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Tyottomyys ja tyoeliike

I Yleistii
T?issd monisteessa on tavoitteena antaa yleiskuva tytittdmyyden merkityksestii

tyiteliikchrvassa. Tyiittiimyys ototaan cri tavoin huomioon etuuksissaja sillii on viihenev?ln

tytillisyyden vuoksi supistuvan palkkasumman kautta vaikutuksensa cltikkeiden rahoituk-
seen. Lis?iksi el?ikemahdollisuutta keytcEiiin tytivoimapolitiikassa tydvoiman tarjonnan

supistamisenviilineendjaeliikemaksujatalouspolinikassatydvoimakustannusten siiitelykci-
nona.

Tydtt6myyden tason nousu l0:stii 20:een proscnttiin ja luonteen muuttuminen

pitkiiaikaistytitttimyydenkasvunmydtiicdellyttiiviituudellcen arviointiamyiistyiieliikkecn
ja tyOtttimyyden villisiss?i suhtei^ssa. Tydttdmylyteen perusruvat etuudet on lisiitty tyO-

eliikkeescen aikan4 jolloin ty6tt6myys oli v?ihtlistii ja sen osuus tytiurissa marginaalinen.

Muutos ntikyy selv?isti verrattaessa tydtt0myyden kuvaa vuosilta 1990 ja 1995.

Kuviossa I niikyy eri ikaisten ty6tt6myys keston mukaan. Huomiota kiinnittiiii pitkaaikais-

ty0tt6myyden kasaantuminen yli 55-vuotiaiden ikiiryhme6n. Elokuussa 1995 kahdcssa

vanhimmassaiktiryhmEssiioli20prosenttiaviiesttistiityOttiimiinfltaity0tt6myyseliikkeellii.
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1.1 Tltielike
Ty6eliikejfiestelmfl on Suomessa ty6markkinajtirjesttijen luoma ja hallinnoima

keskeinen lakisiiiiteinen sosiaalienlus. Tydmarkkinajtirjesttijen keskeinen asema selittiiii

tytitttimyysturvaan oikeuttavien tytittbmyysjaksojen erityisaseman muihin palkattomiin

jaksoihin velrathtna.

Tytieliikkeen tarkoituksena on turvata toimeentulon jatkuminen, kun ty6ansio van-

huuden, tyt kyvyttt myyden tai perheenhuoltajan kuoleman takia lakkaa. Tytiel?ike suojaa

vakuutettuja niiiltii riskeiltii, joten siui voidaan pitiH tiiltii kannalta vakuutuksena- Er?listii

yksityisvakuutusta jeljittelevistii piirteistiiiin huolimatta tyiteltike miiiiriiytyy vain osittain

a,ktuaaristen periaatteiden mukaan, joten se voidaan paremminkin luokitella sosiaalivakuu-

tukseksi. Vanhuuseliikkeessti riski on jAtjellii olevan eliniiin pituus, muissa tilanteissa

tyiiansion varhainen lakkaaminen. Kaikissa n?iissti tilanteissa vakuutettu tekee subjektii-

visen arvion omasta tyo$ruysEiiin, -halustaan sekii ty0nsaantimahdollisuuksistaan ja

p?i6ttii6 el6.kkeen hakemisesta. Harkinnanvaraisen ellikkeen mytint?iminen perustuu

objeltiiviseen anrioon tytikyvysfii ja laista johtuviin juridisiin perusteisiin. Vanhuus-,

tytitt6myys-jaosa-aikaeliikkeiss?iriittiiiilaissamfliiriteltyjen teknisten ehtojen tiiyttiiminen.

Vanhuweliilclceelle siirfymisenratkaiseevakuutettuitsetiiyrcttyiiiin 60vuotta. Ennen

65 vuoden iklti el?ikkeen m?liir[ on aktuaarisin periaattein vtlhennetty ja sen j?ilkeen

vastaavasti korotethr. Oikeuden tyti$wytttimyyseliikkeeseen miifittelee viime kfldessii

ty6eliikelaitos ssarriaan iiittliviin selvityksen ty6kryyn pysyv?istii alenemiscsta. Varsinai'

sessa tydkyvyttomyyseldkeessti edellytyksenl on sairausp?iivtirahan saaminen yleensti

vuoden ajan ennen el?lkkeen atkamista Yli S8-vuotiaille suunnatussa ylcstlflllisessd var-

lniseldklceessd ei tiitii edellytystii ole vaan eliikkeelle voi mytrnteisen erurakkopiiiittiksen

saatuium siirtyfl suoraan tyoeHmiistii YIi 58-vuotias voi ilman sairauskriteerejii vapaaeh-

toisesti mytis viihentiiii tytipanostaan ja saada poisj?iflvtiti ansiota korvaamaan osa-ail<a-

eliilckeen. Ty1tt1mryseltilckeen saaminen edellytiiii 60 vuoden ik6ii ja niin pitkiiaikaista

tyttttttmyyttii, cttii oikcus tytitttimyysptiiviirahaan on lakannuL

Vanhuuseltikkeistiinoinneljtlnnesrahastoidaan enrkiiteenvuosittaisellarahastoinnilla.

larft6iset?ikkeet rahastoidaan 65 vuoden ikiiiin saakka eliiketapahtuman sattuessa.

Ty6kyvyttomyysel?ikkciss[ rahastoista tuleva osuus on kolme neljiinncstii eltikcmenosta ja

tyiittomyyseliikkeistiinoinkolmannes. Kuitcnkinvaltaosatyottdmyydenpcrusteellamaksc-

tuista etuuksista (2/3 u6tt6myysel?ikkeist[, tyoeliikelisii, j{lkikarenssi, indeksinrnr'a) rahoi-

tetaanniitiimaksettaessa suoraanpalkkasummastaker?iffiiviiuejakojfiestclm?in mukaisel-

la maksulla.
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1.2 Tltitttimyyden huomioonottaminen eliikkeessfl

Eliike-eduissa tyrittdmyys on otethr huomioon kolmella tavalla:

1) Tyiitttimyysaikana tytieliikcttii kartnru erityisen tydel?ikelis?in (vuoteen 1993 saakka

ty6ttiimyyslisii) muodossa. Se korvaa pois jti[nyttii ty6stii syntyviiti eltikekarttumaa.

Kustannusvaikunrs on nyt 200 miljoonaa markkaa.

2) Tytittdmyyspiiivtitpidentlivetjiilkikarenssiaikaa eli tulevan ajan oikeuden edcllytykse-

n?i olevaa tyiisuhteen ja eliiketapahtuman v?ilistii korkcintaan 360 piiiv[n aikarajaa.

Tytitttimlin oikeus tiiysitehoiseen eliiketurvaan stiilyy siten pitcmpiiiin kuin muusta

syystii tyttn jAttiineellii. Kustannusvaikutus on nyt 250 miljoonaa markkaa.

3) Tytiuran loppuun ajoittuva ty6ttiimyys antaapuolestaan oikeuden vetiiytya ryiimark-
kinoilta tyitttdmyyseliikkeelle. Sitii on kiiytetty ja edelleenkin halutaan ktiyttiiii
v?lhentiimiiiin ikliintyvdn tytivoiman tarjontaa, jolloin nuorempien ty0tt6myyttii
voidaan pienentiiii. Tydtt6myyselilkkoiden kustannus on tyOeliikejfiestelm[ssfl 2

milj ardia markkaa j a kansaneliikej fi estelm?isse 450 milj oonaa markkaa.

4) Edellisten lis?iksi on syytii huomata, ettii tytkyvyttdmyyseliikettii mydnnettiiessii

otetaan my6s huomioon eliikkeenhakijan kyky hankkia ansiotuloa sellaisella saata-

vissa olevalla tyt llii" johon hiinen kohtuudella odotetaan kykenev?in. Paikallinen

ty6llisyystilanne siten teoriassa vaikuttaa elilkeratkaisuun. Tiim[n tekijiin merkitystii

ei kuitenkaan ole tutkim.
Kaii:kiaan tyettdmyydestii aiheutuvat v?iiitttimiit eliikekustannukset ovat llihes 3

miljardia markkaa eli 1,5 prosenttia palkoista. Laman aiheuttamasta ty6tt6myydestii

aiheutuvat kustannukset ovat vasta osittain maksussa ja niiden miifu?i tulee kasvamaan.

Eliikkeiden rahoitukseen ty6tt0myys vaikuttaa palkkasumman eli maksupohjan

kauna Osittainrahastoivastajfiestelmflstlijohtuu,ettiity0tt0myyspienentiim?illEpalkkasum-

maaheikentiiiikaikkienjakojfiestelmiillflmaksettavientydeliike-etujenrahoitusta. Supistuva

palkkasurilnaedellyttiiiiel?lkemaksunkorottamista,josrahoitustarvenaeikyetiipuskurira-

hastda pienentilmillle ffydyttiimiiiin.

2 Tltitttimyyseleke
El?ikkeen laukaisevana tapahtumana on eriiissii tapauksissa voinut vuodesta l97l

liihtien olla myiis tyiittOmyys. Nykyistcn s?i?inndsten mukaan tyiittitmyysel?ike my6nnetiiiin

60 vuoden iiin jtilkeen sellaiselle tytitttimiille, joka on stiilyttiinyt oikeuden tytieltlkkeen

tulcvaan aikaan ja jolla ci enEii olc oikeutta tyiitttimyysptiiviirahaan 500 ptiivtin cnimmiiis-
stiiinn6n perusteella. Edellytyksen?i on myds, ettii 15 viimeisen kalenterivuodcn aikana

tyoton on ansainnut tyiiel?ikettii vahintiiiin 5 vuotta.
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Tyiitriimyysel?ikkeestii sovifiin tydmarkkinaj?irjest6jen kesken vuoden l97l ns.

UKK-sopimuksessa Samassa yhteydessfl sovittiin myds mm. vuosiloman pidentiimisestli

ja maatalouden luopumiseliikejiidestelmiisEi. Aluksi tytittdmyyselflkkeen pituiin kuuluivat

60{4-vuotiaat tytittiimlt" jotka olivat vuoden jaksolla saaneet tytitttimyyspf,iv?irahaa

v?ihintiiiin 200 piiivtin ajan. Uudistus tuli voimaan vuoden 1971 heiniikuun alusta.

Tytitttimyyseliikkeestii sovittiin ajankohtana, jolloin tytttttimia oli Suomessa noin

50 000 ja hcistli ry6ttdmyyseliikkecseen oikeuttavassa itr3s6 alle 2 000. Eduskunnalle

hallituksen esitystii perusteltiin seuraavasti:" Kttn ldluhA eWl<cikaa olevan pitkiaikaisesti

ry6tt6mdn tydltistdmtnen on kiiytdnndssd osoittautunut vailuaki, jopa epritarkoi'

ni<serrrui<aiselcikin, on tiillaisessa tapaulaessa ptdcttdvd perusteltuna antaa astanomai-

selle mahdotlisuru sitrtyd tdydclle eldkkeelle jo ennen eldkeidn sacNuttamista." (HE 601

1971 vp)
Tyiittomyyseliike on edellytysten tiiyttyessii yhtii automaattinen kuin vanhuusel?ike.

Ikti6lukuunottamatta edellytysten tiiyttyminen riippuu tyOmarkkinoista, joilla vakuutettu

ja tytinantaja usein p[flttZivlt jfiestelystii yhtcisymmiirryksessii. Niiin on syntynyt tyypil-

Irnenmoral lnzard-ftanne, mitii ei voi pitiifl eliike- ja tytitt6myysturvan kannalta kest6v[-

nil Ehdotuksia ty6ttdmyyselflkemuodon poistamisesta onkin tehty, mutta suurtytitttimyys

on lykiinnyt sen toteuttamista
Ty6tttimyyseliike on mahdollista jfiestiiii vain pakollisessa sosiaalivakuutuksessa.

Se ei tiiytii yksityisvakuutuksen riippumattomuusehtoa (Barr 1993, I l7), koska eliike-

tapahtumat sarnrvat tytitttirnyyskausina ja riippuvat tytillisyystilanteesta. Sosiaalivakuu-

tuksessakin kustannukset voidaan pitiiii kurissa vain rajaamalla eliikkeeseen oikeutettujen

piiri riittiiv?isti.
Tytintimyysel?ikejfi estelyssii voidaan n?ihdii seuraavia hyvie puolia:

1) Rajoittaa tytivoiman tarjontaa ja piuantaa tyottdmien mahdollisuutta tytillistya.

2) Auttaa yntysfii uudistamaan tydvoimaansa jos ikiiiintynyt tytivoima ei en?iii tiiytii

ammattitaito- ja tehokkuusvaatimuksia-

3) Tarjoaa tyoelAmestii pois haluaville tyiintekijtiille reitin tiiydelle eliikkeelle.

4) Keventiiavaltion budjenitaloutta siirtiim?illiitoimeentuloturvan kustannuksia tytttttt-

myysturvasta eliikejfi estelm?iiin.

5) Yritys, jossa on paljon el?ikkeelle siirtyjie hydtyy, koska se voi siirtiiti kustannuksia

muiden kannettavaksi.

I Tarkoittaa vakuumksen yhteydessn tihnnetta jossa vakuutettu voi vaikuttaa vahinko-

tapahnrman saturmiseen
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l)

2)

3)

4)
s)

Huonoja puolia ovat seuraavat:

Lisii[ sosiaaliturvan kustannnksia, koska tydttttmyysturvan siiiisttit jiiflvtit eldke-

kustannuksia pienemmiksi.
Lisii6 tyttvoimakustannuksia yrityksiss:i, joissa eliikkeelle siirtyjiA ei ole.

Vaikuttaa yleisiin el?ikeikiiodotuksiin alentavasti.

Siiftiid tydkykyisten henkiltiiden kokemusta ja ammattitaitoa pois tytieliimiistii.
Korottaa eliikemahdollisuuden piirissii olcvien tyiissii pysymisen palkkavaatimusta.

Palkan tulee vastata vtihintiiiin eltlkkeen ja lisiiiintyneen vapzur-ajan yhteenlaskettua

arvoa.

Tytinantajien ja tytintekijtiiden halukkuus listitii yli 50-vuotiaan ty6kykyii investoi-
malla koulutukseen heikkenee, kun tytieliim6ssii pysyminen on cptlvarmaa.

6)

2.1 TltitttimyyseHkkeiden rahoitus

Vuoteen 1991 saakka tydtt6myysel?lkkeistii aiheutuva kustannus jaeniin TEL-jAr-
jestelm?iss[ kaikkien ty6nantajien maksettavaksi osana vakuutusmaksun tasausosaa. Ra-

hoitusperustui siispuhtaastijakojfiestelmiiiin. Yrityksissfltydvoiman ikiirakenteen nuorenta-

minen oli edullista juuri tytitttimyyselEkettii kiiyttiien, koska kustannus voitiin jakaa

kaikkien tytinantajien maksettavaksi.

Vakuutuksenottajanelitydnant janvastuutat-vtitttimp-seliikteestiiiisiittiinvuodesta

1991 ltihtien siten, ettii viihintiiiin 300 tytintekijtin vakuutuksissa tydnantaja on puolella
miiiir?illii vastuussa el?lkkeen pdiloma-arvosta, jos ty6suhde on kestilnyt vdhintiitin 5 vuotta.

Trime merkitsee, ettii 60-vuotiaana alkavasta ty6ttdmyyselilkkeestii viimeinen tytinantaja

maksaa tytiel?ikerahastoon liihes kahden ja puolen vuoden eliikettii vastaavan miiiirtin.
Alle 50 tydntekijiin vakuutuksessa tytinantaja maksaa tytitttimyysel?ikkeistli TEL-

rahastoon vain keskimfliiriiisen tytitttimyysellkkeen rahastoidun osan eli 0,7 prosenttia

palkkasummasta vuonna 1996, mike kasvattaa 50 tyiintekijiin yrityksessii tyiivoimakustan-
nusta noin puolella prosentilla. Kun ty6ntekijiimliiird on 50:n ja 300:n viilissti kustannus

miiiirdytyy lineaarisesti osittaista omavastuuta k[yttiien (Kuvio 2). Yti 300 tytintekijtin
vakuutuksessa tyiinantaja maksaa yhteisesti kustannettavien tytittiimyyseltikemenojen
lisiiksi vain omista eliiketapauksistaan.

Irtisanominen ja siten klytiinn6ssti pii[ttis tytitt6myyselilkkeestfl tehdiiln jopa 6
vuotta ennen el?iketapahnlmaa Yritykselle p?iiittiksenteon ja kustannusten realisoitumisen
viilinen viive on huomaffavan pitkii" Eliikelaitokset varauuvat tosin odottamassa oleviin
eliikkeisiinkasvattamallanrnrcmattomienvastuidenvarauksia,muttaniidenmdiirtiytyminen
on viipeellistil.
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Kuvio 2 Tytitt6myy5sl?ikkeen ku stannu s
ty6ntekij[[ kohti vakuutuksen
tytintekijiimiiiiriin mukaan. Arvi-
didut tytitttimyyseltikkeen yhtei-
sesti kustannettavat osat, keski-
miiiiriiinen rahastoitava maksu
alle 300 henkiltin vakuutuksissa
ja ty6nantajan omavashru yhdes-
tii eliikkeeste (60 000 mk/v) vii-
hintiiiin 50 henkiltin vakuutuk-
sissa, prosenttia tydntckijiiii
kohti lasketuista kokonais-
tyOvoimaku stannuksosta.
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Valitnrrahoinrstekniikkatekeetydnantajallemydsmahdolliseksiviilttiiiitytitttimyys-
e1lkkeen omavashru, jos tytitttimyyscliikkeclle siirrettiiviit tydntekijet ennen irtisanomista

palkataan esimerkiksi pienty6nantajatekniikan piirissfl olevaan tytlirfitykseen. Siirto on

tyiinantajallc edullinen tapauksissa, joissa pientytinantajan keskimtiilrilinen maksu johtaa

pienempfl?in kustannukseen kuin omavastuu.

2.2 Valinta 53 vuoden iflssii

Yhdessii ikiirintyvien tytittomyysrurvan parannusrcn kanssa automaattinen ty6ttti-

myysel?ike muodostaa 53 vuotta tiiyttiineille tytimarkkinoilta vetliytymisen reitin, johon

surutyotttimyyden vallitessa yhfl useampi ik?iiintynyt tyiintekij[ ohjautuu tai ohjataan. Siten

vasta 60 vuoden i?iss?i alkavasta ty0tt6myyseliikkeestii piiEtetiiiin ilman eltlkelaitosten

my6tiivaikutusta jo 7 vuotta aiemmin, kun ty6ttdmyysel?ikkeeseen johtava tydtttimyys

alkaa.

Tyotttimyyseliike on siirtiinyt kokonaan pois tyoeliimiistii vielii selviisti tyiikykyisifl

henkiltiitil Seonolluttapahuolehtiarakenteellisenty6stimyydentyiieliimlstiisyrjiiyttiimien
ik?i?intyneiden henkiltiidcn toimeentulosta. Ajatuksena on, ettei olc kansantaloudellisesti

jiirkevtiii eikfl sosiaalipoliittisesti kohtuullista edellyttifii uudelleenkoulutusta ja muutto-

valmiutta eliikeikEii llhestyviltii pitkiin ty6uran tehneiltil Ty6tttimyyselllkkeiden alkami-

nen on suurelta osin seurannut yleistii ty6tttimyyden kasvua lukuunottamatta ikiirajojen

muuttamisista aiheutunutta vaihtelua (kuvio 3).
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Kuvio3 Ty0ttdmyys- 
- 
ja a[tnelt rotytitttimyyselflkkeet t970- 5

1995 (Tytivoimatilasto, El?i-keturvakeskus) 
o,l
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Tytikykyisille tytintekijdille tytitttimyyseliike pysyi ainoana varhaiseliikemuotona

vuoteen 1982, jolloin rintamaveteraanien varhaiseliike tuli voimaan. Kun tyiittOmyys

vuoden 1976 lopulla ylini ensimm?iistii kertaa 100 000:n rajan, keskustelu tyitttttmyys-

ellikkeenikiirajan alentamisestakeynnistyi.Ikiirajalaskeniinkintilaptiisesti58:aan vuoteen

vuoden 1978 puoliviilistii lukien. Eliikeikiikomitea otti varovaisen kriittisen kannan

tytitt6myyseliikteenlaajentamiseenikiirajaaalentamalla, muttatoteuttamisen helppous sai

komitean puoltamaan sitii viiliaikaisena toimenpiteenfi (Etiikeikekomitea 1978, 9). MyOs

ehdottoman kielteinen suhtautuminen erityisiin tytivoimapoliittisiin eliikkeisiin johti ko-
mitean puoltamaan ikiirajan alentamista.

Tydtttimyyden kasvu osoittautui pysyviiksi ja tehokesta vastustusta ikiirajan
alentamiseksi vuoden 1980 alustaedelleen 55 vuoteen ei ollut. Ikflrajapidettiin tilapiiisesti

55 vuodessa ainavuoden 1986 varhaisel?ikeuudistukseen saakka. Tilltiin ikiiraja nostettiin

asteittain takaisin 60 vuoteen, mutta toimeentuloturvasta huolehdittiin takaamalla

tytttttimyyspiiivtirahan saantityiitt0myyseliikeikii6n saakka. Asteittainen siirtyminen alku-
periiisiin ikiirajoihin kesti vuoteen 1990, jonka jiilkeen ty0ttdmyysellikkeen saajat ovat taas

olleet 6G{4-vuotiaita.
Ty6tt6myyseliikkeenikiirajanpalauttaminen 60vuoteen kytkeniin yli 55-vuotiaiden

piiiviirahakauden pidentlimiseen. Niiin luotiin jfiestelmil, jossa noin 53-vuotiaana tytittii-
miiksi joutuneen toimeentulo turvataan vanhuuseliikeikfliin asti joko tydttdmyysturvan tai
el?iketurvan puolella- Suurtytittttmyyden vallitessa tilllainen el?ikeputki toteutuu yhii use-

ammalla ja eliikeifln korottamisesta huolimatta tytiel2imflstii poistutaan k?iytiinndss[ edel-

leen varhain.

Ty6tt6myyseltikeputki merkitsee, ettli yli 53-vuotiaan on mahdollista valita tydssfl
jatkamisen ja tyttttt m?iksi siirtymisen viilillii. Vapaaehtoinen tytitttimyys merkitsee tosin
pidemptiii tydtttimyysp?iivtlrahan odotusaikaa, muffa yleens?i irtisanominen on hoidenavis-

sa tyonantajan kanssa sopimalla.
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Eliikkeelle hakeutuja vertaa tyiissfl jatkamisen hyd$je ja haittoja vapaalle jtiiimisen

hytityihin ja haittoihin ja valintapiiattis tchdiiiin tietoisesti tai tiedostamatta. Kuvioissa 4 on

esitetty 9 000 mk/kk (naisten keskimiiiir?iinen tulo) ja 14 000 mk/kk (miesten keskimiiiir?ii-

nen tulo)palkkaa saavan rytintekijiin valintatilannepalkanjaeliikkeen sekfl ty6ttOmyyspiii-

viirahan v;ilillL Kahden vuoden ajan tai 60 vuoden ikiifln saakka maksettava tydt-

ttimyysp?iiviiraha on suuremmilla tuloilla selvlsti eliikettii pienempi, joten sen olettaisi

viihentiiviin rytittdmyyseliikkeen keyttde ekikcreittin[. Tyiikryytttimyysel?ikkeelle tai

yksiltilliselle varhaiseliikkeelle siirtyminen on tiillOin edullisempaa kuin tytitttimyys-

eltikkeen ottaminen. Koska tytitttimyysellikettii maksetaan myds kansanel?ikejfiestelmiistil,

pienipalkkaiselle eliikkeen ottaminen ei merkitse olennaista toimeentulon heikennystil.
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Kuvio 4 Keskituloisen yli S2-vuotiaan miehen ja naisen Palkkq elii.ke ja ansiosidon-
nainen tytitt6myysP?iiviiraha, bnutto.

Olcttamuksd't: Ahsioasoindeksin kasvu:2%lv
TEl--indeksiu -65 v.l %N 65+ v. 0A Volv
palkka: 9 000 mk/kk ja 14 000 mk/kk, kasvu I ?olv
Ansaitnr eltike 53-vuotiaana:45 7o palkasta

Ty6tttimyysslrikkeitii alkoi eniten vuonna 1986, lflhes 18 000. Enimmilliifln

tytitttimyyseliikettii sai vuoden 1988 alussa 68 000 henkiltiil Nyt tyiitttimyyseliikkeellE on

noin 42 000 henkilti?i eli 17 prosenttia 60-64-vuotiaista- Muuta eliikettii saa 60 prosenttia

ja tytivoimaan kuuluu vain noin 20 prosenttia tiimiin ikliisestii vEesttistii.



11

2.3 Tltitttimyyselfrke tytillistiijnnfl

Eliikkeelle llihddn varhentaminen on ollut suosiffua tytivoimapolitiikkaa monissa

maissa. Eliikejiirjestelm?istii maksetaan tydttdmyyselEkkeen nimellfl eliikettii vain Suomes-

sa (Laitinen 1993). Muualla eliikettii maksetaan joko tytitttimyysvakuutusj?irjestelmiistii
(Tanska, Irlanti) tai yleisestii eliikejtirjestelmiist5 varhennettuna vanhuuseliikkeenfl (Saksa,

Itiivalta, Espanja). Joissakin maissa voidaan ikEiiintyneille henkiliiille mydntiiii tytikyvyttti-

myysel?ike niin vtiljin perustein, ettii k6ytiinn0ssii pitkiiaikaistytittdmet voivat saada ellik-

keen (Ruotsi). Tytittiimyyden perusteella elllkettil maksetaan myds tytimarkkinasopimusten

tai tytinantajien ja valtion viilisten sopimusten perusteella @elgia, Ranska, Luxemburg,

Alankomaat). El2ikej?irjestelyjfl on eri maissa kiiytetty sekfl rakenteellisen tytittdmyyden

ettii suhdannety0tt6myyden hoitamiseen.

Suomessa tytittomyysel?ikkeen kiiyton laajentamista on perusteltu suhdannetydt-

tiimyydellE. Perusteluna etiikeikiirajan alentamisille on ollut, ett6 ikE[ntyneiden tyiinteki-
jtiiden eliikkeelle siirtiiminen vapauttaisi tyitpaikkoja nuoremmille. Tiitii niiktikohtaa

ktiytettiin mytis eltikeikiikomitean ehdotuksen pohjaltavuonna 1982 syntyneen rintamave-

teraanien varhaiseliikejiirjestelmiin perusteluna (tIE xx 1981 vp). Mytis muiden maiden

vastaavissa jfiestelyiss6 tiimii perust€lu on ollut yleinen.

Uudistusten yhteydess6 on kyselytutkimuksilla selvitetty varhaisellikkeiden

tytillistliv6ii vaikutusta. Sekii Suomessa (Jiiiiskelflinen-Lundqvist, 1983) ettii Tanskassa

(Platz{lsen-I{ansen, 1983) or: arvioif*r, ettii lflhes puolet ty6paikoista sEilyy pityksissl
ja siten eliikkeelle siirtymisen tytitlistiivffii ei voi pitiiii aivan viihiiisenti. Suomalaisessa

tutkimuksessa yksityisen sektorin palkansaajia koskeneessa tutkimuksessa selvitettiin

mytis korvaavan henkiltin tausta ja anrioitiin kgtjun nettotytillisyyden kasvu. Tulokseksi

saatiin, ettii 100 eliikeratkaisua avasi 45 tytipaikkaa. Suhdannetilanteella on merkitystii ja

haastatetlut arvioivat, ettii huipussaan tytillistiiv?i vaikutus voisi nousta noin 70 prosenttiin.

Tytitttimyyseliikkeen laajamittainen kiiyttti Suomessa ikiiiintyneiden henkiltiiden

eliikkeelle siirtdmiseen alkoi 1980-luvun alussa, kun tuotantoel[miin muutokset ja

viiljentyneet sfliinndkset antoivat siihen mahdollisuuden. Ikiirajan pudotus 55 vuoteen toi

tytittiimyyseliikkeen piiriin suuren mtiiiriin tytintekijiiitii, joiden siirtiiminen tytitttimiksi ja

edelleen el?ikkeelle hyvEiksyaiin mytis tyttpaikoilla, koska sen oletettiin turvaavan muiden

tytillisyyden.
Tyiitttimyyseliike on kiistiim?ittii urjonnut tytitttimyyden uhkaamille ikiiiintyneille ja

muillckin mahdollisuuden lisiitii vapaa-aikaansa toimeentulon pysyessd urvattuna. Toi-

saalta jfiestehe on kasannut pitkiit tytittdmyysjaksot ikii6ntyneille, kun heidlt on sivuu-

tettu tytivoimahallinnon toimenpiteiss[. Pitkittyvii tytitttimyys heikentii?i nopeasti

tytillistymismahdollisuuksia ja eliikkeelle siirtyminen on ollut ainoa vaihtoehto silloinkin,



t2

kunhenkil6tolisivathalunnectjatkaaty6ntckoa(Lilja-Santamiiki-Vuori-Standing, 106).

Ajoittain julkisuudessa on esitetty yksinkertaistettuja laskelmia, joiden perusteella

ntiyttiiisi olevan jopa taloudellisesti kannattavaa siirtiiii ikiiiintynyt tytintekijii ellikkeelle ja

korvata hiinet nuorella tytitttim,iUe. Kiiytiinntiss[ pysyviifl tytillistiiviiti vaikutusta ei kuiten-

kaansaavutetakuinosassatapauksista.Tehdyisslkustannuslaskelmissa(Lausunto... 1995,

Liite 1) on arvioitu, ettii tiillaisen toimenpiteen lis?ikustannus on noin 34 000 markkaa

vuodessa yhtii tyo[isteffyA kohti. Ellikekustannus on 69 000 nrk ja ty6tt0myysmenojen

nettosiiiist6 35 000 markkaa. Vlilillisenti seurauksena on eliikcikeodotusten alentuminen,

mikepitkiill?iaikav?ililliilistiiiellikejiirjestelm?inkustannuksiajavaikuttaatytimarkkinoihin
kielteisesti.

2.4 Tltitttimyyselekkeen tulevaisuus

Tyoeliikejfiestelmd on suhtautunut torjuvasti tyOttdmyyseliikkeeseen oikeutettujen

piirin laajentamiseen (mm. Eliikeikiikomitea). Vuonna 1991 Eliikekomitea 1990 ehdotti

tytitttimyysel?ikejfiestelm?intakkauttamista@liikekomitea 1990 1991, I l). Alkanutlama

on lyk?innyt ehdotuksen toteuttamista koska ikiiiinqvien tytittomien siirtiiminen tytivoi-

man ulkopuolelle on tydnsaantimahdollisurrksier puuttuessa kohtuullista ja se myds

kaunistaa tyiitttimyystilastoja- Eliikemuodon poistaminen ei kuitenkaan ratkaise akuuttia

ongelmaa: ikiiiintyneidenpitk?iaikaistydtttimien toimeennrlosta on jollain tavoin huolehdit-

tava. Toimeentulon hoitaminen tydtttimyysturvan piirissii slilyuiiii tytitttimlt eliikejitrjeste-

lyjfl paremmin tytinsaantimahdollisuuksien piirissii, jos tytinsaantimahdollisuuksien voi

odottaa muutamassa vuodessa p.[anevan. Nykytilanteessa vain harva odottaa tytitttimyy-

den olennaista supistumista ennen ensi vuosituhannen alkua.

Tytittiimyysel?ikkeen olemassaolo on lisiinnyt iiittiiiin siihen oikeutettujen ty6tt6-

myyttii eliikkeen odotusaikana. Eliikkeelle siirtyminen poistaa yleens6 henkiliin tydvoi-

masta, koska vain aktiivinen tytin etsiminen pitiiii tydtttimyyseliikkeen saajan tilastoidussa

ty6voimassa. Ty6tttimyyseliike ja sillejohtava 6{ vuoden odotusaika on sekti tytinantajille

ettii tytintekijOille v6iir?i signaali. Se on johtanut tilanteeseen, jossa tytielEm[ss[ ei eniiii

haluta vakavasti panostaa tyttssepysymiseen 65 vuoden vanhuusel?lkeikiiiin saakka.

Voidaan sanoa, ettii 1980-luvulla laajennetut el?ikemahdollisuudet ja jatkettu

tyotttimyyspiiiviirahaoikeus ovat sekoittaneet yli 50-vuotiaiden tytimarkkinat. Tilanne olisi

hyvti normalisoida ennen kuin suuret ikiiluokat vuoden 1998 j?ilkeen tulevat 53 vuoden

ikiiiin. Normalisointi voitaisiin tot€uttaa uudistamalla tytittitmyysturva ja poistamalla

astcittain tytittiimyyseliikemahdollisuus. Tydmarkkinajarjesttit ovat sopineet keskustele-

vansa l?ihivuosina mytis yksiltillisen varhaiseldkkeen iktirajan korottamisesta nykyistii 58
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vuotta korkeammaksi. Esimerkiksi Eliikekomitea 1990 asetti tavoineeksi ikiirajan korotta-

misen 6l vuoteen. Alle 60-vuotiaiden eliikereiteiksi jiiisiviit tiillOin eniiii perinteinen

sairausperusteinen tyt kyvyttitmyysel?ike (tiiysi tai osaeltike) ja 58 ikiivuoden jiilkeen osa-

aikaeliike, jossa ainoana kriteerin?i on tyiiPanoksen v?ihentilminen.

Tytitttimyysturvan uudistamiskeskustelussa ei juuri ole otettu kantaa siihen, miten

hoidetaan niiden ihmisten toimeentulo, jotka kepeistii, porkkanoista ja tukimuodoista

huolimatta eiviit ty6llisty ja putoavat ty6tt6myysturvan piiristii. Yli 53-vuotiaiden jatketun

p[iviirahaoikeuden poistaminen on tiiltii kannalta ongelmallinen. Jos negatiivista kannus-

tusta eli tytitt6myyselEikeputken poistamista ei voida toteuttaa, voitaisiin kannustaa tyOn-

antajaa pitiimiiiin ikii[ntyvflt tydssfl. Eliikejiirjestelmfl on kasvattanut tyonantajan vastuuta

el?iketapauksisa, mutta se ei niiytii suuremmin hillinneen tyitttomyyseliikeputkeen siirtii-
mistii.

Tytinantajien halukkuus sopia eliikkeelle siirtiimisestii viihenisi, jos tydnantajakoh-

tainen vastuu ulotettaisiin tytittiimyysturvasta maksettuun 7 vuoden odotusaikaan. Ehdo-

tukseen tyiittdmyysturvan rahastoimisesta voisi kytkeytye ikiiiintyvistii irtisanottavista

maksettava er?i, jolla voidaan rahoitua p?iiviirahaoikeuden jatkoa. Sitii voitaisiin kAytEiii

my6s ik?i?intyneiden ty6llistiimistukeen.

3 Tl0eliikelisii ja jelkikarenssi

Tytittomyysajalta karmrvaa tytielaiketun'aa koskevat siitinndkset otettiin tytieliike-

lakeihin vuonna 1969. Silloin tyOeliikkeiden taso oli oleellisesti nykyistii matalampi,

yleensii 2C..-30 prosenttia palkasta. Tytieliikkeen tavoitetaso oli vuoteen 1975 saal*a 42

prosenttia palkasta. Tytitttimyysajan korvaamisen urkoituksena oli parantaa tytieltiketur-

vaaniidentyiintekijiiiden osalta,joilla setytittdmyyden takiaj?ii poikkeuksellisen matalak-

si.

Tytiel?ikelisiin ta*oituksena on korottaa tyOnteon perusteella laskettua eltikettii

kertoimella, joka tbyttiie fiisuhteeseen tydrtttimyydestii syntyneet aukot. Aukot tiiytetiiiin

kuitenkin vain siin[ suhteessa kuin henkilti on ollut tytteliikelakien piiriss?i. Koko ajan

ty6eliimesse pysynyt saa siis ty6tttimyydestll tyiiss?ioloa vastaavan lisiln eliikkeeseensii,

muttaesimerkiksivainpuoletaktiiviajastatytieliimessiiollutsaavastaavastatytitttimyydes-
tii puolta pienemm?ln lisiin.

Ty6eliikelistissii otetaan huomioon piiiviit, joilta on maksettu ansioon suhteutettua

ptiiviirahaa, koulutuksen ansiotukea tai kuntoutusrahaa. P[iviii ei kuitenkaan oteta huomi-

oon sellaisilta kalenterivuosiltA joilla tytiurakatkoksia ei olc ollut. Ty0markkinatuki,

tyttvoimakoulutuksenperustukijakorvauksettomattyiitttimyysajateiv6toikeutatytieliike-
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lis?iiin. Tiukat ansiosidonnaisen etuuden saamiseen kytketyt "sis?ipiirisdiinn6t" selittyviit

tytima*kinaj?irjesttijen keskeiselld asemalla tytiel?ikejiirjestelm[ssfl.

3.1 TltieHkelisiin kustannukset ja rahoitus

Massatydtt6myys ja tytitr6myyss[?ikkeen odottamiscen kytkeytyv?i kuten muukin

pitktiaikaisrytitttimyys ovat kasvattaneet ty6eliikelisiin taloudellista merkitystii. Vuotuinen

tyiieliiketis?imeno on noin 150 miljoonaa markkaa ja on arvioitu, cttii tyiiellikelisiistii on

kertynyt jo 14-18 miljardin markan eliikevastuu (tytittomyysaikatyoryhmii 1995, liite 2,

9). Suurimmat ty6eliikclistikertoimet kasvattavat eliikkeen miiiiriiii jopa puolella. Keski-

miiiirin tydttiimyydestii johtuva ty6el?ikelisiin kustannus tulee kasvamaan nykyisestii 0,1

prosentista yli yhteen prosenttiin palkoista vuonna 2030 (kuvio 5).

Tytittomyysjaksojen samoin kuin muidenkin palkattomien jaksojen korvaaminen

vflhentiiii ty6gliikkeen vakuutusluonnetta. Ty0eliikelisii on kuitenkin sosiaalivakuutukseen

luettavan ty6ttiimyysturvan looginen kylkiiiinen. Ty6eliikelisiistii aiheutuvat kustannukset

rahoittaa Tydtt6myyskassojen Keskuskassa, joka ker66 rahoituksensa tytitttimyysvakuu-

tusmaksuna. Rahoituksessa on pyntty yksinkertaisuuteen, mikfl olikin perusteltua silloin

kun tyotttimyys oli viihflistti ja lis[n kusrurnukset mitiitttimlit Ker[ttyfl maksua ei siten

rahastoida tai muutoin korvamcrkitil Tytieliikejlirjestelmii saa maksun tytittomyysjaksoil-

ta, vaikka tydeliikelis?ietuudet maksetaan vasta joskus tulevaisuudessa, kun eliikkeelle on

siirryt'-y. Saatu maksu ktytetiiiin kokonaan jakojiirjestelmiilifl rahoitettavien nykyisten

el?ikemenojen kustantamiseen. Ty6eliikelistin karnrttama el?ikeoikeus joudutaan aikanaan

rahoittamaan tulevien vuosien vakuutusmaksusta. Maksun ja kustannusten ajoitnrmisella

on merkitystli, jos tydtt6myyden ei uskota sliilyvln yhtli korkeana kuin nykyisin. Jos

tydttdmyys pysylsi tasaisena, maksun ja kustannusten ajoiuumisella ei olisi merkitystil.

Rahoitus n6yttiiisi vakuutusteknisesti loogisemmalta, jos tydtttimyyslisiiii varten

ker[t1rt maksut ratrastoitaisiin ja rahastot purettaisiin el?ikeaikana. Tulevan el?iketurvan

rahoituksesta jiie gdtttimyyden vuoksi puuttumaan ainakin vanhuuseliikkeitii varten alle

5j-vuotiaanarahastoituosuus. Rahastointikuitenkinkasvattaisity6tt6myysaikana (okaon

oletettavastilaskusuhdannefa)yfilillisifiSyiivoimakustannuksiajaviihentiiisiniitilurlevaisuu-
dessa (olloin talous saattaa olla normaalillakasvu-uralla). Nykyisessf, menettelyss?l on se

etu, ett6 tydeliikelis?in rahoitus keventiiii varsinaisen ty6elrikemaksun nousupainetta

laskusuhdanteessa. Kuviosta 5 nflhdtiiin, ettii nykyisin Tytittiimyyskassojen Keskuskassan

vakuutusmaksu vastaa noin kahta prosenttia palkkasummasta. Pahiten tytitttimyydestii

kiirsineessfl LEl-eliikejtirjestelm?iss6 osuus on noussut yli l0 prosenttiin palkoista

(Tytitt6myysaikaty6ryhme I 995, 20).



Tytitttimyyskassojen
Keskuskassan vakuutus-
maksu ja tydtt6myydestii
johtuva elilkemeno (tytt-
eliikelisii ja tulevan ajan
jiilkikarenssin pidcnnys),
yksityisen sektorin el?ikkeet
(Ty6ttdmyysaikaty 6ryhm[
1995,liite 1)

l5

7o palkasta

1,5

\ \r

\ \
\ E

0
1 980 1 985 1 990 1 995 2000 2005 201 0 201 5 2@O 2025 2030

2,5

Kuvio 5
2

0,5

Tytieliikelisiin rahoitustekniikka rakentuu ajatukselle tytitttimyydestii viihtiisenii

suhdanneilmitin[, jolloin talouden oletetaan pitktile aikaviililH palaavan kasvu-uralleen.

TA[6in puuttuva vanhuuscltikerahastointi olisi eliikkeiden tulevan rahoitukscn kannalta

marginaalinen ilmi6, jonka kattamiscssa ci talouden normaalioloissa olisi ongelmia. Lama
ja massaty6ttiimyys on paitsi lisiinnyt tyt tt6myyden merkitystli eliiketurvassa mytis pudot-

tanutkansantaloudenalemmallekasvu-uralle. Samallamahdollisuudcttulevienel?ikkeiden
ja kertyneiden ty6el[kelisien rahoittamiseen ovat heikentyneet. Siksi myOs tyOeliikelisfl on

joutunut uudelleenarvioinnin kohteeksi.

3.2 Tltieliikelisfln tulevaisuus

Perusteiltaan tytieliikelisii on jtirkevii osa tyiittiimyysturvaa, Eliikejiirjestelmiin kan-

nalta sen rahoitus on asianmukaisesti hoidetnr rytitttimyysturvan kautta. Ty6tttimyyden

kasvu on kasvattanut tytteliikelisiin merkitystii, mik6 perustelisi rahoituksen kehittiimistii
rahastoivammaksi. Sitii voitaisiin rahastoida ainakin vanhuusel?lkettii vastaavasti.

Yhtenii tytteliikelis?in kehiuiimisen tavoitteena on siitii aiheutuvien kustannusten

leikkaaminen. Yksinkertaisinta olisi teldin korvata vain osa ty6tttimyyden aiheuttamasta

eliikekartnrman menetyksestii. TIm6 voidaan toteuttaa hehoimmin laskemalla tytieltike-
lisii nykyiseen tap&m, mutta pienentiimiillti sitli ykktistfl pienemm?illfi kertoimella.

Tytiel?ikelisiin poistamista kokonaan voi perustella sill[ ettii eliikkeen tulisi karttua

yksinomaan tytinteon perusteella. Viime kiidessii kysymys on siit[, halutaanko

tytittdmyysturvalla 'bstaa" eliikettii ohjaamalla osa rahoituksesta eliikejfiestelm?iiin.
Tytieliikelisti siniinsii tarjoaa mallin laajentaa tydeliiketurva kattamaan myds



r6

palkattomat jaksof Mm. sairausp6iviiraha-, lastenhoito-, opintotuki-, ja muut vastaavat

jaksot voisivat karnrttaa el?i.kettli, jos osa korvauksesta kanavoidaan rahoittamaan lis[ttyi
el?&eoikeutta- Tytietiikej?irjestelmiin selkeyttii lisiiisi, jos tytieliike karttuisi vain ty6-

suhteiden perusteella.

4 Jiilkikarenssin pidentYminen

Tulevan ajan oikeuden edellytyksen[ on, ett6 ty6suhteen p?iiittymisen ja eliike-

tapahtuman vllinen aika on korkeintaan 360 p?iiviiit Tyiittdmyysavustuspfliv[t ovat

vuodesta 1969 ja opintovapaapiiiv?it vuodesta 1980 lehtien pidentIneet ffite ns.

jlilkikarenssiaikaa. Pidennys ulotettiin vuonna 1986 koskemaan mytis peruspiiiviiraha-

pflivi[. Tyomarkkinatuki voi pidentliii jtilkikarenssia enintiiiin 180 pfliviillii. 55 vuotta

tliyttiineiden patkansaajien tulevan ajan oikeus siiilyy 60 vuoden ik?iiin saakka edellyttiien,

ettii piiiv?irahap?iivien enimmiiismiiErii ei ole tiiyttynyt ennen 55 vuoden ik?i?i.

Yksityisell6 sektorilla tytittiimyysaika on muuttanut noin l0 500 eliikettfl

tiiysitehoiseksi, ts. sisdltiimfliin mytis tulevan ajan cl?ikeoikeuden. Tytitttimyyden kasvaessa

jlitkikarenssiajan pidentyminen kasvattaa lukumiiiirdii nopeasti. Kaikissa tytieliikkeisse

tyottomyyden jiilkikarenssiin aiheuttama kustannuslisI on vuonna 1994 arvioitu 230

miljoonaksimarkaksi (Tydtttimyysaikatyiiryhm[ 1995, 18). Vuonna2030 kustannuston on

arvioitu kasvavan 700 miljoonaan markkaan.

Tyiittomyydestii johruvan j{lkikarenssin pidennl,ksen kustannuksia voidaan v?ihen-

tiiii rajoittamalla pidennykseen oikeuttavien piiivien miiiiriifl. Esimerkiksi 200 piiiviin

rajoitus, jolloin jiilkikarenssi olisi yhteens6 560 piiiv?iii, sliistiiisi kustannuksia neljiinnek-

sell[ (Iyottomyysaikatytiryhm[ 1995, 34). Piietoksie rajoittamisesta ei ole tehty.

5 Tltitttimyyden vaikutus elflkemenoihin

Tytieliike synryy ty6sta joten ty6n puute pienentiiii etiikkeitli ja viihentiifl tulevia

kustannuksia. Tytiellkelisa korvaa poisjliiiviia tyoel?ikettii, mutta vain osalle tydnomistii ja

vain osittain. Ty6tt6myyden vaikutus eliikemenojen palkkasummaosuuteen (tai BKT-

osuuteen) pirkelle aikavfllillflriippuu toisaaltaty6ttdmyysjaksojen korvaamisestaeliikkeessi

ja toisaalta ty6tt6myyden vaikutuksesta talouden kasvu-uraan.

Tytittomyys pienentliii palkkasummaa ja kasvattaa nykyisten elilkemenojen palkka-

summaosuutta Jos tydttom)ryttii ei korvataja talous palaa tyottt myytui edeltiivlille kasvu-
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Kuvio 6 Tydtttimyyden vaikutus el?ike-
kustannuksiin sen mukaan onko
tuotannon ja palkkasumman alene-
minen pysyviiii ja vaikuttaako
ty6tttimyys eliikejiirjestelm?in
etuuksiin

uralle, tulevien eliikemenojen osuus notkahtaa alasp6in, koska eliikettii on kaftnrnut

viihemmiin (Kuvio 6a). Kuviossa 6b kuvataan tilannetta, jossa tytittiimyyden aiheuttamat

tulevan el?iketurvan menetykset korvataan osittain ja nykyistli eliikerasitusta kasvattaa

lis[dntynytvarhaiseltikkeelle siirtyminen. Kustannusrasitus on kautta linjan suurempi kuin

tilanteessa 6a.

Kuvioissa 6c ja 6d on vastaavat tilanteet kuin kuvioissa 6a ja 6b, mutta nyt

tytittiimyydenaiheuttamataloudennotkahdusjfiApysry?iksitulonjatuotannonmcnetykseksi.

Tell6in tydttdmyyden korvaaminen nostaa myds pitkiillA aikaviilillti elii.kekustannuksia.

Kuluvan vuosikymmenen laman vaikutusta eliikekustannuksiin on seuraavassa arvi-

oitu El?iketurvakeskuksen laskentamallilla. I-askelmissa ei ole arvioitu vaikutu-ksia tyti-

eliikemaksuun, mutta ne ovat samaa suuruusluokkaa kuin vaikutukset eltikemenoihin.

Kuviossa 7 on esitetty laman aiheuttaman tyiitt6myyden vaikutus tytieliikemenoihin
jaeltikemenonpnlkkasurnmaosuuteen. Laskelmassa on Sosiaalimenotoimikunnan tuloksia

verathr tilanteeseen,jossa 1990-tuvun alkuvuosinatyiitttimyysaste olisi ollutkorkeimmil-

laan 5,1 prosenttia- Vertailulaskelman ryOllisyys on alla olevassa asetelmassa esitetyn

verran korkeampi kuin Sosiaalimcnotoimikunnan laskelmassa:

Vuosi Palkansaajat Yrittiijat Kaikki

bCL

dc

1995
2000
2010

000
000
000

59q
l5

320 000
250 000
100 000

380 000
290 000
1 15 000

Parempi ty6llisyys olisi listinnytvarhaiseliikkeiden lukumEliriti seuraavan 20 vuoden

aikana ja korottanut eliikkeitii" jorcn vuoden 2030 ellikemeno olisi laskelmassa kasvanut

noin 14 prosenfia korkeammaksi. Reaaliansiokehitykseksi 1990-luvun alussa on oletemr

1,5 prosenttia vuodess4 mikfl kasvattaisi palkkasurnman 1990-luvun puolivilistli alkaen
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pysyvasti runsaan 8 prosenuia suuremmaksi (vastaa tilannetta kuviossa 6d). Suuremmasta

ellkemenosta huolimana vertailulaskelmassa eldkemenon suhde palkkoihin kasvaisi pit-

kiittii aikavilillti vain noin kahdella prosenttiyksik6llfl.

Kuvio 7 Laman aiheuttaman ty6tt6-
myyden vaikutus tytiel?ike-
mcnoon (prosenttia) ja ty0-
eliikemenon palkkasum-
maosuuteen (Eliiketurva-
keskuksen laskelmat)

a a

.+J:I IrFno

o/o

10

5

0

-5

-10

-15

-20
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2050

Nyt suurtytittiimyys on kasvattanut tytiel?ikemenon palkkasummaosuutta runsaalla

neljdll[ prosenttiyksikdl6 verrattuna tilanteeseen, jossa tuotanto, tytillisyys ja palkka-

summa olisivatpysyneet 1,5-2 prosentin kawu-uralla- Heikentynytty6llisyys on viihentii-

nyt varhaisel?ikkciden lukumiiiirtiii noin l0 000:[a" mikti on puolestaan pienentiinyt

suhdelukua noin puolella prosenttiyksikd[e.

Niiissii laskelmissa ei ole otethr huomioon kuluvan vuoden alusta tehtyj?i ty6eliike-

lakien muutoksiq jotka tulevat vuonna 2030 pienentiimiiiin ty0eliikemenojen palkka-

summaosuutta noin 3,5 prosenttiyksikkO[. Nyt tehdyt pitklin aikav?ilin rakenteelliset

muutoksetyhdessiilaman aiheuttaman eliikemenokuopankanssapienentiiviit vuoden2030

eliikemenon palkkasummaosuutta noin viidellti prosenttiyksiktillE.

6 Tltitttimyys ja muut tytielflmiistii poistumisen reitit
Ikiiiintyneiden (yli S5-vuotiaiden) tytihtinosallistuminen on Suomessa noudattanut

HhinnA keskieurooppalaista mallia. Miesten tydh6nosallistuminen on ollut jonkun verran

v?ihflisemp?iE ja naisten selv?isti runsaampaa kuin useimmissa muissa Euroopan maissa

(Gould 1995, 156-157). Tytivoimaosuudet kuitenkin Suomcssa pienenev6t poikkeuksel-

lisen jyrklsti ja tydvoimasta poistumisik[ oli vuonna 1990 Suomessa 60,4 vuotta eli noin

vuoden (Hytti 1994,36) matalampi kuin silloisissa 12 EU-maassa keskim[iirin.
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Miehet
NL Ahnkomaat
B Belgia
E Espanja
IRL lrlanti
GB lso-Briannia
I lalia
GR Kreikka
LUX Luxemburg
N No{a
P Forugal
R Ranska
S Ruotsi
O Saksa
Fl Suomi
DK Tansl<a

Ty0ste

Kuvio 8 Miesten ja naisten tytivoima-
osuuksista laskettu tytieH-
mesti vetiiytymisikil vuonna
1993 EU-maissa ja Pohjois-
maissa suhteessa tyOllisten
veesttiosuuteen idssli 5G54.

6,f

53

62

61

60

59

58
70 75 80 85 90

Tyollisten osuus i6ssa 5O-54 v.

Nalset
Ty6sti EtiytymisikA

F

tRt GF a ,

tr

1 NL a Fr
-E

25 30 35 'f0 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Ty6llbbn osurs iissii 5&54 v.

Tytieliimiistii vetiiyqvmisik6 on laskettu kaavasta (I{ytti',994, 36)
(pso.so-psrsg)'55+(pr"rr-p**).60+(pr*rn-pos-ur).65+(pu*-pr*ro).70+p7o*.72

Pso-so

missii p, on tytivoimaan kuuluvien veestdosuus ikiiryhmiisse i.2

Kuviossa 8 iiit on eroteltu sukupuolittain, koska yli 5O-vuotiaiden naisten tyiihiin
osallistuminen vaihteleo Euroopan maissapaljon. Siksi niliden tunnuslukujen laskeminen

molemmista sukupuolista yhteens[ voi olla harhaista. Miehill[ 5G-54-vuotiaiden tydllisten
osuudetvastaavanikEisest5veestdstilvaihtelevatBelgianT4prosentista Saksan 87 prosent-

tiin, kun naisilla vaihtelu ulottuu Espanjan 26:staRuotsin 84 prosenttiin.
Vain Belgiassa, Luxemburgissa ja Ranskassa miehet jiiiiviit pois tytistii Suomea

aiemmin. Alankomaissa ja Saksassa ikfl on l6hes yhtii varhainen. Tyritttimyys on pudottanut

Suomessa 5f54-vuotiaiden miesten vdestdosuuden alhaisemmaksi kuin missiifln muussa

Euroopan maassa: tytivoimaan kuuluu 84prosenttia, mutta tydssii oli vuonna 1993 vain 7l

2 Ikava on esitetty rcoksessa Besseling, PJ. - Zeeuw, Rf.: The Financing of Pensions in

Europe: challenges and Opportunities. CEPS Research Report No 14, 1993

65

et
63
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61

60

59

58
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prosenttia 5G-54-vuotiaista miehistii. Eliikeikiiii liihestryien ty6ttdmyys on suurta my6s

Espanjassa, klannissa ja Isossa-Britanniassa. Ty6stii vetiiytymisen jyrkkyyteen se on

kuitcnkin vaikutranut vain viihlin. Kuvassa 9 tytillisistii lasketnr miesten tytiel?imiistii

vetiiytymisikfl on Suomessa 60,6 vuotta, vastaava tytivoimasta laskettu ikii olisi 60,7 vuotta

vuonna 1993.

Kuvio 9 Eliikkeensaajien ja tyiittomi.l0Oo/o
v6est6osuudet yli S5-vuotiaiden
ikiiryhmiss6 (Tilasto Suomen
slfikkeensaajista ja tYtivoima-r,r.
tilastot)

20o/"

600/o

40%

2O/"

00h

55-59

/--\
aa

--rJK :R^ -lL"a*,

ruusel6ke

60%

40y

0o/o

1980 1985 1990 1995 1980 1985 1990 1995

Luvut osoittavat, ettii muihin Eruoopan maihin verrattaessa tyovoimasta vetiiytymi-

nen on Suomessa varhaista" mutta ei niin poikkeuksellista kuin usein julkisess keskuste-

lussa on annettu ymmiirtiiii. Erona muihin maihin on kuitenkin se, ettii Suomessa tytiel[m?is-

tiipoistutaanl?ihesyksinomaanerilaistenjulkiseenrahoitukseenperustuvienel?ikemuotojen

kautta. Viime vuosien suurty6ttiimyys on hronut ty6ttiimyyden mukaan poistumisreitin

alkuvaiheessa (Gould 1995, 157). Tydttirmyyden korostuminen johtuu tyiitttimyyseltike-

putken hyviiksik6yt6sttl
El?ikkeensaajien v6est6osuudet ovat kasvaneet yli 60-vuotiaiden ikiiryhm6ss?i viime

vuosikymmenen alun alle 60 prosentista nykyiseen yli 80 prosenttiin (Kuvio 9). Sen sijaan

5i-59-vuotiaiden ryhmiissfl eliikkeensaajien viiestOosuus on palannut takaisin 35 prosentin

tasolle kEytyeen 1980-luvun puoliviilissii yli 4O prosentissa.

60-64

qtttrug99rq
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Viimevuosikymmenenpuoliv?ilinvarhaiseldkeuudistuksetviihensivtitjonkin verran
yli 55-vuotiaiden tydttt myyttii. Sen sijaan 1990-luvulla pitkiiaikaistyiintimyyden kasvu
korotti uloslytityjen osuuden vuonna 1995 jo noin puoleen vilestdstii siitii huolimatta, etrd

eltlkkeensaajien osuus on supistunut. Yli 60-vuotiaiden elilkeosuuden kasvu johtuu toisaal-
ta alemman eltikeitin piirissii olevien julkisen sektorin tytintekijiiiden kasvavasta osuudesta
ja toisaalta tydttiimyyseliikkeiden lukumiiiirln kasvusta. Laman aikana tydelAmestii pois

hakeutuminen on lislnnyt mytis tyitkyvyttttmyysellkkeiden lukumeerie, koska monelta

tuon ikiiiseltii vaadittava sairaus tai kuluneisuus liiytyy.
Varhaiseliikkeiden yhteiskunnallinen merkitys liittyy ennen kaikkea tytillisyyden

hoitoon (Gould 1995, 160), vaikka esimerkiksi Suomen varhaisel?ikeuudistukseen vuonna

1986 tii*i tavoitetta ei suoraan kytkettykiiiin. Tiimii johtuu erillisen tytitttimyyseltlkkeen
tarjoamasta mahdollisuudesta vetiiytyii pitktiaikaisen tytitttimyyden perusteella pois tyii-
voimasta. Tydntimyyselilkkeen ja my6hemmin yksiltillisen varhaiseliikkeen iklirajan
korottaminen on tukkinut alle 60-vuotiaiden poistumisrcitteje.

El?ikereittienkaventaminenonlisiinnytty6ttiimyysturvanhryiiksikiiytttiiityiittOmyys-

eliikkeen v?ilivaiheena 53 ikiivuoden tiiyttiimisen jiilkeen. Ty0ttiimyysel?ikkeen ehtoihin
t€hdyt muutokset edellyttiivflt my6s aikaisempaa pitempiiE tytitt6myyqp6iviirahakautta.

Vuoden 1994 alusta tehtyjen muutosten seurauksenavuonna 1995 alkaneiden tydtttimyys-
eliikkeiden lukumiZir[ keEintyi laskuun. Tytittd,mien lukumtiiiriiiin tuli vastaava korotus.

KuluvanvuodenalustatehdytvarhaiseliikkeidenleikkauksetpienentiivtittytittOmyys-

eliikettii suhteellisen vdh?in (noin 4 prosenttiyksikktiti), koska tuleva aika lasketaan noin

kuuden vuoden ajalta eli 59 vuodcn ik?iiin sattuvasta eliiketapahtumasta 65 vuoden

eliikeik?iiin. Siirtymiisiiilnniikset tosin antoivat ennen vuotta 1943 syntynciden siiilyttii?i

aikaisempi korkeampi eliikekartnrma, jos vuodenvaihteeseen 1995/1 996 satnri rytitt6myyt-
tit Tiime on osaltaan voinut korottaa vuodenvaihteen tytitttimyyslukuja. El?iketurvan

teknisill[ muutoksilla on jossain mdlirin vaikutusta poliittisen kiinnostuksen kohtecna

oleviin ty6tttimyyslukuihin.
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Sanasto

Indeksiturva Eliikkeiden ostovoiman ja karttuneiden elilkeoikeuksien sliilyttlimiseksi
niiden markkamliirii korjataan vuosittain indeksilld. Indeksiii k?iytetiiiin
myOs tyO,suhdekohtaisen eliikepalkan laskennassa korj aamaan eri vuo-
sien palkat samaan tasoon. Tyiieltikkeiss?i kfiytettiiviit indeksit lasketaan
painottamalla yhteen Tilastokeskukscn ansiotaso- ja kuluttajahin-
taindeksin muutokset. 65 vuoden ikiiiin saakka sovellettavassa
ryiteHkeindeksissii molempien paino on 0,5. Vanhuusel?ikeiiissii ansio-
tason paino on 0,2 ja hintden paino 0,8. Kansanel?ikkeen miiArlt korja-
taan pelk?istiiiin kuluttajahintaindeksin muutoksilla.

Jakojiirjestelml Maksussa olevien elti.kkeiden rahoittaminen ilman rahastointia suoraan
vakuufirsmaksuista

J;ilkikarenssi Tyiisuhteen pti?ittymistii seuraava 360 ptiivlin jakso, jonka kuluessa sat-
tunut ellketapahtuma antaa saman turvan kuin suoraan tyiisuhteesta
eliikkeelle siirtyminen eli aika eliiketapahtumasta 65 vuoden ikfl?in lue-
taan eltikkeeseen oikeuttavaksi. J?ilkikarenssia pidentiivAt ryOfttimyys-
pflivtiraha-, ty6markkinatuki- ja opintovapaaptiivtit

Rahastointi Varautumincn ennakolta odotcttavissa olcviin kustannuksiin. Yksityi-
sen sektorin TEL-jiirjestelmlssl rahastoidaan yksilOkohtaisesti
vakuutusmatemaattisin perustein laskettua tuleva vanhuuselilkekus-
tannus ty6ss?iolovuosina ja tytikyvytt6myyseldkckustannus eliikkeelle
siirtymisen yhteydess6. Valtion ja kuntien tydel?ikkeissii rahastointi
muodostuu keriittyjen vakuutusmaksujen ja eliikekustannuksen crotuk-
sena.

TyOeliikelisI Ty6eliikkeeseen kerrointekniikalla tuleva lis6, jossa otetaan huomioon
ptiiviit joilta on maksettu ansioon sidottua tytitt6myysptiiviirahaa,
koulutustukea tai kuntoutustukea- Perusp?livliraha, tydmarkkinanrki ja
tytivoimakoulutuksen perustuki eiviit oikcuta ty6eHkclisEiin.
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