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SOSIAATITURUA

Oil YRITTIIIAilREKIEN
ULKOPUOTELLA

Laaja keskustelu yrittiijien laki-
sEiiteisen eliiketurvan tarpeelli-
suudesta kiiynnistyi yrittaja-
viien keskuudessa vasta kunjSr-
jestelma oli jo siiiidetty ja voi-
massa, totesi Suomen Yritta-
j 6in Keskusliiton toimitusjohta-
j a IGri Heikkilii yrittiijiieliikela-
kien 20-wotistilaisuudessa Fin-
landia-talossa 18.1.

Hiin oli varmasti oikeassa ken-
tan yrittajavaen suhte€n, mutta
yrittiijEin edunvalvojat kyile
olivat liikkeellii eliiketurvaa ky-
selemtissii jo vuosia aikaisem-
min. Keskustelu yrittiijien vas-
taavan etuisuuden luomisesta
klynnistyi hyvin pian sen jiil-
keen, kun tytintekijat olivat
saaneet omansa, TEL:n ja
LEL:n, 60-luvun alussa. Kuvaa-
va on ote yritttjyydestiizin kuu-
lun Pohjanmaan valtalehden,
silloisen Vaasan, piiiikirjoituk-
sesta huhtikurilta 19 67 :'?uolen
miljoonan maatalous- ja muun
yrittiij iin eliiketurvan puuttumi-
nen on suurin epiikohta, mita
maamme sosiaalisessa kentiissii
on. Tuntuu nurinkuriselta liih-
teii parantelemaan entisiii sosi-
aalilakeja niin kauan kuin niiin
suuri osa kansasta on vailla sit6
kansaneliikettii tdydentiiviiii
turyaa, mikii muilla ryhmillii jo
on,"
Yritttijiiin eliiketurva on kah-
den vuosikymmenen ajan ke-
hittynyt rinnakkain tyiintekijiin
el:iketurvan kanssa. Kumman-
kin lohkon etuuksia on kehitet-
ty symmetrisesti. Sekii tydnte-
kijiille ettii yrittajalle on tullut
ty<ittdmyyseliike ja osaty0ky-
vytttimyyseliike, eltikkeen kar-
tunta on nopeutunut, on saatujoustavat eliikeikiijtirjestelyt.

Mutta erojakin on, muun mu-
assa eliikkeeseen suhtautumi-
sessa.

Nuorempi palkansaajapolvi
on unohtanut tai on tietiim6tiin
siita, ette tyiieliketurva on var-
ta vasten taisteltuja rakennettu
etu; eltiketurva otetaan vastaan
luonnollisena, kyllii jopa ehkii
houkuttelevana asiana, mutta
eliimiinkulkuun kuuluvana ei-
kii miniiiin erityisenii "etuna".
YrittAjistataas moni ei ole oppi-
nut eldmiiiin lakisiiiiteisen yrit-
tiijiieliiketurvansa kanssa. Se on
ylimiiiiriiinen kustannusera,
pakkopulla, josta epiiilliiiin,
mahtaako se olla sijoituksena-
kaan jiirin edullinen.
Ennakkoluuloja on vaikea voit-
taa. YrittejA laskee, kuinka
kauan hiinen on oltava van-
huuseliikkeellii, ennen kuin
edes saa eltikesijoituksensa ta-
kaisin. Hiinelrii jiiiiviit silloin
huomioon ottamatta varsinai-
set riskit (vanhuushan ei ole
'tiski'), j otka yrittiij iieliikkeellii
myds katetaan: tydkyl/yttt -
myys, perheenhuoltajan kuole-
ma, tycikyvyn heikkeneminen
tai tyottdmaksi joutuminen elii-
keiiin lihestyessii. Maksettavia
vakuutusmaksueriii ja saatavia
kuukausiel[kkeitii ei liioin
muitta mutkitta kiiy vertaami-
nen keskeniiiin. Kun yrittiijiiva-
kuutusmaksu on verotuksessa
viihennettiivissii, se viihentiiii
verotettavaa nettotuloa enem-
mlin kuin verotus ottaa pois
aikanaan maksettavasta elak-
keestii.

Koska yrittajii on oman eliik-
keensii maksaja suoremmin
kuin tycintekijii (ota koskevissa
palkkaratkaisuissa eliikemak-

sut periaatteessa otetaan tai ai-
nakin tulisi ottaa huomioon ko-
konaispalkan osana), yrit*ij iillii
on myds eriiitii tyiinsii luontee-
seen liittyviii etuja. Niiitii on
vapaus olla lopettamatta yritys-
ty0tii 65 vuoden itissii, vaikka
eliikemaksut lakkaavatkin ja
eliike alkaa juosta. Yrittijiin va-
kuutusmaksu on sidottu yritfii-
jiikuntaa keskimiiiiriilsesti nuo-
remman TEl-vakuutettujen
kannan mukaan laskettuun
TEl-prosenttiin, joka siis on
yrittijiille edullisempi kuin olisi
YEL:n mukaan laskettu pro-
sentti.

Yrittiijdn mentaliteettiin kuu-
luu, ettii hiin haluaa itse m:itirii-
ta sijoituksistaan siihen mli5-
rtiiin asti kuin se on mahdollis-
ta. Vielii kolmannellakin laki-
siiiiteisen eltiketurvan vuosi-
kymmenellii jatkuva purnaus
vakuutusmaksuista on siten
ymmdrrettiivissii. Yrittiijiin elii-
miiin kuuluvat my<is yrittiijiin
riskit. Mielelliiiin saattaisi yrit-
tiijii ulottaa henkildkohtaisen
riskinottonsa siihen asti, ettii
lykkiiii henkilOkohtaisen elSke-
turvansa jiirjesttimistii (tai ter-
veytensd tai sairautensa hoita-
mista) ellei hiintii lailla patistet-
taisi itsestiiiin huolehtimaan.
Suomessa toteutetussa j iirjestel-
miissl ei sosiaaliturva kuiten-
kaan kuulu henkildkohtaisten
riskien piiriin, ei yrittiijiinkiiiin.

Yrjd l-armola



on 25-vuotiasTY

Vuoden 1965 kevtiiinti Eliike- nen,toteutumisenseuraaminen misensiimyossanoman_levittii-
trrrvitestus kiiynnisti oman ai- mm. tilastojen avulla ja muiden jinii oli.paikallaan vuosir.r.l, joi-
kakauslehden. itse asiassa alku kiiytiinntiniietojen ja neuvojen na sosiaali- ja tulopoliittisen
oli otettu jo kolme vuotta var- aniaminen jiirje-stelmen toteut- keskustelun laineet olivat kor-
hemmin, lbttoln ryhdyttiin jul- tajille muodoJtui alusta pitden l.q,ll ju jiirjestelmii vasta loi
kaisemaan "EHkeiurvakeskuk- lehden piiitehtiiv6ksi, mind se julkista kuvaansa.
sen tiedonantoja" -nimistii mo- on siiilynyt edelleenkin' Lrhdessii kaytetyt (tai lehdennistesarjaa. Akuaikojen Ty<ieliike noudatti fuinuu-iO p,lt",irr*io.ot myos
Tiedonantomonisteet oli suun- kirjamaista taittoa, kuten am- ennustavat tulevaisuutta. Jot-
natiu tuoreille tyoeliikelaitsl- matillilet magazinet . tuolloin kut repliikit..v4!*lLuYut hyvin-
rrtt., tytimarkkJnajarjesttiille, ylimalkaan. Jokaisen jrltun t9- kin kaukonlkt isilta ja .varhai-
suurten 

-tyonantajieir iosiaali- pu:sa. oli lgppusivu t hjea, ja silta _- ellei ajattele, miten. hi-
oiasioille ja niille'vakuutuslai- kalkli otsikbi olivat tasakor- taasti myllyt jauhavat ja miten
tolsille ja'viranomaisille, jotka kuisia kuin kirjan lukujen otsj- kauan uudistukset useimmiten
olivat i'outuneet Derehtvmean kot. Lehti muutti painoasua ja itdvat ennen puhkeamistaan.
tuorees"een tytidlakejaiiestel- formaattia vuonna 1974 ia uu-
maan. Monist.6t ",itt.i#*i dI 11Tf{?: {i":,l,ilt :iJ:y *:ff 'r#,[i: "Hln:Ut :l-j..:!.Jryal.P*luq.kti", taydenty- on orut itsultaan nykyrseilaan. ilrt"id;;lr(ii:issaiouriumis-vaalainsliiidintriiijaensimm+- Attrrn lehti oli kaksikietinen i"i,iiJl"iii;6t"kijai"rn.rk"u.,
sia,.viele.pieniii.tilastolukuja ja Liihes kaikki julkaistiin m,tis iuttvaisuuden ratkaisuksi. Mu-
muistuttivateliiketurvanjiirjes- p66iksi. Kuri tema vaikirtti kanaonkuitenkinvieliiammat-
tiimisen miiiiriiaikojen-uTpeen hidastavasti ilmestymiseen, Ar- iiluntatofrtaisen vaihtelun aja-
kulumisesta. Tylielake,kgfit, betspension,.Tyrieliikkeen. iayri irr, Jotu-;ii6"ril ;n pia"tty
niihintarvittavantiedonkirjaa- kiiinncis, e-qtfyi omaksi lah- i;;[;H;Fj"rt"onki.,ruu-minenjakortinlukeminentuot- 6sls6.n|SOO.IGhaestivuodes- ili;;ril p'#ty i.oo". .'u"-
llyat piiiinv.aivaa selji tyOnaIS_ sa ilmestyviiksi pu.olivuotiskat- nuiornaist"' il"ri ajattelulle onjilleettiivakuutetuille. Ku1!at1 sausJehdeksi, sisiiltiltaan.lon- ,nytis- tkkt' tyiinuntiiu- 1"miiiiriiiimii vakuutuksenottoai- kin verran eriiiv2ik-si, Arliets- i,tirt.ita"ik<ik6htien,,e"rotta-ka oli kulunut um.p€en, lain pension muuttui 1983. ,ii*r,
noudattamisen virallinen val- I .. ,.., ,;;t" ;bini Err,"u i"'m[" Ild:l*I::1.i:.,fE:tensio*- "Erilaiset ammatit ilmeisesti
jiirjestetmiissii "uuden viiheen", gii,9lii:lg::3{Y}:^:'.}]}!.1} asettavat eliikeian suhteen hy-
kuien asiaa koskeva monisteen trla.K€turvaKesKuKsen ueoorus- vinkin erilaisia vaatimuksia,
pniikirjoitus otsikoitiin. paiurKon t1?.1?1^ 

^Y,"."::T otettiinpa sitten huomioon ns.

riedonantomoniste ori_amm ?: izi,iili""*"H313*r:iY';;! gl#,lit*tl*flot""llH;:
tilehden alkio. Niirpi .f{t piiiiioimiuajana on Yrj0 I-u. poir"roJsia iai-nr. tytihtekij+
Tyde.ltikkeesjti.tuli tiukasti am- mola. nattitcotrait eti --. # ammat-
mattilehti. Julkaisun :ii{lT]- Tyoeliikkeen ensimmiiisiii wo- teihin-iiiuwar iuluttavuusl-ja
nen . kirjapainon. valmrstlll3- rii."J"ju r.iuirr"tru tr"rritr"., ,uuiut.[lit. Liiatii". rantL-
vaksi oli tarkoituksenT*ii:p ;il-i;'hd.irr-ori mytis ."uuti ,;-iilifii;vtessatuparrturan
paino.lsen kasvaessa, ja luetta- i"iria"aa f."i" p"ff.ii'aiLa".;& ay6ky"# frliili"i-li* toa.t-
vuus lisiiiintyi. 16r, "rai" 

jal:"riir*ar:" ,ii_ i; A;'";; -hy"i" 
,ii,tiUista.

Tvcieliikkeen sisiilldn rakenne hen liittyvien kehittamisajatus- Melko yleisesti onkin tunnus-
o[i alukti perint6ii tiedotusmo- ten markkinointi. tettu, etta kiinteii, kronologisen
nisteista: vreisr<irieen. omaista rrhdelr2i ori mahdouis:::^r,,1^1i" iit.fJj:?lfi #i#l?iit"'3h::,fill:l$Xi,ti13ill,l'l:i'""# seuaisi- ,i;;i,il;;:ri'!::_f?ikylliili- ll# riama seikat. Riittavien tut-
!yi-a".r"1,1;i*"nu.l,ffi i.T,_g,XHl,!i"#,fu?lf,:;fi fffi i,ilf T,t#li,,*"::jatkolsi tulivat_ tutkimusrefe- i;iil;"l.dui,r., -uo, mussaiaattienosasto"Muuallatutkit- LI:::i:^,'^1i'::-"".":,t -",'--;*-- ootektiivista kuvaa siite, miltii
tua" ja uutisosasto ;a;::f:I vtrtellsisf rid.ettvjd ryTi:i' ilil,,a parhaal ratkaisut elii-
man fiirista". Lakihank[eiden Avainhenkil0iden mielipiteiden keikiikiiyttinntiksi olisivat ltiy-
ja uusien lakien taustoittami- peilaaminen ja heidiin kaytta- dettiivissii."
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Vuoden 1966 ensimmiiisen nu-
meron piiiikirjoittaja on ha-
vainnut, ette yrittajeeliikkeitii
ajaa voimakas kansalaismieli-
pide: "Kauan puheena ollut
yrittajien eliikeasia on toivotta-
vasti edistynyt hallituksen ase-
tettua komitean selvitttmiiiin
tyii- ja virkasuhdejiirjestelmien
ulkopuolelle jiiiineiden kansa-
laisryhmien eliikekysymyst[.
Komitean suppea ja yksipuoli-
nen kokoonpano ei tosin lupaa
hyviiii." trhden ajamaa tavoi-
tetta palvelee myds seuraavassa
numerossa julkaistu referaatti
kansainviilisen sosiaalivakuu-
tusjiirjestiin ISSA:n yrittaja-
eliikkeita koskevasta tutkimuk-
sesta.

Samassa kirjoituksessa tode-
taan tytimarkkinajlirjestrijen
kiirehtiviin perhe+ltkkeen liit-
tiimistii tytielikkeisiin: jiirjestOt
vetoavat mm. ETK:n tarjoa-
miin valmistelumahdollisuuk-
siin ja ETK:n edustavuuteen ja
tasapuolisuuteen tydmarkkina-
kentiin suhteen.

Vuonna 1967, toisessa nume-
rossa, pdAkirjoittaja palaa yrit-
t6j ieliikekysymykseen jyrkem-
min sdvyin. Hf,n tuomitsee aja-
tuksen yrittajiieliikkeiden vit-
kuttamisesta muiden uudistus-
ten varjolla:
'Yrittiijavtestdn taholta on jo
useamman vuoden ajan toistu-
vasti korostettu ansioihin suh-
teutetun el6kkeen tarpeellisuut-
ta sekt esitetty vaatimuksia t5-
miin puutteen korjaamiseksi.
Varsin yksimielisesti niim[ vaa-
timukset myds tunnustetaan oi-
keutetuiksi, mikii niikyi erittiiin
selvdnd mm. viime eduskunta-
vaalien edellS. - - Miksi asiassa
sitten viivytelltiiin ? - - Asiaan
neyttee sekoittuneen viiiirinkii-
sityksia ja osittain mytis vieraita
tarkoitusperii, joiden varjolla
yritetatin j amtttaa elaketurvan
aukkojen j ohdonmukaista tey-

dentiimistii [p.o. tiyttiimistii].
Yrittiijdeliikekysymykseen on
eriiillii tahoilla kytketty kansan-
el5kejiirjestelmiimme uudistus,
mikii tietystikin on aivan toinen
asia. Esitetyt kansaneliikejiirjes-
telmiin muutosehdotukset ovat
j o kustannuksiltaan sellaisia, et-iei niiden toteuttamista voinetiill[ haavaa ottaa vakavasti
edes harkittavaksi."
Sairauteen rinnastettavista tyd-
kyvytt6myyden tekijdistii kir-
joittaa vuoden 1969 ensimmiii-
sessl numerossa Pertti Huju:
"Neyttee ilmeiseltii, ettii tyciel6-
keratkaisuissa ja niihin liitty-
vissii kuntoutuskysymyksissl
puhtaasti terveydentilaan liitty-
vien seikkojen ohella on kiinni-
tettiivii huomiota myds muihin
yksil06n tai hinen sosiaaliseen
kenttiiiinsl liittyviin tekijttihin. "
Saman vuoden viimeiseen nu-
meroon lehti on saanut lainaksi
professori lro Paukkusen Ylei-
sillii sosiaaliturvan piiivillii pitii-
m6n esitelmiin. Paukkunen pe-
riiii voimakkaampaa sosiaalista
tietoisuutta talouspoliittisten
ptSttisten tekijtiiltfl. Ympiiris-
ttiongelmat eiviit viel6 niiyttiiy-
dy uhkaavina:
"Ei niiet liene kovin yleistii, ettii
talouspolitiikan edustajat ka-
joavat niihin haittatekijtiihin,
joita teknistyvii teollistuminenja kiihtyva urbanisoituminen
tuovat tullessaan. On vain toi-
vottavaa, ettii niiiden uuden-
laisten tiedostetuiksi tulleiden
sosiaalisten epiikohtien anne-
taan vaikuttaa myds taloudelli-
sia kannattavuuskalkyyleja teh-
tiiessiija pyritaan ottamaan nii-
den kustannukset huomioon
sekii yksityisen ettii julkisen sek-
torin talouspolitiikassa. "
Laaja sosiaalipoliittinen niike-
mystapa tekee tuloaan myds
el6keajatteluun. Vuoden 1970
ensimmiisen numeron piiiikir-
joittaja:

"lYiiden [eliikejiirjestelmien] oli-
sikin alkaneella vuosikymme-
nellii harkittava, miten ja missd
miiirin ne voisivat irrottautua
perinteisestii roolistaan pelk-
kien siiiinnOllisten, rahamtiii-
r:iisten eliike-erien maksajina,
ja otettava pohdittavaksi, mita
muuta ne voisivat eliikeliiisen
hyvinvoinnin puolesta tehdii,
ainakin rahoittajina ellei suo-
rastaan joidenkin uusien palve-
lumuotojen tarj oajina. "
Vuoden l97l kolmannessa nu-
merossa Jussi Linnamo komite-
ansa valmistunutta tytitii selos-
taessaan toteaa sosiaaliturvan
j iirjestelmien raj oitukset:
"On kuitenkin selv66, etteiviit
sosiaalivakuutuksen verkon sil-
mukat voi koskaan olla niin
tiheita, etteiko joku monien eri-
laisten yhteensattumien vaivaa-
ma huono-osainen joutuisi
myds turvamaan sosiaalihuol-
toon. Sen paatarkoituksena ei
kuitenkaan voi olla ihmisten
jatkuva eHtteminen, vaan sel-
laisten erityispalvelusten tarjoa-
minen, joiden tarpeen riskili ei
juuri kdy vakuuttaminen."
Eliketurvakeskuksen kym-
menvuotisjuhlanumeroon pyy-
dettiin arviot tycielikejiirjestel-
miin merkityksest6 ja kehityk-
sest6 tydmarkkinain keulahah-
moilta. Kumpikin huipensi lau-
sumansa monimieliseen totea-
mukseen:

Niilo Hdmiiliiinen: "Uskon voi-
vani vakuuttaa, ette ammatti-
yhdistysliike tulee vastaisuudes-
sakin pitiimliEn omalta osal-
taan huolta Eliiketurvakeskuk-
sen taystydllisyyden siiilymises-
td."
Timo Laatunen: 'ry'aikka el6ke-
kysymyksiin koko vuosikym-
menen ajan kirkkaana kohdis-
tunut valokeila seuraavan yuo-
sikymmenen aikana valovoi-
maansa kadottaisikin, tulee el6-

kepolitiikalla kaikissa tapauk-
sissa olemaan sijansa liihellii
tytimarkkinaj iirjestOjen sydiin-
te."
Seuraavana vuonna vietettiin
sitten tydeliikejiirjestelmiin
kymmenvuotisuutta. Jiirjestet-
tyyn tilaisuuteen oli puheen-
vuoron k:iyttajeksi saatu muun
muassa sosiaaliministeri Osmo
Kaipainen. Hiin arvioi eliikejtir-
jestelman poliittista sidoksi-
suutta. Kenen sana pahaa'l
Huomionarvoisinta oli hiinen
mielestiiiin kuitenkin tytimark-
kinakentin hyv[ yhteiltyti elii-
keturvan kehittiimisessii:
"Sopivissa kiiiinteissii on esitet-
ty epiiilyjd, ette ammattiyhdis-
tysliike niiin menetellen sitou-
tuisi tytinantajien j a esimerkiksi
yksityisten vakuutuslaitosten
kelkkaan. Tiillaiset epiilllt ovat
kyllZi hdtiivarjelun liioittelua.
Pikemmin tuntuu viiliin siltii,
etta eriiiinlaista sitoutumista
haeskellaan joskus toisin piiin."
Onko Tytieliike ilmestymisel-
lii[n ja esittemillaan ajatuksilla
vaikuttanut el2ikejdrjestelmiin
kehitykseen? Ajatus saattaa
tuntua mahtipontiselta. Pikem-
minkin lehdellii on merkitystiijo suppean piirin keskustelun
alaisten ajatusten muistiin mer-
kitsijana ja levittiijtinii. Muuta-
man kerran tiedetiiiin yhteis-
kunnallisia p[iittiksiii sorvatta-
essa vedotun my6s Tydeliik-
keen artikkeleihin. Mutta kuten
ammattilehdet yleensii, Tydelii-
ke varsinaisesti on muutosten
taustoittaja ja kiiytiinncin selit-
taja, tyoelekety<in tekijiin tyii-
kalu.

YLla
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Professori Teivo Pentik[inen
on ollut avainhahmo
mytis yrittiijiielflkejflrjestelmifl
luotaessa.
Tytiellke haastatteli hiintfl.
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YrittajeelAkkeiden synnystii "Muistelen sellaisen olleen kes- ollut kohtuullista kuormittaajilkikflteen keskusteltaessa
on muodostunut kuva, ett6
yrittiij[t itse eiviit olisi niin-
k?i?in olleet etuk[teen muka-
na koko asiaa ajamassa,
vaan ettii toiset toimivat hei-
diin puolestaan ja ettA yrittA-jet havahtuivat ihmettele-
mddn vasta kun lait olivat
voimassa. Ajoiko el2iketur-
vakomitea todella sellaisen
ryhmiin asiaa, joka ei itse
ollut innostunut koko asi
aan?

"Kun TEL rajattiin koskemaan
vain palkansaajia, syntyi kovia
paineita ja ajoittain kiivas julki-
nen viilttely erityisesti maata-
lousyrittiijien jaiity a ilman ty<i-
elakkeitii. Asialla olivat maata-
lousviiestdltti aenia toivovat
puolueet, ennen muita maalais-
liitto, saaden taustatukea
MTK:lta, joka ndissiikin asiois-
sa on aina ollut hyvin aktiivinen
jiisentensii etujen ajaja. Paineita
provosoivat my<is ne tahot, joi-
den mielestii joko ideologisista,
tulopoliittisista tai muista syistii
kaikki tydeliikkeet, mycis pal-
kansaajien, olisi pitiinyt toteut-
taa kansaneliikesysteemin puit-
teissa. "
"llmeisestikin muiden yrittiijien
piiriin ei levitetty vastaavalla
teholla informaatiota, tosin tei-
mtinkin ryhmiin eliiketurvaan
jiiiineestii aukosta puhuttiin.
Niiin ollen ei ollut yllattavea,
jos asiaa vieroksuttiin mm. siita
johtuvan maksurasituksen ta-
kia. Sen perusteleminen, ettd
jiirjestelmiin edut olivat run-
saastikin maksuja vastaavat,
olisi vaatinut paljon enemmdn
tiedottamista."
"Kun lopulta maatalouden el[-
keongelma ratkaistiin, oli sel-
vziii, ettei muita yrittajiii ollut
syyte jettAa ukopuolelle. Kun
yrittajien edustaja eliiketurva-
komiteassa yhtyi ratkaisuun,
otaksun hiinen varmistaneen,
ettii asialla on ao. piirien aina-
kin riittiiva hyvriksyntii."

Maatalousyrittajille luotiin
oma eliikelaitos, MELA.
Kaavailtiinko missiiin vai
heessa yrittiijille omaa, yrit-
tiijtij[rjest<ijen hallitsemaa
eliikelaitosta YELAA?

kusteltavana eriiiinii vaihtoeh- mitaan erityistii v6est6- tai
maksajapiiriii. Sen oli luonteen-
sa mukaisesti voitava katsoa
kuuluvan yhteisesti liihinnii ve-
ro-ien kautta kannettavaksi. "

YrittajAelekkeet sidottiin
TEl-indeksiin. Oliko l,ate
periaatetta vaikea ajaa liipi?

"Ei ollut. Yleisperiaate oli liittaa
yrittajet osaksi yhteniiistd valta-
kunnallista eliikejiirjestelmiiii
mahdollisimman viihin poik-
keuksin."

Puhutaan usein "puheenjoh-
tajan komiteoista"ja "sihtee-
rin komiteoista" sen mu-
kaan, kumpi tekee enimmiit
ty6t. ElAketurvakomitea ei
liene ollut kumpaakaan
n?iist?i tyypeistii?

"Ei liene yleisesti tunnettua - tai
ei ainakaan siiilynyt mielessii -
ette MYEL- ja YEl-jiirjestel-
miit tekniikkoineen oli jo verra-
ten huolellisesti suunniteltu sil-
loisen maatalousty0n tekijiiin
(LEL) eHkekassan aloitteesta
kootussa tyOryhmiisst. Muka-
na olivat tyiinantajien, tycinte-
kijein ja MTK:n edustajat. He
lopulta yksimielisesti (!) allekir-
joittivat ehdotuksen, tosin sille
kuitenkaan vielii silloin (vuon-
na I 966) jiirjest<ijensii hyviiksy-
mistii kysymiittii."
"Vaikkakaan poliittiset edelly-
tykset toteutukselle eiv6t olleet
kypsyneet, oli ty0[e suuri mer-
kitys, olihan minulla jo eltike-
turvakomitean tyrin alkaessa
salkussani jokseenkin valmis
systeemi komitealle esiteltAvek-
si. Oman, kansaneldkejiirjestel-
miin kylkiiiiseksi rakentuvan
vaihtoehtonsa toi Jaakko Paju-
la."
"Komitean kannan, tosin dii-
nestyksen jiilkeen, ratkaisi pu-
heenjohtaja Tenhiiilii. Hiin oli
huolella perehtynyt vaihtoeh-
toihin ja neuvotteli mycis sekii
keskustapuolueen ettii MTK:n
johtavimpien henkiltiiden peri-
aatetuen asian kehittiimiselle
tytieliikelinjalla, olkoonkin ettii
mietinn6n valmistuttua vielii
tarvittiin palj on tycitii ja neuvot-
teluja ennen kuin lait lopulta
kirjattiin asetuskokoelmaan. "

Onko luotu yrittiijzieliikejiir-
jestelmii vastannut Teidfln
odotuksianne?

"On yiittZinytkin odotukset. Tii-
mii on kuitenkin sanottava sill6
olennaisella varauksella, ettd
odotukset olivat varovaiset ja
melkoiset riskitkin tiedostavat.
Esim. eliikkeiden ja maksujen
perusteena olevan tydtulon
miiiiritys tuntui huolestuttavan
vaikealta, mutta mitaAn oikein
hyviiii ratkaisua ei ollut tarjolla.
Edellii jo kysytty yrittiijien epiii-
levii, usein kielteinen suhtautu-
minen oli myds tiedossa. Uusi
melkoinen vakuutusmaksu var-
masti tuli heriittiimiiin iirty-
mystii siitii huolimatta, etta va-
kuutus oli varsinkin vanhoille
ja keski-ikiiluokille aivan erityi-
sen edullinen. Edullisuuden va-
kuuttava selittiiminen asian ko-
vin teknisen luonteensa takia
oli odotettavasti vaikeaa. "
'Taloutensa vaikeuksien kanssa
kamppailevalle yritttijiille mak-
su on raskas. Sen vastikkeena
vuosikymmenien pziiissii olevat
eldke-edut eiviit jaksa innostaa,
ei liioin melko abstrakti turva
potentiaalisen tytikyvytttimyy-
den tai kuoleman varalta, eikii
osattane rahaksi arvioida auko-
tonta indeksiturvaa ja esim. si-
te, ettei lakisiiiiteistii vakuutus-
ta tarvitse paljoakaan kuormit-
taa vakuutusten myynnistii ym.
johtuvilla kustannuksilla. "

tona.
omat
tettu

Kun kuitenkin yrittiijien
iit oli jo vakuu-

kassoissa, niih-
tiin uusien laitosten perustami-
sen asemesta rationaalisena rat-
kaisuna liittiia yrittajen omakin
eliikevakuutus jo olemassa ole-
van vakuutuksen kupeeseen.
Tiirke6 nlikrikohta oli se, ettl
monet yrittajet otvat joko rin-
nan yrittiimisen kanssa tai jois-
sakin eliimdnsii vaiheissa mycis
ty6- tai virkasuhteissa. Organi-
saation tuli pystyii joustavasti
muodostamaan kokonaiseliike
molemmissa lohkoissa ansai-
tuista osista."

Yrittiij iiel[kej iirjestelmtin ar-
voa lis2iti huomattavasti val-
tion asettuminen takuumie-
heksi eliikkeille. Miten tiimfl
saatiin aikaan?

'Tos MYEL ja YEL olisi toteu-
tettu kumpikin omana suljettu-
na jiirjestelmiinii siten, ett[ ne
TEL:n tapaan itse kustantavat
itsensii, vakuutetuilta perittaviit
maksut olisivat kohonneet epii-
realistisiksi. Tthiin oli syynii
maan elinkeinorakenteiden no-
pea muuttuminen, minkii seu-
rauksena yrittajien ikiiraken-
teen arvioitiin kiidntyviin kovin
vanhusvoittoiseksi. Ntimii en-
nusteet ovat toteutuneetkin jo
maatalouden osalta. Yhtii mak-
savaa MYEl-aktiivia kohden
on 1.20 MYEl-eldkeliiistii ja
yhtii YEl-aktiivia kohden 0.41
eliikeliiistii. Vastaava suhdeluku
TEl-piirissii on 0.37."
"Eriis ratkaisu olisi voinut olla
yritttijien liittaminen tyoeltik-
keiden yhteisvastuu- eli tasaus-
pooliin. Tyrimarkkinajtirjestdt
site kuitenkin jyrkiisti vastusti-
vat. Vaikeiden ja pitka[isten
neuvottelujen jiilkeen lopulta
saatiin valtio takuumieheksi. Se
oli edellytys sille, ettii asia yli-
malkaan saatiin liikkeelle ja
yrittajat liihes kymmenen vuo-
den my<ihiistymisen jiilkeen sai-
vat samojen periaatteiden mu-
kaiset tytieliikkeet kuin muut-
kin kansalaiset. Muutoin asia
olisi siirtynyt epiimiiiiriiiseen tu-
levaisuuteen. Valtion osallistu-
mista perusteltiin mm. sillii, ettii
kun poikkeuksellinen kustan-
nus oli seurausta yhteiskunnan
rajusta muuttumisesta, sillii ei
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S osiaali- ja tervey sministerin
yr ittiij tie ltikke iden 20 -v uotistilaisuuteen
tuoma v altioneuvoston tervehdy s

Yrittiij iieliikelakien voimaantu-
1o vuoden 1970 alussa huipensi
kuusikymmenluvun sosiaalipo-
liittisen kehityksen, luosikym-
menen, jota on luonnehdittu
jopa "sosiaaliturvan ruosikym-
meneksi". Kuusikymmenluvul-
la luotiin ansaintaan perustuvat
yksityisen puolen eliikejdrjestel-
miit, vanhat virkaeliikejiirjestel-
miit uusittiin ja viihimmiiistoi-
meentuloa kohennettiin. Seitse-
mdnkymmentiiluvun alussa
rohjettiin jopa sanoa, ettii suu-
ret uudistukset alalla oli tehty ja
jeljefla otsi vain hienosiiiitdii.
Palkansaajien oma eliikejtrjes-
telmii oli rakennettu 1960-lu-
vun alussa, sen jiilkeen, kun
kansaneltkkeet oli muutettu
viihimmEistoimeentulon tar-
joavaksi tasaeliikkeeksi. Kun
palkansaajien eldketurva oli
saatettu voimaan, alkoivat itse-
niiiset yrittiijiit ja maanviljelijit
kysellii, miss6 heidiin vastaava
yhteiskunnallinen etuutensa vii-
pyi. Yritttijien eliikelaki ja maa-
talousyrittajien eliikelaki olivat
vastauksena tiihiin kysymyk-
seen.

Yrittiij iieliikkeid en
kustannuksia
kuormittaa yhteiskunnan
muutos
Yrittejeelekkeiden rahoitus tun-
tui suunnitteluvaiheessa ongel-
malliselta. Tydntekijtiin eliik-
keethiin rahoitetaan kokonai-
suudessaan tyrinantajien mak-
suilla. Sekd maatalous- ettd
muiden yrittiijien ikiijakauma
pakotti etsimiiSn toisenlaista
ratkaisua. Tirntui kohtuutto-
malta jattae eliiketurvan kus-
tantaminen kokonaisuudessaan
nuoremman yrittiij iipolven taa-
kaksi. Kysymys saatiin ratkais-
tuksi, kun eri intressiryhmiit
myrinsiviit, siis jo tuolloin seit-
semiinkymmentiiluvulla, etta
yrittiijiieliikkeiden lisikustan-
nukset johtuvat paljolti yhteis-
kunnan rakennemuutoksesta.
Pidettiin kohtuullisena, ettd yh-
teiskunta myris osallistuu nii-
den rahoitukseen.
Kun tiiniiiin 20-vuotisjuhlapiii-
viinii yritttijii kysyy, miten pa-
kollinen yrittiijiieliikevakuutus

sopii vapaan yrittajyyden hen-
keen, hdnen on syyta muistaa,
ettii jiirjestelmii luotiin nimen
omaan yrittzijien, viljelij tiiden j a
heidiin edunvalvojiensa vaati-
muksesta ja siten, ettii valtio
asettui jiirjestelmiin taloudelli-
seksi takuumieheksi. Valtio on
tullut vastaan eldkkeiden kus-
tantamisessa sikiili kuin yrittii-
jien itsensii maksamat vakuu-
tusmaksut eiviit riitii tarvetta
kattamaan. Laki edellyttdl, et-
tii vastedeskin niin tapahtuu.
Yhteiskunnan rakenteet ovat
kahdessakymmenessd vuodes-
sa huomattavasti muuttuneet.
My0s sosiaalipoliittisia uudis-
tuksia on tehty siinii mtiiirin,
ettii kuusikymmenlukua tuskin
eniiii voidaan luonnehtia so-
siaalipolitiikan ainoaksi vuosi-
kymmeneksi ja sen jiilkeisiii ta-
pahtumia hienosiiiidtiksi. Yrit-
tiijien ja viljelijiiin miiiirissii on
tapahtunut merkittiivii muu-
toksia. Maatalousyrittiijien
m?iiirti on laskenut luonnollisis-
ta syistii neljiistiisadasta tuhan-
nesta vajaaseen puoleen, sen
sijaan muiden yrittiijien luku-
miitirii on noussut yli kuudella-
kymmenellii prosentilla. Nykyi-
sin yrittiijieliikelain piiriin kuu-
luu niin kutsuttuja muita yritta-
jiii noin satakuusikymmenti tu-
hatta.
Tiimii omalta osaltaan mielestd-
ni osoittaa, ettii yrittiijyys ja
yrittiijiihenki ovat maassamme
vahvistuneet ja vahvistumassa
edelleenkin. Yrittiijien joukko
on kasvanut ja yrityselEmiin ra-
kenne on voimakkaasti uusiu-
tunut. Mydnteinen asennemuu-
tos yrittajyyttii kohtaan on jat-
kuvasti lisiiiintynyt. Integraa-
tiokehitys ja kansainviilistymi-
nen edellyttiivlit yritystemme
toimintaedellytysten ja kan-
sainviilisen kilpailukyvyn pa-
rantamista. Otan yhden pieneh-
kdn mutta eriiiilii tavalla ajan-
kohtaisen esimerkin, kun sitii
parhaillaan ministeridssii val-
mistellaan.

Sosiaaliturvamaksujen
rahoitusta muutettava
Nykyinen palkkaperusteinen
tytinantajan sosiaaliturvamak-

su rasittaa erityisesti tyovolma-
valtaista pientii ja keskisuurta
yritystoimintaa. Ensi vuoden
budjettiesitystii laadittaessa on-
kin mielestiini toteutettava se
hallitusotrjelman kohta, jonka
mukaan sosiaaliturvamaksujen
rahoitusjiirjestelmiiii uudiste-
taan siten, ettii se nimenomaan
parantaa PKT-yritysten toi-
mintaedellytyksiii ja sitd kautta
antaa myds niiille yrityksille pa-
remmat mahdollisuudet kohda-
ta integraation ja kansainvdlis-
tymisen haasteet.

Ne syyt, jotka johtivat lakisiiii-
teisen yrittiij iieltikej iirjestelmiin
perustamiseen, ovat edelleen-
kin voimassa. On edelleen pe-
rusteltua, ette yrittajele eliike-
turva on lakisiiiiteinen. Vas-
tuuntuntoinen yrittiijii kyla
huolehtii ty<intekijtiidensii eld-
keturvasta, mutta saattaisi mo-
nien maksujensa paineessa ly-
kiit?i oman turvansa jiirjestii-
mistii, ellei hiinelle olisi iaadetty
eriiiinlaista sosiaalista turva-
vyOpakkoa.

Yrittajan kritiikki on toisaalta
ymmiirrettiiviii. Varsinkin nuo-
resta yrittiljiista eliikeaika saat-
taa tuntua kaukaiselta ja hiin ei
aina osaa arvostaa eliiketurvaa
ja sen antamaa varmuutta. Yrit-
tiijiieliike on kuitenkin sijoituk-
senakin aivan matemaattisesti
laskien kilpailukykyinen mui-
hin vaihtoehtoihin niihden. Ny-
kyisellii l7 prosentin maksuta-
solla yrittiijii ehtii 40 vuoden
aikana maksaa vakuutusmak-
suina vajaan seitsemiin vuoden
tydtulon verran. Keskimiiiiriii-
senii eliikkeelliioloaikana l5
vuotena hiin saa eliikettii yh-
deksiin vuoden tydtulon verran.
Eliikkeen hyvyytta tai kilpailu-
kykyii sijoituksena arvioitaessa
on luonnollisesti tiissa yhtey-
dessii muistettava kaikki ne
muut riskit, jotka yrittiijiieliike-
vakuutus kattaa: tydkyvyttd-
myyden, tyduran lopulla sattu-
van tydttcimyyden, perheen-
huoltajan kuoleman.

Kaiki niimii uhat, jotka yksittiii
sen yrittitjiin niikrikulmasta
ovat epritodenniik6isiii, konkre-
tisoituvat seuraavissa luvuissa:
Ty cikyvytt6 myyseliikke i nii

maksettiin yrittiijille ja viljeli-
jdille vuonna 1989 yhteensii lii-
hes kahdeksansataa miljoonaa
markkaa, tydttiimyyseliikkeinii
sata miljoonaa markkaa, perhe-
eliikkeinii heidiin perheilleen
435 miljoonaamarkkaa; siis yh-
teenszi 40 prosenttia yritteja-
eliikkeinii maksetuista varoista
maksettiin muina kuin van-
huuseliikkeinii.

Yoisiko yrittiijlmaksun
porrastaa?
Aloittava yrittaja tuntee pakol-
listen maksujen rasituksen eri-
tyisen suureksi investointikulu-
jensa keskellii, vaiheessa, jossa
yritys ei ehkt vielii tuota lain-
kaan. Julkisessa keskustelussa
onkin tuotu esiin ajatus yrittiijii-
eliikemaksujen porrastamisesta
siten, ettii eliiketurvan piiriin
piiisisi tydtulosta suoraan joh-
dettua maksua alemmalla hin-
nalla, ja ero kompensoitaisiin
viihitellen. En tunne tarkasti
asian nykyvaihetta, mutta mie-
lestiini se on jatkopohdintojen
arvolnen.

Kaikissa olosuhteissa yrittiijiin
neuvonta ndissii kuten- muissa-
kin yrityksen kiiynnistiimiseen
ja hoitoon Iiittyvissii asioissa on
ensiarvoisen tiirkeiitii. Yritte-
jien eliikelait toteutuvat tarkoi-
tetulla tavalla ja antavat sitd
turvaa, joka on viilttametdnte,
vain, jos eliikkeen perusteeksi
vahvistetut tytitulot ovat ajan-
mukaiset ja todenmukaiset. Se-
kii yrittajien edunvalvontajiir-
jestcit ettii yrittejiieliikkeitii hoi-
tavat keskuslaitokset, yhti<it ja
kassat ovat tiissii suhteessa teh-
neet kiitoksen ansaitsevaa neu-
vonta- ja valvontatydtii.

Arvoisat kuulijat. Yrittejeele-
kejiirjestelmiii on kokonaisuu-
tena hoidettu ndiden kahden-
kymmenen yuoden aikana hy-
vin ja kehitetty ajan vaatimus-
ten mukaisesti niitii vastaa-
maan. Valtioneuvoston puoles-
ta minulla on tilaisuus onnitella
teite kaikkia kahdenkymmenen
luoden tuloksekkaasta tydste
ja toivottaa menestyste ja yrit-
tiiviiii mieltii tiirkeiissii tycisstin-
ne tulevina vuosikymmenini.
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mutta eipeutumista,So sosiaalisen turvan kustannuksella

Mauri Miettinen,

vormassa-
26.r.

Suo-
Heik-

sen
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20 vuona
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Ministeri Mauri Miettisen tervehdys on edell[ Iehdessii.
Pankinjohtaja Iloniemen, toimituijohtaja Uimosen ja
toimitusjohtaja Heikkiliin puheenvuorot julkaistaan Iy-
hentlen tlssli. Otsikoinnit toimituksen.
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YRITAIAU IilTRESSIT
OTETAAN KOHTUU IIISESTI

HUOMIOON
Maamme eliiketurvan kehityk-
sen piitilinjat 1900-1uvun jil-
kimmiiisellii puoliskolla ovat
kuin sosiaalipolitiikan oppikir-
jasta otetut. Ensimmiiiseksi -
tosin koukeroisten vaiheiden
jiilkeen - luotiin koko viiestrin
kattava, viihimmiilstoimeentu-
lon antava ja tiukasti tarvehar-
kintainen kansaneliike.

Seuraavana jiirjestyksessii oli
tydntekij<iiden eliiketurvan pa-
rantaminen. TEL:n ja LEL:n
sii6tiimisella ty<intekij iit tulivat
ansiosidonnaisen eliiketurvan
piiriin. Tavoitteeksi otettiin
tytissiioloaikaisen ansiotason
siiilyttiiminen kohtuullisella ta-
solla eliikeaikanakin.
Tyiintekij<iiden ty6elaketurva
oli kiirellisyysjii{estyksessii ensi
sij alla, koska valtaosalla tyrinte-
kijdistii heidiin tycikykynsii on
ainut toimeentulon liihde.
Tiimiin jiilkeen vuorossa olivat
yrittajien eliikkeet. Piiiitcikset
niistii tehtiin l960Juvun lopul-
la.

Kuvaamaani oppikirjamaista,
loogista kehityslinjaa on vielii
jatkettu 1980-luvulla. Tarvehar-
kintaa koskevat miiiirdykset on
poistettu kansaneliikkeistii. On
katsottu, ettii kansantulon kas-
vun myritii meillii on yaraataa-
ta viihimmiiistoimeentuloon
riittava eliiketurva kaikille kan-
salaisillemme heidiin taloudelli-
sesta asemastaan riippumatta.
Nyt 20 vuotta voimassa olleet
yrittiijiielakkeet rakennettiin
kolmen perusliihtiikohdan va-
raan.

Eliikkeen miiiirii ja eliikkeen
saamisen edellytykset noudat-
televat mahdollisimman tar-
koin tydntekijOiden eliikkeissii
omaksuttuj a periaatteita.

Toinen liihtOkohta oli, ettii yrit-
tiijiieliikkeet hallinnollisesti hoi-
detaan ty<intekijiiiden eliikkei-
den kanssa yhteisesti.
Kolmas periaate oli, ettii myiis
vakuutusmaksut sidotaan sa-

maan kasw-uraan tytintekijdi-
den eltikkeiden kanssa. Samalla
pdiitettiin, etta yrittejien mak-
settavaksi ei siilytetii sita kus-
tannusrasitusta, mikii aiheutuu
yrittiijien ikiirakenteen poik-
keavuudesta. Yrittejethan ovat
keskimiiiirin vanhempia kuin
ty0ntekijciiden eliikelakien pii-
riin kuuluvat vakuutetut. Val-
tiovalta sitoutui kantamaan
tiist6 iktirakenteesta johtuvan
maksurasituksen.
Kuluneet 20 vuotta todistavat
niikemykseni mukaan selviisti,
ette valitut perusliihttikohdat
ovat oikeat.

YEL ja MYEL tiln[Hn
kattavampia kuin
syntyessaen
Yrittiijiieliikkeet on sidottu tii-
viisti yleiseen eliikepolitiikkaan.
Niiihin eliikkeisiin ovat ikiiiin-
kuin automaattisesti tulleet sa-
mat parannukset kuin tycinteki-
jtiiden eliikkeisiin. Kannattaa
kiinnittaa huomiota siihen, ettii
kehitys on kuluneiden 20 vuo-
den aikana ollut valtaisaa. Ly-
hyt esimerkkiluettelo riittaa to-
distamaan vditteeni.
Jo vuonna I97l tulivat tytittri-
myyseldkkeet ja eliikkeiden lap-
sikorotus.
Muutamaa vuotta mydhemmin
tuli osaeliike ja pian sen jakeen
eliikkeiden tasokorotus, joka
nosti tavoite-eliikkeen puoli-
toistakertaiseksi.
Maatalousyrittiij ien erityiseliik-
keite on rakennettu ja paran-
neltu useaan otteeseen 1970- ja
80-luvuilla.
Niin ikiiiin on muistettava tois-
tuneet tydeliikkeiden viihim-
miiismliiirien korotukset, jotka
varsinkin yrittiijiieliikkeissti
kompensoivat tuntuvasti lakien
myrihiiistii voimaantuloajan-
kohtaa-

Yksil6llinen varhaiseldke, var-
hennettu vanhuuseltke ja osa-

aikaeliike ovat viimeksi voi-
maanastuneet parannukset.
Yrittiijiielakkeiden merkitystii
voidaan kaiken kaikkiaan ku-
vata muutamalla numerolla.
Viime vuoden piiiittyessii mak-
sussa oli 65 000 yrittajaelakette
ja vuoden eliikemeno oli puoli-
toista miljardia markkaa. Maa-
talousyrittiijien eliikkeitii oli
maksussa 235 000 ja vuotuinen
elSkemeno oli MYEL:n puolel-
la kaksi miljardia.

Yrittiijiin ja valtion
intressit
Uskon - varmasti osin virkani
puolesta, mutta myds tosiasioi-
hin perustuen - ettli yritteja-
eliikkeiden hallintoa koskeva
ratkaisu oli niin ikaan onnistu-
nut. Jdrjestelmii sai kiiytt<itinsii
sen asiantuntemuksen, joka
ty<intekijdiden eliikkeitii hoi-
dettaessa oli kahdeksan vuoden
aikana kertynyt. ElSkejtirjestel-
miin luottamusmieshallinnossa
yrittajien tiiini on kuulunut koh-
tuullisesti. Lisiiksi on tiirket
painoarvonsa sillii, ettl suuren
kokonaisuuden yhteydessii yrit-
tiijien eliiketurvan hoitokustan-
nukset ovat pysyneet kurissa.

Kolmas liht6kohta eli vakuu-
tusmaksujen sitominen tycinte-
kijtiiden eliikkeiden vakuutus-
maksuihin on niin ikiiiin hyvin
tiirkeS. Tiimti liihtiikohta on
vuosien varrella ollut kiistellyin
ja sitii on arvosteltu eri n6kci-
kulmista. Valtion budjetin teki-jiit ovat tuskailleet kohoavia
valtionosuuksia ja yrittiijtit jar
kuvasti kasvavaa maksutasoa.

Ehki juuri t6m6n vuoksi on
painotettava kolmannen perus-
liihtdkohdan merkitysti ja toi-
vottava, etta siita tulevaisuu-
dessakin pidet66n tiukasti kiin-
ni. Varsinkin maatalousyritt5-
jien on syytii muistaa, ettiijos he
yksin kustantaisivat eliikkeen-
sii, maksutaso hipoisi taivaita.
Niin ikiiiin muiden yrittajien
todellisen maksutason pitiilsi
olla tyrituloista laskettuna lii-
hempiinii 50 kuin 20 prosenttia.
Tyydyn jettemaAn tulevaisuu-
den ennustamisen kokeneem-
pien futurologien huoleksi. Var-
maa on, etta muutosten vauhti
tulevaisuudessa kasvaa entises-
tiiiin. Eliikejiirjestelmiimme on
osoittanut kykynsii sopeutua
muutokseen. Uskon, ettii voim-
me katsoa luottavaisesti tule-
vaisuuteen.
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I(ari Heikkilii:

VALTION
KU STAN N U SOSU UTTA KASUAT ETTAUA

Yrittiijien yhteiskunnallisen
valveutuneisuuden tasoa 1960-
luvulla kuvaa, etti laajempi
keskustelu yrittiijien yhteisen
lakisiidteisen eliikejiirjestelm6n Ioudellisia vaikeuksia. Monelle

yrittajale tuttu suunnitelma yri-
tyskaupasta, josta saatujen va-
rojen turvin voi vetiiytyii viettii-

entistii raskaammalla kiidellii.
Yrittiijdeliikejiirjestelmiiii ei mie-
lestiini voida pitiiii loppuun asti
kehitettynd eikii esimerkillise-
nA, mutta joka tapauksessa se
on antanut jo nyt - oltuaan
voimassa 20 vuotta - kymme-
nilletuhansille yrittiijille ja hei
diin perheilleen ainakin osittai-
sen toimeentulon ikiiiintymi-
sen, sairauden, tapaturmasta
aiheutuneen tydkyvyttOmyy-
den tai perheen piiiiasiallisen
huoltajan kuolemantapauksen
seurauksena. Kun nyttemmin
mycis mieslesket on hyviiksytty
edunsaajiksi, jiirjestelmii on
muodostunut entistii kattavam-

ty66n voivat elii6
joiden perheet

koroillaan tai maksi ja oikeudenmukaisem- miseksi. Tydtulon valitseminen
odottamatto- maksi. alhaiselta tasolta on ymmarret-

tiiviiii, koska yrittejet useimmis-man kuolemantapauksen JAT- Ei siis mielestiini ole syytA aset- sa tapauksissa niikeviit el6k-keen tulevat toimeen ilman ta-

astunut voimaan vuoden 1970 miiiinansaittujael6kepiiiviii, on

sa puheenvuoroja asiasta olivat viime vuosina alkanut lyhentiiti

taa kyseenalaiseksi sita, tarvit-
seeko yrittiijii lakisaeteista ela- keelle siirtymisen kaukaisena

keturvaa, mutta sen sijaan on tapahtumana, mutta kokevat
valitttim,isti maksettaviksi lan-kyllii tarpeellista pohtia, miten

tuota eltiketurvaa voitaisiin pa-
rantaa ja siihen eittematta fiitty-
viii ongelmia ratkaista. mycis se, ette yritystoimtnnan

ktiyntiinliihtti on etukziteen vai-
keasti ennustettavissa.

Jos ensimmiiisH yritysteen pe-
rustavalle yrittiijiille voitaisiin
myOntiiii esimerkiksi 50 Vo:n
alennus kolmen ensimmtiisen
vuoden yrittdjiivakuutusmak-
suista vaikkapa siten, etta tame
alennus otsi ensimmtiisenii
vuonna 75, toisena 50 ja kol-
mantena Yuonna 25 %omaksun
mii5rllst6, saataisiin yrittejet
kiisitykseni mukaan nykyisti
helpommin maarittelemiitin
ty<itulonsa realistisesti. Alku-
alennuksen saamisen ehtona
voisi olla, ettii vahvistettava
tytitulo on niin korkea, ettei nk.
matalan tydtulon vakuutus-
maksualennus tulisi kysymyk-

mielekkyydestii ja tarpeesta
ktiynnistyi yrittiijien keskuudes-
sa vasta, kun jiirjestelmii oli

kiyttiineet liihinnii vain valtio-
vallan ja silloisten yrittij 6jtirjes-
t6jen edustajat. Varsinaiselle
yrittiijiikentiille asia pysyi vie-
raana aina siihen asti, kun
oman elEkkeen ottaminen tuli
ajankohtaiseksi - usein muiden
tahojen kuin yrittiijiin omasta
aloitteesta.

Vain harvalla yrittajtla on ollut
ja on mahdollisuus koota itsel-
leen sellainen varallisuus, jonka
tuoton turvin tai vaikkapa vain
tiitii varallisuutta syOmiillii voisi
turvallisin mielin suorittaa hal-
litun sukupolvenvaihdoksen.
Vielii viihemmiin on niitii, jotka
iikillisesti tytikykynsii menetet-
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keavat eliikemaksut rasitteena.
Alkavien osaltaty6tu-
lon vaikeuttaaalusta. Yrittejeelakejiirjestel- sekinosoittautunutmonessata-

miiii suunniteltaessa ja site kos- pauksessa pelkiiksi illuusioksi;
kevaa lainsiiidiinttiii laadittaes- tiitiikin "palkkaa" verottaj a on

Yakuutus reaalisen
yrittiijiitulon mukaan
YEL:in mukaan yrittij:ille vah-
vistetaan ty0tuloksi se palkka,
jonka hZin joutuisi maksamaan
vieraalle vastaavan ammattitai-
don omaavalle henkiltille, jos
hiin ottaisi temen hoitamaan
tehtavaense. Kiiytdnnossii tiimii
varsin vapaa oikeus oman ty6-
tulonsa mAarittelyyn on kuiten-
kin johtanut siihen, etta yritte-
jdt ovat valtaosin valinneet ty6-
tulonsa varsin alhaiselta tasol-
ta. Niiin on asian laita edelleen-
kin, vaikka Elaketurvakeskus
on jo 1980-luvun alusta antanut
elakelaitoksille selkeiit ohjeet
yrittiijien tydtulon miiiirittele-
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seen. Jarjestelmiin kustannuk-
set voitaisiin jakaa valtion ja
yrittajien kesken siten, ettii al-
haisen ty0tulon vakuutusmak-
sualennusasteikko uusittaisiin
ja sivutoimisten yrittiijien va-
kuutusmaksualennukset pois-
tettaisiin kokonaan. Niiin voi-
taisiin menetellii sen vuoksi, et-
tei alhaisen tytitulon vakuutus-
maksualennus ole alunperin-
kiiiin kohdistunut aiotulla ta-
valla puhtaisiin pienyrittiijiin ja
koska sivutoimiset yrittajat
ovat kohtuuttomasti tasla al6n-
nuksesta hydtyneet. He ovat
niiet suhteellisen edullisesti voi-
neet kustantaa itselleen lisiielii-
keturvaa, saaneet verov[hen-
nyksi6 ja kasvattaneet osaltaan
valtion osuutta eliikkeiden
maksussa, mikd ei ole ollut
eduksi jfi estelmiin kuvalle.

Tytitulon muutoksiin
joustavuuffa
Kun yrittljiin tydtulo on kerran
valittu, sitii voidaan muuttaa
vain, jos yrittEjiin tyiipanokses-
sa on tapahtunut oleellinen
muutos. Kiiytiinniissii tiimii on
johtanut siihen, ett6 tytitulon
muutokset hyvSksytiiin useim-
miten vain siinii tapauksessa,
ette yrityksen toiminnassa on
tapahtunut laajentumista tai
supistumista aloittamisajan-
kohtaan verrattuna. Tiimiin
vuoksi olisikin selvitettav4, mi-
ten yritystoiminnassa esiintyviit
lyhytaikaiset heilahtelut ja nii-
den luomat taloudelliset ongel-
mat voitaisiin ottaa nykyistd
paremmin huomioon yrittdjliin
kohdistuvassa vakuutusmaksu-
rasitteessa. Eriiinii vaihtoehto-
na esitin, ette yrittejiillii olisi
mahdollisuus saada eliikeva-
kuutuslaitokselta 2-3 vuoden
ajalta lykkiiystii osalle vakuu-
tusmaksua tavanomaisin eh-
doin mytinnettiiviinii lainana.
Yritttijien mahdollisuuksia to-
della kattavan eliiketurvan ra-
kentamiseen parantaisi, jos la-
kiin perustuvista yrittiijien el6-
keturvaan liittyvistn j nrjestelyis-
tii aiheutuvat eliikevakuutus-
maksut voitaisiin viihent66 ko-
konaisuudessaan verotuksessa.
Aikaisemmin yrittiijillii ei ah-
taan viihennysoikeuden vuoksi
ollut juuri lainkaan mahdolli-
suuksia tiiydentiiii eltketur-
vaansa vapaaehtoisin jiirjeste-
lyin. Nyttemmin tilanne on tlis-

sii suhteessa osittain korjautu-
nut hallituksen laajennettua va-
paaehtoisten vakuutusmaksu-
jen viihennysoikeutta, mutta oi-
keudenmukaista olisi, ettii
kaikki yrittiijien eliike- ja tapa-
turmavakuutuslakien mukaiset
vakuutusmaksut voitaisiin vi-
hentiiii verotuksessa rajoituk-
setta. Niiin voitaisiin yrittiijille
taata riitteva elSketurva, mutta
ennen kaikkea parannettaisiin
yrittiijiikunnan ikiirakennetta
mahdollistamalla sukupolven-
vaihdos riittavan aikaisessa vai-
heessa.

TEl-sidonnaisuus ja
Yaltion kustannusosuus
Suurin huolenaihe on kuitenkin
yri t t iij tiel iikevaku ut u s m a k s un
jatkuva kohoaminen. Kuten
tunnettua, YEl-maksu on si-
dottu TEl-maksuun. TEL-
maksun on arvioitu nykyisillii
perusteilla kehittyvan siten, ette
kun TEl-jerjestelmii on tiiysite-
hoisena voimassa vuonna 2020,
maksu on 30 Vo palkasta. Jos
YEl-maksu pysyy vastakin si-
dottuna TEl-maksuun, tiimii
merkitsee site, ette my6s YEL-
maksu on mainittuna vuonna
30 7o yrittirjii,n tyotulosta - pe-
lottavalta tuntuva ajatus, joka
ei lupaa hyviid jdrjestelmiin tu-
levaisuudelle. Jo nyt TEL-mak-
sun tilapiiinen korotus, joka on
korottanut my6s YEl-maksua,
on aiheuttanut yrittajakent:issa
voimakasta tyytymettdmyyttaja pakoa jiirjestelmiin piiristii
tapauksissa, joissa siirtyminen
esimerkiksi TEL:in piiriin on

toteutettavissa suhteeltsen vii-
hiiisin jfiestelyin.
Ennusteet sekti yrittiijien tule-
vasta lukumaZiras6 ettii ikiija-
kaumasta olivat YEl-jerjestel-
m66 rakennettaessa varsin pes-
simistisiii. Ti.rolloin kuviteltiin,
ettti jfiestelm6n rahoitusva-
jaus, jonka valtiovalta sitoutui
kattamaan, muodostuisi toteu-
tunutta huomattavasti suurem-
maksi. Valtio tosin joutui vuon-
ra 1979 osallistumaan ensim-
mliisen kerran YEl-jiirjestel-
miin kustannuksiin. Tiillii het-

kellii valtiovallan panosta voi-
daan kuitenkin luonnehtia sa-
nalla olematon, ja kun YEL-
jdrjestelmii toimii tiiysitehoise-
na vuonna 2030, sen osuusj6r-
jestelmiin kustannuksista tulee
olemaan korkeintaan vajaa kol-
mannes - ehkiittitiikin alhaisem-
pi. T6miin vuoksi olisi mielestii-
ni kohtuullista ottaa asia uuteen
tarkasteluun ja katkaista YEL-
maksun ennakoitavissa oleva
huima nousu lisl6miillS valtion
osuutta jtirjestelmiin rahoituk-
sessa. Tiimii merkitsisi TEL-
sidonnaisuuden purkamista,
mutta est6isi samalla ennakoi-
tavissa olevan YEL-jflrjestel-
miin riijiihtiimisen kiisiin. - Tiis-
sii yhteydessii on syytii kuiten-
kin todeta, ett6 TEl-sidonnai-
suuden purkaminen voi tulla
kysymykseen vain siinii tapauk-
sessa, etta valtio antaa varmat
takeet halustaan osallistua jiir-
jestelmiin kustannuksiin ny-
kyistii suuremmalla osuudella.

Finlandia+alon juhlassa osas-
topiiiillikkd Matti Lindell, toi-
mil usj oht aj a Ve li S aar enhe imo
ja johtaja Reijo l{aivo-oja.
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Pankinjohtaja

Jaahko lloniemi:

ONKO INTEGROITUMISEEN
OMAA SUOMALAISTA MALLIA?

Koko loppusyksyn ja vuoden-
vaihteen ovat Itii-Euroopan
dramaattiset ja osin traagiset-
kin tapahtumat hallinneet otsi-
koita. Tiisse nopean ja odotta-
mattoman muutoksen myllii-
kiissii on jIanyt toinen, pitkiin
aikaviilin merkitykseltiiiin yhtii
tiirkeii ilmi<i melko lailla var-joon. Ilman Itii-Euroopan
draamaa se olisi hallinnut tie-
dotusviilineitii. Tarkoitan Liin-
si-Euroopan integraatiota.
On selviiii, ettii vaiheittainen
prosessi ei kiihdytii mielikuvi-
tusta yhta lailla kuin vanhan
vallan sortuminen. Kestiiiihiin
monta Yuotta ennenkuin Liinsi-
Euroopan yhteniiismarkkinat
ovat toteutuneet. Eikii taloudel-
linen yhteistyO voi kilpailla uu-
tisvilineissii poliittisen jiirjestel-
miin luhistumisen kanssa. Mut-
ta se ei suinkaan merkitse sita,
etteikO integraation pitkan ai-
kaviilin merkitys olisi erittiiin
suuren luokan asia.

Valinta tehtiin jo
vuosikymmenet sitten
Menniikti mukaan vai ei, on
meillii usein esitetty, nyt jo epe-
ajankohtainen kysymys. Olem-
me tehneet perusvalintamme jo
1960-luvulla mennessdmme
mukaan EFTA-yhteistytihdn ja
1970-luvun alussa solmiessam-
me vapaakauppaliiton EC:n
kanssa. Nyt edessii olevat rat-
kaisut ovat pitkalti seurausta
edellisistii. Ne syventiiviit jo pit-
kiille ehtinytta yhteistydte uu-
sille aloille ja uudella tavalla.
Periaatteiden kannalta ero ei
ole suuren suuri.

Nyt neuvoteltava EFTA:n ja
EY:n yhteistoiminta, jota kut-
sutaan Euroopan taloudellisek-
si alueeksi (EES), on laadulli-
sesti pitemmiille menevzii kuin
pelkkii vapaakauppa. Sehiin
merkitsee paljossa sita, etta ko-
timarkkinoiden ja Euroopan
markkinoiden viilinen joskus

vielii l960luvulla niin kovin
korkea raja-aita puretaan miltei
kokonaan. Ulkopuolelle jtiiiviit
tarkeat alueet on helpompi lue-
tella kuin mukaan tulevat.
Tiirkein niistii on maatalous.
Siihen on lisiittlivii, ettii vaikka
maatalouspolitiikkaa ei aiota-
kaan yhdenmukaistaa, elintar-
vikekauppaa tullaan kyllii va-
pauttamaan nykyisestiiiin. Se
johtuu sekii EFTA-EY-yhteis-
tydstA ette mycis laajemmasta
GATT-yhteistydstii. GATT:in
piirissii pyritiiiin maailmanlaa-
juiseen maataloustuotteiden
kaupan jonkinasteiseen vapaut-
tamiseen.
Integraatio edistyy, koska sii-
hen osallistuvat ovat vakuuttu-
neita suurista taloudellisista
eduista. Vakaumus syvenee kun
ymmiirretiiiin, ettii avautuvien
markkinoiden hyviiksikiiyttd
edellyttiiii yhtiillilsiii pelin siiiin-
trijii, standardeja ja normeja,
kilpailulainsiiiid iintciii, j ulkisten
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hankintojen periaatteita ja pal-
jon muuta. Tutkimus- ja koulu-
tusprojektitkin ovat usein niin
suuria ja erikoistuneita, ettii yh-
teisty6 niissiikin on vEltttimiit-
tdmyys. Erlitt ongelma-alueet,
erityisesti ympliristdkysymyk-
set ja liikennepulmat, voidaan
ratkaista vain kansainviilisen
yhteistyiin keinoin.

Integraatio ulottuu
laajemmalle kuin on
huomattu
Integraatio ei tiissii mielessii ole-
kaan mikdiin vapaa valinta,
vaan kiiytiinnon viilttamettii-
myys. Valintaa on siin6, mitii
keinoja keyteteen, miten pit-
kiille mukaudutaan yhteisiin
stiIntdihin. Kovin suuressa
miiiirin ei kuitenkaan voida
"poimia rusinoita pullasta", va-
lita itselle vain edullisia osasia
kokonaisuudesta. Vastavuoroi-
suus edellyttiiii etujen tasapai-
nottamista. Se, mitii muilta
vaatii, on myds muille annetta-
va.

Suomessa on jo tehty paljon
tydtii valmistauduttaessa uu-
teen eurooppalaisen talousyh-
teistydn vaiheeseen. Tehtdvii on
kuitenkin paljon mittavampi
kuin mita meilla yleensii ajatel-
laan. Se jattaa ukopuolelleen
hyvin pienen osan suomalaises-
ta yhteiskunnasta. Aina vaiku-
tukset eiviit ole suoranaisia.
Mutta viililliset vaikutukset
tuntuvat sellaisillakin aloilla,
joissa emme ole voineet kuvitel-
lakaan olevan mukautumisen
tarpeita muuhun maailmaan.
On kovin vaikeata toteuttaa ko-
tikutoista talouspolitiikkaa sil-
loin kun koko kansantalous
on lujasti sidoksissa muihin
maihin. Tiimii merkitsee sitii,
ettti finanssipolitiikan, nimen-
omaan valtion budjettipolitii-
kan, on otettava huomioon laa-

jemman yhteisty0n tarpeet. Esi-
merkiksi yritysverotuksemme
ei voi olla kovin erilaista kuin
kilpailijamaissamme. Tulove-
rotus yksiliiidenkin osalta tulee
saattaa tasolle, joka takaa kil-
pailumahdollisuuden tycivoi-
masta. Toisaalta kilpailtava on
myds yhteiskunnan palveluilla.
Tiimii taas edellyttaa jukisen
sektorin tehokkuuden nosta-
mista. Se vaikuttaa vtilitttimiisti
erikoisalueena pidettyyn virka-
koneistoomme.

Integraatio on opiskelua
ja mytis luopumista
Kauppa- ja teollisuusministericj
on laatinut kdytiinniin oppaan
yrityksille integraatiota varten.
Se on laajan yhteistyOprojektin
tulos. Olisi kovin toivottavaa,
ettii yrityskenttii siihen pereh-
tyisi. Samaa tiiytyy toivoa etu-
jiirjesttiiltii, niin hyvin tuottaja-
ja yrittejajerjestitilte kuin tyiin-
tekij tiidenkin j iirj est<iilt[.
On turhaa kuvitella, ettii niimii
suuret muutokset toteutuisivat
kitkatta ja haittavaikutuksitta.
Moni toimiala saa ensi kertaa
tutustua kovaan kansainviili-
seen kilpailuun. Kaikki yrityk-
set eiv6t site keste. EY-prosessi
on mytis byrokraattinenja mut-
kikas. Se tuottaa suuret maarAt
enemmiin tai v6hemmiin sitovia
piiiittiksii ja normeja, joiden
tasalla pysyminen antaa uusia
tehtiiviii talouseliimiin edunval-
vontajiit'estdille kauppakama-
reista alkaen aina erikoistu-
neimpiin teknisiin jiirjestriihin
saakka. EY-prosessi ja sen rin-
nalla kehittyvii EES-j iirjestelmii
tulee panemaan suomalaiset
johtajat uudella tavalla koulun-
penkille opiskelemaan vieraita
kesitteita ja periaatteita, sellai-
siakin, jotka meneviit aivan eri
suuntaan kuin mihin meilld on
totuttu.

Valinnanvaraa on kuitenkin ko-
vin v5hiin. Kun muut menevat
kohti yhteistoimintaa, meidiin
on mentiivii mukana. Jos ongel-
mat ovat tiissii meille hankalia,
sita ne ovat muillekin. Loppu-
laskuun niiytttii silti kuuluvan,
ettii tilanne on melko selkeii.
Mukanaolo auttaa keskiverto-
suomalaisen toimeentuloa ja
tydllisyyttii ja kohentaa ajan-
oloon hiinen elintasoaan.

Integraatio on mahdollista vain
siten, ettii mukanaolevat tinki-
vat joiltakin osin perinteisestii
itseniilsyydest6iin. Vastineeksi
ne saavat entistii paremmat
mahdollisuudet toteuttaa itse-
iiiin yhteistoiminnan kautta.
Yhteistoiminnassa luovutaan
joistain eduista, jotta saataisiin
viel6 suurempia etuja. Yhteis-
toiminta ei ole nollasummape-
[a, jossa yhden voitto on toisen
tappio. Se on mahdollista vain
silloin, kun edut javoitot jakau-
tuvat kohtalaisen tasapuolises-
ti. Silloin ei ole ratkaisevaa se,
voimmeko kaikissa asioissa me-
netellii oman tahtomme mu-
kaan muilta kyselemittS. Rat-
kaisevaa on, ettii kykenemme
tehokkaasti valvomaan kansal-
lisia etujamme.

Yrittaijdeldketurvaa
2O vuotta
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Tbimilusjohtaja
Matti Uimonen

Tiukasti yrittiijiieliikkeiden val-
mistelussa meni kesii 1969 Ele-
keturvakeskuksen nykyiseltti
toimitusjohtajalta, silloiselta
lainopillisen osaston apulais-
osastopiiSllikciltii, varatuomari
Matti Uimoselta. 'T.{iist6 ei
piiiissyt kesiin kauneimpina piii-
viniikiiiin irti", hiin muistaa,
kun lait ovat olleet voimassa 20
vuotta.
Matti Uimonen oli tiiviisti mu-
kana useammassakin tyiiryh-
miissii ja koordinaatiotyOryh-
miin sihteeri. "Meillii oli tyypil-
lisesti kauhea kiire. Uutta jiir-
jestelmiiii tehtiin kovalla koli-
nallaja ryminiillti."
Eteen tuli monenlaista toimeen-
panon vaatimaa tehtevAA, piti
mm. laatia tyritulolomakkeet ja
Maatalousyrittiijien eliikelai-
toksen ohjesiiiintti.
Uimonen oli mukana myOs
Maatalousyrittiijien eliikelai-
toksen hallituksen sihteerin
ominaisuudessa, kun eliikelai-
tokselle valittiin j ohtavia toimi-
henkilOitii, kuten ensimmiiinen
toimitusj ohtaja Martti Rahnas-
to.
'Yrittiijien edustajat olivat in-
nolla mukana erilaisissa tyO-
ryhmissii." Uimonen mainitsee
mm. Yrittiijiiin Keskusliiton sil-
loisen toimitusjohtajan Viljo
Terhon ja Vdhittiiiskaupan Kes-
kusliiton johtajan Eino I. Lei-
non nimet.
Itse jtirjestelmlihiin sai alkunsa
kansaedustaja Juho Tenhiiillin
johtaman komitean esityksen
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pohjalta. Alkuaikojen voima-
hahmoja ovat olleet mm. pro-
fessori Teivo Pentikiiinen,
MTK:n juristi, varatuomari
Bruuno Mattila sekii Eliiketur-
vakeskuksen tuolloinen toimi-
tusjohtaja Markku Kaikkonen.

Oma laki tarpeen
'Yrittajat niiin vakuutettavana
ryhmiinii ovat sen verran kan-
san keskiluvuista poikkeavaa
joukkoa, ettd heidiin eliiketur-
vansa olisi hankala hoitaa itse-
niilsenii systeeminii. Senkin
vuoksi on hyvii, ettii heidiin
eldketurvansa on sidoksissa
TEL:iin."
"Lainuudistusten automatiikan
kannalta tame on eduksi. Kun
tydeliikelainsti6ddntdii on kehi-
tetty, samat parannukset ovat
tulleet myris yritt6jien hyviiksi."
"Riippuvuus TEl:istii on mycis
taannut kohtuullisen maksuta-
son yrittiijille. Jos yrittiijien
elakkeitii hoidettaisiin erikseen,
maksut olisivat aivan toista
suuruusluokkaa etenkin maata-
lousyrittiijillii", Uimonen tote-
aa.

'Se ei minusta ole hankalaa,
ettii valtionosuus on tilapiiisesti
nollilla vakuutuskannan kas-
vusta johtuen. Yrittiijille myy-
ddiin eliiketurvaa huokealla. Ja
kyllii TEl{urvankin suhteen
eliikkeet ovat alennusmyynnis-
sii. Jos eliikkeet olisi rahastoitu
tiiydellisesti, maksut olisivat
palj on, paljon korkeammat. "
"On tiirkeiitii, ettA yrittejeelak-
keita pidetaan osana TEL-sys-
teemi5 ja ettii valtiovalta pysyy
sitoumuksissaan. Poliittista
tahtoa se vaatii."
"Luvattujen eliikkeiden turvaa-
vuus on ratkaisevin. Kysymys
on siit6, ettii eliikelupaukset on
turvattu. Lakisiitteisen jerjes-
telmiin hoidossa kysytiiiin pit-
kiijiinteisyyttii. Senkin ruoksi
on tiirkeiiii, ettii pys).taan
TEL:n siipien suojassa."

"Rahoitus on hoidettava siten,
ettei liikaa tehdii suhdannepoli-

tiikkaa. Jiirjestelmdn on oltava
toimiva ja oikeudenmukainen
niin, ettii kansa sen mieltaa hy-
viiksi ja sitii arvostaa. Se on
olennainen kysymys tiissii elii-
keasiassa."

'Tietystikiiiin mikiiiin j iirjestel-
mii ei ole tiiydellinen. Sitii pitee
katsoa kokonaisuutena. Mutta
tiimd on osoittanut 20 vuoden
aikana toimintakykynsii. On
pystytty aika lailla uudistuksia
viemtlIn liipi, ihan kohtuullisil-
la kustannuksilla."

Lakisiiiiteisyys
tIrkeil
'Yrittiijien eliiketurvan hoita-
miselle ei ole muuta vaihtoeh-
toa kuin pakollisuus. Vapaaeh-
toisuus tekisi eliiketurvan sitii
eniten tarvitseville niin kalliiksi,
etteiviit he pystyisi sitii kiiyttii-
miiiin hyviikseen."
"Eliikejtirjestelmii ei voi myydii
pelkiistiitin sita, mikA on edul-
lista. Ihmiset laskevat vain van-
huuseliikkeitii, vaikka melkein
puolet eliikkeistii maksetaan
muina eliikkeinii. Pelkiillti sijoi-
tuspohjalla tytikyvyttOmyys- j a
kuolevuusriskeihin on hyvin
vaikea varautua. Yrittiiiiin kan-
nattaa edullisuusveitailussa
muistaa tyOtulon tason ja eliike-
turvan sidonnaisuus."
'Tytitulo on edelleen YEL:n
arka kohta. On vaikea ltiytiiii
tycitulolle yhteniiinen pohja.
Verotusta varten vahvistettu
tycitulo on toisilla mahdollinen
peruste, mutta ainoana liiht<i-
kohtana se johtaa sattumanva-
raisuuksiin. Tyrintekijiin eliike
kustannetaan tyrin tuotosta.
Sama periaate kiiy myiis yrittii-
jalla."
"ElSkkeist6 kannattaa maksaa,
vaikka yrittajilla tietenkin raha
on tiukassa ja sita tarvitaan
moneen paikkaan. Eliikkeeseen
pitaa ja siihen kannattaa inves-
toida."
"Yrittaja on eliikkeensii ansain-
nut. Hiin on samanlainen kuo-
levainen, sairastuva j a vanhaksi

tuleva ihminen kuin tyrintekijd-
kin, samanlaisen sosiaaliturvan
tarpeessa."
'Tosin kannattaa tutkia, onko
mahdollista tulla vastaan aloit-
televaa yrittajee ty6tuloasiassa,
ettei hiin viiiirin perustein vah-
vistaisi itselleen liian alhaista
ty<ituloa."
"On esitetty, ettii yrittiiji saisi
2-3 ensimmiiistii vuotta mak-
saa alennettuja vakuutusmak-
suja. Se olisi kaikkien osapuo-
lien etu."

Mitii takanapiiin?
Yrittijien eliikelakia on kehitet-
ty tasatahtiin tyontekijlin elii-
kelakien kanssa. Mitk[ tiihiin-
astisista uudistuksista ovat ol-
leet ttirkeimpiii?
'Yuoden 1975 tasokorotus mer-
kitsi varsinkin yrittiijille pal-
jon. Varhaisemmassa systee-
misszi yrittaja otsi saanut
vain kansaneliikkeen pohja-
osan. TEL:ssii eliikkeen taso
nousi 40 prosentista 60 prosent-
tiin. Yrittejilld muusta tulora-
kenteesta johtuen ty0el6ke olisi
ollut 40 prosenttia. Tasokoro-
tushycity tuli yrittiijille keski-
m?iiirin tdydellisempiinii kuin
tyiintekijriille."
"MyOs viihimmiiismiiiirien nos-
tot ovat vaikuttaneet. Yrittajilla
on lain noteeraamaa palvelua
viihemmiin. Siksi niimii nousut
ovat merkinneet heille enem-
miin kuin ty6ntekij6ille."
"Perhe-elzike on yrittiijtin koh-
dalla aina ollut pieni kivi ken-
giiss6. Naisyrittejat ovat kes-
kustelleet siita, ettei ole mah-
dollista saada miehille lesken-
eliikettii. Nyt tasa-arvon kan-
nalta nainen on edunjiittiijiinii
samassa asemassa kuin mies.
Oma asia on sitten, ovatko tyri-
tulot sillii tasolla, ettii oikeus
toteutuu."
Mikii YEL:n 20-vuotisessa ke-
hityksessii on positiivisinta?
"Ehkd se, ettii YEL:n piirissii on
niiinkin paljon vakuutettuja. Se
on ihan terve asia."
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YRITTiiIIEil ELIIKETU RUA
ULKOMAILLA EDELLEEil

PUUTTEELLINEN

t6

takisiiiitsisen sosiathftrr-
van rakentaminen on lil-
hs kaikisr maissfl aloi-
tettu palkansaajista. Itse.
nf,isten yrittiiien sosiaali-
turvan ongelmia on alettu
ratkoa vasta, kun p*lkan-
saajien sosiaalitwva on
saatu kuntoon. Teolli-
suusmaissa palkansaajien
sosiaaliturvan voidaan sa-
noa p&a(Nm oleYan JarJes-
tyksesfi. Itsenlisten yrit-
tljien sosiaaliturvassa,
elfiketurva mukaan luet-
tun&, on sitfl vastoin edel-
Ieen paljon aukkoja.
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Ellketurva yleisin
sosiaaliturvan laji
Taulukossa 1. on lukumiiiiriitie-
toj a itseniiisten yrittdjien sosiaa-
liturvasta nelj tissii maanosassa.
Sosiaaliturva on taulukossa
kansainviilisen kiiytdnnrin mu-
kaan jaettu eliike-, sairaus-, ta-
paturma- ja tytittdmyysvakuu-
tuksiin sekii lapsilisiin. Taulu-
kon lukumiiiiriit eivlit tarkoita
sita, ette mukaan luetuissa
maissa kaikki yrittajet ofisivat
oikeutettuja sosiaaliturvaan,
vaan pelkiistean sitA, ett6 aina-
kin osa yritt6jistti on mukana
sosiaaliturvassa.

Taulukosta ilmenee, ettii itse-
niiisillii yrittdjillii eliikevakuutus
on yleisin sosiaaliturvan laji. Se
on jiirjestetty 63 maassa. Koska
itseniiisiii valtioita on yhteensii
169, on vain noin joka kolman-
nessa maassa yrittajillA lakisiiii-
teinen tai muuten pakollinen
eliiketurva.
Eliiketurvan jiirjestiineistii mais-
ta melkein puolet - 28 - on
eurooppalaisia teollisuusmaita.
Amerikassa yrittejille on eliike-
turva 19 maassa. Niiistii maista
neljiissii vakuutus on kuitenkin
vapaaehtoista, jolloin yritteje
voi itse pddttdil, haluaako hiin
eliiketurvan pakollisen vakuu-
tuksen yhteydessii vai ei. Aa-
siassa ja Afrikassa yrittdjillii on
eliiketurva yhteensii vain 16
maassa. Niist6 kolmessa vakuu-
tus on vapaaehtoista.
Muista sosiaaliturvan lajeista
yrittajilla on pakollinen sairaus-
vakuutus 42 maassa. Viidess6
maassa yrittejillA on mahdolli-
suus ottaa vapaaehtoinen sai-
rausvakuutus pakollisen va-
kuutuksen yhteydessii. Sairaus-
vakuutuksen jiirjestiineistd
maista liihes puolet on euroop-
palaisia. Tapaturmavakuutus
on yrittaji[a 32 maassa, joista
kahdeksassa vakuutus on ya-
paaehtoinen. Lapsilisiii yrittiijil-
le maksetaan 28 maassa. Sosi-
aaliturvan lajeista tytitttimyys-
vakuutus on yritt6jillti harvinai-
sin. Yrittiijiit voivat saada tydt-
ttimyysetuuksia vain seitsemiis-
sd maassa. Niistii viisi on Eu-
roopzNSa.

Koko maailmassa on vain kol-
me maata, joissa yritttijillii on

oikeus kaikkiin tarkasteltuihin vallisempaa - useampia erillisiii
sosiaalietuuksiin - eliikkeisiin, yrittiijiieliikejiirjestelmiii.
sairausetuuksiin, t"T::lif Niissii maissa, joissa yrittiija-etuuksiin, ty<ittrimyysetuu\:iil iirrii,nr##?_ut eliikejiirjestel_ja rapsilisiin. Nuo maar_9l| ;ffiu,'o"ri'[ay,anr6 sellainen,Luxemburg, Ruotsi j",.kfl [."; ;,,rj'il#J"i on jaetu erillisiinN o rj a j a Suomi ovat liihel lii tete :--.-,-- i,, _"-i :.,

'yhi1dr.-N;,j;;t"dffi;: Y.|*1i vritvsalan mukaan'

i'i*xi:'";lll5'i':;,,1T;['itl1,l{ff r;:*[#l'tT;.l,tf i
myysvakuutus kattaa ril;' il fj *' .l^Ti5:li'^Y1':,tt"^'l-*iittu taytteneet yrittaiat. s,rn- Iallt'.vlP.aoen ammattren nar-
mess a . tap aturmavak"]:i:*;,]i j SitB lt.,ft ,f ffi *?if ?"f,tpakollinen maatalousyril:t|: r; ;#il#kuin yksi eliikej6r_Muille yrittrijille se on vapaaeh_ iil;;,ii#;i* t;;td;;;_toinen' ten, on maatalousyrittnjillii sil-
Palkansaajiin verrattaessa yrit- loin aina oma eliikejiirjestel-
tiijien sosiaaliturvan puutteelli- miinsii.
suudet kiiyviit vielii selvemmik-
si. Taulukosta l. ilmenee, ettii pgfuioismaissa
palkansaajilla 

- on elziketurva vrittiiien eliiketurvaIJU maassa. Ne ovat malta- '
joissa kaikki tai ainakin paaosa IaryT KaIraYa
yksityisen sektorin palliansaa- Taulukossa2. ontiedotitsenSis-
jista 6n elaketurvan fiirissii. Ta- ten yrittiijien eliikejSrjestjlmien
paturmavakuutus on palkan- organisoinnista Liinsi-Euroo-
iaajilla yleisin sosiaalituivan l2- p:Bsa. Maat o! taulukossa jaet-
ji. Se on jarjestetty 136 maassa, tu kahteen ryhmiilin: Pohjois-
muttayrittAjilliivain 32 maassa. maat Ja muut.
Lapsilisiii maksetaan palkan- Jokaisessa viidessii pohjois_
saajirts 63 maassa.. Tyo,ltTry,r: ;;;;il"rair.i vrittajat 

-ir"_
etuudet ovat melko harvinaisia i"""i -tlrc viiestrin katta_mytis palkansaajilla. NiitA mak- ;;; fcanyan_ t"i .""rfr", fi"_setaan vain 40 maassa. .rriiat":a.:irtef-aa.. No.:'ar_

Eldketurvan sa, Ruotsissa ja Suomessa yrit-
jiirjestiimistavat :l*tli*:l,,fili;,J-",:?*,r#Jir?:-
Itseniiisten yrittiijien eliketur- jilrjestelmissii. Tanskan yritttijil-
van hallinto on useimmissa 16 ei ole pakollisia ansioeliikkei-
maissamiiiiriiytynytpalkansaa- td, mutta niite ei ole kaikillajien eliikeorganisaation mu- palkansaajillakaan. Islannissa
kaan. Yrittiijiit on yhdistetry ei ole yleistl tydeliikejiirjestel-
olemassa olevaan organisaatio- miiii, mutta kiiytiinntissl kaikki
malliin kussakin maassa par- yrittejet ja palkansaajat kuulu-
haaksi katsotulla tavalla. vat ansioeliikkeitii maksaviin
Kiiytlinncissa yritt[jien pakolli- eliikekassoihin'

nen eliiketurva voidaan jfies- Pohjoismaissa yrittajdt ovat
tiiiikolmellaeritavalla. Ensiksi- eliikkeiden osalta piiiiosin sa-
kin yrittijit voidaan liittae ko- massa asemassa palkansaajien
ko vlestdn kattavaan kansan- kanssa. Peruseliike taataan ta-
eliikejiirjestelmiiiin tai muuhun sasuuruisilla kansanellikkeillli
peruseliikejtrjestelm[in ja sen ja ansioeliiketurva ty0- tai lisii-
rinnalla toimivaan tai sitii tdy- eliikejiirjestelmillii. Eliikkeiden
dentiiviiEn tyO- tai lis6eliikejiir- saamisen edellytykset ovat sa-
jestelmiiiin. Toiseksi yrittajat mat. Ansioeliiketurvan taso ei
voidaan liittaa alunperin pal- kuitenkaan ole aina sama.
kansaajille perustettuihin el6ke-
jiirjestelmiin. Kolmas tapa.on Muuallaperustaa yrittajia varten koko- ;;.--:';
iraan o-at eliiliej6rjestelmiinsd. l'ansl-'ll'uroopalsa
Tiissii tapauks"sia Layt,irsS vs; elHketurvassa kirjavuutta
ollayksijiirjestelmiikokoyrittii- Alankomaissa, Irlannissa iajiikuntaa varten tai - mikii ta- Isossa-Britanniassa yrittaj-at

kuuluvat tasaeliikkeitii maksa-
viin kansan- tai muihin perus-
eliikejiirjestelmiin yhdessii pal-
kansaajien kanssa. Yrittejille ei
ole pakollisia ansioeliikkeitii
ndissii maissa.
Irlanti on Pohjoismaiden ulko-
puolisista Liinsi-Euroopan
maista ainoa, jossa mycis pal-
kansaajilla on oikeus vain tasa-
el5kkeisiin. Pelkiistiiiin tasa-
eliikkeitii maksavissa maissa
yrittajat joutuvat jiirjestiimiiin
ansioeliiketurvansa vapaaeh-
toista tietii. Isossa-Britanniassa
ansioeliike on nykyisin mahdol-
lista jiirjestii[ vapaaehtoisesti
mytis lakisiiiiteisen eliikejiirjes-
telmiin yhteydessii. YrittAjet
voivat ottaa itselleen niin kutsu-
tun henkil<ikohtaisen eliikkeen.
Palkansaajilla tiimzi henkil6-
kohtainen el6ke voi korvataval-
tion yleisen eliikejiirjestelmiin
ansioeliikkeen tai yrityskohtai-
sen ansioeliikkeen.
Kyproksessa, Maltalla ja Sveit-
siss6 yrittiijiit kuuluvat palkan-
saajien kanssa samaan yleiseen,
ansioeliikkeitii maksavaan elii-
kejiirjestelmiiiin.
Saksan liittotasavalta on ainoa
L5nsi-Euroopan maa, jossa osa
yrittejiste on fiitetty aikaisem-
min perustettuihin palkansaa-jien ansioeliikejiirjestelmiin.
Kiisiteollisuuden harjoittajat
ovat tytintekijOiden yleisess[
eliikejiirjestelmiissii ja erddt
opetus- sekii terveydenhoito-
alan yritt6jiit toimihenkilOiden
eliikej tirjestelmiisszi. Lisnksi liit-
totasavallassa on maatalous-
yrittajilla oma eliikej6rjestel-
miinsti. Vapaiden ammattien
yrittajila on perliti 42 elakejar-
jestelmiiii. Liittotasavallan yrit-
tiijistii maatalouden harjoittajil-
le maksetaan tasaeliikkeitii, kun
taas muut yrittajat ovat oikeu-
tettuj a ansioeliikkeisiin.
Belgiassa, Espanjassa, Portuga-
lissa ja Turkissa yrittiijillti on
omat yhteiset eliikejiirjestel-
mins4, kuitenkin siten, ettii Es-
panjassa vapaiden ammattien
harjoittajat ja maanviljeljet ei-
viit kuulu yrittajien yhteiseen
eliikejiirjestelmiitin, vaan heillii
on omansa. Turkissa maanvilje-
lijtiillii on oma eliikejiirjestel-
mzinsii ja muilla yrittejillA
omansa. Espanjassa yrittajille
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maksetaan ansioelakkeita sa- Taulukko l. Y

Eurooppa
Amerikka
Aasia/Oseania
Afrikka
Maat yhteensI 63

130
1) Suluissa

Y

r)
2)

22
14 (3)
5

15 (3)
7 (2)
3

6 6

84 136

vakuutus on yrittiij iille

ellketurvan organisointi Liinsi-

miiiriit

63

yrittiijiti toimi-

]OUKO JANHUNEN,
FM

Eliiketurvakeskuksen
tutkimusosqston

erilyistutkija

)
moin kuin palkansaajillekin,
mutta Belgian, Portugalin ja
Turkin yrittiijien eliikkeet ovat
tasaeliikkeitii.
Luxemburgissa ja Ranskassa
yrittajia varten on nelje ekike-
jarjestelmiia - kaupan ja teolli-
suuden, kiisiteollisuuden, va-
paiden ammattien ja maatalou-
den jtrjestelm?it. Italiassa orga-
nisaatio on samanlainen, paitsi
etti teollisuuden harjoittajilla ei
ole lainkaan pakollista el6ke-
turvaa ja kaupan harjoittajista
pakollinen el6keturva on vain
pienkauppiailla. Iteva[assa
yrittejie varten on kolme eliike-
jiirjestelmiid - kaupan ja teolli-
iuuden, vapaiden ammattien ja
maatalouden jiirjestelmiit.
Kreikassa yrittAjie varten on
vain yksi pakollinen eliikejErjes-
telmi (se on maatalouden har-
j oittajien elEkej fi estelm6), mut-
ta siihen kuuluvat myds eriiiit
muut maaseudulla tytiskentele-
vet yrittajet. He ovat piiiiasiassa
pienkauppiaita ja kiisiteollisuu-
den harjoittajia. Niiistii maista
vain Luxemburgissa ja ltiival-
lassa kaikki yritttijiit saavat pal-
kansaajien tapaan ansioeliik-
keita. Italiassaja Kreikassa yrit-
tiijien eliikkeet ovat tasaeldkkei-
te. Tasaeliikkeitii maksetaan
myds Ranskassa maatalous-
yrittajile, kun taas muiden yrit-
tiijien samoin kuin palkansaa-
jienkin eliikkeet ovat ansioelzik-
keita.

Yrittiijien eliiketurvan
kehitys hidasta
Palkansaajiin verrattuna itse-
niilsten yrittaj ien eldketurvassa
on useimmtssa malssa tolvomr-
sen varaa. Ylipiiiit6iin yrittiijien
el?iketurvan kehitys on ollut hi-
dasta. Esimerkiksi Euroopassa
ei 198O-luvulla ole yrittajile pe-
rustettu yhtii[n uutta pakollista
eliikejtirjestelmiiii. Silti ei voida
viiittaa, etteikti yrittiijien eliike-
turvaa pyrittiiisi saamaan sa-
malle lasolle palkansaajien
kanssa. Esimerkiksi Ruotsissa
yrittajilta poistettiin vuonna
1982 mahdollisuus jatteytye
pois yleisestii lisdeliikejdrjestel-
m:ista ja jtiiidn siten vaille Pa-
kollista ansioehketta. Espan-
jassa puolestaan tehtiin vuonna
I 985 paiitds yrittajien eliikejiir-
jestelmiin etuuksien asteittaises-
ta yhdenmukaistamisesta pal-
kansaajien eliikkeiden kanssa.

28
le (4)
8
8

4

maat, joissa

Perinteisesti yrittajien eldketur-
van kehittemisen tiellt on ollut
useita esteitii. Eliiketurvan jiir-
iestiimistii on erityisesti vaikeut-
ianut se, etta yrittejet ovat var-
sin epdyhteniiinen ammattiryh-
ma. i.laihin piiiviin asti yrittajet
itse ovat tahtoneet pitiia kiinni
riippumattomuudestaan. He ei-
viil - ole halunneet velvoitteita
yhteiskunnan taholta, eiviit

edes oman sosiaaliturvansa
osalta. Yrittiijien eliiketurvan
rahoituksen jiirjestiiminen on
ollut vaikeata useassa maassa.
Ilman julkisen vallan tukea se ei
vleensii ole onnistunut - ei aina-
'kaan maatalousyrittiijien osal-
ta. Useassa maassa valtio mak-
saakin pdiiosan maatalousyrit-
tiijien eliikemenoista.

eliike
Omat jtirjestelmiit

ma:rta-
lous

vtriei- I tauppa/ ltiisi lvapaatnen lteolli- lteolli- | ammatit
I suus I suus I

ansro-

Maa

l8

5
I

rfii
47 (s) 32 (8) 7 (r) 28

Palkansaajat:
Maat yhteensi 40

Palkan-
;.1ajien
Jages-
telmdssitasa-
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SUOMALAISELLE YRITTiIIfiLLErt tI It

YRITTAMIN EN ON ELAMANTAPA
Suomalaiselle yrittljiille
tuntuu yrittlminen olevan
ellmilntapa. Ttiitii ollaan
valmiita tekemHHn kovas-
tikin oman yrityksen
eteen. Ja yrittiijiihenki
saattaa kulkea jopa su-
vuittain: yritysmieltii ltiy-
tyy useammassakin suvun
Jasenessa.
Ainakin nilml yhteiset
piirteet ltiytyviit Tytielii-
ke-lehden haastattelemis-
ta yrittfljistii ja maatalous-
yrittfljistii. Mutta anne-
taan heidln itsensl pu-
hua.

'Olisi hyvii, jos alkavalla yrittii-
jiillii olisi mahdollisuus maksaa
alhaisemmat vakuutusmaksut,
ennen kuin yritystoiminta on
pdiissyt vauhtiin", sanoo helsin-
kiliiinen kampaaja Anneli Kuk-
kola. "Ainakin vuosi pitiiisi kat-
soa, ennen kuin niikee, miten
liikevaihto liihtee kiyntiin ja
miten yritys alkaa pyciriii", hin
neuvoo alkavaa yrittiijiiii. "Vas-
ta sitten pystyy kunnolla piiiit-
tiimiiiin eliikeasioiden jiirjestii-
mistii. Ensin alkuun voi olla
niinkin, ettei yrittajale jiiii edes
ty0staan palkkaa", hdn huo-
mauttaa.
Hzinen mielestiiiin on hankalaa,
kun vakuutusmaksut alkavat
juosta tiiysimiiiirtiisinii jo neljiin
kuukauden kuluttua yrittitjiin-
toiminnan alkamisesta.

Anneli Kukkola itse on ollut
kampaajana sekii toisen palve-
luksessa ettii itsendisena yritta-
jiinii 'hiin kauan, ettei kehtaa
sanoakaan". Vuosissa tiimii
merkitsee pariakymmentii.
Viiliin Anneli on tehnyt kahta-
kin ty<itii, illat nakkikioskilla,
piiiviit kampaamossa. Sormi ei
mennyt suuhun siiniikdiin vai-
heessa, kun piti valvoa pakon
edessii kolmen perheen rivita-
lon urakat.

Halu piiiistii eldmiissii eteenpeiin
on pistiinyt llJapsisesta per-
heestii olevan iisalmelaistytdn
yrittiimiiiin. Kampaajan am-
matti on ollut toivelistoilla pie-
nestii asti, silloin jo tuli piirrel-
tyii piiitii kampauksineen pape-
rille.

Tietoa
kyllin
Tietoa Anneli Kukkola sanoo
saaneensa elakejarjestelyista
tarpeeksi ja selkeiipiirteisesti
esitettynii, kun hin yrityksensii
aloitti vajaa vuosi sitten. Va-
kuutusmaksujen suuruus vain
tuntuu ongelmalliselta.
"Harva kampaaja piiZisee sii-
hen, ettiijiilsi 65-vuotiaana van-
huuseldkkeelle", hiin sanoo.
'Terveydellisistii syistii joutuu
eliikkeelle jo paljon aikaisem-
min. Itse en ole kuullut kestiiiin,

joka olisi jaksanut alalla 65-
vuotiaaksi."
Kampaajan tyd on tekijiinsii ko-
kemuksen mukaan raskasta.
'Tiissii tydssii on otettava ihmi
nen kokonaisuutena, hdnen
ilonsa ja surunsa. Siite kaikki
ldhtee."
Mutta ty6tii6n hen ei vaihtaisi
pois. Eliikepiiiviii ei vielii ole
tullut suunniteltua, mutta kysy-
mykseen niistii hiin on valmis
vastaamaan.
"Varmasti haluan silloinkin olla
tekemisissd ihmisten kanssa,
vaikka sitten ystiiviipalvelussa,
jos ei muuten."
Perhe-elikeoikeuden ulotta-
mista miesleskiin hiin pitAa hy-
vrind ratkaisuna. Eliikeasioista
ei tosin ole tullut puolison kans-
sa juteltua, vaikka tekniikan
alalla tytiskentelevii mies aut-
taakin vaimoaan viilillii liik-
keen asioissa.

Yrittiijiihenki
suYussa
Jenny Kakko, Valkeakoskella
vuoden yrittiijiiksikin kerran
valittu leipomonomistaja, on
yrittiijiihenkistS sukua. Nyt jo
edesmennyt aviomies oli kaup-
piasperheen lapsi luovutetusta
Karjalasta. Yhdessii leipomo
pantiin alaa tuntevan kondiitto-
rin kanssa pystyyn. Kaija-tytiir
pitaA nyt omaa leipomoaan sa-
massa kaupungissa ja tyttaren-
poika Jaakko tiesi jo nelivuoti-
aana, ettd, leipuri hiinestiikin
tulee.

68-l,uotias Jenny Kakko osallis-
tuu oman leipomon toimintaan
vieliikin. 'Toka pdivei kiiyn siel-
lii katsomassa", hiin sanoo.
Hzin asuu samassa rakennuk-
sessa kuin missii leipomokin on.
Alakerrassa on mycis pieni kah-
vila ja liike hoitaa merkkipiiivii-
palveluakin. Kohokohtana oli
maaherra Tainion uudenvuo-
den vastaanoton tarjoilun jiir-
jestiiminen.

"Ennen tuli tehtyti tuommoista
I 5-tuntista piiiviiii", Jenny Kak-
ko sanoo ja muistelee aamuisia
kello neljiin yl<isnousuja.

Silti hiin ei yrittiijiin osaa valita.
'Tiissii on ollut vapaus. Vaikka
eliimii on ollut tytintiiyteistii,
siint on ollut oma mielenkiin-
tonsa. Nykyptiiviinii ihmiset
piiiiseviit paljon viihemmiillii. "
Hiin muistaa sota-aikoja, jol-
loin leipomoon piti asiakkaan
itse tuoda raaka-aineet, jotta
jotakin olisi saatu aikaiseksi.
Silloinkin vain piirjiittiin, kun
oli pakko.
Kunniaa menestyksestddn Jen-
ny Kakko antaa ennen muuta
ammattitaitoisille alaisilleen,
joita hiin kiittaa hienosta yhteis-
hengestd. "Koskaan ei ole ollut
sanomista eikii riitaa. Ilman hy-
viiii yhteishenkeii ei mistiiiin oli-
si tullut miteen", htin korostaa.

Nuorille yrittajille pitiiisi hiinen
mielestiiiin antaa enemmiin tie-
toa eliikkeista, "etteivet he jiiii
pussiin".

Kampaaja kuuntelee asiakkaansa
ilot ja surut, sanoo kampaaja An-
neli ltukkola.
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H vvti vh teis he nki i a amma t t i t ait oi-
.rit atiiset ovat Jennv Kakon koke-
mukseen mukaan yritttijiinii onnis'
tumisen avaimina.

"Osa yrittejistA on pystynlt te-
kemiiiin itselleen hyviin eliik-
keen, mutta kaikille ei ole kiiy-
n5rt ndin", Jenny Kakko sanoo.

Muutaman vuoden kuluttua
hdn on itsekin ajatellut ruveta
nauttimaan yli 50-vuotisen
ty0uran hedelmistii. Suoma-
laista eliiketurvaa hiin pitiiii
yleisesti ottaen hyviinii, vaikka
poikkeuksiakin on.

Markkinoinnista
maanviljelijiiksi
Iittiltiinen agrologi Pauli Peth-
man ehti olla muissa t<iissii pit-
kiiiin, muun muassa maatalou-
den jalostuspuolen markki
noinnissa, ennen kuin otti koti-
tilan hoitaakseen vuonna 1984.
Maanviljelijiiksi mies tiesi aina
pidtyviinsd, vaikka muuta tyci-
tii tu[ kokeiltua. Lomilla hiin
teki talon tdite ja kesiiisin oli
mahdollisuus osallistua niihin
muutenkin palkkatriitii j iirjeste-
lemiillii.
Vaimo kouluttaa tiillii hetkellii
maatalouslomittajia, mutta
MYEl-vakuutus on hiinellii-
kin, "eikd vapautusta ole edes
harkittu", kuten aviomies asian
kiteyttdii. MYEL-asia on ollut
kotoa tuttu jo lapsuudesta, kun
isii-Olavi omasta puolestaan

hoiti MYEL:n kiiynnistyessd
perustietojen keriiiimistii Poh-
jois-Iitissii.
Vanhaisiintii ja +miintii asuvat
rivitaloa Vuolenkosken kyltissii
viiden kilometrin piiiissii tilalta.
Nykyisen islntiiperheen kol-
mesta lapsesta on kotosalla
haastattelua tehteessa vain pik-
ku-Kaisa, joka tottuneesti kii-
peiiii mummun syliin. Perheen
suhteet ovat silminniihden liim-
pimiit.
Luottamuksen merkitystii Pauli
Pethman korostaakin sukupol-
venvaihdoksen j iirjestelyissii.

'Siinii ei riita, ette ajattelee vain
omaa etuaan. On otettava toi-
nenkin osapuoli huomioon",
hdn huomauttaa painokkaasti.

Istinniin ja emiinntn vaihdos
tuli ajankohtaiseksi, kun van-
hemmat alkoivat sairastella.
Ratkaisua helpotti myds rivita-
lon valmistuminen omalle ky-
liille. Alusta pitien oli lZihdetty
siita, etta nuorella ja vanhalla
polvella on kummallakin oma

taloutensa, vaikka ensin alkuun
tilaa hoidettiinkin yhdess6.

Tilan pidosta luopuville van-
halleisdnniille ja -emiinndlle on
ollut mukava saada pehmed
lasku elEkepliville. Vastuu siir-
tyi ensin nuoremmille, tydt jiii-
viit pikku hiljaa viihemmiille.
'Tiimd ei ollut mikiiln kerrasta
poikki -ratkaisu", Pauli Peth-
man sanoo.

Tilan siirtyminen nuoremmille
merkitsi lypsykarjasta luopu-
mista. Tilalla on peltoa pyrire-
esti 26 hehtaaria, kasvullista
metsamaata 55 hehtaaria. Vuo-
lenkoskella oli ennen paljon sa-
hoja ja pienteollisuutta. Nyt
ovat ajat muuttuneet, lZihimet-
sissii samoilee ilveksiS ja hirviii.

Nykyisin on maanviljelys liihel-
lii liiketoimintaa, Pauli-isiintii
korostaa.

Hiin varoittaa impulsiivisuu-
desta sukupolvenvaihdosta teh-
tiessii. Hiin harkitsi omalta
osaltaan asiaa pari vuotta. Itsel-
liiiin hiin sanoo olleen onnea.

Tila oli pidetty hyvdssii kunnos-
sa. Joskus voi kiiyda niin, ettd
tila on piiiissyt riinsistYmdiin,
kun asiat ovat pitkistyneet ja
mutkistuneet.
Omien kokemuksiensa perus-
teella hiin kertoo, miten vaikea-
ta oli saada kaiken kattavaa
tietoa sukupolvenvaihdoksen
perusteeksi. Yksi tietoliihde ei
riitdkAan, kun on niihttivi kan-
santalouden suhdannetilanne,
suunniteltava lainoitus, tilan
tuotanto mahdollisine muutok-
sineen, sisarosuuksien pois-
maksut, eliikkeisti Puhumatta-
kaan.

Tytitulouudistus
hyvl asia
Maatalousyritt6jien tycitulouu-
distusta Pauli Pethman pitiiii
hyvdnii asiana.

Alkavaa yrittejdA hiin neuvoo
ottamaan kunnon vakuutuk-
sen. 'Tiytyy pysnhtYii ajattele-
maan, ettei veda tydtuloa put-
ken alapiiiihiin, ettd eliiketulot-
kin ovat kohtalaiset."
"Kysymys on my6s perheen eld-
keturvasta ja tapaturmavakuu-
tuksesta", hiin sanoo.

Haastattelu:
Kirsti Suomivuoribottumus on ttirkeii kun tila siirretiiiin nuoremmille vakuuttavat Eila,

Olavi ja Pauli Pethman. Mummun sylissii on kolmivuotias Knisa.
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YEL:N S0VEITAMISPIIRI

sa.

YEL:n piiriin kuuluvat
18-64-vuotiaat henkildt,
jotka tekevit ansiotytitii,
mutta eivlt ole tiissii tytis-
seiin tyti- tai virkasuhtees-

Itsenlinen yrittiijii
Itseniiisen yrittiijiin kiisitetra ei
ole YEL:ssii miifitelty siten,
ettii voitaisiin suoraan luetella
alat ja henkildt, joihin lakia
sovelletaan. Lain piiriin kuuluu
varsinaista liikeyritystii harj oit-
tavien lisiiksi mycis eri amma-
teissa toimivia henkil6it6. Niiin
ollen sen soveltamisala on laaja.
YEL:n piirissii ovat mm. erilai-
set teollisen liikkeen harjoitta-
jat, eri aloilla toimivat kauppi-
aat, turkistarhaajat, liikenteen-
harjoittajat ja koneyrittiijiit.
Toisen ryhmiin muodostavat
ns. vapaan ammatin harjoitta-
jat, kuten esimerkiksi lAak6rit,
itsenliset arkkitehdit ja asian-
ajajat, asiantuntijatehtevisse
toimivat henkildt, kirjailijat,
taidemaalarit jne.

YEL:n piiriin kuuluu my6s
henkiltiitii, joiden osalta joudu-
taan ennen vakuuttamista sel-
vittemiiln, tapahtuuko tyds-
kentely yrittiij6asemassa vai
tydsuhteessa. Johtoa voi saada
verotuksesta, onko toiminnasta
annettu ennakkoverolippu tai
sitten tyriskentelyii verotettu lii-
ke- tai ammattitulona. Mytis
ty<inteetttijSn kanssa tehdyllE
sopimuksella on merkitystE.

YEL ja maatalouden
sivuelinkeinot
Erityisen YEL:n piiriin kuulu-
van ryhmzin muodostavat maa-
tilatalouden yhteydess6 eri yri-
tyksenii harjoitettavat sivuelin-
keinot. Maatilalla voidaan har-
joittaa muutakin ansiotoimin-
taa kuin varsinaista maatalous-
toimintaa, esimerkiksi puutar-
haviljelyd, kalanviljelyii, maati-
lamatkailua, soranottoa 1a
erilaista kotiteollisuutta. Jos ti-
tii yritystoimintaa verotetaan
erikseen, on sovellettava eliike-
laki YEL.

YEL ja metse-
traktoriyrittljii
Metsetyiitii tekevdt traktori-
yrittajet vakuutetaan LEL:ssa.
Jos kuitenkin traktoriyritttijii
tekee tyiinjohto-, jiirjestely- tai
huoltotditd piiiiasiassa muualla

on saatav&

Lain
taan

toisen

osa-aikaisia

ohella
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kuin metsiity6n varsinaisella
suorituspaikalla, on hiinen va-
kuutettava itsensii YEL:n mu-
kaan.

Milloin osakkaat ja
yhtitimiehet
vakuutetaan YEL:ssa?
Osakkaiden ja yhti<imiesten va-
kuuttaminen YEL:ssa hoide-
taan seuraavasti. Osakeyhtiiin
johtavassa asemassa oleva osa-
kas vakuutetaan YEL:ssa, jos
hdn omistaa yksin tai yhdessii
perheenjiisentensii kanssa yli
puolet osakkeista tai osakkei-
den iiiinimiiiiristii. Sanonta
puolet tarkoittaa nimen omaan
site, etta raja kulkee 50 prosen-
tin kohdalla. Jos henkil6 omis-
taa yksin tai perheenjiisentensi
kanssa enintiiiin 50 prosenttia,
hiin ei ole YEL:n piirissii. Osa-
keyhti<in osakkaan on myris
omistettava v6hintiiSn yksi osa-
ke, jotta hanet voitaisiin va-
kuuttaa yrittiijiinii. Lisiiksi vain
henkiltikohtainen omistus ote-
taan huomioon, eikii viiliomis-
tusta toisen yrityksen kautta.

Avoimen yhtiOn yhti<imiehet ja
kommandiittiyhti<in vastuun-
alaiset yhti<imiehet vakuute-
taan YEL:ssa riippumatta siite,
miten suuren osan yrityksestii
he omistavat.

Perheenjisenen
vakuuttaminen
Perheenjiisenen kiisitettii ei ole
YEL:ssa miiiiritelty. Perheenji-
senen tulkinnassa voi liihteii
TEL:n kiisitteestii, jolloin per-
heenjiisen on henkil6,joka asuu
vakinaisesti yrittiijtin taloudes-
sa ja on hiinelle tai htinen avio-
puolisolleen sukua suoraan ta-
kenevassa tai eteneviissii pol-
vessa. Perheenjiiseniii ovat
mytis yritttjiin ottolapset tai ot-
tovanhemmat ja niiiden avio-
puolisot.
Avopuolisoiden vakuuttami-
sesta ei ole omaa siiiinntistii.
Kiiytiinnossii yrittiijin avopuo-
lisoa on pidetty perheenjiisene-
nii, jos heillt on yhteinen lapsi.

Yrittiijiitytitii
tehtiivii Suomessa
YEL koskee vain Suomessa
asuvia yrittajia. Suomessa asu-
minen on ehdoton edellytys
YEl-vakuuttamiselle. Tilapiii-
sell5 oleskelulla ulkomailla ei
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ja nimen omaan tydpanoksen
perusteella on tytituloa arvioi-
tava.

Yrittaja[e vahvistettavan tyti-
tulon pitiiisi olla korkeampi
kuin parhaiten palkatun alaisen
palkka. Muutoin ollaan siini
tilanteessa, ette yrittaje, joka
kantaa riskin yrityksen menes-
tymisestii, kustantaa tyrinteki-
j Oilleen paremman eliiketurvan,
kuin hiinellt itselliiiin on.

Yritteje[e vahvistettavalle tyri-
tulolle on asetettu yliiraja.

estii yksittiiisen, viihintiizin neljii
kuukautta jatkuneen yrittaje-
toiminnan vakuuttamista, jos
siitii saatava yrittiijtansio on
keskimEiirin kuukautta kohden
viihintiiiin tiind vuonna I 877,32
markkaa.

Mistii vakuutus ja
milloin?
YEl-vakuutus otetaan eliike-
vakuutusyhtidsta tai yrittaj atoi-
mintaa harjoittavasta eliikekas-
sasta. Eliikevakuutusta ottaes-

saan yrittaja joutuu maArittele-
miiiin tydtulon, jonka eltikelai
tos vahvistaa. Yrittiijiille anne-
taan vahvistetusta tycitulosta
pliiittis, johon tyytymiitdn asi-
anosainen voi hakea muutosta
Eliikelautakunnalta ja edelleen
Vakuutusoikeudelta. Vakuutus-
oikeuden paat0s on lopullinen.
Yrittejiille vahvistettua tydtu-
loa voidaan muuttaa mihin ai-
kaan tahansa vuodesta, mutta
ei kuitenkaan takautuvasti.
Aloitteen tyritulon muuttami-
sesta voi tehda yritteja itse tai
eliikelaitos.
Yriftaje[e voi olla vain yksi
YEl-vakuutus. Niiin ollen
vaikka yrittajiillii olisi useita yri-
tyksiii, hiinelle myiinnettiiin
vain yksi YEl-vakuutus, joka
kattaa koko hiinen yrittajatoi-
mintansa.
Kun YEL koskee jo neljan kuu-
kauden yrittiijiitoimintaa, on
vakuutus otettava ajoissa. Yrit-
tlij 6toiminnan alkamispiiivii on
yleensii tarkoin miiiiriteltiivissii.
Silloin kun ostetaan tai peruste-
taan yritys, yritystoiminnan al-
kamisella on selkeii piiivtmiiii-
r5. Eriiissii ammateissa ei ole
selkeiisti miiiiriteltiivissii, mil-
loin vakuutus on otettava. Esi-
merkiksi aloittelevan kirjailijan
tai taidemaalarin ansiomahdol-
lisuudet selviiiviit vasta my0-
hemmin, vaikkakin YEL:n pii-
riin kuuluvaa ansiotydtii on
tehty koko ajan.

]LKKA
SAVOHEIMO, vru

Ekiketurvakeskuksen
neuvonta- j a valv ontaosas t on

ap ulai s o s as t o p ii ii I li k k 6

ole merkitystii. Kun yrittaja ai- Tiinii vuonna voidaan vahvis-
kanaan siiityy eliikkeelle, ei sita taa korkeimmaksi tydtuloksi
vastoin vaadita, ettii hiinen tuli- 375 888,32 markkaa vuodessa.
si asua Suomessa. Eliike voi- Jos ansion miilirii on kuitenkin
daan mydnt66 ja maksaa myds suurempi kuin tytitulon enim-
ulkomaille asumaan muulta- miiismiitrti,voidaanenimmtiis-
neeue vriuiijiiue. *1T3["J,i,J;#_ffi*:i,::,"
Ansiotytin tekeminen
YEL:n iliriin tuutuvan henki- Eliiketurvakeskuksen ohje
lcin on tehtiivii ansioty0tii. T6- Tydtuloa miiiiriteltiiessii kiiyte-
meedellyttee,ettiihenkildosal- tiiiin Eliiketurvakeskuksen oh-
listuu ty6ntekoonja tekee ty6te jetta. Kirjasessa on toimialoit-
ansion saamisen tarkoitukses- tain eri yrittejejarjestdiltt saa-
sa. Edelld sanottu merkitsee si- tuja ohjeita tydtulon meeritta-
te, ette pek6n omistamisen pe- miseksi.
rusteella henkilti ei kuulu
YEL:n piiriin. Kausiluonteinen
Ty<inteon vaatimuksella on yliffiiiiitoiminta
merkitystli.erityisesti vakuutet- Lrnutiituir.n vrittaiatoiminta
taessa erilaisten yritysten o1nr$ 

"-it,iei"i, i,ii.iii,, rui" Vritiaja-tajia. Yrityksen omistamil., i"i.ir;riavty,:"*"i ratin-
l?"ii?lHlt#'Jffi11"fi'"n:gn.*lit"-ll5*,*.:"*m;
vaa yrittiij66. Tiillaisen henki- 

"i 
t"it".f."", eita kairsiluontei-

ron on osallistultava yrityk?q::4 ;;; ;;A;J; i;[il l;itrru.,tehtaveen tyq}d1 esimerkiksi u6itaiai"i-r"nan vakiuttamis-
suunnittelema[a ja johtamalla i;:-Ni;;; Cfir.a ;;ilt-.j-
yrityksen toimintaa. ia virkistyspuiritrria"., piiilin

kuuluvia yrittdjiitoimintoja voi-
YEl-tytitulo daan. harjoittaa luonnonolo-
Yrittejeioiminnasta on myds :ufT'+1-t?kia vain kesiiisin'
*Juiu u"riot", sit6 I;i';;- Fsimerkkinii. voidaan mainita
["* vJii:at"i-i'.^i; ;;[- PP"9f99-[11aja siihen liittvva
vistettivan tytitulon alaraja on ktoskrtotmtnta'
tiind vuonna 22527,84 mark- y.illiijdn ty<itulo vahvistetaan
kaa vuodessa. vuosituloni. Tiimii merkitsee si-
Ty0tulolla ei tarkoiteta yrittaja- P: 9tt4 kausiluonteisesti yritt6-
toiminnasta suutarau'-iuii,u, ;atoimintaa harjoittavan yrittii-
vaan sillii hinnoitellaan yritte- Jan kuulumrnen YEL:n punln
iiin tvopanos vritvksess;. b** gn ratkaistava hdnen vuositu-

ffi;;;;k;;;' u'ii"i-in."--*- forya nerulteella' Jos hiin har-
ii"rlu ii"f. fielfpoa. Urein t,ti- joittaa vuodessa viiden kuukau-
iui* p,.itaan'iytt.--ain iri_ a.n. ujul , 

yrittiijiitoimintaa,
tvstoiririnnan tuoitoon. Medss- mutta vuotuinen tulo jiiii. aiem-
;'yi.;;ili'ila';;;;;; 

-;; iryr; min sanottua viihimmiilsmiiii-
;i,ffiI;.i;;riollisina sitl- "i(at- 

rziii-pienemmiiksi, htin ei.kuulu
$;;';i.;ff '"iil;-;ii;rt6;. YEt:n piiriin, vaikka toiminta
Vriu":a, i,tid;il; ""i tcuiten- ajallisesti tiiyttiiii lain edellytyk-
kin olla samansuuruinen seka sen'
hyvinii ettl huonoina aikoina, Edell:i sanottu ei kuitenkaan
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NAIN HUOLEHDIN
YEL.ELfiKETURUASTAilI

Yrittajalle kuuluu muiden vel-
vollisuuksien ohella huolehtia
siita, etta oma eliiketurva on
kunnossa. Yrittejen on niiln ol-
len otettava itselleen YEL-va-
kuutus ja tarkistettava, ettd
eliikkeen suuruuteen ratkaise-
vasti vaikuttava YEl-tycitulo
vastaa tytipanosta koko yritta-
jiiniioloajan. T?illii tavoin yrittii-
jii saa asianmukaisen eliiketur-
van vanhuuden, tytikyvyttd-
myyden ja tyritt<imyyden varal-
ta sekii yrittiijiin kuoltua omai-
set perhe-eliiketurvan.

Kuka on YEL:n piiriin
kuuluva yrittiijii
YEL: ssii yrittiijiillii tarkoitetaan
Suomessa asuvaa I 8-64-vuoti-
asta henkildii, joka tekee ansio-
tydtti, mutta ei ole tiissii tyOs-
siian tyO- tai virkasuhteessa.
Ty0n tekeminen on edellytys
vakuuttamiselle, pelkkii yrityk-
sen omistaminen ei riitii.
Laki ei kuitenkaan koske yrittii-
jatoimintaa, joka ei ole jatku-
nut yhdenjaksoisesti viihintiiiin
neljiiii kuukautta sen jiilkeen,
kun yrittiijii on tityttiinyt l8
vuotta. Lain mukaan YEL:ssii
ei mydskii5n vakuuteta henki-
l6ii, jonka YEl-tytitulo jiiisi al-
le laissa siiiidetyn rajan. Vuonna
1990 tama tulo on22 528 mk/v.

YEL:n piiriin. Samoin YEL:n
piiriin kuuluu avoimen yhti<in
yhticimies ja kommandiittiyh-
ti6n vastuunalainen yhtidmies
sekii muun yhteisdn sellainen
osakas, joka on henkilcikohtai-
sesti vastuussa yhteis6n sitou-
muksista.
YEL:n piiriin kuuluu my<is osa-
keyhtitin osakas, joka toimii
johtavassa asemassa ja joka
omistaa yksin tai yhdessii per-
heenjiisentensd kanssa yli puo-
let osakkeista tai osakkeiden
iiinimiiiiristii.
Tulkinnanvaraisissa ja epiisel-
vissii tilanteissa yrittajan oma
elzikevakuutusyhtiti tai Eliike-
turvakeskus antavat neuvoja
YEL:n soveltamisesta yritystoi-
mrntaan.

Vakuutuksen tekeminen
ja tytitulon vahvistaminen
Yritteja on velvollinen neljiin
kuukauden kuluttua yriuaja-
toiminnan alkamisesta otta-
maan YEl-vakuutuksen eliike-
vakuutusyhtitistii tai yrittaja-
eliikkeitii hoitavasta eliikekas-
sasta. Yrittajdn kaikki YEL-
toiminta vakuutetaan yhdellii
eliikevakuutuksella, vaikka hiin
harj oittaisi toimintaa samanai-
kaisesti useammassa kuin yh-
dessii yrityksessii.

Vakuutus tehdiiiin tiiyttiim6lld
vakuutushakemus. Hakemuk-
sessa tarvitaan muiden tietojen
lisiksi yrittiijiin perusteltu eh-
dotus tycituloksi. Eliikelaitos

Omistajan
vakuuttaminen
Yksityisen toiminimen haltija j a
ammatinharjoittaja kuuluu
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antaa tydtulon vahvistamisesta
piiiitciksen, johon voi hakea
muutosta.
YEL-eliike perustuu
vuosina vahvistettujenjen keskimiiiiriiiin.
vuoksi on tiirkeiitii, ettii ty<itulo
on alusta saakka koko yrittSjd-
niioloajan oikealla tasoila.

YEl-tydtulon tulee siis vastata
yrittajan tyOpanosta. YEL:n
mukaan tytitulo on vahvistetta-
va vastaamaan palkkaa, joka
olisi maksettava, jos yrittajan
YEL:n alaiseen ty<ihrin palka-
taan yhtii ammattitaitoinen
henkil<i tai sitii korvausta, joka
keskimiiiirin vastaa tiitii tytitii.
YEl-tytitulon kiisite poikkeaa
siite, mite yritteje saa tulona
yrityksestaan, koska yrittiijiin
YEL-tytitulolla hinnoitellaan
yrittiijin tyripanos. Tiissti mie-
lessii tyritulo vastaa tyrintekijiil-
le maksettavaa palkkaa.
Eliiketurvakeskus on laatinut
yhdessii yrittiijiijiirjesttijen
kanssa yrittiijiin ty6tulosta oh-
jekirjasen, jota kaytetAan ty6tu-
loa miiiiritelttiess6. Ohjekirj asta
saa Eliketurvakeskuksesta ja
tydeliikelaitosten toimipisteist6.
Ohjekirjanen on tata kirjoitet-
taessa uusittavana.
Vahvistettu tyOtulo on sidottu
TEl-indeksiin ja seuraa niiin
ollen yleisessii ansio- ja hintata-
sossa tapahtuvia muutoksia.

Tytitulon muuttaminen
Koska yrittiijiieltikettii lasketta-
essa tyOtulot otetaan huomioon
koko yritystoiminnan ajalta, on
tirkeiiii, ettii ty6tulo on oikean
suuruinen. Jos yrittiijiin vahvis-
tettuun tycituloon vaikuttavat
seikat muuttuvat olennaisesti,
yrittajan pitaa ilmoittaa muu-
toksesta eliikelaitokselle tytitu-
lon tarkistamista varten. El6ke-
laitos voi mycis omasta aloit-
teestaan muuttaa tydtuloa.
Tydtuloa voidaan muuitaa mil-
loin tahansa vuoden aikana.
Kuitenkin tydtulo voidaan
muuttaa vain ilmoituksen saa-

den jelkeen, jonka aikana yrit-
tiijii on ttiyttdnyt 62 vuotta.
Jos tyrituloa korotetaan viihin-
t6iin yhdellii kolmanneksella
(l/3) tai alennetaan viihintiiiin
yhdellii nelj6nneksella 014),
yrittajatoiminta jaetaan eri jak-
soihin. Eliike lasketaan t5ll6in
kultakin jaksolta erikseen. Tiil-
kiin esimerkiksi ty6kyvytt0-
myyseliike vastaa paremmin
eliiketti, jonka yrittiijii saisi, jos
yrittiijatoiminta olisi jatkunut
vanhuuseldkeikiiin. Jaksotta-
minen edellytttiii, ettS tydtuloa
tarkistetaan ennen kuin neljii
vuotta on kulunut tydpanok-
sesta tapahtuneesta muutokses-
ta.

YEL-lislvakuutus
Yritteja voi tiiydentiiii peruselti-
keturvaansa YEl-lis[eduilla.
Lisiieliikevakuutuksen avulla
voidaan korottaa yrittajan
omaa eliiketurvaa, samoin pa-
rantaa lesken ja lapsen el6ke-
turvaa. Mytis eliikeikiiii voi-
daan alentaajopa 55 Yuoteen.

Vapautus
Jos yrittajan eliiketurva on
muun ansioty<in perusteella
riitteve, yrittaja voi hakea va-
pautusta YEL:n mukaisesta va-
kuuttamisvelvollisuudesta Elt-
keturvakeskukselta. Vapautuk-
sen aikana ei kartu YEL:n mu-
kaista el2iketurvaa.

Jos yrittiijiillii on voimassa ole-
va YEl-vakuutus, vapautus
mydnnetiiiin hakemuksen teke-
mistii seuraavasta piiiviist6
yleensl viideksi vuodeksi. Jos
YEl-vakuutusta ei ole, vapau-
tus voidaan my<intiiii takautu-
vasti enintiiiin ajalle, jolle va-
kuutuskin voitaisiin tehdii. Va-
pautuksen saanut yrittdjli voi
kesken vapautuksen hakea ta-
kaisin YEL:n piiriin. Hzinet voi-
daan vakuuttaa uudelleen ha-
kemusta seuraavan kuukauden
alusta lukien.

Vakuutuksen
piiiittiiminen

himmiiismiiiiriiii pienemmiiksi,
tai jos yrittiijitoiminta ei muu-
toin enii tiiytii YEL:n edelly-
tyksiii. Niilst6 muutoksista yrit-
tiijiin on ilmoitettava eliikelai-
tokselle.

Ellketurvakeskus valvoo
El6keturvakeskus valvoo, ettii
yrittajat ottavat vakuutuksen.
Ellei vakuutusta oteta, Eliike-
turvakeskus kehottaa yritEjea
ottamaan sen. Jos yrittaje ei
noudata kehotusta, Eliiketur-
vakeskus ottaa vakuutuksen
yritttijiille eliikelaitoksesta yrit-
tiijin kustannuksella. TillOin
vakuutusmaksu voidaan korot-
taa jopa kaksinkertaiseksi. Va-
kuutus voidaan ottaa takautu-
vasti enint6iin kulumassa ole-
valle ja viidelle tiitii edeltiiviille
kalenterivuodelle. Sita aikai-
semmalta ajalta yrittiijii menet-
t66 oikeuden YEL:n mukaiseen
eliikkeeseen.

Yakuutusmaksu ja
sen vlhentlminen
verotuksessa
YEL:n mukainen eliikevakuu-
tusmaksu vuonna 1990 on 16,9
prosenttia vahvistetusta, in-
deksillii tarkistetusta tydtulos-
ta, jos tytitulo on viihintiizin
ffi142 mklv. Jos tydtulo on
tiitii alempi, vakuutusmaksu-
prosentti on porrastettu tydtu-
losta riippuen viilille 6,76-16,9
prosenttia.

Pakollisen YEl-maksun yrittii-
jti saa vihentdii verotuksessa
tiiysimdiirdisesti. Vapaaehtois-
ten lisdetujen vakuutusmaksu-jen viihennyksen enimmiiis-
miiiirii on 15 prosenttia ansiotu-
losta.

YEL-eliike
Yritttijiin eliikkeen miiiiriiiin
vaikuttavat tyritulo, yritt6jEnii-
oloaika ja syntymiiaika. YEL-
eliikettii karttuu 1,5 prosenttia
jokaiselta tiiydeltd yritttijiivuo-
delta. Taysi 60 prosentin eliike
ansaitaan 40 vuodessa. YEL on
ollut voimassa vasta vuodesta

MARKKU SIRVIO, rr
Eliiketurvakeskuksen

neuv onta- ja valvontaosast on
a p u I ai s o s a s t o p iiii I I i k k d

pumisesta eteenpdin. Takautu- Vakuutus p62itetii6n, jos yritta- 1970 liihtien. Niiin ollen tiiyden
vasti muutosta ei voi tehdti. jiitoiminta on loppunut tai eliikkeen ehtiviit ansaita vuon-
Tycituloa ei myciskiiiin voida muuttunut niin viihiiiseksi, ettii na 1945 tai sen jiilkeen synty-
muuttaa ened sen kalenterivuo- tyiitulo j55 laissa saadettya va- neet yrittiijiit.
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YTl-yrittiiminen on
ansiotytitfi
YEL:n kuten muidenkin tyri-
eliikelakien soveltaminen tulee
kysymykseen vain ansiotytin
yhteydessil Tydta on tehtiiviija
lisiiksi ansion saamisen tarkoi-
tuksessa. Pelkkii omistaminen
ei tydst[ kdy.
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Ansiotarkoitus tulee k6ltiin-
n6ss6 harvoin kyseenalaiseksi,
sillii nykypiiiviin kyyninen lain-
soveltaja, muukaan kuin verot-
taja, ei hevin usko hyviinteke-
vdisyyteen. Jos tydtii on tehtyja
rahaa saatu, on sen ansaitsemi-
nen ollut tarkoituksenakin.

Jokunen poikkeus tiistii toki
on. Esimerkiksi kun perheeseen
on otettu hoidettavaksi kehitys-
vammaisia lapsia ja kunta on
suorittanut hoidosta korvausta,
ei YEL:a ole sovellettu. Naite
lapsia on pidetty perheenjiise-
nen asemassa olevina eikii hei-
diin hoitamisensa ole siten ollut
ansiotarkoituksessa tehtyii tyti-
ta.

Laissa olevat rajaukset
Tytintekijiiin eliikelakien ja
YEL:n vZilisessii rajanvedossa
on lainsiiatajii tullut eriiissii
kohdin laintulkitsijan avuksi.
Ilman sen kummempia ty6oi-
keudellisia pohdintoja voidaan
tytintekijiiin eliikelain (TEL)
2 $:n 6 momentin nojalla
YEL:n soveltamispiiriin kuulu-
vaksi lukea mm. osakeyhtidssii
johtavassa asemassa oleva
enemmistOosakas samoin kuin
avoimen yhtidn yhtidmies ja
kommandiittiyhtiOn vastuun-
alainen yhtiOmies.

Yrittlijii on
ei-tytintekijii
YEL:a sovelletaan, jos tytitii
tehd66n muuten kuin tytisuh-
teessa. Tydsuhteen olemassa-
oloa arvioidaan samoin kritee-
rein kuin ty<ioikeudessa yleen-
sdkin eli ltht0kohtana on ty6-
sopimuslaissa mai.:iritelty tyon-
tekijiiasema. Tydsuhteesta on
kyse silloin, kun henkild on
sitoutunut tekemiiiin tytitii toi-
selle tiimiin johdon ja valvon-
nan alaisena vastiketta vastaan.

Tytintekijiiin verrattuna yrittii-
jiille on ominaista vapaus tai
itseniiisyys tyOnteettejiian niih-
den. Yritttijti ei ole sitoutunut
henkiltikohtaiseen ty6ntekoon,
vaan hdn on liihinnii vastuussa
sovitun tuloksen aikaansaami-
sesta.

Itseniiisen yrittijatoiminnan ta-
voitteena on voiton saaminen.

voittoon vaikuttaa paitsi tyosta mistii ei edellytetti. oikeus tyon
saatu tulo my6s sen vaatimat johtoon tarkoittaa tydnantajan
menot. Yrittejetoimintaan kuu- oikeutta miiiirttii siitii, missi,
luu olennaisesti taloudellisen milloin ja miten tyti tehdii5n.
riskin olemassaolo. Valvontaoikeus puolestaan tar-

Itlt?ilT.t3i:1!lTxt:,:'j:::-fr%lf ",,',1[",BllX."X],??i,,i#i
tama[a. paaomaa.Kalrrrslln. Ko- maA.avsten mukaisesti.nelslln Ja raaKa- Ja tarvealnel
siin. On kuitenkin huomattava. Johto-javalvontaoikeuden ole-
ettii tviisooimuslain 12 S:n mu- massaoloa joudutaan rajata-
kaan'ei sbpimuksen piiamista pauksissa tarkastelemaan usei-
tydsopimutsena estii pelkiis- den er.r tosiseikkojen summana'
tianst,ett6ty<intekijiin6mista- Ke-skeisellti sijalla tiissii ovat
man koneen-tai muun tvtiviili- palkkauksen jiirjestely ja tytin
neen osuus tytin kokonaissuori- suorituspaikka.
tuksessa on suurempi kuin hii- Perinteisesti on esim. pelklillii
nen henkilokohtainen ty6pq- provisiopalkallatytiskentelevia
noksensa. Lain mukaan voi- idustajii pidetty itseniilsin6
daan myds sopi? siit6, . ettd vrittaiina. Ty6n t-eettejZi valvoo
tyrintekiji hankkii tytiviilineet laUtiiir tvtin iuorittamista liihin-
ja -aineet. Eri aloilla on t2imiin na vain iiten. ett2i korvaus mak-
suhteen erilaisia keytentdje. setaan valmiista tydstt toisin
Jos tytin suorittajalla on yhti6- kuin aikapalkkauksen kyseessii

muotoinen yritys, [3156133p olen'
hanet yrittAjiiksi. Samoin- on Ty6sopimuslain ll g:nmukaan
yleensii asian laita silloin, kun iohto-'ja valvontaoikeuden ei
hdnellii on oma toiminimi. katsota puuttuvan pelklistti6n
Poikkeuksena voivat olla_tilan- sen takia, etta ty6 saidaan teh-
teet, joissa aiemmin tydsuhtees- dii ty6ntekijiin liotona tai muus-
sa tehtyiitytitiijatketaalJ oman sa hiinen valitsemassaan pai-
yrityksen perustamisenjiilkeen 1s553. Eriiiden ammattiryh-
samalle tytinteettiijiille ilman, mien osalta on kuitenkin ty6n
etta olosuhteissa todellisuudes- su6;ltamispaikka ollut vakiin-
sa tapahtuu mitean muutosta. tuneesti variin ratkaiseva. Siten
yleisesti voidaan todeta. en5 jultukohtaisia palkkiota-saavat
tvdsuhteen ia vrittaiwdln 

-iu- tenaen toimittajat, jotka kirjoit-
j;;;A;;L';.ii;;6i";k;i liyi1 !t?t,g'u kotonaan, on
i"r"u t", -ii.i otup"olt.n 

-ui- jo$:""4.1"P.,oikkeuksetta kat-
iiiia-'tpi-"'t;--'"#;;ta;;. :911Y, v'ilejiksi'. Yrittajinii he

i;6r"hd;i;-;; oua r.vtiiir: eiviit kuulu.erliden.tviisuhtees-
bi"k6, kil ,ofi-.,, ;;;ti- *.91-tyi*,tflteilijoi{en ja toi-
t"iil;"k6;p'i-"tt"tii, toi- qittajien 9lfetatl (.I.aFL) pii-
-.triu"io*fiiuksetrsi 

-"' -iui tiin, vaan ovat velvollisia hoita-
iii"-tirii"pi'*"tritri. 61sl- maSn .itse eliiketurvansa otta-
nuirtu on t,itiasiallisten ofos"t - malla YEl-vakuutuksen'
teiden selvittiiminen. Jos ne Kotitvtisse kiinnitetiiin huo-
teytfeivat tyosuhteen tunnus- mioti erityisesti tydn laatuun ja
merkistdn, on elEketurvan jiir- siihen, kenen ovai tyciviilineet ja
jestiimisvelvollisuus tyiinanta- tarveaineet. Mekaaninen kap-
jalla. Sopimuksella ei voida pii- paleiden valmistus ty6n teettA-
teviisti asiasta toisin m6iiriitii. j6n materiaaleista ja-hiinen oh-

jeidensa mukaan tiiyttiiS tYti-

!{iijii.ei ote ii3fi?rlEl,ll'ff1llhrlfrllijghdon ja valvonnan ii;fi. ;;;Hil ..rru oi"uina onalainen naitta p'.-rteilla pidetty mm.
Tydsuhteen tiirkein tunnus- kotiompelijoita. Erityiskoulu-
merkki on, ett6 tytitii tehdiidn tusta tai luovaa henkist6 panos-
tydnantajan johdon ja valvon- ta vaativa tyti kotona tehtynii
nan alaisena- Riittiia, etta tyon on yleensii itseniiista yrittajAtoi-
iohto-iavalvontaoikeusonole- mintaa, kuten erilaiset suun-
hassa. Sen tosiasiallista keytte- nittelutytit ja kaunokirjallisuu-
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den kiiiint6minen. Asiatekstin
kaantajet ovat sen sijaan taval-
lisesti tytintekij aasemassa.

Johto- j a valvontaoikeuden ole-
massaoloa puoltavia seikkoja
ovat mm. se, ette ty6te tehdii[n
vain yhdelle tytin teettiijiille ker-
rallaan ja ettii tyOn tekeminen
on luonteeltaan jatkuvaa. T?il-
l6in useinkin muodostuu tyti-
suhteelle ominainen sidonnai-
suus tyiin teettiijiiiin. Yleensii-
kin ongelmallisissa tapauksissa,
joissa tyOn suorittajan oikeu-
dellista i$emaa joudutaan ty6-
lakeja sovellettaessa arvioi-
maan kokonaisuutena, puh-
taasti oikeudellisten kriteerien
ohella on tytintekijiiaseman
miiiirityksesst merkitystii mytis
sosiaalisilla ja taloudellisilla kri-
teereill6.

Voiko yrittiijii olla
tytisuhteessa?
Kaiken edellii olevan jiilkeen
kysymys vaikuttaa viihintiiiin-
kin kummalliselta. Se ei kuiten-
kaan ole aiheeton.

Ty0suhteen kiisitteen ymp6rille
rakentuu oppi tytioikeudellis-
ten lakien soveltamisalasta. Sen
mukaan tytilakeja, kuten tycin-
tekijiin suojelua ja sosiaalitur-
vaa koskevia lakeja sovelletaan
tydsuhteen tunnusmerkit tAyt-
tiviin oikeussuhteisiin. Vaikka
eri lakien soveltamisalojen
miiiiritelmiit ovatkin yhteniii-
set, eiviit soveltamisalat ole kui-
tenkaan tIysin samat. Ratkai-
sutilanteessa tulevat kysymyk-
seen myds kunkin lairi far[oi-
tusperSt. Esimerkiksi tapatur-
mavakuutuslain soveltamisalan
on katsottu olevan laajemman
kuin tyriaikalain, jonka'sovelta-
minen edellyttSi varsin kiinteiiii
tydntekijiiasemaa.
Vaikka eri tyiioikeudellisia la-
keja sovellettaessa pyritii2inkin
yhteniiisyyteen tyOntekijliase-
man mliiirittelyssii, voi eroavai-
suuksia syntyii siitZtkin syystii,
ettti ratkaisijatahoja on useita.
Sopijapuolten viilisen oikeus-
suhteen luonteeseen voivat jou-
tua ottamaan kantaa yleiset
tuomioistuimet, ty0neuvosto,
vakuutusoikeus, korkein oikeusja ty<ituomioistuin. Jos kysy-

myksessi on yksityisen puolen
tydeliikelakien soveltamisala,
ratkaisee asian Eliiketurvakes-
kus, jonka pii6ttiksestii on vali-
tusoikeus eliikelautakuntaan j a
edelleen vakuutusoikeuteen.
Kun ottaa huomioon, kuinka
monisiiikeinen kokonaisuus
tyOsuhteen tunnusmerkistti on,
kuinka monet ja eri tavoin ko-
koonpannut instanssit tytisuh-
teen ja yrittiijyyden v;ilillii ra-
janvetoa kiiyviit samoin kuin
sen, ette ratkaisutoiminnassa
vaikuttavat taustalla aina myds
ratkaisijan omat arvot ja asen-
teet, on selv65, ett6 myds tul-
kinnat ty0suorituksen itseniil-
syydestii tai epiiitsentiisyydestd
voivat poiketa toisistaan.

Kummastusta on ertiiss6 ta-
pauksissa herittiinyt se, ettii
verottajan palkansaajana piti-

mii onkin tyOelEkepuolella kat-
sottu itseniiiseksi yrittajiiksi.
Tlimd on kuitenkin selitettiivis-
sii silli, ett6 vero-oikeuden puo-
lella suorituksen katsominen
palkaksi ei edellytii tytisopi-
muksen eikii tydnantajan joh-
don ja valvonnan olemassa-
oloa. Kiisitteen laajuus johtuu
veronkannollisista ja veroval-
vontaan liittyvista syist2i. Sen
sijaan ty6ntekijiiin elikelakien
soveltaminen edellytttiti tyOoi-
keudelliset tunnusmerkit teyt-
tdviin tycisuhteen olemassa-
oloa. Jos esimerkiksi oikeus
tydn johtoon ja valvontaan
puuttuu, kysymyksessii on itse-
niiinen yrittaj atoiminta.

HELENA
TAPIO, orr

Eliiketurvakeskuksen
la k i o s as t on apu lais o s as t op iiiilli k k d
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YHTIiiSSTI
PALKATM TYOSKE NTE LEVI E N

tt lr

YHTIOMIESTEN ELAKETU RVASTA

televti iiiinetdn yhtiiimies ei
kuulu TEL:n eikii YEL:n pii-
riin, vaan hiin on eldketurvan
suhteen viiliinputoaja. Sovelta-
miskiiyttntO perustuu Eliike-
turvakeskuksen antamiin ottjei-
siin, sille tatii koskevia muutok-
senhakuelinten ratkaisuja ei
ole. Palkatta ty0skentelev66 ii6-
netiinte yhti0miestt ei ole pi-
detty tycisuhteessa olevana eikd
YEL:n piiriin kuuluvana, koska
hiinen yhtiiist6 saamaansa voit-
to-osuutta ei ole pidetty ansio-
tulona vaan piiiiomatulona.

Yhtitimiesten elilketurva
nykyisin

Henkiltiyhtitit
Avoimen yhtron yhticimies sekii
kommandiittiyhtidn vastuun-
alqinen yhtidmies, joka tytis-
kentelee yrityksessi, on vakuu-
tettava yrittajien eliikelain
(YEL) mukaisesti. Niiiden yh-
ticimiesten eldketurvan tasoon
ei suoranaisesti vaikuta se, otta-
vatko he vastikkeen tekemiis-
tiiiin tyOstii pelkiistiiiin voitto-
osuutena tai sen ohella vai Pel-
kiistiien palkkana, koska heille
vahvistetaan ty0skentelyn Pe-
rusteella tyOtulo.
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Ibmmandiittiyhtidn tiiinetdn
yhtidmies, joka ty6skentelee
palkkaa vastaan yhtiiissii, tytis-
kentelee tydsuhteessa ja kuuluu
ty6ntekijiin el5kelain (TEL)
piiriin. Aenett0man yhtitimie-
hen tydskentely yhtirissii tapah-
tuu tycisuhteessa, koska hiinen
riskinsii rajoittuu yhti<i<in sijoi-
tettuun piiiiomaan. Htinellii ei
myOskiiZin ole oikeutta toimia
yhtiiin puolesta ilman valtuu-
tusta eiki hiin ole henkiltikoh-
taisesti vastuussa yhti0n sitou-
muksista.

Vastikkeen maksaminen teh-
dystii tycistii on ty0suhteen
olennainen tunnusmerkki. Ellei

vastiketta makseta, ei tydtii kat-
sota tehdyn tydsuhteessa. To-
sin jo mahdollisuuden ansai-
ta rahaa on katsottu riittavdn
vastikkeellisuustunnusmerkin
tiiyttymiseen.
Kiiytiinniissii iitinetttimiille yh-
ti<imiehelle maksettu palkka
varsinkin perheyrityksissi saat-
taa riippua enemmiin yhti0n
tilanteesta kuin yhti<imiehen te-
kemiin tydn arvosta. Siksi palk-
ka saattaa vaihdella yhtiOn tu-
loksen mukaan eri vuosina run-
saastikin.
Vallitsevan soveltamiskiytdn-
ndn mukaan ilman palkkaa
kommandiittiyhti<issii tyOsken-

Osakeyhtitit
Osakeyhtidssii johtavassa ase-
massa ty<iskentelev6 toimihen-
kil6 kuuluu YEL:n piiriin, jos
hiin yksin tai yhdessii perheen-
jiisentensii kanssa omistaa yli
puolet yhtidn osakepiiiiomasta
tai jos heidiin omistamiensa
osakkeiden EiinimiiArii on
enemm6n kuin puolet kaikkien
osakkeiden iiiinimiiiiristi.
Osakeyhtidn viihemmistdosa-
kas, joka tytiskentelee yhti0ssii
palkkaa vastaan, on tydsuh-
teessa ja kuuluu TEL:n piiriin
samoin kuin kommandiittiyh-
ti6n iiiihetrin yhtidmies. Jos
osakeyhtitin vthemmistdosa-
kas ty6skentelee yhtitissii ilman
palkkaa, hiinen ei soveltamis-
kiiytiinndssii ole katsottu kuu-
luvan TEL:n eikii YEL:n alai-
suuteen. Soveltamiskiiytiintti
on siis sama kuin iiiinettdmien
yhti<imiesten kohdalla.

Oikeuskiiytiinniistii
ja vuoden 1981
lainmuutoksen syiste
My0s ennen nyt voimassa ole-
vaa, yhtitimiesten eltiketurvaa
koskevaa TEL:n 2 $:n 6. mo-
mentin sZiiinnristii oli yhtitimies-
ten eliiketurvan j6rjestiimisessii
tulkintavaikeuksia. Sen vuoksi

Yerouudiffuksesta seutraa, ettl yhtitissii tytiskentele-
vien yhti6mienten ja oaakkaiden kannattaa aikaisem-
paa yleisemmin ottaa kCIryflus StislIln vnitto-osuute-
na eik[ palkkana. nim$ koskee avoimia yhtitiitii'
kommandiittiyhtidit[ ja ooakeyhtiiiitii.
Palkasta luopumisella ei ole $uoranaista merkitysti
YEL:n piiriin kuuluvion yhtifimiesten ja osakkaidon
elfiketurvcan, koskr ynttiijlin elliketuru mliilrflytyy
hiinelh vrhvistettavm tytitulon perusteells. Tyiitulou
mliirii ei riipu siitii, ottaako yrittqifi korvaulesen
tyt!.stiiiin yrityksesfi voitto-oSuutens y*i palkkana.
TEL:n alai$uuteen kuuluvien yhtiiimierten ja o*a*kai-
den kohdalh p*lkasta luopumisella scn siiaan on
merkitystl. Jollei hcile rEaks.eta palkkts" ei heille
mythkiiiin krrtu eliketruvsa. Joa TELln alaistuteen
kuuluvat yhtitimiehet ja osakkaat yerouudi$tuksen
seursukseno oneneviis$[ mlihin luopuvat palkasta ja
ottarat korveutsen tyii*iiiin voitto-osuutina, eliike-
turvan viiliinputoajien mIfirI kosvra. Ty6ryhm[ sel-
vittiiii Eliiketurvrkeskriksessa, orko nliidsn yhti6-
mictm jt mrkkaidm eliiketurvan iIrrestImisslmi
muutettava eliikelainsiiiidiinttffi .



tiitii koskevaa siiiinndstii muu-
tettiin vuonna 1981.

Ennen 1.7.1981 voimaan tullut-ta lainmuutosta vakuutusoi-
keus katsoi yhtitissii tytiskente-
leviit avoimen yhtitin osakkaat,
joiden osuus yhtidste ei ylittA-
nyt puolta, tydskentelevEn
TEL:n alaisessa tvdsuhteessa
jopa silloin, kun palftkaa ei lain-
kaan maksettu.
Palkkana pidettiin yhtirimiehen
oikeutta osuuteen yhtidn vuosi-
voitosta. Jos voitto-osuutta ei
esimerkiksi tappiollisina vuosi-
na jaettu, palkka jouduttiin ar-
vlolmaan.

Vakuutusoikeuden kanta johti
vuonna l98l lainmuutokseen,
jonka avulla selkiinnytettiin yh-
tiOmiesten eliiketurvan jiirjestii-
mistii. Tiitt lainmuutosta kos-
kevassa hallituksen esityksessii
todetaan, ettii palkan arviointi
on, paitsi teknisesti hankalaa,
myOs TEL:n sliEnnciksiin huo-
nosti soveltuvaa.

Lainmuutoksen seurauksena
katsottiin yhtirimiesten eliike-
turvan jiirjestdmisen tulevan
kuntoon, kun osa yhtidmiehistii
ja osakkaista siirtyy YEL:n pii-
riin. Niille yhtidmiehille ja vti-
hemmistiiosakkaille, jotka jiii-
viit TEL:n alaisuuteen, makset-
tiin tuolloin yleens[ palkkaa ja
my6s heille siis karttui tydstiiiin
eliiketurvaa. Yhtidmiesten kan-
natti ennen verouudistusta ot-
taa korvaus tycistiiiin ennem-
min palkkana kuin voitto-osuu-
tena piiiiomatulon veron anka-
ran progressiivisuuden vuoksi.
Palkatta yhtidssii tyriskentele-
viii yhtidmiehiii on kuitenkin
ollutjonkin verran ennen vero-
uudistustakin.
Vuoden l98l lainmuutoksen
jiilkeistii muutoksenhakuelin-
ten oikeuskSytiintdii ei ole pal-
katta tytiskentelevien iiiinettO-

mien yhtiOmiesten ja osakeyh-
tiOiden viihemmistOosakkaiden
eliiketurvan j ii{est6misestii.

Tulo- ja
Yarallisuusverolain
muutos
Uuden tulo- ja varallisuusvero-
lain mukaisesti kaupparekiste-
riin merkitylle liiketoimintaa
harjoittavalle avoimelle yhti0lle
tai kommandiittiyhtidlle vah-
vistetusta verotettavasta tulosta
jaetaan puolet verotettavaksi
yhtidn tulona ja puolet yhti6-
miesten tulona. Yhtidmiesten
tulon puolikas jaetaan heidiin
keskenst niiden osuuksien mu-
kaan, joita heillii on yhtion tu-
loon. Uusia siidnn6ksiii sovelle-
taan vuodelta 1989 toimitetta-
vassa verotuksessa.

Yhti<isopimuksessa voidaan so-
pia, ettii yhtiiissii tyiiskentele-
viin iiiinettcimiin yhtitimiehen
sijoittamalle p6iiomalle makse-
taan sijoitettuun p66omaan
niihden moninkertaista korkoa
voitto-osuutena. Niiin voidaan
korvata iitinettomiin yhtidmie-
hen tekemin tydn arvo maksa-
matta palkkaa ja vailttee pal-
kanmaksuun liittyvie kustan-
nuksia.

Yhtitiveron
hyvitysjiirjestelml
Vuoden 1990 alusta tulee voi-
maan laki yhtitiveron hyvityk-
sestd. Laissa on siiiidetty osin-
koa jakavan kotimaisen osa-
keyhti<in ja yhtitiltt osinkotu-
loa saavan osingonsaajan vero-
tuksesta.

Lain tarkoituksena on poistaa
osinkotulon kahdenkertainen
verotus. Uuden lain mukaan
yhtiti pidiittiiE veron jakamas-
taan osingosta ja osingonsaaja
saa verotuksessa hyvdkseen yh-
tidveron hyvityksen. Menettely
muistuttaa ennakonpidiitystii.

Uudistuksen seurauksena osa-
keyhtiossii yritftijan itsensii
kannattaa nostaa tulo osinkoi-
na eikii palkkana. Tiim6 johtuu
siite, etta palkanmaksuun liit-
tyy kustannuksia, muun muas-
sa sotu-maksu, sekd siita, ette
osinkotulon verotus kevenee
nykyisestii.

Pliomatulojen
erillisverotus
Piiiiomatulojen osalta siirry-
t66n puolisoiden erillisverotuk-
seen vuoden 1990 alusta. Sen
seurauksena perheyrityksissii
kannattaa osakkeita luovuttaa
mytis pienempituloisille per-
heenjiisenille, joille sen jtilkeen
voidaan jakaa osinkoa. TEmE
on edullista veron progressiivi-
suuden vuoksi ja mycis osinko-
tulon kahdenkertaisesta vero-
tuksesta luopumisen vuoksi
(yhtitiveron hyvitysjiirjestel-
mO.

Verouudistuksen
vaikutuksista

sempaa yleisemmin ottaa kor-
vaus tydstiidn voitto-osuuteena
eiki palkkana, koska palkan-
maksuun liittyy aina kustan-
nuksia.
Vieraille iiiinett0mille yhtidmie-
hille maksetaan ilmeisesti jat-
kossakin korvaus tytistii yleensii
palkkana, sill6 palkanmaksun
varmuus epiivarmaan voitto-
osuuteen verrattuna saanee n6-
mii

nen palkka saatetaan korvata
aikaisempaa useammin voitto-
osuudella.

RIITTA
KORPILUOMA, vr

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston lakimies

Myds osakeyhtiOiden vdhem-
misttiosakkaiden luopuminen
palkasta tapahtunee vain pie-
nissii perheyrityksissd, joissa
osakkailla on mahdollisuus vai-
kuttaa sek6 yhtitin ettii omaan
verosuunnitteluun ja osakkei-
den (osinkotulojen) jakamiseen
oikealla tavalla tehdyn tydn ar-
voon niihden. V6hemmistci-
osakkaalle saattaa kuitenkin ol-
la edullista ottaa voitto-osuu-
den ohella ainakin jokin osa
tydn korvauksesta myris palk-
kana, koska osakkaan kannalta
palkkatuloon liittyy erditd vero-
viihennyksiii. Palkan miiiirii ei
siis viilttiimiitta mitenkeen ku-
vaa osakkaan tydn arvoa. Piiii-
omatulojen erillisverotuksen
johdosta perheen plitiomatulot
kannattaa jakaa mahdollisim-
man tasaisesti puolisoille veron
progressiovaikutuksen lieven-
tiimiseksi.
Tiissii vaiheessa ei vielii tiedetii,
missd miiiirin aAnettomat yhtio-
miehet ja viihemmistdosakkaat
luopuvat palkasta voitto-osuu-
den hyviiksi, sill6 vuoden 1989
verotus ei ole vielii valmistunut.

Lopuksi
Koska ilman palkkaa yhtitissii
tyOskenteleviit iiiinettcimiit yh-
tidmiehet ja viihemmistOosak-
kaat eiviit nykyisen soveltamis-
kiiytiinncin mukaisesti voi saa-
da elliketurvaa TEL:n eiviitkii
YEL:n nojalla, tyiiryhmii on
selvittiinyt Eliketurvakeskuk-
sessa, tulisiko heidiin eltketur-
vansa jiirjestiimiseksi ryhtyii
lainsiiiidiinntin muuttamiseen.
Ty0ryhm6n miiiiriiaika pniittyi
28.2.1990.

Edelli mainittujen verolakien Osa edellii selostetusta verouu-
muutosten seurauksena yhtitis- distuksesta koskeekin vasta ku-
siityciskentelevienyhti<imiesten luvan luoden verotusta.
ja osakkaiden kannattaa aikai-
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YRITTAIIA KO$KEUISTA
VAKU UTUSOI KEUTEEil TEH DYISTII
VALITUKSISTA IA HAKEMUKSISTA

Yrittiijii, joka ei ole tyyty-
viiinen eliike- tai tytitulo-
pI[ttikseensii, voi tehdl
valituksen Eliikelauta-
kuntaan ja Eliikelauta-

josta va-
kulunut

Tiillainen lainvoiman saa-
nut piiiittls voidaan kui-
tenkin purkaa vain, jos se
on perustunut viiiriiiin tai
puutteelliseen selvitykseen
iai on ilmeisen lainvastai-

Purkuhakemuksia
enemmiin kuin
valituksia
VAKO kiisitteli viime vuonna
yrittajien eliikelain (YEL) mu-
kaan vakuutettuja yrittiijiii kos-
kevia valituksia 153 ja piiiitiik-
sen purkamista koskevia hake-
muksia 224. Purkuhakemuksia
tekiviit yrittiijien lisiiksi jonkin
verran mytis p66tdksen anta-
neet el5kelaitokset. Valituksista
VAKO hyviiksyi 27 le japurku-
hakemuksistaTS Vo.

Valituksissa oli useimmiten ky-
symys yrittiijdn oikeudesta tyti-
kyvytttimyyseliikkeeseen tai yk-
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Eliike-
lausun-

not sek[ valituksista ettil
purkuhakemuksista. Tiis-
sii kirjoituksessa on esitet-
ty joitakin havaintoja, joi-
ta lausuntoja annettaessa
ja VAKO:n ratkaisuja seu-
rrttaessa on tehty.

r[

:



silOlliseen varhaiseliikkeeseen. hiinen tydpanoksensa yrityk- lot vahvistetaan usein alhaiselle Maatalousyrittejet
Yrittiijien tekemiit purkuhake- sessd on ollut huomattavasti tasolle. Kun yritystoiminta laa-

Tytitulopii?it<is halutaan pois-
I tettavaksi, kun mydhemmiissii

vaiheessa on

laitos hakevat tyritulopdittik-
selle purkua sillii perusteella,
ettii tyiitulo on vahvistettu liian
alhaiseksi. Yrittejele ei ole riit-
tdviisti tietoa siitii, miten tiirkeii
oikein arvioitu tycitulo on hii-

hiinen perheensii eliike-
kannalta. Mytiskiiiin

YEl-vakuutusmaksujen vero-
viihennysoikeutta e1 ilmeisesti
arna muisteta.

Maatalousyrittiijien eliike- ja
tyotuloasioita vAKo klisitteli
viime vuonna 637. Suurimmas-

dos-tuvat suurilta ja eliiketapahtu-
ma vielii kaukaiselta. ElSketa-

Vapautushakemukset
syytii tehdii ajoissa
Muutoksenhakuasiakirj oista
on kiiynyt ilmi, ettii yrittajat
eiviit ole aina selvillii velvolli-
suudestaan ottaa YEl-vakuu-
tus. MytiskiiAn yrittajet, joiden
eliiketurva on muun ansiotydn
perusteella riitteva, eivdt aina
huomaa ajoissa hakea Eliike-
turvakeskukselta vapautusta
vakuuttamisvelvollisuudesta.
Jos YEl-vakuutus onjo saatet-
tu volmaan, tolsln sanoen ty6-
tulopiiiitcis on lainvoimainen,
voi vapautuksen saada vasta
vapautushakemuksen tekemi-
sestii eteenpiiin. Jos yrittiijlill6 ei
vielii ole voimassa YEL:n mu-
kaista vakuutusta silloin, kun
hiin hakee vapautusta, voidaan
vapautus mytintiiii takautuvasti
enintiiiin ajalle, jolle vakuutus-
kin voitaisiin tehdii.

Tiedot
yritystoiminnasta
usein puuffeellisia
Sekii vakuutushakemuksissa
etta muutoksenhakuasiakir-
joissa olevat tiedot yrittiijdtoi-
minnasta ovat usein niukat ja
puutteelliset. Oikein mitoitettu
ty6tulo edellytttiii riittavae tie-
toa yrityksestii ja yritttijiin tyri-
panoksesta. Eliiketurvakeskus
hankkii usein ennen lausunnon
antamista VAKO:lle lisiiselvi-
tystii sekii valituksiin ettA pur-
kuhakemuksiin.

mukset taas kohdistuivat enim- pienempi, kuin vahvistettu tyd- jenee ja ty<ipanos kasvaa, pitiiisi
tulo edellyttae. tydtuloa korottaa. Yritteje ei
Vain harvoin yritteja tai elike-

miikseen piiiit<iksiin, joilla yrit-
tiijiille oli yritystoiminnan al-
kaessa vahvistettu tyrituloa.

kuitenkaan tule pyytiineeksi ko- sa osassa valituksia oli kysymys
rotusta. T?ihiin saattaa olla sly- oikeudestanii se, ettii vakuutusmaksut tun- eliikkeeseen.

toiminta ole
kiiynyt ilmi, ettei
liihtenyt kiiyntiin pahtuman kohdatessa ei tydtu-

loon kuitenkaan en66 saa muu-

VAK 168 piiiitristii. Ty6-
tulopiiiitriksille maatalousyrit-

hakivat purkua muita yrit-
tosta, ja eliike miiiiriitiiiin alhai- huomattavasti harvem-
sen tydtulon perusteella. mln. Purkuhakemuksia kiisitel-

tiin vain 60.

Eliikelaitokset hakivat tyOtulo- nen ja
odotetulla tavalla.

peiit0sten poistamista mm. sel-
Iaisissa tapauksissa, joissa yrit-
tiijiin tyOskentely olisi pitiinyt
vakuuttaa jonkin muun eliike-
lain kuin YEL:n mukaan. Jon-
kin verran eliikelaitokset haki-
vat ty<ituloptEttiksille purkua
my<is sill6 perusteella, ettA ty6-
tulo oli vahvistettu liian kor-
keaksi tai yritystoiminta oli niin
viihiiistii, ettei YEL-vakuutusta
olisi pitiinyt lainkaan saattaa
voimaan. Niiissii tapauksissa
purun hakeminen on usein seu-
rausta siitii, ette yritteje on pyy-
tiinyt eliikelaitokselta muutosta
piiitdkseen ja toimittanut uutta
selvitystii toiminnastaan.

Tytituloa halutaan
pienentiH
Yrittajan tekemii purkuhake-
mus sistiltiiii usein tyytymiittd-
myyden ilmaisun sekii tydtulon
miiirii[n etta vakuutusmak-
suun niihden. Tytituloa halu-
taan pienentiiii, koska silloin
mytis tytitulon perusteella miiii-
riiytyvii vakuutusmaksu piene-
nee. Usein vasta vakuutusmak-
sukuitin saapuminen saa yritta-jan kiinnittamaan huomiota
vahvistetun tyritulon mi:iriilin.
Silloin valitusaika tyritulopiiii-
tciksesti on yleensii jo kulunut
umpeen.

Jos VAKO poistaa ty6tulopiiii-
tdksen, eldkelaitos voi arvioida
tytitulon alusta alkaen uudel-
leen. Piiiit<iksen poistaminen
kuitenkin edellyttiiii, etta se on
perustunut viitiriiiin tai puut-
teelliseen selvitykseen. Yrittajan
on siten esitetteve hakemuksen
tueksi riittiivii selvitys siita, ette

tejet
tejie

valituksista 30
VAKO hyviiksyi
Toja purkuhake-

turvan

Tytitulon muuttaminen
ei mahdollista
takautuvasti
Mikali tydtulon vahvistamisen
jtlkeen yrittijiin tycipanoksessa
tapahtuu oleellinen muutos,
eliikelaitos, jossa tycitulo on
vahvistettu, voi alentaa tai ko-
rottaa ty6tuloa. Muutosta ei
kuitenkaan saa tehdii takautu-
vasti. Tiimlin vuoksi on tlirkeiid,
ette yrittaja ilmoittaa ajoissa
tycituloon vaikuttavista muu-
toksista eldkelaitokseen. Tila-
piiisten muutosten perusteella
ei tytituloa kuitenkaan tarkiste-
ta. Jos muutoshakemus jiiii te-
kemiittE, ei purkumenettelystA-
kiiiin ole apua, koska muutos
on tapahtunut vasta tyotulo-
piiiit<iksen antamisen jtilkeen.
Koska piiiittis ei ole perustunut
vtiiiriiiin eikti puutteelliseen sel-
vitykseen eik[ se ole myciskiiiin
lainvastainen, ei VAKO pura
sita.

Jos tycituloa ei ajoissa tarkiste-
ta, yrittdjiille saattaa jAade pit-
kiiksi ajaksi voimaan tycipanos-
ta vastaamaton ty0tulo. YEL-
eliike perustuu yrittiijiivuosina
vahvistettujen tyiitulojen keski-
miiiirdtin, j oten tydtulon tarkis-
taminen vaikuttaa myds eliik-
keen suuruuteen.

Aloittelevat yrittiijiit
Varsinkin yritystoimintaa aloit-
tavien nuorten yrittiijien tytitu-

muksista 40 %.

ARIA SANKARI, r,rs
Eltiketurvakeskuksen

lakio s as t on I ausunt oj ao s t on
jaostopiitillikki)
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YEL.VAKUUTUS I
PAKOLLIN EN HYUII SUOITUS?

Yrittiijien eliikejiirjestel-
mII voitaisiin sijoitusmie-
lessl tarkastella paitsi va-
kuutetun mytis kansanta-
louden, valtiontalouden,
elinkeinotoiminnan ja ell-
kelaitosten nlktikannalta.
Seuraavassa rajoitutaan
kuitenkin vain vakuute-
tun nlktikulmaan.
Kiisittely osoittaa, etti ai-
nakin kahden ensimmfli-
sen vuosikymmenen aika-
na YEL on ollut vakuute-
tuille hyvii sijoitus - joille-
kin jopa lottovoiton veroi-
nen.

YEL:n voimaantulo
- eliike llhes maksutta
YEl-jiirjestelmii tuli voimaan
1.1.1970 siten, ettii viihimmiiis-
eliike oli 22l6tyotulosta (suuri-
tuloisimpia lukuunottamatta).
Sellaisen YEl+liikkeen saivat
my6s lain voimaantulovuonna
eliikkeelle siirtyneet. He ehtiviit
maksaa vakuutusmaksuna ii:i-
ritapauksessa vain 5 prosenttia
yhden kuukauden tydtulosta eli
vthemmiin kuin neljiinneksen
yhden kuukausiel5kkeen mri6-
rdst6. Viihiiinen vakuutusmak-
su antoi kuitenkin 'hautintaoi-
keuden" eliikkeeseen keskimiiii-
rin yli kymmenen vuoden ajak-
si. Niiille yrittiijille YEl-vakuu-
tus tuli "lakisiiiiteisenI lotto-
voittona".
Jiirjestelmiin nopeutettu voi-
maantulo oli mahdollista yrit-
tiijiikunnan keskindisen soli-
daarisuuden ansiosta. Vain yrit-
tiijien yhteisen rahoituksen tur-
vin yksittiiiset "lottovoitot" voi-
tiin maksaa. Yrittajat maksoi-
vat tydtulostaan TEL:n keski-
miiiiriiistii vakuutusmaksua
vastaavaa maksua, josta osa
jiirjestelmiin alkuvuosina jiii
vielii rahastoitavaksikin.

YEL:n 20 ensimmHistl
vuotta - alhainen
maksuprosentti
Eldkemenojen viihitellen nous-
tessa rahastot kuluivat, kunnes
valtio rahoituksen takuumiehe-
nii on vuodesta 1979 alkaen
joutunut maksamaan sen osan
eliikekuluista, joihin yrittiijien
vakuutusmaksut eiviit ole riittii-
neet. Suurimmillaan 1980-lu-
vun puoliviilissii valtion osuus
oli M %o yrittajien vakuutus-
maksuista. Niiln ollen eliikejiir-
jestelmtin kahden ensimmiiisen
vuosikymmenen aikana el[k-
keita on saatu enemmiin kuin
vakuutusmaksuj a on maksettu.
YEL-vakuutukset ovat merkin-
neet huomattavaa tulonsiirtoa
yrittiijiikunnalle.

Yrittiijien vakuutusmaksujen
riittemettiimyls on osaksi joh-
tunut jiirjestelman nopeutetus-
ta voimaantulosta. Sen seu-
rauksena yrittnjille on karttu-
nut vuosittain eliikettii selviisti
nopeammin kuin TEl-tytisuh-
teessa oleville. Tiimii ilmenee-
kuvasta l, jossa on esitetty eliik-
keen karttumisen nopeus vuot-
ta kohden vuosina 1970-1990
vanhuuseliikkeelle siirtyneiden
osalta. Kuvan pisteet vastaavat
sen vuoden lainsiiiidiintdii, jol-
loin vakuutettu on tiiyttiinyt
eliikeiiin.

Yrittajet ovat lisiiksi olleet kes-
ki-i6ltii6n TEl-tyontekij6ite
selviisti vanhempia. Tiistii joh-
tuen yrittdjiii on siirtynyt eliik-
keelle suhteellisesti enemmdn
kuin TEl-tycisuhteessa olevia.
Kuvasta 2 ilmenee vakuutettu-
jen lukumiiiirii eri ilssii erikseen
TEL:n, YEL:n ja MYEL:n
osalta.

Vakuutusmaksun riittevyytte
on heikentiinyt my<is pienityii-

tuloisen yrittiijiin saama vakuu-
tusmaksun alennus. Sen keski-
miiiiriiinen vaikutus vakuutus-
maksuun on ollut kymmenen
prosentin luokkaa.

YEL 1990-luvulle
tultaessa - edelleenkin
kannattava sijoitus
Vuosi 1990 on ennakkoarvion
mukaan ensimmiiinen vuosi
vuoden 1978 jtilkeen, jolloin
yrittajien vakuutusmaksut riit-
t[viit kattamaan jiirjestelmiin
eldkemenot eikii valtio joudu
osallistumaan kustannuksiin.
Tiimii kenties jossain suhteessa
ylliittiiviikin kehitys. johtuu
useasta samansuuntalsestl val-
kuttavasta tekij,ista.
Yrittajien lukumiiirii on viime
vuosina voimakkaasti kasva-
nut. YEL:n piirin kuuluu tiillii
hetkellii noin 160000 yrittejeii,
kun miiiirii l98Oluvun alussa
oli alle 100000. Yritystoimin-
nan kasvu heijastuu eliikeliiis-
ten lukumiiiiriin lisiiyksenii voi-
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makkaimmin vasta kymmenen
- kahdenkymmenen vuoden ai-
kaviiveen jiilkeen. Niiin ollen
suhteellisesti yhii suurempi yrit-
tiijien mii[rii on rahoittamassa
eliikkeitii.
Vuonna I 990 rahoitustilannetta
paransi oleellisesti my6s TEL-
vakuutusmaksutason poik-
keuksellisen suuri korotustarve.
Korotus oli 2,0 prosenttiyksik-
kdii, kun pitemmiin aikaviilin
ennustettu korotustarve on
0,3-0,5 7o vuodessa.

Yrittiijien vakuutusmaksu ei
vieliikiiiin ole ylimitoitettu.
Edelleenkin yrittajille karttuu
eliikettii jonkin verran nopeam-
min kuin TEL:n piiriin kuulu-
ville ja yrittajat ovat keski-iiil-
t56n vanhempia kuin TEL-
ty<intekijiit. Lisiiksi maksuta-
soa alentavat pienituloisten
yrittiijien saamat maksunalen-
nukset. Karkeasti arvioiden
YEL:n maksuprosentin olisi ol-
tava 20 prosentin suuruusluok-
kaa, jotta se vakuutustekniseltii
riitteYyydeltaiin vastaisi TEL:n
vakuutusmaksua.

Selkeimmiin kuvan YEL-va-
kuutuksen "tryviistii tuotosta"
saa tarkastelemalla esimerkin
avulla yrittiijiin maksamien
YEl-vakuutusmaksujen yh-
teismiiiiriiii suhteessa hiinen an-
saitsemaansa eliikeoikeuteen.

Oletetaan, etta tena vuonna
vanhuuseliikeian tayttanyt yrit-
tiijii on harjoittanut yrittajatoi-
mintaa vuodesta 1970 liihtien.
Oletetaan lisiiksi, ettd hdnen
tytitulokseen on vuonna 1970
vahvistettu 20 000 markkaa
vuodessaja ettii tydtulo on senjiilkeen noussut vuosittain
TEl-indeksizi vastaten. Vuoden
1990 tasossa tyritulo on noin
150000 markkaa. Tiilltiin hii-
nen yrittiijiieliikkeensii vuoden
1990 indeksitasossa on 4760
markkaa kuukaudessa.

Yritteja on maksanut vakuu-
tusmaksuja vanhuuseldkkeelle
siirtymiseen mennessl yhteensii
194000 markkaa. Ttmiin iklii-
sellii miehellii on keskimiiiirin
elinaikaa jiiljellii I 3 vuotta. Sinii
aikana vuoden 1990 indeksita-
soista eltikett6 ehdittiiisiin mak-
saa yhteensii 740000 markkaa.

Jotta vakuutusmaksuja ja eliik-
keitii voitaisiin verrata toisiinsa,
on aikaisempiin vuosiin kohdis-
tuvat maksut korkoutettava ja
tuleviin vuosiin kohdistuvat
eliikkeet vastaavasti diskontat-
tava sopivalla korolla vuoteen
1990. Jos eri vuosina maksetut
vakuutusmaksut korotetaan
esimerkiksi l0 prosentin vuosi-
korolla, niiden yhteismiiiiriiksi
muodostuu 380000 markkaa.
Eliikkeet voidaan ajatella dis-

kontatuiksi TEl-indeksin suu-
ruisella korolla, jolloin niiden
yhteismiiiiriin nykyarvo on sa-
ma kuin edellii oleva indeksi-
korottamattomien eliikkeiden
m66rii 740 000 markkaa.
Jos esimerkin yrittiijii eliiii kes-
kimtEriiisen elinajan, hiin on
saanut vakuutusmaksuillaan
koron lisiiksi 100 prosentin suu-
ruusluokkaa olevan \oiton"!.
Vakuutusriskin luonteeseen
kuitenkin kuuluu, ettii ennenai-
kaisen kuoleman seurauksena
yksittiiinen yritteje voi myris
kiirsiii'tappion", jota tosin per-
he-eliike voi pienentiiii.

Kehitysnlkymiit
Sekii TEL- ettii YEl-jiirjestel-
mtit ovat vielii vuosikymmenien
ajan voimaantulovaiheessa.
Ennusteiden mukaan TEL-
maksutason korotustarve pit-
kiillii aikaviilillii on taloudelli-
sesta kehityksestii riippuen
0,4-0,5 prosenttia vuodessa.
Vuoteen 2030 mennesst maksu-
prosentti kohoaa kolmenkym-
menen ja neljiinkymmenen v6-
lille.
Yrittajaelakkeiden kulut, jotka
tiinii vuonna ovat noin l5 pro-
senttia ty<itulojen yhteismiiii-
rdst6, nousevat seuraavan nel-jen vuosikymmenen aikana
niin ikiiiin kolmenkymmenen ja
neljiinkymmenen prosentin vii-
lille tyiituloista. YEL:n kulut
saattavat tiilldin olla prosentti-
yksikiin tai pari korkeammat
kuin TEL:n maksutaso, jos yrit-
tiijien lukumiiiirii tycivoiman
supistumisen seurauksena pie-
nenisi ensi vuosituhannella sa-
massa suhteessa kuin TEL-
tydntekij <iiden lukumidri.
Niiin ollen on eplvarmaa, riit-
tevetkd yrittajien vakuutusmak-
sut ensi vuosituhannellakaan
kattamaan eliikekustannuksia,
saatikka ettii vakuutusmaksuis-
ta ainakaan pitkiillii aikaviilillii
siiiistyisi mydhempien vuosien
varalle. Varmuudella rahoitus-

tilanteen kehittymistii ei kuiten-
kaan voida ennakoida, koska
siihen vaikuttaa merkitteviisti
se, miten yrittiijien lukumiidrd
pitkiilla aikaviilillii muuttuu.

Johtopiiiittikset
YEl-vakuutus on ollut ainakin
ensimmiisten vuosikymme-
niensii aikana yrittiijille talou-
dellisessa mielessii erittiin kan-
nattava sijoitus. Eliikkeet ovat
piiAoma-arvoltaan olleet selviis-
ti suurempia kuin niiden saami-
seksi maksetut vakuutusmak-
sut.

TEl-vakuutusmaksua suurem-
pia maksuja yrittiijiit tuskin voi-
nevat ilman haittavaikutuksia
tulevaisuudessakaan maksaa.
Yrittiijien kannattaa niin muo-
doin pit66 kiinni nykyisestt ra-
hoitusjfiestelmiistd, jossa val-
tio on takuumiehenii.

MARTTI
HANNIKAINEN, T',Iz

Eltiketurvakeskuksen
vakuutusteknisen
osaston piiiillikkt)
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YRITTAIIEN
I I etlketirYa on kahden

ELAKETURUAA *.fiffirffi#}.M:
telmiln mukana. Tlnliin

20 VUOTTA ffi}fl;#ir"#:Ill
sytiiiin. Seuraavassa ker-

iffislLH'if,muutamat

Yrittajien eltikelait (YEL,
MYEL) tulivat voimaan
l.l.l97 0 osana sosiaalipakettia,
johon sistiltyiviit lisiiksi kansan-
eliikkeen tukilisii ja asumistuki.
Ty<intekijiit olivat saaneet elii-
kelakinsa vajaa vuosikymmen
aikaisemmin. Jiirjestys on ollut
sama uselmmrssa malssa.

Kun tydeliikejiirjestelmii laajen-
nettiin koskemaan yrittiijiii, uu-
siin lakeihin tarvittiin vain eri-
tyisesti yrittajia koskevat s55n-
ndkset. Eliike-etuuksista sekii
hakemus- ja muutoksenhaku-
menettelystii siiiidettiin piiiiosin
viittaulsilla TEL:iin. Suurin
osa yrittiijien eliiketurvaa kos-
kevista lainmuutoksista niiden
kahden vuosikymmenen aika-
na onkin tehty TEL:iin.
Ennen YEL:n voimaantuloa
yrittajat eiviit yleisesti jarjestii-
neet eliiketurvaansa vapaaeh-
toisilla vakuutuksilla, vaan ai-
noa eliike oli tavallisesti kan-
saneliike. Yrittejiile o[ kuiten-
kin mahdollisuus sisiillyttaa it-
sensii tytintekijtiidensii tydnte-
kijiiin eliikelain (TEL) mukai-
seen vakuutukseen.
Jo valmisteluvaiheessa esiintyi
kritiikkia YEL:n pakollisuuden
ja vakuutusmaksujen suuruu-
den vuoksi. Katsottiin kuiten-
kin yrittiijiin olevan sellaisessa
vastuussa omasta ja perheensi
toimeentulosta, ettii vakuutta-
minen s66dettiin pakolliseksi.
Kahden vuosikymmenen infor-
maatiotyri on muuttanut kritii-
kin rakentavammaksi. Yritta-jien lakisiiAteinen elEketurva
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hyviiksytiiiin, ja sita halutaan
kehitettiiviin.
Yrittaj ien elikevakuutusta hoi-
tavat eliikevakuutusyhtidt ja
eriiiit eliikekassat joko TEL:n
ohella tai yrittiijien perustamina
kassoina. Site vastoin eliikesiiii-
ti<i ei eliikesiiZitiOlain I $:n mu-
kaan voi hoitaa yrittajien eliike-
turvaa.

YEL:n piiri
Kuten tunnettua, YEL koskee
Suomessa asuvaa l8-64-vuo-
tiasta yrittej:ie, jonka toiminta
on jatkunut vihintii2in 4 kuu-
kautta hdnen ttiytettyiiiin 18
vuotta, jos tytitulo on keski-
mdiirin 1877,32 mk/kk (v.
1990), eikii toiminta oikeuta
muun lain tai julkisen eliike-
siiiinnrin mukaiseen eliikkee-
seen. Ansioraja on TEL:n pii-
riin kuulumisen raja kaksinker-
taisena. Ennen 1.1.1973 raja oli
sama kuin TEL:ssii.
Lain soveltamisongelmat rat-
kaistaan Eltketurvakeskukses-
sa. Rajanvetoa kiiydzi2in ensin-
niikin yrittiijatoiminnan ja ty6-
suhteen viililli. Ratkaisevaa on,
missii miiiirin tytinteettejaille
kuuluu tydn johto ja valvonta.
Huomiota kiinnitet66n mm. sii-
hen, kenen tiloissa ja kenen
tytiviilineillt henkilti tyOskente-
lee, saako htin ktyttiiii apulaista
tai sijaista ty0nteettajiia kuule-
matta, onko ty0skentelyii muil-
le rajoitettu, minkiilainen ra-
portointivelvollisuus tyrin suo-
rittajalla on, onko myynti- tai
muu vastaava tavoite, kuka
maksaa kulut tydst[ ja onko

oikeus vuosilomaan tai vuosilo-
makorvaukseen.
Yhti0iden osakkaiden kuulu-
minen YEL:n piiriin riippuu
asemasta yhtiOssi. Edellytykse-
ni on lisiiksi aina tyiiskentely
yrityksessii. Osakeyhti<in johta-
vassa asemassa oleva toimihen-
kil0 on YEL:n mukainen yrittii-
je, jos hiin yksin tai yhdessii
perheenjiisentensii kanssa omis-
taa yli puolet osakepiiiiomasta
tai yli 50 prosenttia iiEnimiiiriin
tuottavan osan osakkeista.
Avoimen yhtiOn yhti0miestenja kommandiittiyhti<in vas-
tuunalaisten yhtitimiesten koh-
dalla tulkinta vaihteli alussa ja
riippui yhticiosuudesta. Heite
pidetii2in 1.7.1981 j6lkeen aina
yritttijinii.
Eriiissii tapauksissa on tulkin-
nanvaraista, kuuluuko yrittaja-
nii pidettiivii henkild YEL:n vai
MYEL:n piiriin vai onko hiin
LEL I a$:ssiitarkoitettu metse-
traktoriyrittiijii.

Yakuutusvelvollisuus
YEl-vakuutusmaksun suuruus
seuraa TEL:n keskimiiiiriiistii
vakuutusmaksua. Tiiysi vakuu-
tusmaksu on noussut liihes vuo-
sittain alun 5 prosentista nykyi-
seen 16,9 prosenttiin. Vakuutus-
maksua alennettiin pienitulois-
ten yrittAjien osalta 1.1.1972.
Tiinii vuonna alennus koskee
ty0tuloja, jotka jiinviit alle
60 142 markan vuodessa. Pie-
nimmilltiiin maksu on 6,76 pro-
senttia. YEl-eliikemenot ovat
kasvaneet odotettua nopeam-
min yrittajien korkean keski-

i2in johdosta. Valtio on osallis-
tunut rahoitukseen vuodesta
1979.
El6keturvakeskus valvoo yrit-
tfljien vakuutusvelvollisuuden
ttyttdmistii. Systemaattinen
valvonta aloitettiin yuonna
1982, jolloin ensimmiiiseksi
valvottavaksi vuodeksi tuli
1977. Tile ennen Eliiketurva-
keskus valvoi vuonna 1975 jitr-
jestetyssi kampanjassa 12000
yrittajiia. Niilstii I 400 pakkova-
kuutettiin. Vakuutusvelvolli-
suuden tdyttiiminen tarkiste-
taan myds eliikehakemusten
kiisittelyn ja konkurssien yhtey-
dessii.
Eliiketurvakeskus voi miiiiriitii,
ettii vakuutusmaksu on koro-
tettava laiminlydnnin ajalta
eninttiiin kaksinkertaiseksi.
Eliikkeestt voidaan ilman ellik-
keensaajan suostumusta YEL
l2 $:n 5. momentin nojalla pe-
riii vakuutusmaksuja enintiitin
kolmannes muusta kuin sai-
rausvakuutusrahastolle mak-
settavasta eliikkeen osasta.
Eltkkeiden ulosmittauskiellon
kumoaminen tamiin vuoden
alusta ei vaikuta tehan etuoi-
keusj iirjestykseen. Ulosmittaus
voidaan toimittaa vasta siitii
eliikkeen osasta, joka jee j:iljelle
nziiden ja muiden etuoikeutet-
tujen vaateiden jiilkeen.
Kuolleiden eliiessiiiin YEL-va-
kuutuksen laiminly0nneiden
vakuuttamiskdytintd on vaih-
de[ut. Niiita tapauksia on v6-
hiin, mutta omaisille asialla voi
olla huomattava merkitys. Vuo-
teen 1982 saakka jarjestettiin



vakuutus ja perittiin maksut
kuolinpesiiltii. Vuodesta 1982
VAKO muutti ktytiinn<in eikii
vakuutusta voitu vahvistaa, el-
lei yrittaja olut ehtinyt sita ha-kea. Kysymys ratkaistiin
1.4.1986 voimaan tulleella lain-
muutoksella, jonka mukaan
kuollutta yrittAjaa ei voida va-
kuuttaa, ellei Eliiketurvakeskus
kuolinpesiin hakemuksesta eri-
tyisestii syystd toisin pii5tii. Tlil-
laisia syit6 ovat liihinnii talou-
delliset syyt tai se, ette yrittaja
oli itse ryhtynyt selvittelemEIn
vakuutusasiaansa mutta ei ollut
ehtinyt panna vakuutushake-
musta vireille. Lisiiksi kiinnite-
tiiiin huomiota siihen, tulevatko
vakuutusmaksut suoritetuiksi.
Aikaa ennen 1.4.1986 ei voida
vakuuttaa.

Vakuutusvelvollisuudesta voi-
daan myOnttiti vapautus, jos

yrittejA[e ja hlinen omaisillaan
muuten on riittiivii el?iketurva.
Vapauttamisen edellytykset on
mdiirdtty sosiaali- ja terveysmi-
nistericin piiiitdksiss6, joista nyt
voimassaoleva on vuodelta
1985. Sen mukaan eliiketurvan
katsotaan olevan ilman yrittii-
jielEkevakuutustakin riittava
JOSl) muun kuin YEl-eliikkeen

arvioidaan olevan viihin-
ta,in 2819,16 mk/kk ja
YEL-tulo on enintiiiin nel-
jiinnes muista samanaikai-
sista eliikkeeseen oikeutta-
vista tuloista:

2) muun kuin YEl-eliikkeen
arvioidaan olevan vdhin-
t6iin kolmannes kaikista sa-
manaikaisista eliikkeeseen
oikeuttavista tuloista, kui-
tenkin vihintiiiin 2819,16
mk/kk:

3) samanaikaiset muut eliik-

keeseen oikeuttavat tulot
kuin YEl-ty6tulot ovat vti-
hintiiiin 375 888 mk/v tai

4) muuta kuin YEl-eliikettti
on kertynyt tai sitii arvioi
daan kertyneen viihintiiiin
375 888 mk/v.

Muulla kuin YEl-eliikkeellti
tarkoitetaan tiissii ansioeliikkei-
ti. Esimerkiksi sotilasvamma-,
liikennevakuutus- ja tapatur-
maeliikkeitii ei oteta huomioon.
Tiimii ministeririn piiiitds sallii
myris takautuvan vapautuksen.
VAKO on soveltanut ptiiitristii
sen voimaantuloa 1.7.1985
edeltiiv6iinkin aikaan.
YEl-vakuutettuja oli alussa
109000 (MYEL 392000),
Yuonna 1980 93 000 (MYEL
254000) ja vuonna 1988
157000 (MYEL 190000).

Eliikkeen miIrl
Ellkekarttuma on vuotta kohti
1,5 7o indeksillii korjattujen ty0-
tulojen vakuutusaj alla painote-
tusta keskiarvosta, ellei karttu-
maa ole vapaaehtoisin lisileduin
nopeutettu. Eliiketurvakeskus
on antanut toimialoittaiset tyti-
tulo-ohjeet, joista voidaan poi-
keta, jos yrittiijii esittiia riittiiviit
perustelut poikkeamiselle.
Huomioon otetaan vakuutus-
vuosien lisEksi aika eliiketapah-
tumasta eliikeiktiiin eli ns. tule-
va aika, jos viimeisen yrittaja-
jakson tai tyrisuhteen ja eliike-
tapahtuman viilillii on v?ihem-
miin kuin 360 p2iivii6. Tete ai-
kaa pidentiiviit tytittrimyyspiii-
viirahapiiiv6t, vuoden 1989
alusta lukien myds sairauspiii-
viirahapiiivtt ja niita vastaavat
muun lain mukaiset korvaus-
piiiviit kolmelta vuodelta ennen
eliiketapahtumaa, opintovapaa
ja naispuolisen eliikkeensaajan
alle kolmivuotiaan lapsen hoito
enintfiiin yhdeks6n yuotta
(TEL 6 $:n 3. mom).
Vanhemmille ikiiluokille on
1.7.1975 alkaen turvattu tietty
vlhimmiilseldketurva. Viihim-
miiisprosenttimiiiirii on nyky-
iiiin 38 prosenttia ja koskee en-
nen 1.5.1938 syntyneitA yritta-
ji6, joiden eliiketapahtuma on
sattunut Ll.l983 tai sen jiil-
keen. Viihimmiiisprosentin mu-
kaisen eliikkeen saaminen edel-
lyttiiii, ettii eliikkeeseen oikeut-
taa koko aika 1.1.1970 alkaen
65 vuoden ikiidn saakka joko
todellisena vakuutusaikana tai
edellii mainittuna tulevana ai-

kana muussa kuin vanhuus-
eldkkeessii. Jos aika on lyhyem-
pi, viihimmdiseliike on vastaa-
vasti pienempi.
Viime vuoden alusta listittiin
YEL:iin teknisen katkaisun
mahdollisuus. Yrittajatoimin-
nan katsotaan katkenneen ja
uuden jakson alkaneen, jos ty6-
tuloa on korotettu kolmannek-
sen tai alennettu neljiinneksen
ty6panoksen muutoksen joh-
dosta, joka on tapahtunut ai-
kaisintaan 4 Yuotta sitten.
Muutos voi olla mycis ennen
lainmuutoksen voimaantuloa
eli aikaisintaan vuonna 1985.
Tekninen katkaisu tehdiiiin
my6s tapauksissa, joissa ty6tu-
loa ei ole voitu korottaa kol-
mannesta, koska tytitulon ylii-
raja 375 888 mk vuodessa on
tullut vastaan. Jos ty6tuloon
vaikuttavasta muutoksesta on
kulunut yli neljii vuotta, teh-
dii6n vain tyOtulon muutos. Si-
ta ei tehda takautuvasti. Kat-
kaisu poistetaan, ellei uusijakso
kestii viihintiiiin 4 kuukautta tai
jos eliiketapahtuma sattuu en-
nen kuin neljl vuotta on kulu-
nut katkaisusta. Vaikka tekni-
nen katkaisu mainituista syistii
poistettaisiin, jde tydtulon
muutos voimaan.
Kun tekninen katkaisu jiiii voi-
maan, eliike lasketaan kummal-
takin jaksolta erikseen jakson
tyritulojen painotetusta keski-
arvosta.
Yksityisen sektorin tyttelzikkei-
siin lisiittiin lapsikorotus
1.7.1971. Ty<ittiimyyslisiin
yrittAjiilla ei ole oikeutta.

Etuudet
Vanhuuseltikeikti on 65 vuotta,
ellei sitii ole vapaaehtoisella li-
siivakuutuksella alennettu. El6-
ke lasketaan, kuten tydkyvyttti-
myyseliike laskettaisiin, jos hen-
kilo tulisi tytikyvytttimiiksi sen
kalenterivuoden lopussa, jona
han tayttee 63 vuotta. Aika
t6mdn kalenterivuoden lopusta
elEkeikiiiin oikeuttaa eliikkee-
seen, jos yrittajatoiminta p6iit-
tyi aikaisintaan mainittuna ka-
lenterivuotena ja kesti viihin-
t2iiin 6 kuukautta.
TyOkyvytttlmyyseliikettii kos-
kevat edellytykset muuttuivat
nykyiseen 1.1.1973, jolloin so-
siaalis-taloudellisten tekijOiden
merkitystZi tytikyvyttdmyyden
arvioinnissa lisiittiin, ja osaty6-
kyvyttomyyseltike otettiin
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etuuksien j oukkoon. YrittejeUe
on usein mahdollisuus jtirjestiiii
tycinsii joustavasti siten, ettii
hzin voi saada osaty<ikyvytttt-
myyseliikkeen ja jatkaa toimin-
taansa osa-aikaisesti. Teytte
tytikyvytttimyyseldkettii mycin-
nett6essa joustomahdollisuus
vaikuttaa siten, ette tycin lopet-
tamisajankohta ei viilttiimiittii
anna riitteveii ohjetta ratkaista-
essa, misttl alkaen ty<ikyky on
siinii miiiirin alentunut, ettii elii-
keoikeus on syntynyt. Niiin ol-
len liiiikiirinlausunnon merkitys
korostuu eliiketapahtuma-aj an-
kohtaa selvitettiessi.
TyAfi Amyy se ltike otettiin ty 6-
eliikejiirjestelmiiiin 1.7.1971.
Sen saamisen edellytyksenii on
60 vuoden ikii ja tyiitt<imyys-
piiiviirahan saaminen 200 pai-
viiltii 60 viikon aikana tai an-
sioon suhteutettujen piiiv[ra-
hojen saaminen enimmiilsajal-
ta. Ikiirajaa alennettiin Yuonna
1985 siten, ettii tytittdmyyseli-
ke voidaan my6ntdi myds
Yuonna 1930 tai aikaisemmin
syntyneelle. Poikkeussiiiintd
menettiiA merkityksense tiinA
vuonna, kun vuonna 1930 syn-
tyneet tiiyttiivAt 60 vuotta. Yrit-
tiijii voi siirtyii tytitttimyyseliik-
keelle, jos yrittiijtitoiminta on
viihentynyt siint m66rin, ettl
sen ei eniiA katsota tyOllistiivin
hiint6, ja hiin niiln ollen on
tydmarkkinoiden kaytettavissiija saa tytinhakijana tydttti-
myyspiilviirahaa.
Joustava eliikkeelle siirtymis-
mahdollisuus toteutettiin lisii6-
miillii tytieliike-etuuksiin vuon-
na 1986 yksilOllinen varhaiselii-
ke ja varhennettu vanhuuselike
sekd vuonna 1987 osa-aikaelii-
ke.

Yksildllisen varhqiseliikkeen
voi saada 55 vuotta tayttanyt
henkilci, jonka tydkyvyn alen-
tumisen johdosta ei endi voida
kohtuudella edellyttiiii j atkavan
ansiotyiitii, kun otetaan huo-
mioon terveydentila, ikiiiinty-
minen, pitkiiaikainen ammatis-
saolo, rasittuneisuus ja kulunei-
suus sekii tytiolot. Edellytykse-
nii on my0s, ettd eliikkeeseen
oikeuttavana voidaan ottaa
huomioon aika eliiketapahtu-
masta eliikeikiiiin TEL 6 $:n 3.
momentin mukaan.
Var henne t un v an huus e lti k keen
voi ottaa aikaisintaan 60-vuo-

kautta kohti, joka on jiiljellii
yleiseen 65 vuoden eliikeikiiiin.
Prosenttiluku kasvaa syntyma-
luoden mukaan siten, ettA
vuonna 1944 syntyneen varhen-
nusviihennys tulee aikanaan
olemaan 0,49 prosenttia. My6-
hemmin syntyneiden viihennys
tulee olemaan 0,5 prosenttia
kuukautta kohti. Jos yrittajii-
toiminta lakkaa, eliiketta pie-
nentiiii myds viimeisten eliike-
karttumavuosien poisjiiimi-
nen. Varhennettu vanhuuseliike
voidaan kuitenkin mytintaia sii-
niikin tapauksessa, ettii yrittiij ii-
toiminta jatkuu. Eliikeaikaises-
ta yrittajatoiminnasta karttuu
lisiiii eliikettii, ellei varhennet-
tua vanhuuselakettA m55r6tt6-
esst ole otettu huomioon aikaa
63 vuoden ikiin ttiyttiimisvuo-
den lopusta eliikeikiiZin.

Osa- aikae kikestiiinndksiti teh-
tiiessii otettiin mallia Ruotsista,
jossa liihes samanlainen jlrjes-
tely tuli voimaan yrittiijien osal-
ta vuonna 1980. Meillii eliike-
muoto ei ole toistaiseksi saavut-
tanut suosiota. Osa-aikaeltike
on yrittljiille sopiva elikemuo-
to niissii tapauksissa, joissa hiin
ei ole oikeutettu osatytikyvytt0-
myyseldkkeeseen. Osa-aika-
eliikkeen voi saada 60 vuotta
teftanyt yrittaja, joka v6hen-
tiii tycipanoksensa puoleen ai-
kaisemmasta.

V6henttmisen jiilkeenkin ty6-
tulon on oltava viihintiiiin
I 877,32 mk/ kk. Sit?i verrataan
ennen osa-aikatydh<in siirty-
mistii edeltiineiden neljiin vuo-
den keskimilriiiseen tyOtu-
loon. Osa-aikatoiminnasta tu-
Iee erillinen jakso, josta laske-
taan eliike erikseen. Vaihtoeh-
toisesti yrittiijii voi lopettaa yrit-
tejetoiminnan ja siirtyS osa-ai-
kaiseen tytisuhteeseen. Tiilldin
vaaditaan kauppakirja, Iahja-
kirja, vuokrasopimus tai muu
riittava selvitys toiminnan 1o-
pettamisesta.

Osa-aikael6ke on porrastettu
44 prosentista tycitulon alene-
masta (60-vuotiailla) 60 pro-
senttiin (64-vuotiailla). Osa-ai-
kaeliikeliiisen vanhuuseliike las-
ketaan erikseen koko- ja osa-
aikaty0st6. Osa-aikatydtuloa
korotetaan kertoimella, joka on
porrastettu l,l:stii (vuonna
1937 syntynyt) 1,6:een (vuonna
1932 tai aikaisemmin syntynyt).

ta. Nykyisin eliikkeen voi saada
naisleski, jonka avioliitto oli
solmittu, ennen kuin edunjiittii-
je taytti 65 vuotta, j os jiilkeen jiii
lapsia, joiden elatuksesta vaina-
jaja leski olivat yhteisesti huo-
lehtineet tai leski oli edunjittti-
jin kuollessa v6hintii6n 40-vuo-
tias ja avioliitto oli jatkunut
vlihintiiiin 3 vuotta. Uusi avio-
liitto aiheuttaa eliikkeen lak-
kaamisen ja leskelle maksetaan
kahden vuoden eliike kertasuo-
rituksena. Lapsen eliikkeen saa
alle l8-vuotias tai alle 2l-vuoti-
as tytikyvyttin, jonka tytikyvyt-
trimyys alkoi alle l8-vuotiaana.

Uudistuksen jiilkeen eliikkeen
voi saada nais- tai miesleski ja
elatusapua saanut entinen puo-
Iiso. Eliikeoikeus edellyttiiii, et-
tii edunsaajalla on tai on ollut
yhteinen lapsi edunjiittij6n
kanssa tai ettii avioliitto kesti 5
wotta ja oli solmittu ennen
lesken 50 vuoden ikiiii. Lapset-
toman lesken pitdii lisiiksi joko
olla 50-vuotias edunjdttljiin
kuollessa tai olla saanut kan-
sanelzikelain mukaista tytiky-
vyttdmyyseliikettii viihint66n 3
wotta. Ennen 1.7.1950 synty-
neen naislesken alaikiiraja on
kuitenkin 40 vuotta. Jos hiin on
avioliitossa uudistuksen tulles-
sa voimaan, avioliiton keston
alaraja on kolme vuotta. Hiinen
ei my6skiiiin tarvitse olla alle
50-vuotias avioliiton solmies-
saan.

Uusi avioliitto alle 50-vuotiaa-
na aiheuttaa leskenel?ikkeen
lakkaamisen. Tiilliiin makse-
taan kolmen vuoden eliike ker-
tasuorituksena. Jos uusi avio-
liitto kestAa alle 5 vuotta, eliike-
oikeus palautuu leskelle. Kerta-
suoritus peritiian eliikkeestii 9
vuoden aikana. Yli 50-vuotiaa-
na voi solmia uuden avioliiton
menettiimiittii eliikettii. Tiimii
koskee myds ennen uudistuk-
sen voimaantuloa leskeksi jtiii-
neitii. Tiilloin ei ole eliikeoikeut-
ta uuden puolison jiilkeen.

Lapsettoman lesken eliikkee-
seen tehdiiln eliikesovitus, jon-
ka tuloksena pyritiiiin maksa-
maan periaatteessa se osa les-
ken tulotarpeesta, jota muu elii-
ke ei kata. Jos lesken omaeliike-
karttuma ylittaa ekikesovitus-
perusteen, joka on vainajan
omaeliike, kuitenkin viihintiiiin
I 330 mk ja enintiiiin 3 630 mk/

Lapseneliikkeen voi uudistuk-
sen jiilkeen saada vainajan alle
lS-vuotias oma tai hlnen tun-
nustamansa lapsi tai ottolapsi
sekd lesken lapsi, joka asui vai-
najan ja lesken kanssa samassa
taloudessa. Jos toinen vanhem-
mista on elossa, lapseneliikkeen
miiiirii on 4 I 12, 7 I 12, 9 I 12, tai
l0l 12 vainajan eliikkeestii riip-
puen siitii, onko lapsia 1,2,3 tai
viihintiiiin 4. Tiiysorvon el6ke
on 2l12 suurempi. Perhe-eltke
voi kuitenkin olla yhteensii
enintiiiin vainajan eliikkeen
suurulnen.
Rintamoveteraanien varhais-
ekike on eliikelajina katoamas-
sa site mukaa kuin veteraanit
taftavat vanhuuseliikeiiin.
My0s YEL:n piiriin kuuluva
veteraani voi saada eliikkeen,
mikiili sen saamisen edellytyk-
set tayttyvet.
YEL antaa vielii toistaiseksi
heikomman turvan kuin TEL.
Aktiiviaikana kaukaisilta tun-
tuvat eliikeasiat eiviit kiinnosta
yrittajaa. Yrittejen on vakuu-
tettava sekii tydntekijiinsii ettii
itsens6. YEl-vakuutusmaksut
koetaan korkeiksi. Sen vuoksi
on sattunut YEl-vakuutusvel-
vollisuuden laiminlytintejti, joi-
ta ei viiden vuoden jiilkeen voi-
da eniii korjata. Vaikka ei olisi-
kaan laiminly6ty vakuutuksen
ottamista, on otettu vakuutus
pienellii ty<itulolla ja jetetty sen
korottaminen mydhempii6n
ajankohtaan. Varsinkin taka-
vuosina esiintyi kiisitys, etta el:i-
keturva pelastuu, jos tyrituloa
korotetaan neljzi vuotta ennen
eliikeikiiti. Nykytiiin yrittAjat
tuntevat eliiketurvansa parem-
min.
Yrittejetaho on esittanyt mm.
valtiovallan lisiipanostusta sekl
lisiiti j oustoa vakuutusmaksuai
katauluihin.

ROLF STORSJO, orr
Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston lakimies

tiaana. Varhennusvdhennys on Perhe-eliikettc koskeva lainsiiii- kk, perhe-eliikettt v6hennet6?in
0,33 prosenttia jokaista kuu- diintri muuttuu heiniikuun alus- ylitteen puolikkaalla.
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ELAKETU RVAKESKU KSESSA TOIM IVA
YRilTl[IEN N EUUOTTELU KU}ITA

Neuvottelukunnan
kokoonpano
Yritttijien neuvottelukuntaan
tulee yrittiijien eliikeasetuksen
mukaan kuulua Eliiketurvakes-
kuksen valitsemien puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan
ohella viihint66n l0 yritt6j6jdr-
jest6ji ja vtihintii6n kaksi eliike-
laitoksia edustavaa jiisentii.
Yrittejajerjestdt tekevdt ehdo-
tuksensa eri alojen edustavim-
pien yrittiijEjiirjestdjen edusta-
jien nimeiimiseksi neuvottelu-
kunnan jiiseniksi. Tiillii tavoin
on varmistettu neuvottelukun-
nan monipuolinen asiantunte-
mus ja se, ettd YEL:n kannalta
keskeiset yrittiijiijiirjesttit voivat
esittAa nAkemyksenstl neuvotte-
lukunnan kokouksissa.

Perustaminen ja jisenet
Yrittajien neuvottelukunta pe-
rustettiin lain siiiinn<iksen no-
jalla ja niiin ollen neuvottelu-
kunta on yhtii vanha kuin yrit-
tiijien eliikelakikin eli yli 20-
vuotias. Neuvottelukunnan en-
simmiinen kokous pidettiin
16.4.1970. Tiissii kokouksessa
puheenjohtajana toimi Eliike-
turvakeskuksen tuolloinen toi-
mitusjohtaja Markku lfuikko-
nen. Hiinen jiilkeens2i puheen-
johtajana on toiminut toimitus-
johtaja Juhani Salminen vuosi-
nt 1972-1974 ja 25.11.1974 al-
kaen toimitusjohtaja Matti Ui-
monen. Neuvottelukunnan jii-
senet ovat luosien varrella
vaihtuneet yhtn lukuunotta-
matta: vuorineuvos Paavo V.
Suominen on ollut neuvottelu-
kunnan jdsenenS alusta alkaen.

Neuvoffelukunnan
merkitys
Yrittajien neuvottelukunnan
tehtevet on laissa lueteltu: Teh-
ttiviinii on lausuntojen antami-
nen ja esitysten tekeminen Elii-
keturvakeskukselle yrittajien
eliiketurvaa ja sen kehittiimistd
koskevissa asioissa. Tiimiin teh-
tavan neuvottelukunta on hoi-
tanut moitteetta. Neuvottelu-
kunnan jiisenet ovat tuoneet
ndkemyksensii esille kaikessa

YEL:ia koskevassa lainsiiiidiin-
tdtyiissii. Neuvottelukunta on
ilmaissut kantansa lainmuutos-
hankkeisiin jo niiden valmiste-
luvaiheessa ja niiin ollen on
voinut vaikuttaa yrittiijiti kos-
kevaan lainsiiiid6nt6ty0hcin.
Samoin neuvottelukunta on
antanut vuosien varrella lukui-
sia lausuntoja eri toimikuntienja tyriryhmien ehdotuksista,
jotka ovat koskeneet yrittajien
eliiketurvaa.

KESKEISIA
TEHTAVIA
YEL-tytitulo
Yksi neuvottelukunnan keskei-
nen tyd on wosien varrella ol-
lut saattaa yrittajien YEL:n
mukainen tyOtulo vastaamaan
yrittiijiin tytipanosta. Eliiketur-
vakeskus on jo 1970-luvulta
lEhtien julkaissut yhteistydssii
yrittejerjesttijen kanssa ohjekir-
jasta, jonka avulla miiiiritellEEn
yrittajille eri toimialoilla YEL-
tyritulo. Tiimiin ohjekirjasen
laadinnassa yrittajien neuvotte-
lukunta on ollut apuna ja tuke-
na. Ohjekirjanen on osoittautu-
nut hyviiksi viilineeksi YEL-
tyOtulon tason miiZirittelemises-
si vastaamaan yrittiijtn tydpa-
nosta. Turvaahan oikein mitoi-
tettu YEl-tytitulo yrittlj6lle
lain edellyttiimin el5keturvan.

Valvonta ja
vapauttaminen
vakuuttamis-
velvollisuudesta
Yriuiijien neuvottelukunta on
alusta saakka pitinyt selv6n6,
ettii ty6elikejfiestelmiin tulee
huolehtia siite, ettii kaikki
YEL:n piiriin kuuluvat yrittejAt
ottavat YEl-vakuutuksen tai
tarvittaessa hakevat vapautuk-
sen vakuuttamisvelvollisuudes-
taan. Niiin saadaan yrittajiille
asianmukaisesti voimaan YEL-
vakuutus tai merkintii rekiste-
riin vakuuttamisvelvollisuudes-
ta vapauttamisesta. Tiillii ta-
voin estetiiiin spekulointi YEL-
eliiketurvalla ja saadaan yrittii-
jet hin piiriin. T6miin ptilmiiii-

ren toteuttaminen on ollut esil-
l5 vuosien varrella useassa Yrit-
tiijien neuvottelukunnan ko-
kouksessa ja neuvottelukunnan
tuella on yrittajien valvonta- ja
vapauttamisasiat saatu asian-
mukaisesti hoidetuiksi kun-
toon.

YEL-vakuutusmaksu
Neuvottelukunnassa on vuo-
sien varrella usein kannettu
huolta YEl-vakuutusmaksun
tasosta sekii valtion osallistumi-
sesta YEL:n mukaisen eliiketur-
van kustantamiseen. Samoin
neuvottelukunta on useasti ot-
tanut kantaa YEl-vakuutus-
maksun viihentimiseen vero-
tuksessa. Nythlin yrittaja saa
viihentiiii YEL:n mukaisen pe-
rusvakuutuksen vakuutusmak-
sut rajoituksetta verotuksessa,
aikaisemmin nim6 maksut sai
vEhentiii vain 15 prosentin
m66r?itin yrittaj2in ansiotulosta.

TU LEVAISUUS
Yrittajien neuvottelukunta on
toimintansa kahden vuosikym-
menen aikana pyrkinyt aktiivi-
sesti kehittiimaan yrittiijien elti-
keturvaa. Neuvottelukunta on
osoittautunut hyddylliseksi
foorumiksi, jossa on voitu vaih-
taa mielipiteita kehittamista
vaativista kohteista. Ty6skente-
ly on tiilld tavoin tiyttiinyt lain
tavoitteet. Neuvottelukunnan
toiminta tulee jatkumaan sa-
manlaisena mytis alkaneella uu-
della vuosikymmenellii.

Kirjoittaja on Yrittiijien neuvotte-
luk unnan va r ap u heenj o ht aj a

MARKKU SIRVIO, r,r
Eliiketurvakeskuksen

neuvont a- ja valvont aosast on
a p u lai s o s a s t o p Adl li k k i)
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Eliiketurvakeskuksessa
kokoontuu muutaman
kerrnn vuodessa yrittiijn-
jnrjmttijen, Eliiketurva-
keskuksen ja eliikelaitos-
ten edustaiista koostuva
yrittiijien neuYottelukun-
ta, jonka perustamisesta
jr kokoonpanosta on siii-
detty YEL 16 $:ssii. Neu-
vottelukunnan tehtiiviinii
on tehd{ esityksiii ja antaa
lausuntoja yrittiijien elii-
keturvaa ja scn kehittii-
mistii koskevissa asioissa.
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YRITTAIAELAKKEIDEN KEHITYS
TILASTOIEN

VALOSSA
Yrittiijiieliikkeistd oli vanhuus-
eliikkeitii 59 70, tyitkyvyttd-
myyseliikkeita 17 %0, tydttti-
myyseliikkeitd 2 %0, sukupol-
venvaihdoselakkeita 5 %o ja per-
he+liikkeitii 17 70. Osa-uka-
eliikkeita o[ 83 kappaletta, joka
ei miiiiriillisesti ole suuri, mutta
se on kuitenkin reilut kaksi vii-
desosaa kaikista yksityisen sek-
torin osa-aikaeliikkeisti, joita
oli 197. Myds osatydkyvyttti-
myyselike on yrittEjillii ylei-
sempi kuin yksityisellii sektoril-
la kokonaisuudessaan. Kaikista
tyitkyvyttiimyyseliikkeistd oli
yrittAjille osatydkyvlrttrimyy-
seliikkeiden osuus I1,9 %o (YEL
6,9 7o ja MYEL 13,9), kun se
koko yksityisellii sektorilla oli
4,6 70.

Vanhuus-, ty6kyvytt0myys- ja
tytitttimyyseliikkeistii oli mies-
ten osuus yrittajila 45 /6 ja
naisten 55 Vo. Jos tarkastel-
laan YEL:iI ja MYEL:iti erik-
seen, poikkeaYat ne toisistaan.
YEL:ssii on miesten ja MY-
El:ssii naisten osuus 59 7o ja
vastaavasti YEL:ssii naisten ja
MYEL:ssti miesten osuus 4l %.

Ellkkeiden mllrlllinen
kehitys
Vuoden 1970 lopussa oli yritta-
jtieliikkeiden lukumiiiirii 7 667,
joista liihes kolme neljiisosaa oli
MYEl-eliikkeitii. Vuonna I 980
oli yrittiijiieliikkeitii 200008 ja
Yuonna 1989 297 202 ja molem-
pinavuosina MYEL:n osuus oli
noin neljii viidesosaa.

Vuonna 1970 oli kaikista MY-
El-eliikkeisti vanhuuseliikkei-
tii melkein kolme neljiisosaa.
70-luvulla vanhuuseliikkeiden
mdiirl kasvoi tai pysyi lShes
ennallaan vuosittain, mutta
niiden suhteellinen osuus kai-
kista eliikkeistii laski johtuen
sukupolvenvaihdoseliikkeen
voimaantulosta vuonna 1974ja tytikyvyttOmyyseliikkeiden
miiiir2in voimakkaasta kasvus-
ta. Vanhuuseliikkeiden osuus
kaikista MYEl-eltkkeistii on
80Juvulla jiilleen hiljalleen kas-
vanut ollen Yuonna 1980 55 7oja 1989 6l /s.
YEldiikkeistii oli yuonna
1970 noin kolme viidesosaa
vanhuuselakkeitii. 1980-luvulla

niiden osuus on ollut noin puo-
let. Vuonna 1970 oli perhe-eliik-
keiden osuus 14 %. Tdmii osuus
on kahdessakymmeness[ vuo-
dessa kasvanut 23 /6:iin. (tau-
lukko 1)

Yuosittain alkaneet
ellkkeet
Alkaneiden yrittiijtieliikkeiden
miiiiriit kasvoivat 70-luvun
alussa voimakkaasti vuoteen
l973,joka oli huippuvuosi sekii
YEL:ssii ettii MYEL:ssii. Tiil-
ldin alkoi YEl-eliikkeita 5 900
ja MYEl-eliikkeit6 26 300. T5-
miin jiilkeen tapahtui laskua
alkavien eliikkeiden miiiiris-
s6, YEL:ssii v6hemmdn kuin
MYEL:ssii. Vuodesta 1977 vuo-
teen 1984 alkoi YEl-eliikkeitti
vuosittain noin 4500-5000,ja MYEl+lakkeitii 18000-
20 000. Tiimiin jiilkeen tapahtui
taas kasvua. Toinen alkaneiden
eliikkeiden miiiiriin huippu
osuu vuoteen 1986,jolloin yksi
lcillinen varhaiseliike ja varhen-
nettu vanhuuseliike astuivat
voimaan. Tiill0in alkoi 7 400
YEl-eliikettii ja 23 100 MYEL-
eldkett6.Vuoden 1986 jiilkeen
on alkaneiden YEl-eliikkeiden
miiarii pysynyt vuosittain liihes
samana eli noin 6 500:na, kun
taas alkaneiden MYEL+ltik-
keiden m66rd on laskenut vuo-
sittain ollen Yuonna 1989
l8 500. (kuvio)

Minkii ikiiisenii eliikkeelle
ensimmeisen kerran?
Jos tarkastellaan, minkii ikiiise-
na yrittAjet siirtyvat ensimmiii-
sen kerran elikkeelle, voidaan
havaita selvtn muutoksen ta-
pahtuneen viimeisten kymme-
nen vuoden aikana. Vuonna
1979 yrittiijiste siirtyi vielii l[-
hes puolet eliikkeelle vanhuus-
eliikeiiissii (YEL 44 Vo, MYEL
46 %o). Vuonna 1989 oli
YEL:ssii suurin ikiiryhmii
60-64-vuotia at (29 %o) v anhuus-
eliikeikiilsten osuuden ollessa
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Yrittiij ii eliik ej iirj estel m [f
saavuttivat viime Yuoden
vaihteessa ?0 vuoden iiin.
Tiillttin kuului vakuutet-
tqien aktiivien piiriin
noin 343000 henkiltiii
(YEt 160000 ja MYEL
f$ 000). Samanaikaisesti
oli voimassa yrittiijiieliik-
keitii297 000 (YEL 65m0ja MYEL 232 000). Itu-
ko yksityisellii sektorillaoli eliikkeitii Yoimfl$sa
902 000, joista ynttiijii-
elfikkeitii oli siis kolman-
nes.

HEIDI SAILA,
Eltiketurvakeskuksen

VUOSINA 1970*1989 ALKANEET
YEL- JA MYEL-ELAKKEET

1 fi)O elDkett6

YEL io MYIL
yhloenst

MYEL

Ytl

dlasa-osaston
tilastosihteeri
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neljiinnes. MYEL:ssii oli kah- Taulukko2..VUOSINA 1919 JA I989 ENSIMMAISEN KERRAN YEL-JA
den ryhm[n osuus yhtt suuri eli M YEL-EI,A K KEELT-E SII RTYN EET IAN M U KAAN
31 70. Niimii ikiiryhmiit olivat
55-59-vuotiaat ja vanhuuselii-
keikiiiset. Uudet joustavien elii-
keikZijiirjestelyjen eliikkeet, yk-
sil<illinen varhaiseliike ja var-
hennettu vanhuuseliike, ovat
vaikuttaneet eliikeiiin aikaistu-
miseen. YEL:ssii oli kaikista
tydkyvytttimyyseliikkeistii yksi-
Itillisiii varhaiseliikkeitd vuon-
na 1989 liihes viidesosa ja
MYEL:ssii 14 /6: Yarhennetut
vanhuuseltkkeet ovat vaikutta-
neet eliikeiiin alentumiseen
YEL:ssii, jossa niiden osuus oli
kaikista vanhuuseliikkeistt 4 %,
MYEL:ssii vain I Vo'. (taulukko
2)

Keskimllrliset ellkkeet
Yuonna 1989
Jos tarkastellaan kaikkia eltike-
lajeja, oli keskimiiiiriiinen YEL-
eliike vuoden 1989 lopussa
2120 mklkk ja MYEL+ldke
7 7 2 mk I kk. TEL:ssii se o\ 2 422
mk / kk. Suurin keskimiiiiriiinen
kuukausieliike oli YEL:ssii ve-
teraanieliikkeiden saajilla
(3 l6a mk) ja MYEL:ssii suku-
p olvenvaihdoseliikkeensaaj illa
(2232 mk). YEL:ssii oli keski-
miiiirinen vanhuuseliike 2312
mk/kk. Se on 25 mk suurempikuin TEL:ssii. Kymmenen
vuotta aikaisemmin vastaava
erooliYEL:nhyviiksi 236mk, Tautukko3.KESKIMAAnAtspf YEL-, MYEL-.lATEL-ELAf ffff 3l.l2.1989. MKiKK
joten TEL:n vanhuuseliikkeet
ovat suhteessa kasvaneet huo-
mattavasti enemmdn kuin
YEL:n. (taulukko 3)

Taulukko 1. VUOSIEN 1970. 1980 JA 1989 LOPUSSA VOIMASSA OLLEIDEN YEL- JA
MYEL-ELAKKEIDEN LUKU MAARAT
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MAATALOUSYRITTIIIIEN
TI

ELAKKEET KEHITTYNEET
20 VUODESSA

Osatytikyvytttimyyselflke, tytitttimyysellke ja yksiltil-
linen varhaiselflke sekl tasokorotus vilhimmiiisellke-
korotuksineen ovat oikeustiet.lis. Seppo PietilHisen
mielestl viljelijtiille tfirkeimmilt muutokset tytieliike-
jiirjestelmiissl viimeisen 20 vuoden aikana. Seppo
Pietiliiinen oli haastattelua tehtiessl Maatalousyriffi-
jien eliikelaitoksen varatoimitusjohtaja; huhtikuun
alusta hiin siirtyi Elflketurvakeskukseen lainopilliseksi
johtajaksi ja toiseksi varatoimitusjohtajaksi.
Sukupolvenvaihdos- ja luopumisellkkeillii on ollut
maatalousviielle kuitenkin enemmln merkityst[ kuin
tytielflkejiirjestelmfln varhaisellkkeilli, Pietililinen to-
teaa.

Maatalousyrittajien suhtautu-
minen tytieldkejtirjestelmiiiin
oli alkuun nuivanlainen. Ikdra-
kenne oli vanhusvoittoinen ja
tulotaso alhainen. Niiiden niih-
tiin tietiiviin pienit elEkkeitii ja
vakuutusmaksurasitusta, josta
ei kyettiiisi selviytymiiln.
Maataloustuottajat hyviiksyi-
viit viljelij riiden eliikejiirjestelyt
ty<ieliikejiirjestelmiissi, kun t6r-
keimmistii ehdoista oli sovittu:
valtio osallistuu kustannuksiin,
vakuutusmaksu sidotaan TEL-
maksuun, se peritaan alennet-
tuna tiettyyn tydtulorajaan asti
ia alennuksen piiriin tulevat
myds suuremmat tilat.
Yksi tuottaj ajiirjestdjen ehdois-
ta oli vielii, ettii asiat hoitaa
itseniiinen eliikelaitos, jonka
hallinnossa tuottajien edustajil-
la on enemmistci.

Osaellke kuin tilauksesta
On selviili, ettd vanhusvoittoi-
selle viielle MYEL:in alkuperiii-
sill?i eliikkeillii eli vanhuus-, ty6-
kyvyttiimyys- j a perhe-el5kkeil-
l5 on ollut keskeinen merkitys.

MYEL:in voimaantulon jiilkei
sistii tydeliikejiirjestelmiin pa-
rannuksista Seppo Pietiliiinen
mainitsee aikajiirjestyksessii
maatalousyrittiijille merkittiivi-
ne tydttdmyyseliikkeen, osa-
tydkyvyttOmyyseliikkeen, taso-
korotuksen ja yksilOllisen var-
haiseliikkeen.

- Tyiittdmyyselakkeen merki-
tys korostui vasta 1980-luvulla,
kun tydpaikkoja saneerattiin.
Siitii ovat hydtyneet osa-aika-
viljelijiit, mutta se on tarjonnut
eliikemahdollisuuden myds
emiinnille, jotka eiviit ole olleet
tilan ulkopuolella tydsse. Site
on voitu kayttaa tilanteissa.
joissa ei ole ollut muuta tietd
eliikkeelle.

Vuonna 1973 voimaan tulleen
o s aty rikyvytt ri myysel iik keen
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merkitys oli ensinnlikin etupo-
liittinen: se lisiisi mahdollisuuk-
sia p6iistii tytikyvyttdmyyseliik-
keelle.
Toisaalta osaeliike lisiisi mytisjiirjestelmiin toimeenpanon
mielekkyyttii: oli mahdollisuus
antaa entisti oikeudenmukai-
sempi eliikeratkaisu, kun viljeli-
jii vielii jatkaa ty0t6an.
1970-luvun puoliviilissii ja sen
jdlkeen Melan ratkaisutoimi-
nan piirteitii olivat osaelzikerat-
kaisujen suuri osuus, korkeim-
millaan 38 prosenttia mydnne-
tyistii ty6kyvytt0myyseliikkeis-
tii, ja korkea hylkliysprosentti,
huipussaan liki 30.

- Tuolloin my6s haettiin eliik-
keitii kenties helpommin. Uusi
eliikemuoto houkutti kokeile-
maankin, koska se ei vaatinut
luopumaan tyiistii tiiysin ja va-
pautti vakuutusmaksuista.
Yksildllistii varhaiseliikettii Pie-
tiliiinen pitae terkeanii viljeli-
jtiille siksi, etfii se toimii suku-
polvenvaihdoseliikkeen rinnak-
kaiseliikkeend eli antaa vastaa-
van eliiketurvan, jos tila on pie-
ni tai silla ei ole jatkajaa. Luo-
pumiseliikkeeseen yhdistettynd
se antaa jo kohtalaisen raha-
summan.

Pienimuotoinen
maatalous MYEL:iin
Jo heti vuoden kuluttua yrittii-
jdel2ikelakien voimaantulosta
poronhoitajat siirettiin YEL:istii
MYEL:iin. Kalastajat olivat ol-
leet MYEL:issii jo alunpitiien.

- Poromiesten siirto MYEL:iin
oli luonnollista, koska on taval-
lista, ette poromies viljelee siinii
slwssa my6s maata.

- Jo silloin olisi pitiinyt ottaa
MYEL:iin muutakin maatalou-
teen liittyviiii toimintaa, esimer-
kiksi turkistarhaus ja puutarha-
talous. Kun jiirjestelmii on nyt
vakiintunut, on siihen vaikea
saada entiii perusteltujakaan
muutoksia-
MYEL:in piirin rajaa on kiiyty
eniten maatalouden perheenjii-
senistii. Niiin on tehty muutok-
senhakuelimia mydten aina

1980-luvun lopulle asti, jolloin
laissa asia selkiytettiin luomalla
uusi perheyrityksen jiisenen kii-
site.

Tytitulot hiertlneet
koko ajan
Viljelijtiiden ty<itulot siiiidettiin
miilriiytymiiiin piiiiosin pinta-
alan perusteella, mutta korotus-
mahdollisuuksiakin on ollut.

- Alun pitaen tydtuloa karttui
vain 30 hehtaarilta. Vuonna
197 2 tjjite ylilraj aa muutettiin 42
hehtaariin ja vuonna 1983 edel-
leen 60 hehtaariin, kunnes se
nyt tiimiin vuoden tydtulouu-
distuksessa poistuu kokonaan.

- Emiinniin tydtulo keskuste-
lutti varsinkin 1970-luvun 1o-
pulla.. Laissa oli alunperin kaa-
vamalnen emannan enlmmals-
tydtulo, jota oli perusteltu nais-
ten kotitaloustoila. Keskustelu
johti vuonna 1983 lainmuutok-
seen, jonka jdlkeen kAytAnnds-
sii useimmat ty6tulot jaetaan
puolisoille tasan.

Ttmiin vuoden heiniikuun alus-
ta on tulossa lainmuutos, joka
joustavoittaa ty0tulon miiSr6y-
tymist?i pinta-alaperusteisen pe-
rustydtulon molemmin puolin.

- Joustavuutta on tiihiinkin as-
ti ollut, mutta viljelijiit ja heidiin
edustajansa eivtt ole sitii halun-
neet tiedostaa. En usko, ettii
uudistus nostaa tytituloja siinii
miiiirin, kuin odotetaan.

- Mielestiini tytitulouudistuk-
sen merkitys onkin enemmdn
siinii, ettS keskustelu tyOtulois-
ta johtuvasta heikosta eliiketur-
vasta voidaan viihitellen lopet-
taa, koska vastuu tycitulosta on
siiretty viljelijiille itselleen.

Vakuutusmaksun
alennusrajoja nostettu
- Maksurasitus on alkuperiii-
sestiitn helpottunut, koska
alennusrajat on muutettu yri-
tyskohtaisista henkil<ikohtai-
siksija niita on pariin otteeseen
nostettu. Nykyisin yli 90 pro-
senttia vakuutetuista maksaa
maksunsa kokonaan alennetun
prosentin mukaisesti.

MYEL:issii maksut mtiiir?iyty-
viit niin, ettii vakuutusmaksu
peritiitin tiettyyn alennusrajaan
asti kokonaan alennetun pro-
sentin mukaisena ja vasta tuon
ytttavelte maksun osalta pe-
rusprosentin mukaisena. Alen-
nusraja on tiinii vuonna ffi 142
markkaa.

Pietiliiinen pelkiiii, ettii tiimii
alennusraja, joka ei ole sillii
tavoin liukuva kuin YEl:issii,
muodostaa tosiasiallisen esteen
ty6tulojen korottamiselle.

Maatalousyrittiijien
ellkelaitos helpottanut
erillislakeja
Seppo Pietildisen mielestii luo-
pumisjiirjestelmit ovat merkin-
neet viljelijtiille paljon enem-
miin kuin tytieliikejiirjestelmiin
varhaiseliikkeet. Nii[a on voitu
onnistuneesti tukea maatalou-
den rakennemuutosta.

- TyOelekejerjestelmiin hajau-
tettu hallinto-organisaatio on
antanut mahdollisuuden kehi-
tellii viesttiryhmiikohtaisia jtir-
jestelmid. Niiitthiin ei ole mais-
sa, joissa organisaatio on keski-
tetty, kuten esimerkiksi Ruot-
sissaja Norjassa.

- My0s viljelij6iden sosiaali-
turvan erityiskysymysten j iirj es-
tiiminen on paremmin mahdol-
lista,kun on olemassa sosiaali-
vakuutuslaitos, jolla on jo val-
miina sopiva tekninen jiirjestel-
mii, hallinto-organisaatio ja tie-
tiimys.

- Tuosta on hyviinii esimerkki
n:i maatalousyrittiijien tapatur-
mavakuutus. Sen viilityksellii
on lisiiksi voitu kartoittaa vilje-
lijriiden tapaturmavaarat j a am-
mattitaudit ja parantaa heidiin
tydympiirist<iiiiin.

AULI SULIN, rrr
Toimistopiiiillikkd.

M aa t a I ous y r it t iij ie n e kike lai t o k s en
tiedotus- ia tutkimusosasto
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Maatalousyrittiijien eliike-
laitoksen hoitamat etuu-
det ovat 20 vuoden kulu-
essa laajentuneet tytielii-
ke- ja jopa elflkekiisitteis-
ttin ulkopuolelle.
Maatalousyrittiijien eliike-
lain lislksi laitoksen toi-
mipiiriin kuuluvat mytis
sukupolvenvaihdos- ja
luopumiselflke, maatalous-
yrittiijien tapaturmava-
kuutukset sekl heidiin
ryhmlhenkivakuutuksen-
sa.

Tytieliikkeet samat
kuin muillakin
MYEl-ty0eliikkeet ovat samat
kuin muussakin tyrielakejarjes-
telmiissii: vanhuuseliike, var-
hennettu vanhuuseliike, tyOttci-
myyseliike, osa-aikaeldke, ty6-
kyvyttdmyyseliike, osatyOky-
vytttimyyseliike, yksil<illinen
varhaiseldke ja perhe-eliike.

Myds eliikkeiden ehdot ovat
samat; vain joitain maatalous-
ammatin erityislaadusta johtu-
via pieniii poikkeamia on.

M aatalousyrittiij ti saa vanhuus-
eliikkeen 65-vuotiaana ja var-
hennetun vanhuuseliikkeen 60-
vuotiaana, vaikka hiin jatkaisi
viela tyotaen.
Osa-aikaeliikkeen ehto on, ettd
yrittaja viihent66 tydnse puo-
leen entisestii. MYEl-tyrituloa
pitaa jaiide jaljelle viihintiiiin
noin I I 263 markkaa wodessa
eli 938 markkaa kuussa.

J?iljelle jiiave tyritulon ehto joh-
taa siihen, ettii osa-aikaeliike on
mahdollinen vain, jos MYEL-
tyiitulo on viihintiiiirt 22527
markkaa vuodessa eli I 876

viljelijiille, joka voi luopua vilje-
lystii tai muusta ty6stiijajatkaa
toista.
MYEL-tytitttimyyseliike tulee
tavallisimmin TEL:in tai
LEL:in liitteenii, mutta sen voi
saada vain MYEl:istiikin, jos
tila ei eniiii anna riitteviisti tycite
ja toimeentuloa. Niiin voi olla
esimerkiksi silloin, kun tilan
toimintaa on supistettu puoli-
son eliikkeelle jiiiimisen j ohdos-
ta.

Tytittcimyyseliike ei vaadi ma-
talousyrittiij iinii toimimisen 1o-
pettamista, mutta MYEL-ty6-
tulon on jiiitiivii alle 1877 mar-
kan kuukaudessa eli noin
22528 markan vuodessa.

Maatalousyrittiijiin tytikyvyt-
ttimyyselflkkeitii ratkaistaessa
sairauden lisiiksi merkitystii on
sillii, miten yrityksen tyOt on
jiirjestelty uudelleen ja miten
yrityksen toimintaa on muutet-
tu.
Yksildllisen varhaiseliikkeen
ansioraja on sama MYEL:issii
kuin muussakin tyOeltikejtrjes-
telmiiss2i: I I 263 markkaa vuo-
dessa ja 938 markkaa kuussa.
Maatalousyrittiijltyossii rajan
alittaminen mAarittyy MYEL-
tyritulon mukaan.
MYEL-ty<ituloon vaikuttavat
maiden myynnit ja vuokrauk-
set, kesannoimis- ja tuotannon-
muutossopimukset, karjan
myynnit, tuotannon supistuk-
set, viljelystti luopuminen, met-
siittiiden antaminen metsiinhoi-
toyhdistykselle ja tciiden selvii
siirto esimerkiksi perheenjiise-
nelle, joka j iittiiii palkkatycinsii
muualla ja ryhtyy hoitamaan
tilaa piiiitoimenaan.

SukupolvenYaihdos-
ja luopumisellke

voimassa tiimiin vuoden lop-
puun. Sosiaali-ja terveysminis-
tericille on jiitetty toimikunnan
mietintO, jossa on luonnosteltu
vuoden 1995 loppuun voimas-
saoleva sukupolvenvaihdoselii-
kelakijajossa on esitetty luopu-
miseliikelain j atkamista vuoden
l99l loppuun.
Tdnii vuonna sukupolvenvaih-
doseliikkeelle piiiiseviit 1935 ja
sitii ennen syntyneet. Puoliso
saa uinuvan eliikeoikeuden, jos
on syntynyt vuosina 1936-39.

Sukupolvenvaihdoseliikkeen
ehtona on, ettii jatkamiskelpoi-
nen maatila luovutetaan viljel-
tiiviiksi nuoremmalle, ammatti-
taitoiselle henkiltille, joka sitou-
tuu viljelemiiiin sitii itse ja asu-
maan tilalla perheineen.
Luopumiseliike puolestaan on
tarkoitettu toimintaansa lopet-
televille tiloille. Sen saa 55 vuot-
ta teyttenyt viljelij6, (vaimo jo
4S-vuotiaana), joka luopuu
tycistiiin ja tekee viljelemiitt<i-
myyssitoumuksen taikka myy
viihintiiiinkin pellot lisiimaiksi
toiselle viljetjalle tai maatila-
hallitukselle taikka metsittaa
peltonsa.

Luopumiseliikkeessii ei ole yl6-
ikiirajoja, vaan sen voi saadajo
vanhuuseliikkeelliikin oleva.
Luopumiseliike sopii hyvin
mycis yksilOllisen varhaiseliik-
keen j a tydkyvytt<imyyseliikkei-
den sekii varhennetun vanhuus-
eliikkeen rinnalle.

Tytitapaturmista
korvauksia
Maatalousyrit*ijien eliikelaitos
myOntiiii ja maksaa mytis maa-
talousyrittajien tapaturmava-
kuutuslain mukaiset korvauk-
set. Edut ovat samat kuin pal-
kansaajien tapaturmavakuu-

perhe-eliikkeet, haittakorvauk-
set ja kuntoutus.
Tapaturmavakuutus korvaa ta-
paturmat ja ammattitaudit, jot-
ka syntyviit maatalousyritttjii-
ty6ssii. Tyritapaturmavakuutus
on maatalousyrittiijille pakolli-
nen. Jos haluaa tiiydentiiii va-
kuutusturvaa vapaa-ajalle, saa
vapaaehtoisesti vapaa-ajan va-
kuutuksen. Sen etuuslajit ovat
samat kuin ty6tapaturmava-
kuutuksenkin.

Ryhmiihenkivakuutus
Vuoden 1989 alusta maatalous-
yrittajien eliikelakiin lisiittiin
ryhmiihenkivakuutus. Tiimii
vastaa palkansaajien tydehto-
sopimuspohj aista ryhmiihenki-
vakuutusta.
Ryhmtihenkivakuutuksesta lii-
hiomaiset saavat kertakorvauk-
sen vakuutetun kuoleman jiil-
keen.

markkaa kuussa. Osa-aikaelii- Nykyiset siiiinndkset luopumis- tuksessa: kulukorvaukset, plii-
ke sopiikin paremmin osa-aika- jiirjestelmiin eltikkeistii- ovat verahat, tapaturmaeliikkeet,
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Maatalousyrittljien eli-
kelain eli MYEL:in piiri
lohkaisee tytieliikejtirjes-
telmilssil 395 000 ihmisen
osuuden. Niiistfl ihmisistii
212000 saa ellkettii ja
184 000 maksaa vakuutus-
maksuja.
Vakuutusmaksuja maksa-
vista on maanviljelijtiitii
emlntineen 174 000, hei-
diin perheenjlseniHln
6000, kalastajia 2100 ja
poronhoitajia 1900.

MYEL:issii eltiketurva jiirjestyy
itseniiisistii yrittajista maanvil-
jelijOille, kalastajille ja poron-
hoitajille sekii ndiden perheyri-
tysten jiisenille.

Maanviljelijd tulee lain piiriin,
jos hiin tekee tydtii omistamal-
laan tai esimerkiksi vuokrasuh-
teen perusteella hallitsemallaan
tilalla, jolla on vdhintiiiin kaksi
ns. muunnettua hehtaaria maa-
ta. MyOs pelkkii metsa tuo va-
kuutusvelvollisuuden. Metsiiti-
lallisia on vakuutuksessa neli-
sentuhatta.

Tilan haltijan listiksi MYEL
koskee hiinen puolisoaan. Avo-
puolisokin saa vakuutuksen,
jos yhteiseliimii on vakiintunut.
Omistaja ja puoliso vakuute-
taan yrittiijinn. Tilalle laskettu
tydtulo lasketaan haltijoiden ja
puolisoiden kesken heidiin hen-
kil6kohtaisiksi tycituloikseen.

Yrittejat ovat vakuutusvelvolli-
sia, vaikka hoitaisivat tilaa kau-
empaakin kiisin muun ptiiitoi-
mensa ohessa. Osa-aikaviljelijii
voi kuitenkin saada vapautuk-
sen, jos muusta tydstii karttuu
riittava elake.

Vakuuttamisen ehdoksi riittiiii
my<is pelkkii johtotytin tekemi-
nen. Esimerkiksi kaupungissa

asuva vilja- tai metsatilallinen-
kin voi tulla ttilliikin perusteella
vakuutukseen.
Tilaa omistamattomat, mutta
siellii tyciskenteleviit liihisuku-
laiset vakuutetaan perheyrityk-
sen jiiseninii. Vakuutus on pa-
kollinen rahapalkkaa saavalle,
vapaaehtoinen palkattomalle.
Perheenjiisenyys ulottuu maa-
seudun perinteisen tavan mu-
kaan melko suureen sukulais-
joukkoon aina yrittiij iin lapsista
sisaruksiin ja heidtin lapsiinsa
asti.
Kaukaisemman sukulaisen va-
kuuttamisen ehto on aina, ettii
hiin asuu tilalla. Yrittdjiin lap-
set, vanhemmat, viivyt ji miniiit
vakuutetaan, vaikka he asuisi-
vat muuallakin, jos heidiin piiii-
tyrinsd on viljelmiillii.
Vakuuttamisen ehto on ainav6-
hintiiiin sen vertainen ty6panos,
etta siitA voidaan vahvistaa vii-
hintiiin noin 3 700 markan
vuosityiitulo eli 308 markan
kuukausity6tulo.
MYEl-vakuuttamisen alaikti-
raja on 18 vuotta. Jos ttitii nuo-
rempi tiiytteii MYEL:in muut
ehdot, hiin ei kuulu mink6iin
eliikelain piiriin. Hiinestii ei
makseta mydsktSn LEL-mak-
suJa.

Kalastajien tydtulot miiiiriiyty-
viit heidiin nettotulojensa pe-
rusteella. Ammattikalastaja tu-
lee vakuutukseen tulojen ylittii-
essii 3 700 markkaa vuodessa.

Saman tydtulorajan ylittami
nen tekee my6s poromiehen va-
kuutusvelvolliseksi. Poronhoi-
tajien ty6tulo maariteileen po-
rojen ja porotyOpaivien mu-
kaan.

Kalastajien ja porohoitajien yri-
tyksessii tytiskentelevien per-
heenjiisenten on otettava va-
kuutus riippumatta siite, saa-
vatko he rahapalkkaa vai eiviit.

Maatalousyrittiijien elii-
kelaitoksen asiakaspalve-
lun hoitavat maaseudulla
eliikelaitoksen asiamiehet.
Heidiin kauttaan tulevat
liki kaikki vakuutushake-
mukset eli tytituloilmoi-
tukset ja eliikehakemuk-
sista llhes 70 prosenttia.

Maatalousyrittiijien eliikelain
mukainen vakuutus pitiiisi lain
mukaan ottaa neljiin kuukau-
den sisiillii siita, kun maatalou-
syrittajetoiminta on alkanut.
Asia on hyvii hoitaa Maata-
Iousyrittiijien eliikelaitoksen
asiamiehen kanssa. H6nel16 on
siihen tarvittavat lomakkeet.
Yleensii lain piiriin tulevat pee-
toimiset maatalousyrittajat tie-
tdvdt hoitaa vakuutuksensa
kuntoon, mutta sivutoimivilje-
lijt ilta ja varsinkin kaupunki-
metsiitilallisilta vakuutuksen
ottaminen voi unohtua. Aina
kannattaisi kiiviiistii Mela-asia-
miehen luona selvittiimiissii
asia, jos on ostanut tai perinyt
viljelysmaata tai metsiiii.
Asiamiehet ovat sivutoimisia,
piiiammatiltaan useimmiten
viljelijtiitii, maataloussihteerei-
te, tilitoimistonhoitajia, tuotta-
jaliittojen henkildkuntaa tai
muuten maatalouden kanssa
tekemisissi olevia ihmisiii. Heil-
lii on vastaanottoja melkein jo-
kaisessa kunnassa.

MYEl-vakuutusta varten tey-
tetiiiin tydtuloilmoitus. Viljeli-
jiin, kalastajan ja poronhoita-
jan tyiituloja varten on omat
lomakkeensa.

Viljelijen lomakkeilla selvite-
tiiiin tilan pinta-alat ja tuotanto,
hallintaoikeudet ja niiden siirty-
minen ja tilalla tydskentelevien
henkil6tiedot ja tyiihiin osallis-
tuminen, joten niiitii koskevat

tiedot tulee olla asiamiehen luo-
na mukana. Jos tycitulonsa ha-
luaa ansiotulon mukaan, pitiiii
ilmoitukseen liittiiii kopiot pa-
rin viimeisen vuoden verotodis-
tuksista.
Asiamiehelle mentaessa on hy-
vii olla jo valmiiksi mietittynii
tyytykt pinta-alan mukaiseen
tydtuloon vai olisiko tilan tyri-
tulon korotusperusteita. Ensi
heintikuun tybtulouudistuksen
jSlkeen voi miettiii viiljemmin:
mikii vastaisi parhaiten ty6pa-
noksiani ja ansioideni miiiiriiii.
Mytis ty<injako tilalla pit6isi sel-
vittiii ennen asiamiehelle me-
noa, koska tyrituloilmoitukseen
tulee panna pyyntd tilan tydtu-
lon jaosta.

Poronhoitaja ilmoittaa lukupo-
rojensa ja poronhoitoty<ipai-
viensii miiiiriit.
Kalastajien tyritulot todetaan
verotuksesta, joten tydtuloil-
moituksessa pitiiii aina antaa
verotustiedot.

AULI SULIN, vrr
Tbimbtopriiillikkd,

M aatalowyiuiijien e hkelait oksen
tie dottu- j a tut kimus osos t o
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Yrittajien eliike lasketaan eliik-
keen perustena olevan tydtulon
ja eliikkeeseen oikeuttavan ajan
perusteella. Eltikettii karttuu
1,5 Vo jokaista yrittiijiiniiolo-
vuotta kohti. T:iysi vanhuuselii-
ke on 60 /6 tyritulosta ja se
ansaitaan 40 vuodessa.

keuttavana. Aikaan otetaan
huomioon vain tiiydet kuukau-
det. TyOkyvyttOmyyseliikettii
laskettaessa luetaan yleensii
eliikkeeseen oikeuttavaksi ajak-
si myOs aika tyrikyvyttdmyyden
alkamisesta vanhuuseliikeikItin
eli ns. tuleva aika. Ehtona on

Iukumiiiiriii ei ole rajoitettu. tystoiminta oikeuttaa korotta-
Jaksottaminen p oistetaan, j o s i:ffi"t #,t*:".ili# ll'jill;X'*:eliketapahtuma sattuu ennen ;::,:"::^i':-;
kuin oh kulunut neljii vuoua :,11j: '.1'::l1lL1:.1ii, *3'31-
jaksottamisen tekemitesta, tai ItlJlll:,T:fltu'::tvT:t3f:-"1i-
jos yrittajatoiminta ei ole tekni- :",'^?:T?i'11., on Korotusnor-
ti"'t"tt'"i'". jait""rl'"tr.iiiiiitnTi""l,*lTfl :ntYl?i.:jll-
nelj iiii kuukarita. vat'rist.u uu f1lll:.llt^t ?.T 

uutumrsta varten'
tydtuloa korotetaan "rtorn""'tl :::.?:::t: .Y3' 

pvvtiiii mvcis ve-
tisesti rEl-indeksin -;ffiil ilt i:ffi iil:l,it:i,[",l",}$:-vastaavasti' daan vahvistaa MyEl-tydtu-
Eliikkeen perusteena oleva tyci- loksi. Tilan tydtulosta sekt
tulo lasketaan painotettuna is:intii ettii emen6 saavat ensin
keskiarvona niistii tydtuloista, kolmanneksen. J[ljelle jiiiivii
jotka yritttjiille on vahvistettu kolmannes jaetaan heidiin kes-
ikiivuosien 23-63 ukana. Tiil- kensii siten kuin he ilmoittavat
l6in eri tydtulot korjataan TEL- ty<ipanosten jakautuvan.
indeksillii laskentahetken ta-
soon: Kalastajalle vahvistetaan ty6tu-

lo sen suuruiseksi kuin hiinen

MyEl-tyrituro fi":,i1*,,-:lll:x.,[f#J3,,sfMYEl{ytitulo mtiiirtiytyy ti- minnastaan.lan pinta-alan perusteella.
MYEL:n mukainen tydtulo Poronhoitajan tycitulo laske-
miiiiriiytyy seuraavasti: taan lukuporojen tai poronhoi-

Ensimmiiiset 12hehtaaria 4l1!,1-7mt/lraseuraavat 10 " 1691,50 mk/ha
: lg : 21s-;lzmklha30 ' 375,89 mk/ha

1.5 %
t2 aika

Eliikeprosentti lasketaan kart-
tumisprosentista siten, ette yrit-
tiijiieliikkeeseen oikeuttavien
vuosien lukumiiiiriillii kerro-
taan karttumisprosentti.
Eliike lasketaan jokaisesta yrit-
tiijiiniiolojaksosta erikseen.
Yrittiijiiniiolojakson piitityttyii
karttuneesta eliikkeestii muo-
dostetaan vapaakirj a, j os yritta-
jAlle ei ole oikeutta velitttimiisti
eltikkeeseen. Kokonaiseliikettii
laskettaessa otetaan huomioon
paattyneista yrittiijiiniiolojak-
soista muodostuneet vapaakir-
j at indeksillii korj attuina.

ElHkkeeseen
oikeuttava aika
Eliikkeeseen oikeuttava aika
niin YEL:ssa kuin MYEL:ssa-
kin on piiiisiiiintriisesti yrittaje-
vakuutuksen voimassaoloaika,
mikiili toiminta on kestiinyt vd-
hintiiiin neljii kuukautta. Aikaa
ennen I . l. 1970, jolloin yrittlijii-
eliikelait tulivat voimaan, ei ote-
ta huomioon eliikkeeseen oi-

piiiisiiiintciisesti, ettii ty6kpyt-
tdmyys alkaa yrittiij atoiminnan
aikana tai yuoden kuluessa sen
piiiittymisestii.

YEL-tytitulo
Yrittiijiille maksettavan eliik-
keen perusteena on yrittajiille
vahvistettu tycitulo. Ty0tulon
tulee vastata yrittiijiin ty<ipa-
nosta, yrittiij dtoiminnan laatuaja laajuutta. Vuosityiituloksi
voidaan vahvistaa enintiiiin
375 888,32 markkaa vuonna
1990.

Tycituloon on syyta hakea
muutosta silloin, kun yrittlja-
toiminnassa tapahtuu muutok-
sia. Jos tydtuloa korotetaan vii-
hintiiiin yhdellii kolmanneksella
tai sita alennetaan viihintiiiin
yhdellii neljiinneksellii, jaksote-
taan YEl-toiminta (ns. tekni-
nen katkaisu). Telldin eliike las-
ketaan erikseen yrittejatoimin-
tajaksolta ennen ja jiilkeen
YEl-toiminnan teknisen kat-
kaisun. Teknisten katkaisujen

62 hehtaaria ylittave pinta-alan
osa ei eniiii lisiiii tyOtuloa. Edel-
lii olevat markkamiiiiriit ovat
vuoden 1990 tasossa.

Maatalousmaaksi luetaan pel-
lot, puutarhaja osa kasvullises-
ta metsiimaasta (Etelii-Suomes-
sa l/ 10, Keski-Suomessa l/ 15
ja Pohjois-Suomessa I I 2q. En-
koisviljely, suuri karj am iiiirii tai
viljelmiillii harjoitettu muu yri-

topiiivien perusteella. Se on
263,12 mk/piiivii tai poro.
Edellii mainitut MYEL-tyOtu-
lon mziiirtidmiseen liittyvat
siitinncikset ovat maatalousyrit-
tiijien el2ikelaissa. Lakiin tulee
muutos 1.7.1990 alkaen. Uuden
lain mukaisia siiiinntiksi6 sovel-
letaan vahvistettaessa tai tarkis-
tettaessa MYEltydtuloja lain
voimaantulon jiilkeen.
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Eltike mk/kk
eliikkeen perus-
teena oleva
tydtulo
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Tulevan ajan tytitulo
YEL:ssa tulevan ajan tyiitulo
lasketaan koko yrittijttoimin-
nan keskimiiiiriiisestii tytitulos-
ta. Tulevan ajan eliike lasketaan
jaksotetussa YEl-vakuutuk-
sessa viimeisen jakson tydtulos-
ta, mikiili se on ollut voimassa
l. l. 1989 jiilkeen viihintiiiin nel-jI vuotta ennen tydkyvyttd-
miiksi tuloa.
MYEL:ssa tulevan ajan tytitulo
lasketaan erikseen tytikyvyttci-
myyden alkamista velitttimiisti
edeltdneen neljiin vuoden tyci-
tulojen keskimiiiiriine. Tata nel-
jiin vuoden aikaa pidennetiiIn
niin monella vuodella, kuin
maatalousyrittiijin ikti tyoky-
vyttomyyden alkaessa ylittiiii 52
luoden iiin, kuitenkin enint66n
kahdeksaan Yuoteen.

Lapsikorotus
Lapsikorotus liitetii5n YEL- ja
MYEl-vanhuus-, tycikyvyttti-
myys- ja tyOtttimyyseliikkee-
seen. Sen suuruus riippuu elSk-
keensaaj an syntymivuodesta.

Viihimmiiisellke
Ennen 1.5.1930 syntyneen
YEL:n piiriin kuuluvan yrittii-
jiin eliikeprosentti on viihintiiAn
38 % eliikkeen perusteena ole-
vasta tydtulosta vuotuisen tyci-
tulon 150 355,33 markan miiS-
r56n saakka ja sen ylittav:ilta
osalta 1,5 /6jokaiselta eliikkee-
seen oikeuttavaan aikaan sisZil-
tyviiltA vuodelta, jos eliiketa-
pahtuma on sattunut 1.1.1983
tai sen jiilkeen. Lisiiksi edellyte-
t66n, ettd eliikkeeseen oikeuttaa
koko aika 1.1.1970 alkaen 65
vuoden iiin tiiyttiimiseen saak-
ka. Jos aika jii6 lyhyemmdksi,
el6ke on vastaavasti pienempi.
MYEL:ssii ei ole tytitulolle ase-
tettu rajaa, edellE oleva siiiinncis
on muutoin voimassa.

TAzuA
HARKONEN, r',rz

Eliiketurvakeskuksen
vakuutus t e knisen os cts t on

matemaotikko

Tydtulo 20000 mk/v
indeksiin l48l

20000,00, # *,
ja vastaavasti indeksillti

30000,00 , ff *tu

20000,00 v

1.1.

on ellike?

sekii

15.5.1931. YEL:n alaisena
alkaen.

1.1.
l.l.l

Yrittaja tulee

v 150 355,33

korjattuna

l2J972ia
1.t2.1984.

r9m
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120000,00 , -lft$ mk/v = 163 345,5e mk/v

Tydtulojaksot ovat edellii:
1.1.70-31.12.72 1080 pv
tJ.73-31.12.W 43S pv
l.l.S5-11.04.90 l$l pv

Tulevan ajan eliikepalkka lasketaan yrittfljiitoiminnan keskimEii-
riiisestil painotetusta keskiarvosta seuraavasti:

Pohjois-Suomessa sijaitsevalla viljelmflllii on pekoa 20 hehtaaria
ja ztO hehtaaria metsaiA. Mitk6 ovat isiinniin jaemf,nnin tyOtulot,
kun he jakavat tilan ty6tulot keskenliin tasan?

1080' 150355.33 + $2Ax 162 153,28 + l90l' 163345.59 mklv
1080+4320+ 1901

= 1ffi718,52 mk/v = 13393,21mk/kk.

Yritt{ie tayttlii 65 vuotta 15.5.1996. Eliikkeeseen oikeuttava aika
on 1.1.70-15.5.1996 eli 316 kk.
Eliikeprosentti on

t<
316 " i* /6= 39,5 /6.t2
Eliike on siten
0,395 , 13393,21mk/kk = 5290,32 mk/kk.

Esimerkki MY$t:tytitulon Isskemisesta

Lxketaan ensin MYELhehtaarit:

?fi]lra+ I
20 ' 40 ha = 22ha.

Tilan tyotulo on
12 " 4 134,7'l mk = 49 617,U r*
l0 ' I 691,50 mk = 16915.00 mk

yht. 66 532, 24 mk

Isiinndn ja em6nniin tydtulot ovat siten 33 266,12 n*l v.



YEL:N lA MYEL:N RAH0ITUKSESTA
EilNEil IA HNITULEVAISUUDESSA

so-
t8-

rahoite-

Etuuksien tavoitetaso on eriiin
poikkeuksin sama kuin tydnte-
kijtiin eliikelaissa. Eliikkeet
miiiiriiytyvit kuitenkin eri ta-
voin. Yrittiijien eliikkeet laske-
taan yrittiijiille vahvistettujen
tydtulojen painotetun keskiar-
von pohjalta.

Yrittajien eliikevakuutusmak-
sun taso miiiiriittiin TEL:n vii-
himmiiisehtojen mukaisesta
maksusta riippuvaiseksi kuiten-
kin niin, ettii se pienilli tyOtu-
loilla olisi selviisti alle TEL:n
keskimiiiiriin. Jo lakia s66dett6-
essE oli ennalta niihtiivissii, mitd
tuleman piti: ntiin kerttyt varat
eiviit ajan mittaan riittaisi. Juu-
ri tiista syyst6 valtio joutui tule-
maan kummankin jirjestelmiin
takuumieheksi: mikiili maksut
ja rahastojen tuotto eivat riite,
suorittaa valtio puuttuvan
osan.

Vuonna 1970 yrittajiaja maata-
lousyrittiiji6 oli puoli miljoonaa
ja lakisiiiteisen ansioel6ketur-
van puuttuminen heiltii oli sen-
tasoinen sosiaalinen ongelma,
etta se tuli korjata vaikka osit-
tain yhteisin varoin.

Maksun taso
Sosiaali- ja terveysministeriri
vahvistaa vuosittain TEL:n vii-
himmtiisehtojen mukaisen kes-

kimiiiiriiisen vakuutusmaksun
MYEL:n perusprosentiksi ja
YEL:n maksuprosentiksi. MY-
El-vakuutusmaksu on tiettyyn
ty6tuloon asti 40 7p peruspro-
sentista ja ylittavalta tycitulon
osalta perusprosentin suurui-
nen. YEl-vakuutusmaksu on
tiettyyn tyOtuloon asti 4A 7o
maksuprosentista, ja eriiiistii
suuremmasta tycitulosta alkaen
maksuprosentin suuruinen ja
tillii viililli se kasvaa lineaari-
sesti ko. 40 Vo:sta 100 %o:in
(maksuprosentista). Tiimii alen-
nus tuli voimaan v.1972yitta-jien eltikelakiin. MYEL:ssa
alennus olijo alun alkaen. Niiin
miitiritelty MYEL-maksu ei
missiiiin tuloluokassa nouse
TEL:n tasolle ja YEl-maksu-
kin vain ylimmissii.

tii6n TEl-maksun suuruinen,
ellei korkeampikin. Tiiss6 kom-
promissi tehtiin, koska ei tuntu-
nut kohtuulliselta vanhemman
ikiirakenteen hintaa siilyttiiii
nuoremman yritt6jlpolven
maksettavaksi.
Vuosina 1978 ja 1979 TEL:I
vakuutusmaksua oli suhdanne-
poliittisista syistd alennettu ja
syntynyt vastuuvaj aus kuoletet-
tiin myiihemmin. Yllti olevilla
maksuilla ei YEL- ja MYEL-
jirjestelmiin rahastoa synny sa-
massa mielessii kuin TEL:iin, ja
niinpii vuosina 1978-1979
YEL- ja MYEL-maksu miiirlit-
tiin, ikiiSnkuin TEL:n maksua
ei olisikaan alennettu. Taulu-
kosta voi todeta, ettii MYEL-
maksu jiiii aina alle puoleen
TEL-maksusta.

Taulukkoon on kirjattu mennyt
kehitys 20 vuoden ajalta etu-
pStiss6 viihimmiiisturvan osal-
ta. Yrittiijien olisi mahdollista
kustantaa itselleen vlhimmiiis-
ehtoja parempikin elEketurva,
mutta vain harvat ovat sitii
keyttaneet.
Toteutuneeseen kehitykseen
johtaneet syytkin tunnetaan:
MYEl-ty<itulo, josta vakuu-
tusmaksu maksetaan, miiiiriy-
tyy tilan pinta-alan perusteella
hyvin kaavamaisesti ja alakant-
tiin. Samanaikaisesti MYEL-
vakuutettujen miiiirii on alen-
tunut vuosien 1970-1989 v2i-
me 400000:sta runsaaseen
180 000:een: Nykyisin MYEL:n
eliikkeensaajia on enemmdn
kuin vakuutettuja. Muut yrittii-
j6t saattoivat kyll6 vapaammin
vahvistuttaa tydtulonsa, mutta
1970-luvun alussa kiivi niin, et-
tii nuoremmat yrittAjat vahvis-
tivat tytitulonsa selviisti alem-
maksi kuin muut keskim66rin.
Vakuutettujen yrittiijien luku-
miiirE oli aluksi n. 108 000,
laski vtililld 95 000:een ja on
taas noussut liihes 160000:een.

Lisiiksi vakuutettujen ikiira-
kenne kummassakin jfiestel-
miissii oli selviisti vlnhempi
kuin tyOntekijOillii. Yhdess6 nii-
mii syyt aiheuttivat 1970-luvul-
la elikkeensaajien (erityisesti
tyOkyvyttOmien) m56rdn nope-
an kasvun. Sen mytitii mytis
eliikemeno ylitti maksutulon
mytis YEL-jfi estelmiissI.

Taulukosta 2. on myds epdsuo-
rasti piiiiteltiivissii, ettS saman-
tasoista eliiketurvaa, kuin yrit-
ttjien lakisiiiiteinen, ei olisi va-
pailta vakuutusmarkkinoilta ol-
lut ostettavissa samaan hintaan.

Valtion osuus
Maatalousyrittiijien eliikkeiden
kustannuksiin valtio on osallis-
tunut alusta alkaen. Muiden
yrittajien osalta valtion takuu-
miehen osa vaihtui maksajan
rooliksi ensi kerran vuonna
1979.

TauIuKKo 1. YRITTAJIEN KES KI MAAnAIsrr
VAKUUTUSMAKS U PROSENTIT SEKA TEL:N
KESKIMAARAINEN MAKSUPROSENTTI I97O- I989

L YEL

t97t

198

I

t975
19'.t6

46

I{eskimiiiiriiinen TEL-maksu vuonna 1990 tulee olemaan 16,9 Vo.

Yrittajakunta on ja oli erityises- Menot ja tulot
ti vuonna 1970 keski-iiiltS2in Taulukkoon 2. on koottu tiedot,
TEl-ty6ntekij0ittivanhempija minkiilaisia markkamiiliriii
pelktistiitn vakuutusmatemaat- yrittejeelekej iirjestelmdt edus-
tisin perustein maksun ainakin tavat. Luvut ovat kunkin vuo-
aluksi olisi pitiinyt olla vdhin- den nimellisessii rahassa.

VUOSI MYEL
5,15
5,65
6,1
614
6,9
7,9
9,9

t2
l0
ll,7
13,3
13,3
12,4
I l,l
I l,l
I1,5
12,2
l3
l3,g
14,9

5
5,6
5,6
5,8
6,4
7,2
9

10,8
10,8
10,8
I1,6
I I,6
I 1,3
e9
9,6

10
I 1,1
11,7
t2
l3,l

2,3
2,6
207
3,1
3,4
3,2
4
4,9
4,9
4r9
5,3
5,3<,
4,5
4,4
4,6
5,I
5,5
5,8
6,3



VU
Eliikkeet

1970
t97t
t972
t9'13

1982
1983
r984
1985

t9'16
1977

1986
t987

870,6
1003,4
1158,7
1344,2
1525,4
tTlt

62,3

4,0
'747 5

2t
299,5
352,2
424.,7

40,8
44,7
53,5
58,3

243,1
229,5
265,6
30

86,6
fi't,t
34,8
41,0
59,7
76,1
91,2
85,5

,3
,2

I
I
I
I
I
I

TAUIUKKO 2. YRITTAJIEN ELAKKEET JA VAKUUTUS-
MAKSUT MTLJ.MK/VUOSI

TauIuKKo 3. Y R ITTAJA PIA T ETA RJESTELMIEN
VALTIONOSUUDET MILJ. M K

*) Ennakkotieto tai arvio

YEL:n valtionosuus on pienen-
tynyt vuodesta 1986liihtien. Se
johtuu, paitsi siita, ettti TEL:n
maksutaso on noussut, myOs
siita, ettii yritt6jien lukumii6ri
on kasvanut, ikiirakenne nuo-
rentunutja he ovat vahvistutta-
neet tyOtulonsa realistisemmin
kuin ennen. Maatalousyrittii-
jien m66rt sen sijaan on viihen-
tynyt. Vaikka ik6rakenne heillii-
kin on nuorentunut (mm. LU-
EL:n ja SPVEL:n ansiosta) se-
kii tilakoko kasvanut, on MY-
EL:n valtionosuus vain tasai-
sesti kasvanut.

Tuleva kehitys
1990-luvulla
Yrittiijaelakkeiden etuuksia on
parannettu ja muutettu samaan
tahtiin kuin muidenkin tyrielik-
keiden. Nlin tehdiiiin kai vasta-
kin. Eliikkeiden nykyistii rahoi-
tustapaa on vaikea muuttaa il-
man, ettd jotakuta osapuolta
syytetteisiin sopimuksen rikko-
misesta. Niinpii se, mita on en-
nustettu, on tehty olettaen, ettii
jiirjestelmii siiilyy nykyisen kal-
taisena sekzi eduiltaan ettii ra-
hoitustavaltaan.
Vakuutettujen maatalousyrittii-
jien m66rt laskee edelleen ja
Yuonna 2000 heita on arviolta
hiukan alle 130 000. 1990-luvul-
la MYEl-eliikkeiden miiiirii
aluksi kasvaa, mutta vuosikym-

menen lopulla kiiiintyy jo las-
kuun.

Tzimiin vuoden heiniikuusta
liihtien MYEl-tytltuloa ei eniiii
vahvisteta yht6 kaavamaisesti
kuin aikaisemmin, vaan viljeli-
jtiiden on tietyissii rajoissa mah-
dollista harkiten vahvistuttaa
tyOtulonsa. Tiimdn on arvioitu
jonkin verran nostavan tydtu-
loa. Toisaalta vuonna 1995
eliikkeet ylittAvat ns. v6him-
mdistason, miki puolestaan on
omiaan nostamaan el6keme-
noa. Kaiken edellii sanotun pe-
rusteella ei maatalousyrittajien
eliikemenon, maksutulon sekii
valtionosuuden kehityksessii
niiytii suuria muutoksia olevan
odotettavissa kuluvalla vuosi-
kymmenellii. Jos MYEL:n
maksutulo kehittyy ennakoi-
dulla tavalla, saattaa valtion
suhteellinen osuus el[kkeistii
hieman laskea.

Muiden yrittejien, siis YEL-va-
kuutettujen, lukumiiiiriin en-
nustaminen on ep6kiitollista
puuhaa. Kymmenen vuoden ta-
kaisen ns. STAT-raportin arvio
heidiin tulevasta miiiiriistiiiin oli
liian alhainen. Vuonna 1984
mietintOnsii jattanyt yrittajien
sosiaaliturvatoimikunta arveli
yrittajiA vuonna 1988 olevan
135000, kun heitii todellisuu-
dessa olikin yli 157000. Verra-
ten pitkiitin 1980-lurulla jatku-

*) Ennakkotieto tai arvio

nut noususuhdanne on ilmei-
sestikin lisiinnyt yritteliiiisyyttii.
Miten kehitys jatkuu, on l6hin-
nii arvattavissa.

Kuluvasta vuodesta voidaan il-
meisesti sanoa, ette YEL:n
maksutulo ylittaakin elikeme-
non. Tiimii johtuu etupiiissii
keskim6iiriiisen TEL-maksun
tavallista jyrkemmesta nousus-
ta, mik[ yhdessii TEl-indeksin
kanssa korottaa YEl-maksuja
periiti yli 2l prosenttia. Valtio
siis saattaa tzinii vuonna piiiistii
maksumiehen osastaan j a YEL-
laitoksille muodostunee jonkin-
kokoinen rahasto.

Tulevasta kehityksestii on luo-
tettavimmin ennustettavissa
eliikemeno: se kasvaa tasaisesti
ja varmasti.
Jos valtio tiinzl vuonna valttyy-
kin maksajan osastaan, ei ole
sanottu, kiiykti niiln vielii vii-
den, puhumattakaan kymme-
nen vuoden peiiste. Eliikkeiden
takaajan rooli valtiolla kyll6
siilyy.

REI]O LAATUNEN, FK
Ekiketurvakeskuksen
suunnitteluosaston

tutkija

YEL

1972

r98l
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

1973
1974
1975
1976
1977

131,3
149,4
167,0
133,0
235,0
281,6
303,4
308,9
284,2
223,4
t4
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Yri
Eltikkeet I

.raJar
Vak. maksut

3,2
18,6
39,4
61,3
88,3

130,3
t9'7,0
278,2
329,2
391,2
456,8
536,6
637,6
729,7
827,4
933,6

1067,7
1197,6
1320,8
t478.3

54,7
72,4
71,3
90,0
98,0

142,4
2A0,3
250,2
261,1
285,1
340,7
409,7
574,3
568,6
631,3
713,1
856,6

l0l1,3
I191,8
1446

VUOSI MYEL
0,6
6,5

17,a
3l,l
46,6
97,2

t43,9
198,0
243,7
305,4
3'.10,6
461,5
578,8
712,6
831,0
959,3

I I l6,l
1265,6
1423,1
1570



AM MATI LLISIIN OPPI LAITOKSIIN
SELKETIMH ELIIKETURVA

Ammatillisten oppilaitos-
ten henkiltisttin eliiketur-
va selkeytyi ja yksinker-
taistui vuoden alusta, kun

Aikaisemmin yksilyisen ammq-
tillisen oppilait oksen ty0ntekija
kuului eriiistii valtion varoista
suoritettavista eliikkeistii anne-
tun lain (VAL) piiriin, mikiili
oppilaitoksella oli oikeus saada
lakisii6teistii valtionapua hiinen
eliikekustannuksiinsa. Muussa
tapauksessa hlin kuului TEL:n
piiriin. Jos hiin teki VAL-ty<in
lisiiksi valtionavun ulkopuolelle
jiiiivtiii tycitti, hiinet oli silta osin
vakuutettava TEL:n mukaan.
Lakisiiiiteistii valtionapua saa-
via yksityisiii ammatillisia oppi-
laitoksia on ll3. Niiistl63 an-
taa ammatillista peruskoulu-
tusta ja niiden henkilOkunnan
miiiirii on n. 1650. Ammatillisiq
erikoisoppiloitoksio on 50 ja
niiden palveluksessa on noin
700 henkil<iii, joista 415 oli
VAL:n piirissii.
Ammatillisten oppilaitosten ra-
hoitusjiirjestelmiiii on muutet-
tu. Valtionapuun oikeuttavaa
palkkausta ei eniiii eritela
muun kuin opetushenkildstdn
palkkausmenojen osalta, vaan
se miiiriiytyy laitosryhmiin kes-
kimiiiiriiisten kustannusten pe-
rusteella. Valtiokonttorin ei
ndin ollen ole enii6 mahdollista
todeta, ketkd muusta kuin ope-
tushenkiltisttistii kuuluvat
VAL:n piiriin.
Lainmuutoksen j iilkeen yksityi-
sen ammatillista peruskoulu-
tusta antavan oppilaitoksen
henkilcist<in eliiketurva miiii-
rliytyy samojen siiiinncisten mu-
kaan kuin valtion palveluksessa
olevalla henkilOllii suoraan am-
matillisista oppilaitoksista an-
netun lain nojalla eikii eniiii
VAL:n perusteella. Uudistus ai-
heutti siis TEL-vakuutuksen
piiiittymisen niiiden oppilaitos-
ten henkikikunnan osalta
Ll.l990 lukien silta osin, kuin
ne kuuluivat TEL:n piiriin.
Ammatilliset erikoisoppilaitok-
set poikkeavat siinii miiiirin am-
matillista peruskoulutusta anta-

vista laitoksista, ettii niiden ko-
ko henkiltikunnan eliiketurvan
jtirjestiimistii valtion eliiketur-
vana ei katsottu mahdolliseksi
eikii tarkoituksenmukaiseksi.
Tiimin vuoksi niiiden oppilai-
tosten henkilcikunta siirrettiin
kokonaan TEL:n piiriin. Voi
maantulosiiiinn<iksen mukaan
henkikillii, jonka ty<isuhde tiil-
laiseen oppilaitokseen tai muu
valtion eliikelain piiriin kuuluva
palvelus jatkuu lain voimaan
tultua eldketapahtumaan saak-
ka, on kuitenkin palvelukses-
taan 31.12.1989 saakka oikeus
valtion lisiiturvan mukaiseen
eliikkeeseen.

Ammatilliset erikoisoppilaitok-
set ovat joko ammattioppilai
toksia, hotelli- ja ravintolaoppi-
laitoksia tai kauppaoppilaitok-
sia. Niissii annetaan piiiiasiassa
ammatillista lisiikoulutusta tai
oppilaitoksen ylliipitiijiin tai sen
jiisenyhteistin toiminnan har-
joittamiseksi tarvittavaa koulu-
tusta. Opetushenkilcistd on
usein palvelussuhteessa oppilai-
toksen taustayhteiso<in. Ope-
tustyd saattaa olla sivutoimista
tai jaksottaista. Joissakin ta-
pauksissa on ollut vaikea tode-
ta, onko henkilO oppilaitoksen
vai taustayhteisdn palvelukses-
sa ja mikti osuus palkasta on
opetuksesta ja mikii taustayh-
teisijssii tehdystii tycistii saatua
palkkaa.
Eduskunnassa on kiisiteltevene
myOs hallituksen esitys 166 I 89,
jossa ehdotetaan yksityisten am-
matillisten oppilaitosten opet-
tajankoulutusosastojen henki-
Itistdn eliiketurva jiirjestettii-
viiksi entiseen tapaan VAL:n
mukaisesti. Tarkoitus on kui-
tenkin, ettii tiimin henkildstdn
eldketurva tulee hallituksen esi-
tyksestii poiketen mtiiiriiyty-
m6?in samalla tavoin kuin yksi-
tyisten ammattioppilaitosten
muunkin henkiliikunnan eliike-
turva.

ROLF STORSJO, orr
Eliiketuryakeskuksen
lakiosaston lakimies
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ETAKETIETOPERH E KASVAA

hkiosaston kkimies

OUTI LEHMUS, orr
hovioik-au^sk.

Eliikenrvalczslatksm

Vuoden vllein on tiimtn lehden
palstoilla kerrottu kuulumisia
Eliiketurvakeskuksen tieto-
pankkirintamalta. Kaksi vuotta
sitten iloittiin siita, etta elekelai-
tokset peiisiviit ainakin j ossakin
miiiirin hy<idyntImiiiin niiita
ETK:n tietovarastoja. Vuoden
1989 helmikuussa julkistettiin
nimet ESOR (= soveltamis- ja
ratkaisuasioiden tietokanta) ja
EYLE (= yleiskirjetietokanta)
sekii ELAKETIETOPANK-
KI. Tuolloin tietokannat siiret-
tiin Valtion tietokonekeskuksen
(VTKK) MINTTU-jerjestel-
miin kautta kaikkien halukkait-
ten kaytettaviksi. Nyt on uuti-
sen aiheena iloinen perhetapah-
tuma: ELLA on Eldketietoper-
heen uusin jlisen.

Eliikelakitietokanta
ELLA
ELLA eli eliikelakitietokanta
julkistettiin joulukuun alussa
I989. ELLA:sta ltiytyy voimas-
sa oleva tytieliikelainsiiiid[nt<j
siinii laajuudessa kuin se on
ETK:n julkaisemassa Tyti-
eliikelait-teoksessa. Mukana on
sekii yksityisen ettii julkisen sek-
torin tydeliikelakeja ja asetuk-
sia, yksityisen puolen vakuutus-
ehtoja samoin kuin vakuutus-
teknisiii siiiinnriksiii. ELLA:a
piiivitetiiiin noin kerran kuu-
kaudessa:

Kaikki VTKK:n MINTTU-j ar-
jestelmiin kAyttejet piiiiseviit
automaattisesti katsomaan EL-
LA:a. Se on tiiysivaltaisena
tietokantana isoveljiensii
ESOR:in ja EYLE:n rinnalla,
jonon jatkona tulevat sitten
mm. FlNlEX-tietopankin eri
tietokannat.

Eliiketietopankin
kiiyttiijiit vuonna
1989
Eltiketietopankki
ETK:n ulkopuolellakin

otettiin
innos-

ESORiin tutustui luoden aika-
na ETK:n lisiiksi 129 asiakasta.
Kaikkiaan 434:lla eri kAyttaja-
tunnuksella kirjoittauduttiin
ESORin tietoihin. KAyttej etun-
nuksia on siis useita per asiakas.
ETK on varmastikin suurimpia
keyttAjaryhmiii, sill6 talossa on
ollut enemmiin tai vthemm[n
aktiivisessa kiiytdssii 170 kayt-
tljiitunnusta. EYLE:n vastaa-
vat luvut ovat noin puolta pie-
nemmat.
Tehdyistii komennoista ESO-
Rin osalta noin neljiinnes tuli
ETK:n ulkopuolisilta kiiyttiijil-
tii. Yleiskirjeitii etsineist[ noin
kolmannes oli muita kuin ETK-
laisia.

Keite name tietopankkikiiyttii-
jat sitten ovat? Odotetusti suu-
rimmat kiiyttiijiit ovat yksityi-
sen sektorin eliikelaitokset. EIii-
kejiirjestelmiin ulkopuolellakin
on ollut runsaasti kiinnostunei-
ta. Mukana on mm. useita ty6-
suojelupiirejii, valtion virastoja,
kirjastoja, eduskunta, oppilai-
toksia, pankkej a j a asianajotoi-
mistoja.

Uuden Yuosikymmenen
tuulia
I 990luku alkaa Eliiketietopan-
kin osalta siis melko vakaissa
merkeissii. ESORin ja EYLEn
kayttO niiyttiiii vakiintuneen
omalle tasolleen ja ELLA ottaa
ensi askeliaan v[hlin kerral-
laan, mutta varmasti edeten.
Tietopankkiperhe odottaa kui-
tenkin vielii tiiydennystii. EL-
LA:n pariksi on tiimiin vuoden
aikana tulossa ENTI, joka tulee
palvelemaan menneisyrydestd
kiinnostuneita.
ENTI:in keriitiiiin yksityisen
sektorin ptiiitycieliikelakien eli
TEL:n, LEL:n, YEL:n, MY-
EL:n ja TaEL:n historia. Ta-
voitteena on, ettii entisistii sdiin-
ndksistii kiinnostuneet l6ytavat
em. lakien pykiiliit ENTI:stii
sellaisina kuin ne ovat olleet

tuneesti vastaan. Esimerkiksi kautta aikojen.
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Ankaran sairauden jiilkeen
mutta silti odottamatta kuoli
kotonaan 24.12.1989 Eliiketur-
vakeskuksen lainopillinen joh-
taja, varatuomari Antti Suomi-
nen.

Antti Suominen enndtti toimia
lainopillisen linj an j ohtajana lii-
hes vuosikymmenen, Eliiketur-
vakeskuksen palveluksessa
kaikkiaan kuusitoista ja puoli
Yuotta.

Niiihin vuosiin sisiiltyy lukuisia
tyoelAkejarjestelmiin sekii tun-
tuvia teknisie etta laadullisia
uudistuksia, tycieliikkeiden ta-
sokorotuksesta joustaviin elii-
keikiin. Antti Suominen oli
muutoksia rakennettaessa kiiy-
tetty asiantuntija, useiden val-
tionkomiteoiden j a tyciryhmien
jiisen. Kun samana aikana suo-
malaisen tulopolitiikan dyna-
miikka ja eduskunnan ja ty6-
markkinakeskusjiirjestdjen sii-
nii omaksumat roolit kokivat
muutoksia, Antti Suomisen asi-
antuntemusta ta.rvittiin mytis
poliittisella kenttill6. Eduskun-
nan sosiaalivaliokunta, eri tyri-
markkinaorganisaatiot, sosiali-
demokraattinen puolue ja sen
eduskuntaryhmti kuulivat hiin-

ANTTI SUOMINEN KUOLLUT

tii asiantuntijanaan. Erityisesti
vakuutetun oikeusturvaan liit-
tyvat kysymykset, muun muas-
sa muutoksenhakuteiden yh-
denmukaistaminen ja yksinker-
taistaminen, olivat hiinen voi-
makkaan harrastuksensa koh-
teina.

Antti Suominen oli kiiytetty
luennoitsija ja ahkera kirjoitta-
ja. Htin vastasi eliikekysymyk-
siin sekii Tydeliike-lehdessii ettii
muilla palstoilla ja Yleisradion
Sosiaalisessa kirjelaatikossa.
Esimiehenii hiin oli demokraat-
tinen ja neuvotteluun valmis.
Sekii tyritoverit etta asiakkaat
olivat hiinelle tasaveroisia kes-
kustelukumppaneita.
Antti Suominen oli uuras tyci-
mies ja samalla perhekeskeinen
ihminen. Perheen parissa, pi-
han tai m<ikin kunnostuksessa
sekd karavaanimatkoilla ja ur-
heilukentiin katsomossa hiin
viihtyi parhaiten ja pelasi mie-
lelliiiin tennistii j a pOytiitennistii
itsekin.

Antti Suominen syntyi Helsin-
gsssa 3.2.1942, tuli ylioppilaaksi
Kallion yhteiskoulusta 1961,
valmistui oikeustieteen kandi-
daatiksi Helsingin yliopistosta
1966 ja sai varatuomarin arvon
1972. Ekonomin tutkinnon hiin
suoritti Helsingin kauppakor-
keakoulussa 1971. Hiin toimi
Kansa-yhti<iissii eri tehtavissa
vuodesta I 966, puolustusminis-
terin poliittisena sihteerind
vuonna 1972, tuli Eliiketurva-
keskuksen toimistopiiiillikdksi
1973, toimi sosiaali- ja terveys-
ministerin poliittisena sihteeri-
na 1973-75, valittiin Eliiketur-
vakeskuksen osastopiiiillikdksi
197 4 jalainopilliseksi j ohtaj aksi
1980. Lisiiksi hiin toimi kansan-
eliike- ja sairausvakuutusasiain
tarkastuslautakunnan j iisenenii
vuodesta 1984, Eliiketurvakes-
kuksen tydkprytttimyysasiain
neuvottelukunnan varapuheen-
j ohtaj ana j a luottovakuutustoi-
minnan johtokunnan jiisenenii
vuodesta 1980 ja LEL Tytielii-
kekassan hallituksen varapu-
heenjohtajana vuodesta 1980.
Sotilasarvoltaan on oli luut-
nantti, ja Suomen Leijonan Ri-
tarikunnan I luokan ritarimerk-
ki hiinelle mydnnettiin 1986.
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NIMITYKSIA
ELAKE-
TURVAKESKUS
Eliketurvakeskuksen lainopil-
liseksi johtajaksi ja samalla toi-
seksi varatoimitusj ohtajaksi on
nimitetty varatuomari, oikeust.
lis. Seppo Pietiliiinen. Hiin siir-
tyi Eliketurvakeskukseen huh-
tikuun alussa Maatalousyrittii-
jien eliikelaitoksen varatoimi-
tusjohtajan paikalta. Hiin seu-
raa Eliiketurvakeskuksen lain-
opillisen johtajan tehtdviissii
joulukuussa edesmennyttii Ant-
ti Suomista.
Seppo Pietiliiinen on syntynyt
vuonna 1937, tullut ylioppi-
laaksi Tampereen klassillisesta
lyseosta 1956, valmistunut lain-
opin kandidaatiksi 196l ja oi-
keustieteen lisensiaatiksi 1966.
Varatuomarin arvon hiin sai
vuonna 1963.

Hiin on aikaisemmin toiminut
Eliiketurvakeskuksen lakimie-
heni vuosina 1963-67 . Vuodes-
ta 1966 htin oli my6s Tampe-
reen yliopiston vakuutusoikeu-

oa

den, erityisesti sosiaalivakuu-
tusoikeuden yliopettajana. Sa-
malla hiin toimi Tampereen tek-
nillisen korkeakoulun erikois-
opettajana ja Tampereen yli-
opiston julkisoikeuden apulais-
professorin viran avustajana.
Tarkastuslautakunnan jiisen
h6n on vuodesta 1989.

Maatalousyrittiijien eliikelai-
toksen johtajaksi Seppo Pieti
liiinen valittiin laitosta perustet-
taessa Yuonna 1969. Eliikelai-
toksen varatoimitusjohtajaksi
hiinet nimitettiin vuonna 1977.

Varatoimitusj ohtaja Pietiliiisen
tehtevakentteen Eliiketurva-
keskuksessa kuuluvat lainopil-
liseen linjaan ja Eliikelautakun-
nan valmistelutoimistoon liitty-
viit asiat.

Oik.kand. Rolf Storsjti on nimi-
tetty lakimieheksi Eldketurva-
keskuksen lakiosastolle l.l.
1990 alkaen. Hiin on viimeksi
toiminut siellE eliikeneuvojana.
Talon palvelukseen hiin on tul-
lut vuonna 1982.

Seppo Pietiltiinen Rolf Storsji)

BLAKE.VARMA
JA NOVA
Keskiniiinen vakuutusyhtici
Eliike-Varma ja Henkivakuu-
tusosakeyhtid Nova ovat yhdis-
tineet asiakaspalvelu- ja mark-
kinointiorganisaatioitaan. Uusi
organisaatio tuli voimaan tti-
miin vuoden alusta, ja se kuu-
Iuu Eliike-Varman varatoimi-
tusjohtajan ja Novan toimitus-
johtajan Ralf Lehtosen alaisuu-
teen.

Uuden kenttiiyksikon yhteys-
johtajaksi ja Eliike-Varman
apulaisjohtajaksi on nimitetty
osastonjohtaja Eero Kanerva.
Uuden suurasiakasyksikdn joh-
tajana toimii toistaiseksi oman
toimensa ohella johtaja Tapani
Koski.
Samalla muodostettiin erillinen
yhteiskuntasuhteista ja tiedo-
tustoiminnasta vastaava yksik-
kti, jota johtaa suoraan toimi-
tusj ohtajan alaisena johtaja Ta-
pani Koski. Yhtitin tiedotusjoh-
tajaksi tiihiin yksikk<idn on ni-
mitetty tiedotuspiiiillikkii Heik-
ki Malin.

kro Kanerva Tapani Koski Heikki Malin
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NIMITYKSIA
MAATATOUSYRITTAJIEN ELAKELAITOS

Kansanedustaja Tapani Mt rtti-
nen on nimitetty Maatalous-
yrittiijien eliikelaitoksen tapa-
turmavakuutusjohtajaksi ja
johtoryhmiin jiiseneksi. Tapa-
turmavakuutusjohtajan tehtii-
viinii on vastata tapaturmaosas-
ton toimialaan kuuluvista asi-
oista sekd valvoa tiimiin osas-
ton toimintaa.
Osastopiiillikk<i Teuvo Siito-
nen on nimitetty tapaturma-
osastosta vastaavaksi apulais-
johtajaksi. Hiin vastaa my<is
MATA-jerjestelmiin teknisestd
kehittamisesta.

Vanhempi lakimies Piiivi Huo-
tari on nimitetty johtavaksi la-
kimieheksi.
Nimitykset astuivat voimaan
1.4.

SUKUPOLVENVAIHDOS
SOSIAALITURVAN
KESKUSLIITOSSA

Sosiaaliturvan Keskusliiton toi-
minnanjohtajaksi valitsi liiton
hallitus liiton aiemman apulais-
johtajan VTK trif R6nnbergin
12.9.1989. Hiin seurasi VTK
Markku Ruohosta, joka oli siir-
tynyt Invalidiliiton kehitysjoh-
tajaksi. kif Rtinnberg on tullut
liiton palvelukseen \uonna
1976.

Avoimeksi tulleeseen apulais-
johtajan toimeen liiton hallitus
valitsi 16.11.1989 liiton koulu-
tussihteerin YK Marita Vanne-
maan. Hiin on tullut liiton pal- RISTO KAUSTO JATKAAvelukseen vuonna le86' t-irr*N HALLITUKSEN

PUHEENJOHTAJANA

Tydeliikelaitosten Liiton, TE-
LA:n hallituksen puheenjohta-
jaksi vuodelle 1990 on valittu
Eliike-Sammon toimitusj ohtaj a
Risto Kausto. H iin j atkaa tehtii-
viissiiiin toista kautta.
Ty<ieliikelaitosten Liiton jiise-
niii ovat kaikki TEL- ja YEL-
vakuutustoimintaa harj oittavat
vakuutusyhti6t, TEl-elakekas-
sat ja -siiiiticit sekii Maatalous-
yrittiij ien eliikelaitos, Merimies-
eltkekassa, LEL Tycieliikekas-
sa, Esiintyvien taiteilij oiden ele-
kekassa, Kuntien eliikevakuu-
tus ja valtiokonttori

Tapani Mdrttinen Tbuvo Siitonen Piiivi Huotari
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I MUUTOKSENHAKUELINTEN
,PAATOKSIA

VAKo:N PAAToS

KALASTAJAN
rv0suron
Vako:n ptiiittis n:o 046j7 18813044
Postitettu 12.12.1989

TAUSTA
Pitkiiiin oli epiisehyl,ttA siite,
milloin troolikalastaja, joka ei
omista osaakaan aluksesta, on
tydsuhteessa aluksen omista-
jaan ja milloin hiin tyciskentelee
itsenlisenti yrittiij iinii.
Sittemmin VAKO katsoi pee-
tdksissiiiin n:o 2803177 11394 ja
18361 841 1271, etta tiillainen,
ns. osakalastaja oli vakuutetta-
va TEL:n mukaan. Niiissii ta-
pauksissa kalastaja ei omista-
nut osaakaan aluksesta eikii ot-
tanut osaa aluksen juokseviin
laite- ja pyydyskustannuksiin.
Korvauksena tyiistii kalastaja
sai prosenttiosuuden saalista.
Kuitenkin VAKO:n piiiit<iksistl
huolimatta klytiinncissii on il-
mennyt epiivarmuutta k.o. ka-
lastajien vakuuttamisessa.
Esillii olleessa tapauksessa vii-
tattiin muun ohessa kalatalou-
den asiantuntij oiden kiisityksiin
tycin luonteesta, osapuolten ni-
menomaiseen sopimukseen sii-
tri, ettii sopijapuolet ovat velvol-
lisia tekemdiin itselleen eliike-
y.m. sosiaalivakuutukset, sekii
verotuskaytentcj<in.

Verotuksessa KHO on piiiittik-
sessdiin T4583 (3.11.1983) kat-
sonut, etta osakalastaja, joka
sai osuuden saaliistaja otti vas-
taavassa mii.iirin osaa kalastuk-
sen kiiytt6kustannuksiin, har-joitti ammattitoimintaa, eika
hiinelle tulleesta osuudesta ollut
toimitettava ennakonpidiitystii
eikii suoritettava sen perusteella
ty6nantajan sosiaaliturvamak-
sua.

VAKO:n nyt ratkaisemassa ta-
pauksessa osakalastaja oli
tytinantajan selvityksen mu-
kaan ottanut osaa kalastuksen
keytt0kustannuksiin fiAe- ja
sy0ttikustannukset) ja lisiiksi

kiiyttiinyt aluksella kalastaes-
saan ty6nantajan hiinelle myy-
miii verkkoja.

RATKAISU
Ensi vaiheessa otsikkotapauk-
sen ratkaisi Eliiketurvakeskus
(ETK). Se katsoi osakalastajan
olleen TEL:n piiriin kuuluvassa
tydsuhteessa aluksen omista-jiin. ETK viittasi perusteluis-
saan VAKO:n edellii mainittui-
hin pdntdksiin ja niistii ilmen-
neisiin tytiehtoihin. Eliikelauta-
kunta katsoi, ettei osakalastaja
ollut tycisuhteessa. Lopuksi
VAKO kumosi eliikelautakun-
nan piiiitdksen ja jiitti asian
ETK:n antaman piiiitdksen va-
raan (liiinestysratkaisu).
VAKO:n perustelut: Osakalas-
taja oli aluksella toimiessaan
ollut kalastusyhtymiin (aluksen
omistaja) johdon ja valvonnan
alainen ja siten tydsuhteessa
mainittuun kalastusyhtymiiiin.
VAKO on antanut vastaavan-
laisen piiiitdksen my6s 6.4.89
(67591871998). Nain ollen VA-
KO:n kantaa osakalastajan va-
kuuttamisasiassa voidaan piteiii
vakiintuneena.

ELAKELAUTAKUNNAN
PAATOS

TELTYO.
SI]HTEEN
vrimnnwils-
KESTOAIKA
Eltikelautakunnan piiiitds n:o
t086 I 89
Postilettu 4.1.1990. Piiiittis ei ole
lainvoimainen.

RATKAISUPYYNTO
Eliikelaitos pyysi ETK:n ratkai-
sua siitii, onko A:han sovelletta-
va TEL:a, kun hiin oli ollut T:n
palveluksessa tyiiss6 31. 12.87-
29. 1.88 eli alle kuukauden pitui-
sen ajan.

Saadun selvityksen mukaan
A:lle oli palkkaturvalain perus-
teella maksettu tydsopimuksen
irtisanomisajalta kahden kuu-
kauden palkka. Eliikelaitos to-
tesi, ettii yleensii on katsottu,
etti irtisanomisajan palkka ja
vastaavasti irtisanomisaika ote-
taan huomioon TEl-tydsuh-
teen kestoa mliriittiiessd. Tiil-
ldin tavallisesti myds itse ty<in-
teko on kestiinyt yli kuukauden.
Sen sijaan eliikelaitoksen mie-
lestii irtisahomisaikaa ei tulisi
ottaa huomioon silloin, kun to-
siasiallinen tydskentely on kes-
tiinyt alle kuukauden.
A. oli kertonut hoitaneensa T:n
baaria yhdessii tydtoverinsa
kanssa koko kuukauden ilman
vapaapiiiviii. Irtisanomista ei
ollut tapahtunut eikii palkkaa
maksettu, vaan baari oli suljet-
tu ylliittiien.
Liiiinin tyOvoimapiirin toimisto
vahvisti palkkaturvapiiSt<ikses-
siiein muun muassa, ettii A:lle
on maksettava irtisanomisajan
palkka kahdelta kuukaudelta.

RATKAISU
ETK oli sita mielta, etti A:han
on sovellettava TEL:a 31.12.
1987 -29.3.1988. Tyiioikeudelli-
sesti tydsuhde alkaa tydnteki-
jiin ryhtyessii ty<ihtin ja jatkuu

siihen saakka, kunnes tycisuhde
sopimisen, irtisanomisen tai
purkamisen johdosta lakkaa.
Ty6suhde siis jatkuu irtisano-
misajan. TEL 2 $:ssii on sitten
saadetty erityisistii TEL-tyti-
suhteen piiiittymisajankohdis-
ta, kuten siite, etta TEL-ty6-
suhde p:iattly sinii piiiviinii, jol-
ta sen perusteella viimeksi mak-
settiin palkkaa ennen tydsuh-
teen katkeamista.
Jos ty<intekijii on sopimuksen
mukaisesti ollut tyiinantajan
kiiytetttivissii, mutta hiin ei ole
saanut tehdii tytitii tydnantajas-
ta riippuvasta syystii, on tyiin-
antaja tycisopimuslain mukaan
velvollinen maksamaan palkan.
Vastaavasti palkka on makset-
tava irtisanomisajalta siitd riip-
pumatta, keytteako tyonantaja
ty<intekijiin tydpanosta irtisa-
nomisaikana vai ei A:lle on
suoritettu palkkaturvana irtisa-
nomisajan palkka, jonka mak-
samiseen tytinantajan on siis
katsottu olleen velvollinen.
Elikelaitos valitti eldkelauta-
kuntaan ja esitti muun muassa,
ettii ETK:n perustelut johtavat
kiiytiinnOssd siihen, ettii tyOnte-
kijiillii on oikeus TEl+l6ketur-
vaan irtisanomistapauksissa j o-
pa vain plilviin kestlineen tyds-
kentelyn perusteella. Yhdessii
irtisanomisajan kanssa tyOsuh-
de voi tulla TEl-vakuutetta-
vaksi tiillaisen lyhyenkin tycin-
teon perusteella enimmilliiiin
puolen vuoden ajalta.

Eliikelautakunta hylkiisi vali-
tuksen ETK:n pEttdksestii il-
menevin perustein. Ratkaisu oli
.iiiinestysptiit6s. Piiiit6s ei ole
lainvoimainen, koska eliikelai-
tos on valittanut siitii VAKO:on.

PENTTI
KOIVISTOINEN, rzr

Eliiketurvakeskuksen
lakios ast on piirillikkc)
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KVTEL:N MUUTOS
LAKI kunnallisten viranhalti-
jain ja tytintekijiiin eliikelain l2
a $:n muuttamisesta (8.9.1989/
80s).

Muutos on osa virkarikoslain-
sdiidiinnrin kokonaisuudistusta.
Uudessa, l. l. 1990 voimaan tule-
vassa rikoslain 40 luvun 5 $:ssii
on salassapitorikosten rangais-
tuss66nnds, joka koskee mm.
kunnallisia viranhaltij oita, luot-
tamushenkilriitn j a tyOntekij tii-
tii. Tiimiin muutoksen johdosta
tarpeettomaksi jiiiinyt kunnal-
listen viranhaltijain ja tydnteki-jiiin eliikelain l2 a $:n2 momentti muutettiin viit-
taukseksi rikoslain 40. luvun
5 $:iiiin.
Laki tuli voimaan 1.1.1990.

ETK:n yleiskirje A 27189

PALKKA.
INDEKSILUKU
VUONNA 1990
So.siaali- ja terveysministericin
PAATOS tydntekijtiin eliike-
asetuksen 9 $:ssti tarkoitetun
palkkaindeksiluvun vahvista-
misesta (25.10.1989 I 942).

Piiiitciksen mukaan tydnteki-
jiiin eliikeasetuksen 9 $:ssii tar-
koitettu palkkaindeksiluku
\.uonna 1990 on 1481.

ETK:n yleiskirje A 26189

TEL.VAKUU-
TUSMAKSU
SqSipuli- ja terveysministeriOn
PAATOS hakemukseen, jolla
on pyydetty vahvistusta muu-
toksille ty<intekijiiin eliikelain
mukaisen perusvakuutuksen
erityisperusteisiin (15. I l. 1989;
peetosta ei ole julkaistu siiiidcis-
kokoelmassa).

TEL:n viihimmiiisturyan mu-
kainen vakuutusmaksu on alle
24-vuotiaiden osalta 13,3 pro-
senttia palkoista. Vuoden 1990

aikana 24 vuotta tiiyttiivien ja
sitii vanhempien osalta vakuu-
tusmaksu on pientycinantajilta
17,2 prosenttia ja suurtycinan-
tajllta I 4.5-23,3 prosenttia.

ETK:n yleiskirje A 33189

TaEL-VAKUU-
TUSMAKSU
Sosiaali- ia tervevsministeriOn
PAATOS hakemukseen, jolla
on pyydetty vahvistamaan eriii-
den tycisuhteessa olevien taitei-
lij oiden ja toimittajien eliikelain
7 $:n I momentin mukainen va-
kuutusmaksuprosentti (24.11.
1989; ptiiitOsta ei ole julkaistu
siiiidiiskokoelmassa).

Alle 24-vuotiaiden osalta TaEL-
vakuutusmaksu luonna 1989
on 13,3 prosenttia ja vuoden
1990 aikana 24 vuotta teytta-
vien ja sitl vanhempien osalta
15,0 prosenttia.

ETK:n yleiskirje A 33189

LEL-MAKSU-
PROSENTTI
Sosiaali- ia tervevsministeriOn
PAATOs lyhytaikaisissa tyo-
suhteissa olevien tytintekijtiin
eltikelain l0 $:n I momentissa
tarkoitetun maksuprosentin
vahvistamisesta (28.11.1989/
1060).

LEL l0 $:n I momentissa tar-
koitettu maksuprosentti on
woden 1989 jiilkeen maksetuis-
ta palkoista alle 24-vuotiaiden
osalta l3,3ja vuoden 1989 aika-
na 24 vuotta tiiyttiivien ja sitd
vanhempien osalta 19,0.

ETK:n yleiskirje A 33189.

MYEL.PERUS-
PROSENTTI JA
YEL.MAKSU.
PROSENTTI
Sosiaali- ia tervevsministeriOn
PAATOS maataiousyrittajien
eliikelain l0 $:ssii taikoitetun

perusprosentin ja yrittiijien elii-
kelain 9 $:ss6 tarkoitetun mak-
suprosentin vahvistamisesta
t3.12.19891 Ir37).
MYEL l0 $:n I momentissa
tarkoitettu perusprosentti ja
YEL 9 $:n I momentissa tarkoi-
tettu maksuprosentti vuonna
1990 on 16,9.

ETK:n yleiskirje A 33189.

VALTION
ELAKERAHASTO
LAKI valtion eliikerahastosta
(29.12.19891 1372).

Eldkerahastolla on tarkoitus
keriitii varoja vastaisia eliike-
kustannuksia varten ja tasata
ellikemenoja. Valtion virastot ja
Iaitokset suorittavat rahastoon
syntf/An eliikevastuun suurui-
sen eliikemaksun. Vuotuiset
eliikemenot suoritetaan koko-
naan kunkin tulo-ja menoarvi-
on sisiiltiimisti varoista. Jotta
niiihin eliikemaksuihin voitai-
siin kuitenkin kiiytttiii mytis elii-
kerahaston varoja, rahaston va-
roista voidaan vuosittain siirtiie
eliikkeiden maksuun miiiirS, jo-
ka vastaa enintiiiin 3/4 valtion
palvelukseen perustuvista eliik-
keistii aiheutuvista menoista.

Laki tuli voimaan 1.1.1990.

ETK:nyleiskirje A ll90

MAATALOUS-
YRITTATAN
TYOTULON
UAAnAMINEN
LAKI maatalousyrittiijien elii-
kelain muuttamisesta (29.12.
1989 I t3t2).
Lailla muutetaan maatalous-
yrittejiin tycitulon maarittiimis-
tapaa. Viljelmiin tydtulo miiiiri-
tetiiiin erikseen viljellyn maata-
Iousmaan ja kasvullisen metsa-
maan osalta, ja saadut tycitulot
lasketaan yhteen. Ltihtdkohta-
na kiiytetiiiin edelleen pinta-

alan mukaan laskettua tyOtu-
loa, mutta maatalousmaan ja
MYEl-hehtaarien kiisitteet
jiiiiviit pois kiiytdstii. Kasvulli-
selle metsiimaalle siiiidettiin
oma tydtuloasteikko ja viljellyn
maatalousmaan asteikko tar-
kistettiin vastaamaan nyklti-
lannetta.

Viljellyn maatalousmaan osalta
mdiiritetiiiin pinta-alan mukaan
lasketun perustycitulon ympii-
rille tydtulon normaalialue, jol-
ta tycitulo on mahdollista vah-
vistaa nykyistii joustavammin.
My0s metsiimaan osalta siiii-
dettiin ty<itulon korotus- ja
alennusperusteet. Laki sisiiltiiii
myds poronomistajien tycitulon
maarittemistd koskevia muu-
toksia.
Laki tulee voimaan 1.7.1990.

ETK:nyleiskirje A ll90

TIEDOKSIANTO.
YELVOLLISUUS
ULOSOTTO.
VIRANOMAISILLE
LAKI ty6ntekijiiin eliikelain l7
$:n muuttamisesta (29. I 2. I 989/
r 304):

LAKI merimiesellikelain 64 $:n
muuttamisesta (29.12.19891
1305) muuttamisesta.
Vuoden 1990 alusta poistuneen
eliikkeiden ulosmittauskiellon
vuoksi tehty lainmuutos vel-
voittaa eliikelaitoksen ja Eliike-
turvakeskuksen yksittiiista-
pauksissa ulosottoviranomai-
sen pyynncistii ilmoittamaan
maksamansa eleikkeen miiiiriin
sekii tiedossaan olevat muut lai-
tokset, jotka maksavat eliik-
keensaaj alle toimeentuloetuuk-
sla.

TEL:n siitinn6s koskee viittaus-
siiiinncisten kautta myris LEL:ii,
YEL:6, MYEL:n, LuEL:a ja
ThEL:a.
Lait tulivat voimaan 1.1.1990.

ETK:n yleiskirje A I I 90.
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MERIMIES.
ELAKEKASSAN
HALLINTO
LAKI merimieseliikelain muut-
tamisesta (29.12.1989 I 1309).

Lailla muutetaan merimieselii-

kelain siiiinndksiii, j otka koske-
vat merimieseliikekassan halli-
tusta ja valtuuskuntaa. Halli-
tuksen nimittae vastaisuudessa
merimieseliikekassan valtuus-
kunta. Muutoksen yhteydessii
tarkistettiin mycis hallituksen
toimintatapoja, tehtAviA ja ni-

menkirjoitusoikeutta sekii ulo-
tettiin vakuutusyhti<iiden omis-
tusoikeuden rajoitusta koske-
vat siiiinnrikset koskemaan
myds merimieseliikekassaa.

Laki tuli voimaan 1.1.1990.

ETK:nyleiskirjeAll90

CUTI LEHMUS, orr,
hovioik.ausk.

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston lakimies

UUSIA YTEISKIRJEII}i
A-sarja

Valtion el5kerahasto ym.
Osa-aikaeliike
eri eliikejiirjestelmissii
Ulosottomiehen
tiedonsaantioikeus
Luontoisetujen
laskentaperusteet
ennakonpidiityksessl
vuonna 1990

Eliikkeen ulos-
mittaamisesta
LEl-keskipalkat vuodelle 1990

TEL-, LEL- ja ThEL-
vakuutusmaksut
sekii MYEL-perus-
prosentti ja YEL-
maksuprosentti
vuodelle 1990

Suojaosuus
ulosmittauksessa

Vahvistettuja
lakeja:
tietojenanto
ulosottoviranomaisille,
merimieseliikekassan
hallinnsn uudistaminen,
valtion eliikerahasto
j a maatalousyrittiijien
tyotulon maiirittiiminen
Muutoksia yksityisten
ammatillisten oppi-
laitosten henkilrikunnan
eliiketurvan miiiiriiytymiseen
Uusittu VEJomake
Eliiketurvakeskuksen
ohje TEL 12 $:n soveltami-
sesta, kun TEl-tydsuhde
on kuulunut kahden tai
useamman eliikelaitoksen
toimintapiiriin
Yksil6llisen varhais-
elSkkeen soveltamis-
ohjeet

22.1.1989

23. l l.1989

A 3ll89 4.12.1989

Perherliikkeitd koskevat
lainmuutokset vahvistettu
TEL-indeksin
julkaisuajan muutos

B-sarja

El6keturvakeskuksen
kustannusten korvaamiseksi
suoritettavan lopullisen
maksun ja ennakkomaksun
perusteissa esiintyvien
eriiiden kertoimien arvot
vuosille 1989 ja 1990

Vastuunj akoperusteiss a
esiintyvien eriiiden
kertoimien arvot
vuodelle 1990

Vastuunj akoperusteissa
esiintyvien eriiiden
kertoimien arvot
vuodelle 1989

Muutos vastuunjako-
perustersun

Muutos vastuunjako-
perusteisiin

C-sarja

Muutoksia vanhuuseliikkeiden
ennakkoilmoitusliikenteessei

A 6le0

A7leo

19.2.1990

27.2.1990

B 3/89 30.il.1989

B 4189 1.12.1989

B r/90 4.1.t990

A27189
A28189

429189

A 30/89

A32189
A 33/89

434189

A l/90

A 3/e0
A 4190

2.n.1989
21.11.1989

5.12.1989

18.12.1989

27.12.1989

16. l.1990

t3.2.1990
14.2.1990

B2le0

B 3/e0

8. r.1990

A2190 23.r.1990

19.2.1990

c l/90 s.1.1990

Muut

Ulkomaan valuutassa
maksetut palkat
Vuoden 1989 keskikurssit
Tytieliikehakemusten
tiiytt6ohjeet

16.r.1990

A 5/90 ts.2.1990
13.2.1990
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KOMITEA
SELVITTATUAAX
VARHAIS-
ETAKKEIDEN
KEHTTTAMISTA

Valtioneuvosto on asettanut ko- Komitea asetetaan kokoonpa-
mitean, jonka tehtiiviinii on noltaan seuraavana:

l) selvittiiii, miten erityisesti Puheeniohtaia:
varhaiseliikejirjestelmiii kehit- kansliapiiiillikkd
tiimiillii edistettiilsiin ik6iinty-
neiden tytintekij<iiden mahdol-
lisuuksia osallistua tyiielimiiiin
nykyistii paremmin. Komitean
tulee tehdii ehdotus toimenpi-
teist6, joilla poistettaisiin eliike-
ja muussa lainsiiiidiinntissii ole-
via iktiiintyneiden ty6ntekij6i-
den tycihcin osallistumista ja
tyOllistymistii haittaavia esteitA
sekii tehdii ehdotus toimenpi-
teistii, jotka kannustavat tycin-
teon jatkamiseen elikkeen
vaihtoehtona tai eliikkeen ohel-
la ja jotka ehkdisisivdt tai lyk-
kiiisiviit ennenaikaiselle eliik-
keelle joutumista. Komitean tu-
lee tarkastella ikiiiintyneiden
ty6ntekijiiiden sosiaaliturvaa
kokonaisuutena siten, ettii vii-
liinputoamistilanteita voidaan
tehokkaasti ehktiistii.
2) Komitean tehtevene on
myOs valmistella toimenpide-
ehdotukset Eliikekomitea
1987:n tarkoittamasta eliikepo-
Iitiikan pitkiin aikaviilin kehit-
tamislinjasta ja mahdollisesti
tarvittavista muista sosiaalipo-
liittisista toimenpiteistii. Tiissii
tarkoituksessa komitean tulee
erityisesti kiinnittaa huomiota
eliikkeiden tarkistusmenette-
lyyn seki kokonaiseltkkeen tar-
koituksenmukaiseen muodos-
tamiseen ottaen huomioon ko-
konaiseliikkeelle ja sen eri osille
asetetut tavoitteet. Komitean
tulee ajoittaa ja mitoittaa ehdo-
tuksensa eliikemenojen pitkiin
aikaviilin kehitys ja kansanta-
louden tasapainoinen kehitys
huomioon ottaviksi.

Kari Puro
sosiaali-j a terveysministerici

Varapuheenjohtaja:
ylijohtaja
Jukka Rantala
sosiaali- j a terveysministeri6
liisenet:
osastopiiillikkO
Raimo Sailas
valtiovarainministeri6
apulaisosastopiiiillikkri
Juhani Ltinnroth
tyOministeriO

hallitusneuvos
Tuulikki Haikarainen
sosiaali- ja terveysministerit)
valtiotieteen tohtori
Toini Ojala
opetusministeriii
ytliiakari
Antti Huunan-Seppiili
kansaneliikelaitos
toimitusjohtaja
Matti Uimonen
El6keturvakeskus

sosiaalisihteeri
Markku Toropainen
Suomen Ammattiliittoj en
Keskusjiirjest<i SAK ry.

liittosihteeri
Eija Lehto-Kannisto
Julkisten Tydalojen
AmmattijiirjestO
osastonjohtaja
Iikko B. Voipio
Toimihenkil0- ja
Virkamiesj iirjest<ijen
Keskusliitto TVK ry.

sosiaalisihteeri
Veikko Simpanen
Suomen Teknisten
Toimihenkil <ij iirj estdj e n
Keskusliitto STTK ry.
sosiaaliasiainsihteeri
I(ai Libiick
Akava
johtaja
Lasse Laatunen
Suomen Ty6nantajain
Keskusliitto

johtaja
Pekka Merenheimo
Liiketydnantajain
Keskusliitto LTK
vs. neuvotteleva virkamies
Veikko Liuksia
Valtion tydmarkkinalaitos
toimitusjohtaja
Simo Llimsi
Kunnallinen
Tytimarkkinalaitos
osastopiiiillikk0
Keijo Hyvtinen
Maataloustuottajain
Keskusliitto MTK
toimitusjohtaja
Risto Kausto
Ty<ieliikelaitosten Liitto
Komitean on saatava toimeksi-
annon l) osalta tydnsa peAtok-
seen 31. piiivtiiin toukokuuta
l99l mennessd ja toimeksian-
non 2) osalta 31. piiiviiiin loka-
kuuta l99l mennessd.

Komitea voi keyttaa asiantunti-
joista koostuvia tytiryhmiii sel-
vitystehtiivissii.
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TYONTEKIJOIDEN RYH M AH ENKIVAK U UTUK S EN
KORVAUKSET NOUSIVAT

Tydntekij tiiden ryhmdhenkiva-
kuutuksen vakuutussummia on
nostettu luoden alusta.

Korkein pemssumma on nyt
62060 markkaa ja lapsikorotus
on 25 150 markkaa. Jos kuole-
ma on tapaturmainen, molem-
pia korvauksia korotetaan 50
prosenttia.
Korkeimman korvaussumman
saavat alle 50-vuotiaana kuol-
leen henkil<in omaiset. 50. ike-
vuodesta yldsp6in korvaussum-
ma alenee asteittain ja piitityy
60. ikivuoden kohdalla 16530
markkaan.
Ty<intekijtiiden ryhmiihenkiva-
kuutus siiilyy piiiistiiintdisesti
voimassa tyiisuhteen piiiittymi-
sen jiilkeen kolmen vuoden
ajan. Jos ty<isuhteen pitittymi-
sen syynii on tiydelle tytikyvyt-
tdmyyseliikkeelle siirtyminen,
vakuutusturva on voimassa vie-
lii 5 vuoden ajan.

M]KKO PELLINEN

Viime vuoden aikana makset-
tiin tytintekijtiiden ryhmiihen-
kivakuutuksen perusteella kor-
vauksia noin 2500 kuolemanta-
pauksen johdosta hieman yli
180 miljoonaa markkaa. Kor-
vauksen keskisumma oli 74 600
markkaa.
Tytintekij Oiden ryhmiihenkiva-
kuutus perustuu ty6markkina-
jiirjesttijen keskeiseen sopimuk-
seen ja sen piiriin kuuluvat vd-
hiiisin poikkeuksin kaikki tyti-
eliikelakien alaiset ty0ntekijit.

Ryhmlhenkivakuutuksen
1. Perussummat

Vakuutetun
ikii kuolinhetkellii

korvaukset

Vakuutettu kuollut
1990

vuonna
1989

49 62060 58 00050 57 920 54 13051 53 780 5026052 49640 46390
53 45 500 42520s4 41360 3865055 37220 3478056 33 080 3091057 28940 2704058 24800 2317059 20660 1930060- 16 530 15 450

2. Lapsikorotus
25 150 23 500

3. Tapaturmakorotus
50 /p perussumman ja lapsikorotuksen yhteismiiiiriistii.

Vakuutetut etuudet maksetaan vakuutetun kuolinvuonna
voimassa olleen sopimuksen mukaisesti.

ANSIO E H XTTU RVAA KARTUTTAVAT
VUODEN 1989 PIIATTYESSA

Tarkasteluhetkellii ansioeliike-
turvaa kartuttavina voidaan
tyti-, yritteje- tai virkasuhteessa
olevien lisiiksi pittiii myris niitii
vuoden aikana muttei piiiittyes-
sii elziketurvaa kartuttaneita,
jotka eivit ole lopettaneet tyris-
kentelyiiiin ellikkeelle siirtymi-
sen takia. Siiilyyhiin heillii elii-
keturvassaan ns. tulevan ajan
oikeus vuoden ty6teon paiitty-
misestii, vaikka uutta eliiketur-
vaa kartuttavaa toimintaa ei
olisi aloitettukaan.
Tietyn lain piiriin kuulumisen
edellytyksenii on kyseisen lain
mukaisen el[keturvan karttu-
misehtojen (viihimmiilsansio,
odotusaika, ika....) tayttyminen
tarkasteluhetkellii. Henkil6n
katsotaan olevan LEL- tai
TaEl-ty6suhteessa vuoden

piiiittyessii, jos hiinellii on LEL-
tai vastaavasti TaEl-toimintaa
joulukuussa. Muissa laeissa
ty6-, yritteje- tai virkasuhteen
tliytyy olla voimassa vuoden
piiiittyess6.

Seuraavassa asetelmassa esite-
tiiiin arviot eri ansioeldkelakien
piireihin kuuluvista henkil<iistii
edellii esitetyllii tavalla laajem-
min ja suppeammin ymmiirtii-
en.

Eliikettii tyti-, yrittiijl- tai virkasuhteessa ansainneet:

Vuoden 1989 Vuoden 1989 piiiittyessii
aikana

Henkil<iitii Henkiliiitii Muutosedel-
lisvuodesta

Yksityinensektori 1900000 1600000
TEL 1450000 I 160000 + 15000
TaEL ll 000 6000 0
LEL 240000 140000 0
YEL 175000 160000 + 5000
MYEL 190000 180000 - 7000
MEL ll000 8000 - 1000

Julkinen sektori
VEL*)
KVTEL
KiEL

320 000*)
550 000**)

l8 000

270000
457 000

l5 000

000
000

0
*) VEL:in piiri sistiltiiii myds Suomen Pankin (l 300) ja ltunsaneliikelai-
toksen (5 700) palveluksessa olevat.**) Eltiketurvakeskuksen arvio

57

+2+9



Henkild voi samanaikaisesti
kuulua useankin eri eliikelain
piiriin. Esimerkiksi yksityisellii
sektorilla oli vuoden lopussa
noin 55 000 henkil<illii samanai-
kaisesti kaksi tai useampia yksi-
tyisen puolen eri eliikelakien
mukaisia tydsuhteita ja vuoden
mittaan noin 130000 henkilOii
kartutti eliikettii useamman
kuin yhden yksityisen puolen
eliikelain piirissZi.

Eri lakien lukumiiiiriimuutok-
set niihdiiiin muutossarakkees-
ta. Muutokset on arvioitu vuo-
den 1988 toteutuneista luvuista.
Ty<illisyryden paraneminen hei-
jastuu selvimmin TEL:n kas-
vussa ja yrittiijyyden kasvun
jatkuminen YEl-luvussa. Jul-
kisella puolella KVTEL kasvaa
edelleen tasaisen voimakkaasti,
eli saman verran kuin parina
edelliseniikin vuonna. Merkit-
ttiviimpii2i lukumiiiiriin alene-
mista tapahtuu oikeastaan vain
MYEL:n piirissii. Muut lait py-
syviit jokseenkin ennallaan.

Yleiscin kysymykset vaihtelivat
eliikelain piiriin kuulumisesta
tydelekkeen karttumiseen ja eri
eliikemuotojen edullisuuteen.
Asiakkaat olivat hyvin valmis-
tautuneita. Heillti oli muka-
naan eliikeasiansa selvittelyn
tueksi tyOtodistusten kopioita
ja muita asiapapereita.

ANSIOELAKELAKIEN PIIRI VUONNA I989
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TEL

ToEL

LEL

YEL

MYEL

MEL

VEL

KVTEL

KiEL

1 1 60000/1 4s0000

\T- r 000

110000/ 2+0000

160000,/ 175000

180000/ 190000

8000,/ 11000

270000/ 320000

457000/ 550000

rs000/ 18000

El0kett0 tyO-, yrltl0l0- tol vlrkosuhleesso
vuonno 1989 onsolnnmt
vuodcn l9E9 p00t[ess0 onsolhcvot

Hcnkll0 vol somonolkolscsll kuuluo useon erl cl0kcloln pllrlln.

YLEISOA XITNNOSTAA
HENKILOKOHTAINEN
ELAKENEUVONTA
Eliiketurvakeskus j iirjesti omia
eliikeneuvontatilaisuuksia hel-
mi-maaliskuun vaihteessa Ii-
salmessa, Lieksassa ja Nurmek-
sessa.

Tilaisuudet kiinnostivat taval-
lista ihmistii. Rekisteriotteita
annettiin Iisalmessa 130, Nur-
meksessa sataja Lieksassa kuu-
sikymmentii. Tiimiin lisiiksi use-
at asiakkaat kyseliviit neuvoja.
Asiakkaan neuvontaan menee
viihintiiiin viisi minuuttia, mut-
ta erityisesti Lieksassa ihmisillii
oli tyriliiitti kysymyksiii, joiden
selvittelyyn saattoi kulua tunti-
kin, kertoi kenttiikouluttaja
Mauri Qvintus.
Kaikki paikalliset tiedotusviili-
neet kertoivat tapahtumista ja
tyiieleketietojen seuraamisen
tiirkeydestii. Toimittajat olivat
halukkaita ottamaan paikalli-
sen tapahtuman yhieydessii
runsaasti tietoa vastaan.

w:
.HAH

Kenttrikouluuajat Mauri Qvintus ja Kalevi Matilainen ovat palvelleet
t ydeliike turvasta kiinnostuneil a kevtit t alve lla.
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I rsHnKKosLovAKrAN vARASoSIAAIIMINISTERT
YIERAILI ETATETURvAKESKUKSESSA
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Tshekkoslovakia aikoo poliit-
tisten muutostensa pycirteissii
uudistaa mytis eliikejiirjestel-
miinsii. Maan hallituksen vara-
sosiaaliministeri Igor Tomes
ktviiisi parin tunnin pikavierai-
Iulla Eliiketurvakeskuksessa
helmikuussa. Hiin kertoi halua-
vansa saada selville, miten elii-
kejiirjestelmiit toimivat markki-
natalousmaissa.

Erityisesti ministeri Tomesia
kiinnosti se, miksi Suomessa

lakisliiteisen ansioeliiketurvan
hallinto on jiirjestetty eri tavoin
kuin hiinen edellisessii vierailu-
kohteessaan Ruotsissa. Hiin ha-
lusi mycis tietoja siitii, miten
tiedonkulku yrityksilta elake-
laitoksiin ja Eliiketurvakeskuk-
seen on kiiytiinnrissii hoidettu.
Kuvassamme varasosiaalimi-
nisteri Tomes oikealla puolel-
laan Tshekkoslovakian Helsin-
gin liihetysttin toinen liihetyst6-
sihteeri Josef Bajer.

MYOS ELAKETURVAKESKUS
ILO OLLA NAINEN -TAPAHTUMASSA
20.-22.4.

Eliiketurvakeskus on mukana Tapahtumaan odotetaan tu-
Ilo olla nainen -tapahtumassa, hansia vieraita. Kohderyhminii
jonka ideoija ja jiirjest[jii on ovat suuri yleisd - etenkin nai-
Naisjlrjestdjen Keskusliitto. Pi- set, tydnantajat, tiedotusviili-
topaikka on Wanha Satama neet, viranomaiset ja jiisenjiir-
Helsingin Katajanokalla. jestdt jiisenineen.

Eliiketurvakeskuksen osastolla
on mahdollisuus tarkistaa, ettii
tydeltketurva on kunnossa kai-
kista yksityisen sektorin tytipai-
koista. Samalla saa arvion
oman tyrieliikkeensii miiiiriistii.
Ilo olla nainen -tapahtuma
koostuu niiyttelyosastoista ja
seminaareista. Tarjolla on mycis
kulttuuria ja neuvontaa aiheista
tyci, talous ja tunteet.

vArrrAuArONTA TYO.
ETAKETIETOA ESITTEISTA
Eliiketurvakeskuksen esitevali- vat tietoa eliikelajeista tiiviisti
koimaa on tiiydennetty uudella esitteestii Mille ellikkeelle.

3:i"":1',3"15-fi $S[l['#llff: rytintekijiin eriike j a y-glejiin
. eraKe -esrrreer ovat sisiilldltii5nlevlen saannosten muKalsesta kattavamnia. Ne ktisitteleviitperhe-eliikkeestii. Esitteessd se- :::.::: -;ii.I_':_ . . . ... ..tvonteKllan la vnttatan olKeurtalosretaan seKa tyoelaKelaKren eri elakt-eiurit riin] Esitteidenettii yleisen perhe-eliikelarn mu- i: _ -__:'- :'-' .

kaisia perhd-eliikettii. :"I':^:t"1,::^:,tImerKKeJa KoKo-
narseliikkeestii j a siitii piddtett6-

Myds perusesitteet ovat ilmes- vdn veron miiiiriistii.
tyneet ajan tasalle saatettuina.
Tytintekijiit, yrittiijit ja tydnan-
tajat l6ytavat niistii sen veltte-
miittrim:in tiedon, joka heidiin
on hyvii tiet66 tydeliikkeistii.

Henkilcit, jotka hakeutuvat
eliikkeelle ennen eliikeikiiii, saa-

Tytieliikevakuutus-esite on teh-
ty tytinantajia varten. Esite ker-
too, miten tycinantajan on tydn-
tekijiiinsii lakisliiteinen eliike-
turva j iirjestettiivii.

Tunne tytielfiketurvasi -esite v ^:t-t-:^ ^r_,:. r

tarj oaa lyhyen ja sel keiin yleis-,Y::: :f :.1i1 lY:,t^t':'+?f :::1:l-
kaisauksen koto tyderiiketur- iii:3#fl$Jlttat[ataElaKetur-vaan.
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KYSYMYKSIA JA \ASTAUKSIA

KYSYMYS:
Allekirjoittanut kysyy yleisesti
leskeneliikkeistii eronneen ja
toistamiseen leskeksi jiiiineen
kohdalla.
l) Mies sai kuollessaan maata-
lousyrittiijien eliikelain mukais-
ta eliikettii. Vaimolle maksettiin
leskeneliike. Leski solmi uuden
avioliiton virkamieseliikkeellii
olevan miehen kanssa. Tiilltiin
hiin menetti leskeneliikkeensS.
Uusi avioliitto kesti vain kaksi
ja puoli vuotta. Miehen kuoltua
leski ei saanut elAketta.

Onko nyt uuden lain tullessa
voimaan 1.7. 1990 mahdollisuus
saada ensimmiiisen miehen jil-
keistii MYEl-eliikettii?
2) Miehelle maksettiin yrittiijii-
elaketta ja vaimo sai hiinen
kuoltuaan leskeneliikettii. Leski
solmi uuden avioliiton, joka
purkautui kolmen vuoden ku-
luttua avioeroorr.

Onko uuden lain mukaan les-
kellii oikeutta hakea uudestaan
leskeneliikettii ensimmiiisen
miehensii jiilkeen? Kummassa-
kin tapauksessa leskellii on ol-
lut lapsia.

Kysyn tiitii leskien puolesta.

N i mim. Va lt ion e ltike liiinen

VASTAUS:
Perhe-eliikeuudistus, j oka tulee
voimaan 1.7.1990, koskee niitii
kuolemantapauksia, joissa
edunjZittiijii on kuollut uusien
siiinn<isten voimaantultua eli
ensi heiniikuussa tai sen jiil-
keen. Niihin leskiin, joiden per-
he-eliikeoikeus on syntynyt en-
nen lainmuutosta, sovelletaan
edelleen nykyisiii perhe-eliikettii
koskevia siiiinnciksiii. Siten per-
he-eliikeuudistuksen voimaan-
tulon jiilkeenkin on vielii sovel-
Iettavana kauan vanha ja uusi
perhe-eliikejtirjestelmii sen mu-
kaan, milloin kuolemantapaus
on sattunut.

Kysyjiin l. kohdan tapauksessa
leski ei voi eniiii saada voimaan
perhe-eliikettii, jonka hiin me-
netti solmittuaan uuden aviolii-
ton. Heiniikuun alussa voi-
maan tulevien perhe-eliikesiiiin-
ndsten mukaan leski voi tosin

eriiissii tapauksissa saada takai-
sin leskeneliikkeensi, joka on
lakkautettu uuden avioliiton
vuoksi. Edellytyksenii on, ettii
uusi avioliitto purkautuu puoli
son kuoleman tai avioeron joh-
dosta, ennen kuin se oli ehtinyt
jatkua viittii vuotta ja ettii tli-
miin avioliiton perusteella ei
synny uutta leskeneliikeoikeut-
ta.

kskeneliikeoikeuden palautta-
minen ei kuitenkaan koske nii-
tii perhe-eliikkeite, jotka on
mydnnetty ennen 1.7.1990
kuolleen edunjiittiij iin jiilkeen.

Kysyj iin toisenkaan tapauksen
leski ei ole paremmassa asemas-
sa perhe-eliikkeen suhteen. Hii-
nellii ei ole mahdollisuutta uu-
sienkaan siiiinniisten voimaan-
tultua saada takaisin sitii perhe-
eliikettii, jonka maksaminen on
lopetettu lesken solmittua uu-
den avioliiton, koska edunjiittd-jii on kuollut ennen 1.7.1990.
Asiaan ei vaikuta se, piidttyykd
uusi avioliitto avioeroon vai
puolison kuolemaan eikii
mydskiiiin se, oliko leskellii lap-
sla val el.

KYSYMYS:
Velvoitety6llistiiminen kuudek-
si kuukaudeksi heikentiiii eliike-
turvaa yli 56-vuotiaiden koh-
dalla, koska palkka useimmiten
on alhaisempi kuin vakiintu-
neessa ansiotasossa. Mita suun-
nitelmia on asian korjaamisek-
si?

VASTAUS:
Olet kysymyksessiisi aivan oi-
keassa, velvoitetydstii maksettu
palkka on usein pienempi kuin
ammatti-ihmisen palkka ja se
heikentiiii piiiisiiiintOisesti hei-
diin eliiketuryaansa. Velvoite-
tyri heikentiiii nimenomaan tu-
levan ajan eliiketurvaa.
Ty<iministerid lahti liikkeelle
tiissti asiassa jo viime kesiinii ja
perusti tytiryhmiin, j onka tehtzi-
viinii oli selvittaii velvoitetyd-
siiiiddsten kielteisiii vaikutuksia
ty<ittdmyys- j a eldketurvaan.
Tyrittcimyysturva on ty<iryh-
miin tekemien esitysten mukai-

sesti nyt kunnossa. Ttmlin vuo-
den alussahan ansioon suhteu-
tetun tydttdmyyspiiiviirahan
miiiirtiyksiii muutettiin siten, et-
tei velvoitetyd heikennii eniiii
tiitii piiiviirahaa.

Samaisen tytiryhmen tekemiin
esityksen mukaisesti ty<iminis-
teri<i pyysi viime huhtikuun lo-
pussa Eliiketurvakeskukselta
selvitystii velvoitetyrin aiheutta-
mista pulmista eliiketurvassa ja
esitystii niiiden korjaamiseksi.
ETK;ssa asiasta on kiiyty tiivis-
tI keskustelua ja korjausehdo-
tuksina on ollut esillii muun
muassa, etta kaytettiiisiin ns.
rajoitusmenettelyii, eli ettii tule-
va aika liitettiiisiin muuhun tyri-
suhteeseen kuin velvoitety<i-
hdn.
Puhetta on ollut mycis mahdol-
lisuudesta korjata asiaintila vel-
voitetytistii tulevan elSkkeen
palkkaperusteen harkinnanva-
raisella tarkistamisella. (Vrt.
TELT $ 2. mom.)
Ratkaisuesityksillii on huomat-
tavan laajoja heijastusvaiku-
tuksia ja Eliiketurvakeskus esit-
tii5kin sosiaali- ja terveysminis-
teridlle, ettii velvoitetydstii seu-
raavat pulmat eliiketurvassa
ratkaistaisiin valtioneuvoston
viime joulukuussa asettamassa
komiteassa. Tiimiin kanslia-
pa:illikkri Kari Puron johtaman
komitean tehtavana on tarkas-
tella ja tehdii esityksensd muun
muassa ikiiiintyvien tytinteki-
jtiiden sosiaaliturvassa esiinty-
vien puutteiden ja viiliinputoa-
mistilanteiden korj aamisesta.

KYSYMYS:
On puhuttu eliikkeellesiirtymis-
halukkuudesta yli 50-vuotiai-
den kohdalla. Tyrinantajat otta-
vat mieluummin palvelukseen-
sa nuoren kuin vanhan. Ntiin
tycipaikan vaihto on vaikeaa ja
eliikkeelle pyrkiminen jaa ai
noaksi vaihtoehdoksi, jos ty<is-
siiolo vanhassa tydssii tuntuu
vaikealta.
Tycinantajilla tuntuu olevan
sellainen kiisitys, ettii vanhat
tyrintekij iit rasittavat vakuutus-
maksuprosenttia enemmdn
kuin nuoret. Onko niiin?

Miki on TEL:n suurtydnanta-jan vakuutusmaksuprosentti,
jos kaikki tycintekijiit ovat:

l) 25-vuotiaita naisia
2) 50-vuotiaita naisia
3) 25-vuotiaita miehiii
4) 50-vuotiaita miehiii?

VASTAUS:
TEl-suurty6nantajien vakuu-
tusmaksuprosentti riippuu to-
della ty6ntekijen iiista. Maksu-
prosentteja johdettaessa liiht6-
kohtana on ollut, ettii ne mah-
dollisimman hyvin vastaisivat
eri-ikiiisistd ty6ntekijtiista ela-
kelaitoksille vuosittain aiheutu-
vaa eldkevastuun lisiiystii. Vas-
tuun lisiiys on yleensd sitii suu-
rempi, mitii vanhempi on tydn-
tekijti.
Vakuutusmaksun tasoa on kui-
tenkin eri ikiiryhmien kesken
oleellisesti tasoitettu, koska elii-
kevastuun mukainen maksu-
prosentti nousisi irin mukana
ongelmallisen korkeaksi. Tasoi-
tusta on mahdollista tehdii vain
rajoitetuissa puitteissa. Tasoi-
tuksella on kuitenkin merkittii-
viisti voitu viihentiiii yaaraa, et-
tii maksun korkeus haittaisi
vanhimpien tydntekijdiden
ty6nsaantia.
Vuonna I990 kysytyt TEL-
suurtycinantajien vakuutus-
maksuprosentit ovat molem-
milla sukupuolilla seuraavat

- 25-vuotiaitten osalta:
14,59 7o

- 50-vuotiaitten osalta:
20,96 70.

Jos ty<inantajan tycintekijciiden
lukumdiird on yli 300, tycinan-
tajan vakuutusmaksuun vai-
kuttaa mycis se, miten paljon
yrityksen tydntekijdistii aiheu-
tuu tycikyvyttdmyys- ja ty<itt<i-
myyselEkemenoa. Tdstii syystii
lopullinen vakuutusmaksu voi
isoimmilla yrityksillii olla yllii
mainittuja prosentteja mata-
lampi tai korkeampi.
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MINNE MENET FOLKETRYGD?
Norjalaisen ellkepolitiikan uudet haasteet

Jon _Hippe & Axel Pedersen: Kire Hagen & Jon Hippe
For lang-or tro tjeneste? Pensio- (toim.):Svar skyldig? Velferssia-
ner i Arbeidsmarkedet. FAFO- tens utfurdinger -- p:artienes
rqpport 084. Oslo 1988. s;;yr.r,erOrqpport 092. Osto

Kansainvtilisissii tarkasteluissa
skandinaavisia hyvinvointival-
tioita - Suomi mukaanluettuna
- on miltei poikkeuksetta kiisi-
telty yhtenii rypiiiin[. Ryp6iin
tyyppiedustajana on useimmi-
ten kaytetty Ruotsia. Menettely
on pulmallinen useassakin mie-
less6: se kiitkee taakseen sosiaa-
liturvan tasoon ja institutionaa-
liseen muotoon liittyviit poh-
joismaiset erot. Jopa ruotsalai-
sen hyvinvointivaltion kuvaus
on usein ollut liian suoraviivais-
ta ja yksinkertaistettua. Keskir
tyminen sosialidemokraattien
strategioihin on antanut liian
yksinkertaisen kuvan muiden
aktoreiden toiminnasta ja mer-
kityksestii. Kansainvtlisesti
mittavat saavutukset sosiaali-
turvan saralla on luettu vahvan
sosialidemokratian vertaansa
vailla olevaksi saavutukseksi.
Piristtiviin poikkeuksen yleises-
tii linjasta muodostaa FAFO,
Norjalaisen ammattiyhdistys-
liikkeen tutkimuskeskus (Fag-
bevegelsens senter for forsk-
ning). FAFO:ssa on viime vuo-
sina tehty tuoreita ja ennakko-
luulottomia tutkimuksia, joista
"For lang og tro tjeneste?" ja
'Svar skyldig" ovat oivallisia
esimerkkejii.
Ensiksi mainitussa tutkimuk-
sessa luodataan erityisesti elii-
kejiirjestelmien kehitystii. Jiil-
kimmziinen tarkastelee myds
muita sosiaalipolitiikan lohkoja
ja kartoittaa laajemmin norja-
laisen sosiaalipolitiikan tulevia
ongelmia ja poliittisten puoluei-
den tarjoamia hevoskuureja.

Historiallisessa katsauksessaan
eltikepolitiikan vaiheisiin Hippeja Pedersen korostavat, ettA
norjalainen ty0veediike oli
aluksi varsin vastahankainen
ruotsalaistyyppisiii Iakisiiiiteisiii
tydelekkeita kohtaan. Etusija

annettiin tydmarkkinapohjais-
ten kollektiivietujen kehittami-
selle. Vuonna 1960 solmittiin-
kin tycinantajaliiton (NAF) ja
ammattiyhdistysliikkeen (LO)
viilillii sopimus kollektiivielSke-
jiirjestelmiistii. 1960-luvun puo-
liviiliii liihestyttiiessii ty<iviienlii-
ke k2iiinsi kuitenkin kelkkansa
ja alkoi yhdessii rintamassa por-
varillisten puolueiden kanssa
vaatia lakisiieteisie tyoelekkei-
tii, jotka toteutettiinkin vuon
na 1967 ns. folketrygdin muo-
dossa.

Folketrygdin siiiitdmisen jiil-
keen Norjan LO on ollut ruot-
salaista vastinettaan puritaani-
sempi kollektiivietujen suhteen.
Vuonna l97l ruotsalainen LO
nimittain neuvotteli koko jiisen-
kunnalleen lisiieliikkeet. Nor-
jassa vastaavaa, koko ay-liik-
keen tasolla organisoitua jarjes-
telmiiii ei ole vaadittu. Maiden
viilillS onkin havaittavissa tiet-
tyjii eroja niin lisdjiirjestelmien
laajuudessa kuin etuien tasos-
sakin.

Ruotsalaiset kollektiivieHkkeet
kattavat kiiyt[nnrissii koko pal-
kansaajakunnan. Norjassa vain
noin kolmannes yksityisen sek-
torin tydntekijdistii kuuluu lisi-
etujen piiriin. Julkisen sektorin
ty6ntekijAt - joilla kaikilla on
kollektiiviset eliikkeet - mu-
kaan luettuna peitttvyys koho-
aa noin puoleen palkansaajista.
LO:n tasa-arvotavoitteen kan-
nalta on pulmallista, etta
useimmat lisiieliikej iirjestelmiit
ovat yrityskohtaisia, mistii joh-
tuen eliiketaso vaihtelee toimi-
paikasta toiseen.
Kirjoissa keskustellaan kolmes-
ta tavasta pienentiiii tiitii eliike-
variaatiota. Ensinniikin folke-
trygd voitaisiin nostaa tasolle,
joka ta{oaa kaikille korkeat
eliikkeet ja leikkaa paremman

ansiosidonnaisuuden muodos-
sa lisiijiirjestelmien tarvetta.
Strategia on kuitenkin epito-
denniiktiinen. Svar skyldig-kir-
ja osoittaa, ettii kaikki puolueet
haluavat hilita jukisten meno-
jen kasvua, mikii kiiytdnndssii
merkitsee mm. eltkkeiden leik-
kaamista. Itse asiassa ansiosi-
donnaisia etuja onkin kaikkien
puolueiden siunauksella piiitet-
ty laskea. Tdllaisilla leikkauksil-
Ia on kuitenkin taipumus kor-
vautua tytimarkkinasopimuk-
siin pohjautuvilla lisiieliikejiir-
jestelmillii.

Kollektiivietujen kehittiiminen
muodostaakin toisen tavan pie-
nentiiii eliikeliiisten tuloeroja.
Strategian mukaan LO:n olisi
pyrittiivii neuvottelemaan ruot-
salaistyyppiset, kaikki palkan-
saajat peittiiviit lisiieliikejiirjes-
telmiit. Ensimmiiiset askeleet
tiihiin suuntaan onkin jo otettu.
LO ja NAF ovat sopineet kol-
lektiivisesta varhaiseliikej 6rjes-
telmiistii.

Kolmannen vaihtoehdon mu-
kaan olisi pyrittava leikkaa-
maan olemassaolevia kollektii-
vijtirjestelmiii. Yhdenmukaista-
minen tapahtuisi nyt alaspdin,
kahdessa aiemmassa vaihtoeh-
dossa taas yltispiiin. Ongelmak-
si tiissA malissa muodoituu se,etti parhaat edut on taattu
tydmarkkinoiden vahvimmille
ryhmille, jotka voivat tehok-
kaasti vastustaa leikkausyri-
tyksiii.

Mikii vaihtoehdoista niiytt6ii
sitten todenniikdisimmiiltii?
Hagenin ja Hippen kirjassa esi-
tetyn puoluekartoituksen mu-
kaan ensimmiiisellii vaihtoeh-
dolla ei ole juurikaan mahdolli-
suuksia. Pikemminkin folke-
trygdin etuja tullaan jatkossa-
kin madaltamaan. Tiilkiin ty6-

markkinapohj aiset j tirjestelmiit
saavat lisli6 puhtia.
Kummassakin kirj assa kehityk-
seen niihdii2in sisiiltyviin omia
pulmia. Kollektiivietujen kas-
vussa piilee nimittain se vaara,
ette siiiistOyrityksista tulisivat
kiirsimiiiin kaikkein eniten tyd-
markkinoiden heikoimmat ryh-
miit. Vahvat ryhmit sen sijaan
takaisivat itselleen sopimusteit-
se ansiosidonnaiset edut. Niin
painopiste siirtyisi julkisesta, la-
kiin perustuvasta j lirjestelmiistii
yksityiselle sektorille. Lopputu-
lemana on, etta se kustannus-
siiiist0, johon leikkauksilla pyri-
tii6n, jiiisi ndenniiiseksi. Julki-
nen korvautuisi yksityisellii.
Niin "For land og tro tjeneste"ja 'Svar skyldig" kuin koko
FAFO:n tutkimustoimintakin
sisiiltiiviit vankkaa ja yhteis-
kunnallisesti tSrkeiiii tietoa kes-
keisistti sosiaaliturvajiirjestel-
mistii, niiden haasteistaja erilai-
sista haasteiden kohtaamisstra-
tegioista. FAFO:n tutkimussar-
jaa sietiiisi seurata tarkemmin
myds Suomessa. Meilliihiin
vastaavaa tutkimuslaitosta tai -
perinnett6 ei ole olemassa. Sel-
vljiirkisessii konstailematto-
muudessaan sarja tarjoaa ai-
neksia my6s suomalaiseen sosi-
aalipolittiseen keskusteluun.

OLLI KANGAS, r,rr
Tutkija

He lsingin kauppakorke akoulu f
Suomen Akatemia
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ELAKKEISTA
ULKOMAILLA
RUOT$
Perhe-el[keuudistus on
tullut voimaan
Kansanelike- ja yleisen listielii-
kejiirjestelmln perhe-eliikeuu-
distus tuli voimaan tiimiin vuo-
den tammikuussa. Uudistuksel-
la mieslesket saivat oikeuden
perhe-eliikkeeseen. Viiliaikaisen
eltkkeen jtilkeen leskille mak-
settava perhe-eliike on sidottu
heidiin mahdollisuuksiinsa
hankkia toimeentulo omalla
tydlliiin. Useimmilta leskiltii
jatkuva eliike poistuu kokonaan
pitkdn siirtymtikauden kulues-
sa. Siirtymiikausi kestiiii noin
50 vuotta.
Uudessa laissa ei en6ii kiiytetii
leskeneldkkeen kiisitettii. Se on
korvattu leskelle maksettavien
eltikkeiden nimillii. Sitii vastoin
lapseneliikkeen kiisite laissa on
siiilytetty.

KANSANELAKE-
JARJESTELMA

Perhe-elIke
Uuden lain mukaista perherli-
kettii maksetaan nais- ja mies-
leskelle sekii lapselle.

Lesken perhe-elfike
Perhe-eliikettd maksetaan alle
65-vuotiaalle nais- tai miesles-
kelle, joka oli edunjiitttijiin
kanssa avio- tai avoliitossa td-
mdn kuollessa. Lesken ja edun-
jattajan edellytetiiiin asuneen
yhdessii viimeksi mainitun
kuollessa. Jos leskellii ei ole
huollettavanaan alle l2-vuo-
tiasta lasta, yhdessii asumisen
edellytetiiin jatkuneen viihin-
tiiiin viisi vuotta. Avoliitossa
eliineiltii vaaditaan, etta avo-
puolisot olivat aikaisemmin ol-
leet keskeniidn avioliitossa tai
ettii heillti on tai on ollut yhtei-
nen lapsi tai he odottivat lasta
edunjiittiijiin kuollessa.

Leskelle maksetaan perhe+liik-
keenii alkueliikettii (omstiill-
ningspension) ja jatkoeliikettii
(siirskild efterlevandepension).

AlkuelSkettii maksetaan Yhden
woden ajan tai niin kauan kuin
leski huoltaa hiinen kanssaan
asuvaa alle l2-vuotiasta lasta.
Alkueliikkeen piiiiasiallisena
tarkoituksena on helpottaa les-
ken mahdollisuuksia hankkia
sellainen toimeentulo, jolla hiin
voi mydhemmin tulla toimeen
ilman eliikettii.
Jatkoeliikettd maksetaan alku-
el:ikkeen jalkeen, jos ktiy selvil-
le, ettii lesken mahdollisuudet
elattea ihensii omalla ansio-
ty6ll66n ovat heikentyneet -
esimerkiksi tydn puuttumisen
tai huonon terveydentilan
vuoksi.
Jatkoeliike maksetaan tiiytenti,
jos leskellii on vain v6h6n tai ei
lainkaan ansiomahdollisuuk-
sia. EliikkeestS maksetaan kak-
si kolmasosaa, jos ansiomah-
dollisuudet ovat heikentyneet
viihemmiin mutta huomatta-
vasti enemmln kuin puolet.
Eltikkeestii maksetaan puolet,
jos ansiomahdollisuudet ovat
heikentyneet edellistii viihem-
man mutta kuitenkin puolella.
Jatkoeliikettii ei makseta leskel-
le, joka saa tydkyvyttOmyyselt-
kettii tai tapaturmavakuutuk-
sen vastaavia etuuksia.

Oikeus jatkoeliikkeeseen selvi-
tetiiiin viihintiiiin kolmen vuo-

den viilein. Jatkoellkettii mak-
setaan vain Ruotsissa asuvalle
leskelle.

Alkueldkkeen ja tiiyden jatko-
eliikkeen miiiirii on 96 prosent-
tia perusmiiiiriistii vuodessa
(29,700 SEK vuoden 1990 ta-
sossa) eli sama kuin tiiysi van-
huuseliike yhdelle eldkkeensaa-
jalle. Alkuelike maksetaan aina
tiiytenii.
kski saa eliikelis66 samalla ta-
valla kuin vanhuuselSkkeen
saaiat. El2ikelistiii maksetaan
niilie elikkeensaajille, jotka
saavat viihiin tai ei lainkaan
ansioperusteista lisiieliikettt.
Tiiyden eliikelisiin miiiirii on 50
prosenttia perusmiiiirtistii. Lis?i-
eliike viihent6ii tiiyttii eltikelisiid
koko miiiriilleen. Elakkeensaa-
jalle voidaan maksaa mycis
kunnallista asumislisdii. Asu-
mislisii on tulosidonnainen
kansaneliike-etuus.

Lapsenellke
Lapseneliike maksetaan uuden
lain mukaan, kun edunjiittiijii
kuolee vuonna 1990 tai sen jiil-
keen. Eliikettii maksetaan 18
vuoden ikiidn asti. Jos lapsi kiiy
l8 vuotta tiiyttiessiiiin perus-
koulua tai lukiota, jatketaan
eliikkeen maksamista koulun-
kiiynnin loppumiseen saakka,

korkeintaan kuitenkin kesii-
kuun loppuun sinii vuonna, jo-
na lapsi teyttiie 20 vuotta.
Ulkomaalainen lapsi, joka on
otettu Ruotsiin adoptoitavaksi,
saa lapsenelEkkeen, vaikka
adoptio ei olisi viel6 enn6ttinyt
tulla voimaan. Kansaneliikkeen
odotusaika eliikkeen saamisek-
si on ulkomaalaisen lapsen osal-
ta alennettu viidestii vuodesta
kuuteen kuukauteen.
Puoliorvon eliikkeen mdlirii on
25 prosenttia ja tdysorvon 50
prosenttia perusmiiiiriistd vuo-
dessa. Laissa on kuitenkin ta-
kuus56nt6, jonka mukaan kan-
sanelZikejiirjestelmiin lapsenelii-
ke yhdessii lisdeliikejiirjestel-
miistii maksettavan lapseneliik-
keen kanssa on puoliorvolle 40
ja tdysorvolle 80 prosenttia pe-
rusmiiiiriistd vuodessa. Lapsen-
elaketta ei alenneta, vaikka lap-
si saisi my6s elatusavun ennak-
koa (40 prosenttia perusmiiii-
riistii vuodessa).

Aikaisempi laki
Ennen Yuotta 1990 voimassa
olleen lain mukaan leskenelike
maksetaan naisleskelle, joka oli
tayttanyt 50 vuotta edunjattii-
jiin kuollessa ja jonka avioliitto
bli jatkunut vlihintiiiin viisi
wotta. Itistn ja avioliiton kes-
tosta riippumatta teysi elake
maksetaan, jos leskellii on huol-
lettavanaan alle l6-vuotias hii-
nen kanssaan asuva lapsi. Eliike
lakkaa lesken solmiessa uuden
avioliiton, mutta alkaa uudel-
leen, jos avioliitto peattyy vii-
den vuoden kuluessa. Sama
koskee avoliittoa miehen kans-
sa, jonka kanssa leskellii on tai
on ollut lapsia tai jonka kanssa
hiin on aikaisemmin ollut avio-
liitossa.

Tiiysi leskenelilke on 96 Pro-
senttia perusmiiiiriistii vuodes-
sa. Viihennetty leskeneliike
maksetaan edunjiittiijiin kuol-
lessa 36 mutta ei 50 vuotta
tiivttdneelle leskelle, iolla ei ole
alie l6-vuotiasta last-a. Samoin
viihennetty eliike maksetaan
Ieskelle, joka on 36-50 vuoden
ikdinen, kun lapsen huoltami-
nen tai yhdessii asuminen lak-
kaa, mikiili avioliiton solmimi-
sesta tuolloin on kulunut viihin-
tiiiin viisi vuotta. Eliikkeen vii-
hennvs on yksi viidestoistaosa
tiivdestii elikkeestii iokaiselta
vJodelta, jolla lesken ikii edun-
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jettejiin kuollessa tai lapsen
huoltamisen taikka yhdessii
asumisen piiiittyessii alittaa 50
vuotta.

I(ansanelilkkeen
Iapsikorotus
ja aviovaimokorotus
Perhe+liikeuudistus tekee kan-
saneliikejirjestelmdn lapsi-ja
aviovaimokorotukset tarpeet-
tomiksi. Niiden maksaminen
lopetetaan asteittain.
Lapsikorotusta ei makseta vuo-
den 1990 alusta liihtien uusille
eliikkeensaajille. Etuutta ei kui-
tenkaan poisteta niilt6, jotka
saivat sitii vuoden 1989 lopussa.
Lapsikorotus on kansaneldk-
keen miiiirlistd riippuen enin-
tiiiin 26 prosenttia perusmiiii-
riistii jokaisesta alle l6-woti-
aasta lapsesta.

Kansaneldkkeen aviovaimoko-
rotus on tulosidonnainen etuus
60-64-vuotiaasta aviovaimos-
ta, joka ei saa omaa eHkette.
Harkinnan mukaan aviovai-
mokorotusta on maksettu mycis
alle 60-vuotiaasta aviovaimos-
ta. Vuoden 1990 alusta ltihtien
aviovaimokorotusta maksetaan
vain vuonna 1934 tu site aikai-
semmin syntyneille naisille.
Vuoden 1989 lopussa maksussa
olleita aviovaimokorotuksia ei
lakkauteta.

YLEINEN LISAELAKE-
JARJESTEI-MA

Perhe-elIke
Uuden lain mukaista perhe+16-
kett6 maksetaan nais- tai mies-
leskelle sekii lapselle. Perhe-el6-
ke edellyttiiii, etta edunjettejella
oli oikeus lisdeliikejiirjestelmiin
vanhuus- tai tydkyvyttrimyys-
eliikkeeseen.

Lesken perhe-eliike
kskelle maksettavan perhe-
eliikkeen saamisen edellytykset
ovat samat kuin kansanel5ke-
jiirjestelmtissii. Eliikkeenii mak-
setaan samoin alkueliikettii ja
jatkoeliikettii.

Alkueliikkeen ja ttiyden jatko-
eliikkeen mtiiird on 40 prosent-
tia edunjiittiijdn eliikkeesta tai

I eliikeoikeudesta, jos samanai-
kaisesti ei makseta lapsenelii-
kette, ja 20 prosenttia, jos myds
lapseneliikettt maksetaan.

Lapsenelilke
Lapsenelike maksetaan uuden
lain mukaan, kun edunj2ittiijd
kuolee vuonna 1990 tai senjdl-
keen. Lapseneltkett6 makse-
taan 18 vuoden (aikaisemmassa
laissa 19 vuoden) iktiiin asti.
Koulunkiiyntiiiiin j atkavaa las-
ta ja ulkomaalaista adoptiolas-
ta koskevat samat s2i2iddkset
kuin kansaneliikej6rjestelmiis-
sii.

Lapseneliikkeen m66rd on 30
(aikaisemmassa laissa 40) pro-
senttia edunjittiijiin el6kkeest6
tai eliikeoikeudesta. Tdmii eliike
maksetaan, vaikka edunsaaja-
na olisi mytis leski. Lapseneldk-
keen miiiirii on toisen ja seuraa-
vien lasten osalta 20 (aikaisem-
massa laissa l0) prosenttia
edunjiittiijiin eldkkeesti tai elii-
keoikeudesta. Eliike jaetaan ta-
san lasten kesken. T6ysorvoille
eltike maksetaan molempien
vanhempien j iilkeen. Aikaisem-
massa laissa tiiysorpojen eliike
laskettiin sen elikkeen perus-
teella, joka oli suurempi.

Perhe-eliikkeen
yhteismiiiirii
Leskelle ja lapsille maksettava
perhe+lIke voi olla enint66n
edunjiittiijiin eliikkeen tai eliike-
oikeuden suuruinen.

Aikaisempi laki
Ennen yuotta 1990 voimassa
olleen lain mukaan leskeneliike
edellyttee, ettti avioliitto oli jat-
kunut viihint66n viisi vuotta ja
ettii se oli solmittu ennen edun-
jettejan 60 vuoden ik66. Jos
edunjiitttjEllii ja leskellii on yh-
teinen lapsi, eliike maksetaan
edellisestii huolimatta. EHk-
keen maksaminen lakkaa, jos
leski solmii uuden avioliiton,
mutta alkaa uudelleen, jos uusi
avioliitto ei kestii viittii vuotta.
Perhe-eliikkeen suuruus riip-
puu edunsaajien lukumiitriistii.
Jos edunsaajana on vain leski
tai lapsi, eliike on 40 prosenttia
edunjtittijiin eliikkeesti tai el5-
keoikeudesta. Jos sekd leski et-
tii lapsi saavat eliikettd, lesken-
eliike on 35 ja lapseneliike 15
prosenttia edunjiittdjdn eliik-
keestii. Jos lapsenelikkeen saa-
jia on useampia kuin yksi, pro-
senttiluku on kunkin seuraavan
kohdalla 10.

Siirtymlkausi
Perhe+l6keuudistuksen voi-
maantullessa leskeneldkett6
saaneet naiset"siiilyttivtt eliik-
keensii entisellZiiin. lrskeneld-
ketta ei yhteensoviteta lesken
oman lisiielikkeen kanssa van-
huuseliikeiiissii.

Naiset, jotka ovat syntyneet
vuonna 1929 tai aikaisemmin,
saavat leskeneliikkeen aikai-
semman lain mukaan. Tata-
kii?in leskeneldkettd ei yhteen-
soviteta lesken oman lisieliik-
keen kanssa vanhuuseldkei6ssii.

Naiset, jotka ovat syntyneet
vuosina 1930-194, siiilyttiviit
samoin leskeneldkeoikeutensa
aikaisemman lain mukaisena.
NImS leskenelikkeet yhteenso-
vitetaan vanhuuseliikeiiissii les-
ken oman lisiieliikkeen kanssa,
j olloin leskeneliikkeestii makse-
taan vain lesken oman van-
huuselakkeen ylittava miiiirii.
Niiille leskille kuitenkin taataan
vanhuuseliikeidssd mtitiriitty
eliiketaso. Lesken saamien
el6kkeiden - leskeneliikkeen ja
oman lisiieldkkeen - yhteismiiii-
rii on syntymSvuodesta riippu-
en 50-60 prosenttia lesken ja
edunjSttiijiin lisiielakkeiden yh-
teismZiiiriistii, ei kuitenkaan
enemp6ii kuin mit6 leskelle
maksettiin leskenelikkeen6 en-
nen 65 vuoden ikdii. Takuuel2ik-
keen taso riippuu syntymayuo-
desta seuraavasti:

Syntymiivuosi Thkuutaso
1930 60Vo
1931 58 %o1932 56%o
1933 54%o
1934 52%o
1935-1944 50Vo

Naiset, jotka ovat syntyneet
vuonna 1945 tat sen jalkeen,
saavat elikkeen uuden iain mu-
kaisena. He kuitenkin seilytte-
viit leskeneliikeoikeutena sen
perhe-eldkkeen, j onka aviomies
oli ansainnut aikaisemman lain
mukaan. Viimeksi mainittu elii-
ke yhteensovitetaan uuden lain
mukaisen perhe-elSkkeen kans-
sa. Yhteensovitus tehdiiiin
myds lesken oman lisiieliikkeen
kanssa vanhuuseliikeiiissii.
Jos leski ottaa varhennetun
vanhuusel[kkeen ennen 65
vuoden ikiia, tehdii^iin yhteenso-
vitus varhennetun eliikkeen pe-
rusteella. Sitii vastoin, jos leski
lykkea vanhuuseltkettiiiin yli

eliikeiiin, tehdiiiin yhteensovi-
tus 65 vuoden eliikeiiissii mak-
settavan vanhuuselikkeen pe-
rusteella. Lesken mahdollisesti
saamaa tyokyvyttitmyyselaket-
te ei yhteensoviteta leskenelSk-
keen kanssa.

Lesken saadessa el6kkeensS
siirtymdkauden siiiinncisten pe-
rusteella aikaisemman lain mu-
kaisena miiiirlytyy myiis isiin
kuoleman johdosta lapselle
maksettava lapseneldke aikai-
semman lain mukaan. Niiin
menetelliiiin siiniikin tapauk-
sessa, ette hpsen isii kuolee
uuden lain voimaantulon jiil-
keen.

MUUT ELAKE-
JARJESTELMAT

Yleisten elikejiirjestelmien per-
he+likeuudistus tulee aiheutta-
maan muutoksia mycis muihin
eliikej iirj estelmiin.
Yksityisen sektorin toimihenki-
liiiden ja tyrinjohtajien lisiielii-
kejiirjestelmiissii (ITP), samoin
kuin pienemmissii toimihenki-
l<ijiirjestelmissii - esimerkiksi
vakuutusalalla, merenkulussaja osuustoimintaliikkeessii
perhe-eliikettii maksetaan nais-
ja miesleskille. Leskeneliike on
niiisst eliikej iirjestelmissii j atku-
va, eikii elEkkeen ansiotulosi-
dontaa kayteta. Tyiintekijdiden
lisiieliikejiirjestelmiissii (STP) ei
perhe-eliikettii makseta lain-
kaan. Ty0ntekij0iden lis6eldke-
jiirjestelm2i6n kuuluvat voivat
saada ainoastaan kertasuorit-
teisia etuuksia ryhmdhenkiva-
kuutuksesta. Ryhmiihenkiva-
kuutus on myds toimihenkiltiil-
la.

Julkisen sektorin eliikejirjestel-
miit - valtion eliikejiirjestelmd
sekti kunnalliset eliikejiirjestel-
miit - maksavat perhe-eliikkeen
nais- ja miesleskille. Leskenel6-
ke on niissii jatkuva eikii ansio-
tulosidontaa keytete. Muutok-
sista julkisen sektorin perhe-
eliikkeisiin ei ole vielii ilmoitet-
tu.

]OUKO
]ANHUNEN, FM

Eliiketurvakeskuksen
tutkimusosaston

erityistutkija
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ENGLISH SUMMARY
of free enterprise, he should
bear in mind that the scheme
was once created upon the
explicit demand of the self-
employed, the farmers and
those looking after their
interests, the State being the
financial guarantor of the
scheme. The State has
contributed to the financing of
the pensions insofar as the
self+mployed persons' own
contributions have not been
enough to meet the demand.
The law requires that this will
continue to be so in the future,
as well, the Minister assured.

According to the Minister,
free enterprise and the spirit of
enterprise have been gaining in
strength in this country and
are continuing to do so. The
self+mployed have increased
in number and the business
life has undergone profound
restructuring.'The integration
and the internationalization
require that Finnish enter-
prises be given better
operating conditions and that
their competitiveness
internationally be improved",
he emphasized.

In his address at the
celebration marking the 20th
anniversary of the SeH-
Employed Persons' Pensions
Acts, the Managing Director
of the Confederation of
Finnish Entrepreneurs, Mr.
Kari Heikkilii, pointed out
that there have been and still
are only few self<mployed
who have accumulated such
wealth that they can safely and
in a controlled way pass on
their business to the
succeeding generation.

"And there are still fewer of
those who, upon a sudden loss
of work ability, can live on the
interest of their capital or
whose families, upon their
unexpected death, can manage
without fi nancial difficulties.
The plan born in the mind of
many a selfrmployed person
of selling his business and
using the money so acquired
to retire on a pension well
deserved has also in many
cases proved to be a mere
illusion; this 'payoffl has also
been subjected to more severe
taxation in recent years."

This year 20 years have
lapsed since the introduction
of pension security for self-
employed people and farmers.
On this occasion, this issue of
our magazine provides
extensive coverage of the
pension security of these very
occupational groups. The 20th
anniversary of the Acts
governing such pension cover
was celebrated at a party
arranged by the Cent"ral
Pension Security Institute for
the self-employed and for
those working for the benef,rt
of their pension cover. The
government was represented
by Mr. Mauri Miettinen, who
was recently appointed our
new Minister for Social
Affairs and Health.

'At the beginning of 1970,
with the enforcement of the
Self-Employed Persons'
Pensions Act and the Farmers'
Pensions Act, the socio-
political advances having
taken place over the 1960s
reached their climax. Indeed,
the 1960s are sometimes
referred to as the decade of
social security", the Minister
said in his speech.

The Minister pointed out
that at the time when the
pensions for the self+mployed
were being planned, the
financing of them looked
somewhat problematic, against
the background that the
employees' pensions were in
full financed out of
contributions from the
employers. "It seemed un-
reasonable that the younger
generation of self-employed
people would alone have to
carry the burden of financing
their pension cover. The
problem was solved when the
asgociations involved, already
back then in the 1970s,
admitted that the additional
costs of the self+mployed
persons' pensions were largely
due to the structural changes
taking place in society. It was
deemed fair that society also
contributed to their financing",
he said.

'Iilhen a self+mployed
person today asks how
compulsory self-employed
persons' pension insurance can
be compatible with the spirit

Heikkila pointed out that
the self+mployed persons'
pensions scheme even now
provides a great number of
self-employed people and their
families with at least a partial
income as coverage against
old-age, disability, and the
death of the family bread-
winner. He continued that, in
extending entitlement to
suryivors'benefits to
widowers, the scheme has
enlarged its scope and become
more fair.

According to Heikkild,
there is still, however, room
for development. One thing
that needs to be worked out is,
in his opinion, how to better
consider the short-term
fluctuations common to
business and the resulting
financial problems in the
payment of contributions. The
suggestion made by him was
that the self+mployed person
be given the opportunity to
agree on a 2-3-year-long
postponement of part of the
contributions with the pension
insurance company.'I'liis
would be arranged through a
loan granted on ordinary
terms. He refers to the
employer's statutory right to
credit from his pension
institution within the scope of
the so-called re-borrowing
scheme.

The greatest cause for
concern is, to Heikkilii, the
constant rise in the
contributions payable by the
self+mployed towards their
pensions. He, therefore,
suggested an increase in the
share contributed by the State
to the self-employed persons'
pensrons.

Representing the
employment pensions scheme
at the celebration, the
Managing Director of the
Central Pension Security
Institute, Mr. Matti Uimonen,
characterized the advances in
the self<mployed persons'
pensions cover over the past
20 years as tremendous. He
mentioned the events of l97l
with the unemployment
pension and the child increase,
the partial disability pension
introduced a few years later
and the uprating of pensions

taking place soon thereafter
and resulting in a 1.5-fold
increase in the target pension.

Uimonen brought to our
minds that the farmers'special
pensions have been developed
and improved several times
over in the 1970s and 1980s.
Of the most recent
improvements in the sell'-
employed persons' pensions he
mentioned the early disability
pension, the early old-age
pension and the part-time
penslon.

In the opinion of Uimoncn,
the choice of a decentralized
model for administering the
self+mployed persons'
pensions, based on existing
bodies, was a good one. 'The
scheme benefited from the
expertise and experience
gained in the eight years
during which employees'
pensions had been handled.
The self-employed have, to a
reasonable degree, been able
to make their voices heard in
the trustee bodies. One further
aspect of great importance is
that, being part of a larger
whole, the costs arising from
the handling of the pension
cover of the self<mployed
have been kept in check.

An international
comparison of the social
security benelits available to
self-employed in different
countries, conducted at the
Central Pension Security
Institute, showed that, in
practically all the countries
studied, the provision of social
security has started with the
wage earners. Only after the
wage earners have been
covered for social security
have the problems involved in
providing social security to the
self-employed been taken up
for discussion. It can be said
that the industrial countries
have, in the main, seen to the
social security of their wage
earners. There are, however,
still many gaps in the social
security, including pension
security, provided to the self-
employed.

For self-employed people,
the pension insurance is the
most common form of social
security, such insurance having
been arranged in 63 countries.
As there are altogether 169
independent states in the
world, we can conclude that
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There are only three
countries in the whole world
where seH-employed people
are entitled to all the social
benefits reviewed in the
comparative study, i.e. to
pensions, sickness benefits,
accident benefits, un-
employment benefits and child
benefits. These countries are
Luxembourg, Sweden and
Denmark. Norway and
Finland come close to this
group. In Norway, however,
taking out accident insurance
is voluntary for the self-
employed and unemployment
insurance only covers those
self-employed who have
attained age 64.In Finland,
farmers are liable to take out
accident insurance, whereas
other self-employed people can
choose whether or not to do
so.

It has been especially
difficult to further develop the
pension cover of the self-
employed, because the self-
employed form a rather
heterogenous occupational
group. Up to these days, the
self-employed have themselves
wanted to hold on to their
independence. In several
countries, it has also been
difficult to arrange the
financing of their pension
cover; this has generally not
succeeded without the support
of a public authority, at least
not in the case of the farmers.
It is indeed so that in many
countries the State stands for
the major part of the farmers'
pensions expenditure.

At the turn of the decade
the Self-Employed Persons'
Pensions Act covered 160,000
people and the Farmers'
Pensions Act 183,000. There
were 65,000 self-employed
persons' pensions and 232,000
farmers' pensions in current
payment. The self-employed
persons' and the farmers'
pensions accounted for one-
third. of all the private-sector

I Penstons.
English translation:

' Eija Puttonen

l. Development of the
pensions schemes

A national pensions scheme
covering the population as a
whole has been in force since
1939. Until 1956 national pen-
sions were based on the contri-
butions paid which, in turn,
depended on the annual income
of the insured. The scheme was
radically reformed in 1957. The
contributory principle was
abandoned, and a flat-rate sys-
tem with supplementary means-
tested benefits was introduced.
As of January 1983 the scheme
was again amended by eliminat-
ing means-testing for other in-
come than employment pen-
sions, and making the pensions
in part taxable income.

The change to flat-rate na-
tional pensions in 1957 made it
necessary to increase the pen-
sion protection of the wage-
earning population. Another
pensions scheme in which the
pensions are related to past
earnings and insurance period
was created to complement the
national pensions scheme. This
new scheme, which entered into
force in July 1962, covers wage
and salary earners with the ex-
ception of civil servants, local
government officers and sea-
men, who have their own
special systems.

In 1970 earnings-related pen-
sions were extended to farmers
and other selfrmployed per-
sons. In January 1986 freelance
employees received their own
pensions law.

As of January 1986 aflexible
retirement age - formed by an
early disability pension and an
early or deferred old-age pen-
sion was introduced to the pri-
vate-sector employment pen-
sions scheme and the national
pensions scheme.

The flexible retirement sys-
tem was finalised in January
1987 by a part-time pension
combined with part-time work
under the employment pensions
scheme.

The flexible retirement age
was introduced to the public-
sector employment pensions
schemes in July 1989.

2. The national
pensions scheme

Under the national pensions
scheme, the old-age, disability
and unemployment pensions
are formed by a flat-rate basic
amount and a pensions-tested
basic amount addition. In pen-
sions testing all statutory em-
ployment pensions are taken
into account.

The old-age pension age is 65
years. The disabilily pension is
paid to persons aged 16-64 in-
capacitated for work. In con-
nection with these two pensions
pensioners' cqre allowances are
paid to those requiring continu-
ous assistance or care. For flex-
ible retirement age - see the
employment pensions scheme.

The unemployment pension
is paid to an unemployed per-
son aged 60-64 who during the
last 60 weeks has received a
daily benefit for at least 200
days from an unemployment
scheme and who cannot find
suitable work.

An increase is paid to pen-
sioners./or a child under 16.

The survivor's pension is paid
during the first six months after
the husband' deathto awidow
below the age of 65, provided
that she is supporting a child or
she was married to him before
he reached the age of 65. After
that period the pension is paid
only to a widow supporting a
child under 16 and to a widow
aged 40-64 years and married
for at least three years. The size
of the pension during the first
six months is the same as the
full old-age pension, after that
period it is subject to a means-
test where even the income
from work is included.

A child is entitled to a surviv-
or's pension until the age of 16
or 2l tf continuing studies.

Provision is madefor aburial
grant.

A housing allowance is paid
to national pensioners to de-
crease housing costs. A child
care allowance is paid for child-
ren under 16 who need the
special care of some other per-
son because of illness, disable-
ment or injury.

National pensions are auto-
matically adjusted to the cosr-
of-living index once year.

The basic amounts and basic
amount additions of the na-
tional pensions are treated as
taxable income. All other parts
of the national pensions as well
as survivor's pensions in total
are tax-free.

The costs of the scheme are
jointly defrayed by the insured
persons, employers, the State
and local governments.

The scheme is administered
by the Social Insurance Institu-
tion, which is subordinate to
Parliament.

3. The employment
pensions scheme

3.1. Wage-eorners
The wage-earners employment
pensions scheme is based on the
following laws: the Employees'
Pensions Act (TEL), Tempor-
ary Employees' Pensions Act
(LEL) and Freelance Em-
ployees' Pensions Act (TaEL).
LEL is a special law for those
employed in forestry, agricul-
ture construction and dock
work, in which short-term con-
tracts are common. TEL covers
all other employees aged 14 or
over excluding specihed free-
lance employees who are co-
vered by TaEL.

The compulsory pension
cover under the laws consist of
old-age, disability, unemploy-
ment and survivor's pensions.

Entilled to the old-age pen-
sion is an employee of 65 years
of age.

The early old-age pension
may be drawn as from age 60 at
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the earliest. The pension may
also be deferred deyond age 65.

Entilled to the full disabilily
pension is an employee whose
working capacity has gone
down by at least three-fifths. If
the decrease is less but at least
two-fifths, the employee is en-
titled to the partial pension.
When assessing the employee's
working capacity his training,
earlier work. age, housing con-
ditions, and other comparable
factors are taken into account.

The early disability pensionis
payable to a person aged 55
years or over whose working
capacity has gone down to such
an extent that he cannot reason-
ably be expected to continue
working in his profession.

Entilled to the unemploy-
ment pension is an unemployed
employee aged 60-64 who dur-
ing the last 60 weeks has re-
ceived a daily benefit for at least
200 days from an unemploy-
ment scheme and who cannot
find suitable work.

Entilled to the survivor's pen-
sion arc the widow and the
children of the employee. The
children are entitled to the sur-
vivor's pension after the death
of both the female and the male
employee.

The survivor's pension is pay-
able to a widow, provided that
she was married to the em-
ployee before he reached the
age of65. A further condition is
that the widow has reached the
age of 40 and that the marriage
has lasted for three years. Also
a widow under 40 years of age
receives the pension, if she has a
dependent child who is entitled
to the survivor's pension; the
paying of the pension will con-
tinue even if the child's entitle-
ment to the pension would
cease. The pension will be pay-
able to the widow until her
death. The paying of survivorh
pension ceases if the widow
remarries, but she then receives
a lump sum amounting to two
years'pension.

A child is entitled to the
pension until he reaches the age
of l8 and even after this age, if
he is disabled.

Pqrt-time pension combined
with part-time work is payable
from age 60 to 65 to a person
who cuts down his working to
16-28 hours per week.

The size of the pension is
governed by the wages paid and
the period of service completed.
Earned entitlement to a pension
benefit continues when the job
is changed or when the em-
ployee ceases to work. The pen-
sions are taxable income.

The size of the olf-age pen-
sion is determined by taking 1.5
per cent of the wage or salary
and multiplying it by the num-
ber of years of service. The wage
or salary is the average annual
earnings of the two most aver-
age years of the last four years
of work. For seasonal workers
the wage is the average of all
pay received during the years
employed.

The maximum pension is 60
per cent of the pay. However,
combined with the basic
amount of the national pension
and some other pensions, the
pension may not exceed 60 per
cent ofthe final pay.

Drawn before age 65, the
reduction in the old-age pen-
sion is 44 per cent, depending
on the year of birth, of the
pension accrued by the date of
retirement. Deferment beyond
age 65 increases the size of
pension 12 per cent per year.

The size of the disability and
the early disability pension is
determined on the same basis
as the old-age pension. How-
ever, also the time between the
event entitling to the pension
and the age entitling to old-age
pension is counted as time of
service. The size of the partial
disability pension is one-half of
the full pension.

The size of the unemploy-
ment pensionequals the disabil-
ity pension payable to the bene-
ficiary. The old-age, disability
and unemployment pensions
are increased by the child's
supplement; at the most 20 per
cent ofthe pension for one and
40 per cent for two or more
children under 18.

The size of the survivor's pen-
sion is calculated on the basis of
the old-age pension of disability
pension the employee received
or would have been entitled to
at the time of his death. If there
are at least three persons eligible
for survivor's pension, they will
receive a full pension, which is
equal to the deceased em-
ployee's old-age or disability

pension. If there are two bene-
ficiaries, the size of the pension
is three-fourths of the full pen-
sion. Ifthere is only one benefi-
ciary, the size of the pension is
one-half of the full pension.

Survivor's pension cover is
supplemented by a special
group life scheme.lt is hnanced
by employers, and run by life
assurance comparues.

Depending on age, the size of
part-time pension is 44 64 per
cent of the difference of earn-
ings of full-time and part-time
working.

Automatic linkage with the
TEl-index (calculated by the
average of changes occurred in
general earnings and prices
levels) is applied once a year in
employment pensions. It is ap-
lied in calculating the pay of
earlier years and adjusting the
annual pension payable.

Pension protection accumu-
lates according to certain regu-
lations also during the periods
when the employee is out of
work through no fault of his
own and when he receives un-
employment benefit from his
unemployment fund.

Employers alone finance the
compulsory minimum pension
cover. The current contribu-
tion under TEL is 7.2 per c,ent
and under LEL 19 per cent of
the pay. For employees under
age 24 the contribution rates
have been lowered to 13.3 per
cent. The contribution under
TaEL is l5 per cent and 13.3 per
cent for freelancers under age
24.

The employer may provide
for his employees additionql
voluntary benefits, creating
even better pension benefits
than the minimum level guaran-
teed by law. Benefits that come
into question here include a
higher pension, lower pensiona-
ble age and burial grant. Em-
ployees generally participate in
the costs of such additional be-
nefits.

The administrotive organis-
ation of the employment pen-
sioru scheme is decentralized.
Employers may elect the type of
arrangement they wish for real-
isation of the pensions scheme.
It may be done by taking out an
insurance with a pension insu-
rance company or by founding
a pension fund or pension foun-

dation in the employer's busi-
ness. This choice does not apply
as regards seasonal workers for
whom the scheme comprises
one special employment pen-
sion fund. For freelance em-
ployees there has been estab-
lished a pension fund of their
own.

The work of the various pen-
sion institutions is coordinated
by a central organ, the Central
Pension Security Institute. It
keeps the registers of the in-
sured and their pension bene-
fits. It also keeps a register of
pensions covered by special
pensions schemes. The general
development of the scheme has
also been entrusted to the Cen-
tral Pension Security Institute.

The insured and the employ-
ers participate in the adminis-
tration of the scheme through
their representatives in the ad-
ministrative organs of the Cen-
tral Pension Security Institute.
The highest authority under the
schemes is the Ministry of So-
cial Affairs and Health.

3.2. The self-employed
The self+mployed persons' em-
ployment pensions scheme
(closely connected with TEL) is
based on two laws: the Farmers'
Pensions Act (MYEL) and the
Self-Employed Persons' Pen-
sions Act (YEL). MYEL covers
farmers, professional fisher-
men, and reindeer-owners.
YEL covers other self+m-
ployed persons.

The benefits and qualifuing
conditions are like in TEL. Old-
age pension is paid independ-
ently of whether or not the self-
employed person continues
with his entrepreneurial activi-
ty.

The size of the pension is
calculated like in TEL. The
pensions for the self-employed
(MYEL and YEL) are based on
the annual earnings confirmed
by the pension institution for
the insured, the size of which
depends on the quality and
branch of activities.

Schemes are financed by the
insured and the State.

In MYEL and YEL the con-
tribution of the insured is 16.9
per cent of the income. The
percentage is smaller for the
insured with low income. The
State pays 50 per cent of the
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cost of MYEL and in both
systems the costs the contribu-
tions of the insured do not
cover.

The administration of
MYEL belongs to the Farmers
Social Insurance Institution.
The other self+mployed have
to take out pension insurance
either in some of the pension
insurance companies, pension
funds taking care of TEL or in
some pension fund or insurance
company established by the
self+mployed. The Central
Pension Security Institute is the
central organ of MYEL and
YEL as it is that of TEL.

3.3 Farm closure schemes
Farm closure pensions are paid
to 55-year-old farmers who
cease farming and sell the whole
farm or the arable land.

The pension is a fixed sum of
money per each hectare. At the
age of 65 the pension is de-
creased because of farmer's re-
ceipt of MYEL and national
penslons.

Costs of the closure pensions
are met by the State.

Change-of-generation pen-
sions are paid to 5J-{4-year-old
farmers who transfer their farm
to a close relative.

The pension is composed of
the farmer's MYEl-pension
and full national pension. The
pension is ceased at 65 when
the farmer receives his MYEL
and national pensions.

Pensions are financed by the
contributions of farmers and
the State to the farmer's
MYEl-pensions scheme.

Administration of farm clo-
sure schemes belongs to agricul-
tural authorities and the
Farmers' Social Insurance In-
stitution.

4. Public sector and
other pensions schemes

The regulations concerning the
pensions of persons in the em-
ployment of the State cover old-
age, disability, unemployment
and survivor's pensions. These
benefits are financed by the
State alone. The administrative
organ is the State Treasury Of-
fice.

The pension cover of local
government employees is mo-
delled on the private sector em-
ployment pensions legislation.
The financing is borne by the
local governments and associa-
tions of communes. The Local
Government Pensions Authori-
ty takes care of the administra-
tion of the scheme.

The persons covered by the
Seamen's Pensions Act receive
old-age, disability, unemploy-
ment and suryivor's pensions.
The insured, employers and the
State jointly finance the pen-
sions. The scheme is adminis-
tered by the Seamen's Pensions
Fund.

Persons employed by the
Evangelical-Lutheran and Or-
thodox Churches, and some
other authorities have separate
pensions schemes of their own.

Survivors' pensions
reform

Some population data
on Finland

Finland's total population in
4.9 million. Of total labour
force of 2.3 million, l0 per cent
are engaged in primary produc-
tion, 3l per cent in industry and
construction, and 59 per cent in
seryrces.

Of total population 19 per
cent are aged 14 or less, 68 per
cent in ages 15-64, and 13 per
cent over 65. 5.7 per cent are
disabled.

IOUKO IANHUNEN, FM
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
erilyistutkija

Reform of the survivors' pen-
sions under both the national
and the employment pensions
schemes is implemented as of
July 1990.

The child's pension amount
is increased, and the pension is
made independent of the par-
ent's pension.

Survivors' pensions are paid
on equal terms to widows and
widowers.

The age from which a child-
less widow(er) receives a pen-
sion is raised from 40 to 50.
Widow(er)s aged 50 or more no
longer. lose their pension in
remarnage.

The means-testing for
spouse's pension under the na-
tional pension scheme is moder-
ated.

Under the employment pen-
sions schemes, the spouse's pen-
sion is proportioned to the low-
ering in the family's level of
consumption. Technically it is
carried out as a so called pen-
sion integration to the widow-
(er)'s own earnings-related pen-
sion or accrued pension rights,
without regard to her/his real
earned income. However, the
pension is paid without any
integration as long there is a
child under 18 in the family.
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TILASTOTIETOJA
TYOELAKKEENSAAJISTA

31.12.1989

Taulukoiden luvut ovat viihimmdisturvan mukaisia.
Aikaisemmasta tilastokiiy.tann0sta poiketen varhennetut vanhuuseliikkeet sisiiltyviit vanhuus-
eliikelukuihin ja yksil0lliset varhaiseliikkeet tyrikyv-vtt<imy-vseliikelukuihin. Osa-aikaeliikkeet ovat
tilastossa omana taulukkonaan.
31.12.1989 oli maksussa kaikkiaan 884000 tydelaketta. Muutos edellisestd ruodesta on +27000
kappaletta eli 3,1 prosenttia.
Vanhuuseliikkeite o[ 453 000
dasta) (+19

mukaisia eliikkeitd: a vanhuuseliikkeitii l0 800 kappaletta (+2 100) ia yksiltillisiii
varhaiseliikkeita 21 100 kappaletta (+S 469;.
Vanhuuseliikkeiden keskimtara o[ 1560 mk/kk, joista varhennettujen vanhuuseliikkeiden
2105 mk/kk, ty<ikyvytttimyyseliikkeiden 2250 mk/kk, joista yksildllisten varhaiseliikkeiden
3005 mk/kk, tytittOmyyseliikkeiden 2505 mk/kk, perhe-eliikkeiden I175 mk/kk ja osa-
aikaeliikkeid en 2 37 0 mk/ kk.

VANHUUSELAKKEET, kaikki
Voimassa olevat 31. 12.1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriilnen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen my<intiijii Miehet Naiset Yhteens6 Miehet Naiset Yhteensii
TEL-elSkelaitokset 8l 455 r42 838 224293 3 365 I 423 2 t28
YEL+liikelaitokset 18 150 15097 33247 2746 1754 2295
MYEL+ltikelaitos 55996 86 353 142349 976 M2 652

LELdiikelaitos 37 084 16 381 53465 t 419 547 I 152

Kaikki tytieliikelaitokset 192696 260678 4s3374*) 2238 1062 t 562

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 l. 12. 1989

Kaikki tyoeliikelaitokset 18367 20724 39091**) 2547 1230 I 849
*) Kaikki -luvussa mukana myds kaksikymmentti ThELJaitoksen maksamaa eliikettti.
**) Kaikki -luvussa mukana myds kahdeksantoista TbEL-laitoksen maksamaa eltikettii.

VARHENNETUT VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 31. 12. 1989 Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseldke mk/kk
Eliikkeen mytintiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii

TEL-e liikelaitokset 2537 4910 7 M7 4644 1395 2502
YEL-eliikelaitokset 635 616 t25t 3374 1242 2324

MYEL-e likelaitos 394 1220 I 6t4 995 398 543

LEL-eliikelaitos 253 277 530 r 285 329 786

Kaikki tydeldkelaitokset 3 821 7 024 l0 845 *) 3832 I 166 2106

Alkaneet eliikkeet l. l.-31. 12. 1989
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2313Kaikki ty<ieliikelaitokset 934 1264 2 198**) 3697 1290
*) Kaikki -luvuissa mukana kolme TaEL-laitoksen maksamaa eltikettii.
**) Kaikki -luvussa mukana kaksi TaEL-laitoksen maksamaa eltikettii.
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OSA.AIKAELAKKEET
Voimassa olevat 3 l. 12. 1989

Eliikkeensaajia Kes kimiiiiriiinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset yhteensti
TEL-e liikelaitokset 54 59 I 13 3734 | 417 2524
YEL-eliikelaitokset 52 26 78 2481 1846 2270

5MYEL-eliikelaitos 5 902 902
LEl-eliikelaitos 2 3 I 475
Kaikki tydeliikelaitokset l13 86 199 2996 I 543 2368

Alkaneet eliikkeet l. l.-31. 12. 1989

Kaikki tyOeliikelaitokset 39 42 81 3359 t545 2419

TYO KYV YTTOMYYSELAK KEET, kaikki
Voimassa olevat 31. 12. 1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseltike mk/kk
Eliikkeen a Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset s6570 62316 118886 3762 t9s2 2813
YEL-e l[kelaitokset 10063 4503 14566 2752 I 648 24n
MYEL-eliikelaitos 16569 l8 258 34827 1244 503 856
LEL-eliikelaitos 34712 6 ll0 40822 I 9ll 760 t 739
Kaikki tydelekehitokset fi1 937 9t 196 209 133 *) 2777 I567 2249

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 1. 12. 1989

Kaikki ty<ieliikelaitokset 15654 12854 28508**) 3 l0l 1739 2487
*) Kaikki -luvussa mukana myds 32 TaEl-laitoksen maksomaa eliikettii.**) Kaikki -luyussa mukana myds 17 TaELJaitoksen maksamaa eliikettij.

TYOKYVYTT0MYYSELA KKEET, teydet elekkeet
Voimassa olevat 31. 12. 1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset yhteensii
TEL-elZikelaitokset 47 686 51 545 99231 3617 I 845 2697
YEL-eliikelaitokset 7 689 3 r48 10837 2778 1670 2457
MYEL-eliikelaitos 12404 12697 25 t}t I 317 5t4 9t1
LEL-el5kelaitos 31 570 5 650 37 220 I 835 717 l 665
Kaikki tycieliikelaitokset 99 368 73 047 172415*) 2698 I 519 2 199

Alkaneet eliikkeet l. 1.-31. 12. 1989

Kaikki tydelAkelaitokset 11 47 5 8 454 19929**) 2896 I 589
*) Kaikki -luvussa mukana myds 24 TaEL-laitoksen maksamaa ekikettci.**) Kaikki -luvussa mukana myds 14 TbEL-laitoksen maksamaa eliikettri.
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TY o KYV Y TT oMYYSELA K KEET, osaetiikkeet
Voimassa olevat 3 l. 12. 1989

El6kkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen myiintiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii

TEl-eliikelaitokset l 099 1447 2546 2106 I 167 t 572

YEL-eliikelaitokset 749 262 I 0lr 1709 1079 I 546

MYFL+lSkelaitos 2405 2453 4858 746 347 544

LEL-eliikelaitos t 037 126 1163 1386 7fi l3l3
Kaikki tycieliikelaitokset 5292 4289 9581 *) 1290 679 I 017

Alkaneet eliikkeet l. l.-31. 12. 1989

Kaikki ty<ieliikelaitokset 497 516 I 013**) I 501 829 I 159

*) Kaikki -luvussa mukana myds kolme TaEL-laitoksen maksamaa eliikettti.
**) Kaikki -luvussa mukana myds yksi TaEL-laitoksen maksama eltike.

YKSILOLLISET VARHAISELAKKEET
Voimassa olevat 31. 12. 1989

Eltikkeensaajia Keskimiidriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen myrintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteens6

TELdiikelaitokset 7785 9324 t7 t09 4889 2661 3 674

YEl+lSkelaitokset 1625 l 093 2718 3 106 t72l 2549
MYEL+lSkelaitos 1760 3 108 4 868 I 408 584 882

LEl+liikelaitos 2105 334 2439 3319 l5l9 3072
Kaikki tydeliikelaitokset 13277 13 860 27 137*) 3 960 2093 3 006

Alkaneet eliikkeet l. l.-31. 12. 1989

Kaikki tyrieliikelaitokset 3682 3 884 7 566**) 3954 2187 3047
*) Ifuikki Juvussa mukana myds kolme TaELJaitoksen maksamaa eliikettii.
**) Ifuikkiluvussa mukana myds kaksi TaEL-laitoksen maksamaa eliikettii.

TYOTTOMYYSELATXNBT
Voimassa olevat 31. 12. 1989

Eliikkeensaajia Keskimtiiiriilnen peruseltike mk/ kk
Elikkeen mydntiijd Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL+ltikelaitokset t7 605 25s0t 43 106 4059 2086 2892
YEL+liikelaitokset 852 864 t7t6 2416 l2l9 I 813

MYEL+liikelaitos 2030 2633 4663 1636 524 I 008

LEl-eliikelaitos 7 376 3125 10501 2074 774 I 687

Kaikki tyoeliikelaitokset 27865 32123 59988*) 3307 I 807 2504

Alkaneet eliikkeet l. 1.-3 l. 12. 1989

Kaikki tytielekelaitokset I 504 2046 3 550**) 3792 1779 2632
*) I{nikki -luvussa mukana myc)s kaksi ThELJaitol$en maksamaa eliikettii.
**) I\aikki Juvussa mukana myds yksi TaEL-laitoksen maksama eliike.
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PERHE.ELAKKEET
Voimassa olevat 31. 12. 1989

Eliikkeen my<intiijii
Eliikkeiden
lukumiiiirii

Keski
maaralnen
peruseliike

mk/kk
Eliikkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 74928 1664 70 910 12 ilO 83 020
YEL-eliikelaitokset 14825 1 404 14416 l 893 16 309
MYEL-el2ikelaitos 34 383 465 33 857 2378 36235
LEL-e liikelaitos 36 680 758 3s 160 4439 39 599
Kaikki tycieliikelaitokset 160824*) I 177 154 348 20 830 175 178

Alkaneet eliikkeet Ll.-31. 12. 1989

Kaikki tydeliikelaitokset ll 703 **) I 351
*) Ifuikki -luvussa mukana myds kahdeksan TaEL-hitoksen maksamaa ehkettii.**) Kaikki -luvussa mukana myds kuusi TaEL-laitoksen maksamaa eltikettti.

KAIKKI ELAKKEET
Voimassa olevat 31. 12. 1989

Eliikkeen mydntdjii
Eliikkeiden
lukumSiirii

Keski
maaralnen
peruselSke

mk/kk
TELdiikelaitokset 461 326 2301
YEL-e liikelaitokset 64432 2103
MYEl-eliikelaitos 216227 663
LEldiikelaitos l4t 471 1259
TaEL+ldkelaitos 62 1230
Kaikki tyciellikelaitokset 883 s18 I 719

Alkaneet eldkkeet l. l.-3 l. 12. 1989

Kaikki tytiel[kelaitokset 82933 2032
Perhe+ldkkeistS 6 416 oli lisiietujen mukaisia, keskimSdrin I 307
mk/kk. Muista eliikkeistii 30173 sai lisiiksi rekisterdityd lisiel6-
kettii keskimiiErin I 472 mklkk. Nimd olivat etupiiiissii TEL- ja
YEL-eliikkeiti.

MAKSETUT ELAKKEET I.I._:I. I2.Ig8g
Milj. mk

Vdhimmtiisturva
TEl--eldkelaitokset 12526,7
YEL-eldkelaitokset I 608,2
MYELdiikelaitos 1710,9
LEL-el6kelaitos 2120,2
TaEL+ldkelaitos 0,7
Kaikki tydeliikelaitokset l7 966,6
Rekister<iity lislturva 630,6
Yhteensti l8 597,1
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TILASTOTIETOJA TYOELAKELAITOSTEN
TOIMINNASTA VUONNA 1988

A. ERAITA TILASTOTIETOJA
TYOELAKELAITOSTEN
TEL-, LEL- JA TaEL-
TOIMINNASTA VUONNA I988

Vakuutus-
yhtitjt

TEL-LEL-TaEL-PIIRI 3 l. I 2. I 988

I. Elakelaitosten luku 7
2. Tytinantajien luku 78 127
3. Henkiltiiden luku 958 689
4. Palkkasumma milj. mk/v 81 760

II MAKSUTULO I988

L Maksutulo milj. mk **r)

75
278

t62842
t7 323

Eliike-
seeti6t

Tytieliike-
kassa

Esiint.
tait.

eliike-
kassa- Yhteensa

96

l7 t25

17057,1
t6't 14,2

342,9

Yhteensii

l 3 453 350
5 455 564
4 t47 564
I 690461
I 597019

26t5

560 126

60 579
25728
2t 645

5 186
7 978

42

I 577 974
608 378
655 560
I7353r
r 39 046

I 458

294

2629

582 968
264966
t5t 938
57 893

108 074
97

l3 128993
56t8 Ill
4201 608
I 680 846
I 625793

2636

62325,9
60 482,2

1843,7

20 550,7
l8 999,4

r 55t,3

199, I

Eliike-
kassat

l2
3729

68 879
6379

140 000 *)
11333

6 500 **)
330

la. Peruseleketurva
lb. Lisiieliketurva

III MAKSETUT
ELAKKEET I988

l. Maksetul eliikkeet 1000 mk
la. Vanhuuselikkeet
I b. Tytikyvytttrmyyseliikkeet
lc. Tyiittdmyyseliikkeet
ld. Perhe-eliikkeet
le. Osa-aikaeldkkeet
lf. Rekisterdidyt lise-

elakkeet

I. Eliikkeiden lukumiiiirii
la. Vanhuuselekkeet
I b. Tytjkyryytttimyyseliikkeet
lc. Tyt ttdmyyselekkeet
ld. Perhe€lakkeet
le. Osa-aikael?ikkeet

2. Elakkeet I 000 mk/v
2a. Vanhuuseliikkeet
2b. Tyttk)ryyttitmyyselAkkeet
2c. Tytittdmyyseliikkeet
2d. Perherliikkeet
2e. Osa-aikaeldkkeet

3. Hautausavustusten
lukumiiiirii

4. Hautauarutukst 1000 mk

12122.9 2505,
fi791,7 2505,

331,2

Vakuutus- Eliike-
yhrior saetidt

Eliike- Tytieliike-
kassat kassa

781 ,6
775,9

n,7

48,5
48,5

,0
,0

593
593

Esiint.
tait.

eliike-
kassa-

9058 184 2025360
3741 557 858 636
2 656 501 585 299
1209704 236241
984623 267 469

24t7 87

37 994
1647 I
13773
3 484
4230

36

l 037 903
404960
430 854
fi4662
86 078

I 349

6637
2785
2069

822
959

2

260 460
104237
94315
38 132
23727

50

460 00 l
218264
149952
24576
49 800

53

I 976
892
787
122
t'l3

2

63 701
26226
29 67't

3 093
4677

27

l6 604
8729
4474
I 067
2329

5

458 334
227 042
l 56 023
24779
50 427

64

l 908 525
637 096
755 573
2t99t6
295 124

58

13952
5 576
5 002

757
26t5

2

2l 5 548
72905

I 00 433
176t5
24 563

JI

I 38 946
5t 734
39762
| 62t
35 825

4

I 924 419
648 9 l6
7609t9
215 612
298 9l I

62

280
ll

239
24

3

464 383 17 627 t7 356 758

IV TILIVUONNA MYONNETYT ELAKKEET

l6

V VOIMASSA OLEVIEN ELAKKEIDEN ELAKEKANTA 3I.I2.I988

253

I 821 2t2
25

596

0

0

0

0

20
4

t4
I
I

362
50

281
29

I

25
5

l6
I

3

390
53

304
29

4

56,0
56,0

l. Eliikkeiden lukumeiira 365 596
la. Vanhuuseliikkeet 176885
lb.Tytikyvytttimyyseliikkeet 92790
lc. Tyiittomyyselekkeet 39476
ld. Perhe-eliikkeet 56360
le. Osa-aikaeliikkeet 85

2. Eliikekanta I 000 mk/v 8 750 708
2a. Vanhuuseliikkeet 3 852 866
2b. Tytjkyvyttdmyyseliikkeet 2693081
2c. Tytittomyyselakkeet I 199 130
2d. Perhe-eliikkeet I 003 168
2e. Osa-aikaeliikkeet 2462

VI VASTUUVELKA 3I.I2.I988

l. Vakuutusmaksuvastuu
milj. mk
la. Peruseliiketurva
lb. Lisdelaketurva

2. Korvausvastuu milj. mk
2a. Peruseldketurva
2b. Lisiieliiketurva

3. Vastuuvajaus milj. mk

6t 797
27 613
l4 896
5728

13557
J

t 995 t42
889234
591 281
24t 296
213 283

48

37687,4 I I 995,8
36004,4 r l 995,8

r 683.0

z0 549,7
r8 998,4
I 55 1,3

5 1,6 147,5

3 965,3
3 804,6

160,7

1,0
1,0

8621,4
862t,4

') LEL:n alaisten tydntekiijiden arvioitu lukumiiiirii vuoden 1988 lopussa.
**) TaEL:n alaisten tyc)ntekijdiclen arvioitu lukumiiiirii vuoden 1988 lopussa.

**+) Maksutuloon ei sisiilly aikaisempien vapaaehtoisten eldkejiirjestelyjen varoista ldkisiiiiteisten
eliikkeiden osalle suoritettuja siitoja. Mldsktiiin ei maksuruloon sisiilly tydilam!!skassoien
keskuskassan TEL l2 a $:n perusteeila vuodelta 1987 suorittomoa vqkuutusmaksua 362,1 milj. mk,
j o k a v uo n na I 9 88 h yvil e t t iin t ), tie liike lail oksi I le.
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B. ERAITA TILASTOTIETOJA TYOELAKELAITOS
YEL- JA MYEL- TOIMINNASTA SEKA
KOKO LAKISAATEISESTA TOIMINNASTA
VUONNA I988

TEN

Yritt:ljien eliikelakien mukainen toiminta

I I PItRt 31.12.1988

l. Elekelaitosten luku
2. Vakuutettujen luku
3. Tydtulot/palkat, milj. mk/v

II MAKSUTULO I988

l. Maksutulo milj. mk
la. Peruseliiketurva
lb. Lisiieliiketurva

III MAKSETUT ELAKKEET I988

l. Makserut elilkkeet 1000 mk
la. Vanhuuseliikkeet
lb. Tydkyvyttdmyysel?ikkeet
lc. Tytitttimyyselekkeet
ld. Perhe-eliikkeet
le. Osa-aikaeliikkeet
lf. Rekistertiidyt lisaelakkeet

IV TILIVUONNA MYONNETYT ELAKKEET
l. Eliikkeiden lukumaara

la. Vanhuuseliikkeet
I b. Tydkyvytttrmyyseliikkeet
Ic. TyOttt myyselakkeet
ld. Perhe-eliikkeet
le. Osa-aikaeliikkeet

2. Eliikkeet 1000 mk/v
2a. Vanhuuseliikkeet
2b. Tyijkyvytttjmyyseliikkeet
2c. Tydtttimyyselekkeet
2d. Perhe-eliikkeet
2e. Osa-aikaeliikkeet

VI VASTUUVELKA 3 I. I2.I988

l. Vakuutusmaksuvastuu milj. mk
la. Peruseliiketurva
lb. Lisiieliiketurva

Maatalous-
Eliike- yrittajien
kassat eliikelaitos Yhteensd

5 I 13

5082 190074 347759
336 5 615 15261

Vakuutus-
yhtidt

7
l s2 603

9 310

t536351 296704s
96'1 288 I 77 I t95
344527 710700
58326 94746

165223 379466
4t I 808

952 9 130

TEL,LEL
TaEL, YEL
ja MYEL-

toiminta
yhteensii

97

l 32 386

l8 586,7
18237,2

349,5

t6 420 394
7 226759
4858264
I 185 207
I 976 485

4423
569 256

ll7l,0
1164,4

6,6

*)
33t,2
33t,2

1529,6
I 523,0

6,6

27
2'.7

,4
,4

I 375 120
766 172
355 389

35 598
208392

t 757
7 8t2

55 568
37 735
t0 784

822
5 851

l0
366

'7 499
4 065
2243

ll0
I 081

147 308
6t 922
58971
4752

20915
687

I 381 430
'775960

354 506
35 607

2t3 602
t754

56273
38716
10519

795
6233

l0

t52399
88 978
43091

4 4t2
l5 898

2t

2t2221
138 l14
36271

5 050
32776

4

I 549 308
990346
333 196

57 t43
168 587

36

24031
t3 144
6313

625
3920

29

307 206
154965
104 305

9 274
3',7 954

708

273700
t69724
50 t94

6 871
46834

77

2987011
l 805 022

698221
93 545

388 422
I 800

l 885 179
763 343
759 865
l 82 805
I 77 000

2 166

856 668
434690
202 132
64164

1 54 908
174

l6 l 16005
7 423 t33
4899 829
I 77439t
20142t5

4 436

6 108
2571
2 136

219
I 155

2't

262
125
89

7
4t

t7 661
l0 448
4 088

399
2724

2

84610
38872
27 958
58ll

11898
7t

V VOIMASSA OLEVIEN ELAKKEIDEN ELAKEKANTA 3I.I2.I988
l. El?ikkeiden lukumaArI

la. Vanhuuseliikkeet
I b. Tytikyvyttaimyyselakkeet
lc. Tytjttdmyyselekkeet
ld. Perhe-eliikkeet
!e. Osa-aikaellikkeet

2. Eliikekanta 1000 mk/v
2a. Vanhuuseliikkeet
2b. Tydkyvytttimyysellikkeet
2c. Tydttdmyyselakkeet
2d. Perhe-eliikkeet
2e. Osa-aikaeliikkeet

59 527
30 475
I3495

I 774
t37ll

'72

I 952
I 135

422
47

347
I

2. Korvausvastuu milj. mk
2a. Peruseliiketurva
2b. Lisiieliiketurva

3. Vastuuvajaus milj. mk
t7.t

322,6
285,9

36,7

t7,t

86,0
85,8

0,2

0,1

410,3
373,4
36,9

t7,2

t,7
t,7

0.1 t7,2

+) Ei sisiilly valtion msksamaa osuuua eliikkeistij I 423,1 milj. mk.

62136,2
60 855,6

l 880,6

20 567,9
r 8 999,4
l 568,5

199,r
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Perhe-eliiketurvaan muutoksia
1.7 .1990 alkaen

fEt
ELAKETURVAKESKUS

1990
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TURVANA
PERHE.ELAKE

Tietoa uudesta perhe-eltkkeestl
Eliiketurvakeskuksen esitteestl


