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TVoetdmfln Ja tyfin kileittaet
ovat uudistumassa' Kotona
tai satelliitdtoirnistossa teh-
tiv?i tyd lisE{nlyy j4 ytpisftry.
T\rlevatko fy6ntel$j$ih el6k*
lait sulkemaan piiitins6 ny-kyistii enemmdn kotons
Srdskentelevid? Vat'meikitu
seek6 kotitydhon Eiirtymt
nen paitsi ty6nteon vapautta
my6s vapautta ty6*tltrte*"
seen liittyvflst6 elflketqnras.
ta.

VakuutuslSdktirit ovat pieni
rnutta tdrkeii ammattikunta.
Heidfln pdivittAiset piiiitok-
sensa vaikuttavat suoraan ih-
misten eliimdin. Epiiily, ettii
vakuutusliiiikiirit eivit tunne
ty6el6miiii, on ai.heeton. Heil-
1{ on vankka tyoolojen tunte-
mus ja laaja kliininen koke-
mus.

Eliikekomitea 90 p'tti suoirapuhei-
sesti' kantaa- Julkls'en selctorin eJ6'
kehlrvaan. Sen rnukaau Julkisen
puole:r el6Hurvaa lcretaaauksi4
lis&Bville .:i+iit$risiliirteilte- ei o1e
en6{ perusteita. Palkansaajajiirjes.,
t6istii, jotka olivat asiasta eri mXeL
t6, kuuluu kovlakinpuheita Yleir'
tii orirrasenne. ei tuumaakaan pe,
riksi.

Vuonna 1990 TaEL;a mukais-
ta elflketti kartutti 13 000 hen-
kil5fl. Henkil6m66r& on l6hes
sarna lmin edellisen6 vuorr*a.
TaEL:n pitrlssfi ty6rkente.i*
vien Jouklso on melko pieiri,
mutta lailla on varsin sugri
merkiQrs TaELvakuutettujen
eldketdrvaan.
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Eliikekatosta palj on haittaa
ja vrihrin hyotyri

Kotiini kannettiin kirje, joka
heriitteli yksilollisen el[keva-
kuutuksen ostohaluja. Sain
neuvoja, kuinka elSkeajastani
voisi tulla etukdteen suunni-
teltu ja sisdll6llisesti rikas eld-
mdnvaihe. Kirjeessi pidettiin
mahdollisena, ettd nykyiseen
eldketurvaan yltdminen vaa-
tii tulevaisuudessa omakoh-
taista sddstdmistii.

Tarkkaan punnittuja sanoja,
aj attelin, tarkkaan harkittuna
ajankohtana. Ei mitdiin suo-
raa hy6kkdysti lakisSSteistti
eldketurvaa kohtaan, rnutta
rivien vdlissii oli selvid vihjei-
tii ajankohtaisiin kesku stelun-
aiheisiin.

fulkisuudessa on viime aikoi-
na vaadittu eldkkeille kattoa,jotta eldkemenoja sdistyisi.
Markkinointikirjeessii viita-
taan mielestiini ndihin puhei
siin, ja viittausten tarkoituk-
sena on horjuttaa luottamus-
tani tyoeldkelaissa annettuun
el6kelupaukseen.

Eldkekatto tarkoittaa arkipu-
heessa rnarkkarajaa, joka ra-
joittaa lakisditeisen eldkkeen
suuruutta. Suomessa ei tyo-
eldkkeessd ole kattoa. Yksityi-
selld sektorilla maksimieldke
on 60 prosenttia palkasta oli
palkka kuinka suuri tahansa.
Eldkettd karttuu 1,5 prosent-
tia vuodessa niin pienestd
kuin isostakin palkasta.

Ty6elSkernaksu maksetaan
koko palkasta. |os eldkkeen
miidrdi ja karbtumista rajoi-
tettaisiin j ollekin tuloalueelle,
pitziisi rnaksukin perid vain
siitd osasta palkkaa, josta eld-
ke karttuu. Ntiin eliikekatto
pienentdisi sekd eldkejdrjes-
telmdn tulo etti sen rrreno-
puolta. Voidaanko todellises-
ta siitistdmisesti teilloin pu-
hua?

2

Se, rnihin kohtaan eldkekatto
pitdisi panna, on ongelmalli-
nen kysymys katon vaatijoil-
le. Selv5d on, ettd isot eldkkeet
joutavat pois. Kukapa eldke-
aikana tarvitsisi kyrnrnenien
tuhansien markkojen ekike-
tuloja. Ndillii rikkailla on jo
kaikki tarpeellinen hankittu-
na. Tfiskin eltikelSisen kulu-
tukseenkaan niin suuria tu-
Ioja tarvitaan. Vaikea viiittzid
vastaan.

Suuria elSkkeitd on kuitenkin
lukurnAdrdisesti niin viihdn,
ettd merkittdvrid sddstoti ei nii-
den nipistdrnisestii synny.
SiiSstotavoite toteutuisi vasta,
jos katto Iaskettaisiin riittiiviin
alas. Silloin sirkkeloitdisiin jo
keskituloisten eldkkeitd.

Kdytdnn6n kokernukset eld-
kekatosta esirnerkiksi Ruot-
sissa osoittavat, ettd eltikekat-
to ennen pitkiiii kolahtaa kes-
kituloisten pdrih6n.

Ruotsin esimerkki osoittaa
rnyos, ettd eliikekatto wuotaa.
Sen piitille erilaiset katonpaik
kaajat pysty'ttrivrit isommalla
tai pienernrndlld porukalla
rnonenndkoisid Iisukkeita,
torneja, jotka liszidvrit eliike-jzirjestelmrin monimutkai-
suutta ja vaikeuttavat sen hal-
littavuutta.

Ekikekaton pdiilld olevissa Ii-
sdrakennelrnissa on vield se
ominaisuus, ettd ne lisSSvdt
eldkkeensaajien eriarvoisuut-
ta, vaikka alkuperdinen pyrki-
mys on pdinvastainen.

Katon pdille rakennettu lisu-
ke voi olla itse sdistetty, Won-
antajan maksama tai jollekin
ryhmdlle otettu. Yhteistd siind
on, ettri lisukkeen hankkii se,
joka pystyy. Kysymys on neu-
votteluvoimasta. Siti on iso-
palkkaisilla tai vahvoilla

avainryhmill?i enemmdn
kuin muilla. Heikomrnat saa-
vat tyytyd katonalaiseen ta-
soon.

Varsinkaan rneilld Suornessa
ei eldkkeensaajien tulojakoa
faktapohjaita katsoen pitdisi
pitiid yhteiskunnallisena on-
gelmana. Eurooppalaisissa
eldkekisoissa saamme kulta-
mitalin eldkehaitarin kapeus-
lajissa.

Suornen eldkehaitaria vetdd
suppuun alapddssii korkeata-
soinen vlhimmiiseliike ja yl:i-
pddssii katon puuttuminen.
Siellii rnissri on rnonenkirjavia
lisdeldkkeitd, voi eldketaso
kaikki yhteensovittamatto-
mat osat mukaan laskien kii-
vetii 70 - 75 prosenttiin palkas-
ta, jopa yli.

Sitd paitsi rneillti on jo kdytos-
s6, tehokas tulontasaaja. vero-
tus. Bruttotasolla 5 000 ja
15 000 rnarkkaa palkkatuloa
ansaitsevien eldkeajan tulo-
erot ovat nettotasolla 1 500
markkaa. Isoista eldkkeistri
maksetaan isot verot. Pienissd
eliikkeissd eldketulovihennys
pitd:i verokarhun loitolla.

Elikekatosta ei todellakaan
ole paljon hyotyii, kun sitii ld-
hernrnin tarkastelee. Haittoja
sen sijaan loytyy runsaasti.
Jdrjestelmd monimutkaistui-
si, vakuutettujen ja eldkkeen-
saajien eriarvoisuus kasvaisi.

Kuka kattoa sitten tarvitsee,
kuka siitd hyotyy? Hy6tyisik6
siitd sitten loppujen lopuksi
kukaan muu kuin alussa mai
nitun kirjeen liihettnjd?

P irkko J ri ti sk elciin en
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VakuutuslEiEkiireitii

VakuutusHekerit ovat pie-
ni, mutta siti tiirkeiimpi
ammattikunta. He tekevfit

koke
rnus.

vaan

rllusJa

ihmisen
He ottavat

t6ksenteossa.

epiiilty

on vankka

piiivittiiinEliikepSSt6s on yhteiskunnal-
le ja rahoittajalle taloudellises-
ti merkittdvii asia. Yhdestd
pddtoksestd voi suurtyon-
antaja saada kerralla rniljoo-
nan rnarkan laskun. Peet6k-
sentekoprosessi on monivai-
heinen ja siihen osallistuu eri
asiantuntijatahoja.

T!6eliike-lehti haastatteli kol-
mea el6kel6iikiiri6 tarkoituk-
sena valottaa ty6kyvytt6-
myyseldkkeiden ratkaisukdy-
tdnn6n taustoja. Lehti haas-
tatteli EliikeVarman yliltiiikii-
rid Sakari Tolaa, Merimieselii-
kekassan yliliiiikiiriii, Nesteen
konsernin ja sen eliikesddti6n
johtavaa liiiikiiriii Pertti Kaita-
niemed ja LEL T!6el5kekas-
san ylildiikdrid Juhani funtus-
ta.

Vakuutusl6dkSri ei ratkaise
tyokyvyn6myyseldkep6St6std
yksin. Asiaa valmistellaan ja
kiisitellddn yhteistyossd koke-
neen henkilokunnan kanssa.
Muodollisesti vakuutusldiikd-
ri eiyleensd ole pddtdksenteki-
jii. Liiiikiirin tdrkein yhteisty6-
kumppani on lainopillisen
koulutuksen saanut henkild.
Ndillii molemmilla ty6kyvyt-
t6myysasioissa keskeisdsti
vaikuttavilla henkil6illd on
valmisteluty6ss66,n varsin laa-
ja kokemusperdinen aineisto
erilaisista tapauksista ja hyvin
toimivat yhteisty6suhteet.

Ty6eldkelaitoksissa toimii
myos laitoskohtaisia elimiS,
joissa on ty6nantajien ja ty6n-
tekijoiden edustus. Ndmii eli-
rnet seuraavat tarkasti ratkai-
sukdytiint66. f ossain yhti6ssd
kokous kdsittelee periaat-
teelliset lqlsyrnykset, toisessa
kaikki kielteisen p66t6ksen
saaneet. Jossakin eliikelaitok-
sessa kaikki el6ketapaukset
esitell6dn tyonantajien ja
ty6ntekij6iden edustajille ko
kouksissa.

T!6eltikejdrjestelrnd on sosi-
aali- ja terveysrninisterion val-
vonnassa. Eldketurvakeskus
seuraa ministerion apuna sdd-
tioiden ja kassojen ratkaisuja.

Eldketurvakeskuksessa toirnii
ty6kyuytt6myysasiain neu-
vottelukunta. Eldkelaitokset
voivat hakea neuvottelukun-
nan suositusta pddtoksente-
konsa tueksi. Erityisesti lain
rnuuttuessa neuvottelukun-
nan suosituksilla luodaan yh-
tendinen kiiytiint6 ty6eldke-
jdrjestelmiiiin.

Eldketurvakeskus seuraa ti-
lastojen
myyden

avulla

Kaikki piiiitdkset tilastoidaan
iin, sukupuolen, eldkelain ja
diagnoosin mukaan sekd erik-
seen mydntG ja hylkiiyspiiti-
tosten osalta. Tiedot julkais-
taan ty6eldkejdrjestelmdn ti-
lastollisessa vuosikirjassa.

J

tunte

massa
tahot, kuin

rnukana



Sakari Tola:

Vakuutusliiiikiirin
on harkintaa

tv6

"Elikeliikiirin tSr6ssii voin
hy6dyntiin saarnaani ty6lae-
ketieteen erikoislddkdrikou-
lutustaja vuosien varrella ker-
tynyfte ty6eldm6n tuntemus-
ta. Vakuutuslddkirin tySnii on
harkinta kentdn lSdkirin an-
tamien tietojen pohjalta", yli-
liiiikiiri Sakari Tola kertoo. Sa-
kari Tola tdhdentdd, etti kan-
salaisen oikeusturvaa lis65 se,
ettii kaksi toisistaan riippurna-
tonta tahoa, ty6el6kel-aitos ja
kansanelSkelaitos, kiisittele-
viit ty6kyvytt6myyseldkeha-
kemusta.

VakuutuslddkSrit toimivat
keskenSSn hyviissd yhteis-
ty6ssd. Tietoja vaihdetaan
joustavasti laitosten kesken.
Lisdksi tyoeliikejiirjestelmii ja
kansaneldkejdrjestelrnii neu-
vottelevat keskenddn el6ke-
piiiit6ksistii.

"Kansalaisen tekemSS rikosta
kiisittelee vain yksi taho
valituselimineen, mutta eli-
keratkaisu tehdidn kahdessa
riippumattomassa jdrjestel-
mdssii, joiden valitusasteet toi-
mivat erill65n," Sakari Tola
mainitsee e166n eldkejdr-
jestelmdn eduista.

\zoeliikejiirjestelmiillii on To
lan mukaan hyvd asiantunte.
mus pddttdd ihmisen tyoky-
kyyn perustuvasta eliiketur-
vasta: ty6kyuytt6myyseldk-
keestii ja yksil6llisestd varhais-
eldkkeestii. "[roeliikelaitokset
ovat ldheisessS yhteistyossd
yritysten kanssaja ne tuntevat
tiiten ty6olosuhteet hyvin. Ne
myos ker66vit tyonantajilta ja
yrittiijiltii varoja ty6eliikkeitii
varten. Tdminkin vuoksi tyG
eldkelaitoksilla on velvolli-
suus huolehtia elSkepddt6k-
sistd", Sakari Tola kertoo.

"Olen kymmenen vuoden
ajan t5z6skennellyt eldkkeiden
parissa ja ty6kyuyn arvioin-
timenetelmdt ovat kehitty-
neet. T!6olosuhteista saatavi-
en tietojen rnerkit5rs on kaiken
aikaa korostunut. Uudelle va-
kuutuslddkSrille tyo opete.
taan kdytdnnossd kddestd pi-
t6en. Kouliintuminen tdysin

Nuorille ltiiiketieteen opiskeli-
joille vakuutuslidketiede on
aiheena paperinmakuinen.
Opiskelijat haluavat nopeasti
potilasty6h6n.

Vakuutusldiiketiede alkaa
kiinnostaa vasta jatkokoulu-
tukseen hakeutuvaa, kun 155-
kiiri on ty6ssiiiin niihnyt, ettii
joka toinen potilas tarvitsee
lddkdriltddn lausunnon.

Tola harmittelee, ettd vakuu-
tusliiiiketieteeltii puuttuu pro
fessuuri. Vakuutuslddketie-
teelld ei ole puolesta puhujaa
opetusmdiristd kamppailta-
essa. "Lddketieteen opiskelijat
saavat alan opetusta sattu-
manvaraisesti ja selvdsti liian
viihiin," Tola toteaa.

"Vakuutusalalla ty6skentele-
vien ldSkiireiden vapaaehtois-
ty6nd laaditaan ohjeita, artik-
keleita ja oppaita", ahkerana
amrnattialan kirjoittajana
tunnettu Tola kertoo. Hiin
mainitsee esimerkkind Kan-
saneliikelaitoksen ja Vakuu-
tusyhti6iden Keskusliiton
kustantarnan ja Vakuutusldd-
kdreiden yhdistyksen ideoi-
man oppaan lddkdreille "Va-
kuutus ja liidkdrintodistus".
Tola on my6s luennoinutvuo.
desta 1977 Helsingin yliopis-
tossa vakuutuslSdketieteestd
t5rdterveysopin dosenttina.

T!6kyvyttomyysharkinta on
vakuutusliidkdrin tehtdvS,
hoitava lAiikiiri antaa puolu-
eettoman asiantuntijalausun-
non elSkkeenhakijan ty6ky-

mahdollisuuden," Tola sanoo.

"Aikaisemmin ennen nykyis-
tA ty6eliikelainsii6ddnt6d el?ik-
keelle siirryttiin vain vakavi-
en sairauksien perusteella, jo-
ten hoitava liidkdri todella kir-joitti potilaansa elSkkeelle",
yliliiiiktiri Sakari Tola kertoo.

"Osa ty6kyvyftdmyystapauk-
sista on lddketieteellisesti ai-
van selviS, mutta esimerkiksi
tuki- ja liikuntaelinten saira-
uksien perusteella eldkkeitii
haetaan, myonnetddn ja hylii-
tddn eniten", Tola jatkaa. On-
gelmana on lddketieteellisen
loydoksen ja potilaan koke-
man kiwun ristiriita.

Tola on uransa aikana luke-
nut tuhansia lddkdrinlausun-
toja. Lddkdrinlausunnot ovat
Tolan mielestii sisdll6ltS6n pa-
rantuneet. Hdn kertoo hoitavi-
en lS6klireiden lausuntojen
yhd useammin olevan vakuu-
tuslddkdrin toivomuksen mu-
kaisia. Ennen l2ihes miiirdyk-
senomaisista todistuksista on
tullut puolueettomia asian-
tuntijalausuntoja kuten Suo-
men Liiiikdriliiton ohjeetkin
edelllttdvdt. Jos ty6nantajan
lausunto tai tyoterveysliiSkS-
rin kannanotto puuttuu, se on
tapana hankkia. Tloeliikejiir-
jestelmiissd keskeinen kysy-
mys on nirnenomaan ndke-
mys siitd, milldtavalla hakijan
sairaus on hinen ty6kykyynsii
vaikuttanut.

Hoitavan lddkdrin kannalta
yksil6llinen varhaiseldke on

Tohtori Sakari Tola on saantut eri-
hoisltiiihtirikoulutuhsensa TVdteT'-
ueyslaitohsella. Hrin on toiminut
sairaaln-, teruey skeshtts- ja W iiter-
u ey sldiihtirinti. Sair a al a M ehildis en
j ohtqjarua j a a astaau ana gliliiiikd-
rinti hdn oli 19 84-1986.

Tola s ai erihoisltitihlirino iheud.e t
tydlridhetieteessii 1976 ja httrwt ni-
mitettiin tAtiteruey sopin dosentihsi
Helsingin gliopistoon uuonna 797 7.
Kansanter-u ey stiete en pr of e s s orin
pdtwAys hiinellii todetttin ullonna
1984.

Elriheu akuutusldtihiirind Tola on
toiminut Kunnallis en ekikelaitok-
sen (ruh. Kuntien ekiheuahuutuk-
sen) ensimmtiis enri ylikirihtirinri
truosinn 1982-1984 ja laitohsen eld-
helautakunnan kitikririnti 1985-
199 1. Eltihe-Varman glikirihtirinci
htin on toimtnut lruodesta 1986.

Vahntusltiiihiirinti hdn on toimi-
n ut o s a- aihai s e sti T e ollisuusu akuu-
tuhsessa auodesta 1976. Hdn on
myd s fu dhyugttdmgy sasiain neu-
uo tteluhunnan j a tap aturma-a siain
horu a uslaut ahunnan kirihriri.

ongelrnallinen. Siinzi kiinnite-
tddn huorniota myos eliik-
keenhakijan tyoolosuhteisiin,
miten hiin selviytyy toistiidn.
Liiiikiiri on kuitenkin tottunut
hoitamaan potilasta. Yksilolli-
nen varhaiseldke on antanut
mahdollisuuden siirtyd eldk-
keelle muunkin syyn kuin sai
rauden alentaman ty6kyvyn
perusteella. Tdrnd on tuonut
hoitavan liiiikdrin asiakkaaksi
uuden ryhmiin.
"Eldkkeelle haluava pettyy, jos
lddketieteellisiii l6ydoksiii elii-
kehakemusta varten ei l6ydy.
Terveelle yksilollinen varhais-
elSke ei ole tarkoitettu", ylil;id-
kdri Sakari Tola painottaa.
Ltiiikiiri muodostaa rnyos yksi-
lollisen varhaiseliikkeen koh-
dalla kisityksen siitd, onko
ty6kyky alentunut.

Vakuutuslddkdrit ovat oike-
usistuimien arvioinnin valos-
sa onnistuneet noudattamaan
lain henked, koska eldkkeen
hakijoiden valituksista muut-
tuu varsin pieni osa ja muu-
tosten miiiirii on viirne vuosi-
na edelleen pienentynyt.

"Valituksen mahdollisuus pi
tdd kuitenkin niihdd normaa-
lina toimenpiteend", Tola pai
nottaa. Harkinnanvaraisessa
asiassa virheen mahdollisuus
on aina olemassa. Muutos pe-
rustuu tavallisesti uusiin sel-
vityksiin, uuteen niiytt66n
eikd siihen, ettd alkuperdinen
pdiit6s olisi ollut silloin kiiytet-
tivissd olevien tietojen mu-
kaan vddrd.

TVONLq,KET,AAXANI PE RE HTYY

itsendiseen t5r6skentelyyn kes- vystti. "Tlzokyuyn arviointi on
tiiii yleensii kolrne vuotta", kiiynyt sitii vaativarnrnaksi,
rora kertoo' iHti "o,:ll1tHo#t f#l;
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wOBrAxnlAAxAnI PEREHTYY
Tohtori Pertti Kaitaniemi on toimi-
nut Nesteen Naantalin jalostanxon
tydterueyshuollon osa-aihaisena
liitikiirinti lruodesta 1975 ja piititoi-
misesti ghtidn yliltitihdrind utod.es-
ta 1981. Thlu.trulla htin toimi neljd
1ruo tt a TV iiteru ey slaitoks en kttiktiri-
nii erikoisalueenaan msrenhulhu-
Ititihcticdc j a merenhuthijoid.en tet-
ueydedtuolto. Nyhgtilin Kaitanie-
mi toimii Nesteen honsernin johta-
aana ltitihdrinii ja samalla ekike-
siititidn lddkdrinti. Lbtihsi hd.n on
M ertmte s eltihehas s an glildtihdrl

Kattaniemi on aahnistunrut Uitihd-
riksi 1973 TLrun yliopistosta. Hdn
toimi sai. aalaltitihtirind p dtiasin s-
sa hirurgian- ja sisdtautiasastoilla
Turtssa ja Ratsiossa.

Pertti Kaitanierni:
Eliikes iiiitiSleekerile
suora kontakti
tyoeliimii6n
"Tlz6nantajakohtaisessa eldke
sdiiti6ssi on hyvd oman alan-
sa tyoeliimiin tuntemus. Etu-
na on suora kontatrcti ty6eld-
m66n, mutta l5Aketieteellinen
asiantuntemus on kapeampi
kuin monen asiantuntijaliid-
kiirin eldkelaitoksessa", ker-
too johtava l?iiikiiri Pertti Kai-
taniemi. Hdn toimii Nesteen
johtavana liidkdrind ja Nes-
teen henkil6kunnan eldkestid-
ti6n asiantuntijaldiikiirind.
TehtdviissSdn hin saa hyvdn
tuntuman eliikesddti6n asiak-
kaiden erilaisiin tydoloihin.
Hin ajaa vuodessa 60 000 kilo
metrid Nesteen eri tyopaik-
kojen viliii.
Eliikes6?iti6ssd vakuutus16d-
kiiri ty6skentelee samassa pai-
kassa kuin eldkkeen hakija ja
edellytykset tietojen saami-
seen sekd hakijasta ettii hdnen
ty6stiiiin ovat Kaitaniemen
mukaan hyviit. Ld?iketieteel-
listd asiantuntemusta laajen-
netaan tarvittaessa hankki-
malla lausuntoja erikoisalo-
jen asiantuntijoilta.

Pertti Kaitaniemi on perehty-
nyt my6s merenkulun l6dke
tieteellisiin erityispiirteisiin

ja ty6kykyvaatimuksiin. Hdn
toimii piinty6nsii ohella Meri-
mieseldkekassan asiantuntija-
lSdkdrinii.

"Tlz6kykyisyyden arviointi-
prosessi ei riipu elSkelaista.
Mutta arrioinnin seuraukset
ovat laista riippuen viihdn eri-
laiset. Merimieseldkelaissa oi-
keus ty6lgrvyttomyyselSkkee-
seen on miiiiritetty vdhdn eri
tavalla kuin ty6ntekijiiin elii-
kelaissa. Vakuutuslddkiirin on
tunnettava eron merkitys",
Kaitaniemi kertoo ty6stiidn.

Eliikeldiikiirind Pertti Kaita-
nierni laatii Nesteen elSkesiiii-
ti6n tai Merimieseldkekassan
hallitukselle oman esityksen-
sd hakijan ty6lgrvyst6 ja el6ke'
ratkaisusta. Hiin pitii6 asian-
tuntijatehtdvdn luonteen rnu-
kaisena tapaansa olla yleensd
osallistumatta henkil6kohtai-
sesti hallitusten kokouksiin.
Hdnen mielestiidn ratkaisun
tekevi hallitus voi ndin va-
paasti keskustella my6s asian-
tuntijaliiiikririn ehdotuksesta.

MerimieselSkekassaa varten
tietojen saaminen hakijan ter-
veydesti, ty6kyvystii ja ty6ssd
selvi5rtymisestd on sti6ti6tii
ty6l5iimptiii. "Merimiesten ko-
tipaikat ovat eri puolilla Suo-
mea ja heidiin t5r6paikkansa
liikkuvat ympdri maapalloa

vaihtelevissa olosuhteissa",
Kaitanierni kuvailee.

T!6hon laivassa merelld sisiil-
t5ry monia ty6kylcJryn liit@ia
erityispiirteitii ja -vaatimuk-
sia. Ndistd Kaitaniemi mainit-
see aistitoiminnot, liikunta-
lqrvyn ja psyykkisen selvi5rty-
misk5rvyn.

Merimiesten ty6kyvyn ensisi-
jaisia arvioijia ovat meri-
miesliiiikdrit, jotka nimityk-
sensd perusteella suorittavat
mddrdviilein toistettavat laki-
siiiiteiset rnerimieslii6kdrin-
tarkastukset. He arvioivat
tarkastusten perusteella pal-
velukelpoisuuden. Pertti Kai-
taniemi on merimiesldiikiiri ja
piidtyossiiin kantaa vastuuta
Nesteen tankkerilaivaston
tydterveyshuollosta.

Kaitaniemi on lukenut viime
vuosina suuren mdtirin liiiik6-
rinlausuntoja ja toivoo, ettd
el6kelausuntoja laatiessaan
kollegat keskitLyisiviit erityi-
sesti toimintakykyisyyden ar-
viointiin.
Hoitava liitikiiri toimii poti-
laansa kannalta parhaiten, jos
hdn kirjoittaa lausunnon
asiantuntijana eik6 asetu poti-
laan asemaan eikd pyri kirjoit-
tamaan lausuntoa puolesta tai
vastaan.

Kaitaniemi kertoo, ettd hiinen
kokemuksensa mukaan kum-
mankaan eldkelaitoksen esit-
telijtillti ja asiantuntijaliiiikii-
rillii ei ole merkittdviii n6ke-
myseroja ratkaisuehdotuksis-
ta. Mielipide.erot tulevat esiin
hallituksen kdsittelyssii, vaik-
kakin vahvasti ristikkdiset n6-
kemykset ovat eldLkeasian kii-
sittelyssii harrinaisia.

Kaitaniemi ei pidti itsedin var-
sinaisesti vakuutuslddkiirind,
koska ty6terveyshuolto ty6l-
Iistdii hdntd suurimman osan
ajasta. "Suomalaisen tervey-
denhuollon ajankohtaisin
haaste on kehitt66 sellaisia
toirnintamuotoja, joilla voi-
daan ylldpitdii tyokykyii ja saa-
da ihmiset jatkamaan ty6ssii
nylgristd pidempiidn. T!6ter-
veyshuolto ja eldkeasiat liitty-
v6t saumattomasti toisiinsa",
Pertti Kaitaniemi sanoo.
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)uhani funtunen:

Objektiiviset
havainnot
laajasta aineistosta
'Vakuutuslidkdri yhteniistdi
tyt kyrryn arviointia. Hdn toi-
mii vakuutusldiiketieteen asi-
antuntijana ja tekee objektii-
visia havaintoja riittdvdn laa-
jasta aineistosta", LEL Tloelii-
kekassan yliliitikiiri, professori
luhani funtunen sanoo. He-
nen mukaansa hoitavan ldd-
kiirin tehtdvd on erilainen:
hdn suhtautuu empaattisesti
potilaaseen.

"Juuri potilaan ja ltiSkiirin
empaattisen suhteen puute
on vdlttiimdt6nti vakuutus-
liidkdrin harkinnalle. Ratkai-
su perustuu kaikkiin ktiytettti-
vissd oleviin tietoihin", sanoo
Juntunen ja korostaa vakuu-
tusliiiikiirin roolin erilaisuutta
hoitavaan liidkdriin verrattu-
na. Hdn pitdd potilaiden oi-
keudenmukaisen kohtelun ta-
keena runsasta lddketieteellis-
tii ja tyostti selviytymisestd
kertovaa aineistoa.

Vakuutuslddkdri saa asiantun-
temuksensa ensisijaisesti van-
kasta kliinisestd pdtevyydestti.
Hdnen on vedettivd' sairauk-
sista oikeat johtopddt6kset.

Eldkelddkdrin vankka ammat-
titaito perustuu Juntusen mu-
kaan hyvddn kliiniseen koke-
mukseen: ammatti edellyftiiii
oikeiden j ohtopddt6sten tekoa
hakijan sairaudesta. "Vain hy-
vh kliinikko piirjtiii vakuutus-
l6iikdrin5", ]untunen vakuut-
taa,

Ammattitaito syntyy laaja-
alaisesta yleisesti 16iiketieteel-
lisestii kokemuksesta, tyoltiii-
ketieteen tunternuksesta ja
kiiytiinn6n t;r6terveyshuollon
ty6ssii.

Vakuutuslddkiirin tyd on arvi-
oida hakijan sairautta ja sai-
raan suoriutumista ty6std.
T!6terveyshuoltoon perehty-
nyt liiiikiiri on hyvd arvioi-
maan ty6oloja. N5rt my6s kun-
toutuslainuudistus on lisdn-
nyt ldiiketieteellistii pohdin-
taa.

My6s |untunen pitdd alan on-
gelmana yliopistollisen kou-
lutuksen puutetta. Vakuutus-
lddketieteen amrnattitaito on

ry6BTAxBI-AAKARI

mahdollista hankkia vain ty6-
kokemuksen kautta. f untusel-
la itsellddn on ptitev56rs kol-
meen eri alueen lddketieteen
professuuriin; neurologiaan,
ty6lddketieteeseen j a alkoholi-
sairauksiin. Hdnelld on laaja
ty6eliimdn kokemus liiiikiiri-
nd ja ennen valmistumistaan
useissa tehtivissd tavallisena
ty6ntekijiinti ja toimihenkil6-
nd.

Tyttlqrvyttornyys
juridinen kdsite
T!6kyvyft6myys on juridinen
kdsite, johon sisdltyy liiiiketie-
teellinen aryio sairaudesta ja
sen vaikutuksesta ihmisen
ty6kykyyn. Sairaus suhteute.
taan aina ty6h6n. "Moralis-
milla ei ole sijaa ihmisen ty6-
kyvytt6myyden arvioinnis-
sa", |untunen tdhdentiid arrri-
oinnin objektiivisuutta.

Eri asiantuntijat osallistuvat
eliikepiiiit6ksen valmisteluun.
LEL Tlzdeliikekassassa eldkkei-
td pddtettSessd asiantuntijoi-
na toimivat lddkiiri ja esit-
televii lakimies. T!6markkina-
jdsenet edustavat ty6eliimdn
asiantuntemusta. He ovat mu-
kana pariteettiperiaatteella:
tyonantajien ja ty6ntekijiiin
j[rjest6jen edustajina. Tyo-
markkinajdsenten rooli tyo-
eldmdn asiantuntijoina koros-
tuu, jos asiantuntijoiden ke-
siVs oman ammattikuntansa
arviointikriteereiden perus-
teella on erilainen.

n

Professori fiihani Juntunen on toi-
miltut 10 lruotta'Ivtiterueyslaitoh-
sen yliltidhtirinti, kahsi lruotta Ber-
genin gliopistossa tydterueyshuol-
lon professorina ja sinne peruste-
hm. TViiterueAslaitohsen johtojana.
Hdn on hoitanat Helsingin Yliopis-
to ssa ensimmtiistti alhoholis aira-
uh"sien profe ssurin. H tinen p d.d.toi-
mensa on ollltttruodesta 1989 ylildd-
hd,rin tehtaati LEL'I\dekihchassas-
sa,

H tin o n lis tihsi El tike -V arman a sian-
tunqj altiiih"tiri, so siaali- j a teru eA s-
hallituksen py syu ri asiantuntij a,
uakuutusAhtididen liikennetur-
uallisuustoimihunnan (VALT) tie'
teellisen toimikunnan ja tapatuT'-
malautakunnan jdsen sekti poti-
la su ahinkolautahunnan u ar qj ti s e n.

Helsiqin Aliopiston anatomian lai-
tohsen assistentthsi hdn ruli jo opis-
heluaihana. Viiitii shirj ar* a htin on
tefuWt herrloston stiiitelymehanis-
mista. HYKS:n Nettrologian hlini-
kan sairaalaltiiiktirinii hdn toimi
uiisi uuotta. Htinellii on pdteryUs
neur olo g ian, alholtolis air auh,sian j a
WtiterueAshuollon proJessorin uir-
haan.
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PALKA}ISAAITEN
1VIAKSU

tulivat
t haastat-
keskeiset

turvaa
ja mahdollistaa lisiira-

ett6 taloudellisen
muutos

kasvavan integ-

On selviii, ettii ty6ntekij 6mak-
sun k6ytt66notto ei saa korot-
taa eldkemenoa. Tiimd edellyt-
tii6 muutoksia eltikkeiden ja

kehitys pakottaa arvioimaan
ty6eltikkeiden rahastointia
toiselta pohjalta kuin tdh6n
saakka. Rahastoinnin keskei-
nen perustelu on ollut, ettd ke
riityillti pdEomilla luodaan

ON

o

J

BO LUNDqVTST
EVihpturuahgshufusn,

httkilnt*osaston
riWistuth$a

hastoinnin.

voimistaa
palkan

min. Kiinteiin
sin tavoittelu
s66ntyminen

kasvusta on

Suomeen uutta tuotantoa ja
ty6llisyyttii, mikd helpottaa
tulevaisuuden maksurasitus-

usten,

tulee

saa-

ta-

kiihdyt-
heiken-

saas-
eldke-.

raation rny6ti eivdt eniii anna
tilaa liian korkeille ty6voima-
kustannuksille. My6s Qz6nte.kijin tydelikemaksu nopeut-
taa sopeutumista ja piitistiiiin
siiti 40 prosentln osuudesta-
kin, mik6 elikekustannusten

nlln
via.

Varmuu- luo kanavan
della rnielest6ni sa- le.
noa, ettii jos tycintekijiin mak-
su ylipiidnsi vaikuttaa koko-
nais$r6voimaku stannuksiin

huomi-

rnaksu mielekis

ha- Siinii
rahastointiin, kos- tio on

tan
set

daan joutua

hoitusta

aaliarvon

osoittautua

on

vdlisen

tilld vuosi-

kokonais- valittaessa.

vaikutukset ovat alenta-

lausunnoissa on toi.

muksissa

kustannukset parantavat

myos muu-

sa elikettii.

vatr-
ra-

ln-
re

nousee
sijoituskohteita

sen ty6nantajalle halvemmak-
si, koska osa rahoitusvastuus-
ta siirtSry ty6ntekij iipuolelle.

maksutasoa, joka vastaisi el6-
ke.etuuden arvoa eli 25-50
prosenttia palkoista.

Meneilliliin oleva integraatio-

ei tutkimusten perus-
teella ole merkitt6viiii pysyv6ii
yaikutuste reaalisiin fdvoi-makustannuksiin. Miksun
korotus

1e
kojen

mak-

joh-

ia

susta

el

inflaation

aluksi

tiill6inpalk-

muiden
siit6, etti

vuodessa

7

louden kannalta

TEL-indeksin
seen. Eliketason on

siitd

hoaminen

hrlonjaon ja
k6kulmasta.

na-

vol-
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Ensirnrniinen teesi
Sddti6n toiminnan kirkkaana
johtotihtenS tulee olla, ettS se
on olemassa tulevien ja ny-
lgristen eldkkeiden turvaarni-
seksi eikd sen tarkoitus ole kai-
kin keinoin tukea emoyhti6n
intressejS.

Muodollisesti tiimii toteutuu
parhaiten siten, ettd eliikesiiii-
tid myds tosiasiallisesti on
emoyhti6stii irrallinen itse-
n6inen juridinen henkilo eikd
yhti6n organisaation osa. Tdtd
eldkesddtiolaki on edellyttii-
nyt melkein 20 vuotta, mutta
sen toteuturninen ei vain ole
oikein ottanut tulta.

Toinen teesi
ElSkesddti6lld on oltava ornaa
varallisuutta, jonka sijoittami-
sesta se piiiittiid itse.

Tdmiin luonnollisena seura-
uksena oD, ettd takaisin-
lainauksen osuuden tulee olla
mahdollisimman pieni. EId-
kesddtio, jonka varat on "sijoi-
tettu" takaisinlainaukseen ja
emoyhti6n osakkeisiin, on to-
siasiallisesti vain erds rnuoto
aikoinaan kiiyt6ssii ollutta elii-
kesddnt6S, joka oli vain ty6n-
antajan lupaus maksaa tule-
vaisuudessa myos eldkkeet.

Miten teesit
voidaan toteuttaa
Organisatoorisesti eldkesddti-
6n ja emoyhtidn viilit tulee sel-
vdsti jdrjestdd irralleen toisis-
taan ja luoda siiiiti6lle oma
organisaationsa osakeyhti6n
tapaan: stidtidn hallituksen tu-
lee olla pddt6ksenteossaan it-
sendinen, koska eldkesiid-
ti6lain mukaan se joka tapa-
uksessa kantaa tekemisistdiin
vastuun niisstikin tapauksis-
sa, joissa sen valta on tosiasial-
lisesti ollut muodollista. Li-

Eliikesiiiitioiden talou-
denhoito on viirne
vuosina saanut paljon
huomiota osakseen.
Oheisessa kirjoituk-
sessa Yleisradion ele-
kesiiiitid s.r:n toirnin-
nanjohtaja Harri Lem-
rnetti pohtii sit6, mi-
ten eldkesddti6n ta-
loutta tulisi hoitaa ja
rniten sit5 on hdnen
edustamassaan seeti-
oss6 hoidettu. NekS-
kulrnana on ns. yhden
ty6nantajan el5kesiiii-
ti5.

Sarnalla Lernrnetti ko.
rostaa , ette hdnen esit-
tdmdnsd mielipiteetja n6kemyksef ovat
h6nen orniaan eiviitkd
ainakaan kaikilta osin
edusta Yleisradion eld-
kesidtion virallista
kantaa.
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s6ksi s66ti6ss6 tulee ehdotto-
masti olla toimitusjohtajan
valtaa ja vastuuta kantava,
mill6 tittelilld tahansa toirni-
va henkil6, joka vastaa te-
kernisistiin ja tekemiittii jiit-
t6misist66n vain s56ti6n hal-
litukselle eikd esimerkiksi
emoyhti6n talousjohdolle.

Eliikesiidti6n tyrintekij oiden
tulee olla s66tion eiki yhti6n
palkkaamia. Valitettavasti
kaikki puolinaiset ratkaisut
tdssi kysymyksessd saattavatjohtaa ennalta arvaarnatto-
miin vaikeuksiin ja tulkin-
tatilanteisiin.

Varallisuudesta
ja ornaisuudesta
Toisen teesin mukaan sddti6l-
le on oltava omaa varalli-
suutta. Kdytdnn6ssd sen to-
teutuminen edellyttiiii, ettii
emoyhtid maksaa enemmdn
kannatusmaksuja kuin juok-
sevien menojen peittdmisek-
si on vilttirndtontd eikA lai-
naa takaisin ylijiiiirniiii.

Ntiin syntyviiii pesdrnunaa
siiiiti6n on sitten pyrittiivii
parhaansa mukaan kartutta-
maan, Se on rny6s emoyhtion
etu: kannatusmaksuun saa-
daan joustoa tulevaisuudes-
sa, jossa hyrinkin pian el6ke.
meno rajdhdysmdisesti kas-
vaa.

Olisi utopiaa kuvitella, ettd
yksikiiiin el6kesddti6 kos-
kaan, ainakaan pitkdlld ai-
kaviilillii, pdiisisi tdysin riip
pumattomaksi kannatus-
rnaksuista; kysehdn on poh-
jirnrniltaan vakuutustoimin-
nasta. Ornan pSdornan ja si-
joitustoirninnan tuottojen
avulla sii6ti6n ja yhti6n riip
puvuus toisistaan kuitenkin
ratkaisevasti viihenee.

Erddnlaisessa ihannetapauk-
sessa yhti6 vakioi "ylimitoite
tun" kannatusmaksunsa ja
suorittaa sen tiettynd prosent-
tina palkkasummasta kuu-
kausittain. Niiin sekd yhtion
ettd sddti6n taloussuunnitte.
lu on tdlt6 osin selkeiilli poh-
jalla. Siitii hy6fiiit kummat-
kin.

Sijoitustoirninnasta
Kun puhutaan s66tion sijoi-
tustoirninnan tuotoista, pitdi-
si kirjanpitomddrdyksistd
huolimatta unohtaa takaisin-
lainauksen korko. Koska kor-
ko tulee samasta l6hteestd
kuin kannatusmaksut, kyse

on samasta asiasta vain eri
nimelld.

Varsinaisen sijoitustoirnin-
nan pd6puitteet antaa laki:
s66tion varat on sijoitettava
turvaavasti ja tuloa tuottavas-
ti. Niiille vaatimuksille on
mahdotonta antaa tarkkaa si-
s51t6d, joten helpointa lienee
niiden tarkastelu kddnteises-
ti.

Turvaavuus tarkoittaa, ettei
selviin riskisijoituksiin saa
ryhtye, vaikka odotettavissa
olevatuotto olisi kuinka suuri
tahansa. Riskisijoituskin pa-
kenee miidrittdjSdnsii: esi-
merkiksi tdhiin asti on edel-
MeW, ettd muun muassayri-
tysten liikkeelle laskemissa
joukkolainoissa on riskitt6-
myyden varmistamiseksi oI-
tava pankin takaus. Nykyti-
lanteessa voidaan perustel-
lusti kysyd tdmdn kannan
ajanmukaisuutta.

"T\rloa tuottavuus " rniiiiritte.
lee itse itsensd. On siiiiti6n
oma asia, kuinka paljon tuloa
pitiiisi tulla, ohjearvoja toki
on. Yleensd piitee periaate,
ettii riski ja tuottotaso ovat
toistensa vastakohtia.

Niinpii "tuloa tuottavuus" pi-
tiiisi optimoida - ei maksirnoi-
da. Perinteisesti tdm6 tapah-
tuu jakamalla omaisuus eri
kohteisiin eli allokoimalla,
kuten rnuotitermi kuuluu.
Varsinainen kupletin juoni
onkin siin6, mitd ornaisuus-
ryhmiii painottaa ja miten.
Mutta se onkin jo sijoittajan
ammattitaitokysymys, josta
on yhtd monta mieltd kuin on
henkilod.

Ornaisuudenhoito.
palveluista
Erityisesti wiime aikoina ovat
erilaiset yhteis6t markkinoi-
neet ns. omaisuudenhoito-
palveluja. Yksinkertaistettu-
na se tarkoittaa, etti s66ti6 an-
taa varallisuutensa tai varalli-
suuttaan vapaasti omaisuu-
denhoitajan haltuun (toki
reunaehdoin), mutta kantaa
tiimdn toirnista taloudellisen
vastuun.

Omaisuudenhoitajat ovat il-
meisen amrnattitaitoista v6-
ked. Tdstd huolimatta katson,
ettii kun eldkesddti6n hallitus
ei eldkesditi6lain mukaan voi
siirtdd vastuutaan sijoituspiiii-
toksistii, siiiition hallituksen
tulee se my6s tiiysimddrdise

nii kantaa eli huolehtia sijoi-
tustoirninnastaan itse. Par-
haiten ttimi tapahtuu siten,
ettd hallitus antaa puitteet
alussa rnainitulle toirnitus-
johtajaa vastaavalle orgaanil-
le, joka hoitaa kdytdnn6n si-
joitustoirninnan.

Sijoitustoirninta on yksinker-
taisesti niin keskeinen sddti-
6n tehtivii, ettd sen ns. ulko-
puolelta ostarninen ei rnieles-
tdni voi rniss6Sn olosuhteissa
olla perusteltua.

Lopuksi
Itseniinen, toirniva, vastuun-
sa tunteva ja sen kantava el6-
kesiiStici on vakaan kiisitykse-
ni mukaan niin emoyhtion,
s6[ti6n, tulevien ja ny\risten
eldkeldisten kuin koko yhteis-
kunnan etu.

Aivan lopuksi
T\rntuu hieman oudolta kir-
joittaa ja rniettiS tiillaisia aika-
na, jolloin koko elSkes6dtiG
jdrjestelmdn tulevaisuus on
uhattuna. Olen kuitenkin sen
muinaisen kiinalaisen hen-
genheimolainen, joka kuul-
tuaan rnaailrnanlopun tule-
van huornenna istutti ensi
t6ikseen omenapuun.

HARRI LEMMETTI
Veisr adian eltike siiiititi s.r :n

toiminnanjoldaja
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TYOIOUSTAA,
EI\TTA TYOEIAKEI,AIT?

EtetyoIa tarkoitetaan ty6t6,
joka tehdiiiin varsinaisen ty&
paikan ulkopuolella. T!6nte
kijii voi tehdii ty6tii joko koto.
naan tai satelliittitoirnistoksi
kutsutussa toirnistossa. Etetyo
voi olla kokoaikaista tai osit-
taista esimerkiksi siten, ettd
rnuutarna pdiv6 viikosta ty6s-
kennellSdn varsinaisen tyo-
paikan ulkopuolella.

]oustotyd taas on etiity6td, jos-
sa tyontekijd voi itse vaikuttaa
piiivittiiiseen ty6aikaansa.
(Mitii etiityo on, \zoministeri-
6n esite.)

Kotityo
tyoeliikelaeissa
[osopirnuslaista tuleva tSro-
suhteen mddritelmd lShtee sii-
t6, ettd tyontekijii tekee tyo
tddn ty6nantajan johdon ja
valvonnan alaisena. Hiinen on
noudatettava niitti rnti5rdyk-
si5, joita tyonantaj a antaa t5r6n
suoritustavan, laadun ja laa-

Oikeus ty6n johtoon rnerkit-
see siis t5r6nantajan oikeutta
mdSrdtd miss5, miten ja mil-
loin tyo tehddSn. Oikeus val-
vontaan taas tarkoittaa t5z6n-
antajan oikeutta valvoa, ettd
tyontekijii noudattaa ty6n
suorittamisesta annettuja
rnddriiyksi6.

follei ty6n teettiijiillii ole oike
utta johtaa ja valvoa t5r6n suo
rittajanty6td, ei hdnellS myds-
kdin ole velvollisuutta jdrjes-
tiid tille \z6suhteeseen liitty-
v66 eldketurvaa. Tlon suorit-
taja on tilloin itsendinen yrit-
tiijii, jonka tulee itse huolehtia
my6s eliiketurvastaan.

Kotity6 on luonteeltaan sel-
laista, ettd se aiheuttaa direkti-
on heikkenemisen. Tlon teet-
t6jdn mahdollisuudet johtaa
ja valvoa tyosuoritusta ovat
kiytdnn6ssd vdhdiset, kun
tydntekijii t5roskentelee koto
naan,

TloelSkelakien soveltamises-
sa on tyon suorituspaikalla
perinteisesti ollut keskeinen
merkitys. Erdissd ammatti-
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ryhmissd (esirn. toimittajat,
kiiiintiijiit) sen voidaan sanoa
olevan jopa merkittdvin kri-
teeri tyontekijiin erottamises-
sa itsendisestdL ammatinhar-
joittajasta.

Ndin siitd huolimatta, ettii tyo-
sopimuslaissa nimenomaan
todetaan, ettd ty6nantajan oi-
keuden johtaa ja valvoa ty6t5
ei katsota puuttuvan pelkds-
td6n sen takia, ettii ty6ntekij?i
saa tehdd ty6n kotonaan tai
rnuussa valitsemassaan pai-
kassa. Soveltamiskdytdnnossd
ei ole toistaiseksi juurikaan
pantu painoa sille, ettd tekno-
logian kehitys on jo monissa
ammateissa tehnyt mahdolli-
seksi sopia perinteisesti ty6n-
antajan tiloissa tehtyty6 tehtii-
viiksi kotity6nii.

S oveltarniskiiyt iinn on
tarkastelua
Yleistiien voidaan sanoa, ettd
t5rdsuhteessa tehtiivii kotity6
on laadultaan sellaista, ettS
ty6nantajan on mahdollista
johtaajavalvoa sit6. |os ty6nte-
kijii suorittaa mekaanista, oh-
jeiden mukaan tehtiiviiii ty6tii,
katsotaan hdnen yleensd ole.
van \r6suhteessa.

Tiillaista on muun muassa
puhtaaksikirjoitus- ja puh-
taaksipiirtiimisty6, erityisesti,
jos sitd tehd66n vain yhdelle
ty6nteettiijiille.

Samoin ty6ntekijiin asemassa
ovat kdsity6ammattien har-
joittajat, kuten kotiompelijat,
kotikutojat ja laukunvalmista-
jat, joille ty6nteettdjii antaa
mallit ja rnateriaalin.

fos ty6 vaatii ornaperdistii ja
luovaa henkistd panosta tai
huomattavaa yksil6llisti am-
mattitaitoa, eivdt tyosuhteen
tunnusmerkit useinkaan td5rty
silloin, kun tiillaista tyotii teh-
dddn kotona.

Niinpii suunnittelu[r6tii koto-
naan tekevdL katsotaan helpos-
ti itsendiseksi ammatinhar-
joittajaksi. Tlzo voi olla esimer-
kiksi rakennusten, mallien,
pukujen tai tietokoneohjelmi-
en suunnittelua taikka graafis-
ta suunnittelua.

Sovitus- ja sdvellystydtd teke
viit, kaunokirjallisuuden
kiiiintiijiit ja historiankirjoitta-jat tekev?it luovaa itsendistii
ty6td. Kotona t5z6skentelevind
he harjoittavat ammattiaan
itsendisind yrittiijinii.
Artikkelikohtaisia palkkioita
saavat freelance-toimittajat
ovat yritt6jiii. |os toimitustyo
tehd66n lehden toirnituksess a
istuen, tekee se vapaasta yrit-
tiijiistii valvotun ty6ntekijiin.

Edellii oleva luokittelu on asi-
an yksinkertaistamista. Ndin
su oraviivaista ei t5rosuhteen j a
yrittdjyyden midrittely toki
ole tyoeliikelakejakaan sovel-
lettaessa. Ehkii se kuitenkin
antaa aavistuksen siitd, millai-
sia pulmia soveltajalla on odo-
tettavissa, kun joustavuus tyo-
eldmdssd lisiiiintyy.

Valvotusta
ty6ntekijiistii
itselliseksi
Etii- ja joustoty6n on osoitettu
tuottavan selviii etuja sekd
yrityksille ettd niiden henki-
l6st6lle. Sill6 on positiivisia
vaikutuksia my6s kansanta-
louden kannalta. Niinpd on
ennustettavissa, ettd et6- ja
joustoty6n kelrfto meillSkin
laajenee. (Joustotyo Suomes-
sa, T!6ministeri6n julkaisu,
Helsinki 1991.)

Monet niisti seikoista, joita on
painotettu t5r6suhteen ja yrit-
tdjyyden rajaa kdytdessd, tule-
vat muuttumaan.

Etii- ja joustoty6ssii ty6nteki-jalla on suurempi vapaus
tyonteon paikan ja ajan suh-
teen kuin esimerkiksi perin-
teisessii toimistotyossd. Tlr6n-
tekijiintuotoksen m65rd ja laa-
tu tulevat etusijalle. Palkka
mddriiytyy t5r6n tuloksen, ei
ty6h6n kiiytetyn ajan mu-
kaan.

Toisaalta osa-aikaisen ja vAli-
aikaisen t;r6voiman kiiytto li-
siiiintyy ja alihankintatoimi
laajenee.

HELENA TAPIO
Eliikefuruoheskuhsen

ktkiosaston
apulais o s ostop tiiillihhi)

El iiviitk6 tyd eliikelait
ty6eliirniin rnuutosten
mukana?
Yhii vaikeammaksi ainakin
kdy perustella tiettyd ammat-
tiryhmiikohtaista kaavamai.-
suutta, jota ty6eliikelakien so-
veltarnisessa on pitk6lti nou-
datettu. On ilmeistS, ettii ty6n
suorituspaikka rnenettfiLii suu-
relta osin sen merkitSrksen,
joka sillii vielii tiillii hetkellii on
tydnantajan johto- ja valvonta-
oikeuden osoittajana. \ron
luonteesta ja laadusta riippu-
matta sitd voidaan siirtyd teke-
mddn kotona nylgristii useam-
min.

T\rlevatko tyontekijdin eliike-
lait siis sulkemaan piiriins6
nykyistd suuremman joukon
kotona tyoskenteleviii? Vai
merkitseeko siirtyminen koti-
tyoh6n pois esimiehen valvo-
vien silmien alta paitsi t5r6nte-
on vapautta my6s vapautta
tyosuhteeseen liittyviistA el6-
keturvasta?

Palkanmaksuun liittyviit sivu-
kustannukset voivat houku-
tella siihen, ettii etiity6h6n
siirrybtiiessei \z6suhde nirne-
tiidn toimeksiantosuhteeksi
tai alihankinnaksi, vaikka itse
sopimussuhde ei olisikaan si-
sdll6llisesti muuttunut. Esi-
merkiksi julkisella selctorilla
lisiiintyneet taloudelliset pai-
neet niikyviit jo nyt erilaisten
toimeksianto- ja konsulttiso.
pirnusten yleistymiseni sel-
laisissakin tehtdvissii, joissa
tydoikeudellisesti arvioituna
on kyse t5r6nantajan johdon ja
valvonnan alaisena suoritet-
tavasta ty6stii.

Etdty6n soveltaminen tulee
edelll'ttdrnddn rnuun rrluassa
ty6sopimusmallien uusimis-
ta. Entistd tdrkedmpdd olisi-
kin, etti sopimukset tehtdi-
siin kirjallisesti ja ettii tyosuh-
teen ja muun sopirnussuh-
teen ehdot selkiytettdisiin yri-
tyksissd, joissa kiiytetiidn
myos alihankkijoita. On selvd,
ettd sopimuksen tS5rtyy vas-
tata tosiasiallisia \ronteko-olo-
suhteita, jotta se olisi oikeu-
dellisesti merkityksellinen. I
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SVA\TIMUSTEI\ EDESSA

|ulkisen ja yksityisen
eliikejiirjestelm6n 16-
hentyrninen on eris
eldkepolitiikan kehi-
tyslinjoista. Vaikutuk-
sia on ollut rnolernpiin
suuntaan. Nyt julki-
nen puoli on selkd sei-
nii6 vasten; vaatirnuk-
sena on suuri harp-
paus yksityiseen
Nylg6neno tulee
kalliiksi.

parn.
liian

Valtion pitkd kapea leipd on
vanha hokema, joka edelleen
pitiiii paikkansa. Leiviille an-
taa lisdmittaa erinomainen
eldketurva, jonka julkishal-
linnon palkolliset rnieltivdt
palvelussuhteensa olennai-
seksi osaksi. Eliike-etuun ka-
joarninen on heille samaa
kuin palkan alennus. Ilman
taistelua ei luovuteta rnitiin.
]ulkisen puolen eldkemenot
ovat palkkasurrrmaan verrat-
tuna isommat kuin yksityisel-
16 puolella. Ero johtuu suurel-
ta osin elSkkeiden paremmas-
ta tasosta. Esirnerkiksi kes-
kimiidrdinen vanhuusel6ke
valtiolla oli wiirne wuoden le
pussa 4 813 rnarkkaa kuukau-
dessa ja kunnalla 5 755 rnark-
kaa kuukaudessa. TEL:ssa vas-
taavan eld,kkeen suuruus oli
2 564 rnarkkaa.

Valtiolla on vuoden 1990 alus-
ta ryhdytty keriiiirniiin ty6el6-
kemaksua valtion virastoilta
ja laitoksilta. Kuluvana vuon-
na maksuprosentti on 25.

Kuntapuolella rahastointi
aloitettiin vuonna 1988. Kun-
tien maksama vakuutusmak-
su on ny\risin 19,1 prosettia
palkoista eli korkeampi kuin
TEL:n maksu. Silti jiirjestel-
rndn vastuuvajauksen kasvu
jatkuu huolestuttavaa 20 mil-
jardin markan wuosivauhtia.
Kokonaisuutena vajaus hipoo
jo kolossaalista 200 miljardia
markkaa.

Ytrd useammilla tahoilla viiite.
tddn, ettd julkishallinnon eldk-
keet nielevdt liian paljon ra-
haa jo nyt, putrumattakaan tu-
levaisuudesta. Ehkd kustan-
nuskriittisyys on kasvanut en-
tisestddn rahastoinnin aloitta-
rnisen my6tii. Lisiiksi tiilld het-
kell6 myos larnan puristus ja
poliittiset virtaukset tehosta-
vat siiiist6partioiden t5rotii.
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Elfikekornitea nosti
kissan p6ydiille
Eldkekomitea 90 jiitti joulu-
kuussa rnietinn6n elikkeelle
siirtyrnisen lykk6iirnisen kei-
noista. Kornitea otti my6s suo-
rapuheisesti kantaa julkisen
sektorin elSketurvaan. Mie-
tinndn rnukaan julkisen sek-
torin eldketurwan kustannuk-
sia lisS5ville erityispiirteille ei
ole endd perusteita kun ote.
taan huomioon sosiaalitur-
vassa tapahtunut muu kehi-
tys, elSkekustannusten kaswu
ja komitean tavoitteet.

Komitea ehdottaa, ettd val-
tion ja kuntien henkilost6n
vanhuuseldkeidksi tulisi 65
vuotta 63 vuoden sijasta. Eld-
kettd karttuisi 1,5 prosenttia
palkasta vuodessa elka 2,2
prosenttia niinkuin nykyiiiin.
Tdyteen eldkkeeseen tarvit-
taisiin 40 vuotta eikii 50. la
tiiysi el6ke olisi 60 prosenttia
palkasta 66 prosentin sijasta.

Kornitean mukaan uusia eh-
toja sovellettaisiin niihin hen-
kiloihin, jotka tulevat julkisen
sektorin palvelukseen ensi
vuoden alun jiilkeen. Komi-
tea esitti erillistd selvityselin-
td laatirnaan ehdotusta, mi-
ten ja missd aikataulussa
TEL:n ehtoja alettaisiin so-
veltaa jo ennestiidn julkisen
selctorin palveluksessa ole-
viin.

Periaatteena on, ettd mahdol-
lisissa muutoksissa ei miten-
kd6n puututa jo ansaittuihin
etuihin. Niistd tehtiiisiin va-
paakirja kuten ns. ty6suhteen
teknisessd katkaisussa.

Eldkekomitean kaavailernat
rnuutokset eliikeikiin eivdt
koskisi niiti ammattiryhmiii,
joilla vuonna 1989 oli oikeus
ammatilliseen eldkeikddn.
Niiillii ryhmill2i sdilyy valin-
taoikeus joustavan eldkeidn
tai ammatillisen elSkeiAn vii-
lillii aina vuoden 1999 puo-
leenvdliin saakka.

Ylittiko kornitea
valtuutensa?
TVK:n osastonjohtaja Jukka
Vainio oli eliikekomitea 90:n
jdsen. Hdn oli mukana jiittd-
miissd palkansaajien eridv66
rnielipidettii muun muassa
julkisen eliikejdrjestelmiin
asioista,

"Komitea rneni liian pitkiille
ja ylitti reviirinsA. Valtiolla ja

kunnilla on sopimusjirjestel-
miit, joille timdn tyyppiset
asiat kuuluvat. Nyt tiissii men-
tiin rikkornaan sopirnuskiiy-
tdntod, Vainio huornauttaa ja
jatkaa "Olisi riittin5rt, ettii el6-
kekomitea olisi maininnut
julkisen selritorin tilanteen ja
jtitttinyt asian sikseen."

"Nykyinen painostustilanne
on huono liiht6kohta. Siitii
joudutaan helposti t6rmdys-
kurssille, jota kukaan ei ha-
lua."

Iatkoselvitys
kahdelle
toirnikunnalle
Maaliskuulla valtionvarain-
ministerio asetti toimikun-
nan selvittdmdSn valtion jiir-jestelmiin muutostarpeita.
Paitsi selvitysty6tii, toimikun-
nan tulee laatia joukko ehdo.
tuksia Eldkekomitean esitti-
mistd aiheista.

Erds niistd on ehdotus, miten
rajata ne edunsaajat, jotka siii-
lyttiiisiviit nylgriset oikeudet.
Lisiiksi toirnikunnan tulee
laskea ehdotustensa kustan-
nusvaikutukset. Toimikun-
nan puheenjohtaja on vs.apu-
laisosastopdellikko Teuvo
Metsdkallio valtionvarainmi-
nisteriostii.

Toirnikunnan rndirdaika
piiiittyy vuoden 1992 lopussa,
mutta ensin sen on parissa
kuukaudessa puristettava v5-
limietint6. Siinii pitdisi olla
esitys, miten vuonna 1995
alusta tai sen jiilkeen alkavien
tyo- ja virkasuhteiden eliike-
turva jdrjestetiiiin.

Kuntapuolelle on koottu vas-
taava toimikunta. Siinti pu-
heenjohtajan nuijaa heiluttaa
Ilmarisen eliikkeelld oleva toi-
mitusjohtaja luhani Salmi-
nen. Salmisen laajaan eldke-
ja ty6markkinapoliittiseen
meriittilistaan kuuluu yksi-
mielinen mietint6 julkishal-
linnon siirtymisestii jousta-
viin eldkeikiin.

esitetddn pelkist66n huonoja
vaitrtoehtoja. Siine tilantees-
sa ajan voittarninen on heille
jo voittoa", Kamrnonen arvioi.
Yksimielisyyden saavuttarni-
seen hin ei ndilld aikatauluil-
la usko.

Karnmonen pit66 periaattees-
sa mahdollisena, ettii annet-
tuja miiirdaikoja noudate-
taan. Toirnikunnassa olevat
virkamiehet sorvaavat tehtd-
vdksi annetut pykiiltit ja pal-
kansaajien edustajat jiittiiviit
eridvdn mielipiteen.

]ukka Vainio on samaa miel-
td, kelvollista neuvottelutu-
losta ei ndillii niilgrrnin saavu-
teta. "Ndin suuria asioita ei
ratkaista noin vain nappia
painamalla", hdn korostaa.

Vainio uskoo kuitenkin neu-
vottelujen voimaan.:"|os jul-
kisella sektorilla nihdiiiin on-
gelrnia esimerkiksi henkilos-
t6n rniiirdssd ja eliikekustan-
nuksissa, on niistd rauhalli-
sesti neuvoteltava parttien vd-
lille. Site varten neuvottelu-
jdrjestehniit ovat olemassa."

"Osapuolille on annettava ai-
kaa ilman painostusta tehdd
ty6t?i2in ja hakea ratkaisuvaih-
toehtoja. Ei hyviiii seuraa, jos
maan hallitus kunnallisvaali-
en ldhest5ressii poliittisista
syistii kiihdyftdd tilannetta."

Palkansaajajtirjest6istd kuu-
luu koviakin puheita. Yleisti
on asenne ei tuumaakaan
periksi eikd aseistuksessa olla
turhan vaatimattomia. Ne
tuntuvat olevan jdreiimrndstd
pddstd.

Palkansaajajdrjestojen aseis-
tus mahdollisesti uhkaamas-
sa olevassa eldkesodassa ei ole
mikiiiin sotasalaisuus. |iiredd
aseistusta on rnielenosoitus,
ty6nseisaus ja lakko eri versi-
oina. Neuvottelup6ytddn voi-
daan myos latoa uhka tulo-
poliittisen sopirnuksen kaata-
rnisesta ja palkansaajarnak-
susta luopumisesta vuoden
1995 jdlkeen.

Tlo toirnikunnissa
kangerrellen kiiyntiin
Valtiokonttorin eldkeosaston
osastopiiiillikk6 Heikki Kam-
monen on mukana valtion
toimikunnassa ja hyvin tietoi-
nen asian vaikeudesta.

"On selvdd, ettii ty6 kangerte
lee alusta alkaen. Jtirjest6ille

Syyllistiirninen
kuurnentaa tunteet
Niiinii aikoina ei ole helppoa
olla julkishallinnon palveluk-
sessa. Pdivittdin saa lukea ole.
vansa osa p6hdtfynytt6, byro.
kraattista ja tehotonta koneis-
toa, jonka ylliipito on veron-
maksajille sietiimiitdn taakka.
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Virkamiehen muotokuvaan
liitet66n usein huono asiakas-
palvelu, joustamattomuus ja
hitaus. Hdnen kuvitellaan sul-
jetun sektorin suojissa nautti-
van rrronenlaisia etuoikeuk-
sia. |otta Suomi piiiisisi irti la-
masta ja ehostuisi eurokun-
toon, on julkinen sektori pan-
tava tehokkaalle laihdutus-
kuurille.

Vainion mukaan tdllainen
osoittelu kuumentaa tunteita
ja nostaa taisteluhenked.

"Syyllistdminen ja vastak-
kainasettelu on haitallista ja
tarpeetonta. Eike julkinen
sektori niin suojattu ole kuin
kuvitellaan. Valtio saneeraa
rajusti ja avoin tyott6myys
julkishallinnon {r6aloilla kas-
vaa", Vainio huomauttaa ja
muistuttaa, etti julkishallin-
non henkil6st6 maksaa veroja
niin kuin rnuutkin kansalai-
set,

]os kuntien ja valtion henki-
lost66 vdhennetiiiin, seurauk-
sena ty6tt6rnyysmenot kasva-
vat ja verotulot supistuvat.
Nuorille ei l6ydy tydtii. Esi-
merkiksi terveydenhuolto-
alan oppilaitoksista valmistu-
taan suoraan ty6tt6myyskor-
tistoon.

Virkarnieskunta
ylliipitiiii
yhteiskunnan
uskottavuutta
Vainion mukaan palkansaa-
jajiirjest6issS katsotaan, ettd
ty6eliikej iirj estelmd on s elvds-
ti eriytynyt kahteen piiiilei-
riin; yksityiseen ja julkiseen.
Tiillii eriytymiselld on syviit
yhteiskunnalliset ja hallin-
nolliset juurensa.

Virkarnieskunnan edut pe-
rustuvat siihen ndkemyk-
seen, ettd valtio tarvitsee us-
kollisen, lojaalin ja pysyvtin
henkilostdn. Sen avulla pide-
tiitin yllii yhteiskuntajdrjes-
telmdn uskottavuutta ja legi-
timiteettiii. |os viranomaisten
korkea moraali laskisi, katoai-
si samalla kansalaisten usko
yhteisku ntaj iirjestelmiidn.

Henkil6st6n rekrytoinnissa ei
julkishallinto ole pystynyt kil-
pailernaan yksityisen puolen
kanssa. Siksi rekrytointitilan-

teessa el6ke- ja muilla eri-
tlriseduilla on ollut suuri mer-
kitys.

Eliike-edut ovat julkisella puo-
lella aina mielletty osaksi
palkkaa. Ne ovat saavutettuja
oikeuksia, joilla on pitkd his-
toria. Sukupolvesta toiseen
siirtynyt ajattelutapa on sy-
vddn juurtunut ja siitd luo
puminen ei kiiy kiiden kii6n-
teessd.

Elfiketurwan juuret
RuotsiSuornessa
|ulkisen sektorin eldkejdrjes-
telm6n juuret ulottuvat yli
tsaarinajan Ruotsin vallan ai-
kaan. Vuonna 1778 siiiidet-
tiin, ettd virkamies, joka oli
saawuttanut 70 vuoden iiin,
saa p5rynnostddn eron viras-
taan, mutta siiilyttiiii sarnalla
palkkansa.

Puolustuslaitoksen eliikkeillii
on vielS vanhernpi tausta.
Ruotsi-Suomen aikana upsee-
rikunnan palkkaus perustui
virkataloj iirjestelmddn. Tiet-
ty5m vakanssiin kuului tiet5m
virkatalon haltijanoikeus. Up
seeri sai elantonsa virkataloa
hoitamalla tai sen vuokratu-
losta. Vakanssin haltijan vaih-
tuessa vaihtui my6s virkata-
lon isdntd.

Virkatalo jdrjestelmdn kylki-
jiiisenii kukoisti 1700-luvulla
tapa myydd virka seuraajalle.
Saatu kauppasumma oli siten
erdinlainen eliikepdSorna, jo-
ka turvasi virkansa rnJ[meen
vanhuudenpdivdt. Tapa oli
kuitenkin niin haitallinen,
ettd sen poistamiseksi perus-
tettiin vuonna 1757 sotavden
elikelaitos maksamaan eld,k-
keitd upseereille, aliupseereil-
Ie ja sotilasvirkamiehille.

El6kkeen sai henkil6, joka 20
vuotta tiiytettyddn oli palvel-
lut armeijaa 30 vuotta. Eliike-
ik6 perustui palveluaikaperi-
aatteeseen, joka edelleenkin
esiintyy puolustusvoimia
koskevissa eliikesiiSnn6ksis-
sd.

Piiiipiirteet
valrniina 1800-luvulla
Siviilivirkamiesten eliiketur-
vassa otettiin seuraava askel
vuonna 1826, jolloin siitidet-
tiin, ettd nuhteettomasti val-
tiota 55 wuotta palvellut saisi

palkkaansa vastaavan tiiyden
elf,,kkeen.

Vuonna 1866 virkamiesten
elikeikii laski nykyiseen eli 65
vuoteen ja tiiyteen el6kkee-
seen oikeuttava palveluaika
50 vuoteen. Eliiketasoksi tuli
66 prosenttia.

Viime vuosisadan loppupuo-
lella rnonet suuret virkarnies-
ryhrnit saivat yleistd el6ke-
ikdd alemman erityisen eli
arnmatillisen eldkeidn. Tdllai-
sia viranhaltijoita oli mm.
rautateilld, postin ja tullilai-
toksen palveluksessa, vanki-
loissa ja sairaaloissa.

Ammatillisen eldkeidn perus-
teena oli viran erityinen rasit-
tavuus ja kuluttavuus. Esi-
rnerkiksi 55 vuoden eldkeikd-
raja oli avovetureissa ty6tiidn
tekevill?i veturinkuljettajilla
ja -ldrnrnittiij illii.
Niiin julkishallinnon eldkejir-
jestelm?in peruspilarit vakiin-
tuivat jo yli sata wuotta sitten.
My6hemmiit uudistukset
ovat enemrndnkin hienosdd-
t65 tai eliikeoikeuden laajen-
tamista koskevia.

Liihentyminen
alkoi 60-luvulla
Yksityisten alojen lakisdiitei-
nen eldketurva oli ennen
TEL:n voimaantuloa kansan-
eldke tai huoltoapulain 5 py-
kiiliin mukainen el6ke. Kes-
kimddrdiselld palkkatasolla
kansaneldLke oli 1960-luvun
alussa noin 25 prosenttia pal-
kasta. Ero virkarniestasoon
vaikutti saavuttamattoman
suurelta.

TEL:n tultua voirnaan julki-
sen ja yksityisen eldketurvan
ero alkoi kuitenkin viihitellen
kaventua.

Ensin 60-luvulla julkisen sek-
torin eldkkeet nykyaikaistet-
tiin TEL:n rnukaan. Tdmd
merkitsi rnuun muassa t5ro\r-
vyttdmyys el dkkeiden tulevan
ajan oikeutta ja TELindeksin
kiiytt66n ottamista. Aikaisem-
min valtion eliikkeitd oli tar-
kistettu vakanssipalkan kehi-
tyksen mukaan.
El6kkeiden kehittiimisessii
vakiintui periaate, ettd ylei-
seen eldketurwaan tehtdvdt
muutokset tuodaan julkisen
sektorin eldkkeisiin. Niiin esi-
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merkiksi ty6tt6myyseliike si-
sill5rtettiin julkisen puolen
eliikelakeihin.

Yksityisen puolen ty6eliikkei-
den tavoitetason nousu 60
prosenttiin palkasta oli toi-
menpide, jolla on ehkA suurin
merkit;rs jiirjestelmien taso-
erojen vdhittiiisessd kaventu-
rnisessa. Tasokorotusta ter-
vehdittiin ilolla: "Duunarille-

tijoilta, joiden ty6suhde alkoi
uudistuksen voirnaantulon
jdlkeen.

Perhe-el6keuudistus 80-lu-
vun lopulla toi valtiolle ja
kunnille samanlaisen lesken-
elSkkeen m66r65 rajoittavan
eldkesovituksen kuin yksityl-
selle puolelle. Miesleskien el6-
keoikeus ei sen sijaan valtiolle
antanut mitddn, koska heilld

Ldhivuosien aikana todenk6i-
sesti toteutuu viimeisen lai-
toksen periaate sovellettuna
yksityisen sektorin lisiiksi
my6s julkiselle sektorille.

Vuosilgrmmenii jatkunut el6-
kej iirj estelrnien ldhentymis-
kehitys on siis ilrneinen ja sen
valossa tuntuu luontevalta
etti jatkossakin suunta on
sama. Tldvoirnan liikkurnis-

kin vihdoin virkamiehen el6-
ketaso".

8O-luvun uudistukset
rnyos
julkiselle puolelle
Ammatillinen eldkeikii viiik-
kyi aikoinaan yksityisillii
aloilla raskasta tydtii tekevien
tavoitteena. Ammatillinen
eldkeiki kuitenkin korvattiin
BO-luvun alussa yksil6llisillii
malleilla. Kun joustavaa elii-
keikiijiirjestelrndd kehiteltiin
professori Teivo PentikAisen
komiteassa, jiitettiin julkinen
puoli ulkopuolelle.

My6hernmin uudistus ulotet-
tiin julkishallintoon ptiiipiir-
teittdin sarnanlaisena, rnutta
sovitettuna alan raameihin.
Ndin varhennetun vanhuus-
eldkkeen ja osa-aikaeltikkeen
ikiirajaksi tuli 58 vuotta ja yk-
sil6llisen varhaiseldkkeen eh-
toihin tuli lausekkeita tietyis-
ti tehtdvisti, turvallisuudesta
ja yleisestd edusta. Kuitenkin
ammatilliset eldkeiiit poistet-
tiin niiltd viran- ja toimenhal-

se oli jo vanhastaan.

Viimeisin suuri ja merkittdvd
elikepoliittinen piiiit6s on
palkansaajien ty6eldkemak-
sun kdyttoon ottaminen vuo.
den 1995 ajaksi. Maksu kos-
kee yhdenvertaisesti kaikkia
palkansaajia ty6nantajasta
riippumatta.

Liihentyminen
jatkuu
tulevaisuudessakin
Vakuutettujen palvelussa jdr-
jestelmiit liihentyvdt tavoit-
teena kokonaisvaltainen pal-
velu. Tarve kokonaisvaltai-
seen palveluun on ilmeinen,
koska on hyvin yleistd, ettS
vakuutetulla on tlrohistorias-
saan sekd yksityisen ettii julki-
sen puolen palvelua.

Tietojdrjestelmien alueella
yhteisty6 lisdiintyy j atkuvasti
ja niik6piirissd on jo aika, jol-
loin henkil6 voi eldkeottees-
taan n6hdd tiedot sek6 yksi-
tyisen ettd julkisen puolen
palvelusta.

ta ei tulisi rajoittaa kovin eri-
laisilla t;rosuhteen ehdoilla,
vaikka ty6nantajalla tulee ai-
na olla rnahdollisuus kilpailla
t5rdvoimasta yleistd tasoa pa-
remmilla eduilla.

|os ty6suhteen vakiintuneita
ehtoja muutetaan, on oikein,
etti se tapahtuu neuvotellen
asianornistajien kanssa. TdI-
l6in on rnahdollista l6ytee
yhteinen ndkemys tavasta, ai-
kataulusta ja rnahdollisten
muutosten vaikutuksista tyG
suhteen muihin ehtoihin.

P i r hh o J cici sh elciinen
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Eldkekornitean toisessa alaryhrndssi pyrittiin
l6ytiirniiiin ne el6ke. ja verolainsiiddiinnon es-
teet, j otka haittaavat eldkkeens aaj ien osallistu-
rnista jiiljellii olevan tyokylqrnsd rnukaisesti
ty6eliimiiiin. Myos osa-aikaeliikej iirj estelrniin
kehittiiminen kuului alaryhrniln tehtdviin.

el
saa vasta-

kaikua. Kornitean tydllii on
kuitenkin pitkdn aikavdlin ta-
voitteet.

ElSkekomitea 1990:n keskei-
nen tavoite oli eri toimenpi-
tein my6tAvaikuttaa eliikkeel-
lesiirtymisiiin lykkiidmiseen.
ElSkkeiden muodostamaan
kustannusrasitukseen voi-
daan tdrniin tavoitteen Iisiiksi
vaikuttaa tukernalla elikkeen-
saajien mahdollisuutta osallis-
tua ty6eldrnS6n voimiensa ja
halujensa mukaan.

Vanhuusel6ke
ikdisten tyoss iikiiynti
VanhuuselSkkeelle siirtynei-
den ty6nteolle ei ole asetetLu
rnitiiiin rajoituksia. Tyostii
saatu tulo on kuitenkin lisdtu-
loa, jonka kiiteen jiiiivii netto
mdSrd ratkaisevasti riippuu
el6kkeensaajan marginaali.
veroprosentista. Pientd ja kes.
kisuurta eliikettii saavilla lis6.
tulon vero nousee korkeaksi,
koska eldketuloviihennys pie
nenee kokonaistulon kasvaes-
sa,

Verotuss6iinnokset ovat siten
avainasemassa eliikeikiiisten
ty6voiman tarjonnassa. Ku.
viosta niikyy, ettd veroa mak
savilla eliikkeensaajilla ty6ssii
kdynnin rahallinen hyoty jee
viihiiiseksi: pienimmillSSn 4C
prosenttiin lisdtulosta. Tar.
vittaessa vanhuusel6kkeen
saajia voitaisiin houkutella
ty6h6n keventdmdlld lisdtu
loihin kohdistuvaa verotusta.

Komitea esitti verotuksen ke
ventirnisrnahdollisuuksien
selvittiimistii. Toteuttamisesi.
rnerkkind tuotiin kornitean
alarytrmdssd esille eliiketulo.
vdhennyksen kehittdminen
tai liihdeveron soveltaminen
elSkkeensaajan ansiotydstii
saamaan tuloon. Esimerkiksi
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Eldkkeensaaj an marginaaliveroprosentti
vuonna 1992. Ttrhannen markan
kuukausittaisesta palkkatulosta
ktiteen jiiiivii osuus, %.

70
60

50

40

50

20

10

50-35 prosentin ldhdevero tur-
vaisi eldkkeensaajalle koh-
tuullisen kiteen jiiiivdn osuu-
den. Aivan liihivuosina ei kui-
tenkaan ole tyovoimapoliit-
tista tarvetta houkutella van-
huuselSkeikiiisiii ty6hdn.

Julkisella sektorilla eroamis-
i6t rajoittavat mahdollisuuk-
sia lykdtd ty6ntekijin eldk-
keellesiirtyrnisti, vaikka
ty6nantaja ja tyontekijii halu-
aisivatkin sopia tSr6skentelyn
jatkamisesta. Valtiolla eroa-
misikd on ehkd riittdvdn kor-
kea eli 67 vuotta. Sen sijaan
kuntasektorilla eroamisik6
on sama kuin eldkeikii, yleen-
sii 63 vuotta ja ammatilliset
eltikeiSt ovat tiitiikin alempia.
Eldkeiiin tiiyttiinyt voidaan
$llii palkata uuteen ty6suh-
teeseen eroamisen jSlkeen,
Komitea esitti sdddettiivdksi,
ettd henkil6 ei olisi velvolli-
nen eroarnaan tyG tai virka-
suhteesta, jos ty6nantaja ja
ty6ntekijii sopivat ty6skente.
l5m jatkamisesta.

|iiljellii olevan
tyokyvyn rnerkitys
Komitean ty6lyvyftomyys-
eliikkeitd ja yksildllist6 var-
haiseliikettd koskevien ehdo.
tusten tavoitteena on saada
ty6kyvyltiiiin alentuneet hen-
kil6t jtiljellii olevan WolVkyn-
sd mukaisesti pysymittin tyo-
eliimdssd tai palaamaan tyG
h6n. Olisi suosittava osael6k-
keiden kelrft6A tdyden eliik-
keen vaihtoehtona ja nylgristii
aktiivisemmin tutkittava
mahdollisuudet ty6tehtiivien
muuttamiseen j a osa-aikaty6n
jdrjestimiseen.

Eliikkeelld olevien paluuta
ty6eliimiitin voidaan tukea
turvaamalla piternm6tkin tyo-
kokeilut ilman, ettd niillii on
alentavaa vaikutusta tulevaan
eldketurvaan. Komitea ehdot-
taa, ettii tydkyvytt6myyseliike
voitaisiin mSdritd samojen
perusteiden mukaan kuin ai-

2000

kaisemmin, jos uusi eliikeoi-
keus alkaa kahden vuoden
kuluessa. Nykyisin mddriiai-
ka on yksi vuosi.

Osa-aikaisten eldkemuotojen
yleist5rminen edellyttdii ny-
kyistd laaj empien os a-aikatyo.
markkinoiden syntymistd.
OsaelAkkeelld olevien toi-
meentuloturva on my6s saata-
va aukottomaksi. Komitea
katsoo, ettii ty6tt6myysturva-
lakia olisi muutettava siten,
ettii o satyokyvy'ttomyys eliik-
keell6 olevalle voitaisiin mak-
saa tydtt6myyspdivdrahaa
vaikka hiin hakee kokoaika-
ty6n sijasta osa-aikaty6t5. Ko-
mitea esittdd myos kokeilta-
vaksi sairauspdivirahan
maksamista puolipdivdra-
hana silloin, kun henkil6 Iy-
hentiiS tyoaikaansa osittaisen
tyolqrvyft 6myyden j ohdosta.

Yksil6llisen varhaiseldkkeen
ikdrajan nostamisen lisiiksi
komitea ehdottaa eliikeoikeut-
ta ja eltikkeen hakemista kos-
keviin s66nn6ksiin useita
muutoksia, joilla kokoaikai-
selle eliikkeelle siirtymistd
voidaan lykiitii tai viihentdd.

Ennakkopd6t6ksen voimassa-
oloajan jatkaminen nykyises-
td puolesta vuodesta vuoteen
lykkti2i eldkkeelle siirtymisen
ajankohtaa. Eliikkeen voisi
komitean ehdotuksen mu-
kaan my6s jiittiiii lepiiiimddn,
jolloin eliikelaitos keskeyttiiii
eldkkeen maksarnisen siksi
ajaksi, kun eldkkeensaaja on
ansiot5rossS, f os eldkeaikaises-
ta tyostd saatava palkka on
korkeintaan kolme viidesosaa
aikaisemmasta ansiosta, yksi-
l6llinen varhaiseldke tulisi
muuttaa osaelSkkeeksi.

Osa-aikael6kkeen
ehdot
yksinkertaisernmiksi
Viisi vuotta yksityiselld selcto.
rilla voimassa ollutta osa-aika-
eliikettS on arvosteltu ikdrajan

4000 6000 8000 10000
Kokonaisel6ke mk/kk

korkeudesta ja siiiinn6sten tar-
peettomasta rnutkikkuudes-
ta. Eldkkeen korvaavuuspro-
sentti on porrastettu idn mu-
kaan ja tulevan vanhuuseliik-
keen m55rd on osa-aikatyo-
h6n siirtyneillii ollut pienem-
pi kuin kokonaan eldkkeelle
siir[.neillii tai kokoaikatydssii
pysyneilld. Heiniikuussa 1989
voirnaan tulleet julkisen sek-
torin osa-aikaeliikesddnn6kset
olivatkin ndiltd osin yksinker-
taisempia ja selkeiimpid.

Osa-aikaeldkkeen suosio on
edelleenkin varsin heikko.
Huono ty6llisyystilanne voi
liihivuosina edelleen vaikeut-
taa ikSintyneiden osittaista
ty6llistimistii. Pitkiillii aikav6-
lillS komitean ehdotukset voi-
vat kuitenkin johtaa osa-aika-
elSkkeen suosion kaswuun,
koska sekd tyonantaja- ettii
tyontekijiipuolella osa-aika-
ekike herdttdd kiinnostusta.
Edellytyksend kuitenkin on,
etti merkittdvd osa ikiiiinty-
neestd ty6voimasta on ty6ky-
kyisenii edelleen mukana ty6-
eliimiissti. On my6s huomat-
tava, etti eldkekustannuksiin
osa-aikaeldkkeen lisdiintyvii
keyft6 vaikuttaa my6nteisesti
ainoastaan vdhentiessdiin ko-
koaikaista eldkkeellesiirty-
mist6.

Komitean alaryhmii selvitti
vuoden 1990 lopulla kyselylld
STK:n ja LTK:n piirin ty6n-
antajien mahdollisuutta tarjo
ta osa-aikaty6td. Vastausten
mukaan yrityksillti niiyttdisi
olevan paremrnat mahdolli-
suudet tarjota osa-aikatydtl
kuin yleensd on arvioitu. Yri-
tyksistd noin puolet arvioi
ty6llistdmismahdollisuudet
hyviksitai kohtalaisiksi. Sup
peammassa erriisiin julkisen
sektorin tydnantajiin kohdis-
tetussa kyselyssii vastaajat pi-
tivdt mahdollisuuksia tarjota
osa-aikaty6td yli S5-vuotiaille
kohtalaisina. Myos tyonteki-
jdt ovat erdissS ETK:n kysely-
tutkimuksissa olleet kiinnos-

tuneita osa-aikaelAkkeestd.

Komitea ehdottaa yksityisen
sektorin osa-aikaelSkes66n-
nosten muuttarnista 58 wuo
den ikdrajaa my6ten sarnoiksi
kuin julkisella sektorilla. Osa-
aikaeldkkeen rnddrii olisi siten
aina 50 prosenttia vakiintu-
neen ansiotulon ja osa-aika-
ty6n ansiotulon erotuksesta.
Nykyisin yksityisell5 selctoril-
la osa-aikaelSke on 60-vuotiail-
la 44 prosenttia ansion alene.
masta. Muutos korottaa nuo-
rirnpien osa-aikaeldkkeensaa-
jien korvaustasoa, mikii lisiiii
eldkkeen houkuttelevuutta
siind iissd, kun ty6ntekijdt
ovat vieldL mukana tyoeldrnds-
sd.

Osa-aikaeldkkeelle siirtymi
nen ei ehdotuksen mukaan
vaikuttaisi endd tulevan van-
huuseldkkeen miiiiriid alenta-
vasti. Kornitean ehdotus, jon-
ka mukaan kaikilla yli 55-wuo-
tiailla tyontekoaan jatkavilla
korotetaan eldkkeen karttu-
maa, tulee kuitenkin hy6dyt-
tdmddn my6s osa-aikaelSk-
keensaajaa. Korotettu karttu-
ma kasvattaisi tulevaa van-
huuselSkettd osa-aikaista tyos-
sdoloa vastaavasti. Tdstii seu-
raa, ettd osa-aikaeliikkeelle
siirt5meen tuleva vanhuus-
eldke on muutoksen jdlkeen
aina suurempi kuin vastaavan
kokoaikaiselle eldkkeelle siir-
tyneen eliike.

BO LUNDqVIST
Eliihettruaheshuhsen

tutklmltsosa.ston
erifyistuthija
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TAEL:N PIIRIVAKTIW-
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Vuonna 1990 Eldketurvakeskuksen
tilastojen mukaan TaEL:n piirissii
tydskenteli LZ OOO henkildti, jotka
ktrrtuttivat TaEL:n mukaista eliiket-
tti. Henkil6mtiiirti on likimain sarna
kuin edellisend vuonna. Kaikkiaan
TaELtilityksifi kerty 32 000 henki-
l6lle. filanne niiyttiiii TaEL:n suh-
teen vakiintuvan. fl
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Erdiden t5r6suhteessa olevien
taiteilijoiden ja toimittajien
eldkelaki TaEL tuli voirnaan
1.1.1986. T\rolloin esitettiin
varsin monenlaisia arvioita
lain piiriin tulevien lukum66-
rist6. Ensirnmdisen vuoden
aikana TaEL:n rnukaista el6-
kettd kartuttaneita eli TaEL
rajatulon ylittdneiti (TaEL
vuosiansio vdhintdin 5 632
mk vuoden 1990 indeksissE)
oli 8 000, ja ttistd vuosittainen
henkil6m[drd on kasvanut
nylgr'iseen runsaaseen 12 000
henkil66n. Likimain tdlle ta-
solle TaEL:n piirin vuosit-
tainen henkil6rn66rii niiytttiii
asettuvan.

Vastaavasti rajatulon alle jiiii-
neiden henkil6iden rn66rd
vuonna 19BG oli 18 000, josta
s? on noussut vain parilla tu-
hannella ja on nlrt 20 000 hen-
kil6e vuodessa. Ndin ollen
TaELtditii tekevien kokonais-
md6rd niiyttiiisi asettuvan
50 000 - 55 000 henkil66n
vuosittain. Runsas kolman-
nes TaEL:n piirissd t5z6sken-
televistii on naisia. TaEL:n pii-
rissii ty6skentelevien m65rdn
kehitystd on tarkasteltu ku-
vassa 1.

Kaiken kaikkiaan TaELtilityk-
sid on vuosien 1986 - 1990 ai-
kana kertyn5rt 70 000 henki-
l6lle, joista 40 000 on miehi6.
Rajatulon ylittdneitd koko jou-
kosta on kolrnannes. Miehiii
on rajatulon ylittdneissd suh-
teellisesti vihin enemmin
kuin naisia.

Suuri rnerkitys
pienelle joukolle
Koska TaEL:n piirissi p6sken-
televien joukko on melko pie

ni, tulee helposti ajatelleeksi,
tarvitaanko koko elikelakia
lainkaan. Lailla niyttee kui-
tenkin olevan varsin suuri
rnerkit5rs sen piirissi vakuu-
tettujen eldketurvan kannal-
ta. Rajatulon alittaneiden el6-
keturva ei sen sijaan kdrsi
merkittdvdsti, vaikka he eivdt
satunnaisilla ansioillaan saa-
kaan TaEL:n mukaista eldke
turvaa. Lisiiksi heisti suurin
osa kuuluu my6s jonkin
muun eliikejii{estelyn piiriin.
Rajatulon ylittdneiden henki-
l6iden keskimiiirdinen
TaEL:n piiriin kuuluva kuu-
kausiansio vuonna 1990 oli
5 100 mk/kk. Mielenkiintoista
on, ettdL naisten kuukausian-
sio oli hieman korkeampi
kuin miesten; naiset ansaitsi-
vat keskimiidrin 5 500 mark-
kaa ja rniehet 5 000 markkaa.
TaELt6istd kertynyt vuosian-
sio oli runsaat 55 000 mark-
kaa.

TaELtilityksiii kertyy keski-
m66rin 6,5 kuukaudelle vuo-
den aikana. Eniten TaELtili-
tyksia kertyy ehkd hieman yl-
littden kesdkuussa. Seuraa-
vina ovat toukokuu ja joulu-
kuu.
Rajatulon vuonna 1990 ylittii-
neet ovat ty6skennelleet
TaEL:ssa lain voimassaoloai-
kana keskimddrin 23 palkka-
kuukautta, joista vanhuuseli-
keturvaa kartuttaneita palk-
kakuukausia oli kertynyt
noin 18. Timd ero johtuu siit6,
etti myos TaEL:ssa van-
huuseldkettd kartuttavaksi
ajaksi lasketaan vain 25 ikii-
vuoden jdlkeinen aika. Nditi
ns. TaELvuosia on kertynyt
vuonna 1990 rajatulon ylitt6-

neille tihdn mennessd keski-
rnddrin 2,5.

Rajatulon alle
jiiineiden
ty6skentely viihiiistii
Rajatulon alittaneiden kuu-
kausiansiot TaEL:ssa jdivdt
vuonna 1990 keskimiiiirin 800
markkaan. Heille tilityskuu-
kausia kertyi keskirndirin
kaksi koko vuoden aikana.
Toisin sanoen rajatulon alitta-
neiden TaEl-vuosiansiot
vuonna 1990 olivat 1 600
markkaa. Neytee siis siltii,
etti TaEL:n rajatulo on rndd-
rdtt5r varsin sopivalle tasolle,
koska rajatulon alle jiiiineillii
ansioilla tuskin on merkit5rstd
henkil6n kokonaisel6ketur-
van kannalta.

Vuonna 1990 rajatulon alitta-
neista 82 prosenttia ei ole kar-
tuttanut TaEL:n piirissd lain-
kaan vanhuuseldketuryaa.
Toisin sanoen heidiin ansion-
sa eivdt ole ylittdneet TaEL:n
rajatuloa koko lain voimassa-
olon aikana. Yhtend vuosista
1986 - 19Bg heisti on kuiten-
kin pddssyt TaEL:n piiriin 8,5
prosenttia ja kaikkina edelld
mainittuina vuosina vajaat
kaksi sadasta.

Rajatulon ylittineistd henki-
loistii joka neljds on kartutta-
nut vanhuuseldketurvaansa
TaEL:ssa kaikkien viiden vuo-
den aikana. Runsaalla k5rrn-
menelld prosentilla rajatulon
ylittSneistd 25 vuoden ikdraja
on estiinyt kokonaan van-
huusel6kkeen karttumisen
vaikka rajatulo onkin ylitty-
nyt.

Naiset ja rniehet
eri arnrnattiryhrnis s ti
TaEL:n piiriin kuuluvat ty6t
jaetaan laissa tiettyihin am-
rnattiryhrniin. Naiset ja mie.
het eroavat nSissd ammatti-
ryhmissd selvdsti toisistaan.
Naisten tyoalueet ovat jakau-
tuneet paljon tasaisemmin
kuin miesten.

Rajatulon ylittiineisti miehis-
tii yli puolet on muusikoita.
Naisista rnuusikoita on vajaa
viidennes. Naisilla suurin ryh-
md ovat kielenkiidntiijiit, tul-
kit ja oppaat. Heitd naisista on
nelj dnnes. Raj atulon alittanei-
den joukossa lehden toimitta-
jien sekii radio- ja TV-toimitta-
jien osuus on pienempi kuin
rajatulon ylittiineiden joukos-
sa. Tarkernpi jaottelu ammat-
tiryhmien yleisyydestd rajatu-
lon wuonna 1990 ylittiineiden
osalta on esitett5z kuvassa 2.

Ensikertalaisia palj on
Ensirnmdisen kerran TaEL:n
piiriin tulevia on toistaiseksi
ollut melko paljon. Niiitii en-
sikertalaisia on ollut ensim-
mdistd vuotta lukuunottamat-
ta vuosittain runsaat 3 000
henkil6d eli runsas neljiinnes
wuoden aikana rajatulon ylit-
tiineistii. Mddrd laskee tiistii il-
meisesti vield jonkin verran.
Muiden eldkelakien osalta
vastaavat osuudet ovat huo-
mattavasti pienempiS. Ensi-
kertalaisten suuri miiirii joh-
tunee piiiiasiassa tdmdn lain
erikoisluonteesta ja lyhyestd
voimassaoloajasta.

Ensikertalaisten osuus naisis-
sa on ollut rajatulon ylittdneis-
td vuosittain \rmmenen pro-
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senttiyksikk6d suurernpi kuin
rniehissd, Vuonna 1990 ensi-
kertalaisten osuus rniehistE
oli viidennes ja naisista kol-
mannes.

TaEL:n ohella useirn-
rnitenTELty6suhteita
TaEL:n piirissd ty6skentelevil-
ld on usein my6s muiden eld-
kelakien mukaisia t5r6suhteita
tai yrittiijiitoimintaa. TaEL:n
rajatulon ylittdneist5 vuonna
1990 liihes 30 prosenttia on
ty6skennellyt ainoastaan
TaEL:n piirissii. Rajatulon alit-
taneista 17 prosenttia ei ole
tehnyt mitddn muuta tyotd
samana vuonna.

]oka toinen TaEl-tyontekijd
ty6skenteli vuonna 1990
my6s jossakin toisessa yksi-
$risen sektorin tyossii. Heistii
85 prosenttia oli TELty6suh-
teessa. Vastaavasti YEL:n Pii-riin kuuluvaa yrittdjdtoimin-
taa harjoitti \rmmenisen pro-
senttia. Muiden yksityisen
sektorin ty6eltikelakien pii-
riin kuuluva ty6skentely oli
vdhiist6.

Kaikista vuoden 1990 TaEL
ty6ntekij6istd oli siis yli 40
prosenttia sarrrana vLlonna
my6s TELtyosuhteessa. Tdmd
osuus on likimain sama raja-
tulon ylittiineillii ja alittaneil-
Ia.

|ulkisen alan palveluksessa
TaEl-t6iden ohella ty6sken-
teli vuonna 1990 joka kolmas.
Rajatulon ylittdneist6 joka nel-
jiis oli TaELt6iden lisdksi tyos-
kennellyt samana vuonna ai-
noastaan julkisen sektorin
palveluksessa. Rajatulon alit-

50 prosenttia
TaEL:n ohella vain

julkisella sektorilla. ]ulkisella
sektorilla tydskentely tapah-
tui piiiiasiassa valtion tai kun-
tien palveluksessa.

Vuonna 1990 sekd rajatulon
ylittdneistd ettd alittaneista
tyoskenteli kyrnrnenen pro-
senttia TaEL:n ohella sekii jul-
kisella ettii yksityisellii puolel-
la.

Viihiin eliikkeitii
TaEL:n piirissii eldkkeitii on
toistaiseksi vdhdn. Yhteensti
vuoden 1991 lopussa rnakset-
tiin 180 TaELIaitoksen myon-
tdmiii elSkettd, joista 25 oli
perhe-eliikkeiti. Perusturvan
rnukaisia eldkkeitd rnaksettiin
vuonna 1991 yhteensd kolrne
miljoonaa rnarkkaa. Oma-
eldkkeisti yli puolet oli tyoky-
vyttdmyyseliikkeitii. Keski-
rnSdrdinen TaEL-eldke oli
1562 rnarkkaa kuukaudessa.

Edellisten lisiiksi 192:een
rnuun elikelaitoksen rny6ntd-
mddn elikkeeseen sisdltyy ns.
TaEL-osa. TaEl-osien keski-
suuruus oh337 rnarkkaa kuu-
kaudessa vuoden 1991 lopus-
sa.

IARI KANNISTO
Elrih.ettru ahe shul* en

tllastc>osaston
tilastotuthija

taneiden
sektorin

julkisen
olivdhdntely

Kuva 2. Vuonna 1990 TaEL:n rajatulon
ylitt6neet ammateittain
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STM :n hyvinvointi tasapainoon -projekti:
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taloita. Mielestiini menneistii dattaen ja mill6 rahalla kansa-

aa aaTINGITAA}I IA TEHDA\IV TYOTA

Sosiaali- j a terveysministeri6s-
sd aloitettiin viirne syyskuus-
sa projekti, jossa eri asiantun-
tijat ovat keskustelleet suoma-
laisen hyvinvointiyhteiskun-
nan tilasta. Projektin tavoit-
teena on ollut kokonaisuuden
hahmottaminen sosiaalisek-
torin ndk6kulmasta.

Virastopddllikko Ilrno Parvi-
nen sai valmiiksi vuoden 1992
alussa Suomen hyvinvointi
tasapainoon 1995-2000 -rapor-
tin, jossa hdn arrrioi kiiyg{en
keskustelujen ja oman selvi-
tystyon pohjalta hyvinvoin-
nin kehityksen turvaamis-
mahdollisuuksia laman aika-
na ja sen jdlkeen.

Parvisen raportti antaa varsin
synkdn kuvan rnaarnme hy-
vinvoinnin tilasta. Hyvinvoin-
nin tasapaino on Parvisen
mukaan pettdnyt, eikd ku-
kaan hahmota kokonaisuutta
tarpeeksi hyvin. Nylqrisestd
lamasta nouseminen ja hyvin-
voinnin turwaaminen edellyt-
tdvdt yli puolue- ja eturyhmd-
rajojen ulottuvaa yhteisym-
mdrrystii. Ensin olisi sovittava
joistakin yleisistd periaatteis-
ta, jonka jdlkeen laadittaisiin
yksityiskohtainen kriisiohjel-
ma.

Parvisen mukaan ohjelman
tavoitteena pitiiisi olla se, ettd
larnan hoitokustannukset ja-
kaantuisivat kaikille suoma-
laisille. Kaikkien olisi oltava
valmiita tinkimdiin elintasos-
taan ja kaikkien ty6lcylqaisien
ty6panos pitiiisi saada nykyis-
td tehokkaammin kiiyttoon.
Ohjelman toteuttaminen kes-
tAisi useita vuosia.

Maaliskuussa jdrjestettiin
noin 50 hengen keskusteluti-
laisuus, jossa pohdittiin rapor-
tin esille nostamia lqysymyk-
siii. Tloeliikelehti kdvi haas-
tattelemassa Ilmo Parvista se-
minaarin j tilkitunnelmissa.

Millci tauoin nahAinen lama
poihheaa entisistti lamatilan-
teista, ainahan laman aihana
to ts et oa at ktir sine et?

-Menneisyydessd k6yhdt ovat
kdrsineet kovastikin, histori-
amme on td5mnd ankeita koh-

virheisti pitiisi kuitenkin op-
pia. Tdmd lama olisi kannetta-
va hyvin solidaarisesti yhdes-
sii, jotta saisirnme parhaat tu-
levaisuuden mahdollisuudet.
Vaarana on, ett6 ensin luo-
daan laaja ty6tt6mien armei-
jakunta ja tyottdmyydelld nu-
jerretaan ihmisten itsetunto.
Mind pelkdiin tiillaisen kehi-
tysvaihtoehdon heijastus-
vaikutuksia. Vaihtoehtona pi-
tdisi olla, ettd uudella neuvot-
televalla mekanismilla etsi-
simme tasaisemman kuorrni-
tuksen periaatetta. Tdlloin on
itsestddn selviid, ettti ty6kykyi-
set ja ty6lliset ottaisivat pd6-
taakan harteillensa.

-Nykyisen laman voittaminen
ei onnistu yhden vuoden bud-
jettitempuilla, vaan pitdisi laa-
tia noin kolmen vuoden mit-
tainen toteuttamisohjelma.
Piiiijohtaja Voutilaisenns.
uu steollistamisty6ryhmiin
esityksiss?i ja raportissani on
myos samoja tavoitteita ja
muitakin yhtyrndkohtia. Mah-
dollisista erimielisyyksistd pi-
tdisi sopia ja loytdii yhteinen
linja. Olisi hyvin onnetonta,
jos Voutilaisen ryhmdn esiQzk-
set runnottaisiin yksipuolises-
ti liipi.

Rap ortis s a pdrut aan p alj on ho-
honaisniikemAks en puutte e sta.
Dthii sitii sittm ole ollut?

-Ei ole. Suomen kansalaisten
hyvinvoinnin pohja on hyvin
hajanainen. Sosiaaliturva- ja
palvelut ovat muotoutuneet
yksittdisind tapahtumina. On
jouduttu tilanteeseen, jossa ei
tiedetii, mitd ohjelmaa nou-

laisille jdrjestetddn heidiin
odottamansa palvelut. Hyvin-
vointisektori kJrtkeytyy tiivts-
ti maan taloudelliseen tilaan.
Jos taloudellinen kokonaisuus
olisi ollut paremmin hallin-
nassa, ei kansainvilinen lama
olisi vaikuttanut ndin kovasti
Suomeen. Valtionhallinnossa
aino astaan valtiovarainrninis-
teri6 on pyrkinyt kdsittele-
m65n kokonaisuuksia. |os hy-
vinvointisektori ei tdmd.n la-
man aikana pysty muodosta-
rnaan vaihtoehtoista koko-
naisndkemystS, ovat lamanjdljet kauheat. Pelkdiin pa-
hoin, ettii heikoirnmassa ase-
massa olevat kansalaiset jou-
tuvat kdrsimdSn.
Yhteinen aruoperusta
puuttuu
Lamaa ilmeisesti pnhentaa a7'-
uotyhjid ja eptwarmuus. Illmt-
sillri ei endii ole seluiri maail-
m rntkuu alli sia s elityks tri ght e is -
hunnan tapahtumille. Onho
nciin?

-Tdmri maailmankuvallinen
kysymys on tiirkeS. Pystyviit-
ko suomalaiset loytdmdiin tds-
sd tilanteessa jonkin yhteisen
perustan. Minulla on se kdsi-
tys, ettii suomalaisilla oli soti-
en jdlkeen kahteen perustaan
nojaava yhteinen, vaikka vd-
hiin jurputtavakin, rnutta kui-
tenkin yhteinen linja. Ensin-
ndkin haluttiin jilleenraken-
taa kovalla tyonteolla tdmd
maa. Toiseksi haluttiin sdilyd
itsendisenS.

-Tdmd epdvarmuuden tunne
ei voi olla se yhteinen perusta,

Vit' u.s t o p i) i i.l.lih h ii
Ilttt.o Porui.nert

johon nyt nojaisimme. Mieles-
tdni yhteinen perusta voisi ra-
kentua ajatukselle, etti tiimiin
p6ivdn ratkaisuilla tehdiidn
lapsillemme turvattu tulevai-
suus. Tehdiidn sanalla pitiiisi
olla paino.

-Tiimii edellytttiti sitd, ettd ny-
kyisest6 t5rdn aliarvostamises-
ta tulee luopua. On ajateltu,
ettd pannaan raha poikimaan,
heitet66n se johonkin myl-
lyyn poikirnaan. Tdmd on
ihan virheellinen ajatustapa,
ei se raha itsekseen lisddnny.
Siihen tarritaan ahkerien ih-
misten suurta ty6panosta. Toi-
nen virhe on ollut se, ettd on
lyhennetty liikaa ty6aikaa,
tyopanoksia. On lyhennett5r
piivittdisti ty6aikaa, viikot-
taista tyoaikaa ja vuotuista
tydaikaa. Endi emme voi eu-
rooppalaisessa, saatikka sitten
maailrnanlaajuisessa vertai-
lussa ylpeilld silld, ettd olem-
me ahneita tydn perddn.

Velanotto aina
arveluttavaa
Miten tiillais e en tilante e s e en s tt-
ten on ajauduttu? Mthsi juuri
&rcmi puto s i kot'he alt a j a nop e-
asti? Eihii muilla mailla ole sa-
mojauaiuoja?

-Suornen kohdalla on hyvin
pitkiilti lqlsyrnys ketjureakti-
osta, joka aiheutui iddnkau-
pan romahtamisesta. Minun
tietdd,kseni ei ole toista ldnsi-
maata, joka oli niinkin paljon
iddnkaupan varassa kuin Suo.
mi. Toinen oli se, ettd Suomes-
sa turvauduttiin ulkomaiseen
velanottoon poikkeuksellisen
paljon ja pitkiiiin. Velanotto
on aina sindnsd arveluttavaa:
velka on veli otettaessa ja vel-
jenpoika maksettaessa. Mutta
jos velka otetaan kotimaan ra-
hamarkkinoilta, se vain jakaa
rahanvallan uudelleen koti-
markkinoiden sisiillii. Mutta
jos se otetaan ulkomailta, niin
samalla joka markalla altiste
taan pdiitdntdvaltaa niille, jot-
ka sen lainan antavat.

-Nyt me ollaan juuri sellaises-
sa tilanteessa, ettd joissakin
pankkipiireissd hysteerisesti
sanotaan, ettd ei me voida teh-
dii mitidn ny| kun meiddn
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ulkornaisten velanantajien ra-
hakraanat sulkeutuvat. NSin
pitkiille on jo menn5rt tdrnd
ulkomaisten velanantajien -
osin jopa keinottelijoiden - va-
rassaolo. Vaikka se tekisi kuin-
ka kipe56, on tdmi kehitys
pystiytettiivd, ei ulkomaisen
velan varassa voida eliiii. Ul-
komaista velkaahan voidaan
jdrkevdsti ottaa vain tuotta-
vien investointien rahoittarni-
seksi. Nythiin sitii on otettu
hirvedn moneen muuhunkin
tarkoitukseen.

Kokonaisuuden
hallinta ryhrndetujen
edelle
Rap ortis sa e dellg tetiiiin laaj an
yht e i sy mmtirryhs en l6y t iimis-
t ri. T o is aall a huit enhin aru o st el-
laan sitii, ettii AhteisAmmtirrys,
hortsurtsu.s, on aiheuttantut ta-
lnuden ongehnat?

-Konsensusajattelu on ollut
hyvin pitkiilti vippaskonsti-
ajattelua. On saavutettu kon-
sensus siitd, ettd kiiytetiiiin
devalvaatio-infl aatiokiikkua.
On saavutettu konsensus sii-
t2i, ettd velkarahoilla jdrjestel-
lddn tilannetta. |a niin edel-
leen. Itiikauppa on auttanut
aikaisernman konsensuksen
olemassaoloa. Konsensus, jos-
sa kaikki ovat ajaneet vain
omaa ryhmdetuaan, on naker-
tanut talouden pohjaa. Pohjaa
on nakerrettu pikkuhiljaa
1970-luvulta l6htien. 1980-lu-
vulla vauhti vain kiihtyi.
-Nyt pitiiisi yhdessd asettaa ko-
konaisuus ryhmdetujenedel-
le. Ei voi olla niin, etti vain
presidentti on tdssd maassa
ainoa henkilo, jonka odote-
taan katsovan kokonaisuuden
etua.

Eihd aiha ole aihahuono ghteis-
ymmtirryhselle? Pulrutaan yh-
tetshunnan Ahsilii\isQmise std
ia pirstoutumisesta, EY-ke sht;s-
telu on jakanut hansaa, heshi-
tettyjti fitlnneuuotteluja on hau-
dattu jo monta uuotta ja niin
edellesn.

-Kyll[, aika on huono. Ehkd
iuuri se, ettd, se on niin huono,
on kaikessa paradoksaalisuu-
dessaan se painavin peruste
sille, ettd ldht6kohtia halutaan
muuttaa. Ei kaikista yksityis-
kohdista voida sopia. Rapor-
tissakin esitetddn vain muuta-
mia asioita, joista pitdisi ensin

tdllainen. Toinen asia olisi
mielestiini se, ettd siirryttiii-
siin selkedsti bruttoansiope-
riaatteeseen. Kohnas seikka,
josta pitdisi sopia, olisi siirty-
minen tydttomyysturvasta
t5rollisy5rsturvaan.

Bruttopalkka rnurtai-
si yhden rnyytin
M it ri htig t iinnd s s ci t arho itt aa s e,
ettii p alkans aaj ien bruttop al-
haksi ilmoitettatsiin palkh.a
haihhtne siuuhulutneen? Mitci
h aikhe a s iuukuluihin kuuluis t?

-Asiaa katsottaisiin ty6nanta-
jan kukkaron kannalta. Brut-
topalkkaan sisiiltyisi kaikki se,
mitii henkil6kunnan ylliipito
tulee ty6nantajalle maksa-
maan. Siit6 harhasta, ettd on
jotain ihmeellistii tyonantajan
rahaa jossain nurkan takana,
pitiiii piiiistii. Tiissii on juuri
yksi sellainen myytti, joka pi-
tdisi murtaa. Silloin voitaisiin
asioista puhua oikeilla nirnil-
lii. Niihtiiisiin ty6ntekijdn kd-
teen j?iiivien tulojen lisdksi
kaikki ne markat, jotka sielld
todellisuudessa pydrivdt.

P alk ans a aj an ty d ekihemah su
on sir.s mtelestCtsi ash.el oiheaan
cuuntaan?

-Kyllii.

Mitii tarkoitat sillii, ettti Wiittti
mAAstut"uasta pitciisi siirtyci
tydllisyysturuaan?

toihin olisi pakko mennii tie.
tyn tyott6myysajan viiveen
jdlkeen. Vanhat kunnon \16l-
listdmisty6t kunniaan. ]os nyt
esirnerkiksi teollisuus tarvit-
see jotain investointia, joka
parantaisi sen kilpailulVkyti,
niin se tehtiiisiin teollisuudel-
le tydllistdmist6in. Teollisuus
saisi tiimfrn edullisesti, ja sa-
malla pidetddn tyollistdmis-
t6ihin osallistuvat tyossii eikd
anneta heidd olla jouten. Minii
tieddn, ettd tdm6 on kovaa
puhetta tietyille edunvalvon-
tapiireille, mutta silti asiasta
on puhuttava.

|okaiselle oikeus
kaksijakoiseen
palkkaan
Eihd tulopoltittisen souun ja
luottamuhs sn l6y tiiminen olist
haihen ehto? Miten suhtaudut
trihtm, hehityhseen, ettti paineet
siirtg ti he shitetyistri ratkaisuk-
t a ty itp athk at as on r athaisuihin
ouat ho^suaneet?

-Mielestrini ei ole mitiidn estet-
t6, etteik6 voitaisi siirtyd my6s
hajautetumpaan jdrjestel-
miiiin. Jonkinasteinen turva-
palkka, joka voisi olla leiheistd
sukua tiille ty5llistiimispalkal-
le, voisi olla pohjana joskus
tulevaisuudessa. TAmdn lisdk-
si hyviiksyftdisiin se periaate,
ettdjokaisella olisi oikeus yk-
silolliseen, oman ty6nsd tuot-
tavuuteen perustuvaan pal-
kanosaan. MinA pitAisin tdtii

suurernpana ihanteena kuin
tasapalkkaisuutta. Kaikilla
johtajasta juoksupoikaan olisi
tdllainen kaksijakoinen palk-
ka. Tdmd olisi uutta tulopoli-
tiikkaa. Neuvottelusysteemiin
lisiittiisiin vielii tiedot brutto-
palkasta, jotta koko ajan kes-
kusteltaisiin ja neuvoteltai-
siin todellisesta kokonaissum-
masta.

Sinci siis toiuot, ettti tulisi selkeii
h.ahs ij oko inen neuu o tteluj cirj e s-
telmii" .iossa toisaalta neuuotel-
t ais iin ty 6p aihh at as olla brutt o
p alhhap er iaatt e en muhais e sti
j a t o is a dlta ke skit e W sti s ou itt ai-
siin j onhinlais e st a turu ap alhas-
ta ja estmerhihst sosiaalietuuh-
sistaja uerotuhsesta?

-Kyllti, juuri ndin.

Eliikepolitiikan ongel-
rnat on tiedostettu
Raportissa on kdsitelty uarsin
atihtin ekihepolitiihhaa. Miten
sitci pit ciist heh it td d?

-Raportin liitteend on lueteltu
Eldkekomitean 1990:n ehdo-
tukset. Mielestiini eliikekomi-
tean mietinto oli parhaimpia
liihteitii, joita kiisiini sain. Eld-
keasioita oli mietitly huolelli-
semrnin kuin rnonia muita
osa-alueita. Tdmdn pdiviin se-
minaarissa eldkeasiat olivat
rnyos esill6. Yleisarvio pu-
heenvuoroista oli se, ettd julki-
sen selctorin eldketasoon suh-
taudutaan kriittisesti. Totta
kai erilaisista yksityiskohdista
voidaan olla montaa mieltii.
Itse olen sitii rnieltd, ettii eld-
kepuolella ongelrnat on tie-
dostettu ja kirjattu. Ongelmat
pystytiiiin my6s ratkaise-
maan, jos halua vain l6y$.y.

Miten ttimri projehti jathuu?

-Projelcti jatkuu n5rt pddasiassa
ministeridn virkamiesty6nii.
Toisaalta valmistelun tueksi
tarvitaan tukevaa asiantunte-
musta rny6s ministeri6n ulko-
puolelta. Tdmii on kokonais-
niikemyksen vahvistamiseksi
viilttiimiit6ntd. Nythdn kes-
kusteluissa on ollut mukana
hyvinvointisektori kirkosta
Alkoon asti. Kaikki halukkaat
osapuolet ovat vieldkin terve.
tulleita mukaan projektiin.

H a as t att elu : Kimm o N orrm tn
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Grdhn, Kart Tldssti aai eliik-
hcellti. T\tthimustulahsiA arui-
oita ja ntihihohtia. Sosiaali- ja
teru ey sministeridn julhaisuj a
199 1 : 3. VAPK-hustannus. Hel-
sinhi 1991.

Raassina, Anne: Ansiotydstci
luoptnnisen eh.d.ot. Sosiaali- ja
teruey srninistertiim kehittilmis-
ososton seluityhsiii 1991:8. Hel-
sittki 1991.

Varhaista eldkkeelle siirtymis-
td koskeva tutkimusty6 jatkuu
sekii meillA ettd muualla. Em-
piirinen tieto ilmi6n yksityis-
kohdista lisiiAntyy piiivii piii-
vdltd. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteri6 on oikealla asialla pyr-
kiessidn kokoarnaan hajal-
laan olevaa tietoa. Nyt on jo
yhteenvetojen aika, vaikka lo-
pulliseen slmteesiin ei viel6
pddstdisik6Sn.

Eltikekornitea 1990
pani vauhtia tutki-
mukseen
Eldkekomitea 1990 ei saanut
aikaan yksirnielisti mietin-
t6ii, mikii lienee turhauttanut
monia komitean tyoh6n taval-
la tai toisella osallistuneita.
Heitii on paljon. Ajoittain ko-
mitea ndytti jopa tyollistdvdn
vSlittomdsti tai vdlillisesti
suuremman asiantuntijajou-
kon kuin Suomen EY-hake-
mus konsanaan.

Asiantuntijatyd ei tietenkiiiin
mennyt hukkaan. Sen tulok-
set ovat nyt piintoksentekij6i-
den kdytettdvissd ja lisd6vdt
tietdrnystii eldkejiirjestelmdn
kehittdrnisen ehdoista kiivipii
komitean ehdotuksille miten
tahansa.

Varhainen elAkkeelle siirtymi-
nen oli komitean keskeinen
ongelma. Se on ollut keskei-
nen ongelma my6s monissa
tutkimuslaitoksisssa, jotka
ovat kehitelleet kunnianhi-
moisia suunnitelmia el6ke-
lSistyrnisen syiden selvittd-
miseksi. Komitean tiukka ai-
kataulu pakotti ne tinkim66n
laajakantoisimmista tavoit-
teistaan ja ryhtymeiin empii-
riseen tutkirnustyohon viilttii-
miittomdn tiedon tuottami-
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seksi mahdollisimman nope.
asti.

Kari Grohnin tutkirnusraport-
ti "T!6ssd vai eldkkeelle" Uit-
tyy vdlitt6mdsti komitean tyo-
h6n. Hdn kirjoitti sen alunpe
rin hieman suppeamrnassa
muodossa komitean tutki-
mustyoryhmiille. Nyt STM on
julkaissut sen teydennetyn
version itsendisenii tutkimuk-
sena.

Anne Raassinan niinik66n
STM:n sarjassa ilmestynyt tut-
kimus ei ole el6kekomitean ti-
lausty6. Sitd voidaan kuiten-
kin pitiiii komitean t6iden jat-
kona siind mielessd, ettd se
pyrkii kattamaan ne tyonjiit-
t66n liittyviit kysymykset, joi-
hin komitean teettSmissd tut-
kirnuksissa ei tiukan aikatau-
lun puitteissa voitu puuttua.

Mistii ty6eliirniiss ii
kiikastaa?
Gr6hn tarkastelee tutkimuk-
sessaan sit6, mitii tiedetddn
ty6olojen ja eliikkeelle siirty-
misen vdlisistd yhteyksistd.
Itse asiassa niistd tiedetiiiin
aika paljon. T!6eliimii on pa-
rissak5rmmenessi vuodessa
muuttunut lattiasta kattoon.
Samalla tyoeliirniii koskeva
tutkimus on lisddntynyt eks-
ponentiaalisesti.

Grohn pyrkii tutkimukses-
saan selvittdmddn ty6elii-
mddn, tlr6suoritukseen ja ty&
paikkaan liittyvien tekij6iden
vaikutuksia elSkehalukkuut-
teen. Hdn kokoaa aikaisempi-
en aihepiiri?i kiisittelevien tut-
kimusten ja tilastojen tarjo-
aman tiedon ja pyrkii jiisentti-
mddn sen johdonrnukaiseksi
kokonaiskuvaksi.

T!6eltirntiii koskevan tiedon
merkitlrs tulee ilmeiseksi kun
muistetaan, ettd ty6voiman
tarjonnan kasvu koko ajan hi-
dastuu ja niiytttiti ehtyviin
2000-luvun alussa, Kansallisia
ty6voimareservejd ei endii
juuri ole kiytettiiviss6. Tlovoi-
man tarjonnan turvaamiseksi
ei ole oikeastaan muita keino-
ja kuin siirtolaisuuden suosi-
minen ja ihmisten ty6urien

pidentflminen.

Erilaisten fyysisten ja psyyk-
kisten rasitustekijoiden rner-
kitys ihmisten terveydenti-
laan ja el5kehakuisuuteen
tunnetaan jo monien tutki-
musten perusteella. Kokonais-
kuvassa keskeiseksi tekijliksi
niiyttiiii kuitenkin nousevan
tyoel6m6n suuri ja nopea
rnuutos.

T!6el5rndn muutokset koske'
vat kaikkia, niin ty6ntekij6it6,
toimihenkil6itd kuin yritys-
ten johtoakin. Muutoksia ta-
pahtuu tyoolosuhteissa, yri-
tysten toimintapolitiikassa ja
yhteiskunnan aatevirtauksis-
sa.

Esimerkiksi johtamisjdrjestel-
mdt ovat jatkuvassa kiiymis-
tilassa. Erddn Grohnin sitee
raaman tutkirnuksen mukaan
ISnsimaissa opetettiin jo 15
vuotta sitten yli 500:aa johta-
mistekniikkaa. Niiistd oli ak-
tiivisessa kiiytossii hiukan
toistakymmentd ja vain viidel-
lii niiytti olevan yhteyttti yri-
tyksen menest5rmiseen.

Makrotasolla muutokset voi-
vat olla myonteisiii ja vdlt-
tdmdtt6rniiikin. Yksilotasolla
niiden vaikutukset ovat risti-
riitaisia ja vaikeasti tunnistet-
tavia.

Yksil6n kannalta muutosten
keskeinen haitta on niihin
liittyve epdvarmuus ja turvat-
tomuus. IkSdntlmeet tyonteki-
jiit ovat uransa aikana jou-
tuneet kokemaan niin paljon
vaihtelua, ettd heiddn muu-
tosvaransa on yksinkertaisesti
kulumassa loppuun.

Kun pyritddn siidntelemiiiin
varhaista elSkkeelle siirtymis-
tfiL, on asiaa viilttdmdttd tarkas-
teltava laaj asta ndk6kulmasta.
Kysymys on tietysti siitii, suo
siiko sosiaaliturva tyontekoa
vai korostaako se vaihtoeh-
toisia toimeentulostrategioi-
ta. Sen lisiiksi on kuitenkin
otettava huomioon elSkepoli-
tiikan kansantaloudelliset ja
liiketaloudelliset kytkenniit
sekd koulutus- ja tydvoimapo-
litiikan mahdollisuudet.

Kohti ornaehtoista
elSrnfinhallintaa
Tlonj?itt6?i kisittelevien tutki-
rnusten joukossa Anne Raassi-
nan raportti on tervetullut tdy-
dennys nimenomaan laaja-
alaisen tarkastelutapansa ta-
kia. Varhaisel6kkeiden suosio
heivyftee helposti niilgnristii
rnuunlaiset ansio\r6n vaihto-
ehdot, joihin yhteiskunta an-
taa mahdollisuuden. |otkut
niistd ovat lopullisuudessaan
verrattavissa elikkeelle siirty-
miseen.

Raassina pyrkii selvittdmiin
erityisesti 1980-luvulla tehty-
jen sosiaaliturvauudistusten
vaikutusta ansiot5rosti vetdy-
tymiseen. Aikaisempien tutki-
musten ja tilastojen pohjalta
hiin kartoittaa etuuksien kiyt-
toii ja sit?i, miten etuuksien
kelrftd on vastannut siitii teh-
t5rjii ennusteita.

Sosiaaliturvalla ja sen ehdoil-
la voidaan siiidelld tyovoi
rnan tarjontaa ja kysynt5ii. So-
siaaliturva ja ty6lainsddddnto
rnahdollistavat tyomarkki-
noilta poistumisen ja korn-
pensoivat yksil6ille ja perheil-
le tyoansion mene\rksen.

Sosiaalipoliittiset etuudet voi-
daan jakaa ryhmiin sen mu-
kaan, merkitseeko niiden va-
linta siirtymistS ansioty6h6n
rinnastettavaan toimintaan
(esim. opiskelu) vai kokonaan
tyomarkkinoilta poistumista.
Yhdeksi sosiaalipolitiikan ta-
voitteeksi n?iyttiiiikin nouse-
van yksil6n eldmiintilantei-
siin sopeutuvan, joustavan
t5rduran mahdollistaminen.

Monista varhaista eldkkeelle
siirtymistii koskevista tutki-
muksista Raassina vet56 ai-
van loogisen johtopiiitoksen.
Eliikeliiistyminen ei selity pel-
kiistiiiin vdest6n ikdrakenteel-
la eikii sairastavuudella.
Etuuksien entistd parempi
koryaavuustaso houkuttelee
ihrnistd valitsemaan el6k-
keen, jos hiin ei koe tarpeiden-
sa toteutuvan tyoeldmiin pii-
nssa.

Sosiaalipolitiikalta olisi vaa-

dittava osallistumista talou-
den ja arnrnattirakenteen
muutoksiin. Terveyden ja toi-
mintalgrvyn yll dpito s ek6 ty6n
ja perheeldmin joustava yh-
teensovittaminen palvelevat
myds talouseliimdn tarpeita.
Sen sijaan sitd ei vdltt6m6ttd
palvele sosiaaliturvan heiken-
tdminen. T\rrvattomuus tus-
kin on sellainen rnotiivi, joka
tuottaa parhaita ty6suori-
tuksia.

Raassinalla ei ole reseptid sii-
hen, miten yksil6n ja ty6elii-
m6n tarpeet sovitetaan yh-
teen. Ei siti voida hdneltd
kohtuudella odottaakaan.
Tloeliirniin ja t5rostd luopurni-
sen tutkirnuksella on vahva
yhteiskunnallinen tilaus ja
selv5t tavoitteet mutta mY6s
pelottavan suuret haasteet.

JUSSI VANAMO
Eldhetu:rvaheskuhsen

tutkimrsososton
pridllihki)
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Samalla on ehdotettu ty6elii-
kelakeihin uutta sddnn6std,
j onka mukaan tyoeliikelaitok-
sella olisi oikeus saada suo-
raan tapaturrnavakuutus- tai
liikennevakuutusyhti6n kor-
vauksesta se miidr6, jonkatyG
eldkelaios on maksanut liikaa
ty6el6ketti korvausasian k6-
sittelyn aikana (regressi).

Eldketurvakeskus on ehdotta-
nut myos, ettd laissa sdAdettiii-
siin aiheettomasti maksetun
elSkkeen takaisinperimisesti
kuittaarnalla vastaisista el6ke-
eristd.

Nylqrisin
kaksinkertaisia
etuuksia
Yksityisen sektorin ty6elAk-
keiden tavoitetaso on 60 pro-
senttia korkeimmasta el6k-
keen perusteena olevasta pal-
kasta. Eri eldkkeidenja korva-
usten yhteensovittamisella
pyrittiiin varmistamaan, ettei
eldkettii makseta yli tavoiteta-
son. Etuuksien yhteensovitus
tehdiiiin el6kett6 my6nnett6-
essd. Uudelleen yhteensovitus
voidaan tehdd vain tietyissd
laissa mainituissa tilanteissa.

Koska yhteensovitusta ei ny-
kyisin voida tehdd uudelleen
aina, kun eldLkkeen tai kor-
vauksen miidrd muuttuu, ai-
heutuu tdstii kaksinkertaisia
etuuksia.

|os esimerkiksi TELelAkkeen
yhteensovituksessa on otettu
huomioon tapaturmael6ke,
jonka m56rd suurenee myG
hemmin valituksen vuoksi, ei
TELeldkkeessd voida enAd ot-
taa huomioon valituksen jAl-
keist6, suurempaa eliikettd.
Niiin lis66 saatu tapaturma-
eliike voi tulla tavallaan kak-
sinkertaisena.

Pddsiiiinnon mukaan uusi yh-
teensovitus voidaan tehd6, jos
eldkkeensaajalle mydnnetiidn
uusi peruseldke, jota ei vield
ole yhteensovitettu, taijos pe-
ruseldkkeen mdiird valituksen
johdosta rnuuttuu.

Eldketurvakeskus on
esitttinyt sosiaali- ja
terveysministeri6lle
lainmuutosta ty6eliik-
keen uudelleen yh-
teensovittamista kos-
keviin sd6nnoksiin.

Tldeliike voidaan yhteenso-
vittaa uudelleen my6s silloin,
kun eldkkeensaajalle my6n-
netiiiin uusi SOLITA-korvaus
(sotilasvamma-, tapaturmava-
kuutus- tai liikennevakuutus-
lain mukainen korwaus). SO-
LITA-korvauksen mddrdn
muuttuminen valituksen joh-
dosta ei oikeuta uuteen yh-
teensovitukseen. Tiissii SOLI-
TA-korvaus on siis eri asemas-
sa kuin peruseldke. My6skddn
SOllTA-korvauksen itseoikai-
su ei oikeuta uuteen yhteenso-
vitukseen.

]os yhteensovituksessa huo-
mioon otetun etuuden miiiiri
pienenee, voi elSkkeensaaja
nylqrisin hakea ty6eliikkeensd
tarkistamista suuremmaksi.
Uusi yhteensovitus voidaan
tiilloin toimittaa uudelleen,
mutta lain mukaan edellyte-
tii6n ettd etuuden mdArd on
olennaisesti muuttunut.

Muutos poistaisi
kaksinkertaisuudet
Eliiketurvakeskus on ehdotta-
nut, ettd uusi yhteensovitus
tehtdisiin, kun eldkettd tarkis-
tetaan. Lisiiksi uusi yhteenso
vitus tehtdisiin silloin, kun
eldkkeensaajalle myonnetddn
uusi yhteensovituksessa huo.
mioon otettava etuus sekd sil-
loin, kun tdllaisen etuuden
mdiirii muuttuu, riippumatta
muutoksen syyst6. Pelkkd in-
deksitarkistus ei kuitenkaan
olisi uuteen yhteensovituk-
seen oikeuttava muutos.

Eliikkeensaajalle my6nnetty
uusi peruseldke siis aiheut-
taisi uuden yhteensovituksen
kuten nylqrisinkin. Nykyisesta
poiketen my6s peruseldkkeen

midrdn muuttuessa, riippu-
rnatta muutoksen syyst6, teh-
tdisiin yhteensovitus uudel-
leen.

Vastaavasti SOLITA-korvaus-
ten vuoksi uusi yhteensovitus
tehtdisiin, jos eliikkeensaajalle
mydnnettdisiin uusi korvaus
tai sen mddrii muuttuisi.
Perhe-eldkkeen yhteensovi-
tusta koskisivat samat peri-
aatteet. My6s ulkomaiset
etuudet voitaisiin ottaa huo-
mioon kuten suomalaiset.

fietoliikenne
vaatii "neljdn
kuukauden sdinn6n"
Jotta tietoliikenne ei kohtuut-
tomasti lisdSntyisi, aivan ly-
hytaikaisia etuuksia tai niiden
muutoksia ei ole jdrkevdd ot-
taa huomioon. Ehdotetun
siiiinn6ksen mukaan yhteen-
sovitusta ei tehtdisi, jos eliike
tai SOLITA-korvaus my6nne.
t65.n tai se rnuuttuu lyhyem-
rndksi ajaksi kuin neljdksi
kuukaudeksi luettuna etuu-
den alkarnisesta tai sen rnuut-
tumisesta.

Ndin esimerkiksi tapaturrna-
vakuutusyhti6n ei tarvitsisi il-
moittaa my6ntiimiistiiiin piii
vdrahasta ennen kuin sitd on
myonnetty vdhintddn nelj iiltii
kuukaudelta. Sama koskisi
korvauksen muutoksia.

Yhteen-
sovituksen ajankohta
Uusi yhteensovitus tehtdisiin
siitd ajankohdasta, josta pe-
ruseldke tai SOLITA-korvaus
my6nnetiiiin tai eldkkeen tai
korvauksen miiiirii muuttuu.

I-Ilkomaisia etuuksia yhteen-
sovitettaessa edelld oleva
sdiint6 johtaisi kohtuuttornan
pitkiin takautuviin tarkistuk-
siin. Siksi ulkomainen etuus
yhteensovitettaisiin vasta sii-
tii, kun eldkelaitos saa tiedon
sen my6nt6misestd tai muut-
turnisesta.
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Valtakirjoista
regfressiin
Nykyisin eldkkeenhakija il-
moittaa eldkehakemuksella,
saako hdn tai hakeeko hdn
my6s korvausta ty6tapatur-
masta, ammattitaudista, lii-
kennevahingosta tai sotilas-
vammasta. Ndin eldkelaitos
saa tietdd, ettd SOLITA-kor-
vaus saattaa tulla yhteenso-
vitettavaksi tyoelSkkeen kans-
sa.

|oskus SOLITA-asian kdsittely
voi viedii kauankin. Varsinkin
liikennevakuutusasioissa
saattaa syyllisyyskys5rrnysten
selvittely kest56 pitkiiin. Toi-
sinaan my6s ammattitautiasi-
an ratkaisemiseen tarvitaan
tutkimuksia, joiden takia kor-
vausratkaisu viivdstyy.

iotta tydeliike voitaisiin mak-
saa yhteensovittamattomana
ensisijaisen SOLITA-korvauk-
sen kdsittelyajan, tyoeldkelai-
tos on yleensd myontdnyt
eldkkeen vdliaikaisella piiti-
toksellii. Samalla se on pJry-
tdnyt eldkkeensaajalta valta-
kirjan, jotta liikaa maksettu
ty6eliike voitaisiin periS myo-
hemmin takautuvasti samalta
ajalta maksettavasta SOLITA-
korvauksesta.

Nyt ehdotetaan, ettd tyoeltike-
laitos voisi periS suoraan lain
nojalla SOllTA-laitokselta sen
elSkkeenosan, jota ei olisi yh-
teensovituksen vuoksi tullut
maksettavaksi, jos SOLITA-
korvaus olisi ollut tiedossa jo
el iikettd myonnettdes s ii.

Aikaisemmasta poiketen voi-
taisiin eldkepddt6s uudistuk-
sen jdlkeen siis tehdd vdliai-
kaisen sijasta lopullisena. Pii6-
tdksessd eldkkeensaajalleil-
moitettaisiin, ettei SOLITA-
korvausta ole yhteensovitettu
ty6eldkkeen kanssaja ettd sen
vuoksi eldkkeensaajan oikeus
SOllTA-korvaukseen siirtyy
ty6eldkelaitokselle siltii osin
kuin eliikettd maksetaan tii-
mdn vuoksi liikaa.

Kun eliikelaitos saisi tiedon

t6, eldke tarkistettaisiin ja kor-
vaus yhteensovitettaisiin alus-
ta alkaen. Liikaa maksettu ta-
kautuva eldkkeenosa perittdi-
siin suoraan SOllTA-laitoksel-
ta. SOLITA-laitos voisi maksaa
oman korvauksensa eldkkeen-
saajalle vasta, kun ty6el6kelai-
toksen regressisaatava olisi
selvitetty.

Samoja periaatteita noudatet-
taisiin perheelikkeessd.

Takaisinperintd
kuittaarnalla
ElSketurvakeskus on ehdotta-
nut, etti myos yksityisen sek-
torin tyoelikelaeissa sdddet-
tiiisiin aiheettomasti makse-
tun elikkeen kuittaamisesta
vastaisista eldke-eristd. Kuit-
tausoikeudesta on nykyisin
sd6nnokset julkisen sektorin
eldkelaeissa ja kansanel6ke-
laissa.

Kun eldkkeiden ulosottokielto
poistettiin vuoden 1990 alusta
lukien, voidaan aiheettornasti
maksettu eliike nykyisin perid
eliikkeestd ulosottoteitse. Tiis-
td aiheutuu kuitenkin kustan-
nuksia, jotka yleisten velko-
misasioiden tapaan peritd.dn
velalliselta. Kuittaaminen
vastaisista eliike-erist6 olisi
eldkkeensaajankin kannalta
halvin perintiitapa, koska siitd
ei aiheudu perintiikuluja.

Eliikkeiden ulosottokiellon
poistamisen mydtd poistui sa-
malla my6s se peruste, joka
esti kuittaamisen eldkkeesti
ilman erityissdiinn6stii. Sel-
r54yden vuoksi ja eldkkeensaa-
jan oikeusturvan vuoksi olisi
syytii stiiitiiii laissa eldkkeestd
kuittaarnisesta ja sen yldra-
jasta.

ElSketurvakeskus on ehdotta-
nut, ettii eldkkeestii saisi kuita-
ta aiheettomasti maksettua
etua enintdtin 1/6 nettoelSk-
keestii. S5iinn6s vastaisi valti-
on ja kunnallisen jdrjestelmdn
s6dnnoksid. ]ulkisissa el6ke-
jdrjestelmissii tiimii yldraja on
toiminut kdytiinn6ssd hyvin.

osuus ei sellaisenaan sovellu
elSkkeesti kuittaamiseen. En-
nen takaisinperintddn ryhty-
rnistd harkitaan jo sen koh-
tuullisuus ja eldkkeensaajan
taloudellinen tilanne otetaan
huornioon. Tdstd syystd pie-
nistd elikkeistd ei yleensd pe-
ritii mitiidn takaisin, jollei
eldkkeensaaja ole ornalla toi-
minnallaan vaikuttanut liika-
maksun tapahtumiseen (wil-
pillinen mieli).

Eliikkeen kuittaarnisessa on
kysymys eldkkeestS, jonka on
maksanut ja jota periitakaisin
sama eldkelaitos eli kuittaami-
nen johtuu samasta perustees-
ta kuin maksu.

]os suojaosuus tulisi suoraan
noudatettavaksi ty6eldkkeen
kuittaarnisessa, miksei sitten
kansanelSkkeessdkin. T6stii
seuraisi, ettei kansaneldkkees-
td yleensd voisi lainkaan kui-
tata liikaa maksettua kansan-
el6kett5, koska suojaosuus on
mitoitettu viihintdin pohja-
osan ja lisdosan suuruiseksi.

Ndistii syistii pddsddnn6ksi eh-
dotetaan samaa 1/6 nettoeldk-
keest6, kuin julkisen sektorin
eldkelaeissa on. ]oskus tiimii
on ulosottolain mukaista
m66rdd pienempikin, silld
ulosottolain mukaan voidaan
tietyn ns. tulorajan ylittdvistd
eldkkeistii periii 1/5 nettotu-
losta.

Lisiiksi ehdotetaan, etti eliik-
keensaajan suostumuksella
voitaisiin kuitata enemmin-
kin kuin 1/6. Tiimii voisi tulla
kysymykseen esirnerkiksi sil-
loin, kun kuitattava el6ke on
pienehk6 vapaakirja ja eliik-
keensaajan pddeldke tulee toi-
sesta eldkej 6rj estelmdstS.

Eltiketurvakeskus ehdottaa
myos, ettd samalla aiheetto.
masti maksetun eldkkeen
takaisinperintdd koskevaa
siiiinnostii muutettaisiin hiu-
kan sanamuodoltaan ja se si-
joitettaisiin TEL L7 b S:iiiin
(nylgrisin 2 1 a $ 3 mom.). Sana-
muodon ja paikan muutoksel-
la ei kuitenkaan ole tarkoitus

rintiikiiytiintoii.

YEL- ja MYEl-vakuutusmak-sun kuittaamista koskevat
sdiinnokset j disivdt ennalleen.
Tldtt6myyseliikkeen takaisin-
perinn6stii ja kuittaamisesta
on jo olemassa omat erityis-
siiiinn6ksensii, joita ei muutet-
taisi.

Eliikelaitoksen pdiitos
tiiytiintrionpano-
kelpoiseksi
Nylqrisin ovat eldkelautakun-
nan ja vakuutusoikeuden pdd-
t6kset suoraan tdytiintd6npa-
nokelpoisia. El6kelaitoksen
takaisinperintiid koskeva pdd-
t6s ei sen sijaan suoraan kiiy
ulosottoperusteeksi, vaan en-
sin on maksamismddrdyksen
tai tuomioistuimen kautta
saatava tiiytiint66npanokel-
poinen pddt6s. TSstii aiheutuu
kustannuksia.

Eldketurvakeskus ehdottaa,
ettd my6s elSkelaitoksen pdii-
t6s olisi tdytiint66npanokel-
poinen, eli sen perusteella voi-
si suoraan pyyta?i ulosottoa.

Hallituksen esitys
valrnisteilla
Sosiaali- ja terveysministeri6s-
si on valmisteilla hallituksen
esitys El6keturvakeskuksen
ehdotusten pohjalta. Eliike-
turvakeskuksessa toimii
RYKT-ty6ryhmii, joka seuraa
lainvalmistelun edistymistiija valmistelee uudelleen yh-
teensovitusta ja regressid kos-
kevat soveltamisohjeet. Ty6-
ryhmdssd on eldkelaitosten
edustajia.

RIITTA
KORPILUOMA
Eldhetw'uaheshuhsen

lahiosaston
heldtyspiirillikkt)

SOllTA-korvauksen mddrds- IJlosotossa noudatettu suoja- rnuuttaa nylgristii takaisinpe
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Tiedot ilrnenevdt Eldketurva-
keskuksen ja Tilastokeskuk-
sen yhdessd tuottamasta tilas-
tosta, jossa on l56ni-ja kunta-
kohtaisia tietoja ty6eliik-
keensaajista ja ty6el6keme-
noista.

ElSkkeet voidaan ryhmitelld
elSketapahturnan luonteen
perusteella. Tavallisesti tdl-
l6in kiiytetiiin sanaa elikelaji
muuttujan nimen6. Muun
rnuassa vanhuus, ty6kJrvyfto-
rnyys ja tyott6myys ovat niitd
syitS,joiden perusteella lain-
s66ddnnon asettamin ehdoin
el5kkeitd myonnetddn. Ne
ovat tapahturnia, jotka lopet-
tavat ihmisen t5r6uran.

Elikkeiden tai paremminkin
eldkkeensaaj ien j akautumista
eri elikelajeihin kutsutaan
eliikelajijakaumaksi, eliike-
kannan rakenteeksi tai yksin-
kertaisesti eldkkeiden raken-
teeksi.

Eliikelajijakaurna
koko rnaassa
Tiissii esityksessd tarkastel-
laan yksityisen sektorin ty6-
eldkkeiden rakennetta vuo-
delta 1990.

Taulusta t havaitaan, ettd
eldkkeensaajien kokonais-
mddrd on pienempi kuin elei-
kelajeittain laskettu saajien
summa. Tiimii johtuu siitd,
ettii henkilo voi saada useam-
man eliikelajin mukaista eld-
kett6.

Vanhuuden perusteella
myonnettdviin elSkkeisiin on
varsinaisten vanhuuselSk-
keiden lisdksi luettu tissd ti-
lastotaulussa my6s varhenne.
tut vanhuuseldkkeet.

Runsas puolet (55 %) 881 000
eldLkkeensaajasta sai elSkettd
vanhuuden perusteella. T!6-
$rvyft dmyys oli yli neljdsosal-
la (27 %) eldkkeensaajista el6k-
keen saamisen perusteena.
Yksil6lliset varhaiseldkkeet
luetaan tdssd esityksessd tyo-
kyvyttomyyseldkkeisiin kuu-
luviksi.

Perhe-eldkkeen saajiin kuulu-
vat lesket ja lapset. Heit6 oli
ldhes 189 000, elijoka viiden-
nen eldkkeensaajan eliikepe-
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Vanhuuseliikkeen
saajien ostlus on suu-
rin saaristokunnissa,joissa ptiiiasiallinen
toimeentulo saadaan
maataloudesta ja ka-
lastuksesta. Tlokyvyt-
ttimyyseldkkeelle jiiii-
diiiin puolestaan use-
ammin metsdsti ja
teollisuudesta eltivis-
sd kunnissa ja tydtto-
myyselikkeen merk-
tyson huomattavape
rinteisillti teollisuus-
paikkakunnilla.



ruste oli perheen huoltajan
kuolema.

T!6tt6myys oli elSkkeen saa-
misen peruste liki 62 000 hen-
kil6Ue. Kaikista saajista heitii
oli 7 prosenttia.

Sanonnalla "luopuminen ti-
lasta" miiSritelliiiin niiden
eld,kkeensaajien joukko, jotka
luopumiseldkelain tai maata-
lousyrittiijien eliikelain suku-
polvenvaihdoseldkett6 koske-
van 6 $:n mukaisesti ovat luo.
puneet maatilan viljelystti.
Viljelystii luopuneita oli
4 1 000. |oka kahdes\,'rnmenes
eliikkeensaaja kuului tdhdn
ryhm55n.

Viime sodista on kulunut ai-
kaa niin runsaasti, ettd rinta-
maveteraanien varhaiselSket-
t5 saavien joukko on supistu-
nut runsaaksi kahdeksituhan-
neksi. Suurin osa elossa olevis-
ta veteraaneista saa ty6eliik-
keensd vanhuuseldkkeen
muodossa ja ainoastaan pieni
osa varhaiseldkkeend,

Mite eliikelajirakenne
ilmentiiii
Eliikelajirakenne mittaa paitsi
itse eldkejiirjestelrndn tulok-
sen elSkkeensaajien luku-
md6rdn kunkin el6kelajin
osalta, my6s eldkevakuutet-
tuun vdestoon liittyviti muut-
tujia. Mittaustulos on kuiten-
kin melkoisen karkea.

Seuraavassa hahmotellaan,
mitd eldkelajijakauman kukin
komponentti mittaa el6keva-
kuutetusta vSest6std.

Perheelikkeen saajien mdArd
mittaa tietyssii miidrin avioi-
tuneen miesvdest6n kuole-
vuutta suhteellisen nuoressa
idssii siind tapauksessa, etti
perhe-elEkkeen saajiin kuu-
luu lapsia. Aviomiesten yli-
kuolevuutta aviovaimoihin
ndhden se mittaa siind tapa-
uksessa, ettd perhe-eldkkeen
saajana on pelkdstiidn leski.

T}r6}cyvyf tdmyys el iikke e n s aa-
jien m66rd ilmentdd tydvoi-
maan kuuluneen vdeston pit-
kiiaikaista, t5r6nteon ehkdise-
vdd sairastavuutta.

Ty6tt6myyseldkkeen saajien
lukum65r5 puolestaan heijas-
taa 60-64 - vuotiaan ty6voi-
man pitkdaikaistyott6myyttii.

Sukupolvenvaihdos- ja luopu-
miseldkkeiden mddrd on osoi-
tin viljelijAn halusta lopettaa

Eliikelaji

Vanhuus
T)6lqrvytt6myys
Perhe
T!6ttornyys
Luopuminen tilasta
Rintamapalvelu

Kaikki

Lukum66rd h

881 075

4BB 448
236 032
1BB 655
61 790
4t 172

2 45r

55
27
2L

5
0

Havaitaan, ettd elikeraken-
teeltaan vanhuuseldkevaltai-
sirnpia kuntia on Ahvenan-
maalla ja liintisessii saaristos-
sa. Ndiden kuntien vSestd on
melko itikiistii, mikd on omi-
aan selittdmddn eldkeraken-
teen vanhuusvoittoisuutta.
Voidaan my6s arvella, ettd
tydn olosuhteilla (maanvilje-
lys ja kalastus useinkin toisiin-
sa liittyneind) ei ole ennenai-
kaiselle elEkkeelle siirfymi-
seen sysid'vdd vaikutusta.

Taulu 2. Vanhuuseldkkeen
saajat kaikista eldkkeensaajis-
ta suurissa kaupungeissa
vuonna 1990,%.

Helsinki 65
T[rrku 58
Tampere 57
Espoo 56
Vantaa 47

T\rnnettua on, ettd Helsinki on
vdestoltiiiin ikiiiintymdssd ja
niin muodoin sielld vanhuus-
elSkkeensaajien osuus kai-
kista eliikkeensaajista oli suu-
rempi kuin muissa tarkaste.
lun kohteina olleissa kaupun-
geissa.

T\rrun, Tarnpereen ja Espoon
eldkerakenteet eivdt vanhuus-
el5kkeiden osalta kovinkaan
olennaisesti poikkea toisis-
taan. Ylldttdvdd on Espoon sa-
mankaltaisuus kahden van-
han teollisuuskaupungin
kanssa.

Vantaa poikkeaa selvdsti Es-
poosta. Siellii 47 prosenttia
eliikkeensaajista sai eldkettd
vanhuuden perusteella, kun
taas Espoossa mainittu osuus
oli 56 prosenttia. Ero johtunee
ty6ssd kAyviin vdest6n erilai-
sesta rakenteesta. Vantaan
ty6voimasta suurempi osa
kiiy tyossii, jossa ennenaikai-
selle el6kkeelle siirtyminen on
todenndkoisernp?iii, ja nAin
myos eldkekannan vanhuus-
pitoisuus on sielld vdhdisem-
pi.

Tyolqrvytt6rnyys-
eliikkeiden osuus
Kun henkildn ty6kyky sairau-
den vuoksi ei endd vastaa ty6n
asettamia vaatimuksia, puhu-
taan ty6kyvytt6myydest5,
T!6kyvytt6m14/s on suhteelli-
nen kdsite siind mielessS, ettd
sairauden heikentdmdd ty6ky-
kyii on aina verrattava siihen
tyoh6n, jota henkil6 ontehnyt.
Tdssi selvityksessii luetaan
ty6kyvytt6 myysel6kkeisiin
yksilolliset varhaiselikkeet.

Taulu 1. T!6eliikkeensaajat eliikelajin rnukaan luonna 1990

100

tyonteko ennen eliikeikiiii. Il-
rneisesti se on t5r6n rasitta-
vuuden mittari.

Vanhuuseld,kkeiden mddrd il-
mentdd tietynlaista kykyii sel-
vitii tyoitin ohi ainakin hengis-
s5. fos kaikki eldkkeet olisivat
vanhuuseldkkeitd, niin se v6-
esto, josta eldLkkeensaajat ovat
lSht6isin, olisi selvinnyt il-
man suurempia vaikeuksia
t5rossSoloajastaan.

Eliikelajijakauma on riippu-
vainen edell2i mainittujen te-
kij6iden lisiiksi hyvin voimak-
kaasti myos eldkevakuutetun
viest6n ikiirakenteesta. |os
el6kei6n td5rttdneiden osuus
on pieni, on my6s vanhuus-
eldkkeensaajien osuus pieni.

Seuraavassa esitellSdn el6ke
lajijakautuman kunnittaisia
eroja. Kiinnostuksen kohtee-
na ovat d'd'riarvokunnat eli ne,jotka ovat tietyn eldkelaji-
osuuden suhteen 5drip55ss6.

Vanhuuseldkkeiden
osuus
Kuntien viiliset erot vanhuus-
eldkkeen saajien osuudessa
ovat suuret. Neljdssd kunnas-
sa (Kokar, Kurnlinge, Briind6,
Eckerd) elSkkeensaajista 80
prosenttia sai eldkettd van-
huuseldkkeend. Kahdeksassa
kunnassa (Sund, Ini6, Virdo,
Maksamaa, Houtskari, Lem-
land, Vdstanfjerd, F6gl6) mai-
nittu osuus oli 75 - 78 prosent-
tia.

o
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Taulu 5. Kunnat, joissa ty6ky- ta eldkkeensaajista oli suurim-
vytt6myyseldkkeen saajien millaan,ovatvaltaosaltaanpe-
osuus kaikista eldkkeensaajis- rinteisii teollisuuspaikkakun-
ta wuonna 1ee0 ori suurin' %' 

;TrH"siYr"iI#$ouT*B*'i:
Taivalkoski
Kempele
Oulunsalo
Rautavaara
SodankylS

Yli 55 prosenttia elSkkeensaa-
jista sai elAkettii tyokJryyttG
myyden perusteella myos
seuraavissa kunnissa: Kuiva-
niemi, Haukipudas, Eno, Kaa-
vi, Raahe, Kinnula, Posio, Puo.
lanka, Vantaa, Sotkarno, $h6-jiirvi, Kivijtirvi, Utajfirvi, Kii-
minki, Simo ja Kiihtelysvaara.
Luetellut kunnat ovat p66asi-
assa pohjoisen ja koillisen
Suomen pinta-alaltaan suu-
ria, metsdisiii ja metsdty6pi-
toisia kuntia.

T!6lq;vytt6myyseldkevaltaisirn-
piin kuntiin kuuluu my6s te
ollisuuskaupunki Raahe. Ou-
lun yrnpdryskunnat Kempele,
Oulunsalo ja Haukipudas se
ka Helsingin rajanaapuri
Vantaa ovat ty6lqrvytt6myys-
eldkkeen saajien osuuden
suhteen kuntien kdrkijoukos-
sa.

Kaupunkien naapuruskun-
nat ovat yleensii vdestoltddn
nuoria ja niissd on useinkin
runsaasti teollisia ty6paikko-
ja. Tiimii on orniaan selittd-
mdiin tydlqrvynomyyseliik-
keiden runsautta eldkekan-
nassa.

T!6ttornyys-
eldkkeiden osuus
Ikiiiintyneiden ty6ntekij 6iden
pitkddn kestiineet $r6nsaanti-
vaikeudet ilmenevdt ty6tt6-
myyseliikkeen saajien mdd-
rdn runsautena. 55 kunnassa
ty6tt6myyselSkkeen saajien
osuus kaikista elSkkeensaajis-
ta oli yli 10 prosenttia.

Taulu 4. Kunnat, joissa tyottG
myyselikkeen saajien osuus
kaikista elSkkeensaajista
vLronna 1990 oli suurin, %.

Viiala 16
Luoto 15
Kemi 15
Enonteki6 14
Forssa 14
Pello L4
Pietarsaari 14
Pori L4
Rauman mlk L4
Lllvila L4
Adnekoski L4

Kunnat, joissa tydtt6myys-
elSkkeen saajien osuus kaikis-

2B

tekion kunta luoteisessa Lapis-
sa.

T!6ttomyyseldkkeiden osalta
on vield todettava, etti viides-
sd Ahvenanmaan kunnassa ei
ollut ainuttakaan tyott6myys-
eldkkeen saajaa.

Luopurnisel6kkeet
Tdssii esityksessd kutsutaan
sukupolvenvaihdos- ja luopu-
miseldkkeitd yhteiselld nimel-
l5 luopurniseldkkeet.

Luopumiseldkkeen saajien
osuus kaikista eldkkeensaajis-
ta tietyssd kunnassa on tieten-
kin riippuvainen kyseisen
kunnan elinkeinorakenteesta.

Maataloudesta luopuminen
eldkkeen perusteena oli ylei-
sin Saaren kunnassa. Maini-
tussa kunnassa 20 prosenttia
elSkkeensaajista sai luopu-
rniseldkettd.

Merkittdvind elikeperustee-
na (15-19 prosentin osuudella)
maataloudesta luopuminen
oli my6s seuraavissa Vaasan
liiiinin kunnissa : T6ys6, Soini,
Toholampi, Lehtimdki, Karijo-
ki, Kuortane, Perho ja Kortes-
jiirvi. My6s Pohjois-Karjalan
liiiinin kunnissa (Viirtsilii, Val-
timo, Polvijiirwi, Kitee, Juuka,
Kiihtelysvaara), Kuopion ldd-
nin kunnissa (Varpaisjdrvi,
Kiuruvesi, Tervo, Pielavesi
Vieremd) sekS Oulun liifinin
kunnissa (Pulkkila, Rantsila,
Merijdrvi, Kestild, Sievi, Uta-jiiwi, Siikajoki, Tlrniivii, S-
hiintii) oli maataloudesta luo-
puminen merkittiivi eliikepe
ruste.

Uudenmaan ja Lapin lAdnissii
ei ollut ainoatakaan kuntaa,jossa luopumiseldkkeiden
merkitys olisi ollut huomatta-
va. Samoin oli asianlaita my6s
Ahvenanmaan lSiinissd. Muis-
sa liidneissii oli joitakin yksit-
tiiisiii mainitun kaltaisia kun-
tia.

Neynee silt6, etti luopumis-
elAkkeiden merkit5rs on suu-
rin syjdisissd kunnissa, joissa
maatalouden edellytykset
ovat huonohkot.

Perheeliikkeen saajat
Perhe.eldkkeen saajien osuus
kunnan eliikkeensaajista oli
29 prosenttia Outokummus-
sa. My6s Kolarissa, Dragsfjdr-
diss6, Raahessa, Harjavallassa,

Pelkosenniemellii, Imatralla,
Suolahdessa, Inarissa, Pyhtin-
niillii ja Valtimolla yli neljiin-
nes saajista sai eldkettd perhe.
eliikesddnndsten perusteella.

Mielenkiintoista on todeta, et-
tii suurin osa ndistd kunnista
on tehtaan tai kaivoksen ym-
pdrille muotoutuneita yhdys-
kuntia. Voitaneen ajatella, et-
td tehdas- tai kaivost;r6 on ol-
lut omiaan lisiiiimdiin perhe-
eliikkeiden osuutta eldkekan-
nassa.

VeteraanielSkkeet
Edellii todettiin rintamavete.
raanien varhaiseldkkeiden vti-
hdinen lukum66rii. Vain kah-
dessa kunnassa tdt6 eldkettd
saavien osuus kaikista elik-
keensaajista ylitti yhden pro.
sentin. Suurin osuus oli Kau-
niaisissa. Tdssd kunnassa 1,7
prosenttia kaikista saajista sai
elSkett6 ennen varsinaista el6-
keikdd rintarnapalvelun pe-
rusteella. Kaikkiaan 145 kun-
nassa ei ollut ainoatakaan rin-
tamaveteraanien varhaiseldk-
keen saajaa. Lisiiksi voidaan
todeta, ettd Ahvenanmaan
maakuntaan ei maksettu aino
atakaan elSkettd rintamapal-
velun perusteella.

Yhteenveto
Eliikerakenteen kunnittainen
vaihtelu on suuri. Vaikka eld-
kevakuutetun viiest6n ikdja-
kauma melkoisessa mddrin
vaikuttaa rnyos eld'kerakentee.
seen, on ddriarvokuntien yh-
teisid ominaisuuksia tarkaste-
lernalla l6ytlmyt elikevakuu-
tettuun vdestdon liittyvii omi-
naisuuksia, joilla on merki-
tystd eldkelajijakauman muo
touturnisessa.

Vanhuuseldkkeiden suhteelli-
nen lukuisuus on suurimmil-
laan perinteisiin elinkeinoi-
hin (maatalous ja kalastus) pi-
tiiytyvissii saaristokunnissa.

Ty6kyvytt6myys eldkkeiden
osuus on suurin metsdisissd,
metsAty6pitoisissa kunnissa
seki teollisuusty6valtaisissa
kunnissa.

[6tt6myyseliikkeiden merki-
t5rs eldkeetuina on huomatta-
vin erdissd teollisuuskunnis-
sa.

Perheeldkkeiden merkitys on
huomattava varsinkin yhden
tehtaan tai kaivoksen ympiiril-
le kasvaneissa kunnissa.

Luopumiseliikkeiden suhteel-
linen useus on suurin syrjiii-
sissd, viljelyolosuhteiltaan
useinkin heikoissa kunnissa.

RAIMO KARPPINEN
Eldh.eturuakeshuhsen

ttLastc>ososton
ruthiia
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Alkuasetelrna Ilrnari-
sen perustarniselle ei
ollut helppo. Esikuvia
ei ollut, ja toisaalta
ep6iltiin koko tyoelii-
kej drj estelmdn pystys-
sd pysl.rnistd. Tdnian
30 huikean kehityk-
sen l.uotta rnyohem-
min voirnrne kuiten-
kin j iilkiviisauden var-
rnuudella sanoa, ettd
kaikilla ponnisteluilla
on ollut merkitystd,
niin Ilrnariselle kuin
koko suornalaiselle so-
siaalitunralle.

Merkittdvdd ei aina ole vuosi-
en m65rd vaan niiden laatu.
Sama pdtee 30-vuotiaaseen
tydeliikej iirjestelmddmmekin.
Suomalainen el6kejdrjestel-
mi on Ilmarisen toimitusjoh-
taja Kari Pur on mukaan perus-
piirteiltdiin terve j a kilp ailuky-
Iqrinen ja monessa suhteessa
tehokkaampi ja taloudelli-
sempi kuin useimpien mui-
den maiden elAkejdrjestelmdt.

T!6ntekijiiin eldkelaki TEL
sdddettiin eduskunta-aloit-
teen pohjalta 8.7.1961. T!6elti-
kejiirjestelmdn hoito uskottiin
yksityisten tyoeldkevakuutus-
yhti6iden hoitoon, ja niin
my6s Ilmarinen s5mtyi saman
vuoden joulukuun 14. piiivii-
nii.

Nimensd Ilmarinen peri Kar-
jalasta: Pohjolan \rtiiryhtionii
Viipurissa oli toiminut Tapa-
turmavakuutusosakeyhtid Il-
marinen, jonka kalevalainen
nimi oli sodan seurauksena
jtitinyt ilman omistajaa.

Maan suurimmat vahinkova-
kuutusyhti6t, Pohjola ja Sam-
po, sekii suurimmat henkiva-
kuutusyhtidt, Suomi ja Sala-
ma, yhdistivdt voimansa ja
perustivat Ilmarisen. Hieman
mydhemmin yhteistoiminta-
yhti6inii mukaan tulivat H6-
meen Vakuutus, Kauppiaitten
Keskiniinen, Louhi, Maaseu-
tu, Turva ja Varma.

Ilmarisen toirninnan kii5mnis-
ti vSliaikaisena toimitusjohta-
jana llmart Ketola. Alkuvuosi-
en keskeiseksi hahmoksi nou-
si kuitenkin koko ty6elSke-
jdrjestelmiin isii ja kehittiijii,
Tetao Pentihainea, joka toimi
Ilmarisen toimitusjohtajana
maaliskuusta L962 vuoteen
1977 saakka. Pentikdisen jdd-
tyd eliikkeelle toimitusjohta-
jan tehtivit sai Juhani Salmi-
nen. Vuoden 1991 alusta Ilma-
rinen siirtyi Kari Puron aika-
kauteen.

Pentikdinen on todennut Il-
marisen alkuaikojen olleen

Ilmaris ell a on koko m aan hat t a-
ua pah.tehnerkosto. ULa Seppo
nen pah.rclee astakh.atta aahuu-
tus- ja eliiheostoissa Ruoholah-
de ssa sij attsets an piicihonttorin
osiahasp alu eluto imisto s s a.
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"rytiniiii ja rdiskett6". Kaikki
oli aloitettava tyhjiistii, eikii
esikuvia ollut: organisaatio oli
suunniteltava, markkinointi-
kanavat luotava ja toiminta
saatava kdyntiin. Aikaa oli
niukasti, silld ensimmiiiset
kuukaudet tulisivat ratkaise-
maan Ilrnarisen suuruuden
tai pienuuden lopullisesti.

Muutamassa kuukaudessa Il-
rnarisesta tuli maan suurin
el6keyhti6 40 prosentin mark-
kinaosuudella. Sarnmon ir-
tauduttua Ilmarisesta vuoden
1983 lopulla markkinaosuus
pieneni. Uudeksi Ilmarisen
osakkaaksi tuli A-Vakuutus.
Yhteisty6n piiiittyminen Sam-
mon kanssateki samalla Ilma-
risesta Pohjolan t5rt2iryhti6n.
Nylgrisin Ilmarinen hallitsee
noin kolmannesta TELmark-
kinoista.

Kattava
palveluverkosto
Ilmarisella on kdyt6ssd koko
maan kattava palveluverkosto
- 190 palvelupistettii eri puolil-
la maata, liihellii asiakasta. I1-
marisen palvelupisteind toi-
mivat osakasyhti6iden - Poh-
jola-yhti6iden, A-Vakuutuk-
sen, Hdmeen Vakuutuksen ja
T\rrwan konttorit. My6s palve-
lua on kehitetty yhd lShem-
mdksi asiakasta uudistamalla
markkinointiorganis aatiota
ja kouluttamalla niin kentdn
viikeii kuin omaa henkil6st6ii-
kin.

Kokonaisvaltainen asia-
kaspalvelu ja asiakasliiht6i-
nen toimintatapa ovat 1970-
luvun lopulla synt5meitii sana-
pareja. Niiden toteuttaminen
on vaihdellut, mutta idea on
siiilynyt sitkedsti organis aatio
koukeroista huolimatta.

Tieto- ja palveluyhteiskunnas-
sa osaaminen ja ammattitaito
ovat yrityksen tdrkeimmdt te
hokkuustekijet. Neite asiansa
osaavia, ammattitaitoisia ih-
misii on tdlld hetkelld Ilmari-
sen palveluksessa noin 520.
Mddrd kasvoi vuoden alussa
yli 30 uudella toimihenkil6lld,
kun Tietokonepalvelusta siir-
\ri osasto Ilmarisen henkilo-
vahvuuteen. Henkil6ston am-
mattitaitoa vaalitaan ja kehi-

tetdSn j atkuvalla koulutuksel-
la. Ilman jatkuvaa esimerkiksi
lainmuutosten opiskelua pu-
toaisikin nylgrvauhtia kehitty-
viistii tydyhteisostd melko no-
peasti kirryiltii.

fietotekniikka
asiakaspalvelun
tukena
Koko olemassaolonsa ajan on
Ilmarinen hyodyntiinyt tieto-
tekniikkaa toimintansa pa-
rantarniseksi. Koska tietotek-
niikalla turvataan yhti6n pe-
rustoimintojen hoito, on atk-
jdrjestelmit pidettiivd jatku-
vasti muun toirninnan rnuu-
tosten tasalla. Tietotekniikan
monipuolisesta kehittiimises-
td joudutaan huolehtirnaan
my6s sellaisina aikoina, jol-
loin uhrattavat panostukset
harkitaan tavallistakin tar-
kernrnin. Tavoitteena on en-
tistd taloudellisempi toirnin-
ta.

Tietotekniikan avulla on voitu
tehostaa Ilmarisen asiakaspal-
velua merkittivdsti. Muuta-
mien asiakkaiden kanssa kiiy-
d56n vuoropuhelua tietojen-
kdsittelyverkkojen kautta jo
nyt. Myos kuvankdsittely te-
kee tuloaan.

Yhtenii esimerkkind tietotek-
niikan mahdollisuuksista
mainittakoon reaaliaikainen
eliikkeiden ennakkolaskenta-
jdrjestelmS, ELENA, jonka
avulla voidaan laskea Ilmari-
sess a vakuutettujen ty6suhtei-
den ja yritt?ijiitoimintojen
osalta eri elSkevaihtoehtoja,
my6s lisdeldkkeitd. Elenan
avulla voidaan tuottaa my6s
suuria laskelmaerid helposti
ja nopeasti. Viime vuonna Il-
marinen liihetti ennakkolas-
kelman noin 55 000 vakuutus-
asiakkaalleen.

Ilrnarinen panostaa
kuntoutukseen
Viime vuoden lokakuussa tuli
voimaan uusi kuntoutuslain-
s66diint6. $oeliikeyhti6ille
uudistus merkitsi sitii, ettii nii-
den on aina ty6kyvytt6myys-
el6kehakemusta kdsitelles-
s65n selwitettiivii hakijan kun-
toutusmahdollisuudet ja oh-

jattava hinet tarpeen mukaan
kuntoutukseen.

Uudistus on lisiinn5rt kuntou-
tuspalvelujen kysyntdii Ilma-
risessa. LisdiinQrneeseen ky-
syntddn Ilmarinen on vastan-
nut muun muassa palkkaa-
malla kuntoutusesittelijdn.
Tdnii keviitinii kiiynnistyv6t
myos kuntoutusaiheiset tilai-
suudet asiakasyritysten hen-
kil6st6hallinnolle ja tyoter-
veyshuollolle. Syksyll6 Ilmari-
nen aloittaa kuntotusaiheis-
ten tilaisuuksien jdrjestdmi-
sen myos asiakasyritystensd
tyontekijoille.

My6s oman henkil6kunnan
kunnosta Ilmarinen pittiii
huolta. Viirne kevS6nd henki-
l6stolle jiirjestetty kuntotem-
paus saa jatkoa tdndkin vuon-
na. Lisiiksi projektiryhmd
suunnittelee vuodelle 1993
kokonaiskuntoa kohottavaa
karnpanjaa, jonka tavoitteena
on sekii antaa tietoa ettii ta4'o-
ta mahdollisuuksia hyvdn ko-
konaiskunnon saarniseksi.

Kuntoa on ilmarislaisilla
rnahdollisuus kohottaa my6s
henkil6kunnan kerhon mitd
moninaisemmissa toimin-
noissa, joita eri jaostot vetSvtit.
Kerhon toiminnalle on joh-
don henkinen ja rahallinen
tuki.

Asiakkaille tietoa mo.
nen kanavan kautta
Ilmarisella on laaja esitevali-
koirna, josta ldybyy tietoa va-
kuutusten jdrjestdmisestd ja
hoidosta el5kepuolen asioihin
ja kuntoutukseen. Vakuutuk-
senottajille ja kentdn viielle
tehdddn lisiiksi omat julkai-
sunsa, joissa kerrotaan ajan-
kohtaisista eldketurvaan liit-
tyuistii asioista, lainmuutok-
sista yms.

Ilmarinen pitiiii yhteyttd asi
akkaisiinsa jdrjestdmdllS usei-
ta tilaisuuksia eri puolella
Suomea muun muaisa TEL
pdivid asiakasyritystensd el6-
kevakuutusasioita hoitaville
henkil6ille.

T!6eliiketiedon vtilittiijinii
palvelee myos neljii alueellista
neuvottelukuntaa, joiden tar-
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koituksena on lisdti vuorovai-
kutusta Ilrnarisen ja asiakas-
kunnan vtilillii maakunnissa.
Kussakin neuvottelukunnas-
sa on viisi ty6ntekijiipuolen ja
viisi tydnantaj apuolen edusta-
jaa.

Ilmarisen toiminnassa ovat
eri sidosryhmdt muutenkin
monin tavoin mukana. Asiak-
kaat ja ty6markkinajtirjest6t
ovat vahvasti edustettuina
sekii yhti6n hallinnossa ettd
eri neuvottelukunnissa,

Vastaavasti Ilmarisen asian-
tuntijat ovat valtakunnallisis-
sa tyoryhmissii kehittdmdssd
Suomen sosiaaliturvaa ja tyG
eldkejdrjestelmid.

Ilmarinen
numeroina
Eldketurva on vuosien kulues-
sa tullut yhd kattavammaksi,
samoin eliikkeiden taso on
ajan rnukana kohonnut. Ndin
myos se mddrd, jonka Ilmari-
nen maksaa elikkeini el6k-
keensaajille vuosittain, on
kasvanut tasaisesti ja on jo lii-

hes 5 miljardia markkaa. El6-
kettii Ilmarinen maksaa lShes
150 000 eldkkeensaajalle.

Ilmarisen liikevaihto oli vii-
me vuonna 8,5 miljardia
markkaa. Liikevaihdosta oli-
vat vakuutusmaksutulot 6,1
miljardia ja sijoitusten tuotot
2,4 miljardia markkaa. TEL-
vakuutettuja Ilmarisessa oli
runsaat 300 000ja YELvakuu-
tettuja noin 55 000. Vakuutuk-
sia oli Ilmarisessa viime vuo-
den lopussa runsaat BB 000
kappaletta.

Sijoitusten tuotoilla pysQrtdiin
kattamaan kasvava osuus vas-
taisista eldkevelvoitteista.
Tloeldkevakuutuksen sijoi-
tustoirninnan yhtenii piiape-
riaatteena on elinkeinoelS-
rndn rahoittaminen. Ilmari-
sen sijoitustoiminnan paino-
piste on lainoissa; vakuutus-
maksulainojen osuus sijoitus-
toiminnasta on noin 55 pro-
senttia ja sijoituslainojen 21
prosenttia. Ilmarisen sijoitus-
ornaisuus on noin 25 miljar-
dia markkaa.

Uhkat ja haasteet
|iirkkyyk6 suomalainen ansio-
sidonnainen eldketurva? Riit-
tdvdtk6 rahat suurten ikiiluok-
kien elSkkeisiin? Miten lama
puree eldkevakuutusta? Eld-
keasiat ovat viihtyneet viime
aikoina tiuhaan uutisotsikois-
sa.

Toirnitusjohtaja Kari Puro on
optimistinen tulevaisuuden
suhteen ja uskoo, ettd perus-
teet kestdvdt ja annetut eliike-
lupaukset pitiiviit. fotta etui-
hin ei tarvitsisi puuttua, se
kuitenkin Puron mukaan
edellyttiiii muun muassa ih-
mistd eliikkeelle tyontdvien
tekij6iden heikentiimist6 s ekd
panostuksia niin ennalta eh-
kdisevddn ty6terveydenhuol-
toon kuin kuntoutustoimin-
taankin.

Keinoja varhaiseliikkeelle siir-
$rrnisen hillitsemiseksi pohti
Puron vetiirnii Eldkekornitea
-90, joka jiitti mietint6nsd sosi-
aali- ja terveysministerille vii-
me vuoden lopulla.

RAILI OKSA
Elrikeu akuuttts o s akeghtii)

Ilmarisen
tiedotustoimittaja

Mtkroluokka on hA-
utinii apuna tietoteh-
niihan opiskelussa.
Mtlla Paldn upostaa
Maarit Kaireniustaja Hannele Postia
osiakirjan laatimi-
s e s s a uutlella tehstin-
h.iisitt ely ohj elma\a.
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PAI KALLI S KO NTTO RE I STA
aa aa

].KS ILO LLI STA PALVE LUA
aa

PIEI\{trLLAVAIVALLA

ElSkevakuutusyhtiot
ovat rrrnsaan wuoden
ajan voineet antaa
ETK:n rekisteristd tu-
lostetun elfikeotteen
tyontekij iille tai yrittii-
j 6lle suoraan paikallis-
konttoristaan. Saadut
kokemukset ovat oI-
leet rohkaisevia. Sa-
rnalla on ilmennyt,
ettd uusi neuvonta-
palvelu on rnyds vaati-
vaa. Uusi palvelurnuo-
to on kiiy.tossti jo yli
2 0 0 paikalliskonttoris-
sa.

Yhteyksien avaaminen k55m-
nistyi kevdttalvella 1991. Ku-
kin eliikelaitos avasi yhteydet,
koulutti ja tiedotti omaan tatr-
tiinsa. Vuoden 1991 lopussa
yhteys oli 177 paikalliskontto-
riin ja maaliskuun lopussa yh-
teys oli 222:een elijokatoiseen
konttoriin noin 170 paikka-
kunnalla. Paikkakunnat ja-
kautuvat melko tasaisesti yli
koko maan. ETK:n rekisterin
kiiytt6oikeus on tdlli hetkelld
yli 400 paikallistason asiakas-
palvelijalla.

Palvelu
Asiakas saa henkil6llisyytensd
todistettuaan eldkeotteen, jos-
ta ilmenee ty6historia ja sen
perusteella arvioitu eldkkeen
mii6rii. Tiedot ovat samat
kuin, mitA ne ovat tiedustelu-
kortilla pyydettdvissd ja au-
tomaattisen otepalvelun kaut-
ta annettavissa otteissa.

Eldkearvio on prosenttimii-
riinen tai markkamSSrdinen
asiakkaan tydskentelytilan-
teesta tai eliikelaitoksen kiiyt-
tiimistii laskentaohjelmasta
riippuen. Eldkelaitos voi kiyt-
t66 itse rakentamaansa las-
kentaohjelmaa tai kelrftee
suoraan ETK:n laskentaohjel-
maa.

Ote on ktiytiivii pyytdmiissd
henkil6kohtaisesti. Toisen
puolesta otteen voi saada vain
valtakirjalla. Otteen antopdi-
vii jiiii rekisteriin ja tulostuu
tiedoksi seuraavalle otteelle
vaikka vuosienkin kuluttua.
Otteen tiedot perustuvat
ETK:n rekisteritietoihin, joita
eliikelaitos saattaa vield tdy-
dentdd jatkuvan tyosuhteen
tai yritttijiitoiminnan palkka-
tiedoilla.

Palvelun keyfto
Uutta palvelumuotoa on kdy-
tett5r tasaisena virtana, mutta
ei kuitenkaan aivan ennakoi-
dussa miiiirin. Asiakkaista
noin puolet on kdynyt selvittd-
mdssd ty6skentelytietojaan ja
noin puolet arvioittamassa

eldkkeensi m66r65.

Viime vuonna asiakkaista 29
prosenttia oli alle 40-vuotiaita,
64 prosenttia ikiiviililtii 40-54
ja 1 7 prosenttia nditd vanhem-
pia. Nuorimmassa ikiiryhrniis-
sd eldkkeen mddrdn selvittii-
rnistarve oli keski-ikdisten
ryhmddn ndhden suhteellises-
ti jonkin veruan yleisempiiii.
Havaittavissa on my6s, ettii 60
vuotta tdyttiineiden joukossa
eldkkeen miidrdn tietdrnisen
suhteellinen tarve taas kasvoi.

Kustannus-
vaikutukset
Palvelumuodon kdynnistd-
miskulut ovat jii2ineet kokojdrjestelmdssd pieniksi.
Kdynnistiimiskulujen vaati-
maton taso on ollut mahdol-
lista, kun on kiiytetty hyvtiksi
ennestdin olevia ohjelmistoja
ja laitteita. Koulutuksen kulut
eivlt myoskdin ole olleet suu-
ret. Voidaan sanoa, etti pieni
lisdpanostus koulutukseen
voisi jopa olla paikallaan.

Palvelun vastaanotto
Asiakkaiden kannalta uusi
palvelumuoto tarjoaa miellyt-
tdvdn lisdn asioiden hoitoon.
Tdrnd on esimerkiksi ilmen-
nyt joidenkin asiakkaiden
odotuksista. Odotusten kasva-
essa korostuu my6s eldkeneu-
vojan rooli. Silloin tdlloin
saattaa tulla vastaan my6s
hieman vaikeampia tai rnuu-
toin poikkeuksellisempia ta-
pauksia vastaan. Ndiden hoi-
taminen paikallisella tasolla
ei ole aina mahdollista, vaan
apua joudutaan hakernaan
pdiikonttorista.

Tiill ainen siir$rme palveluket-
jussa on aina vdhin pulrnallis-
ta. fos siirtymd onnistutaan
tekemiiiin hyvin ja selittii-
mddn SrmmdrrettSvdlld taval-
la asiakkaalle, jtiiiviit rnahdol-
liset haitatkin olernattomiksi.
Oikeastaan olisikin mdiiritie.
toisesti pyrittdvd selvitti-
mddn, rnitkd asiat sitten kui-

tenkin kuuluvat pSdkonttoris-
sa hoidettaviin asioihin. Kuu-
leman mukaan onnistuneita-
kin ratkaisuja on osattu tehdd.
Osa poikkeuksellisista tapauk-
sista on mahdollista havaita jo
automaattisen tietojenkdsit-
telyn vaiheessa, jolloin asia-
kaspalvelijaa voidaan jo ot-
teen kisittel5rtiedoissa ohjata
oikeaan menettel5rtapaan.

Palvelurnuodon erddnd mer-
kittdvdnd etuna voidaan pitdii
sit6, ettd asiakas voi heti pai-
kanpiiiillii saada yksil6tietoi-
hin perustuvaa henkil6koh-
taista opastusta. Palvelumuo.
toon liittyy toinenkin ylivoi-
mainen etu nimittiiin nopeus.
Ei ole harrinaista, ettd kiireel-
lisissd tapauksissa esimerkik-
si ETK ilmoittaa asiakkaalle,
rnissi on liihin konttori, josta
otteen voi hakea.
Tietoliikenneyhteyksissd ei
ole ollut sanottavia vaikeuk-
sia. Tietosuojaongelmia ei ole
esiintynyt.

Kehittiirninen
Palvelumuodon kehittdmi-
seksi ei liihitulevaisuudessa
ole odotettawissa rnerkittdvid
toimia. Palvelua tarjoavien
konttorien mddrii tulee var-
masti viel6 kasvamaan. Eliike
otteen sisdltdon on odotetta-
vissa vain sellaisia muutoksia,
jotka tehddSn yleisen kehittS-
misen nirnissd. ETK:n lasken-
taohjelrna esirnerkiksi kehit-
tyy siten, ettd el6ke voidaan
arvioida asiakkaan ilmoitta-
rnien palkkatietojen perus-
teella.

Palvelu toimii vield koernie
lessd' ainakin ensi wuoden
ajan. Tiimiin jdlkeen kootaan
lopulliset kokernukset, joiden
perusteella piidtetiidn jatkos-
ta.

HANNU RAMBERG
Eliihettn'u ohe shuhs en

u akt tutust ehrtinen o s astorl
apulais o s ost op riiillihkb
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HALLITUKSEN
SNNSTOOHJELMA
TVOTUqKKEIDEN

KIMPUSSA
Hallituksen huhtikuun alussa
antamassa sidst6ohjelrnassa
el6kepoliittisiksi toimenpi-
teiksi ehdotetaan, ett6 vuoden
1993 alusta lukien uusiin jul-
kisiin palvelussuhteisiin so.
velletaan TEL:n tasoista el6ke.
turvaa. ]iirjestelmii on tarkoi-
tus ulottaa asteittain myos ny-
lgrisiin palvelussuhteisiin.

Lisdksi hallitus esittdti, et-
te varhaiselSkejdrjestelmiS
muutetaan Eldkekomitea
90:n ehdotusten pohjalta. Yk-
sityisen ja julkisen puolen yk-
silollisen varhaiseliikkeen
alaikdraja nostetaan asteit-
tain 60 vuoteen ja osa-aika-
eldkkeen iktiraja lasketaan
my6s yksityiselli sektorilla 58
vuoteen.

El6kkeiden rn6Srdytyrnistd
esitetiiin muutettavaksi si-
ten, ettd eldkkeen kertymd on
55 prosenttia eldkepalkan
12 000 markkaa kuukaudessa
ylittiiviiltii osalta. Muutos kos-
kisi ensi vuodesta lukien seki
yksityisen ettd julkisen puo-
len uusia tyG ja palvelussuh-
teita, Toirnenpiteen uskotaan
tasaavan suuria el6kkeit6.

Sotilaselikejdrj,
tetaan tehdyn
pohjalta.

estelmd uudis-
valrnistelun

Lisiiksi sddst6ohjelmassa eh-
dotetaan julkisen sektorin me
noj en hillitsemiseksi eldkepal-
kan ja ty6eldkeindeksin las-
kentaperustetta muutettavak-
si siten, ettdLvuonna 1993 k6yt-
t6dnotettavaa vakuutetun
tyoelSkevakuutusmaksua ei
lueta palkaksi. Muutos vdhen-
tdisi ndiden etuuksien indek-
sikorotuksia vuoden 1994
alusta lukien. !

ENTTIETOA NUMEROINA 1 991
.KORTTI ON ILMESTYNYT

Eleiketietoa numeroina 1991 -kortti on ilmestynyt. Kortti sisdl-
tiiA keskeisiti tietoja tyoelSkkeistii, sosiaalimenoista, kansantalo
udesta ja vdest6std. Vuoden 1991 vakuutusmaksutulo ja
-meno sekivastuuvelka on siind arvioitu. Myos luottovakuutus-
ta koskevia lukuja l6yfyy kortista.

Kortissa on myos tietoja keskimiiiiriiisistd kuukausieldkkeistii
lakikohtaisesti. Mukana on esimerkkejd kokonaiseldkkeest?i.

Korttia voi tilata maksutta Eldketurvakeskuksen postittamosta.

ETAKETUEV\KESKIJSTXT

ETAKETIEIOA
NIJATEEO]\A

illf ilXf[,1X1"f"'#;?f],") 2 5.3. 1 99 2
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Valtiovarainministerion Kansalaisen kasikirja

KAIKKI YKSISSA KANSISSA
Yleiseen
tietoverkl<oon

nimenomaan, ettdL kirjaa kiy-
tetddn rinnakkain sdhk6isen
version kanssa.

Myohemmin kidan tiedot l6y-
tyvtit siihk6isestdL tietokannas-
ta. Valtiovarainministerio va-
kuuttaa, ettd sihk6inen rrruo-
to takaa tietojen tuoreuden.
Tavoitteena on, ettd jokaisessa
postitoimipaikassa ja muussa
asioimistossa on tuore h5ryer-
kirja piiitteelld.

Levyke
ensi vuonna
Valtiovarainministeri6n ta-
voitteena on, ettd kisikirja on
vuonna 1993 levykemuodossa
kaikissa asioimistoissa. Hin-
naksi tulee muutama sata
markkaa, joten budjetin laati-
joiden on hyvii sisiillyttdd pal-
veluoppaan eri muodot han-
kintoihin.

-Kansalaisen kSsikirjan toimi-
tusperiaatteena on tavallisen
ihmisen logiikka eikd hallin-
non nlk6kulma, joten toimi-
tusty6ssd on vdltetty kaavioita,
kirjan toimitussihteeri Mar-
jukka Ala-Harja kertoi. Palve.
luopasty6ryhmiin puheenjoh-
tajan, neuvottelevan virka-
miehen Marja Granlundin
mukaan erdiini kirj an rnarkki-
noinnin kohderyhmiinti viral-
listen asioimistojen lisdksi
ovat vapaaehtoisauttajat.
Luottamustehtiivddn pyrkij iin

apuvdlineeksi sopii Kansalai-
sen kdsikirja.

Kirjan toimittamisessa on eri-
koisesti paneuduttu asiasana-
hakemiston kehittdmiseen.
Hakerniston laatii konsultti ti-
laustyond. Oikeakielisyyden
tarkistaa asiantuntija. Kirja
julkaistaan neliviiriseni.

Kansalaispokkari
joka toinen vuosi
|os kSsikirja saavuttaa yleis6n,
uusi painos ilmestyy parin
wuoden viilein. Lukija voi ld-
hettdd kehittiirnisideoita ja
korjausehdotuksia kisikirjan
toimitukselle valtiovarainmi-
nisteri6n palveluhankkee.
seen. Osoite on Valtiovarain-
ministeri6, hallinnon kehit-
tdmisosasto, PL 275, 00121
Helsinki, telefax (90) t6O 3235.

Ruotsissa L27 OOO
kansalaiskirjaa
Kirjan ensirnrn6inen painos
on 15 000 kappaletta. Norjassa
on kulutettu jo 35 000 kansa-
laisen kisikirjaa. Ruotsalaiset
ovat kdyttineet palvelutietoa
jo 127 000 kirjan verran.

Kansalaisen kdsikirjan toimit-
taa Valtiovarainministeri6n
palveluhanke, rnutta sen kus-
tantaa Sanomaprint, josta kir-
jaa saa tilata jo nyt 69 markan
hintaan. Sadan kappaleen
erdssd kirjan hinta on 55 mk
kaRfaleelta. !

Ptrkho Eteltwuori

Oppa33 tiedot siirretdSn ylei- Hakernistoseen tletoverKKoon sen val-
mistuttua. TarkoituksJ;"';; konsulttityonfi

Nyt kaikkia julkisia palveluja
koskevat tiedot julkaistaan yk-
sissd kansissa kansalaisen k5-
sikirjana. Syksyllii omaan tai
asiakkaan ongelmaan tarjoaa
tietoa Valtiovarainministeri-
6n toimittarna Kansalaisen
kdsikirja 1992. Kaikki yksissii
kansissa, lupaa rnainos.

Tietoa on koottu omien alo.jensa 60 asiantuntijan voi-
min. Toirnitussihteeri Mar-
jukka Ala-Harja on joutunut
pusertamaan asian 400 si-
wuun ja muuttamaan tiedon
kansalaisen eri eliimiin tilan-
teiden ongelmiin sopivaksi.
EliikkeitA koskeva osuus on
laadittu sosiaali- ja terveysmi-
nisterioss6.

Eliirndntilanteen
mukaan
Kirjan sisiilt6 on jaoteltu 16
kappaleeseen eldmdntilan-
teen rnukaan: Lapsuus, Nuo-
ruus, Perhe, Vanhuus, Terve.
ys, Ammatti, TY6 ja koulutus,
Asuminen, Harrasteet ja va-
paa-aika, Luonto ja ympdrist6,
Raha ja omaisuus, Liikenne ja
ajoneuvot, Yksil6 ja yhteis-
kunta, Vaikuttaminen, Oike-
us ja lainkdytt6, Maasta- ja
maahanmuutto, Kriisit ja on-
nettomuudet.

Kirja
jokaiseen
asioimistoon
Kansalaisen kdsikirja on tar-
koitettu kaikkiin asioimistoi-
hin Suomessa. Se toimii asia-
kaspalvelijan ktisikirjana ja
viihdyttiiS vuoroaan odotta-
vaa asiakasta selailuaineisto-

VAKUUTUSYHTIOT
EVAT OLE

VARAUTUNEET
PAHIMPAAN

-Vakuutusyhtioiden riskit
ovat hallinnassa yksittdisten
kohteiden osalta, mutta tu-
hansia kohteita koskevaan,
monia miljardeja rnaksavaan
katastrofiin on varauduttu
vain rajallisesti, totesi Teolli-
suusvakuutuksen varatoirni-
tusjohtaja Paavo Pitkdnen
Helsingissii huhtikuun alussa
pidetyssd Riskit ja muuttuva
yhteiskunta -seminaarissa.
Pitktisen mukaan vakuutus-
yhti6t eivdt ole varautuneet
kaikkein pahirnpaan, eikd nii-
den pidd niin tehddk?idn.

lqrmmeniltd on helppo l6ytae
useita esimerkkejii siitii, mi-
ten riskit ovat muuttuneet en-
nalta arwaamattomasti. Oike
uskiiytiinnon muutokset Yh-
dysvalloissa nostivat vastuu-
vakuutusten perusteella mak-
settavat korvaukset ennen-
kuulumattomiin miiiiriin ja
tuottivat vakuutusyhti6ille
kymmenien miljardien tappi-
ot. Parhaillaan Yhdysvalloissa
kiiydiiiin vilkasta keskustelua
siit?i, kenen korvattaviksi kaa-
topaikkoihin liittyviit merkit-
tdvdt ympdristoongelmat lan-
keavat, Vakuutusyhti6itd on
kaavailtu yhdeksi maksaja-
joukoksi.

My6s asbesti on tullut vakuu-

en vakuutusyhti6t maksavat
todella suuria korvauksia.

AIDS puolestaan on nostanut
kuolevuutta myos niissi mais-
sa, joissa henkivakuutus on
hyvin yleinen. Sen vaikutuk-
set eivdt ole kuitenkaan olleet
niin suuret kuin on peliitty.
Suurkatastrofeihin
ei varauduta
Esimerkiksi ilmaston iikillis-
ten muutosten aiheuttamat
pitkiit myrslgrperiodit tai kuo-
levuuden ja sairastuvuuden
moninkertaistuminen ylittiii-
sivdt Pitkiisen mukaan Suo-
messa vahinkomenoarviot.
Myos koko kansantalouden
rornahtaminen veisi pohjan

ennalta aryaarnattornat kata-
strofit ovat niin epdtodennii-
k6isiii, ettd niihin ei ole tar-
peen varautua.

-]os tdllaisiin tilanteisiin va-
rauduttaisiin, olisi vakuutus-
yhti6iden kerdttiivii vakuu-
tuksenottajilta korkeampia
vakuutusrnaksuja. Toisaalta
tiillaiset tapahturnat koskettai-
sivat niin syvdsti koko yhteis-
kuntaa, etti vahinkotilan-
teessa olisi kdytettdvii hyvtiksi
koko kansantalouden kanto
kykye, huornautti Pitkdnen.

I

RiSkit tusyhtioille kalliiksi: vaikka vakuutusyhtioiden maksuky-
. sen kdytt66n tiedettiin liitty- vyltii.rnuuftuvalylliitriien ;:,",."XXTii'*;.Tli}i::"Xtl pitkiisen mukaan on katsottu,

PitkAsenmukaanviimevuosi- bestinvalmistajienjakaytteji- ettd tdllaiset todella suuret,
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TIEDOKSI

MELA KAMPANJOI
LUOPUMIS.
rnrrrrA

Mela ja rnaatilahallitus kam-
panjoivat luopurniseldkettd
tiimiin r,'uoden ajan. Luopu-
misel5kelaki on voimassa
vuoden loppuun. Vaikka lakia
jatkettaisiinkin, elSkettS tus-
kin voidaan wuodenvaihteen
jiilkeen my6ntdd endd eldke-
ldisille ja eliniiiksi.

rndkin on mahdollista toden-
ndk6isesti vain tdmdn vuoden
ajan.

Tfi'nd wuonna my6nnettiiviit
luopumiseldkkeet ovat elin-
ikiiisid. Jos lakia jatketaan, sen
rnukaista korvausta maksetta-
neen vastaisuudessa vain sii-
hen asti, kun joku muu eldke
alkaa.

Mela ja maatilahallitus l5het-
tivit rnaaliskuun alussa noille
20 000 eldkeldistilalle tietopa-

emrrruRVA-
KESKUS

MUKANA KESA-
TAPAHTUMISSA

Eldketurvakeskus osallistuu
tiinii kesiind ainoastaan maa-
talousnii5rttelyihin ja erikois-
tapahtumiin. Norrnaaleja
yleismessuja ei ole ETK:n oh-
jelrnassa mukana.

Ensimmdiseksi rnenni6n
SOS '92 -sosiaali- ja terveys-
alan messuille Lahteen, Lah-
den Suurhalliin 20.-22.5. 1992.

Lahden Messut jdrjestdri yh-
teisty6ssii sosiaali- ja terveys-
hallituksen kanssa terveys-
alan erikoismessut, jotka liit-
ty.vdt Lahdessa samanaikai-
sesti jdrjestettiivdAn valtakun-
nalliseen alan koulutustapah-
tumaan. Tapahtuma on tar-
koitettu sosiaali- ja terveys-

ruokaa sekd asumiseen, yrn-
ptirist66n ja vapaa-aikaan liit-
ty,vid tuotteita ja palveluja.

Suomen itsendisyyden 75-juh-
lavuoden maatalousniiy.-ttely,
Pohjanmaa 92 Osterbotten,
pidetdiin 50.7.-2.8.1992 Sein5-
joella.

Niiyttely on kaksikielinen ja
sen teemana on Terve Maa-
seutu. Maatalousniiy'ttelystd
odotetaan suurinta yleis6ta-
pahturnaa. Vastaavassa, vuon-
na 1985, jiirjestet5rssi tapahtu-
massa oli 152 000 kevijee.

Niiyttelyssd ovat rnaatalou-
teen lSheisesti liittyviit alat
laajasti edustettuina. Nriiden
lisdksi mukana ovat rnuun
muassa kiinteistoporssi, tuo-
tetori, vihannestori ja markki-
natori. Historiaakin on esilld
historiallisella osastolla.

fuuret Suornessa
-tapahturna
ulkosuornalaisille
Suomi-seura jtirjestiiii ulko-
suomalaisille Juuret Suomes-
sa -tapahturnan. Sen juhla-
viikko on 50.7.-2.8. 1992.

Piidjuhla on sunnuntaina 2.8.
Helsingin jiiiihallissa. Jiiiihal-lin sisiiiintuloaulaan rakenne-
taan tori, jonne ElSketurva-
keskus pyst5rftiiii oman palve-
Iupisteensd,. Torille yleiso pdii-
see vapaasti.

Vieraita tapahturnaan odote-
taan viisi tuhatta. Ruotsista on
jo 2000 ulkosuomalaista il-
moittautunut tilaisuuteen ja
runsaasti odotetaan tulijoita
my6s Pohjois-Amerikasta ja
Keski-EurooRasta. !

l6myyssitoumuksen, metsit- jotaviljelee4?;?jyy:l:::l:.- Ohjelrnassa kaksiItiti peltonsa tai myy ne maa- leski. Naisleski .ia luopu.ian -^_'^;;^:_::;_;:i-r.
tilahallitukselle tai lisdmaiksi vaimolrur, .ro'i^'ruil^;;;;ij.11- rnaatalousniiyttelyh

Nykyisen lain rnukaan luopu-
misel6kkeen voi saada my6s
vanhuu s-, ty6kyvyft 6myys- tai
[y6tt6myyseliikel[inen, j oka
tekee pelloistaan viljelemdt-

ketin luopumiseldkkeestd.
Tietopaketti meni my6s
27 000:lle 55 vuotta tefta-
neen MYELvakuutetun vilje-
lijdn tilalle sekd 1 700 tilalle,

keen jo 4S-vuotiaana.

Jos halu aa nykylain mukaisen
luopurniseldkkeen, pitiiii vil-
jelerndttomyys- tai metsityssi-
toumus taikka kauppakirjat
allekirjoittaa tdmdn vuoden
puolella.

Tiitii kirjoitettaessa luopumis-
eldkkeen jatko on esilld maa-
taloustuloneuvotteluissa. Ke.
vddn kuluessa selvinnee, mi-
ten lakia kaavaillaan jatketta-

alan ammattilaisille, koulutta-jille, opiskelijoille, tutkijoilleja piiiitttijille. Messut ovat
avoinna my6s suurelle yleis6l-
1e.

Piiijiit Hiime '92 on Eteld-Suo-
men maatalousniiyttely. Se pi-
det66n Lahti-Vesivehmaan
lentokentiillii Asikkalassa 26.-
28.6.

Piiijiit-Hiime '92 kutsuu tee-
malla Suomalainen T\rlevai-
suutemme viljelijtit, yritttijiit
sekd maataloutta palvelevan
teollisuuden ja kaupan keski-
kesin suurtapahtumaan.

Niiyttelyssd esitelliiiin ntiy.fte-
lyvieraille rnonipuolisesti uut-
ta tekniikkaa, koneita ja lait-
teita, puhdasta kotimaista

naapurille.

Meilld on noin 20 000 tilaa,
ioita wiljelee 55 vuotta teyfte-
nyt eliikeldinen. Suurin osa
niiistd tiloista on vanhuuselS-
keldisten hallussa. Tdmd vuosi
)n todenniik6isesti viimei-
nen, jolloin niimi elikelSis-
iriljelijiit voivat saada el6k-
keensd lisukkeeksi vielS luo-
pumiseldkkeen.

Sairastelevat ovat jiiiineet
rsein samalla luopumisella van. 1
ri<siioiiiseile varhaiseldkkeel- I
.e ja luopumiselSkkeelle. Tii- Auli Sulin
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EI,AKETA,SA-ARVON
Melan puolitoistavuG
tinen MYELtydtulo-
jenuudistusurakkaon
pSiittynyt. Uudistus
nosti viljelij6iden tyo-
tuloja 28 prosenttia ja
edisti erniintien eliike
tasa-arwoa. Metsiityo
alkoi kartuttaa eldket-
te.
MYELtyotulojen miiiiriiyty-
misperusteet muuttuivat vuo.
den 1990 heindkuun alusta.
Siitii liihtien viime vuoden
Ioppuun Mela-asiarniehet kut-
suivat vuorollaan kaikki vilje.
Iijiit ja poronhoitajat vastaan-
otoilleen hoitamaan ty6tulot
uuden lain mukaisiksi.

Ty6tulouudistus tdhtisi sii-
hen, ettd maatalousyrittdjien
eldkkeiden ja ty6vahinkokor-
vausten perusta vastaisi hei-
dAn ansiotasoaan. Aikaisem-
minhan mdiirittely oli ollut
melko jiiykkiiii. T!6tulo oli pe
rustunut pinta-alaan 77 prc
sentilla tiloista. Lopuille oli
Iaskettu korotukset tavallises-
ti eliiinmaiSrien ja erikoisvilje
lyalojen perusteella.

Uusi laki erotti maatalous- ja
metsiity6tulot toisistaan. Sekti
maatalouden ettd rnetsdn pe.
rustydtulo mddrdytyy edel-
leenkin pinta-alan perus-
teella. Pinta-alaperusteisen
maatalousty6tulon valitsi
uudistuksessa kuitenkin vain
joka kymmenes viljelrnii, jo.
ten yksil6llisestd tyotulojen
miiSrittelystii tuli ptiiiktiytiin-
t6. Metsdty6tuloista sen sijaan
on pinta-alaperusteisia 77 pro-
senttia.

P66osa pysyr
normaaleissa
joustorajoissa
Viljelijii itse esittdii niikemyk-
sensd MYEL-ty6tulokseen.
T],6tulon pitiiisi vastata todel-
lista ansiota.

Mela vahvistaa tyotulon vilje-
lijtin esityksen mukaisena,
vaatimatta perusteluja, jos esi-
tys on kahden viljelijiin tiloilla
enintddn 50 prosenttia ylii-

puolella tai 15 prosenttia
alapuolella perustyotulon. Yh-
den yrittdjdn tiloilla rajat ovat
+15 prosenttia ja -50 prosent-
tia.

Noiden joustorajojen sisdlld
pysyi uudistuksessa 77 pro-
senttia tiloista. Perust5r6tulos-
ta ptoikenneista joka toinen oli
ylittiinyt, joka toinen alittanut
sen.

PddsdSnn6ksi siis tuli, etti va-
litaan normaali ty6tulo, mut-
ta ei tyydytti pinta-alaperustei-
seen, vaan ty6tuloa justeera-
taan ansioiden ja tilan olosuh-
teiden mukaan yl6s tai alas-
piiin.

T!6tulouudistuksen joustora-
jat ovat viihentdneet viljelij6i
den tarvetta pyytae ty6tulon
korotuksia ja alennuksia eri-
tyisperustein. ]oustorajojen
ulkopuolellekin voi nimittdin
menn6, jos se on perusteltua
esirnerkiksi verotettavan ansi-
on perrrsteella. Korotettu tyo.
tulo tuli uudistuksessa 15 pro-
sentille, alennettu B prosentil-
le tiloista.

Metsdtyotulo
pinta-alan rnukaan
Useimmat valitsivat mets6-
ty6tulonsa pinta-alan mu-
kaan; vain joka viides tila
poikkesi siit5 yl6spiiin ja joka
neljiis alaspdin.

Puhtaista metsdtiloista ty6tu-
loaan oli korottanut yli pinta-
alaperusteisen 42 prosenttia.

Korotettujen ty6tulojen osuus
suureni metsdalan suuretes-
sa. Kolme nelj?istd korotukses-
ta perustui hankintahakkui-
siin. Lopuissa oli mukana
muitakin hoitotoitS.

Vuoden lopussa maassa oli
noin 6 000 tilaa, joilla oli vain
metsiiii. Ndiden keskityotulo
oli 14 600 markkaa vuodessa.

Maitotiloille
eldketasa-aruo
Tlotulouudistuksesta kostui-
vat eniten emiinndt, eriQrisesti
keski-ikdiset ja varsinkin kar-
jatiloilla.

Koko uudistuksen ajan vakuu-
tuksessa olleiden viljelijdiden
henkil6kohtaiset ty6tulot
nousivat keskimddrin 28 pro.
senttia. Naisten keskirn66-
rdinen ty6tulo nousi 39 pro-
senttia, miesten 22 prosenttia.

Uudistuksen vaikutuksesta
emdntien tydtulot kohosivat
83 prosenttiin isdntien ty6tu-
loista. Aikaisemmin ne olivat
olleetT2 prosenttia. Koko ajan
vakuutuksessa olleiden mies-
ten tyotulo nousi 4 500 mark-
kaan ja naisten ty6tulo 5 700
markkaan kuussa.

Osa-aikatilojen mddri on li-
sdiintymdss6. Osa-aikaisuus
vaikuttaa voimakkaasti sekii

ty6tulon rnddrddn ettd sen ja-
koon tilalla. Osa-aikatiloilla
uudistus nosti ty6tuloja huo
mattavasti vdhemrndn kuin
niilli tiloilla, joilla molemmat
puolisot Qroskentelevit tdys-
aikaisesti.
Kokoaikaisille rnaitotiloille
uudistus toi liki tdydellisen
t5rdtulotasa-arvon. Ndilld tiloil-
la naisten \r6tulot nousivat 57
prosenttia, miesten 27 pro-
senttia. Erndnndn ty6tuloksi
tuli 4 500 rnarkkaa ja isinndn
4 600 markkaa kuussa.

AULI SULIN
Maatalou.syrtficijien

elcihelaitohsen
toimistopriiillikhi)
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Laki muuttui

SUKUPO L\IE NWAI H D O STI I,AT
SUURENTVAT

Vuoden 1991 alusta
voirnaan tullut suku-
polvenvaihdoslaki on
suurentanut sukupol-
venvaihdostiloja ja
alentanut kauppa-
hintoja. Osaltaan se
rnyos vihensi el6ke-
hakemusten rn66rdd.

Vuoden 1991 alussa sukupol-
venvaihdoselSkesiiiinn6kset
irotettiin rnaatalousyrittiiji-
en elikelaista ja voirnaan tuli
uusi sukupolvenvaihdoseld-
kelaki. Se on voimassa vuoden
1995 loppuun.

Kannattavuus
osoitettava laskelrnin
Alle 12 peltohehtaarin suku-
polvenvaihdostilan pitiiii
osoittaa jatkamiskelpoisuu-

Viime vuonna vanhan lain
rnukaisesti eld.kkeen saaneilla
tiloilla oli peltoa keskimtiiirin
20 ha. Uuden lain mukaisesti
sukupolvenvaihdoksen teh-
neiden keskipeltoala oli 22 ha.

Sukupolvenvaihdostiloj en
tuotantorakenne muuttui
olennaisesti. Alle 10 peltoheh-
taarin kasvinviljelytilat kar-
siutuivat t5rystin; niitii oli van-
han lain mukaisissa suku-
polvenvaihdoksissa vielS vii-
dennes.

saa, jos kauppahinta ylittiiii ti-
lan perintdkaaren mukaisen
tuottoarvon neljdnneksellS.
|os ylitys on pienempi, eldke
rnaksetaan puolitettuna. Tiy-
den elSkkeen saa vain, jos
kauppahinta on enint66n
tuottoarvo.

Eld.kkeen sitornisella kauppa-
hintaan pyrittiin ylihintaisten
kauppojen karsimiseen. Kes-
kimdiirdinen kauppahinta
aleni tilakoon suurenernisesta
huolimatta 580 000 markasta
520 000 rnarkkaan. Syytingit-
t6mdt kauppahinnat aieniiat
vield enemmiin: 680 000 :sta
560 000 markkaan.

Eniten laskivat suurimpien ti-
lojen kauppahinnat. Yli mil-
joonan kauppahintoja oli uu-
den lain mukaisissa kaupois-
sa en66 harvassa; viime vuo
den eldkepddt6ksissii olleista
vanhan lain mukaisista kau-
poista niitti oli viel6 joka kym-
menes.

Hakernusrniiiirii
vdheni
Maatalouden synkiit niikl'rndt
yhdessS sukupolvenvaihdos-
eliikkeen ehtoj en kirist;rmisen
kanssa pudottivat sukupol-
venvaihdosten mddrddedel-
lisvuodesta ldhes 40 prosentil-
la. Eldkehakernus tuli viime
vuonna 1 046 tilalta.

Sukupolvenvaihdoseliikkeitd
oli maksussa vuoden lopussa
15 400. Maksussa olevien eldk-
keiden miidrd vdheni neljiillii
prosentilla edellisvuodesta.

Sukupolvenvaihdoseldkkeet
merkitsevdt MELAn eldke- ja
korvausmenosta 17 prosent-
tia. Viime vuonna niitd mak-
settiin 515 miljoonaa rnark-
kaa. KeskimiiiirSinen eldke on
2 700 markkaa kuussa.

AULI SULIN
M aat alou.syrttt rij ien

eliihelaitoksen
toimistopricillihkt)

tensa kannattavuuslaskel-
min. Kannatta',rruslaskelmat KaUppahinnatovat karsineet sukuDol- -:--fr--^'
venvaihdostiloista eten^kin alenivat
pienid viljatilojaja niiin nosta- Uusi laki sitoi eliikeoikeuden
neet niiden keskikokoa. kauppahintaan. Eldkettii ei
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TURON EIAKEKTISTA
KORKEIMIVIA,S SA OIKEUDE S SA

Tldeliikkeessd n:o 1/91 olen
kirjoittanut Turo Oy:n kon-
kurssiin liittyviistii oikeusrii-
dasta, joka koski yhti6n el6-
keliiisten ja entisten ty6nteki-
j6iden vaatimuksia elSkkeit-
tensd puolesta. Hovioikeus oli
silloin antanut ratkaisunsa lgr-
symykseen T\rro Oy:n vastuus-
ta sen eld'kesddti6n piiriin kuu-
Iuneiden \rontekijoiden ja el6-
keldisten elSkkeistd sekd td-
mdn eldkeoikeuden etuoikeu-
desta konkurssissa. Nyttem-
min asia on ratkaistu korkeim-
massa oikeudessa (tuomiot
5865 ja 3864/23.12.199r.)

Ratkaisu, johon haet-
tiin rnuutosta
Hovioikeus oli tuorniossaan
sitti mieltd, ettd T\rro Oy:lle oli
syntynyt omavelkainen vas-
tuu yhti6n eldkeldisten el6k-
keist6, joka perustui tyosuh-
teen ehdoksi tulleeseen kiiy-
tdnt66n. Sitd vastoin yhti6n
palveluksesta eronneet ty6nte'
kijdt olivat elSkesddtion sddn-
t6jen mukaan menettdneet oi-
keutensa eldkkeeseen. Makset-
taviksi tuomituille saataville
ei my6nnetty etuoikeutta
maksun saantiin konkurssipe.
sdn varoista. Ratkaisuun haki-
vat muutosta sekd Ttrro Oy:n
konkurssipesd ja pankki ettd
eliikeliiiset ja eliikes?iiiti6n toi-
mintapiiriin kuuluneet enti-
set tydntekijiit.

Korkeimrnan
oikeuden ratkaisu
ElSkeliiisten osalta totean ly-
hyesti, ettii korkein oikeus ei
muuttanut hovioikeuden tuo-
mion lopputulosta. Eldkeldis-
ten yhteensd yli 30 miljoonan
rnarkan piiiiomamiidriiisille
eldkesaataville ei siis my6n-
netty etuoikeutta maksun
saantiin konkurssipesdn va-
roista.

Sitd vastoin entisten tyonteki-
j6iden osalta ratkaisu muut-
tui. Kysymyksessihdn oli 12
entistii ty6ntekijtiii, jotka T\rro
Oy oli jo ennen konkurssin al-
kua irtisanonut taloudellisten
syiden vuoksi.

Korkein oikeus totesi
seuraavaa:
Mainitut ty6ntekijAt eivdt ole
ennen konkurssin alkua tdyt-

3B

tdneet siiiition siiiinn6issii
miiirittyii eliikeikiiii, mutta
muutoin elikkeensaannin
edellytykset heidiin kohdal-
laan ovat tuolloin olleet ole
massa. Heiddn saataviensa oi-
keusperuste on syntynyt kon-
kurssisiSnn6n 25 g:ssi edel-
lytetyllti tavalla ennen yhtion
konkurssia. Saatavat eivdt ole
olleet eriiiin\meitti. Tdmd ei
kuitenkaan estii niiden valvo-
mista eikd tuomitsernista
maksettaviksi konkurssiin
luovutetuista varoista, ellei t5-
hdn ole muuta estett6.

Eldkes6dtiolain 22 $:nja s56ti-
6n sdiint6jen 31 g:n mukaan jo
alkaneet ja vastaiset eldkkeet
on turvattava suoritus- tai
konkurssitilaan joutuneen
el5kes65ti5n varoilla ensisi-
jaisesti siten, ettd elSkkeitd
vastaava vakuutus ostetaan
kotimaisesta vakuutuslaitok-
sesta. futussa ei kuitenkaan
ole kysymys sdiiti6n eldkevas-
tuiden jSrjestelemisestd mai-
nittujen lainkohtien nojalla
vaan yhtidn vastuusta eld,ke.
jirjestelmdnsi toimivuudes-
ta. Siten sanotut miiiiriiykset-
kddn eivdt estd saatavien vaa-
timista pddomitettuina. Kor-
kein oikeus hyvdksyi my6s
laskentaperusteet, joita oli
kiiytetty pdiiornitettaessa eld.-
kesaatavia.

Eliikesiititi6lain 22 $:n 2 mo-
mentissa siiiidettiiin sellaisen
ty6ntekijin oikeuksien tur-
vaamisesta, joka on eronnut
tai erotettu ty6nantajan har-
joittaman liikkeen palveluk-
sesta vuoden kuluessa ennen
liikkeen lopettamista. Siiiition
purkamista koskevassa sddn-
t6jen 31 $:ssd ei ole vastaavaa
miiiiriiystii. Stiiiti6n siiiint6jen
13 S:n mukaan sen toimin-
tapiiristd ennen eldkkeensaa-
misoikeu den slmt5rmisti eroa-
va menettdS kaikki oikeuten-
sa elAkesidti6on ndhden. S55-
ti6n siiiinn6illi ei kuitenkaan
ole voitu asettaa sd6ti6n toi-
mintapiiriin kuuluvaaty6n-
tekijiiii huonompaan ase-
maan kuin miti laissa on sd6-
detty.

Koska yhdeksdn ty6ntekijiin
ty6suhde yhtioon oli ptiiitty-
n5rt vuoden kuluessa ennen
konkurssia, he eivdt menettd-
neet eldkeoikeuttaan. Sitd vas-

toin kolmen ty6ntekijtin tyG
suhde oli ptiiitfynyt yli vuosi
ennen yhtidn marraskuussa
19BB alkanutta konkurssia.

Erifivit mielipiteet
Ratkaisuun liittyy esittelijdn
mietinto ja kahden eri mieltd
olleen jdsenen lausunnot,
joissa hyviiksyttiin mietint6.

Mietinto oli muuten korkeim-
man oikeuden tuornion mu-
kainen, rnutta yhti6n ennen
konkurssinsa alkamista irtisa-
nornien tyontekij6iden osalta
siini esitettiin lausuttavaksi
perusteluina seuraavaa:

Ytrti6 on perustaessaan el6ke-
sddtion laatinut ja vahvistutta-
nut sen s56nn6t. Niiden 15 $:nmukaan siiiiti6n toiminta-
piiristd ennen eldkkeensaa-
rnisoikeu den s5rn\rmisti eroa-
va menettiS kaikki oikeuten-
sa eldkesddti66n ndhden. Titd
alkuperiiisessd muodossaan
olevaa m66rdyst6, jonka tar-
koituksena on ollut edistiid
tyontekij6iden pysymistd
t5rdnantajan palveluksessa, ei
ole tulkittava sanarnuodon
ylittiiviillii tavalla s66nt6jen
laatijan hyvnksi. Sen vuoksi
mddrdys ei koske sellaista
ty6ntekijiiii, jonka ty6suhde
on piiiittynyt yhti6n tuo-
tannollisista ja taloudellisista
syistii suorittamien irtisano-
misten johdosta. Koska kaik-
kien edellii tarkoitettujen 12
ty6ntekijiin tyosuhteet oli en-
nen konkurssia irtisanottu
mainitulla perusteella, he ei-
vdt olleet menettdneet el6ke
oikeuttaan.

Eri mieltd olleet jiisenet olisi-
vat muuttaneet tuomiolausel-
maa siten, ettd saatavat niille
kolmelle ty6ntekijiille, joiden
tyosuhteet olivat pdiittymeet
yli vuosi ennen konkurssin
alkua, olisi tuomittu makset-
taviksi konkurssipesdn vq-
roista.

PENTII
KOTVISTOINEN
Eliikehn-uakeshuhsen
lohin s os ton p iitillihkt)
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VAKO:n priritoksiri

PALKKATURVAIIA MAKS ETTU
IRTI SAIIOMI SAIAN PALKKA

EIPIDEW
TYOSUHTEEN KESTOA

P ciiitds n: o 7 99 / 9 0 / 3224
Postitetht 19. 1 1. 199 l.Tietopdrl-
hissa.

T)6ntekijii oli tosiasiallisesti
ty6skennellyt ty6nantajan
palveluksessa alle kuukau-
den.T!6nantaja ei ollut irtisa-
nonut tydsuhdetta eikd mak-
sanut palkkaa, vaan sulki tyG
paikan ylldttden. VAKO oli sitd
mieltii, ettii palkkaturvana
maksettu 60 pdivdn irtisano-
rnisajan palkka oli vahingon-
korvauksen luonteinen kor-
vaus, joka ei pidentdnyt ty6-
suhteen kestoa.

Tapausselostus
X oli ty6skennellyt Tmi:n pal-
veluksessa 3l.l2.LgB7-
29.1.1988, jolloin ty6nantaja
lopetti toimintansa irtisano-
matta X:66. X:lle maksettiin
palkkaturvalain perusteella
palkka mainitulta ajalta sekd
irtisanomisajan palkka kah-
delta kuukaudelta.

VAKO katsoi (iiSnestys 5-2),
ettd X:n ty6suhde ei ollut kes-
tiinyt TEL:ssa siiddettyd vdhin-
tiiiin kuukauden aikaa, eikd se
siten kuulu TEL:n piiriin.
Ratkaisun perusteissa todet-
tiin, ett6 palkkaturvalain no-
jalla irtisanomisajan palkka-
na suoritetun korvauksen ei
voida katsoa pidentiineen X:n
t;rosuhteen kestoa siten, etti
sen voitaisiin katsoa jatka-
neen henen tosiasiallista ty6s-
kentelyddn pidemmdn ajan
eli vdhintiin kuukauden.
X:lle palkkaturvalain nojalla
suoritettua korvausta VAKO
piti ldhinnii vahingonkor-
vauksen luontoisena korwauk-
sena.

Eri mieltii olleiden jdsenten
mielestd tyosuhde ei ollut rau-
ennut, sitii ei ollut purettu
eikd se my6skdln ollut p56tty-

nyt irtisanomiseen. X oli ollut
t5r6nantajan kdytettiivissii saa-
matta kuitenkaan tehdd ty6tii
tyonantajasta riippuvasta
s15rstii. T!6sopimuslain 27 g:n
mukaisesti tyontekijii on tiil-
loinkin oikeutettu palkkaan. X
on sitternmin palkkaturvalain
nojalla saanut palkan hdnelle
kuuluvalta katrden kuukau-
den pituiselta irtisanomis-
ajalta. Niiin ollen eri mieltd ol-
leet jdsenet katsoivat, ettd X:n
t5r6sopimuslain samoin kuin
TEL:n mukainen tyosuhde oli
piiiittynyt vasta irtisanornis-
ajan piitityttyii.

Teissti tapauksessa on epdsel-
vdi, miten ty6suhteen paatfy-
mistd tulisi tydoikeudellisesti
arvioida. Tlosuhdetta ei ollut
irtisanottu, joten lgrseessd voi-
taisiin my6s katsoa olevan sen
purkaminen.

VAKO:n lausumaa palkkatur-
valain nojalla suoritetun kor-
vauksen vahingonkorvaus-
luontoisuudesta ei siten voida
yleistdii. PdiisiiAnt6 on edel-
leenkin se, ettd lakisddteinen
irtisanomisaika luetaan TEL-
t5r6suhteen jatkumisaikaan ja
irtisanomisajan palkka TEL-
palkkaan, myos silloin, kun se
on suoritettu palkkaturvalain
nojalla. Tdstd on annettu oh-
jeet ETK:n yleiskirjeesse A B/
90, kohta 5.14.

Kuitenkin silloin, kun on lgz-
symys TEL:n odotusajan tdyt-
tymisestd, tulee tydskentellm
tosiasiallisesti jatkua vdhin-
tddn kuukauden,jotta TEL tu-
lisi sovellettavaksi.

PENTTI
KOTVISTOINEN
Elrihehruaheksuhsen
lahi o s ost on p riiillikhi)
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].KSILOLLISEI\
TKN:n suosituksia

aaVARIIAISBreEN
ALKAN{INEI\ IA RAIO ITUS SAANI\os

5 9-vuotiaan s ahat5ron-
tekijiin 16 vuotta kes-
tinl,t tvosuhde piint$i
vuonna 1986 sahan lo-
pettarniseen. Sen jfil-
keen hakija tyoskente'
li tvollisyystoissH kol-
[ressa eri jaksossa.
Neuvottelukunnan
mielestd yksilollisen
varhaiseldkkeen haki-
ja oli tullut tyokyvJrtto-
mtiksi vasta tyo skente-
lyn piiiityttyfr. Tyolli-
suustyojaksoihin ei so-
vellettu rajoituss6dn-
nosti (poytiiki{ a 6 I 92,
kohta 3).

Tloskentely
Vuonna 1988 hakija ty6sken-
teli LEL:n piiriin kuuluvissa
rakennustdissii kolrnen kuu-
kauden ajan. Keskimdir5inen
LELkuukausipalkka oli 5 157
markkaa.

Vuosien 19BB-89 vaihteessa
hakija ty6skenteli I(/TELpal-
velussuhteessa urheiluken-
ttin vahtimestarina noin kol-
me kuukautta. Ansiot olivat
5 250 markkaa kuukaudessa.

Viimeksi hakija ty6skenteli
helmi-elokuussa 1990 erityis-
ty6ntekij iinii kuusi kuukautta
KVTEL - palvelussuhteessa.
Hakija teki sekalaisia t6itd,
muun muassa puunhakkuu-
ta, pihat6itii, maalaus- ja kor-
jaust6itd. Tdni aikana hakija
oli kahden viikon sairaslomal-
la. Ansiot olivat 5 505 rnark-
kaa kuukaudessa.

Esimiehen mukaan hakija sel-
viytyi ikiiisekseen toisttiiin hy-
vin. Hdn oli yritteliiis ja tun-
nollinen tyontekijii, ns. van-
han ajan tervaskanto, joka ei
juuri vaivojaan valittanut.
Kaikkein raskaimmissa t6issd
ikd jo kuitenkin painoi. Tlon
tuloksista ei tullut moitteita.

Terweydentila
Hakija on itse ilmoittanut ast-
man aiheuttaneen hengenah-
distusta p6lyisiss6 ja raskaissa
t6issi vuodesta 19BB l6htien.

Hakijalla oli talven 1987-88 ai-
kana todettu pitkitfynyttii ys-
kdd, jonka yhteydessS ilmeni
myos hengenahdistusta. Poli-
klinikkatutkimuksissa ke-
viiiillii 19BB keuhkojen toimin-
takokeet olivat normaalit. Ast-
maa oli kuitenkin ep?iilty. Ke
viiiillii 1990 hakija oli ollut ast-
man takia ldiikiirissd ja saanut
kortisonikuurin sekii sairaslo-
maa. Lokakuussa 1990 piiivys-
t5rstilanteessa oli kuultu ast-
rnaan sopivatvinkunat ja hoi-
toa oli tehostettu. Astma oli
saatu hyviiiin tasapainoon
kohtuullisella l?iiikityksellii.

Neuvottelukunnan tarkasta-
van liiiikdrin mielestd ainoa
tyt lVIqDm vaikuttava sairaus
oli hyviissd tasapainossa oleva
keuhkoastma. Hdnen arvion-
sa mukaan astma epdilemdttd
muodostaa merkittdvdn ra-
joitteen raskaissa ulkotoissd.
Neuvottelukunnan keuhko-
sairauksien erikoislddkdrin
mielestd astma on selvdsti pa-
hentunut lokakuussa 1990,
jolloin on aloitettu varsinai-
nen astmalSiikitys. Hiin piti
astmaa kuitenkin varsin lie.
vdasteisena, joka on pienelld
Ititikityksellii hallittaviss a.

Eliikkeet ja
korwaukset
KEL,A oli antanut hakijalle
my6nteisen ennakkopiiitok-
sen yksill6llisestd varhaiseldk-
keesti.

Kuntien eliikevakuutus oli en-
nen asian kdsittelyd neuvotte-
lukunnassa sitd mieltd, ettii
hakijan viirneiseen KVTEL
palvelussuhteeseen tulisi so.
veltaa rajoitussdinn6std.

Kysymys
neuvottelukunnalle
Neuvottelukunnalta tiedus-
teltiin, minkA tyosuhteen pe.
rusteella miiiiriiytyy tuleva ai-
ka. Yksil6llisen varhaiseldk-
keen my6ntdmiseen eldkelai-
tos oli periaatteessa ottanut jo
my6nteisen kannan.

Ty6tt6myyspdiviirahat huo-
mioon ottaen tuleva aika voi
tulla laskettavaksi myos LEL
ty6skentellm perusteella.

Eliiketurwakeskuksen
ohjeet (yleiskirje A 23 /
91, k. 7.2.3)
Rajoitussiiiinn6ksessi sairau-
den kdsite poikkeaa lddketie.
teellisestd miidrittelystd. Jotta
yleensii voidaan harkita rajoi-
tussiidnnoksen soveltamista,
sairauden on ldiketieteellises-
ti arvioiden pitiinyt olla ole.

rrrassa jo tyosuhteen alkaessa.
Pelkkii sairaus ei kuitenkaan
riiti rajoitussSinn6ksen sovel-
tamiseen. Lisdksi edellytetdiin,
ett6 sairaus on selvdsti haitan-
nut tyontekij 6 norrnaalia t5r6n-
tekoa. Ratkaisua tehtdessd ase.
tetaan rinnakkain lSSketieteel-
liset seikat ja tiedot ty6suo-
rituksista.

Rajoitussidnn6s on samansi-
sSltoinen sekii julkisen etti yk-
sit5risen sektorin eldkelaeissa.

Neuvottelu-
kunnan suositus
Neuvottelukunnan yksimieli-
send kantana oli, ettd hakijan
ty6lqil<y oli pysyviisti alentu-
nut yksil6lliseen varhaiselSk-
keeseen edellytetyllii tavoin
viirneisen elokuussa 1990
piiiittyneen KVTEl-palvelus-
suhteen jiilkeen. Mainittuun
palvelussuhteeseen ei tule so-
veltaa raj oitussdiinnostd, joten
tulevan ajan elSke rniiiiriiytyy
tdmiin palvelussuhteen perus-
teella.

PIRJO POSTI
Eliikehn-uaheshuhsqn

lakiososton
jaostosihteeri
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ETK: n soveltamisp iiiitoks iii

Eltiketw-uokeshuhsen lausttnto TEL vai LEL
5.3.1991, sou. 11479. Yhti6 pyysi Eliiketurvakes-

kuksen lausuntoa siitti, onko
vihannesjarostamon toimi- [1|}?:.ffif?YJi']il.sover-
alana on vihannesten ja juu-
resten jatkojalostus ja myynti. EldketUrVakeskuksen

vr I{ANNB SIAL O STAIVI O N
TYONTEKIIAT TEL:iin

Yhti6 ostaa juureksia ja hedel-
mid maanviljelij6ilt5 sekii he-
delmiii rny6s tukkuliikkeiltS.
Omaa viljelytoimintaa yhti6
harjoittaa yhden hehtaarin
alalla, jolla se viljelee perunaa.
Kuorittavasta raaka-aineesta
tulee noin viisi prosenttia
omalta viljelmiiltd ja 95 pro
senttia ostetaan. Kaikki muut
vihannekset ja hedelmdt oste-
taan. Yhtion liikevaihdosta
noin 70 prosenttia tulee kuori-
tustatavarastaja noin 50 pro.
senttia viilitettivdstd tavaras-
ta.

Yhtiossd kuoritaan, paloitel-
laan ja viipaloidaan perunoi-
ta, porkkanoita, sipuleita,
lanttuja, sellereitii ja palster-
nakkoja kahdella kuorimako-
neella ja yhdellii vihannesleik-
kurilla, Uutena toimintamuo-
tona on kokeiltu juuresten toi-
mittamista raasteena.

T\rotteita ei keitetd eikd pakas-
teta. My6skiiiin niistd ei tehdd
ranskalaisia perunoita. Hedel-
rni6 ei kiisitellii, ne vain paka-
taan ja toirnitetaan tilaajille.
Esimerkiksi perunoita yhti6
toimittaa tilaajille kuorittuina
vedessd muovi6mpiireissd, va-
kurn-pakkauksissa ja viipaloi-
tuina tai suikaloituina muo-
vipusseissa. Yhti6 toimittaa
tuotteet ravintolapakkauksis-
sa p6iiasiassa ravintoloille,
mutta myos suurkeittidille
kahdella kuorma-autolla. Tar-
vittaessa apuna kiiytetiitin yh-
ti6n omistajaperheen maata-
louden kuorma-autoa.

Yhtiolli on k65rt5ssdiin tuotan-
totila, kylrni6 ja kellari. T\tot-
teita yhtio siiilyttiiii tiloissaan
kolmesta vuorokaudesta 1-5
viikkoon.

kanta
Yhtion tuotantotiloissa, kulje-
tusteht6vissii ja puhelin-
m54rnnissii toimiviin henki-
loihin oli Eldketurvakeskuk-
sen mielestii sovellettava
TEL:a.

Perusteluissaan ElSketurva-
keskus mainitsi, ettd LEL:n
soveltamisesta annetun ase.
tuksen mukaan LEL:a sovelle
taan rnuun muassa maata-
loustuotevarastossa tyosken-
televiin 6ihin. Maa-

katso-
taan sellainen viihittdisrnyyn-
ti-, ravitsemusliike- ja jalos-
tustoiminnasta erilldSn oleva
laitos, joka yksinomaan tai ai-
nakin piiiasiassa toimii maa-
taloustuotteiden varastopaik-
kana ja joka kerdilyportaana
ottaa tuotteet vastaan siiilytet-
teviksi ja edelleen toimitetta-
viksi.

LEL:n piiriin kuuluvana t5rond
pidetSin kaikkea maatalous-
tuotevarastossa tehtyd maa-
talous-, kasvinviljely- ja puutar-
ha-alan tuotteiden myynti-
kuntoon saattamis- j a siirtotyo-
t5. T\rotteiden saattarninen sel-
laisenaan sdilytyskelpoiseksi ei
ole jalostarnista. Tlypillisiii
maataloustuotevarastossa teh-
tevi6 t6ite ovat kasvinviljely-
tuotteiden osalta pesu, puhdis-
tus, pakkaus, siirto, lajittelu,
punnitus ja tarkastus.

Yhti6n liikevaihdosta noin 70
prosenttia tulee peruna- ja juu-
restuotteista, joita yhtio ei sel-
laisenaan toimita edelleen ti-
laajille, vaan perunat ja juurek-
set kiisitellddn tilaajien kdyt-
t6tarkoituksen rnukaiseen
muotoon ja pakataan.

Yhti6 jatkojalosti
tuotteita
Yhti6te ei Eldketurvakeskuk-
sen lausunnossa pidetty
LEL:ssa tarkoitettuna rnaata-
loustuotevarastona, koska yh-
ti6n pdiasiallinen toiminta ei
kohdistu maataloustuotteiden
varastoimiseen. Yhti6ssd ta-
pahtuvaa perunoiden ja juu-
resten kdsittelyd on pidettdvii
niiiden tuotteiden jatkojalos-
tuksena. Ndin ollen yhtion tuo-
tantotiloissa ja kuljetustehtii-
vissii tyoskenteleviin ty6nteki-
j6ihin oli sovellettava TEL:a
eiki LEL:a.

My6s yhtion toimistossa t5ros-
kentelevti puhelinmyyjd teki
toimihenkil6nd TEL:n piiriin
kuuluvaa ty6tii.

RITVA LEHTINEN
Ekiheturuakeshuhsm

lahiososton
jaostosihteeri
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E RVAKtrSI(US
SO\MLTAIAI\A

Tloeldkelait midrittelevdt yk-
sityiskohtaisesti, mitd el6kela-
kia ty6ntekoon on kulloinkin
sovellettava. Tarkasta mddrit-
telyst6 huolirnatta loyfyy jat-
kuvasti tapauksia, joihin laki
ei suoraan anna vastausta. Sil-
loin apua voi pyytiiii Eldketur-
vakeskukselta.

TloelSkelaeissa nirnittdin sii6-
det65n, ettii jos syntyy epiisel-
vyfta siitii, mitd yksityisen
sektorin ty6eliikelakia on so-
vellettava, asian ratkaisee Eld-
keturvakeskus. Soveltamisasi-
oita El6keturvakeskuksessa
hoitaa lakiosaston soveltamis-jaosto. Se kdsitteli vuonna
1991 l6hes 560 tapausta.

Kuka ratkaisua
voi pyytiiii
-Vapaamuotoisella hakernuk-
sella soveltamisratkaisua voi
pyytiiti asianomainen tSronan-
taja, ty6ntekiji tai elAkelaitos,
kertoo Ritva Lehtinen. Hdnen
mukaansa alitiivisirnpia rat-
kaisujen pyytejie ovat eldke-
laitokset j a ty6ntekij iit.

-Eldkelaitokset pyytiiviit
useirnrniten soveltarnisratkai-
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-On t6rkeri5, ettii tyon-
teko vakuutetaan heti
oikean eldkelain mu-
kaan. T6lle tavoin
tytintekijin elfikeha-
kernuksen kiisittely
nopeutuu j a viilt5rttiiin
takautuvilta siirroilta
lain piirist6 toiseen se'
kii tyonantaj alle koitu-
vilta lis6kustannuksil-
ta. Tiitii rnieltti on sG-
veltarnisasioita pit-
kiiiin Eliiketurvalies-
kuksessa hoitanut ja-
ostosihteeri Ritva Leh-
tinen.



sua, kun on epevarmaa, sovel-
letaanko ty6suhteeseen TEL:a
vai LEL:a, TEL:a vai TaEL:a tai
onko kyseessd tyosuhde vai
yrittdj iitoirninta. Puolueetto-
malta laitokselta, Eliiketurva-
keskukselta, ratkaisun pyyte-
rnistii perustelee osaltaan
my6s se, ettd piiSt6s vaikuttaa
samalla siihen, mikd eldkelai-
tos ty6ntekijdn vakuuttaa.

- Tlz6ntekij6iden kohdalla asia
tulee usein vireille rekisteriot-
teessa olleiden puutteiden ta-
kia ja siten, ettd henkilo on
kysynyt ensin puhelimitse
neuvoa. Neuvonnassa asia on
katsottu sen verran epiisel-
viiksi, ettii kysyjdd on pyydetty
tekemddn asiasta yksil6ity rat-
kaisupyynto.

Ritva Lehtisen mukaan tyon-
antajat puolestaan haluavat
usein tietdd, onko tyd tehty
ty6suhteessa vai yrittiijdnd eli
pitiiiiko tyonteettdjrin jdrjestriii
t5r6nteosta eldketurva vai ei.
My6s eldkkeen perusteena
olevista ansioista on epdsel-
vyyttii: kuuluvatko esimerkik-
si voittopalkkiot ja osakeop-
tiot eliikepalkkaan.

Pii6tos vai lausunto
Silloin, jos hakemuksessa on
nimenornaan pyydetty p5:i-
t6stii, Eliiketurvakeskus antaa
asiasta valituskelpoisen piiii-
toksen. Pddtoksestd voi valit-
taa elSkelautakuntaan ja sen
piiiit6ksestii edelleen vakuu-
tusoikeuteen.

-|os jo selvittelyssti huoma-
taan, ettd osapuolten ndke-
mykset asiasta ovat kovin eri-
laiset, Eldketurvakeskus antaa
heti piiiit6ksen mahdollista
muutoksenhakua varten.

-Lausunto kirjoitetaan silloin,
kun asiasta on jo olemassa
lainvoimainen pii6tos, esi-
merkiksi YEL-ty6tulopAdt6s.

ElSkelautakunta ja vakuutus-
oikeus pyytiiviit Eliketurva-
keskukselta joko lausunnon
tai vastineen, kun niiden kdsi-
teltdvdnd on soveltamista kos-
keva valitus. Lausuntop5,yn-
n6t ovat viime aikoina kos-

ja

Ritva Lehtisen mukaan joskus
ratkaisua pyydetiiiin niinkin
selvistd tapauksista, ettd pyyn-
t6ihin vastataan pelkiillS kir-
jeelki.

Asianosaisia kuullaan
-Kun ratkaisupyynt6 on tullut
vireille, ElSketurvakeskus
kuulee kaikkia osapuolia eli
tyontekijiiii, ty6nteettiijiiii ja
eliikelaitoksia. Heille ldhete-
ttitin tiedustelu, jolla yritetiiiin
saada mahdollisimman tar-
kat tiedot ty6skentelystii.
Asianosaisilta eldkelaitoksil-
ta pyydetiiiin lausunnot.

Soveltarnisasioiden ratkaise-
minen vaatii laajaa ty6el6-
rndn ja tyooikeudenkin tunte-
rnista ty6elzikelakien lisiiksi.
Asioita punnitessaan ja tieto-ja hankkiessaan kiisittelijdn
pitdisi tuntea erilaisia am-
matteja ja monenlaisia ty6ru-
tiineja.

-Paikan pdiillii soweltajat eivdt
kiiy asioita tarkistamassa,
mutta Eliiketurvakeskuksen
tyonantajatarkastajilta on jos-
kus tiimdn kaltaista apua p)D/-
detty, Ritva Lehtinen sanoo.

Tietoa pddt6sten pohjaksi so-
veltajat ovat kuitenkin hake-
neet erilaisilta tutustumis-
kdynneiltd. Muun muassa sa-
hojen, satamien, rnetsdtrak-
toreiden ja rakennusalan tyo-
tapoja on kdyty katsomassa.

Tlosuhteiden
yhdenjaksoisuudet
nyt epiiselvid
-Viime aikoina on ollut rat-
kaistavana ty6suhteen yh-
denjaksoisuutta koskevia ta-
pauksia. Selvitettdvdnd yleen-
sd on, onko ty6suhde tarkoi-
tettu toistaiseksi voimassa
olevaksi vai miidrdaikaiseksi,
alle vuoden kestdvdksi, eli
sovelletaanko TEL:a vai
TaEL:a. Niiitd tapauksia on
esiintynSrt erityisesti muusi-
koilla, ntiyttelij6illii j a tiskiju-
killa, Ritva Lehtinen toteaa.
-My6s erilaisten suunnitteli-

yleensA TEL:n
viilistd rajanvetoa.

joiden, toirnittajien, kiitintiiji-
en, piirtdjien ja kotity6nteki-
j6iden eldketurwan mdSrdyty-
misessd on ollut el6selvyytt6.

Aikaisemminkin Eliiketurva-
keskuksen soveltamisjaostoa
tyollistiviit muusikot ja ndytte
lijdt. Muutamia vuosia sitten
Suornen Muusikkojen Liitto ja
Niiyttelijiiin Liitto kehottivat
jdseniaidn tarkistamaan eldke-
turvansa. Tdtd kautta tuli tut-
kittavaksi noin 500 tapausta.

Edustajien eldketurvaa koske-
via tapauksia on ratkaistu
my6s runsaasti. Sahojen ja
puunjalostusteollisuuden va-
rastopaikkojen osalta kiiytiin
aikanaan TEL:n ja LEL:n vdlis-
td rajanvetoa.

Periaatteelliset
piiiit6kset viipyviit
Ritva Lehtinen kertoo, ettd so-
veltamisasian keskimddriii-
nen kdsittelyaika on noin neljd
kuukautta. Usein lisdtietojenja lausuntojen saaminen pi-
dent66 kdsittelyaikaa.

fos pddtdkselld on yleisemmin
periaatteellista vaikutusta, k6-
sitetellddn asiaa entistdkin pe.
rusteellisemmin ja myds se
saattaa pitkittiiii ratkaisun te-
kemisti. Esirnerkkind Ritva
Lehtinen mainitsee viimeke-
vdisen urheilijoiden elSketur-
vaa koskevan ratkaisun.

fietopankista l5)rtyy
Kaikki tdrke6t pddtokset vie.
d66n MINTTU-jiirjestelmdn
ESOR-tietokantaan, jonka tie-
toja voivat hyodyntiiS ne, joilla
on tietopankkien kdytt6ii kos-
keva sopirnus Valtion tietoko-
nekeskuksen kanssa. ESORiin
talletetaan my6s eldkelauta-
kunnan ja vakuutusoikeuden
merkittdvdt soveltamispdd-
tokset.

Haastattelu:
Marja-Liisa Tahala

keneet
TaEL:n
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EIAKKEISTA
ULKOIVIAILIA

RANSKA

Eliikejiirjestelrni
puntarissa
Ranskan eldkejdrjestelrndn
uudistarnista pohtinut ns.
Cottaven ty6ryhmii on hiljat-
tain jiittiinyt mietintonsii sosi-
aaliturvarninisteri |ean-Louis
Biancolle. Tlo on jatkoa viirne
kevtiiind julkaistulle "valkoi-
selle kirjalle", jossa esitettiin
merkittdviii muutoksia laki-
sdSteiseen ja ty6sopirnuspoh-
jaiseen pakolliseen eldketur-
vaan. Cottaven ty6ryhmiin
esitysten pohjalta on tarkoitus
tehdii lainsdSddnn6n muutos-
esitykset jo tiimdn keviiin ai-
kana.

T!6ryhmiin esityksistd peri-
aatteellisesti merkittivin on
uusien rahastoivien lisiieliike
jdrjestelmien luominen ny-
kyisten elSkej drjestelmien rin-
nalle. Nykyiset lakisddteiset
elSkevakuutukset ja pakolliset
lisiieliikevakuutukset perus-
tuvat jakojirjestelmiiin, sa-
moin osa vapaaehtoisista lisii-
elSkevakuutuksista. Koska pa-
kollinen eldkevakuutus on ol-
lut kattava sek6 ty6ntekij6i-
den miiiirdn ettd heidin ansi-
oidensa osalta, on tarve va-
paaehtoisten rahastointiin pe-
rustuvien lisd'vakuutusten ot-
tarniselle ollut vdhdisti.

]akojSrjestelmddn perustuva
eldketurva, jossa ty6ntekijit
kustantavat eldkkeelld olevien
eldkkeet, on kuitenkin ajautu-
rnassa rahoitusvaikeuksiin
my6s Ranskassa. T!6ttornyy-
den kasvu, slmt5rvy5rden lasku
ja kasvava odotettavissa oleva
elinikii merkitsevdt \r6ssd ole.
vien vakuutusmaksujen ko-
hoamista ldhivuosilg.rnmeni-
nd siinii mdiirin, ettii sukupol-
vien vdlinen solidaarisuus on
joutumassa koetukselle. My6s
maan talouseldmd kaipaa eli-
kerahastojen pitkdaikaisen

sdListdmisen mukanaan tuo-
maa piris\rsruisketta.

]otta ty6iSssd olevat ikdluokat
eiviit joutuisi kohtuuttoman
taakan alle kustantaessaan se
kii nyt elEkkeellii olevien elSk-
keitd, ettd omia tulevia e15k-
keitddn, on rnuutokset tarkoi-
tus toteuttaa asteittain. Nylq/i-
set pakolliset eliikejirjestel-
mit sdilyvdt pddpiirteissddn
ennallaan. Verotuksellisesti
edulliset henkil6kohtaiset ra-
hastointiin perustuvat lisd-
elSkkeet tulisivat nykyisten li-
sdeldkejirjestelmien rinnalle.

T!6ryhmti esittdd kuitenkin
muutoksia my6s nykyisiin
el6kejdrjestelmiin. Tdyden
vanhuuseldkkeen karttumis-
aikaa ehdotetaan piden-
nettivdksi nykyisestti 57,5
vuodesta 40 vuoteen. Tiiydelle
elSkkeelle siirtymisti 60 vuo
den iiissi voitaisiin ndin v5-
hent56 ilman, ettd puututaan
itse ik6rajoihin. Leskeneliiket
td ehdotetaan korotettavaksi
nylgrisestd 52 prosentin edun.
jtittiijiin eldkkeestd 60 prosent
tiin. Myos lapsenhoitoajalta,
varusmiespalveluajalta ja
ty6tt6myysajalta karttuvaa
vanhuuselS,keoikeutta halut
taisiin muuttaa. Niiiltii ajoilta
karttuva el5ke rnuodostaa ny.
kyisin rnerkittSvdn osan eld.
kekustannuksista.

Eldketurvan rahoitus on vain
osa ranskalaisten piiiinsiirkyii
Sairausvakuutuksen rahoi
tusvajetta on pyritty paranta
maan jo useilla tervehdyttd
rnisohjelmilla. Koko sosiaali
tunran'rahoituksen kohenta
miseksittettiin viime vuoder:
alussa kii5'ttoon uusi yleiner:
sosiaaliturvamaksu (CSG)
jonka osalta sosiaaliturvar
maksupohjaa Iaajennettiir:
kattamaan palkkatulojen li
siksi rnuutkin tulot.
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RUOTSI

Asurnistukeen
muutoksia
Ruotsin eldkkeensaajien asu-
mistukijdrjestelmdii ollaan
muuttamassa. Asiaa selvitti-
,rii ty6ryhmii j Sttdii mietinton-
;5 huhtikuun alussa. Tarkoi-
:uksena on siirtyd kunnalli-
;esta tuesta valtion maksa-
naan koko maassa yhteniii-
reen tukijdrjestelmiidn. Ny-
grisen kunnallisen asumistu-
ln mddrdvaihtelee eri kunnis-

\surnistukity6ryhmdssd on
;ek6 hallituspuolueiden ettd
lpposition edustus. Puolueet
lvat olleet yksirnielisiii siitd,
:ttd asumistukeen tulisi voida
<iiyttid varoja nykyistd enem-
ndn. Kustannukset ovat ol-
eet liki kahdeksan miljardia
cuunua vuodessa, josta kun-
ien osuus on ollut kuusi ja
ruoli miljardia. Jos pysytiiiin
rylgristd vastaavassa kustan-
tustasossa, kuten tyoryhmdn
oimeksianto edellytti, katso-
aan uudistuksen pienentd-
.5n liian monen eldkkeensaa-
an asumistukea. Puolueet
rvat sen sijaan olleet jonkin
'erran erimielisiii siitii, mikii
ulisi olla omavastuun ja suu-
irnrnan maksettavan korva-
rksen m56r6.
Svenska Dagbladet)

)sa-aikaeliikettti
raettu ennetysmiiiirin
Iallituksen esit5rs osa-aika-
ldkkeen poistamiseksi
.6.1992 lukien tulee valtio-
rdivien p6iitettiiviiksi huhti-
uun lopussa. Pddt6std odotel-
ressa on eldkkeen hakijoiden
add,r6 moninkertaistunut vii-

me vuoden vastaavasta ajan-
kohdasta. Yksin T\rkholman
alueella on hakernuksia j6-
tett5r tamrni-helmikuun aika-
na lgrmrnenen kertaa enem-
mdn kuin vuosi sitten. Halli-
tuksen esityksen mukaan eld-
ke voitaisiin muiden edelly-
tysten tiiyttyessd my6ntdd, jos
sit6 on haettu toukokuun lop-
puun mennessd. (Svenska
Dagbladet)

Kaupungin ty6nteki-
j6ite takuuelflkkeelle
Ttkholrnan kaupunki vdhen-
tiiii ty6ntekij6itii6n tarjoamal-
la 60 vuotta tdyttdneille ta-
kuueldkettd. Eldkkeen rniidrii
on 75 % palkasta normaaliin
eldkeikiidn asti. Kokopdivii-
tydntekijdn minirnieldke on
9150 kruunua kuukaudessa.
Takuueldke ei pienene vaikka
eldkkeensaaja olisi ty6ss6,
kunhan tyonantajana ei ole
T\rktrolman kaupunki. Eliike
tarjous on voirnassa vuoden
alusta kesdkuun loppuun, T6-
hdn mennessd eldkett6 on ha-
kenut 1200 ty6ntekijtiii ja vti-
hinttidn saman verran hake
muksia odotetaan vielii tule
van. Kaupungin ja sen omista-
mien yritysten palveluksessa
on yhteensd liihes 64 000 ty6n-
tekijiiii.
(Dagens Nyheter)

ITAVALTA
Tilaa yrityskohtaisille
eldkevakuutuksille
Kun Ranskassa vield pohdi-
taan yrityskohtaisten eldkeva-
kuutusten aseman kasvatta-
mista, on Itdvallassa jo ryhdyt-ty toimiin. Heindkuussa 1990
voimaan tulleilla yrityseliike-
lailla (BPG) ja eliikekassalailla
(PKG) pyritiidn luornaan edel-
lytykset sille, etti osa laki-
s66teisestd yleisestd eldketur-
vasta voitaisiin pitkdlld aika-
viilillii korvata yrityskohtai-
silla el6kej iirjestelyillii.

Tiillii hetkelld yrityskohtaiset
eldkevakuutukset kattavat al-
le 10 prosenttia ty6ntekij6istii.
Kiinnostus ndihin lisdeldke-
jtirjestelyihin on ollut vdhdis-
tii, koska yleinen eldkevakuu-
tus on ollut yksi Euroopan
kattavimmista. Sen tarjoamat
eldke-etuudet ovat olleet 70-85
prosenttia eldkettii edeltivds-
td tulotasosta. Ndin hyviin el6-
keturvan ylliipitdmistd jako-
jdrjestelmd6n perustuvana ja
osin valtion varoin ei pidetd
tulevaisuudessa mahdollise-
na. Valtion osuus lakisddtei-
sen eldketurvan rahoittajana
on ollut kolmannes vakuutus-
maksujen kokonaismdiirdstii.
Tiiti osuutta ei ole tarkoitus
enAd nostaa.

Yrityseldkelain tavoitteena on
turvata ty6ntekijoiden eldke-
saatavat ja eldkkeiden rahoi-
tus. Laki turvaa karttuneen
eldketurvan koskemattomuu-
den ja sddtdii tiukat ehdot va-
kuutuksen lopettamiselle. Ai-
kaisemmin yrityskohtaisissa
lisiieltikevakuutuksissa kart-
tuneen elSkeoikeuden sdily-
mistd ei ole turvattu. Se on
osaltan vdhentdnyt kiinnos-
tusta niitd kohtaan.

Eldkekassalaissa sdddetiiiin
uudet edellytykset eldkekasso.
jen perustamiselle ja toimin-
nalle. Nykyiset kassat lakkau-
tetaan ja perustetaan uudel-
leen vastaamaan lain edelly-
tyksiii. Tavoitteena on, ettd
lisiielSketurva tulevaisuudes-
sa jArjestettdisiin pddasiassa
el?ikekassoissa. Kassojen sijoi-
tustoiminta on valtiovarain-
ministeri6n valvonnassa.
(rssA)

TANSKA
Varhaiseltikkeen
rny6ntiirni s e dellytyk-
siti tiukennethr
Tanskan ty6tt6myysvakuu-
tukseen kuuluvan var-
haisel6kkeen myontimisedel-
lytyksiti on tiukennettu
L.3.1992 alkaen. VarhaiselSke
on voitu myontSd 60 vuotta
tiyttdneelle ty6ntekijille, joka
on kuulunut ty6ttomyyskas-
saan vdhintddn kymmenen
vuotta viirneisten viidentoista
vuoden aikana.

Nyt edellytet6dn, ettd ty6nte-
kijii on kuulunut kassaan kak-
si\rmmentd vuotta viimeis-
ten kahden\rmmenenviiden
vuoden aikana. Ennen
L,3.L952 slmtyneiden tiiytyy
lisdksi olla kassan jdsenid kes-
keylyksettii 5 1.5. 1992 alkaen
eliikkeelle siirtymiseen asti.
Tdmd vaikeuttaa ulkomailla
asuvien mahdollisuuksia saa-
da eldkettd Tanskaan palattu-
aan,

SINIKKA I.AITINEN
Eliihehruaheshuhsen
suunnitteluosaston

ntkija
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ENGLISH SUMMARY
English translatton:
Hija Putlorrcn

In their report submitted at
the end oflast year, the 1990
Pension Committee make
their opinion of the public-
sector pension cover very
clear. According to the
report, there is no longer any
justification for the costly
special features of the public-
sector pension plans,
considering the general trend
in social securi\r, the grourth
of pension expenditure, and
the aims of the Committee.

The Committee proposed
that the retirernent age of
State and local government
employees be raised from 63
years to 65 years and that the
accrual rate of the pension be
Iowered ftorn2.2%to 1.5%. lt
also proposed that the period
of service giving entitlement
to a full pension be raised
from 30 years to 40 years and
that the full pension be 60%
and not 66% of the pensionab-
Ie wage.

The Committee also proPo-
sed that the lowest age
entitling to early disabilitY
pension be gradually raised
from 55 years to 61 years bY
the year 2005 and that the
eligibility criteria for the
part-time pension applied in
the private sector be so
harmonized with those of the
public sector that the lowest
age giving entitlement to the
part-time pension be set at 58
years and that the amount of
the pension be calculated at
50% of the difference between
pre.retirement and part-time
earnings.

Ttre employees' representati-
ves on the Committee
considered that the ProPosi-
tions of the majority of the
Committee members
essentially weaken the
earnings-related pension
cover. In particular, they
objected to the propositions
pertaining to the age lirnits

of the early forrns of pension
and the changes in the
public-sector plans.

At the beginning of April, the
Government took a decision
in principle on measures of
economic policy aiming at
improving the employrnent
situation and curtailing the
foreign indebtedness of the
national economy. In this
connection, economy
measures in the field of
pension policy were also
agreed on. These economy
measures are in line with the
propositions of the Pension
Cornrnittee that aim at
weakening public-sector
pension cover and changing
the age limits of the earlY
forms of pension.

The Government proposes
that new public-sector
employment relationships
be covered by pension plans
of the same level as those
under TEL. A bill to this
effect is to be submitted to
Parliarnent imrnediately.
Ttre Government will take
rneasures to extend gr:adual-
ly the scope of the plans to
existing employment
relationships.

According to the Govern-
ment proposal, the condi-
tions of the early forms of
pension will be changed as
of the beginning of 1995 in
Iine with the propositions of
the 1990 Pension Commit-
tee. This means, among
other things, that the lowest
age entitling to earlY
disability pension will be
gradually raised to 60 years
and that the age entitling to
a part-time pension wiII be
set at 58 years under aII
pensions schemes.

Furthermore, the Govern-
ment proposes that the large
pensions be evened out as of
1995. In other words, if the

pensionable wage exceeds
FIM 12,000 per month, the
accrual rate of the pension
will be 55% for the part of the
pensionable wage exceeding
FIM 12,000. Ttris will only be
applicable to new emplo'
yment relationships in the
private and public sectors.
Ttre current maximurn
accrual rate is 60% in the
private sector and 66% in the
public sector.

The Government will also
make some amendments to
the military pensions
scherne, more or less as
planned.

Ttre ernployees' organiza-
tions have expressed their
discontent with the Govern-
rnent proposal, too.

The insurance physicians are
a small but very important
profession. Every day theY
take decisions that affect
people's lives. They state
their opinion about people's
work capacity. The insurance
physicians do not get to rneet
the patients in person but
base their decisions on
documents. However, most
of them hold a full-time job
in a hospital or at an
occupational health centre
treating patients, and occupY
the post of insurance
physician on a part-time
basis only.

The pension decision has
financial repercussions for
society and the providers of
finance. One award may cost
a large-scale ernployer one
rnillion marks. The decision-
making process includes
many stages and i.nvolves the
contribution of experts in
various fields.

In order to shed some light
on the factors underlying the
disability pension determi-
ning practice, our magazine

interviewed three insurance
physicians, i.e., the chief
medical officer of Pension-
Varma, Sakari Tola, the chief
medical officer of the
Seamen's Pensions Fund anc
medical superintendent of
the Neste Group and its
pension foundation, Pertti
Kaitanierni, and the chief
rnedical officer of the LEL
Employment Pensions Fund,
luhani luntunen.
The insurance physician
does not rnake the disability
deterrnination himself. Each
case is prepared and
reviewed in co-operation
with experienced staff.
Formally, the insurance
physician does not generally
take the decision. He mainlY
works with a legally trained
person. They can both rely
on a comprehensive emPiri
cal material, i.e., a host of
earlier cases, and a well
working professional
relationship.

Ttre employrnent pensions
institutions also have their
own rewieving bodies with
representatives of the
ernployers and the emplo-
yees. These bodies follow the
determination practice
closely. In some institutions,
the bodies review all issues
in principle, in others they
review all refusals. Some
pension institutions have
adopted a practice of holdin5
special meetings for the
representatives of the
employers and ernployees at
which they go through all
applications under review.

In Sakari Tola's opinion, the
job of an insurance physicial
is to use his discretion over
the data supplied by the
attending physician. The facl
that two independent
institutions, i.e., the emplo-
5-'rnent pensions institution
and the Social Insurance
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Institution, review the
disability pension applicati-
on entails better legal
protection for the citizen.

- Whereas a crime committed
by a citizen is only tried in
one court, including the
appellate courts, the pension
determination is made by
two independent schemes,
with separate boards of
appeal, Tola points out,
thereby mentioning one of
the advantages of the
pensions scheme.

Ttre insurance physicians
work well together. The
exchange of information
between institutions is very
smooth. The ernployrnent
pensions scheme and the
national pensions scheme
also negotiate their pension
decisions.

Tola says that there is good
expertise within the emplo-
5rment pensions scheme for
making pension decisions on
the basis of people's work
capacity. The employment
pensions institutions co-
operate closely with the
companies, and they are,
therefore, familiar with the
working conditions. They
also collect contributions
from the employers and self-
employed persons for the
pagnent of ernplo5rment
pensions. For this reason,
too, the emploS,.rnent
pensions institutions are
obliged to see to the pension
decisions.

More and more emphasis is
being placed on the data on
working conditions. A new
insurance physician is
instructed in the profession
step by step. It generally
takes three years of instructi-
on before he can work on his
own.

Tola frets about insurance

medicine lacking a
professor's chair. There are
no advocates of insurance
medicine in the fight for
lesson time. The instruction
in insurance medicine
received by medical students
is haphazard and clearly
insufficient.

Tola finds that assessing
work capacity has got the
more difficult, the more
liberal practices the Law
permits.

PerLti Kaitaniemi says that in
the pension foundation set
up by one single employer
there is profound knowledge
of working life in the line of
work in which the employer
company engages. The
pension foundation carries
with it the advantage of
being in direct contact with
working life, but the medical
expertise represented is not
as broad as in a pension
foundation having many
expert physicians. Kaitanie-
mi is the rnedical superinten-
dent of Neste and the expert
physician of the pension
foundation of the employees
of Neste. In his work, he gets
the feel of the different
working conditions of the
clients of the pension
foundation. He drives 60,000
kilornetres a year between
the different plants and
offices of Neste.

In a pension foundation, the
insurance physician works in
the same place as the
applicant, and Kaitaniemi
finds that information on
both the applicant and his
work is easily accessible.
ry\rhen needed, the medical
expertise is broadened by
rnedical statements obtained
frorn specialists.

In his capacity of expert
physician of the Seaman's
Pensions Fund, Pertti

Kaitaniemi is also well
versed in the special medical
aspects and work capacity
requirements t5ryical of work
in the shipping business.

In recent years, Kaitaniemi
has read a good number of
rnedical statements and
wishes that his fellow
colleagues would concentrate
on the assessment of
functional capacity, in
particular.

The attending physician does
his patient a favour, if he
writes his statement as an
expert and does not try to
place himself in the position
of his patient, nor to write a
statement for or against the
application.

Kaitaniemi does not think of
himself specifically as an
insurance physician, because
he is engaged in occupatio-
nal health services for the
main part of the day. He
stresses that the most urgent
challenge for Finnish health
serwices today is to develop
forms of services that help
maintain people's work
capacit5r and make people
stay on in working life
longer. Occupational health
services and pension matters
are closely interrelated.

- Ttre insurance physician
unifies the assessment of
work capacity. He is the
expert on insurance rnedici-
ne and rnakes objective
observations of a sufficientlv
comprehensivematerial, "

says the chief medical officer
of the LEL EmploSrment
Pensions Fund, professor
fuhani funtunen, and
continues by pointing out
that the role of the attending
physician is entirely diffe-
rent, in that he treats his
patient with empathy.
According to Juntunen, the
absence of the empathic

patient-doctor relationship is
imperative for the discretion
used by the insurance
physician. The determinati-
on is based on all available
data. Juntunen holds the
comprehensive medical
material bearing witness of
jobs well done as the best
guarantee for just treatrnent
of the patients.

Primarily, it is his great
clinical competence that
lends the insurance physici-
an his authori$2. He has to
make the correct conclusions
of the illnesses. The profi-
ciency of an insurance
physician is based on good
clinical experience, Juntunen
ernphasizes.

funtunen believes that
sound professional skills are
the result of cornprehensive
medical experience, familia-
rity with occupational
medicine and involvement
in occupational health
services.

It is the job of the insurance
physician to assess the
illness of the applicant and
his performance at work. A
physician who is familiar
with occupational health
serwices is good at assessing
working conditions. The
reform of rehabilitation
legislation has also increased
the importance of medical
discretion.

Professor ]untunen, too, sees
the lack of academic
education in the field as a
problem. As it is, the skills
and competence of an
insurance physician can
only be acquired on the job.
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LAKI valtion elSkelain 7 S:n muuttamisesta (5/92): *
LAKI valtion perhe-eldkelain voimaanpanolain muuttamisesta (6/92).
Lainmuutost6n mukaan ty6ansiot luetaan el6kepalkkaan maksamis- eikii
ansaitsemisvuoden perusieella. Lisiksi lainmuutoksilla lakkautettiin val-
tion vanhaan perhe-el6kelains66d6nt66n perustuva oikeus hautausapuun ja
hautauskustannusten korvaukseen.
ETK:n yleiskirjeet A 19/91ja A ll/92

I-AKI kunnallisten viranhaltijain ja ty6ntekijiiin elakelain rnuuttamisesta
(22e/e2);
LAKI kunnallisten luottamushenkil6iden eldkelain muuttamiseta (230 / 92).
KVTEL:iin lisiittiin sdiinnos, jonka mukaan liikaa maksetun elildseen
takaisinperintdi koskeva eliikelaitoksen p66t6s kiy ulosottoperusteesta eli
ptiiitos 6n sellaisenaan tiiytdnt66npanokelpoinen. Luottamushenkil6iden
ilekelaista kumottiin kunnallisten luottamushenkil6iden perheeliiketur-
vaa ja ylimiArdistd luottamushenkil6eliikettd koskevat siiinnokset.
ETK:n yleiskirjeet A 6/92 ja A 13/92

ROLF STORSJo
Eldhetur-u ake sh'uhs en
lahiasastonlohimies



El6ke-Eetu esiintyy lu-
mukaisestipauksensa

lehtemme palstoilla
Hinonmu-aika ajoin.

kava, joskus hiukan
6rei vanha herra, vai
rouvako lienee, joka
nimimerkkinsii anta-
masta suojasta esittiiii
mielipiteitddn.

OIKEUSMINISTBRION

PBRUSTURVA
Muutama kuukausi sitten hallitus antoi eduskunnalle esityksen, joka tiihtdd
lainsdddiint6jiirjestyksen muuttarniseen ns. lepddmdiin jdtt5mistilanteissa.
Esityksen rnukaan edelleenkin voitaisiin erddt sddst6toimet jiittiiti lepiiti-
mddn, jos ne kohdistuvat "toimeentulon lakisddteiseen perusturwaan". Ihan
kaunis ajatus.

Eliikeldisen kannalta ajatusta ei kuitenkaan ole kyetty istuttamaan tdhdn
piiivridn. Varmasti on tiiyfynyt kiiyd5 niin, ettd valtiovarainministeri6n
s65st6toimien pakottamina valmisteleva ministerio eli oikeusministeri6 on
siiiistdny.t eldketurvan kehityksestd kertovassa rnateriaalissa. Onhan sitd
varten ihan oma ministerionsikin, josta voi tarvittaessa kysyd.

Nyt vaan on varrnasti k61.nyt niin, ettd valrnisteleva virkarnies ei ole tohtinut
lgzsyd sosiaali-ja terveysministeri6std niin selvdn tuntuisesta asiasta kuin on
perusturva. Kyllii jokainen tietziii, rnitd elSkeliiisen perustun/a on. Onhan
Kansaneldkelaitos idt ajat hoitanut eldkkeitri. Kdsiin sattunut ilmaisjake-
lukin selvdsti tiedottaa, ettd perusturva on ihan Kelan teemar,rrosikin vuon-
na 1992.

Ettii kyllii kansaneldke on eldkeldisen perusturva.

Ndin sen on tiiytynyt kiiydii. Muuten ei voi kiisittiiii, ettd ihan rniniste
riotasolla jonkun mielestii 425 markkaa kuukaudessa olisi jotakin perustur-
vaa. Yleisesti ei tiedetd, ettd kaikki eldkeldiset eivdt saa kansaneldkettd,
vaikka ovatkin ihan laillisesti eldkeldisid jonkin muun lain mukaan. Tdrnd
on 5rmmdrrettiiviiii.

Lopetan pakinoimisen tdhdn, koska kyseessd on eldkeltiisen kannalta vaka-
va asia. Hallituksen esityksestd selvdsti niikyy, ettii yrityksend on kaivaa
kuoppaa ty6eldkkeille asettarnalla Kansaneldkelaitoksen hoitarna eld-
keturva etusijalle. Esityksen mukaan tyoeldkkeet eiviit miltdiin osin olisi
perusturvaa.

ElSkepuolella perusturva vaihtelee sisiill6lttitin kiiyftiijtistti toiseen ja hyvin
laajalla skaalalla. Tdmdn takia ei lainsii?idiinn6ssii tulisikaan }<.iytt65 ndin
epdmdiiriiistti kiisitettd. Selv56 kuitenkin on, ettd ilman ty6eldkkeitd ei toi-
meentulon vdhimmiiistasosta sJmny mitiidn jdrkevdd. |a viihimmdistasosta
hallituksen esityksessd on kysyrnys.

Mihin tiill d kiisittiim titt6miillii peru sturvalla oikein pyrittidn?

Elcihe-Eetu
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KUOPIOI,AISELLE
Eldketurvakeskus jdrjesti yhdess?i Tloeliikelaitosten Liiton
sekii yksityisen ja julkisen alan eldkelaitosten kanssa yhden
pdivdn kestdneen ty6el6kepalvelutilaisuuden Kuopion Mu-
siikkikeskuksessa huhtikuun alkupuolella.

Noin tuhat ihmistd kdvi hakemassa rekisteriotteensa ja kyse-
lemdssd samalla henkil6kohtaisia neuvoja eliikkeistd, erora-
hasta ja aikuiskoulutuksesta. T!6tt6rnyyseliikkeet kiinnostivat
savolaisia kaikkein eniten. Useimmat halusivat tietdd myos
tulevan nettoelSkkeensd mddrdn.

ETK:n lisiiksi palvelussa olivat mukana Kuntien eldkevakuu-
tus, Valtiokonttori, Maatalousyrittiijien eldkelaitos, LEL Tyo-
eldkekassa, Koulutus- ja erorahasto, EliikeKansa, EldkeSarn-
po, Eliike-Tapiola, Eldke.Varma, Ilmarinen ja Verdandi. Vakuu-
tusyhtioiden paikallisten konttoreiden ovet olivat lisiiksi
avoinna ja pannu kuumana koko pdivdn.
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