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Valtiosihteeri Pekka Tuo-
miston mukaan indeksitar-
kistusten jiifiytys ei ole mil:
Hen hilla va$aan eliikkeen:
saajan etua. Hiin korostaa,
ettii talkoot koskevat kaik-
kia. Jiiiidytys olisi myds
takaamassa e18kejfi estel-
mien taloudellista kesto-
kykye.

Suururittelujohtaja Hiinnisen
mukaan indeksitarkistusten
tiiysimiiiir?iinen leikkaami-
nen alentaisi selviisti eliike'
f ass2. L,askelrnat osoittavat,
ettii eliikkeiden toinen puo-
li muodostuu inde*si-
turvasta.

Lokakuun alus,ta volmaan
tullut kuntoutusuudistus si-
siilt iii kolme tavoitesa: larn-
toutujan taloudellinen puo-
li turvataan, jiirjestelmien
keskineiste yhteistyotii pa-
rannetaan ja larntoutuspal-
velujen saatawutta kehite:
tiiiin.

Ansioturvan ja perusturvan
viilinen ristiriita on tutki-
joiden mukaan keinotekoi-
nen. Ristiriidan voi pikem-
minkio loytiiii prliittisten ja
taloudellisten suhdanteiden
vnliltii. Suhdanteet mdd-
r6dvit, kumpaa periaatetta
milloinkia korostetaan.
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ELAI{ETURVAKESKUKSEN
TU LEVAISUUDEN HAASTEET

Eliketurvakesluksen synty:
1q$piilvnl pnistntau siitii, ettii
tyoeHkfirrvamme kiiytinn6n
Goimeenpanoa on tehty jo 30
wotta.

Ihmisen elinkaruella 30-vuotias

tiiisestii indelsitarkistuksesta tin-
kiminen. Oleellista on, etti pe-
ruslupauksesta - tySaikaiseen
ansioon kohtuullisessa suhtees-
sa olevasta eliikkeestii - ehdotto-
masti pidetiiiin kiinni.

Tybeliiketurvan tulevaisuus - eli
pelkistien edellii tarkoitetusta
peruslupauksesta ehdottomasti
kiinnipitiiminen - niyttiiii sitten-
kin valoisalta. Valoa tlhiin tule-
vaisuuieen luovat monet tosiasiat.

vuotuista tilinpitoa. Meilll on
siis edelleen aikaa sopeutua
kasvaviin el5kemenoihin.

Eldkejiirjestelmdmme on muu-
toskykyinen. Yhteiskunta ja
ihmisten tarpeet muuttuvat kai-
ken aikaa. Eltketurvakaan ei voi
pysyii muuttumattomana. Oleel-
lista on peruslupauksen muuttu-
mattomuus. Eliiketurvan yksi-
tyiskohtia tiiytyy voida tarkas-
tella jatkuvasti. Perhe-eLdkeuudis-
tuksen toimeenpano todisti, ett'i
meillii on kykye tehda yksrtyis-
kohdissa tuntuviakin muutoksia
ja siten pitiii elSketurva raken-
teeltaan terveeni ja yhteislun-
nan tarpeita vastaavana.

Kolmas tiirkel seikka on se, ettd
ihmiset yleisesti mieltiiviit tyo-
elikkeen olevan osa palkkaa.
Ymmirretiin, etti rahapalkan
lis[ksi tyonteko kartuttaa vas-
taista eliikettii ja ettii itse eliike-
lupaus on varsinaista palkkaa
lupauksen teknisesti rahoitusta-
vasta riippumatta. Tarkastelu-
hetkeen mennessd ansaitut eliike-
lupaukset nnhdiiiin aivan oikein
omaisuuserinii, joita suojaavat
perustuslain sii?irm6kset niin kuin
muutakin omaisuutta.

Elikelupausten luotettavuuteen
vaikuttaaa oleellisesti mytis eli-
keturvan tekninen toimeen-

on parhaassa, aktiivisimmassa
tyoiiissiidn. Ty6eliikejiirjestel-
mimme sitl vastoin niiyttiiii jou-
tuneen kriisiin ja sen kyvykkyyt-
t2i ja elinvoimaa epiiilliidn mo-
nilla tahoilla.

Viitteet tyoelnkejiirjestelmin
vanhuuden heikkoudesta perus-
tuvat siihen, ettii epiilliiiin, kes-
tiiiiko kansantaloutemme 2010-
luvulla edessfr olevat eliike-
kustannusten paineet. Niimii
epiiilykset on otettava varsin
vakavasti, silli ne jiytiivit tytl-
eldketurvan uskottawutta. Us-
kottavuus on taas asia, joka on
iirimmdisen tirkei tiimiin kal-
taiselle, ihmisen elinkaaren puit-
teissa vuosikymmenien aikajiin-
teellii tytiskentelevtlle tulonsiir-
tojlrjestelmiille.

Eliketurvan tiirkein laatuvaati-
mus on elikelupausten luotet-
tavuus. Kun ihmiselle - tyonte-
kijiille, vakuutetulle - on luvattu
eliike, joka antaa hiinelle ty6-
aikaiseen ansiotasoon kohtuul'
lisessa sutrteessa olevan toimeen-
tulon, on tlsti lupauksesta eh-
dottomasti ja vuosikymmenien
aikajaksollakin pidettiivii kiin-
ni.

Tate taustaa vasten pitiiii maan
hallituksen ajankohtaisista elii-
kesuunnitelmista todeta, ettei
oleellista sittenkiiiin ole yksit-

Ensimmiiiseksi on muls-
tuttaa
vallme

onnoin 6O vuotta.
voimaantulosta kulua 60
vuotta ennen l5hes kaikki
maksussa olevat voivat

koko

Meilli ellketurvan
vaslaavat itseniii-

olevat

Eliiketurvamme tulevaisuus on
etti

hiffia nei*i luo-
tettavuuden I ama
on eliketurvan

Iaki velvoittaa eliikelaitoksia hoi-
0amaan talouttaan ja sitii kautta
valruuhrsmaksujen tasoa niin, ettii
parhaan vakuutusmatemaattisen
tietilmyksen mukaan eliikelu-
paukset ovat luotettavia. Tlssii
on hyvin suuri'periaatteellinen
ja kiiytinnon ero sellaiseen jiirjes-
telm5ln, jossa ellketurvan kat-
teena ovat vain julkishallinnon
omat lupaukset.

varsinainen haaste. l:Iaa*e ei siitii
muuksi muutu, etti eliiketurva-
sanan loppuun kirjoitetaan kes-
kus.



ANSIOTURYA JA PERUSTURYA
ao

EIVAT OLE VAIHTOEHTOJA
Perusturvan ja ansiotur-
van vastakkainasettelu on
kiisitteellisesti perusteltua,
mutta sosiaalipoliittisesti
turhaa. Teollisen yhteis-
kunnan sosiaalipolitiikka
tasapainoilee jatkuvasti
ansaintaperiaatteen j a tar-
veperiaatteen viililli. Po-
liittiset ja taloudelliset suh-
danteet miiiriiivit, kum-
paa periaatetta minikin
ajankohtana korostetaan.

KARI
SALMINEN

Ekikcturvakeskuksen
tutkimusosaston

tutkija

JUSSI
VANAMO

Ekil<cturvakeskuksen
tutkimusosaston

pridllikkt)
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Hiiilyvii perusturva
Perusturvan kdsitteen venyttely
on nykyisin halpaa huvia. Intui
tiivisesti jokainen kai ajattelee
perusturvaa tasasuuruisena avus-
tuksena kaikille niille, joilla ei
ole muita tuloja. Todellisuudes-
sa kdsitteen kiiyttnjnt niyttivdt
sorvaavan siiti tarkoituksenmu-
kaisesti minkilaisia mdiritelmii
tahansa.

Ahon hallitus on luvannut pa-
rantaa perusturvaa valtiontalou-
den sallimissa puitteissa, milcd
niiyttiiisi viittaavan yleiseen ja
yhtiiliiiseen taloudelliseen turvaan
kaikille. Samalla se kuitenkin
toteaa, etti "on tiirkeiiii turvata
ihmisten vdhimmdistoimeentulo
eri eldmdnvaiheissa". l,ause sis'dl-
tdnee sen ajatuksen, ettl ihmi-
nen ei eri eldminvaiheissaan tar-
vitse yhtii paljon rahaa (totta!)
eiviitkii kaikki tarvitse yhti pal-
jon rahaa samassakaan eli-
minvaiheessa.

Valtiovarainministerio on jopa
esittanyt kansaneldkkeen pohja-
osan poistamista suurituloisilta.
Se voisi olla hyvinkin perustel-
tua valtiontalouden kannalta,
mutta se olisi jyrkiisti ristiriidas-
sa ainakin pohjoismaisen perus-
turvakisityksen kanssa.

Jotkut taas haluaisivat laskea
perusturvan piiriin kaiken laki-
siiteisen sosiaaliturvan, tyoelik-
keet mukaanlukien. Perusturvan
ulkopuolelle jdisi tuskin muuta
kuin yksityisvakuutuksen anta-
ma turva.

Artikkclin kirjoittajat Jussi Vanamo ja Kari Salminen

Yksiulotteisen perusturva/ansio-
turva-jaottelun asemesta kannat-
taisi ehkfr liihteii siiti, etti sosi-
aaliturva voi perustua - jauseim-
missa maissa perustuukin - kol-

Tulkiruranvaraista on, pitiiisiko
kansalaisuusperusteiseksi laskea
myos eliikevihenteinen lisiiosa.
Jos vastaus on myonteinen, niin
samaan kategoriaan pitnisi joh-
donmukaisuuderi vuoksi laskea
myos tyoeliike tiyden lisiosan
miiriin asti.

Yksiltilliseen tilaan
perustuva sosiaaliturva
Yksil6lliseen sosiaaliseen tilaan
perustuva sosiaaliturva tihtdd
vertikaaliseen oikeudenmukai-
suuteen eli kansalaisten vilisten
taloudellisten erojen tasoittami-
seen.

Se on ajallisesti vanhin sosiaali-
turvan muoto. Esiteollisessa yh-
teiskunnassa, jossa jaettavaa oli
ylipnnnsn vihin, oli luonnollis-
ta kohdentaa resurssit mahdolli-
simman tarkoituksenmukaisesti.
Avustus miiiiritettiin siis saajan
tarpeen mukaan. Titii periaatet-
ta kuvastaa mm. vanha sosiaali-
poliittinen terminologia: "koy-
hdinhoito", "kunnanelitti", "vai-
vaistalo".

Termit osoittavat myos sen, miksi
tarveharkintainen sosiaaliturva on
nykyisin huonossa huudossa,
vaikka se yhteiskunnan kannal-
ta on usein rationaalisesti perus-
teltavissa. Sillii on taipumus lei-
mata ikiiviillii tavalla asiakkaan-
sa. Avustus ei ole itsestiin selvi
oikeus. Avustuksen anoja jou-
tuu tavallaan todistamaan viran-
omaisille sosiaalisen alennus-

meen eri
suuteen,

prinsiippiin:
yksilolliseen

kansalai-
sosiaali-

seen tilaan ja tyosuoritukseen.

Kansalaisuusperustei-
nen sosiaaliturva

Kansalaisuusperusteinen sosiaa-
liturva kuuluu nimensi mukai-
sesti kaikille kansalaisille. Se
on tavallaan kansalaisoikeus. De-
mokraattisissa maissa kansalai-
set ovat lain edessi tasa-arvoi-
sia, misld seuraa, et&i kansalai-
suuteen perustuvien sosiaalitur-
vaetuuksien on myos oltava ta-
sasuuruisia, tuloista riippumat-
tomia.

Kansalaisuusperusteisen sosiaa-
liturvan eettiseni periaatteena on
siis horisontaalinen oikeudenmu-
kaisuus eli aritmeettinen tasa-
arvo. Sen puitteissa kansalaisia
kohdellaan samalla tavalla va-
rallisuudesta tai yhteiskunnalli-
sesta asemasta riippumatta.

Mikeli perusturvalla tarkoitet-
taisiin kaikille kuuluvaa, tasa-
suuruista etuutta, se kuuluisi sel-
viisti kansalaisuusperusteisen so'
siaaliturvan piiriin. Tiissn tapauk-
sessa perusturva tarkoittaisi
samaa kuin kansalaispalkka.

Kansanelikkeen pohjaca on ole-
massaolevista etuuksista selvim-
min kansalaisuusperusteinen.

4 TYOELAKE 9l l4



tilansa, jota ihminen normaalis-
ti hiipedi.

Yksilolliseen tilanteeseen perus-
tuvasta sosiaaliturvasta ei kui-
tenkaan ole universalistisen so-
siaalipolitiikan aikanakaan pddsty
eroon. Sen leimaava piirre saa-
daan tosin mahdollisimman hue'
maamattomaksi siten, ett[ tarve
mii?iritelliiiin objektiivisesti. Esi-
merkiksi kansanelikkeen lisi-
osa maksetaan niille, joilla ei
ole muita eliketuloja.

Vanhakantaisinta tarveharkintaa
edustaa nykyisin toimeentulotuki,
mutta siihenkin ihmisellii katso-
taan olevan objektiivinen oikeus
silloin, kun hin ei pysty muualta
toimeentuloaan hankkimaan.

Monet kansalaispalkkateoreeti-
kot ovat haaveilleetjuuri tarve-
harkintaisen sosiaaliturvan eli-
minoimisesta. Se lienee yhteni
piiimilrini myos perusturvan
kohentamispyrkimyksissd. Hy-
vistl aikomuksista huolimatta
pii5miiiiriin saavuttaminen on
viihintiiiin kyseenalaista. Ihmis-
ten tarpeet muuttuvat yhteiskun-
nan kehityksen mukana samoin
kuin arvot, jotka mliiirittelevit
oikean tarpeentyydytyksen tason.

Tytisuoritukseen
perustuva sosiaaliturva
Tyosuoritukseen perustuva so-
siaaliturva on bismarckilaisen
tyovienvakuutuksen nykyaikai-
nen sovellutus. Se merkitsee
sosiaalietuuksien mitoittamista
ansiotulojen mukaan siten, ettd
suuremmat tulot antavat oikeu-
den suurempaan etuuteen.

Ansioturva toteuttaa aritmeetti-
sen tasa-arvon asemesta suhteel-
lista tasa-arvoa. Se merkitsee tissd
tapauksessa site, ette tulojen
menetys korvataan tasa-arvoises-
ti. Vakuutusperiaatteen mukai-
sesti edun suuruuden ja makse-
tun vakuutusmaksun vdlilli val-
litsee ekvivalenssi.

Suomessa ansioturvaa edustaa
puhtaimmillaan tyoeliike. Hyvin-
vointivaltion kehitys on kuiten-
kin johtanut siihen, ettt yhii
useampia sosiaalietuuksia on
tehty ansiosidonnaisiksi.

Ansioturva pyrkii yksilon tulo-
jen tasaamiseen ellminkaaren
eri vaiheissa. Sen periaatteisiin

ei kuulu tulojen tasaus kansa-
laisten kesken. Tosiasiassa se kui-
tenkin vaikuttaa tuloja tasaavas-
ti juuri siili syysti, etti se takaa
kaikille ansioihin suhteutetut etuu-
det. Jos tillaista takuuta ei olisi,
niin heikoimmat viest6ryhmlt
jiisivit kansalaisuuteen perus-
tuvan, tasasuuruisen sosiaalitur-
van varaan, ja vahvemmat neu-
vottelisivat itselleen riittiiviiksi
katsomansa turvan ammattikun-
takohtaisilla sopimuksilla.

Sopusuhtainen
kokonaisuus - ikuinen
kompromissi?
Pohjoismaissa sosiaaliturvan
perusteista on jatkuvasti kiiyty
kiistaa eri viiestoryhmien kes-
ken. Sodan jiilkeiseni aikana
maanviljelijiit ja porvaristo ovat
p?iiisiiiintoisesti kannattaneet kan-
salaisuuteen perustuvaa sosiaa-
liturvaa, vaikka porvaripuolueet
ovat myos tunteneet vetoa vali-
koiviin, tarveharkintaisiin etuuk-
siin. Sosiaalidemokraatit olivat
ainakin SOluwn puoliviliin asti
sosiaaliseen tilaan perustuvan hrr-
yan kannalla, mutta ty6nteki-
joiden elintason noustessa he
ymmiirsivit lakisiiteisen, ansi-
oihin suhteutetun sosiaaliturvan

edullisuuden myos omalle
kannnattajakunnalleen.

Suomessa sosiaaliturvasta on
pyritty rakentamaan kansalai-
suuteen, sosiaaliseen tilaan ja
ty6suoritukseen perustuvien
jiirjestelmien yhdistelmi. Sen
puitteissa pitiiisi olla mahdollis-
ta painottaa eri perusteita ajan-
kohdan ja suhdanteiden vaati-
musten mukaan.

Kovin joustavasti jirjestelmi ei
tietenkiiin voi eri suuntaisiin
paineisiin sopeutua, silli toisaal-
ta sosiaaliturvajirjestelmiiltii vaa-
ditaankin melkoista pysyvyyttii.

EdelH on yritetty osoittaa, etti
perusturvan ja ansioturvan vili-
nen ristiriita on paljolti keinote-
koinen. Ristiriidan voi pikem-
minkin loytnn poliittisten ja ta-
loudellisten suhdanteiden vllilt?i.
Taloudellisesti hyvinn aikoirn pe-
rusturvan parantamiseen olisi
ehki varaa, mutta silloin ansio-
turva on poliittisesti vahvoilla.
Heikompina aikoina kiinnostus
perusturvan parantamiseen li-
sidntyy, mutta silloin sille on
vaikeampi loytii rahoitusta.

5TYOETI|KE 9r l4



ONKO
aa

ME,ILLA MALTTIA
YHTEISKUNTA.
SOPIMUKSEEN

Piiministerin kanslian johdossa
istuu tyoeliikejirjestelmdn mies,
Maatalousyrittdjien eliikelaitok-
sen toimitusjohtaja Pekka Tuo-
misto.

Valtiosihteeri Tuomisto on tyo-
urallaan ehtinyt olla my6s Tyd-
elikelaitosten Liiton ja Kansan-
elikelaitoksen palveluksessa.
Valtionhallinnossa hdn tyosken-
teli sosiaali- ja terveysministe-
rion apulaisosastopiiiillikkonii,
valtiovarainministeri6n neuvot-
televana virkamiehend sekii ali-
valtiosihteerini.

MELAn toimitusjohtajaksi Tuo-
misto siirtyi l. 5.1987 ja valtio-
sihteeriksi toukokuussa 199L.
Virkavapaus MELAsta kestiiii
valtiosihteerikauden loppuun.
Saattaa myos olla, ettei Tuomis-
to eniiii MELAan palaakaan. Tuo.
mistoa on pidetty vahvana eh-
dokkaana Kansaneldkelaitoksen
seuraavaksi piiiijohtajaksi, vaik-
ka hln itse kuivakkaasti toteaa
"valtiosihteerin hommissa ole-
van yhdelle miehelle t6itii riir
tiiviisti".
Hallitusta rakenne-
muutoksesta
yhteiskuntasopimus
Edellisen hallituksen mahtisana
oli hallittu rakeruremuutos. Ny-
lcyinen hallitus vannoo tiitii kir-
joitettaessa solmimattoman yh-
teiskuntasopimuksen nimeen.

Ranskalainen Jean-Jacques Rous-
seau julkaisi 1762 teoksen, jon-
ka suomenkielinen nimi on "Yh-
teiskuntasopimuksesta ". Vapaa-
ehtoisesti solmitussa sopimuk-
sessa kansa ei luopunut luonnol-
lisista oikeuksistaan eikii sillii
ollut oikeutta alistua yksinvaltiaan
hallittavaksi. Sopimuksella yk-
sityisten oikeudet muutettiin
kuitenkin "yleistahdoksi", joka
oli siirtiimiit6n ja jakamaton,
mutta jonka tuli olla yksityisten
kiyttis*i. Kansa luovutti siis hen-
kilonsii sillii ehdolla, etti samal-
la otettiin omaisuuskin. Niiin siis
vapaamielinen Rousseau.

Suomi on syvissi taloudellisessa kriisissi. Kaik-
kien on osallistuttava yhteisiin talkoisiin. Kaik-
kien sosiaalietujen indeksitarkistus jiidytetiin
vuodeksi 1992.

Timi on valtiosihteeri Pekka Tuomiston vakaa
kiisitys yhteiskuntasopimuksesta. Tuomisto kat-
soo my6s osallistuneensa talkoisiin siirtyessiiffn
toimitusjohtajan pallilta virkamieheksi.
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Valtiosihteeri Pekka Tuomisto
on ollut suunnittelemassa suo-
malaista yhteiskuntasopimusta.
Miki on suomalainen yhteiskun-
tasopimus?

- Mini ymmdrrAn yhteiskunta-
sopimuksella site, ettd kaikki
yhteiskunnan tahot - kansalaiset
mukaanlukien - olisivat tissl
taloudellisessa kriisissi valmii-
ta myotdvaikuttamaan Suomen
talouden vakauttamiseen ja luo-
maan edellytyksii uuteen nou-
suun.

- Yhteiskuntasopimukseen kyt-
ketidn palkkojen lisiiksi myos
maataloustulo, puun kantohin-
ta, elikkeet ja muut sosiaaliset
edut, hinnat ja my6s verot. Olem-
me kdyneet tiiviitn ja hyvin laa-
joja keskusteluja, jossa ovat ol-
leet mukana tydmarkkinaosapuo-
Iet, eri etujiirjest6t ja poliittiset
puolueet, oppositiopuolueet
mukaanlukien. Vaikka opposi-
tiolla onkin mdirivdhemmist6
eduskunnassa, ei meilli ole va-
raa mihinkiin tavanomaiseen
politikointiin tissi asiassa. Maan
talous on pelastettava ja myos
oppositio on saatava tavalla tai
toisella ottamaan vastuu tistii.

- Nimitettiikd6n niiitii talkoita
sitten sisdiseksi devalvaatioksi,
yhteisvastuun ohjelrnaksi tai mik-
si tahansa, niin kaikki my6n-
tdvdt taloudellisen kriisin syvyy-
den. Kaikki myontdvit tarpeen
yhteisille talkoille. Kyllii jnrke-
vdn porukan pitiiisi jiirkevii rat-
kaisukin l6ytnii.

Indeksijiidytys
Suurin yksittiiinen siiiistokohde
ja riidanaihe sopimuksessa on
palkkakustannusten nousun py-
sdyttiminen tai jopa alentami-
nen. Palkkasopimukset pitiiisi
tehdd nollalinjalla, lomarahat
poistaa miiiiriiajaksi.

Erdini keskeiseni asiana yhteis-
kuntasopimuksen sisiillii on esiin-
tynyt kaikkien sosiaalietujen in-

deksitarkistusten jiiiidyttiiminen
woden vaihteessa.

Vuoden 1991 alussa tehty tyo-
elikkeitten indeksitarkistus
merkitsee 7,7 prosentin nousua
tyoeliikkeisiin. Kansanelikein-
deksi nousi vastaavana ajankoh-
tana 5,6 prosenttia. Vuonna 1991
arvioidaan yksityisen sektorin
tyoeliikkeitl maksettavan 23,8
miljardia markkaa, julkisen sek-
torin tyoeliikkeiti 16 miljardia
ja kansanellkkeita 17,8 miljar-
dia markkaa.

Pelkiistiiiin elikkeiden indeksi-
tarkistusten jdidyttiminen kos-
kee toista miljoonaa elikkeen-
saajaa, joilla kaikilla on iinioi-
keus. Vaikka yhteiskuntasopi-
muksen vastustajatkin pitivit
Tuomistoa "talousmiehenl, ei
niinkiiiin poliittisena virkamie-
heni", niin eiko jo pelkiistii?in
ajatus indeksitarkistusten jiiiidy-
tyksesti nostata vastalauseitten
myrskyn ja poliittisen spekuloin-
nin?

- Jos puhutaan yhteiskuntasopi-
muksen sisillosti, niin esilli on
ollut eriiiini ajatuksena, etti ensi
vuoden alussa tulisi luopua in-
deksitarkistuksista eliikkeissii ja
muissakin sosiaalietuuksissa. Itse
n6en, etti se on velttemet6n osa-
nen tdtd' kokonaisuutta. Tdssi ovat
tarkastelussa kaikki yhteiskun-
nan lohkot. Talouden kuntoon-
saattaminen on tavoite. Silloin
jokainen joutuu tinkimiiiin.

- Indeksitarkistulcsien jnndyttii-
minen olisi myos takaamassa
elikejiirjestelmien taloudellista
kestokykyii. Eli ei timl todelli-
suudessa ole milliiin lailla vas-
taan elikkeensaajan etua. Ko-
rostan edelleen, ette nimi tal-
koot koskevat samalla lailla kaik-
kia kansalaisia ja joudumme
tekemidn selkeiti toimenpiteitl
hyvin monilla asioilla.
- Julkisuudessa tietysti eri tahot
esiintyvit tiukastikin, mutta larten
sanoin, kaikki ovat tunnustaneet
taloudelliset realiteetit. Kuiten-

kin viime aikojen tutkimukset
ovat osoittaneet, etti kansan
enemmisto hyvnksyy suunnitel-
lun yhteiskuntasopimuksen.
Enemmisto eliikeliiisistii hyviik-
syy sopimuksen. Elikeliiset ovat
tiissii mielessii viisaita, koska he
oivaltavat, etti jos talous romah-
taa, eliketurvan perusteet joutu-
vat todella uhanalaisiksi.

Yhteiskuntasopimus on kaavail-
tu tehtiviksi vuoteen 1994 asti.
Jnndytettiiisiink6 indeksitarkis-
tukset my6s siihen asti?

- Koko yhteiskuntasopimus on
tarkoitus ulottaa woteen 1994
asti, mutta sosiaalietujen indek-
sitarkistuksen jnndytys koskee
vain vuotta 1992.

Koskisiko indeksitarkistusten
jnndytys vain ansiosidonnaisia
etuuksia kuten tyoeliikkeitn ja
tyottomyyspdivirahoja vai myos
perusturvaetuuksia?

- Siini ajatusmallissa,jossa mini
olen ollut mukana, on mukana
kaikki.

Tytielikemaksua
alennetaan
Vuoden 1992 alussa ty6eliike-
maksua alennetaan 2,5 prosent-
tiyksik6llii. Tyottomien miiiirii
on jo yli neljinnesmiljoonan ja
nousu jatkuu edelleen. Eiko palk-
kaperusteisen tyoelikemaksun
alennus osu huonoon ajankoh-
taan, kun maksutulo jo muuten-
kin alenee?

- Ajankohta alennukselle ei tis-
sI mielessii olehyvi, mutta alen-
nus on velttameton. Joudumme
panemaan asiat tiirkeysjiirjestyk-
seen ja aikatauluun. Suomen
talous on saatava parin vuoden
aikana kuntoon. Toisekseen
ty6elikerahastoihin tuli hyvinii
vuosina ylimiiiriiistii kertymii,
joten tyoelikemaksun alennus ei
siniilllnsi heiluta jiirjestelmdi,
jos muut yhteiskuntasopimuksen
osaset saadaan paikalleen.

- Joudumme puuttumaan kaik-
kiin tuotannon kustannuseriin.
Meidiin on palautettava suoma-
laisen tuotannon kilpailukyky.
Se on romahtanut ja nnkyy ty6t-
tomyyden kaswna ja konkurs-
seina. Meiddn on alennettava
tuotantokustannuksia. Suurin
kustannuseri on tietysti aktiivi-
viest6n tulot ja se on kiperin
keskustelunaihe. Jos emme pys-
ty tuotantoamme myymidn maa-
ilmalle, niin emme myoskiiiin
piiise tiystyollisyyteen. Tyotto-
myyden torjumiseksi tiitii yhteis-
kuntasopimusta tehdiin.

Joustavien
elikemuotojen ikfl rajat
Keskimliiriiinen elikkeellesiir-
tymisikii on Suomessa painunut
58 vuoteen. Siihen ovat vaikut-
taneet yksilollinen varhaiselike
ja myos julkisen sektorin alem-
mat ellkeiiit. Puututaanko yh-
teiskuntasopimuksessa myos
joustavien el?ikeikiirajojen tar-
kistuksiin tai julkisen sektorin
elike-etuihin?

- EHkeikiirajat eivit ole olleet
keskusteluissa mukana. Sanoi-
sin kuitenkin, etti meilli on
pidemm2illi aikavnli[n tarkas-
teltuna ilmeinen paine ja
viilttiimiittomyys tehdii pnnt6ksin
myos nalssa aslolssa,

Niitl asioita on pohtimassa ko-
mitea, jonka miiiiriiaika piinttyy
tiinii syksynl. Ehki silloin on
sen keskustelun aika.

- Julkisuudessa on nikynyt sekd
valtion etti kuntien edustajien
lausuntoja, etti julkisen sekto-
rin eliikeprosentti pitiisi saada
samalle tasolle kuin yksityisellii
puolella. Samalla on viitattu pai-
neisiin muuttaa myos eliikeikiira-
joja. Yhteiskuntasopimuksen osia
ne eivit ainakaan vieli ole.

H aastatte lu : Mauri Vanhntalo
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Pohjoismailla on ollut yhteistyo-
tI sosiaalivakuutuksen alalla jo
vuosisadan alusta. Timi on var-
sin ymmirrettiviil, kun muistaa,
ettl Saksan ja Itiivalta-Unkarin
jilkeen Pohjoismaat olivat aivan
ensimmiiisinii maailmassa toteut-
tamassa sosiaalivakuutuksen
uusia ajatuksia.

Ensimmiinen pohjoismainen
sosiaalivakuutuskokous jirjestet-
tiin K66penhaminassa vuonna
1936. Tarkoituksena olijirjestiiii
niiitii kokouksia neljiin vuoden
vilein vuoroin kussakin pohjois-
maassa, mutta sota tuli viliin ja
seuraava kokous pidettiin vasta
vuonna 1 948 Tuk*rolmassa. Siitii
l?ihtien Suomikin on osallistunut
niihin kokouksiin aktiivisti.
Niissi on kiisitelty monta osan-
ottajamaille tiirkeiiii asiaa. Ko-
koukset ovat my6s tarjonneet
erinomaisen tilaisuuden tutustua
pohjoismaisiin kolleegoihin ja sitii
kautta laajentaa yhteistyotii.

Pohj oismaat ovat sosiaalivakuu-
tuksen kirkimaita. Sundbergin
mukaan niiden tulee jatkossakin
pysyii tiiviissii yhteistytisse. EY-
jiisenyys ja kansainviilistyminen
eivit saa yhteistyOhon vaikut-
taa.

Heimer Sundbergtoimi 15 vuot-
ta Suomen edustajana Euroopan
Neuvoston sosiaalivakuutuksen
johtoryhmiissii. Pohjoismaita pi-
dettiin sielli suuressa arvossa.
-Me osasimme my6s pitee yhta,
jolloin pohjoismaiset mielipiteet
monestikin saivat ratkaisevan
merkityksen. Suomella on sosi-
aalivakuutuksen alalla hyvlt
suhteet monien muidenkin mai-
den kanssa. Pohjoismainen yh-
teistyo ja yhteenkuuluvuus on
kuitenkin suurin ja tirkein, to-
teaa Sundberg.

Kuntoutusasioissa meillA
on opittavaa muilta
pohjoismailta
60-luvulla jirjestettiin pohjois-
maisessa sosiaalivakuutusko-
kouksessa vertailu, kuinka tietyt
tyokyvyttomyyden tyyppita-
paukset ratkaistiin eri pohjois-
maissa. Monien hiimmistykseksi
ratkaisut olivat kaikissa maissa
suurin piirtein samat.

- Jos nyt tehteisiin timi koe uu-

- Pohjoismainen yhteistyo on
antanut Suomelle tavattoman
paljon. Pohjoismaisilla naapu-
reillamme on kutakuinkin sarnan-
laiset olosuhteet kuin meilli, joten
jossakin maassa saadut kokemuk-
set antavat toisille erittiin ar-
vokkaita osviittoja, pohtii Sund-
berg.
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- Ruotsi on ikkuna ulos-
piiin. En niie, ettl tissii
suhteessa tulisi mitiifin
muutosta hallitusneuvos
Ileimer Sundberg sanoo.
Hiin on ollut mukana sosi-
aalivakuutuksen kansain-
viilisessii yhteistyiissi 50-
Iuvun alusta saakka.



destaan, olisi tulos varmaan toi-
nen. Varsinkin Ruotsissa, mutta
ehkii myos Norjassa, kiinnitetiiiin
ty6kyvyttomyysratkaisussa suur-
ta huomiota potilasta tutkineen
liiiikiirin subjektiiviseen kiisityk-
seen potilaan tyokyvystii, pohtii
Sundberg ja jatkaa. - Meillii sitii
vastoin katsotaan, ettl potilasta
tutkinut lniiknri on asiantuntija-
todistaja, joka antaa lausunnon
potilaassa havaitsemistaan ob-
jektiivisista loyd6isti, mutta hiin
ei asiaa ratkaise, vaan se tehteve
kuuluu eliikelaitokselle.

Suomessa ollaan kiytinnon rat-
kaisuissa ankarampia kuin esi-
merkiksi Ruotsissa. Tiistii huo-
limatta Suomessa on suhteelli-
sesti enemmdn tyokyvyttomyys-
elikkeen saajia. Sundbergin
mukaan timi voidaan selittiii
kahdellakin seikalla. Meillii
sairauspdivirahakausi on rajoi-
tettu yhteen vuoteen. Ruotsissa
ei ole tlti rajoitusta, vaan sielli
piivirahaa voidaan maksaa,
kunnes elikeoikeus alkaa. Toi-
nen seikka on, ettl Ruotsissa,
Norjassa ja Tanskassa on hyvin
hoidettu kuntoutusjiirjestelmi.

-Nnyttnn silt5, ettei meilli sa-
malla tavoin kuin naapurimais-
samme pystytii palauttamaan
ty6kyvyttomyyseldkkeen saajaa
tyoeliimiin piiriin. Emme myos-
kiiiin ole onnistuneet sijoittamaan
osatyokykyisid heille paremmin
sopivaan tyoh6n.

Sundbergin mukaan elikkeen
myontiminen sammuttaa usein
kaiken kuntoutumismotivaation.
Tanskassa, kuten my6s Saksas-
S?, selvitetliin ensin tarkoin
kuntouttamismahdollisuudet ja
vasta sen jilkeen, iirimmdisenii
vaihtoehtona, harkitaan ty<rky-
vyttomyysellkkeen myontii-
misti. Niiin pitaisi tehde meil-
l?ikin.

- Suomen eliikejiirjestelmissi
kuntoutus on jiiinyt ikeankuin
lapsipuolen asemaan. Lain mu-
kaan kuntoutustoimiin on voitu
ryhtye, mutta vakuutetulla ei ole
ollut subjektiivista oikeutta kun-
toutukseen. Tissii kohden voisi
toivoa, ettfr uusi kuntoutuslain-
siiiidiinto toisi jotakin parannus-

ta. Asia ei ole yksinkertainen ja
naapuriemme kokemukset voi-
sivat olla hyddyksi, Sundberg
toteaa,

Tytikyvytttimyyden
kisite muuttuu
koko ajan
Tyolcyvyttomyyden klisitteessi
voidaan havaita muutoksia sil-
loinkin, kun laki pysyy samana.
Tiimi johtuu siitl, etti sosiaali-
vakuutuksen tnyryy kehittyii ja
muuttua yhteiskunnan muutos-
ten mukana.

- Kun sosiaalivakuutuksemme oli
nuori, kiinnitimme tytikyvytto-
myysarvostelussa pidhuomion
vakuutetun medisiiniseen tilaan.
Varsinkin fyysinen kunto oli
tiirkeii. Psyykkisessii tilessa kiin-
nitettiin huomiota varsinaisiin
psyykkisiin sairauksiin ja vaja-
vuuksiin. Sen sijaan vasta myo-
hemmin sellaiset seikat kuten
yksil6llinen kestokyky seki
henkinen visymys ja loppuun-
palaminen saattoivat vaikuttaa
ratkaisevasti ty6kyvyttdmyysar-
vosteluun. Samaan aikaan alet-
tiin myos tarkastella nii6 sosi-
aalisia olosuhteita, joissa vakuu-
tettu eliii, Sundberg kertoo ja
jatkaa.

- Viimeisintii kehitysvaihetta
edustaa yksilollinen varhaiseHke,
jonka pitiiisi olla synteesi 6henas-
tiselle kehitykselle. Olemmeko
tiissii oruristuneet, sen saa tule-
vaisuus osoittaa. Joskus jii kui-
tenkin miettimdin, olemmeko
uutta elikemuotoa kehitties-
sdmme unohtaneet ne "hyviit
periaatteet", jotka olimme aikai-
semmin omaksuneet.

- Yksilollisen varhaiselikkeen
kohdalla voidaan vielii todeta,
ettii tuki- ja liikuntaelinten sai-
raudet ovat tulleet erityisesti
"muotiin". Pidetiin kunniak-
kaampana saada eliketli kipein
seliin kuin psyykkisen vaivan
takia. Samalla jeteteen psyykki-
nen puoli ja ehki my6s sosi-
aalinen puoli vihemmille mai-
ninnalle, Sundberg toteaaja ky-
syy. - Ollaanko ikiiiinkuin siir-
rytty taaksepiiin kehityksessi?

Tyti el i kej irj este I m i n
synty oli kiireisti aikaa
Ttmin vuosisadan keskivaiheil-
la elettiin sosiaalivakuutuksessa
erlinlaista murroskautta. Alet-
tiin vaatia aikaisempaa tehok-
kaampaa sosiaaliturvaa. Muun
muassa eliketurva oli miiiiriitt?ivii
kunkin yksilollisten tyoansioiden
ja ansainta-ajan mukaan. Ruot-
sissa aloitettiin 5O-luvun alussa
uuden tyoeliikevakuutuksen,
ATP-jirjestelmiin, valmistelu.
Meilli fil.tohtori Teivo Pentikii-
sen johdolla toimiva valtion
komitea laati ehdotuksen ty6nte-
kijnin elikelaiksi. Kesiillii 1961
eduskunta hyviiksyi lakiehdotuk-
sen. Yksityiskohtaiseen suun-
nitteluun piistiin, kun Eliiketur-
vakeskus aloitti toimintansa
5.10.1961.

- Minulle suotiin hnnia olla tiss'j
mukana heti alusta. Se oli kii-
reisti aikaa. Oli suuri miiiirii
erilaisia tyoryhmid, joiden piti
lyhyessii ajassa edeti aivan
"neitseellisid polkuja" pitkin,
muistelee Sundberg ja jatkaa.

- Suunnittelun johdossa, koordi-
naatioryhmin puheenjohtajana
toimi tri Pentikiinen. Ryhmddn
osallistuivat ETK:n toimi-
tusjohtajan Tauno Jylhin [snksi
tyomarkkinaj irjestojen edusta-
jat, kuten jlrjestosihteeri Uuno
Hiironen SAK:sta ja johtaja
Tapani Virkkunen STK:sta.
Mukana olivat my6s Salaman
toimitusjohtaja J. E. Miintyli ja
Eliike-Varman toimitusjohtaja
C. G. Aminoff. Suunnittelu-
ty6ssii oli mukana myos muita
tyomarkkinaj iirjestoj en j a vakuu-
tusalan parhaita asiantuntijoita.

- Elettiin "suurta aikaa". Kaikki
puhalsivat yhteen hiileen. Tie-
simme, etti vain yhteiselli pon-
nistuksella voisimme saavuttaa
pii5mliiirimme, tyoelikejirjes-
telmiin toimintakelpoiseksi saat-
tamisen, ennen kuin lakr 1.7.1962
astui voimaan.
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TEL.INDEKSIN
LEIKKAAMINEN

Lehtitietojen mukaan vuoden
1992 budjetin kisittelyn alku-
vaiheessa on edelleenkin vireil-
lii hanke jiittiii vuoden 1992
indeksitarkistukset antamatta.
Poisjiiivl tarkistus leikattaisiin
pysyviisti my6hemmistiikin TEL-
indeksin pisteluvuista. Ty6el2i-
keturvan kannalta pysyvii indek-
sileikkaus merkitsisi niin vaka-
via piirteitii, etti asiaa on syyti
tarkastella yksityiskohtaisem-
min. Seuraavassa on rajoituttu
TEL-indeksiin.

Indeksileikkausten toteuttamis-
kaavailut l?ihtevlt tiettiiviisti sii-
tii ajatulsesta, ett,d my6s eliikeliiis-
ten tulisi osallistua kustarmusta-
son hillitsemiseen. Jos jokin laaja-
alainen yhteiskuntasopimus syn-
tyy, on elSkkeensaajien muka-
naolo luonnollista. Tiistii ei kui-
tenkaan automaattisesti seuraa,
ettii elikeliiisten tulisi osallistua
paljon puhuttuihin taloustalkoi-
siin juuri indeksiturvan kautta.
Yksi keino sekin on.

lndeksileikkauksissa on tehtave
selvi ero pysyviin leikkauksenja miiiiriiaikaisen leikkauksen
viiliIn.

Pysyviin leikkauksen
vaikutukset
TEl-indeksi seuraa automaatti-
sesti palkkojen ja hintojen muu-
tosta woden viiveellii. Tiimiin
vuoksi mahdollisen yhteiskun-
tasopimuksen perusteella vuon-
na l992ja sen jiilkeen syntyvdt
vaikutukset palkka- ja hintake-
hityksessi niikyvdt automaatti-
sesti TELindelsisse vuonna 1993
ja sen jilkeen. Tiimiin pliiille tulisi
vuodelta 1992 periytyvii leik-
kaus, miki merkitsisi kaksinker-
taista leikkausta.

sussa oleviin TEL-indeksisidon-
naisiin eliikkeisiin, joita ovat ty6-
ja virkasuhde-elikkeet, yrittiijien
elikkeet seki sotilasvamma-, lii-
kenne- ja tapaturmavakuutusla-
kien mukaiset eldkkeet.

My6hemmin alkavissa elikkeis-
si vaikutus riippuisi siiti, minkd
lain mukaisesta elikkeesti on
kysymys. LEL-, MYEL-, YEL-
ja TaEl-eliikkeissd muutos vai-
kuttaisi kaikkiin vuosina 1962-
1991 ansaittuihin eliikkeisiin sekii
TEl{yyppisten elikkeiden va-
paakirjoihin. Muutos ei vaikut-
taisi lainkaan sellaisiin TEL-,
VEL- tai KVTEl-palvelussuh-
teisiin perustuviin elikkeisiin,
jotka paettyvat aikaisintaan vuon-
na 1995. Lopputulos olisi sattu-
manvarainen.

Asetelmasta 1 ilmenee elikeme-
en siiisto vuonna 1992

Vaikutus jatkuu pitkiille 2000-
luvulle. Esimerkiksi vuoteen 2010
mennessd arvioitu absoluuttinen
vaikutus on vihentynyt vain
vajaalla 15 prosentilla.

Julkisen talouden bruttomii2iriii-
nen siiisto olisi eliikkeiden osal-
ta vajaat 800 miljoonaa mark-
kaa. Verotulot vihenisivit kui-

Vuodenvaihteessa leikkaus kos- tenkin 600 - 700 miljoonaa
kisi noin 1 020 000 TEl-indek- markkaa vastaten 25-30 prosen-
sisidonnaistael2ikettiisaavaa. tin marginaaliveroa. Nettovai-

kutus julkisen talouden menoi-
Muutos vaikuttaisi kaikkiin mak- hin jnisi viihiiiseksi. Jos margi-

Vuoden lggzTEL'indek-
sitarkistuksesta ehdote-
taan luovuttavaksi pysy-
viisti. Menettely leikkaisi
elikkeitii kaksinkertaises-
ti ja kohdistuisi el5kkei-
siin hyvin sattumanvarai-
sesti.

1

1. Sdiisttivuonna I
eri lakien osaha

TEL, LEL, TAEL,
MYEL, YEL
Valti,o
Kunnat
Muut
Ty6elil<keet yhteensi

Solita-, ym.el?ikkeet

2,13

0,19

2,32

Mrdmk

MEL
I0,2

o,47
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naaliefekti on suurempi kuin 30
prosenttia, julkistalouden netto-
kustannukset voivat jopa kas-

Yksityisen elinkeinosektorin
eldkekustannukset kevenisivit.
Indeksileikkaus vihentid TEL:n
ja LEL:n osalta yhteisesti kus-
tannettavia eliikkeitii ja se mer-
kitsee, ettd ldhivuosina menot
vdhenevdt 0,7 prosenttia palkoista
laskettuna. Jos vuonna 1992to-
teutuu esitetty 2-2,5 prosentin
TEl-maksun alennus, indeksi-
leikkaus keventiisi tyoeliikemak-
sun alentamisen luoksi kiristyviin
rahoitustilannetta.

Periaatteellisia
niktikohtia
TEL-indeksitarkistukset ovat
tyoelikkeensaajien perustarkis-
tusjdrjestelmd, jonka avulla
eliikkeiden taso sdilytetiin suh-
teessa hintojen ja palkkojen
nousuun. Niiin ollen indeksin
tdysimiirdinen leikkaaminen
olisi selvipiirteinen eldketason
alennus, jonka miiri nykyisten
arvioiden mukaan olisi 5,3 pro-
senttia.

Ilman indeksitarkistuksia eliikkei-
den tosiasiallinen taso nopeasti
raunioi tuisi. Eliketurvakeskuk-
sessa laskettiin, paljonko elik-
keisti leikkautuisi, jos maksus-
sa olevia eliikkeitii ja vapaakir-
joja ei lainkaan korjattaisi in-
deksilln. Laskenta perustui 4
prosentin inflaatioon ja 1,5 pro-
sentin reaalikaswun. LEL:ssd
leikkaus olisi kaksi kolmasosaa
ja TEL:ssii puolet.

Ndmi tulokset selkeisti osoitta-
vat, ettd eldkkeen toinen puoli-
kas muodostuu indeksiturvasta.
Esimerkiksi vanhuuseldkkeissi
indeksiturvan merkitys on
vieliikin suurempi.

TEl-indeksitarkistuksen periaat-

teista sovittiin vuoden 1974
keskitetyn TUPO-ratkaisun so-
siaalipoliittisessa osassa. Yksi-
tyiskohdat valmisti Eliikeindek-
sikomitea ja muutoksen lopulli-
sen sisillon hyviiksyi eduskun-
ta. tndeksi perustuu siten kak-
sinkertaiseen yhteiskuntaso-
pimukseen sen ohella, etti muu-
toinkin ty6eliikkeet yleisesti
katsotaan palkaksi.

Tyoeliikkeet ovat kiistatta vasti-
ketta tehdystii tyosti ja seuraus-
ta yksittiisen tyontekijdn tai
toimihenkil6n tyonantajansa
kanssa tekemdsti tyosopimuk-
sesta. Esitetty 5,3 prosentin
pysyvi leikkaus merkitsee esi-
merkiksi 60-vuotiaalle, 3000
markan lqukausielikettii saaneel-
le LEl{yontekijnle pidomitet-
tuna 28 000 markan vihennysti.
Summa ei ole pieni.

Sama vaikutus saataisiin, jos 40
vuoden ty6urasta eliketti miiiirat-
tiiessi jitettdisiin yli kaksi vuot-
ta huomiotta.

Esitetty elikkeiden leikkaus tu-
lisi voimaan ldhes varoituksetta
ilman lihes mink?iinlaista voi-
maantuloaikaa.

Edellii on vain muutamia piir-
teite, jotka jo osoittavat, kuinka
olennaisiin kysymyksiin tor-
mdtdtn, jos leikkaus olisi py-
syvd.

Miiriaikainen
indeksileikkaus
Kun mahdollisen yhteiskuntaso-
pimuksen vaikutukset nikyvdt
TEl-indeksissi automaattisesti,
joskin Yuoden viiveelli, on vah-
voja perusteita sille, etti TEL-
indeksiin ei lainkaan puututtai-
sl.

Jos kuitenkin pniidytiinn siihen,
etti indeksitarkistusten muutta-
minen olisi sopiva keino elii-
keliiisten osallistumiseksi "talous-

talkoisiin", olisi
viilttimitti rajattava
seksi.

toimenpide
miiiiriiaikai-

TEl-indeksi vahvistetaan edel-
lisvuoden palkkojen ja hintojen
keskimiiriisen kasvun mukai-
sesti. Tisti syntyy TEL-indek-
silukuun viivetti, minki vuoksi
jonakin vuonna indeksitarkistuk-
set voivat olla ylilikiarvoisia ja
joskus taas alalikiarvoisia ver-
rattuna ajankohdan kehitykseen.
Juuri nyt yleisesti arvellaan, etti
vuoden 1992 indeksitarkistus olisi
yliilikiarvoinen. Esimerkiksi
vuonna 1979 eroa oli toiseen
suuntaan jopa 5 prosenttiyksik-
koa.

Ensi vuoden TEl-indeksitarkis-
tus on arviolta 5,6 prosenttia.
Jos palkkojen ja hintojen kes-
kimiiiriiinen kehitys kolmanteen
neljdnnekseen 1992 mennessi
selviisti alittaa timin mddrin,
on harkittavissa, pitdisiko tiimii
ero kokonaan jiittiiii maksamatta
vuonna 1992.

Viiveen vaikutuksen poistami-
nen on katsottavissa tarkistus-
toimenpiteeksi, jolla ei kajottai-
si elikkeen tasoon.

Juuri nyt vaihtoehdon tarkastelu
jid teoreettiseksi, koska varmuut-
ta ei liene edes siiti, jniiko pal-
koissa ja hinnoissa vuoden 1992
aikana tapahtuva kehitys todel-
lizuudessa alle 5,6 prosentin tason.

Tdssi tilanteessa voitaisiin har-
kita menettelyi, jonka avulla osa
woden 1992 indeksitarkistuk-
sesta siirrettdisiin my6hemmin
maksettavaksi. Myos tiillainen
toimenpide on tulkittavissa muu-
tokseksi, joka ei ainakaan olen-
naisesti kajoa eliikkeen tasoon.
Menettelyn kustannustasoa
vihentivi vaikutus olisi ilmei-
sesti kuitenkin llhes merkityk-
seton. Hallinnon kannalta me-
nettely olisi hyvin epiimiellyttiivii.

MARKKU
II/{I\ININIEN

Elciketurvakeskuksen
suunnittelujohtaja

Jos ensi woden indeksitarkistus
jdtettdisiin kokonaan tekemittd,
mutta palautettaisiin indeksita-
so ja my6s maksussa oleva elike
vuonna 1993 nykylain edel-
lyttiimiille tasolle, olisi kyseessi
my6s miiriaikaisesti vaikutta-
va toimenpide, jolla tosin sel-
keiisti kajottaisiin luvattuihin
etuihin. Siiiistot vuonna 1992
olisivat samat kuin pysyvissd
ratkaisussa. Myohemmin siiiist6jd
ei siis syntyisi.

Kuinka eteenpiiin?
Rationaalisinta olisi odottaa, syn-
tyyko syksyn kuluessa sellainen
yhteiskuntasopimus, joka edel-
lyttiiisi eliketulojen todellista
leikkaamista vuonna 1992. Kun
nykyinen TEl-indeksi sovittiin
vuoden 1974 keskitetyssi
TUPO:ssa, olisi johdonmukais-
ta, etti myos sen heikennykset
sovitaan vastaavasti.

Indeksiturva on todellista elike-
turvaa. Timin vuoksi TEL-in-
deksin heikennykset olisi aihet-
ta sidtil eduskunnassa vaikeu-
tetussa lainsnndiintdjirjestykses-
si. Till6in syntyisi uusi kaksin-
kertainen yhteiskuntasopimus,
joka eliketurvan kannalta olisi
toteutettu korrektilla tavalla.
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Lokakuun alusta uudis-
tui kuntoutus valtakun-
nassa. Nyt avautuu pa-
rempia mahdollisuuksia
mytis tytielfikekuntoutuk-
selle.

Uuden sfi inntisttin odote-
taan helpottavan ja akti-
voivan toimintaa. Tirkein
apukeino on kuntoutus-
raha, joka eliketti panem-
min turvaa tytintekijiin ta-
Ioutta. Mytis yhteistytisti
haetaan uutta pontta usein
vaikeahoitoisiin kuntou-
tuksen tilanteisiin.

Kuntoutustoimia on meillii alet-
tu harkita yleensi vasta sitten,
kun vakuutettu on jo siirtymissd
tai siirtynyt elikkeelle. Ajatte-
lutapa meiti vanhemmissa sosi-
aalivakuutusmaissa on ollut toi-
nen: ensin ehkiiistiiin sairauk-
sia, sitten kuntoutetaan tyonte-
kija tyokykfiseksi ja vasta vii-
meisend keinona myonnetdin
eldke.

Uusi lainsidddnto asettelee asiat
meillekin jiirkeviimpiin jiirjes-
tykseen.

Pakettia
rakennettiin kauan
Kuntoutusuudistuksen juuret
ulottuvat vuoteen 1966, jolloin
kuntoutuskomitea antoi mietin-
tonsi. Sen jiilkeen on asiaa sel-
vitellyt montakin eri komiteaa,
mutta viimeisen sysdyksen an-
toi Kallion tulopoliittinen koko-
naisratkaisu.

Uudistusta on siis rakennettu
pitkiiiin. Tiimii ei ole mitenkidn

oo
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ihmeellisti, koska mukana on
niin monta eri tahoa ja intressii.
Lopputulos on kuitenkin tasa-
painoinen, yhteisty6tii korosta-
va.

Myohdstyneeniikin lakipaketti on
tervetullut. Liian varhaiselle eliik-
keelle hakeutumiselle tarvitaan
pidiikkeitii. Oikea-aikainen kun-
toutus on yksi niistii toimista,
joilla ty6ntekijiit ja yrittij?it saa-
daan pysymidn mukana ty6elii-
missi.

Tytielfi kesifl nntiksisti
puitteet
Tyoelikkeen tarkennetut kuntou-
tussiinn6kset on pelkistetty
minimiin. Toiminnan perusta on
tarkoituksenmukaisuus, jota ei
tarvitse rajata tarkoilla siiiiruroil-
la.

Myos Eliiketurvakeskuksen ja
Tydeliikelaitosten liiton ohjeet
korostavat yksil6kohtaista har-
kintaa.

Kuntoutusmdiritelmimme on
yleispiirteinen. Joustawudessaan
se antaa jiirjestelmiille mahdol-
Iisuuden kehittyn omintakeises-
ti. Tiissii mielessd voimmemyos
seurata, mitii tapahtuu run-
saammin kuntoutusperinnetti
omaavissa jirjestelmissi, kuten
tapaturma- ja liikennevakuutuk-
sessa.

On syytii tiiltiikin kannalta ko-
rostaa kolmen jiirjestelmiin yh-
teistyotii Vakuutusalan Kuntout-
tamiskeskuksessa.

Joku on ihmetellyt siti, ettl tyo-
eliikejiirjestelmiin kuntoutus-
piiiitoksestii ei voi valittaa. Ko-
vin suurta kdytinnon merkitysti
ei valitusoikeudella ole. Tosin
muutoksenhaun takaavissa jir-
jestelmissl osa valituksista on
koskenut oikeusturvan karuralta
olennaista kysymystii: onko va-
littajalla oikeus sellaiseen am-
matilliseen koulutukseen, miti
hin haluaa.

Kuntoutusraha
turvaa talouden
Kuntoutusraha lasketaan tarkko-
jen siiiintojen mukaan eliike lih-
tokohtana. Miiiiriiytymistapa on
yksinkertaisempi kuin Kansan-
eldkelaitoksen maksaman kun-

toutusrahan, joka syntyy piiivira-
hapohjalta lukuisten vertailujen
tuloksena.

Kuntoutusrahan taso ylittee aina
tyokyvytt6myyseliikkeen m65-
rin. Nliin motivoidaan tyonte-
kijiii elikkeen asemesta kuntou-
tukseen. Ansionmenetyskorvaus
on nyt lihempiine Ciyttii koryaus-
ta. Tyoeliikekuntoutujan ei enii
tarvitse kadehtia paremman
korvaustason j iirjestelmiin kuu-
luvia tovereitaan.

Odotus- ja loma-ajoilta makset-
tava harkinnanvarainen kuntou-
tusraha antaa elikelaitokselle
mahdollisuuden joustaa kuntou-
tujan yksilollisten olosuhteiden
mukaan. Tyollistiimisti tukee
puolestaan kuntoutusawstus,
joka voidaan sopeuttaa uuteen
tilanteeseen.

Tytinjako ei ole
ongelma
Yhdeltii kohdalta ovat tyonjaon
pelisii?innot vakuutuslaitoksille
selvit: liikenne- ja tapaturma-
vakuutuksen kuntoutus on ensi-
sijaista tyoeHk{<een ja Kelan hrn-
toutukseen nlhden.

Tyoeliikkeen ja Kelan toimival-
lan jakoa ei ole tarkkaan mdlri-
telty, jolloin kiiyt[nto jatkuu
varnaan entiseni. Asian hoitaa
jdrjestelmi, joka on ehtinyt ot-
taa vakuutetun kuntoutukseen-
sa.

Osalle Kelan kuntoutusasiakkais-
ta on taattu subjektiivinen oi-
keus kuntoutukseen muutoksen-
hakumahdollisuuksineen. Ndh-
tiiviiksi jiiii, heijastuuko timi
seikka jotenkin toimivalta-asi-
oihin.

Kuntoutujia riittiiii
toki kaikille
Tyoeliikejnrjestelmi ei ole aktii
visesti mukana asiakaspalvelun
yhteisty6ti toteuttavassa orga-
nisaatiossa. Sen pidpaino onkin
toimia paikallistasolla ty<i-, so-
siaali-, terveys- ja opetushallin-
non seki Kelan yhteistyoelime-
ni.

Elikkeenhakijan
kuntoutus selvitetiin
Jiirjestelmdn vastuu lisliintyy ti-
lanteissa, joissa haetaan tyoky-

vyttomyyseliketti. Ratkaisevan
laitoksen on varmistettava kun-
toutusmahdollisuudet. Timi
velvoite on rinnakkaisena tyo-
eliikelaitoksella ja Kelalla.

Velvoitetta ei vihenni se, etti
paikallistoimiston on pitiinyt sel-
vittee kuntoutustilanne, kun pni-
viraha on jatkunut 60 piiiviiii.
Monet tapaukset ohittavat tdmin
portin. Eliikehakemusta ei aina
edelli piiiviiraha tai piivdrahan
hakee tyonantaja vasta jiilki-
kiteen, kun 60 piiviiii on jo ku-
lunut.

On mahdollista, ettl kuntoutus-
selvittely pidentiiii kiisittelyaikaa.
Toisaalta jo selvittely voi oikeut-
taa kuntoutusrahaan.

Jos ellkehakemus hylltiin, ei
hakijaa nytkeen jatetii heitteille.
Hinet saatetaan ohjata kuntou-
thgu" tai muiden palvelujen
Pllrlrn.
Tdrkeiitd on, etti tyoeliikejiirjes-
telmii ja Kela eivit toimi piiiil-
lekkiiin tai ristiin eliketilanteis-
sa. Timi varmistetaan tietolii-
kenteen avulla.

Kuntoutus kannattaa
Kuntoutuksen liihtokohta on kun-
toutujan oma etu: pitiiii hinet
aktiivina, mieluimmin tyoelii-
missi. Kuntoutus kannattaa ku-
itenkin myos jiirjestelmiille.

Kuntoutuslakipaketin perusteluis-
sa todetaan, ettd kuntoutuskulut
siiistetlin, jos ty6kyvytt6myy-
den alkamista voidaan my6hentzii
keskimeerin 34 kuukaudella. Va-
kuutusalan Kuntouttamiskeskus
on selvittinyt, etti kymmenen
henkilon ty6llistiiminen kuntout-
tamalla maksoi yhtii paljon kuin
vuodessa olisi mennyt saman jou-
kon elikkeisiin.

Kuntouttamiskeskus on saanut
tyoeliikelaitoksilta 150-200 kun-
toutustoimeksiantoa wodessa.
N?iisti vain osassa piiiistiiiin
kiytiinnon toimiin. Vaikka lai-
toksilla on omaakin kuntoutus-
ta, on toiminnassa varmaan te-
hostamisen varaa.

Tytieliikkeelli on
oma osaamisalueensa
Tyoeliikejnrjestelml osallistuu
vain ammatilliseen kuntoutuk-
seen. Kuntoutusta harkitaan
monesti vasta sitten kun tyonte-
kijii on hakeutumassa elikkeelle
tai kun hin on jo liian vanha.

Tytieliikejnrjestelmin on edel-
leenkin hoidettava nimi asiak-
kaansa. Lain edellyttimi eldke-
tapausten selvittelyvelvoite li-
sii varmasti tapausten lukua.

Tiimiin asiakasryhmin palvelu
vaatii erityisosaamista, jota on
varsinkin Vakuutusalan Kuntout-
tamiskeskuksessa. Siti on yh-
dessd kehitettivi. Kysymys on
my6s palveluasenteen muutta-
misesta; kuntoutuja ei ole endd
toimenpiteiden kohde vaan nii-
den keskus: subjekti.

Toinen ty6elnkejiirjestelmin
hmtoutuksen painopiste voisi olla
niin sanottu varhaiskuntoutus.
Meneilldiin on kokeilu, josta on
yleensi saatu my6nteisii koke-
muksia.

Tyoeliikelaitoksilla on kiinted
kosketus tyonantajiin ja tydelii-
mlin yleensa. TatI kautta voi-
daan riittivin ajoissa l6ytiiii
tyontekij?iryhmiii, jotka saatta-
vat ennen aikojaan tulla tyoky-
vytt6miksi.

Piivastuu on luonnollisesti tyo-
paikkaterveydenhuollolla ja
tyoturvallisuuden organisaatiol-
la. Tyoeliikelaitoksella voisi kui-
tenkin niissi asioissa olla he-
riittiijiin ja aktivoijan osa. Ti-
mdn osan merkitys korostuu, kun
on kysymys pienistii tydpaikoista
tai yrittiijistii.

Uudet tydeliikesldnn6kset mah-
dollistavat my6s ennakkoehkiii-
sevdn toiminnan.

SEPPO
PIETILAINEN
Ekiketurvakeskuksen

lainopillisena
johtajana toimiva
varatoimitusjohtaja
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KUNTOUTUKSEN
UUSI AIKA?

Kuntoutuksessa on tfihin
asti nyhritty pienten
erityiskysymysten
panssa.
Saadaanko nyt
muutos aikaan?
Ltiytyykti kuntoutukselle
siti tukea, jota Iuvattiin,
kun uudistuksen
tielle kihdettiin.
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Kuntoutuksen lyhyehko noin 50
vuoden mittainen historia Suo-
messa voidaan jakaa kahteen 25
vuoden jaksoon. Kuntoutus laa-
jassa mitassa aloitettiin talviso-
dan aiheuttamien kuntoutustar-
peiden takia. Invalidisii2ition
rakennusty6t kiiynnistyivit
1.4.194I ja ensimmiisten hal-
lirurollisten ongelmien ratkaisut
loivat perustan my6s yleisen
vammaishuollon ja kuntoutuk-
sen kehittdmiselle.

Suomalaiseen malliin kuuluu
yksityisten kuntoutuspalvelujen
kiiytto julkisten palvelujen tiiy-
Ccnnykseni. Suomalaisilla kun-
toutusjirjestelmillii ei ole omia
kuntoutuslaitoksia, vaan ne kes-
kittyviit kuntoutuksen ohjauk-
seen, jirjestdmiseen ja rahoituk-
seen.

Kuntoutuksen ensimmiinen suuri
kasvuvaihe ajoittui 1960luwn
puoliviiliin ty6eliikejiirjestelmin
ja sairausvakuutuksen siiiitiimi-
sen aikoihin. Silloin my6s saa-
tiin lait tapaturma- ja liikenne-
vakuutuksen kuntoutuksesta,
perustettiin Vakuutusalan Kun-
touttamiskeskus ja Kelan kun-
toutusosasto sekii pohjustettiin
wosina 1963-66 kuntoutusko-
mitean mietinn6ssd ne ideat,
joiden kimpussa on pari viimeis-
ti vuosikymmentd puurrettu.

Lainsiidinntin ja
hallinnon uudistus
hidasta
Kuntoutuksen lains?iddiiruron ja
hallinnon uudistus on ollut ylllt-
tivin hidasta varmaankin siksi,
ettii yhtiiiltii tyoelimin vaati-
mukset ovat muuttuneet niin
huimaa vauhtia ettei kuntoutus
ole pysynyt perissi ja toisaalta
sosiaali- ja terveydenhuollon ja
koulutuspalvelujen kehitys on
ollut niin laajaa, etti kuntoutus
on tuntunut jotenkin pikkusei-
kalta niiden riruralla. Kuntoutus
on kehitellyt omia erityispalvelu-
jaan kaikessa hiljaisuudessa.

Kuntoutus on joutunut nyhriiii-
mddn pienten, joskin tiirkeiden
erityiskysymysten kanssa. Kun-
toutusta on yleensi eriytetty
omaksi jiirjestelmikseen, vaik-
ka onkin tunnustettu, etti fir-
keiimpiiii kuin erityiset kuntou-

tuspalvelut on se, ette yhteis-
kunnassa, sen kaikilla portailla
ajatellaan kuntoutusmielisesti ja
ollaan valmiina tukemaan sel-
laista ihmisti, joka haluaa muu-
toksia pelkidmitti siilyttlii riip-
pumattomuutensa ja ty6lcykynsii
mahdollisimman pitkiiiin.

1990luvun alussa olemme saa-
puneet uuden ajan kynnykselle
epivarmoina loytyykti kuntou-
tukselle sittenkiiin sitii tukea, jota
luvattiin, kun uudistukseen noin
pari vuotta sitten liihdettiin. Uudet
lait siiiidettiin jo viime woden
puolella, mutta asetusten kanssa
on ollut pahaenteistii kitinea
alkusyksyyn asti.

Uudistuksen
piiiiteemat
Kuntoutusuudistuksen lainsiii-
diinnon yksityiskohdista voi lukea
selostuksia niihin aikoihin pal-
jon. Siksi riittinee, ettii poimi-
taan esiin uudistuksen kokonais-
idea ja sen toteutuksen piiilin-
jat.

Uudistuksen valmisteluvaihees-
sa painotettiin paljon siti, etti
kuntoutusjirjestelmissii on se-
kavuutta, epijohdonmukaisuut-
ta, piilllekkiiisyytti, viiliinputo-
amistilanteita, toimeentulon epd-
varmuutta, kiynnistymisen hi-
tautta ja yhteistyon puutetta. Lisla
on pitkii ja epimiellyttiivli.

Kuntoutusjlrjestelmiiii koskevan
arvion piitevyydestii oli jonkin
verran keskustelua, mutta vuo-
ropuhelu uudistuksen kannatta-
jien ja vastustajien velilln jiii
viihiiiseksi, koska tutkimustulok-
sia asiasta ei ollut silloin eiki ole
nyt. Parantamisen varaa toki var-
masti aina on, joten uudistuksel-
la on oikeutuksensa.

Edelln mainitut uudistuksen
perustelut liittyvet kaikki kiiytiin-
non menettelyihin. Kouraantun-
tuvampaakin perustelua esitet-
tiin. Vielii vuosi sitten puhuttiin
paljon ty6voimapulasta ja eliikoi-
tymisen ehkiisemisestii. Kuntou-
tus nihtiin parhaana ratkaisuna
noin kymmenen vuoden piissi
uhkaavaan suurten ikiiluokkien
eliikkeelle siirtymiseen. Jos eliik-
keelle siiitymista voitaisiin vii-
vyttiiii kahdella vuodella, niin
laskeskeltiin, siisto pelastaisi
tyoelakejarjestelmiin vakavam-
milta rahoitusongelmilta.

Toisen kerran tulopoliittisen
sopimuksen yhteydess?i nostet-
tiin kuntoutus omaksi kohdak-
seen. Tiilli kertaa, toisin kuin
1970-luvun alkupuolella, tuli
myos tulosta. Juuri tnhnn kyt-
kentiiiin vetoamalla hallitus vei
uudistuksen lipi.

Kuntoutuksen lakipaketti sisiil-
tiii kolme tavoitetta. Ensimmiii-
seksi, kuntoutuksen taloudelli-
nen motivaatioperusta tulisi

panna kuntoon. Tiitii varten sdi-
detiiiin kuntoutusrahasta omassa
erityisessi kuntoutusrahalaissa
(611/91) ja tyoeliikelakien sopi-
vissa pykiilissii.

Toiseksi, jiirjestelmien keskiniiis-
ta yhteistyoti parannetaan kai-
killa tasoilla asiakasty6sti val-
takunnan tason kokonaisuunnit-
teluun asti. Timi saadaan ai-
kaan lailla kuntoutuksen asia-
kaspalveluyhteisty6std (6O4l9L).

Kolmanneksi, kuntoutuksen pal-
velujen saata\ruutta kehitetiiiin.
Tdssd tarkoituksessa Kelalle
annetaan tehtevaksi tutkia pi-
tempidn sairastavien henkiloi-
den kuntoutustarve ja -mahdol-
lisuudet, kaikille eliikejiirjes-
telmille kehotus tutkia ensin kun-
toutusvaihtoehto ennen kuin
tyokyvytt6myyseliike my6nne-
tldn, monille muille kuntoutuk-
sen kanssa tekemisiin joutuville
jiirjestelmille tehtavaksi lisata
ohjausta ja neuvontaa niille asiak-
kaille, jotka saattavat hyotyii
kuntoutuksesta.

Kuntoutuspalvelujen saatavuu-
teen vaikuttavat myos uudet
siiiid6kset Kelan ja terveyden-
huollon kuntoutusvastuun j?irjes-
telyisti vaikeavammaisten ld5-
kinniillisess?i kuntoutuksessa ja
tapaturma- ja liikennevakuutus-
kuntoutuksen uudenaikaistami-
nen ja laajentaminen sosiaalisen
kuntoutuksen suuntaan.
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Suosiiko lama
kuntoutusta?
Hyvin usein kuulee sanottavan,
etti kuntoutusta ei tarvita sil-
loin, kun terveillikiiiin ei ole t6iti.
Tihdn yleiseen viitteeseen sisil-
tyy ensiksikin paha viidrinkdsi-
tys. Kuntoutus ei ole sairaanhoi-
toa, joten kuntoutuksen tarpees-
sa oleva ei varsinaisesti ole sai-
ras. Hinelli on vaikeuksia tyos-
sd suoriutumisensa kanssa, jos
puhutaan nyt vain tytikykye
ylliipitiiviistii kuntoutuksesta ja
jatedan muut tavoitteet siwun.

Asianmukaisesti kuntoutettu hen-
kilo on terve tai sairas niin kuin
meisld jokaisella saattaa olla jokin
sairaus, joka ei haittaa teke-
mdimme tyoti.

Voi hyvin kuvitella, etti silloin
kun tuotannosta riittaa yflin kyl-
lin laskettua aikaisemmin aloi-
tettujen el?ikkeiden maksuun,
kuntoutuskin ndhdiiiin turhanai-
kaisena yritykseni. Kukapa eh-
doin tahdoin haluaisi ikiinty-
essidn ponnistella nopeasti
muuttuvassa ja kiireisessi ty6s-
si, jos lihes saman toimeentu-
lon tason voi saada eliikkeellii-
kin. Varhaiselikel6iset ovat
osaansa tyytyviisid, vaikka hei-
tikin vaivaavat monet sairaudet
ja kirut.

Kun yksittiiinen ihminen pun-
nitsee vastakkain yhdeltii puo-
len hankkimansa elikkeen ja va-
paa-ajanviettomahdollisuudet ja
toisaalta kuntoutuksen jiilkeisen
tyon entisessi tai uudessa tyoss5,
tiinii piiiviinii hin useimmiten
valitsee edellisen. Hdn ei usko
kuntoutukseen eiki pidii sen
tuloksia tavoittelemisen arvoi-
sina. Kuntoutus kyll6 kelpaa
ikiiiinkuin kaupan piiillisiksi sen
jilkeen, kun elikeasia on rat-
kerurut puoleen tai toiseen taik-
ka, kun eldke ei ole mitenkliin
olennainen asia.

Kuntoutuksen vaikein ongelma
niiyttiiii olevan juuri siinl koh-
dassa, missi sen pitiiisi kaikkein
tehokkaimmin toimia, tyon ja

elikkeen liitfmnkohdassa. Kun-
toutuksen uudish:s, uusi aika aset-
taa tissi kovimman haasteensa:
pystytiiiinko kuntoutus kehit-
tiimiiiin sellaiseksi niin, etld kovaa
ty6tii kymmeniii wosia tehnyt
ihminen valitsee kuntoutuksen
elikkeen sijasta. Mitii tiillainen
kuntoutus oikein on?

Kiytintti ratkaisee asian
Kuntoutuksen tehtiiv?it eivit lopu
koskaan. Linsimainen teollinen
yhteiskunta niiyttiii edellyttiviin
vankkaa psykofyysisti osallis-
tumista yhteisen hyvinvoirurin
eteen meilti kaikilta. Ruumiiltaja sielulta vaaditaan yhe
enemmin. Kuntoutuksen tehta-
vini on tukea niiti ihmisii, jot-
ka joutuvat liihelle suoriutumis-
kyvyn alareunaa. Kuntoutuksen
on etsitteve keinot, joilla syrjey-
tyminen tytistii ja muusta yh-
teisollisesti eliimiistl estetiin.

Euroopan yhteiso muun muassa
on aivan tini kesinl luornostel-
lut siinnostoii niisti erityistoi-
mista, joita on kehitettivli ylei-
sen sosiaalipolitiikan keinovali-
koiman lisiiksi sosiaalisen syrjiiy-
tymisen estimiseksi. Tyoeliimii
on yksi keskeinen osallistumi-
sen areena. Kuntoutus painottaa
tyohon osallistumista, mutta
havaitsee yh?i laajempia kytken-
t6jii myds ty6eliimiin ulkopuo-
lella. Keskeisti kuntoutuksessa
kuitenkin on sen tavoite estii
ns. marginalisoitumista, syrjiiy-
tymisti. Joten kyll?i kuntoutuk-
sella tehtevie riittiiii.

Ongelmana ei olekaan kuntou-
tus periaatteessa vaan kiytiinnos-
si. Ne kuntoutuspalvelut, jotka
eiviit pysty muuttumaan tytielii-
min muutosten ja kuntoutuksen
haasteiden mukana, tulevat
kiiytttikelvottomiksi. Vaikka
kuntoutuksen idea elii, niin
palvelut voivat kuolla, jos ne
eivit uusiinnu. Kuntoutuksen
keinojen on osuttava maaliinsa,
niihin syrjiytymisen mekanis-
meihin, jotka ovat olennaisia tille
piiiviille ja huomiselle.

Kuntoutuspalvelut ovat Suomes-
sa olleet suurelta osin yksityisiii.
Niilln ei pitiisi olla mitiiiin julki-
sen byrokratian painolastia.
Uskallusta liihtei omille teilleen,
tehokkaiden kuntoutusideoiden
kehittelyyn, puuttuu monelta.
Laitokset ja ammattilaiset vil-
kuilevat byrokraatteihin. Saako
tehdi niiin, maksetaanko tim6,
onko timi kuntoutusta? Tulok-
set ratkaiskoon.

Kuntoutus yhteis-
kuntasopimuksena
Yhteiskuntasopimuksesta puhu-
taan nykyiin varmaankin yhti
paljon kuin 1700luvulla Loc-
ken, Rousseaun tai jonkunmuun
suuren filosofin aikana. Idea
sopimuksesta yhteiskururallisen
oikeudenmukaisuuden taustalla
ei ole suinkaan kuollut ajatus.
Aikamme merkittivin yhteis-
kuntafilosofi John Rawls pohtii
kirjassaan "Oikeudenmukaisuus-
teoria" laajasti sopimukseen
perustuvasta yhteiskuntamoraa-
lista.

Kuntoutukseen tillainen sopi-
muksellinen ajatusmalli sovel-
tuu erittiin hyvin. Eikii asia ole
mitenkiiiin liian korkealentoinen.
Kuntoutuksen uudessa lain-
siiiidiinnossi nimenomaan lih-
del*dn siitd, etti larntoutusta tulee
harkita elikkeen vaihtoehtona.
Tlllainen kaupankiynti sairas-
tavan tai eliketti hakevan ihmi-
sen kanssa ei voi onnistua, ellei
voida nostaa nikyviin niitii pe-
lisiiiintoji, joiden nojalla kun-
toutuja voi luottaa kuntoutuk-
seen ja sen tuloksiin. Kuntoutus-
ta ei voi toteuttaa pakolla, koska
pakko ei synnyti kuntotumisen
motivaatiota.

Kuntoutuksen uuden lainslii-
dinnon henki on luoda uskotta-
va yhteys ty6kykyvyn arvioin-
nin, tyokyvytt6myysellkkeen j a
kuntoutuksen vlilille. Jos ty6ky-
kyongelmia omaava henkilo
lihtee tiysilli kuntoutukseen,
hlnelle on loydettdvi sopiva tu-
loksellinen kuntoutusmahdolli-
suus. Jos kuntoutus ei johda tu-

lokseen, eliikejiirjestelmi taval-
laan joutuu toteamaan, ettii tydky-
vytt6myyden ehdot tdyttyvit.
Yksittiiistapauksessa tdmi ihan-
nemalli ei ehkii aina toteudu,
siini voi olla vaikeita inhimilli-
sii niiytt6kysymyksiii, mutta
lainsliiidiinn6n sis2iltiimiin hil-
jaisen sopimuksen henki on ldm6.

Liipi kuntoutuksen lakipaketin
kulkee myos ajatus kuntoutujan
osallistumisesta oman kuntou-
tuksensa suunnitteluun. Tiimii-
ki?in tehfiiva ei voi onnistua, ellei
kuntoutuksen suunnittelu tapah-
du tasavertaisena keskusteluna
ammattihenkildiden ja kuntou-
tujan kesken. Kuntoutumisen
voima voi tulla vain kuntoutu-
jasta.

Kuntoutusjiirjestelmdn sopimuk-
sellinen luonne merkitsee jatku-
vaa kuntoutuspalvelujen laadun
ja kuntoutuksen prosessin hoi-
don ja jiirjestelmien yhteistyon
kehittamiste. Vanhentuneet kei-
not eivit ole tuloksellisia eivit-
ki uskottavia. Kuntoutuslainsii-
dinn6ssi ei erityisesti osoiteta
lisivoimavaroja kuntoutukseen.
Siinii on jopa joitakin jamrttavia
siiiinnoksiii.

Kuntoutus toimii kuitenkin sel-
laisella periaatteella, etti talou-
dellisten voimavarojen merkityk-
sen pitiisi olla toissijainen.
Uskovathan kaikki kuntouttaj at,
effi kuntoutukseen sijoitettu raha
tulee moninkertaisena takaisin.
On nostettava peili kuntoutuk-
sen kasvojen eteen: hyvi kun-
toutus on aina tuloksellista ja
taloudellisesti kannattavaa.

LPO
VILKKUMAA
Kansanekikelaitoksen

toimistopdrillikkd
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KORYAUSKAYTANTO
TARKENTUI

TAPATURMA- JA LIIKBNNEYAKUUTUKSEN
KUNTOUTUKSESSA

oa aa

Kuntoutuksen tavoitteena on nyt
edistii ja tukea kuntoutujan
tyohonpaluuta ja tyossisuoriu-
tumista. Silln pyritnin myos
ehkiiisemniin ja vihentimiin tyti
ja toimintakykyyn vaikuttavia
haittoja seki parantamaan kun-
toutujan itseniiisti suoriutumis-
kykya.

Tapaturma- ja liikennevakuutuk-
sessa kuntoutus on osa korvaus-
ta, mihin vahingoittuneella on
subjektiivinen oikeus. Kuntou-
tus on my6s keino rajoittaa vam-
mautumisen tai ammattitautiin
sairastumisen seurauksena syn- Kun kuntoutus on osa tapatur-
tyvii vahingon laajuutta ja ma-jaliikennevakuutuskorvaus-
miiiiriii. Kuntoutuksen korvaa- ta, noudatetaan kuntoutulcsen
mista koskevan piiitoksen tekee soveltamisessa kausaalisuuden ja

aina korvausvastuussa oleva va-
kuuhrslaitos. Piiet6ksesfii on muu-
toksenhakuoikeus.

Kuntoutuksen edellytykseni on,
ettii henkilon tyo- ja toimintaky-
ky tai ansiomahdollisuudet ovat
tapaturman, ammattitaudin tai
liikennevahingon johdosta hei-
kentyneet. Kuntoutus korvataan
myos silloin, jos henkilon tyo-
tai toimintakyky taikka ansio-
mahdollisuudet voisivat edelli
mainituista syisti my6hemmin
olennaisesti heikentyii.

aa

erotuksen korvaamisen periaat-
teita. Kausaalisuuden periaattees-
ta johtuu, ettd kuntoutuksen on
liityttiivii ja sen tarpeen on olta-
va seurausta korvattavasta tapa-
turmasta, ammattitaudista tai
liikennevahingosta.

Erotuksen korvaamisen periaate
merkitsee, ettl korvattavan me-
netyksen miiiiritteleminen tapah-
tuu normaalin eltmiinkulun ja
vakuutustapahtuman seurausten
erotuksena. Kuntoutusohjelman
laajuus ja siselto mitoitetaan siis
suhteessa tapahtuneeseen mene-
tykseen.

Kuntoutusuudistus sisiil-
ti6 tapaturma- ja liiken-
nevakuutuksen osalta voi-
massa olevan korvaus-
kiytinntin yksityiskohtai-
sen kirjauksen, lain-
siiidiinntin kielellisen uu-
distuksen sekii eriiti ke-
hityksen mukanaan tuo-
mia muutoksia.
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Tyti- ja ansio- seki
toimintakykyyn
liittyvi kuntoutus
Vakuutuslaitos korvaa seki ty6-
ja ansiokykyyn ettd tyo- tai toi-
mintakykyyn liittyvii2i kuntou-
tusta.

Tyo- ja ansiokykyyn liittyviin
kuntoutuksen kustannuksina
vakuutuslaitos korvaa
- kuntoutustarvetta ja -mahdol-
lisuuksia selvittivit tutkimuk-
set
- tyo- ja koulutuskokeilut
- ty6h6nvalmennuksen kuntou-
tujan entisessa tai uudessa tyopai-
kassa, tyoklinikassa tai muussa
vastaavassa laitoksessa
- tarvittavan ja riittiiviin koulu-
tuksen kuntoutujalle soveltuvaan
tyohon tai ammattiin tai tiillai-
sen koulutuksen suorittamiseksi
valttamattoman valmentavan
yleissivist'ivin peruskoulutuksen
sekii opiskelusta ja opintoviili-
neisti aiheutuvat tarpeelliset ja
kohtuulliset kustannukset
- kuntoutuksesta aiheutuvat tar-
peelliset ja kohtuulliset matka-
kustannukset
- elinkeinon tai ammatinharjoit-
tamisen tukemiseksi avustuksen
tai korottoman lainan ty6viili-
neiden ja tyokoneiden hankki-
mista tai oman yrityksen perus-
tamista tai muuttamista varten
- kuntoutujan kiiyttoon tarkoite-
tut apuvilineet ja laitteet seki
niihin rinnastettavat rakenteet,
jotka ovat tarpeellisia ty6tehte-
visti suoriutumisessa varrunan
tai sairauden aiheuttamat toimin-
nanrajoitukset huomioon ottaen
- vaikeasti vammaiselle aws-
tusta tai korotonta lainaa kulku-
neuvon hankkimiseksi asunnonja tyopaikan viilisii matkoja
varten, jos kulkuneuvon tarve
johtuu vamman aiheuttamista

rajoituksista kiiyttnn yleisin kul-
kuneuvoja

- vaikeasti vammaiselle tyosti
tai opiskelusta aiheutuvat mat-
kakustaffrukset, kun vamma esti6
kiiyttiimiistii yleisiii kulkuviili-
neiti
- muut niihin rinnastettavat kus-
tannukset.

Tyo- tai toimintalcylryyn liir
tyviinii kuntoutuksena korvataan
siltii osin kuin sitii ei ole si6det-
ty kansanterveyslain mukaisesti
terveyskeskuksen tai erikoissai-
raanhoitolain mukaisesti sairaan-
hoitopiirin tehteveksi, kuntou-
tujan tyo- tai toimintakyvyn tai
sosiaalisen toimintakyvyn ja
suoriutumisen edistiimiseksi ja
yllipitiimiseksi toimenpiteistii
aiheutuvat tarpeelliset kustan-
nukset.

Kuntoutus korvataan myos sil-
loin, kun kuntoutuja on terveys-
keskuksen tai sairaalan toimesta
liihetetty muualle kuntoutetta-
vaksi. Kustannukset korvataan
sen suuruisina kuin kuntoutuja
itse joutuisi ne maksamaan.

Korvattavat
kustannukset
Kustannuksina vakuutuslaitos
korvaa
- kuntoutustarvetta ja -mahdol-
lisuuksia selvittivit tutkimuk-
set
- kuntoutusjaksot avo- tai lai-
toshoidossa
- vamman tai sairauden aiheut-
tamien toiminnanrajoitusten
vuoksi tarpeellisten apuvilinei-
den m?iirlimisestii, sovittami-
sesta, hankkimisesta, kiytt6on
luovuttamisesta, kiytt6on har-
jaaruruttamisesta sekA huollosta
ja uusimisesta aiheutuvat kus-
tannukset
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- vaikeasti vammaiselle henki-
lolle tarpeellisista ja kohtuulli-
siksi katsottavista vakinaiseen
asuntoon tarvittavista apuvili-
neistija laitteista sekd asunnon-
muutost6istzi aiheutuvat kohtuul-
liset kustannukset, kuitenkin
asunnonmuutostoiden osalta
enintdin kerran viidessd vuo-
dessa, jollei erityisen painavia
syitii ole aikaisemmin tehteville
muutost6ille
- sopeutumisvalmennuksesta
kuntoutujalle aiheutuneet kus-
tarurukset; myos hdnen omai-
sensa tai hinestl tosiasiallisesti
huolehtivan henkil6n sopeutu-
misvalmennuksessa mukanaolos-
ta aiheutuvat valttiimattomet mat-
ka- ja asumiskustannukset seki
kohtuullisessa miirin tiillaisen
henkilon ansionmenetys
- kuntoutujalle kuntoutukseen
osallistumisesta aiheutuneet mat-
kakustannukset
- vaikeasti vammaiselle palve-
luasumisesta aiheutuvat lisdkus-
tannukset
- tulkkipalvelusta vaikeasti niik&
ja kuulo- tai puhevammaiselle
syntyvit kohtuulliset kustannuk-
set
- muut niiihin rirurastettavat
kuntoutuskustannukset.

Miten kuntoutusasia
vireille?
Milloin korvattavasta varnmas-
ta aiheutuu pitkiiaikaisia rajoi-
tuksia ty6- ja toimintakyvylle ja
ansiomahdollisuuksille, vakuu-
tuslaitoksen tulee omasta aloit-
teestaan viipymiittii saattaa tyo-
ja toimintakykyyn liittyvn kun-
toutusasia vireille kuntoutustar-
peen selvitldmiseksi ja varnmau-
tuneen kuntoutukseen ohjaami-
seksi.

Kuntoutuksen tarve ja mahdol-
lisuudet tulee selvittii myos en-
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nen kuin vammautuneelle voi-
daan my6ntiiii pysyvi eliike.
Kuntoutusaloitteen voi tehdii
my6s vammautunut itse, tyonan-
taja, sairaanhoitolaitos, tyovoi-
maviranomainen tai muu kun-
toutusasiaa selvittivi henkilo.

Vakuutusalan kuntout-
tamiskeskus kuntoutus-
asioiden hoitajana
Kiiytinn6ssii kuntoutusasioita
hoitaa Vakuutusalan Kuntoutta-
miskeskus (VKK), joka osana
tapaturma- ja liikennevakuutus-
jiirjestelmii huolehtii korvatta-
van kuntoutuksen yhdenmukai-
sesta ja tehokkaasta jirjestlmi-
sesti. Tehtiiv?iii toteuttavat kun-
toutumeuvojat, jotka huolehtivat
kuntoutusasian kisittelystii sen
kaikissa vaiheissa.
Kuntoutuksen korvaamista kos-
kevan piiiitoksen tekee kuiten-
kin aina vakuutuslaitos VKK:n
lausunnon perusteella.

Kuntoutusneuvonta kiisittiii
kuntoutustarpeen ja -mahdolli-
suuksien selvittelyn ja arvioinnin
tarvittavine tutkimuksineen; laln-
toutussuunnitelman laatimisen
yhteistyossi kuntoutujan kanssa
seki kuntoutusohjelman toteut-
tamisen valvonta-, ohjaus- ja
tukitoimenpiteineen sekii jnl-
kiseurannan toteutetun kuntou-
tusohjelman tulosten varmista-
miseksi.

Maa on alueellisesti jaettu kun-
toutusneuvojien kesken neljiilin
toiminta-alueeseen, joita hoide-
taan Helsingissii sijaitsevasta
VKK:n toimistosta kisin. Kun-
toutusneuvoj ien tyoskentelyta-
poja ovat kirjalliset tai puheli-
mitse tapahtuvat yhteydenotot tai
suorat henkilokontalcit asiakkaan
kotipaikkakunnalla taikka neu-

vottelut VKK:ssa seki yhtey-
denpito liiikintl-, ty6voima- ja
ammattikoulutusviranomaisten ja
-laitosten seki tyonantajien
kanssa.

Tapaturma- ja liikennevakuu-
tusjiirjestelmilli ei ole timin
ohella muuta kuntoutuspalvelui-
den omad tuotantoa. Kuntoutu-
mista tukevat toimenpiteet kun-
toutuja saa VKK:n ohjauksessa
niiltii tahoilta yhteiskunnassa,
jotka ko. palveluita tuottavat.

VKK:n asiantuntija- ja oikeus-
turvaelimeni on kuntouttamis-
lautakunta, johon kuuluu vakuu-
tusalan liiiikiireiden ja lakimies-
ten ohella ulkopuolisia kuntou-
tusalan, ty6markkinajiirjestojen
ja asiakasjlrjestojen edustajia.

Kuntoutusajan
toimeentuloturva
Kuntoutujalle, joka on ty6- tai
koulutuskokeilussa, tyoklinikas-
sa, tyoh6nvalmennuksessa, am-
mattikoulutuksessa, sairaalassa
tai kuntoutuslaitoksessa, suori-
tetaan tilti ajalta tapaturmava-
kuutuslain mukainen piiviiraha,
tapaturmaelike ja elinkorko tyo-
kyvyn alentumiseen tai haitta-
asteeseen katsomatta tlysimili-
rlisenii.

Liikennevakuutuslain nojalla
suoritetaan vastaavasti korvaus
tulojen ja elatuksen v2ihentymi-
sesti tiysimiiiriiisenii. Tiysi-
miiiiriiistii korvausta ei kuiten-
kaan makseta silloin, kun kun-
toutus on siten jirjestetty, ettei
se esti kuntoutujaa tekemdsti
hiinelle sopivaa ansioty6ti.

Jos kuntoutujalla ei liikenneva-
hingossa vammautuessaan ollut
tuloja, suoritetaan hdnelle toi-
meentuloturva sellaisen ansio-

RISTO
SEPPALAINEN

Vakuutusal an Ku n I o u t ru n i s -
keskuksen

toimitusiohtaia

ty6sti maksettavan tulon suu-
ruisena, mikii olisi ollut hinen
saatavissaan eruren kuntoutuk-
sen alkamista. Timii ei kuiten-
kaan merkitse siti, etti kyseistii
tyotii koskeva tyopaikka olisi
pitiinyt olla saatavissa.

Tiysimiiiirlinen korvaus suori-
tetaan myos kohtuulliselta ajal-
ta kuntoutustarvetta ja -mahdol-
lisuuksia selvitettliessi sekii kun-
toutuksen alkamista odotettaes-
sa, kun on kyse tyo- ja ansioky-
kyyn liittyvisti kuntoutuksesta.
Kuntoutujalle maksetaan
my6s liysimdiriinen ansion-
menetyskorvaus ammatillisen
kuntoutuksen opetusohjelmaan
kuuluvan loman ajalta.

Jos kuntoutus keskeytyy tai kun-
toutustarpeen ja -mahdolli-
suuksien selvittlminen pitkittyy
tai keskeytyy tai kuntoutuksen
alkaminen viiviistyy kuntoutu-
jasta riippuvasta syysti, joka ei
ole korvattavan vafllman seu-
rausta, keskeytymisen tai vii-
vistymisen ajalta ei suoriteta toi-
meentuloturvaa edelli mainitun
mukaisesti.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakuj iirj estelmii iin
lainsiidiintouudistus ei ole vai-
kuttanut. Tapaturmavakuutuksen
osalta vakuutuslaitoksen kuntou-
tusta koskevaan korvauspii-
tokseen haetaan muutosta samal-
la tavoin kuin vakuutuslaitok-
sen tai tapaturmalautakunnan
piiiitokseen.

Liikennevakuutuksen osalta se,
joka ei tyydy vakuutuslaitoksen
antamaan piiiitokseen, saa hakea
siihen muutosta vakuutusoikeu-
delta.

19



A SIAKA S PALVELUYH TEI S T YO
parantamaan

kuntoutuksen yhteistytin
sujumista

HEIDI PAATERO
Sosi a o I i - j a t e rveysn inisterid

ylitarkastaja

Kuntoutusta jiirjestetiiin Suomes-
sa monen eri viranomaisen, yh-
teison ja laitoksen toimesta. Jul-
ki sha I I innon kuntoutuspalveluja
tuotetaan osana terveydenhuol-
lon, sosiaalihuollon, tyohallinnonja opetushallinnon palveluja.
Sosiaalivakuutusjiirjestelmit taas
kustantavat tai jiirjestiiviit kun-
toutusta, jonka saaminen voi pe-
rustua lakisiiteiseen etuuteen tai
olla harkinnanvaraista.

Kuntoutusuudistuksen keskeise-
nd tavoitteena on tehostaa kun-
toutusta ja parantaa kuntoutujan
asemaa luomalla parempia edel-
lytyksin tille yhteistyolle. Eri
osapuolten kuntoutusvelvollisuus
on sdidetty lain tasolla ja kes-
keisten jerjestajatahojen kun-
toutuksen sisiiltoii on tarkennet-
tu asetuksilla.

Lisiiksi on lakeihin sisiillytetty
yhteistyovelvollisuus seki vel-
vollisuus ohjata kuntoutujaa tar-
peellisten palvelujen piiriin.
Yhteistyon varmistamiseksi onvieli siiiidetty erillinen laki
kuntoutuksen asiakaspalvelu-
yhteisty6stii. Laki miirittelee
asia kaspal veluyhteistyon tarkoi-
tuksen ja sisiillon. Lisiiksi siinii
siiiidetiiiin eri hallinnon tasojen
yhteisty6elinten perustamisesta
sekii niiden kokoonpanmta ja teh-
tfivisti.

Asiakaspalveluyhteistyti
osana jokapiiiviiistii
toimintaa
Laki velvoittaa liihinnii sosiaali-
ja terveydenhuoltoa, ty6voima-
ja opetusviranomaisia seki kan-
sanelikelaitosta keskiniiiseen yh-
teistyohon kuntoutukseen liitty-
vien toimenpiteiden yhteenso-
vittamiseksi sellaisissa tilanteis-
sa, joissa kuntoutusasiakkaan pal-
velutarpeisiin ei muuten ole
loydettlvissii ratkaisua. Lisiiksi
niiiden viranomaisten tulee toi-
mia yhteistyossi myos muiden
palvelujirjestelmien kanssa.

Tiitd toimintaa kutsutaan asia-
kaspalveluyhteistyoksi. Lain
mdiirittelemdni se on sekd eri
osapuolten keskiniisen yhteis-
tyon periaatteista ja menettely-
tavoista sopimista ettl kuntou-
tusasiakkaiden palvelutarpeiden
arviointia ja palvelujen suun-
nittelua. Asiakaspalveluyhteisty6
on tietojen vaihtoa, se on kun-
toutusasiakkaiden tarpeita vas-
taavien ratkaisujen etsimisti ja
se on tarvittaessa kuntoutus-
asiakasta koskevien lausuntojen
antamista.

Asiakkaan kuntoutusmotivaation
ja omakohtaisen sitoutumisen
edistlmiseksi edellytetiiiin, ettii
kuntoutus perustuu asiakkaan
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Yksittiisen ihmisen k*atoutuksen jiirjestimi-
nen on palapeli, jossa palasten yhteensovittami-
nen vaatii eri jiirjestelmien hyviii tuntbftista ja
eri osapuolten vilisti saumatonta yhieistyiitii.
Yhteistyiin varmisteniseksi siidettiin erikseen
laki kuntoutuksen,asiakaspalveluyhteistyiistI.



kanssa tehtyyn kuntoutussuun-
nitelmaan. Tavoitteena on saada
aikaan sellainen palvelukokonai-
suus, joka ottaa huomioon asi-
akkaan edellytykset, ellminti-
lanteen ja palvelutarpeen.

Ldhtokohtana on, ettd asiakas-
palveluyhteistyo tapahtuu ensi-
sijaisesti osana viranomaisten ja
palveluorganisaatioiden tavan-
omaista toimintaa. Yhteistyon
kehittiimiseksi on lisdksi perus-
tettava lain midriimiit paikal-
liset, alueelliset ja valtakunnal-
liset yhteistyoelimet. Niiden
tehtavana on suunnitella, edis-
tdd ja seurata eri tahojen yhteis-
tyota seke kasite[a asiakaspal-
velutyoti koskevia periaatteel-
lisia kysymyksi2i. Tarkoitukse-
na ei ole puuttua eri viranomais-
ten, yhteisojen ja laitosten toi-
mivaltaan, vaan luoda yhtenli-
set menettelytavat yhteistyolle
ja asiakaspalvelulle. Yhteistyo-
elinten tehtevene on siis lehinne
parantaa edellytyksiii jokapni-
viisen yhteisty6n sujumiselle.

Paikalliset
yhteistyiiryhmit
Paikallisen yhteisty6n edistimi-
seksi on kunnan huolehdittava
siiti, etti sen alueella toimii
kuntoutuksen asiakaspalvelun
yhteisty6ryhmi. Kunnat voivat
myos sopia siiti, ettii niillii on
yhteinen yhteistyoryhme. Yhteis-
ty6ryhmini voi myos toimia
tihin asti toimineet tervey-
denhuollon, ty6voimahallinnon
tai kansaneliikelaitoksen asiakas-
yhteistyoryhmiit tarpeellisten
asiantuntijatahojen edustajilla
tiiydennettyini.

Yhteisty6ryhmdin kuuluu lain
mukaan sosiaalihuollon, terve-
ydenhuollon ja tyovoimahallin-
non sekd kansanelikelaitoksen
nimeimi edustaja. Tarvittaessa
on sen kokouksiin kutsuttava
myos muiden viranomaisten ja
tahojen edustajia kuten tapatur-
ma-, liikerure- ja ty6eliikevakuu-
tusjirjestelmien tai tyonantajienja tyontekijoiden edustajia.
Yhteisty6ryhmii voi kuulla myos
muita asiantuntijoita.

Asiakasyhteistyon yleisen edis-
timisen lisiiksi voi yhteisty6-
ryhmii ottaa kisiteltivikseen
ongelmallisia asiakastapauksia.
Se voi antaa lausuntoja eri taho-

jen tai kuntoutusasiakkaan itsen-
se pyyfiimiistii, lamtoutulsen asia-
kaspalveluyhteistyotl koskevas-
ta asiasta. Yksittiisen asiakkaan
asian kisittelyyn on oltava tdmdn
suostumus. Kuntoutusasiakkaal-
le ja tarvittaessa hiinen liihiomai-
selleen on varattava mahdolli-
suus tulla kuulluksi kuntoutus-
asiakasta koskevassa lausunto-
asiassa.

Alueelliset yhteis-
tytitoimikunnat
Alueellisella tasolla toimii Hrinin-
hallituksen jokaista sairaanhoi-
topiirin aluetta varten asettama
kuntoutuksen asiakaspalvelun
yhteistydtoimikunta. Siinii ovat
edustettuina suurin piirtein sa-
mat tahot kuin paikallisessa
yhteistyoryhmissi. Sen tehtiivi-
ni on niinikiin suunnitella, edis-
tii ja seurata asiakaspalveluyh-
teistyotii sekii kiisitellii siti kos-
kevia periaatteellisesti tiirkeitii
kysymyksin alueellisella tasol-
la. Tarkoituksena ei ole, etti
yhteistyotoimikunta kiisittelisi
yksittiiisen kuntoutusasiakkaan
asioita.

Yhteisty6toimikunta voi kuiten-
kin erityistapauksessa ottaa kan-
taa, esimerkiksi kuntatason yh-
teistyoryhmiin pyyfimiin, peri-
aatteellisesti tirkeiiiin yksittais-
tapaukseen.

Yhteistyotoimikunnan tehteve-
nI on my6s huolehtia paikallis-
ten yhteistytiryhmien yhteistyon
edistdmisesfi ja jiirjestiii niille
ohjausta ja koulutusta.

Koulutusta ja ohjausta
kaikille tasoille
Yhteistyoelinten hierarkiaa tiiy-
dentiiii valtioneuvoston asetta-
ma kuntoutusasiain neuvottelu-
kunta, jonka teh6vene on valta-
kunnallisella tasolla ohjata, ke-
hittee ja yhteensovittaa eri kun-
toutustahojen yhteistyoti ja alu-
eellisten yhteistyotoimikuntien
toimintaa.

Yhteistyovelvoitteen siiiitiiminen
ja yhteistyoelinten perustaminen
eiviit siniilliiin takaa, ettl yh-
teistyo on toimiva, mutta antaa
sille entistii selvemmdn liihtokoh-
dan. Yhteistyon tavoitteiden ja
toimintatapojen konkretisoimi-
seksi tarvitaan laajaa ja jatkuvaa
koulutusta ja tiedottamista. Timii
tehtiivii kuuluu niin krmtoutuksen

ammattilaisia kouluttaville vi-
ranomaisille ja yhteisdille kuin
kuntoutusta jdrjestiiville eri osa-
puolille. Kuntoutusasiain neu-
vottelukunnalle ja alueellisille
yhteistyotoimikunnille on annet-
tu erityinen velvoite huolehtia
asiakaspalveluyhteisryon kehittii-
misestl.

piiitoksentekoa eikd tavanomai-
sia organisaatioiden viilisiii yh-
teydenottoja.

Yhteistyoelimet eivdt saa byro-
kratisoida asiakaspalveluyhteis-
tyoti, vaan niiden pitiiii helpot-
taa site. Toimintaansa aloittavat
yhteistyoelimet joutuvat etsimidn

Vaikka yhteisty6elinten tehtiiviii
on verrattain yksityiskohtaisesti
miiiiritelty lainsiiiidiinn6ssi, voi-
vat tehtavat kAytinn6ssi muo-
vautua monella tavalla. Selv?il
on, ettd yhteistytblimet eivit tule
korvaamaan vilittomnin asiakas-
tyohon liiftyvei, organisaatioiden
sisiiistii team-tyoskentelyii ja

omaa, jdrkeviiii rooliaan. Niii-
den kokemusten aktiivinen seu-
raaminen ja niiden vertailu ja ar-
viointi ohjannee viihitellen yh-
teistyotii tarkoituksenmukaisiin
uomlln.
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ELAKEJARJESTELMALTA
APUA STARTISSA

Aloittavalle YEL-yri dlle alennusta vakuutusmaksuun

Aloittavan yrittijin YEL-
maksun alentamista puo-
leen kolmena ensimmiii-
senf, yrittijiivuonna EIii-
keturvakeskus esitti sosi-
aali- ja terveysministeri-
tille. Nykyinen alennus-
j drj estelmii, j ossa maksu-
prosentti riippuu matalan
tytitulon alueella tulon
miiiristii, poistettaisiin.
Timi olisi koko YEL-jir-
jestelmiin kannalta kus-
tannusneutraali vaihtoeh-
to.

Eldketurvakeskuksen hallituksen
asettama tyoryhml on selvittd-
nyt aloittavien yrittiijien ja maa-
talousyrittiijien elikevakuutus-
ma ksuj en alennusj?irjestelmii?i j a
mahdollisuutta eldkemaksulainan
kdytt6onottoon.

Tyoryhmiin tehtava osoittautui
vaikeaksi, koska alennusjiiqjes-
telmiit piti luonnostella siten, et-
teivit valtion osuudet kasvaisi.
Tiimii rajaehto jiittikin maata-
lousyrittiijiit jo varhaisessa vai-
heessa ehdotuksen ulkopuolel-
le. Sillii puolella on jo vireilli ai-
kaisempi maataloustuloratkai-
suun liittyvd lakiehdotus.

Yrittiijien usein ihmettelemi ero
TEL:n ja yrittiijien vakuutusmak-
sun takaisinlainauksessa jiii
edelleen ihmeteltiiviiksi. Ty6ryh-
mi ei esiti elikemaksulainan
kiiytt66nottoa aloittavillekaan
yrittnjille. YEL- ja MYEL-jnr-
jestelmien varojen riittametto-
myyttii osoittaa se, ettd valtio
joutuu kustantamaan osan sekd
YEL:n etti MYEL:n elikkeisti.
Aloittavan yrittiij?in vaikeus saada
vakuuksia juuri silloin, kun niitl
eniten tarvittaisiin, aiheuttaa
my6s omat ongelmansa.

Nykyinen maksu-
alennusjirjestelmi
YEL:n nykyinen pienyrittiji-
alennus tuli voimaan 1.1.1972.
Tiiydestii vakuutusmaksusta
maksetaan 40 prosenttia, jos
tyotulo on enintiiiin 24 289 mlr/v
vuoden 1991 indeksissli 1595.
Maksuprosentti nousee asteittain
tyotulon kasvaessa siten, etti
tiytti vakuutusmaksua makse-
taan viihintiiin 64 772 markan
vuositycitulosta tdnd vuonna.
Tiiysi vakuutusmaksu vastaa
TEL:n keskimiiiiriiisEi vakuutus-
maksua.

Pienyrittlijiialennuksen kohden-
tumisen on katsottu YEl-jnrjes-
telmin piirissi olevan ongelmal-
lista. Sivutoimiset yrittiijit ovat
voineet hyotyi matalan tyotulon
vakuutusmaksualennuksesta,
joka alunperin oli tarkoitettu
pienyrittiijille.

Nykyinen alennusjirjestelmii on
mahdollisesti my6s lisinnyt
pyrkimystii valita liian pieni
tyotulo maksualennuksen vuok-
si. Timi on erityisesti ongel-
mallista, koska alkuty6tulon
muuttaminen on harvinaista. Nnin
ollen yrittijin eliketurva voi
jiiiidii "huonosti valitun" alku-
ty6tulon johdosta pysyvisti
puutteelliseksi.

Tiedotuksella on jo ollut korot-
tava vaikutus yrittijien alkutyo-
tuloon. Aloittavalle yrittiijiille
suunnattu helpotus vakuutus-
maksuun yritystoiminnan alku-
vaiheissa parantaisi myos tilan-
netta.

Vakuutusmaksu
puolet tiydesti
Etrdotehrssa YEl-maksualennus-
jiirjestelrniissl kaikille aloittaville
alle 43-vuotiaille YEl-yrittiijil-
le annettaisiin kolmena en-

simmiiiseni yrittiijiiwotena va-
kuutus puoleen hintaan, kuiten-
kin vain kerran elinaikanaan.
Alennuksen saaminen ja suuruus
ei riippuisi siis endi ty6tulosta.

Uuden jirjestelmin ehdotetaan
tulevan voimaan 1.L.I992 alka-
en siten, etti maksualennus kos-
kee voimaantulon jilkeen yrit-
tajatoiminnan aloittavaa yrittd,-
jee.

Vanha alennusjirj estelmi'
poistuu kolmessa
YUOdeSSa
Kustarurukset uudesta maksualen-
nusjdrjestelmisti ehdotetaan
rahoitettavaksi poistamalla ny-
kyinen maksualennusjiirjestelmii.
Tiiyteen maksuprosenttiin siir-
ryttiisiin kolmen vuoden aikana
siten, etti ennen 1.1.1992 alka-
neet, nykyisin alermetun mak-
sun piiriin kuuluvat yrittiijnt
saisivat maksuunsa alennusta
2/3 nykyisestii alennuksesta vuon-
na L992 ja yhden kolmanneksen
nykyisesti alennuksesta Yuonna
1993. Vuodesta 1994 alkaen he
maksaisivat tliyden maksupro-
sentin mukaan.

Alennukseen oikeuttava ikira-
ja, 43 vuotta, on valittu siten,
ettl vanhan maksualennusjirjes-
telmiin poistaminen ja uuteen
esitetyn mukaiseen siirtyminen
ei aiheuta lisiikustannuksia val-
tiolle eikii toisaalta vakuutusmak-
sukertymii kasva. Tdmin oletuk-
sen toteutumista on tarkoihrs seu-
rata ja tarvittaessa ikirajaa tar-
kistaa.

"Vanhojen yrittijien"
vakuutusmaksu?
Vanhan maksualennusj lrjestel-
min poistamisen vuoksi nykyi-
sin matalalle ty6tuloalueelle

kuuluville yrittiijille yrittiijiiva-
kuutusmaksut tulevat kohoa-
maan. Tillaisia selvisti sivutoi-
misia tai muusta syystl, esimer-
kiksi maaseudulla asiakaspiirin
pienuuden vuoksi, pienituloi-
simpia yrittiijin on esimerkiksi
ompelijoissa, partureissa, kam-
paajissa, autoilijoissa ja avusta-
vina perheenjlseninii toimivissa
kauppiaissa.

Mytis niiiden pienituloisimpien
yrittijien osalta tiiyden vakuu-
tusmaksun maksaminen yritys-
toiminnan alkuvaikeuksien jiil-
keen niihdiiiin yrittiijiipiireissii
oikeudenmukaiseksi. Ehdotuk-
sen suoraviivaisia rajauksia on
ensimmiisissi ehdotuksen arvi-
oinneissa pidetty hyviinii.

Nopea voimaantulo tiihtiiii sa-
maan ajankohtaan kuin MYEL-
muutos. Se aiheuttanee nurinaa
muutoksen toteuttajilta.

Uudet yrittiijit, joita on arviolta
20 000 vuosittain, voisivat heti
alkujaan vahvistaa tyotulonsa lain
tarkoittamalle tasolle.

JOUKO
SIRKESALO

Eliketurvakeskuksen
varatoimitusjohtaja
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PERTTI
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E l ci ke t i e d otustointistort
toitnirusjohtaja

I

ti erilaisia vaiheita. Rahoitusjiir-
jestelmiin perusteita ei vaikei-
nakaan aikoina tule liihteii mu-
rentamaan eikli lyhytniik6ises-
ti muuttelemaan,

Palkansaajien maksuosuus on
mySs nostettu esille. En pidd
siti hyviind ajatuksena. Niien
asian niin, etti kun tyoeln-

NYt kun
johlajan

olen SAK:n puheen-
tutustu-

on mle-
kaksi

heessa, *st ihminen orr elflk:
tapahturqaq: jekee,n siirtynft
eliikkeelle.

Joe nyt tehtiisiin se muutos,
stt$ I sovi&n., Eelrsui{rjestelyn.Iiselsi tulisi virlorutetrm oma
maksu, se h&irfunisi alku-
periisti periaatet-ta. Tamen
hnmiirtymisen estlmisel i ei
ote viiiasta tehdflr:tqisre raha-
lmsaa, palkar$a4iih. maksu-
osuulcsista kertynyttii.

Yal$utetun omavas&ruosuut-
fa on prusteltu monin tavoin,
murm muassa aswrtolainoi-
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ettii
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mu-
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lessdni

Jos lainat ,
NIIN..MAKSTTAAN TAKAISIN

paremmin, laina maksetaan
takaisin.

Jos elikeliisiltl jitetiiiin indek-
sitarkistukset tekemiitli, se on
suoraa eliikeliisten rokotusta.
Indeksitarkistuksethan tehdiiiin

kin seuraavalla

Uskon, ettii El2iketiedotustoi-
mistoa voisi kehittiif,
sursseillakin so-
siaaliturvan neu-

tu-
lisi

Kansanelikelaitoksen,
ja terveysministeridn



Ohi on se aika,jolloin tyti-
markkinaj drjesttit keske-
niiin sopivat tytielikkeen

- Poliittinen piiiittiijii, jota
ei pidiohittaq LTK:n joh-
taja Pekka Merenheimo
sanoo.

- Joku ulkopuolinen taho,
joka kiyttiii lamaa savu-
verhona muuttaakseen
ansiosidonnaista sosiaali-
turvaa, SAK:n sosiaalisih-
teeri Markku Hyviirinen
sanoo.

Tyoeliikejiirjestelmi, Eliketur-
vakeskuskin siini mukana, on
ty6markkinaosapuolten luomus.
Toki valtiovalta on sosiaali- ja
terveysministeri6n kautta aina
ollut mukana ja on yksi aidoista
isinnist6.

Tyoelnkejnrjestelmi on suoma-
Iainen vaihtoehto korkeatasoi-
sen pohjoismaisen sosiaaliturvan
toteuttamisessa. Se poikkeaa
muiden maiden jdrjestelmistii ja
on Suomessa keskeisempi osa
tyontehjoiden sosiaalihrrvaa kuin
muualla, niin kuin johtaja Me-
renheimo asian kuvaa.

30-vuotinen yhteisolo on jiittinyt
jiilkensii niin jiirjestelmiiiin kuin

ao ao

sen rakentajiinkin. Tissi mie-
lessl sekd tyonantaja- ettii tyote-
kijipuolen lukkarinrakkaus on
tel-kokonaisuutta kohtaan mat-

Sitlhin sanotaan, etti koira on
isintinsii nikoinen. Merenhei-
mo niikee peilikuvassa kuiten-
kin ryppyje.

- Vuosien mittaan tyoeHkejiirjes-
telmitn on tullut sellaisia piir-
teiti, jotka eivit siihen kuulu ja
jotka ovat enemminkin suhdan-
teiden - poliittistenkin - sanele-
mia. Niiiti ovat esimerkiksi ty6t-
tomyyseliike yhdessii vaiheessa
ja ty6markkinajiirjest6jen yhtei-
sesti tahdosta poikennut YVE-
ikdrajaratkaisu.

- Itse asiassa tillaiset ylilytirnit
tai viilistivedot eivlt olisi vaa-
rallisia, jos olosuhteiden muut-
tuessa asioita voitaisiin hoitaa
toiseenkin suuntaan yhti vik-
keldsti, Merenheimo korostaa.

Realiteetit huomioon
- Selvi asia on kuitenkin, ettei se
aika palaa, jolloin tyomarkkina-
osapuolet saattoivat yksin tehde
keskeisil tyoellkeratkaisuja. Ti-
hiin maahan ei tule enii yhtiikiiiin
sellaista hallitusta, joka ei ota
huomioon rahastoivan ty6eliike-
jiirjestelmin varojen kiiytt6ii,
tuottoa ja vaikutuksia yhteiskun-
nan rahoitushuoltoon.

- Poliittisen tahdon mukana olo
on realiteetti. Timiin tosiasian
kanssa on opittava eliimiiiin. Tyti-
markkinaosapuolten on kuiten-
kin huolehdittava siiti, ettei nii-

Jo htaj a P ekka M erenheimo

den tahdon vastaisesti jiirjes-
telmin perusteita murreta, Me-
renheimo painottaa.

ETK:lla
asiantuntijarooli
3O-vuotisesta Eliiketurvakeskuk-
sesta Merenheimo toteaa: -El2ike-
turvakeskus on tyoeliikejiirjes-
telmin toimeenpaneva keskus-
laitos. Suppeimmillaan sen roo-
li olisi rekisterien yllepitaja.
Kiiytiinn6ssii ETK on kuitenkin

merkittivi tiedon tuottaja ja
jakaja. Asiantuntija.

- Olen korostanut, ettei Eliike-
turvakeskuksen pitiiisi poiketa
asiantuntijaroolistaan, jossa silld
on hyvi maine.

- ETK:lla olisi varmasti kapasi-
teettia muuhunkin. Olen joskus
havainnut tyoeHkejiirjestelmissd
- eri puolilla - intoa astua pilt-
tuun ulkopuolelle ja omia tyo-
markkinaosapuolten toitd.

ao aa

T YO ELAKE,JARJE S T E,LMAI{
oo oo

ISANNANTUOLIIN
TUNGOSTA

kehittiimisestfl. Isinniksi kan varrella ehki jopa tiivisty-
isfrntien joukkoon on pyr- nyt.
kimflssi uusia ehdokkai-
ta. Vieraita piirteitii
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Ennusmerkit
huolestuttavat
SAK:n sosiaalisihteeri Markku
Hyvirinen pitdi pahaenteiseni
site, ette ty6eliikkeitii ollaan
ajankohtaisten ongelmien var-
jolla muuttamassa piittaamatta
ty omarkkinaosapuolten tekemis-
tii sopimuksista ja tyontekijoi-
den tarpeista.

- Tyoelnkejiirjestelmi on yhtei-
nen saawtuksemme ja olemme
olleet tiiviisti kehittemesse sita.

Ty6eliike on palkansaajapuolel-
le elintiirkeii. Se on sosiaalitur-
vassa numero yksi. Niin selittyy
se mielenkiinto, mycitiitunto - ja
kriittisyyskin - jota me tyoelnk-
keitii ja sen organisaatiota koh-
taan tunnemme.

Talous korostunut
- Sosiaaliturvan kehittimisessii
on vallinnut ty6markkina-
jdrjestojen ja STM:n kolmi-
kantayhteistyo. Tlss?i yhteis-
ty6ss[ on matkan varrella tapah-
tunut sellainen sdvynmuutos, ett:i

S osiaalisihte eri Markku Hyvcirinen

taloudellinen nik6kulma on asioi-
den kiisittelyssii vahvistunut,
usein nimenomaan valtionvarain-
ministeri6n niikokulma,

- Yksi esimerkki teste on se, etti
ny\yniin valtionvarainministeri6
on elikemaksuneuvotteluissa ni-
menomaan neuvotteluosapuoli
eiki laskija niin kuin ennen,
Hyviirinen selventii.

Kehityksessii on hinen mukaan-
sa sellaisiakin piirteitii, etti pe-
rinteisten tyomarkkinaosapuol-
ten lisdksijoku ulkopuolinen ta-
ho haluaa tehdii pitempijiinteisiii
muutoksia ansiosidonnaiseen
sosiaaliturvaan. Ja nimenomaan
ansiosidonnaisen turvan kustan-
nuksella.

- Kyse on jiilleen kerran tasasuu-
ruisia sosiaalietuuksia edustavienja ansioonsuhteutettuja etuuk-
sia edustavien linjojen yhteen-
t6rmiiyksestii. SAK:n nikemys
on, ettei rikkaita ja ktiyhiii voi

laittaa sosiaalipoliittisesti samal-
le viivalle. Tietysti esimerkiksi
piiiomanomistajat, jotka saavat
turvan muusta kuin ty6ste, ovat
toista mielti.

ETK voisi olla
aktiivisempi
Eliiketurvakeskuksen rooliin Hy-
virinen on yleisesti ottaen tyy-
tyviinen.

- Keskuslaitos on aika hyvin
omaksunut sen objektiivisen vi-
ranomaisroolin, joka sille kuu-
luukin.

- Toiveitakin ETK:lle tietenkin
on: Sen pitdisi tehostaa kansa-
laisten suoraa palvelua tai aina-
kin tiedottaa paremmin kan-
salaisille niisti asiantuntevista
palveluista, joita sillii on. Eliike-
turvakeskus saisi olla aktiivisem-
pi mytrs lainsii5diinnon kehittiimi-
sessii ja lakeihin liittyvissii oheis-
tuksissaan.
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TYOE,LAKETURVAN
PUOLESTA

Eldketurvakeskuksen tyon jnljet
ndkyvit osaavana palveluna asi-
akkaillemme: ty6ntekijoille, yrit-
tiijille, tyonantajille ja niiiden ryh-
mien etujirjestoille, tyoblikelai-
toksille, valtion ja kuntien vi-
ranomaisille sek'i julkiselle sa-
nalle.

Tyoelimin muutosvauhti on kova
ja tuntuu yhii kiihtyvnn. Tyoti
helpottavat laitteet, jotka eilen
olivat tekniikan ihmeitd, ovat nyt
jokaisen ulottuvilla. Ellketur-
vakeskuksen aloittaessa toimin-
taansa oli tapa tehdi tyotii erilai-
nen kuin nyt, tyovilineet toisen-
laisia. Paljon on niisti ajoista
muuttunut.

Myos henkilost6 on vaihtunut
hiljakseen. Toisia on liihtenyt ja
uusia voimia tullut tilalle. Ketiin
Eliketurvakeskuksen kymme-
nesti ensimmlisestd toimihen-
kilostii ei eniiii ole talon palkka-
listoilla.

Mutta muuttuvatko arvot, ne
ominaisuudet, joita tytin tekijoiltii
odotetaan tai se, miti he itse
odottavat tyoltean? Painotetaan-
ko Eliiketurvakeskuksen tyossi
nykyisin erilaisia asioita kuin
ennen?

Neihin kysymyksiin haemme
vastausta kuudelta Eliiketurva-
keskuksen toimihenkil6lti, eri
aikoina taloon tulleilta. He ker-
tovat, milli uusi tyopaikka, Elii-
keturvakeskus, vaikutti vastatul-
leen tuorein ja terivin silmin selii
puntaroivat, onko ensivaikutel-
ma my<ihemmin muuttunut.

Pioneerien laaja
toimenkuva
Eliketurvakeskus perustettiin
vuoden 1961 loppupuolella. Hal-
lituksen ensimmiisen kokouk-
sen piiiviimiiiiriiii, lokakuun vii-
dett?i Eliketurvakeskus pitiiii
merkkipiivindin.

Vuoden 1961 lopussa Eliketur-
vakeskuksessa oli 11 toimihen-
kiloi. Seuraavana wonna mii-
ri kasvoi 47:ksi. Toiminnassa
oli nelji osastoa; lainopillinen,
vakuutusteknillinen, luottova-
kuutus seki yleinen osasto. Nii-
den lisiksi oli kaksi toimistoa,
jotka olivat tiedotustoimisto ja
tutkimustoimisto.

Eliketurvakeskus aloitti viliai-
kaisissa tiloissa osoitteessa Uu-
denmaankatu 20. Toukokuussa
vuonna 1962 muutettiin wokra-
tiloihin Kalevankatu 6:teen.

Sovellustukihenkilo Kirsti Hy-
vclnen on virkai?iltliin toiseksi
vanhin Eliiketurvakeskuksen
nykyisistii toimihenkiloistii. Van-
hin on toimitusjohtaja Matti Ui-
monen. Kirsti tuli Ellketurva-
keskuksen palvelukseen kone-
kirjoittajaksi vnonna L962. Hdn
kuuluu niihin pioneereihin, jot-
ka jokseenkin tyhjnstii polkaisi-
vat kiyntiin toimivan jiirjestel-
min keskuselimineen.

Nnilki ensimmiiisillii oli laaja
toimenkuva. He saattoivat jou-
tua tehtaviin, joita ei suoraan
ammattinimikkeeseen yhdist?i.
Kirsti esimerkiksi muistelee om-
melleensa ja silittiineensi Eliike-
turvakeskuksen ikkunaverhoja
Kalevankadulle muutettaessa.

Ensimmiisenii tyopiivini Elii-
keturvakeskus vaikutti Kirstin
mielestl aika jnykiiltii. HIn oli
tullut yksityiselti tyonantajalta,
jossa ilmapiiri oli erilainen. Elii-
keturvakeskuksen ensimmdisisri
toimihenkiloisti monet tulivat
Kansanelikelaitoksesta ja he
olivat tuoneet mukanaan edelli-
sen ty6paikkansa tavatja tiukan
tyokurin.
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Kirstin tyon kuvaus onnykylait-
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Kolme Yuosikymmentii on
pitkA tyiirupeama. Eliike-
turvakeskuksen suojissa
tytitiiin tekeville se on ollut
ahertamista palkansaa-
jien ja yrittijien tytielike-
turvan puolesta, hyvin
asian eteen.



teisiin tottuneille kuin kertomus
ajalta, jolloin isl lampun osti.
60luvun alussa tekstit kirjoitet-
tiin kolmen kalkkeerauspaperin
l?ipi. Jos tuli virheitii, otettiin
uudet paperit ja aloitettiin alus-
ta. Kokouspaperit, lehdistotie-
dotteet ja yleiskirjeet kirjoitet-
tiin vahaksille ja monisteftiin mo-
nistuskoneella. Valokopioko-
neesta kukaan ei ollut kuullut-
kaan.

Tavallisen toimihenkil6n avuja
olivat ahkeruus, noyryys, kiltte-
ysja huolellisuus kaikessa tyos-
sii. "Siti virheettomyyttd, miti
silloin vaadittiin, ei nykyisin voi
kuvitellakaan", Kirsti muistelee.

Tyotovereiden kesken teitittely
kuului asiaan siihen asti kunnes
tehtiin juhlalliset sinunkaupat,
usein pikkujoulussa. Juhlan jnl-
kimuisteloissa kerrottiin kuka oli
kenenkin kanssa siitl liihtien
sinut.

Kirstin omat odotukset tyoltii?in
olivat alkuaikoina vaatimattomia
"kunhan omalla tyolli itseni
eliitiin". Nykyisin Kirstin suhde
ty6h6n on muuttunut. Onnistu-
minen ja kehittyminen omalla

Elriketurvakeskus aloitti vciliaikaisissa tiloissa
Uudenmaankatu 20.

tyoalueella on nostanut rimaa,
hlnvaatii nyt enemmiin itseltii:in
ja samalla ehki muiltakin. Ty6n
merkitys eliimiin sisiiltoni on
kasvanut, mukaanlukien ty6yh-
teisocin liittyvlt monipuoliset
sosiaaliset kontaktit.

Eliketurvakeskuksen historian
omakohtaisesti kolceneena Kirs-
ti on asiantuntija my6s ilmapii-
rikysymyksissii. Ilinen mukaan-
sa nykyisin Eliiketurvakeskuk-
sessa ollaan paljon vapau-
tuneempia kuin 6Gluvulla. Hie-
rarkia on vihentynyt, eikii joh-
tajia ja piinlliktiitii ole vaikea
llhestyi. Aikaisemmin virka-
asemantuoma valta ja senosoit-
taminen oli paljon ilmeisempii.

Vakiinnuttamisen aika
Kuusikymmentiiluvun pidttyes-
si Eliketurvakeskuksen hen-
kil6st6n mliri oli kasvanut
lihelle kahtasataa. Uudet
yrittijlelikelait ja rekistereiden
hoito olivat vaatineet hen-
kilokunnan lisdimistii. Toimis-
tot olivat muuttuneet osastoik-
si, joiden miiliri oli nyt kuusi.
Kansainvilinen yhteistyti oli
vakiinhrnut yhdeksi tiirkeistii toi-
minta-alueista.

Ty6eliikejiirjestelmi oli koko
rintamaltaan puolustusasemis-
sa. Uuden omaperdisen tyoe-
l2ikkeen periaatteet ja hallinto-
ratkaisut vaativat jatkuvasti pe-
rustelemista. Ne eivit suinkaan
olleet kaikille itsestiiiin selviii
ja hyvliksyttiivi?i. Tiedotustoi-
minta oli vilkasta. Tytieliike-
turvaa esitteleviiii elokuvaa esi-
tettiin teattereissa ja valistus-
tilaisuuksissa.

Naihin tyoeHkejiirjestelm?in toi-
minnan vakiinnuttamisen aikoi-
hin eli 6o-luvun lopuille osui
ty6nantajatarkastaja Aki Vol-
mosen ensimmiinen tyopdivi
Ellketurvakeskuksessa. Toi-
menhakuilmoitus oli osunut
silmiin lehdessi ja siinii oli tut-
tua se, etti ty6hon liittyi mat-
hstamista. Muuten Elikehrrva-
keskus-niminen yritys oli aivan
tuntematon.
"Ensimmiiinen ty6piivini vai-
kutti lupaavalta. Ty6huone oli
ylimmiissl kenolsessa Kalevan-
kadulla ja viell nurkkahuone.
Siellii oli kattoterassikin ja hulp
peat niikoalat", Aki Volmonen
kertoo.

Tyohon perehdyttiimisen malli
asiantuntijatehtivissi korosti
omatoimisuutta. Vastatullut sai
kiteensi "Pentikiisen" sekli ni-
pun lakeja ja esitteiti. Niitii piti
alkajaisiksi kirjeiden kirjoitta-
misen ohella tutkailla kuukau-
den verran ikaankuin lyhyenii
johdantona alan kysymyksiin.

Ominaisuus, joka Akin ty6ssii
on siiilynyt keskeiseni yli kaksi
vuosikymmenti, on itseniisyy-
den vaatimus. Tyonantajatarkas-
tajalla on oltava herrasmiessala-
poliisin otteita. Tarkastettavissa
ty6nantajissa on mukana joskus
lain laitoja kulkevia ja heidiin
kanssaan asioidessa on oltava
omat metodit ja niiden sovelluk-
set.

Itse tyoprosessit ovat Volmosen
mukaan muuttuneet kokonais-
valtaisista eriytyneeksi. Tyoket-
jussa on nykyisin mukana en-
tistii useampia eri henkiltiiden
tekemiii tyovaiheita ja samalla
ihmisten erikoistuneisuns on kas-
vanut. Miti tyoilmapiirin muu-
toksiin tulee, ne ovat Volmosen
mukaan muuttuneet henkilostdn
vaihtumisen my6ti. "Uudet tuo-
vat omat tapansa", hin sanoo

Vuonna 1 962 muutettiin vuokratiloihin
Kalevankatu 6:teen.
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lakonisesti ja vihjaa peruskoulun
tapakasvatuksen kyseenalaisiin
tuloksiin.

Ensimmiinen
elikepommi
1970-luvun alku merkitsi huo-
mattavaa kehitystii elikeasiois-
sa. Yrittejat saivat tyoelikelait
ja muutenkin ellketurva kehit-
tyi kukonaskelin. Vuonna 1972
suuren kohun saattelemana viri-
tettiin ja purettiin ensimmiinen
eldkepommi. Tdmi pommi tar-
koitti kansaneliikkeiden rajuja
tasokorotuksia, joita eduskunta
oli tehtaillut saatuaan kAsit-
telyynsi ns. Kuusen Klubin esi-
tyksen.

Pommi oli jo rdjihtiii kisiin,
koska eduskunta oli hyviiksynyt
lainmuutokset. Suutariksi pom-
mi kuitenkin jii, mutta purka-
miseen tarvittiin jo korkeampaa
katta. Tasse tapauksessa kisi
kuului presidentti Kekkoselle.

Kun pommin uhka oli ohi, pids-
tiin jatkamaan tyoeldkkeiden ta-
sokorotuksen valmistelua. Kart-
tumisen puolitoistakertaistami-
nen 70-luvun puolivilissi oli
tyoellketurvan suuri voitto.
Sanottiin, ettd duunareillekin tuli
virkamiesten eliketaso.

Eldketurvakeskuksen hen-
kiloston miiiri kasvoi 70-luvun
alkuvuosina jopa usean kymme-
nen vuosivauhtia ja oli vuoden
1973 lopussa 260 toimihenkiloii.
Uuden toimitalon rakentaminen
Iti-Pasilaan kiiynnistettiin.

Marja Kallenautio tuli vuonna
1973 lainopilliselle osastolle
kirjeenvaihtajaksi. "Aivan aluk-
si taloon tullessani koin melkoi-
sen tyoympirist6n muutoksen,
olinhan edellisin?i wosina ollut
kururalliskodin johtaj ana Ranta-
salmella ja Helsingin kovin
vdrikkiissl piiihdetyossi. Siksi
Eliketurvakeskuksen virastomai-
nen rauhallisuus yllitti, mutta
myos miellytti."

Kirjeenvaihto- ja asiakameuvon-
tatyo vaatii tyoeliikkeiden pe-
rustietojen hallintaa. Marja Kal-
lenaution sisdinajo niihin
tehteviin alkoi "Pentikliisen"
opiskelulla, kuinkas muuten.

"Kun edellisessi tyopaikassani
PAVl-huollossa varsinkin asun-

nottomien puolella leijaili mnii-
rltty haju, tuntui lainopillisella
osastolla vahvana paragrafi en ja
pykilien henki. Ja sehiin vain
vahvistui siirryttyiini pari vuotta
myohemmin kirjoittamaan lau-
suntoja vakuutusoikeudelle.
TIssA tehtivissd silti korostet-
tiin, etti tulkinnallisissa rajata-
pauksissa on katsottava ensisi-
jaisesti vakuutetun etua."

"Annettaessa lausuntoja vakuu-
tusoikeudelle on hallittava ty6-
elikeasiat laaja-alaisesti ja pi-
dettdvii mielessii vuosien varrel-
la tapahtuneet lainmuutokset.
Toisaalta tietyissi asioissa jou-
tuu perehtymiiln syviillisesti yk-
sityiskohtiin", toteaa Marja.
Niikokulmaa tyoknryttomyysasi-
oihin on hinen mielesfjln avar-
tanut erityisesti toimiminen
Tyokyvyttomyysasiain neuvot-
telukunnan sihteerini.

Eliiketurvakeskuksen ty6olojen
kehityksestii Marja arvioi, etti
niikyvin muutos on se, etti vas-
tuuta on hajautettu ty6ntekijoil-
le.

Edellinen lamakausi
Minna Koskeli tuli Eliketurva-
keskukseen vuonna 1971, edel-
lisen lamakauden kynnykselli.
Elikkeissi toteutettiin ensim-
miiisti kertaa etujen kavennuk-
sia - enteellisti ehkii - indeksin
avulla. TEl-indeksi muuttui
puhtaasta palkkaindeksisti palk-
kojen ja hintojen keskiarvoksi.
Samalla tarkennettiin elikepal-
kan laskentasiintoi kaksi pa-
rasta neljisti siinnosti kaksi
keskimmiistn neljnksi.

Eliiketurvakeskus oli muuttanut
syksyllii 1976 Itii-Pasilan omaan
moderniin toimitaloon. Uuden
talon etuja oli, etti pitkiistli ai-
kaa kaikti osastot olivat saman
katon alla. Keskusta-aikana
Eliketurvakeskus -osoitteita
loytyi jopa seitsemin erilaista.
Osastojen lukumiiiirii oli kasva-
nut yhdellii eli suunnitteluosas-
tolla. Henkiloston miiiirii oli
kiwnnut yli kolmensadan.

Mirura Koskeli tuli Ellketurva-
keskukseen tyosuhdeilmoitusten
kiisittelijeksi vuonna 1977 . Hdn
oli ollut aikaisemmin toissi Kos-
kelan sairaskodissa ja uutuuttaan
hohtava Eliketurvakeskus vai-
kutti upealta, hienolta ja puh-
taalta. Ensivaikutelma myos tyo-

yhteisosti oli erittiiin myontei-
nen, porukka oli samanikiiisti ja
ty6 mielekiistii.

Minnan tyo oli etsiii milaofil-
meilti ty6paikkatietoja elatus-
asioiden kesittelya varten. "Eli-
miin todellisuus siini ky[e tuli
eteen. Oli jiirkyttiivnii havaita,
miten paljon laiminlyontejii oli
elatusvelvollisuuksissa. Mukana
oli jopa naisia." Tiillaisessa tyossn
salassapitosiiiinnokset olivat tir-
keitii ja ne Minna muistaa pin-
tuinneensi perusteellisesti muis-
tiinsa.

Minnan ty6ssii on aina korostet-
tu hyvii asiakaspalvelua ja se

sen joustavoittaminen oli eliike-
politiikan kuuma kysymys ja
perhe-elikeremontin valmistelut
aloitettiin.

Ellketurvakeskuksen henkil6st6n
miiiri alkoi olla lakipisteessii,n,
noin 400:ssa. Merkit uudesta
toimistoautomaation aallosta ni-
lryivit ensimmaisten tekstinkesit-
telylaitteiden my6ti. Niimii
tyovdlineet tulivat aluksi helpot-
tamaan konekirjoittamon tyoti.

Minnalle Eliketurvakeskus oli
ihan ensimmiinen tyopaikka,
jossa hiin aloitti lfietin tehtivissi
sijaisena. Minna muistaa, ettd
hin sai talosta hyvin kuvan jo

Vuonna 1976 valmistui Ekiketurvakeskaksen oma toimitalo
Itri-Pasilaan.

onkin h:inen nykyisesse ryosserin
keskeisintii. Asiakaspalvelua
Minna pitiii mielenkiintoisena
ja vaihtelevana, koska ihmiset
eivit ole samanlaisia. Pys-
tyikseen auttamaan asiakkaita
heidiin huolissaan, on tietiimystii
pitiinyt laajentaa tyoeliikkeen
ulkopuolellekin. Siini siti haas-
tetta riittee, uuden oppimista ja
vanhan kertaamista.

Erityisesti veteraaneille
Minna Virtasen tulo Eliiketur-
vakeskukseen ajoittui rintama-
veteraanien varhaiselikelain
voimaantulon aikoihin eli vuo-
teen 1982. Elikkeelle siirtymi-

eteisaulassa, jossa Lasse Kiirkkiii-
nen ystivillisesti toivotti hinet
tervetulleeksi. Miruralla ei ollut
alussa suurempia odotuksia
uudesta tyopaikastaan. Kaikki
vaan oli uutta ja jiinnittiviii.
Eliiketurvakeskus oli iso talo,
jossa oli sokkeloisia avokontto-
reita. Opittuaan tuntemaan talon
tavat toivo vakituisesta paikasta
kasvoi.

Nylcyisin Minna on jaostosih-
teerinn ja viihtyy hyvin tyossaiin.
Hdnen mukaansa Eliiketurvakes-
kuksessa on vdliton ja avoin
ilmapiiri. Hin kokee itse muut-
tuneensa ty6uransa kuluessa,
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tyovdlineet kehittyneet. Eliike-
turvakeskus katsoo eteenpiin,
pysyy ajassa kiinni.

Mistii maksajat?
Viimeisin haastateltavarnme on
milaotukihenkiltt Mika I-atui. Hiin
tuli Eliiketurvakeskuksen palve-
lukseen vuonna 1989.
Loppupuolelle 8Olukua ajoittu-
vat uudet joustavat elikkeelle
siirtymisen mallit, joista ylsil6lli-
nen varhaiseliike osoittautui
menekkituotteeksi. Ikilntyvit
ihmiset siirtyivit - tai siirrettiin -
eliikkeelle.

Keskimiirdisen ellkkeelle siir-
tymisidn laskjessa kuudesta-

Vuonna 1988 piitettiin talon
historian suurimmasta organisaa-
tiouudistuksesta. Sen tavoittee-
na oli kevenlliii organisaatio-
rakennetta ja tehostaa asiakas-
palvelua.

Uusi neuvonta- ja valvontaosas-
to keskittyi neuvonta-ja valvon-
tatehtiiviin. Osastoon siirtyi lain-
opilliselta ja vakuutustekniseltii
osastolta yhteensi 85 toimihen-
kiloli. Henkilostoasiainyksikostii
tuli henkilostoosasto, tietotek-
nisesti yksik6stii tietohallinto-
osasto ja tilastoyksiktistji tilas-
to-osasto. Lainopillisen osaston
nimi lyheni lakiosastoksi ja hal-

telmat Eliketurvakeskuksesta
olivat positiivisia. Ilmapiiri tun-
tui mukavalta, vaikka taloniiytti
suurelta ja sekavalta. Mikaa kier-
riitettiin seki Eliketurvakeskuk-
sessa et&i Tietokonepalvelussa.

Mika odotti piisevinsl uudessa
tehtivisslin tekemisiin kehit-
tyvln tekniikan kanssa ja timii
toive on toteutunut. "Tnytyy
myontdii, etti kehitysti on ol-
lut", Mika myhiilee kahden
woden kokemuksen perusteel-
la.

Ominaisuus, jota Mikan mukaan
hiinen tydymplristossiiiin erityi-
sesti arvostetaan, on oman alan
tietotaito. Paitsi nykyisen tek-
niilon ha[intaa on osattava ndhd'j
eteenpiiin, on tiedettivi, mite
tietotekniikassa on tarjolla ja
oivallettava, miten uutuuksia voi-
daan soveltaa Eldketurvakeskuk-
sessa. Tarvitaan Mikan mukaan*uteliasta asennetta uutuuksia
kohtaan".

Uudistuva
Eliketurvakeskus
Ilaastateltavien kedomuksista voi
piitelli, etti Eliiketurvakeskus
on uudistunut vuosien saatossa,
eiki vain tekniikan ansiosta.
Ilmapiiri - se talon henki - on
avartunut, kontrolli lientynyt.
Ty6ntekij6iden osaamiseen ja
asiantuntemukseen luotetaan,
aktiivisuutta ja omatoimisuutta
kannustetaan.

Eliiketurvakeskus on aloittaes-
saan neljitH vuosikymmentidn
uudistumiskykyinen ja uudistu-
mishaluinen. Nnistii liihtokohdis-
ta onhyvi jatkaa tyotii tyoellike-
turvan puolesta, asiakkaiden
parhaaksi.

Haastatehavat kuvassa vasemmaha: Aki Volmonen, Minna
Koskeli, Marja Kallenautio, Minna Virtane4 Kirsti Hyviinen ja

Mika l,airi.

kymmenesld alaspiiin alettiin pu- linto- ja talousosasto talousosas-
hua eldkeruuhkasta. YhI vaka- toksi. Osastolukumaereksi tuli
vammin idnensivyin kyseltiin, yksitoista.
misti tdmi voi johtua ja mihin
tiimii johtaa? Miten suureen Henkiloston miiiiri oli laskenut
midriin varhaiselikkeit?i Suo- toiminnan tehostamisen ja toi-
mella on varaa? Mistii maksa- mistoautomaation vuoksi. Vuo-jat? den 1988 lopussa se oli 371.

Henkilokohtaiset mikrotie-
tokoneet olivat 80 toimihenkil6n

Eliketurvakeskusen sormi oli kiiytossii. Siihkoiset viestinti-
ajan valtimolla. Talon edustajat
osallistuivat elikepoliittiseen
keskusteluun ja Eliiketurvakes-
kuksessa tuotettiin monipuolis-
ta aineistoa elikoitymisen koko
kuvasta: tilastoja, ennusteita, kat-
sauksia ja selvityksii.

menetelmit kehittyivat ja
ty6eHkejnrjestelmdn pliitteen-
kiiyttnjnt saattoivat liihettlii toi-
silleen viestejl tietokoneen viili-
tyksefln.

Mika l,airin ensimmiiiset vaiku-
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VUODEN
rr 1gg1

ELAKEMENOENNUSTE

Ennusteessa on mukana yksityi-
sen puolen elikemeno, maksu-
tulo, eltkkeiden lukumiiiirii ja
vastuuvelka (rahasto) woden
piiiittyessi.

Merimieseliikekassa luetaan tini
vuonna ensimmiistl kertaa yk-
sityisen puolen eliikelaito'ksek-
si. Lisiiksi ermustetaan koko maan
lakisiiteinen elikemeno.

Ennuste perustuu piiiiosin kulu-
van vuoden ensimmiisen puo-
liskon tietoihin ja taloudellinen
kehitys (hinnat, palkat, tyolli-
syys, tuotanto) puolestaanon ar-
vioitu elokuun tietojen mukaan.

Vuoden 1991 alusta Merimies-
elikekassa liittyi mukaan yhtei-
sesti kustannettavien eldkkeiden
tasausjdrjestelmliin. Suomen
Pankin setelipaino muuttui osa-
keyhti6muotoiseksi ja sen hen-
kil6kunta siirtyi TEL:n piiriin
1.1.1991 lukien.

Aitiys- ja hoitovapaa ei vastedes
pienenni eldkepalkkaa. Valtio-
konttorin oikaisulautakunnan
tilalle perustettiin riippumaton
valtion eliikelautakunta ja vali-
tusaika lyheni 60:sti 30 piiiviiiin.
Eldkesiitioiden myonldmien va-
paaehtoisten lisletujen turvaa
parannettiin korottamalla vastuun
kattaYuutta. Huhtikuun alusta
korotettiin ylimiiriisten rinta-
malisien tasoa.

Tytielikkeiden
lukumiiiirii
Vuoden 1991 pnnttyessii on TEL-
LEL-, YEL-, MYEL-, TaEL- ja
MEl-eliikkeiti arviolta maksus-
sa noin 942AO0. Niiistii 175 000
on perhe-elikkeiti. Leskiii ja
lapsia on noin 190 0O0.

Taulukkoon 1 sisiiltyy yli 250
osa-aikaeliketH. Varhennettuna
alkaneita vanhuuseliikkeitii on yli
15 0O0. Tyokyvyttomyyseliik-
keistii yli 40 000 on yksilollisin
varhaiselikkeiH. Rintamavete-
raanien varhaiselikkeiden miir2i
vihenee alle kahden sadan.
Alkavien eliikkeiden mlirissi
ei kuluvana vuonna tapahdu
tavallisuudesta poikkeavaa. Sen
sijaan vuosittain piittyvien
eliikkeiden miiri kasvaa tasai-
sesti. Tisti johtuu lukumiiirii-
sen kasvun hidastuminen.

Lamasta huolimatta edes tyot-
tomyyselikkeiden miiri ei tena
vuonna kiinny nousuun, koska
tyottomyyseliikkeen saamisen
edeUyfylcene on 200 tyottomyys-
piivdrahan tiiyttyminen.

Elikkeiden
indeksitarkistukset
Vuoden 199 1 TEl-indeksipiste-
luku on 1595. Kaswa edelliseen
vuoteen on 7,7 prosenttia.

Kansanelikeindeksi on vastaa-
vasti 1104. Nousua vuoteen 1990
on 5,6 prosenttia.

Maksettavat tytielikkeet
Vuonna 1991 maksetaan tyo-
eliikkeini arviolta 23,79 miljar-
dia markkaa. Tisti miiristl on
773 miljoonaa markkaa rekis-
teroityjii lisiieliikkeitii.
Taulukon 2 yhteensi-sarakkee-
seen sisiltyy 2,7 miljoonaa
markkaa TaEl-elikkeitii.
Varhennettuja vanhuuselikkeiti
ja yksilollisiii varhaiseliikkeiti
maksetaan tini vuonna yli 2
miljardia markkaa.

Rintamaveteraanien

' i r:..:r.ra:Li::i.i::rrri' ...
. :rl,lrra:l:rrrr.:.:.r:,:',

eliikkeitii maksetaan noin 25 mil-
joonaa markkaa.

Elikemeno kasvaa nimellisesti
12,5 prosenttia edellisesti vuo-
desta, mikd merkitsee 7,9 pro-
sentin reaalikaswa, jos kulutta-
jahirurat nousevat 4,2 prosent-
tia.

My6skiiiin elikemenoon lasku-
suhdanne ei tinii vuonna vaiku-
ta. TEl-indeksi, 3oka voimak-
kaimmin vaikuttaa elikemenon
muutoksiin, vahvistettiin jo ennen
laman alkua.

Maksutulo, vastuuvelka ja
vakuutusmaksun taso
Maksutulon ja vastuuvelan mii-
rii on jouduttu tarkistamaan
Eliketurvakeskuksen kesiikuus-
sa tekemdn ennusteen jilkeen,
sillii niiihin suureisiin laskusuh-
danne vaikuttaa.

Vakuutusmaksun taso siiilyy
vuonna 1991 liihes samana kuin
edelliseniikin vuotena.

Alle 24-vuotiaiden TEL-, LEL-
ja TaEl-vakuutusmaksu on 1 3,3
prosenttia palkoista vuonna 1991.
Tiiysi eli alentamaton YEL- ja
MYEL-maksu on 16,9 prosent-
tia tyotulosta. MEl-vakuutus-
maksu on sekA ty6nantajalta etti
ty6ntekijiilt?i 8 prosenttia.

Vakuutusmaksuina (ml. lisiitur-
va) keriitiiiin kaikkiaan noin 26,73
miljardia markkaa. Miiiirii on lii-
hes tismilleen sama kuin edelli-
senikin vuonna. Yritt?ijiit ja maa-
talousyriftaj at maksavat mldrdstj
notn2,62 mijardia markkaa. Vas-
toin ennakkoarviota valtio saat-
taa tini vuonna joutua osallistu-
maan yrittiijiiellkkeiden kustan-
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1. Tytieliikke et 31.12.1991
ja niiden vuotuinen muutos

3. Keskimiiiriinen
elikelaeittain vuosina 1987 -

1987 1988

13,8
L4,O
12,o
5,8

1991

Vanhuuseldkkeet

Taulukko 2.

%lv
TEL

3,8 LEL
2,8 YEL

-tt,1 MYEL
414

2,7

16,9
18,1
L5,2
7,2

16,9
18,2

14,9
15,9
13,1

613

493 000
226000

47 000
175

TEL YEL MYEL MEL YIIT.

Taulukko 4.

sektorin

Julkisen sektorin 16,00
7370
5277
1850
1450

932 Lt36 1369

2095

429
245

52
6

Yhteensl

Laskuperuste- ja takaisinlainaus-
korko on 9,5 prosenttia koko
vuoden.

Ty6eliikelaitosten rahasto (rekis-
teroity lisdturva mukaanlukien)
eli vastuuvelka 31.12.1991 on
arviolta 128,8 miljardia mark-
kaa, mikd vastaa noin 5,4 vuo-
den elikemenoa.

Kaikki lakisiiteiset
elikkeet yli 60 miljardia
Vuorura I 99 I lakisiiiteinen eliike-

meno on noin 61,07 miljardia
markkaa.

Koko lakisiiiiteisen eliikemenon
osuus markkinahintaisesta brut-
tokansantuotteesta olisi I 1,6 pro.
senttia. BKT-osuus niiyttiiisi suo'
rastaan hyplihtiiviin yltispnin.
Timi ei kuitenkaanjohdu eliike-
menon epdtavallisesta noususta,
vaan siiti, etti ennusteen teko-
hetkellii bruttokansantuotteen
miiriin eli volyymin arvioidaan
tini vuonna laskevan 5,0 pro-
senttia.

Nimellisesti koko elikemeno
kasvaa 10,1 prosenttia, mikd
merkitsee kuluttajahinnoilla mita-
ten 5,7 prosentin reaalikasvua
eli markkoina 3,2 miljardia mark-
kaa.

Kansantalouden palkkasummas-
ta kokonaiselikemeno olisi 25,9
prosenttia.Timikin suhde kas-
vaa laskusuhdanteen woksi.

REUO
T-AATUNEN

Elriketurvakeskuksen
suunnitteluosaston

tutkija
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lularmiiiirii

Tyolryvytt6myyselfi }*eet
Ty6ttomyysel[kkeet
Perhe'elikkeet

Yhteensl

3,45

17,83

61,07

Lisrieldkkeet 759 - 14 773

Yhteensi 167L1 2600 2054 2095 324 23788

Taulukossa on kiiytetty laskuohjelman antamaa muodollista
yhden miljoonan markan tarkkuutta.



Asuminen BrysselissS, Euroopan
piikaupungissa, on antanut
hiinelle mahdollisuuden tutustua
ja seurata Hheltn Euroopan yh-
teison sosiaalipolitiikkaa. EY:n
piiriss?i on sosiaaliasioista kes-
lesteltu jo vuosikymmenid, mutta
jiirjesteknalinen kehitliminen on
vasta viime vuosien asia.

Kulmakiveni pidet?iiin tyonte-
kijoiden sosiaalisten perusoi-
keuksien julistusasiakirjaa, jon-
ka 11 jiisenmaata hyviiksyi jou-
lukuussa 1989. Sosiaaliulottu-
wuksilla tarkoitetaan pitknlti
tyoeliimiin ja tyomarkkinajiirjes-
tojen viilisiii sopimuksia. Sosi-
aalilainsiiiidtnt6 ja sosiaaliturva
perustuu EY-maissa ty6ntekoon
ja ty6ntekijnn kautta mahdolli-
sesti perheeseen.

Sosiaalilainsdidinnon rinnalla
ja tukena kehitetaan sosiaali-alan
monia ohjelmia, kuten tasa-
arvo-, vanhus-, k6yhyys- ja
vammaisohjelmia.

EY:n organisaatio
moniportainen
Assi Liikasen mukaan asioiden
selvittiimisessi on omat ongel-
mansa Euroopan yhteison raken-
teen takia. - On Euroopan par-
lamentti, komissio, ministeri-
neuvosto ja sen alaiset komiteat,
Euroopan yhteison sosiaali- ja
talouskomitea. Lisiiksi on am-
mattijiirjestojen yhteiset ty6ryh-
mit. Monien vaikuttajien lisiiksi
tyotii on hankaloittanut sen sel-
vittdminen, missi esitykset ovat
kesiteltevine ja mikii merkitys
asioiden etenemiseen millnkin
elimelll on.

- Raporttien aiheet muotoutuvat
esilli olevien asioiden mukaan,
Assi Liikanen toteaa.

- Esimerkiksi viime syksynii oli
keskustelua iityslomien pituu-
desta. Koska iitiyslomat eroavat
eri jisenmaissa hyvinkin paljon
toisistaan, komissio ehdotti, etti
kukin jiisenmaa slitiisi iiitiys-
loman minimipituudeksi 14 viik-
koa.

- Tavoitteena on yleisimminkin
luoda eri aloille minimitasot.
Kukinmaa voisi ylittiii minimin
omat taloudelliset ja kulttuuril-
liset taustansa huomioon ottaen.
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Mitii Euroopan yhteistis-
si tapahtuu sosiaalialal-
la? Millaisia jfisenmaita
sitovia esityksii ja suosi-
tuksia sosiaaliulottuvuuk-
sista on matrossa ja milli
elimellfi kflsiteltflviinfl?
Tiistfl kaikesta Mikkelin
lifi ninhallituksen sosiaa-
litarkastajan virasta va-
paana oleva Assi Liika-
nen raportoi kuukausit-
tain sosiaali- ja terveys-
hallitukselle Suomeen.
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K6yhyysohjelma, perustoimeen-
tuloturvan minimin yhdenmu-
kaistaminen ja yhteinen siir-
tolaisuuspolitiikka ovat olleet
viimeisimpid kisiteltavie asioi-
ta. Vanhuksiin liittyviit asiat ovat
nyt tulleet ajankohtaisiksi, kos-
ka vuosi 1993 on omistettu van-
huksille.

Vanhusten vuosi 1993
Euroopan yhteiso on julistanut
vuoden 1993 vanhustenja myos
eri sukupolvien vdliseksi vuo-
deksi. Assi Liikasen mukaan
ohjelma koostuu vanhuksiin liil
tyvisti seminaareista. Lisiksi
tavoitteena on luoda jokaiseen
jdsenmaahan informaatiover-
kosto, network. Sen avulla esi-
merkiksi jossakin maassa van-
husten hyviksi tehdyt tutkimuk-
set ja innovatiivinen tyo viilit-
tyisi my6s muille.

Yhteiskunta vanhenee
Tyoikiiinen viest6 ja sen muka-
na tyovoima vihenee l?ihimpien
vuosikymmenien aikana lihes
kaikissa Euroopan maissa. Suo-
messa viest6rakenne on vieli
edullinen moniin muihin Euroo-
pan maihin verrattuna.

EY-maissa vanhusviestSn rasi-
tetta haluttaisiin purkaa. Van-
husten vuoden yhteni ideana on,
etti vanhuksia pyrittiisiin tuo-
maan mukaan tyoeliimiiiin. In-
tegroitaisiin heid6t yhteis-
kuntaan. Assi Liikanen uskoo,
ettd vanhukset pysffvnt bkemidn
tuottavaa tyotii vielii monella
alalla - eivit tietenkidn tehok-
$ude.n vaan yhteiskunnan hy-
vrnvolnnln nlmlssa.

Piittiksentekoprosessi
muutoksen alla
Tniln hetkellii puhutaan Rooman
sopimuksen muuttamisesta pii-
t6ksentekojirjestelmin osalta.
Rooman sopimushan on edellyt-
tdnyt useimmiten sosiaaliasiois-
sa yksimielisyyttii.

- Komissio on esittdnyt, etti tie-
tyisti asioista piiiitos voitaisiin
tehdi miirienemmiston turvin.
Muutos on hyvin tiirkeii juuri
sosiaaliturvaa ja sosiaalisia ulot-
tuvuuksia ajatellen. Kun on ha-
luttu uudistaa ja yhdenmukais-
taa sosiaaliturvaa, yksi maa on
pystynyt estimiin kaiken

lainsfiidinnon, Assi Liika- Assi Liikanen tarkentaa
nen kertoo.

- Eniten painostusryhmiii esiin-
tyy elintarviketeollisuuden ja
maatalouden puolesta. Mutta nyt
my6s kuluttajat saanevat omat
lobbaajansa.

Pelko kulttuurin
hiviimisestii turhaa
- Olen lukenut joidenkin suoma-
laisten kirjailijoiden hiitiihuuto-
ja siiti, miten kulttuurimme mah-
dollisesti hiiviii, jos Suomi lihen-
tyy EY:tii. Pelkoa on erittiin
vaikea realisoida ja ymmirtii,
kun lihelti nikee, miten vahvat
jdsenvaltioiden kulttuurit ovat.
Eivithiin esimerkiksi Ranskan
ja vilimerenmaiden kulttuwit ole
mihinkidn hivirureet, vaikka ne
ovat olleet EY-maita monien
vuosikymmenien ajan. Mihin
oman maan kulttuuri hiiviiiii
yhteistyon myotd, Assi Liika-
nen lqysyy.

- Olemmehan nytkin olleet hy-
vin paljon amerikkalaisen vies-
tinnin armoilla. Hyvinkin syviil-
lisen, vanhan eurooppalaisen
kulttuurin vastaanottaminen
tuskin meiti koyhdyttiiisi, Assi
Liikanen vakuuttaa.

Haastattelu:
Marja-Liisa Takala

Suomalainen nainen
Euroopan tasa-arvoisin
- Suomessa piiivihoitoj?irjestel-
mi on paremmin hoidettu kuin
EY-maissa yleensi. Keski-Eu-
roopassa naiset eivdt osallistu
niin aktiivisesti tyoeliimiilin kuin
Suomessa, jossa ty6ssi kiiyviii
naisia on yli 80 prosenttia. Esi-
merkiksi Belgiassa prosenttilu-
ku jnn alle 50. Belgia on kuiten-
kin Tanskan iilkeen kehitty-
neunpla tsY-marta.

- Onko naisten tySssdkiiynti ol-
lut syy ja seuraus siihen, etti
peivahoitojerjestelmii ei ole
kehitetty. Pakotetaanko pienten
lasten iiidit piiviihoidon puut-
teessa jiiiimiiin kotiin, Assi Lii-
kanen pohtii.

- Pohjoismaiden naiset ovat
opiskeluun nlhden aivan omas-
sa luokassaan. Eridn eurooppa-
laisen lehden mukaan suomalai-
nen nainen on Euroopan tasa-
arvoisin koulutuksen ja tyos-
siikiiynnin suhteen. Ruotsalaiset
tekevit paljon osa-aikaty6te ja
ehkii juuri tiisti syysti suomalai-
set ovat heidit ohittaneet.

Kansalaisten Eurooppa
- Euroopan yhteison vilpiton
tavoite on, etti jisenmaiden
kansalaiset kokisivat alueen
yhteiseksi - Kansalaisten Euroo-
paksi; etti my6s kansalaiset
hyotyisivit yhteisosti niin talou-
dellisesti kuin henkisestikin, Assi
Liikanen sanoo.

Tiitii ajatusta tukee Sosiaalitur-
van Keskusliiton tiini syksynii
aloittama Eurooppa-projekti.
Projektin paikalliseksi Brysse-
lin ja EY:n konsultiksi on pyy-
detty Assi Liikasta. Hinen
mukaansa projektin tavoitteena
on oppia tuntemaan muiden
maiden tyotn ja tyotapoja.

- Tyoni projektissa on liihinnii
siti, etti yritin loytiii eri jiirjes-
toja ja hitoksia, joihin suoma-
laiset piiiisisivit tutustumaan.
Yhteyksien luominen keskittyy
toistaiseksi vain Belgiaan seki
EY:n hallinto- ja virkakoneistoon,

- Tiillaista kansainvdlistymisti
kannatan liimpimiisti ja projek-
tia pidiin hyvin mielenkiintoise-
na. Hyvinvointivaltio Suomella
on paljon annettavaa EY-mai-
hin. Vastavuoroisesti me saam-
me uusia ideoita, kokemuksia ja
henkisti puolta tuotavaksi koti-
Suomeen.

EY-maat hyvin erilaisia
Assi Liikanen toteaa, etta mita
enemmdn EY-maita oppii tunte-
maan, sitzi erilaisemmiksi ne
huomaa. Uskonnolliset ja tradi-
tionaaliset erot ovat valtavat. On
vauras pohjoinen ja koyhempi
etelI.

- Komission nykyinen puheen-
johtaja Jacques Delors on ni-
menomaan panostanut siihen, ettd
luotaisiin minimitoimeentulo ja
sellainen sosiaaliturvajiirjestelmd,
joka takaisi jiisenmaille jonkin-
laisen yhdensuuntaisen pohjan.
Tiiillii on tunnustettu, ettii k6y-
hien lukumiiiiri on vain lislinty-
nyt siild, kun taloudellista hy-
vinvointia ryhdyttiin luomaan.

K6yhyysrajan alapuolella elii
viestosti Portugalissa 30 pro-
senttia, Irlannissaja Italiassa alle
20 prosenttia, Tanskassa ja
Benelux-maissa 8 prosenttia.
Samoilla kriteereilli laskettuna
Suomessa koyhien lukumiiiirl on
4-5 prosenttia.

Ammattijirjesttit
painostusryhminfl
- Vaikka piiiitoksentekoprosessi
on hyvin monimutkaista, arnmat-
tijiirjestot valittavat, ettii esityk-
set Euroopan yhteisossii viediiin
lnpi niin nopeasti, ettei jisen-
maiden kenttii pysty niihin rea-
golmaan.

Assi Liikasen mukaan kansalai-
set kokevat voimattomuutta -
omaan jisenvaltioon ja omaan
lainsiiiidiint6on pystytii?in vaikut-
tamaan, mutta ei enee kattojer-
jest66n, EY:hyn. Kansalaisten
vaikutusmahdollisuuksien paran-
tamiseksi ovat syntyneet eri alojen
painostusryhmit eli ns. lobbaus-
jiirjestelmit. Painostusryhmien
kautta yritetiiin tuoda kansalais-
ten iiintii EY:n piinttiijille.
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I-AMABUDJETTI
LE[(KAA

MYOS ELAKKEITA

Elokuun lopussa hallitus pi6si
yksimielisyyten valtion woden
1992 tulo- ja menoarvioda. Foik-
keuksellisen huonot talous-
nikymlt heijastuvat budjettiesi-
tyksessi: aleneehan kuluvan
woden tuotannon miiri jopa 5
prosenttia viime vuotisesta eiki
kiinnettii parempaan ole luvas-
sa vieli ensi vuonnakaan. Tytitto-
mien miiri uhkaa ensi talvena
kohota jo 300 000:een.

Budjettiratkaisua ei vieli voi pitiii
lopullisena, koska eiityksen si-
siilttiii on varauduttu muuttamaan
mahdollisen ty<imarkkinasopi-
muksen my6tii. Monet halli-
tuksen kaavailemista siilstolaeista
vaativat my6s opposition tuen
tullakseen voimaanjo ensi won-
na.

Indeksikorotuksia
leikataan
Budjettiesityksessi puututaan
poik4<euksellisen rajusti elikkeen-
saajien nrlokehitykseen jnttiimii[n
ensi woden alun indeksikoro-
tukset pois. Lisiiksi elikkeen-
saajien verotusta kiristetiSn
ulottamalla vakuutetun kansan-
eldkemaksu myos heidin tuloi-
hinsa. Maksun suuruus on 1,55
pennii verodyriltii. My6s vero-
tuksen sairauskuluviihennyksen
poistamisella on vaikutusta
monen elikkeensaajan talouteen.

Joustavien elikkeiden
ikiirajoja muutetaan
Hallitus on jo budjetin yhtey-
dessi ennen Eliikekomitea 1990:n
ehdotusten valmistumista pnnttii-
nyt korottaa yksiltillisen varhais-
eldkkeen ikirajaa 55:sti 60:een
woteen ja alentaa osa-aikaelik-
keen ikirajaa 60:sti 58:een wo-
teen. Yve-ikirajan korotus tu-
lee voimaan siten, ettd se koskee
vuonna 1937 ja senjilkeensyn-

tyneili. On odotettavissa, ettl
muutc lisiiii hakeutumista tytilcy-
vyttomyyselild<eelle. Myos tyot-
tomyysturvaa joudutaan maksa-
maan entisE useammalle ikiiiinty-
neelle tyontekijiille.

Tytielikemaksua
alennetaan
Indeksikorohrsten poisjniinti leik-
kaa yksityisen puolen eldkeme-
noja 1,5 miljardilla markalla.
Budjetin yhteydessii sovitut rat-
kaisut pienentivit kuitenkin
ellkelaitosten tuloja liihes neljillii
miljardilla markalla. Yksityisen
ty6nantajan tyoeliikemaksu ale-
nee 2,5 prosenttiyksikolli kes-
kimiirin 14,4 prosenttiin. tl-
meisesti myos takaisinlainauksen
korkoon vaikuttava laskupe-
rustekorko pienenee 9,5 pro-
sentista 9 prosenttiin.

Bo Lundqvist

KUNTOUTUS
TII.ASTOIKSI

Kuntoutusta tehostava lainsiii-
dint6 tuo tullessaan odotuksia
myos kuntoutuksen toteutumisen
seurantaan. Alusta alkaen halu-
taan tietii kuntoutuksen aiheut-
tamat kulut ja my6hemmin var-
masti myos sen tuottamat siist6t,
eli miten kuntoutus on onnistu-
nut niin yksil6n kuin myos
eliikejiirjestelmiin kannalta.

Eliiketurvakeskuksen tytiryhmii,
jossa on ollut mukana tyoellke-
laitosten ja Vakuutusalan Kun-
touttamiskeskuksen edustajia, on
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suunnitellut tulevaa tilastointi-
tapaa. Piiaiheena on ollut kun-
toutuspalve\en tilastointiin liit-
tyviit kysymykset, lihirurii kun-
toutuspalvelujen optimaalinen
luokittelutarkkuus ja kiytiinnon-
ldheinen taltiointitapa. Ongel-
maksi on koettu laitosten erilai-
nen kiytinto kuntouttamisasiois-
sa.

Mallia sosiaali- ja
terveystilastojen
kehittimistoimikunnalta
Tilastoinnin suunnittelussa on
pidetty mallina keviiiill?i valmis-
tunutta Sosiaali- ja terveystilas-
tojen kehittiimistoimikunnan
mietintoi (1991:14). Sen mu-
kaan kuntoutuksen tilastointi
tulisi jiirjest?ii niin, ettd tilastoja
saadaan erikseen toimeentulotur-
vasta ja kuntoutuspalveluista.
Jiilkimmiiiset eritelliiiin edelleen
sen mukaan, liittyykti palvelui-
hin kuntoutuksen toimeentulo-
turvaetuuksia vai ei.

Toimeentuloturva
Toimeentuloturvan osalta tyo-
eliikejirjestelm?in kuntoutus-
rahakausista ja kuntoutusrahan
suuruuksista saadaan tietoja suo-
raan ETK:n eliketapahtuma-
rekisteristi. Niistli tuotetaan
ETK:n eliiketilastoja vastaavia
tilastoja.

Kuntoutuspalvelut
Kuntoutuspalveluista elikelaitok-
set kerdivit lontoutustoimintansa
ohella sovittuja tietoja ja toimit-
tavat ne miirivilein, esimer-
kiksi neljnnnes- tai puolivuo-
sittain Eliketurvakeskukseen,
jossa ne kootaan kokonaistilas-
toksi yhdessii toimeentuloturva-
tietojen kanssa.

Kuntoutuspalvelut pyrilliiin luo-
kittelemaan kolmeen tai neljiiiin

ryhmlin, sillii toimenpidetasoi-
nen erittely on liian tarkka toi-
miakseen luontevasti. Nelijaot-
telussa ryhmiit muodostuvat tut-
kimuksesta, tyopail*akuntou-
tuksesta, koulutuksesta seki
tytikykyn tukevasta muusta
kuntoutuksesta.

Tavoitteena on, etti merkitti-
vimmiit toimeentuloturvaetuuk-
siin liittyviit kuntoutuspalvelut
tilastoidaan. Vastaavasti tilastoi-
daan samantasoiset ja -laatuiset
palvelut myos sellaisen kuntou-
tuksen osalta, johon ei liity kun-
toutuksen toimeentuloturvaa.

Mikka Pellinen

ITOSSAOLEVAT
VAIKEAVAMMAISET
AMMATILLISEN
KUNTOUTUKSEN
PIIRIIN

Kansanelikelaitos jirjestli?i vai-
keavammaisille ammatillista
kuntoutusta, toimintakykyn yle-
pitivii Hekirmallistii kuntoutusta
ja korvaa muun lSikinniillisen
kuntoutuksen palvelut. Uutta on
se, etti ammatillista kuntoutusta
voidaan antaa viell ty6ssSole-
ville henkiloille. Tavoitteena on
parantaa heidiin mahdollisuuk-
siaan jatkaa omassa tyosslin.

Kelan ammatilliseen kuntoutuk-
seen kuuluu muun muassa kun-
toutusmahdollisuuksia selvitti-
vii tutkimuksia, ty<i- ja koulu-

tuskokeiluja, tyoh6n valmennusta
ja tytikykye yliipittvnii valmen-
nusta silloin, kun ty6terveyshuol-
lon toimenpiteet eiviit riiti. Am-
matillinen kuntoutus voi olla
myos perus-, jatko- ja uudelleen-
koulutusta tai niiden pohjaksi tar-
vittavaa yleissivistiviii koulu-
tusta.

Ammatillisena kuntoutuksena
maksetaan avustusta tai anne-
taan lainaa henkilokohtaiseen
kiytto6n tuleviin tytiviilineisiin'
ja -koneisiin.

Lokakuun alusta lukien Kela vas-
taa vaikeavammaisten lilikin-
niillisestl kuntoutuksesta ja am-
matillisesta kuntoutuksesta sil-
loin, kun sitii ei ole jiirjestetty
ty6voima- tai opetushallinnon tai
tyoeliikejnrjestelmin kautta.
Muille kuin vaikeavammaisil-
le tarkoitetun liiiikinnnllisen kun-
toutuksen jiirjestlminen jnn
edelleenkin kuntien velvollisuu-
deksi.

Vaikeavammaisten kuntoutusta
varten on laadittava henkil6koh-
tainm kmtoutussurmnitelma, jota
on tarkistettava vdhintiiiin kol-
men woden vllein.

KUNTOUTUS.
OHJEET YHTEEN
KANSIOON

-Kuntoutusta koskeva lainsin-
dinto uusittiin kokonaan. Uudet
siiiinn6kset tulivat voimaan lo-
kakuun alusta.

Elikelaitosten tyon helpottami-
seksi Eliketurvakeskus ja Ty6-

ellkelaitosten liitto ovat laatineet
kuntoutusta koskevat ohjeet.
Eliiketurvakeskuksen yleiskir-
jeessi on annettu kuntoutusra-
haa ja muita krurtoutussiiiinndksiii
koskevat soveltamisohjeet. Tyti-
eliikelaitosten liitto puolestaan
on omassa suosituksessaan an-
tanut ohjeet tyoeliikekuntoutuk-
sen sisillostd, kuntoutusetuuk-
sista ja kuntoutusmenettelYsti.

Ohjeet loytyv?it kansiosta.

Tarkoituksena on saada kansi-
oon my6s verottajan ohjeet
tyoelikelaitosten maksaman kun-
toutusrahan ja muiden kuntou-
tusetuuksien verottamisesta. Ve-
rottajan ohjeet toimitetaan nii-
den valmistuttua kuntoutuskan-
sion saajille.
Kuntoutuskansio liihetetiiiin elii-
kelaitoksille normaalin A-yleis-
kirjejakelun mukaan. Eliiketur-
vakeskus pitiil j atkossa kansiota
ajan tasalla. Jos kuntoutukseen
liittyvie ohjeita myohemmin tiiy-
dennetddn tai uusitaan, uudet
ohjeet toimitetaan kansion kiyt-
t2ijille.

Kuntoutuskansiota on saatavis-
sa seki suomen- ettl ruotsinkie-
liseni Eldketurvakeskuksen
postittamosta.

TY0ELAKE el 14
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TYO]fi]ry KUNNIAAN - SEMINAART
KORPII.AMMELLA

I LO : n rydympiir istdasiantuntija G isela S c hne ider de Ville gas
I ue nno ima s s a f yti ky lq kunniaan - s e mi naar i s s a Ko r p il amme ll a.

- Ikdintyvien tyontekijoiden tyopanosta tarvitaan etenkin 9Q-luwn
lopulla uhkaavan tyovoimapulan aikana. Thvoitteena pitiiisi olla,
ettii ty6ntekijoiden tulisi voida liihteii tyostd terveeni hyvin ansai-
tulle vanhuuselikkeelle, sanoi piiministeri Esko Aho Tyoeliike-
laitosten Liiton seminaarissa Korpilammella 3. syyskuuta.

Pidministeri ehdotti myos, etti elinikiiinen tyoaika voisi painottua
toisin kuin nyt. Pienten lasten vanhempien tulisi voida tehdi lyhen-
nettyd tyoaikaa ja ikiiiintyvien mahdollisuuksia osa-aikatyohon
tulisi lisiitii. Sen sijaan parhaassa tyoiiissii ty6aika voisi olla huo-
mattavasti nykyistii pitempi. Piiiiministeri kertoi itse jaksavansa
hyvin tehdii LS - 20 tunnin tyopiiiviii.

Tilaisuuden piiiiesitelmii kiisitteli ik2iiintyvien tyontekijoiden tyoky-
vyn yllipitoa ja aseman parantamista kansainvilisestii niikdkul-
masta. Tiimii ILO:n ty6ympirist6asiantuntija Gisela Schneider de
Villegasin esitelmi julkaistaan Tyoeliikelehden seuraavassa nu-
merossa.

NT TNKETIETOA
ULKOMAALAISILLE
PALKANSAAJILLE

THE FINNISH EMPLOYEE1S
PE:'iSION

Ihc ( cural l'cnsion Sccurlr Insrirurc id tqgl

Eliketurvakeskus on julkaissut
el6ke-esitteet "Ulkomaalaisen
ty6ntekijiin eldke Suomessa" ja
saman esitteen englanninkieli-
senl "The Finnish Employee's
Pension".

Esite on tarkoitettu oman tai
puolison tyoskentelyn perusteel-
la Suomen tyoelikejnrjestelmin
piiriin kuuluvalle ulkomaalaisel-
le.

Esitteessl on keskitytty perusasi-
oihin. Esite kertoo, miten elike-
asioissa toimia kiiytiiruron tilan-
teissa.

Ellketurvakeskus julkaisee esit-
teen tarpeen mukaan useammilla
kielillii.

Esitteiti saa vapaasti tilata Elike-
turvakeskuksen postittamosta.

TilMAr+STSSA
TYOELAKKEET

Eldketurvakeskus tdyttdd 30
vuotta lokakuun 5. pniviinn. Juh-
laa vietetlin tyon merkeissi.
Kuitenkin kolmen vuosilqymme-
nen ahkerointi ikuistetaan juh-
lakirjan kansien vlliin. "Tiima-
lasissa tyoeliikkeet" pitnn si-
sillidn tuokiokuvia ETK:n tai-
paleelta perustamisvuodesta
1961 aina nykypiiiviin asti.

Kirjaan on poimittu parisen sa-
taa juttuleikettii eri puolilla maata
ilmestyneistd lehdistii. Niissd on
niilcyvillii kmkin ajankohdan tyo-
eliketurvasta kdyty keskustelu,
osin aika lailla kiivaskin. Eri-
tyisesti on kirjaan valittu kes-
keisiii lainuudistusvaiheita se-
lostavia uutisia.

Juhlakirjasta l6ytyy my6s pal-
jon valokuvia ETK:n kolmen
vuosikymmenen mittaiselta tai-
paleelta.

TIIMAIASISSA
TYOEIAKKEET

Eliiketuryakeskus. l96I-199!. TLTOKIOrUUA
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KY
KESAN MESSUILLA

Eliketurvakeskus palveli tiini
kesdni messuasiakkaita kolmes-
sa eri tapahtumassa. Paikkakun-
nat olivat Kuopio, Oulu ja Tur-
krr.

Eliketurvakeskuksen osastoilla
oli vieraille tarjottavana maksu-
tonta eliketietoa: henkilokohtai-
nen rekisteriote ja asiantuntijoi-
den neuvoja pulmakysymysten
eteen joutuneille.

Maatalousniyttely
suosittu
Maatalousntyttelyt ovat nykyi-
sin yleison suosiossa. Kolmi-
piiviisessl, keslkuun lopussa
pidetyssii Savo -91 Maatalous-
ndyttelyssd kiivi liihes 95 000
ndyttelyvierasta - lauantain ran-
kasta ukkossateesta huolimatta.
ElSketurvakeskuksen osastolla
eliketietonsa tarkisti liki 1 500
asiakasta.

Maatalousndyttelyyn El2iketur-
vakeskus lihti varovasti mukaan:
osasto ja palveluresurssit olivat
pienemmit kuin yleismessuille
osallistuttaessa.

Etulciteen oli yhteistyotii poh-
justettu Maatalousyrittijien eli-
kelaitoksen kanssa. Osastot oli-
vat samassa hallissa l6hes vie-
rekkiin. Apua toisillemme an-
nettiin tarpeen vaatiessa ja asiak-
kaat ohjattiin oikeaan paikkaan.
Yhteisty6 toimi. Suurin osa asiak-
kaista olikin yhteisiii: eliikett?i
oli karttunut niin tyosuhteista kuin
myel-toiminnastakin.

Avainpaikalla Oulussa
Messutapahtuma pohjoisessa saa
aina vikei liikkeelle - niin tdl-
liikin kertaa. Oulun Suurmessut,
heiniikuun lopussa, ker?isivlit yli

neljisataa niytteilleasettajaa ja
81 000 messuvierasta. Pohjois-
Suomen Messuihin ETK osal-
listuijo 14. kertaa.

Oulussa 40-vuotisjuhliaan
viet6vi jiirjestiijn sai niiytteil-
leasettajakseen liihes 30-vuoti-
sen Eliketurvakeskuksen, joka
oman juhlawotensa kunniaksi
oli uusinut messuilmettlin.

Eliketurvakeskuksen osastolla
palveltiin yli 2 500 messuvieras-
ta.

Innokkaammin Oulussa lcysyt-
tiin ellkkeen perusteista ja tyolqy-
vytt6myyseliikkeisti.

Merimiehet
kiinnostuneita elikkeistfi
Reilut neljd tuhatta asiakaskdyn-
tin kirjattiin Eliketurvakeskuk-

kuun puoliviilissi. Kuusi piiiviiii
kestineet yleismessut kerdsivlt
yli 80 000 vierasta kaiken kaik-
kiaan. Syy kohtalaisen suureen
suosioon l6ytyy viidensadan
nlytteilleasettajan palveluista ja
tuotteista sekd varsinkin viihteel-
lisestii ohjelmatarjonnasta.

Tavallista enemmin Turussa
kyseltiin merimieseldkkeistii.
Oltiinhan suuressa satamakau-
pungissa. Myos valtion ja kun-
tien palvelusta kertyneite eleke-
markkoja peniittiin vilkkaasti.
Julkisia tyopaikkoja alueelta
loytyy melkoisesti.

Suurin osa ETK:n osaston vie-
raista oli keski-ikiiisiii. Eniten
messuilijoita loytyi ikiluokasta
40 - 45 wotta. Myos nuorten
miidri oli edelleen ilahduttavas-

TYOEl-AKEPAMA
19.1 1 .1991 MESSU-
KESKUKSESSA

-Timiinvuotinen T)6eliikepiiivii
pidetiiiin tiistaina marraskuun 19.
piiviinii 1991 Helsingin Messu-
keskuksessa. Ohjelmaan sisnltyy
Eliikekomitea -90 :n kisittelemid
asioita, tietoa viest6kehityksesE,,
terveydentilasta ja kuolleisuudes-
ta.

Kuulijat saavat myos tietoa kun-
toutusuudistuksen kiiyntiin-
lihdostii ja varhaiskuntoutus-
kokeilun tuloksista sekd muista
ajankohtaisista tyoelikkeisiin
liittyvistii asioista.

Lisiitietoja Tyoelikepiiivis6 an-
taa koulutuspii?illikko Lauri Mii-
kellinen.

TYOETiKE 9l l4
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2327',). Tiimiin

slls Iaulu YEL:n
hiinen omls-

tai

kien soveltaa. et ole
ollut
vaan
sessi.

merkityk-

A sen
Edellii selostettu VAKOr piiiitos
vuodelta 1989 poikkesi aikai-
semmasta kiiytiirurostii. Voidaan
tosin sanoa, ettii lain sanamuoto
ehkii helpottaa linjasta poikke-
amista avointen yhti6iden ja
kommandiittiyhti6iden osalta,
lun laissa niiden osalta kiiyte-
tiiiin ilmaisua "sanottua vastaa-

ei kuulu yhtiiiA:n
osalta, kooka omistus-
ta ei oteta huomioon tarkastelta-
essa henkiltin larulumista YEL:n
piiriin, vaan hiinet on vakuutet- va miilriismisvalta-
tava TEL:n mukaan IVAKO
8.6. 1 978 (ETR 3221), ty6eHke
tn8l,. se oli

esillii
Soveltamisohjeiden kanssa so-
pusoinnussa on myds VAKOn
pnnttis 4.11.1982 (ETK 10134).
Siin?i kommandiittiyhtidn ainoa

ei kui-

P ilritds n : o i 084/90/ I 9O 1.
Postiteuu I 8.7. I 99 1. Tietopan-
kissa ja Finlexissei.

rat-
kaisuun.

vastuunalainen VAKOssa ei ole ollut esilli ta-
pausta, jossa osakkeen omista-
valla, johtavassa asemassa ole-
valla toimihenkil6llli olisi miiii-
rdimisvalta vain sen kautta, etti
yksinomaan hinen perheen-
jnsenilHiin oleva miidrdiimisval-
ta viiliyhtiossi tunnustettaisiin.
Jos toimihenkil6 sitii vastoin ei

TEL:n 2

Ioin
senii

omista suoraan yhtiin osake- sa
A:n osaketta, kuuluu

omista yhtiiin osaketta

ta VAKOn ratkaisu

jonka palveluksessa hiin on, ei
hiinellii VAKOn aikaisemman
kannanoton mukaan voi olla mii-

VAKO riiimisvaltaa
lakien wot-

6 momentti s?i2itiiii: tensi kanssa yli puolet kummas-
takin osakeyhti6stii. VAKO kat-
soin etti larnrmallakin aviopuo-
lisolla oli kommandiittiyhtidn
vastuunalaisina yhti6miehinl
olevien osakeyhtididen kautta
ollut mlirf, Imisvalta komman-

olevanaonpidet-
johtavassa agemassa

toimiher*iloi
yhteisoSsi johtavas- suun-

olevaa henkil6i, ei van
Niike-

Niiin ollen heihin ettii VAKOn
YEL:ssii tarkoitettuna ratkaisua asias-

yhti6n
heidiin

ta or viety my6s Finlexiin ku-
vaamaan tiimin hetkistii kiiy-
tentde.

aanlmaara
puolet yleiskir- EIK:ssa tullaan vieli

muussa jeessi n:o 18181 todetaan, ettri
henkiliin on VAKOn ottaman

olevalla on kat- kannan mukaan omistettava
sottava sanot- ainakin yksi osakeyhtitin osake

ennen kuin hlintii voidaan pitiii

aikana

VAKUUTUS-
OIKEUDEN.
pAAT6KSIA
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PENTTI
KOIVISTOINEN

Ekiketurvakeshtksen
lakiosaston p ddlliklen

ole
osakleiden ?i?inimiiiiriisti. slls

TYoSUETEEN JA
YRITTAJATOIMIN.
NANVALISTARAJAN.
VETOA

Avoirnen yhtitin yltifimiestii tai
muun yhteisdn sellaista osakas-
ta, joka on henkil6ko*rtaisesti
vastuussa yhtion sitoumuksista,
ei pidetil tiitii lakia sovellettaes-
sa ty<isuhteessa olevana."

Taustatiedot
N. haki purkua eliikelaitoksen
YEL:n mukaiseen ty6tulopiietbk-
seen. N. ilmoitti, ettei hiin omis-
ta yhtiiiin osakeyhti6 A:n osa-
ketta, vaan hln omistaa kaikki
osalkeet osakeyhti6 B:st6, joka
puolestaan omistaa kaikki osa-
keyhtiii A:n osakkeet. Koska N.

oleva

katsoi hinen

Suunnan muutosta enteilee kui-
tenkin VAKO 1482/891336 (ETK
sov . 1224). Siinii kommandiitti-

omistaa 10O
tiii B:sti, on omista-



YVE VAI vottelukunnan ilmennyt, ettii hassa. H:in kertoi olevansa

lonnalta
tullessaan niin viisynyt, ettei
tehdii mitiin. Selkii ei
nostelua, eikii

ketieteellisesti kitkiesse
muut YVEn Pol usein. Kiisien
ud.l- tgleeharvoin sille, on turvotusta eiki pu-

ole normaali. Mig-peetyi
ennak-

miten ristusvoima
massa reeru valvaa useln.

kopfi iitSksen antamista. rajoitussiiiin- Liiiketieteellinen
vaikutti

YVEen ei selvitys
niinselvillmin

on 55-vuotias hiin on tuki-
eliikkeissii,
raudella ei

marTas-
alkaen

liiiiketie- asemaakuin ollut
teelliset riittivlt mukainen.

neuvot-
on ,atkaisua seudun kiputila.

ovat
Esimies on

ettl hakija on
mu-

voidaan

ollut

TYOKYVYTTOMYYSASIAIN
NEUVOTTELUKUNNAN SUOSITUKSIA
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MARIA KALLENAUTIO Ekiketurvakcslatksen lakiosaston jaostosihteeri

suositus

55-vuotias siivooja oli hakenut
YVEI. Neuvottelukunnan mie-
lestii kysymyksessii oli YVEn
kannalta liiiketieteellisesti raja-
tapaus. Muun muassa siksi, etti
tyonantajalla oli mahdollisuus
jiirjestnii h?inelle osa-aikaty6ti,
YVE-hakemus tuli: hyliitii.

Ratkaisuun

vuodes-

neuvottelemaan
ty6jiirjestelyistii.

hakijan kanssa Toukokuussa 1990 piiiviityssn B-
on ensimmiiseksilausunnossa

aikoina suoriutunut tyir$A6ar,
tyydyttiiviisd. Sairauspoiisa lr
on ollut viihiin.

YVEn diagn iksi asetettu niska-har-
tiaseudun kiputilaa ja rap-
peumamuutoksia kuvaava diag-
noosi. Senlisiilsi ontuotu esilb
selkiikivut

RAJOITUSSAANNOK-

vaittavissa sairaudesta johtuvia
vaikeuksia. Myos lyhyet sairaus-
lomat olivat lisiintyneet. Hakija
oli jouduttu irtisanomaan ty6n
vihyyden vuoksi vuoden 1989
loppupuolella.

SEN SOVELTAMINEN muksen jllkeen. Neuvottelukun-
nan tarkastava liidkiiri on toden-
nut, etri sairauden alkamisajan-
kohtaa on mahdotonta yksiselit-
teisesti mearite[e, mutta sen
voidaan katsoa alkaneen ennen

YVE.HAKIJAN
ANSIOIHIN

tyosuhde huhtikuuta 1990.

TKN:n
hiin oli "vanhan kansan lisesti

sisulla tekee

olivat

Neuvottelukunnan denneksen
tuna, kun

Hdnen dot ES,a*_s-rrttlystii jn,. tt*1,!
veydpnlilqg$ii : rajoitui$i{4!
r6ksen tarkoitus.

.K*ite$1$$|' r ,wrn 3&
'S!qisk!d,e5p1,

:$19)todeh$'
kaltainen.

nauhoituk-

mielesti LEL-ansioihin



annettiin men-
muutoksen 1 meflmres-

asetusta merimieseldkelain so-
(le asetuksilla siidettiin eliikehalre-

muksen tekemisestl ottaen
tulivathuomioon uusl

voimaan t7 .4.L99L. Niiti sovelletaan

yleiskirje A 15191

ROLF STORSJO
Eldketumakesh*sen
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UUTTA
TYOELAKE-

LAINSAADANTOA

MerimieselIkeASETUS $5 a I 9 D;

ASETUS tytintekijiin eliikeasetuksen muuttamisesta (655/91);

ASETUS lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien tyontekijiiin ellke-
asetuksen 12 ja L3 $:n muuttamisesta (656/91);

ASETUS maatalousyrittiijien eliikeasetuksen 10 ja 11 $:n muut-
tamisesta (657191);

ASETUS yrittiiiien eliikeasetuksen 10 ja 11 $:n muuttamisesta
(658/e1);

ASETUS eriiden tydsuhteissa olevien taiteilijoiden ja toimit-
tajien elikeasetuksen 3 ja 4 $:n muuttamisesta (659/91).

telmlilin. el

jolla



A 11/91 14.3.1991

18.3.1991A

Kuntoutusuudistus A 13/91

A r4l9l
16.4.1991

21.3.1991

23.4.1991

Suomen ja

1

1 26.4.1991

1 6.6.199

liittyviii A 18/91 T2,7,1

l99U B 2191 i4.6. i9 i

28.2.t99t

vailutus c 4l9t

vailutukset ellke- ja 22.5
sekii

UUSIA
YLEISKIRJEITA

TYOELAKE 9l l4 4t

c 3l9t

Eliikesiiiiti6uudistus voimaan

Velvoitety6n poikkeuksellinen huomioon ottaminen
ty6el?iketurvassa ja tulevaa aikaa koskevien
sdiinn6sten muuttuminen

Per*tom lisiieliiketurvan edunsaajien ja takautuvan
lislelikevapaakirjan rekisterdiruiista 

-iLnoittaminen

tyosuhderehsteriin

c slgl

3.5;1991



NORJA RUOTSI

PERUsMAAnA 3s soo YLETNEN rr,Arr-
NOK
Yleisten eliikejlirjestelmien pe-
rusmidri nostettiin viime tou-
kokuussa 35 500 NOK:uun vuo-
sitasolla. Perusmiiriin ovat si-
dottuja yleisen eliikejiirjestelmiin
etuudet ja elikkeen perusteena
olevat tulot.

Peruselike on toukokuusta lfitien
enintdin 56 988 NOK vuodessa
(eli 4 749 NOK kuukaudessa)
ykshdiselle henkilolle. Aviopa-
rielikkeensaajille peruseldke on
yhteensd 74 412 NOK vuodessa
(6 201 NOK kuukaudessa). Tiysi-
midriinen eliikelis2i on mukana
ndissi summissa. Eliikelis?ii mak-
setaan eldkkeensaajalle, joka saa
vain vihdn tai ei lainkaan ansio-
perusteista lisiieliikettii.

Aviopuolisosta ja lapsista mak-
settavat peruselikkeen korotuk-
set ovat toukokuun alusta tulo-
sidonnaisia. Tulosidonta otetaan
kuitenkin kiiytt66n asteittain.

RAIIASTO VUOSINA
1989-1990
Alla olevassa asetelmassa on
tietoja Ruotsin yleisestii elike-
rahastosta vuosilta 1989-1990.
Yleisessi elikerahastossa ovat
yleisen lisiieliikejiirjestelmin
(ATP) varat.

Yleiseen elikerahastoon kuuluu
itse asiassa viisi erillistii rahas-
toa. Niistl ensimmiinen rahasto
huolehtii pientycinantajien ja
itseniisten yrittiijien vakuutus-
maksuvaroista, toinen valtion,
kuntien ja valtiojohtoisten yri-
tysten ja kolmas suurty5nanta-
jien tyontekij6ittensi puolesta
maksamista vakuutusmaksuista
kertyneisti varoista. Neljiis ja
viides rahasto ovat puhtaita si-
joitusrahastoja. Yleisen elike-
rahaston yhteydessii toimii my6s
viisi alueellista palkansaajara-
hastoa.

SPP MENETTAA
AMF-P:N
Yksityisen sektorin tyontekijoi-
den lisiieliikejiirjestelmiin (STP)
hallinnosta vastaa tyomarkki-
najiirjestojen perustama vakuu-
tusyhtio Ty6markkinavakuu-
tukset-eldke (AMF-P). Timin
vakuutusyhtion klytiinnon hal-
linto on ollut Vakuutusyhtio
SPP:lli. SPPhoitaa my6s toimi-
henkiloiden lisieldkevakuutuk-
sen (ITP) hallinnon.

Askettiiin toteutetun SPP:n ja
vakuutusyhti6 Trygg-Hansan
fuusion seurauksena AMF-P on
peattanyt irrottautua SPP:stii ja
hoitaa tulevaisuudessa itse oma
hallintonsa.

AMF-P:n piiiitds merkitsee
Trygg-Hansa SPP:lle 51 miljar-
din SEK:n liikevaihdon vihene-
mistii ja putoamista 220 miljar-
din SEK:n piiiiomalla seit-
seminneltd tilalta 1 1 :ksi euroop-
palaisten vakuutusyhtioiden ko-
kolistalla.

ALUEELLISET VA-
KTruTUSOIKEUDET
LAKKAUTETTU
Sosiaalivakuutusasioiden en-
simmiisini valitusasteina toimi-
vat kolme alueellista vakuutus-
oikeutta (f6rsiikringsriitten) lak-
kautettiin heinikuun alusta.

Ensimmiiiseksi valitusasteeksi
tuli liiiininoikeus (liinsritten). Sen
piiiit6ksistii voi valittaa kama-
rioikeuteen (kammarritten). Va-
kuutusylioikeus on siiilytetty
ylimpiinii valitusasteena.

Rahaston lisiiys

Rahasto,31.12.
- 1-3. rahastot
- 4-5. rahastot
- palkansaajarahastot

1990

Is-l; 10/1991

125 500
7892',1
42 549

%
-3 , rahastot

Uihde:

34394

3 814

47 362

Milj. sEK

Tulot

- elikkeet
- hallinto

38 914
5 334

718
178
540

384 410
357 627

ro 23t
16 551

11,09

77 988
77 406

582

431 772
396976
t4237
20 559
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TANSKA
METALLITEOLLI-
SUUDELLE
nTATBTARJES-
rur,vrA
Metalliteollisuuden tyoantajaliit-
to ja tyontekijnliitot ovat so-
pineet vuoteen 1993 ulottuvassa
palkkaratkaisussaan sopimus-
pohjaisen lisiieHkejirjestelmiin
perustamisesta. Uusi j irjestelmii
tiiydentiiii kansaneliikejiirjes-
telmiin ja palkansaajien lisiieliike-
jiirjestelmiin (ATP) eliketurvaa.
Metalliteollisuuden ratkaisun us-
kotaan muodostuvan malliksi
muille aloille.

Ty6nantajat tulevat maksamaan
vakuutusmaksuina aluksi 0,6
prosenttia palkkasummasta. Vuo-
teen 2003 mennessi maksu ko-
hoaa 6 prosenttiin. Tyontekijiit
maksavat vastaavasti aluksi 0,3
prosenttia palkoistaan. Vuosi-
lcymmenessii maksunousee 3 pro.
senttiin. Jiirjestelmii on rahas-
toiva. Hallinto tulee my6hem-
min sovittavalle yksityiselle va-
kuutuslaitokselle.

PALKANSAAJIEN
LISAELAKEJARJES-
TELMA VUOSINA
1989-1991
Palkansaajien lisiielikejiirjes-
telmiin kuuluvat 16-66-vuoti-
aat yksityisen ja julkisen sekto-
rin palkansaajat. Seuraavassa ase-
telmassa on eriiitii keskeisiii nu-
merotietoja palkansaajien li-
siiel2ikejiirjestelmisti yuosilta
1989-1991. Vuoden 1991 luvut
ovat ennusteita.

Lisiielnkejnrjestelmistii makse-
taan vanhuus- ja leskeneliikkei-
tii. Elikeikii on 67 vuotta. EHk-
keet eiviit ole ansioelikkeitli, vaan
jokainen vakuutusvuosi kartut-
taa eliketti tasasummalla. Maa-

liskuun 1991 jllkeen vanhuus-
el?ikdreelle jiiivii saa lisiielil&eenii
enintiin 679 DKK kuukaudes-
sa. Timi eliike edellyttii va-
kuutusvuosia jiirjestelmiin koko
olemassaolon ajalta eli wodesta
1964 lnhtien. Leskenelike on
puolet vanhuuselikkeesti ja se
maksetaan samoilla ehdoilla nais-
ja miesleskille.

Itsen?iiset yrittejet, jotka ovat
aikaisemmin kuuluneet palkan-
saajina lisiellkejlrjestelmiln,
voivat jatkaa vakuutustaan va-
paaehtoisesti edellyttiien, etti
palkansaajajakso kesti vihintiin
kolme vuotta. Vuoden 1990 lo-
pussa jirjestelmissli oli 1700 tel-
laista yrittiijii.

Lisiieliikejnrjestelmin rahoitus
perustuu rahastointiin. Rahastot
on sijoitettu piiiiosin erilaisiin ob-.
ligaatioihin. Vuoden 1990 lopussa
rahaston varoista 83 prosenttia
oli niissd. Yritysten osakkeisiin
oli sijoitettu 13 prosenttia. Kiin-
telssd omaisuudessa oli kolme
prosenttia, ulkomaisissa kohteis-
sa ja muissa kohteissa loputnoin
yksi prosentti. Ulkomaille sijoit-
taminen on kasvanut viime vuo-
sina. Vuoden 1990 uusista netto-
sijoituksista 4,6 prosenttia teh-
tiin ulkomaisiin kohteisiin.

ITAVAUTA
SAMA ELAKEIKA
NAISILLE JA
MTEHILLE
Itivallan perustuslakioikeus on
piittiinyt, ettii naisten ja mies-
ten erilaiset eliikeiiit on pakolli-
sissa eliikejiirjestelmissi yh-
teniistettivi kuluvan woden
marraskuun loppuun mennessi.

Naisten ellkeikii on nykyisin 60
ja miesten 65 vuotta. Oikeuden
mielesti naisten alempaa eli-
keikiin ei voida enid perustella
biologisilla syilli, kodinhoidolla,
lasten kasvattamisella tai ansio-
tyolli. Useat naiset jiiiiviit kodin
tai lasten hoidon woksi joiksi-
kin vuosiksi osa-aikatyohon tai
kokonaan tyoeliimlin ulkopuo-
lelle, minkd seurauksena heiddn
eliikkeensi ovat miesten elik-
keiti pienempiii. Alempi eliikeikii
pahentaa tete tilannetta.

Naisten elikeiki tultaneen nos-
tamaan asteittain samaksi mies-
ten kanssa. Todennikoisesti
elikeiiin nostaminen ei tule kos-
kemaan tiillii hetkefln elikeikiin
liihestyvii naisia.

JOUKO
JANHUNEN

Vakuutusosakeyhtit)
Ekike-Sampo

L99L

Rahasto

L:ihde: 1990.

Siirto

Ermen

1989 1990

1L$A 80278 88583

It23

Siirron jiilkeen

2@O

4054
8254

4402
8455

Menot;.mitj. DKK

Elii}keet
Hallinto
Reaalikorot valtiolle

475

3400

Tlrlot; milj. DKK

Vakuutusmaksut
Rahaston tuotto

89
79
'L7

12,6 11,58,6 9,3

432 450

3350 3350
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3184
8069

984
104

24ffi
7698

2060
93

2245
8498

10,5
7r7



ENGLISH SIJMMARY
English translation:
Eija Puttonen

The Finnish government is
working on a social contract.
One of the persons involved in
this work is the Secretary of
State, Mr. Pekka Tuomisto,
who is in charge of the Prime
Minister's Office. In his words,
the purpose of the social
contract is to make all fields of
society contribute to the
stabilization of the Finnish
economy and help create a
basis for a new economic
upswing.

According to the Secretary of
State, the social contract will
cover not only wages but also
farming incomes, stumpage
prices, pensions and other
social benefits, prices and
taxes.

In the contract, the wages
constitute the largest single
target for savings. This is,
indeed, a higtrly controversial
issue, il that the social
contract aims at halting the
increase in labour costs or even
reducing wages. The outcome
of the collective wage agree-
ments should be zero growth
and the payment of holiday
bonuses should be suspended.
The key issue of the social
contract is the freeze of the
index adjustment to all social
benefits at the turn of the year.

The index adjustment made to
employment pensions at the
beginning of 1991 entailed a
7 .7% rise in employment
pensions, whereas the corres-
ponding rise in national
pensions was 5.6%.

The iadex freeze of pensions
alone will concern more than
one million pensioners.

Mr. Tuomisto thinks that pen-
sions and other benefits should
not be adjusted by the index

next year. He argues that this
is vital for the integrity of the
social contract.

He further points out that the
index freeze would also work
to the advantage of the econo-
mic capacity of the pension
schemes. Most pensioners also
approve of the contract. He
feels that the pensioners look
wisely upon this thing, because
they realize that a collapse of
the economy would pose a real
threat to the foundation of the
system of pension security.

Mr. Tuomisto explains that the
intended term of the social
contract is 1992-L994 but that
the index freeze of social
benefits will only be applied in
1992.

At the beginning of 1992, the
wage-related employment
pension contribution will be
reduced by 2.5 percentage
points. There are already more
than a quarter of a million
persons unemployed and this
figure is continuing to grow.

In the light of the unemploy-
ment figures, Mr. Tuomisto
admits that this is not a good
time for reducing the
contribution but mentions
other considerations that make
it necessary. Things have to be
put into some order of impor-
tance and a schedule has to be
drawn up. The Finnish econo-
my has to be put back on its
feet within a couple of years.
Bearing in mind the surplus
accumulated in the emplo-
yment pension reserve in the
prosperous years, the reduction
in the contribution should not
upset the system, if the other
bits and pieces of the social
contract are put into place.

The Director of Planning at the

Central Pension Security
Institute, Mr. Markku Hiinni-
nen, is critical towards the
permanent abolition of the
TEL index adjustment of 1992.
In his view, it would cut back
pensions to double the effect
and would not affect all
pensions equally.

Mr. Hiinninen urges that a
clear distinction be made
between permanent and
temporary cutbacks.

The TEL index automatically
follows the changes in wages
and prices with a one-year
time lag. If the cutback is
permanent, the effects on the
price and wage trend resulting
from the social contract of
1992 will automatically be
reflected in the TEL index of
1993 and the years to come.
To this comes the effect of the
index freeze of 1992, so the
level of pensions will, in fact,
be cut twice.

At the turn of the year, the
cutbacks would concern
around 1.02 million recipients
of TEL index related pensions.

The change applies to all
cunently paid private-sector
and public-sector employment
pensions, self-employed
people's pensions, and pen-
sions payable under the
Military lnjuries Act, the
Motor Insurance Act and the
Employment Accidents
Insurance Act.

The effect on future pensions
depends on the Act applying to
the pension. In the case of
pensions under LEL, MYEL,
YEL and TaEL, the change
would affect all pensions
accrued between the years
1962 and 1991. However, the
change would have no effect at

all on pensions accruing from
work under TEL, VEL and
KVTEL that does
not terminate before 1995.
This illustrates the random
character of the the effects of
the index freeze.

The savings in pension expen-
diture would amount to FIM
2.32 thousand million in L992.
The gross savings in govem-
ment spending accounted for
by pensions would be less than
FIM 800 million. Considering
the resulting decrease in tax
income by FIM 600-700
million, the net effect on
govemment spending would be
small.

TEL index linkage of pensions
guarantees that they increase in
line with the rise in prices and
wages. Thus, a full cutback on
the index would clearly reduce
the level of pensions. At
current estimates, the reduction
would be 5.3%.

Without the index adjustments,
the level of pensions would
plummet. It has been calcula-
ted that the index cover
constitutes one half of the
pension. In the old-age pen-
sion, for instance, the index
cover plays an even more
significant role.

Mr. Hinninen emphasizes that
if changes are made to the
index adjustment procedure,
they should be of temporary
character.

Under the circumstances, a
procedure involving the
postponement of part of the
index adjustment of 1992 to a
later date is well worth consi-
dering. This procedure would
not essentially interfere with
the level of pensions, but it
would not reduce the costs
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much, either.

A working group within the
Central Pension Security
Institute has been designing a
system of reduced contribu-
tions for self-employed people
who are starting up their
businesses. On the basis of the
suggestion of the working
group, the Central Pension
Security Institute proposed to
the Ministry of Social Affairs
and Health that the YEL
contribution payable by a self-
employed person who is
setting up a business be
reduced by one half during the
first three years of operation.

The proposed system of
reduced YEL contributions
will grant all self-employed
people coming under YEL who
are under 43 years of age and
starting up a new business the
YEL insurance at half the
normal cost during the three
first years ofbusiness. A self-
employed person will, howe-
ver, only be able to avail
himself of this once in his life
time. The present system of
reductions, where the rate of
contribution depends on the
amount of income, in the so-
called low income group, will
be abolished. The reform
means that entitlement to the
reduction and the size of the
reduction will no longer be
dependent on the income
earned. Considering the YEL
insurance plan, as a whole, the
reform will not bring about any
great changes to the total costs
of the plan.

It is proposed that the new
system is introduced as of I
January, 1991 and will be
applied to all self-employed
people starting their businesses
after this date.

LEL Tydeliikekassan kentt?ilin-
jan organisaatio muuttuu 1.1.1992
alkaen. Valvontaosasto jaetaan
kahtia erillisiksi osastoiksi tar-
kastusosastoksi ja perinti-
osastoksi.

Tarkastusosaston osastoplll-
lik6ksi on nimitetty YTK Jukka
Lindfors. Uuteen toimeen hin
siirtyy valvontaosaston ylitarkas-
tajan tehtavista.

Perintdosaston osastopiiillikok-
si siirtyy OTK Inna Suominen.
Hin on lihin asti toiminut val-
vontaosaston osastopiillikkdni.

Tarkastusosaston yhteyspiiiil-
lik6iksi valvontaosastolta siir-
tyviit apulaiscastopii?illikko Perr-
ti Flink, ylitarkastaja Jukka l^a-
helma ja ylitarkastaja Reijo
Uhlgren.

Jukka Lindfors

Sosionomi Mauri Qvintus on ni-
mitetty vs. eldkelaitostarkasta-
jaksi 1.9. 1991 lukien. Hin on ai-
kaisemmin toiminut elikelauta-
kunnassa valmistelijana ja EHke-
turvakeskuksen kenttdyksikossii
kenttikouluttajana.

Mauri Qvintus

ELAKESAAU6-
YIIDISTYS-ESY r.y.
FM Olli Laurila on valittu Elii-
kesniitioyhdistys-ESY r.y:n tie-
dottaja-kouluttajaksi 19.8. 199 1

alkaen. Laurila on aiemmin tyos-
kennellyt Maaseudun Sivistys-
liiton koulutussihteerini.

TYOEI-AKE 9l 14
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TILASTOTIETOJA
aa aa

TYOELAKKEENSAAJISTA
30,06.1991

mukaisia ellkkeitii:
varhaisel5kkeiti 39

,ft6E

i"idil.;iii*i"rril$;i'.ffiilt *rn-iii,ii.iiJia.''iii'"+4' "**!!q@
Varhermetut vanhuuseltld<eet sisflltyv{t vatihuumlikelu}uihin ja yksil6lliset varhaiselildreet ty6ky-
vytttimyyselikeluluihin. Osa-aikaelildceet oyat tilastossa onuma taulukkonaan.

Perhe-elikelain uudisnrs tuli voimaan L .7 .L(.flO .Uudistus suo myos miehille oikeuden leskenelilil<ee-
S€ien.

MerimieselikElakiarnuqtettiin 1.7.1991 lihtien siten, etti Merirniesel2ikekassa kuuluu muun yksityi-
s*n tytieHlcejfiest-elrr5n lonssa yhteiseen vastuunjakojfiestehniin. Tiimiin johdosta Mirfunies-
elikekassan my&rlim$t e16lfteet (It@.-el6kkee0 on otet$ tilastoon mukaan.

30.06.1991 oli rnaksussa kai}kiaan 930 000 tydeHkettii. Muutos edellisestii vuodesta on + 32 OO0
kappaletta eli 4'prosenttia. , :

oli 485 000 (suluissa muutos edellisen woden vastaavasta ajankohdas-
224 W kappaletta (+ 9 000), tybtt6myyseliilfteitii 49 000
000 kappaletta (+ 8 000) sekii woden 1987 alussa voimaan
. Niiistii oli woden 1986 alussa voimaan tulleiden lakien

ta) (+ 22

varihuuseliHreit{ 14 000 kappaletta (+ 2 000) ja y}ult6tlisiii
(+ 7 ooo).

, Keskimilriinen peruselike mtr/kk

Miehet Naiset YhteensiMiehet'. 87 ?96
t9121

4.012 , 1,694
3 158-,.i-'1,98?.
I 16? ,5I9t721 &36@ 223827t6 ttto

2536
263.1,.
.trittI.
ItSES',,
4'sI',?,]',
18$',

30.06.1991

rc482 | 5"t3 2371
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Var -rtrw*Ilkfciden l<eskimee$ ofi I 8S3 mt$ldrrji:i$i varhennettujq vanhuuselikkeiden 2 608 mt(klt,ty6 t6qryselaHreideq- 2 ?04 mtrlldn j**!a ylrsil6ilist€&,varhaiselat<*eiaen 3 39S ml{ldq
t)ryq${Beil{kleideil 2 968 skltls perhe-eli**eldem 1 370 rnkll&}t:ala.ailzele}*eiden 2 990 mk/
kk.

VAI|IEI]USELAKKEET, kaikki
Voimasa olevat 30.06.1991

Eliikkeen myontiijd
TEL-el?ikelaitokset
YEl-eliikelaitokset

68 151
4,828

t7w4
6?,8
'?50

9? 550

Itqi&imi&Sinen *u*ftre mk/kk

' ' Mlehet Naine*rr ,rYhteensrl

MYEL-eliikelaitos
LEL-ellikelaitos
MEL-eldkelaitos

TEl-elikelaitokset ' ,::61 339
YEl-e&ilcelaitokset l0 535MYEl-elikelaitos 15 S25LEl-elikelailos 36 356MEl-elikelaitos I 884
Kaikki tyOeliikeleiiaklet 125 996

Yhte ,:i:r
2{l$tt:,::,::l

35 846:,
t471q2,-'

5S'9,1r,.
,,#t,,

,,{8!,?S.}'t}Kaikki tyoeldkelaitokset 2OS 372 279 329

Eliikkeensaajia

Eliikkeen myontiiji Miehet Naiset Yhteensi

129 4N
l5 363
32 899
43 084., ,
2634 ",.

223 546\

4 458
3 28t
1 507
2235
3 349
3 330

2310
I 956

619
&57

2225
1 816

3 32'l
2 864
I 046
2020
3 029
2744

Alkaneet elikkeet 01.01. - 30.06.1991

Kaikki tyoeliikelaitokset 8 069 6 125 14 L94 3 673 2 072
*) Kaikki-luwssa mukana myos 76 TaEl-laitoksen maksamaa eleketta.

2982



rvorrO
Voimassa olevat

El2ild<een mytintiijii

ty6eliikelaitokset
*) Kail<ki-luvussa mukana

Voimassa

01.01. -

Eliikkernsaajia

Miehet Naiset Yhteensli

Keskimilri inen peruseliike mk/kk

Miehet Naiset Yhteensii

4798t4 536
753

L 627
5 912

229
23 M2

20 896
746

2 050
2 467

66
26228

2 445
L 432

605
910
680

2 123

20/,8

3 410
2 t22
I 181
1 989
4323
2968

79 588
16 157
37 486
37 865
t323

172 437 *)

2
2.,
4

197 87 719
004 r77fi257 39262
454 40699391 1576
328 186993
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El?ikkeen myontiijii
Ellkkeiden
lukumlirii

35 432
I 499
3 677
I 3?9

295
49 290 *)

Eliikkeensaajia

Naislesket Mieslesket Lapset Yhteensl

TELetikelaitokset
YEl-eliikelaitokset
MYELeIlikelaitos
LELeIf,kelaitos

' elfllGtraitos
TaELelilclai0os

Kaft ki tyoelakelaiookset
Rcldst€trdity llsfl turva

ritir'l.iilrr,l,''r":; rl . l
r$Iii*ans*l

Keskimii-
crmen
peruselSke
mtdkk

t924
1615

538
8862W

13m

74 476
t5 572

, 36:36?
16 127

1'179
L63126

I 046
124
&3
118

6
I 939

MAKSETUT ELAKKEET 01.01. .30.06.1991 MILJ.MK

901,0
o07,3
039,6

7
I
1

1

11

291,5
159,7

L,4
3995
394,1

tL 793,6
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SenraaYa numero
joulukuussa

Sisllt66:

Tyoeliiketurvan rahoitus
ja vakuutusmaksulainat

El[kekomitea -90

Perhe-e1[keuudistuksen
kustannusvaikutukset

Vuoden 1991budjetti

Maahanmuuttaj ien vakuuttaminen

Metsdkoneyrittiij ien elSketurva

Ikiiiintyvien tyontekijoiden
tydlqyYyn ja asemaa parantaminen

Eliikej ?irjestelmien kehitys
Pohjoismaissa

Kokemuksia paikalliskonttori-
yhteyksislii

Luottovakuutuksen
kansainviilinen kokous
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Eldke-Eetu esiintyy lupauksensa mukaisesti lehtemme palstoilla aika ajoin.
Hdn on mukavq joskus hiukan tireti vanha henq vai rouvako lienee, joka
nimimerkkinsii antamasta suoj asta e sittdit mielipiteitddn.

KUNTOUruKSEENKO?
Eetu on vanhoilla piiivilliiin alkanut maistella sanoja. Milti ne tuntuvat, millai-
sia mielikuvia sanoihin liittyy. Kuten noihin kuntoutus-hommiin.

Joudutaanko hrntoutukseen vai piiiistiiiink6 kuntoutukseen? Jos eliikkeelle pidslddn,
niin kuntoutukseen joudutaan. Joutuminen tuntuu pahalta, pilseminen hyviiltii.

Entii jos kuntoutukseen pidsee niin silloin pdisee takaisin toihin, eikii joudukaan
elikkeelle. Sehin kuulostaa lupaavalta. Viell parempi olisi, ettd kuntoutukseen
menniin. Menemiseen liittyy valinnan vapautta. Valinnan vapaus on niin
mahtava ajatus, etti se sykiihdyttiiii vaikka tropiikkialtaan reunalla.

Parhaat muistot Eetulla on silti ajalta, kun vieli itse piiitin tekemisistiini ja te-
kemiittii jettamisistani. Kutsuttakoon siti vaikka eliminlaadun kriteeriksi.
Mutta joskus on vain tuntunut, etti kriteerit jiiiiviit lyhyiksi. Olo on kuin rattaan
osalla. Siinii senkun py6rit koneen tahdissa. Heti viikon alussa alkaa asia kuin
asia tympiii. Eliikeparatiisi ehtii jo mielessi hiivnhtnii.

Niin, etti oikein kuntoutukseenko? Jotta rattaanosa kestiisi. Joutuu lohdutuslin-
jalle.

Pois tuollainen ajattelu meisti. Kuntoutushan on etuoikeus. Se on niin vahva
etuoikeus, ettei site voi rahassa mitata. Ei meitii rattaan osiksi kuntouteta, vaan
moninaisia elimdn rikkauksia varten. Loppujen lopuksi se ty6kin on eldmin
rikkautta parhaasta piiiistii ja hyviiltii tuntuva asia.

Paljon ndmi sanojen maut johtuvat omasta itsestimme, mutta minkds teet. Tus-
kinpa Eetu on ainoa epiiilevii Tuomas. Saattaa sitii jollakulla toisellakin ajatus
kiertiii vanhaa rataa eiki kuntoutus heti sytytd. Mutta niin kauan kun on elimld,
on toivoa.

Yrittiikiiii nyt hyvit kuntoutusherrat ja asennenikkarit saada ihmiset ymmiirtiimiiiin
kuntoutuksen arvon. Niin, ettd kuntoutusta vaaditaan suureen dineen ja silmii
kovana seurataan kuinka paljon kuntoutushalukkaita reputetaanjajntetnnn kyp-
symiin eliikettii varten. Niin, etti puhuttaisiin kuntoutukseen menosta ja sinne
piiiisystii. Ja kerrottaisiin tarinoita kuntoutuneista, joiden eliminlaadun kritee-
rit ovat kaikin puolin rikastuneet.

Ekike-Eetu
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