend, kansalaisten talou-
dellisena ahdinkona, sairai-
den ja vanhusten hoitomatr-
dollisuuksien heikkenernise-
nd, nuorten asunto-ongelrni-
na, lisddntyvind itsemurhina,
toimeentulotukeen turvautu-
vien m65rdn jyrkkdnd kas-
vuna, valtion velkakierteend,
korkeana hinta- ja kustannus-
tasona, ympiirist6ongelmien
lisddntymisenii, kansainvdli-
sen kilpailukyvyn heikenty-
mlsena.

Raportin mukaan, ettd kun
kokonaisuutta ei hallitse riit-
tiivdn suuri joukko ihmisiti,
edunvaalijat ja erityisosaajat
ovat hajauttaneet hyvinvoin-
nin heikosti hallittavaksi. Nyt
eitiedet6, miti ohjelmaa nou-
dattaen ja mill6 rahalla jiirjes-
tetdiin kansalaisille heiddn
odottamansa edut.

Selvitysty6n johtop66t6s on,
ettd hyvinvoinnin sdilyttdrni-
seksi on vdlttiimdt6nti sopia
pitkiistii tasapainotuksesta,
kansallisesta kriisiohjelmas-
ta. Sen ttiytyy olla pitempi
kuin yksi vaalikausi.

Kriisiohjelman laatiminen
vaatii laajaa kansallista yhteis-
yrnmdrrystd. Yhteisymmdr-
ryksen puute on nousemassa
keskeiseksi hyvinvoinnin
uhaksi keskipitkdlld ja pitkiil-
lii tiihtiiimellii.

Raporttiin kerdttyj en tietojen
perusteella hyvinvointi voi-
daan turvata vain raskaan
tien kautta. On tingittiivii,
s66stettiv6, lisittdvd tyon
tuottavuutta - ja on hyviik-
syttdvd elintason tasaisempijakaminen. |oudutaan hy-
vAksyrndSn kiiytAnto, ettii en-
sin hankitaan varat ennen
kuin jaetaan lisiiti etuja. Ohjel-
rna vaatii uhrauksia ldhes kai-
kilta kansalaispiireiltd.

Jos kriisiohjelmaa ei k6Smnis-
tetd, on suuri vaara, ett5 k6y-
hien m66rd lis Siintyy voimak-
kaasti. Samalla eri ihmisryh-
miit saavat erilaisia palveluja:
k6yhiit kunnallista sairaan-
hoitoa ja hyvdtuloiset yksi-
tyispalveluja.

Ttottavuutta voidaan nostaa
lis66millS osaamista, piden-
tiimtillii ty6aikaa, t5r6skentele.
miillii tehokkaamrnin, alenta-
malla palkkaa, tyollistdmilld
ty6tt6miit, tehostamalla ko-
neiden ja laitteiden sekd tilo
jen ja tekniikan kiiyttoii.

Pankkien j a vakuutuslaitosten
yhteisty6tii ja kilpailua selvit-
tinyt Finanssiryhmdkomitea
sallisi kansainvdliseen kehi-
tykseen vedoten Suomessakin
perustettavaksi finanssiryh-
mid, joissa pankit ja vakuu-
tuslaitokset voisivat kuulua
sarnaan konserniin. Samalla
komitea pyrkii kuitenkin aset-
tamaan yhteistoiminnalle
"tiukan joustavat" muun
muassa vakavaraisuutta, riski-
en hallintaa ja toirnintojen
erillisyyttd koskevat vaati-
mukset. T!6eliikejiirjestel-
m65n kornitean mielest6 ei
f inans siryhmiikehityksen
johdosta ole tarvetta tehdd
olennaisia muutoksia.

]o voimassa oleva lains66ddn-
t6 sindnsd mahdollistaa pank-
kien ja vakuutuslaitosten
omistuksellisen yhteisty6n
Suoriressa joko vdhemmisto
omistuksen tai holdingyhtio-
rakenteen pohjalta.

Ongelmana onkin l6hinn6 se,
ettei nykylains66ddnt6 ota
lainkaa truornioon yhteistyo-
h6n liittyvi6 vakavaraisuus-,
kilpailu-, valvonta- yms. n6ko-
kohtia. Komitea on n)rt raken-
tanut niiitd ongelmakohtia
varten pelis66nn6t, jotka ovat
sopusoinnussa myos kansain-
vdlisten pankki- ja vakuutus-
toimintaa koskevien direktii-
vien kanssa,

EY:n sdinteltm vuoksi komi-
tea ehdottaakin, etti ty6elti-
kevakuutus tulee eriYtt66
muusta vakuutustoiminnasta
yksinomaan ty6elikevakuu-
tusta harjoittaviin yhtioihin.

Tlr6eldkevakuutukseen liitty-
viin valvonnan komitea siiilyt-
t6isi edelleen sosiaali- ja ter-
veysministeriolld.

Mahdollisen ETA-ratkaisun
rny6tii ulkomaalaiset voisivat
perustaa Suomeen el6keva-
kuutusyhti6n. Tdll6in tulisi
erikseen turvata vakuutettu-
jen ja vakuutuksenottajien
edustus yhti6n hallinnossa,

jonka toteutuminen nylgfisin
pohj autuu tyomarkkinaj 6rj es-
t6jen vdliseen sopimukseen.
Komitea katsookin, etti asia
on varmistettava esimerkiksi
asettamalla edustusta koske'
va m66riys osaksi yhti6jiirjes-
tyst6, kuten tyomarkkinajdr-
jestotkin ovat syks5m 1991 tu-
lopoliittisessa sopimuksessa
esittEneet.

Eldketurvakeskus pit66 komi-
te an ty6el6kej irjestelmiid kos-
kevia ehdotuksia ja kannanot-
toja perusteltuina ja kannatet-
tavina. Finanssiryhmiikomi-
tean mietint66n antamassa
lausunnossaan El6keturva-
keskus korosti, ettii ty6eliike-
jdrjestelmdn erityispiirteet ja
itsendis;4rs tulee selkedsti tur-
vata kehitett6essi lains66ddn-
t66 finanssiryhmien pelis66n-
n6iksi.

Arto Laesmtori
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EUROOPAN
YHTEISO

Maastricht
EY:n joulukuisessa huippuko.
kouksessa Maastrichtissa syn-
nytettiin luonnos Euroopan
Unionia koskevaksi sopimuk-
seksi. Ison-Britannian vastus-
tuksesta johtuen sopirnuk-
seen ei otettu rnuiden rnaiden
ajamia sosiaalipolitiikkaa kos-
kevia mS6rdyksiii. Muut 11jii-
senmaata tekivdt sen sijaan
erillisen juridisesti sitovan so-
siaalista ulottuvuutta koske-
van sopimuksen, joka mah-
dollistaa etenernisen tiillii alu-
eella. Ison-Britannian, joka
kaiken aikaa on toiminut yh-
teisen sosiaalipolitiikan jar-
rumiehenS,, toivotaan liitty-
vdn sopimukseen myohem-
min. Sopimus edellyttSd edel-
leen yksimielistd pddtdksen-
tekoa sosiaaliturva-asioissa.
(European Report)

Barber Maastrichtissa
T!6eltikelehden edellisessii
numerossa 5/9 1 kerrottiin EY-
tuomioistuirnen ptiiitoksestii
Barber-tapauksessa. T\rornio-
istuin katsoi, ettd Rooman so-
pimuksen miesten ja naisten
samapalkkaisuutta edellyttii-
vdd 119. artiklaa on sovelletta-
va my6s ty6nantajakohtaisiin
eliikeetuuksiin. Kiiliinn6ssli
p66t6s merkitsi, ettd EY-mai-
den tydnantajakohtaisissa el6-
kejiirjestelrnissii joudutaan
yhtendistdmddn miesten ja
naisten eliikeidt. Koska mie-
hill6 on varsin yleisesti ollut
korkeampi eldkeiki kuin nai-
silla, aiheuttaa eldke.
etuuksien tasaaminen huo-
mattavia kustannuksia useil-
le eldkelaitoksille ja ty6nanta-
jille. Ratkaisevaa kustannus-
ten suuruuden kannalta on
se, miten p62it6std on sovellet-
tava takautuvasti. T\romiois-
tuimen pddtostd ei tdltd osin
ole pidetty yksiselitteisenii.

Maastrichtin kokouksen yhte'
ydessd laadittiin erillinen
p6ytiikirja Roornan sopimuk-
sen 119. artiklan soveltarni-
sesta tSr6nantajakohtaisiin so-
siaaliturvaetuuksiin. P6yte-
kirja rajoittaa sarnapalkkai-
suuden periaatteen sovelta-
rnisen eliikkeisiin koskemaan
vain 17.5.1990 (Barber-piiii-

toksen antamispiiivii) jiilkeen
karttunutta etuutta lukuun-
ottamatta tapauksia, joissa
vaade on tullut vireille ennen
kyseistA piiiviiii.

Pdytiikirjan toimeenpano
edellytt[ii vielii EY:n parla-
mentin ja kansallisten parla-
menttien hyviiksymisen. Lo-
pullista p66t6sti saataneen si-
ten odotella vielS toista wuotta.
Piidtos merkitsisi yli 40 mil-jardin punnan sii6st6jii eng-
lantilaisille ty6nantajille ja eld-
kelaitoksille. Siiiist6t olisivat
suuria my6s rnuissa EY-rnais-
sa.

Barber-tapauksen jdlkeen EY-
tuomioistuin on saanut kdsi-
teltdvdkseen useita miesten
samapalkkaisuusperiaattee.
seen liittyviii eldketapauksia.
Tuomioistuirnen ratkaisujen
odotetaan selventdvdn Barber-
p55t6ksen tulkintaa ja anta-
van vastauksen joihinkin eri-
tyiskysymyksiin, joita pdiit6s
on tuonut esiin.
(Europe, IBIS)
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ISO-BRITANNIA
Keskustelua
eliikei6stii
Paineet yleisen eldkejdrjestel-
miin eliikeidn yhtendistdrni-
seksi ovat kasvaneet Isossa-
Britanniassa. Nylgrisin mies-
ten vanhuuseldkeikd on 65 ja
naisten 60 vuotta. Kun tydn-
antajakohtaisissa lisiieldkejdr-
jestelmissii joudutaan Barber-
tapauksen vuoksi yhtendistS-
rn65n miesten ja naisten van-
huuseliikeikd, odottavat rno-
net yksityisten jdrjestelmien
edustajat hallituksen ratkai-
sua, jotta yleisen ja yksityisen
eliikejdrjestelmdn elikeiit
saataisiin yhteneviksi.

Sosiaaliturvaministeri6 on
nyt julkaissut kommentoita-
vaksi muistion, jossa on esitel-
ty eri eliikeikdvaihtoehtoja.
Yhtend vahvana vaihtoehto-
na on esitetty, ettd yleinen
vanhuuseldkeikii sekii miehil-
lii ettii naisilla olisi 63 wuotta.
Sen arvioidaan olevan kan-
santalouden kannalta l6hes
kustannusneutraali.

Teollisuus puolestaan suosii
"decade of retirement"-vaih-
toehtoa, jossa tyontekijd voisi
valita vapaasti elSkkeellesiir-
tyrnisen 60-70 vuoden ikdise.
nd. Eldkkeen suunruden mdd-
rtiy$rmisestii tdllaisessa vaih-
toehdossa on useita malleja.
Muistiossa arvellaan, ettd
joustava eldkeikii nostaisi el6-
kekustannuksia, tyontekij6i-
den kun peliitiiiin ldhtevdn
eliikkeelle niin aikaisin kuin
mahdollista. Mike malleista
valitaankin, muutoksen to-
teutuminen vienee vielii vuo-
sia.

Ison-Britannian teollisuuslii-
ton selvi\rksen mukaan suu-
rin osa niistd yrityksistii,jotka
ovat yhten5istdneet miesten
ja naisten elSkeiiin Barber-ta-
pauksen jdlkeen, on nostanut
naisten eliikeiktiii. Selvitys
kattoi 30 prosenttia ty6nanta-
jakohtaisiin eldkejirjestel-
rniin kuuluvista vakuutetuis-
ta.
(Financial Times, IBIS)

RUOTSI
Tloryhrniiltii
esitykset
eliikejiirjestelrndn
uudistarnisesta
Ruotsin hallitus on asettanut
parlamentaarisen ty6ryhmdn
tekemSSn esitykset yleisen
eldkejdrjestelmiin uudistami-
seksi runsas vuosi sitten ty6n-
sd pdSttiineen elSkekomitean
muistion ja hallituksen ta-
louspolitiikan suuntaviivoja
koskevan esityksen pohjalta.
T!6ryhmiin puheenjohtajana
on toinen sosiaaliministeri
Bo K6nberg. Tlz6ryhmiin tu-
lee jiittiiii esityksensi maalis-
kuun 1992 aikana.
(Dir.1991: 102, FrAn R&D)

Osa-aikaelfikkeesti
luovutaan?
Ruotsin hallituksen budjetti-
esityksessi 1.7.92 alkavalle ta-
lousvuodelle on ehdotettu
osa-aikaeldkkeen poistarnista
jo tdmdn kevddn aikana. Uu-
sia eldkkeitd ei muutoksen jdl-
keen end6 my6nnettiisi. Sa-
malla poistettaisiin ty6nanta-
jan osa-aikaeldkemaksu. Tlo-
tapaturmavakuutusmaksua
kuitenkin korotettaisiin vas-
taavasti, koska ny\rinen mak-
su ei ole riittdnyt kattamaan
menoja.

Osa-aikael5kkeitS oli maksus-
saviime vuonna ldhes 57 000.
ToimihenkilSt ovat olleet suu-
rin eldkkeensaajaryhrnS, rnut-
ta my6s yrittiijien m65rd on
kasvanut nopeasti. Osa-aika-
eliike on 65 prosenttia ansion-
menet5rksestii. Yhdessii jiiljel-
le jiiivien ansioiden kanssa
osa-aikaelikeldisen tulotaso
on ollut keskimSiirin B0 pro-
senttia aikaisemmasta koko-
aikaty6n palkasta. Tiihdn
Ruotsilla hallituksen rnielesti
ei ole en66 varaa. Ruotsin
tydnantajajdrjest6 Saf on sa-
maa mieltd. Toimihenkil6jdr-
jest6 TCO:n ja ty6ntekijiijiir-
jest6 LO:n edustajat ja opposi-
tiossa olevat sosiaalidemo-
kraatit ovat puolestaan vas-
tustaneet muutosta.

Hallitus antaa erillisen esitYk-
sen tarvittavista lainsiddiin-
n6n muutoksista helmikuun
loppuun mennessS.
(Prop.1991/92:100, Bil.6, DN,
SvD, Frin R&D)

NORIA
Lisiieliikettii alennettu
Norj an lisiielikejiirj estelmSdn
on tullut muutoksia t6mdn
vuoden alusta. T6yden lis6-
eldkkeen rnddr66 on laskettu
45 prosentista 42 prosenttiin
eldkkeen perusteena olevista
tuloista. Lisdksi el6kett6 las-
kettaessa kokonaan huorni-
oon otettavien tulojen yl6ra-
jaa on laskettu kahdeksanker-
taisesta perusmdiirdstd
(284 000 kr) kuusinkertaiseen
perusmddr6iin (215 000 kr).
Kuusinkertaisen perusm6d-
rdn ja kaksitoistakertaisen pe-
rusmiidrdn (426 000 kr) viilillii
olevista tuloista otetaan huo-
rnioon kolmasosa. Muutos on
osa toimenpiteistd, joilla pyri-
tiiiin hillitsemdSn sosiaaliva-
kuutuksen kasvavia menoja.

vnNA;A
Elikerahasto
perustettu
Veniijdn parlamentti on uu-
distanut maan sosiaaliturva-
hallinnon perustamalla Venii-
jdn federaation eliikerahas-
ton. Eldkerahaston tehtivini
on hoitaa sosiaaliturvan hal-
lintoa koko maassa, huolehtia
sosiaalivakuutusrnaksujen
kerdimisestS ja rahastoinnis-
ta seki vanhuus-, ty6lqfvyttG
myys-, perheeliikkeiden ja j oi-
denkin perheetuuksien mak-
sarnisesta. Rahasto maksaa
niit6 etuuksia ttillii hetkelli
40 miljoonalle henkil6lle. 1
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ENGLISH SUMMARY
English translation:
Etja Puttonen

The 1990 Pension Committee
completed its work at the
end of November. The
Comrnittee put forward a
number of proposals for
raising the averag:e retire.
ment age in Finland, which
is exceptionally low in
international comparison.

To the Pension Comrnittee,
the key issues involved are
the deferral of retirement
and the improvement of
working life. Ttre Committee
could, of course, only make
propositions of measures of
pension policy.

The average retirernent age
in Finland is now 58 years.
The target set by the Com-
rnittee is to raise it by
approxirnately one year by
the year 2000, two years by
the year 2010, and three
years by the year 2020.

Ttre achievement of this
target would result in a
considerable increase in the
supply of labour; calculations
made by the Committee
indicate that the active
working force available on
the labour market in 2020
would number 185,000
persons more than if the
present trend in retirement
continues.

To achieve this target, the
Committee discussed what
measures could be taken to
remove the statutory
obstacles to the labour force
participation and emplo.
yment of aged people. It also
discussed incentives for aged
employees to stay on in
working life instead of
retiring, or to work and draw
a pension simultaneously,
thereby putting off early
retirement.

Sometimes, the aged
employee may experience a
drop in earnings during his
last working years. It is for
such cases that the Pension
Committee suggests amend-
ments securing the aged

employee the pension level
attained by a certain age.

According to the proposal,
the pensionable wage will be
determined on the earnings
of the 10 last working years
by taking the mean of ttre
Srd, Sth and 6th best years in
terms of earnings. The idea
behind this proposal is to
reduce the impact of changes
in earnings level occurring in
the last few years of emplo-
yment.

One of the measures
suggested is the introduction
of a glrarantee pension as
securit5r against a possible
drop in earnings suffered by
those employees over 55
years of age who, due to
reduced work capacity or an
impending reduction in
work capaci\r, have been
subjected to exceptional
work arrangements. Ttre
gtrarantee pension would
secure the employee the
pension level already
attained.

One way of encouraging
aged employees to stay on ih
working life is increasing the
rate of accrual of the pension
with age. It is proposed that
the accrual rate of the
private.sector pension be
raised from 1.5% to 2% afler
age 55 and to 2.5% after age
60.

The Committee also propo-
sed that the lower age limit
grving entitlement to the
early disabilitSr pension be
gradually raised from 55 to
61 by the year 2005.

Another proposition is that
the eligibility criteria for the
part-time pension should be
so harmonized that the age
entitling to the pension is set
at 58 years and the amount
of the pension is calculated at
50 per cent ofthe difference
between pre.retirement and
part-time earnings. It is
proposed that the unemplo-
yrnent pension plan be

discontinued. However, the
unemployment pension
beneficiaries would retain
their right to the unernplo-
yment pension, as would
those over 60 who are
unemployed at the time the
act is enforced.

The EmploS.rnent Pensions
Fund Commission submitted
its report in ]anuary this
year. One of its tasks had
been to look into the long-
term funding and financing
principles of tJre emplo-
5rment pensions scheme,
considering the gradual
implementation of the
scherne, the ageing of the
population and the trend in
labour costs.

The need for increasing
ernplol.rnent pension
funding in the future has
been explained by the
foreseeable strong increase
in pension expenditure and
the dolvnward trend in the
degree of saving of the
national economy, in
general, and of private
households, in particular.
The fact that TEL funding is
so susceptible to inflation has
also aroused criticism. Fears
have been expressed of
inadequate funding posing a
risk to the payment of future
pensions.

In this decade, the age
strrrcture will continue to be
favourable in terms of
ernplo5rment pension
financing, but we will
witness a clear deterioration
in 15-20 years time, even if
the plan of raising the
averagle retirement age from
58 materializes. We can
expect the rate of contributi-
on to more or less double.

Ttre only way in which the
employment pension
contribution can be conside-
rably reduced is by interfe.
ringwith the trend in
pension expenditure. The
Commission also refers to
the targets setbythe 1990

Pension Committee of
raising tJ:e retirement age
and keeping the active
labour force on the present
Ievel.

Additional funding, i.e.,
coll.ecting rnore in contri-
butions in the next few years,
would carry with it the
advantage of keeping the rate
of contribution payable in
the peak years of pension
expenditure at an acceptable
level. Additional funding
would also serve to allocate
pension expenditure to the
right generation and relieve
the burden of payment
imposed on coming g:enera-
tions in consequence of the
retirement of the large age
gloups.

It is especially irnportant that
the drop in private sawing
attributable to the existence
of the pension schemes is
compensated for by funding.
Additional savings in the
form of bigger pension
reserves offer better scope of
finance for investments,
which, in turn, promotes the
growth of the national
product and secures the
financing of pensions.

Ttre Commission believes
that it will be possible to
increase funding from the
beginning of 1993 when the
ernployees start to contribute
to the pension reserves. It
finds that the degree of
funding within the emplo-
yment pensions scheme
should be raised until 2010,
after which it could be
lowered.

According to the Commissi-
on, the level of additional
funding should be so
determined that it will help
to level out the upsurge in
the burden of payment
foreseen after year 2010. It
also underlines the necessity
of ensuring that the funds
transferred to the reserwes
retain their real value. f
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NIMITT'KSBT
ELAKETURVAKESKUS

Varatuomari, lakimies Riitta
Korpiluoma on nimitetty ke
hityspiiiillikoksi 1.12. 1991 lu-
kien. Hdn toirnii lakiosastolla
suoraan osastopiiiillikon alai-
suudessa.

Riitta Korpiluoman tehtdvdnd
on valrnistella ty6el6kelain-
s56d6nt6ii, osallistua eldkejdr-
j estelmiin kehittdmisty6h6n
komiteoiden, toimikuntien ja
ty6ryhmien sihteerinii ja jdse-
nend sekii toimia osastopiiiilli-
k6n apuna kansainvdlisissd
asioissa.

Riitta Korpiluoma

Sosionomi Yvonne Nykopp-
Fagerholm on nimitetty kie
lenkSdntiijdksi tiedotusosas-
tolle. Hiin on valantehnyt kie'
lenkddnt6jii. Eldketurvakes-
kukseen Yvonne Nykopp-Fa-
gerholm siirtyi Maatalousyrit-
tdjien eliikelaitoksesta tarnmi-
kuun alussa.

Yu onne Nyh.opyF ag erholrn

Kirsi-Marja Perrikgki

Eldketurvakeskuksen ja Tieto-
konepalvelun Oy:n yhteiseksi
\r6terveyshoitajaksi on nimi-
tetty Outi Sarrilahti vuoden
alusta lukien. Aikaisemmin
Sarvilahti on tydskennellyt
Lohja Oy:n johtavana ty6ter-
veydenhoitajana.

-

Outi Saruilahtt

VAKUUTUSNEUVOS
IVIARTTI RAHNA,STO

ON KUOLLUT

Vakuutusneuvos Martti
Rahnasto kuoli 15. helmi-
kuuta 1992 kotonaan Es-
poossa. H6n oli syntynyt 2.
huhtikuuta 1925 Ylistaros-
sa,

Vakuutusneuvos Martti
Rahnasto toimi Maatalous-
yrittijien elSkelaitoksen
toimitusjohtajana laitok-
sen perustamisesta vuoden
1969 elokuusta vuoden
1987 toukokuuhun, jolloin
hiin siirtyi elSkkeelle.

Vakuutusneuvos Rahnas-
tolla oli keskeinen asema
maatalousyrittdjien el6ke-
jiirjestelmdn luojana ja vil-
jelij6iden rnuunkin sosiaa-
liturvan kehittiijiinii. Hiin
organisoi maatalousyrittd-jille ornan eldkelaitoksen,
josta hinen toimitusjohta-
jakaudellaan kehittyi laaj a-
alainen rnaatalouden sosi-
aalivakuutuslaitos.

Vakuutusneuvos Rahnasto
oli j6senend ja puheenjoh-
tajana useissa valtion korni-
teoissa, joissa vuosina 1968-
85 valmisteltiin ja kehitet-
tiin maatalousyrittiijien
ty6eliikej iirjestelmdi, luo-
pumisjdrjestelmid ja maa-
talousyrittdjien tapaturrna-
vakuutuslakia.

Martti Rahnasto oli Eliike'
turvakeskuksen edustajis-
ton jdsen vuosina 1980-87,
T!6el6kelaitosten liiton

Maftti Rolmasto

hallituksen jiisen vuodesta
1970 ja sen varapuheenjoh-
tajana vuodesta 1979 vuo-
teen 1987 ja TietokonePal-
velun hallituksen jSsen
vuosina L97O-87. Hdn on
antanut panoksensa rny6s
lukuisissa rnuissa vakuu-
tusalan yhteisissi elimissd.

Martti Rahnasto oli ennen
kaikkea rnaanviljelijii ja ta-
Ionpoikien etujirjest6-
mies. Tdssii ominaisuudes-
sa h5nel16 oli elimdnsd ai-
kana lukuisia keskeisid
luottamustehtiivid maata-
loustuottajajdrjestoissd ja
osuustoiminnallisissa yri-
tyksissi.

TYoELAKE 92 I l 4t

Mddriiaikaiseksi tiedotussih-
teeriksi tiedotusosastolle on
nimitetty sosionomi, yhteis-
kuntatieteiden rnaisteri Kirsi-
Marja Perdkylii. Periikylii siir-
tyi ElSketurvakeskukseen
tammikuun lopulla Suomen
Tietotoimistosta.

't
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Taulukqt sisiltEvft tietoja yksityisen sel$orux*ty6,el&kelekien (TEL LEL, fI4 MYEL, MELJa TeEL) vdNmrniii+
ehtoJen rnu\aisieta ty6elEldseistfl. fiedot pemstirvat $rseliikkeensaqi.istq pidettf,vitin eliketapahtumarekisterit*r

MertmieBtsI&kg{skir EtuutetEin 1.1.1991 lEhtien siterl ettfl MerirnlEseldkekeesa kuuluu muun yksitJrisen r :

ty6ldkeJf,$esfekaflr.r ltqnssayhteiseen vastuunJakoJfiestelmi6n. Tli$tiiJohtuan"IvlE-Lel6ld(eet orrat mukana .:

filatossavuaden 1991 alu"etai'$hden. ,, l"; r'r .

tr
51.12.1991 oli malcsussa kaikkiaan 945 000 tydeltikettii. Muutos edellisestd vuodesta on + 55 000 kappaletta eli 4
prosenftia-

Vanhuuseliiklreitfl oli 494 00O kappaletta (suluiesa muutos edellisen vuod.en vastaavasta ajankohdasta) (+ 22
000), joista varhennethrja vanhuuseldklseiti o1i 16 000 kappaletta (+ 5 000). T!6lq rytt6myyset6kkeiti oli 226 000
kappaletta 1+ 8 0O0), joista ylsil6llisii varhaieelHkkeitfl oli 42 000 kappaletta (+ 6 0O0). Tldtt6myyselikkeitfi oli
46 00O kappaletta (- 7 00O). Perheelfllikeitfl oli 176 000 kappaletta (+ 10 0OO) ja osa-allqelekkeite 256 kappaletta.

Vantruuseldklseiden keskirn6dr6 oli 1 907 m(kk, joista varhennethrjen vanhuuselflkkeiden 2 659 mts/klq
tf6 ttdmftrsel6}Jreiden 2 751 mk/kk,JoiotaykstlEllisten varhaiselEkkeiden 5 430 mlvld$ tydtt6rq4ysel$kkei-
den 2 986 mk/lds, perheel6kkeiden 1 569 mvkkja osa-aikaeldkkeiden 5 002 mly'klc

ei lnew"lIffiET.AKEEiIETTTAn{
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LAKI yrittajien eldkelain 9 $:n muuttamisesta (1436/9L).
Alle 45-vuotiaan aloittavan yritt6jdn YELvakuutusmaksu puolitetaan toiminnan
aloittamisvuonna ja kahtena seuraavana kalenterivuotena.
Laki tuli voimaan 1.1.1992. Maksualennusta sovelletaan kuitenkin vasta 1.1.1995
alkaen. Ennen 1.1.1995 yrittiijiitoimintansa aloittaneet saavat 2,/5 vanhasta alen-
nuksesta vuonna 1995 ja 1/5 vuonna 1994, Sen jiilkeen maksu on tfiysi.

ETK:n yleiskirjeet A 3I/9L ja A l/92.
LAKI maatalousyrittdjien eliikelain muuttamisesta ( 1 5 99/9 1 ).
T!6tuloa voidaan maataloustuotannon tasapainottamiseksi tehtyjen toirnen-
piteiden johdosta alentaa vain, jos maatalousyritttijii itse sitd haluaa. Vakuu-
fusmaksu nousee liukuvasti 2/5:statdyteen maksuun ty6tuloviilillii 11 000 - 16 500
mk(v.1970 ind.). Eliikkeess6jitetidnvuotta 1985 edeltdviitty6tulotjavastaava aika
ottamatta huomioon, jos tiimii menettely johtaa edullisempaan tulokseen ja jos
t5r6tuloa on koko ajalle 1.1.1985 - 31.12.1991ja eliiketapahtuma on sattunut vuoden
1991jiilkeen
Laki tuli voimaan 1.1.1992. Jos tydtuloa on alennettu 1.7.1990 jiilkeen maatalous-
tuotantoa rajoittavan toimenpiteen johdosta, se voidaan korjata takautuvasti.
Maatalousyritttijdn on haettava korjausta MELA:sta viimeistiiiin 31.12.1992.

ETK:n yleiskirjeet A 27 /91 j;a A 3 /92.
I,AKI tyontekijdin el?ikelain 15 b S:n rnuuttamisesta (1730/91);
I"AKI er5iden t5rdsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eltikelain muutta-
rnisesta (L731/91).
Virheellinen vakuuttaminen s66dettiin oikaistavaksi samalla tavoin kuin TEL:n ja
LEL:n viilillii kuluvalta ja edelliseltd kalenterivuodelta. ElSkkeen miidrii lasketaan
kuitenkin tyosuhteen alusta alkaen oikean lain mukaan.
Lait tulivat voirnaan 1.1.1992. Ne koskevat my6s ennen voimaantuloa jilrjestettyii
eliketurvaa.

ETK:n yleiskirjeet A 34/9L ja A5/92

ASETUS maatalousyrittljien eltikeasetuksen 1 S:n muuttamisesta ( 1440/ I 1 ).
Kasvullisena metsiimaana pidetdiin veroluokkiin kuuluvia metsdmaita. Vero.
luokista on aikaisemmin sdddetty rnaatilatalouden tuloveroasetuksessa, jonka
kumosi metsiveroasetus (1208/91) 1.10.1991 alkaen. Asetuksen 1 $:n sanamuotoa
on muutettu niin, ettd se viittaa metsdveroasetukseen.
Asetus tuli voimaan 18.12.1991. Sitd sovelletaan 1.10.1991 alkaen.

ETK:n yleiskirje A7/92

LAKI merimieseldkelain 1 S:n muuttamisesta (17LO/91);
LAKI tydntekijdin eldkelain 1 $:n muuttamisesta (17LL/91).
MEL:a-tai TEL:a ei en66 sovelleta ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon mer-
kitvle aluksella tvoskentelevdiin henkil66n, joka ei ole Suomen kansalainen tai
vallituisesU asu S-uomessa ellei kansainvdlinen sopimus velvoita noudattamaan
MEL:a.
Lait tulivat voimaan 1.1.1992.

EIK:n yleiskirje A I / 92.

ROLF STORSIo
Elfihehffuahesfuthsen
lakiosastanlakimi.es
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EldkeEetu esiintyy Iu-
pauksensa mukaisestr
lehtemme palstoilla
aika ajoin. Hdn on mu-
kava, joskus hiukan
dred vanha herra, vai
rouvako lienee, joka
nimimerkkinsd anta-
masta suojasta esiHiiii
mielipiteitii6n.

ao

KOKKA N/I}'RSKYSS.A
PERATTAMNESSA

Olen tiissii viihdn aprikoinut ja ihmetellfi, onko elSkkeiden maksuun olernassa oman merkkistd
rahaa, erilaista kuin rniti kiiytetddn kansantalouden py6rittiirniseen. loskus tuntuu, ett5 olisi
kaksi kansantalouttakin. fotkut ovat onnistuneet ilrneisesti pdSsemddnkin tiirniin toisen
kansantalouden helmoihin - tai lurnoihin. Tiissd jdlkirnrndisessd talouden ihrneolotilassa on
riskitkin rninirnoitu - talouden nousut ja Iaskut on harmonisoitu ja haarukoitu. Mikddn ei rnene
pieleen - piste.

Taloudellinen realismi lienee jonkin verran aina huolestuttanut ja piissyt eteenpdinkin, rnutta
vain kylki edelld ponnistellen. Lama-alennusten kdytt6dnotto ja varausten kacvattaminen
hyvinii aikoina on keskusteluttanut runsaasti. Pitdisi kaiketi olla eliikkeiden rahoituksen kan-
nalta edullista seurailla talouspoliittisia tavoitteita. Vai pitiiisiko eldkernaksut pittiti tasaisina,
deterrninoituina. Missd kulkisivat tiimdn ennaltamddrdyLs..rnisopin rajat? Onko se tdmdn pdiv6n
ja huornisen piiiviin eliikkeiden kannalta haitallista vai hyodyllistd?

Pussin peikkoa voi katsella itse eikd antaa vain isoveljen ndytelld sitti. Eldkejiirjestelmdn itsetut-
kistelu saattaisi antaa rnonia vahvoja argrrrnentteja suhdanteita rnyotdilevdrnpSSn rahoitus-
pohjan ohjaukseen. Tlroeliikejiirjestelmdn rahoitus, rnuodostaa osan kansantalouden s66stiimi-
sestd. Kansantalouden sddstdrninen ja sen viisas siiiitely, ovat osaltaan koeteltua ja tunnustettua
talouspolitiikkaa.

Mikd erikoissyy asettaisi tyoeldkkeiden rahoituksen hoidon kansantalouden sidstdrnistoimen
ulkopuoliseksi ikni6ksi? Eiviit ainakaan taloudelliset syyt. Onko tdllaista tehty ja millaisin
voirnin ja jiiiiviiyksin? On varmasti, rnutta rohkaisua vield kaivataan. Eliikkeiden rahoituksen
suunnittelujdnne on eritt2iin pitkd. Yritysten rahoitussuunnittelu, jopa yrityksen elinkaarikin,
on siihen niihden lyhyen aikavdlin problernatiikkaa.

Asioita puidessa kannattaa varoa niitd niin hyviS viulunsoittajia, ettd osaavat soittaa huiluakin.
Liturginen uskollisuus on hyve aikansa, rnutta joskus se kddnt5,1z itsediin vastaan.

Eldkejdrjestelrnd ei voi olla yhtddn sen turvaavampi tai parernpi, kuin taloudelliset voimavarat
sallivat.

Tdrnd taas ei edistd talouden tasapainottamista. Kylliihiin yrityksen budjetteja ja tulosennusteita
on sitd helpompi laatia, mit:i enernrndn vakioituja tekijoitii on olemassa. Kenen etua korporati-
vismi ajaa pitkella tehteirnelld. Jos hiitii ylliitti, ja puhtaat halusi, niin viisainta oli tunnustaa eikd
selitellii hajun syitd.

"Maailrnan paras eldketurvajdrjestelrnd ja rnaailrnan huonoin eldke": Kauppalehti 14.1.1992.
Onko taloudellinen realisrni konservoitu eldkejdrjestelmiin rengiksi. Pitdisi olla pdinvastoin.

Ekihe-Eeht



tyOu"AKF-ESITTEET
UUSITTU

my6s ruotsiksi.

sisdlt6ii on havainnollistettu taulu-
kuvioilla. Niissi on mukana

vero.
tuksesta. Lyhyesti esitelldiin elSk-
keell6 ollessa voi ansaita.

meksi.
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