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Sindhdn tunnet
sen aslan
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Aj atelkaamrne kontaktej am-
me kanssaihrnisiin. Olemrne
tekerni-sissd rnuiden kanssa
siiiinn6llisesti, silloin ttilloin
tai sertunnaisesti. Juttelernrne
kaikenlaisista asioista.

Jos jommankumman ty6yh-
teis6ssd on tapahtunut jotain
tdrkeiiii, keskustelu helposti
kiiiintyy aiheeseen lauseella
"sindhdn tunnet sen asian".
Halutaan ensi kdden, etenkin
ns. sisiipiirin tietoa.
Kahdenkeskisessd keskuste-
lussa kuultuun mieluusti us-
kotaan, onhan se per6isin suo-
raan tiedon l5hteiltii. ]os asia
on tarpeeksi rnielenkiintoi-
nen, sanorna vdlittyy eteen-
piiin.
On tapahtunut ldhiverkkojen
aktivoituminen, kuten vies-
tintdoppineet asian ilmaise-
vat.
Lihiverkot kdsittiiviit sukulai-
sia, ystdvid, tyotuttuj a, harras-
tuskavereita, naapureita ja
vaikkapa liihikauppiaan. ]o-
kaisella ldhiverkkoon kuulu-
valla on oma ldhiverkkonsa,
joita pitkin viesti voi levitd
hyvinkin laajalle.
Ldhiverkkojen viestinndlli-
nen merki\rs on niiden uskot-
tavuudessa. Henkil6kohtai-
sesti saatu tieto tuntuu luotet-
tavammalta kuin rnonen suo-
dattimen kautta vtilittynyt.
]os keskustelussa saatu tieto
on samansuuntaista kuin jul-
kisen sanan vdlittiirnii, viestit
tukevat tehokkaasti toisiaan.

]os taas se on erisuuntaista,
niin julkinen tiedonvdlitys
saattaa jdddii toiseksi.
Ldhiverkkojen toiminnasta
on suomalaistakin tutkimus-
tietoa. Kuinka monta itse kun-
kin liihiverkkoon kuuluu,
vaihtelee suuresti. Keskimdd-
rin siind on 25 henkil66.
Kaikki eivdt puhu kaikkien
kanssa ty6asioistaan, jotkut ei-
vdt koskaan puhu niistd tyo-
paikan ulkopuolella. Aika pal-
jon ty6paikan tapahturnista
kuitenkin puhutaan. |oka nel-
jds henkil6st6n ldhiverkkoon
kuuluvista oli keskustellut yri-
tyksen asioista henkil6kun-
taan kuuluvan kanssa uutis-
tapahtuman jdlkeen, kertoo
suornalaistutkimus.
Tyoeliikejiirjestelmdn palve-
luksessa on 2 5OO - 3 000 henki-
Iod. Oletetaan, ettii jokaisen lii-
hiverkkoon kuuluu 25 henki-
l6ii. Ttirndn mukaan ty6e15-
kejdrjestelmdn vdliton ldhi-
verkko kdsittdii noin 75 000
henkil6d. Verkoston seuraa-
vassa vaiheessa liikutaan jo
miljoonan toisella puolen.

Oletetaan edelleen, ettd tiedo-
tusvdlineet kertovat todella
suuren ty6eldkeuutisen. Ldhi-
verkot aktivoituvat. Asiasta
kiiydiiiin lqrmmenid tuhansia
keskusteluja.
Kolrnas olettarnus on, ettA uu-
tinen on luonteeltaan sellai-
nen, ettd sen vaikutuksista on
monensuuntaisia arweluja.
Millaiset evdiit silloin on tyo-

eliikejdrjestelmdn tavallisella
toimihenkil6llii tulkita tilan-
netta? Tietddko hdnkin vain
sen, rnitd julkinen sana ker-
too? Ovatko viestintdvalmiu-
det liian harvoissa kdsissii?

Kysymys ei ole virallisen lau-
sunnon antamisesta, vaan yk-
sityisessd keskustelussa esitet-
tyihin kysyrnyks iin vastaarni-
sesta omin sanoin.

]os toimihenkil6llii on hyvd
kiisitys tyoeliiketurvan tavoit-
teista sekd ornakohtainen
luottamus niihin, hiin selviiiii
kiperdsti tilanteesta yleistie-
doilla. Hy'vd niiinkin.
Vield parempi olisi, jos ty6pai-
kalla asiasta perilld olevat
avoimesti ja auliisti jakaisivat
tietonsa yhteiseen kiiyttoon.
Tietohan on siitd merkillinen
hyodyke, ettd se ei kulu kdy-
tossi. Pdinvastoin.

T!6eliikejiirjestelmdn tdrkein
viesti on peruslupaus koh-
tuullisessa suhteessa ansioon
olevasta eldketurvasta. Jos ta-
pahtuu jotain, joka mahdolli-
sesti horjuttaa luottarnusta, ld-
hiverkkoihin pitriisi muistut-
taa, ettd peruslupaus pitiiii. Se
ei ole vaarassa, vaikka elSkela-
keja joudutaan ja on tarpeen-
kin aika ajoin muuttaa.
Syk"yn ekikepoliittinen uutis-
pommi on palkansaajien tyo-
eldkemaksu. Se on asia, joka
koskettaa jokaista palkansaa-
jaa varsin konkreettisella ta-
valla. Ihmeellistd olisi, ellei
uusi maksu alctivoi tyoeltike-
jdrjestelmiin Iiihiverkkoja.

Meiltii kysy'tddn, rnitd tiimd
tarkoittaa.
Silloin pitdisi jokaisen tyoelii-
kejiirjestelmdn palveluksessa
olevan osata selittAd, mikd tii-
md maksu on ja mihin silld
pyritiidn. Ihanteellista olisi,
ettd hiin saisi keskustelu-
kumppaninsa oivaltamaan
maksun merkityksen eldke-
turyan varmistamisessa ja he-
rAttdisi s amalla kiinnostuksen
kipindn tyoeliikeasioita koh-
taan.
Tiissd Iehdessd kdsitelliidn pal-
kansaajien \16eldkernaksuaerilaisista niik6kulrnista.
Haastattelut on tehty ennen
tulopoliittista kokonaisratkai-
sua, joka siirsi uudistuksen
voimaantulon vuoden 1995
alkuun ja antoi tarpeellista Ii-
sdaikaa valmisteluihin.
Perusarg:umentit palkansaaji-
en maksuun ovat kuitenkin
tyoeldkkeiden pitkdn tehtei-
rlen rahoitukseen liitty'viii.
Ne eiviit muutu, vaikka voi-
maantulo siirtyykin. Ndiden
perusteiden tunteminen on
tiirkeiid, koska niiden ar.rrlla
voimrne muuttaa kielteisten
asenteiden uhan mahdolli-
suudeksi lisiitii rnyonteistd
suhtautumista ty6elSketur-
vaa kohtaan. Oletan, ettd ndin
tapahtuukin.

P trkko I citiskelriinen
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Palkansaajien TBL+nalcsua
saattelevat enernmdn tai aa

myonteis et rnielipiteet
aa

kustannusten
kannalta
viiltt 6rn ittorn iiks i.

TlomarkkinapiiAt-
tejet esittiv6t
oheiset
rnielipiteensS
Ioka-rnarraskuun
vaihteessa,
kun pankinjohtaja
Kalevi Sorsan
tupo-esitys oli
poydiillii.

P
'ts
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T)<intekijii- ja
tytinantajajiir-
jestoissii suhtau-
dutaan enem-
miin tai vdhern-
min rny6nteises-
ti palkansaajien
TELmaksuun.
Aivan siitii
riippuen kuka
kulloinkin
puhuu. Yksi
luonnehtii
ratkaisua kiiytet-
tfivissii olevista
palkanalennus-
vaihtoehdoista
parhaaksi,
toinen yritysten
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Johtaja T\rulikki Kanniston
mukaan pelko ty6eliikkeiden
rahoituspohjan pettdmisestdja ty6nantajien voimakkaat
vaatimukset t5rovoimakulu-jen alentamisesta ovat pal-
kansaajien ty6eldkemaksun
perimmiiisinii saattajina.

Epiityydyttiivd vdest6kehitys
on Suomen Ammattiliittojen
Keskusjdrjestdn SAK:n johta-
jan T\rulikki Kanniston mu-
kaan selvi uhka ty6eliikejiir-
jestelmdlle. Alhainen synty-
vyys ja eldkeldisten mddrtin
nopea lisiidntyminen muren-
tavat jiirjestelmiin rahoitus-
pohjaa. Pohjan pettdmisen
pelko ja ty6nantajien voimak-
kaat vaatimukset tyovoima-
kulujen alentamisesta ovat
hdnen mukaansa palkansaaji-
en ty6eliikernaksun perim-
mdisind saattajina.

-Me l?ihdemrne siit6, ettii tiillii
ratkaisulla ja tdlld mallilla tur-
vataan tyoeliikkeiden tulevai-
suus.

-Sekin tuli nyt varrnasti sel-
viiksi -jos se jollekulle oli sattu-
malta vielei episelvi - ettii ty6-
eldke on osa palkkaa, T\rulikki
Kannisto painottaa.

Hdntzi vdhdn kaivelee se, tai
kuten hdn itse sanoo harmit-
taa, ettd maksuprosentti olisi
perdti nelj5.

-Koko ajan on puhuttu vain
siit6, ettd yrityksilld menee
huonosti. Pitdisi muistaa, ettd
rny6s yksityisillii ihmisillii
menee nyt huonosti. Tdss6
mielessd ndinkin raju vdlillis-
ten ty6voimakustannusten sd-
Iyltriminen ty6ntekijoiden it-
sensd kannettavaksi harmit-
taa.

-Niin isossa rakennemuutok-
sessa olisi voitu ldhted liikkeel-
le lyhyemminkin askelin. Nyt
on se vaara, ettii pdinvastaisis-
ta pyrkimyksistd huolimatta
tehty ratkaisu ruokkii kieltei-
sid asenteita ty6eliikejiirjestel-
mdd kohtaan.

Palkansaajien TEL -
maksua saattelevat

enemmdn tai
v6hernrn6n
myonteiset
rnielipiteet

Mitalissa
kaksi puolta
Kanniston rnukaan ty6elAke-
jiirjestelmdn perusperiaattei-
den muuttaminen maksujen
osalta merkitsee sitii, ettii
my6s jiirjestelmdn hallintoon
tehddiin muutoksia. Tdllaisek-
si hdn nostaa muun muassa
tyontekijoiden edustajien
mdirdn lisiiiimisen eliikelai-
tosten pAiittiivissti elimissii.

-Meilld on liian vdhdn vdked
siellS, missd eldkerahojen kiiy-
t6stii piidtetddn. Lisdd vaiku-
tusmahdollisuuksia pitdd saa-
da. Yhtend t?ihiin tiihtiidvdnd
vaihtoehtona on esitettSr, ettii
perustettaisiin erillinen jdrjes-
telmd, joka piiiittiiisi palkan-
saajilta kerdttiivien ty6eliike-
markkojen kiifl6stii. Eli ettd
erAdnlainen palkansaajara-
hasto valvoisi tiitd osaa TEL
rnarkoista.

4

Puheenjohtaja Esa
Swanljungin mielestd TEL-
rnaksu on paras kiiytettiivissd
oleva tyovoimakustannusten
leikkaarnisvaihtoehto.

Paras
kiiytettiivis s 5 olevista
Suomen Teknisten Toimihen-
kil6jiirjest6jen Keskusliiton
STTK:n puheenjohtajan Esa
Swanljungin mielesti palkan-
saajien TELmaksu oli tyovoi-
rnakustannusten leikkaarnis-
vaihtoehdoista paras. Kiiytet-
tdvissd olevista vaihtoehdois-
ta paras.

-Kun palkkakustannuksia on
laskettava, tdrnd ratkaisu tun-
tuu rnotivoivammalta. Eli nyt
kun palkansaajat kerddvdt
ndin itsellensd rahaa, kukaan
ei voi laittaa kiistanalaiseksi
heiddn oikeuttansa tydeliik-
keeseen. T)6eldke on selkeiisti
osa palkkaa. Se on myds sel-
vd6, ettei palkansaajilla on nyt
entistd selkeiimmiit intressit
ty6elikerahojen kdlt66n ja
eltikelaitosten toimintaan,
Swanljung korostaa.

Punnuksia
rnolernrnissa
vaakakupeissa
Hdn pitdd arvokkaana sitd yk-
sirnielisy5rttS, joka neuvotte-
Iuissa vallitsi palkansaajien
TELmaksun sditiimistii seu-
raavista muista toimenpiteis-
td. Tiillaisia ovat hdnen mu-
kaansa muun muassa palkan-
saajien vaikutusmahdolli-
suuksien parantaminen lai-
tosten toimivan johdon valin-
noissa. |a ennen kaikkea, ettd
sijoitustoiminta pidetii?in ir-
rallaan vakuutusryhmitty-
mdn sijoitustoiminnasta - t54r-
liin Eliike-Sampo, jonka sijoi-
tustoiminta on jo eriytetty
Sammosta palkansaajien TEL
maksuratkaisussa viitoitetul-
la tavalla, Swanljung kertoo.

Maksut nousevat
-Ilman muuta my6nteisenfi
on kirjattava sekin seikka, ettd
palkansaajapuoli on jatkossa
konkreettinen neuvotteluosa-
puoli vuosittaisissa TEL-mak-
suneuvotteluissa.

My6nteisend siitdkin huoli-
rnatta, ettd TELrnaksua on jat-
kossa korotettava?

-Tosi on, ettii palkansaajien
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ty6eldkemaksuratkaisuun liit-
Q,ry kielteisenii tekijdnd se, et-
teivdt ndrnd prosentit riitii.
Meiddn on todella varaudutta-
va siihen, ettd TEl-maksu
nousee ja samalla huolehdit-
tava siitd, ettd ty6nantajat kan-
tavat oman osansa kasvavasta
vastuusta, T\rlevien TELrnak-
sujen kielteisyydenkin kes-
kell6 pitdisi ndhdd plussaa. Eli
tiiytyisi yrittdd ;rrnmiirtdii, ettd
eldkkeiden rahoitus on tavalla
tai toisella turwattava ja se voi-
daan tehdd varmasti vain laa-
jentamalla rahoituspohjaa.

Rahastoa
vahvistettava
Swanljungin mukaan keskei-
nen kysymys jatkossa on ra-
hastointiasteen nostaminen.
Se voitaisiin toteuttaa hdnen
mukaansa esimerkiksi niin,
ettd sovitusta palkansaajien
maksusta puoli prosenttiyk-
sikkod menisi rahastoon.

-Ndissii asioissa ei ole tdyttd
yksimielisyyttii ja on mielen-
kiintoista n6hd6, minkiilai-
nen ratkaisu vuoden -94 TEL
maksuneuvotteluissa saa-
daan aikaan. Se on ilman
muuta selv6, ettd rahastointi-
astetta on nostettava, Swan-
ljung painottaa.

-Palkansaajia kiinnostaa tie-
tysti kovasti se, millii tavalla
eliikelaitokset kdyttdvdt tyo-
elikerahoja. Laitosten hallin-
to tietenkin piiSttiiii ja vastaa
niistii, mutta kyllii me halu-
amrrre sanoa sanamme erit5ri-
sesti palkansaajilta keriittdvi-
en rahojen kii5rt6std. Nyt luon-
nostellulla tavalla se tapahtui-
si niin, ettd laitosten hallituk-
sissa olevat palkansaajajdse-
net valmistelisivat ja tekisivdt
yhteistyossii laitosten sijoitus-
asiantuntijoiden kanssa esi-
tyksid rahastoitujen eldkeva-
rojen kdytostii.

-Lyhyellii tdhtdimelld voi olla
niin, ettii paineet vuokra-
asuntotuotannon rahoittami-
seksi ovat voimakkaita ja sijoi-
tusten painopiste saattaa siir-
ty6 hieman siihen suuntaan.
Pitkelle aikaperspektiivillii
palkansaajienkin intresseissd
ovat sijoitukset avoimen sek-
torin tuotannollisiin inves-
tointeihin - niin uskon.

Vahvakin
fitteje kovilla
-Kyllii tiimii ratkaisu on tule-
vaisuutta ajatellen hyrrin ter-
vetullut. T!6eldkemaksun ke.
hitysndkymdt -maksun voi-
makkaat nousupaineet - ma-
sensivat yrittiijiikuntaa.

Niin sanoo Suomen Yrittdjiiin
Keskusliiton, SYKL:n. varatoi-
mitusjohtaja ]ussi Jdrventaus.

Tietenkin hdn korostaa pal-
kansaajien TELrnaksun mer-
kitystti myos sekii kilpailuky-
r.yn ettd rahoituspohjan ja tdtd
kautta eldkkeiden turvaami-
senkin kannalta.

-Ehkd kansantalouden kan-
nalta on s54rtd korostaa myon-
teisend sitdkin, ettd. vakuutet-
tujen osallistuminen tiilld ta-
valla elSkkeensd rahoittami-
seen lisdd heiddn tarkkuut-
taan, kriittisyyttiiiin ja palve-
luvaatimuksiaan eldketurvan
sisiilt6ii ja eldkelaitoksia koh-
taan. Toisin sanoen, he vaati-
vat ty6eldkejdrjestelmiiltii yh-
tiiiiltd taloudellisuutta ja toi-
saaltatehokkuutta. Se on hyvd
asia, |drventaus aprikoi.

Vastuu jaettava
fdrventaus ei usko, ettii pal-

Varatoimitusjohtaja fussi
|drventauksen mukaan tyd-
eldkemaksun nousupaineet
masensivat yrittiijdkuntaa. -
Ratkaisu oli tulevaisuutta aja-
tellen tervetullut.

kansaajien t5r6eldkemaksu jdd
sovittuun prosenttiin.

-Kyse ei ole tietenkiiiin usko-
misesta tai luulemisesta. To.
tuus on se, etti TELmaksua
pitdd tulevia eld.kkeitd varten
nostaa. N6itd lisdkustannuk-
sia ei voida silyttiiii vain yrittii-jien maksettavaksi. He eivdt
siitd yksin selvid. On voitava
avoirnesti keskustella molem-
pien osapuolien vastuunjaos-
ta. Ilman muuta tdssd keskus-
telussa puhutaan suuremmis-
ta prosenteista. Realismia toi-
saalta on my6s se, ettii pitkiillii
tdhtdirnellS t5r6nantajien eli
yrittiijien rnaksutaso ei voi
olla nykytasoa kovin paljoa
alernpi, |drventaus laskee.

TUki
j drkeville sij oituksille
Varatoimitusjohtaja ]6rventa-us ei ldmpene sellaisille aja-
tuksille, jotka vdhentdisivdt
tavalla tai toisella yritysten
mahdollisuuksia eldkeyhti6i-
den sijoituslainoihin. Mutta
hiin ei kuitenkaan sulje pois-
kaan yhtiiin jdrkevdd sijoitus-
kohdetta - ei sen paremmin
asuntotuotantoa kuin muita-
kaan sijoitusmahdollisuuksia
- kunhan ne vain ovat turvaa-
via ja kansantaloudellisesti
jiirkeviS.

-Sen sijaan vieraalta tuntuvat
puheet ty6ntekijoihin ulotet-
tavasta ns. automaattisesta ta-
kaisinlainauksesta. Se ei yk-
sinkertaisesti toirnisi, jos pu-
hujat todella tarkoittavat auto
maattisella takaisinlainauk-
sella sitd samaa menettelyd,
jonka mukaan yrityksilld on
tietyin edellytyksin mahdol-
lisuus maksaa vakuutusmak-
suja velkakirjalla.

5TYOELAKE 9I I5

--

I
\

fitr
j

. ).

t.-. )p

t,

Ir W/

:

1t

h

1-i.fffi

H
trI'l
r
r

i

i

l

TI !

't



Sosiaalipoliittinen asiamies
Markku Koponen sanoo, ettd
palkansaajien TEL-maksu
helpottaa hieman kustannus-
leikkauksia yrityksissS.

H aas tatt elu : J ouni J ohis alo

Yritysten
kustannukset alas
Palkansaajien ty6el6kemak-
suratkaisu vastaa osaltaan Lii-
kety6nantajain Keskusliiton,
LTK:n sosiaalipoliittisen asia-
miehen Markku Koposen
mukaan melko hyvitr tyonan-
taj ien tupo-tavoitteita.

-Ratkaisun keskeiseni tavoit-
teena on yritysten kustannus-
ten alentaminen. Palkansaaji-
en TEl-maksulla on suuri
merkitys tiimdn tdrkedn ta-
voitteemrne toteuttarnisessa.

-Suuri - ainakin periaatteelli-
sesti - merkitys tiillA rahioitus-
ratkaisulla on siindLkin mieles-
sii, ettd se vie meidiit lShem-
mdksi eurooppalaista kiiytdn-
tdd. Suomessa sosiaaliturvan
rahoitus on aika tyonantaja-
painotteinen. Monissa Euroo-
pan maissa kustannukset ja-
kautuvat sen sijaan eri ryhmi-
en kesken huomattavasti ta-
saisemmin. Tdlld omalla rat-
kaisullamme olemme ny.t
yleiseurooppalaisella tiell6.

- Tietysti joku voi sanoa, ettei
yksi piiiisky kes65 tee, mutta
mielestdni yksikin askel oike-
aan suuntan on tdrke6, Kopo-
nen sanoo.

Ei lisibyrokratiaa
\zdvoimakustannusten alen-
tamisen ja eliikkeiden rahoi-
tuspohjan turvaamisen ohella
Koponen on t56rtyv?iinen rat-
kaisuun senkin vuoksi, ettd se
voidaan toteuttaa lisidmdttii
olennaisesti byrokratiaa tai
ty6mii?iriiii.

-Ty6nantaja on edelleenkin
vakuuttamisvelvollinen, ty6-
nantaja vastaa vakuuttamises-
ta, perii tyontekijiin palkasta
TELmaksun ja tilittiiii sen eld-
kelaitokselle. Tdss6 ei tarvita
mitddn erityisid toimenPitei-
tii, koko uudistus voidaan to-
teuttaa pienin hallinnollisin
toimenpitein.

-Toinen vaihtoehto olisi tiet5rs-
ti ollut se, ettdL ty6ntekij6ille
olisi sdiidetty itsensd vakuut-
tamisvelvollisuus. Tiillainen
ratkaisu olisi merkinnyt elii-
kelaitoksille kuitenkin koh-
tuuttomasti lisdt6itii. |a sit6-
paitsi tdrnii vaihtoehto olisi
muuttanut perusteellisesti ko-
ko tyoeldkejiirjestelmdd, Ko-
ponen miettii.

Maksukehitys ja
rahastointi
kiisi kddessd
TEl-maksun kehityksen Ko-
ponen kytkee keskusteluun
rahastoinnista.

-Aina on niin, ettd kun tiiviissd
aikataulussa yritetiiiin soPia
asioista, niin joitakin YksitYis-
kohtia jiiii auki. Niin taPahtui
my6s TELmaksun kohdalla.
Pitkdn aikaviilin maksukehi-
tyksestd ei ole vield mitiidn
piiiit6ksiii ja sitdpaitsi mak-
suun vaikuttavat rny6s pii6-
tokset rahastoinnista ja sen
mahdollisesta lisiiiirnisestii.
Kylld minulla on sellainen k6-
sitys, ettd tavoitetilassa kum-
mankin intressiryhmdn,
ty6ntekij6iden ja t5ronanta-
jien, maksuosuuksien tulisi
olla yhtd suuret.

Rahoissa ei
korvarnerkkejii
ElSkevarojen sijoittamisessa
ei Koposen mukaan tapahdu
olennaisia muutoksia. Liike-
ty6nantajien keskusliitossa
on liihdett5r siitd, ettei rahoissa
ole korvamerkkeji.

-Sijoitusvarojen kdytostii pdiit-
tdviit eliikelaitosten vastuussa
olevat hallintoelimet. Sijoitus-
ten valrnistelua voidaan tie-
tenkin aina kehittdd. Sitii en
kuitenkaan usko - emmekd
tiitillii hyvtiksykiiiin - etti eld-
kelaitokset my6ntiisiviit jat-
kossa henkil6kohtaisia luotto-
ja. Pitk?in rahan asuntolaina-
markkinoiden luorniseen ei
ole tiitd kautta mahdollisuuk-
sia, Koponen sanoo.

-Periaate on, ettdL eldkevarat
pitdd sijoittaa tuottavasti ja
turvaavasti. |os eldkelaitokset
ndiden periaatteiden rnukai-
sesti pddttiiviit ohjata varoja
tiettyyn kohteeseen, esirner-
kiksi asuntotuotantoon, se on
tiysin keskusteltavissa oleva
vaihtoehto. Luonnollisesti tdl-
laisissa ratkaisuissa on otetta-
va huomioon se, ettd ndrnd
rahat ovat pois yrityksille
my6nnettdvistd luotoista.
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Matti Uimonen:

oa

PALKAI\SAAIIEN
IVIAKSUVAIilISTAA

-Palkansaajien tel-
maksu vahvistaa tyG
eliikejiirjestelrn66. Se
tekee eldkkeiden ra-
hoituksen astetta kon-
kreettisernrnaksi
rny6s tyontekijoille it-
selleen. Onkin syytii
odottaa, ettd kiinnos-
tus omaa eltiketurwaa
kohtaan kasvaa enti-
sestifin rnaksumie-
hen roolin rnyoti, ar-
velee Eldketurvakes-
kuksen toirrritusjohta-
ja Matti Uimonen.

Haastatteluhetkelld, rnarras-
kuun viimeiselld viikolla, ei
kukaan voi olla varrna toteu-
tuuko palkansaajille kaavailtu
tel-maksu ja jos toteutuu niin
rnillaisena. Hankkeesta neu-
votellaan edelleen tiivisti tulo-
poliittisen kokonaisratkaisun
osana, mutta ny't devalvaation
rnuuttarnassa tilanteessa.

-Maksua ldhdettiin ajamaan
alunperin ehkd vii2irin argu-
mentein, kun se kytkettiin
osaksi suhdannesyilli perus-
teltua kokonaismaksun alen-
nusta.

Tosiasiat puhuvat nimittdin
Uirnosen rnukaan korutonta

Pienin askelrnin ylos
-Kaikkien osapuolten kannal-
ta olisi viisainta edetri tavoit-
teeseen pienten porrasaskel-
mien taktiikalla, vaikkapa 0,5
prosenttiyksikk6ii wuosittain.
Suunnan on oltava joka tapa-

aa

uksessa koko ajan ylospdin.
Helpotusta maksurasitukseen
on pitkiillii aikavdlillii siis tur-
ha uumoilla, muistuttaa Ui-
rnonen,

-Tottakai jirjestelmdn rahoi-
tuspohja on niin vankka, ettei
rnuutarna lamawuosi voi sitd
sanottavasti horjuttaa. Ongel-
rnia syntyy vasta sitten, jos ta-
Ioudellinen kasvu kiiiintyy
rniinusmerkkiseksi pitern-
mdksi aikaa.

Eliikelupaukset on kuitenkin
voitava lunastaa kaikissa
oloissa. Muuten tyoeliikejiir-
jestelmd seisoo Uimosen rnie-
lestd enemmdnkin savijaloil-
Ia.

Maksurniehii
tanritaan lisiiii
-Eliikejdrjestelmd,n kypsymi-
nen tdysi-ikiiiseksi, vanhu sten
viest6osuuden kasvu ja suur-
ten ikdluokkien eliikkeelle
siirtl.rninen lisiiiiviit vdistii-
rniittd eliikemenojamrne ensi
vuosituhannen alkupuolella.
-Siksi on syy.td laajemmaltikin
tiedostaa, ettd eldkkeitten
maksurniehiii ja -naisia tarwi-
taanjoko lisdd tai sitten entisil-
td on saatava suureurpi panos.
Muuten emrne yksinkertai-
sesti selvid vastuistamme, va-
kuuttaa Uirnonen.

TyoelSkkeitten ratroituksen
kannalta Uimonen ei ndLe eroa
siind, maksaako ty6eldkernak-
sun tyonantaja vaiko ty6nteki-
je.

aa oo

jille. Olisi syytd odottaa, ettd
kiinnostus omaa eldketurvaa
kohtaan kasvaisi sen mydtd
entisestddn, arwelee Uimonen.

-Kun tilinauhassa tai verokir-
jassa on selvd rrrerkintd rnak-
sun kdyttotarkoituksesta, se
on rny6s helppo hyvdksyd ja
rnieltdd ikddnkuin tulevan
tyoeldkkeen takuurnaksuksi.

-Sarnalla poistuvat kuvitelrnat
siitti, ettd jossain on ty6eliik-
keisiin rahaa itsestSSn jauha-
va sarnpo, johon raaka-ainetta
riittdii loputtorniin. Maksaja
rnieltdd varrnasti eldketu rvan
hinnan parernrnin, jos rahat
on kaivettava orrrasta pussista
eikii jostain tuntemattomasta
liihteestd, arvelee Uirnonen.

Rahastot kasvuun
Palkansaajien tel-maksun on
suunniteltu rahastoituvan sa-
maan tapaan kuin nykyinen-
kin tyonantajilta perittiivS
rnaksu.
-Rahastointiastetta on joka ta-
pauksessa pyrittdvi ajan
oloon nostarnaan. On syytii
harkita tarkkaan, olisiko pal-
kansaajien tyoeldkemaksu tu-
levaisuudessa juuri se osa
maksusta, jota ktiytettdisiin
nimenomaan rahastojen kas-
vattarniseen.

-Luulen, ettd t6lld tavoin tyon-
tekijit olisivat entistd innok-
kaammin valmiita kasvatta-
rnaan ornaa maksuosuuttaan
my6s tulevina r,r.rosina, ehdot-
taa Uimonen.

aa
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kieltddn: yksityisen sektorin -Maksun perusteena on mo-
ty-oeliikemaksua on -pysty.ttii- Iernmissa'tapauksissa yksi ja
vd nostamaan tulevaisuu- sama rnarkoissa rnitattava
dessa tasaisen varmaan tah- tyopanos.
tiin.

Vahvistaisi
jiirjestelrnSd
Palkansaajien orna tel-maksu
vahvistaisi ty6eliikejdrjestel-

il11"*l"Ti'";Tt"iff Li1-Haastattetu:JouhoMoitanen
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El5ke-S arnrrro n toirnitusj ohtaj a Ri sto Kausto :

aa

Risto Kauston mielestd nyttar-
vitaan toimenpiteitd ja uskal-
lusta tarpeen tullen tehdi roh-
keita pdiit6ksiii. -T!6eliikejiir-
jestelmd kesttiii suhdanne-
vaihtelut pitkiijiinteisen eliike-ja rahastointipolitiikan avul-
la.

Tlz6eliikerahasto-
toimikunnan
tavoitteet
Kuluneena syksynd ovat rno
net otsikot kuuluttaneet huo-
lestuneina tyoeliikej iirjestel-
mdn ajautuvan tilanteeseen,
joka saattaa uhata nykytasoi-
sen eldketurvan siiilymistd.

|iirjestelmdn perusperiaattei-
ta ja rahojen riittdvyyttd on
pohtinut tydeldkerahastotoi-
mikunta, joka jiittiiii rnietin-
t6nsd pidennetlm rnddriiajan
jdlkeen marraskuun lopussa.
Toimitu_sjohtaja Risto Kausto
on sen Jasen.

Toimikunnan ty6n tavoittee-
na on ollut l6ytee rnaksukehi-
tys, jonka avulla voidaan tur-
vata eldkkeet pitkiillii aikavd-
lillii ja toisaalta tukea kansan-
talouden sd5st5mistii. Vahva
kansantalouden tuotantopoh-
ja turwaa osaltaan eldkelupa-
usten lunastarnisen tulevai-
suudessa.

Toimikunta ei ny\risessi talo
udellisessa tilanteessa ole ha-
lunnut esittdi konkreettisia,
numeroiksi puettuj a suosituk-
sia, vaan se \rytyi periaate-
tason kannanottoihin. TERA-
toimikunta halusi my6s en-
nen lopullisia ehdotuksiaan
odottaa jatkoaikaa saaneen
Eldkekomitean ty6n tuloksia.
Rahastointiperiaatteita koske.
vat ehdotukset voidaan tuoda
kiiyttinn6n tasolle jdrjestel-
mddn sovellettaviksi vasta sen
jiilkeen.

EDESSA

aa

-T!6ntekijoiden oma maksu-
osuus on toteutumassa no-
peassa tahdissa. Lopullisesti
sopimus tyoeldkemaksusta
seisoo tai kaatuu tupo.sovun
rnyotS, toteaa Risto Kausto ja
lisd5, ettd toteutuessaan se tuo
todella suuria muutoksia ko-
ko jdrjestelrnddn.

-Yhtend vaihtoehtona tupo-
neuvotteluissa on esitett5r pe
riaatetta, jonka mukaan pal-
kansaajien ty6eliikemaksun
kasvu olisi puolet l.uotuisesta
TELmaksun noususta. THLmd
merkitsee sitd, ettd vuoteen
2010 mennessd tyontekijdt tu-
levat mukaan 10-15 prosentin
ty6eldkemaksulla.

Uudistus merkitsee my6s
tyontekij ripnolen nykyistd tii-
viimpiid sitoutumista ty6elti-
kejiirjestelmii2in. Maksuista
kertyneiti tyoeldkevaroja ale
taan suunnata heidiin kannal-
taan tdrkeisiin kohteisiin, jois-
ta esimerkkind on mainittu
mm. asuntotuotanto. T!6nte
kij6iden kannalta on tirkedd,
etti maksu on my6s tulevina
vuosina verotuksessa vdhen-
nyskelpoinen.

aa O'
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Tlo el iikej i rj es tel rnri n
pitkiin aikavailin
tavoitteita
kannattelevat
perusl)ilarit ovat
tukevat.
I'aloudellinen lama
yhdessii veiestoraken-
teen rnuutosten ja
jartkuvasti kasvaneen
ekikeinnostuksen
rnyotii on kuitenkin
joucluttanut tilanteen
trudelle'en anriointia,
sanoo Eliike.Samrrlon
toimitusjohtaja
Risto K:rtrsto.
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Ttrpo siirsi
jiirjestelrniin
uuteen kauteen
Yhdeks i syksyn kiinnostavim-
mista puheenaiheista ja myos-
kin viilineeksi tulopoliittisissa
neuvotteluissa kohosi ty6nte-
kij6iden orna elSkernaksu.
Neuvotteluissa sovittiin alun
perin neljdn prosentin suu-
ruisesta tyontekijoiden mak-
suosuudesta, jota alettaisiin
periS ensi vuoden alusta. De
valvaatio kuitenkin muutti ti-
lannetta, ja n;rt on keskusteltu
selvhsti pienemmdstii maksu-
osuudesta.



Pitkelki aikav?ilillii tarkastel-
tuna uudistuksen tavoitteena
on varmistaa tyoelSke-edut
vahvistamalla jdrjestelmdn ra-
hoitusta. Ainoaksi keinoksi se
ei Kauston mukaan kuiten-
kaan riitii.

Tempoilusta
tasaiseen kehitykseen
T!6ntekij6iden oman neljdn
prosentin maksuosuuden on
kaavailtu alentavan vastaaval-
la mddriillii ty6nantajien TEL
maksua. Vuoden alusta tyo-
elAkemaksuun on lisdksi tu-
lossa 2,0-2,5 prosenttiyksikdn
"larna-alennus". Ndiden yh-
teisvaikutuksena ty6nantaji-
en TELmaksu kevenee 10,9-
10,4 prosenttiin. Ndhtdviiksi
jiiii, mitii muutoksia devalvaa-
tion toteuttaminen tuo ndihin
kaavailuihin.
- Kun wuoden 1992 maksuta-
sosta alkusyksystti keskustel-
tiin ty6nantajien kanssa, tote-
sivat ty6eltikelaitokset, ettS
jdrjestelmin kannalta on jdr-
kewintd pysyii 2 prosenttiyksi-
k6n rnaksunalennuksessa 2,5
prosenttiyksik6n asernasta, el-
lei eldkkeiden indeksikorotus-
ten jiiiidytys tuo kevennystd
eldkemenoihin. Huolimatta
siitd, ettii ehdotettu indeksi-
korotusten verotusmalli ei ke
venni eldkejiirjestelmiin eld-
kemenoa, on erityisesti halli-
tus tuonut esille vaatirnuksen
toteuttaa ensi vuoden ty6elii-
kemaksun alennus 2,5 pro-
senttiyksikk6nd, Kausto sel-
vittee.

]iirjestelmii kestdd hdnen mu-
kaansa maksunalennuksen
kertaluonteisesti. Vuonna
1995 ty6el5kemaksun koro-
tustarve on kuitenkin suu-
rempi kuin ensi vuoden alen-
nus, hiin muistuttaa ja kysyy,
mahtaako siihen olla varaa.
fos alennus n5rt toteutetaan
2,5 prosenttiyksikkdnii on var-
sin todenndk6istii, ettii ty6n-
antajien maksuosuutta on
nostettava vuonna 1995 yli
kolme prosenttiyksikk6ii.
Ty6eldkemaksun nykyisesti
tempoilevasta muutostahdis-
ta olisi hiinen mielestddn
pdiistiivd eroon. -Maksun ko.
konaismuutos olisi voitava so.
pia esimerkiksi kolmen vuo-
den osalta kerralla. Riittdvdn
suuren tasausrahaston turvin
voitaisiin sitten vuotuinen
maksunkorotus sowittaa suh-

danteiden rnukaan. |tirjestel-
mdn pitkdn tShtdyksen rahoi-
tussuunnitelma voitaisiin
my6s tarkistaa kolmen vuo-
den viilein ja ottaa huomioon
niin eldkemenossa kuin aktii-
vikannassa tapahtuneet ja en-
nakoitavissa olevat rnuutok-
set, Kausto ehdottaa.

Eliikeyhtioiden
hallintornalli
uudistuu
Ty6ntekijoiden mukaantulo
ty6eliikejtirjestelmdn rahoi-
tukseen uudistaa my6s eliike-
yhti6iden hallintomallia.

-T)6ntekijiit varmasti kiinnos-
tuvat ty6eldkejiirjestelmdsti
ja sen toimintatavoista entistii
enemmdn ja haluavat olla mu-
kana vaikuttamassa sen kehit-
tdmiseen. Ty6markkinaosa-
puolten nykyinen sopirnuk-
seen perustunut edustus tyG
eliikeyhti6iden hallintoon on
tarkoitus vahvistaa ja kirjata
osaksi eliikeyhtioiden yhtio-
j?irjestystii.

Tdrndn taustalla Kausto ndkee
rny6s varauturnisen ulko-
rnaisten vakuutusyhtioiden
tuloon Suomen markkinoille.

-Eta-sopimuksen my6td ulko-
maisille vakuutusyhti6ille sal-
litaan ty6eliikevakuutuksen
harjoittaminen Suomessa.
Niiden on kuitenkin toimitta-
va suomalaisen eldkej64'estel-
mdn sddntdjen mukaan. Hal-
lintomallin stiilymisen takee-
na on, ettii myos ulkomaisilta
yhti6iltti voidaan edellyttiiii
suomalaismallin rnukaista
yhtiojdrjestystd.

Nyt on
tartuttava toirneen
Bruttokansantuotteen ennus-
teita on kuluneena vuonna
jouduttu korjaamaan useaan
otteeseen. Niiillti niilgrmin ko-
konaistuotanto laskee jo kuu-
tisen prosenttia. Ensi wuodes-
ta ounastellaan my6s melko
synkkdd, vaikka lama vdhitel-
len alkaisikin hellittdii otet-
taan.

Eldkej Arjestelrndn rahoitus on
perustunut laskelmalle, jonka
mukaan maksua pitiiisi korot-
taa vdhintiiiin puoli prosent-
tiyksikk6ii wuodessa. Tiill6in
oletusarvona on, ettd reaalian-

T!6tt6myys on nyt kuitenkin
kasvanut rajusti ja talouden
lama hidastaa ansiotulojen
kehitystii. Tiistd syystd palkka-
surnrna ei kehity aiempien
ennusteiden mukaan. Eldke-
menojen kasvu sen sijaan ei
osoita hidasturnisen rnerkke-
j6, vaan pdinvastoin. Eldkeikii-
rajojen tarkistaminen on yksi
merkittdvimmisti keinoista,
jonka avulla asiaan voidaan
vaikuttaa. Hallitus veti takai-
sin esityksensd yksil6llisen
varhaiseldkkeen ja osa-aika-
eldkkeen ikdrajojen muutok-
sesta ja jdi odottarnaan Eliike
komitea 90:n ty6n tuloksia.

Kauston mukaan n5rt tarvi-
taankin toirnenpiteitd ja us-
kallusta tehdii rohkeita pdd-
tdksid esimerkiksi varhaiseli-
keikdrajojen tarkistamiseksi. -
]os todella halutaan piiiistd
asetettuihin tavoitteisiin, var-
haiseldkeikdrajoihin on kos-
kettava. Pelkkien "pehrnei-
den" jtirjestelyjen awulla ei ta-
voitteisiin pddstii, hiin
toteaa.

-VarhaiselSkkeiden ikiirajojen
muuttamisella saavutettaisiin
my6s se hyoty, ettd eldkerat-
kaisulle haettaisiin tosissaan
vaihtoehtoa terveempien kei-
nojen eli juuri tyoolojen pa-
rantamisen ja kuntoutuksen
kautta. Kasvavien eldkemeno-
jen hillitsemiseksi ikiidntyvi-
en ty6ssikiiyntid olisi tuettava
kaikin mahdollisin keinoin,
Kausto rnuistuttaa.

Takaisinlainaus
turhaan syntipukkina
Takaisinlainauksesta kiiy-
dd6n aika ajoin kiivasta kes-
kustelua puolesta ja vastaan.
Useimmiten se jdd Risto Kaus-
ton mukaan s5,attd suotta syn-
tipukin asemaan. Hdnen mu-
kaansa takaisinlainausjiirjes-
telmd on ollut suornalaisen
tyoeliikejiirjestelmdn kulma-
kivi alusta alkaen, ja se on pe-
rusteiltaan hy'vd.

-Vditteille siitd, ettii alhainen
takaisinlainauskorko olisi joh-
tanut tehottomiin investoin-
teihin, ei n6ytd l6ytyvdn teo
reettista eikd kokemusperdis-
td pohjaa. Takaisinlainausjdr-

Korolle joustotavoite
Hallinnollisesti rndSrdttdvddn
laskuperustekorkoon sidok-
sissa olevaa takaisinlainaus-
korkoa on moitittu liian jiiy-
k5ksi ja huonosti reagoivaksi
korkotason yleisiin muutok-
siin. Tydeldkerahastotoimi-
kunta ei tule kuitenkaan esit-
tdmddn takaisinlainauskoron
eriy'ttiimistd laskuperusteko-
rosta. Sen sijaan on haettu
mallia sitoa laskuperusteko-
ron ja samalla myos takaisin-
lainauskoron muutos tiettyyn
viitekoron muutokseen. Td,l-
laisena voisi toimia esimer-
kiksi valtion obligaatioiden
korko.

Kausto tuntuu kannattavan
viitekoron varovaista kiyt-
t6cinottoa, mutta toteaa samal-
la, ettd ongelmatonta viiteko-
ron kdytt6onotto ei suinkaan
ole. Eliikelaitosten sijoitus-
omaisuuden rakenne on luon-
nollisesti painottunut eri lail-
la eri sijoituskohteisiin. Omai-
suusrakenteesta riippuen eld-
kelaitoksien mahdollisuudet
saada kohonneen korkotason
mukainen tuotto vastuuvelan
katteelle ovat erilaiset.

- Viitekoron antamaa muutos-
ta on vaimennettava niin pal-
jon, ettd muutos pystytiiiin
kaikissa eliikelaitoksissa to-
teuttamaan. Syyte on my6s
miettid, tuleeko viitekoron
keytt6, vaikka vaimennettu-
nakin, ohj aamaan eldkelaitos-
ten sijoitusrakennetta jdrke-
vddn suuntaan. Viitekorkosi-
donnaisuus ei voine muodos-
tua esteeksi palkansaajien tu-
po-neuvotteluj en yhteydessd
esittdmdlle vaatimukselle oh-
jata tyontekij6iden maksu-
osuuksista kertyviii varoja
asuntotuotantoon, toimitus-
johtaja Risto Kausto esittiid.

siotason nousu olisi 1,5 pro- jestelmiilld on aivan ilmeisesti
senttia vuodessa ja kansantuo- ollut kohtuullisen korkotason
tekasvu ldhes 2 prosenttia pit- ansiosta myonteinen vaiku-
killi aikaviilillii. tus yritysten investointimah-

dollisuuksiin.
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LIHAVATVTJODET OHI

Taloudellinen tilanne asettaa-
kin budjetin laatijat ldhes
mahdottoman yhtdl6n eteen:
tulot supistuvat 12 miljardilla
ja menot kasvavat 12 miljar-
dilla markalla. Asetetuista nol-
lakasvutavoitteista huolimat-
ta tulo- ja menoarvioesityksen
loppusumma nousee 174 mil-
jardiin markkaan, mik5 mer-
kitsee budjetin pysymistd re-
aalisesti edellisvuotisen tasol-
la.

Tuotanto taantuu
vuoden 19BB tasolle
Kokonaistuotannon mdirii al-
koi supistua jo viirne vuoden
lokakuussa. Vuoden 1991 al-
kupuoliskolla talouden tila
heikkeni kuukausi kuukau-
delta. Kesdkuussa tuotannon
mdiirii oli jo 8,4 prosenttia
alempi kuin vuoden 1990 ke-
sdkuussa. Koko vuonna koko-
naistuotanto jiidnee viisi pro
senttia edellisvuotista pie-
nernmiksi eli palataan suun-
nilleen vuoden 19BB tuotan-
non tasolle.

|ulkinen toirninta ja muut
kuin kaupan palvelut eivdt
supistu, joten tehdasteollisuu-
dessa, rakentamisessa ja kau-
passa tuotannon alenerna on
perdti B prosenttia.
Larna merkitsee myos tyollis-
ten mddrdn jyrkkiiii laskua
aina 10 wuoden takaiselle ta-
solle, joka oli 2 550 000. Muu-
toinkin supistumassa oleva
teollisuuden ty6llisyys suoras-
taan romahtaa: vuodesta 1990
wuoteen 1991 pudotus on 10
prosenttia ja teollisuudessa
tyoskentelee endd noin puoli
miljoonaa suomalaista. Alle
2S-vuotiaiden ty6tt6myys on
kohonnut sarnaksi kuin 1970-
luwun lopussa eli 15 prosent-
tiin.
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Suomen talous on syvesse taantumassa, tuonti ja kulutus
supistuvat ja investoinnit ovat jyrkd'ssii laskussa. Seurauksena on,

ette tuotanto vihenee, tydtt6miii on enemmin kuin koskaan, hintojen
nousu hidastuu, reaalikorot pysyviit korkealla ja julkisen sehoriir

rahoitusasema jerkhfy. Ntiin luonnehtii valtiovarainministerid
katsauksessaan vuoden 1992 tulo- ja menoarrrioesityksen taustaa.

-iI
I

tr>

I

I

I

l
:

i
I

i

\
'l

1

l,l:

t .rry

10



Verojen tuotto
laman kourissa
T\rotannon ja tulojen supistu-
minen pienentiiii tuloveron
tuottoa, kulutuksen supistu-
minen ja liikevaihtoveron uu-
distaminen pienentdvdt vdlil-
Iisten verojen tuottoa. Siten
menot ovat katettavissa vain
verojen korotuksilla ja uusilla
veroilla.
Tuloverotus kiristyy kaikki-
aan yli kuudella miljardilla
markalla, mistd valtion osuus
on 650 miljoonaa markkaa ja
kuntien osuus noin miljardi
markkaa. Lisiksi eldkkeen-
saajien kansaneldkernaksu ja
"ty6llisyysverona" kerdt5rt ko-
rotetut kansaneldke- ja saira-
usvakuutusmaksut viihentd-
viit valtion osuutta Kelan rne-
noista 5 miljardia markkaa.
Sairauskuluvdhennys poiste
taan ja kunnallisverotuksen
palkkaviihennystti pienenne-
t56n, korkovdhennysten oma-
vastuu korotetaan 1 500 mark-
kaan ja v6hennysoikeus yli-
menevdltd osalta alennetaan
75 prosenttiin.
Matkaverolla ja muuta vero-
tusta kiristdmiillii valtio keriiii
lisdi tuloja. Ainoa verojen ke-
vennys kohdistuu yrityksiin,
joiden tuloverokanta alenee
23 prosentista 19 prosenttiin.
Budjettialijddrndn kattarni-
seksi pddtetyt lisdverot aitreut-
tavat sen, ettii verokertl.rniit
suhteutettuna bruttokans an-
tuotteeseen eli ns. bruttovero-
aste kasvaa jonkin verran ku-
luvan vuoden noin 37 pro-
sentista. Tdssd Iaskelmassa on
oletettu, ettd verotuksessa
piitistdin normaaliin ry'trniin.
Siten vuoden 1992 puolella
maksettaisiin kahdet veron-
palautukset.
Yksityisen sektorin pakollis-
ten rnaksujen osuus kansan-
tuotteesta alenee runsaalla
puolella prosenttiyksik6llii
viiteen prosenttiin, joten ns.
kokonaisveroaste tulee ensi
\.uonna olernaan 45 prosent-
tia eli sama kuin r,rronna 1 99 1.

Viililliset
ty6voirnakulut
alenevat vain vdhin
TEl-maksun alentaminen ei
heijastu yrittijien maksa-
maan vakuutusmaksuun,
vaan YEL:n ja MYEL:n perus-
prosentti sdilyy 16,9:ne. LEL-
maksuun, joka vuonna 1991

oli keskimii?irin 18,2 prosent-
tia, tulee vuodelle 1992 vastaa-
vat muutokset kuin TEL-mak-
suun.
Vuoden 1992 ty6tt6mJ4/sva-
kuutusmaksuksi arvioitiirr
budjettiesityksessd 2,4 pro-
senttia, mutta korkeana jatku-
va tyott6myys vaatinee sen
kohoamista noin 5,5 prosent-
tiin. Siten tyonantajamaksu-
jen yhteenlaskettu rnidrd ale-
nisi vain noin puoli prosent-
tiyksikkori.
Vakuutettujen sosiaalivakuu-
tusmaksuihin tulee wuodelle
1992 ns. ty6llisyysverona rner-
kittSviit korotukset. Kansan-
eldkemaksuna peritddn enti-
sen 1,55 pennin lisdksi 1,5
pennid eli yhteenszi rnaksu on
5,05 penniri verodyriltd. Ensi
vuodesta alkaen myos eliik-
keensaajat joutuvat maksa-
maan kansaneldkemaksua.
Vakuutettujen maksu koskee
vain niitii tulonsaajia, joille
vdhennysten jiilkeen jdd kun-
nallisverotuksessa verotetta-
vaa tuloa. Siten maksu ei kos-
ke niitd elS,kkeensaajia, joilla
ei ole muuta tuloa kuin kan-
saneldke ja aivan viihdinen,
alle 500 markan ty6eliike kuu-
kaudessa.
Sairausvakuutusmaksuna pe.
ritiiiin vuonna 1992 sekii pal-
kansaajilta ettii eliikeliiisiltti
2,2 penni2i alle B0 000 verody-
ristii ja kaikkiaan 5,7 pennid
B0 000 dyriA ylittiiviiltri osalta.
Kuluvana vuonna korotettu
2,7 pennin maksu yli B0 000
iiyrin tuloista peritSrin vasta
lopullisessa verotuksessa,
mutta ensi vuonna korotetut
rnaksut vaikuttavat jo enna-
konpidiityksessd.

Kansaneldke. ja sairausvakuu-
tusmaksuihin kohdennetun
lisdverotuksen ulkopuolelle
jtiiiviit tiilloin kaikki ne eldk-
keensaajat, jotka eivdt tulojen
vdhdisyyden vuoksi maksa ve-
roja.
Hallitus luopui eliikkeiden in-
deksitarkistusten peruuttami-
sesta ja rny6s erillisestii indek-
siverosta. Eldkkeensaajien
keskimiiiiriiinen verotus kiris-
tyy enemmdn kuin palkansaa-
jilla, koska aikaisemmin heil-
td ei peritty lainkaan kansan-
eldkevakuutusmaksua. Alku-
perdisen tavoitteen rnukaises-
ti indeksitarkistus jdii tila-
pdisesti pois sairausvakuu-
tuksen, tapaturmavakuutuk-
sen ja liikennevakuutuksen
pdivdrahoista sekd muista in-
deksisidonnaisista toimeen-
tuloetuuksista.
Valtio sddstdii runsaat puoli
miljardia markkaa alenta-
malla Kelan rahastojen vi-
himmdistasovaatimusta kah-
della prosenttiyksikollS. Vuo-
den lopussa sairausvakuutus-
rahaston tulee siten olla kah-
deksan prosenttia ja kansan-
eldkerahaston neljd prosent-
tia'",uotuisista rnenoista.

Ansiosidonnaisia
etuuksia leikataan
Sairausvakuutuksen pdivira-
han ansiosidonnainen osa
pienenee siten, ettd eri tulo.
portaiden korvausasteita
alennetaan nykyisestii 80, 50
ja 50 prosentista 75, 45 ja 25
prosenttiin. Tulopoliittisen
sopimuksen seurauksena
tyott6myysvakuutuksen an-
siosidonnaisen osan alenemat
ovat vdhdisemmdt: ylempi

korvausaste pienenee 45 pro-
sentista 42 prosenttiin.
Budjettilakeina suunnitellut
muutokset yksil6llisen var-
haiseldkkeen ja osa-aikaeldk-

sovittiin tu-

ratkais-
1990:ss?i.

Maatalousyrittiijien eliikela-
kia muutetaan siten, ettS en-
nen vuotta 1983 vahvistetut
tyotulot jiitetiidn ottamatta
huomioon eldkkeen perustee-
na olevaa tyotuloa mddrdttii-
essd, mikiili ndin piiiistddn
eldkkeen hakijan kannalta
edullisempaan lopputulok-
seen.

Maksun pieny'ritttij iialennuk-
seen tulee my6s muutoksia.
Yrittdjien eliikelakia muute-
taan vuoden 1995 alusta siten,
ettd ty6tulosta riippuva mak-
sun alennus korvataan aloitta-
valle yrittijd,lle annettavalla
^1^*.^.,t.^^tt^alElllluNEIId.

Aitiysavustusta korotetaan
maaliskuun alusta 720 mark-
kaan nykyisestii 700 rnarkas-
ta. Lapsilisiin ei ehdoteta uu-
sia korotuksia.

BO LUNDQVIST
Eliiheturuakeshuhsen

tuthitnusosaston
eritgistuthija
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Muutokset ty6nantajien keskimiEriiisissd maksuissa:

1992
Kansaneldkernaksu
yksityinen
julkinen
Sairausvakuutusmaksu

1991

2,64
5,95

1,45
0,45
2,70
5,95
4,24

1,40

2,40
5,95

yksityinen (1. 1.-50. 6.)
(L.7.-31.12.)

valtio
kunnat
muu julkinen

$6tt6myysvakuutus maksu

Tlrdelikevakuutus
TEL
KVTEL

0,45
1,45
2,70
2,70
4,20

5,50

16,9
18,5

14.4
19,1
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TRAKTORTT'RMTAIAT
lmL:unaa

Traktoriyrittdjien eliketurva
on ainoana yrittiijiiryhmiinii
jdrjestetty tlrosuhteessa olevia
koskevan tydeldkelain, LEL:n
mukaisesti, Tdmdn jiirjestelSm
tarkoituksenrnukaisuus on ol-
lut jdrjestel5m voimaantulon
1. 1. 1970 jdlkeen useaan ottee.
seen selvitettdvdnd.

Sosiaali- ja terveysministeri6
asetti 24.1.1991 jdlleen uuden
ty6ryhrniin, jonka tehtdvdksi
annettiin selvittiiti tarpeet ja
mahdollisuudet metsdkone-
yrittiijien eldketurvan jdrjes-
tdrniseen yrittdjien eldkejiir-
jestelrnien mukaisin periaat-
tein.

T!6ryhmiin puheenj ohtaj aksi
kutsuttiin varatoimitusjohta-
ja Seppo Pietiliiinen Eldketur-
vakeskuksesta. T)r6ryhmd otti
nimekseen Metsiikoneyrittd-
jien eldketurvaty6ryhmii. TIG
ryhrnd sai tyonsd pdiit6kseen
midrdajassa 50.9. 199 1.

Tloryhmii paneutui traktori-
yrittiijien eldkejiirjestelyyn
eri\risesti vakuutettujen kan-
nalta. Tlroryhmd ehdottaa, et-
td LEL:n 1 a S:n erit5rissddnn6s
kumottaisiin 1.1.1995 alkaenja traktoriyrittiijiit siirrettii-
siin joko YEL:n tai MYEL:n
alaisuuteen. Eldkelaki ratkais-
taisiin YEL:n ja MYEL:n vdlil-
l5 kuten muutoinkin noudat-
tamalla liihtokohtaisesti vero-
tuksessa tehtyi ratkaisua.
Muutokseen mennesse trak-
toriyrittdjiille karttuneesta
LELeldketurvasta muodostui-
si vapaakirja.

Traktoriyrittdjien vakuutus-
maksutulo olisi aluksi suu-
rempi kuin eldkemeno. Siksi
heiddn siirtyrnisensd YEL:n
tai MYEL:n piiriin vaikuttaisi
aluksi valtionapuun pienen-
tdvdsti. Muutos alkaisi lisdtii
valtionosuutta vasta erittdin
pitkiin ajan kuluttua, arviolta
202O-luvulla.

Mietint66n liittyy SAK:n ja
LEL Tloeliikekassan edusta-
jien eri5vdt mielipiteet.
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Miksi traktoriyrittii-
jille LEl-elfiketurwa?
Traktoriyritttij ien eldketurvaa
vuonna 1969 jiirjestettdessd
ldht6kohtana oli rnaatalous-
traktorilla tehtiiviin traktori-
t5r6n saattaminen eldketurvan
piiriin. Noina aikoina hevos-
miesti pidettiin oikeuskdy-
tdnn6ssii ty6suhteessa oleva-
na, mutta samaa ty6td trakto.
rilla tekevdn \r6oikeudellinen
asema oli epdselvd ty6viili-
neen kalleuden vuoksi. Yrit-
tiijiieliikejiirjestelmdt olivat
vasta suunnitteilla.

Maataloustraktorilla tehtti-
vdssd rnetsdty6ssd ndhtiin
ty6suhteessa tehtdvdlle ty6lle
orninaisia piirteitii. Koska
traktorimiesten ty6suhteet
olivat lyhytaikaisia, ei suun-
nitteilla olevia yrittdjdeldke-
j?irjestelmiii pidetty heille so-
pivina. N?iistii syistii trakto-
riyrittiijien eliketurvan jiirjes-
tdmisti ehdottanut toimikun-
ta piti LELeldketurvaa tralcto-
rimiehille parhaiten soveltu-
vana. Koska kysymys oli kui-
tenkin yrittdjistii, elSketurva
jdrjestettiin LEL:n alaisuudes-
sa erit5rissSdnn6kselld (LEL 1 a
s).

Toirnikunta ei l6ytiinyt yksin-
kertaista perustetta mets6-
traktorin ja maataloustralcto-
rin erottamiseksi lainsdiiddn-
n6ssd. Siksi LEl-eldketurva
ulotettiin maataloustraktori-
rniesten lisiiksi rnyds varsinai-
siin metsikoneyrittdjiin.

Toimikunnan ehdottaman
eldkejdrjestelyn toteuduttua
1.1,1970 alkaen sen soveltu-
vuus on ollut useaan ottee-
seen selvitettdvdnd. TY6ryh-
mien ja toimikuntien mietin-
n6t eivdt ole olleet yksirnieli-
sii, mutta LELjiirjestelmi on
pysytetty voimassa. Selvitys-
ten tuloksena siihen on kui-
tenkin vuoden 19BB alusta
tehty joitakin muutoksia.

LEl-eliiketurvaa
noin 6 500
tralctoriyrittiij iill e
Vuonna 1989 LEl-rajatulon
ylittdneitd metsdtraktoriyrit-
tiijiii oliyhteens6 4 027 ja maa-
taloustraktoriyrittiijiti 2 558.

Vakuutusmaksutulo LEL:n 1 a
$:n piiriin kuuluvien yrittiiji-
en osalta oli vuonna 1990 41,5
miljoonaa markkaa eli kaksi
prosenttia LEL:n koko va-
kuutusmaksutulosta. Vakuu-
tusrnaksutuloa maksavista
metsdtraktoriyrittiijistii 20

prosenttia ja maatalousyrit-
tiijistii 63 prosenttia jdi alle
el6keturvaan oikeuttavan
LELrajatulon.

Maataloustraktorilla ty6sken-
tely on vdhiiisti verrattuna
metsiitraktorilla ty6skente-
l1Xm. Vuonna 1990 maatalous-
traktorilla tyoskentelevien
tyotulot olivat yhteensii 14
miljoonaa rnarkkaa (keski-
mddrin 2 300 mk/v). Metsii-
traktorilla tyoskentelevien
LELtraktority6tulot olivat yh-
teensdL 200 rniljoonaa mark-
kaa ( keskimddrin 41 000
mk/v).

T)dvoirna-
kustannukset
eiv6t niiy ty6tulossa
LELjdrjestelmiissd ty6tulo
mddrdtddn ty6h6n kiiytettii-
vien traktorien lukumddrdn ja
tyypin perusteella kokonais-
korvauksesta maksettavana
prosenttiosuutena. Yhden
yritttijiin ja tralctorin tapauk-
sessa ty6tulon on aikanaan
laskettu vastaavan traktorin-
kuljertajan palkkaa yrittiijiin-
lisineen. Tlotulo seuraa yrit-
t6jdn koneella suorittamasta
ty6std saamaa korvausta. N6in
ollen yrittiijdn ty6tulot vaihte.
levat koneiden ty6tilaisuuk-
sien mukaan.

Yrittiijdn liikevaihtoon olen-
naisesti vaikuttavia muita
seikkoja, kuten vieraan ty6-
voiman miiSrdd, ei LELty6tu-
lossa ole voitu ottaa huomi-
oon. Tdmdn ty6ryhmd n?iki
suurena ongelmana. LELtyo-
tulo rakentuu jdrjestelmdlle,
jossa yrittiijien midrdn tulisi
lisiiiintyii yrityskoon kasvaes-
sa. Kuitenkin kdytdnn6ssd tiil-
loin yleisimmin lisdtddn ni-
meno_maan ty6ntekij6iden
maaraa.

YEL:n mukaan tyotulon md6-
rittely perustuu pitkiilti yritt6-
jdn omaan kdsitykseen siitd,
mikii hAnen kohdallaan on
tydpanoksen ja piidoman suh-
de. Ty6tuloa mddrdttdessd
noudatetaan kuitenkin my6s
Eldketurvakeskuksen siiti an-
tamia ohjeita.
Vuoden 19BB alusta on ollut
mahdollista, ettii LEl-yrittii-
jiin t5r6tulon mddrdytymispro
senttiajoko alennetaan tai ko-
rotetaan hakemuksesta enin-
tiiiin 20 prosentilla. Muutok-
sia t5r6tuloon on haettu vdhiin.
Suurin osa hakijoista on tdhdn
mennessd hakenut korotusta
parantaakseen eldketurvaan-
sa.
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M ets dkoneyritttij ille
YEI-eliiketunra
Tloryhmiin rnielest6 ty6elii-
kelakien vakiintuneiden
soveltamisrajojen rnuutoksel-
le tulee l6yrye riittdvin vaka-
vat perusteet. LEL:n 1 a S:n
mukainen jdrjestely on kui-
tenkin alunperin merkinnyt
poikkeamista siitS periaat-
teesta, ettii tyontekij6ihin so-
velletaan ty6ntekij6iden eld-
kelakeja ja yrittiijiin yrittiijii-
eldkelakeja. ]os perusteet pd6-
sddnn6st6 poikkeamiselle
ovat poistuneet, ei ty6ryhrniin
mielestd tdllaista jirjestelrndii
olisi eniiii pidettivii ylld.

T!6ryhmiin mielestd on ole'
massa vahvat perusteet lopet-
taa LEL:n 1 a S:n mukainen
poikkeusjdrjestely. Alan ra-
kennekehitys on johtanut sii-
hen, ettd LEL:n traktoripykiilii
tulee pdSasiassa - ainakin aja-
teltaess a toirninnan vol5rymia
- sovellettavaksi tyypillisiin
yrittiijiin, joiden siteet \rosuh-
teeseen ja tyontekij6iden va-
kuutusjdrjestelmiin muutoin
ovat ohuet.

Muutos
tralrtorirniehestii
metsikoneyrittejeksi
Metsdkoneyrittdminen on
muuttunut ratkaisevasti jdr-
jestelm?in sSmtyajoista. Lakia
siiiidettdessd miehet tekivdt
hakkuuty6n metsdss6,, koska
varsinaisia hakkuukoneita ei
ollut. Hakkuutyotii koneellis-
tettiin viihitellen ja myohem-
min koko puun korjuuketju
alettiin niihdii kokonaisuute'
na, jossa edullisin tulos saavu-
tetaan useaa eri ty6vaihetta
tekevilld koneilla. Ntiitii ko-
neita kutsuttiin aluksi moni-
toimikoneiksi ja nykyisin nii-
td kutsutaan hakkuukoneiksi.

Ennen traktorimiehet hoiti-
vat puutavaran kuljetuksen
metsdstd ensimmdiselle vAli-
varastolle yleisimmin maata-
loustraktorilla, johon oli asen-
nettu metsdajossa tarvittavat
lisdvarusteet. Maataloustrak-
torien osuus oli suurimmil-
laan 1970-luvun alussa. Kun
ne eivdt tyydyttiineet tehok-
kaan ja hiiiriott6rniin metsd-
kuljetuksen vaatimuksia, ke
hitettiin varsinainen mets6-
traktori. Nykyisin useimmat
suomalaiset metsdkoneura-
koitsijat ansaitsevat elantonsa
keskikokoisella kuormatrak-
torilla t5r6skennellen. Maata-
loustraktoria kdytetdiin endd
ldhinnii viljelij6iden orniin
hankintahakkuisiin.

Metsiikoneyrit5rsten koneiden
koko ja teho on kasvanut.
Myds niiden konekanta on
rnonipuolistunut. Yrityksiii
rnuutetaan yhden yrittiijtin
toiminimistii yhtymiksi tai
yhti6iksi ja vieraan ty6voi-
man kdytto on lisSSntynyt.
T!6ketju on laajentunut kul-
jetustyostii kdsittiimiidn my6s
puutavaran kaadon ja valmis-
tuksen. Yksikot ovat kehitty-
mdssd laaja-alaisiksi metsd-
alan palveluja tarjoaviksi mo.
nitoiminta5rrityksiksi.

YELty6tulo
yksil6llinen ja
joustava
Traktoriyrittiijiin ty6tulo seu-
raa kaavamaisesti liikevaih-
toa. Yrittijien elSkejiirjestel-
rnissi painotetaan joustavuut-
ta ja rnyos yrittiijtin oma kdsi-
tys ty6tulon mdiiriistd otetaan
huomioon. Tdllaisen YEL:n
tapaisen yksildllisyyden ja
joustavuuden toteuttaminen
LEL:n 1 a $:n mukaisessa jir-
jestelrniissd on osoittautunut
hankalaksi eikA siihen ole sa-
nottavaa korjausta tuonut
vuoden 1988 alusta voimaan-
tullut muutos.

YELvakuutusmaksus-
ta aina eldketurvaa
LEl-yritttij iltd vakuutu smak-
su peritdiin, vaikka eldketur-
vaa ei LELalarajan alittami-
sen vuoksi synny. Yrittiijiielii-
kelakien mukaan ndin ei ta-
pahdu.

YELvakuutusrnaksu
pienernpi
Traktoriyrittdjien vakuutus-
rnaksu on kytketty suoraan
LELty6ntekij 6iden vakuutus-
maksuun, kun se YELyrittiijil-
ld on riippunut TEL:n keski-
m66rdisestd vakuutusmak-
susta. Tdsti syystii LELyrittiiji-
en maksuprosentit ovat yleen-
sd olleet korkeammat kuin
muiden yrittiijien.

Tralrctoriyrittiijillii ei ole my6s-
kddn ollut mahdollisuutta
YEL:n tai MYEL:n mukaisiin
pienyrittdj6alennuksiin eikii
LELjdrjestelmiissd ole mah-
dollista toteuttaa suunnitel-
tua alkavan yritt?ijiin alennus-
ta.

YELyrittdj6 rnaksaa
vakuutusrrraksunsa
LELj6rjestelrndn toimeenpa-
noa varten on luotu verrattain
rnonimutkainen tydtulon
miidrittdmis- ja tilitysjdrjes-
telrn6, jota tehtdess6 on ldhto-
kohtana ollut tehdii vakuutus-
rnaksun pidiitys ja tilitys hel-
poiksi ty6nteettdjille. Se on ni-
veltynyt tyontekijoiden va-
kuutusrnaksujSrjestelmdin j a
merkinnyt sitii, ettd metsiialaa
on voitu ndin kdsitelld yhtend
kokonaisuutena. Siniinsii j6r-
jestelrnd on tiiltii osin toimi-
nut moitteettomasti, mutta
yrittiijiin ndk6kulrnaa ei ole
voitu ottaa riittdvdsti huomi-
oon.

Yrittiij iieliikej iirjestelmissd
yrittnjii itse huolehtii vakuu-
tusrnaksustaan.

LEL:n tilalle
YEL ja MYEL?
NeiIlA perusteilla ty6ryhmd
katsoi, ettd LEL:n 1 a $:n eri-
t5rissii6nn6s olisi kumottava.
Tiill6in metsdtraktoriyrittiijiit
siirtyisivdt YEL:n piiriin ja
maatilatuloldhteeseen kuulu-
vat traktorit5rot .MYEL:n mu-
kaiseen vakuutukseen.

Eldkelaki ratkaistaisiin YEL:n
ja MYEL:n viilillii kuten muu-
toinkin noudattarnalla liihto-
kohtaisesti verotuksessa teh-
tyti ratkaisua. Ansiotulo
MYEL:n piiriin kuuluvasta
traktoritoiminnasta lisiittAi-
siin MYELty6tuloon. Tietyksi
siirtymdajaksi tanrittaisiin se
ka YEL- ettd MYEl-ty6tulon
korotusrnahdollisuus takau-
tuvasti muutoksen voirnaan-
tulosta alkaen.

YEl-yritttijii valitsisi yrittiijii-
eldkelaitoksen. ]os metsitrak-
toriyrittiijiit perustavat YEL
eldketurvansa troitarnista var-
ten avustuskassalain alaisen
yrittiijiieliikekassan, kassan
hoito - kokonaan tai osaksi -
olisi mahdollista antaa LEL
kassalle. Tdllaisesta hoitoso-
pimukseen ryhtymisestd
piiiittiiis i YELkass a normaalin
tarjouskilpailun perusteella.
Lisiiksi tarvittaisiin Eldketur-
vakeskuksen suostumus.

Haitat viihiiisiii
T}r6ryhm6n kdsityksen mu-
kaan sddnn6ksen kumoami-
sella voidaan oleellisesti lie-
vent66 nykyisen elikejiirjes-
tellm ep5kohtia. Muutoksella
on kuitenkin rny6s haittavai-

kutuksia, jotka ovat ratkaisua
tehtiiessd tiedostettava.

Koska pakollisen YELvakuu-
tuksen alaraja on huomatta-
vasti korkeampi kuin se raja,
josta LEL:n rnukaan voi saada
eldkettii, pienyrittiiji voi tdltd
osin j65di elSketurvaa vaille.
Metsdtraktoriyrittdjistd noin
45 prosentilla metsdtraktori-
yritttijiitulo on pienempi kuin
YEL:n, mutta suurempi kuin
LEL:n piiriin kuulumisen ala-
raja. Heistd 66 prosentilla on
kuitenkin joko YEL tai MYEL
vakuutus, johon traktoriyrit-
tdjdtoiminta voidaan pddsddn-
t6isesti liitt55, jolloin vajausta
eldketurvaan ei s5mny.

Haittaa uudesta jdrjestelystii
olisi niille YEL:n rajarndSrtin
alittaville ja LEL:n tulevan
ajan ansiorajan rajamdSrSn
ylittdville metsdtraktoriyrit-
tiijille, joilla ei ole rinnakkais-
ta eldkevakuutusta ja jotka ei-
vdt ole eliikkeellS. Heitd oli 202
tilastovuonna 1989. Heilldkin
traktority6n eldketurvan ul-
kopuolelle jiiimisen vaikutus
elSketurvaan on kuitenkin
varsin vdh[inen, esimerkiksi
vanhuuseliikkeen kuukausi-
eldkkeessii keskimdSrin 16
markkaa vuodessa. Tiitii hait-
taa voidaan korjata siten, ettd
YELrajan alittava yritttijii ot-
taa vapaaehtoisen YELvakuu-
tuksen.

Traktoriyrittiijd on saman
vuoden aikana voinut olla
my6s LEl-tyosuhteessa, jonka
ansio jdii alle LELalarajan. |ostraktorit5roansio siirretddn
YEL:n piiriin, jddvAt niimd vd-
hdiset LELtyosuhdeansiot
pois elSkkeestti. LELalarajan
pienuuden vuoksi ttillii seikal-
la ei ole eldketurvan karttumi-
sen kannalta merkitystd. Hait-
ta on siti paitsi yleinen, myos
muita tilapiiisiii LELty6nte-
kij6ite koskeva.

RIITTA
KORPILUOMA
Eltihettruakeshuhssn

lahiososton
lahimies
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Ksulu aikoj en aamuhartaudet
oYst joteakin jdEneet mieleen.
Kaava oli l6hes aina sarna:
ksrdulaisen koYvigsa vaikealta
kuulostavaa uskon asiaa pyrit-
tiiri valaisemaan kflytinndn
esirnerkilld. "NAin on usein
myds todellisessa elimdssE"
oli johdanto, jonka jiilkeen
sairnrne keulla, nlite opetta-
ialle,oli tepohtunut juuri sin6
aa$iuna kor{uun tullessa. On
my6nnett6vi, etti nuo kdY-
tfifiniin esimerldt rnelko usein
selvensiv6t asiaa,

',samanlainen kiiytiinnbn ssi-
mer.kki on larna. Niille, jotka
tatroudelliser kasvrrn jatlmes-
sa pyrkivdt todistamaan us-

, kon alxiaa, jorka ruukaan hY-
vinvolnti syntyy kannattavan
yritysteiminnan ja tydnteon
kautta, on tilanne ollut sa*
iryrantyruptnen kuin uskon-
nonopettajalla koulun aamu-
tiartaudessa. Tirrvitaan todel-
la hyvEi kfiytdnn6n esimerkki,
jotta sanorna menisi perille.
Eldmrne monessa sutrteessa

kuuh:vaan arvoon Ja tybn
kannea kilpailevat vaihtoeh-
dot on asetettava kaklcos-, kol-
mos- sek6 pistesijoille. On
pohdittava kiihkottomasti esi-
inerkiksi sitfl, onko sosiaali-
turvan taso liian korkea teh'
dystd ty6stii maksettavaan
pilkl<aan verrattuna, jehtaako
erllaisten viliinputoajaryh-
rrrien ongelmien hoitaminen
uusiin on$elmiin muualla so'
siaalitunrassa tai kenen asia-
nayleensff on rahoittaa sosiaa-
liturvaa. Tehdyetii tyiist[ on
voitava palkita-, ei tekem6tte
rn6ste.

Edellti olevan kanssa riilkeds-
sfi ristiriidassa on se, ettAf6n-
tekoa viheksyti{n yhteiskun-
nallisessa pidtdksenteossa.
Vaikuttaa silt6, ettd ajattelu
perustuu k6sitykseen, jonka
mukaan tyd on ihmiselle lan'
getettu kirou$, josta tulisi
p6iistii irtl. NiinpS ty6ajan ly-
hentiminen on ollut keskei-
nen tavoite, jonka h5rvyyteen
orr saatu uskomaan, kunnes
huornattiin, etteiv6t ulkomai-
set ostajat eni6 olleetkeon val-
miit kustantamaan suoma-
laistea listiEntynyft 6 vapaa-ai-
kaa.
Sairastaminen, tyott6myys,
iomaitvietto, eldkkeelle siirty-
minen, samoin kuin opieke'
lukin avat toimintoja; jotka on
.taht5r t*loudellisesti Ajan ki1-
pailukykyisiksi tydn tekremi-
sCen varrattuna, rrionesti ne
ovat edullisempiakin vaihto
ehtoja.
Samalla kun yhteiskunnan
voimavaroja on suunnattu
edellE mainittujen ty6n vaih-
toehtojen tekemiseen houkut-
televamilraksl, sn erilqisilla
toimenpiteilld viety mahdolli-
suuksia lqnnustaa ty6n teke
miseen. Tlrdtd rasitetaan eri-
laisilla viilillisillEi kustannuk-
silla niin paljon, ettd ty6nanta-
jalla on esimerkiksi h1ruin ra-
joitetut mahdollisuudet palk-
kaulsen keinoin .kannu.etaa
tai palkita h5rviistii tyiisuori-
tuksesta. Sadan markan pal-
kankorotus maksaa fir6narrta-jalle 170 markkaa, eik6 ty6n-
lekiji sae t6std kuitenkaan
kuin murtoosan, jos sitdk56n.

massa
tuksessa

mi.emieleesd sillti on merki-
tystii mySs asenteellisessa
rnielessS. Ihmisten on entistl
helpompi ymmiirtdd, ettd
kaikki hyvii rnaksaa, niin
my6s tycieliketurwa. Jos kan-
salaiset haluavat parernpaa
sosiaaltturvac, on heidin olta-
vavalrniit siit$ rnyds itse mak-
sarnaan.

Ihrniset ovat valintojen edessd
jatkossakin. T!6el6miissii ke-
trityssuunta on vtiistflm&ttil
ty6paikkakohteiseen liikku-
mavaraan ja joustoon' Yhteis-
toirninta kansainvdlisessii re-

TEL-mak-

or-

Suornalaiset pittivdt ainakin
itse itseddn ahkerana ja tyotii
pelkdiimiitt6mtinI kansana.
T6tii mielikuvaa ei ole mittidn
syl,tii liihteii romuttamaan ja
varmasti sill5 ainakin histori-
allisessa katsannossa on pe-
riiii. Niiillii pohjanperukoilla
on ollut aina. pakko raataa vd-
hdn enemmiin kuin etelimpS-
nii, jollei muuten niin ainakin
liimpimikseen. Siestan pitii-
miseen ei ole ollut varaa.
Myds viimeaikaiset tutkimuk-
set ovat tuoneet esille sen, ettd
tyo on suomalaiselle tiirkeii
asia eikii pelkiistdin rahan
vuoksi. T\16 on keskeinen osa
eldmflnmuotoa.

\r6nanta3'an ja ty6ntekijiin
tarpeet orr voitava eovitt*a yh'
teen ty.,{ipaikkako}rlaisin rat-
kaisuin. My6s sosiaalihrrwan
osalta pititi ihmisille esittfiii
kysymys, mitii he haluavat ja
erityisesti, mist6 he ovat val-
miit :zraksarsaan, -Vastauksis*
sa korosturr viErrrresti halu
aloitteellisuuteen ja vastuun-
ottamiseen oirrissa asioissa,
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Perhe-eldkeuudistus tuli voi-
maan viirne vuonna siten,
ettd 50.6.1990 jdlkeen sattu-
neissa kuolemantapauksissa
sovelletaan uusia perhe-el6-
kesdiinn6ksiii.

Uudistuksen my6tii my6s
rnieslesket saivat perhe.eliike-
oikeuden. Toinen keskeinen
uudistus oli ns. eldkesovitus:
lesken oma eldketulo saattaa
alentaa leskeneliikkeen m65-
165. Lisdksi lapsenelikkeiden
suuruuden rnddrittely muut-
tui. Tapauksissa, joissa my6s
leski on edunsaajana, lapsen-
eldkkeet ovat suuremmat
kuin vanhan lain mukaan. ]os
taas edunsaajana on vain lap
sia, vanha sdfinnosto antoi
yleensi korkeamman eliik-
keen.

Uudistus muutti my6s useita
eldkeoikeuden saamiseen liit-
tyvie yksityiskohtia. Ndmd ai-
heuttavat erisuuntaisia mutta
yhteisvaikutukseltaan viihiii-
sid rnuutoksia eldkkeiden lu-
kumddriin ja eldkemenoon.
Muutokset koskevat muun
muassa lesken ikdd sekd avio-
liiton kestoa ja solmimisikdi
koskevia rajoituksia. Uudel-
leen avioituva 50 vuotta tdyt-
tdnyt leski ei en66 meneti les-
keneldkettSSn. Lisdksi enti-
nen puoliso, jolle edunjiittiijii
maksoi elatusapua, voi saada
perhe.el6kkeen.

aaa a

Uudistuksen
rnukaisia perhe-
eliikkeitii yli 15 600
ElSketurvakeskus on tehnyt
seurantatilastoa yksityisen
sektorin (TEL, LEL, TaEL,
MEL, YEL ja MYEL) uusista
perhe-eliikkeistii. Tilastosta
voidaan piiiitellii rnuun muas-
sa, miten uudistusta suunni-
teltaessa laaditut arviot pitd-
vdt paikkansa.

Tdtd kirjoitettaessa tuorein ti-
lasto on elokuulta 1991. Koska
el6ke alkaa kuolernantapaus-
ta seuraavan kuukauden alus-
ta, ensimrndiset uudet perhe
eliikkeet tulivat maksuun elo-
kuussa 1990. Tilasto perustuu
siten 13 kuukauden aikana al-
kaneisiin el2ikkeisiin. Kun ote.
taan lisdksi huomioon tilasto.
viive, voidaan katsoa tilaston
jokseenkin vastaavan yhden
vuoden aikana alkavia elSk-
keit6.

Elokuussa 1991 oli rnaksussa
uudistuksen mukaisia perhe-
el?ikkeit6 kaikkiaan LS 622
kappaletta. Entiselle puolisol-
le maksettavia eliikkeitii oli
vain seitserndn kappaletta ja
keskielike niiissd oli 301
markkaa kuukaudessa. |iil-jempdnd niimd sisdltyvdt les-
kiii koskeviin lukuihin.

ensurlmalnen \ruosl
yUetykseton

Alkuvaihe en rnenonlis dys
odotetun suuruinen

oc
i
3

16 TYOEL{KE 9I 15

Perhe-el6keuudistus
on ollutvoimassa run-
saan vuoden. Tilaston
mukaan uudistus on
hiemankorottanutyk-
sityisen sektorin per-
heel6kernenoa.

Niiin oli ennustettu al-
kuvaiheessa ktiyvtin-
kin, vaikka uudistuk-
sen tulevaisuudessa
arvioidaan selvdsti
alentavan elSkerne-
noa.



Eliikekanta noussut
kaksi prosenttia
Seurantatilaston perusteella
on mahdollista arvioida, min-
kd verran eldkkeiden suuruus
uudistuksen johdosta muut-
tui. Taulukossa 2 on esitetty
sekd nykyinen maksussa ole.
va uusien perhe-eldkkeiden
kanta ettii arvio siitii, jos sa-
mat eldkkeet olisi myonnett5r
vanhan sS6nn6ston rnukaisi-
na. Taulukossa on eriteltyles-
kenelSkkeet ja lapseneliik-
keet.

Taulukko ei kerro aivan tark-
kaa totuutta uuden ja vanhan
lain vdlisestd kustannuseros-
ta. Uudessa kannassa on mu-
kana tapauksia, joissa vanhan
lain mukaan ei eldkettd lain-
kaan maksettaisi, eikd tdm6.
ole tilastosta pddteltiivissii.
Toisaalta on sellaisiakin tapa-
uksia, joissa vanhan lain mu-
kaan perhe-eldke olisi tullut
maksettavaksi, mutta uuden
lain mukaan eldkeoikeutta ei
ole, joten ne eivdt tule lain-
kaan tilastoon mukaan. N6i-
den tapausten yhteisvaikutus
vuotuiseen eldkekantaan lie-
nee kuitenkin pikernmin alle
kuin yli miljoona markkaa.

Taulukosta 2 kf,,y selville, ettd
uuden lain rnukainen el6ke.
kanta on n5rt noin 4,6 miljoo-
naa markkaa vuodessa eli
noin kaksi prosenttia korke
ampi kuin sevanhan lain mu-
kaisena olisi ollut. Lainmuu-
tosta valrnisteltaessa arwel-
tiin, ettii uudistus lisiiisi vuo.
den 1992 perhe-elSkemenoa
noin neljdllS miljoonalla mar-
kalla. Tiimii arvio on varsin
hyvin sopusoinnussa taulu-
kon 2 kanssa.

Naisleskien
el6kkeet
pienen\meet
Taulukosta 2 ilmenee, ettd uu-
distus on alentanut naisleski-
en eliikkeitd noin yhdeksdlld
miljoonalla markalla. Tdstd
valtaosa on eldkesovituksen
vaikutusta. Pienempi osa on
sen seurausta, ettd vdhintddn
kaksilapsisissa perheissd ko-
rottuneet lapseneldkkeet ovat
sydneet leskeneldkettd yhteis-
rnddrdn kuitenkaan muuttu-
matta.
Miesleskille.maksetaan uudis-
tuksen johdosta eliikkeitd, joi-
den vuotuinen kanta on L4,7
miljoonaa markkaa. Ilman
el6kesovitusta miidrd olisi lii-
hes 21 miljoonaa. Eliikesovi-
tus vdhentdii odotetusti mies-
leskien eldkkeitd suhteellises-
ti selviisti enemmdn kuin
naisleskien.

Lasten ja lapsi-
perheiden eldkkeet
l6hes entisellddn
Taulukosta 2 ndhd66n, ettd
miesten jdlkeen maksettavat
lapseneliikkeet kohoavat uu-
distuksen myotii noin puolel-
la miljoonalla markalla.

Sen sijaan naisten jdlkeen
maksettavien lapseneldkkei-
den vuotuinen kanta on run-
saat puolitoista miljoonaa
markkaa alempi kuin vanhan
lain mukaan. Yhteensi lap
seneltikkeiden kanta alenee
57,7 miljoonasta 56,6 miljoo-
naan markkaan.

Tarkastelemalla lapsiperhei-
siin maksettavaa eldkettd ko-
konaisuudessaan tilanne

niiytttiti toiselta. Tilastoista on
arvioitavissa, ettii kun nais-
edunj?ittiijien jdlkeen lapsille
vanhan lain mukaan olisi
maksettu eldkettd 5,9 miljoo-
naa eiki leskille mitddn, niin
n5rt lastahuoltavat mieslesket
saavat leskeneldkkeenii kaik-
kiaan noin 2,9 miljoonaa-
markkaa. Naispuolisten
edunjdttdjien jiilkeen makse.
taan n5rt lapsen-ja leskeneldk-
keinii lapsiperheisiin eldkettd
yhteensd noin 7,2 miljoonaa
eli 1,3 miljoonaa markkaa
enemmdn kuin vanhan lain
mukaan olisi maksettu.

Kun toisaalta lapsiperheisiin
maksettavat naisleskien eliik-
keet ovat uudistuksessa hie.
man pienentyneet, voidaan
arvioida lapsiperheisiin mak-
settavan perhe-eldkkeitd ko-
konaisuudessaan liihes sa-
man verran kuin my6s van-
han lain mukaan olisi tehty.

Muutos
vaihtelee laeittain
Perhe-eldkeuudistuksen vai-
kutus elSkemenoon vaihtelee
yksityisen puolen eri eldkela-
eissa. Kun uudistus lisiii
naisten jdlkeen rnutta vdhen-
tiiii miesten jdlkeen maksetta-
vaa perhe.elSkernenoa, riip
puu kokonaisvaikutus vakuu-
tettujen sukupuolijakaumas-
ta.
Miesvaltaisista eldkelaeista
LEL:n perheeldkemeno nd5rt-
t6ii selvisti alentuneen uudis-
tuksen johdosta ja YEl,-rneno
pysyneen jokseenkin muut-
tumattomana. TEL:ssa ja
MYEL:ssa, joissa vakuutettu-jen miesenemmist6 on pie-
nempi, perhe-eliikemeno on
selvAsti noussut.

Perheeldkemenoissa
sdiistet66n jatkossa
Uudistusta valmisteltaessa ar-vioitiin sen korottavan yksi-
tyisen sektorin perhe-eldke-
menoa alkuvuosina. Ndin on
tilastojen mukaan tapahtu-
nutkin. Kuitenkin jo vuodelle
1995 ennustettiin sddstdii ne.
lisen miljoonaa markkaa ja
sdist6n arvioitiin jatkossa no-
peasti kasvavan.

Sddst6n kasvu on seurausta
el6kesovituksesta. Alkueldk-
keiden ja lastahuoltavien les-
kien osuus kaikista leskistd
alenee ajan my6t5, joten eli-
kesovitettavien leskeneldkkei-
den osuus kasvaa. Lisdksi el6-
kesovituksen vaikutus kas-
vaa, koska eldkesovitusperus-
te alenee lain rnukaan vuo.
teen 2004 saakka, ja myos sik-
si, ettii nuorempien ikdluok-
kien leskilld on korkeampi
ornan elSkkeen taso.

TAPIO KI,AAVO
Eldketuvaheskuhsen
srunnitteluoso,ston

matsmaatihha
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Taulukko 1. Perheeldkkeiden lukumdtirti
ja keskieltike mk/kk edunjiittiij iin sukupu olen
ja perheelikety,ypin mukaan 3 1.8. 199 1

Vain leski
Leskija lapsi(a)
Vain lapsia

Yhteensd

Edunjiittiijii
YhteensdMies Nainen

Lkrn mk/id<
2 139 456249 2 033

L25 801

mk/kk
1 356
3 852
1 596

| 544

Lkm i,li
ILT4O
,rl il56.. 729

mlvkk| 776
5 459
t 294

t 376

601
904
604

I

11 109 2 515 650 t3 622

Yht.
- 8,5
13,1
4,6

19,0
224,8

Taulukko 2. Uuden sf,6n-
n6stdn mukainen el6ke
kanta 31.8.1991 ja arvio
vanhan s5tinn6stdn mu-
kaiseksi kannaksi samal-
le edunsaajapiirille,
mmk/v

Miesten jdlkeen
Naisten jdlkeen
Yhteensii

Uusi laki
Lesket Lapset
L73,5 32,3L4,7 4,5
188,2 56,6

Vanha laki Muutos
Yht.
205,8

Leket
1*?"5

.0,0
192,5

Lesket
- 9,0
t4,7
5,7

Lapset
s;t

.,fr$
:1,1

Lapset Yht.'.
S,trl*,, ,', ,:,el4i$:
5,9,' ',: 5r$

67rT rg20,5
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luotettavia

ja yhteistyolrylqnsi#i
Tloel5rnii

suosii nuoria.
Ennakkoluulot

ja peitetty syrjintti
haittaavat

ikddntyvien
ty6ntekijoiden

rnahdollisuuksia
ty6hon.

Muutos on kuitenkin
kiiynnistymdss6.

T!6nantajat alkavat
tajuta, ettd luotettavat

jer yhteistyokykyiset
vanhemrnat

ty6ntekijiit
ovat usein parhaita

tyontekij6itii'

Knrr srrrinr rrilis e n Ty 6j rirj estdrt
ILO : r t uti est dusiu trtut r t iju
Giselo Sclmetder de Villegas
hatsoo ikciantyuiett
ty i) n t ekij d id en tg d hY' uY n
nyhy istri s't Lu r e mnlan hcig tdn
fi tle u on lalou d ellis ek s t
u alttantitt 6n t yy dehsi us eim'
missa Euroopanmaissa.

YK:n Kansainvdlinen Tlzojiir-
jesto ILO taistelee kaikenik;iis-
terr tyontekijoiclen tasa-arvoi-
sen kohtelun puolesta. Keinoi-
na ovat suositukset, tutkimuk-
set, projelctit, eri rnaiden lain-
srizidiinnon kehityksen seu-
raaminen ja tulosten raPor-
tointi.

Uusinta tietoa ndkoalaPaikal-
ta jakoi Telan T).5kykyserni-
naarissa esitelm6inyt ILO:n
vdestoasiantuntija rlrs. Gisela
Schneider de Villegas. Hdn
tarkoittaa ikdiintywiillS ta i van-
hemmalla tyontekijtilld Yli 55-
.,.r.rotiasta.

Puhujan rnukaan ihmisillii Pi-
tdisi oIIa mahdollisuus tY6s-
sdkhyntiin ja tyydy'ttiiviin ty6-
olosuhteisiin niin kauan kuin
he ovat tyoh6n kykeneviii ja
halukkaita. Koulutuksella,
harjoituksella ja tyoolosuhtei-
den sopeuttarnisella tulisi heI-
pottaa ikddntyvien henkil6i-
den tyossdkdprristii. Kun he
saavuttavat eliikei5n, el5k-
keelle jiidmisen tulisi olla va-
paaehtoista.

Eliimii alkaa
5O-r,'uotiaana
Eriis YK:n erityisprojekteista
tutkii olettamusta, ettd ty6nte-
ko auttaa pysSrmiidn nuorek-
kaana ja terveend.

Tutkimuksen kohteena on
suuren englantilaisen kauP-
paketjun vdrvdysohjelma, jon-
ka ar.ulla yritys on palkannut
erilaisiin tehtdviin 7 000 yli 55-
vuotiasta henkiloii. Alkuun
vdrwdttdvien yldikdraja oli 65
vuotta, mutta se nostettiin
rny6hemrnirt 69'"'uoteen.

Ohjelmaan liittyi laajaa huo-
miota herdttdny't mainoskam-
panja teemana "Eldrrd alkaa
50-wuotiaana".

Tutkimusohjelma on vield
kesken, rnutta sen alustavat
tulokset ovat lupaavia. Ensin-
ndkin havaittiin, ettii ikiiinty-
neind ty6hon tulleilla oli val-
miina kiisitys siitd, mitd asia-
kaspalvelulla tarkoitetaan.
Vanhemrnat sopeutuivat hY-
vin nuorempaan henkilokun-

taan, ja heilld oli erddnlainen
tasapainottava vaikutus hen-
kiloston sisdllti.

Tyossdktiyrnisen terveYdelli-
set vaikutukset olivat oletta-
rnuksen suuntaisia. TYossii-
kiiynnilld ndyttiiisi olevan
edullisia vaikutuksia ikiiiinty-
viin ihmisiin. He saavat tY6ssd
tavata muita ihmisiS ja hYo-
dyntiiii sitd kokemusta, mitii
heille on kertyny't.

Mrs. Schneider de Villegasin
mukaan kertyvdt kokemukset
saattavat viitata siihen, ettd on
terveydelle haitallista vain
oleilla kotona yksin ja tarPeet-
tomana.

Poissaolot ja
vaihtuvuus vIhdisti
ILO:n asiantuntijan mukaan
tutkirnukset osoittavat, ettd
vanhemmat tyontekijdt ovat
pdtevi6, kokeneita ja tYon-
antajalleen lojaaleja. Heiddn
poissaolo- ja vaihtuvuuslu-
kunsa ovat alhaisempia kuin
nuorilla tyontekijoilld.
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Ikiidnty'vien ty6ntekij6iden
suurin haitta ty6elSmissd on
asennerrruuri: sitkeiisti eldvtit
kielteiset ja kaavarnaiset kd-
sitykse t heid in ky'.ryistdiin.

Asennernuutosta tarvitaan
niin yritysten jolrtoportaiden,
valtion, virastojen, amrnatti-
yhdist5rsten kuin suuren ylei-
s6n keskuudessa.
Esirnerkiksi vanhempien
ty6ntekij 6iden oppirniskyvys-
td on vahvoja ennakkoluuloja.
Niitii on my6s ikiiSntyvilld it-
selliidn. Ensimmdinen askel
vanhempien tydntekijoiden
koulutu s mahd ollisuuksien
parantamisessa onkin voittaa
heiddn ornat ennakkoluulon-
sa kohottamalla heidtin itse
tuntemusta an ja itsetuntoaan.

IkSiintyville
sopivaa koulutusta
Suorituslgrvlm ylldpitdrninen
ja parantaminen uuden tyon,
virikkeiden ja haasteiden
kautta on mahdollista minkd
ikdisenii hyvinsi, toteaa mrs.
Schneider de Villegas.

Hdnen mukaansa koulutus on
klassinen tapa rnotivoida op-
pimista. Valitettavasti yritys-
ten ty6paikkakoulutuksessa
on enemmdn keski\rtty nuo-
riin ty6ntekij6ihin eikii keski-
ikdisille ja vanhemmille ole
juurikaan ollut tarjolla heille
sopivaa koulutusta.

Tdstd syysti ILO:n suositukset
korostavat vanhempien ty6n-
tekij 6iden koulutuks en tarvet-
ta. Erityistii lrr.romiota on pan-
tava niihin, jotka ovat rnenet-
tineet ty6paikkansa saneera-
uksien johdosta.

Heidit on uudelleenkoulutet-
tava rnuihin toihin onralla tai
muulla alalla, jossa he voivat
hy6dyntiiti kykyjiiiin ja koke
urustaan ja heitii on autettava
uuden ty6paikan hankkimi-
sessa.

Tarwe eltikeliisten
tyontekoon kasvaa
Lisiiiinty,viii tarpeita eltikel6is-
ten tyontekoon on havaittu
paitsi eldkkeensaajien kes-
kuudessa myos tyonantajien
taholla. Siihen on puhujan
mukaan kaksi syytii. Toinen
on varhaiseldkkeiden yleis-
tyminen ja toinen vdest6ra-
kenteen muutokset.
Kun nuorten tyontekij6iden
mdirii vdhenee ja vanhempi-
en m65r6, Iisddntyy, ty6antajat
pyrkiviit pitiimtidn kokeneita
vanhernpia tyontekij6itii t6is-
sd mahdollisimman pitkiiiin.

Ne yhteiskunnalliset, talou-
delliset ja vdest6rakenteelliset
olosuhteet, joiden aikana var-
haiseliikkeet yleistyivdt, ovat
ny't erilaisia. Nyt varhaiseldk-
keitd lisddvisti olosuhteista
on puhujan mukaan tullut es-

teitii, jotka haittaavat tY6-
markkinoiden yrityksiS
muuntautua eliikeliiisten tyo-
eliimiitin paluuta suosivaan
suuntaan.

Eliikeliiisten tydnh6npaluuta
haittaavat pakolliset eldkeiiit,
sosiaaliturva- ja eliikejdrjestel-
rnien joustamattornuus, jdY-
kiit ty6suhdejdrjestelrniit ja
puutteet vanherrrpien ty6nte-
kijoiden koulutuksessa ja oh-
jauksessa.

Vanhempia ty6ntekijoitii ei
my6skii6n "markkinoida" riit-
tiviisti, jolloin sitkedt negatii-
viset stereoty;,pit ja syrjinndn-
kaltainen kiiytiint6 jatkuu.
Erdissii rnaissa on kuitenkin
ryhdyfty toimenpiteisiitt on-
gelmien voittarniseksi.

|apanissa elfikelfiisten
ty6 s s iikiiynti yleistii
iapanissa ty6skentely eliike-
iiin jiilkeen on varsin yleistii.
Osaselitys on maan eliikejir-
jestelmiit. Eliikeikii suurissa
yrityksissii saattaa olla niinkin
alhainen kuin 55 vuotta. Eliik-
keen maksarninen ei kuiten-
kaan vdlttdmiittd ala samassa
iSssd tai elAke rnaksetaan ker-
tasumrnana,

Tlz6ssiikiiynti eliikeidn jdlkeen
voi japanilaiselle olla taloudel-
linen vdlttdrrrdtt6myys. TJr6s-
siikdynnin rnahdollisuuksia

etsiessddn hdn saa apua mo-
nelta taholta.

Japanin hallitus on kehitt2inY't
toimenpiteitii, jotka edistdviit
vanhempien ty6ntekij6iden
tyollisyyttii. Lainsdiidtinto tar-
joaa etuja tydnantajille, joilla
on tietyn iiin ylittdvid tyon-
tekij6itii palveluksessaan.

KysyttSessd syytii ty6ssiikdyn-
tiin eldkeiiin j:ilkeen japani-
laisten yleisin vastaus oli "pY-
sydkseni terveen6". Syyn mai-
nitsi ldhes 60 % kyselyyn vas-
tanneista. Noin kohnannes
tarvitsi perheelleen lisiituloja,
IAhes yhtd rnoni halusi hyo-
dyntiiii kokemustaan ja tai-
tojaan ja noin neljdnnes il-
moitti tydssiikiiymisen syyksi
iktiwystymisen torj umisen.

-Ehknpii japanilaisten asell-
teet, joiden mukaan ty6 pitiiii
terveend, on osaselit5rs heidin
pitkiiin elinikddnsd, arveli
rnrs. Schneider de Villegas.

Vdest6tilastojen mukaan japa-
nilaisten syntymAhetkelli
odotettavissa oleva elinikA, 77
',,uotta, on maailman korkein.

Pirhho J tiiishelciinen
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Eldkekornitean tyo
peetffi rnarraskuun
lopussa. Komitea ei
pystynyt saarnaan ai-
kaan yksirnielistd esi-
tystii varhaiseliikkei-
den kehittdrnisestd ei-
kd indeksitarkistusj iir-
jestelrndn rnuuttarni-
sesta. Komitean enern-
rnistonhahrnottelema
rnalli, jossa olisi pyrit-
ty nostarnaan tosi-
asiallista eldkkeelle
siirtymisikdd seuraa-
van 50 vuoden aikana
noin kolrnella vuodel-
la lukuisin eri toirnen-
pitein ja siirrytty ns.
taitetun indeksin kiiyt-
toon, ei saanut riittii-
v56 tukea ensisijaises-
ti tyornarkkinaosa-
puolilta.
Palkansaajat katsoivat komi-
tean enernrniston esitysten
heikentiivdn olennaisesti an-
sioeldketurvaa eivitkii voi-
neet hyvdksyi erityisesti var-
haiseldkkeitten ikdrajoja ;ajuJkista sektoria koskevia esi-
tyksie. Kornitean ty6nantaja-
jdsenten rnielestd taas komite-
an enemmist6n esitykset ei-
vdt riittdvdn nopeasti sopeuta
eldkemenoista aiheutuvaa ra-
situsta kansantalouden kesto-
kykyyn ja siitii syystii pitivdt
komitean enemmist6n esityk-

sid riittiimtitt6minii. T)6nan-
tajat eivdt my6skiidn pitiineet
komitean eliiketurvan siiily-
rniseen ja eldkekarfturnan li-
sddmiseen tiihtiiiiviii esityksid
perusteltuina.

T}16nteon
jatkaminen el5kkeen
vaihtoehtona
Komitean ehdotusten tarkoi-
tuksena on edistid ikddntynei-
den ty6ntekij6iden mahdolli-
suuksia jatkaa tyossii elSkkeen
vaihtoehtona tai eldkkeen
ohella. Tavoitteena on myos
houkutella ikddntyneitd jatka-
maan tyossd nykyistii pitem-
piidn ja ehkdistd tai lykiitd en-
nenaikaista eldkkeelle siirty-
mistd.

IkS6nt5rneen
eldketason
siilyrrninen
pyrittiin takaarnaan
f oissakin tapauksissa iktidnty-
neen $r6ntekijiin palkkataso
voi tydvuosien viimeisin:i
vuosina heiketd. Eldkekomi-
tea ehdottaa muutoksia, joi-
den tarkoituksena on turvata
eldketason sdilyminen, kun
tyontekoa jatketaan eliikkeel-
Ie siirtSrmisen vaihtoehtona.

El2ikepalkka mridrdttdisiin 10
viimeisen t5rovuoden ansiois-
ta valitsemalla niisti kolman-
neksi, neljiinneksi, viidennek-
si ja kuudenneksi paras ja las-
kemalla ndistd keskiarvo. Eh-
dotuksen tarkoituksena on
vaimentaa ansiotason muu-
tosten vaikutusta eliikepalk-

kaan ty6suhteen viimeisind
r,rrosina.

Vakuutetuille luotaisiin ta-
kuueldkeoikeus, joka merkit-
sisi takuita siitii, ettii tyonteon
jatkaminen ei alenna el6keta-
soa. Kyseeseen tulisivat liihin-
nd tilanteet, joissa 55 wuotta
tiiy'ttdneen tydntekijdn alen-
tuneen tyokyrryn tai uhkaa-
van tyokywyn alenernisen
wuoksi on jouduttu tekemddn
poikkeusjiirjestelyj6, joiden
jdlkeen ansiotaso voi laskea.
Takuueliike turwaisi hfnelle
eldkkeen tason sdilyrnisen, jos
hiin jatkaa tyontekoa.

55 vuoden
jiilkeen eliikettii
karttuisi enernrnen
Ikiirintyneitii ty6ntekijoitii
houkuteltaisiin jatkarnaan
ty6ssii korottamalla eldkkeen
karttumista. Yksityisen seliito-
rin ty6eldkkeen kartturnisno-
peus korotettaisiin 2 prosent-
tiin vuodessa 55 wuoden idn
tdyttdmisen jdlkeen ja 2,5 pro-
senttiin vuodessa 60 wuoden
tdyLtdmisen jdlkeen.

Tyoel5kelakeja esitetSSLn
rnuutettavaksi siten, ettd kun-
toutusrahan, ty6voimapoliit-
tisen aikuiskoulutuksen, ai-
kuisopintorahan sekd koulu-
tus- ja erorahan sekd aikuis-
koulutuslisdn saamisen ajalta
karttuu eliikettii.

Ennen kuin tyoeldkelaitos te-
kee pddtoksen ty6kyvyfto-
rnyyseldkkeen tai yksilollisen
varhaiseldkkeen myont6mi-
sestd, sen pitiiisi varmistau-
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tua, ettd mahdollisuudet t5ron-
tekijdn tyotehtdwien muutta-
miseen tai osa-aikat5z6n jdrjes-
tdrniseen on selvitetty.

Tyokyvyft 6 myys elSkkeid en
ratkaisukdytdnndssti paino-
tettaisiin nykyistii enemmdn
jiiljellii olevaa tydkykyii. Siten
pyrittiiisiin lisdiimddn osatyo.
lgrvytt6myyseliikkeiden kiiyt-
t6e ty6ky\rytt6myyselSkkeen
vaihtoehtona. Lisdksi ty6tto-
myysturvalakia muutettaisiin
niin, ettd osaty6lq;vytt6myys-
eldkkeen saavalle henkil6lle
riittiiisi ty6tt6myysp6iviira-
han saamiseksi kokoaikaty6n
hakemisen sijasta osa-aika-
t5r6n hakeminen.

Yksilollistii
varhaiseliikettii
koskevat ehdotukset
Yksil6llisen varhaiselSkkeen
saamisen alaikdrajaa muutet-
taisiin asteittain vuoteen 2 005
mennessd 55 vuodesta 61 vuo-
teen.

Yksilollisen varhaiseldkkeen
hakemusmenettelyii ja my6n-
tiimiskdytdnt6d muutetaan
joustavarnrnaksi ja tdsmenne-
tddn ty6ssdoloehtoa. My6ntei-
sen ennakkopiidtoksen voi-
massaoloaikaa ehdotetaan pi-
dennettdvdksi 6 kuukaudesta
yhteen vuoteen. Lisiiksi ehdo-
tetaan, ettd oikeuden yksil6lli-
seen varhaiseldkkeeseen rat-
kaisee ty6eldkelaitos. Ndin yk-
sinkertaistettaisiin eldkkei-

Osa-aikaeliikkeen saamisen
ehtoja yhteniiistettiiisiin siten,
ettd sen alaikdrajaksi tulee 58
vuotta ja osa-aikaeliikkeen
mddrd olisi 50 prosenttia va-
kiintuneen ansiotulon ja osa-
aikaisen ansiotulon erotuk-
sesta. \rdttomyyseliikejdrjes-
telrnd lakkautettaisiin. Oikeus
tyott6myyseliikkees een s6ilyi-
si kuitenkin eliikkeellii olevilla
ja niillii 60 vuotta tiiyniineillii,
jotka lain voimaan tullessa
ovat tyott6mind.

VanhuuseldkeiSn tdybtdnei-
den mahdollisuuksia tehdd
ansiotyotd parannettaisiin yk-
sinkertaistarnalla ja keventd-
rndlld ansiotydnverotusta.
Eliikeiiin tiiyftiinyt ei my6s-
kiiin olisi velvollinen eroa-

|ulkisen sektorin ty6eliikejiir-
jestelmissii eliikkeen saami-
sen ehdot ja elikkeen mdiiriiy-
tyminen muutettaisiin yh-
denmukaisiksi tydeldkelakien
viihirnmiiisehtojen kanssa.
Vanhuuseldkeiki nousisi 65
vuoteen, elSkettii karttuisi 1,5
prosenttia ja tavoiteeldke las-
kisi 66 prosentista 60 prosent-
tiin. Niimd muutokset koskisi-
vat tulevaisuudessa karttuvaa
el5kett6. Ennen muutosta
karttunut eldkeoikeus sdilyisi
nykyiselliiiin eikd ikiidntynei-
den ty6ntekij6iden eliikkei-
siin puututtaisi.

IndeksiS
koskevat ehdotukset
Komitea esittdS, ettd 65 vuotta

muutoksen perusteella. Eliike-
palkan ja vapaakirjojen las-
kemisessa sekd alle 65-vuoti-
aille rnaksettavien eldkkeiden
tarkistuksissa kdytettdisiin ny-
kyiseen tapaan TEl-indeksid.

Myos alle 65-wuotiaiden kan-
saneldkkeet ja kansaneliikkei
den alkumddrdt tarkistetaan
kuluttajahintaindeksin sijasta
TEl-indeksilld. Tdstd aiheu-
tuva kansaneliikemenojen li-
siiys rahoitetaan osittain
muuttamalla kansanelSkkeen
pohjaosa eliikevihenteiseksi.
Kansanelikelaitoksen edusta-
ja vastusti tdtd esityst5.

Ehdotusten
taloudellinen
rnerkitys
Komitean esitykset rnerkitse.
vdt seuraavan 30 - 40 wuoden
aikana lShes neljdnneksen
s66stod eldkemenoihirr.

Iatkovalmistelu
Erirnielisen korniteamietin-
n6n toteuttaminen ei tule ole-
rnaan yksinkertaista. Lisdksi
useat komitean ehdotukset
ovat vain suuntaa hahmot-
tavia eik2i yksityiskohtaista
sddd6svalmistelua ole tehty.
Tdstd syystd komitean ehdo-
tusten jatko\r6stdrninen tulee
vaatimaan monenlaista lis6-
valmistelua. Mietinnon luo-
vuttamisen jdlkeen hallitus
piiiittiiii jatkovalmistelun
muodoista ja aikataulusta.

KARI PURO
Eliihea ah,ruhtso s aheghtii)

Ilmarisen
toimihrcjolfiaja

den ratkaisutoimintaan liitty- maan t5r6- tai virkasuhteesta, tiiyttdneiden eliikkeensaajien
vtiS hallintoa. Kansaneliike- josty6nantajajatyontekijdso. maksussa olevat ty6eldkkeet
laitoksen edustaja ei pitiinyt pivatty6skentelynjatkarnises- tarkistetaan TELindeksin si-
tdtd ehdotusta perusteltuna. ta. jasta kuluttajahintaindeksin
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fietokonepalvelu
I
ff

Tietokonepalvelun (TKP) pe-
rustaminen liittyy liiheisesti
tydeliikejiirjestelmdn synty-
vaiheisiin. 1960-luvun avau-
tuessa ty6eldkevakuutuksen
toteutuksen vastuulleen saa-
neet vakuutuslaitokset ja yh-
ti6t tajusivat autornaattisen
tietojenkdsittelyn mahdolli-
suudet ja voimavarojen yhdis-
timisen edut. Ndistd aineksis-
ta syntyi lakisiiiiteisen eldke
vakuutuksen kenttddn erilli-
nen yhti6, Oy Tietokonepalve-
luAb.

Nykyiset yhtion omistajat
ovat Eliiketurvakeskus, Eld-
kevakuutusosakeyhtio Ilmari-
nen, LEL Tloeldkekassa, Maa-
talousyrittiijien eldkelaitos,
Vakuutusosakeyhti6 Eldke-
Sampo, Keskindinen Henkiva-
kuutusyhti6 Suomi ja Meri-
mieseldkekassa. Omistajat
ovat Suomi-yhti6tii lukuunot-
tamatta samalla TKP:n asiak-
kaita. Lisdksi TKP hoitaa er6i-
td Ty6eliikelaitosten liiton ti-
Iastosovelluksia.

Tiiyden
palvelun atk-talo
TKP toimii asiakkailleen yh-
teisend tietojenkdsittelykes-
kuksena. TKP tuottaaja hank-

kii asiakkailleen ndiden tarvit-
semat tietotekniset suunnitte-
lu- j a kiiyttopalvelut.

Yrityksen tavoitteena ovat
ajanrnukaiset, luotettavat ja
tarkoituksenrnukaisesti kes-
ken66n yhteensopivat tuot-
teet ja palvelut. Asiakkaiden
tietojenkdsittelyn suunnitte-
lussa huomioidaan toirninto-
jen edellyttdmdt varmistusnd-
k6kohdat ja tietoturvan katta-
vuus.
Osaavat ihrniset
TKP:n organisaatio on jaettu
kolmeen pi?itoimintoon:
suunnitteluun, kiiytt6on ja
hallintoon. Yli 290 vakinaista
toimihenkil6d tekee ty6tii
asiakkaidensa, sitii kautta
rrraamme tyonantajien, tyon-
tekij6iden ja viime kiidessi
ty6eliikkeensaajien hyviksi.
Henkil6kunnan amrnattitai-
toa ja korkeaa osaamista vah-
vistetaan jatkuvalla koulutuk-
sella.

Tarkkuutta ja
laajoja sovelluksia
Piiiiosa henkilostostii, yli 180
atk-ammattilaista ty6skente-
lee suunnittelussa tyoelikela-
kien toteuttamiseen liittyvis-

sii tehtiivissd. Jokaiselle asiak-
kaalle on orna suunnitteluyk-
sikkonsS. Kehittiimisosasto pi-
tddTKP:n ja sen asiakkaat ajan
tasalla alan teknisisti tulevai-
suuden nikyrnistd. Eldkeva-
kuutusosakeyhti6 Ilmariselle
suunnittelu$r6td tehnyt osas-
to siirtyy vuoden 1992 alusta
Ilmariseen. Ilrnarinen pysyy
TKP:n osakkaana ja jatkaa
muutoin TKP:n palvelujen
keftoe entisessd laajuudes-
saan.

T!6eliikkeiden tietoj enkdsitte-
ly ja ohjelmistot riippuvat
lainsdSddnndstii. Tloeliikejiir-
jestelmiin erikoisuudesta joh-
tuen valmisohjelmistoja ei
ole saatavilla, joten laajat ja
monimutkaiset sovellukset
valrnistetaan asiakaskohtai-
sesti riiStdloityinii. Sddd6sten
usein nopeat voimaantuloajat
aiheuttavat paineita aikatau-
luihin, kun sarnalla edelly-
tet65n tarkkuutta, virheetto.
myyttii j a varrnuutta. Tietotek-
niikan awulla hallitaan mut-
kikkaat tapahtumat ja laajat
tietomiidrdt luotettavalla ja
nopealla tavalla.
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aoaensurunau].en
atltalan yhtei s5rritys

Varmuutta ja
suuria laitteistoja
K55rtt6osastolla tyoskentelee
liihes 50 henkil6ii hyvin erilai-
sissa tehtdvissii: kE5rttotoimis-
tossa, systeerniryhmdssii, lait-
teistonvalvonnassa sekd vuo-
rotyossi systeernivalvonta- ja
tulostusryhmissd.

Suuret ja alati kasvavat tieto-
miiSrdt tarvitsevat jirjesteli-
j6ikseen suuritehoisia laitteis-
toja. TKP on alusta alkaen
kiiyttiinyt IBM:n koneita ja
laitteita. Nykylaitteisto on
IBM ES/9000, malliltaan 580.
Siini on 128 miljoonan tavun
keskusmuisti ja 526 rniljoo-
nan tavun laajennusrnuisti.
Se on maamme suurimPia ja
pohjoismaisellakin tasolla
laitteistoa voi luonnehtia
suurtietokoneeksi. Tietova-
rastoja varten tarvitaan lerSrti-
laa 175 miljardia tavua.

TKP:n pddteverkkoon on kiin-
teiisti kytketty noin 2000
TKP:n ja asiakkaiden piiiitelai-
tetta ja mikroa. MYos asiakkai-
den noin 500:lla kannettavalla
mikrolla on DATAPAK-verkon

Edellii mainittujen lisksi mo-
nien yritSrsten ja laitosten piii-
teverkoista on YhteYs TKP:n
keskuslaitteistoon. Sdhk6Pos-
tiyhteys MEMONET-verkon
avulta on mahdollista 5rmPdri
Suomen ja yli maamme rajo'
jen.

Laitteiston tehossa
valtavaa kasvua
Kun verrataan nYkYlaitteistoa
esimerkiksi 15 vuoden takai-
seen tilanteeseen, jolloin TKP
muutti Itd-Pasilaan 1976 ja sai
nykyiseen konesaliinsa IBM
5570/158 laitteiston, on siitd
nykyhetkeen keskuslaitteis-
ton teho kasvanut noin 70-ker-
taiseksi, keskusmuistin koko
noin 4O-kertaiseksi, levYtilan
m62ird noin 100-kertaiseksi ja
TKP:n pddteverkon Pd6ttei-
den ja mikrojen mdiirii noin
400-kertaiseksi.

Vertailu TKP:n ensirnmdisiin
IBM 1401 ja 1410 tietokonei-
siin ja wuoteen 1962 on melko
mahdotonta. Voidaan kuiten-
kin todeta, ettd nYkYisin kdY-
tossdL olevassa keskitehoisessa
p6ytiimikrossa on enemmdn
tehoa ja muistia kuin noissa

aikoinaan 200 m2 suuruisen
konesalin.

TKP:n materiaalinkdsittelYstii
huolehtii 40 henkinen osasto.
Sielld tehdddn tietojen atk-tal-
lennusta, selvittelYd, materi-
aalin vastaanottoa, valvontaa
ja luovutusta. On erittdin tiir-
ke66, etti TKP:n kautta siirty-
vii tieto kulkee tarkasti ja vir-
heett6miisti.

Sarnan katon alla
Yhtio toirnii Helsingin Itii-Pa-
silaan vuonna 1976 valmis-
tuneessa Eldketurvakeskuk-
sen omistamassa ja asianmu-
kaisin teknisin laittein varus-
tetussa toimitalossa. |o raken-
nuksen suunnitteluvaiheessa
otettiin TKP:n erityistarPeet
huornioon.

Tasainen
taloudenpito
Yrityksen talous pohjautuu
atk-palveluista perittiiviin kor-
vauksiin. Toirninta taPahtuu
omakustannusperiaatteella.
Hinnoitteluperusteet ovat kai-
kille asiakkaille sarnat. Yrityk-
sen liikevaihdon kasvu on ol-

si toiselle sadalle rniljoonalle,
104,2 miljoonaan rnarkkaan.

Oy Tietokonepalvelu Ab :n hal-
lituksen puheenjohtajana on
El6keturvakeskuksen varatoi-
mitusjohtaja Jouko Sirkesalo
ja toimitusjohtajana Matti
Lehto.

ESKO MONONEN
Oy Ttetokonepala elu Ab :n

henkilistiiptitilllkhti
kautta yhteys keskuskonee- koneissa yhteensd. Kuitenkin lut hallittua vuodesta toiseen.
seen. ne tarvitsivat oheislaitteineen Vuonna 1990 liikevaihto nou-
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TAI\ISKAhIIUALLI
BOHI9TSIUAISTEN

EI,AKEIARIESTELMIEN
TULEVAISIJI.IS?

Tanskan rnallin
rnuotouturninen
Tanskalaisessa eldkejirjestel-
mdssd kanavoituu suurempi
osa elikemenosta yksityisen
sektorin kautta kuin muissa
pohjoismaissa. Etenkin pank-
kien ja vakuutuslaitosten
rnaksarnat kertasuoritteiset
eliikkeet ovat tulleet Tanskas-
sa entistd tdrkeimmdksi.
Tanska on siten liukumassa
melko nopeassa ternpossa
erilleen muiden Pohjoismai-
den ryhmdstd, jolle on kansan-
vdlisesti katsoen ollut tyypil-
listii yksityisen elikesektorin
vdhdinen merkiQrs (Kamp-
rnann et al. 1989, 205-223).

Selitystii siihen, rnihin Tans-
kan erikoinen kehit5rskulku
perustuu, on etsitt6vd niistii
poliittisista piiiitdksistii, joi-
den perusteella Tanskassa ei
ole koskaan toteutettu ansio
eldkejdrjestelmdd lainsdiidiin-
t6teitse.

Ansioeldkkeidcn
aikaansaarnincn
epionnistui
Tdrked selitys yksityisvakuu-
tusten levinneisgrteen Tans-
kassa l6ytyy siit6, ettd frtyk-set lakisddteisen ansioel6-
kej Srjestelmdn aikaansaami-
seksi epSonnistuivat 1960-lu-
vun puolivdlissd. Vakuutus-
periaate on toistuvasti torjut-
tu tanskalaisessa elikepolitii-
kassa. Ndin tapahtui my6s so
siaalidemokraattisen ansio-
elikej 6rj estelrndaloitteen koh-
dalla.

Aloitteella pyrittiin el6keta-
son nostarniseen, Toisena toi-
veena oli turvata koko vdest6l-
le virkamiesten eldketurvaa
vastaava eldketaso, jotta ke-
nenkddn ei tarvitsisi kdrsid
kohtuutonta elintason pudo-
tusta elSkkeelle siirtyessii6n.

Aloitteen vastustus perustui
argumenttiin, jonka mukaan
valtion ei tule vakuuttaa tSrG
markkinoilla vallitsevia tulo-
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Tanskassa eliikeliiisten on laskettu jakau-
tuvan ensivuosituhannen alussakahteen
liihes yhte suureen ryhmiiiin. Ensimmtii-
sen ryhmtin muodostavat pelkiin tasa-
eliikkeen varassa olevat pienituloiset eld-
keliiiset ja toisen ryhmtin parempiosaiset,
jotka ovat s66stdneet itselleen verotuk-
sellisesti edulliset yksityiset eldkkeet. Mui-
den Pohjoismaiden viimeaikaisesta eliike-
politiikasta on l6ydettiivissA samanlaisia
kehityssuuntia.
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eroja. Erityisesti porvarillis-
ten puolueiden vastustus poh-
jautui tiille perustelulle. Hei-
diin rnielest6dn eldkeaikaisia
tuloeroja ei tulisi siet56 vaan
eldkkeiden tuli olla tuloista
riippurnattomia ja kaikille sa-
mansuuruisia.

Kuten useasti ennenkin uto.
pististen vaatimusten esittijdt
eivdt vdlttiimdttd tarkoita niil-
le talrfte totta. Niiin oli tissd-
kin tapauksessa.

Ansioeliikejdrjestelrnistd kiiy-
dyssi keskustelussa ei poh-
jimmiltaan ollut kysymys ta-
sa-arvosta tai epiitasa-arvosta
eldkeaikana. Asian ydin tiivis-
tyi niikemyseroihin valtion
roolista (vrt. Vestero/ 1986, 8).
Tulisivatko aktiiviaikaisiin
tyotuloihin perustuvat elek-
keet olemaan valtion sddnte.
l5m alaisia vai jdtettdisiink6 ne
markkinavoimien hoidetta-
viksi?

Jdlkimmdinen, porvarillisten
puolueiden kannattarna,
vaihtoehto on toteutunut. So-
siaalidemokraattien ansioeld-
ke-esitys kaatui vuonna 1967
eikd tdmiin jdlkeen ole tehff
uusia yrityksid ansioeldkkei-
den lakisdiiteistimiseksi.
Tanskalaista eldkejdrjestel-
mii6 on kehitetty pienten as-
kelten politiikalla, nostarnalla
kansaneldkkeiden tasoa.
Useille palkansaajille ja yrittii-
jille elSkkeelle siirgrminen on
kuitenkin merkinn5rt melkois-
ta elintason laskua,

Vuoden 1967 jdlkeen on yk-
sityisten elSkevakuutuksienja ammatillisten eldkekasso-
jen lukumdirfi, kasvanut Tans-
kassa rdjdhdysrndisesti. Niin
vuoden 1967 piiiit6s ansioeld-
kejiirjestekndstd luopumises-
ta rnuodosti ornalta osaltaan
perustan yksityisvakuutusten
voimakkaalle kasvulle.

Yksityisten eldkevakuutusten
kasvu on perustunut my6s
niiden runsaisiin verovdhen-
nysoikeuksiin, jotka periyty-
viit pitkiiltii Tanskan histori-
asta. Myds toimihenkil6iden
lukumiidrdn voimakas lisdiin-
tyminen 1970-luvulla on kas-
vattanut eliikekassojen ja yksi-
tyisten eldkevakuutusten
m65ri6. Erityiseksi ongelmak-
si tdlldisten eldkkeiden koh-
dalla on ndhty se, ettS ne eivdt
ole sosiaalipoliittisesti vaan
pelkistddn veropoliittisesti
siiiideltyn'ii (Vestero/ 1986, 7-8;
Abrahamsson 1989,45).

Kertautuuko Tanskan
kehitys rnuissa
Pohjoisrnaassa
Tanskalaisessa eldkejdrjestel-
rndssii esiint54r siis selvd dua-
Iisoiva tendessi: pienituloiset
el6kel6iset, jotka ovat pelkin
tasaelSkkeen varassa ja toi-
saalta parempituloiset, jotka
ovat sdfiLstdneet itselleen vero.
tuksellisesti edulliset yksityi-
set eldkkeet.

On korostettava, ettd rnuut
Pohjoisrnaat kuuluvat vertai-
levasti katsoen ryhmddn, jolle
on ominaista julkisen sekto-
rin keskeinen merkitys el6ke-
turvassa (Kangas & Palme
1989; Esping-Andersen 1990).
Tdstd huolirnatta viimeaikai-
nen kehit5rs osoittaa yksityis-
ten eldkevakuutusten rene-
sanssia. |ulkisen eldketurvan
korvaavuustasoihin on tehty
leikkauksia, ja elSkepoliittisis-
sa puheenvuoroissa on esitet-
ty linjauksia, jotka toteutues-
saan veisiv6t rnuita Pohjois-
maita Tanskan rnallin suun-
taan.

Ruotsi
Ruotsissa on yksityisten eliike
vakuutusten osuus ollut kas-
vussa, joskin niiden osuus el6-
kemenoista on vield pieni.
Kasvusuurrtaus on kuitenkin
erittiiin selvd, jos meno-osuu-
den sijasta tarkastellaan va-
kuutusten lukurnddrdistd kas-
vua. Vuonna 1980 tehtiin noin
40 000 uutta vakuutussopi-
rnusta, mutta viisi vuotta
my6hemmin vastaava m65rii
oli jo kolminkertainen. Vas-
taavasti vakuutettujen luku-
miiiirii nousi 620 000:sta jo
820 000:een (Hort 1986).

Tdrkein Ruotsin eldkepolitii-
kan suuntaan vaikuttava teki-
jd on kuitenkin ansioihin suh-
teutetun lisdeldkejdrjestel-
mdnATP:n kohtalo. ATP:n uu-
distarniseksi on useitakin eri
vaihtoehtoja, jotka kuitenkin
enemmin tai vdhernmdn pai-
nottuvat tasaetuuksien suun-
taan.

Radikaaleimman muutosesi-
tyksen on tehnyt Keskusta-
puolue, jonka mielestd yhdis-
tiimtillii kansaneldke, el6k-
keenlisd ja osia ATP:sta raken-
netaan kaikille samantasoi-
nen perusturva (Socialfdrsii-
kring 12190). On sanomatta-
kin selvii6, etti tdlldinen rat-
kaisu avaa runsaat markkinat
yksityisille elfi.kevakuutuksil-
le.

Muut porvarilliset puolueet
eivdt ole Keskustapuolueen
lailla suoraan esittdneet pe-
rusturvan vahvistamista,
vaan ovat ldhteneet siitd, etti
ATP:n nykyinen eldkekatto
sdilytet6dn (Svenska Dagbla-
det 15.8. 199 1). Strategian ydin
on siind, ettd ATP:n katto ei
seuraa palkkojen kehitys-
vauhtia, vaan yhd usearnpi
ruotsalainen joutuu tyyty-
mddn leikattuun elikkeeseen.
On laskettu, ettd parin vuosi-
lgrmmenen kuluttua yli puo-
let ruotsalaisista palkansaajis-
ta ylittiiii eldkekaton.

Niiin ATP muuttuu vdhitellen
laajennetuksi kansanel6k-
keeksi. Mit6 nopeampaa ta-
loudellinen kasvu on, sitd no.
peampi tdmd muutos on
(Stihlberg 1989,80).

ATP:n heikentyminen kor-
vautuu ilman muuta tyo-
markkinaelSkkeillii ja niiin
ansioeldketurvan painopiste
siirtyy automaattisesti julki-
sesta t5r6rnarkkinapohjais een
jdrjestelm66n. Niin koko
1 9 B 0-luvun j atkunut \r6rnark-
kinaeldkkeiden kasvuvauhti
vain kiihtyisi.

Kehityksen ongelrnallisuus
on siind, ettd vanhusvAest6n
sisiiiset jaot alkaisivat suuren-
tua toimihenkiloiden ja ty6n-
tekij6iden e.:ilaisten eldke.etu-
jen vuoksi (ks. Kangas 1990).
Lisiiksi eliikeldisten jakautu-
minen peruseldkkeensaajiin
ja yksityisen eldkkeen saajiin
vahvistuisi.
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Norja
My6s Norjassa on ei-lakisiid-
teisten eliikkeiden rnerkitYs
ollut kasvussa (Kangas & Pal-
me 1989, 29-36). Tlomarkki-
naeliikejdrjestelrnSt ovat laa-
jentuneet voimakkaasti sekii
julkisella ettd yksityiselld sek-
torilla. |ulkisella sektorilla va-
kuutettujen luku on noussut
wuodesta 1970 wuoteen 1986
yli 300 000 hengellSja vastaa-
va nousu yksityisellS sekto-
rilla on noin 200 000 henke6.

My6s puhtaasti yksilollisten
vakuutusten suosio on ollut
nousussa. Suunta on selvd
sekd vakuutettujen rnddriilld
ettd eliikemeno-osuudella mi-
tattuna. Vuonna 1985 noin
170 000 norjalaista oli hankki-
nut itselleen yksityisen eld-
kevakuutuksen. Ndiden lisiik-
si tulee vield, suuri joukko ns'
lepddvid vakuutuksia, noin
250 000 vuonna 1985, joiden
perusteella maksetaan eld,ke
vakuutetun tiiytettyii 67 vuot-
ta (Hippe & Pedersen 1988, 12;
O/verbye 19BB).

Kuten Ruotsissa, ei-lakisiiiitei-
sen eldketurvan Iaajuus on
riippuvainen IakisS6teisen
eliikej iirjestelmin FolketrYg-
din kohtalosta. Norjassa on-
kin tehty Folketrygdin ansio-
eldkkeiden korvaavuustasoi-
hin leikkauksia, jotka tulevat
automaattisesti johtamaan
ty6 m arkkinaelSkej drjestel-
mien laajentumiseen.

Suurkdriijiit hyvaksyi timiin
vuoden puolella lakiehdotuk-
sen, jonka mukaan Folketryg-
din ansioperusteinen lisdel6-
ke alennetaan uusien eldk-

keensaajien osalta 45 prosen-
tista 42 prosenttiin. Lisiiksi
elSkkeessd huomioonotetta-
van tulon yldraja laskee 8-ker-
taisesta perusmdd'rdstd 6-ker-
taiseen. T6mii tulee merkitse
rn65n erityisesti korkearnPi-
palkkaisten lakisddteisen elii-
keturvan alentumista ja sen
seurauksena tYomarkkinaeld-
kejdrjestelrnien kasvua.

Eldkeldisten vdlisen tulonjaon
kannalta kehitys Norjassa on
huolestuttavampi kuin Ruot-
sissa. Norjassa ffomarkkina-jdrjestelrnien peittdvyys on
Ruotsia alhaisempi; noin puo-
let palkansaajista, yksityiselld
sektorilla vain noin L/3 pal'
kansaajista. Lisdksi useimrnat
eliikej?irjestelyt ovat yritys-
kohtaisia, jolloin eliike-etujen
variaatio on laajempaa kuin
Ruotsissa, jossa keskusjiirjes-
totaso on vallitseva ja eliike'
edut keskitetysti sdddellyt.

|ulkisen selctorin ja yksityisen
sektorin eliikkeiden erilainen
yhteensovittamistapa tulee
my6s lisddmddn eldkeldisten
viilisiS jakoja. Folketrygdin
etujen leikkaaminen alentaa
suoraan yksityisen sektorin
elikkeiden tasoa. Sen sijaan
julkisella puolella elikkeen-
saajat saavat luvatun tason
mukaisen eldkkeen (65 pro-
senttia palkasta) Folketrygdin
eldkkeiden tasosta huolimatta
(O/verbye 1990, 46).

Tiimd julkisen sektorin eldk-
keiden bruttoyhteensovitus
merkitsee my6s sitd, ettd vir-
kamiesten kiinnostus Folke-
trygdin eldketason sdilyttdmi-
seen on vdhiiinen.

Suomi
Suomi on Pohjoismaista se
maa, jossa vanhusvieston tu-
lonmuodostus riippuu sel-
vimmin siitii, mitd lakis6S-
teisissd eldkejiirjestelrnissd ta-
pahtuu. Tdrnii on perustunut
kolmeen tekij66n. Muista Poh-
joisrnaista poiketen Suornessa
vakuutetaan koko tyotulo eikd
tii6ll6 ole sdidetty eliikkeille
markkamddriiistd rajaa. Tdstii
syystd suuripalkkaisilla ei ole
ollut tarvetta rakentaa ornia
ty6markkinaeliikej 6rj estel-
mid korvaamaan alentuvaa
lakisdiiteisti eldketurvaa. Toi-
seksi kansaneliike on vastoin
muita Pohjoisrnaita ollut tulo-
harkintainen. Muiden tulojen
kasvaessa on kansanelikkeen
mii?irii viihentynyt, joten tyG
markkinaeldkkeistd saatava
nettohydty olisi suhteellisen
rajallinen (Kangas 1990, 57).

Kolmanneksi lakisiiSteisten
tyoeldkkeiden ja kollektiivi-
eliikkeiden yhteensovitus ta-
pahtuu eritavoin kuin muissa
Pohjoismaissa. Lakisddteisten
tyoeldkkeiden tason liihestY-
essd tavoitetasoa (60 prosent-
tia palkasta) lisieltikkeiden
osuus vastaavasti pienenee.

Suomalainen kokonaiseldke-
turva ja elSkeliiisten vAlinen
tulonmuodostus on ollut sel-
vimmin lainsiiiitiijdn hyppy-
sissi kuin muualla liintisissii
naapurimaissa. Toisaalta vii-
meaikaisessa eliikepoliittises-
sa keskustelussa on Ahon hal-
lituksen taholta esitettY aja-
tuksia, joiden mukaan valtion
rooliin tulevaisuudessa tulisi
kuulurnaan vain ns. pahojen
riskien (bad risks) vakuutta-

rninen, minirniturvan ylitse
rnenevdn ansioturyan jtiiides-
si kansalaisten omille harteil-
le.

Vetoamalla taloudellisesti vai-
keisiin aikoihin on haluttu
leikata "parempituloisten"
ansiosidonnaista eliiketurvaa
ja kehittiii sekd nostaa Perus'
turvan tasoa. Toisaalta ei ole
aina kdlmyt selville, mitd pe-
rusturvan kehittiimisellii oi-
kein tarkoitetaan; kaikille
rnaksettavien etujen nostoa
vai tarveharkintaisten osien
kehittirnistd.

Lakis iidteisen ansioperustei-
sen elSketurvan leikkaami-
nen yhdistyneeni yksil6llis-
ten eldkkeiden lisiidntynee-
seen suosioon (ks. Kangas
1988, 47-48) tulisi viihentS-
rniidn el5keturvan suoraa, jul-
kista sddntely6 ja lihentii-
rnddn Suomea tdssd suhteessa
muihin Pohjoismaihin. Tans-
kan tilanne on viele kaukana,
mutta samansuuntaisia merk-
kejd on ilrnassa.

Lopuksi
Tdrndn kirjoituksen tarkoituk-
sena ei ole ollut viittdS, ettii
pohjoisrnaisen eldketurvan
tulevaisuus on kohtalonomai-
sesti ylliikuvatun kaltainen.
Pikemminkin tarkoituksena
on ollut osoittaa ne ongelmat,
joihin voidaan joutua, kun an-
siosidonnaisia eliikejdrjestel-
mid "uusliberalistisessa" in-
nossa ollaan leikkaamassa.

KARI SALMINEN
Eldheturuaheshuhsen

tuthimus o s aston htthii a

L dhte e t s aat au is s a hirj o ittaj alt a
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Ensi vuoden alusta voirnaan tuleva Saksan eliikeuudis-
tus ottaa ja antaa. Vanhuuseldkkeen ikiraja yhteniiis-
ffi asteittain 65 vuoteen. Bismarckin vakuutusperiaa-
te tiukentuu, elfirndn luppoajat pienentiviit eliikettii.
Toisaalta lasten kotihoitoajalta voi eldkettd karttua
aikaisernpaa enemmin. Eliikekustannukset jaetaan ta-
saisernrnin vakuutusmaksujen rnaksajien, el5kel6is-
ten ja valtion kesken.
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Saksan palkansaajien el6keva-
kuutus tiiytti hiljattain sata
vuotta. Nyt ikiiiintyy kansa
niin nopeasti, ettii eldkeva-
kuutusta on muutettava jotta
eldkkeet pystytiiiin maksa-
maan.

Eldkeuudistus koskee Saksan
pakollista lakisiiiteistd eldke.
vakuutusta. Lakisiiiiteinen va-
kuutus jakaantuu hallinnolli-
sesti ty6ntekijdiden, toimi-
henkildiden ja kaivostyonte-
kijdiden elikevakuutuksiin,
joista vastaavat eri organisaa-
tiot. Maksettavat etuudet ovat
kuitenkin sarnat joitakin kai-
vosmiesten erit5risetuuksia lu-
kuunottamatta.

Eliikevakuutuksesta makse-
taan vanhuus-, tyolqruytto-
myys- ja perheeliikkeitd sekii
kuntoutusetuuksia.

Etuudet rahoitetaan tyonte-
kijoiden ja tydnantajien va-
kuutusmaksuilla sekd valtion
osuudella. Rahoitus perustuu
jakojdrjestelmiiSn eli rnaksui-
na keriitddn sumrna, joka ku-
nakin wuonna tarvitaan eliike'
menojen kattamiseen. Tasoi-
tusrahastojen tulee kuitenkin
kattaa vdhintAiin kahden vii-
kon elSkemenot.

Miksi
uudistusta tarrritaan?
Pitkiille teollistuneissa maissa
on yhd pienempi tyontekijti-
joukko jiiiimdssd maksamaan
yhi suuremmaksi kasvavaa
eldkelaskua. Saksassa tdmd
kehitys on nopeampaa kuin
monissa muissa maissa.

Syntyvyys on alentunut 1970-
luvun alusta ldhtien. Viieston
oletetaan pienenevin nykyl-
sestd 62 miljoonasta vajaa-
seen 52 miljoonaan vuoteen
2030 mennessd. Samanaikai-
sesti odotettavissa oleva elin-
ikd on kasvanut siten, ettd 65-
vuotispdivdnsd viettdneiden
osuus vdest6std on nopeasti
kasvamassa.

Eliikkeelle siirtyminen on

my6s Saksassa varhentunut.
Vuonna 1920 syntyneistd
en66 joka viides jiii eliikkeelle
normaalissa vanhuuseldke-
i6ssd eli 65 wuotiaana. Kun 60-
64-vuotiaiden ty6h6n osallis-
tumisaste vuonna L97O oli 72
prosenttia, oli se vuonna 1986
endd 55 prosenttia.

T)r6eldrnddn osallistuvia on
vdhentdnyt my6s koulutus-
aikojen pidentyminen.

Riitteeko talouskasvu?
ElSkemaksutaakan paino on
oleellisesti riippuvainen
maan talouskasvusta ja ty6l-
lisyyden ja reaalipalkkoj en ke-
hityksestii.

Vaikka ltd-Saksan alueella on
vield tdnii vuonna ollut ta-
loudellisia vaikeuksia ja tyot-
t6myys on ollut korkea, ensi
vuonna talous nousee kas-
vuun my6s tdll6 alueella. Ko-
ko Saksan talous kehittyy en-
nusteiden rnukaan pitktillii
aikav6lilld mydnteisesti.

Talouskasvu ylliipitiiii kor-ke-
aa tyollisyyttd ja imee ty6-
markkinoille ty6voimareser-
vistii naisia ja ty6tt6miti ja li-
sdd siirtoty6voiman m56ri6.
My6s eliikkeelle siirtymisikd
kohoaa, kun ty6markkinoi-
den elSkkeellety6nt6 heikke
nee. Tdmd kasvattaa vakuu-
tusmaksujen maksajien jouk-
koa.

My6nteinen talouskasvu ei
kuitenkaan riitii, vuosituhan-
nen vaihteesta alkaen tarvi-
taan huomattavaa lisdrahoi-
tusta sdilytttimtidn nykytasoi-
nen eldketurva.

Vuoden 1992 eldkeuudistuk-
sen tavoitteena on jakaa kas-
vavat kustannukset tasaisem-
min, my6hent55 eldkkeelle-
siirtyrnisikiid ja osin vdhentdii
eldkevakuutuksen kustan-
nuksia. PieniS eldketurvan pa-
rannuksiakin tehdiiin. Uudis-
tus heijastaa kuitenkin uskoa
my6nteiseen talouskasvuun,
sill6lcyse on pikemminkin jdr-

jestelmdn hienosddnnostd
kuin kustannuksia radikaalis-
ti leikkaavasta reformista.

Vakuutusrnaksut,
valtionosuudet ja
eldketarkistukset
kiisikddessi
Yksi uudistuksen keskeisid ky-
symyksid oli, kuinka eliikkeitii
tulisi tarkistaa suhteessa palk-
koihin. Nylgrisin eliikkeitii tar-
kistetaan kerran vuodessa
suhteessa bruttopalkkojen
nousuun. ]os palkasta teht6-
vdt vdhennykset kuten verotja eldkevakuutusmaksu nou-
sevat, nousevat rny6s netto-
eldkkeet suhteessa vastaaviin
nettopalkkoihin. Eliikkeiden
tarkistarninen suhteessa brut-
topalkkoihin merkitsee silloin
taloudellista lisiikuormitusta
eldkevakuutukselle.

ElSkeuudistuksen toteudut-
tua eliikkeitd tarkistetaan suh-
teessa siihen bruttopalkkojen
nousuun, josta on vdhennett5z
verojen ja sosiaalimaksujen
nousu. Nettoeliikkeet suhtees-
sa nettopalkkoihin kehittyviit
ndin tasaisemrnin.

Eliikekustannuksia pyritiiiin
tasaamaan myos muuttarnal-
la valtionosuutta. - Tdhin asti
se on rnddrdytynyt suhteessa
kolrnen edellisen vuoden
bruttopalkkojen nousuun.
Koska elikekustannukset ovat
nousseet nopeammin kuin
palkat, on valtionosuus kus-
tannuksista laskenut viirneis-
ten kolmenkymmenen vuo-
den aikana runsaasta 30 pro-
sentista alle 18 prosenttiin.
Uudistuksen jilkeen valtion-
osuus miiiiriiytyy suhteessa
sekii edellisen vuoden brutto.
palkkojen nousuun ettd el6-
kevakuutusmaksujen nou-
suun. Valtionosuus seuraa
ndin paremmin eldkekustan-
nusten kasvua ja sen osuus
kustannuksista pysyy va-
kaarnpana. Kdytdnn6ssd
muutos merkitsee valtion-
osuuden nousua 19,5 prosent-
tiin.

Vakuutusmaksu, joka on ny-
kyisin 18,7 prosenttia palkois-
ta pysyy samana. Vakuutus-
maksun vuosittainen vahvis-
tusrnenettely muuttuu kui-
tenkin niin, ettii rnaksu yhdes-
sd valtionosuuden kanssa riit-
tdd kattamaan eldkemenot ja
listiksi kdytettivissd on kuu-
kauden eldkernaksuja vastaa-
va reservi,

Eliikeikiirajat
rnuuttuvat
Yleinen vanhuusel5keikd Sak-
sassa on 65 vuotta. Pitkiiiin
ty6el6mdssi olleet, ty6tt6miit,
vaikeasti vammaiset ja ty6-
lqrvytt6mtit ovat voineet saa-
da vanhuuseliikkeen aikai-
semrninkin. Miehet ovat voi-
neet saada eldkkeen 63-vuoti-
aana, naiset ja ty6ttomiit 60-
vuotiaana m66rdtyin ty6tt6-
myys- ja vakuutusaikaedelly-
tyksin.

Vuodesta 2001 alkaen mah-
dollisuus siirtyii aikaisemmin
eldkkeelle poistuu asteittain
siten, ettA tiiyden eldkkeen
ikdraja rniehilld on 65 vuotta
vuonna 2006, naisilla ja ty6tto-
millS vuonna 2012. Vaikeasti
varnrnaisilla j a ty6lgrvytt6mil-
lii siiilyy nylgrinen oikeus saa-
da vanhuuseldke jo 60 vuoti-
aana 55 vakuutusvuoden jiil-
keen.

Eliikettii rnuultakin
kuin tyoskentelyaj alta
Elikeoikeutta ja eldkkeen suu-
ruutta md5rdttiiessd otetaan
sosiaalipoliittisin perustein
huomioon myos aikoja, joilta
vakuutusmaksuja ei ole mak-
settu. Tdllaisia aikoja ovat
muun rnuassa pienen lapsen
hoito kotona, opiskelu-, tydttG
rnyys- ja sairausajat sekii ty&
kyuytt6rnyys- ja perhe-eldk-
keissd huomioonotettava ns.
tuleva aika, aika el6ketapahtu-
rnasta 60 vuoden ik56n.

Ndiden maksuvapaiden kau-
sien truomioon ottaminen on
tdhiin asti edellyttiinyt miiii-
rdttyd pakollista vakuutus-
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maksukautta. fos edellytys ei
ole ttiyfgnyt, ei maksuvapaita
aikoja ole otettu lainkaan huo-
mioon. Tdmi on johtanut sat-
tumanvaraisuuteen, joka on
jo pitkiiiin koettu ep6kohdak-
si.

Eldkeuudistuksen tultua voi-
maan el6ke maksuvapailta
ajoilta mtitiriiytyy sen mu-
kaan, kuinka paljon henkil6
on koko vakuutushistoriansa
aikana (16 vuotiaasta eldketa-
pahtumaan) rnaksanut va-
kuutusmaksuja. Maksuva-
paat ajat tulevat siis aina huo-
rnioonotetuiksi el6kkeess6.
Sen sijaan rnuut aukot vakuu-
tushistoriassa pienentdvdt ko
konaiseliiketti.

Lapsen ensimmdinen elin-
wuosi on nylgrisen lainsdiddn-
non mukaan elikeoikeutta
synnyttdvdd ja eldketti kartut-
tavaa aikaa toiselle vanhern-
mista. Vuodesta 1992 alkaen
tdmd aika pitenee kolmeen
vuoteen. Useamman lapsen
kotiiiiti tai -isd voi siten saa-
da vanhuuseldkkeen yksin-
omaan ndiden lapsenhoito-
aikojen perusteella.

T!6kJ,'vyttomyys el dkkken s a a-
rninen edellyttiiii pakollisten
vakuutusmaksujen maksa-
mista m66retylte tyolqrylrtto-
rnyyttti edeltdviiltd ajalta. Saa-
vutettu oikeus ty6kyvytto-
myyselSkkeeseen on siiilynyt
lapsen kotihoidon perusteella
kunnes lapsi ttiyttiiii viisi vuot-
ta, vaikka vakuutusmaksuja ei
tdltd ajalta olisi maksettu. Vuo-
den 1992 alusta tiimii aika pi-
tenee lapsen k5rmmenenteen
elinwuoteen. Lisiiksi tiimd aika
vaikuttaa uudistuksen jdlkeen
eldkkeen mddrddn.

Kaikki eiviit
ole t54ytyviiisiii
Uudistuksen yhteydessd Sak-
sassa keskusteltiin ansiosi-
donnaisen ja yleisen viihim-

tettu. Tasaeldkkeiden on kat-
sottu johtavan entistd suu-
rempiin tuloeroihin el6kel6is-
ten kesken. Ne, joilla on varaa,
ottavat yksityisen eldkevakuu-
tuksen, rnuut eivdt. Kaikille
maksettavaa vdhimm6iselS-
kettd on my6s pidetty liian
kalliina.

Etuuksia ilrnan
ansioita
Eldkeuudistusta on arvosteltu
rny6s siitd, ettd valtionosuus
on uudistuksen jdlkeenkin lii-
an pieni. Tdtd on perusteltu
silld, ettd eldkevakuutuksesta
maksetaan entisti enernmdn
etuuksia, joista ei ole mak-
settu vastaavia vakuutusrnak-
suja.

c
E
'6

I

yleiseentasael6kejiirj",lul-v!ronmaksajienrnaksettavak.
hriiiin siirrymistii. aiku'ir"*- si'
min tasaelSkejdrjestelmdd on
kannattanut 6sa kristillisde- Samanaikaisesti ovat eri puo
mokraateista.

Tasa-eldkejdrjestelmdii on pi-
detQr sosiaalisesti oikeuden-
mukaisempana kuin ansioi-
hin sidottua eliikettd. NylcJri-
sen ansiosidonnaisen elekeva-
kuutuksen on katsottu syrji-
vdn eriQrisesti naisia, tydtt6-
mid, sairaita ja vammaisia.
Pienimpien eldkkeiden saajat
joutuvat vielSkin usein tur-
vautumaan toimeentulotu-
keen.

Viihimmiiistoimeentulon tur-
vaavaa tasa-eliikejiirjestelmdii
on kannatettu my6s siksi, ettd
sen on arvioitu aiheuttavan
vdhemmin rahoitusongelmia
tulevaisuudessa. On katsottu,
ettd kotitalouksilla on nylgri-
sin jo varaa ottaa yksityisva-
kuutus tdydentdmiiiin eliike-
turvaa.
Nykyisen ansiosidonnaisen

! Vakuutusperiaatteelle vierait-
$ ten, joskin sosiaalipoliittisesti

perusteltujen, etuuksien on
katsottu kuuluvan kaikkien

lueiden naiset voimakkaasti
arvostelleet tapaa, jolla lap
senhoitoaikojen huornioonot-
taminen toteutettiin. Arvos-
telua on herdttiinyt se, ettd
lapsenhoitoajan pidennys
koskee vain vuoden 1991 jel-
keen syntyneitten lasten hoi-
toa, mutta ennen kaikkea se,
ettd hoitoaikaa ja sen ohessa
tehtyd ansiotyotd ei oteta erik-
seen huomioon eldkettd kar-
tuttavina.

Keskustelu eldkevakuutuksen
kehittiimisestii jatkuu siis
edelleen. Monet ongelmista
ovat tulleet esiin jo kuluvan
vuoden aikana, kun on val-
misteltu lainsiiAdiint6d, jolla
liittovaltion eliikelait saate-
taan koskemaan myos uusia
osavaltioita.

SINIKKA I.AITINEN
Eliiheturuaheshuhsen
sulmnitteluosaEton

suunnittelijarndistoimeentulon takaavan vakuutuksenkannattajatovat
elSketurvan paremrnuudesta. vastustaneet vdhirnrndiseld-
Kun uudistusta kdsiteltiin liit- kernalleja saman tapaisin pe.
topdivilld,Vihreiipuolueesitti rustein kuin niit6 on puolus-
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Euroopan yhdentyrni-
sen ja yleens5 epdva-
kaiden olojen maail-
malla anrioidaan lisiid-
vin rnuuttopaineita
my6s Suorneen. Lisiik-
si 2 0oo-luvusta liihtien
Suomi tarrritsee ulko'
rnaalaisia paikkaa-
rnaan ornaa tydvoirna-
pulaansa.

Maahanrnuuttajien
ty6skentely vakuute-
taan Suornen tyoelii-
kelakien rnukaan. Td-
rnd edellyftee tiedon
lisldrnistd el6ketur-
vasta niin rnaahan-
rnuuttajille kuin tyor-
antajille seki vaatii
eldketunran valvon-
taan lisdi huorniota.

Eldketurvakeskuksessa orl
valmisturrut ty6ryhmiin sel-
vitys, joka koskee Suomeen
muuttavien ulkorrraalaisten
'IEL:n, TaEL:n ja LEL:n mu-
kaista vakuuttamista. T)r6ryh-
mdn tehtdvtinti oli selvittiiii
vaihtoehdot, jota noudattaen
rnaahanrnuuttaj aryhrniit ha-
keutuvat ty6suhteeseen sekd
kartoittaa tyiinantajavalvon-
nassa tarvittavia tietolzilrteitii.
Lisiiksi telrtiivdnii oli selvitttiA
otoksen avulla rnahdollisia
Iaiminly6nte.id vakuuttami-
sessa ja tehdii ehdotuksensa
siitd, rniten maahanmuutta-
jien eliiketurvan valvontaa oli-
si kehitettdvii.

Lllkornaista tyo-
voirnaa tarrritaan
Suornessa asuu nykyisin vaki-
tuisesti noin 20 000 ulkomaa-
laista. Ulkornaalaisille myon-
nett$d voimassa olevia tyolu-
pia on sisiasianministerion
ulkornaaiaiskeskuksen illnoi-
tuksen mukaan noin 14 000.

Ty6voiman kysynndn ja tar-
jonnan kehitysti on ty6rrrinis-
teritjn toineksiannosta pohti-
nut Tyovoima 2000 -tyoryh-
m6. Tyoryhrniin 1 1.2. 199 1 jul-
kistarnan raportin mukaan
Suorni ei juurikaan tarvitse
199O-luvulla ulkomaisia ty6n-
tekij6itii. Arvio perustuu 2,5
prosentin wuotuiseen talous-
kasvuun.

Tyontekij6iden rndird, vdhe-
nee nopeamrnin 2 0 1 0-lul'ulla,
jolloin suuret ikdluokat ovat
eliikkeelld ja nuorernmat ikd-
luokat ovat pienernpiii. T)16-
voirna 2000 -raportin rnukaan
ulkornaisia ty6ntekijoiti tar-
vittaisiin Suomeen vuosina
2000 - 2010 wuosittain noin
10 000 henked ja vuosina
2O|O-2O20 runsaat 20 000 hen-
ked vuosittain.

Euroopan
yhdentyrninen ja
Itd-Euroopan
rnuuttovirta
Euroopan yhdentyminen tuo-
nee muutoksia Suornenkin
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talouseliimii6n ja eurooppalai-
sen ty6voiman liikkuvuuteen.
Suornen viranomaiset voivat
nykyisin tydlupien my6ntd-
misellii s66delld ulkomaisen
ty6voiman tuloa Suorneen.
f os t5zolupamenettely poistuu
ETA-alueelta, tdrntt siidtely-
rnahdollisuuskin poistuu. Toi-
saalta Suomen t5rdmarkkinat-
kin ovat rajallisetja on selvtiii,
ettd' oman maan kansalaiset
yritetdtin ty6llisttiei ennen ul-
komaalaisia.

Mitddn etulydntiasemaa ulko-
maan kansalaiset eivSt Suo-
men t5/drnarkkinoilla saa, kos-
ka ulkomaalaisten tydso-
pimuksiin suomalaiseen
ty6nantajaan Suomessa sovel-
Ietaan Suornen ty6lains65-
diintdii. Samoin kieliongel-
mat ovat esteend ulkornaalais-
ten muuttamiselle Suorneen.
Toisaalta Itii-Euroopan olojen
demokratisoituminen lisiiii
muuttopaineita Liinsi-Eu-
rooppaan ja rnuun muassa
Suomeen.

Suomen valtio piiiitttid siitA,
kenelle se my6ntiii oleskelu-
luvan maahan. N6in ollen
Suomi pystyy siiiitelemdiin
maahanmuuttovirtoja. Lisdk-
si on huomattava, ettd Neu-
vostoliiton kansalaiset tarwit-
sevat Euroopan yhdentYmi-
seste huolimatta jatkossakin
ty6luvan Suomessa ty6skente'
IYyn'

Ep6vakaat olot
Iisiiiiviit
pakolaisten m65r66
On vaikea ennustaa, paljonko
maarnrne joutuu tulevaisuu-
dessa vastaanottamaan kiin-
ti6pakolaisten lisiiksi muita
pakolaisia. Oleskeluluvan saa-
neille pakolaisille pyritiiiin jtir-
jestiim66n tyopaikka, joten
tillii tavoin ty6ssii olevien ul-
komaalaisten m56rii maas-
samme kasvaa.
Eriiiden ennusteiden mukaan
maahamme pyT kivien turva-
paikan anojien mddrd pysyy
jatkossakin rnelko rajattuna.
Toisaalta ylliityksiiikin voi sat-
tua ja maahamme voi tulla

suurempikin mddrd turvapai-
kan anojia, kuten somalipa-
kolaisten kohdalla on havait-
tu. Samoin viimeaikaiset |u-
goslavian tapahtumat sekd 5s-
kettiiinen vallankumousyri-
tys Neuvostoliitossa osoitta-
vat, kuinka maaihnan yleispo -

liittinen tilanne muuttuu
iikisti. TH Il ai sten tapahtumien
seurauksena maahamme
saattaa hetkessti pyrkiii sadoit-
tain, jopa tuhansittain turva
paikan anojia.

Illkornaalaislailla
muutoksia ty6lupaan
Ur-rsi ulkornaalaislaki tuli voi-
rnaan 1.3.1991 ja uusi ulko-
maalaisasetus 4.5. 199 1. Uudet
siiiinndkset toivat mukanaan
merkittdviti muutoksia t5r6lu-
van hakurnenettelgrn sekd
my6nnettdvien lupien kes-
toon ja kelpoisuuteen. Lisdksi
uudet sddnn6kset laajentavat
ty6lupavelvollisuudesta va-
pautettujen piirid.

Ulkomaalaislain 29 $:n mu-
kaan ty6nantajan on annetta-
va tyoviranornaisille vakuu-
tus, ettd ulkomaalaiselle mak-
settava palkka ja muut ty6eh-
dot ovat voimassa olevien tSrG
ehtosopimusten mukaiset. Jos
alalla ei ole ty6ehtosopimusta,
ty6ehtojen tulee vastata suo'
malaisiin ty6ntekij6ihin nou-
datettavaa kiiy'ttintdti.

Tloskentely
vakuutettava
ty6eltikelakien
rnukaan
Suomessa tehtdvdiin ty6h6n
sovelletaan Suomen ty6el5-
kelakeja, jollei valtioiden vdli-
sestd sosiaaliturvasopimuk-
sesta muuta johdu. Vakuut-
tarnisvelvollisuuteen ei vaiku-
ta ty6nantajan eikd ty6nteki-
jiin kansalaisuus, Suomeen ti-
lap?iisille ty6komennukselle
ldhettiimille muusta kuin sosi-
aaliturvasopimusmaasta tule'
ville tydntekijdille ei ulkomai-
sen tyonantajan tarwitse jSrjes-
td6 eliiketurvaa Suomessa, jos
ty6ntekijti ja ty6nantaja ovat
saman maan kansalaisia.

Laitonta tyovoirnaa
ei juuri kiiytetti
Tloministerion 5. 12. 1990 jul-
kistaman selvit5zksen mukaan
Suomessa ei ole laajamittaista
eikii jdrjesttil,tynyttti ulkomai-
sen tydvoirrran laitonta kdyt-
toii. OngeLnaa voidaan ty6-
ministeri6n mielestii Suornes-
sa pitiid v6hdisenii verrattuna
muihin Euroopan markkina-
talousmaihin.

T!6ministeri6n raportin mu-
kaan ty6suojeluviranomaiset
ovat kuitenkin joutuneet te-
h.ostamaan ulkomaalaisten
ty6ntekij6iden tyosuojeluval-
vontaa, koska kaikki t1'6nan-
tajat eiviit ole 5,.rnrniirtiineet,ettd ulkomaiset tyontekijiit
ovat Suomessa Suomen tyo-
lainsiiiiddnndn alaisia.

Ulkomaiset tydntekijiit ovat
samojen tyoturvallisuuss66n-
n6sten ja yleissitovien tyoeh-
tosopimusten alaisia kuin
suomalaisetkin ty6ntekijdt.
\r6nantajan on siten nouda-
tettava ty6turvallisuutta,
enimmdist5r6aikaa, ylity6kor-
vauksia, viihimmiiispalkkaaja syrjintiiii koskevia siiiid6k-
siii ulkomaisiin ty6ntekij6i-
hin.

Eldketurwa
yleensd kunnossa
[6ryhmii teki selvityksen,
esiintyyko eldketurvan jiirjes-
tdmisessdL lairninly6ntejii
TEL-, LEL- ja TaEl-aloilla.
Otokseen perustunut selvitys
osoitti, ettd tyonantajat olivat
huolehtineet yleensii ottaen
asiallisesti ulkomaisten tyon-
tekij6iden vakuuttamisen.

TEL, TaEL ja LEI-
tyonantajavalvonnan
tietoliihteet
TietolAhteet ulkomaisten
ty6ntekijoiden valvonnassa
ovat periaatteessa samat kuin
ty6nantajavalvonnassa yleen-
sikin. Yleinen valvonnallinen
ongelma on siini, ettei Eldke'
turvakeskus eiviitkd, eldkelai-
tokset saa valvontaa varten

TEL 17 S:n 2 rnomentinvuoksi
tietoa viranomaisilta kuin ki-
siteltiivdnii olevaa asiaa var-
ten. Ndin ollen viranonraisilta
saadaan tietoa valvontaa var-
ten vain etukdteen yksil6i-
dyistii \z6nantajista tai ty6n-
tekij6ist6.

Tdrkeimpid viranomaistieto-
liihteitii maahanmuuttajien
valvonnassa ovat veroviran-
omaiset, sisiasiainministeri-
dn ulkomaalaiskeskus, t5r6voi-
mapiirit sekd poliisiviran-
omaiset.

El6keturwan
valvontaa kehitettiivi
Tloryhrniin selvitykset osoit-
tavat kuitenkin, ettd ty6el?i-
kelakien piiriin kuuluvien ul-
komaalaisten valvontaan on
kiinnitettdvd jatkossa nylq,.is-
td enemmdn huomiota.

Yksi keino edistdd valvonnan
onnistumista on ulkomaalais-
ten ty6eliikelakien mukaista
vakuuttamista ja eldketurvaa
koskevan tiedotuksen lisd6-
minen. Tiedotus tulisi koh-
distaa sekd ty6nantajiin ettii
ulkomaalaisiin tydntekij6i-
hin.

Lisdksi Eliiketurvakeskus voi
kohdistaa el[keotepalvelun
yksinomaan ulkomaalaisiin.
Tosin on huomattava, ettd ul-
komaalaiset ovat my6s ElSke-
turvakeskuksen normaalin
otepalvelun piirissd. Valvonta
tehostuu my6s siten, ettii
tydnantajatarkastajat kiiyviit
tarkastamassa ty6nantajia,
joiden tiedetddn laiminlyo.
vdn ulkomaalaisten vakuut-
tamisen.

MARKKU SIRVIO
Eliihe tlr-u ake skuhs en
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Viime sykslmi ty6nsd aloitta-
nut ty6eltikemaksutoirnikun-
ta sai kev56ll5 jatkoaikaa mar-
raskuun loppuun. Toimikun-
nan puheenjohtajana on yli-
johtaja |ukka Rantala. Sen
tehtdviinii on tyoeliikejiirjes-
telmdn pitkdn aikavdlin ra-
hastointi- ja rahoitusperiaat-
teiden selvittdminen sekd ta-
kaisinlainauksen koron \rtke.minen yleisen korkotason
vaihteluihin.
Toirnikunnan tehtiviin kuu-
luvista eldkerahastoinnin
vaihtoehdoista ja tyoeldkejiir-jestelmdn tulevaisuudesta
keskusteltiin ndkyvdsti Kan-
santaloudellisen Yhdis$rksen
kokouksessa kesdkuun alussa.
Ylijohtaja Rantalan alustus se.
kii toimitusjohtaja Risto Kaus-
ton ja finanssineuvos Heikki
Oksasen kommenttipuheen-
vuorot on julkaistu Kansanta-
loudellisen Aikakauskirjan
numerossa 3/1991.

Viieston rnEiiirii ja
ikdrakenne ongelrnia
Alustuksessaan ylijohtaja
Rantala totesi, ettd ty6eliike.
jdrjestelrndn suurimmat on-
gelmat eivdt liity jdrjestel-
m66n itseensd vaan vdest6n
m66rdn ja ikdrakenteen rnuu-
toksiin. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteri6n kevii6ll6 ilrnesty-
neen PlS9O-raportin tavoite-
vaihtoehto kuitenkin viittaa
mahdollisuuteen eldke ja tyo-
voimapolitiikan suunnan-
muutoksella ratkaista uhkaa-
vat ongelmat.
Turvaamalla tyollisyys ja
myohentiimilli eldkkeelle
siirtymistd voidaan elSkepoli-
tiikan keskeiset tavoitteet sdi-
lyttiiii ilman, ettd maksutaso
nousee liian korkeaksi. Ranta-
lan mukaan rahastointiasteen
kasvattaminen tukisi kansan-
talouden tasapainoa ja turvai-
si eldkkeiden maksamisen.
Risto Kausto pohti kommen-
tissaan kaavailtuun tyonte-

kijdn vakuutusmaksuun liit-
tyviii lcysymyksiti. Keskeisid
ongelmia ovat vakuutusmak-
sun rahastointi ja se, rnissd
mddrin vakuutetun maksu v6-
hent66 ty6nantajan kustan-
nusrasitetta.

Ttrotanto karkaa
halvernrnille alueille
Heikki Oksanen hahmotteli
tyoeltikej iirj estelmiille kolrne
vaihtoehtoista tulevaisuuden-
niikym56. Kriisiin voidaan
ajautua rahastointiasteen al-
haisuuden ja eldke-etuuksien
kustanrrusvastaavuuden puut-
te6n vuoksi. \r6voirnakus-tannukset kohoavat vuoden
2010 jiilkeen niin suuriksi,
ettd tuotanto karkaa halvern-
mille alueille. Hallittu kehitys
on mahdollinen leikkaarnalla
elSkkeitii (aloittamalla siisteis-
ti sisit6isti) ja nostarnalla ra-
hastointiastetta viirneistfliin
vuodesta 1995 alkaen.

fos tdstd - Oksasen mukaan
parhaasta vaihtoehdosta - ei
pSdstd sopimukseen, ny\{dr-
jestelmiid olisi varauduttava
uudistamaan pilkkomalla se
kahtia: jakojdrjestelmdlld ra-
hoitettavaan 40 prosentin tyG
eldkkeeseen ja 20 prosentin
tiiysin rahastoituun el6keva-
kuutukseen. Oksanen viiliiyt-
tii6 uuden jdrjestelmdn hoitu-
van ilman nylgrisiii TELlai-
toksia.

Rahastointia
lisiittiivti
Sekd rahastoinnin lisddminen
ettd ty6voimakustannusten
kasvun rajoittaminen rinnas-
tamalla eldkekustannukset
nylgristi selvemmin palkkaan
vahvistavat tyoeliiketurvaa.
Ldhivuosien elSkemenoon
vaikuttavat ratkaisut seke so-
pimukset maksun tai mak-
sujen tasosta ovat olennaisen
tdrkeitd koko tydeldkejirjes-
telmdn tulevaisuudelle.

Bo Lundquist
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TVOTMKKEET
NOUSEVAT

REILUSTI YLI VIISI
PROSENTTIA

Ensi l'uoden alussa \zo-, virka-ja yrittiijiieliikkeet nousevat
noin 5,4 prosenttia. Nousu
johtuu eldkkeisiin vuosittain
tehtdvdstd indeksitarkistuk-
sesta, jonka suuruus miidriiy-
tyy TELpalkkaindeksin muu-
toksen mukaan.

Vuodelle 1992 sosiaali- ja ter-
veysministeri6 on vahvista-
nut indeksille pisteluvun
1682, kun kuluvan vuoden
pisteluku on 1595. TELindek-
sin muutoksen rnukaan tar-
kistetaan myos mm. sotilas-
vamma-, sotilastapaturma-,
liikennevakuutus- ja tapatur-
rnavakuutuslain mukaisia
eldkkeitS sekd luopumis- ja
sukupolvenvaihdoseliikkeit6.

TELindeksin muutos mdd-
riiyfyy palkka- ja hintatason
vuotuismuutosten keskiar-
von perusteella. Vuoden 1992
indeksipisteluwun muutos pe-
rustuu ansiotaso. ja hintain-
deksien muutoksiin vuoden
1990 kolmannesta vuosinel-
jiinneksestd kuluvan vuoden
kolmanteen neljdnnekseen.
TEL-indeksiii miidrdttdessd
hintatason muutos oli 5,7 % ja
ansiotason muutos 7,2 %.

Palkka- ja hintatason muutos-
ten keskiarvon (5,45 %) perus-
teella edellisen vuoden TEL
indeksipistelukua korotta-
malla saadaan vuoden 1992
pisteluvuksi 1682. TELindek-
sin reaalinen muutos edel-
lisestd vuodesta on 1,8 pro-
senttiyksikk6d.

Arto Laewuori

ELAKETURVA-
KESKUKSE-N

TvOTmKEPAVA

-Tlu6eliikejiirjestelmdlld ei ol-
lut mitdiin liiheistd rakenteel-
lista esikuvaa. Sen suunnitte.
lu oli teknisesti erittdin vaati-
va. Oli otettava huomioon rno-
nenlaisia ja hyvin vaikeasti
yhteensovitettavia vaatimuk-
sia, jotta j?irjestelmd palvelisi
hyvin sekd tyonantajia, tyon-
tekijditii, eliikkeensaajia ja
kaikkia muita taustaryhmid,
professori Teivo Pentikiiinen
sanoi Tlrdeliikepdivdnd, joka
pidettiin Helsingin Messukes-
kuksessa marraskuun 19. piii-
vdnd 1991.

H6nen mukaansa ty6el?ikejiir-
jestelrniiii voi verrata suuren
luokan palapeliin, jonka jokai-
nen osanen vaikuttaa toiseen
ja se pitiiisi edelleenkin muis-
taa eldkelakeja muutettaessa.

Professori Pentikiiinen kdsit-
teli esityksessddn laajasti tyo-
eldkevakuutuksen syntyvai-
heita. T}16eliikejiirjestelmdn
sddtiimistd hiin piti jdredm-
rndn luokan piiiit6ksentekona
ja suurena linjanvetona, jonka
ansiosta Suornessa siirryttiin
k6yhdinhoidosta hyvinvoin-
tiin.
Esityksensd lopussa hdn kat-
soi jdrjestelmdn tulevaisuu-
teen. -On viilttimdt6ntd eri
keinoin my6hentdd keski-
miidrdistd eldkkeelle siirty-
mistd, Pentikiiinen tiihdensi.

Hdnen mukaansa jo eliikeikd-
komiteassa gerontologian asi-
antuntijat todistivat, ettd sa-
malla kun vdeston yleinen
elinikii pitenee myOi tyOty-
Igrisyys jatkuu pidemp66n. Se
luo edellytyksiii ty6ssdkdyn-
nin jatkamiseen vanhemmal-
la iiillii, joka onkin hdnen mie-
lestdSn vdlttdrniit6ntti odotet-
tavissa olevan tydvoiman ky-
synndn kannalta.

Ty deltikepriiurin ptitie siintyj ri profes sort
Te iu o P entik tiin en lu enn o im os s a

Tldeliihepritu ri kerttsi Ahteen ltihes hthat ekihkeistii
hiinno s tunutt a huulij a a.
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TItrDOKSI
ELAKEASIAIN

HOrroA..
KEHITETAAN

Eliiketurvakeskuksessa kd5m-
nissii oleva keskusrekisterien
uudistamisty6 jatkuu. NYt
ovat vuorossa eliiketaPahtu-
marekisteri ja elSkehakemuk-
sia koskeva tietoliikenne. Pro
jektin tehtivdalueena ovat
eldkepiidtosten rekister6inti,
eldkehakemuksiin liittyvti tie-
toliikenne sekd elikkeensaa-
jien valvonta,
T!6eliikelaitokset tarvitsevat
eliikerekisterin tietoja ty6el6k-
keitd my6ntdessd'6n. Kansan-
eldkelaitos puolestaan tarvit-
see ty6eldketietoia kansan-
elikkeen tulosidonnaisten
osien miiiirddmisessd. El6ke'
turvakeskus on tiethden lain-
sd5nnosten perusteella velvol-
linen antamaan eldkepddtos-
ja hakemustietoja my6s eriiil-
le viranomaisille.
Eldkepiiiit6s- ja eliikehake-
mustiedot ovat niin ik66n
muun muassa tilastoinnin,
tutkimuksen, suunnittelun,
erilaisten ennusteiden ja arvi-
oiden perustana. Nirnii tYot
hoidetaan keskitetYsti Eliike-
turVakeskuksessa koko tY6el6-
kejdrjestelmdn puolesta.

Perusta
jatkosuunnittelulle
Eldkeasiain hoidon rn66ritte'
lyprojelitin tarkoituksena on
luoda perusta jatkosuunnitte'
lulle. Projektin tavoitteena on
laatia esisopirnukset m56rit-
telyprojektia seuraaville
suunnitteluprojekteille sekd
selvittdii tarkoituksenmukai-
nen projektien toteutusjdrjes-
t5rs. Varsinainen uudistust5r6
on ajallaan kiiynnistyvien
suunnittelu- ja toteutusPro-
jektien tehtiv6.
Projekti on aloittanut toimin-
tansa 1. 10. 199 1. Projektisuun-
nitelman mukaan mddrittelY-
vaihe saadaan vietYii liiPi
51.3.1992 mennessS.

Sidosryhrnien
tarpeet kartoitettu
Projekti on tiihdn mennessH,
selvitellyt eldkeasiain hoidon
kannalta keskeisten sidosryh-
mien tarpeita. Projektissa on
eritelty sidosryhmittiiin, mitii
tuotteita, palveluja tai herdt-
teitd eri sidosryhmdt el6ke-
asiain hoitotoiminnolta saa-
vat, ja vastaavasti rnitd tuot-
teita, palveluja tai herdtteitii
eliikeasiain hoito saa sidosryh-
milt6.
Sidosryhrnien tarpeita kartoi-
tettaessa ei pysyttiiydytii nylcy-
hetkessii, vaan projelcti pyrkii
jo tdssti vaiheessa varautu-
rnaan tuleviin muutoksiin.

Menestyrnistekijdt
selvitetiiiin
Sidosryhmien tarpeiden kar-
toittamisen avulla Projektipyrkii selvittdmiidn elikeasi-
ain hoidon kannalta keskeiset
rnenestymistekijiit. Niiden
selvittiiminen puolestaan aut-
taa tarkentamaan projektin
tavoitteet. Suunnitteluty6ssii
otetaan mahdollisuuksien
mukaan huomioon sidosryh-
mien esittimdt tarpeet. Tiitd
varten projekti haastattelee
esimerkiksi monien tY6elti-
kelaitosten edustajia.

Tavoitteena
joustavuus
T\rlevilta jiirjestelmiltd odote'
taan ennenkaikkea jousta-
vuutta, jotta el6kelainsiiiiddn-
n6n muutosten toimeenPano
olisi nylgristd yksinkertaisem-
paa. Uudet jdrjestelmdt alenta-
vat nylgriseen verrattuna Yll6-
pitoon kuluvia kustannuksia.
Niin ikiitin pyritiiiin paranta-
maan ElSketurvakeskuksen
ty6eliikelaitoksille ja muille si-
dosryhrnille tarjoamia Palve'
luja. Rekisteritietojen laatuun
kiinnitetddn suurta huomio'
ta.

SirPa Collin

KANSAINVALTNEN
LUOTTO.

VAKUUTUS-
KOKOUS TURUSSA

Viiden eri maan kokousedus-
tajat yhteensd 24 henkiloi ko-
koontuivat l6hes jo perintei-
seen luottovakuutuskokouk-
seen T\rrkuun 28.-30. elokuu-
ta 1991. Kahden vuoden vd-
lein pidetty tapaaminen jdr-
jestettiin nyt kahdeksannen
kerran.
Sddnn6llinen yhteisty6 alkoi
saksalaisten toimesta 19 70-lu-
vun loppupuolella.
Ruotsissa, Saksassa, Yhdysval-
Ioissa ja Suomessa on toirnin-
nassa jiirjestelmd, joka var-
mistaa el5kkeiden rnaksami-
sen siind tapauksessa, ettei
laissa m66riitty maksuvelvol-
linen pysty tdyttiimddn sitou-
muksiaan. |apanissa vastaava
jirjestely on parhaillaan kiiyn-
nist5,'rndssd.

Kukin osallistujarnaa kdsitteli
esityksessddn laitoksensa toi-
mintaa vuosina 19BB-90 ja toi-
minnan tulevaisuuden niikY-
mi6 alati muuttuvassa talou-
dellisessa ympdristossd. f okai-
nen maa sai kertoa mYos
omista erit5risaiheistaan sekd
mielenkiintoisista yksittiiista-
pauksista.

Suomen esitelmoitsijdnd toh-
tori Tauno Tiusanen kertoi
Neuvostoliiton talousrnullis-
tuksista ja niiden vaikutuksis-
ta Suomen talouselSmidn.
Kokouksen puheeenjohtaja-
na toimi ElSketurvakeskuk-
sen luottovakuutusjohtaj a Yr-
j6 Turtiainen.

ALUEITTAISTA
TYOEI.AKETIETOA

Alueittainen tyoeldkernenoti-
lasto vuodelta 1990 on valmis-
tunut. Sen mukaan vuoden
1990 aikana ty6eldkkeensaaji-
en miArii ylitti miljoonan.
Kasvua edelliseen vuoteen oli
runsaat kaksi prosenttia. Kas-
vuvauhti on viirne vuosina
hiukan hidastunut.
Vuoden 1990 aikana makset-
tiin ty6eldkkeinl yhteensd 35
miljardia markkaa. Runsas
puolet eli 19 miljardia mark-
kaa rnaksettiin vanhuus- tai
varhennettuina vanhuuseldk-
keind, neljdnnes eli lShes 9
rniljardia markkaa

Tyoeldkemenotilasto antaa
kattavan kuvan maksettujen
tyoeldkkeiden j akautumisesta
maan eri osiin, kaikkiin Lzlee-
niin ja 460 kuntaan.
Tldeliikkeet on jaoteltu yksi-
t5riseen ja julkiseen sektoriin
maksavan elSkelaitoksen mu-
kaan. Ndin ollen tilastosta sel-
vi66, missd suhteessa kum-
mankin sektorin elEkkeitd
rnaksetaan rnaan eri osiin.
T!6el6kkeet on my6s ryhmi-
telty eldkelajin mukaan kuu-
teen ryhm66n. Alueellisesti
elSkelaji- ja sektoriryhrnittelY
loytyy vain l66nijaon mu-
kaan.
Kunnittain tilastosta kiiY ilmi
t5zoeliikkeensaaj ien lukumiii-
ri ja heille vuoden aikana
maksetut tydeldkkeet yhteen-
sd. Kunnittaisia eldkesektori-ja eliikelajitietoja voi kYsYd
Raimo Karppiselta.

Raimo KarPPinen
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ENTTTURVA.
KESKUS

VANHUSTEN
V!IKOLLA

TE.HAKEMUS
UUSITTU

-Kuntoutusta, velvoitetyotS se-
ki palkattoman lapsenhoito.
ajan huomioon ottarnista
TELeliikepalkkaa laskettaess a
koskevien lainmuutosten joh-
dosta TE-lomake on uusittu.
Ulkomaisen ty6skentelyn
osalta on hakemukseen tehty
erillinen U-liite. Myos ohjeliit-
teeseen on tehty tarpeelliset
muutokset.
Uusimist5r6n on tehnyt tyo-
ryhmd, jossa ovat olleet muka-
na Eliiketurvakeskus ja eldke-
Iaitosten edustajat, myos val-
tiokonttorista ja Kuntien eld-
kevakuutuksesta. Eldketurva-
keskuksen hallitus on TEA 11
pykiiliin nojalla vahvistanut
lomakkeen.
TE-lornakkeella haetaan tyo
kyvytt6myys- ja tyottomyys-
eliikettd sekii yksil6llisen var-
haiseldkkeen ennakko- ja lo-
pullista piiiitostii. Tdlld lomak-
keella haetaan edelleen my6s
rintamaveteraanien varhais-
eldkettd.
Uusi lomake otettiin kiiyttoon
lokakuussa ja se korvaa aikai-
semmin kdytossd olleen lo-
makkeen.

Inger Koshtnert

rLAxr-
TIEDOTUS.
TOIMISTO

25.VUOTIAS

Eldketiedotustoimisto tdytti
tiind syksynd 25 vuotta. Nel-
jdnnesvuosisata sitten Eliike-
tiedotustoimisto perustettiin
muun muassa levittdmddn ja
lis65m56n ty6el6kejdrjestel-
rndn yleistd tuntemusta ja toi-
mirnaan yhdyselimenii ty6-
eldkejdrjestelmiin piiriin kuu-
luvien laitosten ja vakuutettu-
jen vdlillii.

Eliiketiedotustoimiston en-
simmiiseksi johtajaksi valit-
tiin SAK:n entinen puheen-
johtaja Vihtori Rantanen.
Tlr6skentely alkoi Fredrikin-
katu 65:ssa. Nylqrisin Eliike-
tiedotustoimistossa ty6sken-
telee 14 henkil66 ja toimitus-
johtajana on Pertti Viinanen.
Pari vuotta sitten toimisto
rnuutti Espooseen, Upseerin-
katu 3:een.

Eldketiedotustoimiston tiedo-
tus kohdistuu vakuutettuihin.
Kdytiinn6ssd tyo hoidetaan si-
ten, ettd ammattijdrjestdjen
luottarnus- ja tyosuojeluval-
tuutetuille jdrjestetiiiin erilai-
sia kursseja ja tilaisuuksia se
kd el6keliiis-, sivistys- ja vam-
maisjfirjestoille ja oppilaitok-
sille kiiydiiiin pitiimdssd luen-
to- ja neuvontatilaisuuksia.

Eliiketurvakeskuksen hallitus
nimeiiii Eldketiedotustoimis-
ton johtokunnan puheenjoh-
tajan ja kolme jdsent6, joista
kaksi edustaa \romarkkinajzir-jest6jti. Tloeliikelaitosten Liit-
to nimeiiti yhden edustajan.
joka toimii johtokunnan vara-
puheenjohtajana.

Eltiheturu ohe skuhs en ohj etmatuohiota oliu at
seuraanlQsgT mlrun muassa 7 Gutnttaat kahsoset

Salme Ilolaia Sanelma Latuala.

Eltiketurvakeskus on parin VanhuksilletarkoitetussaElii-
vuosi\rmmenen aikana osal- keturvakeskuksen ohjelma-
listunut omalla osastollaan tuokiossa esiintyiviittiedotus-
Vanhusten Viikon tapahtu- ptitillikk6pirkko]66skeldinen
maan, joka tiinii vuonna jdr- ia ETK:n henkilokunnan omajestettiin 5.-15.10.1991 Iu- -vhtye,sdveltassut.
gendsalissa, Helsingin keskus-tassa' 

il?:"-""1$,'*T'ix?1"..,n'J,H,"-Vanhusten Viikolta oli jdlleen 'dellisen turvair listiksi henki-
suora atk-yhteys ETK:n ty6- sen hyvinvoinnin tdrkeyttd.
suhderekisteriin ja eldkeottei- Sarnoin hiin piti kansai<un-
ta jaettiin varsinkin nuorille nan kunnia-aiiana sitd, ettii
ty6ssiiktiyville. Palvelun olivat tdmdn maan tydllddn rakenta-
my6sldytdneetelSkkeellesiir- neet sukupolvet voivat nSrt
tymistiiharkitsevathenkilot. viettiiS taloudellisesti turvat-

tuja el2ikevuosia.
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Suurirnpaan osaan yrittdjistd
ei lakisddteisen tapaturmava-
kuutuksen turva ulotu. He
voivat kuitenkin vapaaehtoi-
sesti vakuuttaa itsens6 t5r6ta-
paturrnan varalta tapaturma-
vakuutuslain (TVL) mukaises-
ti. Vapaa-ajalla sattuvia tapa-
turmia varten on yrittiijii voi-
nut ottaa vakuutuksen erik-
seen. Vapaaehtoista ty6ajan
tapaturmavakuutusta koskee
TVL:n 57 S:n 1 momentti ja
vapaa-ajan tapaturmavakuu-
tusta saman pykiiliin 2 mo-
rnentti.

Yhdistetty tyo-j"
vapaa-ajan
tapaturmavakuutus
Yrittiijiin ty6ssd on kuitenkin
usein vaikeaa erottaa ty6aikaa
ja vapaa-aikaa toisistaan. Niin-
pii yrittdjien tapaturmava-
kuutuksen vakuutusehtoja
muutettiinkin 1.1.1991 luki-
en. Nyt yrittiijd voi ottaa yhdis-
tetyn ty6- ja vapaa-ajan ta-
paturrnavakuutuksen, joka
on voirnassa ympiiri vuoro-
kauden.

aa

Etuuksien
yhteensovittarninen
TVL:n stiiinn6ksiin perustuva
pdiviiraha, tapaturmaeldke ja
perhe-el5'ke ovat t5r6eliikkeen
kanssa yhteensovitettavia
etuuksia.

Vakuutusoikeus on ratkaissut
yhteensovituskysymyksen si-
ten, ett6 TVL:n 57 g:n 1 mo.
mentin mukaiseen vakuutuk-
seen perustuva korvaus tulee
ottaa huomioon yhteensovi-
tuksessa. Vapaa-ajan tapatur-
masta suoritettu, 2 moment-
tiin perustuva korvaus ei sitd
vastoin ole vaikuttanut tyo-
elfikkeen mddriiiin.

Tdmd kanta on ollut perustel-
tu siitiikin syystd, ettd aikai-
semmin voirnassa olleiden va-
paa-aj an vakuutuksen ehtojen
mukaan tyoelike vdhennet-
tiin vapaa-ajan tapaturmasta
maksetusta korvauksesta. Ti-
lanne on nyt toinen.

Uusien vakuutusehtojen mu-
kaan yrittdjiin ottama vapaa-

ehtoinen vakuutus on voimas-
sa sekd t5roaikana ettd vapaa-
aikana. Tapaturrnan sattumis-
ajankohdalla ei ole endd rner-
kitystii. Yrittiijiin saamaa tyo'
eliikettd ei my6skddn enii6 vd-
hennetd korvauksesta, jota hd-
nelle rnaksetaan tdllaisen ta-
paturmavakuutuksen perus-
teella.

Tdmii merkitsee puolestaan
sitd, ettii uuteen yhdistettlSrn
Wo- ja vapaa-ajan tapaturrna-
vakuutukseen perustuva kor-
vaus tulee aina yhteensovi-
tettavaksi ty6eliikelakien rnu-
kaisten eldkkeiden kanssa.

|os halutaan turvata se, ettd
yrittiijn ei menetd itse kustan-
tamaansa vapaaehtoista
etuutta yhteensovituksen
wuoksi, olisi ty6eliikelakeja tdl-
td osin tarkistettava.

HELENA TAPIO
Eliiheturu ahe shuks en

lakisososton
apul ais o s astop d dllihht)

BNTAPATLIRMAVffiS
KORVAA

)MITTAIIEN E I,AKE I,AKT
YTITEENSOVITTAA
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Yrittiijien vapaaehtoi-
sen tapatuEnavakuu-
tuksen ehdot uudistet-tiin tiimdn vuoden
alusta. Uusissa vakuu-
tusehdoissa ei enii6
erotella tyo ja vapaa-
aikaa. Muutos vaikut-
taamy<is siihen,miten
yrittiijiin saamaan ta-
paturmakorvaukseen
suhtaudutaan Erielii-
kettii my6 nnettii"es s 6.
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EY:ss6
SAIVIAEIAIGIKA

MIEHILLE IA NAISILLE?
TAPAUS BARBER

Euroopan yhteis6n
tuornioistuin antoi
17.5.1990 p66t6ksen,
j onka perusteella yksi-
tyinen eldkevakuutus-yhtiri velvoitettiin
rny6ntdrntiiin lisiielii-
ke rniehelle samoin
perustein kuin se
rny6nnet66n naisille.
Ratkaisu on ennakko'
tapaus, joka koskee
kaikkia niitti yhteise
rnaiden tyonantajienjiirjestiirniii eliikeva-
kuutuksia, joissa eld-
ke myonnetiiiin eri pe'
rustein rniehille ja
naisille.

Barber vastaan
Guardian Royal
vakuutusyhtitit
T\romioistuimen p65tos koski
englantilaista Douglas Barbe-
ria ja hdnen elSkevakuutusyh-
ti6tiiiin Guardian Royal
Exchange Assurance

li-
Johon

Barber kuului, myonnettiin
vanhuuseldke 62-vuotiaille
miehille ja 57-vuotiaille naisil-
le. Kun ty6nantaja halusi siir-
tiiii tydntekijdn aikaisemrnin
eltikkeelle, voitiin el6ke my6n-
tdd 55 vuotta ti5rttdneille mie-
hille ja 50 vuotta tdyttdneille
naisille.

Barber siirrettiin elikkeelle
S2-vuotiaana. Koska hdn ei
ttiyttiinyt 55 vuoden ikiiedelly-
t5rst6, vakuutusyhtio katsoi, et-
tii el6ke voitiin my6ntiiii hii-
nelle vasta normaalissa eliike-
i6ssd eli hinen tiiytettytiiin 62
vuotta. Barber valitti piiiitok-
sestS vedoten siihen, ettd jos
hin olisi ollut nainen, el6ke
olisi rny6nnetty.

Lontoolaisessa tuomioistui-
messa valituksen perusteluis-
sa vedottiin EY:n ensiasteen
lainsiiiiddnt6dn, Rooman so-
pimuksen 119 artiklaan, jon-
ka mukaan miesten ja naisten
tulee saada sama palkka sa-
masta ty6stii. Palkaksi on ar-

tiklan mukaan katsottava
kaikki sellaiset sekd vdlitto-
miit ettd vdlilliset korvaukset,
jotka ty6ntekijd saa ty6suh-
teensa perusteella. Lontoolais-
tuomarit pyysiviit asiasta EY-
tuomioistuimen lausuntoa.

EY-tuomioistuirnen
kanta
Euroopan yhteison tuomiois-
tuin katsoi, ettii Barberin tapa-
uksen kaltainen menettely on
Rooman sopimuksen 119 ar-
tiklan vastainen. Samapalk-
kaisuuden periaatetta on sen
mukaan sovellettava my6s
eld'ke.etuuteen.

Barberin tuli siis saada elik-
keensd siitii alkaen, kun hdnet
siirrettiin elikkeelle.

T\romioistuirnen kantaa, jon-
ka mukaan tyonantajan jiir-
jestdrni eldketurva on osa
palkkaa ja siten tydsopimuk-
sen osa, on pidetty periaatteel-
lisesti erittdin merkittdvdnd.

Pdiitoksen on katsottu voivan
johtaa rniesten ja naisten eri-
laisten elAkeikien kieltdmi-
seen rnyos yhteison jdsenmai-
den lakisddteisissd elSkejdr-
jestelmissd. TSllii hetkelli eri-
Iainen elSkeikii on kuudessa
yhteis6n kahdestatoista j Ssen-
maasta.

|os eldkeidt on tasattava, jou-
dutaan pohtimaan, nostaako
naisten elikeikiiii vai laskea
miesten. ]dlkimmdinen vaih-
toehto tulisi monelle maalle
kalliiksi. Yksityiset vakuutus-
yhti6t tuskailevat jo nyt Bar-
berin ja hdnen kaltaistensa ai-
heuttamia kustannuksia.

SINIKKA I-AITINEN
Eldkehn"uakeskukssn
suwtnittelu.oso,ston

suunnittelija
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Nl[]ml,:iin LIITT\ry
WOUS]'RTTTAIAI\T

RYHMAHENKTVffiS
Piititds n:o 4357 /90 / 17 18.
Postitettt t 10.7. 199 1. Ttetopan-
hissa ja Finbrissii^

Maatalousyrittiijii ei eldess66n
ollut ottanut MYEL:n rnukais-
ta vakuutusta. Kiistaa kiiytiin
siitd, oliko hdnen edunsaajil-
laan siiti huolirnatta oikeus
maatalousyrittiijien ryhmii-henkivakuutuskorvaukseen.
VAKOn my6nteinen kanta
poikkesi eliikelaitoksen il-
moittamasta lain tarkoituk-
sesta.

Taustatiedot
H:n kuoltua Maatalousyrittiji-
en eldkelaitos (Mela) vahvisti
H:n kuolinpesdn osakkaiden
hakemuksesta H:lle MYELva-
kuutuksen, koska H:n ala-
ikiisten lasten perheeliketur-
va olisi muutoin jiidnyt hyvin
vdhdiseksi (MYEL 3 g:n 2
mom.).

H:n alaikdisten lasten puoles-
ta haettiin myos MYEL:n ryh-mdhenkivakuutuksen mu-
kaista korvausta. Mela hylkdsi
hakemuksen, koska H. ei ollut
eliiessiidn ottanut MYELva-
kuutusta.

Eldkelautakunta sitd vastoin
Siinestyksen jdlkeen katsoi,
ettd kun maatalousyrittiijii va-
kuutetaan IvtYEL 1 S:n mukai-
sesti erit5risestd syystii kuole.
man jdlkeen, vakuutukseen
tulee liittSd rnaatalousyrittd-
jien ryhmiihenkivakuutus.

VAKOn ratkaisu
VAKO hylkiisi iiiinestSrksen jdl-
keen Melan tekem6.n valituk-
sen, joten eldkelautakunnan
piiiit6stii ei muutettu. VAKOn
hylkdysperusteet olivat samat
kuin elSkelautakunnan edelld
esitetyt perusteet. Lainkoh-
dat: MYEL 1 S ja 9a S.

Asiaan liitfie
sfiriinnosto
MYEL:ssa on nirnenomainen
sddnn6s siitd, ettii MYELva-
kuutuksen ottaminen on
mahdollista vielii yrittdjdn

kuoleman jilkeen. (IVffEL 3
$:n 2 rnom.) Ryhrn6.henkiva-
kuutuksessa ei tillaista sdin-
n6std ole.

Melan mukaan MYEL:n mu-
kaista ryhmdhenkivakuutus-ta koskeva hallituksen esitys
oli annettu eduskunnalle sosi-
aali-j a terveysministeri6n val-
mistelemassa rnuodossa ja
laki oli tullut voirnaan halli-
tuksen esitSrksen mukaisena.

Melan mukaan ministeri6ssd
luonnosta sdinn6stekstiksi ja
perusteluiksi oli muutettu si-
ten, ettd ryhmdhenkivakuu-
tukseen liitettiin maatalous-
yrittiijii, joka oli ottanut pa-
kollisen MYEl-vakuutuksen.
Muutos s66nn6ksen sana-
rnuotoon oli tehty sen vuoksi,
ettd ministeri6n kannan mu-
kaan MYEl-vakuuttamisvel-
vollisuutensa laiminlydneelle
ei kuulunut ryhmdhenkiva-
kuutusturva. Henkivakuutus
on riskivakuutusta, jossa va-
kuutuksen vahvistaminen
kuoleman jiilkeen eli va-
kuutustapahtuman satuttua
ei ole endd mahdollista.

Melan rnielestd oli eri asia,
ett6 MYELvakuutuksen vah-
vistarnisesta maatalousyrittd-
jdn kuoleman jiilkeen oli eri-
tyiss6Snn6s MYEL 5 S:ssii.
Pelkkd MYE Lvakuuttamisvel-
vollisuuden olemassaolo ei
siis riitii ryhmdhenkivakuu-

tuksen piiriin kuulurniseksi.

Sitd vastoin tydntekijiiin ryh-mdhenkivakuutuksen ehto-jen mukaisesti ty6ntekijiin
ryhrndhenkivakuutuksen pii-
riin kuuluu tyontekijii, "jolle
ty6nantaja on velvollinen jdr-
jestdmddn ty6ntekijiiin eliike.
lain tai sitii vastaavan el6ke-
lain mukaisen eldketurvan".
Ero MYEL:iin on Srrnrndrret-tdvd, koska vakuuttamisvel-
vollisuus ei kohdistu edun-
saajatahoon.

|os ty6nantaja on jdttdnSrt otta-
matta ryhrndhenkivakuutuk-
sen, ei tyontekijiin jilkeen voi
syntye oikeutta ko. korvauk-
seen. T!6ntekijdin ryhmdhen-
kivakuutuksenkaan mukaista
korvausta ei siis voida jdrjes-
tiiii en65 ty6ntekijin kuole-
man jdlkeen.

ElSketurvakeskuksen
lausunto
ETK totesi viimeksi mainitun
seikan tukevan Melan totea-
musta, ettd henkivakuutus on
riskivakuutusta, jossa vakuu-
tuksen ottaminen vakuutus-
tapahtuman jiilkeen ei ole
mahdollista.
Toisaalta lausunnossa todet-
tiin, ettd maatalousyittiijien
ryhmdhenkivakuutus on laki-
sddteinen vakuutus niin kuin
MYELvakuutuskin, johon se
liittyy. My6s ryhmdhenkiva-

kuutuksen osalta voitaisiin pi-
t65 perusteltuna, ettd edunjiit-
tdjdn lairninlydnnin seurauk-
sena ei tapahtuisi edunrnene-
tyksie. fos vakuutuksensa lai-
minlyoneeltii yrittiijiiltEi on
jtiiinyt ryhrndhenkivakuutuk-
seen oikeutettuja omaisia, jot-
ka ovat olleet taloudellisesti
riippuvaisia edunjiittiijtistii,
heille ei saisi koitua taloudelli-
sia rnenet5rksii laiminlydnnis-
te.

Yhteenvedossaan ETK oli kui-
tenkin sit6 mielt6, ettii asiassa
ei voida menn6, lain sanarnuo-
don ja lain esit6istd saadun
selvityksen vastaiseen tulkin-
taan, vaikka kohtuusn6kokoh-
dat siti puoltaisivatkin. fosmaatalousyritttijii vakuute-
taan vasta kuoleman jdlkeen,
vakuutukseen ei lainja vakuu-
tusehtojen mukaan voida liit-
t56 maatalousyrittd.jien ryh-mihenkivakuutusta.

Kornrnentteja
VAKOssa asia lienee niihty si-
ten, ettd MYELvakuutus on
pakollinen vakuutus, johon
kertakorvauksena maksettava
ryhmdhenkivakuutus liittyy
automaattisesti. Kun MYEL
vakuutus on eri\ristapauksis-sa mahdollista ottaa myos
kuolernan jdlkeen ja kun se oli
my6s tehty, tulee siihen liittyd
my6s ryhmdhenkivakuutus-
korwaus.
Jos olisi haluttu, ettd MYEL
vakuutukseen, joka otetaan
yritttijiin kuoleman jdlkeen, ei
liitetii ryhmdhenkivakuutus-
ta, olisi se sanottu selvdsti lais-
sa. Lain sanontaa "rnaatalous-
yrittiijtistii, joka on 1 $:n mu-
kaisesti ottanut" MYEL-va-
kuutuksen, on toisin sanoen
pidetty sen verran tulkinnan-
varaisena, ettii VAKO on katse
nut olevansa oikeutettu omak-
sumaansa tulkintaan.

PENTTI
KOTVISTOINEN
Eliike tur-u ahe sk"uh.s en
lakio s ast on p tidllihkt)
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NOS LEL:iin
MIJIJHE ffiTEL:iin

Elriketu'uahe shuhsen pricitds
9.4.1991, sou. 7477.
Yhti6n toirnialana on kauppa-
rekisterin rnukaan auto-ja ko-
nevuokraus, nosto-, siirto' ja
maanrakennustoiminta sekd
materiaalitoimintoihin liitty-
vien tehtdvien hoitaminen ja
alan konsultointi.

Yhtio pyysi Eldketurvakes-
kukselta ratkaisua siitd, mitii
ty6eldkelakia on sovellettava
yhti6n palveluksessa oleviin
nosturinkuljettajiin, tyonjoh-
tajaan, korj aamotyontekij ddn
ja konttorivirkailijaan.

Yhti6
erikoistunut
nosturipalveluitrin
Rakennusliikkeet ostavat yh-
ti6ltd nosturipalveluja muun
muassa elementtien, villojen,
kateaineiden ja rinnien nos-
toon. Henkil6korinostoja ra-
kennusliikkeet tarvitsevat
riiystds- 5rms. t6iss6.

Teollisuuslaitokset tilaavat
yhti6ltti hyvin erilaisia nostoja
esimerkiksi koneiden asenta-
misten ja korjausten yhtey-
dessii seki kuormien purka-
misessa.

Satamissa yhti6n nostureilla
lastataan ja puretaan laivoista
ja junavaunuista puutavaraa,
sahatavaraa, kivihiiltii, kok-
sia, kalkkia jne.

Yhti6 on suorittanut my6s
muille tahoille hyvin erilaisia
nostoja. Sellaisia ovat esimer-
kiksi autojen siirrot ja nostot
sekd kissojen haut puusta.

Yhti6lle on 16 pydrillii liikku-
vaa auto- ja mobilinosturia.
Nostotehtdvien jiilkeen kulj et-
tajat tuovat nosturit niille va-
rattuun paikkaan yhti6n kor-
jaamo-ja huoltotiloihin, jossa
on nostureita varten oma l6m-
mitysjdrjestelmd. Vain poik-
keustapauksissa nosturit jite-
tddn nostopaikalle pidem-
mdksi ajaksi.

TlSntekijoiden
toirnenkuvat
Nosturinkuljettajat tekevdt
kaikenlaisia nostotehtdvi6.
Varsinaiseen rakennustoi-
rnintaan he eivdt rakennus-
ty6mailla osallistu. Nosturin-
kuljettajien tehtiviin kuuluu
myds nosturien huolto- ja kor-
jaustehtdviE vuoden hiljai-
sempina aikoina. Osa heidiin
ansioistaan tulee ns. hallitun-
neista eli varallaolosta. Nostu-
rinkuljettajiin sovelletaan ra-
kennusalan \r6ehtosopimus-
ta.

Tldnjohtaja tekee nostosuun-
nitelrnia, markkinoi, jiirjestiiii
nosturinkulj ettajien ty6t seki
johtaa ja valvoo niiden suorit-
tamista. Hiin ei itse osallistu
varsinaisiin nostotehtdviin.

Asentaja huoltaa ja korjaa nos-
tureita pditoimisesti yhti6n
huolto- ja korjaamotiloissa.

Konttorivirkailija tekee toi-
mistotehtiviA yhti6n kontto-
rissa.

Nosturinkuljettajat
LEL:iin, rnuu
henkilokunta TEL:iin
Ytrti6n nosturinkuljettajiin oli
ElSketurvakeskuksen piititdk-
sen mukaan sovellettava
LEL:a. Tldnjohtajaan, asenta-
jaan ja konttorivirkailijaan oli
sovellettava TEL:a.

Perusteluissaan ElSketurva-
keskus rnainitsi, ettii LEL 1 S:nmukaan lakia sovelletaan
muun muassa maa-, vesi- ja
talonrakennustoissi sekd sata-
mat6issii tyoskenteleviin
tyontekijoihin.

LEL:ssa tarkoitettuihin raken-
nust6ihin kuuluvat rakennus-
ten ja kiinteiden rakenteellis-
ten laitteiden muuttamis- ja
korjaustydt sekd rakennusten
purkamisty6t.
LEL:n piiriin kuuluvaa sata-
rnaty6ti on ahtausty6, laivo-
jen lastaukseen ja purkami-
seen vdlittornlsti liittyvi huo-
lintaty6 terrninaaleissa, sata-
mavarastoissa tai muualla sa-

tama-alueella. Merkitystii ei
ole silld, kenen palveluksessa
tdllaista tyotd tehd66n.

|os ty6ntekijd samassa tSr6suh-
teessa tekee sekd TEL:n ettii
LEL:n piiriin kuuluvaa t5z6tii,
hinen eldketurvansa mS6riiy-
g5r sen mukaan, mitii ty6tii
hdn piiAasiassa tekee.

Pelkkdl varallaoloa ei sellaise
naan voida pit65 TEL:n tai
LEL:n piiriin kuuluvana tyo-
nii. Tlontekijdn varsinainen
ty6, johon varallaolo liittyy,
ratkaisee mainittujen lakien
soveltamisen rny6s varalla-
olon osalta.

Yhti6n nosturinkuljettajien
katsottiin tehneen LEL:n pii-
riin kuuluvaa ty6tii suorittaes-
saan rakennusliikkeille vdlit-
t6miisti rakentamiseen liitty-
viii nostoja ja teollisuuslaitok-
sille kiinteiden rakenteellis-
ten laitteiden muuttamis- ja
korj austdihin liittyvid nostoj a.
Myos satamissa tapahtuneet
lastaamiset ja purkamiset oli-
vat LEL:n piiriin kuuluvia t6i-
t5. Muita kuin edellS mainit-
tuja nostoja teollisuuslaitok-
sille ja rnuille toimeksiantajil-
le suorittaessaan nosturinkul-
jettajat olivat tehneet TEL:n
piiriin kuuluvia t6itii.

Nosturinkuljettajien katsot-
tiin pdiasiassa tehneen LEL:n
piiriin kuuluvaa ty6tii, joten
heihin oli sovellettava LEL:a.

Tldnjohtaja ja konttorivirkai-
lija kuuluivat toimihenkil6i-
n6 TEL:n piiriin. My6s yhti6n
huolto- ja korjaamotiloissa
ty6skentelevS asentaja kuului
TEL:n piiriin.

RITVA LEHTINEN
Eliiketuruaheshuhsen

lakio s oston j ao sto sihteeri
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aa aa aaTYONTEKTIAII\ EI,AKEIUAKSU
KOLME PROSEhXTTIA

PALKASTA
Vuoden 1995 alustalu-
kien ty6nantaja pidiit-
tiiii tyontekij 6iden pal-
kasta kolrnen prosen-
tin suuruisen ty6el6-
kernaksun. Maksusta
sovittiin tulopoliitti-
sessa sopirnuksessa,
jonka tyornarkkinain
keskusjiirjest6t alle.kirjoittivat rrrarras-
kuun 29. piiviinii.
Ty6eliikemaksu toteutetaan
kolmen prosentin suuruisena
siit6 riippurnatta, toteutuvat-
ko tulopoliittisen kokonaisrat-
kaisun muut ehdot. Tarvit-
tavat lakiesitykset annetaan
eduskunnalle jo vuoden 1991
puolella.

Tlontekijiiin eliikemaksu pi-
diitetddn vuonna 1995 enna-
konpidiityksen alaisen palkan
miiiiriistZi palkanrnaksun yh-
teydessd. Maksu on verotuk-
sessa vdhennyskelpoinen.
Palkansaajan kannalta vdhen-
nyskelpoisuus tarkoittaa sitd,
ettd palkasta vdhennet66n en-
sin ty6eldkemaksu ja vero tu-
lee piddtettiiviiksi siitii palkan
osasta, josta ensin on vdhen-
netty ty6eliikemaksu. Niiin
uuden maksun vaikutus kli-
teen jiidvddn tuloon on selvds-
ti pienempi kuin kolme pro-
senttia.
- Tdmiin vuoden veroasteikon
mukaan aryioiden kolmen
prosentin suuruinen viihen-
nyskelpoinen rnaksu pienen-
tiiisi nettotuloa yleensd 1,5 - 2
prosentin verran, sanoo osas-
topiiiillikko Martti Hiinnikdi-
nen EldLketurvakeskuksesta.

Hdn muistutti, ettii vuonna
1995 maksun nettovaikutus
riippuu silloin ktiytettiivdsti
veroasteikosta. Jos marginaa-
liveroasteikko on jyrkempi
kuin vuonna 1991, supistuu
tydntekijdin rnaksun vaikutus
nettotuloon varsinkin parem-
pituloisilla.
Hiinnikiiinen on rrrrn. Eldke-
turvakeskuksen koordinaatio-
ty6ryhmiin puheenjohtajana

ollut valmisteluissa tiiviisti
mukana jo silloin, kun mak-
sun odotettiin tulevan voi-
maan vuoden 1992 alusta lu-
kien.
Hdn kertoo, ettii nytkin lakien
valmisteluissa edetddn sa-
maan tapaan, kuin alunperin
oli kaavailtu. Tlr6ntekijdin eld-
kemaksusta annetaan erilli-
nen laki, joka koskee vuotta
1993.

Uusi laki koskee TEL:n, LEL:n,
TaEL:n, Suomen Pankin, kan-
saneliikelaitoksen, evankelis-
luterilaisen kirkon ja ortodok-
sisen kirkon elSketurvaa. Me-
rimiehet eivdt ole luettelossa
mukana, koska he maksavat
jo vanhastaan itse melkoisen
osan eldketurvastaan.
Valtion ja kuntien palkolliset
tulevat my6s maksamaan kol-
men prosentin ty6eliikemak-
sua, mutta erillisten lakien
perusteella.

Tlonantaja vastaa
koko maksusta
Yksityisellii sektorilla ty6elii-
kemaksu on kokonaisuus, jo-
ka vuonna 1993 jakautuu
tSrdnantajan maksuun ja t5r6n-
tekijdin maksuun. Elikelai-
tokseen ndhden koko maksus-
ta on edelleenkin vastuussa
t5rdnantaja. T)r6nantaja rnak-
saa eldkelaitokselle tarkern-
min sopimallaan tavalla koko
maksun, johon osana sisdltyy
ty6ntekijiiin eliikemaksu.
Palkkakdsite ty6ntekijdin el6-
kemaksussa on vuonna 1993
sama kuin veron ennakonpi-
diityksen alainen palkka. T\r-
lopoliittiseen sopimukseen
liittyi kuitenkin lause, joka
saattaa tuoda tiihiin muutok-
sia.

Sopimuksen mukaan eldke-
maksulla ei ole tarkoitus
muuttaa t5r6aikaisen, palkan
antaman toimeentulon ja
eldkkeen antaman toimeentu-
lon keskindistd suhdetta. Td-
mii sekii mahdollisuudet yhte-
ndistiiii ty6nantajan sekii t5r6n-
tekijdin elSkemaksujen perus-
teena olevat palkkakiisitteet
selvitetiiiin erikseen.
Mikeli ty6markkinaj 2irj est6t

sopivat vuoden 1992 syys-
kuun loppuun rnennessd yh-
tendLisestii palkkakiisitteest6,
sitd voidaan soveltaa jo wuo-
den 1995 ty6eldkemaksuun.
LEL, TaEL ja TELeldkesdiiti6t
ja -kassat noudattavat ty6nte-
kijiin eldkernaksussa sarnoja
periaatteita soveltuvin osin
kuin eliikeyhti6t. Yksityiskoh-
dista neuvotellaan syyskuun
loppuun rnennessd.

VanhuuselSke'
rahastoja
vahvistetaan
Eldkelaitoksessa \rdntekijiineldkemaksut kohdistetaan
kahteen rahastoon. Suurin
osa rnaksusta eli 2,5 prosent-
tiyksikkoii kirjataan tydeldke-
maksun tasausosaan ja 0,5
prosenttiyksikkod kdytetddn
vanhuuselikkeiden rahas-
tointiin.
Tloeliikemaksun tasausosalla
kustannetaan kaikki indeksi-
korotukset ja mm. osa van-
hirnpien ikSluokkien van-
huuseliikkeistd ja perhe-eliik-
keistii.

Vanhuuseldkerahaston varoja
kiiytetdiin nimensd rnukaan
vanhuuselSkkeiden maksa-
miseen. Tiim?in rahaston vah-
vistaminen on ollut eliikejdr-jestelmiin tavoitteena pit-
kiiiin. Toimenpide turvaa ra-
hastoitujen varojen arvon sdi-
lymistd infl aatiota vastaan.

Tavoitteena tasainen
rnaksukehWs
Tulopoliittiseen sopimukseen
on kirjattu pyrkimys tyoeldke-
maksun tasaiseen kehityk-
seen.

Ty6eldkemaksuun vaikutta-
vat eldkemenojen kehit5rs, ra-
hastointi ja sijoitusten tuotot.
Menokehitykseen vaikuttavia
tekij6itii selvitetddn Eliikeko-
rnitea 90:ssd sekd eldkkeiden
rahastointiin ja sijoitusten
tuottoihin vaikuttavia tekijoi-
tii T!6eliikerahastotoimikun-
nassa.

Ndiden selwitysten valmistut-
tua t5r6markkinaosapuolet yh-

dessd Iaativat eldkemeno- ja
muut ennusteet sekd jatkavat
neuvotteluja rahastointias-
teesta. Pyrkirnys on saawuttaa
yhteisymmdrrys vuoden 1992
syyskuun loppuun mennessd.
Tlr6ntekijdin ja tyoantajain
yhteenlaskettu ty6el?ikemak-
su mitoitetaan eldkemeno, si-
joitusten tuotto ja kansanta-
louden kilpailukyky huomi-
oon ottaen.
Ellei toisin sovita, on jatkossa
tyontekij tiin tyoeldkemaksun
muutos puolet kokonaismak-
sun muutoksesta.

Neuvottelut maksusta kdy-
dddn ty6markkinain keskus-
jiirjestojen ja tyoeliikejArjestel-
rndn kesken. Maksun vahvis-
taa sosiaali- ja terveysminis-
teri6 niinkuin tdhiinkin asti.

T!6eliikej 6rj e stelmdn
itsendisyys tdrked
Tlr6markkinaj 6rjest6t ovat yh-
tii mieltd siit6, ettii ty6eldkejdr-
jestelrnin itsendisyys on tdr-
ked asia. Asia on osakys5rrnyk-
send selvitettdvdnd ns. finans-
siryhmdkorniteassa. Mietin-
non valmistuttua osapuolet
miidrittelevdt tarkemmin kan-
tansa komitean ehdotuksiin.
Ty6markkinaj iirjestdt koros-
tavat rny6s sen varmistamista,
ettd Euroopan integraation
edetessi ulkomaiset yhti6t
noudattavat Suomessa toimi-
essaan samoja ty6eliikejiirjes-
telmdn pelisd5ntojd ja hallin-
toratkaisuja kuin suomalaiset
yhti6t.

Syyskuu takarajana
T\-rlopoliittisessa sopimukses-
sa viitataan monessa kohtaa
vuoden 1992 syyskuun lop-
puun. Silloin pitdisi periaat-
teellisten kysymysten ja jat-
kon yksityiskohtien takana
olla ty6markkinaosapuolten
yksimielisyys.
Ellei yksimielisyyttd saavute
ta, palataanwuoden 1994 alus-
ta nykyiseen jiirjestelmiidn.
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NORIA
Ehdotus varhenne
tusta elfikkeestd
Norjan tyoministerio on eh-
dottanut palkansaajille mah-
dollisuutta ottaa varhennettu
vanhuuselfi,ke 62 vuoden i6s-
sd. Yleinen eldkeikii on 67 vuot-
ta, mutta palkansaajat voivat
nykyisin halutessaan jdiidii
t5rdmarkkinasopimuksen pe-
rusteella varhaiseliikkeelle 65-
wuoden i6ssii. Toistaiseksi tdtti
mahdollisuutta on kuitenkin
kiiytetfy melko vdhdn.

Tlontekijoiden keskusj iirjest6
LO kannattaa ministerion eh-
dotusta, mutta
vastustavat sitd
tulevaisuudessa
tyovoimapulaa.

ty6nantajat
pel6tessddn

uhkaavaa

AI.ANKOMAAT
LeskenelSke
sukupuolesta
riippurnattornaksi
Alankomaiden eduskunnan
kiisitelt6vAnd on hallituksen
esitys kansaneldkejirjestel-
mdn leskeneldkkeen maksa-
misesta naisille ja miehille sa-
moilla ehdoilla. Laki tullee
voimaan vuoden 1992 alusta.

Lakiehdotuksen mukaan les-
keneliike maksetaan kaikille
nais- ja miesleskille ilman tu-
loharkintaa yhden vuoden
ajan. Tdll6in eldke on 90 pro-
senttia maan lakisSdteisestd
vdhimm6ispalkasta.

Yhden vuoden jiilkeen eldket-
ti maksetaan leskelle, jolla on
alle 18-vuotias lapsi tai joka
on tiiyttiinyt 50 vuotta tai joka
saa ty6kyvytt6myyselSkettii.
El6ke maksetaan tiiyteni
edunsaajalle,jolla ei ole tyotu-
loja. T!6ss6 olevalle edunsaa-
jalle. eliike on tuloharkintai-

EUROOPAN
YIITEISO
Kolrnas henki-
vakuutusdirektiivi
Euroopan yhteis6n kornissio
on osaltaan hyviiksynyt kol-
mannen henkivakuutusdirek-
tiivin, jolla yhdess6' EY-rnaas-
sa toirniluvan saanut henki-
vakuutusyhtio voi rnyydd va-
kuutuksia kaikissa EY-maissa.
Direktiivi vaatii viel6 ministe'
rineuvoston hyvdksymisen.
Voimaantuloaika on luulta-
vasti tarnrnikuu 1995.

Eliikejiirjestelrnd-
direlctiivi
Komission alainen sosiaaliasi-
ainosasto (Directorate Gene'
ral V) on saanut valmiiksi eh-
dotuksensa eldkejdrjestelmi-
direktiiviksi. Direktiivin tar-
koitus on asettaa yrityskohtai-
sia ja muita (pakollista el6ke
turvaa tdydentdvii) lisdelSke
jiirjestelyjii koskevat vihim-
rndisvaatirnukset, Komissio ei
ole ainakaan lokakuun al-
kuun rnennessd ottanut kan-
taa direktiiviehdotukseen.

Eldkerahasto-
direktiivit
Komissio on ldhettdnyt jiisen-
maiden kornmentoitavaksi
luonnoksen el6kerahastodi-
rektiiviksi Tdrni direktiivi te'
kee muun kuin vakuutusyhti-
6n hoitaman ty6suhdepohjai-
sen eldketurvan sarnalla taval-
la vapaan kilpailun alaiseksi
kuin kolmas henkivakuutus-
direktiivi henkivakuutuksen.
Eldkerahastodirektiivi ei sisll-
l5 etuuksien yhdenmukaista-
rnista. Pakollinen, lakisiidtei-
nen eldketurva j56 eliikerahas-
todirektiivin ulkopuolelle.

Lopullinen elSkerahastodi-
rektiivi tulee itse asiassa katr-
tena direlictiivind. Toinen kos-
kee rahastojen hoitoa ja varo-
jen sijoituksia kansallisten ra-
jojen ylija toinen palkansaaji-
en jisenyytti asianornaisissa
eliikej6rjestelyissii. ]5lkim-
mdinen direktiivi mahdollis-
taa aikaa my6ten niin kutsut-
tujen yleiseurooppalaisten
eliikej drjestelyjen (Pan-Euro-
pean pension funds) perusta-
rnisen. Tdmiin direktiivin laa-
timinen on vielii alussa.
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MAVALTA
T\rlosidonta
poistuu t5rontekoa
jatkavalta
Yleisistii toimihenkiloiden ja
ty6ntekij 6iden eldkej drjestel-
mistd on poistettu mddrdYs,
jonka perusteella tyontekoa
jatkavan eliikkeensaajan eld-
kettd on alennettu, jos tY6tu-
lot ovat ylittdneet tietyn rajan.

Piiiitds perustuu perustuslaki-
tuomioistuirnen antamaan
tuomioon. Sen mukaan el6k-
keen alentaminen ty6ntekoa
jatkavalta on eliikkeensaajien
tasa-arvon vastaista.

Elikkeensaajat voivat nyt saa-
da eliikkeen ja jatkaa edelleen
halutessaan ty6ntekoa. Edel-
lytyksenii on kuitenkin, ettd
eldkkeen ottanut eroaa vii-
meisen ty6nantajansa palve'
luksesta eikii palaa tiirndn pal-
velukseen kuuden kuukau-
den kuluessa.

Yleiseen eldkkeeseen
lykkiiyskorotus
Viirne huhtikuusta ldhtien on
toimihenkil6iden j a ty6nteki-
j6iden el6kejdrjestelmissi
maksettu lykkiiyskorotusta
vakuutetulle, joka lykkdd eliik-
keen ottamista yleisen van-
huusel2ikeidn ohi. Eliikeikd
on naisilla 60 ja miehillii 65
vuotta. Eltikettii korotetaan
kaksi prosenttia wuodessa 66
ja 70 ikiivuosien vdlillii sekd
viisi prosenttia vuodessa 70
ikdvuoden jdlkeen.
Eliikeik66n on tulossa lisdd
muutoksia. Perustuslakituo-
mioistuin piiStti aikaisemmin
tdnii vuonna, ettd naisten ja
miesten el6kei6t on yhtendis-
tettdvii. T\rornioistuin katsoi,
etti naisten ja miesten eri eld-
keiiit ovat sukupuolten tasa-
arvon vastaisia.

IAPANI
Yrittejille
vapaaehtoinen
lis6el6ke
Viime huhtikuun alusta ldhti-
en ovat |apanin itsendiset yrit-
tdjiit voineet vapaaehtoisesti
liittyii uuteen eldkejiirjestel-
mdiin, josta maksetaan tasa-
suuruisia peruselH,kkeitii tiiy-
dentdviii lisdel5kkeitd. Perus-
eldke on yritt[jille pakollinen
samoin kuin palkansaajille-
kin. YrittSjien lisdeldkkeitii
hoidetaan alueellisissa ja am-
matillisissa eldkekassoissa.
fdrjestelmddn arvellaan liitty-
vdn 2-3 miljoonaa yrittiijiiii.

Palkansaajien lisdelSkkeistd
poiketen yrittdjien lisiieldke
on tasasuuruinen. ElSkkeen
rnddrdiin vaikuttaa vain ikii,
jossa yrittiijd tulee vakuutuk-
sen piiriin. Eliikettii ei sidota
indeksiin. Eliikeikii on 65
vuotta. Vakuutusmaksut ovat
eliikkeiden tavoin tasasuurui-
sia.

PORTUGALI
Varhaiseldke
burnoutista kdrsiville
Portugalissa tuli viime elo-
kuussa voirnaan laki, jonka
perusteella burnoutista kdrsi-
vdt voivat saada varhaiseldk-
keen samoin kuin myds hen-
kil6t, joiden tlronantaja on
joutunut taloudellisiin vaike
uksiin tai jotka vdhentiivdt
henkil6kuntaa rationalisoin-
tisyistii.

Varhaiseldke voidaan maksaa
55 vuotta tdyttiineelle ty6nte-
kijiille. Eliikkeestd on sovitta-
va ty6nantajan kanssa kirjalli-
sesti. Tldnantaja maksaa el6k-
keen vanhuuseldkeikiidn asti
tai ty6nteon uudelleen aloit-
tarniseen saakka. Norrnaali
vanhuuseldkeikd on naisilla
62 wuotta ja miehilld 65 vuot-
ta. Varhaiseliikkeen rninimi-
mddrd on 25 ja rnaksimirndd-
rd 100 prosenttia loppupal-
kasta. Eliikkeen mddrdd koro-
tetaan eldkeaikana samassa
suhteessa kuin tyontekijin
palkkaa olisi nostettu, jos hiin
olisi jatkanut yrityksen palve-
luksessa.

Eldkkeensaaja ja ty6nantaja
maksavat sosiaalivakuutus-
maksuja eldkeajalta. Elek-
keensaajan vakuutusmaksu
on seitsemdn ja ty6nantajan
maksu 14,6 prosenttia eliik-
keensaajan eldkepalkasta, jos
wiirneksi rnainitulla on taka-
naan vdhernmdn kuin 37 va-
kuutusvuotta. ]os vakuutus-
vuosia on enemmdn, ovat va-
kuutusmaksuprosentit vas-
taavasti kolme ja seitserniin.
Vakuutusmaksuun vaikutta-
va vakuutusaikavaatimus
nousee vuoden 1995 lopussa
37:stii 40:een.

SAKSA
TlStt6rnyyttii
lievitetiiiin eliikkeill ii
Saksassa on otettu kdYft6on
tyott6rnyysvakuutukseen lii-
tett5r varhaiseldke, jolla pyri-
tddn entisen DDR:n vaikean
tyott6myystilanteen lievittd-
rniseen. Varhaiselike makse-
tan 55 r'uoden iiistd 60 vuo'
den ikddn. El6kkeen rnddrd
on 60 prosenttia nettoansiois-
ta ennen ty6tt6myyftii. 60-
vuotias p6t6n voi saada var-
haiselSkkeen eliikejiirjestel-
miistS. Tdrnd varhaiseldke on
ollut Saksassa kdyt6ssii useita
vuosia.

Eliikejiirjestelrnit
yhdistetiiiin
vuonna L992
Liintisen ja itiiisen Saksan eld-
kejiirjestelmiit on tarkoitus
yhdistiiii pddosin vuoden
1992 alussa.

Tammikuussa 1992 nostetaan
itApuolella maksettavat per-
he- ja ty6kyvytt6myyselSk-
keet samalle tasolle ldnsipuo-
len vastaavien elSkkeiden
kanssa. Tiimd ei kuitenkaan
koske enimmdiseliikettS, joka
pysyy Itii-Saksan eldkejdrjes-
telmddn kuuluneilla toistai-
seksi 600 DEM:na kuukau-
dessa. Muista lihteistd el6k-
keensaajalle tulevat eldkkeet
rajoitetaan 1 500 DEM:aan
kuukaudessa.

My6s vanhuuseldkeidt yhte-
ndistetiiiin. Itd-Saksassa nais-
ten eldkeiki on ollut 60 vuot-
ta. Miesten eldkeiiit ovat sa-
mat - 65 vuotta.

Sellaiset itipuolella maksetta-
vat eldkkeet, joilla ei ole vasti-
netta ldnnessd - kuten esimer-
kiksi vdhirnmdiseldke - siiily-
tetddn vuoteen 1995 saakka,
mutta niiti ei koroteta vuosi-
en 1992 ja 1995 vililld l6nti-
sen puolen tason mukaisesti.
Vuoden 1996 alusta nditd
etuuksia alennetaan 20 pro'
sentilla vuodessa, kunnes ne
poistuvat kokonaan kiiytostti.

Iti-Euroopan maista it5iseen
Saksaan vuoden 1991 jiilkeen
muuttavat saavat eldkkeind
vain 50 prosenttia l6ntisell6
puolella Saksaa maksettavista
el6kkeistd. Mainittu 50 pro-
sentti nostetaan asteittain B0
prosenttiin eli samaksi, mi-
hin rnuualta maailmasta ldn-
tiseen Saksaan muuttavilla on
periaatteessa oikeus jo tiillii
hetkellii.

Vapaaehtoisia lisdeldkejdrjes-
telmid koskeva lains5iiddnt6
ulotetaan itiipuolelle vuoden
1992 alusta.

SVEITSI

Miehille
liukuva eliikeiki
Naisten eldkeikd on Sveitsissd
62 ja miesten 65 vuotta. Sveit-
sin hallitus on pddttiinyt pur-
kaa eldkeikien yhtendistSmis-
paineita siten, ettd miehille
annetaan oikeus jiiiidd var-
hennetulle eldkkeelle 62 vuo-
den iiistd. Muutoin el6kei6t
pysy'tetii6n nykyiselliiiin. Eliik-
keen alennus tullee olemaan
6,8 prosenttia vuodessa 65
vuoden i6ssd maksettavasta
eliikkeestd. Hallituksen p55-
t6s tarvitsee Sveitsin edus-
kunnan hyvdksymisen eikd
liukuvan eldkeidn uskota tule-
van voimaan aivan ldhivuo
sina.

IOUKO
IANHLINEN

Vaktntfircosaheylttii)
Eliik*Satnpo
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EIVGLISH SUMMARY
English translation:
Eija Puttonen

The Finnish economy is in a
deep recession. The financial
condition of the nation
places the officials who are
drawing up the government
budget in a difficult situati-
on: a drop in revenue
coincides with a rise in
expenditure by FIM 12
thousand million. Despite
the zero-glowth target set,
the budget, now closing at
FIM 174 thousand rnillion,
will correspond to that of this
year in real terms.

The downward trend of the
real gross national product
started last year already. This
year production figures are
expected to be 5% below last
year's level, more or less
corresponding to the
situation in 1988.

The decline in production
and revenue rneans that
there will be less to collect in
incorne taxes. The fall in
consumption and the reforrn
ofthe turnover tax entail a
lower revenue from indirect
taxes, too.

Income taxation is getting
more stringent, thereby
contributing more than six
thousand million marks to
government revenue. A
further five thousand million
marks is recovered through
reduction of the government
share of the expenditure of
the Social Insurance Institu-
tion, which, in practice,
means irnposing a national
pension contribution on the
pensioners and introducing
an "employment tax" for the
whole population. The
"emplo5rment tax" is
collected through an increase
in the rates of the national
pension contribution and the
sickness insurance contri-
bution. More revenue still is
collected by irnposing a tax
on travel and by tightening
taxation, as a whole. It is only
business life that benefits
from a tax relief: the income
tax base of companies will be
reduced frorn 23% to l9%.

The additional taxes imposed
to cover the budget deficit

will result in a slight increase
in the present gross tax rate
of about 37%.

The average pa5rments made
by employers will not be
much reduced. The total
effect of tl.e reductions is
about half a percent.
Ttre earnings-related portion
of the sickness daily allowan-
ce and the unemployment
benefit will be reduced. The
maternity allowance will be
increased, but not the child
allowance.

Our magazine asked two
representatives of both the
ernployees' and the emplo-
yers' organizations for their
opinions on the suggested
introduction of a pension
contribution for employees.

Ms. T\rulikki Kannisto,
director at the Central
Organization of Finnish
Trade Unions, thinks that the
fear of the employment
pensions scherne's running
out of funds to finance
employrnent pensions, on
the one hand, and the
employers' strong demands
for forcing down labour
costs, on the other, are the
rnain reasons for the
suggested employees'
contribution. She feels that
the rate of contribution could
be lower, considering the
radical nature of the change.

This restructuring of
contributions represents
such a departure frorn the
fundarnental principle of the
employment pensions
scheme that changes in the
administration of the scheme
are bound to follow suit. For
example, the employees rnay
get more representatives on
the decision-making bodies
of the pension institutions.
The ernployees should also
be given rnore influence over
the use of the pension funds.

Mr. Esa Swanljung, chair-
rnan of the Confederation of
Technical Employee Organi-
zations in Finland, points out
that no one can deny the
employees their right to the

employment pension when
they are themselves contri-
buting towards their
pensions. Ttris would also
make the employees more
interested in the use of the
employrnent pensions funds
and in the operation of the
pension institutions. In the
opinion of Mr. Swanljung,
the employees should be
given the opportunity to
influence the choices rnade
by the acting rnanaglement of
the pension institutions. It is
also essential that the
investment operations of the
indiwidual pension compa-
nies be kept separate from
those of the Group.

According to Mr. Swanljung,
the key issue of the future
will be whether or not to
raise the degree of funding
within the scherne. The
ernployees want to have a say
in how the funds accruing
frorn contributions are used.
There is strong pressure for
financing rented housing,
and a shift in focus toward
this may very well occur, in
the short run. In the long
run, however, productive
investments lie in the
interest of the employees,
too.

Mr. Jussi Jdrventaus, deputy
managing director of the
Confederation of Finnish
Entrepreneurs, stresses how
irnportant introducing a
contribution for employees is
both for strengthening the
competitive ability of
Finnish industry and for
securing finance for pen-
sions. When contributing
towards their pensions
themselves, the insured
persons are more inclined to
make demands on the
ernplo;.rnent pensions
scheme, in view of both
economy and efficiency of
operations, he says.

Mr. |iirventaus believes that
the rate of contribution
payable by the ernployees
will be increased in the years
to come. He is not, however,
in favour of restricting the
scope of investment loans

open to companies. He does
not exclude any new forrns
of investrnent that are
economical and sound.
However, he does not like the
idea of extending the right of
automatic reborrowing to
employees.

Mr. Markku Koponen,
secretary for socio-political
affairs at the Employers'
Confederation of Service
Industries, states that by
introducing a pension
contribution for ernployees
Finland approaches the
practice adopted in Central
Europe. In Finland, the
employers have alone been
responsible for financing
social security, whereas, in
Europe at large, the costs are
diwided more equally
between the parties con-
cerned.

In addition to cutting labour
costs and securing finance
for pensions, the proposal
also carries with it the
advantage of not requiring
any additional bureaucracy
nor any extra work, points
out Mr. Koponen.

Mr. Koponen thinks that the
further developments in the
employees' contribution will
depend on the decision
whether or not to increase
the degree of funding within
the scherne. He believes that
the contribution payable by
the ernployees will be
brought to the sarne level
with that payable by the
ernployers.
Mr. Koponen foresees no
major changes in the
investment of pension funds
and says that it is for the
administrative bodies of the
pension institutions to
decide how they are going to
use the pension funds. In his
opinion, the pension funds
should be invested safely and
productively. He thinks that
it is surely possible that the
pension institutions will start
to direct funds into, say, the
production of housing, if this
can be done without
violating the above principle.
However, he wishes to
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emphasize that such a
changie of policy rneans that
there will be less funds for
the companies to borrow
back.

Within the Central Pension
SecuritSr Institute, a work
group has been looking into
the emplo5,'rnent pension
cover (under the TEL, LEL,
and TaEL pension acts) of
aliens migtating to Finland,
and has now published its
findings.

European integration and
the general instability of
conditions in the world today
are expected to increase
migration to Finland.
Furtherrnore, starting from
the 21st century Finland will
be needing foreign labour to
make up for trer own
shortage of labour.

Finland is a limited labour
market and it goes without
saying that Finns have
priority over aliens when it
comes to getting a job. Today,
the authorities can regUlate
the flow of foreign labour, as
working in Finland is subject
to a work permit.

Ttre State also decides to
whom it grants a residence
permit for Finland, hereby
controlling the flow of
immigration.

The Aliens Act was amended
as of March this year. The
arnendrnents entailed major
changes in the procedure for
applying for a work perrnit
and in the term and validity
of the permits granted. The
new provisions also extend
the scope of categories
exempt from the obligation
to obtain a work permit.

Employment in Finland
comes within'the Finnish
employment pensions acts, if
not otherwise agleed in a
social security agreement.
Nationality is not an issue
when it comes to the
employer's obligation to take
out insurance for his
employees.

The same work safety
regtrlations and generally
binding collective bargaining
agieements apply to all
employees, whether foreigrr
or Finnish. This means that
employers shall comply with
the regulations of work
safelr, maxirnurn working
hours, overtime compensati-
on, minimum wagie and
discrimination in the case of
foreign employees, too.

Accordingto a report
published by the Ministry of
Labour, there is no large.
scale nor organizational
illegal use of foreign labour
in Finland. However, the
health and safety authorities
have had to intensify
measures to supervise the
safety of foreign employees
at work.

The findings of the work
group show that the emplo-
yers have, as a rule, taken out
pension insurance for their
employees. It is,
nevertheless, indicated that
more attention must be paid
to the supervision of aliens
coming within the scope of
the employment pensions
acts. One way of doing this is
by enhancing both the
immigXants' and the
employers' awareness of
pensions. In the case of
irnrnigtants, this could be
done by sending thern all a
pension extract from the
Central Pension Securit5r
Institute.

nraxEruRVA-
KESKUS
VTK, suunnittelija Sinikka
Laitinen on nirnitetty suun-
nitteluosastolle tutkijaksi
1.11.1991 alkaen. Hdnen teh-
tiiviiniiiin on seurata ulko-
rnaisten eliikej:irjestelmien
kehitystii ja tiedottaa niissd ta-
pahtuvista muutoksista. Vii-
rne joulukuuhun asti Sinikka
Laitinen tyoskenteli Kansan-
elSkelaitoksen sairausvakuu-
tusasiain sihteerin tehtdvissd.

Sosionomi Barbro Lillqvist-
Avikainen on nirnitetty vs.
kenttikouluttajaksi 14. 1 0.
1991 lukien. Aiemmin hdn on
toirninut jaostosihteerind
neuvonta- ja valvontaosastol-
la. Eliiketurvakeskuksen pal-
velukseen Barbro Lillqvist-
Avikainen on tullut helrni-
kuussa 1981.

EI.AKE-SAMPO
Eldke-Sammon ulkomaisten
jdrjestelrnien asiantuntij ateh-
tdviin on nimitetty FK louko
Janhunen. Hdn siirtyi tehtS-
vddn Eldketurvakeskuksesta,
jossa hdn ty6skenteli erityis-
tutkijana.

\:..,

Sinihha Laitinen

Barbro Lillquist-
Auihainen
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Jouho Janhunen
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TII,A,STOTIETOIA
TYOEIAKKEENSAAIISTA

30.9.1991 ;;3jf
-'1'r.. i;Taulukoiden luvut

Perhe-eliikelain
eldkkeeseen.

vanhuuseldkkeet sisdltyvdt vanhuuseltikelukuihin ja yksilolliset varhaiseltikkeet

uudistus tuli voimaan 1.7.1990. Uudistus suo my6s miehille oikeuden lesken-

rnuutettiin
]l1: i,r== :
:'i =': i

,r,:.. rl

VANHtruS E LAKKEET, kaikld
Voirrrassa olevat 5O.9. 199 1

r ,i Eliikkeenaaajia

Eliikkeen my6nt6jE

TEL-eUikelattdkset:
YELrsiekelaitolGst
IvfYEI;eldkelaitoe
LEl-elf;kelaitos',
MELeliikelaito*'
Kaikki tydeliikelaitokset

Keektun66riiinen
peruselflke mk/lid(

Miehet Naiset YhteensdMiehet Nai*et Yhteenfe

245{80
36 295

148 665
56 417
,,.3 467

88 967
20 055
58 006
.38 812

1 691
2fi7 540

62 S3S
10 552
15,589
56 398
r 9e8

1e6 545

156 115
16 262
ss 659
1? S05'1776

282 44L

68 70S
4 870

L9748
6 753

730
s7 a77

4 0r5
3 159
1 168
L 738
6 004
2 765

L 704
I 082

52t
647

2 238
L 277

2 550
2 632

I l5
1 598
4 075
1 895

Alkaaeet eldkkeet f.f. - Ag.g.fg0f
Ka*i<ki tyOeteEilaitokset' ,.. L5 250 . '6 Ail 51 461 ,. 5 1

t tfciftft.i:lurn4gsa mtthone Wds 57 TailI:laitoh*vn mnksarnaa -W+eW

rv0rcvvrm0MYYsE IIIKKEET, kaikld

Eldkkeen my6nttijii
Eldkkeensaajia

Miehet Naiset Yhteensfl

82 1 566 2548

Keskimdilriinen
peruselike rnk/kk

Miehet Naiset YtrteensE

44A6 2526 53$1
3 506 1 976 2885
t524 627 1 060
2Z4V 8$O 2030
5 546 Z 806 3 ALS
5 360 1 916 2750

,. TEl-eliikelaitokset
r YEtrrel*kelaitokset

MYEL-el6kelaitos
, ' LELeliikelaitos

MELeldkelaitos,' Kaikkity6elikelaitokset

t307*2
rs 404
52537
45 t51

2 fo8
22442?*)

Alkaneet eldklseet 1.1. - 30.9.1991
Kaikl<i tydeliikelaitokset lZ 148 s 156 2L284 '5729 2715
*) Kaihki-lttvwe* mruhana W$s 82 TafrI;laitoh-sen mAksanwa el&hettd,

J
l

46

055
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rvor:r6nrvvsnuir<rcrnr
Voimassa olevat 50.9. 199 1

Eldkkeensaajia

Eliikkeen my6ntiij5 Miehet Naiset Yhteensd

Keskimiiiriiinen
peruseldke mklkk

Miehet Naiset Yhteensii

TtsLeltikelaitokset
YEleliikelaitokset
MYELeltikelaitos
LELelSkelaitos

Eltikkeen myontiijii

13937 20089 34026730 729 1 459
1 526 1 978 5 504
5 595 2 357 7 950230 68 298

22022 25224 47246*)

4 820
2 BO7
1 915
2 449
5 504
3 954

2 454
1 424

611
902
663

2 130

423
116
178
991
245
980

J
2
1
1
4,MELeldkelaitos

Kaikki tydeliikelaitokset

Alkaneet eliikkeet 1.1. - 30.9.1991

Kaikki ty6el?ikelaitokset 767 1 lO7 1 868

* ) Kaikhi -luvuss a mnthana m.y ti s I Ta0L-laitoksen m ahsamqa eliiket tii.

PERHF-ELAKKEET
Voimassa olevat 50.9. 1991

Eldkkeiden
lukumS6rii

Keskimiiii-
rdinen
perrsel6.ke
mh/kk Naislesket

1 927
1 610

539
BBB

2 384
1 569

4254 2002 2gtt

ElSkkeensaajia

Mieslesket Lapset

t2 274
2 027
2 241
4 476

398
2L 446

YhteensE

,{EEL**$kiilatt€,k9et '8t}.S71
YEl-aliikelaitokset 16 409MfELet6kelaitos 58 070LElelEkelaitos 58 092MEL-eldkelaitos 1342
trf;ai}&.t ty6el$ketaitokset 174 606 *) 165'&47 g 5S2

25t
772
725
293
L94

75
15
$6
56

1

1 353
16S
s72
L7LI

88 862
17 965
59 836
40 940

1 600
189 245

Alkaneet eldkkeet 1.1. - 50.9.1991

Kaikki tydeliikelaitokset \t 252 1 559

*) Kathht-luuu,ssa mukana myd s 22 Ta0L-laitoksen ntahs amaa eldhettd..

MAKSETUT ELAKKEET 1.1. - 50.9.1991 MTLI.MK
,VSbimurf,isturva
eBLelllkelaltokset
YElel$ketraitokset
S.{.ffiLoIEkelaitos
,I;&Ix{fike}altos
ldEI"eIflkelaitos
iaEtr*et&kelaita*

rff qht-ty.aeg*taitokset
R*Hster6lrylisiiturva

Yht€e**A ;,.',. ". ' 
:,',

923,5
521,5
565,8
943,4
244,7

2,1
194,8
595,8

11
II
1

t7

17 750,6
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TYOtrLAKE-

ffinJSAADA}mOA

ASETUS luopumiseliikeasetuksen 18 $:n muuttamisesta
(Lre2leL)
ASETUS maatalousyrittiijien eldkeasetuksen 17 ja 20 $:n
muuttamisesta (1 194/91)
Asetuksilla siirrettiin valtion ennakon vahvistamis- ja tar-
kistamismdiiriiajat kymmerren pdiviid eteenpdin seki muutet-
tiin ennakonmaksuaikataulua.
Asetukset tulevat voimaan 1.1.1992. Niitd sovelletaan kuiten-
kin jo vahvistettaessa ennakkoa vuodelle 1992.

.UUSTA
,yI SKTRIEITA

A-sarja

Kunnallisen eltikesdiinnon muutoksia A 19/9 1 6.8. 199 1

Uusi K-lomake A 2O/21 16.8.1991

Kuntoutusuudistus kuntaseldorilla A 2 1/9 1 9.9. 1 99 1

LUEA:n ja MYEA:n muuttamine n A 22 / 9 L 1 6. 10. 1 99 1

Tldlqrr/yttdmyyseliikkeet A 23 / I t 1 0. 1 O. 1 99 1

Tts-eldkehakernuslomake A 24/ gl 14. 10. 1991

Vapaakirjan ehtojen ja perusteiden muuttaminen A 25191
16.10.1991

Kuntoutusuudistukseen liittWiA uusia asetuksia A 26191
1 8.10.1991

MYEL:n mukaisen tyotulon, vakuutusmaksun ja eldkkeen
miiiiriiytymistii esitetddn muutettavaksi A 27 /91 23.14'fi91

C-sarja

Uusi ikiiluokka rekisteriin C 6/91 19.9.1991

Muutoksia ennakkoilmoitusmenettelyyn C 7 / 91 29.7.199 1

Kuntoutusrahalain mukaisen kuntoutusrahan vihentiminen
takautuvasti mydnnetyste tydkJrvytt6myyseldkkeestii C 8/9 1
16.9.1991

Kansaneldkelaitoksen piidt6stunnusluettelo C 9/9 1 24,9. 199 1



Ruusuhameisten
aika on ohi

Viime aikoina on kdytyvarsin perusteellista keskustelua eliikeidn nostarni-
sesta. Ndkijiit vAittiiviit, ettd ty6voirnapula uhkaa aivan juuri.
Varhaiseldkkeen ikdrajoja pit55 tarkistaa, jotta keskimddrdinen elSkeikii
saadaan nousemaan. Yleistii elSkeikddkin olisi paikallaan nostaa parilla
wuodella. Kornia viisastelua nylqrisenii aikana.

Maassa on kolmesataatuhatta tyopulasta kdrsiviiii. Satojatuhansia saman-
laisia odottaa rajojen takana piiiisyd tekernidn toitei Suomeen. Tekernddn
\.rnpillii tunti niite toitii, joita suomalaiset vaativat satasen tunnilta. Eikii
kaukana ole eurooppalaisen kuristusotteen ulottuminen Impivaaraan.
Mikseivdt tilastoviisaat suunnittelijat iske silmidnsii ja rnieltdnsii naisiin.
Aikaisemmin naista suojeltiin eikd hdntd piiiistetly toihin. |os pddstettiin,
niin vaadittiin, ettd hiinelld on rniestd alempi eliikeikd. Naisestakin tuli
kumminkin henkilo ja eliikeikd on n5rt sama kuin miehen'
Naisleskille annettiin ennen eldkkeend puolet miehen eldkkeestd, jos mies-
raukka kuoli. Kuitenkin tdmii ihmeellinen tasa-arvo lopetti lesken jalkojen
vdlin tarkastelun niin kuin er6's toimitusjohtaja asian kiteytti. Ruusuha-
meisten aika on ohi.
Miksi ei jatkettaisi sarnalla linjalla? Otetaantarkasteluun naisten ja rniesten
keskimddrdinen elinik6. Eetun muistin mukaan naisten keskimiiiirdinen
elinikd on useamman wuoden pidernpi kuin vastaava rniesten. |os tyovoi-
maa tarvitaan, niin sallittakoon vireiden naisten puurtaa ty6n
ddressd niin pitkiSn kuin haluavat. Tasa-arvon ja elSkesiiiiston wuoksi.

Ei henkiloiden pidd herrnostua, ettd taas sorretaan. Pois se Eetun ajatuksis-
ta. Henkilot voisivat vaatia asiaa ohjelrnissaan vaikka siten, ettd yli 55-
vuotiaille karttuu ty6eliikettii enemmin kuin 1,5 prosenttia vuodessa.
Sarnalla tulisi korvattua tyoeliikettd kaventavaa lapsenhoitoaikaakin. Joka
aika muuten on Eetun mielestd kansakunnan tulevaisuuden kannalta
kaikkein arvokkainta tyoaikaa.
Eetun rnielessd on rny6s kiynf't ajatus, ettei tuottavuutta nosteta ja
tuotantokustannuksia alenneta, jos yksil6llisen varhaiseldkkeen ikdrajaa
nostetaan. Ajatus on psykologisesti viir6.
Pakotetaan raihnas ja kulunut eldkkeellepyrkijd jatkamaan t6itii, joita ei
endd jaksa eikd kykene. Tlon tulos on sen mukaista, vaatimatonta. Vaihto-
ehtona kun olisi 60 prosentin eldke vanhemmalle ja nuorisotlz6tt6miille
toite telrfte palkkaa vastaavalla teholla.
Eldkeikdrajojen nostoa harkittakoon seuraavan noususuhdanteen aikana.

Elcihe-Eetu
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