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Jf,LKIHUOLLOSTA
EililAKKOHUOtTOOl{

Eltikejiirjestelmdt ovat joutu- taan kuitenkin on kyse vdlineen
neet kokemaan nopean uudel- huollosta tuloksen tekemiseksi.
leenarvioimisen tarpeen vlihiin
siinii missii isommatkin euroop-
palaiset yksikrit. Siinii, missii
Euroopan valtiot joutuvat ar-
vottamaan talousj erjestelmiii j a
kansallisuustekijriitii uudelleen,
eliikkeiden toimeenpanij at ovat
joutuneet havaitsemaan, ettii
eniiii ei ole tarpeen tarjota ylei-
sen mielipiteen tunnustettavak-
si eliikkeelle siirtymisen arvok-
kuutta ja eliikeliiisenii olon yh-
teiskunnallista hyviiksyttiivyyt-
tii. Arvostusta ja halua on jo
arveluita herritteiviissii miiiirin.
Tutkija, joka miiiirittiiii eliike-
halujen kasvun syyksi "ty6stii
saatavan eliimiinsisiill6n arvos-
tuksen laskun", osuu naulan
kantaan. Sormi osoittaa sekd

ettd tycinantajain

En ole pariin vuosikymmeneen
havainnut tytintekij ej arj estcij en
- jotka muutenkaan eiviit liene
viime aikoina rientiineet yhteis-
kunnallisen uudistusajattelun
kiirjessli korostaneen jiisen-
tense ammattikunniaa, oman
tycin arvostusta, hyvin tehdyn
tycin antamaa arvonantoa ja
itsekunnioitusta. Tiissii suhtees-
sa pohjoismaisilla ammattijiir-
jestdillii olisi ollut opiksi otet-
tavaa itiiisiltii veljesjiirjestOil-
tiiiin. Ammattiyhdistysliikkees-
sd koulutetuimmasta lyhimmin
koulutettuun ammattikuntaan
asti on ollut ja on vallalla tyri-
velvollisuuksien millimitalla
mittaamisen ja oikeutettujen
etujen ulosmittaamisen henki.
Kunnon korvaus on saatava,
kun tiimd tycinteko nyt kaik-
kiaan on tiillaista, ikiiviiii.
Tydn kunnioitus ja tycihrin mo-
tivointi ovat jaaneet varjoon
mycis tavoite- ja tuloskeskeises-
sii tydnjohdon amerikkalais-fi-
losofisessa uudelleenkoulutta-
misessa. Ndenneiinen humanis-
mi ja huomioonotto ei pysty
kiitkemiiiin tosiasiaa, ettii tycin-
johtomenetelmissii perimmiil-

Kaunis lause 'Tycintekijii on
tyrinantajan tiirkein voimava-
ra" tarkemmin katsottuna si-
joittaa tydntekijiin muiden re-
surssien - koneiden 1a raaka-
aineiden riviin.
Tyciperdisten sairauksien j a elii-
kehalun lisiiintyessii sekd esi-
mies- ettri luottamusmieskoulu-
tuksessa on kiinnitettiive tuntu-
vasti enemmiin huomiota tyri-
klvyltiiiin vaihtelevien vastaan-
ottamiseen ympeiristdssiiiin.
Sellaiset tekijet kuin osatycihdn
sijoittuvan lyhyestii ty<iajasta
johtuva alhainen palkkataso ei-
viit saa olla tydllistiimisen estei-
n5, oli alan minimipalkoista so-
vittu mitA hyviinsii. Sairauden
tai muun poissaolon jiilkeen
ty6hdn palaajan edellytysten
selvittdmiseen on pantava riit-
tiiviisti huolta ja vaivaa. Ei ole
ajateltava yksin palaajan mah-
dollisuutta jatkaa entisessii
tycissii. Poissaolo on saattanut
nostaa pintaan toiveita tai val-
miuksia, jotka johtavat kun-
touttamiseen aivan entisestii
poikkeavaan tydhdn. On oltava
riitteviisti neuvotteluhalua ja
tiedonkulkua tyrimarkkinain
eri tahojen kesken. Nykyaikaa
ei ole lammasmainen odotus,
ettd tycinantaja tarjoilee ty6-
paikkoja, ei liioin kaavamainen
kiinti<iiden vaatiminen barrika-
deilla, vaan mahdollisuuksienja tarpeiden kartoittaminen
iilykktiiden ja yhteistycikykyis-
ten ihmisten kesken. Ja huomi-
oon on otettava mycis se, milld
tavoin tycihrinpaluu vaikuttaa
tydtovereiden tydedellytyksiin.
Jo l940Juvulla kirjoitti tuber-
kuloottisten kuntoutuksen - tai
kuten aluksi sanottiin: jiilki-
huollon - esitaistelija, ettd asian
suurin este on tydeldmdiin pa-
laaviin kohdistuva ennakkoluu-
lo ja ettii jtilkihuoltoa tarvitsee
paitsi ty6olojaan muuttava
mycis hiinen ympdristrinsii.

Yrjd ktrmola



ta tutklmukse

kuuluvat tietysti myds

vallisesti sujunut ki
ja ristiriidattomasti.

senteossa miiliritellyn ongel-
man ratkaisemiseksi. Kokemus

teamukseen on piiiidytty eri ta-
hoilla. Kysymys ei siis missiiiin
tapauksessa ole pelkiistiiiin tyO-
eliikej iirjestelmiin ongelmasta.

Tutkimuksen ja piiiitciksenteon
toimii instrumen-

vaikea tuottaa tietoa niin nope-
asti, kuin piiiitciksentekijat site
tarvitsisivat.
Eliikejiirjestelmiin
oleelliset ongelmat
sia, jotka kullakin

ne tajutaan ongelmiksi,
aletaan varsin pian etsiii

koimaan, piiiitdksentekijriille
voidaan toimittaa relevanttia ti-

pystyykin yleensii vastaamaan
tiedontarpeen vaatimuksiin,
vaikka erikoistilastojen tuotta-

yleensi vasta silloin, kun piiii-
tciksentekij Zit j o alkavat valmis-
tella ongelman ratkaisua. Tut-

Epiitoivoisesti se
yritetiiiin tiiyttiiii. Tutkimukset
joudutaan suunnittelemaan no-
peasti. Yleisestd keskustelusta
seulotaan kysymykset,
on mahdollista saada

joihin

Eliiketurvakeskus harjoittaa tavasti useimmiten koetaan lastotietoa varsin nopeasti. Til-
tutkimustoimintaa tycieliikej iir- puutteellisiksi. Eliiketurvakes-

kuksessa ne ovat viihintiiiin yh-
la tasolla Eliiketurvakeskus

te hvvella kannalla kuin muis-
etta ElAketurvakeskuksen tut-
Jdrjestelmiin luonteesta j ohtuu, sakin laitoksissa, jotka harjoit-
kimustoiminnan odotetaan tavat sosiaaliturvaa koskevaa minen edellyttiiii huomattavia

tutkimusta. Perustavamman- ponnistuksia.keskittyviin nimenomaan an- laatuisia vaikeuksia liittyy senja yhteis- Syviillisemmiin tutkimustiedonsioty6tii tekevdn vdestcin sosi-
aaliturvaan. Samaan sijaan tutkimuksen

jestelmdn kehittiimiseksi.

suhteen tilanne on heikompi.kunnallisen piiiitciksenteon suh- Tutkij oiden pitiiisi periaatteessa

suunnitelmallista tietoa piiiitdk-Niiissii puitteissa tutkimus on
pyrittiivii kohdistamaan tyoelii-
kej iirjestelmiin kannalta oleelli-
siin kysymyksiin. Muina yleis-
luontoisina vaatimuksina esite-
tldn tavallisesti, etta tutkimuk-
sen tulee olla luotettavaa ja oi-
kea-aikaista.

Tutkimusongelmien valinta ei
siniinsri ole vaikeaa. Ne asiat,
j otka eliikej iirjestelmiin piirissii
koetaaan ongelmallisiksi, suo-
rastaan tyrkyttaytyvat tutkitta- viilinen suhdeviksi. Tiistii syystd esimerkiksi
Eliiketurvakeskuksen tutki-
musohjelman laatiminen on ta-

set, joiden eliiketurva on aikai- teeseen. olla kaukondkdisi?i ja ennakoi-
semman ty<iuran aikana an- Perinteellisesti tutkimuksen ja da tulevat ongelmat. Niiin ei
saittu. pddt<iksenteonsuhdeymmiirre- valitettavasti useinkaan tapah-

tiiiin niin, ettii tutkimus antaa du. Tutkimustarve huomataan

pllrlrn
eliikeliii

vuttomasti
Sen suun-

osoittaa kuitenkin, ettii tiillai- kimusten valmistumisaika on
nen tutkimustulosten ns. instru- pitkii. Tiimii merkitsee site, ette
mentaalinen hyviiksikiiytt<i
melko harvinaista. Samaan

on tutkimuksenoikea-aikaisuuden
to- vaatimusta on vaikea tiyttaii.

kuitenkin

ovat sellai-
hetkellii sat-

tetussa
oikeita

vastaus

antaa
kysy-

nitteluun ovat aina osallistuneet

empiiristii tietii, jonka. jiilkeen
taalisella tasolla heikosti piiiiasi- toteutetaan markkinatutki-assa siksi, ettii tutkimuksen on muksen tyyppinen kysely

Kun tutkimusmenetelmrit halli-
taan, tiilliikin tavalla hankittu

kannalta tieto on Iuotettavaa siind rajoi-tutkijat j
sen johto,

a Eliiketurvakeskuk-
Sidosryhmien esittii- mielessri, ette se

vastauksia niihin
myksiin, joita on osattu esittaa.mioon ja Eliiketurvakeskuksen tuvat olemaan ajankohtaisia. Sen sijaan ongelmien kiisitteel-hallitus on vahvistanut ohjel- Kun liseen selkiyttdmiseen tal uuslen
ndkcikulmien tarjoamiseen se eimanmelkeinkeskusteluitta. niihin

Tiistii huolimatta tutkimuksen ratkaisua, ja tietysti toivotaan,
on useln vaikea tayttaa

vaatimuksia.
sille ettii asia saataisiin mahdollisim-

asetettuJa man nopeasti pois piiiviijtirjes-
tyksesta. Erilaiset komiteat.
tyciryhmiit ja johtoryhmiit tar-
vitsevat tietoa heti ja paljon.

miit niikdkohdat on otettu huo-

En puutu tessa yhteydesse tut-
kimuksen resurssikysymyksiin
enkii rahoitukseen, jotka luul-

SSI VANAMO, vrr Pililttiksentekoa
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
paatuKKo

palvelevan tutkimuksen Jos tilastotoimi on hyvin orga-ristiriidat nisoitu jajos tiedontarve pysty-
tiiiin edes jossakin miiiirin enna-
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On mahdollista, ettii ptiiit<ik-
sentekijiit pitavatkin hyddylli-
simpiinii juuri sellaista tutki-
musta, jokavastaa heidiin itsen-
sa esittamiin konkreettisiin ky-
symyksiin. Tutkimustulokset
ovat sitiipaitsi harvoin kovin
ylettevia, koska vastaukset
ovat monille tuttuja jo arkiko-
kemuksen perusteella.

On ehkii syytii korostaa, ett6
tiillainenkaan tutkimus ei ole
turhaa. Voi olla hyvinkin tiirke-
iiii saada varmennus kesityksil-
le. jotka on muodostettu sormi-
tuntumalla. Asioiden eteenptiin
viemisen kannalta on edullista,
jos ptiiitdksiii voidaan perustel-
la ja tukea tutkimustiedoilla.
Kuitenkin tuntuu silte, ette tut-
kimukselle pititisi l6ytyii tehok-
kaampi kaytt0, kuin oikeutuk-
sen hakeminen jo olemassaole-
ville kiisityksille. Voidaan esi
merkiksi perustellusti kysyd,
onko sosiaalivakuutuksen pii-
rissii liiaksi vierastettu jdrjestel-
miin perusteita ja luonnetta
koskevaa teoreettista ja kiisit-
teellistii selvittelya.

Tiimiintyyppinen "perustutki-
mus" saattaisi pitkiillii tehrai-
mellei tuottaa slviillisemmiillii
tavalla hyddynnettiiviiii tietoa,
kuin pelkiistiiiin piiivtinkohtais-
ten empiiristen ongelmien kans-
sa askarteleminen. Parhaimmil-
laan se voisi ehkii vaikuttaa
my<is siihen, millaisia kysymyk-
siii piiiitciksentekijriiden ratkais-
tavaksi on jdrkeviiii asettaa.

Yleensii piiiitoksentekijiit ovat
taipuvaisia vaatimaan tutki-
mukselta kiiytiinn0nliiheisyyt-
ta. Vaatimus on perusteltu,
mutta kriytdnndnliiheisyyttiikin
on monenlaista. Selkeii vastaus
esimerkiksi kysymykseen, mik-
si osa-aikaeldkej iirjestelmii toi-
mii Suomessa heikosti, on epiii-
lemiittii hyvin kiiyttdkelpoinen
ja hyddyllinen. Joskus kannat-
taisi ehkti kuitenkin pohdiskella
vanhaa filosofista kompaa, jon-
ka mukaan mikiiiin ei ole sen
kiiytiinnOllisempiiii kuin hyvir
teoria.
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Tytieliiketurvan kehittilmisen parissa tytiskentelee jat-
kuvasti erilaisia tytiryhmiii ja toimikuntia. Nyt niiyttiiii
siltfl, ettl kuntoutus nousee keskeiseksi uudistamis-
kohteeksi. Sen tilrkeyttil ovat lisflnneet mm. tytivoi-
mapulan uhka ja varhaiselilkkeiden suuri suosio.
Komiteapohjalla etsitilIn ratkaisua mytis siihen, miten
varhaiselikejilrjestelmiii kehittiimHllH saataisiin lisfl-
tyksi ikiiiintyneiden tytintekijtiiden mahdollisuuksia
osallistua tytieliimiiiin nykyisti paremmin.
Sapattivapaan kfiytttitinottoa on mytis ehdotettu. Siti
koskeva kirjoitus on lehdessfl toisaalla. Viime syksynil
on asetettu tytiryhm[, jonka tehtIvilnl on kiiydii
tlmiln vuoden aikana lilpi sosiaali- ja terveysministe-
ritin hallinnonalaa koskevat Euroopan yhteistin direk-
tiivit, direktiiviehdotukset sekil vertailla niitd Suomen
lainsliidilnttitin.

TYOELAKEJARJESTETMAA
II II

KEHITETAAl{
JATKUUASTI

KIMMC
NORRMEN, r ri,

Eliiketurvakeskuksen
suunnitteluosaston
tiedottaja-tut kija

Viime vuoden heiniikuun alus-
sa toteutettiin julkisen sektorin
eliikeikiiuudistus, jonka seu-
rauksena myds valtion ja kun-
tien ty<intekijiit saivat j oustavat
eliikemuodot. Mycis toinen pit-
kiiiin vireillii ollut uudistushan-
ke, nimittain perhe-eliikkeiden
kokonaisuudistus, saatiin pois
ptiiviijiirjestyksestii eduskun-
nan hyvdksyessii joulukuussa
sen sisiill6n.
Niiiden runsaasti j ulkisuuttakin
saaneiden hankkeiden lisiiksi
tapahtui vuonna 1989 julkisen
toimeksiannon perusteella
myds muuta eldketurvan ja sitii
liiheisesti sivuavan sosiaalitur-
van kehittelyii. Kuntoutukseen
liittyvat kysymykset niiyttiiviit
nousevan liihiajan keskeisiksi
kehittamiskohteiksi.
Vuoden 1989 ensimmiiisellii
puoliskolla sai kolme elSketur-
van yhteistyci- ja oikeusturva-
kysymyksiii selvitellyttii valmis-
teluelintd tyrinsd pddtcikseen.
Ennakkoilmoitus- ja neuvotte-
lumenettelyii kehittiinyt ty<iryh-
mii selvitti eliikelaitosten vdli-
sen ennakkoilmoitus- ja neu-
vottelumenettelyn kehittamis-
mahdollisuuksia. Tavoitteena
oli, ettd piiiitciksenteko tydky-
vyttcimyysellikkeitii j a yksikilli-
siii varhaiselekkeita my6nnet-
tdessd nopeutuisi ja elzikelaitos-
ten tekemiit ratkaisut olisivat
mahdollisimman yhteniiisiii.
Tydryhmiin helmikuussa 1989
jettemassa muistiossa kartoitet-

tiin laaja-alaisesti nykykliytiin-
ndn ongelmakohtia.
Eliiketurvan muutoksenhaku-
komitean oli puolestaan tehta-
v[ ehdotus eliikejiirjestelmien
muutoksenhakumenettelyj en
yksinkertaistamisesta siten, ettii
vakuuutusoikeudesta muodos-
tettaisiin eliikeasioiden yhtei-
nen ylin muutoksenhakuaste.
Komitean piti mycis tehdii pa-
rannusehdotuksia muista muu-
toksenhakuprosessiin ja -orga-
nisaatioon liittyvista tekij 6istii.

Komitea esitti keviiiillii I 989 jet-
tdmdssiiiin mietinndssri, ettd
my<is julkishallinnon eliikevali-
tusasiat ohjattaisiin jatkossa
ylimmeissii asteessa vakuutusoi-
keuteen. Komitea esitti lisliksi
itseoikaisumenettelyn laajenta-
mlsta.

Ns. viimeisen laitoksen periaa-
tetta tutkineen toimikunnan oli
selvitettiive, voidaanko ns. vii-
meisen laitoksen periaate ulot-
taa koskemaan koko ansioelii-
kejtirjestelmiiii.
Koska eri eldkelaitosten lasken-
tajiirjestelmiit vaativat muutos-
tciitd, katsoi toimikunta, ettd
periaatteen laajennus voitaisiin
toteuttaa aikaisintaan vuoden
1992 alusta. Toimikunta katsoi
mycis, ettii eliikkeen maksatuk-
sen siirtaminen viimeiselle lai-
tokselle vaatii lisiiselvittelyii.
Parhaillaan asiaa selvittelee
ETK:n hallituksen asettama
ty<iryhmii.
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Ellkekomitea 1987
selvitti pienten
ellkkeiden yhteensovitus-
slilnntiksil
Valtioneuvoston asettaman eld-
kekomitea 1987:n tehtiiviinii oli
selvittae pienten tyrieliikkeiden
ja kansaneliikkeiden yhteenso-
vitussddnncisten toimivuutta ja
oikeudenmukaisuutta. Sen piti
kiinnittaa erityistii huomiota
eliikkeelle siirtyvien puolisoi-
den eliiketurvan muutoksissa
todettuihin epiijohdonmukai-
suuksiin. Komitean tuli lisiiksi
tutkia eliikkeiden tarkistusme-
nettelyssd olevat epiikohdat ot-
taen huomioon eliikejiirjestel-
mien erityispiirteet ja tavoitteet.
Komitean piti myds selvittiiii
eliikkeensaajien asumistukij iir-
jestelmdn kehittamisvaihtoeh-
toja, jotta tuki nykyistii parem-
min toimisi eliikkeensaajien
asumismenojen tasaajana. Toi-
meksiantoa laajennettiin myci-
hemmin siten, ettii komitean oli
my6s selvitettiivii kansaneliik-
keiden kalleusluokituksen vaih-
toehdot.
Komitea esitti keviiiillii I 989 j at-
tiimiissiiiin mietinncissii, ettii
kansaneliikkeiden lisiiosa miiii-
riiytyisi j atkossa todellisten per-
hesuhteiden perusteella, eikd
puolison kansaneliikkeen saa-
misen mukaan. Tdyden lisii-
osan m6tiriii esitettiin mycis
korotettavaksi. TSmEn lis[ksi
komitea ehdotti eliikkeensaa-jien asumistukijirjestelmiiiin
parannuksia.

Komitea katsoi my<is, ett6 kan-
sanel6kkeiden kalleusluokituk-
sesta voitaisiin luopua, jos
myds yleisemmin luovuttaisiin
kalleuserojen huomioon otta-
misesta esimerkiksi palkkauk-
sessa. Eliikekomitea I 987:n joh-
toryhmii hahmotteli mycis eri
osakysymyksistE yhteniiistii pit-
kiin aikav6lin kehittdmisluon-
nosta, jonka toteuttamisesta se
ei kuitenkaan piiissyt yksimieli-
syyteen. Komitean esityksen
pohjalta on asetettu laajapoh-
jainen selvityselin jatkamaan
sen tydtii.

Vapaaehtoisen
eliiketurvan
puutteet paikataan
Sosiaali- ja terveysministeribn

lokakuussa 1989 asettama elii-
kesiiiitidtydryhmd selvitti, mi-
ten eliikesdiiti<iiden tarjoama
vapaaehtoinen lisiiturva voitai-
siin turvata nykyistii paremmin.
Tydryhmii esittaa muun muas-
sa, ettd tycinantajien pitiiisi vas-
tata nykyistii enemmdn palkan-
saajien vapaaehtoisesta eliike-
turvasta.
Valtiovarainministeridn asetta-
ma tydelekkeiden takaisinlai-
nausta selvittenyt tydryhmii eh-
dotti helmikuussa 1989 jiittii-
miissiiiin muistiossa automaat-
tisen takaisinlainausoikeuden
asteittaista poistamista. Tyd-
ryhmii esitti myris, ettii tycinte-
kijt ilte alettaisiin periii erityistii
vanhuuseliikemaksua.
Maatalousyrittiijien luopumis-
j iirjestelmien eldketoimikunnan
tehtavana o[ puolestaan selvit-
tdii sukupolvenvaihdos- ja luo-
pumiseliikejiirjestelmien j atka-
mistavuoden 1990 jiilkeen. Toi-
mikunnan tammikuussa 1990
luovuttamassa mietinn6ssii kat-
sottiin, ette sukupolvenvaih-
doseliikejiirjestelmiin jatkami-
nen vuoden 1995 loppuun asti
on maatalouspoliittisista syistii
johtuen perusteltua. Toimikun-
ta esitti my0s, etti luopumiselii-
kejiirjestelmiiii jatkettaisiin
vuoden l99l loppuun asti.

Muista viime vuonna tyOnsii
piiiittiineistii valmisteluelimistii
voidaan mainita tydllisyyslain
heijastusvaikutuksia pohtinut
ty0ryhmA ja avustuskassalain
uudistamista selvitellyt toimi-
kunta.

Kuntoutuskysymykset
laajan selvittelyn
kohteena
Kuntoutukseen liittyvit kysy-
mykset olivat viime vuonna laa-
ja-alaisen selvittelyn kohteena.
Selvittelyn ldhtdkohtana oli se,
ettI kuntoutusasioiden hoito
on nykyisin kirjavaa ja haja-
naista. Tyrivoimapulan uhka ja
varhaiseliikkeiden suuri suosio
ovat myds lisdnneet kiinnostus-
ta kuntoutusta kohtaan. Eri
valmisteluelinten esitykset lehe-
tettitin lausuntokierrokselle lii-
hiaikoina.
Kuntoutusasiain neuvottelu-
kunta, joka on sosiaali- ja ter-
veysministericin yhteydessii toi-

miva kuntoutuksen yhteistoi-
mintaelin, on selvitellyt kuntou-
tuksen tydnjako- ja yhteisty<i-
kysymyksiii. Neuvottelukun-
nan esitysten perusteella tds-
mennetiiiin sosiaali- ja terveys-
huollon, tycihallinnon, tydter-
veyshuollon, opetustoimen,
Kansanekikelaitoksen ja va-
kuutusj iirjestelmien kuntoutus-
asioiden hoitoa.
Kuntoutusaj an toimeentulotur-
vaa pohtinut toimikunta esitti
helmikuussa I 990 jettamassaan
mietinncissli, miten kuntoutuk-
sen toimeentuloturvaa olisi ke-
hitettiivii. Tapaturma- ja liiken-
nevakuutuksen kuntoutuss66n-
ncisten tarkistamista varten ase-
tettu toimikunta on jiittiinyt esi
tyksensii maaliskuun aikana.

Sapattivapaa tulossa?
Sapattivapaatoimikunta jAtti
1.3.1990 mietintdnsii, jossa esi-
tettiin ns. sapattivapaaj?irjestel-
mAn toteuttamista. Sapattiva-
paa niihdiilin tarpetllisena
muun muassa siksi, etta taila
tavoin voitaisiin edistiii am-
mattitaidon kehittemista ja ty6-
kyvyn ja -halun siiilymist[ ny-
kyistii pitempiiiin.
Toimikunta esitti, etta sapatti-
vapaa toteutettaisiin kehitta-
mdllii nykyisiii etuuksia, kuten
ty<i- ja virkavapaata, lomara-
haa, opintov apaata ja ansaittua
tydelakette. Toimikunnan esi-
tyksen mukaan 40-54-vuotiail-
la olisi oikeus korkeintaan 12
kuukauden suuruiseen ennak-
koeliikkeeseen. Ennakkoeliik-
keen suuruus olisi 30 prosenttia
palkkatasosta eli puolet tiiydes-
tii tydeliikkeestii. Sapattivapaa
edellyttiiisi viihintEtin l0 vuo-
den ty6skentelyd ennen vapaa-
ta.

Varhaiseliikkeiden
kehittiimistii
selvitetiiln
Valtioneuvosto asetti joulu-
kuussa 1989 komitean selvitte-
miiiin, miten varhaiseliikejiirjes-
telmiS kehittemela edistettai-
siin ikiiiintyneiden ty6ntekij0i-
den mahdollisuuksia osallistua
tyOelamaan nykyistii parem-
min. Komitean tulee laatia
31.5.1991 mennessd ehdotus
toimenpiteistii, jotka kannusta-

vat tydnteon jatkamiseen eldk-
keen ohella tai eliikkeen vaihto-
ehtona ja jotka lykkiiisiviit en-
nenaikaiselle eldkkeelle siirty-
mist6.

Varhaiseliikkeiden kehittiimistii
selvittiivii komitea sai toiseksi
tehtevekseen j atkaa eliikekomi-
tea 1987:n ty0te, sille sen on
valmisteltava 31.10.1991 men-
nessd toimenpide-ehdotukset
eliikepolitiikan pitkiin aikaviilin
kehittamislinjasta. Tytissiiiin
sen on kiinnitettiivii huomiota
eliikkeiden tarkistusmenette-
lyyn ja kokonaiseldkkeen tar-
koituksenmukaiseen muodos-
tamiseen siten, ettd kokonais-
eliike ja sen eri osien tavoitteet
otetaan huomioon.

Sosiaali- ja terveysalan
EY-direktiivit tutkitaan
Valtaosa vuonna 1989 toimi-
neista julkisen vallan asettamis-
ta valmisteluelimistii, jotka kii-
sittelvat elaketurvaa, on saanut
tydnsii p[iitdkseen. Osa esityk-
sistd on ktiynyt jo lausuntokier-
roksella ja osa esityksistii liihe-
tetiiiin liihiaikoina kierrokselle.
Keviiiillii 1990 toimii suoranai-
sesti eldketurvan kanssa ainoas-
taan varhaisellikekysymysti
selvitettelevii komitea. Sen si-
jaan muun sosiaaliturvan kehit-
tiimisen parissa tyciskentelee
runsaasti valmisteluelimiii, jois-
ta voidaan mainita muun muas-
sa lokakuussa 1989 asetettu Eu-
roopan yhteisdn direktiivien
selvitystyciryhmii. Tyriryhmiin
on kiiytiivii liipi vuoden 1990
aikana sosiaali- ja terveysminis-
teritin hallinnonalaa koskevat
Euroopan yhteisdn (EY) direk-
tiivit, direktiiviehdotukset ja
muut stizinncikset ja vertailla
niitii Suomen lainsiiiidiint6cin.
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Talous- ia tulopoliittinen
kokonaisratkaisu vaikuttaa

sosiaalituruaan
myos

Tammikuussa vaikeuksin syntynyt tulopoliittinen ko-
konaisratkaisu vaikuttaa merkittHvlsti mytis eliike- ja
muun sosiaaliturvan llhivuosien nHkymiin. Ratkai-
sulla on tavoiteltu kotimaisen kustannustason kasvun
hidastumista ja sitii kautta mytis inflaation hidastu-
mista. Sopimuskausi ulottuu vuoden 1992 helmikuun
loppuun. Reaalinen tulokehitys turvataan pflilasiassa
verotuksen muutoksilla eikii nimellisin palkankoro-
tuksin. Eliketurvan kannalta tasapainoinen, tytillisyy-
den turvaava
naisratkaisun
YA

Yksinomaan eldkkeensaajien
lyhyen ajan tulokehitystd tar-
kastellen tuloratkaisun keinois-
sa on sekii kielteistii ette mydn-
teistS. Reaalitulokehityksen
turvaaminen osittain verotuk-
sellisin toimin merkitsee nimit-
tiiin tycieliikkeensaajien reaali-
sen nettotulokehityksen j iiiimis-
tii palkansaajien nettotulokehi-
tystii heikommaksi, koska vero-
asteikkojen lievennykset hyci-
dyttevat vain harvoja eliikkeen-
saajia. Tulopoliittisen koko-
naisratkaisun tavoite estiid
inflaatiovauhdin kiihtyminen
on kuitenkin lyhyellii tahtAi-
mellii eliikkeensaajille eduksi
korvaahan viiveellinen eliikein-
deksi inflaation kiihtymisen
vasta jiilkikziteen. Kokonaisar-
viota tuloratkaisun tulonjako-
vaikutuksista ei tessii vaiheessa
kannata tehdii, koska tulorat-
kaisun tavoitteiden toteutumi-
sesta ei kaikilta osin ole var-
muutta.
Kokonaisratkaisun tapaan pa-
kettiin sisiiltyy joukko toimeen-
tuloon, sosiaaliturvaan ja ty6-
eliimiidn vaikuttavia sopimus-
kohtia. Niissii kosketellaan ve-
rotusta, aikuiskoulutusta, kun-
toutusta sekd asunto-ja sosiaa-
lipolitiikkaa. Tyciaikajtirjestely-
jen kehittiimistii (mm. sddstd-
mis- ja sapattivapaamahdolli-
suuksia) selvittiimdiin asetetaan
tydaikatyciryhmii. Tydaikalain-

siiiidiinncin ja vuosilomalain
uudistamista esitetddn selvitet-
tavAksi omissa komiteoissaan,
j oiden miiiiriiaika piidttyisi vuo-
den 1992 lopussa. Komiteoissa
ei kuitenkaan puututtaisi tyri-
ajan ja vuosiloman pituuteen
liittyviin kysymyksiin.

Tulosopimus
Kuluvan vuoden palkkojen
yleiskorotukset toteutetaan
maaliskuun ja lokakuun alusta.
Molemmat korotukset ovat
50 mk/kk ja viihintiiiin 0,7 70.
Tiimdn lisdksi useimmille pal-
kansaajille tulee vuonna 1988
solmitun talous- ja tulopoliitti-
sen yhdistelmdratkaisun indek-
siehdon perusteella 2,5 prosen-
tin palkankorotus maaliskuun
alussa. Yleiskorotusten lisdksi
kokonaisratkaisuun sisiiltyy lo-
kakuun alusta maksettava sopi-
musaloittainen jiirjestelyvara ja
tasa-arvoerd. joiden yhteisvai-
kutus on 0,3 I prosenttia alan
palkkasummasta. Tasa-arvo-
erdn suuruus riippuu naisten.ja
matalapalkkaisten osuudesta
alan ty<ivoimasta. Sen kiiyttistii
sovitaan alakohtaisesti.

Vuoden 1990 osalta sopimuk-
seen sisdltyy indeksiehto, jonka
kynnyksenii on 5,7 prosentin
kuluttajahintojen nousu joulu-
kuusta 1989 joulukuuhun 1990.
Kynnyksen ylittava hintojen
nousu korvataan vuoden l99l
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keviiiillii. Vuoden l99l varsinai-
set palkankorotukset ja vuoden
l99l indeksiehdon sisdltci sovi-
taan kuluvan vuoden marras-
kuun puolivdliin mennessii.

Sopimukseen sisiiltyy ansioke-
hitystakuu. Vuoden 1989 kol-
mannelta neljiinnekseltd vuo-
den l99l kolmannelle neljiin-
nekselle sopimuskorotusten li-
sdksi tuleva ansioiden kasvu
taataan 4 prosentiksi. Ansioke-
hitystakuun ennakkona voi-
daan maksaa enintiiiin I pro-
sentti vuoden 1990 lokakuussa
niillii aloilla, joilla palkkaliuku-
mat ovat yleensd pienet.

Kaikkiaan on sopimuskauden
reaaliansioiden kasvutavoite
4,5 prosenttia, josta vuoden
1990 aikana toteutuu 3 prosent-
tia.

Matkakustannusten
korvaukset
Hallitus antaa esitykset tulo- ja
varallisuusverolain muuttami-
seksi siten, ettri matkakustan-
nusten korvaukset ja muutkin
kulukorvaukset palautuvat
vuoden 1988 veroperusteiden
mukaisiksi. Maaliskuun alusta
1990 veroton kotimaan pdivS-
raha on 145 markkaa ja kilo-
metrikorvaus 130 penniii kilo-
metriltii. Vuonna 1989 veron-
alaistettu osuus siis poistuu.
Muutos vaikuttaa mycis eliik-
keen perusteena olevan palkan
miiiiriiytymiseen, koska piiivd-
rahojen veronalaisesta osuu-
desta ei eniiii tule eliikepalk-
kaan lisiiystii. Ulkomaan phivii-
rahat siiilyviit edelleen verotto-
nuna.

Aikuiskoulutus ja
kuntoutus
Vuoden 1991 alusta Erorahasto
muutetaan Koulutus- ja erora-
hastoksi ja se alkaa maksaa
tydnantajien rahoittamaa am-
mattikoulutusrahaa tvcisuh-
teessa olevalle 30-60 -luotiaalle
tyrintekij iille piiiitoimisesta ko-
koaikaisesta koulutuksesta am-
matillisessa kurssikeskuksessa,
ammatillisessa oppilaitoksessa
tai kansanopistossa. Koulutus-
rahan suuruus on alle 40-vuoti-
aalle I 300 mk,40-49 -vuotiaal-
le I 500 mk ja yli 50-vuotiaalle
1700 mk kuukaudessa. Rahan
maksamisen edellytyksenii on,
ettii tycinantaja ei maksa opin-
tojen ajalta palkkaa. Kolmen
vuoden kokeilujaksolla ammat-
tikoulutusraha on Erorahaston

maksamien etuuksien tapaan
verovapaa. Sind aikana rahas-
ton etuuksien verotuskysymyk-
si[ selvitetiiiin. Erorahin -ai-

kuiskoulutuslisri korotetaan
vuoden l99l alusta I 300 mark-
kaan kuukaudessa.
Kokonaan valtion varoista ra-
hoitettava aikuisopintoraha
muutetaan pysyviiksi ensi vuo-
den alusta. Ansionmenetyskor-
vaus on 25 prosenttia opintoja
edeltdneestii vakiintuneesta
bruttokuukausitulosta, viihin-
tddn 1200 mk ja enintiiiin
2 800 mk kuukaudessa. Opinto-
rahaan tulevat oikeutetuiksi
mycis 25 vuotta tiiyttiineet, jot-
ka ovat olleet tyrissei viihintiiiin
8 vuotta.
Valtioneuvoston toimenpide-
ohjelmassa luvataan kehittae
kuntoutusta valmistumassa
olevien mietintcijen (kuntoutus-
asiain neuvottelukunta ja kun-
toutusajan toimeentuloturvaa
selvittiive toimikunta) mukai-
sesti siten, ettii kuntoutuksen
ajalta maksetaan kuntoutusra-
haa, ellei toimeentuloturvaa ole
muuten jiirjestetty. J?irjestcit
ovat puolestaan sopineet tyciky-
kyii ylliipitiiviin toiminnan peri-
aatteista, kuntoutuksesta vas-
taavien ja sita rahoittavien or-
ganisaatioiden viilistii tydnja-
koa selkiytetiiiin ja kuntoutuk-
sen oikea-aikaista toteuttamista
vaikeuttaneet kuntoutusajan
toimeentuloturvan puutteet kor-
jataan. Tiismiillisemmiit kehit-
trimisehdotukset laaditaan ku-
luvan vuoden alkupuoliskolla.
Lisiiksi ty<ipaikkakohtaisesti
kiinniteteiin huomiota tydssii
selviytymiseen ja tydkykyii yl-
liipitiivien toimenpiteiden te-
hokkaaseen toteuttamiseen ja
j [rjest<ijen sopimukseen liitetyn
suosituksen perusteella.

Sosiaalipoliittiset
toimet
TEL-eliikepalkan laskentape-
rusteita uudistetaan niissii ta-
pauksissa, jolloin eliikepalkan
miiiiriiytymisvuosiin sisiiltyy
palkatonta iiitiyslomaa, van-
hempainlomaa tai hoitovapaa-
ta. Eliikepalkka mSSrdtei[n
enintiiiin neljiin sellaisen kalen-
terivuoden ansioista, joihin ei
sisiilly palkatonta aikaa. Jos tiil-
laisia vuosia ei ole, kiiytetiiiin
tycissiioloaikaista vakiintunutta
keskimiiiiriistii ansiotasoa. Uu-
distus tulee koskemaan l.l.
1991 jiilkeen piiiittyviit tydsuh-

teita. Niissa otetaan huornioon
jo tiimiin vuoden palkattomat
jaksot ja hakemuksesta mycis
vuoden 1980 jiilkeiset palkatto-
mat jaksot.

Vanhempainrahakautta piden-
netiiiin ensi vuonna l2 arkipiii-
viillii. Isiille tulee oikeus omaan
kuuden arkipiiiviin isyyslo-
maan, jonka hdn voi pitiiii valit-
semanaan ajankohtana iiitiys-
ja vanhempainrahakauden ai-
kana. Lapsilisiii korotetaan jo
peatetyn kuluvan vuoden loka-
kuun l5 prosentin korotuksen
lisiiksi myci,s l. 10.1991, jolloin
korotus on 22 prosenttia. Las-
ten piiiviihoitoa kehitetiiiin niin,
ettii viimeistiidn vuonna 1995
myris 3-6 -vuotiailla lapsilla on
mahdollisuus yhteiskunnan j iir-
jestiimiiiin piiiviihoitopaikkaan.
Ty<ittcimyysturvan peruspriivii-
rahaan tulee vuosien 1990 ja
l99l heiniikuussa normaaliko-
rotusten lisiiksi yhteensd 5 mar-
kan ylimiiririiinen korotus.
Tydtt6myyspdiviirahan 900
piiiviin enimmiiiskesto poiste-
taan 55 vuotta tZiyttiineiltii. Piii-
vdrahaa maksetaan niiissii ta-
pauksissa enintiiiin 60 ikiivuo-
teen saakka eli siihen saakka,
jolloin oikeus tydttdmyyselAk-
keeseen synty.

Veropoliittiset toimet
Palkansaajien ostovoiman kas-
vutavoite pyritaan turvaamaan
alentamalla tuloveroastetta ja
marginaaliveroprosenttej a hal-
litusohjelmassa tarkoitetulla ta-
valla. Pienituloisten palkansaa-jien verotusta lievennetSSn
vuonna l99l uudella kunnallis-
verosta tehtaveile vdhennyksel-
15, jonka saavat kaikki ne,joiden kokonaistulo on
20000-80000 markkaa vuo-
dessa. Sen suuruus on 600
markkaa, kun kokonaistulo on
viilillii 40 000-60 000 markkaa.
Pienemmill[ ja suuremmilla tu-
loilla se on suoraviivaisesti pie-
nempi. Viihennys tehdddn ve-
rosta, eli se lisiii palkansaajien
nettotuloja enimmilkiiin noin
50 mk kuukaudessa.

Tdssei vaiheessa vdhennvksen
saajien piiristii ei ole tiiyttii var-
muutta. Jos se koskee kaikkia
pienituloisia, mycis eliikkeen-
saajat saavat uuden vdhennyk-
sen. Vuoden l99l tuloverotuk-
seen saattaa tulla muitakin
muutoksia, joita ei kuitenkaan
ole kytketty kokonaisratkai-
suun.
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KUilTOUTUSAJAl{
TOI MEEI{IUTOTURUAA OJEl{t{UKSEEil

Kuntoutusajan toimeentu-
loturvatoimikunnalta val-
mistui helmikuussa esi-
tys toimeentuloturvan uu-
distamiseksi. Toimikunta
esittll kansaneliikelaitok-
seno terveydenhuollon, so-
siaalihuollon ja tytiter-
veyshuollon antaman kun-
toutuksen aikaisen toi-
meentuloturvan jfirjestii-
mistH uudella kuntoutus-
rahalailla. Samojen peri-
aatteiden pohjalta se esit-
tII muutoksia mytis tyti-
el[kejiirjestelmiln kuntou-
tusrahaan.

Seuraavassa selostetaan eriiti
toimikunnan esityksen piiiipiir-
teitA, jotka koskevat yleensii
kuntoutusajan toimeentulotur-
vaa. Lopuksi tarkastellaan yk-
sityiskohtaisemmin tycieliike-
j iirjestelmiin kuntoutusrahaa.
Esitys on osa sosiaali- ja ter-
veysministericissd valmistunut-
ta kuntoutuksen kokonaisselvi-
tystd. Rinnan toimikunnan esi-
tyksen kanssa on ministeridssii
valmistunut selvityksia kuntou-
tukseen hakeutumisesta ja kun-
toutusta antavien tahojen yh-
teistydsta sekii liikenne- ja tapa-
turmavakuutuksen antaman
kuntoutuksen aikaisesta toi-
meentuloturvasta.

Toimeentuloturvan
organisointi
Kuntoutusaj an toimeentulotur-
van uudistamisen kihtcikohtana
on ollut se, etta kuntoutusta
jatkossakin antaisivat samat ta-
hot kuin nykyisinkin, mutta et-
ta kuntoutettavalla olisi aina
oikeus toimeentuloturvaan eli
kuntoutusrahaan.
Eri lakeihin perustuvaa liiiikin-
ntillistii ja ammatillista kuntou-
tusta antavat nykyisin mm.
Kansaneliikelaitos, terveyden-
huolto, tyciterveyshuolto, tyo-
elSkelaitokset, tapaturma- j a lii-
kennevakuutuslaitokset, tyd-
voimahallinto, sosiaalihallinto
ja tapaturmavirasto. Niiistii ter-
veydenhuollon , ty6terveys-
huollon ia sosiaalihallinnon an-
tamaan kuntoutukseen ei liity
lainkaan oikeutta toimeentulo-
turvaan. Toimikunta esittaii
nliiden tahojen antaman kun-
toutuksen aikaisen toimeentu-
loturvan jiirjestiimistii uudella
kuntoutusrahalailla. Esitys toisi
noin l5 000 liiiikinniillisen kun-
toutuksen jaksoa vuosittain toi-
meentuloturvan piiriin ja mer-
kitsisi talta osin noin 30 miljoo-
nan markan vuotuista lisiikus-
tannusta. Kuntoutusrahan
maksaisi hakemuksesta Kan-
saneldkelaitos. Myds Kansan-
ekikelaitoksen antaman kun-

toutuksen ajalta maksettava
kuntoutusraha miiiiriiytyisi
kuntoutusrahalain mukaisesti.

Mikali kuntoutusta antaisi tyci-
eliikelaitos. se nykyiseen tapaan
my6s suorittaisi kuntoutusajan
toimeentuloturvan. Toimeentu-
loturvan taso kuitenkin vastaisi
pitklille kuntoutusrahalaissa
maariteltye tasoa.

Kuntoutusraha ja
tytikyvytttimyysturva
Nykyisin sairausvakuutuksen
yhden vuoden enimmiisaika ja
tata seuraava eliikkeen alkami-
nen eliiviit omaa eliimiiiinsti
kuntoutuksesta riippumatta.
Kuntoutuksen kiiynnistyminen
saattaa kriytdnncissii helposti-
kin vaatia niin paljon aikaa,
ettii eliike tulee mydnnettiiviiksi
rinnan kuntoutustoimien kans-
sa, mikii ei kuntoutuksen onnis-
tumisen kannalta ole hlviiksi.
Niinpii toimikunnan esittrimd
kuntoutusraha korvaisi mah-
dollisesti jo maksussa olevan
sairausvakuutuksen pdiviira-
han, eikii mydskiiiin enimmiiis-
aika kuluisi kuntoutuksen aika-
na. Vasta kuntoutuksen paetty-
essd epiionnistumiseen eli ty6-
kyvyttrimyyden jatkuessa kun-
toutuksen jiilkeenkin pziivrira-
han enimmriisaika alkaisi jiil-
leen kulua, ja myds eliike tulisi
mycinnettrivdksi.

Mikeli kuntoutus syystii tai toi-
sesta alkaa vasta vaiheessa, jol-
loin kuntoutettava jo saa elii-
kette, eleke jatkuisi ja kuntou-
tusrahasta maksettaisiin vain
mahdollinen ylite.

Kuntoutusrahan mflilrH
Kuntoutusrahan tulisi tasonsa-
kin puolesta olla siten suhteessa
kuntoutettavan ansiotuloon tai
muuhun toimeentulotasoon, et-
tii se ei olisi ainakaan esteend
kuntoutukseen hakeutumiselle.
Kansaneliikelaitos maksaa ny-
kyisin antamansa liiiikinniilli-
sen kuntoutuksen ajalta sai-
rausvakuutuksen pdiviirahan
suuruista toimeentuloturvaa.

Kun liiiikinndllisen kuntoutuk-
sen aiheuttama este ansiotyrille
muutenkin pitkiille vastaa ly-
hytaikaisen sairastumisen tilan-
netta, toimikunnan mielestli
kuntoutusrahan tulisi yllii esite-
tyllii tavalla iaajennettunakin
vastata tasoltaan sairausvakuu-
tuksen piiiviirahaa.
Toimikunnan mielestii myds
ammatillisen kuntoutuksen ai-
kaisen toimeentuloturvan tulisi
korvata ansiotulon menetystii
sairausvakuutuksen piiiviira-
haa vastaavasti. Kuntoutusra-
halain mukaisen kuntoutusra-
han minimiksi viihintiiiin kuu-
kauden kestiiviissii kuntoutuk-
sessa (eli kiiytiinn<issii siis Kan-
saneliikelaitoksen ammatillises-
sa kuntoutuksessa) esitetaan
kuitenkin tyOttOmyysturvan
peruspiiiviirahaa l0 prosentilla
korotettuna eli 2247 mk/kk.
Tiillaista sairausvakuutuksen
viihimmiiisp iiiviirahaa korkeam-
paa vdhimmiiisetuutta peruste-
lee se, etta vaihtoehtoisena
etuutena tiillaisessa tilanteessa
saattaa kyseeseen tulla juuri
tydttdmyyspiiiviiraha. Uudistus
koskisi tiiltii osin valtaosaa am-
matillisen kuntoutuksen saajis-
ta eli noin 3 500 vuosittain alka-
vaa ammatillisen kuntoutuksen
jaksoa ja merkitsisi noin 70
miljoonan markan vuotuisia li-
siikustannuksia.

Ty6eliikelaitokset maksavat
antamansa ammatillisen kun-
toutuksen ajalta nykyisin joko
ty6kyvyttcimyyseliikettii tai sen
suuruista kuntoutusrahaa.
Paitsi etta oikeus kuntoutusra-
han saamiseen vahvistettaisiin
laissa, mycis kuntoutusrahan
taso korotettaisiin vastaamaan
sairausvakuutuksen korvausta-
soa. Kuntoutusraha olisi mliii-
rdltddn se tycieliike, jonka kun-
toutettava olisi tycikyvyttdmak-
si tullessaan saanut korotettuna
kolmasosalla, mikii siis johtaa
noin 80 prosenttiin palkasta.

Kuntoutettava, joka jo kuntou-
tuksen alkaessa saa eliikettS,
saisi kuntoutusrahana 10 pro-
senttia eliikkeidensii mii:iriistii.
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Tytiellkejiirjestelmlln
erityisesti liittyviiii
Ty<ieliikej iirjestelmdn kuntou-
tukseen ylipiiiittiiinkin otettai-
siin vain sellaisia kuntoutetta-
via, joilla on tulevan ajan oi-
keus tai jotka saavat tulevaan
aikaan perustuvaa elakette.
Kuntoutusrahan perusteena
oleva eliike sisiiltiiisi mytis mah-
dollisen julkisen sektorin elike-
osan. Kuntoutusrahan kuiten-
kin maksaisi kokonaisuudes-
saan se eldkelaitos, joka kun-
toutusta antaa.

Esityksen mukaan kuntou-
tusrahasta olisi eliikelaitoksen
vastattavaa kuitenkin vain se
miiiirii, josta laitos tyrikyvytt<i-
myyseliikkeen tapauksessakin
olisi vastannut, ja loppuosasta
vastaisivat eliikelaitokset yh-
teisesti.

Monessa suhteessa kuntoutus-
raha vastaisi eliikettii; sitd mak-
settaisiin kalenterikuukausit-
tain, tietojenantovelvollisuus ja
muutoksenhakumenettely vas-
taisivat eliikekiiytiintdii. Vastaa-
vaan tapaan kuin el6ke voidaan
mydntiiii entisin perustein, yh-

den vuoden sisiilld kuntoutus-
rahan pAattymisesta alkava
tycikyvyttcimyyseliike miiiiriiy-
tyisi kuntoutusta edeltdvdn ti-
lanteen perusteella. Eliikkeestii
kuntoutusraha poikkeaisi kui-
tenkin mm. sikiili, ettd kuntou-
tusrahan maksaminen ei kar-
tuttaisi elakette. seka tyoelake-
jiirjestelmiin ettd kuntoutusra-
halain mukainen kuntoutusra-
ha pidentiiisi tulevan ajan hy-
vdksilukemiseen liittyvaa jalki-
karenssiaikaa.

Sdiinncisten yksityiskohtia aja-
tellen tilanne on mielenkiintoi-
nen sikiilikin, ettd kuntoutusra-
halain ltihtdkohtana on sairaus-
vakuutuksen piiiviiraha ja TEL
on eliikelaki. On niiin ollen
luonnollista, ettd kuntoutusra-
han mdiirii jatkossakin olisi jos-
sain mddrin riippuvainen siitii,
antaako kuntoutusta kansan-
eliikelaitos tai tyoelakelaitos.
Tydelekej iirjestelmiin kannalta
oleellista uudistuksessa olisi
kuitenkin se, etta eliikettii ei
kuntoutusprosessin aikana
mydnnettiiisi ja kuntoutusra-
han taso olisi tuntuvasti nykyis-
td korkeampi.

ONMI

ANTERO AHCNEN, rr
E I ti k e t urv ake s k u k.ge n
suunnitteluosaston
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Tyiielflkelaitokset
uarhaiskuntouttaiina

varhaiselik-
Tyd kyvytt cimyyse I iik 6itymis t ii
aiheuttavissa sairauksissa tuki-
ja iiikuntaeiinsairauksien osuus
on lisiiiintynyt ja verenkierto-
elinten sairauksien osuus vd-
hentynyt viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Yksil6llisistii
varhaiseliikkeistii tuki- ja lii-
kuntaelinsairauksien osuus on
yli 50 70. Tuki- ja liikuntaelin-
sairaudet ovat mielenterveyden
hiiiricjiden ohella sairausryhmri,
jossa kokemuksellisilla ja asen-
noitumistekijdillii on tutkimus-
ten mukaan hyvin suuri merki-
tys niistii aiheutuvaan ty<iky-
vyttcimyyteen.

Yhtenii ratkaisutekijiinii tydelii-
miistii poishakeutumiseen on
esitetty varhaiskuntoutustoimi-
nan jdrjestiimistii. Varhaiskun-
toutuksella tarkoitetaan kaik-
kia niita toimenpiteitii, joilla
ihmisen edellytyksiii j atkaa tyci-
eliimdssd sairaudesta, viasta tai
vammasta huolimatta paranne-
taan. Perusajatuksena on, ette
varhain aloitetulla kuntoutus-
toiminnalla voidaan tydkyvyt-
tdmyys ehkiiistii paremmin ja
kevyemmill[ toimenpiteilla
kuin mycihemmin, esim. vasta
ekikehakemuksen yhteydessii
tehteville kuntoutusratkaisuil-
la.

Termi varhaiskuntoutus on
epiitiismiillinen ja herdttdd suu-
ren yleiscin mielessd helposti
virheellisiS mielikuvia esimer-
kiksi hieronnasta ja kylpyliihoi-
dosta. Tulopoliittisen sopimuk-
sen liitteessd kiiytetty termi
"ty<ikykyii ylliipitiivii toiminta"
vastaa paremmin toiminnalle
asetettuja tavoitteita; juuri ty<i-
j a toimintakyvyn ylliipitiimises-
tii ja siiilyttiimisestii on kyse.

Tydntekijdiden tydkyvyn yllii-
pitiimiseen tahtaavan toimin-
nan jdrjestiiminen on kaikkien
tyriekimiissii mukana olevien
osapuolten yhteinen haaste. Tu-
loksellisen toiminnan aikaan-
saamiseksi tarvitaan yksittiiis-
ten tyrintekijciiden, tycinanta-

jien ja tyrisuojeluhenkil6stdn
panosta. Keskeinen rooli var-
haiskuntoutuksen toteuttami-
sessa on tyciterveyshuollolla,
jolla ammattitaitonsa ja asian-
tuntemuksensa perusteella on
tyripaikoilla paras tieto tydnte-
kij <iiden terveydentilasta j a ty6-
tehtavien asettamista terveydel-
lisistii vaatimuksista.
Sosiaalivakuutuslaitosten rooli
varhaiskuntoutuksen jiirjestii-
misessri on toimia taustlviikut-
taj ana, toiminnan kiiynnistiij ii-
nii ia toiminnan rahoitukseen
osallistuvina. Vakuutusluon-
teensa mukaisesti tyoelakelai-
toksilla on toimiva yhteys yri-
tyksiin, niiden henkil6stcihallin-
toon ja tyciterveyshuoltoon jo
tyrintekij ciiden aktiivin tyduran
aikana. Tiimii luo hyviin pohjan
varhaiskuntoutuksen kehitta-
miselle ja tulokselliselle yhteis-
tycille eri osapuolten kesken.

Tytieliikelaitosten Liiton
varhaiskuntoutusprojekti
Eliike-Sampo, Eliike-Varma, Il-
marinen ja LEL Ty<ieliikekassa
pyrkiviit kaksi vuotta kestdvdn
kokeilun aikana yhteistycissii
yritysten kanssa selvittdmaen
varhaiskuntoutuksen tarvettaja tycielakejrirjestelmdn mah-
dollisuuksia tukea varhaiskun-
toutustoimintaa. Kokeilun kes-
keisinii periaatteina ovat kun-
tout ustoimien jdrjestiiminen oi-
kea-aikaisesti (tilanteessa. jossa
tycintekijiillii on vajaakuntois-
tumista enteilevia oireita tyriky-
vyn laskusta), toiminnan pai-
nottaminen yritystason toimen-
piteisiin ja yksilon vapaaehtoi-
suuden ja oman motivaation
korostaminen kuntoutustoi-
menpiteissd.

Kukin tydelakelaitos vastaa
oman kokeilunsa mukaisista
kuntoutuskustannuksista. Kun-
toutusajan toimeentuloturvan
jiirjestiimiseksi maksetaan sai-
rausvakuutuksen piiiviirahan

suuruista kuntoutusrahaa. Ko-
keiluun liittyy kuntoutustar-
peen ja toirnirrrrarr tulokseiii-
suuden seuranta ja tutkiminen.
Keskeinen toimintamuoto on
tyripaikkakuntoutus, jolla tar-
koitetaan tydprosessien muut-
tamista, tyOssa tehtavid ergono-
misia parannuksia, tycijiirjeste-
lyjii, uudelleensijoitusta, tyciai-
kajiirjestelyjii ja osaty<ikyvyttci-
myyseltikeratkaisuja. Niimii
ovat toimia, joita yrityksissd on
vaihtelevan tasoisesti toteutettu
jo aiemminkin. Kokeilun yhtey-
dessd niita pyritaan kiiyttii-
miiiin jiirjestelmiillisemmin ja
tarvittaessa tycieliikelaitoksen
toimesta kompensoimaan niistii
tyontekijiille tai yritykselle ai-
heutuvia ylimiiiiriiisiii kustan-
nuksia.

My<is tycintekijiin toimintaky-
vyn parantamiseen tiihtiiiiviit
toimenpiteet tulevat valikoidus-
ti kyseeseen. Tiillaisia ovat esi-
merkiksi ammatillisesti syven-
netyt kuntoutuskurssit. LEL
Tycieliikekassa jiirjestiiii tiinii
keviiiinii neljii kappaletta Met-
sureiden Terrikuntokursseja,
joiden tavoitteena on auttaa
metsureita siiilyttiimiiiin fyysi-
nen toimintakykynsii (= ty<i-
kuntonsa) ja ammattitaitonsa
teriikunnossa. Kolmas ryhmd
toimenpiteitti on tycintekijciiden
ammatillisten valmiuksien li-
sddminen, jossa kiiytetiiiin ty<i-
kokeilua, tycihcinvalmennusta
ja ammatillista koulutusta.
Tycieliikelaitokset voivat var-
haiskuntoutustoimintaa orga-
nisoimalla auttaa tydntekijditii
sailyttamAan ty6- ja toiminta-
kykynsii. Niiin yritykset voivat
siiilyttiiii osaavan ja aktiivin
tycivoimansa pitkaan. Varhais-
kuntoutuksen tavoitteet sopi-
vat hyvin tycieliikej iirjestelmrin
toimintaperiaatteisiin. Siksi on
toivottavaa, ettd se saisi tulevai-
suudessa entistri merkittaviim-
miin roolin tydeliikejiirjestel-
miin toiminnassa.
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Tycieliimiin rajusta muutos-
vauhdista aiheutuvat tycivoi-
man sopeutumisongelmat, var-
haiseliikkeiden suosio ja yhl
useammilla aloilla ja alueilla
ilmenevd tycivoimapula ovat
osaltaan nostaneet kuntoutus-
toiminnan keskeisellii tavalla
parrasvaloihin. Puhutaan kun-
toutuksen yhteiskunnallisesta
tilauksesta. Kuntoutuksella
ymmdrretddn tiill6in liiiikinniil-
listd kuntoutusta laajempialais-
ta toimintaa. Sillii tarkoitetaan
yleisesti ottaen kaikkia niita toi-
mia, joilla luodaan edellytyksia
vajaakuntoisen tai vammaisen
henkil<in ty6hiin paluulle, tyOs-
tii suoriutumiselle, sosiaaliselle
toiminnalle sekii mahdollisim-
man hyviille omatoimiselle suo-
riutumiselle. "Oikeaoppisesti"
ymmdrrettynii kuntoutustoi-
met kohdistuvat sekd henkilcicin
ettd hdnen ympiiristcicinsli ja
voivat olla sisiilldltiiiin liiiikin-
ndllisiS, kasvatuksellisia, sosi-
aalisia tai ammatillisia.

Ammatillinen kuntoutus
ja varhaiskuntoutus
Ammatillisella kuntoutuksella
tarkoitetaan erityisesti niita toi-
mia, ioilla tuetaan kuntoutuk-
sen tarpeessa olevaa siiilyttii-
miiiin tydnsii tai saamaan tyci
tai ammatti, jossa hdn tervey-
dellisistii rajoituksistaan huoli-
matta selviytyy. Kiiytiinndn toi-
mintana se on tycikyvyn selvit-
tiimistii, ty<ikokeilua j a tyOhOn-
valmennusta j oko erityisissii lai-
toksissa tai tydpaikoilla. muita
tydpaikoilla tehtiiviii jtirjestelyjii
tai varsinaista ammatillista
koulutusta. Siihen kuuluu myos
huolenpito nriiden toimintojen

suunnitelmallisesta toteutumi-
sesta.
Ammatillista, kuten muutakin
kuntoutusta, toteutetaan sekd
julkishallinnon toimesta etta
sosiaalivakuutuksen, mm. tyci-
eliikevakuutuksen piirissti.
Vammaisjiirjestcit osallistuvat
toimintaan piiliasiassa erilaisten
kuntoutuspalvelujen tuottajina.
My<is ty<ieldmiissS, yritysten
toimesta, on toteutettu amma-
tilliseksi kuntoutukseksi katsot-
tavaa toimintaa. Kuntoutuksen
aj ankohtaisuutta korostaa osal-
taan dskettiiin hyviiksytty tulo-
poliittinen sopimus, jossa tyri-
markkinaosapuolet sitoutuvat
varsin monipuolisiin ja katta-
viin toimiin tycintekijciiden tyo-
kyvyn ylliipitiimiseksi.
Kuntoutuksen ajankohtaisuus
ja siihen kohdistuvat odotukset
ovat kdynnisteneet useita kun-
toutustoiminnan kehittamis-
hankkeita ja sen painotuksen
tarkistuksia. Eriis niistii on kun-
toutustoimenpiteiden varhen-
taminen. Erityisesti tycieliikeva-
kuutuksen piirissii kuntoutus-
toimet ovat painottuneet ns.
korjaavaan kuntoutukseen, jol-
loin kuntoutus on kohdistunut
pddasiassa tydkyvyttdmyys-
eliikkeellii jo oleviin vakuutet-
tuihin. Trissd asetelmassa on
syntynyt helposti tilanne. jossa
tyokyvyttomiin rooliin ja eliike-
etuuden "nautintaan" orientoi-
tunut henkilci kokee, ettii hdnel-
td riistetddn saavutettua etuutta
kuntoutuksen nimissii, jolloin
perusedellytys kuntoutuksen
onnistumiselle, oma motivaa-
tio, luonnollisesti puuttuu.

Jos kuntoutustoimet kdynniste-
taan riittavan varhaisessa vai-
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heessa, tarvittaessa jo vajaa-
kuntoisuutta ennakoivien oirei-
den ilmetessd, talta asetelmalta
viiltytiiiin. Tiill<iin kuntoutus-
ohjelma voidaan usein rakentaa
olemassa olevan tycisuhteen va-
raan, toimenpiteet ovat lyhyt-
kestoisempia, kustannuksel-
taan halvempiaja myris vdhem-
min dramaattisia, jolloin sekii
kuntoutusasiakkaan, ettri mak-
sajatahon on ne helpompi ym-
miirtiiii j a hyviiksyti. Tiimii kun-
toutuksen arkikokemuksesta
saatu opetus on mycis iukuisin
tutkimuksin voitu osoittaa oi-
keaksi.

Niiihin liihtcikohtiin perustuvaa
toimintaa on alettu kutsua var-
haiskuntoutukseksi. Tiimiin-
kaltaisen toimintaotteen omak-
sumiselle ja tehostamiselle tyci-
eliikevakuutuksen kuntoutuk-
sessa lciytyy selviit liihtdkohdat
Vajaakuntoisten ammatillisen
kuntoutuksen j a tycillistiimisen
kansallisesta ohjelmasta. ILO:n
suositukseen pohjautuen siinii
mm. teihdennetiiiin oikea-aikai-
sen, riittiiviin varhaisen kuntou-
tuksen kiiynnistiimistii, edelly-
tetaan kuntoutustavoitteisen
toiminnan kehittamiste tydpai-
koilla, ensisijaisesti osana ty6-
paikkojen tyriterveyshuolto- ja
tycisuojelutoimintaa ja tode-
taan tydeliikejiirjestelmien kes-
keiseksi tehtiiviiksi tukea sel-
laista tycipaikoilla tapahtuvaa
kuntoutustavoitteista toimin-
taa, jonka avulla voidaan eh-
kiiistii tyrintekijiin tydkyvyttd-
myyttii ja syrjiiytymistii tydpai-
koilta.

Projektin lIhttikohtia
Tiissii kuvattava varhaiskun-
toutushanke kiiynnistyi Tydeli-
kelaitosten Liiton ennakkokun-
toutustyciryhmiin valmistele-
malla vapaamuotoisella kun-
toutuskokeilulla, johon liihtiviit
mukaan Eliike-Sampo, Eliike-
Varma, Ilmarinen ja LEL TyO-
eliikekassa. Vauhdittaakseen
projektin edistymistd toimitus-
johtaja Pentti Kostamon pu-
heenjohdolla toimiva ennakko-
kuntoutustyriryhmd nimesi vii-
me vuoden toukokuussa erilli-
sen ryhmdn valmistelemaan eh-
dotusta tydeliikejiirjestelmiissii
toimeenpantavan (ennakko)-
kuntoutuksen kokeilemiseksi.
Edelliimainittujen elSkelaitos-
ten edustajien lisiiksi ty<iryh-
mdiin nimettiin Eliiketurvakes-
kuksen ja Vakuutusalan Kun-

touttamiskeskuksen (VKK)
edustajat. Tydryhmii, joka otti
nimekseen varhaiskuntoutus-
tydryhmii, luovutti projektin
toimeenpano-ohjeen muotoon
laatimansa muistion ennakko-
kuntoutustyriryhmiille toimek-
siantonsa mukaisesti lokakuus-
sa 1989.

Toimeenpano-ohjeissa selvite-
tliiin kokeilun periaatteelliset
liihtdkohdat, esitetiidn kon-
kreettinen toimintamalli yritys-
tasolla-, mAaritelleen kuntou-
tuksesta aiheutuvicn kustan-
nusten korvausmenettely ja oh-
jeistetaan tietojen salassapito.
Kokeilun tarkoitukseksi miiiiri-
telliiiin tietojen hankkiminen
ammatillisen kuntoutuksen tar-
peesta ja kokemusten kartutta-
minen siitii, millii tavoin kun-
toutusta voidaan tarkoituksen-
mukaisimmin tycipaikoilla so-
veltaa kiiytiinttitin. Erityisen
huomion kohteena on kuntou-
tustoimien riitavan varhainen
kiiynnistiiminen.
Periaatteellisissa liihtcikohdissa
korostetaan sita, ette kuntoutus
on kiiyttinncissii liihinnii ty6-
paikkakuntoutusta, jolloin
piiiivastuu sen toteuttamisesta
on yrityksilla. Yritykset konsul-
toivat kuitenkin eliikelaitoksia
ja VKK:ta siinii miiiirin, kuin
tarvetta ilmenee eri tilanteissa.
VKK:ssa projektin yhdyshenki
l6ksi on nimetty vastaava kun-
toutusneuvoja Erkki Luoma-
aho, joka toimii mycis seuranta-
ryhmiin sihteerinii. Kuntoutuk-
sen perimmziisend tavoitteena
on auttaa yritysten henkilcikun-
taa jatkamaan tydntekoa heille
soveltuvissa tehtevissA ensisij ai-
sesti samalla tyrinantajalla ja
toissijaisesti uudessa tycisuh-
teessa. Samalla pyritiiiin tuke-
maan yrityksiii tycivoiman sdi-
lyttamisessa mahdollisimman
tyOkykyisenZi ja my<ihentii-
miiiin vajaakuntoisuudesta j oh-
tuvaa eldkkeelle siirtymistii.
Kuntoutustoimenpiteissd on
tarkoitus liihteii liikkeelle vallit-
sevasta tilanteesta ja edetiiiin
siita asteittain eteenpiiin. Ensisi-
jaisesti pyritaan vaikuttamaan
nykyiseen tydhdn ja tydympii-
rist6<in. Kyseeseen voi tulla tyd-
prosessien muokkaaminen ja
jiirjestely uudella tavalla, tyci-
ympiiristcin muuttaminen ergo-
nomisin jlirjestelyin, lisiilaittei-
den avulla jne., ihmissuhteisiin
vaikuttaminen ja erilaiset tydai-

ka- ja lomasijaisjiirjestelyt.
Toissijaisesti pyritiiiin kartutta-
maan ty6skentelymahdolli-
suuksia toisenlaisissa ty<itehtii-
vissii samalla tycinantajalla ja
sen j alkeen tydskentelymahdol-
lisuuksia jonkun toisen tycinan-
tajan palveluksessa.

Tytintekijiiiin kohdistuvina
kuntoutuksen muotoina voivat
tulla kysymykseen mm. tydko-
keilu. tydhdnvalmennus ja eri-
muotoinen ammatillinen kou-
lutus toisenlaisiin tycitehtiiviin.
Keskeinen liihtdkohta on henki-
kin vapaaehtoinen osallistumi-
nen. Kuntoutustoimiin ryhdy-
tiiiin niiin ollen vain niiden hen-
kikiiden kanssa, jotka ovat sii-
hen omaehtoisesti valmiita.
Kuntoutustarpeen selvittami
seen tulisi ryhtyii. kun asian-
omainen kokee vaikeuksia tyds-
si selviytymisessd. Aloite voi
syntya mycis tyciterveyshuollon
tai ao. henkil6n ty6ta lahelte
seuraavien muiden henkilOiden
havaintojen perusteella.

Kuntoutuksen riittiiviin varhai-
sen kiiynnistiimisen nimissd pi-
tdisi kuntoutustarvetta liihteii
selvittamiiiin jo ty<ikyvyn las-
kua ennakoivien oireiden pe-
rusteella eikii vasta silloin, kun
henkild jo on kiiytiinncissd tyci-
kyvytcin. Ennakoivista oireista
tiirkein on terveydentilan heik-
keneminen, mutta sen lisiiksi
olisi huomioitava muutkin eld-
keriskiii lisiiiiviit seikat, kuten
ikddntyminen. rasittuneisuus.
kuluneisuus jne.

Organisointija
kuntoutuskustannusten
korvaaminen
Varhaiskuntoutuskokeilu on
tarkoitus organisoida siind mu-
kana olevissa yrityksissii mah-
dollisimman viihiiisin uudel-
leenjiirjestelyin. Ttillciin kiiyte-
tiiiin hyviiksi yrityksen organi-
saation jo olemassa olevia vdy-
liii ja voimavaroja. Kuhunkin
yritykseen tulisi kuitenkin ni-
metii kuntoutusyhdyshenkil<i.
Yritys voi tarvittaessa perustaa
lisiiksi erityisen kuntoutustyci-
ryhmiin ja nimetd siihen sopivia
henkil<iitii. Kuntoutusyhdys-
henkild ja tyriryhma vastaavat
yrityksen sisiillii kuntoutuksen
kiiytiint<itin liittyvistii seikoista
ja myds tarvittavasta yhteyden-
pidosta yrityksestii ulospiiin se-
kd kuntoutuksen seurantaan
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Iiittyvista seikoista, joista tar-
kemmin tuonnempana.
Kokeilun aiheuttamien kustan-
nusten korvaamisessa liihde-
tdiin toimenpano-ohjeessa siitii,
ettii tyOnantaja vastaisi sellais-
ten kuntoutuksellisten toimen-
piteiden kustannuksista, jotka
kuuluvat yrityksen tuotantotoi-
minnan, henkilOstdhallinnon
tai tydsuojelun piiriin. Muissa
tapauksissa kuntoutuksen kus-
tannuksista vastaa tycinantajan
eliikelaitos. Kuntoutukseen
osallistuvan henkildn toimeen-
tulo kuntoutuksen aikana on
tarkoitus turvata palkan tai
kuntoutusrahan avulla. Kun
henkil<i on kuntoutuksen aika-
na omassa tai site vastaavassa
tydssa, katsotaan, ettd tycinan-
taja voisi maksaa kuntoutetta-
valle tiiyden palkan. Eliikelaitos
korvaisi trissd ns. tydsuhdemal-
lissa tydnantajalle enintdiin
8070:n osuuden ty<intekijiin
palkasta. Jos kuntoutettaYa on
poissa omasta tydstaan. esim.
tydkokeilussa, kursseilla jne.,
sovellettaisiin kuntoutusraha-
mallia, jossa eliikelaitos maksaa
henkildlle kuntoutusrahaa.
Kuntoutusraha on soveltuvin
osin sairausvakuutuksen piiivii-
rahan suuruinen, enintiiiin kui-
tenkin 80 7o palkasta.
Kyseessii on siis kokeiluprojek-
ti, johon liittyy monia epiivar-
muustekijdit6. Teste syysta
projektin aikataulu ja sen seu-
raamismahdollisuudet ovat
monessa suhteessa avoimia ky-
symyksiii. SeurantaryhmS, j oka
sai saman kokoonpanon kuin
varhaiskuntoutustydryhmii, on
kuitenkin alustavasti miiiiritel-
lyt aikataulun ja seurannan
suuntaviivat. Kokeilun kiiyn-
nistdminen tapahtuu suunnitel-
mien mukaan tdmtin vuoden
ensimmdisten kuukausien kulu-
essa. Tllldin valitaan projektiin
mukaan tulevia yrityksiii ja
kuntoutuskokeilusta informoi-
daan sekti yrityksiti etta niiden
sisiillii yritysten henkil6kuntaa.
Epdvirallisena tavoitteena on
pidetty n. kymmentii yrityst[
elEkelaitosta kohden. Valmiste-
luvaiheen jdlkeen odotetaan
kuntoutukseen hakeutuvien il-
moittautumista yritysten kun-
toutusohjelmaan. Kuten aikai-
semmin todettiin, perusldhtO-
kohtana on henkilcjiden vapaa-
ehtoinen kuntoutukseen hakeu-
tuminen, ts. se, ette ao. henkiltjt
ovat itse kokeneet tyokyvyn

heikentymisen. Liihtcikohtana
voi myris olla esim. tydterveys-
huollon toteama tyokyvyn hei-
kentyminen.

Seuranta
Seurannan keskeisenii ajatuk-
sena on, ettiijokaisesta kuntou-
tukseen hakeutuvasta henkilds-
tii keriitiiiin kuntoutuksen kan-
nalta keskeisiii tietoja koko
kuntoutusprosessin ajan, ja n6-
mii tiedot talletetaan seuranta-
lomakkeille.
Ensimmdisessd vaiheessa tiiyte-
tiiiin varhaiskuntoutukseen ha-
keutumista koskeva lomake,
jonka yhteydessd suoritetaan
melko yksityiskohtainen kun-
toutukseen hakeutuvaa koske-
va kysely. Kyselyyn sisiiltyy 2l
kysymystii, joiden avulla kar-
toitetaan henkilOtietojen lisiiksi
tytihtin liittyvie tekijriitii, ter-
veydentilaa, klisityksiii tydssti
piirjiiiimisestii ja suhtautumista
erilaisiin kuntoutustoimenpitei-
siin.

Seuraavassa vaiheessa suorite-
taan yrityksessd em. kyselyii
tiiydentiivii henkil6n haastatte-
lu. Siinii pyritaan vapaamuo-
toisen keskustelun avulla luo-
taamaan mahdollisimman kat-
tavasti nykyiseen ty<ihOn ja elii-
miintilanteeseen liittyviii rasi-
tustekij0itii, sairauden, vam-
man tai oireiden ilmenemistii
tydssA, asiakkaan omia ktisityk-
sii tytin jatkamiseen ja eliik-
keelle siirtymiseen liittyvistii sei-
koista ja asiakkaan halukkuut-
ta osallistua kuntoutukseen.
Seurannan seuraavassa vai-
heessa kirj ataan yrityksessii toi-
mivan kuntoutusyhdyshenki-
16n tai tydryhmiin arviot henki-
l6n tydkyvyttomyysuhasta ja
sen syistii, Lisiiksi saadaan ar-
viot nykyisen tydn jatkamis-
edellytyksistii ja kuntoutuksen
tarpeesta, mahdollisuuksista se-
kii tarvittavista kuntoutustoi-
menpiteistii ja niiden rahoituk-
sesta. Suunnitellut kuntoutus-
toimenpiteet kirjataan vielii
erikseen omalle lomakkeelleen,
johon tulevat kunkin kuntou-
tustoimenpiteen kohdalle mer-
kinntit niiden toimeenpanij ois-
ta ja kustantajista. Lomakkee-
seen tulee listiksi yksityiskohtai-
nen selvitys mm. kuntoutustoi-
menpiteiden laadusta ja kesto-
ajasta.

Kuntoutustarpeen arviointiin,

uusien kuntoutustapausten si-
saanottoon, toimenpiteiden
suunnitteluun ja ktiynnistiimi-
seen arvioidaan kuluvan n. 1,5
vuoden pituinen jakso. Em. jak-
son aikana yrityksista kerdtdiin
mahdollisuuksien mukaan
myds yrityksiii koskevia tietoja,
joiden avulla kartoitetaan mm.
yrityksissii ilmenevdd henkiki-
kunnan potentiaalista kuntou-
tustarvetta. Jakson piilitteeksi
on tarkoitus laatia ensimmiii-
nen seurantaraportti, jossa sel-
vitetaan liihinnii havaittua kun-
toutuksen tarvetta.
Kuntoutustoimenpiteiden suun-
nittelun on ajateltu piiiittyviin
noin kahden vuoden kuluttua
toiminnan aloittamisesta. Kun-
toutustoimenpiteiden kiiytiin-
ndn toteutus jatkuisi sen jiil-
keen vielii noin kahden vuoden
ajan. Seurannan loputtua laadi-
taan seurannan loppuraportti,
jossa kuvataan kokeilun kulkua
ja sen tulokset. Projektin kestii-
ess[ pyritiiiin kuitenkin laati-
maan mycis toinen viiliraportti
kuntoutusasiakkaista j a projek-
tin ensimmdisist6 tuloksista.
LEl-aloilla on tiettyja erityis-
piirteita TEl-aloihin verrattu-
na. Niitii ovat tydkohteiden ti-
heiimpi vaihtuminen, ty6paik-
kojen tilapiiisluonne, tydnteki-
j6iden ja tyiinjohdon etiiisem-
mdt suhteet. Ty6terveyshuollon
kattavuus on puutteellinen ja
kiisittiiii piitisiiiintOisesti vain la-
kisiiiiteisen osuuden. Niiistii
syist6 johtuen joudutaan pro-
jektin toteuttamisessa seuran-
toineen LEL Tytieliikekassan
osalta soveltamaan tiettyjii eri-
tyisjsrjestelyjii.
Ennustaminen on vaikeaa - eri-
tyisesti varhaiskuntoutuksen
kohtalon ennustaminen. Pro-
jektin onnistuminen riippuu
ratkaisevalla tavalla..yritysten
asennoitumisesta ja siita, kuin-
ka yhteistoiminta niiden ja el6-
kelaitosten viilillii onnistuu.
Edistyminen voi riippua mycis
yleisemmdn tason tekijdist6,
kuten tupo-sopimukseen kirjat-
tujen kuntoutuksellisten toi-
mien edistymisest6 yleensd ja
niiden saamista muodoista. Ko-
keilutoiminta on nyt joka ta-
pauksessa viritetty.
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Sosiaali- ja
lisiellketurvan
huomiota jo

enirnmiiismiiiiriiiin,

on

vuoden 1991

Tietoja
eliikesiiiititiistii
Elikesiiiitirilain alaisia el6ke-
siiiiti<iitii oli vuonna 1988 vajaat
3fi), jotka lukuun ottamatta
noin pariakymmentri pelk[s-
tiiiin lakisiiiiteistii eldketurvaa
mydntiivaS saatiotA, myonsiviit
perusturvan ohessa tai ainoas-
taan vapaaehtoisia lisiierikkei-
tii. Eliikesiiiiti0iden toimintapii-
riin kuului mainittuna aikana
noin 220 000 henkilti5, joka oli
noin l6 prosenttia TEL:n piiriin
kuuluvista tydntekijtiistii. Heis-
tii kuului vapaaehtoisten lisii-
etujen piiriin noin 120000 hen-
kil0ii. Lisiieliikkeistii aiheutuva
eliikevastuu oli yhteensii noin
17,2 miljardia markkaa. josta
summasta keskimiiiiriiinen vas-
tuuvajaus oli noin 22 prosent-
tia.
Vastuuvajauksen miiiirii on jat-
kuvasti pienentynyt. Esimer-
kiksi vuonna 1975 vastuuva-
jauksen miiiirii elEkevastuusta
oli A-siititi<iillii vielii 50 prosent-
tia ja A + B-siiiitiriillti 55 pro-
senttia. Vastaavat luvut vuonna
1985 olivat 40 prosenttia ja 28
prosenttia. Luvuissa ei ole voitu
ottaa huomioon mahdollista
omaisuuden kiiypien arvojen ja
kirjanpitoarvojen erotusta.
Keskimiiiiriiinen kehitys on ol-
Iut mycinteinen.

Ehdotettujen muutosten
syyt ja piiiikohdat
Kiiytiinndssii on esiintynyt ta-
pauksia, joissa tycinantaj an j ou-
duttua konkurssiin ja sEltitin
eliikevastuun ollessa kattamat-

ta sddtidn toimintapiiriin kuu-
luvat tydntekijat ja eliikkeellii
olevat henkildt ovat jiiiineet
vaille eldketurvaa. Kuitenkin
vain parissa tapauksessa siiiitid
on joutunut kokonaan maksu-
kyvyttdmiiksi. Elekesaeti6toi-
minnan laajuuteen ndhden
edunmenetykset ovat olleet
harvinaisia, mutta niiden koh-
teeksi joutuneiden henkilciiden
kannalta tietenkin merkityksel-
lisiii.

Ehdotuksella pyritiiiin ensisijai-
sesti turvaamaan jo lisiieliik-
keelld olevien asema. Eltikeliiis-
ten mahdollisuudet toimeentu-
lon jiirjestiimiseen muilla kei-
noin ovat heikommat kuin
ty<issii kiiyvillii. Vastuuvajauk-
sen viihentliminen tulee toteut-
taa asteittain, koska kattamis-
vaatimuksen liian nopea kdyt-
t00notto voisi aiheuttaa tytin-
antajille vaikeuksia vaatimuk-
sen toteuttamisessa ja aiheuttaa
jopa edunmenetyksiii edunsaa-
jille. Lisdksi rajoittumalla alka-
neisiin elikkeisiin tarvittava
lains66d6ntci voidaan saada
voimaan nopeasti. Vastuuva-
jauksen vdhent6minen kaikilta
osin tullaan selvittiimii5n eliike-
sii6ti6lain kokonaisuudistuksen
yhteydess6.

Ehdotuksessa esitetden, ettA
eliikesiiiitiOn olisi katettava va-
paaehtoisten lis6etujen osalta
75 prosenttia jo eliikkeellti ole-
vista aiheutuvasta elSkevas-
tuusta. Kattamisvaatimuksen
tasoa arvioitaessa on otettu
huomioon myds se mahdolli-
suus, ette eldkevastuun m65rdn

ehdotuksen
on erityisesti

sallittavan Yastuu-
elflkesflEtitin saata-

lisiitliiin uusi 2 momentti
muutokset pyrittiineen

tai omaisuuden aryon muuttu-
minen saattaa nostaa siiiiticillii
olevien varojen arvon eldkevas-
tuuta suuremmaksi, mite tilan-
netta on pyrittavi viilttiimiiiin.
Siiiiti0n olisi luetteloitava siltd
vaadittava kate. Katteeksi hy-
vtiksyttiiisiin sellaista omaisuut-
ta ja sitoumuksia, joita vakuu-
tusyhtirilain mukaan muun mu-
assa henkivakuutuksen vastuu-
velan tulee olla.
Taytetyn katteen veroisena pi-
dettiiisiin vastuuvajauksen va-
kuudeksi mycinnettyti luottova-
kuutusta tai pankin antamaa
takausta. Tiillii keinolla kate
olisi mahdollista mukauttaa
joustavasti elikevastuun muu-
toksiin.
Tycinantajan mahdollisuus lai
nata sAAtiOn varoja vakuutta
vaatimatta saattaa heikentiiS
sd6tirin mahdollisuuksia huo-
lehtia eliikkeiden maksamises-
ta. Miktili tyOnantajayritys me-
nee konkurssiin, eliikesiiiiti0ltii
ilman vakuutta lainatut varat
voivat jditdt saamatta takaisin.
Tiimiin valttamiseksi lainoilta
tulisi muutoksen jiilkeen vaatia
normaalit vakuudet. Eliikes66-
tiein saatavien varmistaminen
tyrinantajan konkurssissa vaa-
tii, ettii tydnantaja voi Iainata
takaisin siiiitiOn varoja vain
yleisesti pankki- ja vakuutustoi-
minnassa hyviiksyttyii vakuutta
vastaan.

Kattamisvaatimuksen
laiminlytinti
Mikali tulisi todetuksi, ettii siiti-
ti6 ei tayta siiadettyjI kattamis-

muotoon
sekii uuden
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vaatimuksia, olisi sen valittO-
misti ryhdyttava toimenpitei-
siin katteen teyttemiseksi. Eh-
dotuksen mukaan puuttuva ka-
te olisi taytettavd kuuden kuu-
kauden kuluessa siitii, kun asia
on todettu. Joissakin tapauksis-
sa kuuden kuukauden mlliriiai-
ka voisi osoittautua liian ly-
hyeksi, esimerkiksi silloin, kun
on sattunut poikkeuksellisen
paljon eliiketapahtumia. Tiil-
lciin sosiaali- ja terveysministe-
ri6 voisi hakemuksesta my6n-
ttiii sZi6tirille lisiiaikaa. Mike[
siiiitiri miiiiriiajan jiilkeenkiiiin
ei olisi tayttAnyt kattamisvaati-
muksia olisi ryhdyttiivii viihen-
tiimiiiin siiiiticin myontamie
etuja eliikesiiiiti0laissa siiiide-
tyssii j tirj estyksessii.

Luottovakuutus
Ehdotuksen mukaan Eliiketur-
vakeskus voisi antaa vapaaeh-
toisten lisiietujen kattamista
koskevien vaatimusten tiiyttii-miseksi luottovakuutuksen.
Tiillii hetkellii tiillaista mahdol-
lisuutta ei ole. Kysymykseen
voisi tulla eliikesiiiti<in sijoituk-
sen vakuudeksi tai elAkesaatidn
vastuuvajauksen teyttamisen
vakuudeksi mydnnettiivii luot-
tovakuutus. Poiketen lakisiiii-
teisen ekiketurvan jiirjestdmi-
sestii luottovakuutus olisi Elii-
keturvakeskukselle vapaaehtoi-
nen.

Etuoikeus
konkurssissa
Etuoikeusasetuksen mukaan
eliikesiiiitidn tyrinantajalta ole-
valla saatavalla on huonompi

etuoikeus tycinantajan kon-
kurssissa kuin tyiintekij iin palk-
kasaatavalla. EliikesiiiitiOiden
mycintiimiin eliiketurvan var-
mistamiseksi olisi kuitenkin pe-
rusteltua, etta saatidn saatava
rinnastettaisiin tyontekijan
palkkasaatavaan. Lakia etuoi-
keusasetuksesta olisi muutetta-
va mainitulla tavalla.

Muutoksen
voimaantulo
Eliikesiiiitidlain muutosta ei ole
tarkoitettu tulemaan voimaan
taannehtivasti. Tiimiin vuoksi
vaadittavaksi tuleva vakuus oli-
si asetettava vain lain voimaan-
tulon jiilkeen my6nnettiiville
lainoille.
Eltikesiiiiti<in olisi taytettAva
kattamisvaatimus yhdeksan
vuoden kuluessa lain voimaan-
tulosta. Mainittu miiiiriiaika on
katsottu tarpeelliseksi, j otta elii-
kevastuun kattaminen ei ai-
heuttaisi tyOnantajille kohtuut-
toman suuria taloudellisia rasit-
teita ja siten mahdollisesti eltik-
keensaajien edunmenetyksiii.
Lain voimaantulosta lukien
kattamisvaatimuksesta olisi
taytettave vuosittain viihintiiiin
yksi yhdeksiisosa siten, etta en-
simmiiisen kalenterivuoden lo-
pussa olisi tiiytetty viihintiiiin
yksi yhdeksiisosa, toisen kalen-
terivuoden lopussa viihintEiin
kaksi yhdeksiisosaa ja vastaa-
vasti seuraavien vuosien lopus-
sa lain voimaantulosta kulunut-
ta aikaa vastaava osa lopullises-
ti katettavasta miiiiriistii. Jolle-
kin s[iitidlle ehdotettu katta-
misaikataulu saattaisi muodos-

tua liian raskaaksi, minkii
vuoksi sosiaali- ja terveysminis-
teri6 voisi hakemuksesta my6n-
tiiii poikkeuksia yhdeksiin vuo-
den mliiiriiajasta sekii siite aika-
taulusta, jossa kattamisen tulee
tapahtua.
Lisiiksi voimaantulosiiiinnOk-
sessii eldkestiAtidt velvoitettai-
siin r.uoden kuluessa lain voi-
mantulosta muuttamaan sAAn-
t0jiiiin, mikiili niissii on mriii-
riiyksiii, joiden mukaan muilla-
kin vapaaehtoisiin lisiietuihin
oikeutetuilla henkildillii on sa-
ma tai parempi etuoikeus sdd-
ticin varoihin sAetidte puretta-
essa kuin jo eliikkeellii olevilla
henkil<iillii. Ilman tiillaista
siiiintdmuutosta eliikkeellii ole-
villa henkil<iilla ei velttamatta
olisi siiiiticin purkutilanteessa
parasta etuoikeutta sdeitidn va-
roihin, minkii vuoksi uudistuk-
sen tarkoitus saattaisi osittain
j iiiidii toteutumatta.

Vakuutusteknillinen
tutkimus
Nykyisin elakeseatidta koskeva
vakuutusteknillinen tutkimus
on tehteva joka viides vuosi tai
useamminkin, jos sosiaali- ja
terveysministerici niin vaatii.
Tyciryhmiin mietinncissii ehdo-
tetaan, ettii tiillainen tutkimus
tehtaisiin joka toinen vuosi.

Ylikatteen
syntyminen
Tydryhmii on kiinnittiinyt so-
siaali- ja terveysministerirille
toimitetun muistionsa liihete-
kirjelmiissii huomiota siihen, et-

OLLI
LAPPALAINEN ,T

Eliiketurvakeskuksen
e lti ke lo i t o s t a r k a s t us y k s i k r) n

ylitarkastaja

ta erityisesti silloin, kun siiiiticin
toimintapiiriin ei enid oteta uu-
sia henkiliiitii, eliikesiiiititille
saattaa muodostua niin sanot-
tua ylikatetta eli siiiitirillii on
enemm1n varoja kuin eliikkei-
den maksamiseen tarvitaan.
Ylikatteesta voi aiheutua haital-
lisia veroseuraamuksia. Tiimii
mahdollisuus saattaa alentaa
tydnantajien halukkuutta siir-
tiiS varoja eliikesiilitiOcin. Yksi
keino ongelman ratkaisemisek-
si saattaisi olla muuttaa mm.
eliike- ja verolakeja siten, ettA
kyseinen tyOnantaja voisi kiiyt-
tiiii ylikatetta lakisiiiiteisen elii-
keturvan jiirjestiimiseen. Trita
koskeva selvitys olisi tyciryh-
miin mielestii kiiynnistettiivii
mahdollisiman pian.

Eliikesiiiititilain
kokonaisuudistus
Ottaen huomioon ehdottamal-
leen eliikevastuun kattamiselle
esittlimiinsti siirtymiiajan tyci-
ryhmii ei ole tehnyt ehdotusta
vielii tyiissii olevista henkil<iistii
aiheutuvan eliikevastuun katta-
misesta muilta osin kuin vakuu-
den vaatimisesta niille varoille,
jotka eliikesiiiitid lain voimaan-
tulon jiilkeen lainaa tycinanta-
jalle. Ty6ryhmd on katsonut,
ettei tydssriolevista henkiltiistii
aiheutuvan eldkevastuun katta-
miseen liittyvat kysymykset ja
muut eliikestiiiti<ilain uudistus-
tarpeet tulisi ottaa pikaisesti sel-
vitettaviksi.
Kirjoittaja on ollut muistion
laatineen el(ikesd(itidtydryh-
miin sihteeri.
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Viimeisen kymmenen vuoden
aikana on ensimmdisen yrittii-
j risuhteensa yrittaj ien eliikelain
(YEL) piirissii aloittaneiden
henkilOiden lukumiiZirii kasva-
nut vuosittain. YEL:in piirissii
aloittaa nykyisin vuosittain yli
16000 uutta yrituijiiii. Miiiirii
on kasvanut l970Juvun lopus-
ta noin kaksinkertaiseksi. Nii-
den uusien yrittajien osuus kai-
kista vuosittain alkavien yrittii-
jiisuhteiden miiiiriistii on noin
85 prosenttia ja se on pysynyt
jokseenkin ennallaan. Kaik-
kiaan alkoi vuonna 1988 liki
20 000 YEL-suhdettaja vuonna
1979 noin l0 000 viihemmiin eli
9 319.
Maatalousyrittajien eliikelain
(MYEL) piiriin ensimmiiistii
kertaa tulleiden mtiiirii on pysy-
nyt suurin piirtein ennallaan
lukuunottamatta aivan viime
vuosia, jolloin vuosittain aloit-
tavien maatalousyrittiijien lu-
kumiiiirii on kiiiintynyt las-
kuun. MYEL:in piirissii aloit-
taa vuosittain keskimiiiirin
5 000 uutta yrittiijiiii. Uusien
maatalousyrittrijien osuus kai-
kista alkavista MYEl-suhteista
oli vuonna 1988 myris 88 pro-
senttia, mutta suunta on ollut
loivasti aleneva vuosikymme-
nen alun 89 prosentista.

YEL:in piirissii aloittaneiden
uusien yrittiijien keski-ikii on
noin 34 vuotta ja MYEL:in
piirissii keski-ikii on hieman alle
30 vuotta. Yritystoiminnan uu-
delleen aloittavien yrittiijien
keski-ikii on vastaavasti
YEl:issti noin 39 vuotta ja
MYEL:issii noin 38 vuotta.

Uusia yrittiijiii
eniten palvelualoille
Eliiketurvakeskuksen aikasar-
j atiedostossa yrittiij iisuhteet on
jaettu toimialoittain kuuteen
piiiiluokkaan: teollisuus j a kiisi-
tyci, rakennustoiminta, kauppa,
palvelu, Iiikenne sekii maa- ja
metslitalous.
Maatalousyrittiijiisuhteet on
vastaavasti jaettu kolmeen piiri-

luokkaan: maatalous, kalastus
ja poronhoito.
YEL:in piirissZi alkaneiden yrit-
tiijiisuhteiden lukumiiiirii on
kasvanut kaikilla muilla paitsi
maa- ja metslitalousaloilla.
(Kuva 4). Kasvuun on vaikutta-
nut selviisti 1.7.1981 voimaan
tullut lainmuutos, jolla tiismen-
nettiin yhticimuotoisten yritys-
ten osakkaiden kuulumista
YEL:in piiriin, sekii Eliiketur-
vakeskuksen vuonna l98l
kiiynnistiimii YEL-valvonta.
Niiiden vaikutuksesta ensim-
miiistii kertaa YEL:in piiriin
tulleiden lukumiiiirii kaksinker-
taistui ruonna 1981. Vaikutuk-
set heijastuvat mycis tamen jel-
keiseen aikaan.
Voimakkainta kasvu on ollut
palvelualoilla sekii suhteellisesti
ettd lukumridrdisesti. Vuonna
1988 ensimmiiisen kerran
YEL:in piirissii palvelualoilla
yrittiijiisuhteen alkaneita oli
noin 5 800 henkilOii, mikd on
melkein kolminkertainen mdri-
rd verrattuna l970Juvun lopun
tilanteeseen.

Palvelualat on ainoa piiiiluoki-
tuksen ryhmii, jossa alkaneissa
yrittajissii on enemmdn naisia
kuin miehiii. (Taulukko l). Toi-
seksi eniten uusia yrittiijiii aloit-
taa vuosittain kaupan alalla
keskimiiiirin 3 500 vuodessa.
Niiistii noin I 900 on miehiii ja
loput naisia. Seuraavana ovat
teollisuus ja kasityo, joilla alkaa
keskimiiiirin 2 800 yrittiijiisuh-
detta vuosittain. Niiistii on noin
neljiinnes naisia.

Rakennustoiminnan aloittaa
vuosittain keskimiiiirin 1900
uutta yrittajeii. Niiistii valtaosa
on miehiii. Liikenne on toinen
voimakkaasti miesvaltainen
ala. Noin 1000 uudesta yrittii-
jastii 90 prosenttia on miehiii.
Yrittiijien eliikelain piiriin kuu-
luvia maa- j a metsdtalousalojen
yrittajiii aloittaa vuosittain vri-
hiten eli keskimiiiirin noin 500.
Heistii kolmannes on naisia.

MYEL:in piiriin ensimmiiisen
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TAULUKKO l. Vuosina 1977-1988 YEL:n piiriin tulleet henki-
l6t toimialoittain
Miehet

TAULUKKO 3. Vuosina 1977-1988 ensimmiiisen kerran YEL:n
piiriin tulleiden henkilOiden keski-ik6 toimialoittain
Miehet

Vuosi Teolli-
suus ja
kiisity6

Raken-
nustoi-
minta

Kauppa Palveluk-
set

Liikenne Maa- ja
metsa-
tal.

Kaikki

1977
!978
1979
r980
l98l
1982
r 983
1984
r985
1986
I987
r988 2 t22

2 180
2 t43

l 136
I 079
I l14
l 306
2860
I 930
I 994
I 980
2 100

745
799

l0M
192

tm5
I 454
l 35r
l 508
I 6t3
I 921
2047
2451

279
3ll
241
t37
369
786
695
708
781

I 979
1 9"t9
I 905

I
I
2

202
t48

108

I 1t5
I 931
2079
2?/3
2227
25&
2690

I 633
I 349

938
62t
551
588

l 078
783
703
752
836
842

I 039
I 228

313
237

338
287
234
244
491
518
386
296

2s3
187

6 388
5 439
4993
5276

10851
8 186
8 060
8323
8 886
928,6

r0 025
l0 584

Vuosi Teolli-
suus ja
kAsityo

Raken-
nustoi-
minta

Kauppa Palveluk-
set

Liikenne Maa- ja
metsii-
tal.

Kaikki

t977
1978
t979
1980
198 r
1982
1983
1984
1985
t986
1987
1988

34,1
33,7
33,6
33,4
33,8
33,2
33, l
33,3
33,4
33;1
33,7
33,9

34,8
34,6
34,0
33,8
34,3
33, l
33,4
11 1
11 1

33,2
33,4
33,4

34,8
34,1
34,4
34,5
34,3
33,5
34,1
34,4
33,9
34A
34,5
!4,2

35,4
34,4
34,0
33,9
33,8
33,8
33,9
33,7
33,8
34,1
34,6
34,5

11 1

}t,4
3r,3
3l,l
3 t,9
31,9
32,3
31,5
32,1
32,7
32,7
32,9

36,5
34,8
34,0
34,0
33,4
33,4
3 1,8
33,8
32,3
34,3
32,8
33, I

34,8
33,8
33,5
33,4
33,6
33, l
33,1
11 I
33, I
33,7
33,6
33,7

Naiset

TAULUKKO 2. Vuosina 1977-1988
henkiltit toimialoittain

MYEL:n piiriin tulleet TAULUKKO 4.
MYEL:n piiriin

Vuosina
tulleiden

-1988 ensimmiiisen kerran
toimialoittain

Vuosi Teolli-
suus ja
kiisityd

Raken-
nustoi-
minta

Kauppa
set
Palveluk- Liikenne Maa- ja

meBa-
Kaikki

1987
1988

t977
t978
1979
1980
198 I
1982
1983
1984
1985
1986 757

852
754

619
711

521
443
333
340
703
523
544

t34
88

t0l
85
88
%
98
95

180
134
59
7t

992
013
796
499
452
442
609
694
'729

852

I 623
1 226

723
342
t54
302
t52
985
042
349
&46
939
t43
135

I
I
I
I
2
I
2
2
1

2
3
3

449
220

73
82

139
1t2
88
97
93
89

ll9
r3l

52 5 017
3Ut
2766
2935
5 084
4447
4402
4'.l63
5 468
5 703
6 063
6 082

Yuosi Teolli-
suus ja
kiisityti

Raken-
nustoi-
minta

Kauppa Palveluk- Liikenne Maa- ja
metsa-
tal.

Kaikki

1977
1978
1979
1980
t98l
t982
1983
1984
1985
1986
t987
1988

39,2
38,7
36,1
35,5
36,8
35,',|
35,5
35,2
34,9
34,'l
34,8
35,1

40,0
37,9
37,6
39,3
38,3
38,6
37,2
38,r
37,t
36,3
36,5
3'7,7

38,3
36,4
36,3
36,5
36,7
35,6
35,5
35,7
35,4
35,4
35,7
35,7

33,3
33,4
JJ,J
33,6
34,1

35,7
34,3
33,4
33,2
33,6
33,2
33,4

39,6
40,2
42,7
40,8
q,6
4(),I
39,6
38,5q,t
37,4
37,8
34,9

4.0,0
32,8
31,4
31,9
31,2
32,6
3 1,0
3 t,9
31, I
31,8
3l,z
3l,l

38,8
37,7
37,2
17,0
31,0
36,8
36,0
36,1
35,5
155
35,6
35,4

Vuosi

M N M N

Kalastus Poronhoito

MIN
I

M N

t9'11
1978
1979
1980
l98l
1982
1983
1984
1985
1986
t987
1988

tqso I z
.rs43 I 2
3nol2
3408 I 2
346s I 2
1s7t I 2
42os | 2
4477 I 2
3e4s I 2
36s6 I 2
338s I 2
2860 | r

319
352
169
34t
27t
631
773
39r
662
390
229
927

98
93
5'l
29
36
34
30
39
53
45
49
55

2t
42

9I
I

l6
t6
t3
l2
9

t2
9

86
140
90
99

129
t1

lt4
38
22
58
IO
l5

3
4

3
4
5

3
3
2
I

3674
3776
3377
3 536
3 630
4022
4352
3 554
4020
3756
3 444
2930

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
I

143
398
178
350
283
651
'194
404
677
402
243
937

Vuosi

Ml,o
Kalastus

MIN
I
I

NM

Kaikki

1977
1978
1979
1980
t 98l
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

28,8
28,8
28,9
29,2
28,8
28,6
28,8
28,9
29,1
29,2
29,2
29,6

30,5
30,2
29,6
29,9
30,0
30,0
30,2
30,1
30,1
30,6
30,6
30,"1

27
30,6
29,0
30,8

29,9
33,9

31,3
32,1
28,6

30,4
3 t,3
29,8

37,2
36,6
36,7
37,0
34,9
3le
3'.1,1

37,2
33,8
34,4
37,5
36,0 ))7

28,2
29,3
28,4
27,,3
26,8
23,1
281
26,5

26,2

50,8
4l,l

,0
,0

42,9
&,9
33,5

,0
39,2
29,9
2t,9
41,6

,q5
30, I
28,6
28,8
29,8
26,5
29,3
28, I
28,7
27,5
28,9
27,4

39,5
36,0
22,1
22,3
35,9
34,9
33,6
22,4
34,4
31,9
30"0
36,1

l8

tal.

I

I

Naiset

set

Maatalous Kaikki Maatalous Poronhoito

M N



kerran vuosittain tulleista kes-
kimiiiirin 6 000 uudesta yrittii-
jiistii 95 prosenttia menee maa-
talouteen. Noin 60 prosenttia
heistd on miehiii. Kalastuksessa
aloittaneita on alle prosentti.
Niiistii valtaosa on miehiii. Vii-
me vuosina mycis poronhoidon
aloittaneiden osuus on pudon-
nut selvdsti, kun se vielii
l98Oluvun alussa oli yli 100
uutta yrittejaii vuosittain. (Tau-
lukko 2)

Vuosien 1977 ja 1988 viilisenii
aikana vuosittain voimassa ol-
leissa yrittiijii- ja maatalousyrit-
tiijiisuhteissa on havaittavissa
sama suuntaus kuin alkaneissa
yrittajatoiminnoissa. YEL:in
piiriin kuuluvien yrittiij iisuhtei
den lukumiidrd on kasvanut
voimakkaasti. Vastaavasti
MYEL:in piirissii voimassa ol-
leiden yrittiijesuhteiden miiiirii

on selviisti vdhentynyt.
Vuoden 1977 lopussa voimassa
olleita yrittiijisuhteita oli
YEL:issii 100 000 ja MYEL:issii
270000. Vastaavasti vuoden
1988 lopussa YEL:in piirissii oli
153000 ja MYEL:in piirissii
I84 000 voimassa ollutta yritta-
jiisuhdetta.

Ensimmdinen
yrittiijiisuhde
yli 30-vuotiaana
Ensimmdisen yrittiijiisuhteen
YEL:in tai MYEL:in piirissii
aloittavien henkil6iden ikiija-
kauma on pysynyt melkein
muuttumattomana viimeisen
kymmenen vuoden aikana. Toi-
mialakohtaisia eroj a aloittavien
yrittiij ien kohdalla esiintyy jon-
kin verran. YEL:in piirissii
aloittaneiden uusien yrittiijien

keski-ikii on kaikilla toimialoil-
la yli 30 vuotta. (Taulukko 3)
Nuorimpina aloittavat yrittaj at
liikenteen alalla. Vastaavasti
kaupan alalla aloittavien uusien
yrittajien keski-ikii on korkein.
Pelkiistiiiin sukupuolen mu-
kaan tarkasteltuna on miesten
keskimiiiiriiinen aloitusikd noin
3 4 vuotta naisia alhaisempi.
Toimialakohtaisesti tarkastel-
tuna tilanne ei kuitenkaan ole
aivan sama, sillii esimerkiksi
palvelualoilla aloittavien nais-
ten keski-ikii on jopa alempi
kuin miehillii. Samoin on tilan-
ne mycis maa- ja metsiitalou-
dessa.

Perinteisesti miesvaltaisilla
aloilla, kuten rakennustoimin-
nassa ja liikenteessii, aloittami-
siiin ero on kuitenkin selvii.
Niiillii aloilla yrittiijiitoimintan-
sa aloittavat naiset keskimiiiirin

5-8 vuotta miehiti vanhempina.
Kaupassa sekii teollisuudessa ja
kiisitydssii ensimmdistii yrittii-
jiisuhdettaan aloittavien mies-
ten keski-ika on 1-2 vuotta
alempi kuin naisilla.
MYEL:in piirissii aloittavat uu-
det yrittajat ovat keskimiiiirin
3-4 vuotta muita aloittavia yrit-
tiijiii nuorempia. (Taulukko 4)
Maatalousyrittaj ien keskimiiii-
rdinen aloitusikii on hieman alle
30 vuotta. Maataloudessa aloit-
tavien naisten keski-ikii on kes-
kimiiiirin 30 vuotta. Kalastuk-
sen ja poronhoidon alalla aloi-
tusikd vaihtelee enemmdn. Mie-
histd nuorimpina aloittavat po-
royrittiijtit. Viime vuosina hei-
diin aloitusikiinsii on laskenut
noin 26 vuoteen. Maataloudes-
sa miesten aloitusikii on keski-
miiiirin 29 vuotta ja kalastajilla
viihiin yli 30 vuotta.

Kuva I
Vuosina 1977-1988 ensimmlisen
piiriin tulteet henkiltit
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TOIMIKUl{TA

SAPATTIUAPAATA

ELlSABETH
HELANDER
Suomen Akatemian

tutkimusjohtaja

20

Muun muassa vanhuuseliikkeen ennaitakiiyttti sapattivapaan mahdollistamiseksi
on niiden ehdotusten joukossa, jotka sisiiltyvflt sapattivapaan vaihtoehtoja
pohtineen toimikunnan esitykseen.
Sapattivapaan voisi toimikunnan mukaan mytis toteuttaa vuosilomaa ja muita
vapaita siiiistiimiiilii tai omin varoin, jolloin verottaja tulisi osaltaan vastaan.
Kirjoittaja on sapattivapaatoimikulman puheenjohtaja.
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Sapattivapaatoimikunnan teh-
tiiviind oli selvittiiii sapattiva-
paajiirjestelmiistd saatuja koke-
muksia, sen tarvetta ja toteutta-
mismahdollisuuksia, jiirjestel-
mrin yhteiskunnallisia ja talou-
dellisia vaikutuksia seke tehdA
ehdotus mahdollisista jatkotoi-
menpiteistii.
Sapattivapaa on tydssdkdyville
tarkoitettu viihintiiiin muuta-
man kuukauden pituinen, tyri-
uran aikana.joko kerran tai
miiiiriiajoin toistuva vapaajak-
so. Sapattivapaan kiiyttcitar-
koituksen valitsee sapatinpita-
jii. Rahoituksella voidaan suo-
sia tiettyjii keyttdtarkoituksia,
kuten opiskelua tai kuntoutus-
ta.

Kansainvdlinen kiinnostus eld-
mdnkaaren mukaan joustaviin
tyciaikamalleihin on laajaa. Sa-
pattivapaajiirjestelmiin luomis-
ta voidaan toisaalta pitaa tar-
keiinii aloitteenaja mallina kan-
sainvdlisestikin, mutta toisaalta
ajankohtaisena vastauksenajuuri suomalaisen tycieliimiin
ajankohtaisiin ongelmiin.
Yhteniiisten tydaikaratkaisujen
sijasta ovat saamassa kannatus-
ta yksil<illisiti valintamahdolli-
suuksia tarjoavat mallit. Jiiykiit
ratkaisut eivdt aina vastaa ih-
misten yksil6llisiii tarpeita. Tar-
peet vaihtelevat huomattavasti
eri elSmrinvaiheissa.

Pako ennenaikaiselle eliikkeelle
tulee vaikeuttamaan tycivoiman
saantia. Tdmiin vuoksi on luo-
tava mahdollisuuksia ylliipitiiii
tydkykyii ja viihentiiii pitkaai-
kaista tyrikuormitusta sapatti-
vapaan avulla.
Sapattivapaa voi edistiiii ikiiiin-
tyviin tycivoiman koulutusta.
Samoin se voi antaa mahdolli-
suuden vanhuksen tai sairaan
omaisen tilapdiseen hoitami-
seen. Mycis tydvoiman liikku-
vuutta voidaan edistiiii tarjo-
amalla tycihcin palaamisen
mahdollisuus toista tycitii ko-
keilevalle. Tycivoiman kiiytcin
joustavuutta voidaan lisiitii, jos
sapattivapaa aj oitetaan tuotan-
toprosessin kannalta jerkevasti.

Naita kaikkia tarpeita ei voida
tyydyttiiii yhden sapattimallin
avulla. Niinpii toimikunta on
piiiitynyt ehdottamaan erilaisia
vaihtoehtoja vapaan toteutta-
miselle. Jotta sapattivapaan to-

teuttamlnen el surtylsl ensl vuo-
sisadalle, on liihdetty pohti-
maan mahdollisuuksia luoda
pienin muutoksin edellytyksiii
sapattivapaiden yleistymiselle
liihitulevaisuudessa.

Kasiteltavilla uudistuksilla on
kiire, koska keski-ikiiisen ja sitii
vanhemman ty<ivoiman osuus
kasvaa 1990-luvulla merkittd-
vristi.

Rahoituksen jirjestiimistii sel-
vittdessdiin on toimikunnan pe-
riaatteena ollut, ettii vapaasta
ensisijaisesti hytityvti maksaa
kustannukset. Jos sapattivapaa
kliytetii2in vain lomailuun,
kiiyttiijii maksaa sen pddosin
itse. Jos hydtyii koituu mycis
yhteiskunnalle tai tyrinantajal-
le, niimd osallistuvat kustan-
nuksiin. Yhdessii vaihtoehdos-
sa tarkastellaan mycis mahdolli-
suutta siirtaa toista eldmdnvai
hetta varten siiiistettyd rahoi-
tusta sapattivapaalle (eliikkeen
ennaltakiiyttoii).
Toimikunta ehd ottaa sapattiva-
paan toteuttamista seuraavin
keinoin:

l. Palkattoman tyii- ja
virkavapaan
laajentaminen
Tycintekijiillii (virkamiehellii),
joka on ollut ty<i,- tai virkasuh-
teessa yhteensii viihintiiiin l0
vuotta, tulisi olla oikeus saada
palkatonta yhdenjaksoista va-
paata tyd(virka)suhteen pysyes-
sii muutoin voimassa enintiiiin
l2 kuukautta.

2. Vuosiloman ja
muiden vapaiden
sldstIminen
Vuosilomalakiin tulee lisiitii
sddnncis, jonka mukaan tycin-
antajaja ty<intekijii voivat sopia
siita, etta tietty osa lomasta,
esimerkiksi l8 piiiviiii ylittava
osa, pidetdein mycihemmin.
Niissii tapauksissa, joissa tycin-
tekije kiiyttiiii sddsteimiinsii
vuosiloman ammattipdtevyyttd
edistiiviiiin koulutukseen, toi-
mikunta pitea perusteltuna, et-
tii ty<inantaja osaltaan mycitii-
vaikuttaa tavoitteen toteutta-
miseen my6ntimiillii tycinteki-
jiille siiistetyn loman lisdksi pal-
kallista vapaata.

3. Sapattivapaan
rahoittaminen omin
sililsttiin
Toimikunta ehdottaa, ettii kehi-
tetiiiin menettelytapoja, jotka
antavat sapattivapaan rahoitta-
miseksi siiiistetyille varoille sel-
laisen verokohtelun, ettii ne lue-
taan verotettavaksi tuloksi vas-
ta sind vuonna kun sapattiva-
paata kiiytetiiiin. Myris lomara-
han siidstiimistii toimikunta pi-
taa keyttdkelpoisena.

4. YanhuuselHkkeen
ennaltakflyttti
Toimikunta ehdottaa eliikelain-
siiiidiintdii muutettavaksi siten,
etti vanhuuseliikkeen ennalta-
kiiyttd tehdliin mahdolliseksi.
Tiimii mahdollisuus tulisi olla
viihintiiiin 10 vuotta tydssii ol-
leilla 40-54-vuotiailla tycinteki-
j<iille, joilla olisi oikeds saada
siiiidetty osuus (esim. 30 pro-
senttia eli puolet tiiydestii eliik-
keestii) siiiinnOllisestii palkkatu-
lostaan.

5. Opintovapaan ja
-tuen kehittHminen
Toimikunta katsoo, ettii opin-
tovapaan ehtoja tulee viiljentiiii
koskemaan koulutusta nykyistti
laajemmin. Opintovapaan kiiy-
tdn edistiimiseksi tulisi yhteis-
kunnan panosta opintojen ta-
loudelliseen tukemiseen lisiitd.

6. Kuntoutuksen kiiyttti
sapattivapaan taYoit-
teiden kannalta
Voimavarojen kohdentaminen
miiiiriitietoisemmin mycis var-
haiskuntoutukseen mahdollis-
taisi kuntoutusmahdollisuuden
yhdistiimistii sapattivapaaseen.
Harkinnanvaraisessa piiiitdk-
sessd tulisi ottaa huomioon
kuntoutuksen tarve tervevden
yilApitamiseksi.

7. Sapattivapaan
toteuttaminen tytiehto-
sopimusteitse
Ertiisiin tyciehtosopimuksiin on
jo sisiillytetty mahdollisuus pal-
kallisiin koulutusvapaisiin. Va-
paa on tycissdolon veroista ja
sen ajalta maksetaan tdysi palk-
ka. Toimikunta pitAa tdmdn-
kaltaisia j tirjestelyjii suositelta-
vlna.
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Yksiltilliselle uarhaiseHkkeelle
siirtyneitfl tutkittu

Yksiltilliselle varhaisellk-
keelle Oulun lilhiseuduilla
jiiiineiden kokemuksia
ellkkeelle siirtymisestfl ja
elikkeelle valmennuksen
vaikutuksesta siihen on
tutkittu. Viime syksynil
valmistui Oulun yliopis-
tosta opinnHytetytinf,
Marja Pelkosen ja Merja
Portimon selvitys, jonka
otsikkona oli'Yksiltilli-
selle varhaisellkkeelle siir-
tyminen yksiltin kokema-
na ellminmuutoksena ja
siirtymlvaiheen tukemi-
nen ellkkeelle valmen-
nuksen avulla". Aineisto
hankittiin postikyselyni.

KESKr-.rsE-t xAstrrprr
Yksiltillinen varhaisellke
Yksil6llinen varhaisekike tuli
voimaan vuoden 1986 alussa.
Tutkimuksemme empiirinen
osa suoritettiin keviiiillii 1989,
joten se koskee TEL:n, LEL:n,
YEL:n ja MYEL:n piiriin kuu-
luvia tyrintekijoita. (1.7.1989
yksi16llinen varhaiseliike laajeni
koskemaan myris julkisen sek-
torin tydntekrjttita.)
55 vuotta tayttanyt tydntekijii
voi saada yksilcillisen varhais-
eldkkeen. Iiin lisiiksi ehtona on
tytikyvyn pysyvii alentuminen
niin, ettei hakijan kohtuudella
voida enriii edellyttiiii jatkavan
ansiotyritddn. Tydkykyii arvioi-
taessa otetaan huomioon haki-
jan sairaus, vika tai vamma,
ikiiiintymiseen liittyviit tekijiit,
ammatissaolon pitkdaikaisuus,
tydstii aiheutunut rasittunei-
suus ja kuluneisuus seke tyd-
olosuhteet.

M iiiiriiltiiiin yksilcillinen varhai-
seldke on sama, kuin olisi kysei-
sen henkildn taysi tydklniyttd-
myyseliike. H alutessaan tycinte-
kijE voi pyytdd eldkelaitokselta,
ennakkopiiiitciksen. Mycintei-
nen pddtris on voimassa puoli
vuotta.
Vuoden 1986 lopussa yksil<illis-
ta varhaiseliikettii sai liihes
8 000, vuoden 1987 lopussa
noin 15000 henkil6ii. Yksikil-
listii varhaiseliikettii sai viime
vuoden lopussa noin27 000 ih-
mistii.

Eliikkeelle valmennus
El2ikkeelle valmennuksella tar-
koitetaan niitii pyrkimyksiii ja
toimenpiteitii, joiden avulla ih-
misiii autetaan sopeutumaan
eliikkeelle siirtymiseen j a eliike-
aikaan. Se on tarkoitettu siis
niille eliikkeelle siirtyjille, jotka
haluavat pohtia ja valmistautua
edessI olevaan eldmdnmuutok-
seen etukateen muiden samassa
tilanteessa olevien ja asiantunti-
joiden kanssa. Toiminnassa on
oleellista ennalta tapahtuva tie-
dostaminen ja tutustuminen
asioihin. Oletuksena on, ettd
tieto tulevasta eldmiinmuutok-
sesta vaikuttaa positiivisesti
muutostilanteessa eldviin yksi-
l6n asenteisiin ja kiiyttiiytymi-
seen.

Eliikkeelle valmennuksen ylei-
set tavoitteet voidaan tiivistiiii
seuraavasti: tiedon jakaminen,
asenteisiin vaikuttaminen (rea-
listinen ja positiivinen kuva elii-
keajasta) ja kiiyttiiytymiseen
vaikuttaminen (osaa toimia oi-
kein esimerkiksi eliikehakemus-
tenja palveluiden suhteen). Tar-
koituksena ei ole ohjelmoida
ketdiin toimimaan tietyllii ta-
valla, vaan antaa totuudenmu-
kaista tietoa ja virikkeitii, esitel-
lii erilaisia vaihtoehtoja, joita ei
ehkii itse muuten tulisi ajatel-
leeksi.

Suomessa eliikkeelle valmen-
nusta on jiirjestetty 1970-luvul-
ta lahtien. Jiirjestiijinii toimivat

Kuvio 1.
yhteydet

tycieldkelaitokset, aikuisoppi-
laitokset, pankit, seurakunnat,
ty6nantaj at ja tytintekijiijarjes-
tcit. Valmennuksen toteuttami-
seen osallistuvat myds Kelan
paikallistoimistojen sekd kun-
tien sosiaali- ja terveydenhuol-
lon henkilcikunta.

Tutkimuksen ensimmiiisessd
vaiheessa selvittelimme eldk-
keelle siirtymiseen liittyvaii elii-
mdnmuutosta ja sen kokemista
kuviossa niiklvien osatekijdi-
den valossa. Toisessa vaiheessa
arvioimme eliikkeelle valmen-
nusta yksilcilliselle varhaisel6k-
keelle siirtyvien kokemuksien j a
ja toiveiden pohjalta. Tutki-
muksemme piiiiongelmat olivat

vaihe

niiden

l) Miten yksil<illiselle varhais-
eliikkeelle siirtyminen on koettu
erdiden osatekijciiden niik0kul-
masta?

2) Miten eliikkeelle valmen-
nusta voitaisiin kehittiiii parem-
min eliikkeelle siirtyjien koke-
mia tarpeita ja toiveita vastaa-
vaksi?

I F-OItEE t I INEN VII'IEKTlHYS

Tutkimuksemme periaate nlkyy tiivistetysti seuraavassa kuvios-
sa.

l.

REAGOINTI
MUUTOS-
TlLANTEESSA
- tytin merkitys
- sopeutumlnen, rr-

taantuminen, jatku-
vuus, tasapaino

KASITYS ITSESTA
JA OMAT

eliikkeel-

ASENTEET
- miniikuva

aineelliset ja
volmavarat

fyysiset

asenteet

- sisiilldt

ELAKKEELLE-
VALMENNUS
- tavoitteet
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ELAMANKAARI,
YKSII-6HISToRIA

ammatillinen kehitys
- miniin kehitys
- perhesuhteet ja ta-

loudellisen tilanteen
kehilys

- eltimiintilanne ennen
eliikkeelle siirtymistti

ROOLr-
MUUTOKSET
- siirtymistii helpotta-

vatja vaikeuttavat te-
kijat

- arvojen ttirkeysjfi es-
tys

ELAKKEELLE
SIIRTYMISEN
KOKEMINEN



Tuloksia
Tutkimusaineisto kerdttiin l7
kunnassa Oulun liihialueella
suoritetun postikyselyn avulla
keviiiillii 1989. Kyselyyn vastasi
noin 66 prosenttia. Lomakkeen
palautti siis 178 yksilcillistii var-
haiseliikettii saavaa.

Naisia oli tutkimusjoukosta 5l
prosenttia, miehiii 49 prosent-
tia. Naimisissa oli 75 prosenttia.
leskiii ll prosenttia, eronneita
tai asumuserossa 7 prosenttiaja
naimattomia 6 prosenttia. Avo-
liitossa eli yksi prosentti.

Useimpien vastaajien perus-
koulutus oli kansakoulu (78
prosenttia vastanneista). Lrihes
puolet oli vailla ammattikoulu-
tusta. Kolmannes oli osallistu-
nut ammattikursseille, lyhyeen
ammattikoulutukseen tai oli
saanut koulutuksen tycinsd
ohessa. Akateemisen lopputut-
kinnon oli suorittanut 2 pro-
senttia.

Enemmistri tutkituista on teh-
nyt ruumiillista tycitii. Henkisen
ty<in tekij <iitii tai johtavassa ase-
massa oli 40 prosenttia. Ylei-
simpi?i ammattinimikkeitii yk-
sil<illistii varhaiseliikettii saa-
vien joukossa olivat jo aikai-
sempienkin tutkimusten perus-
teel [a maatalousyrittiijii, siivoo-
ja, myyja, pakkaaja, autonkul-
jettaja, kauppias, kirvesmies,
teollisuusompelija, liikeyrityk-
sen j ohtaja j a varastotydntekij 5.

Ensisijainen yksikilliselle var-
haiseliikkeelle jiiimisen syy oli
eliikeliiisten oman arvion mu-
kaan sairaus (73 prosentilla vas-
taajista). Seuraavaksi tulivat
tydhdn ja ty<iympiiristddn liit-
tyvet tekijet, esimerkiksi raskas
ja likainen tyci, tycitahdin kiris-
tyminen ja vaikeat tydmatkat
(33 prosentilla) ja kolmannelle
sijalle viisyneisyys ja kulunei-
suus, joihin liittyi usein mycis
heikentynyt tydkyky ja moti-
vaation puute (25 prosentilla).
Muita syite olivat pitkiiaikai-
nen tycissiiolo, tydn vahyys tai
tyOtt6myys sekd ikiiiintynei-
SYYS.

Positiivinen kokemus
Eliikkeelle siirtyminen oli
useimmille positiivinen, voi-
makkuudeltaan lieviksi tai kes-
kitasoiseksi luokiteltava elii-
mdnmuutos. Pysyvillii ja jatku-
villa i hmissuhteilla sekii hyviillii
taloudellisella tilanteella niiytti
olevan eliikkeelle siirtymistii tu-
kevaa ja helpottavaa vaikutus-
ta. Monissa vastauksissa tulivat
esille esim. sotaan, maalta
muuttoon ja tietotekniikan ke-
hittymiseen eli suureen yhteis-
kunnalliseen muutokseen liitty-
viii tapahtumia, jotka olivat
vaikuttaneet merkittavaile ta-
valla vastaajien eliimiiiin. Tiitii
taustaa vasten on ymmiirrettii-
vdd. ettii eliikkeelle siirtyminen
oli tutkimuksemme kohteena
olleista yksil6llisen varhaisel6k-
keen saajista monille pienehkci
muutos.
Eliikkeelle siirtymiseen liitty-
vdssii muutostilanteessa havait-
simme useita erilaisia reagointi-
tapoja, j otka vaihtelivat aktiivi-
suuden lisiiiintymisestii passi-
voitumiseen. Useimmat var-
haiseliikeliiiset tunsivat eliimiin-
sii helpottuneeksi ja vapautu-
neeksi heti eliikkeelle siirtymi-
sen jalkeen. T:issli keskeiseksi
tekijiiksi nousi ty6n merkitys
yksilcille; ty<insii vain elannon
ansaitsemistavaksi kokeneille
el5kkeelle siirtyminen oli usein
vapauttava. Ne, joille ty<i oli
ollut kaikki kaikessa, tunsivat
eliimiinsd heti ellikkeelle siirryt-
tyeAn monesti turhautuneeksi
ja tyhjeksi. Suurin osa yksildlli-
sen varhaiseldkkeen saajista oli
kuitenkin pystynyt luopumaan
tytintekijiin roolista. Ennen
eliikkeelle siirtymistii useimmil-
Ia tiirkeimpiinii eliimdnsisriltci-
nii ollut tyci oli korvattu yleensd
perheeseen ja harrastuksiin liir
tyvillii asioilla.
Suurimmalle osalle eliikkeellii-
oloon sopeutuminen oli ollut
helppoa; he olivat tottuneet
eliikkeelliioloon nopeasti ja oli-
vat tyytyviiisi?i. Eliikkeellii-
oloon sopeutumisessa olivat
tiirkeitii ystiivyyssuhteet j a har-

rastukset. Ystiivyyssuhteiden ja
harrastusten lisiiiintyminen ly-
hensi eleikkeelkioloon tottumis-
aikaa ja paransi elamean tyyty-
viiisyyttii.
Noin neljiinnes vastaajista il-
moitti j iinnittiineensti eliikkeelle
siirtymistii. Jiinnityksen syin6
olivat useimmiten thloudellinen
toimeentulo sekii ajankiiyttcicinja harrastuksiin liiityviii asiat.
Ndmii ovat sellaisia asioita, joi-
hin voi vaikuttaa etukriteen jos-
sain miiiirin esim. ekikkeelle
valmennuksen avulla.
Enemmistcille eliikkeelle siirty-
minen oli toivottu ja odotetiu
tapahtuma. mikii onkin ym-
miirrettdviiii yksil<illisen varhai-
selSkkeen vapaaehtoisuuden
pohjalta. Eliikkeelle siirtymisen
vastenmielisenii,'Joutumisena"
kokeneita oli l0 % ja heidiin

odotuksensa eldkeajasta olivat
ensisijaisesti kielteisiii. Elek-
keelle siirtymiseen liittyviit en-
nakkoktisitykset vaikuttivat
eliikkeelle siirtymisen kokemi-
seen niin, ettii negatiivisesti suh-
tautuvat sopeutuivat hitaam-
min ja huonommin uuteen elii-
miintilanteeseensa. Yleensii ot-
taen varhaiseliikeliiisten eliik-
keelliioloon liittyvat odotukset
olivat realistisia.

Eliikkeelle siirtymisen kokemi-
sen puitetekijdiden (asumisen,
taloudellisen tilanteen, tervey-
den, siirtymdvaiheeseen liitty-
vrin tiedon ja ympiiristcin asen-
teiden) merkitys korostui ongel-
matilanteissa. Kun yleiseen hy-
vinvointiin liittyvat tekijiit eivht
olleet kunnossa, oli uuteen elii-
miintilanteeseen sopeutu minen
hitaampaa ja vaikeampaa.
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Eliikkeelle valmennus
Suurin osa vastaajista oli val-
mistautunut eliikkeelle siirtymi-
seen jotenkin; useimmiten ld-
himpien ystiivien kanssa tai it-
sekseen. Eliikkeelle valmennuk-
seen osallistuneita oli vain 7
(= 4/6 vastanneista).

Eliikkeelle valmennuksen tar-
peellisuutta kuvaa se, ettii vain
16 7o piti sita taysin tarpeetto-
mana. J ohtopiiiitriksiii valmen-
nuksen tarpeellisuudesta voi-
daan tehdd esim. sen perusteel-
la, ettii 7 prosentille niiistd var-
haiseliikeiaisistii eiiikkeeiie siir-
tyminen tuntui vaikealtaja noin
neljzinnes jiinnitti site etuke-
teen. Valmennuksesta voisi olla
apua ainakin tiillaisissa tilan-
teissa. Eliikkeelle valmennuk-
sen tdrkeys niikyy myds mm.
seuraavissa varhaiseliikeliiisten
omissa perusteluissa: tydpai-
kasta tulee vuosikymmenien
kuluessa kuin toinen koti, jol-
loin irtautuminen vaatii voimia;
aiheettomien pelkotilojen pois-
taminen esimerkiksi jo eliik-
keelld olevien totuudenmukais-
ten kokemusten avulla; saa vih-
jeitii uusista mahdollisuuksista;
paperi- ja virastoasiat hoituisi-
vat helpommin.

Eliikkeelle valmennuksen jiir-
jestiimistii ajatellen suosituim-
pia toteuttamistapoja olisivat
tutkimuksemme perusteella yh-
den kerran tilaisuudet, esim.
muutaman tunnin ilta- tai piii-
vdtilaisuudet. Seuraavaksi suo-
situimpia olisivat lyhytkurssei-
na (esimerkiksi viikonloppuina)
j arjestettevAt el6kkeellevalmen-
nustilaisuudet. Viihiten kanna-
tusta saivat pitempiaikaiset vii-
koittaiset kokoontumiset. Elak-
keelle valmennuksen vaikutuk-
sia ja tulosten pyslvyyttii ajatel-
len kannattaa korostaa huolelli-
sesti suunniteltujen ja pitempi-
aikaisten kurssien merkitystii.

Eliikkeelle valmennuksen kut-
sumismenettelyistd eniten kan-
natusta sai henkil<ikohtainen
kutsukirje, j oka voitaisiin liihet-
tiiii vaikkapa kaikille eliikeha-
kemuksensa jattaneille. Muita
kiiyttdkelpoisia tiedotuskana-
via ovat tydpaikat, henkil6st6-
lehdet, paikalliset sanomaleh-
det sekd alueradio-ja paikallis-
radio-ohjelmat.
Eliikkeelle valmennuksen tdr-
keimmiiksi sisdlttialueeksi nou-
sivat yksil6llistii varhaisel6kettii
saavien arviointien perusteella
eldketurvaan liittyvat asiat:

elikkeen suuruus, yksildllisen
varhaiseldkkeen etuudet ja ra-
joitukset, hakemismenettelyt
ym. Toisena aihealueena koros-
tuivat terveydenja kunnon ylld-
pitoon liittyvtit kysymykset.
Sosiaalipalveluihin ja asumi-
seen liittyvat seikat koettiin
myris tiirkeiksi eliikkeelle
valmennuksen aiheiksi, samoin
eldkeliiisten verotukseen, alen-
nuksiin ja pankkipalveluihin
liittyviit asiat.

Oma aktiivisuus tlrkeintl
Eliikkeelle valmennuksesta ja
yleensii eliikkeelle siirtymisestii
puhuttaessa keskeinen asia on
oma aktiivisuus. Esimerkiksi
ystiivyyssuhteilla ja harrastuk-
silla on tdrkeii merkitys eliik-
keellesiirtymisprosessissa; ne
luovat jatkuvuutta eliimSdn an-
siotydn jiiiidessii pois. Itsear-
vostus siiilyy eliikkeelle siirty-
misen jiilkeenkin hyviinii, jos
voi tuntea itsensd tarpeelliseksi
ja arvokkaaksi muussakin kuin
ansiotyrissiiiin. Positiivinen
asennoituminen sekd itseensii
ettii ympiiristdtin on myOs trir-
keii. Eliikkeelliioloaika on an-
toisampaa silloin, kun se koe-
taan uusia mahdollisuuksia si-
siiltdvdnd aikana - aikaa itselle,
ystiiville, harrastuksille ym.
kuin, jos se niihdddn valttamat-
tdmdnii pahana.

Yleensd ottaen eliikkeelle val-
mennusta j drjestettiiessii j a siitd
puhuttaessa on muistettava, et-
tei korosteta sen merkitystii lii-
kaa. Suurimmalle osallehan
eliikkeelle siirtyminen ei tuota
vaikeuksia. Ongelmaksi muo-
dostuu saavutettavuus, miten
saada eldkkeelle valmennuk-
seen osallistujiksi juuri ne hen-
kil6t, jotka sitd eniten tarvitsisi-
vat. Yhtenii ratkaisuna voisi
miettiii esimerkiksi eliikkeelle
valmennuksen jiirjestiimistii
niin. ettd tyOntekijat voisivat
osallistua siihen tyciaikansa
puitteissa. Tiilkiin saataisiin
mukaan sellaisiakin, jotka eivdt
tydpiiiviin jiilkeen muuten osal-
listuisi.

MAR]A
PELKONEN, r,rz

TUTKIMUKSETLA
TIETOA

II

TYOELAKE.xa rl

JAR.IESTETMAII
KEHITTA.MISEET

Varhainen eliikkeelle siir-
tyminen, Ieskiperheiden
toimeentuloturva ja hy-
vinvointi sekii ellikejiirjes-
telmien kansainviilinen
vertailu ovat Ellketurva-
keskuksen tutkimustoi-
minnan keskeisii aihealu-
eita. Tutkimustoiminta
jatkuu Yuonna 1988 vah-
vistetun tutkimusohjel-
man mukaisesti.

Tutkimustoiminnan tarkoituk-
sena on tuottaa tyoelakejarjes-
telmdn kehittAmisessd tarvitta-
vaa tietoa sosiaaliturvaj drjestel-
miin toiminnasta ja siind mah-
dollisesti esiintyvistii puutteista.
Sen pitiiisi myds pystyd enna-
koimaan niitd ongelmia, joita
j iirjestelmii tulevaisuudessa j ou-
tuu kohtaamaan ja ratkaise-
maan.

Kun Ekiketurvakeskuksen or-
ganisaatiota runsas vuosi sitten
korjattiin, myds tutkimusosas-
tojaettiin kahtia. Sen tilastoyk-
sik<istii muodostettiin itsendi-
nen tilasto-osasto. Varsinaisen
tutkimustoiminnan luontee-
seen muutos ei kuitenkaan mai-
nittavasti vaikuttanut. Tilasto-
yksikkci hoiti tilastotuotannon
varsin itseniiisesti jo aikaisem-
minkin.
Tutkimusosastolla on nykyisin
I 4 tydntekijiili, joista yhdeksiin
on tutkijoita.

24

II

II



Tutkimuksen painopiste on so-
siaalitieteissri. Tutkijat ovat
pddasiassa sosiologeja tai so-
siaalipoliitikkoja. Kansanta-
loustieteellisen tutkimuksen
osuutta pyritaan lisddmdiin.
Osastolle on otettu vuoden
vaihteessa erikoistutkijaksi ta-
miin alan asiantuntija.

Leskiperheiden
hyvinvointi
ja sen muutokset
Eldketurvakeskus aloitti 1980-
luvun puoliviilissli laajan tutki-
musprojektin, jolla pyrittiin sel-
vittemiidn perhe-eliikejiirjestel-
mdn uudistustarpeita. Sen en-
simmiiiset raportit julkaistiin
vuonna 1988.

Priiiasiassa haastatteluilla ke-
rdtty tutkimusaineisto on hyvin
laaja. Sen analysointi jatkuu
edelleen ja ainakin kaksi tutki-
musraporttia on vielii odotetta-
vlssa.

Toisessa kiisitelliiiin perheen
hyvinvoinnin muutosta leskey-
tymistilanteessa. Tarkastelussa
otetaan huomioon taloudellis-
ten resurssien lisiiksi mycis
muut hyvinvoinnin osatekijat.
Aikataulun mukaan tutkimus
valmistuu vuonna 1991.

Toinen samaan aineistoon pe-
rustuva raportti kiisittelee pal-
kattoman kotitycin merkitystii
naisleskien tyriurassa ja eliike-
turvassa. Sen pitiiisi valmistua
vuodenvaihteessa 1990/ 199 L

Varhaista elilkkeelle
siirtymistl
koskeva tutkimustyti
Eliiketurvakeskuksen tutki-
musohjelmaan on sisiillytetty
kolme tutkimushanketta, joissa
on tarkoitus tutkia varhaista
eliikeliiistymistii erilaisista nii-
krikulmista.
Ensinndkin eliikeliiistymisen
syiti ja siihen vaikuttanutta ke-
hitystti pyritaen liihestymiiiin
sekii yksildllisten, yrityskohtais-
ten etta valtiollisen sosiaalipoli-
tiikan piiriin kuuluvien tekijtii-
den valossa.

Toiseksi on tarkoitus tutkia ns.
nuorten eliikeliiisten kokemuk-
sia eliikkeelle siirtymisestii ja
eliik kee lliio I o aj as ta.

Viimeisenii vaiheena yritettai-
siin selvittaii varhaisen eliik-
keelle siirtymisen mukanaan
tuomia haasteita sosiaalipoliit-
tiselle jiirjestelmiille.

Varhaista eliikeliiistymistd kos- portti valmistunee vuoden l99l
kevan tiedon tarve on kuitenkin aikana.

l:fi:l *1:'ri::li::l::r',\:- rutkimus on ravauaan jatkoa
komrtea eu:n asettamt:T,.li: Suomen ja Ruotsin elakdjarjes-
ke e n. M u u n m u as s a k"l,^,^.,i: ;.i;;; ; ;,";;iir-r r", i o n r u ii r a,r..-
!:!lll:Ip.::,..iy.,y. Ell:T,,::H ;;;-k;, r.uJ":,u.ii,i vuon naprojektrn . esltutKlmusvalne.tta 19g7.piiiitett ii n laajentaa ja slventiiri.

il?i,ifi llffl " Ii{i-Ti1,lffii; Na 
" " t utki m ust o i m int a

tytintekij<iillejayksilollisenvar- ElSketurvakeskus on jo 1960-
haiseliikkeen saajille. Sillii py- luvulta liihtien tehnyt tutki-
ritrilin selvittimddn heidiin kd- muksia kansalaisten sosiaali-
sityksiaan tycissiiolosta ja eliik- turvaa koskevista asenteista ja
keelle siirtymisestii. Samalla erityisesti suhtautumisesta tyO-
tutkitaan tydh6n ja henkilci- eltikejiirjestelmiiiin. Alkuaikoi-
kohtaiseen eldmiintilanteeseen na niiillii tutkimuksilla oli suuri
Iiittyvien seikkojen vaikutusta merkitys mm. tiedotustoimin-
eliikehakuisuuteen ja tydhaluk- nalle. Jiirjestelmiin ik?iiintyesssii
kuuteen. Ennakkotuloksia voi- niiden mielenkiintoisuus on vii-
daan odottaa kesiikuussa 1990. hentynyt. Yleiscin tietiimys ja

asennoituminen niiyttiiviit va-laman IsaKst on to vllme vuo- , ..
oenvalnteessa lulKatstu suDDea, .,..,i. , 'i., lossa nuomatlaval muutoKsetselvrtys yK,slto"1::l.YarnarseraK- tirat ol. todenniikciisiii.Keen ennaKKopaatoKSen saanel-
den valmiudesta jatkaa tycinte- Sen sijaan tuntuu jiirkeviiltii
koa sekii katsaus eliikkeelle siir- olettaa, ettii asennoiturrrisessa
tymisen syitii ja seurauksia kii- tapahtuu liukumista pitkiillii
sitteleviiiinkirjallisuuteen. tiihtiiimellii.Tiimiintutkimisek-

si tarvitaan mittari, vakiomuo-
toinen tutkimus, joka voidaan

Kansainviliset toistaa verraten lyhyin aikavii-
vertailut lein'
ja ulkomaisia Asennemittarin laatiminen on-eUfeprlestelmifi otettu vuoden 1.990 ohjelmaan'
kosk6va tutkimus Se.on.tiiti kirjoitettaessa.jo val-

E I iiket u rvakes k us o n .muut a- #il:l'"'i"i,1'1ff il*"L"1'*tll-mar vuoden. viilein julkaissut l.lrrpl.riokren tulokset saata-yleiskatsauksia. ulko_maisista neenvuoden loppuun mennes-
eliikejiirjestelmistii. Viimeksi .1.
sellainen ilmestyi vuonna 1987.
Sen jiilkeen eliilejiirjestelplssS Edellii esiteltyjen o-mien.tutki-
on tipahtunut hubniattavislin mushanlckeidensa lisiiksi Elii-
muutbksia, joten uuden yleis- keturvakeskus on enemmdn tai
esityksen laatiminen liit6ttiin viihemmdn-aktiivisena osallis-
kuluvan vuoden toimintasuun- tujana mukana erriissii ulko-
nitelmaan. puolisten tahojen projekteissa.

. Tiillaisia ovat erityisesti Tytielii-
Katsaus_ on pAatetty ajankoh- kelaitosten Liitoija Vakuutus-
taistaa heiniikuun tilanteeseen ;la; tuntouttamiskeskuksen
vuonna 1990. Te[6in se saata- varhaiskuniortrif.ol.fti ,it i
neen julkisuuteen ensi syys- Jyviiskyliin ylio'pision laajakuussa. vinhusiutkimis, is. Ikivihreit-
Ulkomaisten eliikejiirjesteltnlsn projekti'
kehitystii seurataan kuitenkin
jatkuvasti ja merkittevistii
muutoksista tiedotetaan erilli-
sissii katsauksissa tai artikke-
leissa.

Parhaillaan on my6s tekeillii
vertaileva historiallis-sosiologi-
nen analyysi eliiketurvan muo-
toutumisesta Suomessa, Ruot-
sissa, Norjassa ja Tanskassa.
Siind seurataan eliikejiirjestel-
mien syntyii ja kehitystii yhteis-
kuntien rakenteen ja poliittisten
voimien taustaa vasten. Ra-

IUSSI VANAMO, zrr
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
osastopiitillikkt)
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Ellketurvakeskuksen tut-
kimussarjassa on ilmesty-
nyt em. otsikolla nimetty
selvitys t). Siihen on koot-
tu aihepiiriin liittyviii tut-
kimustuloksia ja pohdin-
toja. Tytihtin tavalla tai
toisella liittyviit seikat
nlyttiiviit olevan liihdeai-
neiston valossa ellkkeelle
siirtymisessfl hyvin keskeF
si[. Samalla kuitenkin ha-
vaitaan, miten eliikkeelle
siirtymisen problematiik-
ka on varsin monisiiikei-
nen, joten siihen ei ole
olemassa mitiiln yhtii, yk-
sinkertaista vastau$a.

Aineiston
luokituksessa keskeiset
tekijiit
Liihdeaineisto koostuu liihes 40
viitteestri, jotka koskevat eliik-
keelle siirtymistd yleensd. var-
haiseliikkeille siirtymistii ja
eliikkeelle sopeutumista. Ai-
neiston kokonaiskuva hahmo-
teltiin suoraan sen sisdllcistd sen
perusteella, mihin asiakokonai-
suuksiin kAytetyt liihteet piiii-
asiallisesti viittaavat. Saadut
lrekvenssijakautumat puristet-
tiin muutamaan keskeiseen
piiiiluokkaan, joihin kukin ltih-
deviite sitten sijoitettiin. Alku-
periiisten liihdeviitteiden valin-
nassa hyvdksyin mukaan liihes
kaiken tiedossani olevan tai
tycin aikana tietooni tulleen ai-
heeseen liittyviin materiaalin.
Aineisto ei siltikiiiin kattane
kaikkea mahdollista, mutta ku-
vannee kuitenkin jollain tavoin
tiihiinastista tutkimustietoa j al-
leen kerran ajankohtaisesta ai-
hepiiristii.
Luokituksen tuloksena eliik-
keelle siirtymiseen liittyvii ai-
neisto tiivistyi seuraaviin piiii-
luokkiin:
l. Arvot ja normit ja niiden

muutos
2. Tydn merkitys
3. Asennoituminen eliikkeelle

siirtymiseen. sopeutuminen
eliikeaikaan ja niiiden taus-
tat

4. Eliikkeelle siirtymiseen liit-
tyvat hyvinvointitekij At, ele-
mdntapa ja niiden muutos

5. Ihmisten kokemukset eliik-
keelle siirtymisestri

6. Eliikkeelle siirtymisen vaih-
telu elikelajeittain ja eri
viiestdryhmissii

Niyttiiii ilmeiseltii, ette pohdit-
taessa eldkkeelle siirtvmiseen
liittyviti kysymyksiii,' pitiisi
kiinnittiiii huomiota mm. niii-
hin piiiialueisiin liittyviin asioi-
hin. Esittelen seuraavassa vain
lyhyesti muutamia em. Iuoki-
tukseen sisiiltyviii havaintoja.
Asiasta kiinnostuneet voinevat
arvioida niite lahemmin tutki-
musraportista.

Tytin merkitys ja
elilkkeelle siirtymisen
ryhmittilinen vaihtelu
Eri osa-alueiden keskindisestri
merkityksestS, painoarvosta
eliikkeelle siirtymisen yhteydes-
sd ei aineiston perusteella voida
sanoa mitiiiin ehdotonta. Tyri-
hrin tavalla tai toisella liittyvat
asiat tulevat kuitenkin aineis-
tossa hyvin usein ja merkitta-
viisti esiin. Aineisto vahvistaa
mielestiini julkisuudessa kiiy-
dyssd keskustelussa esiintuotu-ja arvioita tydn eri piirteiden
merkittaviista yhteydestii eliik-
keelle siirtymiseen.

Konkreettisia tekij6itii kesitel-
liiiin myds em. luokituksen koh-
dassa 6. Ntiyttiii siltii, ettii var-
haiseliikkeille siirtymiseen liit-
tyy melkoista vaihtelua eliikela-
kien ja eliiketyypin mukaisesti.
Eroja niikyy my<is eri ryhmien,
kuten ammattiryhmien ja suku-
puolen, mukaisesti.

Arvot ja asenteet
Ty<ihtin ja eliikkeelle siirtymi-
seen liittyvistd arvoista ja erityi-
sesti asenteista on tehty melkoi-
sesti tutkimuksia. Niiden tulok-
set ovat osin varsin selkeitii,
mutta osin myds ristiriitaisia,
tosin tavallisimmin asenteiden
taustatekij 6iden kohdalla.
Arvojen muutoksesta on pu-
huttu paljon, mutta harvemmin
sitd on yritetty mitata. Aineis-
ton viitteiden valossa niiyttiiisi
silta, etta jonkinlaista muutok-
sellisuutta saattaa olla ilmassa,
mutta se, millaista muutosta
meillii Suomessa tarkkaan otta-
en on tapahtunut, jiiii edelleen
hieman epiiselviiksi, ellei sitten
uskota Kortteisen ym. tutki-
muksessa saatuun empiiriseen
tulokseen. Sen mukaan haluk-
kuus tai valttamattdmyys -
tehde ty6te onjatkuvasti kasva-
nut. Suomalaisten tycihrinsitou-
tuvuus on tuon mukaisesti l6hes
itsestddnselvyys. Merkittiivea
on kuitenkin se, ettd samanai-
kaisesti tycin ulkopuolisen eld-
mdn, ja siinii liihinnii perhe-

eldmdn, merkitys on lisddnty-
nyt voimakkaasti.
Eliikkeelle siirtymiseen asen-
noitumista koskevat tutkimus-
tulokset ovat Suomessa varsin
yhdensuuntaisia. i.,iiiden mu-
kaan meillii on ollut ja on edel-
leenkin selvdii painetta siirtya
eliikkeelle mahdollisimman ai-
kaisin. Eliikkeelle siirtymisestii
on tullut normaali, odotettu osa
ammatillista uraa. Asennoitu-
misen taustalla vaikuttavat var-
sin usein sekd taloudellinen ti-
lanne ettd terveydentila.

Eliikkeelle siirtyminen,
hyvinvointi ja
sopeutuminen
Eliikkeelle siirtymistti voidaan
arvioida mycis tarkastelemalla
sen yhteyksiii ihmisen hyvin-
vointiin ja tyytyvaisyyteen.
Meillii tiihiin mennessi saaduis-
ta tuloksista piiiitellen on ter-
veydellii ja taloudellisella tilan-
teella keskeinen merkitys myds
tiissii kohdin. Edelleen on todet-
tu, ettii sellaisilla seikoilla kuin
ihmissuhteilla ja asumisella -
liihinnii asumisen tasolla - on
merkittiivii yhteys mm. eliikeai-
kaiseen tyytyviiisyyteen.
Eliikkeelle eri viiyliii myiiten jo
siirtyneiden mielipiteita ja ko-
kemuksia on tutkittu Suomessa
suhteellisen viihiin. Tiihiin men-
nessd saadut tulokset viittaavat
kuitenkin siihen suuntaan, ettii
suurin osa eliikeliiisistii on jok-
seenkin tyytyviiisiii eliikkeelle
siirtymiseen ja eliikeaikaan.
Uusille varhaiseliikkeille siirty-
neiden vastaavasta kasityksista
ei kuitenkaan ole vielii juuri
tietoa. Eliiketurvakeskuksessa
on kiiynnistynyt varhaiseliik-
keelle siirtyneitii koskeva tutki-
mus, joka tuo osaltaan valais-
tusta tdhiinkin asiaa.MO FORSS, vrr

Eltiketurvakeskuksen
tutkimusosaston
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Euroopassa l700Juvun lopulla
alkanut teollistuminen ulotti
vaikutuksensa Suomeen 1800-
luvun jiilkipuoliskolla. Muutos
oli kuitenkin varsin hidas aina
toiseen maailmansotaan asti,
mutta sen jiilkeen se toteutui
ennenndkemettdmalla vauhdil-
la. Teollistuminen tarvitsi yha
enemmdn tyrivoimaa ja tiimii
johti ty0voiman kysyntiiiin. Sa-
manaikainen terveysolojen ko-
hentuminen ja sen my6tti kuol-
leisuuden aleneminen johti
maaseutuvaestOn 'ylituotan-
toon' ja muutto teollisuuskes-
kuksiin alkoi; liihdettiin ryysy-
rannasta tehtaalle triihin le-
vedmmiin leiviin ja henkildkoh-
taisen vapauden perdiin. Teolli-
suuden ldpimurto 1940-luvulla
oli tosiasiassa niin voimakas.
ettd maatalousveestb menetti,
paitsi koko lisdkasvunsa. myds
huomattavan osan'peruspiiii-
omastaan' teollisuudelle - teol-
lisuusvdest<i kaksinkertaistui
kymmenessii vuodessa.

Preussin rautakansleri Otto
von Bismarck kiinnitti valtio-
miehenii ehkd ensimmiiisend
konkreettisesti huomiota ty6-
viiestcin sosiaalisiin oloihin
1880-luvulla. jolloin hdnen toi-
mestaan siiiidettiin ensimmliset
yleiset ty<ivdenvakuutuslait.
Hiinen ndkdkulmansa ei toki
ollut mitenkiiiin ideologinen,
vaan hrin koki tytivdesta huo-
lehtimisen liihinnti'tydviilinei-
den huoltona'. Lait loivat kui-
tenkin ajassa samanaikaisesti
liikkuneiden yleisempienkin
pohdiskelujen mydtii pohjaa
sosiaaliturva-aj attelun kehitty-
miselle, joka niiin yleistyessdiin
samalla muuntui yhii moni-
muotoisemmaksi. Elinolojen
kohentuessa usko mycis ty6elli-
miin jiilkeiseen elSmddn alkoi
kasvaa, ja tietoisuus jonkinas-
teisten ekikemuotojen tarpeelli-
suudesta heriisi.

1960-luvulla hyvliksyttiin ylei-
seksi tavoitteeksi sellainen el?i-
ketaso, j olla eliikkeensaaj an ku-
lutusmahdollisuudet ja elintaso
voidaan siiilyttiiii samana kuin
ne olivat hiinen tyriaikanaan.
Eliikkeen tarkoituksena oli siis
korvata ne ansiotulot, jotka
eliikkeelle siirryttdessd tydstii
vetiiytymisen takia menetetiiiin.
Palkkaty6viiestdn osalta oli
niiin periaatteissa piidsty jo ny-
kyaikaan. Toisin oli yrittiijillii.
Tiissii asiassa he edelleen olivat
jokseenkin oman onnensa sep-
piii. Yksityisen sektorin tydsuh-
de-eliikelakien tultua voimaan
yrittiij iiviiestdstii tuli kin suurin
ansioeliikejiirjestelyjen ulko-
puolelle jiiiivti ryhmii. Vuonna
1960 maatalouden piirissii lei-
piinsii hankkivia oli vielii noin
570000 ja muuta yrittiijiiviies-
tdii noin 125 000, eli yrittiijiivii-
est6 muodosti jokseenkin kol-
manneksen koko ammatissa
toimivasta vriestcistii.

Yrittiijille oli jo tuolta aikojen
alusta juurtunut kiisitys 'omaila
pohjalla seisomisesta' tai'sukan
varteen sldstdmisest6'. Kiiytiin-
ndssd tdmd kuitenkin yhii har-
vemmin toimi.
Kiiytiinncissii yrityksen tai sen
omaisuuden tuotolla ei usein-
kaan ollut todellista merkitystii
eldketarvetta tyydyttiimiiiin.
Yrittiijiilakeja valmistellut ela-
kekomitea piiiityikin siihen, ettii
maataloudessa etenkin pienti-
lan merkitys eliiketurvan takaa-
jana oli viihiiinen ja suorastaan
olematon, jos ty<it jouduttiin
teettiimiiiin ulkopuolisilla tai ti-
Ia oli velkainen. Muiden yritta-
jien osalta yrityksen tuotolla
arvioitiin olevan merkitystii lii-
hinnd silloin, kun yrittiijii omisti
yrityksen, jossa oli huomatta-
vassa miiiirin vierasta ty6voi-
maa. Sen sijaan pienyrittajila,
kiisityriliiisillii ja muilla amma-
tinharjoittajilla ei katsottu ylei-
sesti esiintyviin sellaista omai-
suutta tahi yritystI, jolla olisi
merkitystii jatkuvan toimeentu-
lon turvaajana, jos yrittiijii itse

t) Simo Fors: Ehkkeelle siirtymi-
sen syitii ja seuraulcsia. Katssus
ekikkeelle siirtymiseen liittyvtiiin
kirj allisuuteen. Ekiketurvakeskuk-
sen tutkimuksia 3. 1989.
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ei endd voinut osallistua tyci-
hrln. Yrittiijiin ainoa merkittdvd
pdiioma tiissl mielessii olikin
hiinen tydkykynsii ja henkilci-
kohtainen ammattitaitonsa.
Kun yrittiijiieliikelait kymme-
nen vuotta mycihemmin - vuo-
den 1970 alusta - toteutuivat,
tuli maatalousyrittiijien eliike-
lain (MYEL) piiriin a00 000 ja
muiden yrittajien eliikelain
(YEL) piiriin 110000 yrittiijiiaja perheenjdsentii. Ikiiraken-
teen osalta tiedettiin, etta teol-
listumisen mycitii maatalouden
piiristii muihin elinkeinoihin
siirtyneet olivat yleensii nuo-
rempaa viiked ja vanha polvi jiii
maanviljelijdiksi. Myris muilla
yrittiijillii ikiijakauma oli sa-
mankaltain'en, j oskin lievempii-
nii ja syyt olivat toiset. esimer-
kiksi palkkatycissii vietetyt'op-
pivuodet'. Yrittiij iksi ryhdyttiin
yleensd vasta vdh6n mydhem-
miillii iiillii kokemuksen kartut-
tua tai kun tuli aika ottaa per-
heyrityksen ohjat nuorempiin
kiisiin. lkiijakauman ero ansio-
tydssii olleisiin niikyy miesten

Vuoteen 1980 tultaessa eliike-
turvaa kartuttavien yrittiijien
miiiirli oli maataloudessa laske-
nut jo 250000:een ja muilla
aloilla 100 000:een. Vastaavana
aj ankohtana maatalouden M Y-
El-eliikettii sai noin 160000 ja
YEl-elaketta noin 35 000 hen-
kil6a.
Maatalousyrittiijien osalta las-
kusuunta on edelleen jatkunut

ja vuodesta 1987 eliikkeellii ole-
vien luku on ylittiinyt aktiivien
mddrdn. 199O-h-rvulle siirryttd-
essii MYEl-eldketurvaa kar-
tuttaa 183 000 maatalousyrittA-
jea ja maataloudessa piiivii-
ty6nsii tehneite eliikkeensaajia
on runsas 210000.

YEL-yrittiijien 70-luvulla ta-
pahtunut lukumiiiiriin lievd las-
ku kiiiintyi 80Juvulla voimak-
kaaseen kasvuun. Vuosikym-
menen aikana eliikettii kartut-
tavien miidrii on kasvanut perii-
ti 60 prosenttia ja on nyt jo
I 60 000. Yrittiijiieliikettii saavia
on vastaavasti noin 63 000.

Yrittdjdkunnassa jatkuu siis
edelleen se rakennemuutos, jo-
ka teollistumisen mycitd sai al-
kunsa ja toisen maailmansodan
jiilkeen vauhdittui liihes ku-
moukselliseksi. Kehityssuunta
merkitsee sitii, ettii parissa vuo-
dessa YEL-yrittiijien lukumiiii-
rii tulee matalousyrittiijiii suu-
remmaksi.

YEL-yrittiijistii

teeseen, etta yrittej eeliikkeiden
mitoitus olisi suoritettava otta-
malla huomioon se taso, jonka
tydeliikelakien alaiset palkan-
saajat jo olivat saavuttaneet.
Toinen tdrked periaate oli, ettd
yrittajien eliikekysymys tulee
ratkaista pakollisuuden pohjal-
ta.

Tuolloin perusteena olleet n6-
kdkohdat piiteviit yhii. Vapaa-

ehtoinen vakuuttaminen on
edelleenkin tuiki harvinaista ja
eliikkeen perusteena olevan
ty<itulon aliarvioimisesta on ai-
van liian usein tullut kustannus-
paineiden oljenkorsi. Yrityksen
perustamisvaiheen taloudelli-
sessa niukkuudessa oman elii-
keturvan lykkiiiiminen tuon-
nemmaksi on ajatuksena ym-
m6rrettdv6, mutta voi ennem-
min j a viimeistiiiin my6hemmin
muodostua varsin kalliiksi.
Ajatus vanhuuselSkkeen kau-
kaisuudesta on useinkin vain
pettiivii kangastus.

Joka toinen vuosittain paettyve
YEl-suhde merkitsee eliikkeen
alkamista ja niiistii vain joka
kolmas on vanhuusekike.
Useammin - kahdessa tapauk-
sessa viidestd el6ke aiheutuu
tytikyvytt<imyydestii. Myris
perhe-eliike lankeaa maksetta-
vaksi useamman kuin joka
kymmenennen yritttijiin jal-
keen, eikii tyduran lopulle ajoit-
tuva tycittdmyyden kautta eldk-
keelle jiiiiminenkiiiin ole yrittii-
jalle mitenkaen outoa. Kaikki
ndmri uhat, jotka yksittiiisen
yrittiijiin niikulmasta tuntuvat
epdtodenniik<iisiltit, tuntuvat
tyrieliikejiirjestelmdn tasolla re-
aalisena menoerdni. Vuonna
1989 maksetuista YEl-eliik-
keistd ndiden osuus oli yli 700
miljoonaa markkaa, eli 44 pro-
senttia YEl-eliikkeiden koko-
naiseliikemenosta. Vastaava
osuus MYEL-eliikkeissii on
maatalouden vanhan ikdraken-
teen takia pienempi, 36 prosent-
tia.

Yrittiijien eliikelait ovat juuri
tdyttdneet 20 vuotta ja ollaan
voimaantulovaiheen puolimat-
kassa. Yrittiijiilait ovat tulleet
jiiiidiikseen samassa mielessri
kuin muutkin eliikelait. Ne ovat
toimineet suhteellisen hyvin, ei-
ka niita ole tarvinnut suurem-
min tiihiin mennessd muutella.
Kulunut voimassaolojakso on
ollut ajatuksen juurruttamisen
aikaa. Valistunut niikemys 60-

luvulla loi lait tietoisena perin-
teiden taakasta. Se on heijastu-
nut uudistuksen arvosteluna,
sen ajatuksen kieltdmisend.
Yrittaja on kokenut siipiiinsii
leikattavan, itseniiisyyttiizin ra-
joitettavan; hiinet on pakotettu
sosiaaliseen riippuvuuteen. T?is-
sd liekanuorassa hen vastaanot-
ti ensimmdisen vakuutusmak-
sulaskunsa joka konkretisoi
ikeen; taas uusi 'piilovero' yh-
teiskunnalta. Pitaa maksaa,
vaikka muutenkin piirjiiisi. Jos
pdrjiiisi, ja entiis muut?

Vuosien mittaan tuo Jos' on
usein ikiiviillii tavalla todistanut
olemuksensa ja samalla uudis-
tuksen mielekkyyttii. Jos lakeja
vielii 70-luvulla kyseenalaistet-
tiin kahdenviilisissii ja viihiin
julkisemmissakin keskusteluis-
sa, ei 8Oluvulla tiillaisia kaikuja
juurikaan ole kuulunut. 'Kultai-
set vuodet' ennen yrittdjiilakeja
ja niiden mukanaan tuoma uusi
lisdmeno alkavat unohtua - eld-
kemaksusta on tullut osa perus-
kustannuksia.
Nyt hyviiksytiiiin jo aivan ylei-
sesti, ettd yrittiijiikin ansaitsee
viihintiiiin samantasoisen eliike-
turvan kuin hiinen hyviit alai-
sensa tai muuten vastaavaa tyd-
ta tekevdt palkanansaitsijat.
Yrittajella on jopa oikeus vaa-
tia, etti hiinen yrityksensii ky-
kenee kustantamaan hdnelle
eldketurvan siinii missri muun-
kin maallisen hyviin. Sosiaali-
vakuutuksen holhous on muut-
tumassa luonnolliseksi oikeu-
deksi.

Loytyy kuitenkin kolme asiaa
jotka puhuttavat; kaksi mata-
laa ja yksi korkea. Ensinmainit-
tuja ovat tyotulot ja yritttijii-
eliikkeet, jiilkimmiiinen vakuu-
tusmaksu. Tycitulojen nousu on
ohjeellisella tasolla jo oikeassa
suunnassa. Tyci,tulojen noustes-
sa ja karttumisajan tiiyttyessii
korjaantuu my<is yrittiijiieliik-
keen taso. Vakuutusmaksupro-
sentti on sitten se asia, jonka

kohdalla seuraavassa asetel- Kunyrittiijiieliikelait60luvulla
massa: suunniteltiin, piiiidyttiin tavoit-
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jokainen maksaja soisi suuntaa-
van alaspiiin. Niiin ei kuiten-
kaan tule kiiymiiiin. YEL-mak-
su (a MYEL:n perusprosentti)
on sidottu TEl-prosenttiin ja
tama liitto on varmasti hyvii
pitaa lujana niin hyvinii kuin
huonoinakin piiivinii. Yrittajille
hyvii tiimii liitto oli 70-luvun
lopulla jolloin valtio ensimmiii-
sen kerran tuli mukaan YEL-
eliikkeiden rahoitukseen. Tiil-
l<iin oli ilmassa eroamisen hen-
keii, mutta liitto piti. Tiinii
vuonna YEL-j iirjestelmii tullee
jiilleen omavaraiseksi ja sekin
synnyttiiii eroamisen henked
tiillii kertaa yrittiijiileiristii. On
kuitenkin syyta tiedostaa, etld,
ikdrakenteen osalta 60luvulla
vallinnut tilanne piitee niin nyt
kuin tulevaisuudessakin. Tiimii
niikyy seuraavissa asetelmissa,
joissa tarkastellaan YEL-, MY-
EL-j a TEl-viiestcijen ikiiraken-
netta vuonna 1988 samaan ta-
paan luokiteltuna kuin vuoden
1960 luvuissa.
Vuosien 1960 ja 1988 lukuja
verrattaessa jakaumat ovat
yleisilmeeltiiiin yhtalaiset. Nais-
ten sisiillyttiiminen vuoden
1988 lukuihin johtuu naisten
tasapuolistuvasta osuudesta
tydeliimiissii: TEL- ja MYEL-
piireissii naisia on n1t noin 45
prosenttia ja YEl-piirissii kol-
mannes. Naisten vastaavat ja-
kaumat ovat pari prosenttiyk-
sikkdii'iiikkiiiimpiii' ja miesten
vastaavasti huorempia', mutta
ilmicit ovat muuten tiiysin sa-
mat. Yrittejat ovat siii olleet,
ovat ja tulevat vastakin ole-
maan tycisuhteisia itikkiiiimpiii.
Viimeinen osa viiitteestii nojaa
aiemmin esitetyn lisdksi seuraa-
viin asetelmiin.

A IVl IVIATISSA TOI M INEET 2O_64-VUOTIA AT, ] I . I 2^ I 988

Ikiiryhmii YEL- MYf,L- TEl-tytisuh-yrittiijiit teessa olevat
2l Vo 43Vo4370 437o3670 t47o

Yhdessii lN Vo lNTo lNTo

Yrittiiminen - erityisesti YEL-
yrittajilla akaa selviisti iiik-
kiiiimpiinii kuin tycisuhdety6s-
kentely. TEL-jakauman osalta
on erikseen todettava, ettii en-
simmiiisen kerran TEl-suhtee-
seen kirjautuneista kaksi kol-
mesta oli alle 20-vuotiaita ja
siten yo. tarkastelun ulkopuo-
lella. YEl-yrittiijistii alle pro-
sentin ja MYEl-yrittejistii kuu-
si prosenttia oli alle 20-vuotiai-

doksen toteutumista - sielliihiin
on vuodesta 1974 liihtien ollut
erityiset sukupolvenvaihdos- ja
luopumisel iikej iirjestelmiit.

Viime aikoina markkinoille il-
mestyneet vapaehtoiset eldke-
vakuutukset ilmentdviit ihmis-
ten yksilcillisten toiveiden ja tar-
peiden huomioon ottamista ja
hyddyntiimistii. Ne eiviit kui-
tenkaan pysty eiviitkii pyri kor-
vaamaan lakisiziteisen eliikeva-
kuutuksen edustamaa perustur-
vaa, vaan liihteviit siita, ette
pohja on kunnossa.

Maailma muuttuu kiihtyviillii
vauhdilla. Talousjiirjestelmiit
Iuovat nahkansa, Eurooppa yh-
dentyy - miten laajasti, sitd ei
kukaan tiedil markkinat auke-
avat. tydvoima vapautuu. tieto-
ja informaatiotekniikka nouse-

20-34
3549
50-u

yrittnjlt
24 %o

53 %o

23 %o
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TEL.
tytisuhteet

84 7oll Vo
5Va

MYEL-
yrittejiit

73 7o
24 %o

37o
Yhdessii lNTa 100l7o lNVo

vat avaintekijdiksi. Pienyrittii-
jiin on kansainvdlistyttdvd, on
lOydettiivii kasite yhteis4lo sen
kaikissa merkityksissii.

Kaikki tiimiija paljon muuta on
niik6piirissii, se joka parhaiten
osaa ennustaa ja varautua, jolla
lciytyy joustoa ja muuntautu-
miskykyii, htin menestyy.
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,,TYOKYUYiI ARUIOIiITI" .KIRJA:
AJANKOHTAISTA TIETOA SAIRAUKSIEN MERKITYKSESTA TI

NIIDEN POHDINNAN vAIKEUKSISTA TyOxyTyA SELvITTAvAx
TAATARIN ryossA.

(Kekki M (toim.): Tydkyvyn arvi-
ointi. Suomen Uiiikiiriliitto, Kvriiri
A1, Helsinki 1989)

Suomen Ltiiikiiriliitto on no-
peana ajan tasalla julkaistes-
saan jo pari vuotta ensimmdi-
sen painoksen jiilkeen uuden
version liiiikiireille suunnattua
tydkyvyn arvioinnin opastaan.
Uusi painos eroaa aikaisem-
masta eniten siinii, ettii uuden
eliikemuodon: yksilcillisen var-
haisekikkeen voimaantulo on
otettu huomioon. Tdmii onkin
tdrke66 siksi, ettd yksikilliseen
varhaiseliikkeeseen liittyve key-
tent6 on liszinnyt ja monimut-
kaistanutkin liiiiketieteellisten
arviointien tarvetta. Missiiiin
suhteessa tiillaisten arviointien
merkitys ei ole vdhentynyt, ku-
ten lain laatimisen aikoihin vie-
la kuviteltiin. Tuolloinhan jopa
julistettiin, ettei liiiikiireite yli-
piiiinsii endd tarvittaisi tdssd uu-
den yhteiskunnallisen etuuden
kiisittelyssii.
Yksil6llisen varhaiseldkkeen
voimaantulon mydtd on voitu
todeta, ettei nykyaikaiseen yk-
sittdisten kansalaisten sosiaali-ja hyvinvointiturvaan tahtea-
vissi toiminnoissa mikaan taho
voi eniiS toimia yksin irrallaan
muista. Yksilcillisen varhais-
el?ikkeen kiisittelyyn liittyvii
monipuolinen hakijan tilan sel-
vittely sisiiltiid entistd monita-
soisempaa hakijan ikiiiintynei-
syyden ja rasittuneisuuden ar-
viointia perinteisten sairauksis-
ta toimintakykyyn heijastuvien
vaikutusten arvioinnin lisiiksi.
Samalla tarvitaan tietoa haki-
jan tycihistorian pitkaaikaisuu-
desta ja kuormitustekijdistii se-
kii nykytydn rasittavuudesta ja
muista vaatimuksista. Kun nd-
md tiedot vielii yhdistetiiiin yk-
silcillisen varhaisel6kkeen mydn-
tdmistd koskevan lainsiiiidiin-
ncin perustana olevan ajattelu-
tavan kehikkoon, voi ymmlir-
taa, ette tarvitaan todellakin
uudenlaista kokonaisuuden
hahmottamista.

Kokonaisuus voi jlisentyd vain,
jos niin yksildn tilaa kuin tydtii-
kin koskevan tiecion sisriitci ker-
too oikeista asioista, on laadul-
taan luotettavaa sekd antaa riit-
tiiviin kuvan kohdeilmicistii.
Kirjan uutta ja ansiokasta antia
on juuri tiimii tiedon hankinnan
pohdiskelu sekii sitii koskevat
kdytSnndn liihestymistavat.
Tydn kuvaukset ja tydpaikan
eri tahoilta saatavat esitiedot
nousevat tiilldin tiirkeiksi tie-
don liihteiksi. Mielestiini voisi
korostaa my6s eprivirallisem-
paa hakijan omaa kuvausta ja
valitt0man ty6njohdon kanssa
yhdessii laadittua selvitystii
tycin kuormitustekijdistii, kai-
killa tydpaikoilla kun ei ole
mahdollisuuksia hienostunei-
siin ammattiprofiilien analyy-
seihin.
Kirjassa korostetaan oikein
mycis tyciterveyshuollon mah-
dollisuuksia kattavan tyrin ja
terveyden vdlisen tasapainoti-
lan ja sen jiirkkymisen kuvaaja-
na. Onhan tyciterveyshuollossa
usein hyvinkin tarkka kiisitys
yksilOn ty6suoriutuvuutta eni-
ten rajoittavista tekijciistii, nii-
den viihentiimismahdollisuuk-
sista ja ehkii myds aiemmista
yrityksista tukea hakij an tyrisel-
viytymistii erilaisin tydta ja ty6-
jtirjestelyjii sekii esimerkiksi liiii-
kinniillistii kuntoutusta koske-
vin toimin. Tiillaisen tiedon
pohjalta on usein melko help-
pokin arvioida hakijan todellis-
ta suoriutumisen tilaa ja tyciym-
piiristdtekijdiden merkitystd
ty<ikyvylle. Voikin kysyii, ettii
koska maassamme lakisliiitei-
sesti on olemassa tyciterveys-
huolto kaikilla tyci,paikoilla, ei-
kO voisi miiiiriitietoisemmin
edellyttiiii tydterveyshuollon
liiiikiirin selvitystI hakijan tycis-
se selviytymisestii. Tiillainen
selvitys olisi luonnollisesti tois-
taiseksi vaihteleva, koska huoli-
matta lakisiiiiteisyydestii tyciter-
veyshuollon todellinen, toimiva
jiirjestymisen taso edelleen

vaihtelee. Erityisesti pienet
tydpaikat ovat tiissii suhteessa
vaikeimmin seivitettavia.
Kirjan erds keskeinen anti sisiil-
tyy lukuisiin esimerkkitapauk-
siin, joissa valotetaan erityisesti
yksil6llisen varhaisel6kkeen
my<intri- j a hylkiiiimistilanteita.
Esimerkit ovat monipuolisia,
joskin melko teollisuuskeskei-
siii. Tiimii johtuu luonnollisesti
siita. etta julkisen sektorin var-
haisekike-esimerkit ovat vasta
kertymiissii. Ehkii niistii saa-
daan viitteita seuraavissa pai-
noksissa.
Peetoimittajan ansioksi voi lu-
kea sen, ettii monien eri alojen
huippuasiantuntij oiden osallis-
tuminen kirjan toimittamiseen
on onnistunutja eri sairausryh-
miii koskevat kuvaukset ovat
tyyliltiiiin, rakenteeltaan ja ta-
soltaan hyvin vertailukelpoisia
ja antavat kiiytdnndn vakuutus-
laakeritydte tekeviille aivan riit-
tiiviin pohjan myds sellaisilta
aloilta, jotka eiviit ole juuri hii-
nen omaansa. Tautiluokittai-
nen tarkastelu on luonnollisesti
koko ty<ikyvyn arvioinnin pe-
rusta.
Uusimpien tyrieliikemuotojen
mycitd on kuitenkin useastijou-
tunut pohtimaan, olisiko aika
ryhtyii laatimaan tiimiin kirjan
lisiiksi jonkinlaista "kokonais-
ty<ikyvyn huollon opasta", kun
niiyttiiii silta, ette ainakin yksi-
ldllisen varhaiseliikkeen haki-
joista yhii useamman osaltavoi-
si olla paljonkin tehtiivissi ty6-
kyvyn turvaamiseksi esimerkik-
si tycipaikalla toteutettavilla j iir-
jestelyillZi. Niiitii hakijoita voi
yhii harvemmin sijoittaa mihin-
kdiin perinteiseen sairausluok-
kaan. - Tiimii kiiy toki hyvin
ilmi kirjaan kootuista esimer-
keistii, j otka liihes poikkeukset-
ta ovat yksildn oirekirjon ja
tycitri koskevien suhtautumista-
pojen viirikimaroita.
Kirjaa lukeva tulee myris yhii
vakuuttuneemmaksi siitd, ettei

tydkyvyn arviointia voi pitaa
eniiii irrallisena, etuushakijan
tiiaan niihden riippumattoma-
na tapahtumana. ltse asiassa
myds ty6kykyratkaisu on osa
tutkittavan'terveysuraa" ja sil-
16 on merkittiivii vaikutus jopa
hakijan kliinisen ennusteen ke-
hittymiselle. Ehkii jokainen po-
tilaita hoitava ja kohtaava liiii-
kiiri voisi tiistii oppia sen, ettei
vakuutusliidketiede ole "aidan
toisella puolella", vaan sen
alaan kuuluvan piiiitdksen val-
mistelun voisi ottaa osaksi
prognostista ajattelu- ja asiak-
kaan motivointiprosessia.
Tiillii tarkoitan sitd, ettd voisim-
me entistii avoimemmin ja sa-
malla kuitenkin ammattitaidol-
la ja objektiivisesti tarkastella
asiakkaamme tilaa my6s tydky-
kyennusteen ulottuvuudella.
Niiin ehkii moni jo alusta asti
eliikepiiiit<iksen hylkiiykseen
tuomittu prosessi jiiisi turhana
kiiynnistymiittti ja asiakaskin
voisi keskittyii mycinteisem-
piiiin itsetuntonsa vahvistamis-
vaihtoehtoon.
Kirjaa voi suosittaa edelleenkin
kaikille liiiikiireille, jotka halua-
vat varmentaa taitojaan jokai-
sen kriytiinncin lilikiirin arkeen
kuuluvassa tyd- ja suoritusky-
vyn arvioinnissa. Se sopii mycis
muille vakuutusliiiiketieteen sa-
Iaisuuksista kiinnostuneille
asiantuntijoille. Toivoisipa sen
kuuluvan my<is yritysten henki-
kistcij ohtoon j a eliikelaitosten j a
-siiiiticiiden j ohtoon j a piiiitrik-
sentekoon osallistuvien kiisissii.

MATTI YLIKOSKI, TT
Ty d t e rv e y s huo I lo n e r i k o i s liiii k iir i

Postipankki Oy:n
terveystoimen johtaja
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NIMITYKSIA
KARI AROLA ETK:N
TIEDOTUS-
PAALLIKOxST

Elziketurvakeskuksen hallitus
on 2.4.1990 valinnut tiedotus-
osaston osastopeellik<iksi val-
tiotieteen kandidaatti Kari Aro-
lan. Hiin siirtyy Eliiketurvakes-
kukseen Palkkatydliiisen piii-
toimittajan tehtavista.

Kari Arola on syntynyt vuonna
1948, piiiissyt ylioppilaaksi
1967, valmistunut valtiotieteen
kandidaatiksi Turun yliopistos-
ta 197lja tyciskennellyt Yleisra-
dion Kuopion aluetoimitukses-
sa, Suomen Tukkukauppiaiden
Liiton tiedotuspiiiillikk<inii,
Tydvden Sanomalehtien Tieto-
toimiston tycimarkkinatoimit-
tajana sekii SAK:n palvelukses-
sa PalkkatycilSisen toimittaj ana
vuodesta 197 7 . P alkkaty<iliiisen

Kari Arola
piiiitoimittaja hdn on vuodesta
1983.

Kari Arola ottaa toimen vas-
taan elokuun alusta.
Kari Arola seuraa tehtavdssa
fil.tri Yrjd Larmolaa, joka siir-
tyy Helsingin kaupungin kult-
tuurij ohtaj aksi kesiikuussa.

LEL TYOELAKE.
KASSA

I-EL Tydeliikekassan sijoitus-
johtajaksi on nimitetty I .9. 1990
lukien ekonomi, oikeustieteen
kandidaatti Ossi Koivunen.
Hdn aloittaa LEL Tydeliike-
kassassa 1.6. sijoituslinjan apu-
laisjohtajana. Koivunen siirtyy
LEL Tydeliikekassaan Polar-
rakennusosakeyhti6stii. jossa
hiin on toiminut kiinteist<isijoi-
tustehtevissa apulaisjohtajana
vuodesta 1987 liihtien.
LEL Ty6eliikekassan sijoitus-
johtajana on toiminut pitkiiiin
johtaja Tor Wikstrtim, joka siir-
tyy eliikkeelle elokuun lopussa.

PERUSTELUJA
Yksil6llisestii varhaiseldkkeestd
on soveltuvin osin voimassa,
mita taydesta tydklvyttcimyys-
eliikkeestii on sdddetty. TayttA
tydkyvyttOmyyseliikettii suori-
tetaan, j ollei ensisij aisuusaj asta
muuta johdu, sitii kuukautta
liihinnii seuraavan kuukauden
alusta, jonka aikana oikeus
eliikkeen saamiseen on synty-
nyt" Site ei kuitenkaan suoriteta
takautuvasti pitemmiiltii ajalta
kuin eliikkeen hakemista seu-
raavaa kuukautta edeltiineen
vuoden ajalta.

Mycinteinen ennakkopddt6s on
el6kelaitosta sitova, jos ilmoitus
ansioty<istd luopumisesta eldk-
keelle siirtymisestii tehdiiiin
kuuden kuukauden kuluessa

Ossi l{oivunen

piiiitdksen lainvoimaiseksi tu-
losta. Jos ty6nteko on piiiitty-
nyt jo ennakkopdiitcishake-
muksen vireille tullessa ja lopul-
lista piiatdsta haetaan-kuuhen
kuukauden sitovuusajan kulu-
essa, takautuva aika lasketaan
ennakkohakemuksen vireilletu-
losta.

Tiihin saakka kaikki ratkaisun
tehneet instanssit saattoivat olla
yksimielisiii. Kun tdssd tapauk-
sessa X. hakilopullista paat6sta
vasta kuuden kuukauden sito-
vuusajan kuluttua umpeen, oli-
vat alemmat ratkaisuinstanssit
ja vakuutusoikeus eri mielta sii-
tii, mistii alkaen eliikkeen ta-
kautuva aika lasketaan. Laissa
ei nimittiiin ole selviiii ohjetta
tiillaista tilannetta varten.

\AKI]I]TUSOIKEIJDEN
ol aa aa oo

PAATOKSIA
Yksiltillisen Yarhaiselilkkeen
takautuvasta ajasta

VAKO:n pdiitds n:o 365 18912725,
ETK 23758. Postitettu 30.10.1989

Piiiitdksessii oli kysymys er,ityis-
tilanteesta, jossa lopullista pee-
tcistii haettin vasta ennakkopiiri-
tdksen sitovuusajan j iilkeen.

TAPAUKSEN KULKU
X:n tycisuhde piiiittyi 30.I l.
1986, minkii jiilkeen hiinelle
ryhdyttiin maksamaan tydtt6-
myyspdiviirahaa. X. haki yksi-
l6llisen varhaiseliikkeen ennak-
kopiiiitcistii heiniikuussa 1987.
H akemuksen j ohd osta eliikelai-
tos antoi samana syksynii
my<inteisen ennakkopiidtciksen
yksikillisestii varhaiseldkkeestii.
Sen sitovuusaika piiiittyi touko-

kuussa 1988. Timiin jiilkeen,
kesdkuussa 1988, X. haki lopul-
lista piiiitristii yksikillisestii var-
haisekikkeestii. Eliikelaitos
mytinsi hiinelle eliikkeen
l.12.1986lukien.

X. valitti piiiitriksestii eldkelau-
takuntaan ja vaati eliikkeen
maksamista 1.7.1987 alkaen.
Eliikelautakunta hylkiisi vali-
tuksen. X. valitti vakuutusoi-
keuteen ja uudisti eldkelauta-
kunnalle esittiimdnsd vaati-
muksen. Vakuutusoikeus hy-
viiksyi valituksen. Aanestys-
piiiit6kselliiiin (4- l) se muutti
eliikelautakunnan pdritcistii ja
mddrrisi X;n yksildllisen var-
haiselSkkeen alkamisajankoh-
daksi 1.7.1987.
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TaEL:n ja TEL:n soveltaminen

Eliikelautakunta oli site mielte,
ettii takautuva aika on lasketta-
va heinlkuussa 1987 saapuneen
ennakopiiiitcistii koskeneen ha-
kemuksen perusteella. Vakuu-
tusoikeus sitii vastoin katsoi,
ettii X:n kesiikuussa 1988 teke-
mii lopullista paat6sta koskeva
hakemus on se eldkehakemus,
josta eliikkeen suorittamisen al-
kamisaika lasketaan.

Vakuutusoikeus lausui piiiitcik-
sessddn, ettii X:n hakiessa lo-
pullista piiiitdstii ei eliikelaitok-
sen edellii mainittu ennakko-
pliittis ollut en66 eliikelaitosta
sitova. Niiin ollen tiimii X:n
hakemus tulee kiisitelle uutena
hakemuksena, jolloin myOs yk-
silcillisen varhaiseliikkeen saa-
misen edellytykset harkitaan
uudelleen.

Vakuutusoikeuden ratkaisua
puoltaa myris se, ettei eliikejiir-
jestelmiin kannalta ole tarkoi-
tuksenmukaista, ettii hakija
voisi kuuden kuukauden sito-
vuusajasta viilittamatte siirtea
lopullisen piiiitriksen hakemista
ja saada samanaikaisesti tytitt<i-
myyspiiivdrahaa ja taannehti-
vasti yksilcillistii varhaiseliikettii
ennakkop66t0ksen hakemista
edeltiineen vuoden ajalta.

Takautuva eliike tulisi niiissii
tilanteissa suoritettavaksi tycit-
tdmyyspiiiviirahan maksajalle,
mahdollisesti pitkiltiikin ajalta.
Toisaalta tulkinnasta on seu-
rauksena, ettii hakija voi saada
erorahan yksikillisen varhais-
eliikkeen mycinteisestii ennak-
kopiiiitriksestd huolimatta.
Ny esittelemtini vakuutusoi-
keuden piidtds on myris viitetie-
tona Eliiketurvakeskuksen
yleiskirjeessii n:o A 5/90 (sivu
l8). Tama yleiskirje sisiiltdii yk-
silcillisen varhaiseliikkeen uusi-
tut soveltamisohjeet.

VA KO:n piiiitds n.o 5888f&8 I 3485.
Postitettu 18.1.1990.

Kysymys oli siitii, oliko tydsuh-
de tarkoitettu jatkumaan vuot-
ta lyhyemmiin ajan = TaEL vai
ei = TEL. Elaketurvakeskus oli
TEL:n kannalla, mutta elike-
lautakunta ja vakuutusoikeus
katsoivat, ettii tyrintekijiiiin oli
sovellettava TaEL:a.

ELAKETURVA-
KESKUKSEN KANNAN
PERUSTELUT
PR- ja mallitoimisto oli tehnyt
kirjallisen sopimuksen vuoden
ajaksi avustajamallien kanssa.
Sopimuksella toimisto sitoi
mallin omaan kiiyttcidns6. So-
pimuksen voimassaoloaikana
malli on ollut velvollinen il-
moittamaan kaikki mallintydn-
sii PR- ja mallitoimistolle. Li-
siiksi mallin on sopimuksen voi-
massaoloaikana kdytiivii siiiin-
ncillisesti niiyttiiytymiissii asiak-
kaille ja osallistuttava viihin-
tiiiin kerran viikossa PR-ja mallitoimiston liikuntatun-
neille.

Eliiketurvakeskuksen mielestii
tydsuhde jatkuu tyoskentelyn
alettua tyiioikeudellisesti yh-
denjaksoisena sovittuun miiii-
riipiiiviiiin asti, jos tydntekijiin
ja tydnantajan viilillS on kirjal-
Iisesti sovittu ty<iskentelyn alka-
misesta ja piiiittymiseste. TAI-
16in ei tydsuhdeaikana olleiden
tydskentelykertojen lukumiiii-
riillii ole merkitystd. Mallin
tyoskentely on tarkoitettu jat-
kumaan viihintiiiin vuoden ajan
= TEL.

ELAKELAUTA-
KUNNAN JA VAKO:N
KANNAN PERUSTELUT
Itse piiiitcistekstissii todetaan
vain, ettii mallin tycisuhteet hii-

nen tiitii tydtii tehdessiidn ovat
kestiineet alle vuoden. Esiinty-
vien taiteilijoiden ekikekassan
lausunnossa vakuutusoikeudel-
le perusteltiin samaa lopputu-
losta muun muassa seuraavilla
seikoilla.
Kun mallin kanssa tehdyssii so-
pimuksessa ei sovita tyciskente-
lyn aloittamisesta ja siita, milla
tiheydellii se on tarkoitettu jat-
kumaan, vaan jokaisesta ty6s-
kentelykerrasta sovitaan myci-
hemmin erikseen, tyOskentelyn
kestosta ei ole vielii sovittu mi-
tiiiin. Tydsuhde kestiiii tiillOin
sen ajan, jolloin tydtii tosiasial-
lisesti tehdiiiin eli jokainen
"keikka" muodostaa erillisen
tycisuhteen. Tydvoiman vuok-
rauksessa on katsottu, ettii tyd-
suhde kestiiii vain sen ajan, jol-
loin ty<intekijii ty6skentelee ti-
laajan johdon ja valvonnan
alaisena.

Tycinantajan velvoitteista vas-
taa kuitenkin vuokraustoimin-
nan harjoittaja. Mallitoimiston
harjoittama mallien vilitys on-
kin tosiasiassa tycivoiman
vuokrausta. Mallisopimusta ei
voida pitiii tydsopimuksena,
vaan se on luonnehdittava viili-
tyssopimukseksi. Ty<intekij ii on
sidottu tekemiiiin sopimuksen
voimassaoloaikana mallintriitii
vain k.o toimiston vtilityksellS.
Toimisto puolestaan on sitou-
tunut pelk?istitiin tekemiiiin par-
haansa tyotilaisuuksien vilittii-
miseksi. Toimisto ei ole sitoutu-
nut jarjestemSdn tyOtii eikii
malli tekemiiiin sitii. K.o viili-
tyssopimus on voimassa vuo-
denjajatkuu aina vuoden ker-
rallaan, jollei sitii irtisanota.
Miiiiriaikaiset tycisopimukset
sen sijaan lakkaavat ilman irti-
sanomista. Tyrisuhteet oli siis
tarkoitettu alle vuoden mittai-
siksi.

PENTT]
KOIVISTOINEN, zr

Eltiketurvakeskuksen
lakiosaston

osastopiiiillikki)
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UUTTA
TYOELAKELAINSAAoAxT OA

liokunnan_esitykseen tekemien den kuukauden ajan. Eliikeso- lain piiriin piitisseille varmiste-
muutosehdotusten mukaisesti vitus tehdiiiin iaU<iin vasta taan piiiisy mycis uuden lain

E TAKEHAKEMUSTOMAKKEET
UUSITTU

Perhe-ellkettI
koskevat lain-
muutokset vahvistettu
LA KI rydntekijiiin eltikelain muut-
tamisesta (9.2. 1990 I 199);
LAKI lyhytaikaisissa tyosuhteissa
olevien tyontekijiiin eliikelain 4 $:n
muut tamisesta (9.2. 1990 I l0 I );
LAKI merimieseliikelain muutta-
misesta (9.2. 1990 I 102);
LAKI valtion perhe-ekikelain
muut tamista (9. 2. 1990 I 103 );LAKI perhe-eltikelain (9.2. 1990 I
104) muuttamisesta; Knnsanedus-
tajain perhe-eliikelaki (9.2.19901
t07).

Lait vahvistettiin hallituksen
esitykseste poiketen sosiaaliva-

Eliikehakemuslomakkeet TE j a
VE on uusittu. Uusimistycin on
tehnyt tyciryhmii, jossa ovat ol-
leet edustettuina Eltiketurva-
keskus ja eliikelaitokset, myris
valtion ja kunnan eliikejiirjestel-
mistii. Eliiketurvakeskuksen
hallitus on hyviiksynyt uudet
lomakkeet.

TE-lomake
TE-lomakkeella voidaan hakea
tyOk)'vyttOmyyseliikettii, tydt-
tcimyyseliikettei, yksikillisen
varhaiseliikkeen ennakkopriii-
tcistd ja rintamaveteraanien
varhaisel6kettii.
Lomakkeen uusiminen on liit-
tynyt yksil6llistzi varhaiseliiket-
td koskevien soveltamisohjei-
den selkeyttrimiseen ja tarken-
tamiseen (Yksil6llisen varhais-
eleikkeen soveltamisohjeet,
yleiskirje A 5/90).

Muutokset
Muutokset on tehty pdiiasiassa
hakijan ty6tehtiiviii ja tyOolo-

(SoVM 36/89). Eduskuntakii-
sittelyssd tyrieliikelakeihin teh-
tiin seuraavat muutokset:
Vahvistetussa laissa todetaan,
ettii lapsella on aina oikeus lap-
seneliikkeeseen oman vanhem-
pansa jiilkeen (TEL 4 a $ 3
mom). Tiiysorvon elliketurvaa
tiiydennettiin siten, ette tlysor-
von listi (2112 edunjiittdjiin
elikkeestii) lasketaan erikseen
kummankin edunj iittitjiin eltik-
keestii(TEL7a$3mom).
Alie 65-vuotiaiden ja muiden
kuin eliikkeell6 olevien leskien
osalta siiiinnOksiii muutettiin si-
ten, ettii leskeneliike maksetaan
eliikesovittamattomana kuu-

suhteita seka tydkykya koske-
viin kohtiin. Thrkoituksena on
ollut saada entistzi paremmat
vastaukset niihin kysymyksiin,
j otka eliikehakemuksen kiisitte-
lyssii ja el6keasian ratkaisussa
ovat tdrkeitI. Myds hakijan
ty6- ja virkasuhteita koskevia
sekii eriiitii muita yksittiiisiii
kohtia (esim. eldkepalkan har-
kinnanvarainen tarkistaminen
ja erillinen otrjeen kohta TYOS-
KENTELY ULKOMAILLA)
on korjattu ajan tasalle.

Lomakkeen ensimmiiiselle si-
vulle on [satty teksti 'Rahalai-
tos on velvollinen palautta-
maan tilille tulleet aiheettomat
eliikesuoritukset el6kkeenmak-
sajalle.' Tiimii voi tarkoittaa
esim. eliikkeensaajan kuolin-
kuukauden jiilkeen suoritettua
elaketta.

edunj tittiij iin kuolemaa seuraa-
van seitsemiinnen kalenterikuu-
kauden alusta. Tycieliikettt saa-
vien leskien ja 65 vuotta tiiyttii-
neiden leskien leskeneliikkeen
elzikesovitus tehdiiin edunj iittii-
jan kuolemaa seuraavan kalen-
terikuukauden alusta. Jos per-
heessii on ollut alaikiiisiii lapsia
edunjiitttijdn kuollessa, eliikeso-
vitusta ei kuitenkaan tehdd en-
nen kuin nuorin lapsenel2ikkee-
seen oikeutetuista lapsista tiiyt-
tae 18 vuotta. (TEL 8 c $ 2
mom)

Lakien voimaantulosiiiinnciksiii
muutettiin siten, ette kaikille
lain voimaan tullessa vanhan

VE-lomake
VE-lomakkeella voi hakea van-
huuseliiketti, vanhuuseliikettS
varhennettuna tai lykiittynti se-
kii osa-aikaeliikettii.
VE-lomakkeeseen on tehty vas-
taavat muutokset kuin TEJo-
makkeeseenkin. Lisiiksi VE-lo-
makkeen kolmannelle sivulle
on lisatty kohta TAYTETAAN
VAIN LEL-ELAKETTA HA.
ETTAESSA sen vuoksi, ettii
LEL:n mukaista vanhuuseld-
kettii laskettaessa voi piilvlra-
hoilla olla vaikutusta eldkkeen
mii6r66n.
Myds ns. VET-lomake, jonka
yksityisen sektorin eliikelaitok-
set lehettavat henkilolle esit6y-
tettynii muutamaa kuukautta
ennen 65 vuoden iiin tSyttiimis-
tii, on uusittu.

mukaisen eliketurvan piiriin.
Samalla laajennus varmistaa,
etta aikaisemmin yli 50-vuoti-
aana avioliiton solmineet hen-
kil<it piiiiseviit jiirjestelmiin pii-
11tn.

lait tulevot voimaan 1.7.1990.
ETK:n yleiskirje A 6190

OUTI LEHMUS, orr,
hovioik.ausk.

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston lakimies

Vanhat lomakkeet
Vanhat lomakkeet voi poistaa
kiiytcistii.

PE-lomake
PE-lomake uusitaan uuden
perhe+likelain voimaantuloon
menness6.

PIzuO POSTI, aor
Eltiketurvakeskuksen

lausuntojaoston
jaostosihteeri

JJ
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HAKEMUS
YKSI tydeHkelain alai8es8a virka- tai

haettava erikseen.

Osa-aikaeldke ei sieAlly erdiden tydsuhteesea
(TaEL) eikA merimiesel&kelakiin (MEL).

tai maatalousyrit6jabimintaa.

olevbn taiteiliioiden ja toimittajien

on

eltikelakiin

HAKEMUKSEEN ON LIITETTAVA

my6nneteen
perusteella. Sen
ty<isuMe.

hakemuksessa ei tarvilee

piiriin eivAt kuulu ennen 8.7.1961 pA&ttyneet ty0suhteot.
piiriin eivAt kuulu ennen 1.7.1962 ty6suhteet.

Valtion el6ke

tai

viimeisin yksityirrcn

TEL:n
LEL:n

Hakiialla ei ole oikeutta VEL-eldkkeeseen, jos viimeinen valtkm palvelus on peettynyt on-
nen 8.7.1961.

on liitettAvA todistukeet kirkon ennen
8.7.1961. Tim6n riittAA hakemuslomakkeen koh-
dassa MUUT TAI

l-lakiialla ei ole oikeutta KiEL-elAkke€seen, lco viinreirrn kirkon palvolus on pdettynyt on-
nen 8.7.1961.

Ortodoksisen
SUHTEET.

kirkon palveluksessa olosta ilmoitetaan kohdassa MUUT TYO- TAI VIRKA.

15 S:ssa tar-
ja vihintA&n rpljA jatkuneistg palveluk-

antama palvelusaika-tai
todistus sek6 sota-arkiston antama

Haki,alla ei ole oikeutta KvTEl-elekkees€en,
paettynyt ennen 8.7.1961.

Jos hakija on ollut tai palvoluksgssa, siita il-
moitetaan kohdassa

mahdollisuus saada eleketta
on ty<iskennellyt maassa, jonka kansea Suomi on

Sopimusmaat (tilanne 1.1.1990):
Pohjoismaat, Saksan liittotasavalta, Yhdistynyt KunirEaekunta (Englanti), Sveitsi, llAvalta,
Espanja, Kanada ia sen provinssi Ouebec.

Jos hakiia on maininnut tesse bmakkesssa tyoskent€lyste Saksan liittotasavallassa tai
pohjoismaassa, eldkehakemukeesta ilmoitetaan ndihin maihin mahdollissn eHkeoik€udon
selvittdmiseksi.

Hakija, joka on tyoskennellyt ulkomailla, voi pyytiiii tietoja sooiaaliturvaeopimuksista ja
ohjeita el6kkeiden hakemisesta
Eldketurvakeskukselta, Opastinsilta 7, OO52O HELSINKI
Puh. (9O) 1 51 1,/ulkomaiset elekeasiat

- elAkelaitokseen tai
- Maatalousyrittiijien asiamiehelle
- ElAketurvakeskukseen, Opastinsilta 7, OO52O HELSINKI, puh.
- pankkiin, postiin tai Kansanelflkelaitokeen paikallisloimistoon

my6nneteen valtiokonttorin palvelussuhderekisterin tietoien perustoella. Jos
palvelusten lisAksi hakijalla on muita palvelussuhteita, tulisi niistA liittAd ty6-

i nimikirjanote hakemukseen.

ir:s viimeinen kunnalliren palvelussuhde on

VALTION ELAKETTA
(vEL)
HAET'TAESSA

KIRKON ELAKETTA
(KiEL)
HAETTAESSA

KUNNAN
ELAKETTA (KVTEL)
HAETTAESSA

MUKAISTA ELAKETTA
HAETTAESSA

TY6SKENTELY
ULKOMAILLA

HAKEMUS
TOIM]TETAAN

(9O11511

4t

vaikka on useamman
suhteessa harioittanut

ovat

p{attyneiste
ansioluettelo

saattaa

konttoriin

YKSITYISEN
SEKTORIN TYO.
ELAKETT'i
HAETTAESSA



YRITTAJA. JA KUNTASEKTORIT KASVANEET
VOIMAKKAIMMIN 198O.LUVULLA

Ansioelilketurvaa
kartuttavat vuosien
1979 ja 1989 piiiittyessli
Tiissii tarkastelussa pidetliiin
ansioeliiketurvaa kartuttavina
tarkasteluhetkellii tyci-, yrittej a-
tai virkasuhteessa olevia. Lu-
vuista puuttuvat siten vuoden
aikana, muttei piiiittyessii elii-
keturvaa kartuttaneet, jotka
ovat lopettaneet ty6skentelynsd
muun kuin eliikkeelle siirtymi-
sen takia. Heiiiiihiin siiiiyy elii-
keturvassaan ns. tulevan ajan
oikeus vuoden tydnteon paatty-
misestli, vaikka uutta eliiketur-
vaa kartuttavaa toimintaa ei
olisi aloitettukaan.
Seuraavassa asetelmassa henki-
lcin katsotaan olevan LEL- tai
TaEl-ty<isuhteessa vuoden
paattyessa, jos hiinellii on LEL-
tai vastaavasti TaEL+oimintaa
joulukuussa. Muissa laeissa
tyo-, yrittaja- tai virkasuhteen
tiiytyy olla voimassa vuoden
paattyesse.

pia yksityisen puolen eri lakien
mukaisia tydsuhteita. Julkisen
puolen eri lakien samanaikai-
nen esiintyminen arvioidaan
harvinaisemmaksi. Niita esiin-
tyy noin 5 000 henkil<illii. Yksi-
tyisen ja julkisen sektorin tycin
samanaikaisuutta esiintyy arvi-
olta 45 000 henkilcillii. Asetel-
man arvioluvut perustuvat ntii-
hin olettamuksiin.
Asetelmasta niihdiiiin, ettii jul-
kisen sektorin hcrrkikiriiiii'd orr
tarkastelujaksolla kasvanut
voimakkaasti, periiti 30 pro-
senttia, verrattuna yksityisen
sektorin kolmeen prosenttiin.
Ty<illisen vriestcin arviolta l0
prosentin kasvu on siis painot-
tunut selviisti julkiselle sektoril-
Ie, jonka kaikki lakipiirit ovat
kasvaneet.

Yksityisen sektorin kasvun pie-
nuus selittyy paljolti sektorin
sisiiisen ammatillisen rakenne-
muutoksen kautta. Maatalou-
den rakennemuutos heijastuu

989 ptflttyessii:YUOSlen 979

L t2.1989
Muutos tarkastelu-
jaksoUa

MEL

Julkinen sektori

MYEL

1 550 000

I 090000

r55 000
103 000
2520m

15 000

14000

2100000

560 000*)
240000
3200m

180m0
8 000

730 000*)
270000
45? 000

15 000

0002300

I 1600006m
lz+0000
160m0

r 600 + 50000
+ 70000+ 6000* 15000+ 5?0m
- 72000* 7000

+ 170000

I

+ l0%o
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I
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Eri lakien lukumiiiiriimuutok-
set niihdiidn muutossarakkees-
ta. Muutokset on arvioitu vuo-
den 1979 toteutuneista luvuista.

Henkil<i voi samanaikaisesti
kuulua useankin eri eliikelain
piiriin. Yksityisellii sektorilla
noin 55 000 henkil<illii on sa-
manaikaisesti kaksi tai useam-

MYEl-piirin pienenemisend ja
kauppalaivaston supistuminen,
ulosliputtaminen ja automaa-
tio MEl-piirin supistumisena.
Kummankin liitiinniiisalojen
seurannaisvaikutuksena on
mycis LEl-alojen tyiivoimaky-
syntd pienentynyt, erityisesti
maatalous-, mutta myris sata-
ma- ja metsiialoilla.
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Henkilditii
31.t2.1979

Yksityinen ja
julkinen sektori*)

Yhdessii

*) arvio



Ansioellkelakien piiri vuosien
1979 ja 1939 piiiittyessii ARVIO TALLE

VUODELLE:
ETK:sta
447 000
ELAKEOTETTA

Eldketurvakeskus ja tyrieliike-
laitokset jatkavat eliikeote- ja
eliikelaskelmap alveluaan
ETK:n yleiskirjeessii 18/87 esi-
tettyjen periaatteiden pohjalta.

Vuosi 1989
Eliiketurvakeskus toimittaa
tycieliikevakuutetuille eliikeot-
teita heidiin omasta pyynn6s-
tdiin tai ns. automaattisina mas-
saotteina. Omasta pyynncistii
otteen saa sekii kirjallisen tie-
dustelun perusteella ettii henki-
lcikohtaisena neuvonta- ja ote-
palveluna ElSketurvakeskuk-
sen asiakaspalvelustaja eri puo-
lilla maata jiirjestettyjen messu-
tapahtumien yhteydessii. Mas-
saotteita annetaan tycisuhteen
piiiittymisen johdosta, tydnte-
kijiin tultua ensimmiiisen ker-
ran LEL- tai TEl-tyontekijiinii
ry6elakejarjestelmiin piiriin ja
TEl-tycisuhteen teknisen kat-
kaisun perusteella. Massaottei-
ta liihetettiiessd suoritetaan kui-
tenkin karsintaa tietyissii ta-
pauksissa. Esimerkiksi jos hen-
kil<illii on vireillii el[kehake-
mus, henkilO on eliikkeellii tai
henkil<illii on vireillS jokin sel-
vittely Elaketurvakeskuksessa,
otetta ei liihetetii.
Vuonna I 989 Eliiketurvakeskus
lahetti eldkeotteita yhteensii
374 000 vakuutetulle. Niiistii
pyynncin perusteella annettiin
noin I l5 000 otetta ja massaot-
teita noin 230 000. Liihetettyjen
eldkeotteiden kokonaismiid-
riiiin sisiiltyviit myds LEL Tyci-
eliikekassan tilauksesta annetut
otteet.

Eliikelaitokset liihettiiviit elii-
kelaskelmia TEL:n, YEL:n tai
MYEL:n piiriin kuuluneille va-
kuutetuille. Laskelman saavat
tietyt ikliluokat, jotka on valittu
5-vuotisikiiluokittain 30-vuoti-
aista alkaen. Lisiiksi edellyte-
tti[n, ettl vakuutetulla on vd-
hintiiiin kaksi kalenterivuotta
jatkunut tycisuhde tai YEL- tai
MYEL- vakuutus eldkelaskel-
man lShettiviissii eliikelaitok-
sessa. Laskelmaa ei kuitenkaan
ldhetetei kaikille edellii kerrotul-
la tavalla poimituille vakuute-
tuille, vaan ndistii karsitaan
pois osa vastaavalla tavalla

kuin Eldketurvakeskuksen
massaotteissa. Karsintasddnndt
po.ikkeavat kuitenkin joiltakin
osln.

Eliikelaitosten eliikelaskelmat
perustuvat El6keturvakeskuk-
sen rekisteritietoihin ja viimei-
sen jatkuvan tydsuhteen tai
yrittiijiivakuutuksen osalta eki-
kelaitoksen tietoihin. Eliikelai-
tokset muotoilevat ja tulostavat
piiiiosin itse laskelmat. Eliike-
laitosten pyynncistii Eltiketur-
vakeskus voi tulostaa laskelmat
omalle rekisteriotelomakkeel-
leen. Otteessa mainitaan tiill6in
se eliikelaitos, jonka pyynndstd
Eliiketurvakeskus liihettiiii ot-
teen.

Vuoden 1989 aikana eliikelai-
tokset liihettiviit yhteensii
75 000 eliikelaskelmaa. Niiistii
oli Eliiketurvakeskuksen muo-
toilemia otteita noin 9 000.

Vuosi 1990
Tdmrin vuoden aikana Eliike-
turvakeskuksen toimesta liihe-
tettdvien otteiden kokonais-
miiiiriiksi on arvioitu noin
447 0N otetta. Niiistii pyynntin
perusteella annetaan noin
114 000 otettaja Eliiketurvakes-
kuksen massaotteina noin
215 000 otetta. Lisiiksi anne-
taan LEL Tydeliikekassan ti-
lauksesta noin 88 000 otetta ja
Esiintyvien taiteilijoiden eliike-
kassan tilauksesta noin 30 000
otetta.

Eliikelaitokset liihettiiviit tiinii
vuonna arviolta noin 80 000
el:ikelaskelmaa 5-vuotisikiiluo-
kittain. Lisiiksi yrittiijien eliike-
lain 20-vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi osa eliikelaitoksista lii-
hettaa elakelaskelmat yrittiijille
aiempia ik[luokkalaskelmia
laajemmin. Eliikelaskelmia an-
netaan 23- vuotiaista alkaen 64.
ikiivuoteen asti kaikille niiissii
eldkelaitoksissa vakuutetuille
yrittiijille, j oilla on voimassaole-
va yrittijiivakuutus. Yrittajaile
on oltava viihintiiiin kaksi ka-
lenterivuotta j atkunut yrittiij ii-
vakuutus. Muutoin karsintaeh-
dot ovat ldhes samat kuin ikii-
luokkalaskelmissa. Niiitii las-
kelmia liihetetiiiin taman het-
ken arvion mukaan noin l8 000
yrittiijtille.
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YEl-piiri o1 kgfo S0-luvun ElZiketietOakasvanut suhteellisesti eniten. ------'-;
Si "ri.iirttipuoritoiriut".tuit- nUmef0ina -kOftti
liillll;,k',i'l,tl3ffi'tr#"111- ilmestvnvt
kilOita, mikii mammuttimaises-
sa j oukossa kuitenkin merkitsee
vain 6,.prosentin kasvua' TaEL Eriiketurvakeskus arvioi Suo-on ollut volmassa vuooesta men lakisiiiiteisten eliikemeno-
1e86. ja sen henkil6mTf:-?: ii" rri['a'ri, iornllu.aii -u.r.-ainakin toistaiseksi pysynyt pi.- t"""'rr#r" iq'q. Eltikkeet oli_nend' ,ii noin ,ir.;annes kansantalou-
Julkisen sektorin kasvuykkd- denpalkkasummasta. Lakisiiii-
nen on kiistatta kuntasektori, teisten eliikkeiden kokonais-
mikiiosittain selittyysosiaali-ja miiiirii oli noin kymmenesosa
terveyspalvelujen laajenemisel- bruttokansantuotteesta.
la,-.osittain kuntien j^ l_ti9^' Muun muassaniimiitiedot kiiy-
vrilise-n tyo.njaon qrullt1,.li; ;il tili'*if[,, lru.uir.n,uriuna. Kunnallissektorin tehtavat k;;.il;. i"onon on koottu kes_ovat lisiirintyneet voimakkaasti k;i#'ilil;j; iat inra ty,irtat_ja samalla valtiosektori on hil- i;ffi '"^--
linnyt uusien vakanssien perus-
tamista. Korttia saa tilata ilmaiseksi Eli-

Mikko Pellinen keturvakeskuksesta.
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OSA.AIKAETAKE TOIMII HYUIil
UAII{ RUOTSISSA

Suomessa maksetaan osa-
aikatytihtin yhdistettyii
osa-aikaeliikeffh vain noin
260 henkiltille, vaikka tH-
mI elHkemuoto on ollut
klytiissii jo kolmen vuo-
den ajan. Osa-aikaeliik-
keen kiiyttin viihiiisyydes-
sii Suomi ei ole kuiten-
kaan poikkeus. Ruotsia
lukuun ottamatta osa-ai-
kaeliike ei ole muissakaan
maissa toiminut odotetul-
la tavalla.

Osa-aikaeltikkeitii
maksetaan viidessii
maassa
Osa-aikaeltikkeitii maksetaan
nykyisin viidessd maassa
Ranskassa, Ruotsissa, Saksan
liittotasavallassa, Tanskassa ja
Suomessa. Muualla paitsi
Ruotsissa osa-aikaeliike on var-
sin uusi eliikelaji.
Ruotsissa osa-aikaeltkkeitii
ryhdyttiin maksamaan palkan-
saajille jo vuonna 1976 ja yrittii-
jille vuonna 1980. Suomessa ja
Tanskassa osa-aikaeliikkeitA on
maksettu vuoden 1987 alusta,
Ranskassa vuoden 1988 puoli-
vtilistti ja Saksan liittotasaval-
lassa vuoden 1989 alusta. Rans-
kassa on kuitenkin ollut mah-
dollista saada osa-aikaeliikkeitd
ja vuodesta 1982 lEhtien jiirjes-
telystti, joka perustettiin liihin-
nii tydttrimyyden viihentiimi-
seksi. Ranskassa ja Saksan liit-
totasavallassa osa-aikaeldke on
mahdollinen vain palkansaajil-
le, muissa maissa sekii palkan-
saajille ettii yrittiijille.
Ruotsissa, Suomessa ja Tans-
kassa osa-aikaeliike on lakiin
perustuva etuus. Ranskassa ja
Saksan liittotasavallassa osa-ai-
kaeldkkeet ovat tycimarkkina-
sopimuspohjaisia.
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Osa-aikaeiHkkeiden
saamisen edellytykset
Osa-aikaeliikettii maksetaan
Ruotsissa, Suomessa ja Tans-
kassa 60 vuoden iiistii vanhuus-
eliikeikiiiin, joka on Ruotsissa
ja Suomessa 65 vuotta ja Tans-
kassa 67 vuotta. Ranskassa osa-
aikaeliikettd maksetaan 55 vuo-
den iiistii vuonna 1982 voi-
maantulleessa eltikejiirjestelys-
s5 ja vuoden 1988 osa-aikaeliik-
keessii 60 vuoden iiistii. Saksan
liittotasavallassa osa-aikaelii-
kettii on mahdollista saada 58
vuoden iistii 65 vuoden van-
huuseliikeikiidn asti.
Osa-aikaeliikkeen saamiseksi
on tyoaikaa vahennetttiva Poh-
joismaissa melko yhteneviises-
ti. Tanskassa on osa-aikaty<itd
tehtiivii viihintiidn 15 ja enin-
tiiiin 30 tuntia viikossa. Suo-
messa vastaavat rajat ovat I 6 ja
28 tuntia sekii Ruotsissa l7 ja 35
tuntia. Niiin Ruotsi sallii Suo-
mea ja Tanskaa pitemmiin kes-
kimiitriilsen tydviikon. Rans-
kassa on vuoden 1982 eliikejiir-
jestelyssii ty<iaikaa v6hennett6-
vii puolella. Vuoden 1988 osa-
aikaeltikkeessA jiiljeile olevalle
tydajalle ei ole asetettu alarajaa.
Yliiraja on 80 prosenttia tiiydes-
tI tydajasta. Saksan liittotasa-
vallassa tydaikaa on vf,hennet-
tiivl puolella ja jiiljelle olevan
tyOajan on oltava keskimiilirin
v[hinttitin l8 tuntia viikossa.

Osa-aikaeltikkeeseen liittyy
vaatimus, ett6 palkansaaja pili-
see tycinantajansa kanssa sopi-
mukseen osa-aikatytistti. Sak-
san liittotasavallassa osa-aika-
tytihdn siirtynyt on korvattava
aikaisemmin tytittrim[llii hen-
kil0lA. Muualla t6tii vaatimus-
ta ei ole.

Osa-aikaeliikkeen
korvaustaso
Ruotsissa osa-aikabl6kkeellI
korvataan 65 prosenttia osa-

aikatyiihtin siirtymisen johdos-
ta menetettavistd ansioista.
Suomessa korvaus on osa-aika-
eliikkeelle siirtymisi:ista riip-
puen 44-60 prosenttia ansion
alenemasta, enintdiin kuitenkin
75 prosenttia osa-aikaelSkkeel-
le siirtymiseen mennessii kart-
tuneesta vanhuuseliikkeestii.
Tanskassa korvaustaso laske-
taan palkansaajan sairausva-
kuutuksen pdiviirahan mu-
kaan. Osa-aikaeliike voi olla
korkeintaan 90 prosenttia osa-
aikaeliikkeelle siirtymistii edel-
ttiviin ja eliikkeelle siirtymisen
jiilkeisen tyotulon erotuksesta.
Osa-aikaeliikkeen miiir66 alen-
netaan kahden ja puolen vuo-
den kuluttua osa-aikaelSkkeelle
siirtymisestii 80 prosenttiin al-
kuperiiisestd miiiiriistiiiin.
Ranskassa vuoden 1982 osa-
aikaeliikkeen korvaustaso on 80
prosenttia aikaisemmasta t6ysi-
aikaisesta palkasta. Vuoden
1988 osa-aikaeliikkeessd kor-
vaustaso riippuu vakuutetun
vanhuusel6kkeen m66r6st[,
koska vakuutettu voi saada
myds normaalin vanhuuseliik-
keen sill[ viihimm6isvakuutus-
ajalla - 37 ll2 vuotta - joka
osa-aikaeliikkeen saamiseksi
vaaditaan. Osa-aikaeliike on 30
prosenttia eltkkeest5, jos osa-
aikatytin tytiaika on 60-80 pro-
senttia tiiydestd, tai 50 prosent-
tia eltikkeestd tyciajan ollessa
40-60 prosenttia tlydestiija 70
prosenttia elakkeest[ tydajan
ollessa alle 40 prosenttia tiydes-
tti tyOajasta,

Saksan liittotasavallassa kor-
vaustaso riippuu kokonaan va-
kuutetun ja htinen tycinantajan-
sa vllisestti sopimuksesta.

Ruotsissa
kokemukset mytinteisiii
Osa-aikatydhdn yhdistetty osa-
aikaeltike on ollut Ruotsissa hy-
vin suosittu. Tuoreimpien tilas-

totietojen muk-aan osa,-a-ik ael 5-
kettii maksettiin 38 472 henki-
l6lle, joista 37 165 oli palkan-
saajia ja I 307 itseniiisiii yritta-
jiii. Osa-aikaeliikkeellii oli kaik-
kiaan l5 prosenttia kaikista
osa-aikaeliikkeeseen oikeute-
tuista henkil<iistii.

Osa-aikaeliikkeen saajien miiti-
rd kasvoi Ruotsissa tasaisesti
koko 1970-luvun aina vuoteen
1980 saakka, jolloin se uusien
hakemusten voimakkaan vd-
hentymisen vuoksi alkoi laskea.
Ilmeinen syy hakemusten voi-
makkaaseen alentumiseen
vuonna l98l oli osa-aikaeliik-
keelle siirtymisen aiheuttaman
ansiotulon korvaustason alen-
taminen. Vuonna l98l osa-ai-
kaeliikkeelle siirtymisen aiheut-
tamasta ansiotulon laskusta
saatua korvausta alennettiin 65
prosentista 50 prosenttiin. Kor-
vaustaso nostettiin takaisin 65
prosenttiin heindkuussa 1987,
jolloin hakemusten ja eldkkeen-
saajien miiiiriit alkoivat jaileen
kasvaa.

Parhaimmillaan - vuonna l98l
- oli 27 prosenttia ikiinsii ja
muiden eliikeoikeusedellytys-
ten perusteella osa-aikaeldkkee-
seen oikeutetuista ottanut tA-
miin eltkkeen. Viimeksi kulu-
neina viitenl vuotena osa-aika-
eliiketta on saanut 12-17 pro-
senttia osa-aikaeliikkeeseen o!
keutetuista. Itsentiisillii yritttijil-
lii osuus on ollut noin 4 prosent-
tia.')

Tanskaan
malli Ruotsista
Tanskassa osa-aikaeliikettii on
maksettu vuoden 1987 alusta.
Vuoden 1987 lopussa osa-aika-
elaketta sai 3 800 henkildti.
Vuoden 1988 lopussa eliikkeen-
saajia oli 5 500 ja lokakuussa
1989 yhteensa 6000. Vuoteen
1993 saakka osa-aikaeliikkeen
saajien mdiiriin arvioidaan ko-



hoavan vuosittain I 000 I 500
henkil<illii.
Osa-aikaeliike ei ole Tanskassa
tiiyttiinyt siiie asetettuja odo-
tuksia. Osa-aikaeliike perustui
Ruotsin malliin. Sen mukaisesti
laskettiin, etti noin 20 prosent-
tia 60 66 -vuotiaista palkansaa-
jista ja 5 prosenttia yrittlijistii
ottaisi osa-aikaeldkkeen. Niimd
arviot olisivat edellyttiineet, etti
vuosittain noin 36 000 henkildii
saisi osa-aikaeliikettii.
Osa-aikaeliikkeen ottajien v6-
hiiisen mrieiriin syynd pidetiiiin
kahta tekijiiii. Ensiksikin pal-
kansaajan on pddstiivii tydnan-
tajansa kanssa sopimukseen
osa-aikaeliikkeelle siirtymises-
tii. Tiimii on osoittautunut vai-
keaksi erityisesti yksityisen sek-
torin miesvaltaisilla ty<ipaikoil-
la, joissa ei ole totuttu jiirjestii-
miiiin osa-aikatditii. Toiseksi 60
vuotta tdyttiineillii palkansaaj il-
la on kiiytettdvissririn myds
mahdollisuus varhaiseliikkee-
seen tydttdmyysvakuutukseen
kuuluvasta varhaiseliikej iirjes-
telystii.
Ty6ttcimyysvakuutuksen var-
haiseliikej iirjestelyssii vakuutet-
tu voi vapaaehtoisesti siirtyii
varhaiselSkkeelle kuuluttuaan
tycitt0myyskassaan vrihintiiiin
l0 vuoden ajan viimeisistii 15
vuodesta. Varhaiseliike toimii
lSheisessii yhteistycissii ammat-
tiyhdistysliikkeen kanssa, kos-
ka sen hoito on tycittcimyyskas-
soilla. Ammattiyhdistykset pi-
tdviit varhaisellikettd omana
jiirjestelmiiniiSn, eivritkii sosiaa-
liministeri6n kiisityksen mu-
kaan ole olleet kovin kiinnostu-
neita osa-aikaeliikkeestri. Var-
haiseliikettii saa noin 100 000
henkildii. Tiistii syystii potenti-
aalisia osa-aikaeldkkeen ottajia
on viihiin. Eriillii talousel6mdn
sektoreilla 60- 66 -vuotiaista
tyrintekijdistii jo kaikki ovat
muutenkin eliikkeellii.2)

Ranskassa
vaihtoehtona
tlysi elilke
Ranskassa kiiytcissii olevat kak-
si osa-aikaeliikettii eivdt ole toi-
mineet odotetulla tavalla. Vuo-
den I982 osa-aikaeldke on toi-
minut paremmin julkisella kuin
yksityisellii sektorilla, koska j ul-

kisella sektorilla on ollut vai-
keampaa piiiistii tiiydelle van-
huuseldkkeelle ennen normaa-
lia eliikeikiiii. Kokonaisuutena
katsoen kiiyttd on kuitenkin
j iiiinyt marginaaliseksi. 3)

Mydskiiiin vuoden 1988 osa-
aikaeliike ei ole toiminut odo-
tusten mukaisesti. Ensimmiii-
sentoimintavuoden kesdkuun
1989 - loppuun mennessi osa-
aikaeliikettii oli hakenut vain
743 palkansaajaa. Eliike oli
mydnnetty 466 hakijalle. MAe-
rat ovat pieniri, kun tiedet2iiin,
ettd potentiaalisia osa-aikaeliik-
keeseen oikeutettuja on arviolta
90000. Syita alhaiseen kdyt-
tdcin ei tiedetii. Yksi syy saattaa
olla siinri, ettii osa-aikaeliikkee-
seen oikeutettu on oikeutettu
myds tayteen vanhuuseldkkee-
seen.

Kesdkuun lopussa 1989 mak-
sussa oli 446 osa-aikaelakette.
Eliikkeensaajista kaksi kolmas-
osaa oli miehiZi ja yksi kolmas-
osa naisia. Miehistii 2l ja naisis-
ta l7 prosenttia oli ottanut 30
prosentin eliikkeen, jolloin he
kiiyttiviit osa-aikatycihrin 60-80
prosenttia entisestii teydesta
tyciajastaan. Miehistii 40 ja nai-
sista 55 prosenttia oli ottanut 50
prosentin ekikkeen 40-60 pro-
sentin tyciajalla. Lopuilla 39
prosentilla miehistii ja 28 pro-
sentilla naisista oli korkein
mahdollinen eli 70 prosentin
eliike, j olloin osa-aikatyritii teh-
tiin 40 prosenttia tiiydestii ty6-
ajasta.a)

Saksaan
korvaava osaeleke
Saksan liittotasavallassa vuo-
den 1989 tammikuussa kiiyt-
t66n otettu osa-aikaeliike oli
tarkoitettu korvaamaan vuoden
1988 lopussa lakkautettua var-
haiseliikej iirj estelyii.

Osa-aikaellikkeen saaj ien miid-
rii on jiiiinyt viihiiiseksi. Osa-
aikaeliike on voitu jarjestiiii kol-
lektiivisopimuksella tai palkan-
saajan ja tycinantajan viilisellii
yksikillisellii sopimuksella. Ke-
sdkuun 1989 alkuun mennessd
ei ollut tehty yhtiiiin kollektiivi-
sopimusta osa-aikaeliikkeistii.5)
Palkansaajien ja tycinantajien
viilisten yksil6llisten eliikesopi-
musten lukumddrristi ei ole

toistaiseksi saatavissa tietoja,
mutta liittotasavallan ty6minis-
teridn kiisityksen mukaan osa-
aikaelikkeen saajien mti[rii jiiii
pieneksi. Se, ettii osa-aikaeliik-
keelle siirtyvd on korvattava
yrityksessd tydttdmiillii henki-
killii, on yksi tdmdn elzikkeen
epiisuosion syistii.

Osa-aikaeliike tullaan korvaa-
maan vuoden 1992 alusta uu-
della lakisiiiiteisellii eliikkeell2i.
Uutta osaeldkettd maksetaan
62 vuoden iiistii liihtien. Osa-
ekikkeen voi silloin ottaa yhden
kolmasosan. puolikkaan tai
kahden kolmasosan suuruisena
tiiydestii eliikkeestii. Eliikettii,
joka olisi tullut maksuun 65
vuoden iiissii, alennetaan tiil-
lciin 3,6 prosenttia vuodessa.

Osa-aikaellke
liikkeelle kankeasti
Ruotsi on ainoa osa-aikaty6-
hcin yhdistettyii osa-aikaeliik-
keitii maksava maa, jossa osa-

aikaeliike on osoittautunut suo-
situksi ja vastannut siihen ase-
tettuja odotuksia. Saksan liitto-
tasavallassa osa-aikaeldkkeelki
korvattiin aikaisemmat var-
haiseliikkeet, mutta tulokset ei-
viit ole vastanneet odotuksia.
Osa-aikaeliike korvataan liihi-
vuosina uudella osaeldkkeellli.
Mydskiiiin Ranskassa, Tans-
kassa ja Suomessa osa-aika-
eliikkeitii ei ole haettu odotus-
ten mukaisesti.

Kahdessa ensiksi mainitussa
maassa yksi syy voi olla siind,

ettd vakuutetulla on kiiytettii-
vissddn toinen, vetovoimaisem-
pi eliike Ranskassa tdysi van-
huuseldke ja Tanskassa tyritt6-
myysvakuutuksen varhaiseki-
ke.

]OUKO
]ANHUNEN, FM

Eltiketurvakeskuksen
t u t kimus os as I on erityis tut k ij a

LA'HTEETt) Delpensioneringen tom 1988.
Riksft)rstikringsverket, Statis-
tikinformation 1989:2

2) Sot'iolministeriet, Julkaisema-
ton muistio. 1989

s1 Laczko, Frank: Partial retire-
ment; An alternative to early
retirement? A comparison o.f-
phused retirement schemes in
the United Kingdom, France
and Scandinavia, International
Sociol Security Review, 211988.

a) Retraite progressive: une rtfor-
me boundte, AGIC Retraite des
Cadres, 5 I 1989.5) IBIS Briefing service, Sl 1989.
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PERUSMAARA -r,tnrAxrusA
VUONNA 1990
Ruotsin yleisten eliikejiirjestel-
mien kayttema perusmddrS
(basbelopp) on 29700 SEK
vuodessa vuonna 1990. Perus-
miidrddn ovat sidottuja useim-
mat sosiaalivakuutuksen etuu-
det, esirnerkiksi kansaneliikkeet
ja yleisen lisiieliikejarjestelmiin
mukaisen ansioeldkkeen (ATP)
perusteena oleva tulo. Perus-
miiiiriin kohotessa nousevat
vastaavasti kaikki maksussa
olevat yleiset elekkeet. Perus-
miiiiriiii tarkistetaan kerran
vuodessa, tammikuussa, kulut-
tajahintojen muutoksen mu-
kaan. Vuodesta 1989 perus-
miiiirii nousi I 800 SEK:lla.
Tdysi kansaneliike on yksiniii-
selle henkil6lle 96 prosenttia pe-
rusmiiiiriistri. Avioparieliik-
keensaajille tiiysimiitirtiinen
kansaneliike on yhteensii 157
prosenttia perusmiiiiriistii.

Eliikelisiiii maksetaan kansan-
eliikkeeseen niille henkil6ille,
jotka saavat viihiin tai ei lain-
kaan yleistii lisiieliikettti (ATP).
Vuoden 1990 alusta vanhuus-
eliikkeen saajan tiiysi eliikelisii
on 50 prosenttia ja ty<iklvyttd-
myyseliikkeen saajan 100 pro-
senttia perusmiiiiriistii. Eltikeli-
sdn tasoa nostettiin tdmiin vuo-
den alusta 2 prosenttiyksikdllii
vanhuuseliikkeessri ja 4 pro-
senttiyksikdllii ty6k)'r/yttd-
myyseldkkeessii. Perhe-eliik-
keen saaja saa samansuuruisen
eliikelisiin kuin vanhuuseliik-
keen saaja.

Yleistii lisiieliikettti (ATP) kart-
tuu tulosta. joka ylittiiii perus-
mddriin suuruisen summan. Tu-
loa, joka ylittaa 6,5 kertaa pe-
rusmddrdn, ei eniiii oteta huo-
mioon. Niiin ollen lisiieliikettii
karttuu 29700 222750 SEK:n
viilillii olevasta vuositulosta
vuonna 1990.

,'TYOTTOMYYS.
ELAKKEIDEN"
MAKSAMINEN
LOPPUU
Ruotsin hallitus on antanut
eduskunnalle ehdotuksen van-
hojen ja sairaiden kuntouttami-
sesta. Tarkoituksena on mycis
parantaa tyciympiiristciii, jotta
ihmiset j atkaisivat tydeliimiissii
nykyistii pitempiiiin.

Hallitus on erityisesti huoles-
tunut tydkyvyttcimyyseliikkei
den mdiirdn kasvusta. Vuosit-
tain mydnnetiiiin 50 000 uutta
tyOkyvyttOmyyseliikettii. Uu-
sien tyOkyvyttOmyyseliikeliiis-
ten keski-ikii on 51 vuotta. Sa-
manaikaisesti ovat tydtapatur-
mat ja pitkiiaikaissairausta-
paukset lis66ntyneet. Sairaus-
ajat ovat my6s pidentyneet.
Niiistii syistii hallitus on tullut
siihen johtopiiiitdkseen, ette
Ruotsin tycieliimiissii on vaka-
vla puuttelta.
Yleiset vakuutuskassat voivat
ehdotuksen mukaan ktiyttiiii
vuosittain 500 miljoonaa SEK
erilaisten kuntoutuspalveluiden
ostamiseen alan laitoksilta.
Hallitus aikoo perustaa tydela-
mrirahaston (arbetslivsfond),
jonka varoja kiiytetiiiin ty<iym-
piiristcin parantamiseen j a tycin-
tekij diden kuntouttamiseen.
Hallitus ehdottaa, etta tyomark-
kinasyillii my<innettiivien tyci-
kyvyttrimyyseliikkeiden mak-
saminen lopetettaisiin loka-
kuusta l99l liihtien. Niin kutsu-
tun 58,3 -sdiinndn perusteella
tydtdn henkilcj saa tycitt6myy-
savustuksen 58 vuoden ja 3
kuukauden iiissii ja sen jalkeen
60 vuoden iesse ty6kyvytt0-
myyseldkkeen tycimarkkina-
syillii eli ty0n puutteen vuoksi.
Teta 58,3 -siiiintdii on yrityksis-
sA kaytetty rationalisointikei-
nona. ElSkkeen asemesta halli-
tus haluaa kiiytettiiviiksi tyo-

voimapolitiikan keinoja vanho-
jen tycittcimien toimeentulon
turvaamiseksi.
Hallitus ehdottaa myds, ettA
yrityksille korvattaisiin jopa 50
prosenttia palkasta. jos yritys
tydllistiiii tydkf/yttOmyyselii-
kettd saavan henkikin. Mah-
dollisuus uinuvaan tydkyvyttd-
myyseliikkeeseen pidennetiiiin
kahdesta vuodesta viiteen vuo-
teen.
Lyhytaikaisia sairauspoissaolo-
ja aiotaan kontrolloida nykyis-
td tehokkaammin. Sairauspiii-
vdrahaa kehitetiiiin j oustavam-
maksi siten, ettii koko- ja puoli-
pdivdrahan rinnalle tuodaan
neljdsosa- ja kolme neljlsosa-
p6iviirahat.
Pdiiosa hallituksen ehdotuksis-
ta perustuu viime vuonna an-
nettuun kuntoutuskomitean
mietintcirin.
Ruotsin tydnantajaliitto (SAF)
on puolestaan ehdottanut, ettii
sairauspiiiviirahan maksu en-
simmiiiseltii I 4 piiiviin sairausa-
jalta siirrettiiisiin yleisiltii va-
kuutuskassoilta yrityksille.
Tycinantajat uskovat pystyviin-
sii tiillii toimenpitee116 vdhentii-
miiiin lyhyaikaisia sairauspois-
saoloja ja helpottamaan tyci-
voimapulaa. Ruotsalaiset sai-
rastavat keskimiiiirin 26 ty opli-
viili vuodessa.

YLEISTEN
ELAKERAHASTOJEN
SIJOITUKSIA
ULKOMAILLE
Ruotsin eduskunta on hyviiksy-
nyt hallituksen ehdotuksen,
jonka mukaan kolmelle ensim-
mdiselle yleiselle eliikerahastol-
le annetaan mahdollisuus sijoit-
taa enintiirin l0 prosenttia piiii-
omastaan ulkomaille. Ulko-
maille sijoittamisella halutaan
tehostaa rahasto.jen toimintaa
ja jakaa riskit laajemmalle alu-
eelle.

Hallituksen ehdotuksen hyviik-
symisen ei uskota lisiitivdn voi-
makkaasti ruotsalaisten piiii-
omien siirtymistii ulkomaille.
Pddomamarkkinat tulevat j oka
tapauksessa kansainviilisty-
mddn, kun ulkomaalaiset ovat
saaneet oikeuden ostaa kruunu-
miiiiriiisiii obligaatioita.

TYOMARKKINA.
VAKUUTUSTEN
MERKITYS KASVAA
Ruotsin valtiovarainministe-
ridlle viime vuoden lopulla luo-
vutetussa raportissa (Arbets-
marknadsfcirsdkringar, Ds
1989:68) todetaan, ette tyd-
markkinavakuutukset tulevat
laajenemaan sosiaalivakuutuk-
sen kustannuksella. Raportissa
kiisitelliiiin niita viitta vakuu-
tusta, jotka kattavat LO-piiriin
tydntekijtit. Ne ovat eliikeva-
kuutus (STP), sairausvakuutus
(AGS), ryhmiihenkivakuutus
(TGL), eroraha (AGB) jalapa-
turmavakuutus (TFA).
Ruotsissa on vaadittu yleisen
lisiieliikej iirjestelmiin eldkkeen
perusteena olevan tulon yldra-
jan nostamista, koska aikaa
myriten lisiieliike uhkaa muo-
dostua uudeksi kansaneldk-
keeksi. Ty6markkinavakuutus-
raportin kirjoittajat esittavat,
ettei yldrajaan koskettaisi. vaan
ty<imarkkinaeliikkeille annet-
taisiin suurempi rooli. Se sel-
kiyttitisi vakuutusmaksujen yh-
teyttii etuuksiin, mik[ ajan mit-
taan voimistaisi kaikkien eliike-
j iirjestelmien tasapainoa.

Raportissa todetaan, ettd useis-
sa maissa on yleisen eldketur-
van tasoa huononnettu. Jos
Ruotsissa tehdiiiin samalla ta-
valla, olisivat tycimarkkinava-
kuutukset oiva vaihtoehto kor-
vata menetykset palkansaajille.
Epiivarmuus sosiaalivakuutuk-
sen mahdollisuuksista maksaa
tulevaisuudessa riittavia elak-
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keita voi johtaa palkansaajia ja
yrityksiii etsimiirin vaihtoehtoi-
sia ratkaisuja. Tycimarkkinava-
kuutukset voivat olla yksi rat-
kaisu.

Raportissa ehdotetaan, ettA
tyrimarkkinajflrjestOt pyrkisi-
viit laajentamaan vakuutuslaje-
ja siten, ette ne kattaisivat van-
hempainloman, osa-aikatydn j a
vapaa-ajan tapaturmat.
Ty<imarkkinavakuutusten mer-
kitys sosiaaliturvassa on jo tiillii
hetkellii huomattava. Vuoden
1988 lopussa tycimarkkinava-
kuutusten rahastoissa oli 239
miljardia SEK, mikii on 70 pro-
senttia yleisen lisiieliikejiirjestel-
miin rahastojen mdiiriistii. LO-
piirin vakuutusmaksutulot ovat
tiind vuonna noin l0 miljardia
SEK.

SAIRAAN
LAPSEN HOIDOSTA
ELAKELISAA
Ruotsin hallitus ehdottaa, ettii
ne vanhemmat, jotka ovat ko-
tona hoitaneet sairasta lasta ja
siten eivdt ole voineet kartuttaa
yleistii lisiieliiketta (ATP), saisi-
vat korvauksena erityiste elake-
lisiiii. Eliikelisiin miiiirii olisi
noin I 100 SEK kuukaudessa
viihintiiiin l5 vuotta lasta hoita-
neelle.

Ehdotus koskee noin 3 000 piiii-
asiassa vaikeasti kehitysvam-
maista lasta. Eliikelisiin koko-
naiskustannukset ovat 30 40

miljoonaa kruunua vuodessa.
Hallitus ehdottaa eliikelisiin
voimaantuloaj aksi tammikuuta
1991.

AUSTRAI.IA
TYOELAKKEISTA
TARKEIN
ELAKETURVAN
LAHDE
Australian liittohallitus aikoo
toteuttaa eliikeuudistuksen, j os-
sa yritys- ja alakohtaisista tyci-
eltikejiirjestelyistii tulee tulevai-
suudessa piiiiasiallinen eliike-
turvan ldhde. Kansaneliikejiir-
jestelmS, jonka kaikki eliikkeet
ovat tuloharkintaisia, pysyte-
tiiiin tulevaisuudessakin tulo-
harkintaisena. Tuloharkintaa
aiotaan kuitenkin lieventiiii si-
ten, etta pienituloiset voisivat
saada tiiysimriiiriiisend sekii
tycieliikkeen ettii kansaneliik-
keen.

Tycieliikkeet eivit ole Austra-
liassa pakollisia, eiki katta-
vuuskaan ole vielii kovin laaja.
Viime vuonna julkistetun Aust-
ralian tilastokeskuksen tutki-
muksen mukaan tydeliikkeiden
piirissii oli kokoaikatyrit[ teke-
vistii naisista 47 prosenttia ja
miehistii 63 prosenttia. Osa-ai-
katyrita hkevillii naisilla osuus
oli l9 prosenttia ja miehillii 20
prosenttra.

ISO.BRITATIiIIA
JOUSTAVA
ETAKEIKA
Ison-Britannian hallitus on hy-
lSnnyt useilta tahoilta tehdyt
ehdotukset joustavan eldkeiiin
kdyttci6notosta. Hallituksen
mukaan eliikeiiin liukuminen
60. 1a 7 0. ikiivuosien viilillii mer-
kitsisi lisiikustannuksia ja saat-
taisi monimutkaistaa eliiketur-
van hallintoa. Yleisessd eliike-
jiirjestelmiissii naisten ellikeikii
on 60 vuotta ja miesten 65
vuotta.

ITATIA
AMMATTILIITOT
MYYVAT ELAKE-
VAKUUTUKSIA
Kolme italialaista ammattiyh-
distysten keskusliittoa, joista
yksi on liihellii kommunisteja,
toinen kristillisdemokraatteja
ja kolmas eriiitii muita puoluei-
ta, ovat perustaneet henkiva-
kuutusyhtidn (Lavore e Previ-
denza), jolla ne pyrkiv6t Italian
voimakkaasti kasvaville yksi-
tyisille eliikemarkkinoille.
Kommunistista puoluetta liihel-
ld oleva tydntekijiijiirjestd on jo
muutenkin tekemisissii eliikkei-
den kanssa. Italian sosiaaliva-
kuutuslaitoksen (INPS) ylim-
miin hallintoelimen puheenj oh-
tajuus on jiirjestcin kiisissii.
INPS puolestaan ilmoitti jokin
aika sitten haluavansa ryhtyi
markkinoimaan vapaaehtoisia
lisiieliikevakuutuksia yhdessii
henkivakuutusyhtiri INA:n ja
BNP-pankin kanssa.

KAilADA
KOKO
KANSANELAKE
TULO.
SIDONNAISEKSI
Kanadan kansaneliikej iirjestel-
miiiin kuuluvat Kanadassa asu-
vat henkilcit. Kansaneltikejiir-
jestelmii muodostuu vanhuus-
ekikkeestii, eliikelisiistii j a avio-
puolisolisiistii. Vanhuusel[ke
tehtiin tulosidonnaiseksi viime
vuonna. Eliikelisii ja aviopuoli-
solisii ovat jo ennestiiiin olleet
tulosidonnaisia etuuksia.
Vanhuuseliikkeen tuloharkin-
nan tuloraja on melko korkeal-
la. Kun eliikkeensaajan nettotu-
lot ylittiivat 50 850 cAD

(185600 FIM) vuodessa, van-
huusel6kettd vrihennetiidn l0
prosenttia (15 prosenttia vuo-
desta 1991 liihtien) jokaiselta
50 850 CAD ylittavalta dollaril-
ta tai kolmasosa ekikkeestii (ko-
ko eliike vuodesta l99l liihtien)
riippuen.siita. kumpi m;idrri on
plenempl.

Tiiysi vanhuuselike on kuluva-
na vuonna 340,01 CAD (l 240
FIM) kuukaudessa 40 asumis-
vuoden jitlkeen. El2ikkeensaa-
jalle maksetaan osaeliike, jos
hiin ei ole oikeutettu triyteen
eliikkeeseen. Osaeliike on 2,5
prosenttia tiiydestii eliikkeestri
jokaista asumisvuotta kohti.
Tulosidonnaista eliikelisiiii ja
aviopuolisolisiiii maksetaan
pienituloisille vanhuusel6kkeen
saajille.

Kanadassa on kaksi palkansaa-
jat ja yrittiijiit kattavaa lisiielii-
kej iirjestelmiiii, j otka vastaavat
suomalaista tyrieliikettii. Toi-
nen lisiieliikejiirjestelmistd kat-
taa Quebecin provinssin ja toi-
nen muun Kanadan. Lisiieliike-
jiirjestelmistii maksetaan va-
kuutusajan pituuteen ja ansioi-
hin suhteutettuja vanhuus-,
tyOk)'vyttdmyys- j a perhe-eliik-
keite.

ilEUVoST0UTTT0
ELAKETURVAN
MUUTOKSET
vuosrNA t99t-1992
Neuvostoliiton eliikkeitii
aiotaan korottaa keskimiiiirin
40 prosentilla vuoden l99l
alusta. Keskieliike on telle het-
kellii 86 SUR kuukaudessa.
Kollektiivitiloilla keskielike on
kuitenkin alempi, - vain 54
SUR kuukaudessa. Viimeiset
erot yleisen eliikej lirjestelmiin ja
kollektiivitilojen eliikejiirjestel-
miin viililtii tullaan poistamaan.

Neuvostoliitossa ryhdytiiiin
maksamaan kolmenlaisia eliik-
keitii - tydeliikkeitii, tydsuhde-
eliikkeitii ja sosiaalieliikkeitii.
Ty6eliikkeet ovat samoja kuin
nykyiset yleiset eliikkeet. Tyci-
suhde-eliikkeite tullaan maksa-
maan aloilla, joilla tycin luon-
teestajohtuen ei voida soveltaa
normaaleja seenn0ksia kuten
esimerkiksi lentiijille. Sosiaalie-
lakkeitA tullaan maksamaan
henkildille, jotka eiviit miiiirii-
tyistii syistii voi saada normaa-
leja, tydntekoon perustuvia
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elakkeita. Heitri ovat esimer-
kiksi syntymiistddn saakka tyci-
kf/yttdmAt henkil6t.
Eliikkeen miiiirii sidotaan palk-
kaan ja tyciajan pituuteen. Tdysi
eliike tulee olemaan 75 prosent-
tia elSkkeen perusteena olevas-
ta palkasta. Eldkeprosentti on
alempi, jos henkil<illii ei ole tiiy-
teen eldkkeeseen oikeuttavaa
tyossiioloaikaa. Eldkepalkassa
otetaan huomioon koko palkka
nelja kertaa maan vdhimmdis-
palkan suuruiseen palkkaan as-
ti eli 280 SUR:aan kuukaudessa
(vuonna 1989). Tiimiin jiilkeen
elzikepalkassa otetaan huomi-
oon mtdrd, joka on tietyssii
suhteessa viihimmdispalkkaan.
Kokonaisuutena eliikepalkkaan
otetaan palkan miiiiriistd riip-
puen 75 100 prosenttia. Palkas-
ta, joka ylittlii seitsemdn kertaa
vdhimmdispalkan 700 SUR
kuukaudessa (vuonna 1989)
otetaan eliikepalkkaan mukaan
75 prosenttia.
Neuvostotasavallat, autonomi-
set tasavallat, paikalliset neu-
vostot ja jopa yksittiiiset ty6pai-
kat voivat vastaisuudessa mak-
saa omista varoistaan lisiiel[k-
keita, henkil6kohtaisia eliikkei-
tli ja muita etuuksia eldkkeen-
saajilleen.

ElAkkeita aiotaan tulevaisuu-
dessa nostaa vuosittain palkko-
je., elinkustannusten nousua
vastaavasti, viihintiiiin kuiten-
kin kahdella prosentilla.
ElSketurvan rahoitusta uudis-
tetaan siten, ettri maahan perus-
tetaan yksi yhteinen elSkera-
hasto, josta hoidetaan kaikki
eliikemenot. Rahasto saa ya-
ransa tyonantajien ja yritystoi-
mintaa harjoittavien yksityis-
henkilciiden vakuutusmaksuis-
ta sekd valtiolta. Nykyisin ra-
hoitus hoidetaan liihinnii ty6-
paikkakohtaisesti.

Eliiketurvan uudistus on varsin
mittava. Siita johtuen hallitus
esittaa, ettii uudistus tulisi voi-
maan asteittain vuosina l99l ja
1992.

PORTUGATI
OSITTAINEN
RAHASTOINTI
YLEISEEN ELAKE.
VAKUUTUKSEEN
Portugalin yleista elakej erjestel-
maA varten on perustettu rahas-

to, jonka puitteissa eldketurvan
rahoitus muutetaan jakojiirjes-
telmdstd osittain rahastoivaksi
jiirjestelmiiksi. Jakojiirjestel-
mdn ei katsota endd toimivan
riittaviin hyvin mm. viiestdn
ikdrakenteen vanhenemisen
vuoksi.
Alkuvaiheessa rahasto saa va-
roja avustuksena valtiolta. Ra-
hasto sijoittaa varansa yleisille
markkinoille.

SAKSAN
TIITTOTASAUATTA
ELAKEUUDISTUS
HYVAKSYTTY
LIITTOPAIVILA
Liittotasavallan eduskunta
liittopiiiviit - on hyviiksynyt
eliikeuudistuksen, jonka usko-
taan takaavan eliiketurvan pitd-
vyyden pitkiille ensi vuositrr-
hannelle.

Uudistuksen tiirkeimpiin koh-
tiin kuuluu eliikeiiin muutos si-
ten, ettei taytta elekettii voi
en65 saada ennen 65 vuoden
eliikeikiiti. Jokaiselle vakuute-
tulle annetaan kuitenkin oikeus
jiiidii eliikkeelLe 62 vuoden iiis-
sa, mutta tiilkiin eliikkeen m65-
rii alenee 3,6 prosenttia vuodes-
sa 65 vuoden iiissii maksetta-
vaan eliikkeeseen niihden. Ny-
kyisin mies voi jiiiidii tiiydelle
eliikkeelle 63 vuoden iiissii 35
vakuutusvuoden jiilkeen ja nai-
nen 60 vuoden i6ssd oltuaan
ty0ssa l0 vuotta viimeisistii 20
vuodesta. Eliikeiiin muutos to-
teutetaan asteittain miesten
osalta vuoteen 2006 mennessd
ja naisten osalta vuoteen 2012
mennessd.

Uutena eliikemuotona otetaan
kiiyttcidn osaeliike vuoden 1992
alusta. Osaeliikettii tullaan
maksamaan 62 vuoden iiistd
liihtien yhden kolmanneksen,
puolen tai kahden kolmannek-
sen suuruisena tiiydestii eliik-
keestd.

Nykyisen lain mukaan tyriky-
vyttcimyyseliikkeessd lasketaan
tulevaa palvelusaikaa vain 55
vuoden ikiiiin asti. Ikiiraja nos-
tetaan 60 vuoteen, mutta siten,
etta 55. ja 60. ikiivuosien viililtii
otetaan tulevaa aikaa varten
huomioon vain kolmasosa ansi-
oista.

OEGD EI{I{USTAA:
TYOIKAISTEN JA
ELAKELAISTEN
MAARIEN SUHDE
HUONONEE
Taloudellisen yhteistyon ja ke-
hityksen jiirjestdn (OECD) te-
kemiin ennusteen mukaan tule-
vaisuudessa yha harvemmat
tydssii olevat joutuvat eliittii-
miiiin yhii suuremmaksi paisu-
van vanhuuseliikel2iisten jou-
koi^r. Ennuste pohjautuu nirkiri-
sen vdestritrendin jatkumiseen
tulevaisuudessa.
Alla on OECD:n ennuste ty6-
ikiiisen viiest6n (15-64 -vuoti-
aat) miiiiriistii kutakin 65 vuotta
tiiyttiinyttii kohti vuosina I 990,
2010 ja 2030 yhteensii 22
OECD:n jiisenmaassa. Maat

on luetteloitu vuoden 2030 mu-
kaiseen jiirjestykseen.

OECD:n ennusteen mukaan
Suomessa on vuonna 2030 vain
2,5 tyoikeista ( I 5-64-vuotiasta)
jokaista 65 vuotta t?iyttiinyttii
kohti. Vielii nykyisin Suomessa
on 5,2 tydikiiistii jokaista 65
vuotta tayttanytte kohti, Par-
haiten niiyttiiii selviytyviin Ir-
lanti, jossa ennustetaan vielli
vuonna 2030 olevan 4,4 tyo-
ikiiistii jokaista vanhuuseliike-
liiistii kohti eli enemmiin kuin
esimerkiksi Ruotsissa ensi
vuonna.

Tydikiiisten mzilri 65 vuotta tlyttdneisiin verrattuna 22 OE( D-
maassa vuosina 1990, 2010 ja 2030.

]CUKO
IANHUNEN, r,rz

Eliiketurvakeskuksen
tutkimusosaston

eriryisturkija

2010 2030

2,1
2,3
2,5
2,6
2,6
)1
2,7
a1
2,8
2,8
2,9

3,0
3,0
3,1
3,2
3,2
3,2
3,2
3,3
3,4
3,5

4,4

Saksan liittotasav
Suomi
Itiivalta
Alankomaat

Espanja
Kreikka
Uusi-Seelanti
Australia

Sveitsi

Italia

J

Kanada
burg

5.2
4,6
514
6,0

5,5
6,2
6,0
5,6

5,4

,7

4,7
4,0
6,2
5,4
4,4
5,2

4,7
4,4
4,8
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3,2
3,3
4,0
3,7
4,5
4,7
3,6
4,1
4,1
3,7
3,9

4,2
4,5
3,4
5,3
4,5
4,4
3,9
5,7
514
4,7
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ENGLISH SUMMARY
The comprehensive economic
and incomes policy agreement
concluded in Finland also
influences social security. This
is seen for example in
increased support for adult
education and in the
development of rehabilitation.
The period of financial
support for parents after
childbirth will also be
extended; fathers will
furthermore be entitled to a
six-day paternity leave. The
determination of pensionable
income under the Employees'
Pensions Act becomes even
more favourable in cases
where the person has, without
pay, taken time off from work
because of childcare.

Unemployment compensation
will be improved.
Unemployment benefits will
be paid without maximum
time limits to unemployed
people who are at least 55
years old. Before this reform,
it might have occurred that
a person's entitlement to
unemployment benefits ceased
before he had become
qualified for unemployment
pension. The government is
also planning to alleviate the
tax burden on people with low
lncome.

The committee proposes the
introduction of sabbatical
leave in this country.
Sabbatical leave means time
off from work for a period of
at least a few months, either
once or at certain intervals
during the work career.
According to the committee.
patterns allowing individual
choice are gaining increased
popularity.
The chairman of the
commission points out that
the rush for early retirement
will severely affect the
recruitment in the years ahead.
It would therefore be
necessary to maintain people's
ability to work and through
sabbatical leave ease their
long-term work load.
Sabbatical leave facilitates the
training of elderly employees.
And it also allows an
employee to stay at home on a

temporary basis to attend to a
sick family member. Such
leave would also improve the
mobility of the work force.

One way to realize sabbatical
leave would be to use in
advance some of the old-age
pension one is entitled to. In
the committee's view this
choice should be open to
employees of 40 to 54 years of
age with at least l0 working
years behind them. They
would be entitled to a certain
share of an amount based on
their regular wages or salaries.
One figure suggested is 30 per
cent, which would mean half
of the full pension.

The benefits for rehabilitation
time are being improved, and
rehabilitation in general
developed. Those enjoying
rehabilitation under the
Employment Pension Scheme
would, according to one
proposal, be paid
rehabilitation benefits to the
value of 80 per cent of the
recipient's wages or salary.
Some Employment Pension
Institutions have launched
experiments on early
rehabilitation. These
experiments have become
necessary, for example,
because of adaptation
problems among the work
force due to profound change
in working life, because of the
increased popularity of early
retirement, and because of
work-force shortages in an
increasing number of fields
and regions.

In practice, early rehabilitation
occurs mostly at workplaces.
The main responsibility for
carrying it out lies with
employers. The employers
consult, however, the
Insurance Rehabilitation
Agency and the pension
institutions as much as is
necessary. Priority is given to
influencing the person's
presentjob and work
environment. The arsenal of
possible measures here
includes modification and
reorganization of work
processes, enhancement of
work environments,
improvement of interpersonal

relations, and various
arrangements concerning
working hours and holiday
substitutes. Second on the list
is finding a new job with the
same employer. Failing that,
the person in question is given
guidance and assistance in
finding a new job with another
organization.
The average Finnish
entrepreneur first comes
within the sphere of the Self-
Employed Persons' Pensions
Act at the age of 34 years. A
pension insurance under the
Farmers'Pensions Act is first
taken on the average when
slightly under 30. During the
past l0 years, the number of
those who take insurances for
the first time under the Self-
Employed Persons' pensions
Act has grown every year. The
number of those, on the
contrary, who come within the
sphere of the Farmers'
Pensions Act has remained
approximately unchanged,
with the exception of the past
few years which have shown a
falling trend.
The number of persons under
the public-sector employment
pensions acts has during the
past l0 years increased by as
much as 30 per cent. The
growth has been biggest in the
municipal sector. This is
explained in part by the
extension of social and health-
care services, in part by the
reorganization of
responsibilities between the
municipalities and the state.
The responsibilities of the
municipal sector have
increased sharply, while the
state sector has been curbing
the pace at which new
vacancies are opened.
The small growth in the
private sector is to a great
exent explained by change in
the vocational distribution
within the sector itself. The
restructuring in farming shows
itself in the smaller numbers
falling under the Farmers'
Pensions Act. Reductions, out-
flagging. and automation in
the merchant fleet are seen in
the reduced numbers of those
under the Seamen's Pensions

Act. These phenomena are
also reflected in decreased
demand for labour in the
fields covered by the
Temporary Employees'
Pensions Act. especially in
farming, but also in the docks
and in forestry.

On social security
agreements
Mutual social security
agreements with Luxembourg
and Greece, which have passed
through our Parliament, are
not yet in force since they have
not yet been considered by the
parliaments of those two
countries. The opening of the
negotiations planned with the
Netherlands and Australia was
postponed until this year.

An equivalent agreement with
the Soviet Union was signed
last year, but owing to the vast
number of legislative
proposals submitted for
consideration to the Soviet
parliament, it might however
take some time before the
agreement can enter into force.
l.iegotiations with the United
States continue in the spring.

The most important new
development however is that
Finland will possibly join the
countries that apply the EEC
Council regulation (number
I408 7l) on social security.
The target is that the matter
be settled by the beginning of
1993. Negotiations with
Portugal on a social security
agreement and on the
arrangements for its execution
were concluded early this year.
On the agenda for this year
are yet negotiations for
modifying the agreement with
Britain and for drafting a new
one with Belgium and,
possibly, with the Netherlands.
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