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Jiilleen kerran olemme tilan-
teessa, jossa vuosia suunnitel-
lun ja pitkiiiin valmistellun uu-
distuksen varsinaiselle teytan-
tcitinpanolle on varattu iiiirim-
mriisen lyhyt aika.

II

Ihmisille on kyettiivti oikeassa
muodossa tarjoamaan tieto sii-td, etta olemme Suomessa
osanneet uudistaa leskeneliik-
keen kestiiviillii ja hienolla ta-
valla.

PERHE.EIAKE
UUDISTUU

Tyrieliikelakien oleqnaisten On muistettava,ettenykyisen
muutosten tAytiint6Onpanoon kaltainen leskeneliike, jirhon
kuuluu aina suunnaton miiiirii lesken omat tydansiot " eiveit
tehtaviA. Sillii tosiasialla, ettii lainkaan vaikuta, olisi matkan
monet neista tehtavistii p?iiise- varrella muuttunut aikapom_vdt alkuun vasta sen jiilkeen, miksi. Niiin siitakin huolimatta,
kun ed-uskunt_a 9r1 hyvqksyryt ettii se vielii nyt toimii valta_
uudenJain, ei kaikistayrityksis- osassa tapauksia varsin hyvin.
tii huoliqr.atta ole paljoa paino- Olisimme tulevina vuosini ny-
arvoa. Niinpii uudistuksen _tay- kyisten siiiinndsten puitteisia
tdntdrinpanoa valmistellaan mydntdneetsuurenmaAransel_
viime minuuteille saakkaja mo- laisia leskeneliikkeita, joita ei
nen.mieltd gainaa huoli, miten milliiin sosiaalipoliittiiilia maa_
testa taas selvitaln. ritreilla ofisi pyitynyt puolusta_
Uskon meidan onnistuvan tal_ T.lali... Suomella ei ole varaa
ratm teiiaria. it;;6k#.i.; lllli:'11-e,liikkeisiin eikii mil-
tetmii elakelaitirksei:' Eff;_ lddn sosiaa.titurvajiirjestelmiill[
t urvakes kui, Af r-prrr.rr-t"r"t *_,^113-1 ^t]i 

hen uskottavuuden
_ nA*tavat taas venvmiJkill,i_ ..n.rykseen. joka aj.an mycitii
sa .1 i tet n isln 1"ii"'r,i". 

-i;..'t"_ seuraa. tarpeettomiksi niihtyjen
e lakeh akem u [t.i pviivia-an' l'r- etu uksien maksamisesta'
sittelemdtin ja .etuudet maksa- On muistettava, etta leskeneld-
maan uuden lain mukaisina. keoikeuden mearittaminenNiiin siitiikin huolimatta, ettii sukupuolen perusteella alkoi ol-
kysymys on toimeenp-a.1ga aja- la jiiiinne, joi<a rupesi hiimiirtii-tellen erittain mutkikkaasta miankuriasosiaaliturvastam-lainmuutoksesta. me nykyaikaisena toimivana
El6kehakemusten krisittelvru_ jiirjestelmAnii. 1990-luvun Suo-
tiinien kanssa tekemisii'o1._ messa su!_upuoli ei ole eniiii
van mieleen on hyvinkin saatta- luotettavalla tavalla toimiva
nut hiipiii epailys perhe-eliike_ erotteluperuste leskeneliikeoi-
uudisttiksen^ tuip.6ttiruuairiu. [.u9..1 . 

piiriii mearitetteesse.
Eliikehakemuksen kasittelv ur_ Saati srtten, etta perhe-ekikeuu-
sien siiiinn.ste; .;k;i;;r't;-5_ distus.on rarkoitettu mycis niille
siid todella aiva., otennaise;l r[T,i]illi;1otka 

jiiiivtit leskiksi
ry6maaraa.
Tiimlin hetkisten tycipaineiden 9l lyll:ll"v{? gtte pe.rhe-elii-
keskelliikin meidai bn'-iuu,[ ke.uudistuksen linjaavalittaessa
muistaa, etta otemme ,un.,irlur- olt tarjolla kolme tietii suku-
sa toimeen moderniai ;;i;;ll puolt€n,tasa-arvoon' Niiitii tei-
politiikan nat ritutmista k;;_ 13 

voisi luonnehtia maaritelmil-
iottuna patjon nylyttd ja;A li:,, -"iL:1i"-1 suurelle joukolle
viimpiiii ja,j*.ud.ri.ut;iil- tesktd tarpeettomia etuuksia; -
puu 6tak6tu.r;- S; ;;iiry"i; otetaan.suurelta joukolta leskiii
nyt ja tulevait;;Gr;fir, 1r"l- tarpeelltsetkin edut pois; - an-
ti tima tyci on uur-urii-.i.i.- ngtafl tarvitseville, mutta tek-
k?istii ja tirpeeffiiia. iaia lrtuu ntsesti mutkikkaalla tavalla.
on syytd korostaa. Me valitsimme mutkikkaan
Perhe-eliikeuudistuksen onnis- tlln, mutta sen ainoan, joka vie
tumisesta lankeaakin tavallista olKeaan maahln'
suurempi vastuu tiedotukselle. Maui Uimonen



MUUTT

Tyrieliikeitiriesrelmiin ensi vuo- pidettiin Huoltopaiviit, nykyis- Opastaminen laajeni 1970-lu-
.i'";;;-i;h;iuilli toi-if,.n- t.n Yleisten sosiialiturvair pai- vulla. Pankkien ja Kansanelii-
litctt olivat paatyOnsa ohella vien edeltaja. KiinteAkin esitte- kelaitoksen kanssa tehtiin sop.i-

-V* t"J"ti"il;. 6rkkioli uut- lyosasto virustettiin, Eteleisen mukset palveluyhteistycistii,.ja
tu] t"if..itu oii kerrottava. iii -Erpfunadin 

Tydsu.ojelllnaytte- yhteistycikumpPanien 
. 
henkilri-

ait6i"f,iara oli syvempikin [,yir, iosu ETk oI 6silla, i<un- kuntaa - ryhdyttiin . koulutta-
kuin vain se, etta .tuuait ji ,i.it n'iiyttely 1970-luvun alussa maan- Ruotsin sosiaalivakuu-
velvollisuudei oli saatettava v'a- muutti Tampereelle. Nalttelyt tuskassat ja maahanmuuttovi-
k;;t.tij.;, vakuuttamisvel- olivat alkumuotona miehit-e- ranomaiset saivat koulutusta
,"iiirt.r,i"ilaaliasiainhoitajien tyille palveluosastoille, jollaisen vuonna 1973, Suomesta- muu-
ia viranomaisten tietoon. (yse (u1s* ETK ryhtyi kuikemaan to.n. tuntuessa vield vahvana'
irfi n1vii vt.iien tryuafsyn,ian messuilla saann<lliisestivuodes- Yleisradion aikuisopetuksen
,oitti'rilt.itu uudelie ryiti..if- t" liii, silloin mikrofilmattua kanssa oltiin ensi kerran yhteis-
1.,;;i;;itilii;.ii" ir;;Gil. iytiiutrderetiste.ia kiiyuiien, tyos-sii vuonna 1970. Radio- ja
5;;--;;;i;;-ivo.tar.;a.:.rt.i- .iroairtu 1984 ptiiiteyhieyden tv-yhteistvd on sittemmin saa-

;;; .rti p;#; ii;a;ltriil, ururru. Elaketrirvak6skulsen nui monia muotoja. E-lsimmiii-
i"riu.ti otlttuna. Teivo ilenti- esimerkkid ovat soveltaneet sit- sen tv-tietoiskun ETK tuotti
[iitirta Matti Karjalaiseen - temmin tarpeisiinsa sekd Kan- vuonna 1981.

irottolrirru kiisialoissa on vah- saneliikelaitosettaeraatvakuu- Vuonna 1971 sosiaalitoimen
ui todistelevu, p.opugoiru ia- i*Vt iltit. eri viranomaiset, ETK. niiden
,y. Vniauu, puhua'telitimitee- * mukana, tuottivat yhteisen so-

tih- frrii* iieaotta;aiukupof sraalioppaaljoka talouden va-
vesta. Fieiden ty6nsii-oli menes- Vakuutettujen otepalvelun Eld- listukseksi' Opasvthkon olr tar-tvr,.rri"i, 

h1i1:i#;*H;i";.;i^".,';# [:il!::1r,1,,,,:,i!?&J,itTl.,t1
* 1967. Siten ;;;iffi; #;il;; siaalivakuutustakoskevassatte-

ri:riit"#ii:r.i#ilT,"*j,*jxt{}}1t{;;;x};}:+ffi ;{Hir,",',###ffi
ornuir'lu' Kartonkikuvat,-myris 

"[p"rra" ii.",".i;;';ffi;i^ti'ri: :Uleata ulkoasua, jotkut lrran

l" al"rrt, fr"Uuri.tut g.uuurl pu- nut. pientii tekstiii, jotkut asiapal-
ieJl; k;;iuiurpziiiat;-musta i,lakeotteenvaikeasetkoirru, jold.n riittamatontii jiisentii-
iuutu ju liitu. flanellografi: kau- "r-#;t;;il"#ffi#H;iil;: 

titta, opql.. tuskin ..tallettui
niisti " katetut neuv6ttelutilai- ;;ro;[j;;.'"M:;i"',ro*iii, puhelinpdvdille p.uhelinluette-
suudet. Vuonna 1962 Eltiketu. ;}i"i'rfi;;? ii;"#r#"id; lon viiliin, kuten oli tarkoitettu.
vatest<"s aloitti monistetun tie- ,"r"-"" tirtffiffileJrnuii vt'ttityritystii ei ole uusittu'
dotuslehden ja painetun ^iT: t" yhii.edelleen palaute kertoo *mattilehden tiimdn-Yyonna luktvaikeuksista. Otepalvelun
1965. Lvhvtelokuva "l*,'.:l:- raajene.minen Ji!^:rTlTal..vj- grit. kuitenkin on pysynyr Ela-kuvateatterien liseikuvaksi vu9- teiieksi palve[uksi .tuo muas- t'Jilrrrul.rtrksenkin keskeise-sina 1964 ja 1968. Sittemmin ,uun ,uriu o
iata vatineita ei kalleutensa Ja kuuteuuruuti}gJJ#'fi.1i,X,I1- niitiedotusvdlineend'lehdistcjn'
vanhenevuutensa ""du:l -:1. ;l;,;'";ffi?J.ii;,T":ijtffi ;j;".,i;i'*l?#':X'i:',*ii,"lij:kdytetty, videofilmejii ja diasar- ^i"";'" l' . lI,1i,llll'li l'1-iYi"^'i:.1jl:'"--f.iira. -vrrii, 'ri'.ra l-S6z ""fiiJoutu.t, kelajikohtaisia ja kohdervhmit-
tuoteuiin perhe-elskeuudrstus- viestisisiiltciii'" ";"*i.?ffi,:ftrJi ll':fi 

esitteita, mutta toisiaisek-
ti esitterevl k,,u.uinu.,._, . , muistaen, etta &els;_ii'Fl: ;:lilJ:i?.i::T'fril;ltilti3:XNiiyttelyyn tytieliikejiirjestel- uu valine, Suomen suu.n suo- iiiunt..nmukaantriydenneidiinmd, nimenomaisesti Eldk^etur- ruiut.tutuot.. lainuudistuksistakertovillatila-vakeskus' lehti ensi kerran ";esitteilla. Esitetuotannonvuonna 1965, jolloin Kuopiossa * par!

2

I
II

I



EDOT il
ongelma on se, etta suuret ela-
kelaitokset julkaisevat omia pe-
rusesitteitaiin, koska esitteet
ovat osa niiden julkista kuvaaia
markkinointia: Voimia tuhlau-
tuu siten piiiillekkZiistoimin-
taan, eikii vakuutettua ole omi-
aan auttamaan se, ettd hiin eh-
kii saa klisiinsii samaa asiaa eri
kansissa. Yhtiriillii on toki myris
arvokkaita yksil6llisiii erityis-
julkaisuja.

Esitteiden ja muunkin tieto-
tuotannon suunnittelemisen
avuksi on ETK aika ajoin toi-
meenpannut yleiscin tiedonta-
son tutkimuksia ja erikseen tut-
kinut esitteiden ja ekikevalmen-
nuskursseilla tarjottujen asen-
teiden perillemenoa. ETK:n ja
TELAn yhteistycinii on tutkittu
myOs tycieliiketiedon liipipiiii-
syii lehdistdssa. Asenteet muut-
tuvat mycinteisemmiksi, perus-
tiedon mdiird kasvaa, lehdet
ovat suopeita, mutta eksaktin
tiedon perillesaanti ja vakuute-
tun oma passiivisuus asiainsa
selvilleotossa ovat yhii ongel-
mta.

*
Tavoitteita on myds asetettu.
Eliiketurvakeskuksen tiedotus-
osaston omassa seminaarissaan
vuonna 1974 asettama vakuute-
tun tiedontason minimitavoite
- l) tieto siitii, ette on olemassa
tycieldke-etu, joka saattaa kos-
kea asianomaista; 2) kiisitys,
ettii asia on selville ottamisen
arvoinen; 3) tieto siita, mistii saa
lisiiii tietoa - on nihdrikseni
minimitavoitteena edelleenkin
realistinen. Tiedon avoimuu-
den periaate, se, ette kaikesta
on kerrottava, ei saa peittae ne-
kyvistii minimitavoitteen tdr-
keytta.

I

Siinii missii isot tycieliikelaitok-
set ovat profiloituneet omalei-
maisikseen on pyritty pitamaan
huolta mycis tydeliikejiirjestel-
mdn yhtendisestd kuvasta. En-
simmiiinen yhteinen palvelu-
pisteen tunnus lanseerattiin
vuonna 1975, jasen jZi?ityii viihi-
tellen kiiytcistii tuotettiin laaj an
moniviilinekampanjan avulla
julkisuuteen uusi sateenkaari-
tunnus, ensin jiirjestelmiin 25-
vuotistunnukseksi ja sitten
muodoltaan solidimmaksi ke-
hitettynii palvelupisteitd mer-
kitsemiidn. Eliiketurvakeskuk-
sen kdyttiimii iskulause 'Ty6s-
tlisi kasvaa tycieliike" otettiin
jiirjestelmiin yhteiseen kiiyt-
tcicin. (Eliiketurvakeskuksen
aiemmin kayttamia iskulausei-
ta ovat olleet 'Tycieliike - kas-
vava eldke" ja 'Tyrielike on
huomista leipeii".)

Viilineiden vaihtuessa on pari
periaatetta pysynyt keskeisinS:
avainhenkilciiden, tiedotusopin
kielellii gatekeepereiden, valis-
taminen. ja asian kertomisen
asettaminen organisaation
oman julkisuuden edelle. Itse
asiassa ETK on luonut niin
voimakkaan kulisseissa pysyt-
telemisen tradition, ette siita on
ollut vaikea oppia poikkea-
ntaan silloinkaan, kun nimen-
omaan talon tutuksi tekemises-
tii olisi ollut vakuutetulle etua.
Asiakaspalvelu, kirjeenvaihta-
jat ja puhelimeenvastaajat sekii
messuillakiivijiit ovat aina teh-
neet arvokasta henkildcin koh-
distuvaa tydtii. Viime aikoina
olemme pyrkineet tekemd6n
hou kuttelevan myds jyrkkiipiir-
teisestd talostamme, ionka ark-
kitehtoninen ilme on torjuva
eika kutsuva ja jonka kaikki
ovet.sijaitsevat synkiss?i sydve-
relssa.

{<

Siinii missii koko tietotuotanto
ja tuotetun tiedon kiisittely ovat
muuttaneet luonnettaan Tie-
tokonepalvelunkin ensimmiii-
nen ATK-jiirjestelmii ymmtir-
rettiin ETK:nkin piirissii var-
masti ensi sijassa "koneeksi",
joka piti fyysisesti sisiilliliin tie-
toa kuten jiilikaappi ruokaa -
ovat mycis tiedottamisen raken-
teet muuttuneet. Se aika, jolloin
tiedote monistuu tiedottajan
ruudusta suoraan toimitusten
ruuduille, on liihellii. Videoin ja
muilla visuaalisilla viilineillii on
kohdattava uusi tycimarkki-
noille tuleva sukupolvi, joka on
tottunut ruutuun ja sarjaku-
vaan mutta ei kiriaan. Yhteiset
graafiset periaatteet, graafinen
ohjelma, yhdistiiviit talon mo-
ninaisia tuotteita. Ohjelman
ulottuvuuksia mycis muihin
kuin paino- ja filmituotteisiin
kannattaa harkita.

*
Leeitimiteetin luojien tiedotta-
jasukupolvea seurasi 1970-lu-
vulla uusi. Emme eniili joutu-
neet kohtaamaan vastakkaina-
setteluja, epduskoa ja torjuntaa
siinii missd l960Juvulla koke-
muksensa saaneet. Piiiiasia-
namme tuntui olevan objektii-
vinen, avoin etuuksien esittely,
piiiihuolenamme se, ettei ku-
kaan jiiisi tietiimiiucimyyttiidn
etuuksia vaille. Toki yritimme
pitiiti esilla myris vakuutusperi-
aatetta, kustannusvastaavuut-
ta: "Sinii maksat eldkkeestdsi
kerromme, mistii maksat."
Meitii voi ehkd luonnehtia
eduista tiedottajien polveksi.

On jo muodostunut kliseeksi
asennemuutoksen luonnehtimi-
nen siten, ette ennen eliikkeelle
jouduttiin, nyt piidsriiin. Totta
on, ettd ekikkeensaajan asemas-

ta on tullut sosiaalisesti hyviik-
sytty, jopa haluttu. Niiyttiiii sil-
ta, ette eliiketiedottajat joutu-
vat ottamaan uudelleen mvcis
sosiaalipoliittisia tehtavia.
Neutraalin eduista tiedottami-
sen rinnalla on teroitettava etu-
jen tarkoituksenmukaista koh-
taantoa: Eliike sille, jolle lain-
seetaja on sen tarkoittanut.
Saattaa olla, ettd 1990-luvun
tycieliiketied ottajat joutuvat tie-
dostamaan itsensri hillitsijlin
sukupolveksi.

{<

Kymmenen - parinkymmenen
vuoden jaksojen erottaminen
sukupolviksi on tietenkin mah-
tipontista. Siitiikin huolimatta,
ettii kehitys toki on nopeaa.
Tiillaisen rakenteen valitsemi-
nen tiille kirjoitukselle tarjoaa
minulle tilaisuuden hyvastela
lukijani, joille olen yhdeksiin-
toista vuoden ajan saanut tdssii
lehdessii kirjoittaa.
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Suotuisa
ilmapiiri ku nto utusu ud istu ksill e

Kuntoutuksen kokonaisremontti on ovella.
Sosiaali- ja terveysministeriiin kansliapiiiilli-
ktin Kari Puron mukaan yhteiskunnallinen
siiiitila on asialle suotuisa.

- Kun hallitus ja tytimarkkinajflrjesttit ovat
sitoutuneet kuntoutuksen remontointiin, on
nyt harvinaisen hyvlt edellytykset viedii uudis-
tukset lipi, Puro sanoo. Niitii ovat muun
muassa tyiinjako, vastuukysymykset ja yhteis-
tyti.
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- Uudisrusten jiilkeenkin tydelcike-
j iirjeste lmtin antama kunt outus j iiii
harkinnanvaraiseksi. Mielestiini
vakuute t tujen t yci kyvyn sdily t t iimi-
seen tiihtiiiivii kuntoutus sopisi hy-
vin tydeliikejiirjestelmiin rooliin,
kansliapiiiillikkii Kari Puro sanoo.

Se lienee aika monen asian
summa, ettii kuntoutuksesta
puhutaan tiinlilin entiste suu-
remmilla kirjaimilla. Yhteenlas-
kettavina asioina mainitaan ai-
nakin tycivoima-arviot pula
tydvoimasta eliikkeelle siirty-
neiden suuri lukumiiiirii - elii-
keinnostus - ja viimeisenii,
vaikkakaan ei ehkii viihliisem-
pzinii, sellainen ilmapiirin ja
asenteiden rnuutos, ettii kun-
toutus ei ole vain jonkun yk-
sinoikeus tai ettii kuntouksen
jiirjestiiminen kuuluisi jollekin
yksin.
Aj ankohtaiseksi kuntoutukses-
ta puhumisen tekee nimen-
omaan sekin, ettii Puron johta-
ma Kuntoutusasiain neuvotte-
lukunta sai mietintcinsii iisket-
tiiin valmiiksi.

Tyiitii tehty paljon
Vaikka puute- tai ongelmalista
onkin nykyisessri kuntoutuspal-
velujiirjestelmtissli aika pitkii,
kansliapiiiillikkci Puro antaa ar-
von tehdylle ty6lle.

- Vuosien ja vuosikymmenten
aikana eri kuntoutussektoreilla
on menty koko ajan tasaisesti
eteenplin. Kuntoutuksen eri
osa-alueet ovat meillii triniiiin
pit kiille kehittyneita. Yleisarvo-
sana on positiivinen.

Se ettd kaikki ovat edenneet
omalla sarallaan hyvin pitktille
on tietenkin jiirjestelmiin vah-
vuus, mutta se on myds nykyi-
sen rakennelman heikkous. Se
on sita nimenomaan sen vuok-
si, etfti yrittiijiii - kuntouttajia -
on kovin montaja kaikki hoita-
vat asioita eri tavalla ja tieten-
kin omia piiiimiiiiriiiiin ajatel-

len. Siitii seuraa, ettd tycinjaossa
on epiiselvyyksiii ja vastuun-
jaossa ongelmia. Siita seuraa
puolestaan vaikeuksia yhteis-
tyrissri, Puro sanoo.

Uudet peruspilarit
Kuntoutusasiain neuvottelu-
kunnan uudistusesitykset kitey-
tyvrit Puron mukaan kuntou-
tuksen selkeiiin tydnjakoon,
vastuiden osoittamiseen, yhteis-
tydn jArjestemiseen ja kuntou-
tusajan toimeentuloturvan ke-
hittamiseen.

Neuvottelukunta liihtee sel-
laisesta ajatuksesta, ettii viran-
omaisille, yhteis6ille ja laitoksil-
le miiiiritetiiiin tycinjaon mukai-
sesti lain tasolla selvii kuntou-
tusvelvoite ja se, mikd kuntou-
tuksen osa-alue on kunkin osa-
puolen vastuulla. Asetuksilla ja
hallinnollisilla miiiriivksillii
siiiidetiiin tarkemmasta tyrin-
jaosta ja toiminnan yksityis-
kohtaisemmasta sisiillcistii.

- Yksityiskohtaisia tyrinjako-
ja vastuukysymyksi?i ei ole Pu-
ron mielestii syytii kirjata lakiin
vaan asetuksiin, koska kuntou-
tus "eliiii" kehittyviin yhteiskun-
nan mukana ja asetuksien
muokkaaminen on joustavam-
paa kuin lakien.
Puron mukaan neuvottelukun-
ta esittaA lakiin my<is velvoitet-
ta kuntoutussektorien yhteis-
ty<istii. Nd.in sen vuoksi, ettd
asiakas todella ohjataan oikean
palvelujiirjestelmiin piiriin. Eli
kun esimerkiksi liiiikinniillises-
sri kuntoutuksessa havaitaan
tydn tuottaneen sellaisia tulok-
sia, ettd asiakas on valmis siirty-
miiiin takaisin tyrielSmiidn, niin

hiintii ei oikopiiiitii liiheteta ty6-
voimaviranomaisten luo, vaan
terveydenhuolto nimenomaan
neuvottelee asiakkaan tydhdn-
paluusta j a triihin sij oittamises-
ta ty6viranomaisten kanssa.

Yhteistytiryhmii
viimeinen lukko
Kuin viranomaisten ja palvelu-
jiirjestelmien yhteistoiminta-
siiiinnciksen varmemmaksi va-
kuudeksi Puron johtama neu-
vottelukunta esittAa viela erityi-
sen asiakaspalveluyhteistycilain
seatamista.

- Esityksen mukaan kuntiin
perustettaisiin tiillaisia yhteis-
ty<iryhmiii turvaamaan niiden
asiakkaiden kuntoutus, jotka
tarvitsevat useampien palvelu-
jiirjestelmien apua.

Ajatuksena on, ettii niimii
yhteistyOryhmiit olisivat viimei-
senii lukkona, jos viranomais-
ten ja palvelujiirjestelmien yh-
teistycivelvoite ei joistakin syistii
ruta tal tormr-

- Yhteistyciryhmiin kokoonpa-
non perustan muodostaisivat
terveydenhuollon, sosiaalihuol-
lon, tyrihallinnonja Kelan edus-
tajat. Niiiden neljdn perustahon
lisiiksi mukana voivat kasiteltA-
vistd asioista riippuen olla elii-
kevakuutuksen. tapaturma- ja
liikennevakuutuksen, koulu-
tuksen, jne. edustajia.

- Trirkeiiii on tietenkin se, ette
asiakaspalveluryhmissS ist uvat
oikeat henkildt, mutta viihin-
taan yhta tiirkeiii on se, ettii
ryhmiit tekevdt tytitinsii sillti
tavalla, ettei kukaan kehtaa
liihteii pdydiistd pois, ennen-

kuin asiakkaan palvelusta on
sovittu, Puro painottaa.

Tytieliikejiirj estelmlssl
harkinnanvara
Tyrieliikejiirjestelmdn entistd
konkreettisemmasta osallistu-
misesta kuntoutukseen toimi
kunnalla ei ole erityisiA esityk-
siii. Jos nyt kaavaillut esitykset
toteutuvat, kuntouttamisvel-
voite muotoillaan tyOelakela-
keihin edelleenkin harkinnan-
varaiseksi.

- Mutta tytieliikejiirjestelmtin
kuntoutusmahdollisuuksia ei
mydskiiiin kavenneta. Mahdol-
lisuudet tiihiin tydh6n toki siii
lyviit ja mielestiini tytieliikejiir-
jestelmdn rooliin sopisikin mai-
niosti vakuutettujen ty<ikyvyn
sdilymiseen Iiittyva kuntoutus,
ennaltaehkiiisevii kuntoutus.

- Tydeliikevakuutus vastaa tie-
tenkin asiakkaan kuntoutuksen
aikaisesta toimeentuloturvasta
niissii tapauksissa, joissa tydelii-
kejirjestelmii on kuntouttaja-
na.

Tbkstija kuva: Jouni Jokisalo
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Kansainuaellusta
sosiaalituruaan ei liene
odotettauissa

Loppumattomassa toisen maa- viilistd uraa tehrteen ty<inteki-
ilmansodan historiankirioituk- jiin jiiiidessii eldkkeelle, kun
sessa, populaaritasolla, bn jat- Suomen , tydelekelainsiiiidiintrj
kuvaiti ilimetelty 3O-luvun val- tuntee tulevan ajan'.mutta- kai-
tiomiesten lyhytntik<iisyyttii. kissa maissa sita ei suinkaan
Kuinka he eivet hiihneet, mita ole. Kyseenalaista on mycis.se,
oli tulossa? Tiimiin piiiviin Eu- tulevatko kenties ulkomaiset
roop,rssa vaikuttaa kaksi valta- vakuutusyhticit Suomeen kil-
vaa muutosliikettii, joiden tu- pailemaan edullisin (tai edulli-
loksesta ei teriivinkiiiin valtio- selta niiyttdvin) vapaaehtoisin
mies - ja nimen omaan juuri eliikevakuutuksin.
teriivii ei - uskaltaudu lausu-
maan mitiiiin varmaa: itiiinen Erl malssa on eroJa elaKelassaja

fissio ja ldntinen fuusio. Niimii murf:I tlli-{tltl.t^1?:ifl':9:-
puoleitaan vaik uttavar Euroo- lu .ll13*o t"11 li:?I:ii:.]:T
pan ulkopuolisiin, lurooppaan lott:,lYn- - 1?.1i9.1t?l:::i'
suuntautuvil n parnersrrn. ja vice ],i?'^f:,.9^1 :uuttan ut Kansan-

versa. "J* eldkelakiaan niin, ettii vieras-

Muutosten vaikutukset sosiaa- ft?ll"'tr1'f*I};T'[,5ffitfi]l-
liturvajiirjestelmien periaattee- sien mukaan, I140 oleskelu-
seen saattavat olla suuret, kiiy- vuotta kohden. Entii kuinka
tiinndn vaikutukset voivat jiiii- monesta maasta periikkiiin voi
dii viihiiisiksikin. nostaa ty6ttdmyyspAiviirahaa?
TiitiikirjoitettaessaovatFl1log- Euroopan yhteis6n sisiiiset
p1n^yhteisdn.asetukset Jt9S ju muuttbvirratliiiineviit viihiiisik-
1612 ajankohtaisia. .,E-dellinen si. yhteispohjoismaiset ty6-
koskee sosiaalipolitiikkaa ja markkinat bvai olleet avoimina
edellyttiiii jiisenmaiden kansa- io nelitittiikymmenettd vuotta;
laisten tasaveroista koht.elua. iiit trrrur ' (paitsi Ruotsinjiilkimmiiinen koskee tycivoi- suuntaan) on'ollut viihiiistii.
man liikkuvuutta ja avaa portit Tanskan fydttcimyysturva on 90jisenmaastajiisenmaahan. prosenttiapalkaita;siltiTans-
Asetuksia kansallisesti ratifioi- kassa on vain 25 000 ulkomaa-
taessa voidaan maakohtaiseen laista, viihemmIn kuin tanska-
tiitteeseen [l4utu va.autiii.la laisia.tyciskentelee ulkomail]a -
,ii.t,*aiaarrititiia. Miria kertoi eduskunnan sosiaaliva-

-ad.in,:on ri.ta avoinna. Joka liok^unnan puheenjohtaja Jou-
iufuuli"rru yhteissopimusten ko Skinnarikeviiisessiineuvot-
palnoarvo on nlln suuri, ettii telutilaisuudessa'
kahde.nvdliset sopimukset ndyt- Vaikka ulkomaalainen tulisikin
tiiviit jiiiivin jalkoihin. Suomeen hyviin sosiaaliturvan
Eldkevakuutuksen suhteen on- vuoksi, hdntii ovat tiidlld vas-
gelmana on mm. tulevan ajan tassa.myos korkeat hinnat ja
[uomioon ottaminen kansain- asumiskustannukset. On myds

siiinncisalueita, joilla Suomi on
erdistii kumppanimaista jiiljes-
sii. Eriiiit tydeleman siiiinn<jk-
set. jotka nyt Perustuvat tYci-
markkinasopimuksiin, on nos-
tettava lain tasolle.

Enemmiin kuin tulijoiden tul-
vaa pohjoismaiset ekonomistit
pelkiiiiviit sita, ette tyd siirtyy
halvan tydvoiman maihin.

Missii miiiirin Itti- ja Keski-
Euroopan kansat iiiinestiiviit ja-
loillaan mahdollisuuden saatu-
aan, on vielii varsinaisesti niike-
mdttii. Ja vielii on otettava huo-
mioon henkinen muutos, joka
myds useissa liinsimaissa on
kdynnissli: pyrkimys kansalais-
yhteiskunnan piirteiden lisiiii-
miseen, joka edellyttiiii siiiin-
ntiksiltii joustavuutta j a hallin-
topeatOksilte kiiytiinntinliihei-
syyttii. Ylikansallinen ekono-
mismi ja kansalaisyhteiskun-
taan kuuluva poliittisen piiiit<is-
vallan hajautus saattavat tuot-
taa paitsi rajuja ristiriitoja mycis
yllattevia kombinaatioita.
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Suomalainen nainen tuli jo toi-
sen maailmansodan aikana tcii-
hin useille sellaisille aloille, joita
oli pidetty miesten yksinomai-
sena alueena, koneiden ja kul-
jettimien iiiireen ja virkapciydiin
taakse, ja havaittiin piiteviiksi.
Varsinainen naisten massa-
marssi palkkatydhdn ja yritta-
jiinvastuuseen on kuitenkin
niihty vasta oman sukupolveni
aikuisuuden aikana, 1960-lu-
vulla ja sen jiilkeen. Ansiotyds-
sd nyt tydskentelevistd suoma-
laisista puolet on naisia.

Samalla kun palkansaaja-nais-
ten m?i6rii on voimakkaasti
kasvanut, on kasvanut mycis
naisyrittejien lukumaara, viik-
kakaan ei samassa suhteessa.
Mielenkiintoista on todeta, ettii
virallisen tilaston yrittiijiiam-
mattiryhmdssii nimeltd'hallin-
to, tilinpito, konttoritekniikka"
on enemmdn nais- kuin mies-
yrittiijiii. Ketiiiin ei sen sijaan
ylldtd se, ettii palvelualojen yrit-
tiijiikunta on naisvaltainen.
Naisia on palvelualojen yrittii-
jistii runsaasti yli puolet. Tiihiin
joukkoon sijoittuvat siis esimer-
kiksi kampaaj ayrittiij iit j a yksi-
tyisvastaanottoa pitavat ham-
masliiiikdrit. Ka.up.an. majoitus-ja ravitsemistoiminnan yrittd-
jistii liihes puolet on naisia.

Yrittiij iieliikkeesta on syytii pu-
hua nimen omaan naisten tilai-
suudessa. Nimittain on run-
saasti naisyrittiijiii, jotka eiviit
tiedii olevansa yrittiijiii siksi, et-
tii he ovat sitli puolisonsa rin-
nalla, yhteisessd yrityksess6.
Herra kauppiaan rouva rouva
kauppias, joka ei ole tehnyt

tydsopimusta miehensei kanssa,
vaan tydskentelee tiimiin rin-
nalla ilman kirjallisesti sovittua
kuukausipalkkaa ja jakaa yrit-
tiijiin riskit, vastuut ja ilot, on
niin ikiiiin yrittaja. Hiinelle on
myds otettava yrittiijiivakuu-
tus. Sama koskee yrittiijiiper-
heen jokaista jiisentii, joka tycis-
kentelee yhteisessii yrityksessti
sriiinncillisesti ilman tydsopi-
musta ja kuukausipalkkaa.
Jos perheenjiisen nostaa kuu-
kausipalkkaa. hiinelle on tietys-
ti otettava tydntekijiin vakuu-
tus.

Naisia tyciskentelee puoliso-
yrittiijinii kaupan ja hallintoyri-
tysten aloilla yhteensii kymme-
nisen tuhatta. Valtaosa puoliso-
yrittiijistii, liihemmiis 80 000, on
maatalon emiintiei.

Nykyisen eliikeajattelun mukai-
sesti jokaisen ihmisen eliiketur-
van todellakin paiiasiassa muo-
dostaa hiinen oma eliikkeensii,
ansaintaan suhteutettu ty6ela-
ke ja viihimmtistoimeentulon
takaamiseen tarkoitettu kan-
saneliike. Leskeneliike on eri
asia kuin oma eliike. Leskenelii-
kettii maksetaan vain sikiili
kuin perheen pdiiasiallisen
huoitajan kuolema johtaa to-
delliseen toimeentulotason vd-
henemiseen. Automaattisten
leskenellikkeiden leikkaaminen
on suora looginen seuraus nais-
ten taloudellisesta itsendistymi-
sestd. Samalla kun naisten au-
tomaattista oikeutta leskene-
lSkkeeseen on vrihennetty niissii
tapauksissa, joissa naisen oma
eliike on jo katsottu turvaavak-
si, mycis mies on oikeutettu

leskeneliikkeeseen samoin pe-
rustein kuin nainen, eli siis sil-
loin kun hiinen puolisonsa kuo-
leman vaikeuttaa perheen toi-
meentuloa. On toteutunut isku-
lause, joka lingottiin jo pari
vuosikymmentii sitten: Avioliit-
to ei siniinsii ole mikiiiin huolto-
suhde.

Olen keskustellut naisyrittiijien
kanssa, jotka katsovat, ettii
miehen tulo leskeneldkkeeseen
oikeutetuksi lisdd nimen omaan
naisen tasa-arvoa, kun on to-
denniikciisemp66, ettii naisen
eliikemaksuilla ansaittu turva
pysyy omassa perheessii.

Toinen perusasia, jonka halusin
tiissii todeta, on se, ettd uudis-
tus, kuten nyt perhe-eliikeuu-
distus, ei valttAmattd merkitse
'lisiiii rahaa". Sodanjrilkeinen
jSlleenrakennusaika ja sitii seu-
rannut tulopolitiikan ja tavara-
materialismin kausi on totutta-
nut meid[t ajattelemaan, ettii
"uudistus" on synonyymi sanal-
le "lisiiii". Sitii se ei ole. Uudistus
voi olla myds jiirkiperiiistiimis-
tri. Tulossa olevat talouden ja
kansainv[listen suhteiden muu-
tokset tulevat opettamaan meil-
le, ettii "uudistus" yleensii mer-
kitsee rationalisointia, saman
tai viihemmiin rahan jakamista
tarpeenmukaisemmin niin koh-
teisiin, joita varten raha on ta-
loudessa varattu.

Yrid Larmola
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KE1{EtLE
uusl PERHE-EIArE?

Perhe-eliiketti koskevat
slilnntikset uudistuvat
1.7.1990 lukien. Muutok-
set koskevat sekl koko

ettf,

tuovat
perhe-

tapauksis-
ehtoja on en-

tisestii tiukennettu.
Tiiss[ kirjoituksessa k[si-
telliiin sitl, kenellii ja mil-
laisin ehdoin on yksityisel-
lii sektorilla oikeus tytielii-
kelakien uusien sflilnniis-
ten mukaiseen perhe-elik-
keeseen.
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Kiisitteiti
Perhe-eliikesddnnciksissl sita
henkilciii, jonka kuoltua omai-
silla on oikeus saada perhe-
eliikettii, nimitetlan edunjlittii-
jiiksi. Edunsaajia ovat perhe-
elSkkeen saajat.

Lapselle mydnnetty perhe-eld-
ke on uusissa siiiinndksissd ni-
meltddn lapseneldke, lesken
saamaa perhe-eldkettd kutsu-
taan leskeneliikkeeksi.

Vanhat vai uudet
perhe-elilkesHflnntikset?
Uudet perhe-eliikesddnncikset
koskevat niitii perheitii, joissa
edunjittiijii on kuollut 1.7.1990
tai sen jiilkeen. Jos kuolemanta-
paus on sattunut ennen
1.7.1990, noudatetaan perhe-
eliikkeen mycintrimisessd van-
hoja siiiinndksid, vaikka perhe-
eldkehakemus ratkaistaisiinkin
vasta heiniikuussa 1990 tai sen
jiilkeen.

Perhe-eldkettd j o saavien lesken
ja lasten eliikkeisiin ei uudistuk-
sessa milldln tavalla kajota,
vaan nejatkuvat entisen suurui-
slna.

Oikeus
perhe-elilkkeeseen
Perhe-eliikkeen edunsaaj ia ovat
uusien siiinndsten mukaan les-
ki, lapset ja edunjittiijiin enti-
nen aviopuoliso.

Mies- ja naisleski saavat nyt
perhe-eliikkeen samoin edelly-
tyksin. Entisend puolisona
eliikkeen voi samoin saada sekd
mies ettii nainen.

Yksityisen sektorin tydeliikela-
eissa mieslesken ja entisen puo-
lison perhe-eldkeoikeus on uusi
asla.

Valtion eliikejiirjestelmiissi
mies onjo aikaisemminkin ollut
perhe-eliikkeen edunsaaj ana.

Lesken oikeus jattajan kanssa yhteinen lapsi,
Ieskenellkkeeseen leskellii on oikeus leskeneliik-
oikeus le s ke ne I iik kee se: n 

^ 

y l- l[:'rT],fl i,T.: l,liru ;",S*i
l#:"i:1:1":,p::i?$lJ" Avio- fi ;il; V,lt" .'r,t":i1i 6i.,
i:l:,"_'^t T:"911.?"t:_'Tllt,l.nnen j oten lesken omal Ia iaila, avio-Kurn eounJattaJa tayttr o) vuot- iiiton kestolla tai lapsen iiilliita.. Jos puolisot on tuomittu ;;ld6;; kuolinhetkellii eiavloeroon. mutta eropaatds el ole merkitvste.ollut edunjiittiijiin kuollessa _ 

-- ."-"."'"..
lainvoimainen, liatsotaan urrio- Leskeneliikeoikeus voi syntyd
liiton olleen voimassa kuolin_ mycis sellaisen yhteisen lapsen
hetkellii. Kuitenkin josavioero- perusteella, joka. on syntynyt
tuomiosta on uuiit.tt., uui, edunjiittiijiinkuolemanjiilkeen.
avioeron liitiinniiiskysymysten Vaikka yhteinen lapsi olisi kuol-
osalta, ratkaiseva on tuomion lut jo ennen edurijattajaa, les-julistamispiiivii. kell-ii on eliikeoikeris. Kuolieena
Avoliitonperusteellaleskenelii- :Illlltt"l- lXPsen perusteella
ketta ei ed6ileenkiian r";;;il;. H};T,fu."ikeutta 

ei kuiten-

l::l'::*1"^::1.:j:,,-on sekd puolisoiden yhteinen ouotapsimles- etta nalslesKrlla. on heidiin yhteine., lapsenia,
Leskeneliikeoikeutta on laaien- joten tiillainen ottolapsi tuo les-
nettu vanhoihin siiiinn6lisiin kelle leskenekikeoikeuden. Jos
verrattuna siten, ettri leskellii on puolisoiden yhteinen lapsi taas
eldkeoikeus aviopuolisonsa iAl- on annettu ottolapseksi ennen
keen, jos puolisoilla on tai'on edunjiittiijiin kuolehaa,leskelle
ollut yhteinen lapsi. Leskella on ei teman lapsen perusteella syn-
nyt oikeus leslienellkkeeseen, ny leskeneliikeoikeutta. Sitii ei
vaikka yhteinen lapsi olisi synny myiiskiiiin kasvattilapsen
edunjiittajdn kuollessalo yli l8- perusteella.
vuotias tai.lapsi olisi kuollut Jos leski on ottanut edunjiittii-
ennen edunjzittejee. Talla siiiin- jiin lapsen ottolapsekseen 

-vasta

ndksellii on korjattu.se epiikoh- tdunjittajan kuoieman jiilkeen,
ta, etta aikaisemmin alle 40- haneila ei ole oikeutta-lesken-
vuotias leski ei saanut perhe- e12i11eeseen. vaikka tiillaista
eliikettii,-jos lapsi oli edunjatta- lasta ottolapsilain mukaan pi-jiin kuollessa jo tiiyttii.nyt.18 detaankin fuolsoiden yhteiie-
vuotta, vaikka lasten hoitoajas- n6 lapsena.ta johtuneet katkokset.^o_vft Lapsen perusteella leskelle syn-saattaneet aiheuttaa vajausta rrr'i;;H;;i;keoikeus vain sil_lesKen omaan etaKeturvaan. lirin, kun lapsi on puolisoiden
Sellaisella leskelld, jolla ei ole yhteinen. Niiin ollen vaikka les-
tai ole ollut edunjiitt2ijiin kanssa ken ja edunjiittZijiin kodissa
yhteista lasta, on leskeneldk- edunjiitttijiin kuollessa asuikin
keen saaminen aikaisempaa edunjiittiijiin tai lesken lapsi tai
suuremmassa mlidrin kytketty ottolapsi, jolla itsellii2in on oi-
avioliiton kestoon ja lesken keus lapseneltkkeeseen, ei tamii
ikiiiin paitsi edunjiittiijzin 16us- lapsi. toisin kuin ennen. tuo
linhetkellii myds avioliiton sol- leskelle leskeneliikeoikeutta.
mismishetkellii.

Leskenellkkeen
Edunjiittiijiin saamisen ehdot,
kanssa yhteinen lapsi kun yhteistfl lasta ei ole
Jos leskelld on tai on ollut edun- Jollei puolisoilla ole tai ole kos-

kaan ollut yhteistii lasta, leski
saa leskeneldkkeen, jos seuraa-
vat ehdot tiiyttyviit:
- avioliitto oli solmittu ennen

kuin edunjiittaje tayrti 65
vuottaja leski 50 vuotta,
avioliitto oli ennen edunjiit-
tiijiin kuolemaa jatkunut ai-
nakin viisi vuotta yhdenjak-
solsestl Ja

- leski oli edunjiittiijiin kuolles-
sa tayttanyt 50 vuotta tai hiin
oli pitkiiaikaisesti tycikyvy-
tdn.

Pitkaaikaisesti tydkyvyttoma-
nii pidetiiiin leskeii, joka edun-
jattajan kuollessa sai kansan-
eliikelain mukaista tydkyvyttd-
myyseliikettii, joka oli jatkunut
yhdenjaksoisesti viihintiiiin kol-
men vuoden ajan ennen edun-
jattajan kuolemaa.

Yoimaantulovaiheen
lievennykset
Aikaisempien perhe-eliikesiiiin-
ncisten mukaan lapsettomalla
naisleskellii oli perhe-eliikeoi
keus, jos hin miehensd kuolles-
sa oli tayttiinyt 40 vuotta ja
avioliitto oli j atkunut viihintiiiin
kolme vuotta.
Siirtymiivaiheessa kaikkien en-
nen 1.7.1950 syntyneiden nais-
ten (oilla ei ole edunjittiijiin
kanssa yhteistii lasta) osalta
noudatetaan 50 vuoden ase-
mesta 40 vuoden vdhimmiiis-
ikiiii. Viimeinenkin ikiiluokka
tdstd naisryhmdstd saavuttaa 50
vuoden iiin 1.7.2000. Vasta tiistd
ajankohdasta lukien siis kaikil-
ta lapsettomilta leskilta edelly-
tetiiiin 50 vuoden ikiiii edunjiir
tiijiin kuolinhetkelld, jotta he
saisivat leskeneliikkeen.

Lievennykset avioliiton kesto-
aika- ja solmimisikiiedellytyk-
siss?i riippuvat siita, oliko leski
avioliitossa edunjiittiij iin kanssa
vai ei uusien siiiinn6sten tullessa
voimaan 1.7.1990.
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Avioliitossa 1.7.1990 - auJapsella, jolle edunjiittiijii
Jos ennen 1.7.1950 syntynyt oli velvollinen suorittamaan
nainen on avioliitossa edunjiit- elatusapua ja
tajan kanssa 1.7.1990, vaadi- - lesken lapsella,jokaasui isii-
taan leskeneliikkeen saamisek- tai iiitipuolensa kuollessa td-
si, ettd avioliitto on jatkunut miin ja lesken (eli oman van-
viihintiiiin kolme vuotta edun- hempansa) yhteisessii kodis-
jettajan kuollessa. Tiissii tilan- sa.
teessa lesken alaik[rajaa- ^ja Lapsella on oikeus lapseneliik-
avi oliiton kestoa tosteyll 111 k.."r;;;;;i; k;hd en iiunj aua_timukset ovat siis vanhoje" i-""i;lk;;n samanaikaisesti.ssdnndsten mukaiset. Ei .nvti,l- 'f;idl;--#ne,ii on aina oi_
kddn vaadita. ettii avioliitto oli- ilfihki;seen omien van_si pitanyt solmia ennen kuin fr"ripl-.ii'"'l"af[".". Vui[fu fufri
leski taytti 50 vuotta' jo siiri lafrseneliikettii esimer-
Ei ovioliitossa kiksi iiitinsii ja isiipuolensa jiil-
Jos 40 vuotta tiiyttiinyt eli en- keen, htin saa hakemuksesta
nen 1.7.1950 syntynyt nainen ei lapseneliikkeen oman isdnsii
ollut avioliitossa 1.7.1990, hii- kuoltua. TZilldin isiipuolen jiil-
nelle syntyy mydhemmin solmi- keen mycinnetty eliike lakkaute-
mansa avioliiton perusteella les- taan.
kenelakeoikeus,.. jos ."y]P]l',l: Aitinsa ja isiinsii jiilkeen etiiket-ehtii ennen puolison kl"^t*:," ;;;;il" ffisetie ;i;;, ;ij;;,kestiiii viisi vuotta ja se oli sol- ;ffi;ffi;iaoit *uutuf,r."-mittu ennen kuin nainen oli ;[fk;;;;;;;i", rrar." irl i"ttayttanyt 50. vuotta..Tdssii on ailiir"'f.*" kuolee.
siis lievennyksend vain se. etta
nainen voi saada leskeneliik-
keen alle 5O-vuotiaana. Omalla lapsella

on aina oikeus
Lapsen oikeus laPsenelilkkeeseen
lapsenellkkeeseen Alle lS-vuotiaalla edunjiittjijiin
Lapseneliikkeen saamisen edel- :^:lLl,t"ll::lla on aina oikeus

tiykil, on, etta fupri on uif" lapseneliikkeeseen. Omaan-lap-
i'fi ;;;i;' - 

;h""iaitif: a" 
- lr"r- :',:1 I T?:l'taan mies.puolisenressa if##'ril'ilfiii:*'f*";fxJ;

Ty<iklvytt<imiillekiiiin lapselle isyyslain voimaantuloa sekii au-
ei uusien s66nnristen qgJ(aal lapsi, jolle edunj?ittiijii oli vel_
endii mycinnetii lapseneliikettii rjllnin suorittimain elatus-l8 ikiivuoden jiilkeen. Talte aoua.
osin sddnnokset ovat muuttu-
n""t uituir"-masta, si116 ennen Isrinsii.kuolemanjalkeen synty-
l.7 .lggo kuolleen edunjiiulijiin neelld lapsellaon lapsenelSkeoi-
iiilkeen mvcis lg vuotta tiivitii- keus syntymdd seuraavan kuu-
'nyt. ty<ikyvytcin lapsi voi siada kauden alusta'
perhe-ekikettii.
Tyoeliikejiirjestelmiistiieiyli l8- Ottolapsi saa
vuotias, opiskeluajatkava lapsi lapsenellkkeen
ole aikaisemminkaan saanut otlovanhempansajiilkeen
perhe-elakettii eikii siiiinnci. ol. Otrolupsella o^n lapseieltikeoi_tiista muuttunut' keus ^ottovanhem'piensa jal-
Lapsella on oikeus lapseneldk- keen, mutta ei luonnollisten
keeseen sekii isdnsii ettii iiitinsii vanhempiensa jiilkeen. Tiimii
jiilkeen. Eldkeoikeus on johtuu siita, etta ottolapsilain
- edunjiittiijin omalla lapsella, mukaan ottolasta pidetiiiin or
- ottolapsella, tovanhempiensa eikd luonnol-
- tunnuitetulla lapsella listen vanhempiensa lapsena.

l0

Lapseneliikkeen saa mytis les-
ken ottolapsi, jos leski oli otta-
nut hiinet lapsekseen ennen
edunjiittiijiin kuolemaa ja jos
lapsi asui lesken ja edunjiittiijan
yhteisessd kodissa edunjiittiijiin
kuollessa.

Lesken lapsen
lapsenelilkeoikeus
Lesken lapsella, joka ei samalla
ole edunjattiijiin lapsi, on lap-
senekikeoikeus isii- tai iiitipuo-
lensa jiilkeen jos lapsi asui
edunjiittiij?in (isii- tai iiitipuo-
lensa) ja lesken (oman iiitinsii
tai isiinsii) kanssa samassa ta-
loudessa edunjiittiijiin kuolles-
sa. Lapsen tulee siis olla huollet-
tavana lesken ja edunjattajan
yhteisessii kodissa silloin, kun
edunj tittiij ii kuolee.

Eliikeoikeus on sekri isdpuolen
ettii iiitipuolen jiilkeen. Lapsen
eldkeoikeuteen ei vaikuta se,
ettii lapsi myrihemmin muuttaa
pois yhteisestii kodista.

Lapsi saa siis lapseneldkkeen
isii- tai iiitipuolensa jiilkeen sillii
edellytyksellii, ettii lapsi asui
isii- tai Sitipuolensa kuollessa
tdmdn ja oman vanhempansa
kanssa samassa taloudessa. Jos
edunjiittiijiillii, Ieskellii ja lapsel-
la oli edunjiittdjiin kuollessa sa-
ma osoite, ldhtdkohtana on se,
ettA samassa taloudessa asumi-
sen vaatimus tayttyy. Se tiiyttyy
mycis. vaikka perheen lapsi esi-
merkiksi koulunkiiynnin takia
asui toisella paikkakunnalla
edunjiittiij?in kuollessa. Sama
koskee tilapiiistii, lyhytaikaista
laitoksessa oloa tai lapsen otta-
mista tilapiiisesti sosiaalilauta-
kunnan huostaan. Myoskiiiin
viiestdkirjalain mukainen koti-
paikka ei niiissd tapauksissa
muutu. Sen siiaan lesken pysy-
viissd laitoshoidossa olevan lap-
sen ei voida katsoa asuneen
lesken ja edunjattajan kanssa
samassa taloudessa, j oten tiillai-
sella lapsella ei ole lapseneldke-
oikeutta isd- tai iiitipuolensa jbl-
keen.

Aikaisempien perhe-eltikesddn-

ndsten mukaan lapsella oli per-
he-eliikeoikeus vain isdpuolen-
sa jdlkeen. Nyt lapsi voi saada
lapseneliikkeen my<is iiitipuo-
lensa jSlkeen. Toisaalta samas-
sa taloudessa asumisen vaati-
mus rajaa nyt lapseneliikeoi-
keuden ulkopuolelle mycis nais-
lesken lapsen, jonka elatuksesta
edunjiittiijii oli yhdessd lesken
kanssa huolehtinut, jos tiimii
lapsi asui muualla kuin heidiin
yhteisessd kodissaan.

Lesken lapsen eltikeoikeuden
syntymistzi ei myciskiiiin endd
este se, ettd leskenja edunjiittit-
jiin avioliitto oli solmittu vasta
edunjiittiijtin teytettya 65 vuot-
ta.

Kasvattilapsella
ei ole
lapsenelilkeoikeutta
Kasvattilapsella eli muulla kuin
edunjiitttijiin tai hrinen puoli-
sonsa lapsella ei edelleenk;iiin
ole oikeutta tycieliikelakien mu-
kaiseen Iapseneliikkeeseen.

Entisen puolison
oikeus perhe-elikkeeseen
Eronneella puolisolla on oikeus
perhe-eliikkeeseen, j os ed unjiit-
tiije oli kuollessaan velvollinen
miiiiriiajoin maksamaan enti-
selle puolisolleen elatusapua.
Kertakaikkisena korvauksena
vahvistetun elatusavun perus-
teella ei synny eliikeoikeutta.

Elatusavun maksamisvelvolli-
suuden pitaa perustua tuomio-
istuimen lainvoimaiseen pdii-
tOkseen tai sosiaalilautakunnan
vahvistamaan sopimukseen.
Silld, maksoiko edunjiittiijii to-
dellisuudessa elatusapua, ei elii-
keoikeuden syntymisessd ole
merkitystii.
Entisen puolison oikeudesta
perhe-eldkkeeseen on soveltu-
vin osin voimassa, mitd leskestd
ja lesken oikeudesta perhe-eliik-
keeseen on sdddetty. Voimaan-
tulovaiheen lievennykset eiviit
kuitenkaan hiintd koske.



Mitf, tapahtuu
leskenelflkkeelle,
jos leski menee
uudelleen naimisiin?
50 vuotta tayttanyt leski voi
1.7.1990 jiilkeen mennd uuteen
avioliittoon ilman ettii se vai-
kUttaa mitenkdin hdnen saa-
maansa leskeneliikkeeseen. Toi-
saalta hdnelle ei yli 50-vuotiaa-
na avioliiton solmiessaan synny
oikeutta uuteen leskeneliikkee-
seen uuden aviopuolison jiil-
keen silloinkaan, kun uudesta
avioliitosta on yhteinen lapsi.

My6s sellainen 50 vuotta tiiyt-
tdnyt leski, joka saa perhe-e16-
kettii vanhojen sddnncisten mu-
kaan, voi eliikett[iin menettii-
mdttri solmia uuden avioliiton
1.7.1990 tai sen jiilkeen.

Jos alle 5O-vuotias leski solmii
uuden avioliiton, leskeneliike
lakkaa. Leskelle maksetaan tiil-
kiin kolmen vuoden leskeneldke
kertasuorituksena, jos lesken-
eliike oli mydnnetty uusien
siiiinncisten mukaisesti. Jos les-
ki saa eliikettzi vanhojen perhe-
eldkesiidnncisten mukaan, hd-
nelle maksetaan kertasuorituk-
sena eliike kahden vuoden ajal-
ta, kuten tiihiinkin saakka on
tehty.
Jos uusi avioliitto purkautuu
viiden vuoden kuluessa avio-
eroon tai puolison kuolemaan,
alle 5O-vuotias leski saa hake-
muksesta takaisin lakkautetun
leskeneldkkeensii. Leskenekik-
keen palautumisen edellytykse-
nii on, ettei leskelle synny uuden
avioliiton perusteella uutta les-
keneldkeoikeutta.
Leskenekikeoikeuden palautu-
minen koskee vain niit[ lesken-
eliikkeitii, jotka on mydnnetty
1.7.1990 tai sen jelkeen sattu-
neen kuolemantapauksen joh-
dosta. Entinen puoliso ei voi
saada takaisin lakkautettua eki-
kettdtin.
Jos uusi, alle viisi vuotta kestS-
nyt avioliitto paettyy avio-
eroon, aikaisempi leskeneliike
siis palautuu aina. Myds jos

uusi avioliitto piiiittyy viiden
vuoden kuluessa puolison kuo-
lemaan eikii puolisoilla ole yh-
teistd lasta, entinen eldkeoikeus
palautuu.
LeskenelSkeoikeus voi palau-
tua myds useamman kuin yh-
den kerran, jos leskellii on
useampia alle viisi vuotta kestd-
neitii avioliittoja. Leskeneliik-
keen kertasuorituksen leski saa
kuitenkin vain ensimmlisen
kerran leskeneldkettii lakkau-
tettaessa.

Kertasuoritus peritaan takaisin
uudelleen alkavasta leskeneldk-
keestii enintdiin yhdeksiin seu-
raavan vuoden aikana.

Avioliittoon ennen
vai jllkeen 1.7.1990?
Perhe-eliikkeen kannalta kat-
sottuna on merkitystii sillii, sol-
mitaanko avioliitto ennen vaijiilkeen 1.7.1990. Avioitumis-
piiivii vaikuttaa paitsi makset-
tavana jo olevan perhe-eliik-
keen jatkumiseen, myds lesken-
eliikeoikeuden saamiseen.

Jos 50 vuotta triyttiinyt, perhe-
eleketta saava leski haluaa slii-
lyttiiii leskeneliikkeensri, hdnen
kannattaa solmia uusi avioliitto
vasta 1.7.1990 tai sen jiilkeen.
Leskeneliikettii ei silloin lak-
kauteta.
Yli 50-vuotiaan, joko ensim-
miiistii tai uutta avioliittoa
suunnittelevan naisen tulee sol-
mia tdmti avioliitto ennen
1.7.1990 ja vielii alle 65-vuoti-
aan miehen kanssa, jos hiin
haluaa, ettii hdn aikanaan saisi
leskenekikkeen tiimiin miehen
jiilkeen. Koska avioliitto on voi-
massa 1.7. I990, yli 5O-vuotias
nainen saa lapsettomanakin tti-
mdn puolison jiilkeen lesken-
ekikkeen, jos avioliitto ainakin
kolme vuotta jatkuttuaan piiiit-
tyy puolison kuolemaan.
Jos kyseinen 50-vuotias nainen
onkin leski, joka saa perhe-
eliikettS, tulee hdnen ottaa huo-
mioon, ettd tiimii perhe-eliike
lakkaa, kun hdn avioituu uudel-
leen ennen 1.7.1990. Jos uusi

mies kuolee ennen kuin avioliit- kuollessa jo kolmen
to on kestiinyt kolme vuotta, ei vuoden jiilkeen.
oikeutta uuteen leskenel2ikkee-
seen synny. Koska entinen, lak-
kautettu perhe-eliike oli mycin- Perhe-elflkkeen

avioliitto-

netty vanhojen sdlinncisten mu-
kaan, oikeus siihen ei palaudu
uuden avioliiton piiiittyessii,
vaikkei tdstii uudesta avioliitos-
ta leskeneliikeoikeutta synny-
kiiiin. On mycis muistettava, et-
ta uuteen leskeneliikkeeseen
tehteva el6kesovitus voi todelli-
suudessa aiheuttaa sen, ettA
maksettava leskeneliike piene-
nee, Jos perhe-eldkettri makse-
taan ennen 1.7 .1990 kuolleen
puolison jalkeen, lesken omat
ty6eliikkeet eiviit milliiiin ta-
voin vaikuta siihen 1.7. 1990 jiil-
keenkii6n.
Samoin jos ennen I .7. 1950 syn-
tynyt (eli heiniikuuhun 1990
mennessd 40 tiiyttiinyQ, mutta
alle 50-vuotias nainen haluaa
saada oikeuden leskenelSkkee-
seen alle 50-vuotiaana, hiinen
tulee solmia avioliitto ennen
1.7.1990 alle 65-vuotiaan mie-
hen kanssa. Vaikka avioliitosta
ei olisikaan yhteistii lasta, les-
keneliikeoikeus syntyy puolison

Leskeneliike
Lapseneliikkeet

milIrHstH
Perhe-eliikkeen perusteena on
edunjiittiijiin oma rydelAke.
Niiin on ollut aikaisempienkin
siidnndsten mukaan. Perhe-elii-
ke (leskeneldke, mahdollinen
entisen puolison eltike ja lap-
senekikkeet yhteensii) voi olla
enintiiiin edunjiittiijiin eliikkeen
suurulnen.
Lapsenel6kkeiden suuruuteen
ei eniiii yleensii vaikuta se, etta
edunsaajana on mycis leski tai
edunjiittiijiin entinen aviopuoli-
so. Leskeneliikkeen lukumriri-
rliin lasten luku sen sijaan edel-
leenkin vaikuttaa silloin, kun
edunsaajana on lesken lisdksi
useampi kuin yksi lapsi. Mah-
dollinen entisen puolison eldke
viihe nt iiii leske nel d k et t ii.
Alla oleva asetelma osoittaa,
mikd on leskeneliikkeen ja lap-
seneliikkeiden yhteismriiirii
edunj attdj iin el6kkeestii lasket-
tuna ennen yhteensovitusta

Lastenlukumii6rii 0 I 2 3 4-

3lt2 2lt2

Yhteensii 6112 t0lt2 t2lt2 t2lt2 t2lt2,-

Jos edunsaajina on tiiysorpoja
lapsia, niiiden Iasten eliikkeisiin
voi tulla tdysorvon lis6. Lisii voi
olla enintiiiin 2l 12 edunjlittajan
eliikkeestii. Lapsi on ttiysorpo
silloin, kun lapsen molemmat
omat vanhemmat ovat kuol-
leet. Tdysorvon lisdjaetaan vain
tlysorpojen lasten kesken.

iRMA KOB-TESO]A,
sosionomi

Eliiketurvokeskuksen
lakiosaston

.vhteyssihteeri

6lt2 6lt2 sl- 4lt2 7l t2 9lt2 t}lt2
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PERHE.ELAKKEEII
MAARAYTYMITIE}I

TT

SIRPA CCLLiN, rmr
Eliiketurvakeskuksen

vakuutusteknisen osast on
ap u lais o s as t o p ti d I I i k k d

Perhe-eliikkeen perusteena on,
samoin kuin aikaisemminkin,
vainajan eli edunjiittiijiin kuo-
linhetkelliiiin saama oma, yh-
teensovittamaton elake.

Jollei edunjiittiijd kuollessaan
saanut eldkettd, perhe-eldkkeen
perusteena on eliike, jonka
edunjiittiija olisi saanut, jos hdn
olisi kuolinpiiiviiniiiin tullut
taysin ty6kyvytt<imiiksi. Perhe-
eliike (leskeneliike, entisen puo-
lison eliike ja lapseneliikkeet yh-
teensd) voi olla enintdiin edun-
jattAjan ansaitseman eldkkeen
suururnen.

Lapseneliikkeiden suuruuteen
ei endd yleensd vaikuta se, etta
edunsaajana on myris leski (tai
entinen puoliso). Leskelle
mydnnetyt muut eldkkeet ja
korvaukset, esimerkiksi tapa-
turmaeldke, voivat kuitenkin
yhteensovituksen kautta vai-
i<uttaa lapseneliikkeiden mdii-
rdiin.
Leskeneldkkeen miidrddn las-
ten luku sen sijaan edelleenkin
vaikuttaa silloin, kun edunsaa-
jana on lesken lisdksi useampi
kuin yksi lapsi. Jos leskellii ei
ole alle lS-vuotiaita lapsia, voi
myds eldkesovitus vaikuttaa
leskeneldkkeeseen.

Saman edunjiittiijiin jiilkeen
myrinnettdviit muut eliikkeet
otetaan perhe-eliikettii lasketta-
essa yhteensovituksessa huo-
mioon kuten tdhdnkin asti.

Lapsenellkkeen
laskeminen
Lapseneldk keiden yhteismddrii
lasketaan edunjiittiijiin eliik-
keestri. Yhteismiiiiriin suuruu-
den ratkaisee pelk6stiiiin lasten
m65rii.
Lapseneldkkeiden yhteismiiiird
edunj iittiij iin yhteensovittamat-
tomasta eldkkeestd on:

4l 12 kun edunsaajana on yk-
si lapsi

7 I 12 kun edunsaajana on
kaksi lasta

9/ I 2 kun edunsaajana on kol-
me lasta

l0/ l2 kun edunsaajan on neljd
tai useampia lapsia

Lapseneliikkeiden yhteismiiiird
jaetaan tasan lasten kesken.

ESIMERKKI
Lapsia on kaksi. Edunjiittiijiin
oma tyoeldke oli 6 000 mk.

Lapseneliikkeiden yhteismiidrd
on 7 I 12 edunjiittiijtin eltikkees-
ta eli 3 500 mk. Kummankin
lapsen osuus eliikkeestii on
I 750 mk ennen yhteensovi-
tusta.

T[ysorvon lisl
Jos edunsaajina on tiiysorpoja
lapsia, niiiden lasten eliikkeisiin
voi tulla tiiysorvon lis6.

Lapsi on tdysorpo silloin, kun
lapsen molemmat omat van-
hemmat ovat kuolleet.

Tiysorvon lisln
laskeminen
Ttiysorvon listi ennen perhe-
elSkkeen yhteensovitusta on
enintiiiin 2 I 12 edunjattiijtin yh-
teensovittamattomasta elZik-
keestri, j a se lisiitiiiin lapseneldk-
keiden yhteismearaan.

Edellytyksenii lisiin mycintiimi-
selle on, ettei perhe-eliikkeen
perusteena olevan edunjiittiijtin
elikkeen mddrd ylity. Jos lisiiii
ei voida mydntiiii tiiysimiiiiriii-
send, voi sen miiiird yhteenso-
vittamattomassa perhe-el6k-
keessd olla vtihemmiin kuin
edellii mainittu 2 I 12 edunjattii-
jiin eliikkeestd, kunhan edunjdt-
ttijiin eliikkeen m65r:i ei ylity.
Yhteensovitus voi vaikuttaa
taysorvon lisdn mddrdiin.

Yhteensovituksen jiilkeen laP-
seneldkkeiden yhteismiiiirii ja-
etaan tasan edunsaajina olevien
lasten kesken. Yhteensovitettu
tdysorvon lisd jaetaan kuiten-
kin vain tdysorvoille lapsille
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ESIMERKKI
Jdiityiiiin leskeksi 1.7. 1990 jal-
keen nainen asui avoliitossa ja
avopuolisoiden yhteisessd ko-
dissa asui myds kaksi lesken
aikaisemmasta avioliitosta ole-
vaa lasta. Perheeseen kuului li-
sriksi avopuolisoiden yhteinen
lapsi.

Aidin kuoleman jdlkeen h?inen
aikaisemmasta avioliitostaan
olevat lapset jiiiviit tiiysorvoik-
si. Miehellii ei ole avovaimonsa
j iilkeen oikeutta leskeneldkkee-
seen.

Aidin oma yhteensovittamaton
tydelake oli 6 000 mk/ kk.
Aidin i alkeen myrinnettdvd lap-
seneliikkeiden yhteismiiiirii il-
man tdysorvon lisiiii on
o

i' 6 000 mk = 4 500 mk-

Kunkin lapsen osuus on I 500
mk.
Tdysorvon lisii on
)
fi" 6000mk= l000mk.

Yhteenlasketut lapseneliikkeet
ovat tdysorvon lisiin jiilkeen
ll I 12 aidin ellikkeestii eli 5 500
mk ennen yhteensovitusta.
Tiiysorvon lisd voidaan siten
laskea eliikkeeseen ilman, ettii
didin oman eliikkeen mriiirii
ylittyy.
Avopuolisoiden yhteisen
osuus lapsenelekkeesta
yhteensovitusta on I 500 mk/
kk.
Kummankin tdysorvon lapsen
osuus ennen yhteensovitusta on
I 500 mk + 500 mk = 2 000 mk/
kk.

Leskenelikkeen
laskeminen
Leskeneldkkeen suuruuteen
vaikuttaa edunsaajana olevien
lasten lukumiiiirii, mahdollisel-
le vainajan entiselle puolisolle
mydnnettdvd perhe-eliike ja elii-

kesovituksen vaikutus lesken-
eldkkeen mddr65n.

Edunsaajana
yksin leski
Jos edunsaajana on pelkiistiiiin
leski, hiinen eliikkeensii on puo-
let edunjiittiijiin eliikkeestS, ku-
ten myds aikaisempien siiiin-
ndsten mukaan.

Edunsaajana
leski ja lapsia
Lapseneliikkeeseen oikeutettu-
jen lasten lukumdririi vaikuttaa
leskeneldkkeen suuruuteen. jos
lapsia on useampi kuin yksi.

Leskeneldkkeen ja lapsenekik-
keiden yhteismiiiirii edunjiittii-
jiin eliikkeestri laskettuna on en-
nen yhteensovitusta seuraava:

Edunsaajana
entinen puoliso
Edunjiittiijiin entisen puolison
osuus yhteensovittamattomas-
ta leskeneliikkeestd on sama,
kuin 60 prosenttia hiinen elatus-
avustaan on edunjiittiijiin yh-
teensovittamattomasta koko-
naiseliikkeestii.

Entisen puolison perhe-eliik-
keen mdiirridn vaikuttaa siis hii-
nelle maksettavan elatusavun
suuruus, edunjiittiijiin koko-
naiseldke ja edunjiittiijiin eliik-
keestii lasketun leskeneliikkeen
mdiird siiniikin tapauksessa, et-
tei edunsaajana ole lainkaan
leskeS. Entisen puolison elSk-
keeseen voi vaikuttaa mycis el6-
kesovitus.

Entisen puolison eldkettd las-
kettaessa on ensin laskettava
yhteensovittamattoman lesken-
eldkkeen mddr6. Elatusapu
muunnetaan eliikkeeksi otta-
malla siitii 60 prosenttia.

Lasten

Edunsaajina

=3500mk

Yuotta.

60 % elatusavusta ,
yhteenso-
vittama-
ton lesken-
eliikeedunjiittiijiin

yhteen-
sovittamaton
kokonaistytieliike

Entisen puolison eliike voi olla
enint66n leskeneldkkeen suu-
ruinen silloin, kun edunsaajana
ei ole leskeii.

ESIMERKKI
Mies oli tuomittu maksamaan
entiselle vaimolleen elatusapua
1000 mk. Miehen tyoelake oli
6 000 mk. Yhteensovittamaton
leskeneliike on 3 000 mk.
60 7a elatusavusta on 600 mk.
Entisen puolison eliike ennen
yhteensovit usta ja eldkesovitus-
ta on

600 mk
6000 mk 

" JVVV rtrN -

kodissa.
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Perhe-el?i$e,,'kun edunsaajana lqski ja tapsin
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Edunsaajana leski,
entinen puoliso ja lapsia
Kun edunsaajana on leski, enti-
nen puoliso ja lapsia, kunkin
edunsaajaryhmdn eldke laske-
taan edellii kerrotulla tavalla.
Entisen puolison eldke vdhen-
net66n leskeneliikkeestii, joten
lesken el6ke pienenee siita, mita
se ilman entisti puolisoa olisi.
Kun leski on edunsaajana, enti-
sen puolison perhe-elSkkeen
miirird saa olla enintiiiin puolet
leskeneliikkeestii.

Yhteensovitus
Perhe-eliikkeiden yhteismiiiirii
yhteensovitetaan edunj iittiij iin
jiilkeen mydnnettiivien muiden
perhe-elikkeiden kanssa.

Siiiinncikset perhe-eliikkeen yh-
teensovituksesta ovat periaat-
teeltaan samanlaiset kuin aikai-
semminkin.
Yhteensovituksessa otetaan
huomioon kaikille edunsaajille
saman edunjiittiijiin jiilkeen
maksettavat eliikkeet ja kor-
vaukset. Entisen puolison olles-
sa edunsaajana mycis ne ekik-
keetja korvaukset,joita hiin saa
tdmiin edunjiittiijiin jiilkeen,
otetaan huomioon.
Yhteensovitusraja ennen ylei-
sen perhe-eliikelain mukaista
vdhennystd (PEl-viihennystii)
on edelleen 60 prosenttia yh-
teensovitusperusteesta. Yhteen-
sovitusraja miiiiriitiiiin kuiten-
kin uusissa perhe-eliikkeissii
teknisesti seuraavasti:
nerhe-eldkek x U.6 x yht.sov.peruste.
edunJattaJan
eliike

Ndin saadusta mddrdstd viihen-
netiiiin kutakin edunsaajana
olevaa alle l8-vuotiasta lasta
kohden PEL:n mukaisen lap-
seneldkkeen perusmiidrii. Jos
edunsaajana on lapsen lisiiksi
leski, viihennetdiin myOs PEL:n
mukaisen leskeneliikkeen poh-
jaosa.

Kun eliikkeensaajana on lesken
asemesta entinen puoliso, ei
pohjaosaa hdnen osaltaan vd-
hennet6, koska entinen puoliso
ei voi sitii saada.

PEL:n mukainen vdhennys voi
olla enintiiiin 30 prosenttia yh-
teensovitusperusteesta.

Eliikesovittamaton leskenelake =

a , 6ooo mk = 3ooo mk
t2
Yhteensovitus ei vaikuta eliikkeeseen.

Eliikesovitus:
Lesken saamat omat ty6el6kkeet yhteensovitettuina
mk.

eliikkeiden 6

0,5 * 370,51 mk = mk

Yhteensovitetun
perhe-elilkkeen
jakaminen
Yhteensovituksen jiilkeen per-
he-el5ke jaetaan lasten ja lesken
osuuksiin vhteensovittamatto-
mien eliikk6iden suhteessa.

Perhe-eleike yhteensovitetaan
siten, ettd mahdollinen tdYsor-
von lisd sisiiltyy kaikille edun-
saajille laskettuun perhe-eliik-
keiden yhteismiiiiriiiin.

ElHkesovitus
Katsoeliikesovitustakasitteleva Miehen
kirjoitus teman lehden sivuilta
l5 16.

Ekikesovituksessa vaikuttavat,
paitsi lesken omat tyciekikkeet,
my6s edunjiittajan tytielakkei-
den yhteismiiiirii, jonka perus-
teella miiiirritdln eliikesovitus-
peruste. Jos lesken tydelakkeet
yfittavat elikesovitusperusteen,
viihennetddn teydesta lesken-
eliikkeestii mritird, joka on puo-
let teistd ylitteestii.

ESIMERKKI
Edunjitttj[n eliike oli 5 Offi mk. Eliikepalkka oli 8 335 mk.
Edunsaajina olivat leskija yksi lapsi.

kskenelSke ennen yhteensovitusta on

a , 5ooo mk = 25fi) mkl2
Lapseneliike ennen yhteensovitusta on

* , 5000 mk = 1666,67 mk
t2
Yhteensovitus:
Perhe<liike yhteensii = 4166,67 mk
Yhteensovitusraja ennen PEL:a on

1!0^9^,9^7^ * 0,6, 8 335 mk = 4 167,50 mk
5 000,00

Yhteensovitusraja on
4 167 ,50 - 365 - 214 = 3 588,50 mk
Yhteensovitetun perhe-eldkkeen j akaminen edunsaajien kesken:

I-esm ffi " 3588,50=2153,10mk

uosi ffi, 3588,50 = 1435,40 mk

iin

olivat 4000

kuukaudes-
eli yltrajan

Leskenel2ike on

3000 mk - 185,26 mk = 2814,74 mk

t4



ETAKESOUITUKSETTA SOPIUA IESKE]{EIAKE

Perhe-ellkeuudistus toi
tytielfl kelainsilildinttitim-
me muun ohella uuden
termin: elflkesovitus. Elii-
kesovitus on menettely,
joka osaltaan toteuttaa si-
til perhe-elilkkeen tavoi-
tetta, ettl perheen kulu-
tustaso kohtuullisesti siii-
lyy perheen huoltajan
kuolemaa edeltlneelll ta-
solla. Ellkesovituksella
Ieskenellke mitoitetaan
vastaamaan kuolemasta
aiheutunutta taloudellista
menetystH siten, ett[ les-
kenellke ei yhdessfl lesken
omien tulojen kanssa joh-
da parempaan kulutus- ja
toimeentulotasoon, kuin
perheellil oli ennen edun-
jiittiijiin kuolemaa.

Eldkesovitus koskee niitii les-
keneliikkeitii. jotka mycinne-
t?iiin 30.6.1990 jiilkeen sattu-
neen kuolemantapauksen joh-
dosta.

Lasten perhe-eliikkeisiin eliike-
sovitusta ei tehde.

Mitii eliikesovituksella
tarkoitetaan?
Perheen toimeentuloon ja siten
myds kuoleman aiheuttamaan
taloudelliseen muutokseen vai-
kuttavat kummankin puolison
tulot. Silloin, kun leski on
omalta osaltaan vastannut per-
heen toimeentulosta ty6- tai
eliiketulollaan, on niimii lesken
tulot otettava huomioon, kun
mdeiriitiidn perheelle korvatta-
vaa taloudellista menetyst!i. Jos
lesken omat tulot eivdt turvaa
hinen toimeentuloaan riitta-
vdssd miiiirin kuolemaa edeltii-
neeseen aikaan verrattuna.
maksetaan tdydennykseksi les-
kenelSkettii.

Lesken omien tulojen huo-
mroon ottamlnen toteutetaan
elSkesovituksella. Eliikesovi-
tuksen tavoitteena on mdlritel-
lii Ieskeneliikkeelle taso, jolla

turvataan se osa leskelld ennen
puolison kuolemaa olleesta toi-
meentulosta, jota lesken oma
eldketurva ei kata.

Eliikesovituksessa otetaan les-
ken tuloina huomioon hlnen
saamansa tyOelAkkeet. Jollei
leski vielii ole eliikkeellii, kiiyte-
tiiiin hdnen ansiotulojensa pe-
rusteella laskettavaa tycieliiket-
tii tai eriiissii poikkeustapauk-
sissa hdnen todellisia ansiotulo-
jaan.

Edunj iittiijiin rydelakkeiden pe-
rusteella puolestaan mddrdtddn
eliikesovitusperuste. Jos lesken
omat tydeliikkeet ylittiivrit elci-
kesovitusperusteen, viihenne-
t iiiin t tiy de s t d le s kene liik ke e s tii
mtitirti, joka on puolet ttisrt)
ylitteestii.
Eliikesovituksen vaikutus les-
keneldkkeeseen riippuu siis
edunj iittlijiin tyrieliikkeen j a les-
ken oman tydeliikkeen keski-
niiisestii suuruussuhteesta. Jos

Ja
3629,49 mk (vltiraja), jos

edunj iittiij iin tydeliikkeet ylittii-
vdt tdmrin mriiiriin.
EdellS olevat markkamiiiiriit
ovat vuoden 1990 tasossa (in-
deksi l48l).
Vuonna 1990 sovellettava
3629,49 markan yldraja alenee
vuosiportaittain, kunnes se saa-
vuttaa vuonna 2004 rajan, joka
vuoden 1990 indeksitasossa on
2659,54 markkaa.
Eliikesovitusperuste mSSrdtiiiin
sen ajankohdan mukaan. jona
eliikesovitus tehdiiiin ensim-
mdisen kerran. Se voi olla joko
edunjiittiijiin kuolinpiiiviin tai
perheen nuorimman lapsen
perhe-eliikeoikeuden paetty-
mispiiiviin mukainen. Jos elii-
kesovitus tulee mydhemmin
tehtiiviiksi uudelleen, kiiytetiiiin
tdtd samaa eldkesovitusperus-
tetta indeksillii tarkistettuna.

edunjiittiijii eliiessiiiin vastasi
ansiotydlliiiin pSaosasra per- ELAKESOVITUKSEN
heen elatusta, jaavat lesken TEKEMISAJANKOHTA
omat tydeldkkeet yleensit ydr ,,, t-- _--__,.-
hiiisiksi verrattuna edunll"air- (l) Jos p,erheessti oli edunjtittii-
eliikkeeseen. Kun ne talifi;?lii: jdn, kuollessa ala,ikiiinen lapsi'
tavateliikesouitrtp.."ti..n]"iii:!:^t-:,lf::itilkeensti-oikeu-s
erakesovitui pi";J;"a"1;'k;"- t:y::::.t:!.!eeseen, teskette

eliikkeen miidrdd. maksetaan leskeneliikettii il-
mon eltikesovitusta aina siihen

Jos edunjiittdjdn entinen ayio- saokka, kunnes nuorin tiillqi-
puoliso on oikeutettu perhe- nen lapsi tdyttdti 18 vuotto.
ekikkeeseen hiinen jiilkeensd. ,^^ ^,a,.-- _

koskevat elakesovirussffi;? Jos.,elSkesovituksen estdnyt
set my6s tate elaketta. lapsi lakkaa.olemasta edunsaa-

ja siitii syyste, ettt hiinet anne-
EL/iKESOvITtTSPERtTSTE taan perheen ulkopuolelle otto-

lapseksi tai hiin kuolee. mycis
Eliikesovitusperuste, johon les- tiimii aiheuttaa eliikesovituksen
ken omia tydeliikkeitii verra- leskeneldkkeeseen. Sen sijaan
taan, mziiiriitaan edunjiitttijiin alaikirisen lapsen muutto pois
tyrieliikkeiden yhteismddrrin kotoa edunjtittitjiin kuoleman
perusteella. Jollei edunjiittZijii jiilkeen ei vaikuta asiaan.
vielii ollut eldkkeelld, lasketaan. r^r^: r^_^: ^^. ..;-'--:;:." Jotler laDsl asunut samassa ta-mlKa nanen taysl tyoKwvtto- r.--,_-.-,,. ,
myyse liik kee nsa o I is i o I I i t I u o- l.o]1ll' i, f:,T ", l.?j: ] 1L1ll1{11
linlietkella. Eliikesovituk....^ ltu'?lu sllloln' Kun eounJattaja
kiiytetiiiin edunjiittiijiin tyd- :l:l': :1,,:lXXtto'"uKsen IeKe-

etatteiaen vrit'".rrt itt#,;- Ti:,:.1-tvl(^L*nny:.vaikka lapsi
tonta mAaraa saisikin lapseneliikkeen edun-

j?ittiijtin jiilkeen.
Eliikesovitusperuste on ,^\ ,, ., , . ,- 132s,77 ki @i,iiot, i* (.?!.!'ifl1":-'l*,:'"**=^.,:
ed u nj iit t iij ii n r< u u t a u s i 6 r a t<. ; " ::'fl ^ 

j:p^ :' 
o 

-,1 11 : - ^'.211:"tl 1,i'maKSetaan etoKesovfi tamouo-enrntaan laman suurulnen mana kuuden kuukauden ajan,
- edunjtitttijtin tyAeltikkeiden jos leski on alle 65-vuotias eikii
yhteismtiiirrin suuruinen, jos saa omaa tyc)eliikel/a silloin,
yhteismiiiirii onyli1329,77 mk/ kun edunjattaje kuolee (alku-
kk ja enintii?in 3629,49 mk/kk eltike).

l5
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Alkueliikkeen saamista ei estd
osa-aikaeldke eikii luopumis-
eliike.

Alkueliike maksetaan vdhent6-
miittcimrinii, vaikka leski tiiyt-
tiiisi 65 vuotta kuuden kuukau-
den kuluessa edunjiittiijiin kuo-
lemasta tai hiinelle mycinnettrii-
siin tiinii aikana alkava oma
tycieliike. Jos viimeinenkin per-
heen alaikiiisistii lapsista tiiyt-
tiili l8 vuotta, ennen kuin edun-
jattajan kuolemasta on kulunut
kuusi kuukautta, ei se vielii ai-
heuta eliikesovituksen tekemis-
tii, jos leski on oikeutettu alku-
eliikkeeseen.
(3) Jos /esfti edunjiittiijiin kuol-
lessa on tayttanyt 65 vuotta tai
saa omaa tydelaketta eikii eki-
kesovituksen estiiviii lapsia-
kaan ole, tehdiiiin eltikesovitus
he ti le skene lti kke en a lkae ss a.

Eliikesovitus tehdiiiin lesken-
eldkkeeseen heti mycis silloin,
kun hiinelle on mytinnetty oma
tycieliike, joka olisi alkanut en-
nen edunjtittiijiin kuolemaa,
mutta site ei ole yhteensovituk-
sen jalkeen jiiiinyt maksetta-
vaksi.

T,ESKEN T'ULOT
E T-A K I,-SO V IT TI KS ESSA

Leski eliikkeellii
Jos leski on jo eltikkeelki, ote-
taan eliikesovituksessa lesken
tuloina huomioon hdnen omat
tydeltikkeensa. Tiissii tarkoite-
tuksi eliikkeeksi ei katsota osa-
aikaeliikettii eikii luopumiselii-
kettii.
Sotilasvammalain, liikenneva-
kuutuslain tai tapaturmava-
kuutuslain mukaisia korvauk-
sia (SOLITA-korvaus) ei lueta
elSketuloksi, ei mydskiiiin kan-
saneldkettii. Jos SOLITA-kor-
vaus on yhteensovituksessa vd-
hentdnyt lesken tyOeleketta,
kiiytetiiiin eldkesovituksessa
heinen el6kettiiiin yhteensovitet-
tuna siten, kuin tiitii korvausta
ei olisi hdnelle lainkaan myrin-
netty. Niiin myds lesken saama
SOLITA-korvaus osaltaan vai-

kuttaa leskenelSkkeen miiii-
riiiin.
Jos leski saa tydkyvyttdmyys-
eliikettii osael6kkeend, otetaan
se huomioon tiiyden ty<ikyvyt-
tcimyyseliikkeen suuruisena,
koska lesken sen ohella saamat
ansiotulot muuten jiiisiviit ko-
konaan eldkesovituksen ulko-
puolelle. Leski voi kuitenkin
tiill6in hakea eliikesovituksen
tekemistd poikkeuksellisesti to-
dellisten tulojensa mukaisena.
Voihan olla, etti hdn ei osaeld-
kettii saadessaan ole tyiissa tai
tekee tydta vain viihdisessii
miiiirin.

Leski
ei ellkkeelll
Siinii tapauksessa, ettd leski ei
vielci sqa omaa ty oeltikettti, kidy-
tetiitin el6kesovituksessa lesken
tuloina hiinen laskennallistq
tydeliikeuiiiin Poikkeukselli-
sesti el6kesovitus voi tillciin tul-
1a tehtiiviiksi mycis lesken todel-
Iisten tulojen perusteella.

Lesken laskennallinen eliike on
sen teyden ty6kyvyttdmyys-
eliikkeen suuruinen, jonka hiin
olisi saanut, jos olisi tullut tyci-
kyvyttomiiksi edunjattiijiin
kuolinpiiiviind. Jos lesken vii-
meisen tyrisuhteen tai yrittiijii-
toiminnan piiiittymisen ja edun-
jattajan kuoleman viilillii on ku-
lunut vdhemmiin kuin 360 pei-
vdii, Iaskennallisessa eliikkeessti
otetaan huomioon mycis aika
edunjiittiijiin kuolinpiiiviistli
lesken el6keiiin tiiyttiimisptii-
vddn. Lesken mahdollisuudet
palata tydeliimiiiin ovat yleensd
vielii entisellddn, jos aikaa ei
ollut kulunut vuotta enempaa.
Tiill6in eldkesovituksessa kdy-
tettdvd lesken oma eliike siis
vastaa hiinen ty6ssdoloaikaista
elekettaan.

Edunj iittiij iin kuolinpiiiviiii pi-
detddn tydkyvyttOmiiksitulo-
piiiviinti silloin, kun eliikesovi-
tus tehdiiiin heti leskeneldkkeen
alkaessa tai seitsemiinnen ka-
lenterikuukauden alusta. Sen
sijaan, jos eliikesovitus tulee

tehtiiviiksi vasta perheen nuo-
rimman lapsen lS-vuotispiiivii-
n5, lesken laskennallinen el6ke
lasketaan olettaen, ettd hiin olisi
tullut tycikyvyttcimiiksi sanot-
tuna piiiviind.

Eliikkeet yhteensovitetaan nor-
maalisti laskennallista eliikettii
mddriittdessii. Kuitenkin S OLI-
TA-korvausten vaikutus poiste-
taan samoin kuin lesken saa-
masta tydeliikkeestii.

Lesken todellisten
ansiotulojen kiiyttti
poikkeuksellista
Laskennallisen eliikkeen kiiyt-
tiiminen eliikesovituksessa ei
ole kohtuullista silloin, kun les-
kelle karttunut eldke on oleelli-
sesti suurempi kuin hdnen to-
delliset tulonsa edunjiittiij?in
kuoleman jtilkeen. Saattaahan
olla, ettd aikaisemmin pitkiitin-
kin tycieliimiissti ollut leski ei
endd ollut tycissd puolisonsa
kuollessa tai hiin jiiii vaikkapa
mycihemmin tydttdmeksi.
Jollei leski viel6 ole eliikkeellii
tai jos hiin saa vain osatytiky-
vyttcimyyseliikett6, osa-aikaeld-
ketta taikka luopumiseldkettii,
hdn voi hakea eliikesovituksen
tekemistii tosiasiallisten tulo-
jensa mukaan. Niiiden tulojen
kiiytto eldkesovituksessa las-
kennallisen eldkkeen sijasta on
poikkeuksellista ja edellyttiiii
tiettyjen ehtojen tiiyttymistii.
Edellytyksend on, ettd lesken
tosiasiolliset tulot qlittavat vii-
hinttitin neljtinneksellti hanen
laskennallisen tydeliikkeensii
miiiiriin. Tiitii laskelmaa tehta-
essii lesken saamista ansiotu-
loista otetaan huomioon 60
prosenttia. Hiinen ansiotuloi-
hinsa perustuvat etuudet, kuten
esimerkiksi tyOttdmyyspiiiviira-
ha, otetaan sen sijaan huomi-
oon sellaisinaan.

Todellisten tulojen mukaan eld-
kesovitettuna leskeneliikettd
maksetaan kahden vuoden
ajan. Jos leskelle myiinnetridn
muu oma elSke kuin osatyciky-

vyttcimyyseliike, osa-aikaeliike
tai luopumiseldke, poikkeuk-
sellisen menettelyn soveltami-
nen piiiittyy.
Jos lesken olosuhteet ovat jat-
kuneet sellaisina, ettd poik-
keuksellisen eliikesovituksen
edellytykset teyttyvat edelleen,
kun kahden vuoden miiiiriiaika
pii?ittyy, eliikesovitus tehdiiiin
lesken hakemuksesta uudelleen
hdnen tosiasiallisten tulojensa
perusteella. Niiin eldkesovitet-
tua ekikettd maksetaan taas
kahden vuoden ajan. Jolleivat
poikkeusmenettelyn edellytyk-
set endii tiiyty, uudessa eliikeso-
vituksessa kiiytetiiiin laskennal-
lista eliikettii.
Kun ekikesovituksessa on so-
vellettu poikkeussiiiinncistii ja
perusteet sen kiiyttiimiseen ovat
lakanneet, ei poikkeussddnn6n
soveltamiseen voida eniiti pala-
ta.

Vaikka leskeneldkkeen ensim-
mdinen eliikesovitus olisikin
tehty laskennallisen elSkkeen
perusteella, voi leski hakea uut-
ta eldkesovitusta todellisten tu-
lojensa mukaisena, jos hdnen
olosuhteensa ovat sittemmin
oleellisesti muuttuneet. Muu-
toksen tulee tapahtua viiden
vuoden kuluessa edunjiittiijiin
kuolemasta, jotta poikkeuksel-
linen eleikesovitus voisi tulla ky-
symykseen.

HELENA TAPIC, orr
Eliiketurvakeskuksen

lakiosaston
a p u lai so sas t o p dd I I i k k d

l6



Perhe-eldkeuudistuksen uaikutukset
elflkehakemusten kfrsittelyyn ia
eldkelaitosten udliseen tietoliikenteeseen

valle leskelle ja mahdolli-
selle entiselle puolisolle on
kertynyt.

hake-

tietoliikenne

Eliikehakemusten
kiisittelyn muutokset
Perhe-eliikehakemusten kiisit-
tely aiheuttaa entiseen verrattu-
na huomattavasti enemmiin
tydeliikelaitosten viilistd yhteis-
tycit[. Yhteistydtti tarvitaan en-
tiseen tapaan eliikkeiden yh-
teensovittamisessa keskeniiiin.
Yhteistydn lisiiiintymisen ai-
heuttaa piiiiosin el6kesovitusta
varten tarvittavien tietojen han-
kinta.
Jos leskeneliikkeeseen ei tehda
eliikesovitusta, kiisitelliiiin elii-
kehakemusta entiseen tapaan.
Kun perhe-eltikkeeseen tehdiirin
el5kesovitus, on perhe-eitik-
keen ratkaisemiseksi selvitettii-
vri edunjiittiijiin tyrieliikkeen
miiiiriin lisiiksi lesken oman
tycieliikkeen tai hiinen lasken-
nallisen tydeliikkeensii miiiirii.
KiiytiinnOssii tiimii merkitsee si-
tii, ettii on kdsiteltiivii tavallaan
kahta elakeasiaa rinnakkain.
Jos eliikkeenhakijana on lesken
Iisiiksi vainajan entinen puoliso,
on kesiteltavii jopa kolme elii-
keasiaa rinnakkain. Tilanne
mutkistuu entisestiiiinkin, jos
eliikkeenhakija on tehnyt tyOtii
sekii yksityisellii ettii julkisella
sektorilla tai ollut puolison
kuolinhetkellii rinnakkain tycis-
sii kahdessa tai useammassa
tydpaikassa.

Perhe-eliikehakemuksen krisit-
telee entiseen tapaan vainajan
eli edunjiitt6jiin viimeksi va-
kuuttanut ty6eliikelaitos. Jos
edunjiittiijii on tehnyt ty<itii se-
kii yksityisellii ettti julkisella
sektorilla, on perhe-eliikehake-
musta kiisitteleviii laitoksia use-
ampia.
Eliikehakemusta kiisitteleva
tyrieliikelaitos hankkii tarvitta-
essa lesken tai entisen puolison
vakuuttaneelta tai vakuutta-
neilta tytielekelaitoksilta tiedot
heidiin eliiketurvastaan eliike-
sovituksen suorittamista var-
ten.

Hakemuksen kiisittelyii varten
tarvittavien tietojen hankkimi-

nen keskitetiiiin yhdelle tyoela-
kelaitokselle, jos perhe-eliike-
hakemusta kiisitteleviii eliikelai-
toksia on useita. Jos leski on
esimerkiksi hakemuksessa tai
mydhemmin ilmoittanut, ettii
hiinen ansiotulonsa ovat olen-
naisesti alentuneet, viimeinen
edunjiittiijiin vakuuttanut elii-
kelaitos hankkii tarvittavat lisii-
selvitykset hakijan todellisista
tuloista tai muista etuuksista.
Viimeinen eleikelaitos hankkii
mycis tarvittaessa esimerkiksi
seurakunnalta tai kihlakunnan
rekisteritoimistolta lisiitietoja
selviteltiiessd eltikkeenhakij oi-
den oikeutta perhe-eliikkee-
seen.

Saamansa lisiitiedot eliikelaitos
lAhettaa normaaliin tapaan kai-
kille muille elzikehakemusta kii-
sitteleville eliikelaitoksille.

Ellkesovituksessa
tarvittavien tietojen
hankkiminen
LESKI ELAKKEELLA
Jos leski on edunjiittiijiin kuol-
lessa eliikkeellii, eliikesovituk-
sessa otetaan huomioon kaikki
lesken tydeliikkeet sen suuruisi-
na, kuin ne olivat edunjiittiijan
kuolinhetkellii. Eliikehakemus-
ta kiisitteleviit laitokset saavat
tarvitsemansa tiedot lesken
eliikkeistii Ekiketurvakeskuk-
sen rekistereistii.

LESKI TYOSSA
Jos leski ei ollut vielii eliikkeellii
edunjtittiijiin kuollessa, otetaan
ekikesovituksessa huomioon
lesken eliikkeenii se tydkyvyttci-
myyseliike, joka leskelle olisi
mydnnettiivii, jos hiin olisi tul-
lut tydkyvytt<imtiksi edunjiittii-
jiin kuollessa.

Ekikesovituksessa tarvittavat
tiedot lesken eliiketurvasta eiviit
aina selvid kokonaan Eliiketur-
vakeskuksen rekisteritietojen
perusteella. Puuttuvat eldkkeen
mddriia koskevat tiedot on tiil-
lciin hankittava eliikelaitoksel-
ta, joka vastaa siita tyti- tai

virkasuhteesta tai yrittajatoi-
minnasta, josta ei saada riitte-
viti tietoja rekisteriotteelta.
Jos leski on jatkuvassa tyci- tai
virkasuhteessa tai hiin toimii
yrittajana, perherliikehake-
musta kiisittelevii eliikelaitos
tiedustelee lesken tydeliikkeen
maaraa hiinet vakuuttaneelta
tycieliikelaitokselta. Mikiili les-
ki on samanaikaisesti kahdessa
tai useammassa tycisuhteessa
tai toimii yrittejana rinnan ty6-
suhteen kanssa, eliikelaitos lii-
hettaa tiedustelun kaikkiin les-
ken rinnakkain vakuuttaneisiin
elakehitoksiin.

TYONTEKO PAATTYNYT
Jos leski ei saa omaa eliikettii, ei
ole jatkuvassa tyrisuhteessa ei-
kii hiinellii ole voimassa olevaa
yrittiijiivakuutusta, perhe-elii-
kehakemuksen ratkaiseva elii-
kelaitos saa yleensd tarvitse-
mansa tiedon lesken eliiketur-
vasta Eliiketurvakeskuksen
tycisuhderekisteriotteelta. Jos
leski kuitenkin on ollut julkisen
sektorin palvelussuhteessa, ei
siitd karttuneen eliikkeen miiii-
riiii ole Eliiketurvakeskuksen
tycisuhderekisterissri. Tiilldin
hakemuksen ratkaiseva ty6elii-
kelaitos lehettea eliikkeen miiii-
riiii koskevan tiedustelun julki-
sen sektorin ellikelaitokseen.
Eliikesovituksessa otetaan huo-
mioon laskennallisen eltikkeen
mdiirii yhteensovitettuna kun-
kin eri tyrieliikelain yhteensovi-
tusstiiinnristen mukaisesti. Jot-
ta laskennallinen eltike olisi
mahdollista yhteensovittaa, on
lesken laskennallista eliiketur-
vaa selvittiivien eliikelaitosten
toimittava yhteistydssii samalla
tavoin kuin eliikehakemusta
kiisiteltiiessii.
Eliikesovituksen tekemistii var-
ten tarvittavan elzikelaskelman
laadittuaan tiedustelun saanut
eliikelaitos toimittaa laskel-
mansa suoraan pyynn<in liihet-
tdneelle eliikelaitokselle.
Kun tiedustelu on liihetetty use-
alle yksityisen sektorin eliikelai-
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tokselle, niimii eliikelaitokset
laativat tiilldin laskelman les-
ken jatkuvasta tydsuhteesta tai
yrittaj atoiminnasta karttunees-
ta eliikkeestii ja eliikkeeseen
mahdollisesti liittyviistii tulevan
aj an j aksosta yhteensovittamat-
tomana. Eliikelaitokset lahetta-
viit laskelman sille eliikelaitok-
selle, jonka tiedustelun liihettii-
nyt eliikelaitos on ilmoittanut
yksityisen sektorin eliikkeet yh-
distiiviiksi j a yhteensovittavaksi
eliikelaitokseksi.
Tiimii eliikelaitos yhdistiiii les-
ken yksityisen sektorin tydsuh-
teiden ja yrittajetoiminnan jak-
sojen perusteella lasketut eliik-
keen osat ottaen mukaan mycis
Eliiketurvakeskuksen tydsuh-
derekisteriin rekisterdidyt eliik-
keen osat ja yhteensovittaa yk-
sityisen sektorin el6kkeen mui-
den mahdollisesti kysymykseen
tulevien eliikkeiden kanssa. Yh-
teensovitettu yksityisen sekto-
rin laskennallinen eldke ilmoite-
taan varsinaista perhe-eliikeha-
kemusta kiisitteleville eliikelai-
toksille.

Ellkesovituksen
suorittaminen uudelleen
Jotta eliikesovitukseen vaikut-
tavat lesken elaketurvaa koske-
vat tiedot voidaan viilittiiii per-
he-eliikehakemusta ratkaiseval-
le tai jo mydnnettyii perhe-elii-
kette maksavalle laitokselle,
luodaan Eliiketurvakeskuksen
rekistereihin linkkiyhteys edun-
jiittiijiin ja lesken tietojen viilille.
Jos leskelle mycinnetdiin oma
tyciekike, suoritetaan perhe-
eldkkeeseen uusi eliikesovitus.
Perhe-eliikettd maksavalle elii-
kelaitokselle liihetetiiiin eliike-
tapahtumarekisteriotteella tieto
siita, etta perhe-eliikettd saava
leski hakee omaa tydeleketta.
Eliiketapahtumarekisteriote lii-
hetetdiin tiedoksi mytis silloin,
kun lesken oma tycieldkepiiiitds
rekisterciidiiiin eliiketapahtu-
marekisteriin.

Elilkeratkaisuihin liittyvii
tietoliikenne
Eliiketapahtumarekisteriin tal-
letetaan entiseen verrattuna
huomattavasti enemmiin edun-
saajakohtaista tietoa. Osa
edunsaajakohtaisista tiedoista
viediiiin rekisteriin liihinnii
Kansaneliikelaitoksen tarpeita
varten, koska yleisen perhe-elii-
kelain mukainen lapsenel6ke
on uudistuksen voimaantulon
jiilkeen riippuvainen lapselle
mycinnetyn tydeliikkeen miiii-
rdstii. Uudistuksen jiilkeen kai-
kille edunsaajille mydnnetyn
perhe-eliikkeen yhteismAArAsta
ei aina voi piiiitellii yhdelle
edunsaajalle my6nnetyn per-
he-eliikkeen madrdd. Muutos
merkitsee site, etta tydeliikelai-
tosten tulee tehda taydellinen
ilmoitus Eliiketurvakeskuk-
sen eliiketapahtumarekisteriin
mycis silloin, kun yhdenkin
edunsaajan eliike muuttuu.
Tietoja talletetaan rekisteriin
mycis tutkimusta ja tilastointia
varten. Eliikesovituksen vaiku-
tusta myrinnettdviin eliikkeisiin
tutkittaessa tarvitaan tietoa niin
edunj iittiij tin kuin edunsaajana
olevan lesken ja entisen puoli-
son laskennallisesta kokonais-
tydeliikkeestii.

Tiedot Eliiketurvakeskuksen
eliiketapahtumarekisteriin an-
netaan eliiketapahtumakortilla
tai magneettinauhalla. Sekii
eliiketapahtumakortti ettii mag-
neettinauhaliikenteen tietue-
muoto ovat muuttuneet hyvin
paljon uudistuksen johdosta.
Muutokset koskevat perhe-
eliikkeiden lisiiksi mycis muita
eliikelajeja.

Ennen lain voimaantuloa sattu-
neen eldketapahtuman perus-
teella myrinnetiiiin edelleen en-
tiseen lainsiiiiddntdrjn perustu-
via eliikkeitii. Tiillaisia eliikkeitii
koskevia muutospiiiitciksia kos-
kevat ilmoitukset hoidetaan
edelleen piiiiosin entisten ilmoi-
tusohjeiden mukaisesti.

SIRPA COLLIN, rr,u
Eliiketurvakeskuksen

vakuutusteknisen osast on
apu I a iso sas t op ddl I i k k 6
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PERHE. E [AKEHAKEM USTOMAKE
UUSITTU

Uusien perhe-eliikesiidnnosten
voimaantulon johdosta on per-
he-el2ikehakemuslomake (PE-
lomake) uusittu. Uusimistycin
on tehnyt sama tydryhmti, joka
on aikaisemmin uusinut muut
eliikehakemuslomakkeet. EH-
keturvakeskuksen hallitus on
TEA l1 $:n nojalla vahvistanut
lomakkeen kaavan.

PE-lomake on muuttunut pe-
rusteellisesti. Tiimii johtuu uu-

sien perhe-eliikeszidnndsten
vaatimasta tietotarpeesta. Tie-
toja tarvitaan, paitsi edunjiittii-
jastA, leskestd, lapsista ja uute-
na edunsaajana my6s entisestii
puolisosta.

Eliikesovituksen toimeenpano
tuo mukanaan uusia tietotar-peita. Eliikesovituksessahan
perhe-eliike mitoitetaan haki-
jan omien tyrielflkkeiden tai an-
siotason perusteella. NAitA tie-

TAPlO KARSIKAS, yTM
A s iak as p alv e lup Adllik k d,

Eliiketurvakeskus

l9

toja selvitetteiessii kdytetiiiin
ETK:n rekistereitii ja hakemus-
lomakkeen tietoja.
Uusittua lomaketta kiiytetiiiin
tapauksissa, joissa eliiketapah-
tuma on sattunut 1.7.1990 tai
sen jzilkeen.

Oheisena kuvitellun perhe-elii-
ketapahtuman johdosta tiiytet-
ty PE-lomake. Mallitiiytcin on
tehnyt ETK:n eliikeneuvoja In-
ger Koskinen.
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tajana on muu kuin hakiia tai holhooja, on syy ilmoitenava.

eliikelaitokseen tai vakuutusyhtion konttoriin
Maatalousyrittajien elikelaitoksen asiamiehelle
Elaketurvakeskukseen, Opastinsilta 7, 00520 HELSINKI, puh. (90) 151 1
pankkiin, postiin tai Kansanelikelaitoksen paikallistoimist<ion
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YIEISE]{ PERHE.EIAKKEEI{
MUUTOKSET

9!lt,at:l r "':iiiitllriiiiil.rrl

1.7.1990
Kansanellkej ilrj estelmiis-
sil muutokset koskevat
leskenellkkeitii ja lapsen-
eliikkeitii sekl hautaus-
avustusta. Muutokset kos-
kevat jiiljempiinii maini-
tuin poikkeuksin niitl ta-
pauksia, joissa kuoleman-
tapaus sattuu 1.7.1990 tai
sen jllkeen.
Yleiseni perhe-ellkkeenil
maksetaan tiill[ hetkellfl
leskenelflkefiA 14500 les-
kelle ja lapsenellkettl
25 000 lapselle.
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Lapset
Yleisen perhe-eliikkeen lapsen-
eliikettii maksetaan nykyisen l6
ruoden sijasta l8 vuoden ikiiiin.
Piiiitoimisesti opiskeleva nuori
voi taman jiilkeen saada eliik-
keen siihen saakka, kun hiin
tiiyttiiii 2l vuotta.
Lapsi saa eliikkeen kuten nykyi-
sin isrinsii ja iiitinsii jiilkeen.
Tiillaiseen omaan lapseen rin-
nastetaan ottolapsi, tunnustettu
lapsi sekii lapsi, jolle edunjiittii-jii oli velvollinen suorittamaan
elatusapua. Lapsella on oikeus
eliikkeeseen mycis iiiti- tai isii-
puolensa jiilkeen, jos teimii on
huolehtinut lapsen elatuksesta.
Tydeliikejirjestelmiistd poike-
ten yleisen perhe-eldkkeen lap-
seneliikkeeseen on oikeus myds
muulla sellaisella lapsella (kas-
vattilapsella), j oka asui edunj 6t-
tiijiin kanssa samassa taloudes-
sa ja jonka elatuksesta edunjiir
tiijii vastasi.

Lapsi voi saada eldkkeen vain
yhden edunjiittiij[n jiilkeen.
Tiiysorvolla eli lapsella, jonka
molemmat vanhemmat ovat
kuolleet, on kuitenkin oikeus
eliikkeeseen molempien van-
hempiensa jiilkeen. Lapseneld-
kettii ja kansaneliikelain mu-
kaista tyrikyvyttcimyyseliikettii
ei voi saada samanaikaisesti.
Tiiysimiiiiriilnen lapseneliike
korottuu yli kaksinkertaiseksi
nykyisestii. Uudistuksen jal-
keen lapseneliikkeend makse-
taan perusmiiiiriiii j a tiiydennys-
miiiiriiii. Perusmiiiirii makse-
taan kaikille orvoille. Se vastaa
nykyistii lapsenel2iketta ja
vuonna 1990 sen miiiirii on229
mk/kk. Perusmliiriiin eiviit
vaikuta lapsen muut tulot. Tiiy-
dennysmriiiriiii maksetaan alle
18-vuotiaille lapsille, joilla on
pieni ty<ieliikkeen perhe-eliike
tai tata ei ole ollenkaan. Tiiy-
dennysmiidrd on enintdiin
306 mki kk. Tiiydennysmiiiiriin
enimmiiismddrd maksetaan, j os
lapsen saamat muut perhe-eliik-
keet eiviit ytte 2 550 mk/v. Jos
muut perhe-eliikkeet ylittavat
tiimiin rajan, ne viihentiiviit tiiy-
dennysmiiiirdd 50-prosent-

tisesti. Tdydennysmiilrdri ei
makseta, jos lapsen muut eliike-
tulot ylittAvat 9 880 mk vuo-
dessa.

Uusia sdiinnciksiri sovelletaan,
kun edunjiittiijti on kuollut
1.7.1990 tai sen jiilkeen. Eliik-
keen maksuajan pidennys ny-
kyisestd l6 vuodesta l8 vuoteen
koskee kuitenkin mycis niitii en-
nen 1.7.1990 orvoksi jiiiineitii
lapsia, jotka lainmuutoksen
voimaantulohetkellii ovat alle
I 6-vuotiaita (syntyneet I .7 .197 4
tai senjalkeen). Kaikkien ennen
I .7 . 1990 orvoiksi j iiiineiden lap-
sien lapseneliikkeet muutetaan
myds miiiirdltriiin uusien sdiin-
ndsten mukaisiksi eli lapsen-
eliikkeenii maksetaan perus-
mddrdja alle l8-vuotiaille tiiy-
dennysmiiiirii.
Lainmuutoksessa lapseneldk-
keet muuttuvat veronalaiseksi
tuloksi. Lapsella on oikeus elii-
ketuloviihennykseen samoin
kuin aikuisella eliikkeensaajal-
la. Veronalaisuus koskee mycis
eliikkeite, jotka on mydnnetty
ennen 1.7.1990 kuolleen edun-
jiittiijlin jalkeen. Suojasiiiinndk-
sellii kuitenkin taataan, ettii
vanhojen s66nncisten mukaan
maksettava lapseneliike (osta
nyt tulee miiiiriiltiiin uuden lain
mukainen), siiilyy veron enna-
konpidiityksen jiilkeen viihin-
tiiiin ennen lainmuutosta mak-
setun eldkkeen suuruisena.
Maksettava puoliorvon netto-
el6ke on siten aina viihintiiiin
229 mklkk ja tiiysorvon 459
mk/kk.

Lesket
Uudistuksen jiilkeen miesleski
saa eliikkeen yleisestii perhe-
eliikejiirjestelmzistd samoin pe-
rustein kuin naisleski. Yleistii
perhe-eleikettli maksetaan vain
alle 65-vuotiaalle leskelle. Jat-
kuvaa leskenelekette ei muu-
tenkaan makseta leskelle, joka
saa omaa kansaneliikettii.
Leskeneliikkeen saamisen ylei-
set edellytykset eli yhteistii lasta
tai lesken ja edunjtittdjiin ikae ja
avioliiton kestoa koskevat edel-

lytykset ovat samat kuin tycielii-
kejiirjestelmiissd. Mycis ennen
1.7.1950 syntyneiden naisles-
kien lievemmiit eliikkeen saami-
sen edellytykset koskevat yleistii
perhe-eliikettii. Tydeliikejiirjes-
telmiisti poiketen eronnut puo-
liso ei kuitenkaan voi saada
yleistii perhe-eliikettii.

Leskeneliikettii ei lakkauteta,
jos leski solmii uuden avioliiton
50 vuotta tiiytettyiiiin. Alle 50-
vuotiaana avioituvalle makse-
taan kolmen vuoden elike ker-
tasuorituksena. Kertasuorituk-
seen ei sisiillytetii asumistukea.
Myds yleisen perhe-eliikkeen
leskeneliike voidaan hakemuk-
sesta palauttaa, jos uusi avioliit-
to kesttiii viihemmiin kuin viisi
vuotta. Kertasuoritus kuitataan
tiill6in eliikkeestii viihitellen.

Yleisen perhe-ekikkeen tiiysi
leskeneliike siiilyy miiiiriiltiiiin
ennallaan. Eliikkeenii makse-
taan edelleen alkueliikettii kuu-
den kuukauden ajan puolison
kuolemasta ja sen jiilkeen on
mahdollisuus saada jatkoelii-
kettii. AlkuelSkkeeseen kuuluu,
kuten nykyisin, pohjaosa ja vii-
hintiiiin vakiomiiiiriiinen lisii-
osa. Alkueliikkeeseen voi kuu-
lua myds asumistuki. Jatko-
elSkkeeseen kuuluu pohjaosa,
kun leskellii on edunjiittiijiin
kanssa yhteinen alle l8-luotias
lapsi tai leskellii on huollettava-
naan alle l8-vuotias oma (muu
kuin yhteinen) tai puolison lap-
si. Jatkoeliikkeeseen voi kuulua
mycis lisiiosa ja asumistuki. Jos
leskellii ei ole lasta, eliikkeeseen
kuuluu vain lisiiosaja asumistu-
ki.
Vuonna 1990 pohjaosa on 390
mk/kk. Alkueliike (pohjaosa ja
vakiomiiiiriiinen lis6osa) on en-
simmiiisessii kuntaryhmiissd
I174 mk/kk ja toisessa kunta-
ryhmiissii 1082 mk/kk. Lesken-
eliike muuttuu veronalaiseksi
tuloksi. Veronalaisuus koskee
leskeneldkkeen pohj aosaa, lisei-
osaa ja leskelle maksettavaa
kertasuoritusta. Samalla kun
eliike muuttuu veronalaiseksi
tuloksi, lisdosan tulosidonnai-
suutta lievennetiiiin niin, ettii

tydtuloista ja niitii vastaavista
tuloista otetaan vuosituloa
miidrdttiiessii huomioon vain
60 %.

Uusia siiiinndksiii sovelletaan,
kun edunjiittiijii on kuollut
1.7.1990 tai sen jiilkeen. 50
vuotta tiiyttiinyt leski, joka saa
eliikettii ennen 1.7.1990 kuol-
leen edunjdttiijiin jiilkeen, voi
kuitenkin lain voimaantulon
jiilkeen solmia avioliiton me-
nettiimiittii leskeneliikettiiiin.
Leskeneliike, joka maksetaan
ennen 1.7.1990 kuolleen edun-
jattajan jalkeen, sdilyy vero-
vapaana.

Hautausavustus
Kansaneliikelain mukaista hau-
tausavustusta maksetaan 1.7.
1990 alkaen myds alle 16-vuo-
tiaan lapsen kuoltua. Hautaus-
avustusta haetaan Kansanelii-
kelaitoksen paikallistoimistosta
samoin kuin yleistii perhe-elii-
ketta.

EILA KYLANEN, oTK
Jaostopiiiillikkd,

Ka ns a ne I ii k e la i t o k se n
eliikeosasto
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MIILOI]{ LAPSUUS
II II

PAATTYY SUOMESSA?

Kansainvillinen tilanne
YK:n tdysistunnossa vahvistet-
tiin 20.11.1989 erityinen 'Lap-
sen oikeuksien yleissopimus'
(Convention on the Rights of
the Child). Se ulottaavaikutuk-
sensa kaikkiin alle lS-vuotiai-
siin lukuunottamatta kahta
poikkeusta. Sopimusmiiiiriiyk-
set jaavet vaille sovellutusta
niissii tapauksissa, joissa kun-
kin maan omien lakien mukaan
tdysivaltaisuus saavutetaan en-
nen po. ikiiti. Toisen poikkeuk-
sen muodostavat ne tilanteet,
jolloin ryhdyt2iiin aseellisiin
mittelciihin. Alaikiiraja on tiil-
kiin l5 vuotta.
Kansainvzilisesti ottaen voidaan
lapsuuden todeta peatt)'ven
nuoren teytettyA 18 vuotta. To-
dellisuudessa asianlaita ei tie-
tystikaan niiin ole. Tdtd kuvas-
tavat yksin jo ILO:n keriiamiit
tiedot: arviolta noin 70 miljoo-
naa alle l4-vuotiasta lasta ty6s-
kentelee kokopiiiviiisesti hengis-
sd pysyiikseen.

Suomalainen
lainsfl idlntiiilotulitus
Meillii Suomessa tiiysivaltai-
suusikdraja oli viimc vuosisa-
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dan puolella miehillii eri kuin
(naimattomilla) naisilla. Nyt-
temmin on tdssa asiassa siirryt-
ty yhtenriissiiiintelyyn. Vuonna
1969 ikiiraja pudotettiin 2l vuo-
desta 20 vuoteen ja vuonna
1976 edelleen 18 vuoteen. Tdltii
osin kansainviilinen ja kotimai-
nen sdtntely kulkevat kiisi kii-
dessd, joten piidvastaus otsik-
kokysymykseen on yll6 todettu.

Omasta puolestani koetin ottaa
selviiii ikiirajaa koskevista stidn-
nciksistii kiiyttiien hyviiksi miiii-
riittyii ATK-pohjaista tietojiir-
jestelmiiii. Vekotin vytirytti noin
30 sivua paperia. Jo yksin tiillii
tavoin voidaan piiiityii siihen,
ettii useisiin kymmeniin lakei
hin sisiiltyy satoja ikiiii koskevia
siiiinndksiii. Niissti mainitaan
kaikki ikiirajat 3 vuodesta 20
vuoteen.

Tiiysin eri aikoina annetut ikii-
rajat niiyttiivat perustuvan to-
taaliseen ilotulitustekniikkaan.
Oikeastaan ainoa rationaalisel-
ta tuntuva piirre liittyy lainsiiii-
tiijiimme jonkinlaiseen mielty-
mykseen parillisia vuosia kos-
keviin ikiirajoihin, joskin l5
vuotta tekee jonkinlaisen poik-
keuksen.

Lakimiehiii saatetaan pitaa to-
sikkomaisina saivartelijoina.
Kun meiltri kysytiiiin milloin
lapsuus piiiittyy Suomessa, me
emme anna selkeiiii vastausta,
vaan vaikkapa seuraavanlaisen:
l2-, l4-, 16-, l8- tai 20-vuotiaa-
na. TatA todemmasta kysymyk-
sen ottava lisiiii luetteloon viela
parittomat vuodet. Syyt hieno-
jakoiseen vastaukseen ovat si-
doksissa paitsi itse lakipykiilien
kirj oon mycis oikeussiidnndsten
taustalla oleviin tekij 6ihin. Koe-
tan pelkistiiii niistii j oitakin piir-
teita lahtien liikkeelle siidntelyn
kohteesta.

SIflntelyn kohde
Englantilaisella kielialueella pu-
hutaan vakiintuneesti kolmesta
"P":stil Protection, Participati-
on ja Provision. Kysymys on ts.
lapsen oikeudesta suojeluun,
oikeudesta osallistua hdntii kos-
kevaan piiiitdksentekoon ja oi-
keudesta huolenpitoon. Taval-
laan on selviiii, ettzi lapsuuden
voidaan sanoa ptiiittyviin eri
ajankohtana sen mukaan, misti
P:stii on kysymys. Niiin ollen
siidntelyn kohde on itsessiiiin
merkityksellinen.
On makuasia, miten niimri kol-

me osa-aluetta halutaan ajalli-
sessa mielessd asemoida keske-
niiiin. Yksi mahdollisuus on
ajatella niin, ettd lapsen oikeus
osallistua hdntd koskevaan piiii-
tciksentekoon alkaisi kaikkein
aikaisimmassa vaiheessa ja
niin, ettii oikeus huolenpitoon
jatkuisi kaikkein kauimmin.
Kiiiintiien ilmaistuna teme mer-
kitsisi sita, ettii ensiksi mainitun
kohdalla lapsuus tavallaan
piiiittyisi aiemmin kuin muilta
osin. - Niiitii utuisia luonneh-
dintoja on syyte konkretisoida.

Osallistuminen
p[[ttiksentekoon
Vielii I 9TOluvulla suomalainen
lainsiiiitiijii ei ollut taipuvainen
lyrimiiiin lukkoon sellaista ala-
ikiirajaa, joka olisi tietyssii mie-
lessii kertonut lainsoveltajille
lapsuuden eriirinlaisesta piiiitty-
misestd. Sen sijaan korkein oi-
keus antoi asiasta jonkinlaisen
vihjeen (ratkaisussaan vuodelta
I978). Siina oli kysymys avio-
erotilanteesta, toisen vanhem-
man oikeudesta tavata lastaan
ja lapsen mielipiteestii. Kun 12
vuotta tayttenyt lapsi vastusti
tapaamisoikeutta. site ei pantu
tiiytant6On.
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Puhtaan juridisesti ottaen kysy-
mys oli yksittiiistapauksesta ei-
kd mistiiiin yleispiiteviistii oi-
keusohjeesta tulevaisuutta var-
ten. Julkistaessaan ratkaisunsa
KKO kuitenkin viestitti laki-
mieskunnalle jotakin eli sitit,
ettd po. ikiirajaa saatettaisiin
vastedes pitiiii summittain oh-
jeellisena - vaikkei mitenkddn
sitovana.

Mydhempi lainsiiiidiintiikehi-
tys on osoittanut 12 vuoden
tulleen legalisoiduksi. Tiimii
alaikiiraja on keskeinen silloin,
kun on kysymys lapsen ja hii-
nen vanhempansa keskiniiis-
suhteesta.

Viihin erin po. ikdraja on alka-
nut eldd itseniiistii eliimiiiinsii ja
irtaantua mainitusta liihttikoh-
dasta. Nykyiiiin tavataan jo
toistuvasti ehdotuksia. joissa
halutaan pudottaa ikiirajaa esi-
merkiksi 15 vuodesta 12 vuo-
teen. Esimerkiksi poliisit katso-
vat lapsuuden tosiasiallisesti
pliiittyviin aiemmin, kuin mikii
on sadan vuoden takaisessa ri-
koslaissa siiiidetty syyntakei-
suuden alaiktiraja (eli 15 vuot-
ta). Niin ikiiiin sosiaalisektorilta
lciytyy samansuuntaisia ehdo-
tuksia. Tyydyn viittaamaan vii-
me syksyiseen keskusteluun
lapsen puhevaltaikarajan pu-
dottamisesta l5 vuodesta l2
vuoteen (HE 177 11989 vp.).
Kuten muistetaan, ehdotus tor-
pedoitiin eduskunnan sosiaali-
valiokunnassa lokakuussa
r989.

Todenniik6isesti liihitulevai-
suudessa tullaan omaksumaan
uusi perusasetelma. Kun tiillii
erii6 l2-vuotias voi vaikuttaa
hiinen ja hiinen vanhempansa
keskindissuhteeseen, vastedes
lapsi saattaa vaikuttaa omaan
eldmiinkohtaloonsa suhteessa
viranomaisiin. Ja pliinvastoin:
viranomaisten tulee ottaa huo-
mioon lapsen oma tahto.
Uskoakseni lapsuuden pii?itty-
minen juridisessa mielessA on
vdhin erin jiihmettymiissii 12
vuoteen silloin, kun asia koskee
suoranaisesti lasta itseddn. Sen
sijaan po. ajankohta siirtyy
mycihempriiin kehitysvaihee-

seenniissiitilanteissa,joissaky- siitd, ette vaaleissa lapsuus
symys on muusta kuin suora- piiiittyisi vaikkapa 15 vuoden
naisesti lapsesta itsestddn. iiissii.
Tiissii yhteydessd ei tarjoudu Huolennitomahdollisuuksia ldhemoiin :-,-,;..---'-.-.. . .

erittelyi hin. olennaista on tw- 5i:Xi ^,:111i::'?:3^,-I?l::::ityii pa ne maan merk i lle p ai tsi iz I'::1.1?S:il],'"i:: I ITI^:':,T:Y
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hu orenprtoon'
tilanteissa'hani'ja toiiissa "ss" Siviilioikeudellisessa lainsiiii-
eli miksi aika lailia samanlaisis_ diinndssii ei tiiysin pidetii kiinni
sa tyyppitilanteissa lapsuuteen siite, ette oi-kgqs huolenpitoon
asennoidutaan eri tavoin. viilttiimiittii lakkaisi sinii piiivii-

nei, jolloin nuori tayttee l8
Suojelu vuotta. Esimerkiksi laissa lap-
Lapsen oikeus suojeluun tu.t. !-91,!11.-Iksesta vuodelta 1975
Pr6tectionf l"tttiii iuuirn^in, 9aot16dn: "Vanhemmat vas-
kuin miiu alk;i"pr;;i[;; l^*i] lapsen koulutuksesta ai-
osallistuahiintakosievaan f6[_ heu.tuvista..... kustannuksista
triksentekoon fpu.tl"ipaiioi[ Tyit ::.1 

jiilkeen, kun lapsi. on

riiysi-ikiiisyys raj aa 
e 
uu,*- ixLjlil'* r o r, t,: xxli['#?jll

perustella monin eri tavoin. tuulliseksi." Vastaavanlainen
Yleensi tarkoituksena on suo- siiiinncis sisiiltyy voimassaole-jata lasta tai nuorta esimerkiksi vaan oerintok-aareen vuodelta
tycieliimiissii, taloudellista- laa- 1965: iJos perittaviin lapsi tar-
tua olevien kysymysten yhtey- vitsee kasvaiukseensataikoulu-
dess[ tai muutoin. TaltefJiagg tukseensa varoja hiinelle perin-
osin lainsiiiitiijiiii ei kay [ialli- t<inri tulevan omaisuudeniisak-sesta .johdo:rmukaisuudesta si, annettakoon, sen mukaan
syyttziminen. Esimerkiksi bin- kgin olosuhteisiin katsoen har-
go-numeroita voi lukea vain 18 kitaan kohtuulliseksi, hiinelle
vuotta tayttanyt (asetus vuodel- piiiiltii oiiin oesiin siidstcistii ker-ta 1980), mutta tupakkaa saa takaikkiseni miiiiriinii avustus-
tdysin vapaasti polttaa kaksi 13 enintiiiin siksi kun hiin on
vuotta^nuorempikin (laki vuo- tullut kahdenkymmenenyhden
delta 1977). vuoden ikiiiin.,'
Useissa eri laeissa lg vuoden Tiimiintyyppisissri tapauksissa,
ikiiraja on siiiidetty ei ehkii niip- joissa ei pidetii kiinni l8 vuoden
kliin- alaikiiisten itsensd, ,uun ikiirajasta. on kysymys yksit-
aikuisten suojelemiseksi. Esi- tiiisten henkil6iden vtilisestd
merkiksi vhdistvksen ouheen- suhteesta. Nliin ollen tilanne ei
johtajaksi-ei kelfaa alle'18-vuo- ole juridisesti ottaen suoraan
tiasjavasta l8vuottateyttanyt verrannollinen niihin, joissa
voi ioimeenpanna yleisen 1i- huolenpito .perustuu muuhun
kouksen. kuin yksityisoikeudellisiin jiir-
Laajemmin ottaen kysymr, ", llitilYlnl",o: mielessii'

siita, tutisiko joitakiri rto:lita- Vertailukohdetta voitaisiin ha-
raj oja nostaa uui tayrl-itdityys- kt1 uul f.f,apa lapsen. oikeudesta
raiailaskea. Mita#yksi;i(dir- P-erhe-elakkeeseen, jolloin lap-
ta ratkaisua on tuskii lOvdette_ sen _ eliikettii maksetaan
vissii. Niin ikiiiin on tuniru.t.i_ (1.7.1990) sekii tycieliikepuolel-
tava eliiviin eliim,n r"uiiti.tii. t a et_t e ka ns aneliikej iirj estelmiis_
Me aikuiset emme ote to"in te 18 vuoden ikdrin saakka.
hanakoita antamaan alle 18- Vertailussa on syyte panna rin-
vuotiaille subjektiivisia oikeuk- nakkain paitsi itse juiidinen pe-
sia. Ja lakien sisiillcistii viime rusasetelma eli jalio yksityis- ja
kiidessii piiiittiiviit poliitikot tus- julkisoikeuteen my<is taustalia
kin ottavat riskiii, joka seuraisi oleva ratio. Yksityisoikeudelli-

nen lainsdridiintd liihtee siit5,
ettri koulutuksen keston piden-
tymisen takia nuori tarvitsee
tukea mycis sen jalkeen, kun
hiin on tullut tiiysi-ikiiiseksi.
Pelkkii (muodollinen) ikii ei siis
voi olla yksin ratkaiseva tekijii.
Niin ollen pitiiisi pohtia muun
muassa site, tulisiko my6s jul-
kisoikeuden puolella omaksua
huolenpidon ulottaminen tdysi-
ikiiisyytta pidemmiille.

Ikiirajat
Tehtiiviiniini on ollut sen pohti-
minen, milloin lapsuus ptiiittyy
meillii Suomessa. Suoritetut
hahmottelut antavat perin lai-
hanlaisen vastauksen: Iapsuus
ei piiiity mihinkiiiin tiettyyn
psyko-sosiaaliseen kehitysvai-
heeseen, vaan asia ratkeaa sen
mukaan, mistii perustilanteesta
kulloinkin on kysymys.
Olennaista on panna merkille se
tosiasia, ettii laissa siiiidetyt ikii-
rajat eivdt todellakaan perustu
mihinkiiiin syviilliseen rationa-
liteettiin. Mielestiini puhum!
nen ilotulitus-lainsiiiiddnnOstd
on perusteltua. Kun kuitenkin
lainsiiiidiinncillii pitiiisi olla jo-
kin tarkoin harkittu taustaideo-
logia, joka nyt puuttuu, jossain
vaiheessa tulisi toteuttaa yhte-
niiissiiiitely. Se olisi kiisittaakse-
ni toteutettava pitden silmiillii
vertikaalista ja horisontaalista
j ohdonmukaisuutta eli yhtaelta
sita, etta meeratyt seikastot
paalutetaan lapsen ja nuoren
ekimiinkaareen (onpa ikii sitten
12, 16, 18 tai 20 vuotta) ja
toisaalta sita, etta tietynikaista
ei toisessa laissa yliholhottaisi ja
toisessa puolestaan aliholhot-
taisi. Tiilltiin lapsen tai nuoren
kulloinenkin kehitysvaihe olisi
ratkaiseva eikii se, ettii toisi-
naan joku ikd tuntuu sopivalta
(vrt. 2l vuotta perintdkaares-
sa),joskus taas toinen (18 vuot-
ta perhe-eliikej iirjestelyissii).

SAMI
MAHKONEN, orr

Mannerheimin
ltstensuojeluliiton
ohjelmapiiiillikkb
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YKSITYISETTA SEKTORIII rr

RUI{SAAT 11 tl0tl UUTTA PERHE.ELAKETTA
UUOSITTAIl{

Perhe-eliikejiirjestelmii uudis-
UU- tuu 1.7.1990. Eliike mycinne-

hyvl hetki tiiiin uusien siiiintcijen mukaan, Kuva l. Vuooina
elikkeen rakenteen mukaan

1974,1979,1984ja alkaneet perhe-elikkeet

henee

hieman vanho-

ellkkeiden
rakennetts. Ls-

eliikkeensaaii-
vuosi Yuodelta kas-
Iesket ovat yhi van-

harvemmin

kun eldketapahtuma eli edun-jettejen kuolema sattuu
1.7.1990 tai sen jiilkeen. Tiitii
aikaisemmin tapahtuneen kuo-
leman jiilkeinen perhe-eliike
my<innetiiiin vanhojen saent6-
jen mukaan ja se siiilyy sellaise-
na perhe-eliikkeen piiiittymi
seen asti. Uudistus parantaa en-
sisijaisesti lasten asemaa ja tuo
mycis miehet oikeutetuiksi les-
keneldkkeeseen.

Viime vuosina yksityisellii sek-
torilla on alkanut runsaat
I I 000 uutta perhe-elEkettii
vuosittain. Vuoden 1989 aikana
eliikkeitii alkoi I I 700. Kahdek-
sassa eldkkeesst kymmenestii
oli edunsaajana vain leski. Yh-
dessii kymmenestd oli edunsaa-
jana leski. jolla on lapsia ja
yhdessii kymmenestii vain lap-
sia. Leski yksin edunsaajana on
vuosittain yhii yleisempi. Viisi-
toista vuotta sitten joka neljiin-
nessii eliikkeessti oli elaketta
myrinnettdessii edunsaajana
leski ja lapsia. Kuva 1.

Vuoden 1989 aikana alkanei-
den perhe-eliikkeiden edunjiit-
tiijistii oli neljii edunjiittiijiiti vii-
destii kuollessaan jo eliikkeellii
ja kolme heistd vanhuuseldk-
keellii eli yleensri 65 vuotta tiiyt-
teneita. Viisitoista vuotta aikai-
semmin 65 vuotta tayttaneite
edunj iittiijiii oli kolmannes.

My6s leskeytyneiden keski-ikii
on vuosien varrella noussut.
Vuoden 1989 aikana eleketta
alkoi saada l0 700 leskeii. Niiis-
ta yli puolet oli 65 vuotta tiiyt-
taneiteja hiukan runsas l0 pro-
senttia oli alle 50-vuotiaita. Vii-
sitoista vuotta aikaisemmin
vain joka neljiis oli ehtinyt tiiyt-
tdii 65 vuotta ja joka neljiis oli
alle SO-vuotias. Kuva 2.

10.452

Kuva2. Vuosina 1974,1979,19M ja
ksken iiin mukaan

Voin leski

Ieskeneliikkeet

64 vuotlo

50-64 vuotto

Alle 50 Yuottq

9.443

7.893
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1984 1989

io.9i6

10.738 Lmken ik0:
10.046



Kuva 3. Vuoden 1989 lopussa perhe-eliikettli saavien leskien ja
Iasten ikfirakenne

3025201510500510

suuruinen. Tiiysi perhe-eldke
mycinnetiiiin, kun edunsaajia
on viihintiidn kolme. Viime
vuoden lopussa maksussa ollut
perhe-ekike oli suuruudeltaan
keskimiiiirin I 178 markkaa
kuukaudessa. Lesken, joka oli
yksin edunsaajana, keskimiiii-
rdinen eliike oli 1086 mk/kk.
Kun edunsaajia on yksi, on eld-
ke ollut puolet tiiydestii eliik-
keest6. Elike, jossa edunsaaja-
na oli leski ja yksi lapsi, oli
suuruudeltaan keskimiiiirin
2387 mk/kk. Tiilldin eliike on
ollut 3/4 taydesta eliikkeestii.
Eliike, jossa edunsaajina on les-
ken lisiiksi viihintiiiin kaksi las-
ta, vastaa edunjiittiijiin tiiyttii
eliikettii ja oli viime vuonna
keskimiilirin 3 226 mk/ kk. Per-
he-eliike on jaettu edunsaajien
kesken niin, ettii leskelle tuleva
osa on kaksi kertaa niin suuri
kuin yhdelle lapselle tuleva osa.

Vuoden 1989 aikana
pfl[ttyi 5 400
perhe-elilkettl
Vuoden 1989 aikana perhe-elii-
ke tai perhe-eliikkeen osa peet-
tyi 3 300 lapseltaja 4 500 leskel-
tri. Lapseneliike piiitttyy yleensZi
lapsen tiiyttiiessii l8 vuotta. Jo-
ka kolmas lapsenelSkkeen piiiit-
tyminen johti koko perhe-eliik-
keen p66ttymiseen. Usein les-
keneliike vielii jatkuu lapsen
osuuden piiiityttyii. Leskenelii-
ke peettyy useimmiten lesken
kuolemaan. Leskeneliike lak-
kaa mycis, jos leski solmii uuden
avioliiton. Viime vuonna 205
leskeneliikkeen saajaa avioitui
uudelleen. Tiill<iin leskelle mak-
settiin kahden vuoden lesken-
eliikettii vastaava miiiird kerta-
suorituksena. Keskimiiiiriiinen
kertasuoritus viime vuonna oli
29 629 markkaa. Viime vuoden
aikana piiiittyi kokonaan 5 400
perhe-eliikettd.

Leskel

Lesken iAn kohoamisesta taas
seuraa, ette lasten lukumiiiirli
perhe-eliikkeensaajina vdhenee.
Vuonna 1989 alkaneiden perhe-
eliikkeiden leskistii yli 90 pro-
sentilla ei ollut eliikkeeseen oi-
keutettuja lapsia. Vastaava luku
viisitoista vuotta aikaisemmin
oli 70 prosenttia. Viime vuoden
aikana perhe-eliikettd alkoi saa-
da 3 100 lasta. Viisitoista vuotta
sitten m55rd oli liihes kaksin-
kertainen.

1980luvun alkupuolella ja
1970-luvulla eliikkeiden koko-
naism66rd kasvoi noin 8 000
eliikkeellti vuosittain. Leskien
mii6r6 perhe-eliikkeen saajina
kasvaa noin 6000 lesken vuosi-
vauhdilla. Lasten m56rii sen si-
jaan vdhenee muutamalla sa-
dalla lapsella vuodessa.

Viime vuoden lopussa elaketta
maksettiin kaikkiaan 154 300
leskelle ja 20 800 lapselle. Kaksi
leskeii kolmesta oli vuoden lop-
puun mennessii tiiyttiinyt 65
vuotta ja joka kymmenes oli jo
ohittanut 80. ikiivuoden. Vain 7
prosenttia vuoden lopussa elii-
kettii saavista leskistd oli alle
50-vuotiaita ja vain viidellii pro-
sentilla leskistii oli huollettava-
naan lapsia. Kuva 3.

Vanhojen perhe-eldkesiiiintcijen
mukaan tiiysi perhe-el:ike on
edunjiittiijiin oman eliikkeen

tka Lopset

r 000 dllku-
s00rt0ffi leskel, ioillo ffi lopset (20 S00)

on lopsio (8 200)

Vuoden 1989
maksussa 161

lopussa
000

perhe-elHkettil
Vuoden 1989 lopussa oli yksi-
tyisellii sektorilla maksussa
kaikkiaan 160 800 perhe-eliiket-
te. Perhe-eliikkeiden miiiird
kasvoi edellisestd vuodesta noin
6 000 eliikkeellii. Kasvuvauhti
on pikku hiljaa hidastunut.

MAI]A HILTUNEN
Elriketurvakeskuksen

tilasto-osaston
t ilastosuunnittelija
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II

LESKEilETAKKEISSA
TASA-ANUO UAIII

26
MAASSA

Tasa-arvo
ainoastaan 26 maassa
Vaikka vaatimukset sukupuol-
ten tasa-arvosta perhe-eliikkeis-
sd ovat tuottaneet tuloksia, on
tiissii suhteessa vielii paljon teh-
tiiviiri. Useimmissa eliikejiirjes-
telmissii naista pidetiiiin edel-
leen miehestd taloudellisesti
riippuvaisena. Naisleskelle elii-
kettd maksetaan enemmiin tai
viihemmiin automaattisesti,
mutta mieslesken tulee erityi-
sesti osoittaa eldketarpeensa.

Maailman 170 itseniiisestd val-
tiosta l3l:ssd on sellainen ylei-
nen ainakin piiiiosan yksityi-
sen sektorin palkansaajista kat-
tava - eliikejiirjestelmii, jossa
maksetaan perhe-eliikkeitli.
Niistii kiytiinn6ssii jokaisessa
maksetaan perhe-eliikettri nais-
leskelle.

Miesleski voi saada perhe-eliik-
keen 82 maassa 131:stii. Mutta
niistii vain 26 on sellaisia,joissa
miesleski saa leskeneliikkeen
tiiysin samoilla edellytyksillii
kuin naisleski. Muissa miesles-
keltii vaaditaan eldkkeen saa-
miseksi sellaista erityisedelly-
tystii, j ota samassa jdrjestelmiis-
sd ei naisleskeen sovelleta.
Miesleskelle asetettuja erityis-
edellytyksiii ovat tydk),vytt6-
myys, korkea ikii ja taloudelli-
nen riippuvuus vaimostaan.

Enemmistti
LHnsi-Euroopan maista
tasa-arvon kannalla
Liinsi-Euroopan teollisuus-
maista I I maata maksaa les-
keneliikkeen samoilla edelly-

nal-

tyksillii naisille ja miehille. Ne
ovat Norja, Ruotsi, Suomi ja
Tanska sekii Alankomaat, Bel-
gia, Espanja, Italia, Luxem-
burg, Ranskaja Saksan liittota-
savalta. Ruotsi liittyi tiihiin
joukkoon tiimiin vuoden tam-
mikuussa ja Suomen vuoro on
heiniikuussa.

Alankomaiden kansaneliikej iir-
jestelmiissii mieslesket saivat
leskeneliikkeen tuomioistuimen
piiiitdksellii vuoden 1988 lopus-
sa. Tuomioistuimen piiiitdkses-
te seurannee, ettS miesleskille
on maksettava eliikettii my<is
tydeliikejiirjestelmistii. Alanko-
maissa ei vielii ole pakollista
tyiieliikettii. Silti yli neljii vii-
desosaa palkansaajista saa an-
sioeliikkeitii yritys- j a teollisuus-
alakohtaisista elikejiirjestelyis-
fi.
Miesten leskeneliikeoikeus on
kuitenkin edelleen kiistanalai-
nen asia Alankomaissa, koska
tuomioistuimen pridttiksestii on
valitettu korkeimpaan oikeu-
teen.

Alankomaiden tavoin miesles-
ket saivat tuomioistuimen piiii-
triksellit perhe-eliikeoikeuden
mycis Itiivallassa. Se tapahtui jo
vuonna 1980, mutta kustannus-
syistii piiiitcis tulee voimaan as-
teittain. Vuoteen 1995 saakka
mieslesken eliike on kaksi kol-
masosaa tiiydestii leskeneliik-
keesti. Mytis Belgiassa, Lu-
xemburgissa ja Saksan liittota-
savallassa mieslesken eliikeoi-
keus on varsin tuore asia. Lu-
xemburgissa mieslesket saivat
eliikeoikeuden vuonna 1982,

on
erarssa
tekemlllli
malla
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Belgiassa vuonna 1984 ja liitto-
tasavallassa vuonna 1986.

Pirhjoismaista Islanti ei mak-
sa kansaneliikejiirjestelmiistii
miesleskille jatkuvaa eliikettii,
mutta kylliikin viiliaikaisen
eldkkeen kuuden kuukauden
ajan. Eliikkeen maksamista jat-
ketaan enintzirin vuoden ajan,
jos leskellii on huollettavanaan
alle l8-vuotias lapsi. Islannissa
ei ole lakisiiiiteistii tyrieliikejiir-
jestelmliii, mutta tydelakkeitA
maksetaan noin 90 eliikekassas-
ta. Kiiytiinn<issii eliikekassoihin
kuuluvat kaikki palkansaajat ja
yrittiijat. Kansaneltikejiirjestel-
miistii poiketen useimmat elii-
kekassat maksavat leskeneliik-
keen sekii naisille ettii miehille.
Tanskassa tuli vuonna 1985 voi-
maan kansaneliikeuudistus,
jossa leskeneldke itsenriisenri
eliikelajina poistettiin koko-
naan kdytdstii. Leskeneliike ja
aikaisempi ty<ikyvyttdmyyselii-
ke yhdistettiin aikaiseliike-ni-
miseksi etuudeksi. Sitd makse-
taan sukupuolesta riippumatta
my6s leskeksi jeiimisen perus-
teella. Tanskan palkansaajien
lisiieliikejiirjestelmii maksaa sen
sijaan edelleen leskeneliikkeitii
j a samoilla edellytyksillii naisille
ja miehille.
Kolmessa Liinsi-Euroopan
maassa miesleski saa perhe-
eldkkeen vain, jos hdn on vai-
mostaan taloudellisesti riippu-
vainen. Niistii Irlannin kansan-
eliikejiirjestelmiissd sekd Krei-
kan palkansaajien eliikejiirjes-
telmZissd miesleski saa ekik-
keen,jos hdn on ty<ikyvyt6nja
vaimostaan taloudellisesti riip-
puvainen. Portugalissa voi,
paitsi ty<ikyvytcin, myris van-
huuseliikeiiin teyttanyt mies
saada leskeneldkkeen. Jokai-
sessa kolmessa maassa ekikkeen
saamisen edellytyksenii on, ettei
mies saa omaa ekikettei.

Iso-Britannia ja Sveitsi ovat ai-
noat LiinsiEuroopan maat,
joissa mieslesket eiviit saa les-
keneltikettti mistiiiin pakollises-
ta eliikejiirjestelmiistii. Ison-Bri-
tannian osalta tdhiin on kuiten-
kin sellainen poikkeus, ettii
miesleski perii vaimonsa ansio-
perusteisen lisiieliik keen. jos
vaimo kuolee molempien olles-
sa vanhuuseliikeiiin tAyttaneita.
"Perintiioikeus" ei koske tasa-
suuruista peruseldkettd. Sveit-
sissd mies ei saa leskeneliikettii
sen paremmin yleisestii palkan-
saajat ja yrittiijiit kattavasta elii-
kejiirjestelmiistd kuin palkan-
saajien tydelakej erjestelmiistii-
kiitin.

Leskenellkkeen
tulosidonta yleistynyt
Leskeneliikkeen maksaminen
ilman minkiiiinlaista toimeen-
tuloharkintaa on joutunut ar-
vostelun kohteeksi yhii useam-
massa maassa. Naisen ja koko
perheen aseman muuttuminen
on tehnyt leskeneliikkeen muut-
tamisen viilttiimiitttimiiksi. Les-
keneliikkeen tarve on kiistatta
vdhentynyt. Esimerkiksi Ruot-
sin hallituksen perusteluissa
perhe-eliikeuudistuksen vtlttii-
miittrimyydestii todetaan, ettii
yhii useammat naiset kiiyviit
ansiotycissd ja kartuttavat siten
omaa ansioeliikettiiiin. Kun
Ruotsissa vield vuonna 1960
vain 32 prosenttia naisista oli
ansiotycissri, vuonna 1985 heitii
oli jo 80 prosenttia. Jonkinlai-
sen tulosidonnan kdyttdcinot-
toa on lisiiksi erityisesti Keski-
Euroopassa perusteltu elike-
menojen kasvulla ja eliiketur-
van rahoitusvaikeuksilla. Les-
keneliikkeen tulosidonnalla on
toivottu voitavan vaikuttaa elii-
kemenojen kasvuun.

Yhdeksiissii Lrinsi-Euroopan
maassa yleisten eliikejiirjestel-
mien maksamat leskeneliikkeet
ovat tulosidonnaisia. Nuo maat
ovat kaikki Pohjoismaat (paitsi
Islanti), Belgia, Itiivalta, Lu-
xemburg, Ranska ja Saksan
liittotasavalta. Tulosidonta
otettiin Ruotsissa, Saksan liit-
totasavallassa ja myds Suomes-
sa kiiyttcidn samassa yhteydes-
s6, kuin mieslesket saivat les-
keneliikeoikeuden. Tulosidon-
taa ei missiiiin muodossa kiiyte-
tii kahdeksassa Ldnsi-Euroo-

pan maassa. Nuo maat ovat
Alankomaat, Espanja, Irlanti,
Islanti, Iso-Britannia, Italia,
Kreikkaja Portugali.
Tulosidonnan toteutus vaihte-
Iee suuresti maasta toiseen. Ta-
vallisimmin leskeneldke on si-
dottu lesken eliikeaikaisiin tyci-
tuloihin siten, ettii eliikettii alen-
netaan tulojen ylittaesse tietyn
rajan. Kiiytiinndssd eldkkeestrijiiii kuitenkin aina osa mak-
suun.

Radikaalein ratkaisu on tehty
Ruotsissa, j ossa j atkuva lesken-
eliike viihitellen poistuu koko-
naan kiiyt6stii. Kaikki alle 65-
vuotiaat lesket saavat eldkkeen
yhden vuoden ajan puolison
kuoleman jtilkeen. Tiimiin viili-
aikaisen eliikkeen tarkoitukse-
na on helpottaa lesken mahdol-
lisuuksia hankkia tarvittaessa
sellainen toimeentulo, jolla hiin
voi mydhemmin elattaa itsensS.
Ensimmiiisen vuoden jiilkeen
elaketta maksetaan leskelle
vain, jos hiin huoltaa alle 12-
vuotiasta lasta tai hiinen mah-
dollisuutensa tulla toimeen
omalla ty<illiiiin ovat heikenty-
neet - esimerkiksi tycin puuttu-
misen tai huonon terveyden
vuoksi. Tulosidonta koskee
Ruotsissa kansanekikettri ja
yleistii listieliikettii. Tytimarkki-
nasopimuksiin perustuvia lisii-
elakkeitti se ei koske.

Suomen perhe-ekikeuudistuk-
sessa kiiyttcictn otettu eliikesi-
donta eroaa muiden maiden tu-
losidonnasta. Meillii ei tutkita
lesken eliikeaikaisia ansiotulo-
ja, vaan eliike on sidottu lesken
omaan ekikkeeseen tai eliike-
kertymlidn.

Avoliitto ja avioero
ongelmia ellke-
jirjestelmille
Avoliitot ovat yleistyneet kai-
kissa kinsimaissa. Eliikejiirjes-
telmissii tiitd tosiasiaa ei tun-
nusteta, vaan esimerkiksi les-
keneliikkeen saamiseksi vaadi-
taan avioliittoa. Toistaiseksi
vain yksi maa - Kanada on
tiiysin rinnastanut avioliiton ja
avoliiton leskeneliikkeen saa-
misen yhtend edellytyksenii.
Ruotsin yleisissii eliikkeissii elii-
kejiirjestelmissd avoliitto on td-
mdn vuoden alusta ldhtien sa-
manarvoinen avioliiton kanssa,

jos avopuolisot olivat aikaisem-
min olleet avioliitossa keske-
ndrin tai heillli on tai on ollut
yhteinen lapsi tai he odottivat
lasta edunjiittiijiin kuollessa.
Muut maat katsovat, ettei avo-
liitto ole riittava peruste lesken-
eliikkeen saamiselle. Ndin on
esimerkiksi Alankomaissa. jos-
sa vanhuuseliikkeen kyseessd
ollen avoparit ja jopa samaa
sukupuolta olevat asuinkump-
panit katsotaan naimisissa ole-
viksi ja sen perusteella aviopa-
rille maksettaviin eliikkeisiin oi-
keutetuiksi.
Tasa-arvokysymyksenii voi-
daan pitaa mycis ansaittujen
eldkeoikeuksien tasaj akoa puo-
lisoiden kesken avioeron yhtey-
dessii. Tiillainen tasajako avio-
liiton aikana karttuneiden el6-
keoikeuksien osalta tehdiiiin
kahdessamaassa Kanadassa
ja Saksan liittotasavallassa.
Avioeron yhteydesse tehtavesffi
eliikeoikeuksien jaosta hycityy
se osapuoli tavallisesti nainen
-joka on ollut avioliiton aikana
kotona hoitamassa lapsia ilman
ansiotuloj a. Perhe-elliketurval-
le tdlld saattaajoissakin tapauk-
sissa olla ratkaiseva merkitys.
Kanadassa on sukupuolten ta-
sa-arvon osalta tehty toisenlais-
takin eliikeinnovointia. Avio-
tai avoliitossa olevat puolisot
voivat halutessaan 60 

-vuoden

iiin tiiyttiimisen jiilkeen ennen
vanhuuseldkkeelle siirtymis-
taan tasata keskeniiiin liiton ai-
kana ansaitsemansa ansioeld-
keoikeudet. Ttiltii ajalta puoli-
soille tulevat samansuuruiset
eliikkeet.

3l



Tutkimuskatsaus
leskeksi iedmisen
taloudellisiin ia sosiaalisiin
uaikutuksiin

on aihe, jota so-
on viihiin

Suurin osa les-
koskevasta kirjalli-

puolison

janii-
akuutin

mattava
desta

kilii joutuu kokemaan
96). fiimiin

kiinnostuksen
leskeksi jiilneiden

Leskeyttd koskevaa suomalais-
ta tutkimusta on viihiin. Les-
kien sosiaaliturvan laajuutta on
tutkittu oikeudellisena kysy-
myksenii (Kangas 1982) sekii
tehty muutamia yhteiskuntatie-
teisiin kuuluvia suppeahkoja
tutkielmia (Aaltonen 1970,
Joutselainen I 974, Miintyniemi
1973, Poikkeus 1985). Eliike-
turvakeskuksen liki 3000 les-
keii kasittaveste tutkimusai-
neistosta on julkaistu kaksi tut-
kimusraporttia. Niiissii sosiaali-
poliittisesti suuntautuneissa tut-
kimuksissa on selvitetty yhtiiiil-
tii leskeksi jiiiimisen taloudelli-
sia vaikutuksia ja arvioitu per-
he-eliikkeiden merkitystd ja tar-
vetta toimeentulotason siiilyttii-jnnd eri leskiryhmillii
(Tuominen 1988) sekii toisaalta
leskeksi jiiiineiden terveydenti-
laa, ansiotytissiikiiyntiii sekd
siinii todettuja muutoksia nel-jen vuoden seurantajaksolla
(Hyrkkiinen 1988).

Muutokset lesken
taloudellisessa asemassa
Leskeksi jiiiimistii koskevissa
tutkimuksissa painottuvat so-
sioekonomisten tekijdiden eli
koulutuksen, ansiotycin ja tulo-
jen merkitys perustekijdini so-
siaaliselle integroitumiselle yh-
teiskuntaan puolison kuoltua
(esim. Lopata 1980; Atchley
1975; Morgan 1984). Erityisesti
Atchley korostaa taloudellisten
seikkojen merkitystd, sillii hii-
nen mukaansa taloudelliset olo-
suhteet maarittavet leskeksi
jiiiineen henkil<in sosiaalisen ti-
Ianteen ja ylipiiiitiiiin eldmiin-
muutokseen sopeutumisen.

Aikaisemmat leskitutkimukset
ovat miltei poikkeuksetta olleet
poikkileikkaustutkimuksia. Th-
loudellisten vaikutusten objek-

tiivinen selvittdminen ei ole ol-
lut niiissii mahdollista. Tutki-
muksissa on tiedusteltu muun
muassa tutkimushetken tulota-
soa, tulojen riittiivyyttii, lesken
omaa kiisitystii toimeentulon
muutoksesta, taloudellisia vai-
keuksia jne. Kohderyhmiinii
ovat olleet liihes yksinomaan
naislesket. Pitkitteistutkimusta,
jossa olisi selvitetty perheiden
todellisia tuloj a ennen j a j alkeen
leskeksi jiiiimisen ei tiett6vasti
muualla ole tehty. Eliiketurva-
keskuksen tutkimuksessa tie-
dusteltiin leskien omaa kiisitys-
tii taloudellisen toimeentulon
muuttumisesta sekri hankittiin
tiedot perheiden tuloista ennen
ja jiilkeen leskeksi jiiiimisen.

Leskeksi jiiiineiden naisten
omat arviot taloudellisista vai-
kutuksista viimeaikaisissa tut-
kimuksissa osoittavat, ettii ylei-
simmin lesket arvioivat talou-
dellisen tilanteen pysyneen en-
nallaan. Merkittavalla, j oskaan
ei suurimmalla osalla naisles-
kistii taloudellinen asema mie-
hen kuoleman johdosta huono-
ni (O'Bryant & Morgan 1989,
247; Morgan 1989,247; Mor-
gan 1984, 531). Samansuuntai-
sia tuloksia on saatu Ekiketur-
vakeskuksen leskitutkimukses-
sa. Eniten oli niita leskiii, joilla
oman arvion mukaan taloudel-
linen toimeentulo pysyi ennal-
laan. Niiiden osuus oli noin
kaksi viidesosaa vuoden aikana
leskeksi jiiiineistii henkil<iistti.
Viidesosalla taloudellinen ase-
ma huononi jonkin verran ja
vajaalla viidesosalla se huononi
selviisti. Samoin viidesosa oli
niitii leskiii, joilla toimeentulo
puolison kuoltua parani (Tuo-
minen 1988, 219 220).

Tutkimusten vertailtavuutta
vaikeuttavat luonnollisesti erot
eri maiden sosiaaliturvan ja

eritoten sosiaalivakuutuksen
etuuksissa, samoin kuin erot
tutkimusasetelmissa sekii kysy-
myksenasetteluissa. Johtopiiii-
tOsten tekeminen siita, mita les-
keksi jiiiiminen eri maissa talou-
dellisesti merkitsee, on lukujen
potrjalta mahdotonta.
Eliiketurvakeskuksen tutki-
muksessa voitiin perheiden tu-
lotietojen perusteella havaita,
ettii valtaosalla, noin yhdeksiil-
lii perheellii kymmenestii netto-
tulot toisen puolison kuoltua
pienenivdt. Yleisimmin keytet-
tiivissd olevat tulot vrihenivdt
noin 20 50 prosentilla puolison
kuolemaa edeltdneeseen vuo-
teen verrattuna (Tuominen
1988, 171-172). Tulojen piene-
neminen ei viiistiimiittii merkit-
se perheen toimeentulon heik-
kenemistii. Yhden aikuisen
poismeno vastaavasti viihentriei
kulutusta ja tulotarvetta.
Perheiden kdytettdvissii olevat
tulot suhteutettiin perheraken-
teeseen, eli perheen kokoon,
piiimiehen ikiiiin, lasten luku-
miiiiriiiin sekii aikuisten henki-
l<iiden miiiiriiiin taloudessa ns.
kulutusyksikk6asteikon avulla.
Vaikka valtaosalla nettotulot
pieneniviit, vain noin joka vii-
dennen perheen kulutusmah-
dollisuudet puolison kuoleman
johdosta viiheniviit. Runsaalla
kolmasosalla taloudellinen ase-
ma pysyi ennallaan ja pertiti
kahdella viidesosalla perheistii
kulutusmahdollisuudet jopa
paranivat (ibid., 127). Niiissii
perheissii tulot pieneniviit suh-
teessa viihemmdn kuin kulutus.

Ktiyhyys
leskeksi jiiiineillii
Monet poikkileikkausaineistot
ovat osoittaneet dramaattisen
eron kdyhyyden esiintyvyydes-
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sii naimisissa olevien naisten ja
naisleskien viilillii. Tirtkimuk-
sissa on todettu leskeyden lisiiii-
viin kdyhyyden riskiii nimen-
omaan naisilla (Burkhauser et
al. 1986 621). Kdyhyyttii on
eriiiissii tutkimuksessa luonneh-
dittu yhdeksi naisleskiii kuvaa-
vaksi ominaisuudeksi, sillii lii-
hes joka toinen, 44 prosenttia
tutkituista naisleskistii eli tuloil-
la, jotka jiiiviit virallisen kriy-
hyysmiiiirityksen alapuolelle
(Lopata 1979, 338).

Eliikkeelle siirtymisprosessia
selvittiivI laa ja paneelitutkimus
USA:ssa vahvisti samoin sen,
ettii yleisin tapahtuma, joka
johti kdyhyyteen, oli miehen
kuolema. Pitkittaistutkimukse-
na se mahdollisti kdyhyyden
dynamiikan tutkimisen. Johto-
piiiitdksenii oli, ettii naisilla to-
denniikdisyys tulla kdyhiiksi
nousee huomattavasti heti avio-
liiton piiiityttyd, mutta toisaalta
todenniikdisyys piiiistii pois
kciyhyydestii on mycis suuri
(Burkhauser et al. 1988, s.52;
Burkhauser et al. 1986, 621).
Nimenomaan perherakenteen
muutoksilla on osoitettu olevan
suuri merkitys sekii kdyhyyden
muodostumisessa ette mycis

kdyhyydestii pois piiiisyssii nai-
silla (Klein & Rones 1989, l0).
Vielii l960Juvun lopulla, ennen
kattavien perhe-eliikejiirjestel-
mien voimaantuloa, leskeksi
jiiiimiseen liittyi Suomessa huo-
mattavia toimeentulo-ongel-
mia. Vuonna 1965 naisille koh-
distuneista huoltoavuista periiti
4l prosenttia koski naisleskiiija
kaikista huoltoaputapauksista
20 prosenttia oli leskiperheitti
(Lehtiniemi 1985, 52). Leskitut-
kimus osoitti, ettii perhe-eliik-
keillii on keskeinen tehtava,
paitsi toimeentulotason koh-
tuullisena sdilyttejena, mycis to-
dellisen kdyhyyden poistajana
nimen omaan leskeksi jiiiineillii
naisilla. Ilman perhe-eliikkeitii
noin joka toinen leskeksi jiiiinyt
nainen olisi pudonnut viihim-
miiistoimeentulorajan alapuo-
lelle. Vastaava osuus miesleskil-
Iii olisi ollut muutama prosentti
(Tuominen 1988, 202). Viihim-
miiistoimeentulon toteutumista
tutkittiin toimeentulotukinor-
min mukaisten tulojen suhteen.
Leskeksi jiiiiminen tosiasiassa
lisdii mycis Suomessa k<iyhty-
misen mahdollisuutta. Kulutus-
tason aleneminen puolison
kuolemaa edeltiineeseen vuo-

teen verrattuna ei ollut kovin-
kaan harvinaista. Vuoden aika-
na leskeytyneistti noin viideso-
salla kulutustaso todellisilla tu-
loilla mitattuna aleni. Sen si
jaan absoluuttisen kdyhyyden
riski on suhteellisen pieni. Puo-
lison kuolemaa seuranneena
vuonna viidellii prosentilla les-
kistii tulot jiiiviit viihimmiiistoi-
meentulorajan alapuolelle. Joi-
denkin leskien kohdalla oli ky-
symys ohimenevdstd kOyhyry-
destii, sillii kolmen vuoden ku-
luttua kuolemasta toimeentulo-
tukinormin mukaisen tuloraj an
alapuolelle jiiiivien leskien
osuus oli eniiii kaksi prosenttia
(Tuominen 1988, 172-173). Tu-
los tukee aikaisempien pitkit-
tiiistutkimusten havaintoa, ettd
avioliiton piitittymiseen liittyy
k<iyhyyden riski, mutta kysees-sii on monessa tapauksessa
akuutti ohimenevii ongelma.
Leskeksi jiiiimiseen liittyviissii
kOyhyyden ongelmassa ratkai-
sevaa onkin se, miten yhteis-
kunta suhtautuu leskiin ja hei-diin toimeentuloturvaongel-
miinsa. Kun ekikevakuutus tur-
vaa Suomessa kohtuullisen toi-
meentulon toisen puolison
kuoltua, varsinaista k<iyhyyttii

laajassa mitassa ei leskeksi jiiii-
miseen eniiii liity.

Koulutuksen ja
tytin merkitys
Koulutuksella on Lopatan mu-
kaan huomattava vaikutus les-
ken sosioekonomiseen asemaan
ja sitA kautta leskeyden aikaisen
ellimiintavan muotoutumiseen.
Hiin painotti koulutuksen re-
surssimerkitystii muiden resurs-
sien hyviiksikiiytdssi ja leskey-
teen sopeutumisessa. Tiimii nii-
kyi muun muassa siinii, ettri
koulutetuimmat naislesket use-
ammin kuin muut kokivat
mydnteisen muutoksen itses-
sliin surusta selviydyttyiiiin
(Lopata 1979, 60 6l; Lopata
1980, l0l, I l4).
Myds ansiotycillii on katsottu
olevan merkitystii leskeyteen
sopeutumisessa. Leskeksi jiiti-
miseen liittyy usein elintason
aleneminen ja naisilla useam-
min kuin miehillii. Naislesket
pyrkiviit sopeutumaan tulojen
pienenemiseen hakeutumalla
ansiotycihdn jopa iiikkiiiinii
(Balkwell 1981, ll8). Tiillaista
tulkintaa on toisaalta kritisoitu.
Ansiotyrin merkitystd roolime-
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netyksen korvaajana tai tulo- & Eriksson 1987,378; Morgan Q4). Asunnon vaihto ei ollut
liihieenii naislesliilla on luulta- 1930, 585). Muutokset naisten Eliiketurvakeskuksen tutki-
vasti yliarvioitu. Leskeksi jaa- tyrissakdymisessii heijastavat muksenkaan mukaan erityisen
neiden todettiin erdiissii seuian- muutosta naisen eliim6nuran yleistii. Runsaan kolmen vuo-
tatutkimuksessa hakeutuvan perinteisessii jakautumisessa den kuluttua leskeksi jiiiimises-
ansioty6h6n suhteellisen harva- iasten synnyttiimisen ja.kasvat- td valtaosa asui edelleen samas-
lukuis6sti. Osittain syynii oli se, tamisen vaiheisiin ja niitti seu- sa asu-nnossa kuin puolison elii-
ettii suuri osa leskekiijiiiineisti raavaan ansiotycin vaiheeseen. essd. Leskeksi jaiineista henki-
naisista oli ansiotycissiilo ennen Yhii listiiintyviissii miiiirin nai- lOistii vain27 prosenttia oli.seu-
miehen kuolemia (Morgan set pikemminkin yhdistiiviit rantavuoteen mennessd vaihta-
1980, 581 586; Morgan 1984, tyO- ja kotiroolit kuin jakavat nut asuntoa. Asuntoa vaihta-
530-533). Tuloksisti ei voitu ne ajillisesti eri jaksoihin. Tiimd neet olivat tavallisimmin muut-
peeteila, ettii leskeksi jaAvet heijistuu my6s leskeyden koke- taneet edellistii pienempdiin,
naiset muuttaisivat suuniautu- miieen ja siitii selviytymiseen. mutta paremmin varustettuun
mistaan ty<ihakuisiksi. Tyrin on Entistii harvemmin at<tiiviitai asuntoon. Pientaloasunnoista
arveltu oi.uu, kiiyttcikelfoinen send leskeksijiiiivillii naisilla on muutettiin.rivitalo- ja kerrosta-
leskeyteen sopeutumisen strate- viihiiinen tycilokemus tai he yli- loasuntoihin. Muuton syynii oli
gia osalle naisleskia. mutta ei piititii5n ovat leskeksi jiiitdes- yleisimminasunnonsuurikoko,
lleisesti. iiiiin pois ansiotydstd. lrrglo varustetasoJai pientalon

leskien ansiotyossiikiiynti ei frlfff.i3illBjT#il6:.
Suomessa oleellisesti eronnut Muutokset
nalmrsrssa olevan vaeslon tvos- ,
siikiiynnistii (Hyrkkiinen 1988, lesT9n asumlsessa
7l). Tutkimutr"n -rluun 

-# 
Leskien uru.i* * viimeksi Sosiaaliset suhteet

naisteitet, jotka ennen;"F kuluneiden ;;;ktil;nt* lut<iverkostona
son kuolem|a ofivat ansiotycis- aikana tapahtunut merkittiivd Sosiaalistensuhteidenjasosiaa-
sii, yleisesti jatkoivat tydssii- muutos. Yhd suurempi osa les- lisen tuen merkitystii leskeyteen
kayritia lesk6ydyttyiinn.- Alle kistd asuu .yksin?iistaloudessa sopeutumisessa on korostettu
55lvuotiaidenimmitissatoimi- johtuen osaksi taloudellisen ja useissa tutkimuksissa. Empiiri-
vien leskien osuudet hieman henkikjkohtaisen riippumatto- sin tutkimuksin on osoitettu
kasvoivat seuranta-aikana siitii muuden lisiiiintymisestii. Useat henkildillii,joillaonvainviihiin
syysta, ettd etenkin nuorimmis- liihteet korostavat sita, ette iak- ystavia tai joilla ei.ole liheisiii
si'ikaiuot<issa kotona olevista kiiiit henkiltit elaviit mieluiten suhteita lapsiinsa, olevan enem-
naisleskistii suhteessa suuri osa itsendisesti ja tekeviitkin niin, miin sopeutumisongelmia les-
hakeutui ansiotycih6n. Tiitii jos se on taloudellisesti suinkin keksi- jtiiityiiin kuin..hlviin tu-
iiikkiiiimpien naisleskien ryh- mahdollista (Fillenluy-...& kiverkoston omaavilla henki-
missd ammatissa toimivien ies- Wallman 1984, 342). Iekkeiden kjillii (Goldberg et al. 1988,
kien osuudet pienenivdt elek- leskien yksinasuminen ei kui- s.206 207).. Sosiaalisen verkos-
keelle siirtymis6n vuoksi (Hyrk- tenkaan ole aina ongelmatonta ton ko.on ja sopeutumisen viili-
kiinen 1988, 77,87). (Boy-ling & Cartwright 1982, nen yhteys ei kuitenkaan ole

Eleiketurvakeskuksen leskitut- 69 72)' lineaarinen' Suhteiden suuri

ki,r;il;" t,rvut puottavat-sa- asunto o" !:l?^t::^,TllfX ilii,?? ;;r:31tiffi$l.tllTti;
moin tulkintaa,.€ttd ansioryo- fartglf .::yl1:i:-T.l:]lli:rl ai ci.t*.igrit ts}z, r)01. r_es--
hcin hakeutuminen puolison )., on, om-lstulfen :Ii?9li ]_" keltii voi oiia taaja ystiivien ver-
kuoltuavoitoimiasopeurumis- Ieskeydessii. ,Tqp.g|utt"TP-l- kosto ilman, eita'on yhtiiiin
mekanismina vain piehelle osal- den symboli. ]i!!1,d"1 :.1,:l::- iar,"irta ystiiviiii.
le naisia. Mainittavaa merkitys- kien riippumattomuudesta ker- --^'-

te silla on suhteellise, ,uor..ru toi se, eiie 65 vuotta tiiyttdneis- Taloudellinen tuki rahana, lah-
leskiksi jiiiineiden naisten kes- td naisista 78 prosenttia oli ta- joituksina ym. ei ollut.Lopatan
kuudessi. Edellytyksenii tyd- loudessa piiiimiehen asemassa. tutkimuksen naisleskillii kovin-
iio, ri:"iitr-ir.ii"'oti t oi,tuiai- Heistii valtaosa asui yksiniiista- kaan yleinen- huolimatta siitii,
,.n n,io.., iiin ohella hwa kou- loudessa. Useamman hengen ettii kdyhyydessii eliivien les-
ili;;.-L";k;ksi laaniiden nais- talouksissa asuvat lesket olivat kien osuus oli huomattava. Eri-
tin, jott<a lesk6ydyttyiiiin ha- useimmiten alaikaisia .lapsia laisten palvel'lsten m.uodossa
ti.it,iirii;" fAaiivht'uriioty,i- huoltav.ia. leskiii ja perhe6nsji saatu apu oli yleisempiid, tosin
ttir, t"rirt,is veti vertoja- jo piiiimiehiii 1lolati 1980, sekin verraten vdhdistii. Avun
iytiiiaoi.ri.n naisieskien'koi- iOe-ttO;. antajin-a olivat.piiiiasi.lssa lap-
iirtuti.ff.:u se olimerkittiiviisti ,rrUimukset , : I set' Muilta sukulaisilta saatu
parempi kuin kotiin jaaneroen usein esiteuvr.:ili:,".:1iJ'1|:1 ?pY oli harvinaista (Lopata
naisreskien kourutustaus," I:i|Ji'i"#Ui"ti:X"'illifil*l ir,,i?;J3;t,;,1.?0,,1t",?,10.,"J_(Hvrkkiinen 1988' 94-95)' **itiitir"i p.gi: , Ill:,^t.,tll siiatisessatukijiirjestelmiissiion
Suuntauksena viimeisten 25 asunnosta. Leskeksi..liiiineide.n o-ilittautrrnut suuremmaksi
vuoden aikana on ollut niin henkildiden muuttoa]l!,-r:.]_ol. k;; ilikil.Suomessa kuin muuallakin osoittautunut kovinkaan suu- "-"'
maailmassa naisten fisaantlri retsi (Lopata 1979, 64-65; Eroa on havaittu olevan mies-
tytivoi*uant<uuturr.,s(Air'nio Sowtln! & Cu.t*.ight 1982, ja naisleskien saamassa tuessa.
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Isiit saavat viihemmrin erityyp-
pistii tukea kuin iidit (Dean et
al. 1989, s.77). Ero niikyy mycis
perhepiirin ulkopuolisessa tues-
sa. Avioliitossa miehet luotta-
vat vaimoonsa sosiaalisten kon-
taktien ylliipitiimisessi. Mie-
helle vaimon menetys merkit-
seekin usein kodin ulkopuoli
sen tuen saatavuuden heikkene-
mistii (Wan 1982, ll2; Lopata
1980, 102). Oletettavasti leskek-
si jiiiiviit miehet ovat naisia hei-
kommassa asemassa sosiaalisen
eliimrin uudelleen organisoimi-
SCSSA.

Puolison kuoleman jiilkeen
esiintyy viihemm6n hiiiridtii les-
ken omissa sukulaissuhteissa
kuin suhteessa edesmenneen
puolison sukulaisiin. Vaikeuk-
sia puolison sukulaissuhteissa ei
velttamatta esiinny kaikilla les-
killii. eikii edes valiaosalla, mut-
tajos hdiriciitd esiintyy, niillii on
taipumus kehittyti ongelmalli-
siksi ja johtaa viihitellen kanssa-
kdymisen paattymiseen. Avio-
puolison menetyksen on sitzi
vastoin todettu yleensii vahvis-
tavan lesken siteitri omiin suku-
laisiin (Bowling & Cartwright
r982, r68).

Ystiivyyssuhteiden muutosten
on havaittu vaihtelevan sen mu-
kaan. oliko ystavyys avioparien
viilistii ystAvyytte vai kahden-
keskeistii lesken ja naimissaole-
van tai naimattoman henkiliin
viilistii ystiivyyttS. Piiiisiiiintdi-
sesti eniksi mainituilla ystiivyys-
suhteilla on tapumus viihitellen
kuihtua, kun taas viimeksi mai
nitut suhteet yleensii siiilyviit
(Glick et al. 1974, 200-208).
Mycis Lopatan tutkimuksista
kliviviit ilmi naislesken ja nai-
missa olevien yhteisten ystiivien
viilisissii suhteissa esiintyviit on-
gelmat. Leskeksi jiitineet henki-
lcit tunsivat itsensd usein nai-
missa olevien ystiivien ja tutta-
vien syrjimiksi (Lopata 1980,
95, r r3).

Leskeksi j iiiineiden sosiaalisissa
suhteissa ja tuen miiiiriissii ja
laadussa on suurta vaihtelua.
Variaatio ei heijasta ainoastaan
lesken sukupuolen, itin ja ter-
veydentilan vaikutusta, vaan
myds sosioekonomisen aseman
kautta sosiaaliluokan tyypillis-
ten elimSntyylien vailititusta
leskeksi jiiiineiden sosiaalisen
eliimiin muotoutumiseen.

Yksiniiisyys
Keskeisenii leskeyteen liittyvii-
nii ongelmana on yksiniiisyys ja
sosiaalinen eristyneisyys. Yksi-
niiisyyden suurimmaksi ongel-
maksi ilmoittaneiden leskien
osuus on eri liihteiden mukaan
huomattava vaihdellen noin
puolesta yli kahteen kolmas-
osaan tutkituista leskiryhmistii
(Lund et al. 1986, 318; Balkwell
1981, 122; Bowling & Cart-
wright 1982, 147). Osuuden
suuruuteen vaikuttaa luonnolli-
sesti se, kuinka kauan aikaa on
kulunut puolison kuolemasta.
Eliiketurvakeskuksen leskitut-
kimuksessa yksiniiisyydestii
kiirsiviii naisleskiii oli runsas
kolmannes ja miesleskiii vajaa
puolet. Leskeksi j2iiimisestii oli
kulunut tiillciin aikaa keskimiiii-
rin liihes neljd vuotta (Hyrkkit-
nen 1988,48). Toisaalta on ha-
vaittu, ettei yksiniiisyys toisin
kuin muut surun oireet hiilvene
samalla tavalla ajan mukana
(Glick et al. 1974,75-78).
Yksiniiisyyden kokemukset liit-
tyvrit usein tavanomaisiin arki-
piiiviin tilanteisiin, kuten televi
sion katseluun, puolison aikai-
semmin suorittamien kotit6i-
den tekemiseen jne. Varsin mo-
nille suurimpana ongelmana on
ollut nimenomaan tiettyjen piii-
vittdisten askareiden hoitumi-
nen, jotka olivat olleet piiiiasias-
sa kuolleen puolison vastuulla
(Lund et al. 1986, 318). Tiime
pitiiii paikkansa myds vanhem-
muuteen. Leski j outuu puolison
kuoltua olemaan lapsille sekii
isiinii ettii iiitinii. Tiillaisissa ti
lanteissa vastuunj akamisen me-
netys muistuttaa konkreettisesti
siita, ette on selvittava yksin, ei
vain tunteiden alueella, vaan
mytis kiiytiinndn kysymysten ja
velvollisuuksien hoitamisessa.
Yksiniiisyyteen ja sosiaaliseen
eristyneisyyteen vaikuttaa sel-
vdsti lesken ikii tai eliimiinvai-
he. Nuoremmat lesket tuntevat
useammin yksiniiisyyttti ja heil-
ld on enemmdn vaikeuksia so-
peutumisessa kuin iiikkiiiimmil-
lii leskillii (Lopata 1980, 105;
Lopata 1979, ll9; Bowling &
Cartwright 1982, 148-149). Yk-
siniiisyyden ja lesken iiin odot-
taisi korreloivan piiinvastaiseen
suuntaan, sillii yksiniiisyys yh-
distetiiiin mielikuvissa usein
vanhuuteen. Tutkimustulokset
murtavat perinteisen kuvan

perheyhteydestii eristyneistii
yksintiisistii vanhuksista trissii
muutostapahtumassa. Tutki-
musliihteet antavat pikemmin-
kin lohdullisen kiisityksen siitii,
ettii vanhat ihmiset ovat usein
olennainen osa perheenja ystii-
vien muodostamaa yhteisciii
(Dimond et al. 1987,603;gow-
ling & Cartwright 1982, 168).
Leskille, joilla ei eniiii ole lapsia
kotona, yksiniiisyys on my6s
fyysistii yksiniiisyyttii, usein en-
simmdistd kertaa eldmdssii.

Leskien avioituminen
Ekimiinmuutoksen, jonka les-
keksi jiiiinyt henkild, joutuu ko-
kemaan, tekee vaikeaksi erito-
ten se, ettd kyse on sosiaalisesti
merkittiiviin roolin pysyviistd
menetyksestd. Eriis tapa estiiii
huomattavat roolimuutokset
perheen sisiillii on avioitua uu-
delleen. Uuden avioliiton sol-
miminen on yleisempi sopeutu-
misstrategia mies- kuin naisles-
killii. Miesleskillii on luonnolli-
sesti paremmat mahdollisuudet
lciytiiii uusi puoliso johtuen
naisleskien suuresta enemmis-
tdst6. Erona mies- ja naisles-
kien avioituvuudessa on mycis
se, etta mieslesket avioituvat
paljon lyhyemmiin ajan kulues-
sa puolison kuolemasta kuin
naislesket (Lopata 1980, 107).

Ndmii havainnot pitiiviit paik-
kansa myds Eliiketurvakeskuk-
sen leskitutkimuksessa. Kaikis-
ta vuoden aikana leskeksi jiiii-
neistd miehistri noin joka kym-
menes oli solminut avioliiton
runsaan kolmen vuoden seu-
rannan aikana. \hstaavasti
naisleskistd uuteen avioliittoon
paatyneite of yksi sadasta les-
kestii. Avoliittojen huomioon
ottaminen tasoittaa jonkin ver-
ran mies- ja naisleskien viilistii
eroa uusissa parisuhteissa, mut-
ta ei suinkaan poista sitii. Tutki-
mus vahvisti samoin aikaisem-
pien tutkimusten havainnon sii-
ta, etta miesleskillii uudet par!
suhteet alkoivat keskimiiiirin
nopeammin kuin naisleskillii.
Miehet olivat avio- tai avoliitos-
sa useimmiten vuoden tai kah-
den kuluttua leskeksi jiiiimises-
t6, kun naisleskillii aikaa oli
kulunut kahdesta kolmeen
vuotta (Tuominen 1988,
159-l6l).
Luonnollisesti lesken ikii vai-
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kuttaa avioitumiseen. Mite
nuoremmasta ikiiluokasta oli
kyse, suhteessa sitii enemmdn
oli solmittu uusia avioliittoja.
Alle 4O-vuotiaista miesleskistii
periiti kaksi viidestii ja tiimiin
ikiiisistii naisleskistii j oka kym-
menes oli avioitunut uudelleen
(Tuominen 1988, 159-160).
Huollettavat lapset niiyttiisiviit
olevan este naisleskien, mutta ei
miesleskien uusille parisuhteil-
le. Avio- ja avoliitot olivat ylei-
sempiii lapsia huoltavien mies-
leskien keskuudessa, kun taas
naisleskillii uudet parisuhteet
olivat selvdsti yleisempiii yksi-
niiisten kuin lapsia huoltavien
leskien keskuudessa (ibid., 160).
Naisleskien avioituvuudesta on
saatu myds toisenlaisia havain-
toja. Lopatan mukaan se, ettt
naisleskellii oli huollettavia lap-
sia, ei nayttAnyt olevan este
avioliitolle, pikemminkin piiin-
vastoin (Lopata 1979, 16l).

Leskeksi jiiineiden
terveydentila
Suhteellisen vdhlin on kiinnitet-
ty huomiota siviilisiiiidyn ja sai-
rastavuuden vtilisiin suhteisiin,
vaikka ndiden viilillii vallinnee
selvii yhteys. Tiimii kiiy ilmi
muun muassa pohjoismaisesta
vertailututkimuksesta, jossa
verrattiin sairastavuuden vdes-
tdryhmittiiisiii eroja neiissii
maissa. Huonoin terveydentila
niiyttliisi olevan leskilliila eron-
neilla. joskin ikiivakiointi pie-
nentae huomattavasti siviilistiii-
tyryhmien sairastavuuden eroj a
(Karisto 1984, 136-139).

Samansuuntaisiin tuloksiin on
piiiidytty mycis muualla suorite-
tuissa tutkimuksissa. Laajoihin
kihdeaineistoihin perustuen on
osoitettu leskien sijoittuvan toi-
selle sijalle, kun eri indikaatto-
reilla on mitattu terveyteen liit-
tyvien ongelmien siviilisiiiity-
ryhmittiiistii esiintyvyyttii. En-
simmiiisen sijan saavat eron-
neet ja erossa asuvat henkil<it.
Naimisissa olevat henkilcit
niiyttiiisiviit olevan kaikkein
terveimpiii (Verbrugge 1979,
267, 281). Siviilisiiiityryhmien
vdlisten erojen on arveltu selit-
tyvlin paitsi avioliiton piiiitty-
misen aiheuttamasta stressaa-
vasta eliimiinmuutoksesta, eri
ryhmille ominaisista elSmiinta-
voista, jotka eronneilla ja mycis
leskillii voivat olla suurempi ris-
kitekija terveydelle kuin naimi-
sissa olevilla henkil6illii.

Leskeytymisen terveydellisiii
vaikutuksia on pyritty selvittii-
miiiin vertaamalla leskeksi jtiii-
neiden terveydentilaa vertailu-
ryhmiidn kuuluvien vastaavan
ikiiisten henkilOiden terveyteen.
Leskeksi jiiiineiden on muun
muassa todettu ilmoittavan
merkittiiviisti enemmdn hiljat-
tain saatuja tai pahentuneita
sairauksia, liiiikkeiden run-
saampaa kaytt6a ja heikom-
maksi arvioitua terveyttii yleen-
sii, vaikka ldiikiirissdkiiynneissii
j a sairaalapiiivissii leskeksi jiiii-
neet eiviit eronneet vertailuryh-
miistli (Thompson et al. 1984,
309, 313; ks. myds Bowling
1987, ll9).
Leskeytymiseen liittyviin psy-
kososiaalisen rasituksen tervey-
dellisiii vaikutuksia koskevista
tutkimuksista on toisaalta saa-
tu jonkin verran ristiriitaisia tu-
loksia. On esitetty myds sen
suuntaisia arvioita, ettii leskey-
tymisestii johtuvaa sairastavuu-
den lisiiiintymistd on ylikoros-
tettu (clayton 1982,407). Pad-
siiiintciisesti leskeksi jiiiimiseen
liittyvan psykososiaalisen rasi-
tuksen on kuitenkin tulkittu
vaikuttavan terveyteen haitalli-
sesti.

Leskien ylikuolleisuus
Samoin kuin sairastavuus mYcis

kuolleisuusluwt ovat suurem-
mat ei naimissa olevalla kuin
naimissa olevalla viiestdllii. Eri-
tvisen suuret ne ovat aiemmin
naimisissa olleilla eli eronneilla
ja leskillii (Verbrugge 1979,267,
282). Johtopiiiitdkset koskevat
luonnollisesti ikiivakioituja lu-
kuja. Myds Suomessa siviilisiizt-
dvitteinen kuolleisuusvaihtelu
oir selvii. Naimissa olevien
kuolleisuus on alhaisin ja les-
kien ja eronneiden korkein.
Nuorten leskien ylikuolleisuus
on merkittiivii (Koskenvuo &
Kaprio 1980, 130).

Leskillii kuolleisuusriski on to-
dettu huomattavan suureksi it-
semurhien ja alkoholiin liitty-
vien kuolemansyiden kohdalla.
Miesleskillii riski naimisissa
oleviin miehiin verrattuna on
yli kaksinkertainen. Naisleskil-
lii ero naimisissa oleviin naisiin
niihden ei ole kovinkaan suuri
(Valkonen 1982,156 158). Suu-
ri itsemurhakuolleisuus leskillii
ja eritoten miesleskillii naimisis-
sa oleviin miehiin verrattuna on
todettu mycis muissa maissa
(Balkwell 1981, 119).

Se, ettd leskeksi jiiiiminen vai
kuttaa kuolleisuutta kohotta-
vasti ja viel6 voimakkaammin
miehillA kuin naisilla, kiivi ilmi
muun muassa Ruotsissa suori-
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tetusta laajasta seurantatutki-
muksesta vuosina 1968-1978.
Esimerkiksi 70-74-vuotiaiden
naisleskien ikiiryhmiissii kuole-
vuus oli 22 prosenttia ja mies-
leskien 48 prosenttia suurem-
paa puolison kuolemaa seuran-
neiden kolmen ensimmiiisen
kuukauden aikana kuin vastaa-
van ikiiisillii naimisissa olevilla
naisilla ja miehillii. Seuranta
osoitti, ettd ylikuolevuutta
esiintyi tiimiinkin j[lkeen, mut-
ta ero naimisissa oleviin niihden
pieneni (Mellstrdm et al. 1982,
33). Samansuuntaisia havainto-
ja on tehty suomalaisessa seu-
ranta-aineistossa. Leskien yli-
kuolevuus on todettu huomat-
tavaksi ensimmdisten viikkojen
aikana, jonka jiilkeen riski voi-
makkaasti pienenee (Kosken-
vuo & Kaprio 1982,194).

Leskeksi jiiiiminen niiyttiiisi
olevan erityinen riskitekijii mie-
hille. Avioeliimiin on arveltu
olevan suojatekijiin nimen-
omaan miesten terveydelle (Ka-
risto 1984, 138; Bowling 1987,
l2l). Vaimon kuolemaan liitty-
vii psyykkinen rasitus yhdistet-
tynd tiimrin suojatekij iin poistu-
miseen saattaa miesten kesto-
kyvyn oletettavasti kovemmalle
koetukselle kuin naisten vastaa-
vassa tilanteessa.

Sukupuolia yhdistiiviit
ja erottavat piirteet
leskeksi jiiiimisessl
Leskitutkimuksille ominaisena
piirteenii on ollut se, ettii piiii-
huomio on kiinnitetty leskeksi
jiiiineiden naisten eliimiintilan-
teeseen. Viihemmiille huomiolle
ovat jiiiineet mieslesket. Tiimiin
on oletettu johtuvan siita, etta
erityisesti naisleskien tilanne on
niihty ongelmallisena (Lopata
1980, 96). Naiset ovat perintei-
sesti olleet riippuvaisia miehes-
tii ja miehen hankkimasta toi-
meentulosta, kun taas mies ei
ole ollut yhtii lailla sidoksissa
avioliittoon ja perheeseen. Tut-
kija piiiittyy helposti johtopiiii-
trikseen, ettd naisleskillii on
enemmdn ongelmia puolison
kuoltua kuin miesleskilliija hei-
tii on siitd syystd erityisesti tut-
kittava.

teiskunnan patriarkaalista har-
haa (Lopata 1980, 96). Miehillii
on oletettu olevan sopeutumis-
vaikeuksia enemmdn. He ovat
haavoittuvampia, koska vaimot
huolehtivat yleensii kotitdistii,
pitavat yhteyttii sukulaisiin, ys-
tiiviin jne. Vaimon kuolema
merkitsee miehelle usein sosiaa-
listen kontaktien heikkenemistii
ja erist5ytymistii. Sopeutumis-
vaikeudet niikyviit miehillii nai-
sia yleisemmin muun muassa
alkoholismina j a itsemurhina.

Yleisesti leskeyteen liittyy mo-
lemmilla sukupuolilla suurempi
kuolevuus, mutta riski on viel6
suurempi mies- kuin naisleskil-
lii. Stressiteoria yhdessii roolite-
orian kanssa niiyttiiisi tarjo-
avan mahdollisen selityksen
miesten ylikuolevuudelle (Bow-
ling 1987, 122). Avioliitto toimii
iktitinkuin suojamuurina stres-
sissii, tukijlirjestelmiinii suoja-
ten erityisesti miehiii lukuisilta
negatiivisilta terveyteen kohdis-
tuvilta vaikutuksilta. Tiimii
suojamuuri kompensoituu v6-
hemmdn todenniikciisesti mies-
Ieskien keskuudessa muilla so-
siaalisilla tukiverkoilla, koska
miesten tukiverkostot ovat hei-
kommat.
Ongelmalliseksi miesleskien ti-
lanne on niihty myds siitii syys-
ta, etta kodinhoitotehtiivistii
selviytyminen tuottaa heille vai-
keuksia. Tiimii vaatii erityistii
sopeutumista miesleskiltii, mut-
ta ei useinkaan naisleskiltii.
Mieslesket niiyttiiisiviit olevan
myris sosiaalisesti kaikkein eris-
tyneimpiii (Berardo 1970,
l3-14). Miesleskien yleisempi
yksiniiisyys j a vaikeudet kotitrii-
den tekemisessd tulivat esiin
mycis Eliiketurvakeskuksen tut-
kimuksessa. Apua siivouksessa,
pyykinpesussa, ruuanlaitossa
tarvittiin naisleskiii useammin
varsinkin iiikkiiiden miesten
keskuudessa. Mieslesket j outui-
vat naisia yleisemmin turvautu-
maan my6s ostettuihin palve-
luihin (Tuominen & Hyrkkii-
nen 1985, 167-172). Miesleskil-
ki on toisaalta paremmat talou-
delliset edellytykset eliimiinsii
uudelleen jiirjestiimiseen j a tar-
vitsemiensa palvelusten hank-
kimiseen. Painottaessaan talou-

keksi jiiiiminen on stressaavam-
paa nimenomaan naisille kuin
miehille (ks. Atchley 1975,178;
ks. myds Balkwell 1981, 120).

Puolisoiden roolit perheessiija tycieliimiiss[ ovat viime
vuosikymmenind ratkaisevasti
muuttuneet. Sidonnaisuudet
kotiin ja ansioty<ihOn eiviit eniiii
ole sukupuolia samalla tavalla
erottelevia kuin vielii pari kol-
me vuosikymmentd sitten. Joh-
topiiiitcistii siita, ettii leskeyteen
sopeutuminen olisi vaikeampaa
jommalle kummalle sukupuo-
lelle, ei voida yleistiien tehdii.
Joissakin tutkimuksissa on
pdin vastoin korostettu sitA, etta
mies- ja naisleskien viilillii on
sopeutumisessa enemmiinkin
yhtalaisyyksiii kuin eroja (Lund
et al. 1986,318-319).
Yhteisenii piirteenii leskeyteen
sopeutumisessa on luopumisen
pakko ja eliimiin uudelleen or-
ganisoiminen. Puolison kuole-
ma vaikuttaa perheen taloudel-
liseen asemaan ja murtaa va-
kiintuneen roolij aon perheessii.
Suhteet liiheisiin ja muihin ih-
misiin muuttuvat. Leskeksi jiiii-
minen merkitsee usein koko elii-
mdntavan muuttumista, mike
ei tapahdu hetkessii. Prosessi,
jonka kuluessa leski joutuu or-
ganisoimaan eldmdnsd uudel-
leen monella tasolla, saattaa
enimmilliiiin viedd vuosia.

Kirjallisuusluettelo saatavissa
tutkijalta.

EILA TUOMINEN, vrr
Eltiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
tutkijo

Tulkinta siitii, etta naisleskillii dellisten resurssien ensisijai-
olisi enemmdn ongelmia kuin suutta eldmdn uudelleen orga-
miesleskillii, on Lopatan mu- nisoimisessa Atchley tulikin sii-
kaan viiiirii ja se heijastaa yh- hen johtopiidtdkseen, ettii les-
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SAPATTIUAPAAI{ IDEA
muotoutui konkreettiseksi

esitykseksi
Ajatus sapattivapaasta nousi yleiseen keskusteluun muutama vuosi sitten. Sapat-
tivapaalla tarkoitetaan normaalia vuosilomaa pitempll vapaajaksoa, jonka
aikana ihminen voisi 'ladata akkuaan" parhaaksi katsomallaan tavalla. Epiimiiii-
rlinen utopia muuttui astetta konkreettisemmaksi uudistushankkeeksi, kun
tytiministeritin alaisuudessa toiminut sapattivapaatoimikunta jiitti kuluvan vuo-
den maaliskuussa mietinttinsl (Komiteanmietintti 1990:5).

Mietinntissl tarkastellaan perusteellisesti suomalaisen yhteiskunnan kehityspiir-
teitii erityisesti tytiaikapolitiikan nflktikulmasta. THm[n lisiiksi toimikunta esitteli
Suomessa ja muissa maissa saatuja kokemuksia sapattivapaan kaltaisista jlirjes-
telyistd. Selvitystytin perusteella toimikunta teki oman ehdotuksensa sapatti-
vapaan toteuttamiseksi.
Tytieliike-lehti esittelee kahdessa seuraavassa artikkelissa sapattivapaatoimikun-
nan tytit[. Ensimmflisessfl artikkelissa Ellketurvakeskuksen suunnitteluosaston
tiedottaja-tutkija Kimmo Norrm6n tarkastelee sapattivapaan ideaa ja toimikun-
nan esittlmiH perusteluita uudistukselle. Toisessa osassa erityistutkija Bo Lund-
qvist Eliiketurvakeskuksen tutkimusosastolta arvioi toimikunnan esitt[mll uu-
distusmallia.
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Sapattivap aa paluelee
erilaisia tauoitteita

Sapattivapaatoimikunta
hahmotteli joitakin ylei-
sil, koko yhteiskuntapoli-
tiikkaan vaikuttavia kehi-
tyspiirteitii. Yiime aikoina
on yhl useammin kysytty,
riittiiiikti maassamme tu-
levaisuudessa tytin tekijtii-
td. Tytivoiman tarjonta,joka oli poikkeukselli-
sen voimakasta vuosina
1970-1985, on muuttanut
luonnettaan viime vuosi-
na. 1980-luvun jHlkipuo-
liskolla ei tytivoiman
nettolisHystl tapahtunut
enII lainkaan. Jatkossa
tytiiklisen vlesttin kasvu
on vain vilhiistil, kunnes
se vuoden 2005 paikkeilla
kiiiintyy laskuun.

Tycivoiman kysynndn enna-
kointi on vielii vaikeampaa kuin
tarjonnan ennustaminen. Ta-
loudellisen kasvun tarkka en-
nustaminen puhumattakaan
sen ty<illisyysvaikutuksista - si-
siiltiiii paljon epiivarmuusteki-
jditii. Tulevaisuuden tycimark-
kinat sisiiltiiviit todenniik6isesti
sekri ammatillista ettii alueellis-
ta epetasapainoisuutta. Pitem-
mAlla tahtaimellii ty<ivoiman
niukkuus saattaa jopa haitata
talouden kasvua.

Keskimiilirriinen eliikeikii on
laskenut jatkuvasti, ja ainakin
suppeiden kyselytutkimusten
mukaan nyt ty0elamassii ole-
vien ihmisten toiveet osoittavat
eliikepaineiden olevan j atkossa-
kin melkoisia. Vaikka tycin mer-
kitys on yhii suuri, kasvaa va-
paa-aj an arvostus jatkuvasti.
Suomen ikddntyminen on kiis-
taton tosiasia suurten ikiiluok-
kien liihestyessii eliikeikiiii.
Suurella osalla tydmarkkinoil-
ta poistuvista on viihiiinen poh-
jakoulutus, kun taas ty6mark-

kinoille tulevat nuoret ovat
yleensd saaneet runsaasti kou-
lutusta. Mycis tiimii muokkaa
osaltaan talouden ja tuotannon
edellytyksiii. Kaiken kaikkiaan
talouden ja tycimarkkinoiden
kokonaiskehitys muodostuu
monesta osatekijist!i, joiden
tarkka ennustaminen on vai-
keaa.

Tytiaikamme
on lyhentynyt
Ty6voima- ja ajankaytt6tutki-
musten mukaan palkansaajien
vuosityOajat lyheniviit viime
vuosikymmenellii vuosittain
noin puoli prosenttia. Vuonna
I 984 muutettiin vuosilomalakia
siten, etta viihintiiiin vuoden
mittainen tydsuhde oikeutti 30
arkipiiiviin lomaan entisen 24
piiiviin sijasta. Vuorotycitii teke-
vien viikoittaista tyciaikaa ly-
hennettiin puolestaan vuonna
1980. Lisiiksi 40-tuntista ty<i-
viikkoa tekevien tyriaikaa on
lyhennetty ty<imarkkinajiirjes-
tcijen sopimuksilla. Niimii ns.
Pekkaspiiiviit ovat lisdnneet
paineita mycis alle 40 tuntia
viikossa tydskentelevien loma-
oikeuden lisiiiimiseen.

Mycis perhepoliittiset toimenpi-
teet ovat lyhentdneet ty<iaikoja.
Vanhempainrahakautta piden-
nettiin vuonna 1985, ja tdmiin
vuoden tulopoliittiseen koko-
naisratkaisuun sisiiltyi iiitiys- ja
vanhempainrahakauden piden-
nys. Tycisopimuslain muutta-
minen on tehnyt puolestaan
mahdolliseksi vanhempainlo-
man jatkamisen hoitovapaalla
lapsen kolmivuotispiiiviiiin
saakka.

Elekepolitiikka on sekin osal-
taan vaikuttanut elinikiiisen
tydajan lyhentymiseen. Vuonna
I 986 toteutettu varhaiseliikeuu-
distus toi eliikekokonaisuu-
teemme lisiiii yksilOllistii jous-
toa. Vuonna 1982 oli eliike-
etuuksiin lisiitty j o rintamavete-
raanien varhaiseliike.

Kun tarkastellaan tyriajan kehi-
tyspiirteitii, on my6s syyte ha-
vaita, etta iiukuvan tydajan laa-
jentuminen on lisiinnyt ihmis-
ten omia mahdollisuuksia sdri-
dellii aj ankiiyttdiiiin.

1990-luvun tytiaika-
politiikan vaatimukset
Sapattivapaatoimikunta arvioi,
ettii 1990-luvun tyoaikapolitii-
kalle voidaan asettaa seuraavia
vaatimuksia:
l) Sen on tuettava toimiala- ja
ammattirakenteen muutosta.
2) Taloudellisen integraation
mukanaan tuoma kilpailu edel-
lyttiiii avoimen sektorin kilpai-
luedellytysten ja tycivoiman tar-
peen huomioon ottamista.
3) Tydvoiman suhteellinen
niukkuus on ilmeinen ongelma.
4) Ty<ivoimapulasta huolimat-
ta tydtt0myys ja syrjiiytymis-
trendit ovat joillakin alueilla ja
aloilla edelleen ongelma.
5) Viiest0n ikiiiintyminen ei saa
johtaa passiiviseen yhteiskun-
taan, vaan piiiimtiiiriiksi on
otettava "aktiivinen yhteiskun-
ta", jossa tavoitteena on kansa-
laisten toimintakyvyn siiilyttii-
minen koko eliniiin ajan.
6) Talouden ja tuotannon
muutokset edellyttiiviit organi
saatioilta j ousta\,uutta.
7) Ihmiset vaativat tydajaltaan
yksil6llistii j oustoa.
8) Tyiiyhteis6jen on pystyttAve
ylliipitamaan henkilostcin ty<i-
kykya ja -motivaatiota.
9) Hoiva- ja hoitotydn tarve
kasvaa viiestdn ikd6ntymisen
mycitii. Hoivan jiirjestiiminen
ammattityonii vaatii lisiiiinty-
vdii tyripanostaja kaventaa ty6-
ajan lyhentimismahdollisuuk-
sia. Jos liihiyhteis<i ja omaiset
huolehtisivat hoivaty6stii, pitiii-
si ty<iaikoj a lyhentiiii.
Toimikunnan mielestd 1990
-luvulla harj oitettavan tydaika-
politiikan on vastattava sekd
yksil<illisiin tydajan joustovaa-
timuksiin etta yritysten tehok-
kaan tuotannon vaatimuksiin.

Niiiden tavoitteiden yhteenso-
vittaminen on tyciajan kehitta-
misen keskeinen kysymys.

Sapattivapaan
yleisiii piirteitii
Koska keskustelu sapattiva-
paasta on vielii suhteellisen uut-
ta, ei toimikunta halunnut ra-
joittaa ajatuksen kehittelye tiu-
koilla kiisitemiiiirityksillii. Se
katsoi kuitenkin, ettli vapaajdr-
jestelyn on katettava tietyt pe-
rusehdot, jotta voidaan puhua
sapattivapaasta. Toimikunnan
mukaan sapattivapaalle voi-
daan asettaa seuraavat ehdot:
l) Sapattivapaa on pitka va-
paa, pitempi kuin tavallinen
vuosiloma.
2) Sapattivapaa koskee ty6ssii-
kiiyviii eli se on vapaata ansio-
tycistii.
3) Sapattivapaan kdytcin on o1-
tava vapaaehtoista.
4) Jokainen saa vapaasti valita
sapattivapaan kiiytt6tarkoituk-
sen. Tlista huolimatta mikiiiin ei
saa estriii suosimasta yhteiskun-
tapoliittisesti mielekkiiitii va-
paan kdytt6tapoja, kuten esi-
merkiksi opiskelua ja kuntou-
tusta.
5) Sapattivapaan rahoitus ja
toimeentulon jiirjestiiminen ei-
viit edellytii yhtii tiettyii rahoi-
tusmallia, vaan asia voidaan
j iirjestee erilaisilla tavoilla.
Toimikunta lainasi sapattiva-
paan mriiiritelmiin Seppo Ahon
ja Heli Ilolan tutkimusraportis-
ta, (l) jossa sapattivapaa miiiiri-
teltiin tiivistetysti seuraavalla
tavalla:
"Sapattivapaa on tydeliimriiin
osallistuville tarkoitettu viihin-
tiiiin muutaman kuukauden pi-
tuinen vapaajakso, jonka kiiyt-
tdtarkoituksen sapatinpitAjA
saa valita itse."

(l) Aho, Seppo & Ilola, Heli:
Sapattivapaan esitutkimusra-
portti. Pohjois-Suomen tutki-
musloitos. Rovaniemi 1989.
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Sapattivapaan yleiset ten. suhteen se on neutraali. tycikeskeisempiii ratkaisuja

[iii"".i"iitur,i,itt..i L19.::^:":,^ll:.iiTi?"\:'::: I]ll"lk'inkertainen 
kansarais-

roimikunnan mielestd sapatti- :Y"JJ|,H "#ll"t'r1rflX-3' Iiifi par K K a'

vapaan. kaltainen- jiirjestelmii ,Liiiir.-Lliia se antaa tilaa
palvetisi hyvin erilaisi"^yll:i:- ;;-ii;. joitu ,.i tehdii perus- Sapattivapaastakunnan ja yksil_diden tarpeita. r.;llir;;;i; f..rrun iui't"t ri I"11
Sapattivapaa lisdisi yksrttarlgn elamiissddn - ennen eliikeikiiii." "'tuja kokemuksia
kansalaist^en mahdolhsuuksra Sapattivapaa on parhaillaan
piiattaa itse omien tarpeidensa keskustelun kohteena Suomen
inukaisesti vapaa-aikansa kiiy- Sanattivanaa tvtivoima- lisiiksi mytis monessa muussa

fif; T,"IJ,',l;lJ,f ;:lil'H; ix [::tiJ'fr iitttk;;' 
* 

ffi 3"'? J,x! 
*?:?."Jii3l;

kaan ihmisen tydaii<aa tarkas- va[neena Australiassa -on 
jo l95OJuvun

tellaan liipi koko elamtinkaa- Sapattivapaalla on mycis. ty6- puoliv2ilistii liihtien sovellettu
ren. voima- ja koulutuspoliittisia ta- kdytiintdcin osassa julkista sek-

Sapattivapaarq .vopi gy,lL" I;;|.:lH""t'ff1"#XftX *'#l Hli,fi;,"ilYflflllflltJ.X??fr
perheen.ja liihiyhteistin.tarpei- ;;;;;iliil. itta lt-ir"t us_ liittovaltion lainsiiiidiinncillii,
den mukaan; esimerkkind ,t"gi il;Gffi"i'mr..iir" ,"ri"'am- jota osavaltiot ovat voineet tiis-
mikunta mainitsee "qi* ii-k- ffi;;i;. T"ilikunnan mukaan h."tu. Vupuun kesto on yleen-
kiiiden vanhempien hoitamsen ;"*til";;;; aiheuttamat si- sa t j viio15u,';on[u voi taaaaja auttamisen. S.apattivap"? 9i i"d;;;i;fffiW otirirut orsa- iokot0 tai l5iuoden palvelun
soveltuisi.niinkiiiin lapsipTl^.]- ';-r;itii;i;ru"irt."ivti&i jatkd Ensisijaisesti vapaan
den tarpeisiin, sillii pienten ll- iiiJi" fiJi,ii&-d.n karinalta "ottamisesta padttaa tytintbr.ilaten vanhempien- tyoaikat VtV- .i'"d.t"ir.,'rti[[u. itr..

itiriestelmiit. Sapattivapaa tar- Toimikunta arvioi, ett6 sapatti- Ruotsissa on vuodesta 19'77
jodiri r., sijaan'myris hpsetto- vapaa v.oisi parhaassa tapauk- liihtien ollut mahdollisuus siiiis-
mitte maird6llisuuden piiaa pit- ses-sa edistiiiikahta ndenniiisesti taa viides lomaviikko viiden
kiin vapaajakson variinaisesta erilaista tavoitetta, nimitUiin vuoden.ajan. Tiillii tavalla on
ty6sta. helpottaa tycivoimapulaa ja voinutviidentendvuonnasaada

Sapattivapaan etuna niihdiiiin ;*l'3il"yillll*ll'l;,-Yl;lg'l :H3filffiil%;*1"*ll1*
mvcis se, ettii se on tutu*1l3l]_- riippriiirlitayttin tuii""desta edellyttenyt, ettii tydntekijii on
symvksen *!t99n. suhteellisen i;i5t";ii;;i;tavasta. ru-in ty'<inantajan palveluk-
neutraali. Tiimd koskee sekd
irr."Jr"it"riiii.iivtti.itt*r: My<is aikuiskoulutushyvin laa- ressa'

taluokkien viilistii taia-arvoa. jasiiymmiirrettyniisaisisapatti- Suomessakin on joko lainsiiii-

Mietinncissii esitettiin .),"I:"rii; f3,""t#il;,t?,.tJl't'JiJ*ii#- i3,*,:;l"r1l' 
til:,'Ih}"lilH:fii]

sen .selvitytsen laskelmri, :Ii ;; il;;ilffi;" pJ;;i;i ii- Iyr,miriioLeus iapaase".,, jon-
lvciajan lvhentiimismr:1?i'l_1. ffi;;iiffiil;;-irlikfifi j;;;- -[ott 

;ite on yreedsa kouluiuk-
Laskennallisesti seuraava, .l{- i*""ti;;'y",1ffi;,d t'oitiiir."n- rJri".". opetiajankoulutuslakihentdmistavat vastaavat tot- lun-[uii",ii"p"tii""p"", "i- liii"rttiuJir.tiolttuuopettajatsiaan: ;;:-^"::::;..1-1-l-:-i-i;: :^ :,.;:;;;;;'^;- .,;J..- r,i,,,r,
ii-in,,,ttru piiiviissii [3[?,1?X?lj;'fli,ffi1'Ji],T Jfi ;:?iil|xfr1ilt1"0"1lol?]'g:lI tunti viikossa
I lomaviikko vuodessa syytii tukea erityisesti. kestdvdn jatko-opiskelujakson.

vapaivuosi kerran 4O-vuorisen Mietinnrissd j"'.1.f.'l:liiil Tl":: 3lf$,ilHll"ll'*'r'#,'y:llltydhistorian aikana. sapattivapaal^,.{ll.yLt^,:^}g t"il;";layiyttya, [,rnn.i henki-
roimikunnan mieresta qlpatti- llJl^f:i:ifiilxl,,:?lilili; iti'iavttaa ss uuouu
vapaan psykologinen hycity oli- i;;;tr;;;["p"][tu-uiuiut Oy yleisradio Ab:n ohjelma-
si ilmeisen suuri' seen siniinsd; ;;iit ,i iimoi, tyrintekijriita ja sanomaiehtien
Toimikunta tiivistiiii sapattiva- ettii kansalaispalkka ei sovellu toimittajia koskevat tydehtoso-
paan yleiset hyvinvointipea- toteuttamiskelp.oiseksi malliksi pimukset tarj.oavat. .mahdolli-
maa.et-seuraavaila tavalla: sapattivapaajiirjestelmiiii kehi- suuden vapaajaksoihin. YLE:n
"Kokonaisuutena katsoen sa- teftiiessd.- Toimikunnan mu- pitkiiiin palvelleilla ohjelma-
pattivapaaedistiiiiselviistijoita- kaan sapattivapaan toteuttami- tycintekijdillii vapaan tarkoitus
tin tryvinvointipiiiimiiiiriii, tois- nen edallyttaa hallitumpia ja liittyy tycivireyden ja ammatti-
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taidon ylliipitoon. Sanomaleh-
den toimittajien loman kiiyttti-
tarkoitusta ei sen sijaan ole
mearitelty, vaan se on vapaa-
harkintaisesti kiiytettiivissii.

Sapattivapaalla
sosiaalinen tilaus
Toimikunnan mukaan sapatti-
vapaa palvelisi erityisesti yli 40-
vuotiaiden ty<intekijOiden tyci-
kyvyn ja ammattitaidon siiily-
mistii. Tiimiin vuoksi mietin-
n6ssd painotetaan. ettA sapatti-
vapaan my6nteisten vaikutus-
ten saamiseksi uudistuksella on
kiire. Sodan jiilkeen syntyneet
suuret ikiiluokat ovat jo yli 40-
vuotiaita.
Toimikunta uskoi, ettii sapatti-
vapaan kaltaisella jtirjestelyllii
on sosiaalinen tilaus pyrittiiessii
aktiiviseen yhteiskuntaan. Ak-
tiivisella yhteiskunnalla tarkoi-
tetaan OECD:n piirissii hah-
motettua ideaalitilaa, jossa kan-
salaisten toimintakyky pyritiiiin
siiilyttiimiiiin korkeana liipi ko-
ko eliimiin. Toimikunnan mu-
kaan sapattivapaa on mahdol-
lista kiiynnistdii tavalla, joka ei
lisiiisi merkittiiviisti kansan- tai
yritystaloudellisia kustannuk-
sia eikii loisi uutta tulonsiirto-
jiirjestelmiiii.

KIMMO
NORRMEN, r,r,<
Eliiketurvakeskuksen
suunnitteluosaston
tiedottaialutkija



Sapattivapaatoimikunnan ehdotukset:
monen palasen ltiyhfl kokonaisuus

Toimikunta ei esittiinyt yhte-
ndistd sapattivapaajiirj6steimiiii
kaikille tydssiikiiyville, vaan etsi
mahdollisuuksia luoda pienin
muutoksin edellytyksiii sapatti-
vapaiden yleistymiselle liihitule-
vaisuudessa. Jiiyktit tydaikarat-
kaisut eiviit vastaa ihmisten eri
eliimdnvaiheissa huomattavasti
vaihtelevia yksil6llisiii tarpeita.
Samoin tydaikajiirjestelyjen
tarve vaihtelee eri yrityksissii ja
erilaisissa taloudellisissa tilan-
teissa. Nriin ollen sapattivapaan
toteutusmuotojen tulee olla eri-
laiset, jotta vapaat mahdolli-
simman hyvin soveltuisivat se-
ka tyontekijdiden ertii tyonan-
tajien tydajan joustotarpeisiin.
Nopeita ratkaisuja edellyttiiii
myds tarve ehtiii vaikuttamaan
suurten ikiiluokkien tvciuraan
ja eliikkeellesiirtymiseen.

Palkattoman Yapaan
laajentaminen
Palkattoman vapaan perusteet
on yleensii lainsriiidiinncissd
miiiritelty melko tarkasti ja ne
liittyviit vuosilomiin, tydkyvyt-
tdmyyteen. lapsen saamiseen,
opiskeluun tai asevelvollisuu-
teen. Muulla perusteella va-
paan saaminen riippuu yleensii
tydnantajan harkinnasta.
Sapattivapaan tarkoitusperiii
aj atellen voitaisiin toimikunnan
mielestii lisiitli tydntekijiin oi-
keutta saada palkatonta vapaa-
ta. Oikeuksia voitaisiin laajen-
taa asettamalla vapaan kiiytt<i-
tarkoitukselle nykyisen opinto-
vapaan tavoin ehtoja: esimer-
kiksi viljentiimillii opiskelulle
asetettuj a edellytyksiti nykyisen
kdytrinn6n joustavuus lisiiiin-
tyisi. Toinen mahdollisuus olisi
kiiyttcitarkoitukseltaan raj oitta-
maton sapattivapaa. jos esimer-
kiksi tietyt tyosuhteen kestoon
tai tyontekijiin ikiiiin liittyviit
edellytykset tiiyttyisiviit. Va-
paan toistumistiheyttii j a kestoa
voitaisiin mycis rajoittaa. Ny-
kyisen opintovapaan tavoin
tycinantajalla voisi olla oikeus
tietyissii rajoissa vaikuttaa va-
paan ajankohtaan.

Palkattoman vapaan mahdolli-
suus joustavoittaisi tyciuraa eri-
tyisesti niillii, joilla on taloudel-
liset mahdollisuudet vapaan pi-
tiimiseen. On mycis ajateltavis-
sa, etti se lisiiisi tydvoiman liik-
kuvuutta mahdollistaessaan
tydkokeilut ja taatessaan ty6n-
tekijiin oikeuden palata enti-
seen tycihdnsii. Tydnantajan
kannalta sijaisjiirjestelyjen tarve
aiheuttaisi j onkin verran vzililli-
siii kustannuksia. Kaikkiaan
palkattoman vapaan oikeuden
laajentaminen nykyisestiiiin oli-
si yksi luontevaja kustannuksil-
taan edullinen tapajArjestea sa-
pattivapaamahd ollisu us.

Vuosiloman ja
muiden vapaiden
silIstlminen
Vuosilomasdiinndkset edellyt-
tdvdt vuosiloman pidettiivdksi
lomakautena eli seuraavan vuo-
den huhtikuun loppuun men-
ness6. Tycintekijille ei ole lakiin
tai sopimuksiin perustuvaa oi-
keutta siiiistiiii vuosilomaansa.
Vuoden 1990 talous-ja tulopo-
liittisessa kokonaisratkaisussa
ehdotettu ja kuluvan vuoden
huhtikuussa asetettu vuosilo-
makomitea kdsittelee vuosilo-
masddnncisten kehittemiste
mm. sapattivapaan kannalta.

Toimikunnan kiisityksen mu-
kaan loman siiiistiimisen toteu-
tus ia rahoitus olisi Suomessa-
kin luotavissa ilman suuria lain-
siiiid6ntcimuutoksia ja viihiiisin
taloudellisin vaikutuksin. On-
gelmana on siiiistettyjen loma-
oikeuksien sdilyminen tydpaik-
kaa vaihdettaessa. Jos halutaan
luoda jiirjestelmii, joka kohtelisi
tycipaikkaa vaihtavia samoin
kuin yhden tycinantajan palve-
luksessa pysyvili, tulisi nykyistii
jiirjestelmaa joiltakin osin
muuttaa.
Vuosiloman siilstdoikeus loisi
asteittain sapattivapaan tyyppi-
sen jiirjestelyn pienentdmdttd
ty6historian aikaista tydss6olo-
aikaa. Vapaan kiyttcitarkoitus
olisi rajoittamaton eikd se vaa-
tisi uusia rahoitusjiirjestelyjii.
Jiirjestelmii mycis j oustavoittai-
si nykyisin varsin jiiykiiksi koet-
tua vuosilomien kayttda ja va-
hentiiisi lomien ruuhkautumis-
ta huhtikuun lopulle.

Palkasta slHstiminen
Palkattoman vapaaoikeuden
laajentaminen luo tarpeita jlir-
jestdii vapaan rahoitus muulla-
kin tavoin kuin vapaaehtoisella
etuketeis- tai jelkiketeissiiiistii-
misellii. Yksi helposti toteutet-
tava rahoitusmuoto olisi loma-
rahan (lomaltapaluurahan)
siiiistdminen. Erona lomarahan
normaaliin vapaaehtoiseen
siiiistiimiseen olisi, etta saestetty
osuus maksettaisiin vasta va-
paan pitiimisajankohtana ja tu-
lisi siten verotetuksi vasta sil-
loin. Sanomalehdentoimitta-jien tydehtosopimuksessa on
nykyisin vapaaehtoinen mah-
dollisuus tiimdntyyppiseen
sriiistiimiseen.

Erilaiset eliike- ja sdristrivakuu-
tusjiirjestelyt ovat mahdollisiajo nyt palkattomien vapaiden
rahoittamisessa. Niiden kytke-minen sapattivapaajiirjestel-
miiiin edellyttdnee verotussddn-
ncisten yhdenmukaistamista. Il-
meisesti vapaiden kiiytcin laaje-
neminen toisi markkinoille uu-
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sia tuotteita, joilla vakuutus-
muotoinen rahoitus olisi jZirjes-
tettdvissii.

Vanhuuselikkeen
ennaltaklyttti
Runsaasti julkisuutta on saanut
osakseen toimikunnan kiisitte-
lemd mahdollisuus rahoittaa
sapattivapaa kiiyttiimiillii osa
vanhuuseliikeoikeudesta en-
nakkoon. Periaatteena olisi, et-
tit tietyillii edellytyksillti sapatti-
vapaalla oleva saisi palkkaansa
suhteutetun korvauksen ty6ela-
kelaitoksen maksamana tulo-
na, joka alentaisi tulevan e16k-
keen mdiirdii. Alennus lasket-
taisiin siten, etta se vakuutus-
matemaattisesti vastaisi ennal-
takayt0n kustannuksia. Jiirjes-
telmii varhentaisi eliikelaitosten
kustannuksia eli alkuaikoina
kustannukset kasvaisivat ja tu-
levaisuudessa vastaavasti aleni-
sivat.

Eliikejiirjestelmiin kytkemistii
sapattivapaan rahoitukseen toi-
mikunta perustelee toisaalta
hallinnollisilla syillii ja toisaalta
sapattivapaan mycinteisillli vai-
kutuksilla tycissd pysymiseen.
Olemassaolevista j iirjestelmistii
tydeliikejiirjestelmiillii on kiel-
tiimiittii parhaat edellytykset
sapattivapaiden rekisterciintiin
ja hallintoon varsinkin, jos
rahoituksella olisi kytkentii tu-
levaan eldkeoikeuteen. Edelly-
tyksend olisi kuitenkin se, ettii
vapaajaksot ovat suhteellisen
pitkiii, todellisia vapaita, eivdt-
kd vain vuosilomien pidennyk-
s1a.

Eliikkeen ennaltakiiyttciti ei pi-
dii niihdii sapattivapaan ensisi-
jaisena rahoitusmuotona. Toi-
mikunnan laskelmissa korvaus-
taso olisi 30 7o saanndllisestii
palkkatulosta, mikd pitkissii
vapaissa useimmiten edellyttiiii
muitakin rahoitusjirjestelyjii.
Luontevinta olisikin, ett;i eldke-
turva kytkettiiisiin sapattiva-
paan rahoittamiseen vain sil-

Ioin, kun vapaa kiiytetddn am-
mattitaidon lisririmiseen ja ty<i-
kyvyn sliilymiseen. Mahdolli-
suudet kytkeii sapattivapaa el6-
kejiirjestelmiiiin liittyviit my6s
Eliikekomitea 90:n tehteve-
alueeseen.

Aikuisopintotuki
ja kuntoutusjflrjestelmil
Opintovapaan suhteen toimi-
kunnan ehdotukset rajoittuivat
yleisiin toivomuksiin, ettii opin-
tovapaan ehtoja olisi vtiljennet-
tiivii, opintorahan tasoa nostet-
tava ja mahdollisesti mycis
tydnantajien lisiittiivii tukeaan.
Tiill<iin opintovapaata voitai-
siin nykyistii paremmin kiiyttiiii
myris sapattivapaan tarkoituk-
sia vastaavasti.

Sapattivapaa ei ole tarkoitettu
sairaslomaksi - ei sairastami
seen eikri sairastuneen kuntou-
tukseen. Sen sijaan yhtend ta-
voitteena on tycin aiheuttaman
tai ty6ssii pahenevan rasittunei-
suuden ehkiiisy. Niinpii toimi-
kunnan mielestii kuntoutustu-
kea tulisi suunnata varhaiskun-
toutukseen ja kuntoutuspalve-
lujen kehittiimiseen, jolloin sa-
pattivapaata voitaisiin kiiyttiiZi
tydkyvyn ja hyvinvoinnin lisiiii-
miseen. Myds kuntoutusjiirjes-
telmien etujen saatavuutta sa-
pattivapaan kiiyttiijille tulisi li-
sdtii.

Sapattivapaan
rahoitusperiaatteet
Toimikunnan mielestii ei ole
perusteltua kehitellii yhteniiistii,
kollektiivisesti kustannettua sa-
pattivapaan rahoitusjiirjestel-
miiii. Se saattaisi muodostua
kalliiksi, sitovaksi, ioustamat-
tomaksi sekd tulonjakovaiku-
tuksiltaan eprioikeudenmukai-
seksi. Keskeisend vapaan rahoi-
tusperiaatteena tulisikin olla,
ette vapaasta hydtyja errsisijai-
sesti maksaa kustannukset. Lo-
mailuun kiiytetyn sapattiva-

paan maksaisi kiiyttiijit itse.
Hydtyjiii voivat kiiyttiij iin lisiik-
si olla yhteiskunta tai tycinanta-
ja, jotka voisivat osallistua kus-
tannuksiin silloin, kun sapatti-
vapaa kiiytetiiiin esimerkiksi
kuntoutukseen, koulutukseen
tai ammattitaidon ylliipitiimi-
seen.

Toimikunnan kasittelemat sa-
pattivapaan toteuttamisvaihto-
ehdot merkitsisivdt useilta osin
rinnakkaisia sapattivapaan ra-
hoitusj iirjestelyj ii. Toimikunta
ei kuitenkaan asettanut eri to-
teuttamisvaihtoehtoj a j a rahoi-
tusj arjestelyj a etusij aj iirjestyk-
seen. Tycintekijd itse vastaisi ra-
hoituksesta silloin, kun sapatti-
vapaa j iirjestetdln laajentamal-
la palkatonta tydnteon keskey-
tysmahdollisuutta, siidstiimiillii
vuosilomaa kiiytettiiviiksi pi-
tempiinii yhteniiisenii jaksona
tai sdiistiimiillii rahoitus va-
paaehtoisesti palkasta, lomara-
hasta tai vakuutuksen muodos-
sa. Periaatteessa itse rahoitettu
olisi myds mahdollisuus kiiyt-
tiiii tycieliikettii ennakkoon sa-
pattivapaalla, koska tuleva elii-
ke olisi silloin vastaavasti pie-
nempi. Itse rahoitettua sapatti-
vapaata olisi jiirkeviiii tukea ve-
rotuksellisesti siten, ettii tdhdn
tarkoitukseen siiiistetty palkan
osuus tulee verotettavaksi vasta
sapattivapaan pitiimisvuonna.
Itserahoitettua sapattivapaata
voitaisiin teydentaa aikuisopin-
totuen ja kuntoutusjdrjestel-
mdn avulla silloin. kun sapatti-
vapaa kiiytet66n aikuiskoulu-
tukseen ja kuntoutukseen.

Toteuttamis-
mahdollisuudet
Rahoitusmuodoista selvimmin
toteuttamiskelpoisia ovat enna-
kolta rahoitetut saastamismuo-
dot. Niiistii vuosilomien sddstd-
mismahdollisuus olisi ilmeisesti
teknisesti helpoimmin toteutet-
tavissa. Suuria esteita ei myds-
kdiin liene palkattoman vapaa-
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oikeuden laajentamisen tiellii.
Sitd vastoin esimerkiksi eliik-
keen ennaltakAyttd sapattiva-
paan rahoitusmuotona olisi jal-
kikiiteissiiiistdmistd, joka mak-
settaisiin takaisin vasta eldkeai-
kana. joka useimmilla sapatti-
vapaan kiiyttiijiillii on niikdpii-
rissii l0 25 vuoden kuluttua.
Rajoittamaton oikeus ennak-
koeldkkeen saamiseen saattaisi
j ohtaa sapattivapaan tarkoitus-
taan vastaamattomaan kiiyt-
t66n. Ennakkoeldkkeen ei tuli-
sikaan olla sapattivapaan ensi-
sijaisena rahoitusmuotona mis-
sd6n tilanteessa. Se olisi kytket-
tiivi muihin rahoitusj iirjestelyi-
hin, jotka tukisivat sapattiva-
paan kiiyttriii ammattitaidon
Iisddmiseen ja tydkyvyn siiily-
mlseen.

Toimikunnan mietinn6ssd ko-
rostetaan liihes yksinomaan sa-
pattivapaan mycinteisiii tyOvoi-
mavaikutuksia. Pitkiin ajan ku-
luessa se varmasti lisliiikin tyti-
motivaatiota ja tydssii pysymis-
tii. Itsestddn selviiii ei kuiten-
kaan ole, etta sapattivapaan
kliytt<i ja siitii saatavat myrintei-
set vaikutukset kohdistuvat nii-
hin tydntekijiiryhmiin. joissa
tarpeet olisivat suurimmat. Tdl-
td kannalta useiden erilaisten
sapattivapaamuotojen olemas-
saolo yhdistettynd koulutuk-
seen ja kuntoutukseen saattaa
tavoittaa halutut kohderyhmiit
yhteniiistii keskitettyii jiirjestel-
maa paremmln.

Vapaiden kdytdnnrin toteutta-
misen kannalta ongelmaksi voi
muodostua se, ette lyhyellii ai-
kaviilill2i sapattivapaat vdhen-
tiiviit tycivoiman tarjontaa. Sa-
pattivapaiden kiiyt6n runsas
yleistyminen voimakkaan ta-
loudellisen kasvun.j a tycivoima-
pulan vallitessa syventriisi ty6-
voimaongelmia. Tiiltti kannalta
toimikunnan valitsema erilais-
ten vapaamahdollisuuksien as-
teittainen laajentaminen on il-
meisesti mycis jiirkevin etene-
mistapa.

42



II

TYOSUHTEEil
YHDEiIJAKSOISUUS KOI{KURSSISSA

K^un yritys joutuu kon-
kurssiin, saattaa sen toi-
mintaa ryhtyii jatkamaan
toinen yritys. Silloin tulee
pohdittavaksi kysymys
siitii, jatkuvatko konkurs-
siyrityksestfl uuteen yri-
tykseen siirtyvien tytinte-
kijtiiden tytisuhteet yh-
denjaksoisina.

Tyontekijiiin eldkelaissa (TEL) Jos tydsuhteet katsotaan yh-
on eritvissfr fr nnris tyosr_rhteiden clenjaksoisiksi ja aikaisemrnan
jatkumisesta yhdenjaksoisina yrittajAn vakuutus peattyy kes-
yrityksen omistajanvaihdosti- ken kalenterikuukauden, aikai-
lanteissa. TEL 2 $:n I momen- semman yrittiijiin on suoritetta-
tin mukaan "tyrisuhteen iilk66n va vakuutusmaksu toiminnan
katsottako keskeytyneen yri- lopettamiskuukauden loppuun
tyksen omistajan tai haltijan (VAKO 609218812583). Nain
vaihtumisen johdosta". Yrityk- vakuutusmaksua saattaa tulla
sen omistajanvaihdokseen kon- maksettavaksi vajaalta kalente-
kurssin yhteydessii sovelletaan rikuukaudeltatoiminnanlopet-
samoja periaatteita kuin yrityk- tamisen jiilkeenkin. Aikaisempi
sen omistajanvaihdokseen ja uusi yrittiijii voivat kuitenkin
muutoinkin. sopia myds muusta menette-
TEL 2 g:n I momenttia tulkit- lyste'
taessa on otettava huomioon Muun tycioikeudellisen lains66-
trimiin sddnnriksen tarkoitus. diinndn soveltamisessa omak-
Sen mukaan tyrintekijin eliike- sutut tulkintakannanotot voi-
oikeuden ja eliikkeen mriiiriin daan ottaa huomioon mycis
tulisi olla samanlainen, kuin jos TEL 2 $:n l. momentin erityis-
omistajanvaihdosta ei olisikaan siiiinndstd sovellettaessa (Tyri-
tapahtunut. Tiillaista tulkintaa sopimusl 7 $:n 2. momentin
puoltaa myris se, ettA TEL 2 $:n liikkeen luovutusta ja Vuosi-
l. momentin sdiinnriksen malli- lomal 6 $:n yrityksen omista-
na on ollut vuosilomalain 6 $:n jan tai haltijan vaihdosta koske-
siiiinnds, jonka tarkoituksena vat sdlinncikset). TEl-tyiisuh-
on ollut varmistaa ty<intekijiin teen katsomisessa yhdenjaksoi-
oikeus vuosilomaan yrityksen seksi voi kuitenkin olla kysy-
omistajanvaihdoksesta huoli- mys taloudellisesti merkittii-matta. vdmmin ja pitkiiaikaisemmin
Kun rEL 2 g:n l. momentti :,?:*:iiy:1?..1?li*?^g'^""*
siiiidettiin uuo"nna 1963, eliike- sllomalaln soveltamlsessa'
lain piiriin pririsemiseen vaadit- _ .-
tavaiycisuhteen viihimmriiskes- Tytinantajan ja
toaika (odolusaika) oli kuusi tytintekijiin sopimuksen
kuukautta. Odotusajan pituu- mglkglys
desta johtuen tydsuhteen vh- , ^^ 

- 
...-'_ ^_.^,a"nji*ois,r,,a.l6- 

- -;1i""' 
',i,iii l::. 

tl::,11'^1j" ja tvcinte.kijiit
,n.i[tty, tvont.lt; tiia., ;;:,"J31..:^",p].?:t^t: . 

etta .tvdsuhteet
nalta. Koska odotusaika on'ii- jatkuvat, ytrdenjaksoisina omis-
[yi't, trrruua; tii;,*;'ii i3,1"11.'"1I9 : ||"tu huolimatt a,

ty<isuhteen yr,a.riuiroir;;i# Il::Lll::l tulisi katsoa vhden-
li eniiii yleehsii 

"rL 
tvtirr.tila, ]:.\::l*ti mvcis TEL:a sovel-

eliiketurvan kannalia ko-'n- lettaessa'

kaan suurta merkitystii. Jos yrityksen omistajanvaih-
Mydskiiiin tycinantajan erate- 93sjil.?.xt-lessa 

ei ole sovittu mi-
,uitrun kannalta ty6;rh;;; ::.?.1jll"ll:iden vhdenjaksoi-
yr,a. nl ir.*ir.r.ii rul*iii,;x; '^:Y,*113:. .3]i. -ha-rk 

ittavaks i,

i,.iivti", ,-iri":"rr"tiil;r,;: lry^II:ry{' fql 2 $:n l'
lanteissa ei ole suurta #;ii* momentissa tarkoitetusta. yri-
ti. AL"ir.-fi viiiia;a'.r^;i; 1l$:.1*?llLstajan tai haltijan
tuussa vakuutus at<suista va'htumlsesta'
omalta toiminta-ajaltaan, ja Ty<inantaja ja tyrintekijAt ovat
uuden yritiijen vastuu alkaa voineet sopia, etta tydsuhteet
vasta, kun luovutus ontapahtu- eiviit jatku yhdenjaksoisina,nut. vaan tycintekijiit otetaan uuden

yrityksen palvelukseen uusina
trrrintelriiAinl rrrrcin ehrlnin
Tiillciinkin tulee harkittavaksi,
onko kysymys TEL 2 $:n l.
momentissa tarkoitetusta yri-
tyksen omistajan tai haltijan
vaihtumisesta ja yhdenjaksoi-
sista TEL+ycisuhteista.
Kahdessa viimeksi mainitussa
tilanteessa on tydsuhteiden yh-
denjaksoisuutta harkittaessa
otettava huomioon, mikii mer-
kitys yhdenjaksoisuudella on
tydntekijdiden elaketurvaan
o mist aj anv ai hdo s he t ke llci. J os
tydsuhteen ehdot ovat olennai-
sesti muuttuneet omistajan-
vaihdoksen yhteydessii, ei kysy-
myksessii ole yhdenjaksoinen
TEl-tydsuhde. Ratkaisun tulisi
periaatteessa olla tycinantajan
kaikkien tydntekijdiden koh-
dalla sama. Ratkaisua ei tulisi
mycihemmin, esimerkiksi eldke-
tapahtuman yhteydessii, ottaa
uudelleen harkittavaksi.

Mitii on
yrityksen omistajan ja
haltijan vaihtuminen?
Yrityksen omistajanvaihdok-
sesta on kysymys ainakin, jos
luovutuksen kohteena ovat vri-
tyksen

toimitilat tai niiti koskeva
vuokraoikeus,
vaihto-omaisuus (varasto) ja

- kiiyttdomaisuus (koneet, ka-
lusto, laitteet).

Oikeusktiytiinncissd ja -kirjalli-
suudessa kiiydyn keskustelun
perusteella j oudutaan kiinnittii-
miiiin huomiota ainakin kol-
meen seikkaan:

luovutuksen kohde,
- toiminnan jatkuvuus ja

luovuttajan ja luovutuksen
saajan veilinen suhde.

Luovutuksen kohde
Jotta yrityksen omistajan vaih-
doksesta olisi kysymys, teytyy
luovutuksen kohteena olla jon-
kinlainen toiminnallinen koko-
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naisuus, yritys. Luovutettaessa
samalla kertaa rakennuksia
(tai vuokrasopimukseen perus-
tuvia hallintaoikeuksia), tava-
ravarastoja, kalustoa, koneitaja laitteita, asiakasluetteloita,
goodwillia, toiminimi jne., on
selviiii, ettii tiimd vaatimus tdyt-
tyy.
My<is yrityksen osan omistajan
tai haltijan vaihtumiseen sovel-
letaan TEL 2 $:n I. momenttia.
Edellytyksend on kuitenkin, et-
tii yrityksen osan omistajan tai
haltijan vaihtuessa uudelle yrit-
tiijiille siirtyy selked kokonai-
suus (tehdas, tuotantolinja).
Tdllaisessa tilanteessa on suori-
tettava asiakokonaisuuden ar-
vostelu ja harkittava, onko ky-
symyksessd ollut toimivan ja
itsendisen liiketoiminnan siirta-
minen.
Tycineuvosto on pitdnyt suh-
teellisen viihiiistenkin kokonai-
suuksien luovutuksia yrityksen
osan omistajanvaihdoksina,
esimerkiksi kahden, tiettyii lin-
jaa liikenndivien linja-autojen
luovutusta, kun samalla sovit-
tiin liikenneluvan hankkimises-
ta uudelle yrittiijiille ja kun kul-
jettajat jatkoivat valittOmasti
entiste tydtiilin uuden omista-
jan palveluksessa (TN I 122).

Tycineuvosto on lausunnossaan
@7188 KKO 1989:78) katso-
nut yrityksen osan omistajan-
vaihdokseksi myds traktorien
myyntiin ja huoltoon liittyviin
yritystoiminnan luovutuksen,
kun yritykset olivat keskeniiiin
sopineet kuljetukseen ja huol-
toon tarvittavan kaluston ja
varaosien myynnistri, edustuk-
sen siirtymisestii ja esisopimuk-
sella traktorien maahantuojan
myyntisopimuksen siirtdmises-
tri uudelle yrittiijiille. Luovutta-
va yritys lopetti kokonaan trak-
torien myyntiin ja huoltoon liit-
tyvdn toimintansa. Traktorien
huoltoa suorittaneet asentajat
siirtyivat uuden yrittiijdn palve-
lukseen jatkaen entistd tydtiiiin,
mutta eri paikassa.

Irtaimiston myynti tai pelkiis-
tiiiin jonkin liiketilan vuokraa-
minen ei ole yrityksen eikii
sen osan omistajan tai halti-
jan vaihtumista. Tydtuomiois-

tuin ei pitanyt yksittiiisen
metsdkoneen myyntie yrityksen
osan omistajanvaihdoksena
(TT 1983:127). Se ei mydskiiiin
pitiinyt valmiiden tuotteiden
varaston myyntiA [ikkeen
tai sen osan luovutuksena
(TT 1987:137).

Toiminnan jatkuvuus
Toiminnan jatkuvuus edellyt-
ae yrityksen omistajanvaih-
dostilanteessa toiminnallista sa-
mankaltaisuutta ja toisaalta
ajallista jatkuvuutta.

TEL2 $:n l. momentin sovelta-
misen edellytyksenii on, ettii uu-
si tyonantaja toimii samqlla
alallo kuin yrityksen aikaisempi
omistaja. Sen sijaan omistajan-
vaihdoksiin usein liittyiviit vii-
hiiiset muutokset Iiiketoimin-
nan laadussa eiviit estii pitiimiis-
tii luovutusta TEL 2 $:n L
momentissa tarkoitettuna yri-
tyksen omistajan tai haltijan
vaihtumisena. Epdselvissii ta-
pauksissa voidaan kiinnittaa
huomiota mycis siihen, etta toi-
mintaa on jatkettu samassa pai-
kassa, mutta sitA ei siis ehdotto-
masti edellytetii (vrt. edellii
KKO 1989:78).

Vaikka omistajanvaihdostilan-
teissa toiminta keskeytyisi jok-
sikin aikaa esimerkiksi korjaus-
tai muutostcjiden vuoksi, kes-
keytys ei estd pitAmiiste tilan-
netta TEL 2 $:n l. momentissa
tarkoitettuna yrityksen omista-
jan tai haltijan vaihdoksena.

Yrityksen toiminnan keskeyty-
misajan yliirajaa ei voitane
miiiiritellii yleisesti, vaan se
vaihtelee tapauskohtaisesti. Ar-
viointiin vaikuttaa olennaisesti
aikaisemman ja uuden omista-
jan tarkoitus ja tietoisuus. Jos
yritys A. ensin lopettaa koko-
naan liiketoimintansa ja yritys
B. mydhemmin ryhtyy harjoit-
tamaan vastaavaa liiketoimin-
taa samassa paikassa, ei yrityk-
sen omistajanvaihdoksesta voi-
da puhua (KKO 1987:49; tosin
tapauksessa KKO 1988:74 lo-
mahotellin keitticimestarin kat-
sottiin olleen yhdenjaksoisessa
tydsuhteessa. kun aikaisempi
yrittiijii A. lopetti toimintansa
ja uusi yrittiijii B. jatkoi samaa

liiketoimintaa valittcimiisti sa-
moissa vuokratiloissa).

Konkurssista
Jatkuvuuden erityistapauksena
on tycinantajan konkurssi. Kun
yritys siirtyy konkurssipesdn
hallintaan, tyosuhteet jatkuvat
yhdenjaksoisina. Konkurssipe-
sdllii on tyrisopimuslain mu-
kaan oikeus irtisanoa tyrisuh-
teet. Konkurssipesd voi jatkaa
yritystoimintaa irtisanomisajan
tai pitempiiiinkin taikka luovut-
taa tydnantajan kiiytt<i- ja vaih-
to-omaisuuden uudelle yrittii-
jelle.

Jos konkurssipesii ryhtyy toi-
menpiteisiin luovuttaakseen
yrityksen uudelle yrittajalle en-
nen t ydsuhteiden piitit tymistti,
tydsuhteet jatkuvat yhdenjak-
soisina TEL2 $:n l. momentin
nojalla uudessa yrityksessii (vrt
KKO 1984 II 159). Kuitenkin
tyrintekijiin eliikeoikeuden ja
eliikkeen miiiirdn tulisi olla sa-
ma, kuin jos omistajanvaihdos-
ta ei olisikaan tapahtunut. Yh-
denjaksoisuutta harkittaessa
otetaan huomioon, mikii mer-
kitys yhdenjaksoisuudella on
tydntekijciiden eliiketurvaan
omis t aj anv aihdo s he t ke llii. J os
tydsuhteen ehdot ovat olennai-
sesti muuttuneet omistajan-
vaihdoksen yhteydessii, ei kysy-
myksessii ole yhdenjaksoinen
TEL-tytisuhde. Ratkaisun tulisi
olla tycinantajan kaikkien tydn-
tekijdiden kohdalla sama. Rat-
kaisua ei tulisi mycihemmin, esi-
merkiksi eldketapahtuman yh-
teydessd, ottaa uudelleen har-
kittavaksi.
Konkurssipesii voi laillisesti irti-
sanoa tydntekijat. Jos yrityksen
tai sen osan luovutus tapahtuu
vasta senjdlkeen, kun konkurs-
sipesiin irtisanomat tyc)suhteet
ovat j o pcicit tyneet, eitydsuhtei-
ta katsota yhdenjaksoisiksi, el-
lei kysymyksessii ole ty<ioikeu-
dellisten siiiinncisten kierttimis-
tarkoitus.
Jos yrityksen konkurssi on
rouennu! varojen puutteessa ja
ttimiin jtilkeen uusi yrittijii ryh-
tyy jatkamaan konkurssiin
menneen yrityksen toimintaa.
tycisuhteet eiviit jatku yhden-

jaksoisina. Kun konkurssl rau-
keaa varojen puutteeseen, kon-
kurssiin mennyt yritys lakkaa
olemasta, eikd se siis voi eniiii
tehdd luovutustoimia.

Luovuttajan ja
luovutuksen saajan
vilinen suhde
Oikeuskiriallisuudessa ja -kiiy-
tanndsse on luovuttu vaatimas-
ta luovuttajan ja luovutuksen
saajan viilistd sopimussuhdetta
edellytyksenii tydsuhteiden
katsomiseksi yhdenjaksoisiksi
(KKO 1988:2; KKO 1988:74).

Eldketurvakeskuksen yleiskir-
jeen (A 18/88) ohjeiden mu-
kaan TEL 2 $:n I momenttia
sovellettaessa kuitenkin edelly-
tetaAn, etta yrityksen aikaisem-
man omistajan ja uuden omis-
tajan vlilillii on tapahtunut jon-
kinlainen luovutustoimi tai
saanto.

RIITTA
KORPILUOMA, vr

Eliiketurvakeskuksen
lakbsaston lakimies
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YHTEEl{SOUITUKSESTA

Ellketurvakeskus on val-
mistanut yhteensovituk-
sesta ohjekansion (Yleis-
kirje 10/90). Ohjeissa on
selosteffu yhteensovituk-
sen tarkoitusta, yhteenso-
vituksessa huomioon
otettavia eliikkeitii ja kor-
vauksia, yhteensovituspe-
rustetta ja -rajaa sekii yh-
teensovituksen ajankoh-
taa. Laskuesimerkein on
kerrottu yhteensovituksen
suorittamisesta. Ohjeissa
on selostettu mytis yh-
teensovituksen tarkista-
mista ja lisiietujen yhteen-
sovitusta. Ulkomaisten
etuuksien yhteensovitta-
misesta on oma lukunsa.
Ohjeita laadittaessa on
otettu huomioon muutok-
senhakuelinten ratkaisu-
kiiytiintti.
Tiissi artikkelissa kerron
pflIasiassa tapaturma- ja
liikennevakuutuskorvaus-
ten sekil sotilasvammalain
mukaisten korvausten eli
SollTA-korvausten yh-
teensovituksesta.

Yhteensovituksen
tarkoitus
Tytieliikejtirjestelmiin tarkoi-
tuksena on turvata ansiotycis-
tiiiin eliiviin henkildn ja hiinen
perheensd toimeentulon jat-
kuuvuus vanhuuden, tydkyvyt-
tdmyyden, ty<ittOmyyden ja
perheen elattejan kuoleman va-
ralta. Trima tarkoitus katsotaan
saavutettavan takaamalla eliik-
keen saajalle eliiketurva, joka
on suuruudeltaan noin 60 pro-
senttia hiinen aikaisemmista
ansiotuloistaan. Tiimd tavoite-
taso on katsottu yleensii riittii-
vdksi, koska elinkustannukset
tavallisesti viiheneviit eliikkeelle
siirtymisen jiilkeen.

Eliikejiirjestelmien erillisyydes-
tii johtuen samalla henkiltillii
on yleensii oikeus saada kahta,
joissakin tapauksissa useam-
paakin, elakefie. Ty6eliikkei-
den ja kansaneliikkeiden ohella
eliikkeensaajalla voi olla oikeus
my6s tapaturmavakuutuslain,
liikennevakuutuslain tai sotilas-
vammalain perusteella mydn-
nettiiviin eliikkeisiin ja kor-
vauksiin (SOLITA-korvauk-
set).

Jos eri j iirjestelmiit maksaisivat
eliikkeensii ja korvauksensa ot-
tamatta huomioon muiden jiir-
jestelmien maksamia etuuksia,
saattaisi suoritettavien eliikkei-
den ja korvausten summa nous-

ta jopa suuremmaksi, kuin
ty<intekijiiin tydssiioloaikaiset
ansiot ovat olleet. Jotta jarjes-
telmiit muodostaisivat j ohdon-
mukaisen kokonaisuuden j a jot-
ta vliltettiiisiin tavoitetason ylit-
teve elekkeiden yhteismiiiirii,
on elSkelaeissa siiiidetty eliik-
keiden ja korvausten yhteenso-
vituksesta.

Ty6eliikkeen yhteensovituksel-
la tarkoitetaan samalle henki-
l6lle tulevien tai saman henki-
l6n jiilkeen maksettavien eliik-
keiden ja jatkuvien korvausten
raj aamista tavoitetasolle.

Yhteensovitus tehdiiiin eliikettii
mycinnettiiessli ja sen miiiiriii

muutettaessa. Yhteensovituk-
sen tekee eliikkeen mytintdvii
laitos ja se tehdiiiin 6rikseen
jokaisessa eliikepiiiit6ksen an-
tavassa tycieliikelaitoksessa.

Yhteensovituksessa
huomioon otettavat
etuudet
Yhteensovituksessa huomioon
otettavat eliikkeet ja korvaukset
on lueteltu TEL 8 $:n l. ja 4.
momenteissa. Pykiiliin l. mo-
mentissa eliikkeet jaetaan kah-
teen ryhmiiin, peruseliikkeisiin
sekii muihin eliikkeisiin ja kor-
vauksiin, joita kutsutaan ensisi-
jaisiksi eliikkeiksi.
Peruseliikkeiden j a ensisijaisten
eliikkeiden ero tulee ntikyviin
yhteensovitusmenettelyssE. Yh-
teensovituksen aiheuttamat vii-
hennykset kohdistuvat ainoas-
taan peruseliikkeisiin. Sen si-
jaan ensisijaisia eliikkeita ei yh-
teensovitus viihennii, vaan eliik-
keen tai korvauksen mydntiinyt
vakuutuslaitos suorittaa ne tiiy-
simiiiiriiisinii riippumatta tyO-
eliikkeen miiiiriistii.
Tycieliikelaitos ottaa ensisijaiset
eliikkeet vdhennyksenii huomi-
oon yhteensovitusta suorittaes-
saan. Tyiieliikettd maksetaan
vain toissijaisesti eli siltri osin,
kuin ensisijainen korvaus ei tiiy-
tii 60 prosentin tai muuta tavoi-
tetasoa. Ensisijaiset korvaukset
otetaan yhteensovituksessa
huomioon koko miiiiriiltiiiin.

Ensisijaiset
ellkkeet ja korvaukset
Ensisijaisia ehkkeitii ja kor-
vauksia ovat TEL 8 $:n l. mo-
mentin mukaan seuraavat:

1) tapaturmavakuutuslain
siiiinnrjksiin perustuva piiiviira-
ha tai tapaturmaeliike
2) liikennevakuutuslain nojalla
myonnetty omaan vammaan
perustuva jatkuva korvaus
3) sotilasvammalain nojalla
mycinnetty elinkorko, kun se
perustuu muuhun kuin vuosien
1939-1945 sodissa saatuun
vammaan
4) peruseliikkeisiin verrattava
muu tyci- tai virkasuhteeseen
perustuva eliike.
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Yhteensovituksessa otetaan
huomioon vain ellikkeen rin-
nalla jatkuvana maksettavat,
myciskin mddriiajan kestiiviit
suoritukset. Kertasuorituksena
maksettu korvaus ei sen sijaan
vaikuta ty6eliikkeeseen (VAKO
20. 1.1983, 2063 1 82 1 1 19, ETK).

Tapaturmavaku utuslain
mukaiset etuudet
Vuoden 1982 alussa voimaan
tulleen tapaturmavakuutuslain
mukaan korvauksena tydtapa-
turman aiheuttamasta vam-
masta tai sairaudesta annetaan
ty<intekijiille sairaanhoitoa,
priiv[rahaa, tapaturmaeliikettii,
haittarahaa ja niihin liittyvie
lisiti sekii kodinhoitokustannus-
ten korvausta. Tytintekijiin
omaiselle suoritetaan perhe-elii-
ketta sekA hautausapua.

Tydeliikkeen kanssa yhteenso-
vitettavia etuuksia ovat tapa-
turmapeiiviiraha, tapaturmaelii-
ke ja perhe-eliike. Tapaturma-
piiiviirahaa suoritetaan enin-
tiiiin yhden vuoden ajan tapa-
turman sattumispdivilstii lu-
kien. Tapaturmaeldkettd suori-
tetaan tydntekijiille ensimmiii-
sestii piiiviistd sen jiilkeen, kun
piiiviirahan maksaminen on
piiiittynyt. Tapaturmaeliike voi
alkaa aikaisemminkin kuin
vuoden kuluttua tapaturmapiii-
vasta.

Tapaturmavakuutuslain mu-
kaista haittarahaa, erilaisia li-
siii, kodinhoitokustannusten
korvausta tai hautausapua ei
oteta yhteensovituksessa huo-
mloon.
Ennen vuotta 1982 sattuneen
tapaturman aiheuttaman ruu-
miinvamman perusteella suori-
tetaan vahingoittuneelle mm.
piiiviirahaa, elinkorkoa, niihin
liittyvia Isiii j a vahingoittuneen
omaisille huoltoeldkettii. Elin-
korkoa vastaavat uuden lain
tapaturmaeliike ja haittaraha.
Omaisille maksettavaa huolto-
eliikettii vastaa perhe-eliike.

Yhteensovituksessa otetaan
huomioon ennen vuotta 1982
voimassa olleen lain mukainen
elinkorko. Se muodostuu pe-

rus- ja tiiydennyskorosta, jotka
molemmat otetaan huomioon.
Yhteensovitettava etuus on
mycis omaisille maksettava
huoltoeliike.
Ennen vuotta 1982 tapahtu-
neen vahinkotapahtuman joh-
dosta suoritettavat sairaanhoi-
tokorvaukset, piiiviiraha (3 1.3.
1982 asti), elinkorkoon liittyvat
lisiit - esimerkiksi omaislisiit -ja hautausavustus jiiiviit yh-
teensovituksen ulkopuolelle.
Tapaturmavakuutuslain siiiin-
nciksiin perustuvia korvauksia
ovat mycis sellaiset korvaukset,
joita suoritetaan samojen pe-
rusteiden mukaan, kuin tycita-
paturman korvaamisesta on
siiiidetty. Tiillaisia siiiinn6ksiii
on muun muassa

- ammattitautilaissa (29.12.
te67 I 638),

- laissa valtion viran- ja toi-
menhaltijain tapaturmakor-
vauksesta (12.4.1935 I 154),

- laissa ihmishenkeii pelastet-
taessa sattuneen tapaturman
korvaamisesta (12.a.19351
ts4),

- laissa eriiissii vapaaehtoisissa
t<iissii sattuvien tapaturmien
korvaamisesta (22.5.Da21
a08) ja

- laissa palo- ja pelastustoi-
mesta (4.7.19751 559).

Niiiden lakien mukaiset kor-
vaukset otetaan yhteensovituk-
sessa huomioon samalla tavalla
kuin tapaturmavakuutuslain
mukaiset korvaukset.
Maatalousyrittajile on sdddet-
ty oma maatalousyrittiijien ta-
paturmavakuutuslaki, jonka
mukaiset etuudet otetaan yh-
teensovituksessa huomioon sa-
malla tavalla kuin tapaturma-
vakuutuslain mukaiset kor-
vaukset.

Tapaturmavakuutuslain
mukaiset vapaaehtoiset
vakuutukset
Tydeliikkeiden yhteensovituk-
sen periaatteena on, ettii eliik-
keen enimmriism6Srdssii ote-
taan huomioon vain lakisiiiitei-
seen velvoitukseen perustuvat

korvaukset. Thpaturmavakuu-
tuslaissa on pakollista tapatur-
mavakuutusta koskevien sddn-
ndsten lisiiksi my<is siiiinnrikset
vapaaehtoisesta tapaturmava-
kuutuksesta.

YrittAja ei voi ottaa itselleen tai
perheenjiisenilleen pakollista
tapaturmavakuutusta. Vastaa-
vanlaisen turvan tydtapatur-
man varalle hiin saa ottamalla
tapaturmavakuutuslain mukai-
sen vapaaehtoisen vakuutuk-
sen. Vakuutusoikeus on vuonna
I 976 antamassaan piiiit<iksessd
(5730 I 75 I 1313) katsonut, ettii
yrittiijiin tyOtapaturman varalle
ottama tapaturmakoryaus on
yhteensovitettava tycieliikkeen
kanssa.

Tytinantajalla on tapaturma-
vakuutuslain mukaan pakolli-
nen tapaturmavakuutusvelvol-
lisuus tydntekijdihinsii niihden.
Sen lisiiksi tydnantaja voi ottaa
ko. lain mukaan ty<intekijdil-
leen vapaaehtoisen lisiivakuu-
tuksen, joka mycis on tapatur-
mavakuutuslain siiiinnciksiin
perustuva. Tiillainen vapaaeh-
toinen vakuutus on esimerkiksi
tyrintekijiin vapaa-ajan tapa-
turmavakuutus. Vakuutusoi-
keus ei ole pitanyt tallaista tapa-
turmakorvausta yhteensovituk-
sessa huomioon otettavana kor-
vauksena.

Vakuutusoikeudella on siis eri-
lainen tulkinta yritttijiin ja ty6n-
tekij tin vapaaehtoiseen tapatur-
mavakuutuskorvaukseen. Tul-
kinta on perusteltu, koska yrit-
tiijti voi saattaa itsensii tyciaika-
naan sattuvan tapaturman va-
ralta samanlaisen vakuutustur-
van piiriin kuin tydnantaja
tydntekijinsii. Tiillaisen tapa-
turmavakuutuksen ehtojen mu-
kaan yrittiijiin tapaturmakor-
vauksesta ei viihennetii tydeliik-
keen miiiiriiii.

Liikennevakuutuslain
mukaiset etuudet
Liikennevakuutuslain nojalla
korvataan aj oneuvon liikentee-
seen kiiyttiimisestii aiheutunut
henkiki- tai omaisuusvahinko.
Korvaus miiiiriitiiiin tiiyden kor-
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vausvastuun periaatteen mu-
kaisesti, mistii johtuen liikenne-
vakuutuskorvaukset ovat
yleensii muita korvauksia suu-
remmat. Samasta syystii kor-
vausta ei makseta. ios liikenne-
tapaturma ei ole aiheuttanut
tulojen menetystii.

Yhteensovituksessa otetaan
huomioon vain eliikkeenhaki-jan tai edunjiittiijiin omaan
vammaan perustuva jatkuva
korvaus. Tiillainen on muun
muassa korvaus tulojen tai ela-
tuksen viihentymisestii j a ty6- j a
elinkeinotulojen myOhentymi-
sestii. Omaan vammaan perus-
tuva ei ole esimerkiksi ajoneu-
vosta maksettava korvaus.

Edunj iittitj iin omaan vammaan
perustuvaa korvausta vastaava
etuus edunsaajille on liikenne-
vakuutuksen perhe-eliike, joka
yhteensovitetaan tydeliikkeen
perhe-eliikkeen kanssa.

Jatkuvana pidetiiiin korvausta
silloin, kun site ei ole maksettu
kertasuorituksena. Liikenneva-
kuutuslain mukainen omaan
vammaan perustuva jatkuva
korvaus yhteensovitetaan aina
sen alusta liihtien, vaikka site
nimitettAisiin esimerkiksi piii-
viirahaksi.

KorvauspilIttiksen
Yrpymmen
Liikennevakuutuslain mukaiset
korvaukset ovat ensisijaisia ty6-
eliikkeisiin ntihden. Koska lii-
kennevakuutuskorvaus miiiirii-
tiiiin tiiyden korvausperiaatteen
mukaisesti, nousee korvaus
yleensd niin suureksi, ettei tyO-
elaketta yhteensovituksen jZil-
keen enliii jiiii maksettavaksi.
Liikennevahinkotapahtumiin
usein liittyvien epiiselvyyksien -
esimerkiksi syyllisyyskysymys-
ten - selvittdmiseen kuluu usein
niin pitkii aika, ettei ty<ieliike-
laitos voi odottaa korvauspdd-
tcist6, vaan se mydntliii eliik-
keen yhteensovittamattomana.
Jos tyrielake on ehditty myrin-
tdti ennen liikennevakuutuskor-
vausta, ovat liikennevakuutus-
yhti6t joskus katsoneet ansi-
omenetykseksi aikaisemmin

mydnnetyn tyOeliikkeen ja va-
hinkotapahtumavuoden ansioi-
den viilisen erotuksen.

Menettelyii ei voida pitaa oike-

:.-1i ,r:',\i tYg,eliike :1 v?sta
rursSrJ arrrgrr lltltElllltr v al( u u L us-
korvaukseen niihden. Ty<ieliike
on mycinnetty yhteensovitta-
mattomana liikennevakuutus-
korvauksen kanssa ja siten siis
yleensii liian suurena. Jos nimit-
tiiin liikennevakuutuskorvaus
olisi mydnnetty viipymiittii va-
hinkotapahtuman sattumisen
jalkeen, olisi ty<ielake voitu yh-
teensovittaa alusta liihtien. Lii-
kennevakuutuskorvausta miiii-
rattaessa ei silloin olisi voitu
katsoa, ettii mydnnetty tyrielii-
ke olisi tullut pois jiiiineen ansi-
otulon sijaan.

Liikennevakuutuslaitokset ei-
vdt ole aina hyvdksyneet elSk-
keensaajan tyOeliikelaitokselle
antamaa valtakirjaa tai muuta
suostumusta siihen, ettA ty6-
eliikelaitos saa periii suoraan
liikennevakuutuskorvauksesta
mddrdn, jonka tydeliikelaitos
on maksanut puuttuvan yh-
teensovituksen takia liikaa elii-
kettii. TEL:ssa ei ole siiiinncistii,
jonka nojalla korvauksensaajan
oikeus korvaukseen siirtyisi
tiillaisessa tilanteessa eliikelai-
tokselle siltii osin, kuin tytielii-
kettd on viihennettiivii korvauk-
sen johdosta. VEL:ssa ja
KVTEL:ssii sitii vastoin on tril-
lainen (regressi)siiiinncis.

Invaliidihuoltona
maksetut korvaukset
Tapaturmavakuutuslain nojal-
la voidaan vahingoittuneelle
mydntiiri korvauksena invaliidi-
huoltoa. Tdstii on siiiidetty lais-
sa tapaturmakorvausta saavien
invaliidihuoll osta (20. 12. 19 63 I
592). Tiimiin lain mukainen
korvaus otetaan yhteensovituk-
sessa huomioon, kuten eliike-
lautakunta ja vakuutusoikeus
piiiitdksessiiiin (VAKO 7860/
7 5 I 7 15) ovat katsoneet.

Muutoksenhakuasteiden kan-
tana on site vastoin ollut,
ettei liikennevakuutuskorvaus-
ta saavien invaliidihuollosta an-

netun lain ( 1.7. 1965/ 391) mu-
kaista korvausta tule ottaa yh-
teensovituksessa lainkaan huo-
mioon (VAKO 7815l7l I 1544,
VAKO 790417711736).

invaiiiciihuoitoa maksetaan
molempien lakien mukaan
yleensti ammattikoulutuksessa
oleville kuntoutettaville. Kor-
vaus maksetaan tiiysimiiiirtiise-
nd vamman laadusta riippu-
matta. Vakuutusoikeuden eri-
lainen kanta liikenne- ja tapa-
turmavakuutustapauksissa pe-
rustuu TEL 8 $:n l. momentin
sanamuotoon, jonka mukaan
yhteensovituksessa on otettava
huomioon tapaturmavakuu-
tuslain siiiinnciksiin perustuva
korvaus. Thpaturmakorvausta
saavien invaliidihuollosta anne-
tun lain mukainen korvaus
miiiriiytyy tapaturmavakuu-
tuslain sliinncisten mukaan, jo-
ten se siis otetaan yhteensovi-
tuksessa huomioon.
TEL 8 $:n l. momentin sana-
muodon mukaan yhteensovi-
tuksessa otetaan huomioon lii-
kennevakuutuslain nojalla
mycinnetty omaan vammaan
perustuva jatkuva korvaus.
Koska liikennevakuutuskor-
vausta saavien invaliidihuollos-
ta annetun lain mukaan my<in-
netty korvaus ei ole liikenneva-
kuutuslain nojalla mycinnetty
korvaus, se ei niiin ollen ole
yhteensovitettava etuus.

Kysymys on kuitenkin molem-
missa tapauksissa samankaltai-
sista invaliidihuoltona makset-
tavista korvauksista. Siksi lain-
saadantda tutsi kehittiili siten,
etta niita kohdeltaisiin yhteen-
sovituksessa samalla tavalla.

Sotilasvammalain
mukaiset etuudet
Sotilasvammalain mukaisten
korvausten yhteensovittaminen
tulee nykyiiiin kiiytdnncissri suh-
teellisen harvoin kysymykseen,
koska vuosien 1939-1945 sodis-
sa saatuun vammaan perustu-
via korvauksia ei yhteensoviteta
tydelekkeiden kanssa. Tiimii
TEL 8 $:n muutos tuli voimaan
vuoden l98l alusta. Korvauk-
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sia ei yhteensoviteta silloin-
kaan, kun sodassa saatu vam-
ma on pahentunut mydhemmin
ja oikeuttaa korvaukseen vasta
sotia mydhemmdstii ajankoh-
dasta.

Yhteensovitettavat sotilasvam-
malain mukaiset korvaukset
ovat eldketapauksissa siten
yleensii asevelvollisuusaikana
sattuneisiin tapaturmiin ym.
perustuvia.

Sotilasvammalain perusteella
suoritetaan korvausta asevel-
vollisten, tycivelvollisten j a eriii-
den muiden puolustuslaitoksen
tehtevisse olevien palveluksessa
saaman vamman, sairauden tai
tapaturman johdosta sekii pu-
lustuslaitoksen ammuksien ym.
aiheuttaman tapaturmaisen
ruumiinvamman johdosta.
Korvausta maksetaan mycis tiil-
laisen edunjiittitjiin jiilkeen
huollettaville omaisille.
Sotilasvammalain noj alla mak-
setaan muun muassa piiiviira-
haa ja elinkorkoa. Piiiviirahaa
maksetaan enintdin vuoden
ajalta, jonka jtilkeen korvaus
muuttuu elinkoroksi. Elinkorko
voi kuitenkin alkaa aikaisem-
minkin kuin vuoden kuluttua
vamman tai sairauden saami-
sesta.

Yhteensovituksessa otetaan
huomioon elinkorkona makset-
tu korvaus, ns. omaisten osuus
siihen liittyen. Piiiviirahaa ei yh-
teensoviteta. My<iskiiiin tiiy-
dennyskorkoa ei oteta yhteen-
sovituksessa huomioon, koska
se on luonteeltaan suoranaisten
kulujen korvaamista tai toisaal-
ta harkinnanvarainen ja sen
miiiirii riippuu henkildn muista
tuloista.

SOLITA-eliikkeiden
kolmen vuoden sIflntti
Henkil<i on voinut saada ansio-
tycissii ollessaan aikaisemman
tapaturman j ohdosta korvausta
jo pitkiiiin. Kun hiinelle sattuu
eliiketapahtuma ja hiinen tulo-
tasoaan arvioidaan yhteensovi-
tusta varten, otetaan huomi-
oon, ettii hiinen tulonsa ovat
muodostuneet, paitsi palkasta,
mycis korvauksesta. Jos kor-
vaus jatkuu samansuuruisena
edelleen eliikkeen aikana, ei se
saa viihentiiii eliikettii.

Jos eliikkeenhakija on saanut
SOLlTA-korvausta keskeytyk-
settd vihintiiiin kolmen vuoden
aj an viilittcimdsti ennen eliiketa-
pahtumaa, korvausta ei yhteen-
soviteta.

Yhteensovitus tulee kysymyk-
seen vain, jos korvaus nousee
eliiketapahtuman yhteydessii.
Yhteensovitettavaa on silloin
vain se osa korvauksesta, joka
ylittiiii ennen eliiketapahtumaa
maksetun korvauksen miiiirzin.
Perhe-eliikkeen kanssa tiillaista
korvausta ei yhteensoviteta
lainkaan.

Yleisesti voidaan sanoa, ettd
lain tarkoittaman kolmen vuo-
den ajan tulee olla sellaista,
jolloin henkilti ei ole saanut
elaketta. Kiiytiinnrissii aika, jo-
ta korvaustasoa selviteltiiessd
tarkastellaan, on usein noin
puolen vuoden aika ennen el6-
ketapahtumaa. J os ensisijainen
korvaus on noussut eliiketapah-
tuman aikaiseen tasoonsa jo yli
kuusi kuukautta ennen eliiketa-
pahtumaa, katsotaan, ettei kor-
vaus ole noussut lainkaan elii-
ketapahtuman yhteydessd, eikii

korvausta siten oteta huomtoon
yhteensovituksessa.

Kuitenkin joskus joudutaan ti-
lanteesta riippuen tutkimaan
korvaustasojen vaihteluja pi-
temmiiltiikin ajanjaksolta va-
kiintuneen korvaustason selvit-
tiimiseksi. Jos korvaus on vaih-
dellut runsaasti ennen eliiketa-
pahtumaa, koetetaan selvittiiii
ennen vaihtelun alkua vakiintu-
nut korvaustaso, johon verra-
taan eldketapahtuman aikaista
korvaustasoa.

Viiliaikainen peirittis
Jos tietoja muista korvauksista
tai eliikkeistii ei ole vielii saata-
vissa ty<ieleketta my6nnettees-
sii, tycieliikelaitos voi antaa va-
liaikaisen piiiitdksen. Viiliaikai-
sella piiiitdksellii my<innetiidn
eliike ja aloitetaan sen maksa-
minen. Niiin eliikkeensaaja ei
joudu olemaan vailla toimeen-
tuloa koko korvaushakemuk-
sen kiisittelyaikaa, joka saattaa
olla pitkakin. Eliike yhteensovi-
tetaan mydhemmin, kun tiedot
muista eliikkeistd ja korvauksis-
ta on saatu.

Viiliaikaisesta piiiitciksestii ei
voi valittaa, eika siihen tdmiin
vuoksi liitetii muutoksenha-
kuohjetta.
Viiliaikaisen piiiitOksen epiikoh-
tana on kuitenkin se, ettii eliik-
keensaaja ei voi valittaa mycis-
kiiiin piiiittiksen muista osista,
kuten esimerkiksi eliikkeeseen
oikeuttavista ty6suhteista tai
osatycikyvyttdmyysratkaisusta.
Ttiltii epiikohdalta voidaan viilt-
tyii antamalla eliikepiiiitds osit-
tain viiliaikaisena (VAKO 215l
86/ 1810, ETK 18077).
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Antaessaan viiliaikaisen piiii-
tdksen tydelakelaitos voi pyy-
taii eliikkeensaajalta suostu-
muksen siihen, ettii eliikelaitos
saa periii muun korvauksen tai
elSkkeen maksajalta mdririin,
jonka se on maksanut puuttu-
van yhteensovituksen takia lii-
kaa eliikettii.
Kun tydelekelaitos on saanut
yhteensovitustiedot, se antaa
lopullisen piiiitci,ksen yhteenso-
vitettuna muutoksenhakuohjei-
neen.

Ennakkokorvauksen
yhteensovittaminen
Tapaturma- tai liikennevakuu-
tuslain mukaista korvausta voi-
daan maksaa ennakkona pit-
kdiin, jos korvauspiiiitciksestd
on valitus vireillii tai vakuutus-
yhtici odottaa esimerkiksi lii-
kennevahingossa poliisitutkin-
tapriytiikirjoja tai tuomioistui-
men ratkaisua. Yleensii lopulli-
nen korvaus on vrihintiiiin en-
nakon suuruinen, mutta mikali
se jiiii pienemmdksi, vakuutus-
yhtirin liikaa maksamaa ennak-
koa ei peritii takaisin.
Tycieliikej arjestelmein muutok-
senhakuelimet ovat katsoneet,
ettd ennakkona maksettuja kor-
vauksia ei voida yhteensovittaa.
koska niit[ ei ole mycinnetty
varsinaisella ptiiitciksellS.

Ennakkokorvaus voidaan kui-
tenkin yhteensovittaa antamal-
la tydelakkeestii vdliaikainen
piiiit<is taik ka osittain vtiliaikai-
nen priiitds.

Ennakkokorvauksen
yhteensovittaminen
Jos vanhuus- tai tydkyvyttd-

myyseliikkeen saaj alle mycinne-
tii[n SOLITA-korvaus, yhteen-
sovitus toimitetaan uudelleen.
Korvausten j atkopiilit6kset rin-
nastetaan korvausten my6ntci-
pliiit<iksiin. Sen sijaan vaihtelut
korvauksen miiiirdssri eiviit oi-
keuta uuden yhteensovituksen
tekemiseen eldkelaitoksen aloit-
teesta.

Kun eldkelaitos yhteensovittaa
ty6el6kkeen uudelleen, se antaa
asiasta valitusosoituksella va-
rustetun piiiitriksen.

SOllTA-korvauksen muuttu-
minen valituksen, itseoikaisun
tai purun johdosta ei oikeuta
uuteen yhteensovitukseen.

Vakuutusoikeus on ratkaisus-
saan katsonut, ettd liikenneva-
kuutuslain mukaan myrinnetyn
korvauksen nimikkeen muuttu-
minen ei oikeuta eldkelaitosta
suorittamaan uutta yhteensovi-
tusta (VAKO 1.2.1979, 99241
771226, ETK 1979). Tapatur-
mavakuutuslain mukaisen kor-
vauksen miiiirdn muuttuminen
ei mydskiidn ollut sellainen syy,
ettA yhreensovitus voitaisiin sen
perusteella toimittaa uudelleen
(VAKO 27.3.1980, 4t6sl79l
694, ETK 60r0).

Uusi yhteensovitus
ellkkeensaajan
hakemuksesta
Eliikkeensaajan hakemuksesta
toimitetaan yhteensovitus uu-
delleen, jos siihen vaikuttaneen
pdivdrahan, muun eldkkeen,
elinkoron tai jatkuvan korvauk-
sen miiiird on olennaisesti
muuttunut. Jos muutos on
olennainen, eliikelaitokseen
saapunut korvauspddtcis voi-

daan katsoa hakemukseksi.
Kdytiinnrissii muutokset ovat
yle6nsii olennaisia ja uusi yh-
teensovitus tehdaan.

Jatkuvan (kuukausittain tai
neljdnnesvuosittain maksetun)
korvauksen muuttuminen ker-
tasuoritukseksi ei hakemukses-
takaan oikeuta uuteen yhteen-
sovitukseen, sillii kysymyksessii
on samantasoisena siiillviin
korvauksen maksutavan muut-
tuminen (VAKO 23ll l89l
3176).

Uuden
yhteensovituksen
ajankohta
Kun eliikkeen mddrd muuttuu
uuden yhteensovituksen joh-
dosta, eldkeasiassa annetaan
uusi piiiit<is valitusosoituksi-
neen. Tiedon eldkkeen miiririin
muuttumisesta tulee ehtiii en-
nen maksupiiivdd eliikkeensaa-
jalle.

Eliikettii voidaan alentaa uuden
yhteensovituksen johdosta vain
siltii osin, kuin sitii ei ole vield
maksettu. Jos el6ke lakkaute-
taan tai sitd vdhennetAiin, sen
maksaminen paettyy tai vdhen-
nettyii eliikettd suoritetaan ld-
hinnii seuraavasta mahdollises-
ta erdintymispiiivlistii (TEA l5
$). Liihinne seuraava er6Snty-
mispiiivii on sen kuukauden en-
simmdinen piiivii, johon el?ike-
laitos ehtii saada eldkkeen md6-
rdn muutoksen maksuun.ja tie-
doksi eliikkeen saajalle.

Jos el6ke suurenee, uusi yhteen-
sovitus tehdiiiin enintS6n vuosi
taannehtivasti hakemuksesta.
Jos muutos eliikkeen miiiirdssd

on olennainen, eldkelaitokseen
saapunut korvauspiiiitcis voi-
daan katsoa hakemukseksi.
Silloin uusi yhteensovitus teh-
diiin enintiiiin vuosi taannehti-
vasti korvauspiiiitdksen saapu-
misesta.

Piiiittiksen purkaminen
Uudelleen yhteensovittamisen
mahdollisuus on rajattu vain
tiettyihin tilanteisiin. Jos eliiket-
td maksetaan virheellisen yh-
teensovituksen vuoksi liian suu-
rena ja uudelleen yhteensovitta-
misen edellytyksiii ei ole, ptiri-
tdkselle voi hakea purkua va-
kuutusoikeudelta.

RIITTA
KORPILUOMA, vr

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston lakimies
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UUDET OHJEET
YBIITilJ_iiI rYtirulol{
MAARAAMISEKSI

MIKKO
PELLINEN, VTK, hIK

Proiektipii(illikkd,
Eltiketurvakeskuksen

lutkimtnosasto

El2iketurvakeskus on kes;in
kynnyksellii julkaissut uusitun
ohjekokoelman yrittiijiin tycitu-
lon mddrSSmiseksi. Edellinen
ohjekokelma j ulkaistiin nelisen
vuotta sitten.

Ohjekokoelma ei ilmesty mtiii-
riiviilein, vaan tarpeen mukaan.
Ehke keskeisin julkaisuajan-
kohtaan vaikuttava "mekaani-
nen" tekijii on TEl-indeksin
kasvu, joka seuraa palkka- ja
hintaindekseissri tapahtuvia
muutoksia. Ohjekokoelman
uusimisaj ankohdan on katsottu
liihestyviin, kun TEL-indeksi
on noussut noin 25-30 prosent-
tia. Niinpii ohjekokoelma on
jonkin.matkaa taaksepdin kat-
soen aremmln uuslttu vuosrna
1978, 1981, 1983 ja 1986, eli
noin kolmen vuoden viilein. Tli-
miinkertaisen poikkeuksellisen
pitkan jakson aikana TEL-in-
deksi on noussut 27 prosenttia,
mikii kuvannee taloudellisen
kehityksen rauhallisuutta viime
vuosien aikana.

Julkaisuviilin harventuessa ke-
hityserot eri toimialoilla alka-
vat kuitenkin viihitellen vaikut-
taa enemmdn kuin ohjeen luon-
ne tydtulon tason kuvaajana
luontevasti sallii ja tekee niiin
uusimisen ajankohtaiseksi,
vaikka taloudellinen kehitys ei
kummemmin muuttuisikaan.

Yhteistytillii
uudet ohjeet
Ohjekokoelman uusinut ty6-
ryhmii on jdsenistdltiiiin ollut
aiempia laajempi. Eldketurva-
keskuksen edustajien kautta
tyohrin on saatu uusimisrutii-
nin ohella yrittiijiieliikelakiin
liittyviii soveltamis-, valvonta-,
muutoksenhaku- j a tiedotusasi-
oita. Eldkevakuutusyhticiiden
edustajat ovat vdlittiineet ohje-
kokoelman kliyttoOn liittyviit
"kentdn" kokemukset ja Suo-
men Yrittiij ien Keskusliitto yrit-
tiij iikunnan niikemykset.
Toimialakohtaiset ohjeluvut on

kuitenkin mahdollisimman pit-
kiille laadittu yhteistyrissii
asianomaisen toimialaj iirjestdn
kanssa. Yhteytta on pidetty kir-
jeenvaihdolla ja puhelimitse.

Piiillimmtiinen kokemus
Asennoituminen yrittiijiin tyri-
tulokysymykseen ja sen mycitti
YEL-vakuuttamiseen muuttuu
kerta kerralta myonteisemmik-
si. Asia sellaisenaan koetaan
tiirkedksi, eikii sen merkitystii
juurikaan endd kyseenalaisteta
niinkuin monesti vielii 1970-lu-
vulla.

Uusi tytitulotaso
Edellii kuvattu asenne heijastuu
myds nyt julkaistussa ohjeko-
koelmassa. Edelliseen verrattu-
na joka kolmannessa jiirjest6-
ohjeessa tycitulon reaalitaso
nousee yli 30 prosenttia enim-
milliiiin yli kaksinkertaiseksi.
Ltihes yhtii moni toimialajiirjes-
td korottaa ohjetasoaan 6-30
prosenttia ja jokseenkin joka
kolmas pitae ohjetason suunnil-
leen (t 5 7o) ennallaan. Seitse-
m[n toimialajiirjestciii kiiytiin-
ndssd alensi tydtulonsa reaalita-
soa pitamalki sen nimellisesti
ennallaan tai korottamalla sitii
vain vrihrin vuoden 1986 nimel-
lisarvoista.

Uusia toimialoja
Uudistustycin alussa kyseltiin
mm. toimialatoivomuksia ohje-
kokoelmaan liitettiiviiksi. Kovin
paljon aivan uusia aloja ei esi-
tetty, mutta joidenkin kehitta-
mistii kylliikin korostettiin. Uu-
si ohjekokoelma onnistuu vas-
taamaan joihinkin niiistii toi-
veista, mutta tulevaisuudenkin
hankintatycille jiii vielii aiheita.

Aivan uusina voidaan pitdd
(toimialajiirjestyksessd) Suo-
men Nutrialiiton, Suomen Kyl-
miiliikkeiden Liiton, Suomen
Pianonvirittiijien ja Suomen
Tietokirjailijoiden tycitulo-oh-
jeita. Edelleen uusina Vahittais-

kauppiaiden Keskusliiton oh-
jeeseen liittyviit Suomen Kaup-
pahallien Liitto eli hallikaup-
piaat sekri Taidekehystiijiit.
Sisiill6ltiitin merkittaviisti uu-
distuneena voi pitiiii ainakin
Lomamcikkien vuokraustoi-
minnan, Tietojenkiisittelyn Pal-
veluyritysten Liiton (TIPAL)
sekd Suomen Psykologiliiton
ohjeita.

Uusia periaatteita
Eriiiinlaisena ltipikiiyviinii aja-
tuksena uudessa ohjekokoel-
massa on, ettii yrityksen on
voitava kustantaa yrittiijiilleen
hiinelle kuuluva eldketurva ai-
van kuten yrittiijiin hyville alai-
silleenkin.
Toinen Iiiht6kohtainen ajatus
on, ettd p66toimisen yrittAjatoi-
minnan tycitulon pitiiisi olla vii-
hintliin tuolla 60 000 markassa
vuodessa.

Kolmas tavoiteperiaate koros-
taa julkaisun ohjeellisuutta ja
aj allista vakautta. Tycituloluvut
esitetaan tarkimmillaan tuhat-
tasolle, mieluummin viisituhat-
tasolle pydristettyinii.
Konkreettisemmin ohjekokoel-
massa kdsitelliiiin myris jonkin
verran maatalouden piiriin liir
tyviin yrittiijdtoiminnan YEL-
MYEL -problematiikkaa. Va-
paaehtoisen YEL-vakuuttami-
sen mahdollisuus tuodaan julki
muuten tydeliiketurvan ulko-
puolelle jiiiiviissii yrittZijiitoi-
minnassa. Julkaisussa pyritiitin
maanttelemaan paa- Ja srvutor-
misen yrittamisen luonnetta
mm. sellaisilla taiteellisen toi-
minnan aloilla kuin Suomen
Taitei lij aseuran j a Teol I isu ustai-
teen Liitto ORNAMO:n edus-
tamat alat ovat.

Muuta uutta
Julkaisun loppuun on liitetty
'Yleistietoa YEL-vakuutukses-
ta'. Siinri kerrotaan lyhyesti
Y EL-vakuutusmaksun ja vero-

tuksen suhteesta ja annetaan
joitakin esimerkkitilanteita yrit-
tiijiin perheenjiisenten vakuut-
tamisesta yrittiij ii- tai tycisuhde-
lakien mukaan. Yksinkertais-
tettu taulukko osoittaa, millai-
seksi yrittiijiin YEL-eliike muo-
dostuu YEl-tydtulon ja YEL-
vuosien suhteena, ja lopuksi sa-
moin yksinkertaistettu kuvio
osoittaa, milloin YEl-vakuut-
taminen kannattaa ja milloin ei
- vain taloudellisesta niik6kul-
masta tarkasteltuna.

Seuraava ohjekokoelma
Saatujen kokemusten valossa
tarkasteltuna neljii vuotta on
ehkd hieman pitkii aika jatku-
vuuden kannalta. Varsin monis-
ta jiirjestdistii on tuossa ajassa
jo perimiitietokin kadonnut ko.
asian ympiiriltii ja asia on poh-
justettava tiiysin uudestaan.
Tiissd on toki hyviitkin puolen-
sa tulee uusia niikcikulmia.
Toisaalta elinkeinoelSmdssii
niin meillii kuin muuallakin ta-
pahtuu ja tulee tapahtumaan
paljon ja perusteellista aivan
liihivuosina. Tuntuisi ndin ollen
tarkoituksenmukaiselta palata
uusimisasiaan kahden kolmen
vuoden kuluessa.

Kehitystii kuitenkin seurataanja ohjekokoelman sisiiltcicin
kohdistuvista muutoksista il-
moitetaan tarvittaessa erikseen
Eliiketurvakeskuksen yleiskir-
jeellii.

Kun tdmdnkertaista ohjeko-
koelmaa esiteltiin Yrittajien
Neuvottelukunnalle, se kiinnitti
erityistii huomiota niihin toimi-
aloihin, joiden tydtulo-ohjeiden
taso on poikkeuksellisen alhai-
nen. Eriiiinii syynii epiiyhteniii-
syyteen voi olla esimerkiksi
pee- ja sivutoimisuuden sekoit-
tuminen YEL:n niikdkulmasta
katsottaessa. Niimii otrjeet pyri-
tri6n seuraavassa ohjekokoel-
massa mahdollisuuksien mu-
kaan saattamaan yhtendiselle
tasolle muiden ohjeiden kanssa.
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TlrasT0TtEToJA
TYOSUHTEESSA

OIIEISTA UUODETTA 1988

noin 36 000 oli miehiii ja
naisia. Ensi-

80 pro-

kerran

min yksityisen sektorin
tytieliikelakien piiriin.

YksityiSCn sektorin tyti-
eliikelakien mukaisessa
tyti- tai yrittiijlisuhteessa
olleita henkiltiitl oli vuon-na f988 yhteensii yli
I 900 000. Ensimmlisen
kerran yksityisen sektorin
tyiieHkejiirjestelmiin pii-
riin vuonna 1988 tuli yli
70 000 henkiltiii. Niiistii

Vuonna 1988 yli I 400000 hen-
kilciii tyciskenteli TEL:n mukai-
sessa tydsuhteessa. Vuoden ai-
kana TEl-tydsuhteen aloitta-
neita henkilditii oli noin
450 000. Yli S5-vuotiaita TEL-
tycisuhteen aloittaneista oli yli
5 000. Niiistii noin 10 prosenttia
aloitti ensimmiiisen tyrisuhteen-
sa TEL:n piirissii. Kaikkiaan
ensimmdisen TEL-tydsuhteen
vuonna 1988 aloitti noin 40000
miestri ja hieman viihemmiin
naisia. Tarkasteluvuonna pii6t-
tyi noin 500 000 TEl-tydsuh-
detta. NaistA vain noin kymme-
nesosa oli kestiinyt yli viisi vuot-
ta.
LEL-tycisuhteessa olleiden hen-
kil6iden lukumiiiirii vdhenee
edelleen, kuten on tapahtunut
koko l980luvun. Vuonna l98l
LEl-tydsuhteessa oli yli
290 000 henkildii ja vuonna
1988 alle 230000. Vuonna 1988
LEL:n piirissii tyriskennelleistd
oli miehiii yli 85 prosenttia.
LEl-tydsuhteessa olleista oli yli
55-vuotiaita yli 17000. Ensim-
mdisen tycisuhteensa tiimSn lain
piirissii aloittaneita niiistii oli
noin neljii prosenttia. Keski
mdtiriiinen LEl-kuukausien lu-
kumiiiird oli 6,9 kuukautta;
miehillii 7,3 ja naisilla 4,8.

YEL:n piiriin kuuluneita henki-
kiitli oli vuonna 1988 liihes
170000. YEL:n piiriin kuulu-
neiden henkil6iden lukumddrd
on kasvanut tasaisesti koko
l980luvun. Vuoteen 1980 ver-
rattuna YEL:n piirissii tyOsken-
nelleiden mriiirii on lisdiintynyt
noin 60 000 henkilcillii. Tarkas-
teluvuonna aloitettiin yli l9 000
yrittiijiisuhdetta. Ensimmriisen
YEL-suhteensa aloitti liihes
17000 henkikii. Niiistii vain
prosentti oli yli 55-vuotiaita.
Vuosittain alkavien yrittiijiisuh-
teiden mliirri on kaksinkertais-
tunut viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Thrkastelu-
vuonna paattyi noin 15 000 yrit-
tiijisuhdetta. Niiistii viidennes
oli kestiinyt viihintiiiin l5 vuot-
ta. Yrittaj atoimintansa Iopetta-

neista oli noin 23 prosenttia yli
55-vuotiaita.
M YEL-yriuiijdsuhteessa roimi
vuonna 1988 alle 200 000 henki-
l6ii. MYEL:n piirissii tycisken-
televien lukumiidrd on viihenty-
nytjoka vuosi koko 1980-luvun
ajan. Vuonna 1988 MYEL-toi-
minnan lopetti noin l2 000 hen-
kil6ii. Niiistii noin 80 prosenttia
oli tyciskennellyt saman lain pii-
rissd viihintiiiin l5 vuotta. Vas-
taavasti uusia yrittajdsuhteita
alkoi noin 5 500. Yli puolet tar-
kasteluvuonna voimassa olleis-
ta maatalousyrittejesuhteista
oli kestiinyt viihintiilin l5 vuot-
ta. Noin neljdnnes MYEL:n pii-
rissd vuonna 1988 toimineista
yrittiijistii oli yli 55-vuotiaita.
Ty6eliikelaeista TaEL tuli voi-
maan vuonna 1986. Vuonna
1988 TaEL:n piiriin kuului yli
l0 000 henkildii. Niimii henkikit
ylittiviit ns. TaEL-rajatulon, jo-
ka oli tarkasteluvuonna 4910
markkaa. Rajatulon ylittaneet
tydskentelivdt TaEL:n piirissii
keskimiiiirin 6,5 kuukautta ja
heidiin keskipalkkansa oli 4 128
markkaa kuukaudessa. Yli 55-
vuotiaita heistii oli noin 450.
Miehiii raj atulon ylitttineistii oli
noin 60 prosenttia. Rajatulon
alittaneita henkilciitii oli yhteen-
sri noin 20 000. He tydskenteli-
viit TaEL:n piirissii keskimiiii-
rin kaksi kuukautta ja heidiin
keskipalkkansa oli 653 mark-
kaa kuukaudessa. Sekii rajatu-
lon ylittiineiden ettii rajatulon
alittaneiden kohdalla miesten
keskimiiiiriiiset kuukausiansiot
TaEL:n piiriin kuuluvista tciistii
ovat naisten keskiansioita pie-
nemmdt.
Raj atulon ylittiineistii miehisti
oli noin 55 prosenttia muusikoi-
ta. Vastaavasti naisista oli yli
viidennes kielenkiiiintiijiii ja
tulkkeja. Lisiiksi naisista oli
noin viidennes muusikoita ja
noin viidennes nayttelijdite.
Rajatulon alittaneiden kohdal-
la ammattiryhmien viilinen ja-
kauma on likimain samanlai-
nen.
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Tytitttimyys
Ansioon suhteutettua pdivdra-
haa sai vuonna 1988 yhteensii
166 000 henkilciii, joista miehiii
oli noin 8a 000 ja loput naisia.
Pdivdrahan saajien miiiirii on
alhaisin viiteen vuoteen. Vuo-
teen 1986 verrattuna heitii on
noin l8 000 henkeii vdhemmdn.
Yli 55-vuotiaiden osuus tydtt6-
myyspdiviirahan saajista vuon-
na 1988 oli noin l0 prosenttia.
Vaikka piiiviirahan saajien
mtiririi on laskenut, on keski
miiiirdinen tytittOmyyspriivdra-
hapiiivien lukumiiiirii pysynyt
ennallaan. Avustuspiiiviii oli
keskimiiiirin 74 kappaletta
vuonna 1988 ja 75 kappaletta
vuonna 1986. Vuosikymmenen
alkuun verrattuna piiiviii on
keskimdiirin yli l0 enemmiin.
Tiimii johtuu siite, etta vuoden
1985 jiilkeen on tilastoihin las-
kettu mycis osapiiiviitycissd ole-
ville maksetut pdiviirahat.
Avustuspdivien keskimiiiiriii-
nen lukumiiiirii on suurin yli 55-
vuotiaiden ikiiryhmissii. Tilas-
ton mukaan nuoremmissa ikii-
ryhmissd on tycittcimyys ylei-
sempiiii, mutta tyottdmyysjak-
sot ovat lyhyitii. Vanhemmissa
ikiiluokissa tytjttomyyttA esiin-
tyy harvemmin. Sen sijaan tydt-
tomyysjaksot ovat huomatta-
vastipitempiii.

Tytikyvytttimyys
Vuosittain alkaneiden tyriky-
vyttdmyyseldkkeiden osuus
vastaavasta ei-eliikkeellii ollees-
ta veestoste on kasvanut koko
1980-luvun ajan lukuun otta-
matta tarkasteluvuotta, jolloin
alkaneiden tydk)/yttOmyys-
eliikkeiden osuus oli edeltavaa
vuotta pienempi. Vuonna 1988
ikiivakioitu ty6kyvyttcimyysal-
kavuusluku (s.o. laskettu suo-
raa ikdvakiointia kiiyttiien si-
ten, etta standardiviiestond on
vuoden 1977 lopun ei-eliikkeel-
l5 oleva yksityisen sektorin ko-

ko viiestci) oli 12,9; miehill2i 13,9
ja naisilla 12,0 promillea koko
yksityisen tydeliikej iirjestelmiin
piirissii. Luku on pienentynyt
vuoteen 1987 verrattuna vajaan
promillen. Suurin muutos on
tapahtunut yli 60-vuotiaiden
ikiiryhmiissi, jossa osuus on
laskpnut yli 10 promillea.

Eri lakien viilisessii vertailussa
LEl-tydsuhteessa olleiden hen-
kildiden tydkyvytt6myysluvut
ovat selviisti suurimmat (16,6
promillea). Muiden lakien koh-
dalla vastaavat luvut ovat alle
13,0 promillea. Vanhimmista
ikiiluokista 55 59-vuotiaissa
suurin luku l<iytyy LEL:n piiris-
sd tydskennelleistii (70,6 pro-
millea) ja 60-64-vuotiaissa
YEL:n piirissii ty<iskennelleistii
(83,4 promillea). Miehillii ky-
seinen luku on MYEL:a lu-
kuunottamatta suurempi kuin
naisilla.

Ellkeliliset
Tilastokirjassa on vuodesta
1986 liihtien ollut mukana
mycis tilasto yksityisen sektorin
tydeliikkeellii olleiden osuudes-
ta vastaavan ikiiisestii tycieliike-
turvaa kartuttaneesta vtiestcis-
tii. Koko tilastointiajan eli vuo-
desta 1978 liihtien on eldkelSis-
ten osuus kasvanut. Vuonna
1988 eliikeliiisid oli noin kolme
prosenttia enemmdn kuin
vuonna 1978. Eliikeliiisten
osuus alle 65-vuotiaista tydelii-
keturvaa kanuttaneesta vdes-
tdstii oli tarkasteluvuonna vd-
hdn alle I I prosenttia. TEL:n
piirissii prosenttiluku on pienin
(8,6) ja MYEL:n piirissd suurin
(23,5). Naisten osuus on suu-
rempi YEL:a lukuunottamatta
kaikissa laeissa.

Tarkasteluvuonna 55-vuotiai-
den yksityisen sektorin tycieliik-
keellii olleiden osuus vastaavas-
ta tyoeliiketurvaa kartuttanees-
ta vAestdsta oli noin viidennes,

60-vuotiaiden kohdalla osuus
oli kolme viidennestii ia 64-
vuotiaista vajaa kolme neljiin-
nestii. YEL:n piiriin kuulunei-
den 55-64-vuotiaiden tyoelak-
keellii olleiden osuus oli selvdsti
pienin (38,2).

Kuolleisuus
Alle 65-vuotiaista yksityisellii
sektorilla elaketta ansainneista
vuoden aikana kuolleiden
osuus on pysynyt kohtalaisen
vakiona. Miesten kohdalla ikii-
vakioitu kuolleisuusluku on vd-
hiin yliviisi promillea ja naisten
kohdalla veihrin alle kaksi pro-
millea. Lakijaottelussa miesten
vakioitu kuolleisuus on suurin
LEL:ssa (8,8 promillea). Mui-
den lakien piirissii miesten
kuolleisuus on vdhdn yli neljiin
promillen luokkaa. Mycis nais-
ten kohdalla korkein kuollei-
suus on LEL:n piirissii (2,6 pro-
millea). Selviisti pienin kuollei-
suus on vastaavasti YEL:n pii-
rissli (1, I promillea).
Lakitarkastelussa havaitaan
selvdsti, ettd kuolleisuusluvut,
eliikkeellii olleiden osuudet ja
tyOkyvyttdmyyseliikkeiden al-
kavuuksia kuvaavat luvut ovat
LEL:n piirissii tydskennelleillii
selvristi korkeimmat. Muiden
lakien kohdalla vastaavat luvut
menevdt jonkin verran ristiin.
Tosin MYEL:n piirissi on al-
haisimmat kuolleisuusluvut ja
tydkyvyttOmyyseliikkeiden al-
kavuuksia kuvaavat luvut.
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TYOffiTOMIEil
ffiffi II II

ARKIETAMAA
Tytikyvytttimien arkipHi-
vI niikyy Tilastokeskuk-
sessa tehdyistl tutkimuk-
sista. Ne kertovat muun
muassa, ettii tytikyvyttti-
mIt ovat suhteellisen iilk-
kiiite. He ovat huonom-
min koulutettuja kuin
muu vlestii, asuvat use-
ammin haja-asutusalueel-
la ja varustetasoltaan vaa-
timattomammissa asun-
noissa.
Seuraava kirjoitus perus-
tuu Sosiaalihuollon tyti-
toiminta -seminaarissa lo-
kakuussa 1989 pidettyyn
alustukseen.

Aluksi valotan tydklvyttd-
myyseliikkeellii olevien ja mui-
den pitkaaikaissairaiden elin-
olosuhteita haastattelututki-
musten pohjalta, joita Tilasto-
keskus on keriinnyt viime vuo-
sina. Vuonna 1986 koottiin laa-ja haastatteluaineisto Elinolo-
tutkimustavarten. Siinii oli mu-
kana noin 1000 tydkyvyttd-
miiksi tai pitkAaikaissairaaksi
luokiteltua.

Vuosina 1987-1988 keriittiin
tutkimusaineisto vdest<in ajan-
kiiytcistii. Se perustui itse pidet-
tyihin piiiviikirjoihin. Tiihiin
mennessd on valmistunut syys-
marraskuuta 1987 kuvaava ai-

neisto ja siind on mukana tyci-
kyvyttcimien ja pitkaaikaissai-
raiden pitdmiii piiiviikirj oj a 260
vuorokaudelta.

Elinolot
Ennen kuin katsomme, miten
tydkyvyttomet kiiyttiiviit ai-
kaansa, tarkastelemme heidiin
elinolojaan niiden tietojen poh- 

I

jalta, joita meillii on ajankiiyttri-
tutkimuksen haastatteluaineis-
tosta.

Tydkyvyttdmyyseliikkeellii ole-
vien lisiiksi Iuetaan tiissii tyciky-
vytt0miksi ne pitkaaikaissai-
raat, jotka eivdt ole ansiotyrissS.
Tydkyvyttdmet asuvat muuta
vdestcid yleisemmin haja-asu-
tusalueella (kts. taulukko l.).
Omistusasunto on keskimdd-
rdistri yleisempi, samoin oma
puutarha tai kasvimaa. Ty<iky-
vyttcimdt asuvat heikommin va-
rustetuissa asunnoissa kuin vii-
estd keskimiiiirin, heiltii puut-
tuu muita yleisemmin viemdri,
liimmin vesi, keskusliimmitys ja
kylpyhuone. Puhelin, pyykin-
pesukone ja pakastin ovat kui-
tenkin heillii yhte yleisia kuin
muilla, mutta muita harvem-
min heillii on kdytdssiidn as-
tianpesukone tai mikroaaltouu-
ni. Liikkumismahdollisuuksia
kaventaa se, ettl henkildauto
on ty6kyvytt6mien perheissd
harvinaisempi kuin muissa.

Naimisissa tai avoliitossa on75
prosenttia. Joka neljiis on nai-
misissa toisen tycikyvyttcimiin
tai pitkiiaikaissairaan kanssa ja
muun eldkeliiisen kanssa joka
viides. Vain 45 prosentilla ty6-
kyvytt<imistii on tycissdkdyvd
puoliso.

Tycikyvyttrimillii on
koulutustaso kuin

alhaisempi
viiestrillii
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TAULUKKO I

Asuminen:
Kaupunkitaajama
Kuntataajama
Haja-asutusalue
Ei tietoa
Yhteensii

Tyokyv. Kaikki
10-64 v

42 5426 2s32 20
-l100 100

Tytikyv. Kaikki

128221l0 222t l5
66 t4100 100

Tytikyvytttimien elinolot ajank[ytttitutkimuksen
1987 haastattelun mukaan. Luvut prosentteja (/e).

Ikii:
t0-24
25*34
35-44
45 54
55-64
Yhteensli

Pientalo
Kerrostalo
Muu tai ei tietoa
Yhteensii

66
29

5
100

62
32

6
100

3
50
28
l9

100

Koulutus:
osa kansakoulua tai vihemmiin
kansakoulu
peruskoulu tai keskikoulu
ylioppilas
Yhteensii

7
84
6
3

r00
Omistusasunto
Vuokra- tai ty6suhdeasunto
Muu tai ei tietoa
Yhteensd

84
t4
2

100

75
23

2
100

Puhelin
Henkilciauto
Vapaa-ajan asunto
Puutarhai Kasvimaa

92
95
87
84
89
85
87
t4
85

9
93
72
26
68

98
98
95
95
96
93
89
36
86
27
92
85
3r
62

Terveys:
vajaakykyinen
pitkaaikainen sairaus
pitkdaikainen oire
terve

rasitus

Yhteensri

0
I
I
I

97

46
49

5

100

53

0
I
4
3

92
100

Ei
apu

100

t7
l6

l7
20

Perhe:
Naimisissa/ avoliitossa
Muu

75
25

6r
39

Puoliso tyOssii 45
24
2t
l0

100

80
5
5

l0
100

Toiminta:
Naapurin auttaminen
Kunnan, jiirjestdn tms. luottamustoimi
Sflilnntilliset harrastukset
kodin ulkopuolella:
Ohjattu liikunta
Liikunta epiiv. ryhmiissii
Luova taideharrastus
Kiisityd
Keriiily, tekninen harrastus
Opiskelu

20
t2
6

I
6
I
4
2
4

tyOkyvytOn
muu elSke
muu
Yhteenst

55

Asunnon varusteel:
Viemdri
Vesijohto
Liimmin vesi
Keskus- tai slhkdliimmitys
WC

7
t7
l8
58

100

36

6
9
2
6
2
6
0
6
2
4

Jiirjestdtoiminta
Uskonnollinen toiminta
Muu harrastustoiminta



keskimii?irin: korkeintaan kan-
sakoulun on suorittanut 9l pro-
senttia, kun heidiin osuutensa
kaikista l0-64- vuotiaista on 53
prosenttia. Tiimii johtuu tietysti
ikiirakenteesta.
L6hes puolet tyokla/yttOmiksi
tai pitkaaikaissairaiksi luokitel-
luista katsoo vamman rajoitta-
van jokapiiiveisie toimintoja,
kuten esim. sycimistii, pukeutu-
mista, sisdllii tai ulkona liikku-
mista. Puolet heistii kiirsii mycis
jonkinasteisista psyykkisistii ra-
sltusolrersta, masentunersuu-
desta, hermostuneisuudesta tai
unettomuudesta.
92 prosenttia tyOkyvyttci,mistii
selviytyy tai joutuu selviyty-
miiiin jokapiiiviiisisti toimis-
taan ilman ulkopuolista apua.
Kunnallista kodinhoitoapua
saa viikoittain vain neljii pro-
senttia kaikista tyokyvyttomis-
tii tai pitkiiaikaissairaista. Neljii
prosenttia saa viikoittain yksi-
tyistii apua. Pitkiiaikaissairaat
sen sijaan auttavat muita yhtii
yleisesti kuin viiestd keskimiiii-
nn.

Ajankiiyttti
Ajanktiyttdtutkimuksesta nii-
emme, miten vuorokauden 24
tuntia kiiytettiiin. Ajankiiytdn
perusrakenne on siiilynyt liihes
muuttumattomana vuodesta
1979 vuoteen 1987.

Nukkuminen vie vuorokaudes-
ta runsaan kolmanneksen, syci-
minen ja muut henkilci,kohtaiset
tarpeet kymmenennen osan.
Ansiotycihrin kiiytetiiiin vain
yksi prosentti ajasta, joten an-
siotydn merkitys on tytikyvyt-
tcimiin arkiekimiissri viih:iinen.
Elinolotutkimuksen mukaan
tekee ansiotydtii 9 prosenttia
tydkyvyttomistii. Tyci on piiii-
osin maataloudessa avustamis-
ta. Tyrinteko neyttea hieman
veihenevdn idn mukana.
Kotityohon sen sijaan kdyte-
tliiin l7 prosenttia ajasta ja va-
paa-aikaa jae saman verran
kuin nukkumiseen. Perustar-
peiden tyydyttiiminen vie hie-
man viihemmiin aikaa kuin l0
vuotta sitten ja tdmii aika on
siirtynyt vapaa-aikaan.

Tydkyvyttdmien aj ankSyttci on
rakenteeltaan ldhes samanlai-
nen kuin tycittdmien. Tyrittin
nukkuu pitemmdt y6unet, mut-
ta tydkyvytdn lepiiilee enem-
miin piiiviillii. Ruokailuun pit-
kiiaikaissairas kiiytttiii enem-
mdn aikaa kuin tycitcin.

Sukupuoli vaikuttaa keskeisesti
ihmisten ajankiiytt6<in, niin
myds tydkyvyttcimillii.
Selvin ero liittyy kotitycihrin.
Naiset kiiyttiivat kotitdihin pai-
vittiiin puolitoista tuntia enem-
miin aikaa kuin miehet, kun
mukaan luetaan niin kotita-
loustycit kuin huoltotydt, asi-
oinnit ja lastenhoito. Naiset
k[yttiiviit kotit<iihin 20 prosent-
tia ajastaan ja miehet 14 pro-
senttia.

Kotitytit
Kun tutkimme ty<itii ansiotydn
ulkopuolella, on kotitdillii kes-
keinen asema. Millaisia kotittii-
tii tyokyvyttdmiit sitten teke-
v[t?

Miehet kiiyttiiviit kotit<iihin
piiivittiiin keskimiiiirin 3 tuntia
l6 minuuttia ja naiset 4 tuntia
54 minuuttia. Kotitydt jakautu-
vat perinteisen roolijaon mu-
kaisesti. Naiset tekeviit kotita-
loustciitii ja miehet huoltotditii.
Ruokataloustydt vieviit naisilta
piiivittiiin liihes kaksi tuntia ja
miehilti noin 40 minuuttia.
Naiset kiiyttiivtit vaatehuoltoon
vajaan puoli tuntia piiiviissii,
tut kimukseen osallistuneet mie-
het eiviit pyykkia pesseet lain-
kaan.

Miehet sen sijaan kiyttiviit ko-
din huoltotciihin piiivittain run-
saan tunnin, naiset vain 25 mi-
nuuttia. Ostoksiin ja asiointei-
hin kuluu piiivittiiin naisilla
tunti ja miehillii hieman vdhem-
min.
Kun vertaamme tydkyvytt6-
mien tekemie kotitdita ty<ittri-
miin, havaitsemme, etta kotita-
lous- ja huoltotciihin kiiytetiiiin
piiivittiiin saman verran aikaa.
Selvin ero on lastenhoidossa,
tydttomat ovat nuorempia ja
kiiyttiiviit lastenhoitoon enem-
mdn aikaa kuin tydkyvyttci,miit.

Kuvio.

Tytikyvytttimien ajanklyttti sukupuolen mukaan
Yuonna 1987

33r t6l381

111
r0lrl

lr{iehei

TAULUKKO 2
Tytikyvytttimien kotitytit sukupuolen mukaan 1987

Min/vrk
Miehet Naiset

Ruuan valmistus
kipominen, siiil.
Astianpesu
Siivous
Vaatehuolto
Vaatteiden valm.

ja vesihuolto

ja eliiint.hoito
.huolto

autt.
kodinh.tyti

Kodinhoito yht.

Lastenhoito

72
n
30
43
r8
8

27
2

5

Ostokset
Asiointi
Terveyspalvelut
Erittelematdn asiointi
Asiointimatkat
Asiointi yht.

l8
9
J
2

r5
48

25
5
9
I

20
6l

Kotityti yht. 196 294
l6min) (4t 54min)(3t

ffith*kuninen ffi fluokoilu ym. ffi lnsioty;

56

Uihde : Ti las t o keskus, Aj anktiy u d tut kimw I 9 I 7 - 8 I

r0l!I 20I

No i s e 1

Hxotityti ffi\opoo-oiko

l0
l0
0
0

6
0

I9
0

20
t6
25I

I
i1
8I

148

I
t2
7
2

228

0



Asiointeihin kiiytetiiiin saman
verran aikaa, mutta tydkyvyt-
tcimien runsaampi terveyspal-
velujen keytt6 niikyy ajankiiy-
tdn erona.

Tydkyvyttdmiit miehet kiiyttii-
viit piiivittiiin kotitriihin kaksi
koimasosaa siita ajasta minkii
naiset. Erotuksen miehet kdvt-
tiiviit vapaa-aj an viettoon.

Vapaa-aika
Miehillii on piiivittiiin vapaa-
aikaa tunnin verran enemmdn
kuin naisilla. Miten ty<ikyvyttri-
miit viettiiviit runsaan vapaa-
aikansa, jota heillii on piiivittiiin
runsaat kahdeksan tuntia?
Ty<ikyvyttdmlt opiskelevat va-
paa-aikanaan kodin ulkopuo-
lella saman verran kuin vdestd
keskimiiiirin, mutta selviisti vii-
hemmiin kuin esim. tydttdmet
(4 min vs. 19 min piiiviissii).

Uskonnollinen toiminta sen si-
jaan kiinnostaa tycikyvyttrimiii,
erityisesti naisia.

Yhdistystoimintaan tycikpyt-
t<imdt osallistuvat hieman pas-
siivisemmin kuin viiestd keski-
m65rin. Heistii on vuoden sisiil-
ki osallistunut jiirjestcitoimin-
taan 45 prosenttia, kun terveis-
tii on osallistunut 53 prosenttia
elinolotutkimuksen mukaan.
He toimivat yhta aktiivisesti
kuin muut esimerkiksi harras-
tus- ja aatteellisissa j iirjestdissii.
Muita aktiivisemmin he osallis-
tuvat uskonnollisten yhteisdjen
toimintaan ja muita harvem-
min urheilujiirjestrijen toimin-
taan j a ammattiyhdistystoimin-
taan. Luottamustehtavia o[
ajankiiytt6tutkimuksen mu-
kaan I 6 prosentilla tytikyvyttd-
mistii ja 20 prosentilla kaikilla
l0-64-vuotiailla.
Ajankiiytt0tutkimuksen haas-

tattelukysymysten mukaan ty6-
kyvyttcimiit kiiyviit muita vd-
hemmdn elokuvissa, kirjastos-
sa, teatterissa. konserteissa ja
taideniiyttelyissii.
Liikunnan lajeista tyOkf/ytt0-
miit harrastavat ahkerasti kiive-
lyii. Ty<itt<imdt miehet kiiyttii-
vdt runsaasti aikaa metsdstyk-
seen, joka ei niiytii soveltuvan
tyrikyvyttrimiin liikunnan lajik-
si. Penkkiurheilu sen sijaan
kiinnostaa erityisesti tyOkyvyt-
ttimiii.
Tycikyvyttdmat ovat ahkeria
Iukijoita. He kiiyttiiviit lukemi-
seen enemmdn aikaa kuin ty6s-
siikiiyviit ja tydtt6miit. Televi-
sion katselu on yhtii suosittua
ty<ikyvyttdmillii kuin tydtt<i-
millii, television katseluun me-
nee paivittliin kaksi ja puoli
tuntia. Keskittynyttii radion
kuuntelua ty6kyvytrdmill?i on
enemmdn kuin muilla alle 65 -
vuotiailla.
Sosiaaliseen kanssakdymiseen
tyokyvytt6mat kayttavet sa-
man verran aikaa kuin muut
ty6eliimiin ulkopuolella olevat,
runsaat puolitoista tuntia piii-
vrissii. Tdstei kolmasosa on ky-
liiilyii. Tuttavat kaf/at heidiin
luonaanja suosittua on kontak-
tin pito puhelimitse, erityisesti
naisilla. Keskimiiiirin tydkyvy-
trin on siis yhtii sosiaalinen kuin
tydtcin tai kotitydte tekevii per-
heenemiintd.

Naiset harrastavat kaisitt ite
keskimiiiirin puoli tuntia piii-
viissii, miki on saman verran
kuin tydttdmillii naisilla ja
enemmdn kuin esim. perheen-
emiinnillii tai tyrissiikiiyvillii
naisilla.
Omaehtoisista taideharrastuk-
sista tycikyvyttdmiila on saman
verran laulamista sekd runojen,
novellien tms. kirjoittamista
kuin viiestcillii keskimiiiirin.
Muita viihemmdn he sen sijaan
harrastavat soittamista. piirtS-
mistii ja maalausta.

Lepiiilyyn tydkyvyttdmiit kiiyt-
teiviit selveisti enemmdn aikaa
kuin muut. Voimme siis niihdii
vammaisuuden rajoittavan va-
paa-ajan kiiyt<in mahdollisuuk-
sia, mutta ei ehkli siinii mdiirin

kuin yleisesti luullaan. Luke-
mis-, kiisityd- ja krivelyharras-
tukset ovat yleisiii ja sosiaalinen
kanssakiiyminen on yhta vil-
kasta kuin muilla.
Tyrikyvyttdmiit asuvat muita
yleisemmin haj a-asutusalueellaja huonommin varustetuissa
asunnoissa kuin viiestci keski-
mri:irin. Kunnallisen kodinhoi-
toavun piirissii heistei on vain
neljd prosenttia.
Piiivittiiisestii ajankiiytristii ku-
luu ansiotydhcjn vain yksi pro-
sentti. Palkattomaan kotity6-
hcin sen sijaan kuluu runsaasti
aikaa, naisilla vajaat viisi tuntia
ja miehillti runsaat kolme tuntia
vuorokaudessa. Vapaa-aikaa
on keskimiiiirin kahdeksan tun-
tia vuorokaudessa. Vaikkakin
tydkyvytt6miit kiiyttiiviit puo-
let vapaa-ajastaan lepiiilyyn ja
television/radion seuraami-
seen, heillii lukemis-, kiisityO- ja
kdvelyharrastukset ja sosiaali-
nen kanssakiiyminen vievdt
runsaasti aikaa.

Liihteet:

Ajankiiyttdtutkimus 1987-88. Ti-
lastokeskus. Julkaisemattomat
taulukot.
Elinolotutkimus 1986. Tilastokes-
kus. Julkaisemattomat taulukot.
Iiris Niemi ja Hannu Ptitikkdnen:
Aj ankiiy t dn muut o kse t 1980- luvul-
la. Tilast okeskus. Tut kimuksia I 5 3.
Helsinki 1989.

IIRIS NIEMI, zrz
Tilastokeskuksen

erikoistutkija

TAULUKKO 3

Tytikyvyftiimien vapaa-aika sukupuolen mukaan 1987

Min/wk
Miehet Naiset

3453t6

Urheilutapaht.
Kulttuuri
Lukeminen 86 7l
TV:n katsominen 154 143
Radion kuunt. 57 30

Perheen kanssa seur. 10 13
Muiden kanssa seur. 59 74
Ravintolassa yms. istum. l0 3

Kiisi- ja puutytit 0 32

Muu vapaa-aika 2t t2
Lepiiily
Vapaa-ajanmatkat

226
23

I
9

9 0
4

57
26

547

29
24

1987-88

478
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Opiskelu
Jiirjestiitoiminta
Uskonn.toim.

Ulkoilu, kiively
Muu liikunta



NIMITYS
YRJO TURTIAINEN
JOHTAJAKSI ELAKE-
TURVAKESKUKSEEN
Eliiketurvakeskuksen hallitus
on 16.5. nimittiinyt johtajaksi
Eliiketurvakeskukseen filoso-
fian maisteri Yrjti Turtiaisen.
Hiin on koulutukseltaan mYcis
sosiaali- ja terveysministeridn
hyviiksymii vakuutusmatemaa-
tikko. Turtiaisen vastuualueena
on ty<ieliikejiirjestelmiin kes-
kuslaitoksen luottovakuutus-
toiminta.
Yrjti Turtiainen on syntYnYt
1949, tullut ylioppilaaksi 1968,
valmistunut filosofian kandi-
daatiksi 1972 ja SHV-mate-
maatikoksi 1976. Hiin tuli Elii-
keturvakeskuksen palvelukseen
jo vuonna l97l 1a toimi vakuu-
tusteknisen osaston piiiillikkti-
rc 1976-1978. Sen jiilkeen hiin
on ty6skennellyt Jiilleenvakuu-
tus Oy Varman osastoPiiiillik-

Uusittu

Eliikkeiden

ao ta

ETAKKEISTA
T]LKOMAITLA

Yrjo Turtiainen

kcinii, Teollisuusvakuutuksen
osastopiiiillikkdnii ja vastuulli-
sena aktuaarina sekii Kansa-
yhtymiin apulaisj ohtaj ana.

RUOTSI
TYONANTAJIEN VAKUUTUSMAKSUT
LAKISAATEISIIN JA SOPIMUSPOHJAISIIN
SOSIAALIETUUKSIIN VUONNA I99O

LAKISAATEISET
Tytintekijtiiden ja toimihenkiltiiden osalta:

/p palkkasummasta
13,00
7,45

10,10
0,50
0,90

2,16
0,35
0,27

Palkkaturva 0,20
Lastenhuolto 2,20
Yleinen palkkamaksu 0,34
Ty<iympiiristcivero 1,50

Yhteensii 38,97

Vuodesta 1989 lisiieliikemaksu nousi kahdella prosenttiyksikcjllii
ja kansaneliikemaksu aleni vastaavalla miiiiriillii. Kokonaismak-
suun tuli I,5 prosenttiyksikdn korotus uuden tyciymp6ristdveron
johdosta.

SOPIMUSPOHJAISET
Toimihenkiltiiden osalta:

/6 palkkasummasta
8,00
0,20
0,35
0,05

8,60

Yllii oleva ITP-maksu on keskimddrdinen maksu. Kdytiinncissd
maksu vaihtelee 5 ja 20 prosentin viilillii.
Vuodesta 1989 ty<inantajamaksut nousivat yhteensii0,l0 prosent-
tiyksiktillii.

A 8/90
Ael90

9.3.1990

27.3.1990

27.3.1990

28.3.1990

2.5.1990

A 10/90

A lli e0

A

B 4190

c2lm 26.3.1990

Yleinen fisaeliike (ATP)
Kansaneliike (AFP)
Sairausvakuutus
Osa-aikaeliike
Tyritapaturma
Tyrimarkkinamaksu

(tydtt6myys ja koulutus)

Lisiieleke (ITP)
Ryhmiihenkivakuutus (TGL)
Tyciturvarahasto
Tycitapaturma (TFA)
Yhteensd

Tytintekijtiiden osalta:
Lisiieliike (STP)
Ryhmiisairausvakuutus (AGS)
Ryhmiihenkivakuutus (TGL)
Eroraha (AGB)
Tydtapaturma (TFA)
Tyciturvarahasto
Lomautuspalkka
Yhteensd: % palkkasummasta

Myds ty6ntekijdiden osalta
tyOnantajan kokonaismaksu
nousi 0,10 prosenttiyksikdllii
vuodesta 1989.

1.7 .1990 voimaantulevat uudet
perhe-eliikesiilinn 6kset

Vahvistettuj a lakej a: luopumis-
eliikelain, elZikesiiiititilain ja
alrrstuskassalain sekii
KiEL:n muutokset

B-SARJA
Vastuunj akoperusteiss a
esiintyvien eriiiden kertoimien
uudet arvot vuodelle 1990

C.SARJA
Ammatillisten

koskevan

liikenteeseen

))\
0,40
0,35
0,10
0,60
0, l5
0,05

6,10
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PERHE-ELAKE ITP.
JARJESTELMASSA
Kansaneliikejiirjestelmiissd ja
yleisessa lisiieliikej iirjestelmdssii
tuli vuoden 1990 alusta voi-
maan perhe-ekikeuudistus, jos-
sa leskeneliike muutettiin tulo-
sidonnaiseksi.

Tycimarkkinasopimukseen pe-
rustuvaan kaupan ja teollisuu-
den toimihenkil<iiden ja ty<in-
j ohtaj ien lisiieliikej iirj estelmddn
(ITP) on tehty yleisen perhe-
eliikkeen vaatimat muutokset.
Mycis ne ovat tulleet voimaan
vuoden 1990 alusta.

Miesleskiltii on poistettu mah-
dollisuus saada leskenelakettA
ITP-jiirjestelmdstii siltii osalta
palkkaa, joka jea 7,5-kertaisen
perusmziiiriin eli yleisen lisiielii-
kej iirjestelmtin (ATP) eliikepal-
kan yliirajan alapuolelle. Mies-
leskille on maksettu elekette
tiiltii osalta palkkaa, koska ylei-
sissii eliikejiirjestelmissii miehil-
lii ei ollut leskeneliikeoikeutta.
Naisleskilta on poistettu mah-
dollisuus saada leskeneliikettii
ITP-jiirjestelmiistii sellaisessa
tapauksessa, jossa leski ei saa-
nut perhe-ekikettii yleisestii lisii-
eliikejiirjestelmiistii (ATP), kos-
ka avioliitto ei tayttiinyt siinii
perhe-eliikkeeseen vaadittavia
edellytyksiii.
Muutokset eivdt koske leskiZi,
j otka saivat leskeneliikettii vuo-
den 1989 lopussa.

Muutoin lTP-jiirjestelmin les-
keneliikettii maksetaan entiseen
tapaan ilman tuloharkintaa sil-
td osalta eliikepalkkaa, joka
ylittaA 7,5-kertaisen perusmiiii-
rdn.

Tydntekij <iiden STP-lisiieliike-
j iirjestelmiissii ei perhe-eliikkei-
tii makseta lainkaan.

VAKUUTETULLE
MAHDOLLISUUS
VAIHTOEHTOON ITP.
JARJESTELMASSA
ITP-lisiieliikejdrjestelmiiiin on
sovittu eriiistii vakuutuksen j iir-
jestiimistii koskevista muutok-
sista, jotka tulevat voimaan hei-
niikuussa 1990.

Ne vakuutetut, jotka ansaitse-
vat enemmdn kuin l0 kertaa
perusmiiiiriin (eli 297 00 SEK
vuodessa vuonna I 990) suuruis-
ta palkkaa, voivat irrottautua

ITP-jiirjestelmdstd siltii osalta
palkkaa, joka ylittaa 7,5-kertai-
sen perusmddriin eli yleisen lisii-
eldkkeen (ATP) perusteena ole-
van palkan. He voivat ottaa
vakuutuksen 7,5 kertaa perus-
mddrdn yliipuolella olevan pal-
kan osalta mistii tahansa ruot-
salaisesta henkivakuutusyhtids-
tii. Palkan osalta, joka on 7,5-
kertaisen perusmdiiriin alapuo-
lella, vakuutus hoidetaan edel-
leen ITP-j arjestelmiissii.

Pdiit6ksen irrottautumisesta te-
kee vakuutettu. Jos vakuutettu
irrottautuu ITP-jiirjestelmiistii,
hiin ei voi palata siihen takaisin
saman tyrisuhteen voimassa-
olon aikana. Uuden tycisuhteen
solmiessaan vakuutetun on
aluksi liityttiivii ITP-jiirjestel-
miiiin, jos tycinantajalla on ITP-
vakuutus.
Yritysten toimitusjohtajat ja
omistajat voivat entiseen ta-
paan jiiiidii kokonaan ITP-jAr-
jestelmdn ulkopuolelle.
Niiden vakuutettujen osalta,
jotka ansaitsevat vdhemmdn
kuin l0-kertaisen perusmiiiiriin
suuruista tuloa, ITP-jtirjestel-
mii pysyy entiselliidn.

ITP.LISAELAKE-
JARJESTELMAN
TAYDENNYSELAKE
ITP-jiirjestelmlein kuuluu tiiy-
dennyseliikejiirjestely (ITPK),
joka tiiydentiiii normaalia lisii-
elakette. Tiiydennyseliike on
voitu ottaa alennettuna eliike-
ikiin?i tai normaalin vanhuuse-
liikkeen korotuksena.
Heintikuun 1990 alusta tiiyden-
nyseldke voidaan jakaa perhe-
eliikkeen ja vanhuuseliikkeen
kesken. Perhe-eliikkeen osalta
tiiydennyseliike tullaan maksa-
maan kertasummana kuole-
mantapauksen yhteydessii.
Vanhuuseliikkeessii tiiydennys-
eliike maksetaan jatkuvana
eldkkeenii. Vakuutettu voi ko-
rottaa vanhuuseliikkeen tiiy-
dennyseliikettii omilla vakuu-
tusmaksuillaan. Normaalien
ITP-eliikkeiden rahoitukseen
vakuutetut eiviit edelleenkdiin
osallistu.

Tiiydennyseliike voidaan heinii-
kuusta 1990 liihtien jiirjestiiii
muussakin vakuutusyhti6ssri
kuin ITP-jiirjestelmiistii vastaa-
vassa Vakuutusyhtid SPP:ssii.

Kyseeseen tulee mikd tahansa
ruotsalainen henkivakuutusyh-
ti6.
Tiiydennyseliikejiirjestelyn kai-
kista uusista yksityiskohdista ei
ole viel6 sovittu.

BETGIA
JOUSTAVA
ETAKEIKA
Belgian hallitus on piiiissyt kes-
kuudessaan sopimukseen jous-
tavan eliikeiiin kdyttcicinotosta
tammikuussa 1991. Naiset ja
miehet voivat jii2idli eliikkeelle
60. ja 65. ikiivuosien viilillii.
T2iyteen ekikkeeseen vaaditaan
kuitenkin edelleen naisilta 40 ja
miehilta 45 vuoden vakuutusai-
ka. Naisten eliikeikii on nykyi-
sin 60 ja miesten 65 vuotta.
Miehet voivat nykyisin jiiiidii
varhennetulle eliikkeelle 60
vuoden iiistii. Eliikettd alenne-
taan 5 prosenttia varhennus-
vuotta kohti. Varhennettu eliike
poistetaan kiiytdstii joustavan
eliikeiiin mycitii.

SUEITS!
TUTKIMUSTIETOJA
TYOEtAKE.
JARJESTETMASTA
Yleistii eliikejiirjestelmaa tay-
dentdvii pakollinen ty<ieliikejiir-
jestelmii tuli voimaan vuonna
1985. Tytieliike kattaa yksityi-
sen ja julkisen sektorin palkan-
saajat.

Vuoden 1987 lopussa ty<ieliike-
jiirjestelyjit oli Sveitsin tilasto-
keskuksen tutkimuksen mu-
kaan yhteensa 15 000 kappalet-
ta.
Tycieliikejiirjestelmiissii oli noin
3,2 miljoonaa vakuutettua.
Heistii 80 prosenttia tydskenteli
yksityisellii sektorilla. Vuoden
1987 eliikemenot olivat 5 500
miljoonaa SFR ja lisiiksi mak-
settiin erilaisia kertasuoritteisia
etuuksia 940 miljoonan SFR:n
verran. Eliikkeensaajia oli
420 000.

Vakuutusmaksutulot olivat
l5 800 miljoonaa SFR:ia, mikii
on 400 miljoonaa SFR enem-
mdn kuin yleisen eliikejiirjestel-
mdn vakuutusmaksutulot.
Tydeliikejiirjestelmiin rahas-
toissa oli 167 000 miljoonaa
SFR:ia.

TURKKI
ELAKEIKAA
NOSTETTU 5
YUODELLA
Turkin yleisessd eliikejirjestel-
massa on eliikeikiii nostettu vii-
dellii vuodella, naisilla 50 vuo-
desta 55 vuoteen ja miehillii 55
vuodesta 60 vuoteen. Eliikeiiin
nostaminen koskee niita henki-
l6itii, jotka ovat tulleet eltikejiir-
jestelmiiiin trimiin vuoden aika-
na. Samassa yhteydessri poistet-
tiin mahdollisuus jitiidii el5k-
keelle iiistii riippumatta sen jiil-
keen, kun naispuolinen vakuu-
tettu on ollut tydssa 20 ja mies-
puolinen vakuutettu 25 vuotta.
Normaali vanhuuseliike edel-
Iyttiiii 15 vuoden vakuutusai-
kaa.

Yleiseen eltikejiirjestelmiiiin
kuuluvat teollisuudessa ja kau-
pan aloilla tydskenteleviit hen-
kildt. Maataloustydntekij<iillii
sekii pankkien ja vakuutusyhti-
ciiden palveluksessa olevilla,
julkisen sektorin palkansaajilla,
itseniiisillii yrittiijillii ja maanvil-
jelij 6illa on omat eliikej iirjestel-
miinsii.

]OUKO
IANHUNEN, r.rz

Eliiketurvakeskuksen
tutkimusosaslon

eritvistutkija
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TILASTOTIETOJA
TYOELAKKEENSAAJISTA

31.03.1990

Taulukoiden luvut ovat viihimmiiisturvan mukaisia.
Aikaisemmasta tilastokaytdnncistd poiketen varhennetut vanhuuseliikkeet sisliltyvdt vanhuus-
eliikelukuihin ja yksil<illiset varhaiseliikkeet tyrikyvyttdmyyseliikelukuihin. Osa-aikaeliikkeet ovat
tilastossa omana taulukkonaan.
31.03.1990 oli maksussa kaikkiaan 890000 ty<ieliikettti. Muutos edellisestii vuodesta on +27000
kappaletta eli 3,1 prosenttia.
Vanhuuseliikkeita oli 457 000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankoh-
dasta) 1+17 000), tyokyvyttiimyyseliikkerta2l2M kappaletta (+9 000), tyottomyyselakkeita 59 000
kappaletta (-5 000), perhe+liikkeita 162 000 kappaletta (+6 000) sekii vuoden 1987 alussa voimaan
tulleita osa-aikaeliikkeita2ll kappaletta. Niiistii oli vuoden 1986 alussa voimaan tulleiden lakien
mukaisia elakkeitii: varhennettuja vanhuuseliikkeitii 11500 kappaletta (+2000) ja yksil<illisid
varhaiseldkkeitii 30 100 kappaletta (+3 996;.
Vanhuuseliikkeiden keskimiiiirii oli I 680 mk/kk, joista varhennettujen vanhuuseliikkeiden
2270 mklkk, tyOkpytt0myyseltikkeiden 2415 mk/kk, joista yksilOllisten varhaiseliikkeiden
3155 mk/kk, tydttrimyyseliikkeiden 2685 mk/kk, perhe-eliikkeiden 1260 mk/kk ja osa-
aikaeliikkeiden 2 480 mk/kk.

\,'AN H [, t' S E tA KKIIEI', kaikki
Voimassa olevat 3 1.03. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriilnen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen my6ntiijii Miehet Naiset Yhteensri Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eltikelaitokset 82210 144420 226630 3617 1528 2286
YEl-eliikelaitokset 18 391 15295 33 686 2934 1867 2450
MYEL-e liikelaitos 56094 86845 142939 1047 474 699

LEL-eliikelaitos 37 179 16519 53698 l 531 587 I 241

Kaikkitydelekelaitokset 193889 263091 456980*) 2409 I 140 I 679

Alkaneet eliikkeet 1. l.-3 1.03. 1990

Kaikki rydelekelaitokset 4646 5l8l 9827 **) 2869 1370 2079
*) Kaikki -luvussa mukana myds 27 TaEL-laitoksen maksamaa eliikettii.**) Koikki -luvussa mukano myds 8 TaELJaitoksen maksamaa eltikettii.

Voimassa olevat 3 1.03. 1990
Eliikkeensaajia Keskimiilriiinen peruseldke mk/kk

Eliikkeen mydntiijii
TEL-eliikelaitokset 2715 5 163 7 878 4970 1502 2697
YEL-eliikelaitokset 691 669 I 360 3 608 I 348 2496
MYEL-eliikelaitos 421 r 285 1706 1077 435 593

LEL-eliikelaitos 270 286 556 l 378 350 849
Kaikki tyoelakelaitokset 4099 7404 ll 503 *) 4 102 I 258 2271

Alkaneet eliikkeet 1. l. 31.03.1990

Kaikki tydeliikelaitokset 302 406 708**) 42tt I 431

60

2617
*) Kaikki -luvuissa mukana kolme TaEL-laitoksen maksamaa eliikettii.**) Koikki -luvussa mukana yksi ThEL-laitoksen maksama eliike.

Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii



OSA.AIKAELAKKEET
Voimassa olevat 3 1.03. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseldke mk/ kk
Eliikkeen myiintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensri
TEL-eliikelaitokset 57 7t 128 3920 1592 2629
YEL-eliikelaitokset 50 26 76 25t2 2tt5 2377
MYEL-eliikelaitos 5 6 963
LEL-eliikelaitos
Kaikki tydeliikelaitokset n2 99 2tt 3 160 t7t5 2482

Alkaneet eliikkeet Ll. 31.03.1990

Kaikki tyrieliikelaitokset 13 2t 34 3312 1996 2499

TYO KYVYTT0MYYSELAK KEET, kaikki
Voimassa olevat 3 1.03. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiilriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset s7 635 63722 121357 4034 2020 3 014
YEL-eliikelaitokset t0 167 4 586 14753 2955 1773 2 588
MYEL-eliikelaitos 16485 18086 34571 I 338 543 922
LEL-eliikelaitos 35 lr3 6294 41407 2042 803 I 854
Kaikki tydeliikelaitokset 119429 92698 212127 *) 2984 I 685 2416

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 1.03. 1990

Kaikki ty<ieliikelaitokset 4523 3704 8227 **) 3 100 t7t3 2475
*) Kaikki -luvussa mukana myds 39 TaEL-laitoksen maksamaa eliikettti.**) Kaikki -luyussa mukona myds 6 TaEL-laitoksen maksamaa eltikettii.

TY 0 K YvYTTONIYYSELAK K EET, tiiydet eliikkeet
Voimassa olevat 31.03. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen my<intiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 47 947 51 841 99 788 3 875 1979 2890
YEL-e liikelaitokset 7709 3 166 10875 2977 1797 2634
MYEL-eliikelaitos 12264 12 518 24782 I 4t6 554 981

LEL-eliikelaitos 31 588 5 681 37 269 t 964 762 I 781
Kaikki tydeliikelaitokset 99529 73213 172742*) 2895 I 633 2361

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 1.03. 1990

Kaikki ty<ieliikelaitokset 2934 2063 4997**) 3056 t7t4 2502

6l

*) Kaikki -luvussa mukana myds 28 TaEL-laitoksen maksamaa eliikettti.**) Kaikki -luvussa mukana myds 4 TbEL-laitoksen maksamaa eliikettii.



TY0KYV YTT0M Y YSELAK KEET, osaelakkeet
Voimassa olevat 3 1.03. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseldke mk/ kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensd

TEL-eliikelaitokset l 082 I 486 2568 2250 1245 t 669

YEL-eliikelaitokset 729 255 984 1844 I 153 r 665

MYEL-el2ikelaitos 2347 2347 4694 793 370 582

LEL-eliikelaitos I 039 129 I 168 I 502 731 l4l8
Kaikki tycieliikelaitokset 5 200 4 218 9 41 8 *) I 386 137 l 095

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 1.03. 1990

Kaikki tycieliikelaitokset 125 156 281 I 527 938 t 200
*) Ktikki -luvussa mukana myds neljr) ThEL-laitoksen maksamaa eliikettii.

YKSILOLLISET VARFIAISELAKKEET
Voimassa olevat 3 1.03. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruselSke mk/ kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensi Miehet Naiset Yhteensd

TEL-eliikelaitokset 8 606 10 395 19 001 5 149 2765 3 845

YEL-eliikelaitokset t729 l 165 2894 3324 1842 2727

MYEL-eliikelaitos 1874 3221 5 095 I 509 623 949

LEL-eliikelaitos 2486 484 2970 3252 I 304 2935

Kaikki ty6eliikelaitokset 14700 15267 29967*) 4148 2t96 3 154

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 1.03. 1990

Kaikki tydeliikelaitokset 1464 I 485 2949**) 3322 1793 2552
*) Kaikki Juvussa mukana myds seitsemiin TaEl-lattoksen maksamaa eltikettii.
**) Kaikkiluvussa mukana myds kaksi TaEL-laitoksen maksamaa eltikettii.

TYOTTOM YYSELAX XEET
Voimassa olevat 3 1.03. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensd

TEL-eliikelaitokset t7 245 24925 42170 4357 2234 3 102

YEL-eliikelaitokset 841 856 1697 2563 I 309 l93r
MYEL-eliikelaitos 1980 2552 4532 t75l 562 I 082

LEL-eliikelaitos 7 157 3 038 l0 195 2222 824 I 806

Kaikki tycieliikelaitokset 27 225 3t 37 t 58 596*) 3 55 I | 936 2686

Alkaneet eliikkeet l. l. 31.03. 1990
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PERHE-ELAKKEET
Voimassa olevat 3 1.03. 1990

Eliikkeen my6ntiijii
Eliikkeiden
lukumiiiirii

Keski-
maaralnen
peruseliike

mk/kk
Eliikkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 75 651 1782 7t 604 t2 n6 83720
YEL-eliikelaitokset l5 053 I 503 14631 I 930 16561

MYEL-eliikelaitos 34925 499 344fi 2376 36787
LEL-eliikelaitos 36 836 813 35324 4372 39696
Kaikki tyoeliikelaito kset 162474*) 1260 155976 20807 176783

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 1.03. 1990

Kaikki tydeliikelaitokset 3276**) I 395
*) Kaikki -luvussa mukana myos yhdeksiin TbEL-laitoksen maksamaa eliikettii.**) Kaikki -luvussa mukana myds yksi ThEL-laitoksen maksama eltike.

KAIKKI EI,AKKEET
Voimassa olevat 3 1.03. 1990

Eliikkeen mydntiijti
Elzikkeiden
lukumiidrd

Keski-
maaralnen
perusel6ke

mk/kk
TEL-eliikelaitokset 465936 2468
YEL-eltikelaitokset 65265 2249
MYEL-eliikelaitos 216973 710
LEL-eliikelaitos 142 137 I 349

TaEL-eliikelaitos l 335

Kaikki tydelSkelaitokset 890 388 I 845

Alkaneet eliikkeet 1. l.-3 1.03. 1990

Kaikki tydeliikelaitokset 22249 2152
Perhe-eliikkeista 6 547 oli lisiietujen mukaisia, keskimiiiirin 1 385
mk/kk. Muista eliikkeistii 30 664 sai lisiiksi rekisterdityii lisiielii-
kettii keskimiiiirin I 560 mk/ kk. Nimii olivat etupiiiissii TEL- ja
YEL-eliikkeitii.

MAKSETUT EI,AKKEET I.I. 3I.03.1990
Milj. mk

Viihimmiiisturva
TEL-eliikelaitokset 3 458,0
YEL-eliikelaitokset 442,8
MYEL-eliikelaitos 465,9

LEL-eliikelaitos 577,3

TaEL-eliikelaitos 0,3

Kaikki ryoelakelaitokset 4944,4
Rekisterciity lisiiturva 171,0

Yhteensii 5 115,4
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ENGTISH SUMMARY

From the beginning of July
new survivor's pension
regulations will come into
force in Finland. They will
apply in the case of any
death occurring after June
1990.

According to the new
regulations both men and
women will be eligible for a
survivor's pension on the
same grounds. Under
certain conditions a
survivor's pension may also
be payable to a former
spouse. Common law
marriage does not entitle
the common law spouse to
these pension rights. This
'pension integration' will
enable the survivor's
pension to be estimated in
accordance with the
decrease in the
consumption level of the
family. The practice will
include a comparative
calculation based on
pension entitlement already
accumulated by both
spouses.

The journal's lead editorial
states that at the time of
publication, the
introduction of the
survivor's pension reform
represents one of the
pressing issues of the
employment pension
scheme. The writer,
Managing Director of the
Central Pension Security
Institute, Mr. Matti
Uimonen, sees the new
pension rules as a matter of
ensuring a reasonable
distribution of finances and
establishing j ustifiable
principles by which
pensions are paid.
The writer states that the

success of the reform is
more than usually
dependent on the
availability of correct
information.'The public
should be informed
positively of the fact that
we have managed to renew
the survivor's pension in
such a way that it will
prove to bejust and
enduring."

"It should be remembered
that the survivor's pension
available today, in which
the widow's own earnings
are not taken into account
at all, would soon have
become a dangerous fuse.
Even despite the fact that in
general the system still
works quite well for the
moment;"
"Under present regulations,
over the coming years we
would have been paying
out a great number of
pensions which could not
be justified on any socio-
political grounds."

"Finland cannot afford this
kind of pension outlay, nor
can any social security
system afford the loss of
credibility which will
eventually result from
paying out needless
benefits."
"It should be remembered
that determining a widowed
person's rights to a
survivor's pension on the
basis of gender already
represented an anachronism
which had begun to cloud
the image of our social
security as a modern,
efficient system. In the
1990s gender will no longer
be a reliable differentiator

for determining pension
entitlement in Finland.
Aside from the fact that the
reform is also intended for
people who will be
widowed in the 2010s."
The writer points out that
there were three courses
open to the reform policy
in order to achieve gender
equality: 'These courses can
briefly be described as
follows: - a large number
of surviving spouses could
receive benefit
unnecessarily; - benefit
could be withdrawn from a
large group of surviving
spouses who genuinely need
it; benefit could be paid
to those in need, but this
would require technically
complex administration. "
"We chose the complex
course, but it was the only
one which led to the right
solution", the writer
concludes.

Gender equality with regard
to survivor's pensions exists
in only 26 countries.
According to a researcher
from the Central Pension
Security Institute, men are
not usually considered to
need a pension if they are
widowed. Changes have
nevertheless taken place
over the last ten years. In
some countries equality
exists in that the widowed
spouse's pension is assessed
in line with his or her
earnings.

In most pension schemes
women are still considered
to be financially dependent
on men. A survivor's
pension is paid more or less
automatically to a woman,
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but a man must show
specific need.

Of the worldb 170
independent states, 131
have a national scheme at
least covering the majority
of wage and salary earners
in the private sector in
which suryivor's pensions
are paid. In practice these
are paid to widows in every
state.

Widowers are eligible for
pensions in 82 countries out
of l3l. Of these only 26
allow men the same
survivor's pension rights as
women. In other countries
men are obliged to apply
for a special consideration
in order to obtain a
widower's pension. Such
considerations include, for
example, disability, old age
and the man's financial
dependence on his wife.

Common law marriage and
divorce are difficult
problems in any pension
scheme. Common law
marriages have become
more widespread, but this is
not reflected in pension
schemes. At present
Canada is the only country
to recognize full equality
between official marriage
and common lavr marriage.
In Sweden's basic and
supplementary pension
schemes common law
marriages are equivalent to
official marriages under
certain conditions.

The equal division of
earned pension entitlement
in the case of divorce can
also be considered a matter
covered by the demand for
gender equality. This occurs

in only two countries. The
issue bears significance for
securing the pension
entitlement of the spouse
caring for children at home,
in most cases the wife. It
may also have a decisive
significance for the
surviving spouse's pension
security.

According to the journal,
we need not expect mass
migration to the umbrella
of social security. The
writer declares that Europe
is experiencing the great
stirrings of change, the
results of which cannot be
predicted by even the most
astute of statespersons.
These will affect pressures
outside Europe, directed
towards Europe, and vice
versa.

The influence of such
changes on the principles
behind the social security
system may seem great, but
in practice they could
remain very small, in the
writer's view.

Statutes 1408 and 1612 of
the European Community
are very topical right now.
The former concerns social
policies and demands equal
conditions among the
member countries. The
latter concerns the mobility
of the labour force and
opens the borders from one
member country to
another.

As each country ratifies the
statutes it will be possible to
add country-specific clauses
concerning reservations and
the period of transition,
although to what extent is
still unclear. In any case the

emphasis placed on an.
unanlmous agreement ls so
great that bilateral
agreements between two
countries seem to be off the
agenda.

There are differences
between the pensionable
ages and pension conditions
in different countries. The
writer asks whether this will
offer the sly the
opportunity to obtain the
best of several worlds. For
example in how many
countries consecutively will
it be possible to claim
unemplol,ment benefit?
The writer claims that the
internal population flux of
the European Community
will probably remain fairly
minimal. For example in
Denmark unemployment
benefit is calculated at90 %o

of one's pay, yet there are
fewer foreigners in
Denmark than there are
Danes working abroad.
More than a possible flood
of incomers, economists of
the Northern Countries fear
that businesses will shift
their operations to
countries with cheap
labour.
Europe is in the grip of
spiritual change: striving to
increase its characteristics
of a nation society. This
will require flexibility with
regard to regulations and a
practical approach to
government decision
making.
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