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KOKO
PERHEE}I

ETAKE
Hallitus antoi lokakuun alussa
eduskunnalle esityksen perhe-
eliikkeiden uudistamiseksi. 60-
luvulta periytyva perherliike-
siiAnndstd uudistettaisiin sekii
ty6eldketurvan ettii vdhimmiils-
turvan osalta.
Uudistusta on valmisteltu pit-
kiiiin ja perusteellisesti. Tiede-
tiiiin, ettd nykyinen perhe+I5-
keturva ei vastaa ajan vaati-
muksia. Yksimielisyytta muu-
tosten sisiillcistii ei ole kuiten-
kaan ldytynyt.
Asiassa hiertiiii p2iiiasiassa se,
ettii uusi leskeneliike on eriiissii
tilanteissa maariilteen nykyistii
pienempi. Ja niiinhiin uudistuk-
sia usein verrataan. Niikdkul-
mana on, antaako esitetty muu-
tos enemmin vai viihemmiin
kuin ennen.

***
Kun perhe+liikeuudistusta ar-
vioidaan sosiaalipolitiikan kan-
nalta, tulisi p[iiasian olla, kuin-
ka hyvin uudet siiiinn6kset hoi-
tavat perhe<liiketurvan.
Uudistus ei muuta perhe-eliik-
keiden tehteviie. Nykyisistii
perhediikkeistd todettiin 60-lu-
vulla, ett6 "tarkoituksena on
korvata sitii tulon menetystA,
joka perheelle aiheutuu edun-
jattajen kuolemasta". TEti var-
ten on tarkoitettu mycis uudet
siiAnntikset.
Sit5 vastoin uusilla sii?innOksil-
le perhe+ldketurva pyritiiiin
kohdentamaan nykyistii osu-
vammin. lrskien osalta ei eniiii
toimi 60-luvun menettely, etta
leskeneliikkeen tarve miiiirtiytyi
sukupuolen mukaan. Yksistiiiin
tasa-arvoperiaatteen kannalta
muutos on viilttlmiitiin. Nais-
ten tyOvoimaosuus on mytis no-
peasti kohonnut miesten tasol-

le. Niikymiit tulevaisuudesta
osoittavat, etta erot naisten ja
miesten tycivoimaosuudessa ja
palkkauksessa viihenevdt, ellei-
viit poistu kokonaankin.
Erityisesti eliikeliiisissii on luon-
nollisesti paljon aviopuolisoita,
joista vaimo oli tydikiiisenii ko-
tona ja mies tydssii muualla.
Mycis tutkimukset osoittavat,
ettii leskeneliikkeen tarvetta on
edelleenkin valtaosalla naisles-
kistii. Kuitenkin jo nyt on todet-
tavissa, ettii kaikilla naisilla ei
nykyisinkiiiin eniti ole tarvetta
leskenelIkkeeseen, kun tavoit-
teena on ennen aviopuolison
kuolemaa vallinneen kulutusta-
son siiilyttliminen. Miesleskistii
on leskeneliikkeen tarpeessa
toistaiseksi naisia pienempi
osuus. Muilla miesleskillii oma
vanhuus- tai muu eliike jo yksi-
ndin antaa viihintiiAn entisen
kulutustason.
Kuluneet 20 vuotta ovat tuo-
neet mukanaan aikaisempaa
useammin mahdollisuuden, et-
tii vainajalta voi jiiAdii useita
lesken asemassa olevia henki-
liiitii. Mytis vainajan entisellii
puolisolla on esityksen mukaan
oikeus leskeneliikkeeseen, jos
hiin sai elatusapua vainajalta.
lrskeneliikettii saava voi avioi-
tua uudelleen 50 vuotta taltet-
tyaian, ja leskeneliike siite huo-
limatta esityksen mukaan jat-
kuu.
Nykyiseen verrattuna esitys an-
taa perhe+liketurvan olennai-
sesti monipuolisemmissa les-
keytymistilanteissa. Kun les-
keneliikkeen saaminen ja miiiirii
perustuu lesken tosiasialliseen
taloudelliseen riippuluuteen
vainajasta, esitys tekee mahdol-
liseksi sen, ettii uusi perhe-eliike
mukautuu myOs tulevaan yh-
t.lrlunnnlliseen kehitykseen.

Lapsiperheiden tilannetta uu-
det siiiinnrikset parantavat
muutoinkin kuin antamalla les-
keneliikkeen myris lasta huolta-
valle miesleskelle. Mm. yksilap-
sisen leskiperheen eliike kohoia
nykyisestii. MyOs lasten eliike-
osuus perhe+liikkeestii muut-
tuu. Erilaisissa perheissii asuvat
orvot on pyritty saamaan kes-
keniiiin tasavertaiseen ase-
maan.

*{<*

Tyrieliiketurva ei ole yksistiiiin
sosiaalipolitiikkaa, vaan mycis
tydmarkkinoiden tulopolitiik-
kaa ja ttillciin perimmiiltiiiin
palkkapolitiikkaa. JlilkimmZii-
sestii niikdkulmasta tarkastelta-
essa voisi periaatteessa aj atella,
ettd esimerkiksi valtion eliikela-
kien piirissti olevat saisivat osan
palkastaan nykyiseen tapaan
ylisuuren leskeneliikkeen muo-
dossa. Tiimii menettely luon-
nollisesti edellyttiia, etta muut
sektorit eiviit joudu maksajan
osaan.
Ongelma synt)ry siitii, ettii sek-
toreille, joilla nyt on perherlii-
keturvassa aukkopaikkoja ja
muuta uudistamisen tarvetta, ei
ole jiirkeviiii kopioida vanhaa
mallia, parempiakin keinoja
kun on ltiytynyt. Suorastaan
ristiriidaksi tilanne muodostuu
sen vuoksi, ettii sekii julkisella
ettii yksityisell[ sektorilla ty0n-
si tehneillii tytieleke muodos-
tuu el2ikeosien summasta. Osan
poisjiittdminen johtaisi riittii-
mett0miien eliiketurvaan.
Hallituksen esittdmili ratkaisua
on hiottu yli kuuden vuoden
ajan. Tiinii aikana on tapahtu-
nut myds olennaista liihenty-
mistii. Vaikka virkamies- ja toi-
mihenkildjarjesttit t6tii kirjoi-

tettaessa vielii vastustavat esi-
tyste, on esitys koko vlest<in
kannalta valttemetdn.
Lisiiksi on huomattava, ettd
Suomen perhe-el:ikeratkaisu
on esimerkiksi leskeneliikkeen
osalta paljon my<inteisempi
kuin vastaava Ruotsissa toteu-
tettu muutos, joka tulee voi-
maan ensi vuoden alussa.
Teknisesti leskeneliikkeet koh-
distetaan uuden eliikesovituk-
sen alulla kiiytinncissii toimi-
valla tavalla ja ilman tarvehar-
kintaa niihin leskiin, joiden ku-
lutusmahdollisuuksia edunjiit-
tiijiin kuolema huonontaisi.

{. ,( {<

Kotoinen ratkaisumme on tar-
kemmin analysoitaessa hyvin
positiivinen. Perherliiketurvan
tehostumisen ohella se antaa
edelleenkin kest5viin pohjan
eliiketurvan kehittelylle. Kehit-
tiimisen tarve ei suinkaan pois-
tu uusien perherliikesiiiinnds-
ten mydtii.
Uusi perhe-eliike on koko per-
heen eliike. Se on sekd naisten
ettii miesten eliike ja myris orpo-
jen eliike. Toivottavasti edus-
kunta on jo hyviiksynyt halli-
tuksen esityksen temen kirjoi-
tuksen tullessa julkisuuteen.

Markku Htinninen
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T?inii syksynii tiedotusvdlineet
tuovat viiden wosikymmenen
takaiset tapahtumat niikyville
ja kuuluville monin dokumen-
tein ja muistelmin. Viihemmis-
tdnii ovat jo ne, jotka voivat
puhua omista aikuisen tai nuo-
ren sotakokemuksistaan, mutta
koko nykyisen keski-ikiiisen vii-
esttin kasvuwosiin kiiydyt so-
dat loivat vahvan tunnelma-
taustansa.

Sod.an syntye tarkastellaan
avoimemmin ja monipuolisem-
min kuin kymmenen vuotta sit-
ten. Ajankohta ja avoimuus
ovat toisia kuin nelikymmen-
vuotismuiston aikaan. Pohja-
toive on kuitenkin sama: 'Ei
koskaan eniiii!'
Talvi- ja j atkosota vaativat Suo-
melta liihes 90 000 kaatunuttaja
kadonnuttaja yli 200000 haa-
voittunutta, joista lZihes 60 000jiil invalideiksi. Siviiliuhrit ja
mycihemmin haavoihinsa kuol-
leet mukaan lukien ihmishen-
kien menetys oli sadan tuhan-
nen tienoilla. Yli viidennes kan-
sasta oli tavalla tai toisella tdis-
sii sotatoimialueella. Sodan jiil-
keen oli suuri osa miesviiestdii
ja melkoinen joukko naisia luet-
tava sotaveteraaneihin. Heille
kaikille sota on merkinnyt jEri-
sytteviie kokemusta, joka ei
milloinkaan tiydellisesti jiit6
mieltd rauhaan.

Veteraanit alkoivat saada so-
siaalivakuutukseen liittyviii hy-
vitystii varsin myOhiiiin. Ensim-
miiiset rintamasotilaseliikkeetja rintamasotilaslisat kansan-
eltkkeisiin maksettiin vasta
vuonna 1971. funtamasotilas-
eliikkeen edellytyksend olivat
55 vuoden ikii, tulojen viihiii-
syysja alentunut tydkyky. Suu-
rimmillaan rintamasotilaseliik-
keen saajien miiiiri oli wonna
!?72: i"l:i* -':-,,9ri -,?2-0-1.1v uulrrra r 7oo silztJra t u Ell@
6 106. Enin osa rintamasotilais-
ta on siirtynyt tailta ekikkeelta

vanhuuseliikkeelle. Rintamaso-
tilaslisiin saajien miiArii on koko
ajan kasvanut - saantiehdotkin
ovat lainmuutosten mukana
jonkin verran viiljentyneet - ja
lisiin saajia oli viime vuonna
266542.
Rintamaveteraanien varhais-
eliikelaki tuli voimaan vasta
vuoden 1982 puoliviilistii, yli 36
luoden kuluttua Lapin sodan
sotilaiden kotiuttamisesta. Kah-
deksaa nuorinta veteraani-ikd-
luokkaa, joille laki suunnattiin,
oli alun toistasataa tuhatta hen-
kilde, mutta lakiin sisiiltyvien
rajoitusten vuoksi vain osa vete-
raaneista tuli sen pffin. Aluksi
edellytettiin vakavaa sotavam-
maa tai vaihtoehtoisesti lievem-
piiii sotavammaa ja tydkyvyn
mydhempii.ii heikentymistii tai
vaihtoehtoisesti kahden vuoden
rintamapalvelusta, sotavan-
keutta ja ty<ikyvyn heikenty-
mistii tai vaihtoehtoisesti kah-
den vuoden rintamapalvelusta,
63 vuoden i165, rasittavaa ty6taja tytikyvyn heikentymistii tai
vaihtoehtoisesti kahden vuoden
rintamapalvelusta, 58 vuoden
ikiie, pitkiiaikaista rasittavaa
tydta ja tytikyvyn heikentymis-
tii... Saantiehdot lievenivlt aste
asteelta, naiset tulivat lain piirin
vuoden 1983 puoliviilissii, ja
keytiinndsse myris'rasittavan
tydn" vaatimukset lieveniv5t.
Lain voimassaollessa oikeut-
taan veteraanieliikkeeseen on
kayttiinyt yli 15000 veteraania.
Hyvin huomattava osa veteraa-
neista on tiini aikana ollut jo
muulla eliikkeell[ - liihinnii tyti-
kyvyttrimyyseliikkeellii - tai
siirtynyt sellaiselle. Voimassa-
olevien rintamaveteraanien var-
haiseltikkeiden m6iiri oli suu-
rimmillaan vuonna 1986, jol-
loin se oli 8 2100. T?iniivuonna se
on noin 3 500, ja lukumiiiirt
pienenee nopeasti veteraanien
-::)--.--, -----:--:--- -.--L----^JUr IyEDDA YqllllilDgll Y4luluuD-
eliikkeen piiriin. Tytieliikejiir-
jestelmiin niik6kulmasta rinta-

maveteraanien varhaiselEke al-
kaa olla hoidettu urakka.
Veteraaneja on kaikkiaan elos-
sa liihes 300 000, niilstii sotain-
valideja 42000. Heidtin keski-
ik6nsS on 7l vuotta. Veteraa-
nien kuntoutukseen, joka siiiin-
ntillisenii kiynnistyi tiiiillii kym-
menkunta vuotta sitten, kiiyte-
tiien tana Yuonna ll2 miljoo-
naa markkaa, ja kuntoutuksen
piirissS on tiint vuonna 19500
veteraania. Sotainvalideille tar-
jotaan neljiin viikon kuntoutus-
ta wosittain, muille veteraa-
neille kahden - kolmen viikon
kuntoutusta kaikkiaan kerran
pari kullekin. Nyt isiinmaa toi-
voo siis tavoittavansa jokaisen
rintamamiehens6 ja -naisensa
henkildkohtaisesti, kuntoutus-
keskuksessa.

Sodan jilkeen elettiin sodan
muistojen suhteen pitkiien ma-
talan prohilin kautta. Asevel-
volliset ja kaaderi kulkivat pit-
kii.iin koristeettomissa harmais-
sa, lippuja liehuttamatta ja kun-
nianimii keyttematte. Sen ym-
miirtiiii; niin oli kaikissa sodan
hiivinneissd maissa. Mutta
enempiiii menneiden virheiden
kuin kiistiimiittdmien ansioi-
denkaan peittely ei ikuisesti kiiy
piiinsii. Sodan ajan erehdyksis-
tli ja oikeista ratkaisuista riittiie
aihetta historiantutkimukselle.
Sodan jiilkeisiii erehdyksiii teh-
tiin muun muassa pika-asutus-
toiminnassa, joka tuotti elinkel-
vottomia pientiloja, mutta rin-
tamamiestonttipolitiikalla, ko-
dinperustamislainoilla ja lapsi-
lisillii hoidettiin rintamamiesten
asioita myris oikeansuuntaises-
tii. Pahimpia pys6htyneisyyden
ajan heijastuksia on ollut se,
ettii erityistoimiin sodassa rasit-
tuneiden, tytikyvyltiiiin heiken-
tyvien eliiketurvan kohentami-
sessa ryhdyttiin niin myOhiiin.
Monet tuhannet olivat silloin jo
-xN+r'.... L^.:-:iairin 

-.'lraanP@rruwr ^vrrl,.lsJsu ursrrEr.'
liihelle rintamalla kaatuneita
tovereitaan.
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Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen perhe-
eliikeuudistuksesta. Tarkoitus on, etti uudistus tulee
voimaan 1.7.1990. Seuraava artikkeli perustuu halli-
tuksen eduskunnalle antamaan esitykseen. Iiitii kirjoi-
tettaessa esitys on eduskunnan kiisitekivinii.
Perhe-eliikeuudistus koskee vain niitii perheit[, joissa
kuolemantapaus on sattunut uuden lain voimassa
ollessa eli 1.7.1990 tai sen jiilkeen. Jo mytinnettyjii ja
maksussa olevia perhe-elfikkeitii laki ei siis jlljempiinl
mainittua poikkeusta Iukuunottamatta koske.
Uudistus koskee sekl tyti- ja virkasuhde-elikkeiti ettl
kansaneliikejfi estelmiin perhe-elflkkeitI.
Uudistuksen keskeiset tavoitteet ovat

- saattaa lesket edunsaajina tasavertaiseen ase-
marn sukupuolesta riippumatta;

- kohdistaa lesken eliike nykyistii tismiillisemmin
niihin leskiin, joiden toimeentuloa puolison kuo-
lema huonontaisi ilman perhe-ellkettl;

- parantaa lapsiperheiden perhe-elikettl ja erityi-
sesti lasten perhe-ellkkeitii.
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Uudistuksessa on lesken ja lap-
sen perhe-eliikkeet eriytetty toi-
sistaan. Lapsen perherliikettii
kutsutaan lapsenelEkkeeksi ja
lesken perhe-eliikettii lesken-
eliikkeeksi.

OIKETJS
PI]RHE-ELAX T NTSTTN

Lapset
Uudistuksen jtilkeen lapseneld-
kettii maksetaan sekd ty<ieliike-
puolelta ettii kansanelei<ejerjes
telmiistii l8 vuoden ikiiiin asti.
Lapset ovat oikeutettuja lap-
seneltikkeeseen nykyiseen ta-
paan sekii iiitinsii ettii isiinsii
jiilkeen. Lapsella on oikeus lap-
seneliikkeeseen myds iiitipuo-
lensa tai islpuolensa jiilkeen,
jos lapsi on kuolemantapauk-
sen sattuessa asunut tiimiin
kanssa samassa taloudessa.
Lapseneliikettii ei voi kuiten-
kaan saada useamman kuin
kahden vanhemman jiilkeen.

Oikeus lapseneliikkeeseen on
seka tydelakejarjestelmiiste etta
kansaneliikejiirjestelmiistii alle
l8-vuotiaalla
- vainajan lapsella
- vainajan ottolapsella
- lesken (miehen tai naisen)

lapsella, joka asui vainaj an j a
lesken kanssa samassa talou-
dessa.

Omaan lapseen rinnastetaan
vainajan tunnustama lapsi sekii
auJapsi, jolle vainaja oli velvol-
linen suorittamaan elatusapua.

Kansaneliikejitujestelmen lap-
seneliikkeeseen on harkinnan
mukaan oikeus my6s muulla
sellaisella lapsella (kasvattilap-
sella),joka asui vainajan kanssa
samassa taloudessa ja jonka
elatuksesta vainaja vastasi. Jos
tiillainen lapsi siirtyy omien
vanhempiensa huoltoon, lap-
seneliike lakkaa. Tiillaisella lap-
sella ei ole oikeutta ty<ieliikejiir-
jestelmen lapseneliikkeeseen.

Kansaneliikejiirjestelmiin lap-
seneliikkeeseen on oikeus my0s
piiiitoimisesti opiskelevalla tai
ammatillisessa koulutuksessa
olevalla l8-20-vuotiaalla lap-
sella, jos lapsi ei opiskelun
luoksi voi ansaita elatustaan.
Tytieliikejiirjestelmtin lapsen-

elike ptiiittyy aina 18 vuoden
iiin tiiyttiimisen j iilkeen.

U udistuksen jiilkeen tiiysorvol-
la lapsella on oikeus lapseneliik-
keeseen molempien vanhem-
piensa jiilkeen myds kansaneld-
kejiirjestelmiistii.
Lesket
Uudistuksen toteuduttua mies
ja nainen saavat leskenelikkeen
samojen perusteiden mukaan.
lrskeneliikkeen saamisen ylei-
senii edellytyksenii on, kuten
nytkin, ette puolisoiden avioliit-
to oli solmittu ennen kuolleen
puolison 65 vuoden ikii?i.

lrskeneliike on pyritty aikai-
sempaa selvemmin kohdenta-
maan niille leskille, jotka puoli-
son kuollessa ovat leskeneliik-
keen tarpeessa. Sen luoksi lap-
siperheen leski saa iiisteen riip-
pumatta oikeuden leskeneliik-
keeseen. Jos perheen lapset
ovat alaikiilsie, tyoelekejerjes-
telmdn leskeneld.ke maksetaan
viihentlmiittli sitii lesken omilla
tuloilla.
Toisaalta leskeneliikettii ei kat-
sota aiheelliseksi maksaa nuo-
rille leskille eikli aivan lyhytai-
kaisen avioliiton perusteella, jos
leskelld ei ole alaikiilsiii lapsia
huollettavanaan. Lapsettoman
lesken perhe+liikkeen m66riiii
laskettaessa otetaan tyii,eliike-
jiirjestelmiissii huomio-on aina
myds lesken omat tyit€lAkkeet.

kskellii on oikeus leskeneliik-
keeseen seke tydeleke- ettii kan-
s aneliikej 6rj estelmiiste

- jos leskelliija vainajalla on tai
on ollut yhteinen lapsi,

- ja muilla leskillii, jos avioliit-
to on solmittu ennen lesken
50 vuoden ikiia ja avioliitto
on jatkunut vdhintiiiin 5
vuotta ja tiimin lisiiksi

- joko leski on kuolinhet-
kellii viihintiiSn 5Gwotias

- tsi leski on ty0kyvytiin
siten, ettii hiin sai kansan-
elEkelain mukaista ty0ky-
vyttiimyysel:ikette.

Kansaneliikejiirjestelmiistii les-
kellii ei ole oikeutta leskeneliik-
keeseen, jos hin itse saa kan-
saneliikejirjestelm6n ty6kyvyt-
tomyys- tai ty<ittdmyyselaketta,
varhennettua vanhuusel6kett6

taikka rintamasotilaselekette.
Tiillaiselle leskelle maksetaan
kuitenkin alkuelekettii se mdii-
rii, jonka alkuelike on lesken
omaa eliikettii suurempi.
EdellS mainitun 50 vuoden vd-
himmiiisiiin asemesta on ennen
1.7.1950 syntyneile leskillii ny-
kyisen lain mukainen 40 vuo-
den viihimmiiisikii.
Uudistuksen jtilkeen lesken ja
vainajan yhteisen lapsen ikii
kuolinhetkellii ei siis lainkaan
vaikuta leskeneliikeoikeuteen.

Myds vainajan entisellii puoli-
solla on oikeus leskeneliikkee-
seen, jos vainaja on kuolinhet-
kellii velvollinen maksamaan
hiinelle elatusapua. Entistii
puolisoa koskevat samat les-
keneliikkeen saamisen edelly-
tykset kuin leskeiikin. Entisen
puolison el[ke on tietty osa
leskenel6kkeestii, kuitenkin
enintiiiin puolet leskeneliikkees-
te.

Sitii, jonka jiilkeen lapsella tai
leskellii on oikeus perhe+liik-
keeseen, kutsutaan edunjiittii-
jiiksi.

PERHE-EI-AKKEEN
N,I AAR A

Kansaneliik ejiirj estelml
Kansaneliikejiirjestelmiin lap-
seneliikkeitii korotetaan tiiysi-
miiiiriiisinii yli kaksinkertaisiksi
nykyisestii. Lapseneliike muo-
dostuu uudistuksen jiilkeen pe-
rusmiiiiriistii ja sen lisiiksi mak-
settavasta tAydennysmiiAriista.

PerusmiiAriiAn eiviit vaikuta
lapsen muut eliikkeet. T?iyden-
nysmiieriie sen sijaan viihentE-
Yet muut lapseneliikkeet 50-
prosenttisesti, jos ne ylittiiviit
2 380 markkaa vuodessa.

Kansaneliikejirjestelmiin tiiysi
leskeneliike s6.ilyy muuttumat-
tomana. lrskelli on oikeus al-
kueliikkeeseen kuuden kuukau-
den ajan ja tiimtn jtilkeen mah-
dollisesti j atkoelikkeeseen.
Alkueliikkeeseen kuuluu pohja-
osa, lisiiosa ja asumistuki. Sa-
ma koskee j atkoeliiketta,
- kun leskellii on alle lS-vuo-

tias yhteinen lapsi edunjiittii-
jiin kanssa

4



tai

- kun lesken kanssa samassa
taloudessa asuu alle l8-vuo-
tias lesken tai edunjatttijiin
lapsi, joka asui heidiin kans-
saan jo edunjattiijan kuol-
lessa.

Muissa tapauksissa lesken jat-
koeliikkeeseen kuuluu lisiiosa j a
asumistuki, mutta ei pohjaosaa.
Lisiiosan m66riiiin vaikuttavat
lesken vuositulot. Kun perhe-
eliikkeet muuttuvat veronalai-
siksi tuloiksi, otetaan lesken
vuosituloa miiiiriittiiessti huo-
mioon lesken tydtuloista 60
prosenttia.

T y tieliikej iirj mt elmii
Tydeliikepuolen perherliike
lasketaan edelleen edunj tittiijiin
tyoelakkeen perusteella. Uudis-
tus muuttaa tydeliikejerjestel-
miin leskeneliikkeen ja lapsen-
eliikkeiden keskiniiistii suhdet-
ta, mutta perhe<liikkeen yh-
teismiiiirl ei milloinkaan voi
ylittaa edunjtittiijiin ty6elek-
keen mdiiriiii. Alla oleva asetel-
ma osoittaa, mik6 on lesken-
eliikkeen ja lapseneliikkeiden
miiiirii edunjnttiij?in eliikkeestd
laskettuna, jos yhteensovitus ei
vaikuta perhe+liikkeeseen. Jos
perhe-eliikkeiden yhteensovitus
viihentiiii perhe<liikett[, jae-
taan yhteensovitettu perhe-elii-
ke taulukosta saatavien suhde-
lukujen mukaisesti.
kskeneliike ja lapseneliikkei-
den yhteismtiiird on asetelman
mukainen silloinkin, kun el6k-
keensaajina on vain leski tai
vain lapsia. Lasten osuuteen ei
siis vaikuta se, onko edunsaaja-
na myds leski vai ei. lrsken
osuus sen sijaan on sita pienem-

Lasten lukumiiiirii 0 I

Esityksen mukaan maksetaan
erikseen lapseneliikkeiti ja les-
keneliikkeitii. Niiin on haluttu
osoittaa, ettii eri talouksissa -
esimerkiksi avioeron luoksi -
asuvilla lapsilla on keskeniiiin
tasavertainen asema edunjette-
j iin j iilkeen. Lapseneliikkeet jae-
taan tasan lasten kesken.

Tiiysorpojen eliikettii korote-
taan 2ll2:lla edellyttiien, ettd
perhercliikkeen yhteismiidrii ei
ylitii edunjiittiijiin eliikettii. Ko-
rotus voi tulla, jos perhereliik-
keen saajina on vain lapsia tai
leski ja lapsi. Korotus jaetaan
tdysorpojen kesken tasan.

Sekii leski ettii jokainen lapsi
saavat verotuksessa nykyisen
suuruisen eliiketuloviihennyk-
sen.

Lesken uusi
avioliitto
Lesket ovat arvostelleet sitA, et-
tii nykyisin leskeneliike lakkaa
uudelleen avioitumisen j ohdos-
ta. Uudistuksen seuraulisena 50
vuotta teyttenyt leski voi men-
nii uuteen avioliittoon, eikii se
vaikuta mitenkiiiin hdnen saa-
maansa leskeneliikkeeseen. H6-
nelle ei kuitenkaan synny oi-
keutta uuteen leskeneliikkee-
seen uuden puolison jiilkeen,
koska hiin edelleen saa lesken-
eldkettii entisen puolisonsa jiil-
keen. Tdmli siiiinncis koskee
mycis sellaisia leskiii, jotka jo
saavat perherliikettii uuden
lain tullessa voimaan, jos he
avioituvat lain voimaantulon
jiilkeen. Tiimii voimaantulo-
sdiinn6s on poikkeus siita ylei-
sestii periaatteesta, ettii uudis-
tusta ei sovelleta jo maksussa
oleviin perhe+liikkeisiin.

lakkaa. kskelle maksetaan
kolmen (nykyisin kahden) vuo-
den ajalta leskeneliike kertasuo-
rituksena. Jos uusi avioliitto
kuitenkin purkautuu viiden
vuoden kuluessa, leski saa ta-
kaisin entisen oikeutensa les-
keneliikkeeseen, ellei hEnelle ole
tiimiin uuden avioliiton perus-
teella syntynyt oikeutta lesken-
eliikkeeseen. Avioliiton solmi-
misen woksi maksettu kerta-
suoritus peritiilin takaisin uu-
delleen alkavasta leskeneliik-
keestii yhdeksiin vuoden aika-
na.

Eliikesovitus
Nykyisin naislesket saavat ty6-
eliikejfiestelmiin leskeneliik-
keen siitii riippumatta, mitkii
ovat heidfin omat elSkkeensd
tai tulonsa. Uudistusta valmis-
teltaessa on todettu, ettii jos
leski (mies tai nainen) jo oman
eliikkeensii ayulla seilptaa kuo-
lemaa edeltaneen toimeentu-
lon, ei ole perusteita maksaa
erityistii leskeneliikett6. Menet-
tely on toteutettu ns. eltikesovi-
tuksen avulla.

El6kesovitus tarkoittaa, ett6 les-
ken omat vanhuus-, ty6kyvyt-
trimyys- tai tyottOmyyseliikkeet
otetaan huomioon leskeneliik-
keen miidr?iii laskettaessa. Elii-
kesovitus koskee vain tydeleke-
jiirjestelmiin leskeneliikettii.
Eliikesovitus tehdiiiin vain les-
keneliikkeeseen, lapsenellikkee-
seen sitii ei tehdii.

Eltikesovitusta ei tehdii, jos
edunjiittiijiin jo lesken kanssa
samosso taloudessa asui kuolin-
hetkellti lapsia, joilla on oikeus
lap sene liikkee seen e dunj ti t t tij tin
jtilkeen. Niimti lopset voivat olla
siis vainajon omia lapsia tai
lesken lapsia. I(un nuorin niiistii
lapsista tiiyttiiii 18 vuotto, les-
keneliikkeeseen tehdiiiin e liike-
sovilus.

Eliikesovitus tehdiiiin siis les-
keneliikkeeseen myds silloin,
kun edunjiittiijiillii on (esimer-
kiksi aikaisemmasta avioliitos-
ta) oma lapsenel[kkeeseen oi-
keutettu lapsi, joka ei ole kuo-
linhetkell[ asunut lesken ja
edunjStt2ij6n kanssa samassa
taloudessa. Tiilltiin lapsi saa
normaalisti lapseneliikkeensii,
mutta leskeneliike lasketaan te-
kemtillii siihen eliikesovitus.
Eliikesovitusta tehtdessii perhe-
eliikkeen miiiird lasketaan ensin
nykyisiii periaatteita noudatta-
en. Ensin lasketaan, mikii osuus
edunjdttiij iin elakkeestii (edellii
kerrottujen murtolukujen mu-
kaisesti) on perhe+ldkettii. Tar-
vittaessa perherliike yhteenso-
vitetaan muiden perherliikkei-
den kanssa. T?imiin jiilkeen kat-
sotaan, aiheuttaako eldkesovi-
tus v4hennystd niiin saatuun
leskeneliikkeeseen.

Eltikesovitus ei vaikuta aina les-
keneliikettii pienentiiviisti. Jos
lesken omat eliikkeet jiiiiviit vii-
hiiisiksi edunjiittiijiin el6kkeisiin
verrattuna, leski saa nykyiseen

Eliikesovituksen tavoite

p1 mitii. useampia lapsia on Josleskisolmil ,u6.rr31iolijton Avioparinedunsaajina. alle 50-wotiaana, leskeneliike tulot ennen
kuolemaa

Leskeneliike ja lapsenellkkeiden yhteismliirii edunjIttljiin
ellkkeesti leskettune

Tulotarve
kuoleman
jiilkeen

234- ksken-
eliike

ksken oma
ty6eleke

lrskeneliike
Lapseneliikkeet

6lt2 6lt2
- 4lt2

slt2
7 lt2

3lt2
elt2

t2
t2

2
l0

,t

Yhteensii 6lt2 t0lt2 t2lt2 t2lt2 t2lt2
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tapaan puolet edunjiittiijin
eliikkeest6. Vain jos lesken omat
tyOelikkeet ylittavat ns. ehke-
s o v i t us p e rus I e e n, v'dhentdL yb-
te 50-prosenttisesti leskenelii-
kette.
Eliikesovitusperuste miiiiriitiiiin
edunjattiijiin kaikkien tytieliik-
keiden yhteismiiiiriin avulla.
Eliikesovitusperuste on m66ri-
telty kolmella eri tavalla:

- jos edunjiittiij6n kaikki tyO-
eltkkeet yhteensii ovat yli
3 399 mk/kk, eliikesovituspe-
ruste on 3 399 mk/kk 1= ylii-
raja)

- jos edunjiittiijiin kaikki tyii-
eliikkeet yhteensii ovat enin-
t.ian 3 399 mk/ kk ja yh | 245
mk/kk, eldkesovitusperuste
on edunjdttiijiin kaikkien
tyoeliikkeiden yhteismiiiiriin
suuruinen (= edunjdttiijan
tydelakkeiden yhteismiiiirii)

- jos edunjiittiijiin kaikki tyti-
eliikkeet yhteensi ovat enin-
tinn 1245 mk/ kk, eliikesovi-
tusperuste on I 245 mk/kk (=
alaraja).

Edellii kerrotut markkamiiiiriit
ovat woden 1989 indeksitasos-
sa. Yliiraja on 3 399 markkaa
kuukaudessa vuonna 1990,
mutta se alenee luoteen 2()o4
mennessi vuosiportaittain
2 491 markkaan kuukaudessa.
Tiimiin jiilkeen miiiirii pysyy
muuttumattomana.
Eliikesovitusperusteeseen ver-
rataan lesken omia tyrieliikkei-
tii. Jos lesken tycieliikkeet ylittS-
v6t eliikesovitusperusteen, ylite
viihentiiii 50-prosenttisesti les-
keneliikettli.

Esimerkki
Miehen tyoeliikkeiden yhteis-
miiiirii on 3 000 markkaa kuu-
kaudessa ja vaimon tytieliikkei-
den yhteismiiird on 2 000 mark-
kaa kuukaudessa. Mies kuolee
I .7. 1990 j6lkeen.

Miehen kuollessa leskeneliike-
osuus miehen tydeliikkeestii on
puolet ( = 6l12) eli I 500 mark-
kaa kuukaudessa. Tiihiin mii6-
rii[n tehdiiiin eliikesovitus.
Koska miehen tytieliike on ylii-
rajaa pienempi ja alarajaa suu-
rempi, el6kesovitusperuste on
miehen tydelekkeen suuruinen
eli 3 000 markkaa.

sovitusperustetta. Sen vuoksi
eltkesovitus ei pienennii lesken-
elekette. lrskeneliike on siis
puolet edunjiittijiin eliikkeestii
eli I 500 markkaa kuukaudessa
(eli sama kuin nykyisen lain
mukaan). Htnen eltketulonsa
ovat miehen kuoltua yhteensii
3 500 markkaa kuukaudessa.

Jos esimerkin vaimo eikii mies
kuolisi 1.7.9m jiilkeen, mie-
hen leskeneliikeosuus vaimon
tyoelekkeeste otsi puolet( = 6112) eli 1000 markkaa
kuukaudessa. TZihin miiiir5En
tehdiiiin eliikesovitus. Koska
vaimon tyoelake (2000 mark-
kaa kuukaudessa) on el6kesovi-
tusperusteen yllirajaa pienempi
ja alarajaa suurempi, eldkesovi-
tusperuste on vaimon ty0etik-
keen suuruinen eli 2000 mark-
kaa.

Miehen tydelekkeet (3 000
markkaa kuukaudessa) ylittii-
vit el6kesovitusperusteen tu-
hannella markalla. lrskenelt-
kettl viihennetiiiin 50 prosentil-
la miehen ty<ieliikkeiden ja elii-
kesovitusperusteen erotuksesta
eh (50 70, I 000 mk/kk)= Jgg
markalla. Miehen leskeneliik-
keen mziiri on siis (6/ 12,2000
mk/ kk) - 500 mk/ kk = 500 mk/
kk. Miehen eliketulot vaimon
kuoltua ovat yhteensii 3 500
markkaa kuukaudessa.

Ellkesovitus lesken
ellkekertymiin tai
ansiotulojen perusteella
Jos leski puolisonsa kuollessa ei
vieli saa tydelaketta, otetaan
eliikesovituksessa huomioon
lesken laskennallinen tydeliike.
Tiimii laskennallinen eliike
md.iirltfliin sen tyokyvytttt-
myysel5kkeen suuruiseksi, jon-
ka leski saisi, jos hdn olisi tullut
tydkyvyttdmeksi puolisonsa
kuolinhetkellii.
Eriiissii tilanteissa voi kiiydii
niin, etta laskennallinen eliike ei
riittavan hyvin vastaa lesken
tosiasiallisia olosuhteita kuole-
man liiheisyydessii. Tiimiin
vuoksi leski voi eliikettii hakies-
saan tai viiden vuoden kuluessa
kuolemasta hakea eliikesovi-
tuksen tekemistii tosiasiallisten
tulojensa mukaisesti. Edelly-
tyksen5 tillaiseen eliikesovituk-
seen on, ett[ 60 prosenttia les-
ken tosiasiallisista ansiotuloista

keen miiirtn. T?ill0in eliikesovi-
tus tehdiiiin ottamalla huomi-
oon lesken ansiotuloista 60 pro-
senttia eli lesken ansiotulot
ikiiiinkuin muutetaan eliikkeen
miiiiriiisiksi. Tiillainen eliikeso-
vitus on voimassa kerrallaan
kaksi vuotta, jonka kuluttua
edellytykset tutkitaan uudel-
leen.

Jos leski on jo eliikkeellii, eliike-
sovituksessa otetaan aina huo-
mioon lesken todelliset elik-
keet.

Lopuksi
Uuden perhe+l6kkeen tavoit-
teena on, etta se kohdentuisi
entistii paremmin perhe+ltik-
keen tarpeessa oleville. T6miin
seurauksena erityisesti lesken-
eliikkeen laskeminen muuttuu
ty6eldkepuolella nykyist6 han-
kalammaksi niissd tapauksissa,
joissa leskeneliikkeeseen teh-
dtiiin eliikesovitus. lrskeneltk-
keen laskemista varten on sil-
loin selvitettiiv[ lesken omat
tytteliikkeet tai tyitelelkekerty-
mat.
Jos leski on jo eliikkeellii puoli-
sonsa kuollessa, lesken omien
tydeltikkeiden miiir6 voidaan
laskea rekisteritietojen perus-
teella. Ellei leski vielii saa elii-
kett[, on hlnen laskenlellinen
tyt kyvyttdmyyseliikkeensd las-
kettava kaikissa niissl eliikej[r-
jestelmissS, joiden piiriin hin
on tyduransa aikana kuulunut.
T5mii lisiiii tietojen vaihtoa tyci-
eliikelaitosten vtilillii ja voi vii-
viistyttiiS leskenelEkkeen kiisit-
tely[.

SOSI AAI-l VAI-lOK U NN Al\'
HAI-T-I I'U KSEN ESITYK-
SEEN EHDOTTAMAT
MUU-TOKSEl'
Sosiaalivaliokunta on ehdotta-
nut hallituksen esitykseen joita-
kin muutoksia. Seuraavassa on
esitetty sosiaalivaliokunnan
tyOelEkelakeja koskevat muu-
tosehdotukset. Kansaneliikejiir-
jestelmiin lapseneliikkeen voi-
maantuloon sosiaalivaliokunta
ehdotti my6s laajennuksia.

I
Tiiysorvon lisii
molempien Yanhempien
eliikkeisiin

vtiksi kummankin edunjiitttijtin
eliikkeisiin, jos lapsella ei ole
kumpaakaan vanhempaa, edel-
lyttiien, ettii edunjiittijin eliik-
keen m6iirii6 ei yliteta.

2
Lapsenellkeoikeus aina
oman Yanhemman
jiilkeen
Sosiaalivaliokunta ehdottaa,
ettfl lapsella on aina lapsenelii-
keoikeus oman vanhemman
jiilkeen. Lapseneliikkeeseen ei
ole oikeutta useamman kuin
kahden edunjiittdjiin jiilkeen sa-
manaikaisesti.

3
Elikesovittsmston elike
kuuden kuukauden ajan
aktiivileskille
Sosiaalivaliokunta ehdottaa,
etta ekikesovitus tehdiiiin les-
keneliikkeen alkaessa, jos leski
on edunjiittiijin kuollessa tiiyt-
tiinyt 65 vuotta tai saa tyO€H-
kett6. Muussa tapauksessa elii-
kesovitus tehdiiiin edunjiittiijtin
kuolemaa seuraavan seitsemdn-
nen kalenterikuukauden alusta"
ei kuitenkaan ennen kuin edellii
mainittu lapsi on tayttanyt 18
Yuotta.

4
Yoimaantulosiiiinntis
Uuden lain mukaan lesken ikiiSja avioliiton kestoa koskevat
rajoitukset eivtt koske leskeS,
jolla on tai on ollut yhteinen
lapsi edunj iittiij iin kanssa.

Lapsettomien leskien osalta so-
siaalivaliokunta ehdottaa, ettt
naisleski, joka on lain tullessa
voimaan ttyttEnyt 40 vuotta ja
on tuolloin avioliitossa edunjiir
tiijtin kanssa, saa oikeuden les-
keneliikkeeseen, jos avioliitto
edunjtttdjiin kuollessa on jat-
kunut v6hint6An kolmen vuo-
den ajan. Edellytyksen6 on ku-
ten nykyisinkin, etta edunjette-
jii oli avioliiton solmimishetkel-
16 alle 65-vuotias. Valtion perhe-
eliikejiirjestelmiissii voimaantu-
losiiiinnds koskisi myOs miesles-
keii.

R]ITTA
KORPILUOMA, vr

Ehketurvakeskuksen
lakiososton lakimies

lrsken tydeliike (2 000 mark- alittaa viihintiiiin neljdnneksellii Sosiaalivaliokunta ehdottaa,
kaa kuukaudessa) ei ylitii eliike- lesken laskennallisen ty<ieltik- etta teysorvon lis6 tulee tehtii-
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VALTIOil TULO. IA
MEilOARVIOESITYS

VUODELLE 1990
Menoarvioesityksen loppusumma on 139 700 milj.mk
eli 12 Vo suurempi kuin vuoden 1989 varsinaisen
menoarvion loppusumma. Liikelaitosuudistukset ja
uudet rahastot vaikeuttavat loppusumman suoraa
vertailua edelliseen vuoteen. Esityksellii pyritiiiin en-
nen kaikkea hillitsemilIn inllaatiota ja vaihtotaseen
alijiiiimiifi. Keinona on valtiontalouden ylijHflmii, joka
nousee 2tlzToziim kansantuotteesta. Ylijiiiimii on ve-
rotuksella keriittyii pakkosiilstlmistil, joka kulutus-
kysyntiiii supistamalla leikkaa inllaatiota ja pienentiil
vaihtotaseen vajetta. Yuonna 1989 aloitettua tulo- ja
varallisuusverotuksen rakenteen uudistamista jatke-
taan. Muutokset palkansaajien ja elilkeliiisten vero-
tukseen ovat vlhHisiii. Tuloverotus kylliikin kevenee,
mutta viilillisen verotuksen kiristlminen liikevaihto-
veron korotuksella ja ympiiristtiverojen kiiytttitinotol-
la leikkaa syntyvln kulutusvaran pois.

Taloudellinen tausta
Kansantalouden tuotanto on
kasvanut vuodesta 1982 liihtien
suhteellisen tasaisesti keskimiiii-
rin runsaan 3 prosentin vuosi-
vauhtia. Vuoden 1988 kasvu
kohosi jo yli 5 prosentin ja
kuluvanakin vuonna ylletiiiin
ainakin 4 7o:n BKT:n kasvuun.
Vuoden 1990 tuotannon enna-
koidaan olevan 2 t I z %osuurem-
man kuin kuluvana \uonna.
Kasvu jatkuu hidastuvana kai-
killa tuotannonaloilla. Keskei-
set talouskehityksen huolenai-
heet ovat kuitenkin edelleen
vaihtotaseen vaje ja in{laatio.
Voimakas taloudellinen kasvu
samaan aikaan, kun ty6voiman
tarjonta siiilyy ennallaan, on
johtanut tyottomyyden odotet-
tua jyrkempiiiin laskuun. Tiinii
vuonna tytittcimyysaste alenee
3,4%o:in tydvoimasta, mikii on
alhaisin luku vuoden 1975 j'dl-
keen. Vuonna 1990 ty6tt0myys
pysyy ennallaan. Teollisuuden
tyOvoiman supistuminen on py-
siihtynyt, rakennustoiminnan
ty<illisyys kasvoi kuluvana
vuonna ja palveluelinkeinojen

ty6voiman kasvu jatkuu edel-
leen 2 prosentin vuosivauhtia.
Vuosi sitten asetettu inJlaatiota-
voite ylittyi kuluvana Yuonna
selvdsti. Tavoitellun 4 t I 2/o:n
hintojen nousun sijasta ovat
hinnat vuonna 1989 nousseet
6 t I 27ovime luodesta. Vuoden
1990 tavoite on 5 I /, Toja siihen
uskotaan piiiistdvdn, jos palk-
karatkaisu on keskitetty ja mal-
tillinen.
Odotettua voimakkaamman
inflaation vuoksi verotus kiris-
tyi ruonna 1988 selviisti. Tiinii
vuonna samasta syysta verouu-
distuksella ei saawtettu odote-
tun suuruista kevenemist[.
Bruttoveroaste aleni vain hie-
man eli 37r/, prosenttiin. Ensi
vuonna liikevaihtoveron koro-
tus pitiie veroasteen ennallaan
vaikka tuloveroaste pienenee-
kin noin r/2 prosenttiyksikktiii.

Eliiketurva
Toimeentuloturvan piiiipaino
on edelleen lapsiperheissi. Li-
siiksi pyrittiiin parantamaan

t o i meentul o tu rv aj iirj estel m in
yhteensopivuutta ja kattavuut-
ta. Eliikelainsiiiidiinndn tiirkein
muutos on vuoden 1990 heinii-
kuussa voimaan tuleva perhe-
eliikeuudistus. Lisiiksi hallituk-
sen tarkoituksena on antaa
eduskunnalle esitys kansanelii-
kejiirjestelmtin puolisoiden lisii-
osasii2inndsten muuttamiseksi
Eliikekomitea 1987:n ehdotus-
ten mukaisesti. Tiilldin naimi-
sissa tai avoliitossa asuvien lis6-
osa maksettaisiin alusta saakka
alennettuna. Komitea esitti lisA-
osan suuruudeksi 85 7o yksiniil-
sen lisiiosasta nykyisen 81 /o:n
sijasta. Samassa yhteydessii to-
teutetaan komitean ehdottama
elikkeensaajien asumistukijdr-
jestelmiin uudistus. Uudistukset
on tarkoitus saattaa voimaan
vuoden l99l aikana.

Maatalousyrittejien tydtulojen
miiiiriiytymissiiiinndksiii muu-
tetaan 1.7.1990 lukien siten, ettii
tydtulot saatetaan nykyistii pa-
remmin vastaamaan todellista
tuloa ja ty0panosta. Sukupol-
venvaihdoseliikejiirjestelmii on
voimassa luoden 1990 lop-

BO LUNDQVIST, r/rK
Eliiketurvakeskuksen
suunnitleluosaston
tutkija, 1.12. alkaen

t ut kimus o sas t on e r i t yis t ut kij a

puun. Jiirjestelmiin jatkamista-
paa selvitetdiin asetetussa toi-
mikunnassa.

Kansaneldkkeen lisiiosaa saa-
ville rintamalis66n oikeutetuille
maksettavaa ylimiiiiriilstii rinta-
malisiiii korotetaan 1.10.1990
lukien. Nykyisen 7,5 prosentin
sijasta lisii tulee olemaan 12,5
prosenttia eliikkeensaajalle
maksettavan kansaneldkkeen
lisiiosan md.iiriisti.
Valtion osuutena MYEL<liik-
keiden menoihin ehdotetaan
yhteensii 1734 milj.mk eb 87o
enemmdn kuin kuluvalle vuo-
delle. YEl<liikkeiden valtion-
osuus pienenee 186 milj. mar-
kasta 38 milj. markkaan vuon-
na 1989. Rintamaveteraanien
varhaiselilkkeeseen kaytetta-
viiiin miiiiriirahaan esitetiiiin 89
milj.mk, mikii on vain puolet
woden 1989 miiiirtirahasta. Vii-
hennys johtuu elikkeeseen oi-
keutettujen miitirdn supistumi-
sesta. Valtion osuus kansanelii-
kelaista johtuvista menoista
kasvaa 2502 miljoonaan mark-
kaan, lisiiys kuluvasta vuodesta
on474 milj.mk.
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Muu toimeentuloturva
Aitiysavustus kohoaa 670
markkaan 1.3.1990 lukien ja
awstusta aletaan maksaa my<is
ottolapsiperheille. Osittaisen
lasten kotihoidon tuen voimas-
saoloa jatketaan vuoden 1990
loppuun. Lapsilisiit kohoavat
I.10.1990 keskimiiiirin 15 70.
Korotus ei koske 3 vuotta nuo-
remmasta lapsesta maksettavaa
lisiii. Lisiiksi 5. lapsesta ja seu-
raavista lapsilisii on maalis-
kuusta 1990 alkaen 80 mk kuu-
kaudessa nykyistd enemmdn.

Vaikeasti sairaan lapsen van-
hemmille maksettava avustus
siirtyy sairausvakuutuslain pe-
rusteella maksettavaksi tilapiii-
seksi vanhempainrahaksi 1.10.
1990 lukien. Sairausvakuutus-
lakia muutetaan heiniikuun
alusta 1990 siten, ettii viilittii-
miisti ennen sairastumistaan
tytitt<imyysptiivdrahaa saaneel-
le vakuutetulle maksettava sai-
rausvakuutuksen piiivdraha on
viihintiiiin 86 /6 tydtttimyyspiii-
viirahan miiEriistii. Tiilldin toi-
meentuloturvan taso ei sairas-
tumisen vuoksi alene. Sairaus-
vakuutuskorvausten omavas-
tuuosuuksia korotetaan 5-10
mk.

Rahoitus
Tydnantajan tyottdmyysva-
kuutusmaksun arvioidaan las-
kevan 0,25 prosenttiyksikola
luoden 1989 tasosta eli
0,6 %o:in palkoista.

Tydnantajan sairausvakuutus-
maksut pysyvat woden 1989
lopun tasolla. Sen sijaan kaik-
kien ty<inantajien kansaneliike-
maksut alenevat 0,5 prosentti-
yksikktiti. Ehdotetut vuoden
1990 maksut ovat:

Keskimiiiiriilnen ty0elakemak-
surasitus kohoaa woden 1989
14,9 %o:,sta 16,9 %o:in Yuonna
1990. Kuntien keskimiiiiriiisen
eldkemaksun Kuntien el4keva-
kuutukselle arvioidaan nouse-
van l6 /o:iin. Kohoaminen joh-
tuu vaiheittaisesta siirtymisestii
osittaiseen rahastointijtrjestel-
mdiin.
Vakuutetun sairausvakuutus- ja
kansanelikemaksu siiilyviit en-
nallaan eli 1,7 ja 1,55 lenninii
veroiiyriltii.

Valtion eliikerahasto
Suuri periaatteellinen valtion
eliikkeiden rahoitusta koskeva
muutos on valtion eliikerahas-
ton perustaminen. Eduskunnal-
le annetaan esitys laiksi valtion
eliikerahastosta. Sen mukaan
valtion palvelukseen perustuvat
eliikkeet maksettaisiin rahaston
varoista. Virastot ja laitokset
suorittavat vuodesta l99l lAh-
tien palkkasummaan suhteute-
tun eliikemaksun valtion eliike-
rahastoon. Vuonna 1990 maksu
suoritetaan vielii keskitetysti.
Muut kuin valtion palveluksen
perusteella mydnnettdviit
VEL:n mukaiset eliikkeet (mm.
opettajille ja valtionapulaitos-
ten henkikikunnalle) makse-
taan entiseen tapaan valtionva-
rainministeriOn hallinnonalan
eliikemomentilta. Ne rahaston
varat, joita ei tarvittaisi eliikkei-
den maksamiseen, lainattaisiin
valtiolle. Rahasto on budjetin
ulkopuolinen valtiokonttorin
hoidossa oleva rahasto, jolla ei
ole oma hallintoa.

Rahasto saa varansa osittain
valtion virastojen ja laitosten
eliikemaksuja vastaavina suori-
tuksina ja osittain erillisinii
miiiiriirahoina, joilla katetaan
karttuneista eliikeoikeuksista
syntynytta vastuuta. T?im5n Ii-
siiksi valtion liikelaitoksilta pe-
rittHn eliikemaksu. Vuonna
1990 siirretiHn valtion eldkera-
hastoon ll 175 miljoonaa
markkaa. TZiste 4 400 milj. mk
kuluu valtion palvelukseen pe-
rustuvien elikkeiden maksami-
seen ja 6 775 miljoonalla mar-
kalla katetaan aikaisempina
wosina syntynyttii eliikevas-
tuuta. Rahastoon tulevia tar-
peita varten siirrettiivii miilirii
on4,8 Vo koko tulo- ja menoar-
vion loppusummasta. T?imiin
lisiiksi valtion liikelaitokset suo-
rittavat rahastoon ensi vuonna
arviolta 1500 milj.mk. Muita
kuin valtion palvelukseen pe-
rustuvia eliikkeitii maksetaan
vuonna 1990 noin 1900
milj.mk.
Valtion eliikerahastolla pyritt5-
neen ensisijaisesti lisiiiimiiiin
kansantalouden siiiistiimisastet-
ta julkisen sektorin saiiistemista
listiiimiillE. Rahaston varat lai-
nataan valtiolle,joten valtio voi
samalla miiiiriill6 viihentiiii
muuta lainanottoaan. Rahas-
ton kartuttaminen ei perustu
samalla tavoin vakuutusteknil-
lisiin laskelmiin kuin yksityisen
sektorin eliikerahastointi. Viil-
jet siiiinn0kset rahaston varojen
kartuttamisesta j a lainoitukses-
ta vaikeuttavat rahaston eliike-
poliittisen merkityksen arvioin-
tia tiiss6 vaiheessa.

Tytinantejan sosieeliturvameksu vuodelle 1990

Yksityinen
Veftio je scn leitokset
Kunnet je kunteinliitot
Kunnellisct liikeleitokset
Muu julkinen sektori

Saireus-
vakuutus

1,45
2,70
3,95
2,70
4,20

Iknsrnellke.
vekuutus

3,4014,45
3,95
3,95
3,95
3,95

5,05
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01{K0
TaEL-LAKI

UASTAill{UT
ODOTUKSIA?

Eriiiden tytisuhteessa ole-
vien taiteilijoiden ja toi-
mittajien eliikelaki tuli
voimaan vuoden 1986
alusta. Timi monen tus-
kan jilkeen aikaansaatu
eliikelaki tietyille freelan-
ce-ryhmille oli tirkel virs-
tanpylvlis lakisiiteisen
eliiketurvan aukkoja pai-
kattaessa.
Lakia sliidettiiessii monil-
la tahoilla oli epiiilyjii lain
toimivuudmta. Lain oltua
nyt voimassa llhes neljii
vuotta on mahdollista tar-
kastella, onko uudistus
vastannut sille asetettuja
odotuksia.

Yleisenii johtop6titciksenii voi-
daan todeta, ettii lopputulos on
ollut jopa yllattevan positiivi-
nen. Lain soveltamispiiri on
vastannut odotuksia, eikii suu-
rempia ylatyksia ole piiiissyt
tapahtumaan. Valittu hallinto-
melli on osoittautunut toimi-
vaksi. Ehkii mydnteistii loppu-
tulosta on auttanut se, ett6 lain
pitkiin valmisteluvaiheen aika-
na freelance-kenttii ja sen eri-
tyiskysymykset kartoitettiin yk-
sityiskohtaisesti.

Syyt erityislain
aikaansaamiselle
Jo 1970-luvun loppupuolella
todettiin, ettii voimassaolevat
tyOelakelait soveltuvat huonos-
ti erityyppisten freelance-ty<in-
tekijdiden eliiketurvan kun-
toonsaattamiselle. Tycisuhtei-
den lyhytkestoisuus ja ty6nan-
tajien lukuisuus keytenndsse
merkitsivet sita, etteivat kysei-
set ryhmiit juuri pdiisseet voi-
massaolleiden eliikelakien pii-
riin rajaussiilinnOsten johdosta.

Tilanne oli yksinkertaisesti se,
etta freelancetyrintekij<iiden
eliiketurva jiii kiiytiinn6ssii hy-
vin viihtiiseksi. Tiimii koski en-
nen kaikkea niitii, joiden koko
toimeentuloturva tai ainakin
huomattava osa siitii muodos-
tui lyhyistii alle kuukauden mit-
taisista ty6suhteista. Oli todella
kysymys merkitteviiste viliin-
putoajaryhmiistii.
Epiikohtaa pyrittiin laintulkin-
nalla poistamaan lihinnii keik-
kamuusikkojen ja freelance-
niiyttelijdiden kohdalta siten,
ettii toistuvasti saman tytinan-
tajan palveluksessa olemisen
katsottiin synnyttiiviin yhden
yhdenj aksoisen ty6suhteen. Pu-
huttiin ns. ketjutyOsuhteista.
Menettely ei kuitenkaan poista-
nut ongelmaa. Sitapaitsi se ai-
heutti kohtuuttoman suuria sel-
vittelyvelvoituksia.
Erityislainsiiiiddnncin puuttu-
minen johti keytannOssa siihen,
ettii freelancetydntekij tit pyysi-
viit sadoittain Eliiketurvakes-
kukselta eliiketurvansa sovelta-
misratkaisua. Teite selvittely-

tydte on jouduttu tekemiiiin ai-
na ndihin piiiviin saakka.

Uudistuksen
toteutuminen
Pitkan ja monimutkaisen val-
mistelutytin jiilkeen toteutettiin
eriiiden ty6suhteessa olevien
taiteilijoiden ja toimittajien elii-
kelaki vuoden 1986 alusta. Lain
aikaansaaminen merkitsi huo-
mattavan viiliinputo aj aryhmiin
aseman jiirjestymistii eliiketur-
van alueella.

Valmistelutyon yhteydessii oli
esillii eri vaihtoehtoj a. Toisaalta
esitettiin vaatimuksia siihen
suuntaan, ettii freelanc.e-tyOnte-
kij <iiden eliiketurva tulisi hoitaa
tydntekij iiin eliikelain yhteydes-
sii ja toisaalta niikdkohtia, ettii
eliiketurvan hoitaminen olisi si-
siillytettiivii lyhytaikaisissa ty6-
suhteissa olevien tyontekijliin
elikelakiin. Teknisesti tarkas-
teltuna kumpikin vaihtoehto
olisi ollut mahdollinen. Kuiten-
kin lopulta piindyttiin siihen,
ettii tarkoituksenmukaisinta
olisi siiiitiiii oma erillinen eldke-
lakinsa freelancereita varten.

Uuden lain soveltamispiiri tie-
dettiin jo ennakolta vaikeaksi
mii2iritellii. Asian selkiyttami-
seksi haluttiin uudessa laissa
tarkasti miiiiritellii ne tyiinteki-
jiiryhmlit, jotka kuuluvat uuden
lain piiriin. T?illaisiksi ryhmiksi
katsottiin muusikot, nAftelijat
ja muut taiteilijat, sanoma- ja
aikakauslehden toimittajat, ra-
dio- ja televisio-ohjelman toi-
mittajat, kielenkiilintiijat ja op-
paat sek?i valokuvan tai eloku-
van valmistukseen osallistuvat
kuvaajat.
Lisiiksi laissa on erikseen s6ii-
detty lain soveltamisen edelly-
tyksen[ ette edeile tarkoitetuis-
sa tyosuhteissa luovan taiteelli-
sen tai esityksellisen tydn osuus
on ratkaiseva ja etta tyOsuhde
on tarkoitettu jatkumaan luot-
ta lyhyemmiin ajan. Neille
siiiinn6ksillii on liihinnl pyritty
rajaamaan lain soveltamispiiri
siten, ettei esimerkiksi tekninen
apuhenkiltikunta kuulu taiteili-
jaelikelain pffin. Suhteessa
muihin tydaltikelakeihin ra-
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jauksena on taas miiiiriiaikai-
nen, alle vuodeksi sovittu tyti-
suhde. Niiin ollen esimerkiksi
teattereihin kiinnitetyt naytteli-
jiit kuuluvat edelleenkin tyOnte-
kijiiin eliikelain piiriin.
Freelance-tydntekij 0iden eliike-
turvaa hoitamaan perustettiin
oma eliikelaitoksensa, Esiinty-
vien taiteilijoiden eliikekassa.
Siiiinndkset eliikekassasta, sen
fiallinnosta ja tehteviste ovat
laissa ja asetustasoisessa ohje-
siiiinntissi. Tlissii suhteessa
Esiintyvien taiteilijoiden eleke-
kassa vastaa LEL Tytieliikekas-
saa ja Maatalousyrittiijien elii-
kelaitosta, jotka myds lainsiii-
diinnOn perusteella hoitavat yk-
sinoikeudella oman eliikelakin-
sa piiriin kuuluvaa toimintaa.
Eliikekassan pdlitiint6valtaa
keyttevet valtuuskunta ja halli-
tus, joissa puheenjohtajan ohel-
la on varapuheenjohtaja sekii
alan ty6nantaja- ja ty0ntekij6-
jarjestdillii yhtiiliilnen edustus.
Tiiten kassan hallinto perustuu
pariteettiperiaatteeseen.

Freelance-tyrintekij 6iden el[ke-
turvan hoitaminen oman eliike-
lakinsa ja eliikelaitoksensa
awlla onjiirjestetty siten, ette se
joustavasti niveltyy nykyisiin
jiirjestelmiin. Huolimatta erilli-
sestii hallinnosta uusi eliikelaki
ja sen hoitaminen ei ole kayten-
n<issii merkinnyt oleellista muu-
tosta ty6elakejiirjestelmiin peri-
aatteisiin ja toimivuuteen. Uusi
eliikekassa on liiheisessii yhteis-
tydsse LEL Ty6eliikekassan
kanssa ja se ostaa el[keturvaa
hoitamiseen liittyvie palveluja
LEL Ty<ieliikekassalta.

Eriiitii lukuja
TaEL-kassan
toiminnasta
Lakia valmisteltaessa arvioitiin,
ettii TaEl<liiketurvan piiriin
tulisi noin 10000 henkildii, joi-
den yhteenlaskettu ty6tulosum-
ma olisi noin 200 miljoonaa
markkaa vuodessa. Tlilldin va-
kuutusmaksutulo olisi noin 20
miljoonaa markkaa. Nema en-
nakkoarviot pitiviit yllttt6viin
hyvin paikkansa kassan liihties-
sii kiiyntiin. Vuonna 1986 va-
kuutusmaksuja suoritettiin lti-

l0

hes 23 miljoonaa markkaa.
Vuonna 1987 maksutulo nousi
huomattavasti, ja oli liihes 35
miljoonaa markkaa. Viime
vuonna vakuutusmaksutulo
nousi 48,5 miljoonaan mark-
kaan ja tiinii luonna sen arvioi-
daan kohoavan yli 60 miljoo-
nan markan.
MyOs vakuutettujen piiri on hy-
vin vastannut ennakko-odotuk-
sia. Vakuutettujen piiriin tosin
kuului esimerkiksi vuonna 1988
Itihes 35 000 tydntekijtiii. Kui-
tenkin sellaisia tytintekijtiitii,
j oiden vuosiansiot TaEl-triistii
ylittiviit elEkkeeseen oikeutta-
van TaEl-rajatulon (4909
markkaa vuodessa vuonna
1988), oli vajaa 12000.

TaEL-vakuutetuista vuonna
1988 muusikkojen osuus oli 46
prosenttia, niiyttelijriiden l5
prosenttia, toimittajien 19 pro-
senttia, kiiiintiijien, tulkkien ja
oppaiden l0 prosenttia ja mui-
den l0 prosenttia. Naisia TaEL-
vakuutetuista on suunnilleen
kolmannes. Naisten osuus on
lain voimassaoloaikana pysy-
nyt liihes muuttumattomana.
Tarkasteltaessa toimialoja, jois-
ta TaEl-maksuja on suoritettu,
voidaan todeta, ette eniten va-
kuutusmaksuja suorittivat
vuonna 1988 radio- ja TV{oi-
minnan pffin kuuluvat yrityk-
set. Niiiden osuus oli noin vii-
dennes vakuutusmaksutuloista.
Ohjelmatoimistot, kunnat ja
kuntainliitot, teatteritoiminta j a
teollisuus olivat seuraavina.

Kassan maksamien eliikkeiden
miiiirii on toistaiseksi suhteelli-
sen pieni. T?imii johtuu osittain
lain mytihliisestii voimaantulos-
taja siita, ette useissa tapauksis-
sa freelance-toiminnasta suori-
tettava eliike maksetaan jonkin
toisen elikelaitoksen toimesta.
Vuonna 1988 kassan maksa-
mien eliikkeiden lukumiiiirE oli
26 kappaletta. kassan maksa-
mien eliikkeiden keskiarvo oli
vajaa 1500 markkaa kuukau-
dessa.

Arviointia lain
tlytlnttitinplnosss
Jo lakia valmisteltaessa oltiin
tiiysin tietoisia siite, ettei lain
teytentddnpano tule olemaan

helpoimpia tehtiiviii. T?ima joh-
tuu lain soveltamispiirin miiii-
rittelyste, rajankiiynnistii mui-
hin tytieliikelakeihin, ty0suhtei-
den lyhytkestoisuudesta ja
tydnantajien lukum5iiriin suu-
ruudesta.

Vakuuttamisvelvollisuuden
tiedottaminen TaEl-tytinanta-
jille ja sen yksityiskohtaisten so-
veltamisohjeiden aikaansaami-
nen tiedettiin vaikeaksi tehtii-
viiksi.
Uudelta elikekassalta, Ellike-
turvakeskukselta sekii luonnol-
lisesti muilta eliikelaitoksilta
edellytettiin lain voimaantulo-
vaiheessa aktiivista panosta.

Tarkasteltaessa nyt jiilkeenptiin
tilannetta, on tyydytyksell?i to-
dettava, ettii suurista epiiilyistii
huolimatta lain tiiytiintdtinpa-
no on onnistunut hyvin. Se on
kuitenkin vaatinut suuria pon-
nistuksia kaikilta osapuolilta,
mutta ehkii juuri tlista syystii ei
ylitsepiiiisemettdmie ongelmia
ole P,iiis514 syntymean.
Lain piiriin kuuluvien tytinteki-
j<iiden vakuuttamisen valvon-
taan on jouduttu panostamaan
ehkii odotettua enemmiin.
Useissa tapauksissa tydnantajil-
la ei ole ollut tietoa siitii, minkii
eliikelain piiriin tyrintekijiit
kuuluvat. Vakuuttamisvelvolli-
suuden valvonnan suorittavat
keytanndsse Esiintyvien taiteili-
joiden eliikekassa ja Eliiketur-
vakeskus yhteisty6ssa.

Uuden eliikekassan eliikeasiain
hoito tapahtuu yhteisty0sse
LEL Tytielakekassan kanssa.
T6mii muoto on osoittautunut
tarkoituksenmukaiseksi. Nein
ollen taiteilijaelikekassalle ei
ole tarvinnut luoda omaa orga-
nisaatiota, vaan eliikeasioiden
hoito tapahtuu ostopalveluna
LEL Tydeliikekassalta.

Ihttaako
ThEl-laki kaikki
freelance-ty tintekijlt?
Lakia siiiidettiiess6 liihdettiin
siita, ette uudistus koskee eriiitii
tyrisuhteessa olevia esiintyviii
taiteilijoita ja muita ns. freelan-
ce+ytintekijditii. Soveltamispii-
ri tarkoituksella rajattiin sellai-



siin tyontekijaryhmiin, joiden
tyOss6 luovan taiteellisen ja esi-
tyksellisen tydn osuus on mer-
kittave. Uusi laki on erityislaki,
eikii sen piiriin ole tarkoitettu
kuulumaan muita kuin laissa
yksityiskohtaisesti miiiiriteltyjii
tydntekijiiryhmia. Tdllaisen ra-
jauksen seurauksena saattaa
helposti jiilkeenpdin ilmetii ryh-
mi?i, jotka lainsiiidinntin ah-
tauden j ohdosta j iiiiviit sovelta-
mispiirin ulkopuolelle.
Kiiytiinntin kokemukset ovat
kuitenkin osoittaneet, ettei lain
soveltamispiiri ole aiheuttanut
uusia v[liinputoajaryhmie.
Lain valmistelutycin yhteydessii
kartoitettiin laajasti kyseiset
ryhmdt. Tdmiin ansiosta lain
piirin nlyttiiviit kuitenkin tul-
leen kaikki keskeiset freelance-
ryhmiit.
Saattaa olla, ettli eriiitii vtihlisiii
ryhmiejiie ehkii perusteetta lain
ulkopuolelle, kuten esimerkiksi
maskeeraajat ja hiusmuotoili-
jat. Samoin erailta tahoilta on
arvosteltu site, etta erilaisten
orkestereiden ja niiyttelijiiryh-
mien mukana liikkuva ns. tek-
ninen avustajajoukko jtiii elnke-
turvan ulkopuolelle. Teknisen
henkildkunnan ulkopuolelle
jtiiiminen oli tiedossa jo lakia
siiidettiiessS, eikii heiddn saat-
tamistaan TaEL:n piiriin pidet-
ty ainakaan tuolloin tarkoituk-
senmukaisena.

Varsinaiseksi ongelma-alueeksi
freelance-tydtd tekevien eliike-
turvan jiirjestiimisessii on osoit-
tautunut tydn luonteen miiArit-
tliminen joko tytisuhteeksi tai
yrittiijiitoiminnaksi. Uudistuk-
sen nimenomaisena tarkoituk-
sena oli hoitaa tydsuhteessa ole-
vien eliiketurva kuntoon, sillii
yrittdjiisuhteessa olevat taiteili-
j at kuuluivat yrittiijien eliikelain
purun.

NeFtiie kuitenkin silte, etre
ereillt ammattialoilla, etenkin
freelance-toimittajilla on ollut
virheellinen kiisitys omasta tyO-
oikeudellisesta asemastaan.
Vallitsevassa oikeuskiiytiinntis-
sii lehtien palveluksessa olevien
freelance-toimittajien ei ole kat-

yleinen ktisitys siite, ettii toteu-
tettu uudistus koskee heitakin.
Niiln ei kuitenkaan ole asianlai-
ta, mikd on aiheuttanut epiitie-
toisuutta ja voimakastakin kri-
tiikkia heidtin taholtaan. On
kuitenkin muistettava, ettei uu-
distuksen tarkoituksena mis-
sii?in vaiheessa ole ollut muut-
taa tyOoikeudellisen ty<isuhteen
kiisitette. T1mii periaate on sel-
vdsti lausuttu hallituksen esi-

laisten vakuuttaminen. Tdmii
koskee etenkin muusikoita.
Tiissii on kysymys ennen kaik-
kea siite, ovatko ulkomaiset
muusikot suomalaisen ohjelma-
toimiston palveluksessa. Tiimii
liittyy leheisesti laajempaan ky-
symykseen siit6, miten ulko-
maalaisia kohdellaan Suomen
eliiketurvan kannalta ja miten
suhtaudutaan ulkomaisen tydn-
antajan palveluksessa olevan

Loppuyhteenveto
Jo edellii olen todennut, ettii
uudistus on sekii lain kattaluu-
den ettti toimeenpanon kannal-
ta onnistunut ehkii odotuksia
paremmin. Epiiilyksiii esitettiin
useilta eri tahoilta, eikii ilmei-
sesti aivan vailla perusteita. On
nimittain muistettava, ettii uu-
den lain teytant0dnpanoa vai-
keuttavat tytiskentelyn tytioi-
keudellinen mdArittiiminen, lu-
kemattomat lyhyet tydsuhteet,
useat tydnantajat, joilla on vain
vdhiin tydntekij<iitii j ne.

Tdssii suhteessa on todella tyy-
dytyksellii todettava, ettii epiii-
lyt jdrjestelmiin onnistumisesta
ovat suurimmaksi osaksi osoit-
tautuneet aiheettomiksi.
Uusi lainsii?idiintri ja sen toteut-
taminen ovat joustavasti sopeu-
tuneet jo voimassaoleviin eliike-
jiirjestelmiin ja tiissii suhteessa
odottamattomia ylliityksiii ei
ole piiiissyt tapahtumaan. Mycis
ty0ntekijiit ovat kokeneet
TaEl-lain olennaisena paran-
nuksena heid?in toimeentulo-
turvassaan ja myds tyrinantajat
ovat mieltaneet uudistuksen
viilttemettdmyyden.
TaEl-laki on saattanut huo-
mattavan viiliinputoaj aryhmiin
lakisiiateisen tydeliiketurvan
piiriin. Tlissii suhteessa se on
teytEnyt sille asetetut tavoit-
teet. Tlimii ei luonnollisestikaan
merkitse sita, etteikti lainsiiii-
dintda vastaisuudessa tulisi ke-
hittzu ja parantaa. Mikiili esi-
merkiksi lain soveltamispiirin
osalta ilmenee tulevaisuudessa
viiliinputoajaryhmiii, tulisi tel-
laiset ryhm6t saattaa lain pii-
run.

ANTTI
SUOMINEN, rr

ekonomi
Ekiketurvakeskt*sen
lainopillircn johtajasottu olevan tyrisuhteessa. tyksessii eduskunnalle. ulkomaisen tyrintekijiin va-

Lainuudistuksen yhteydessii Oman ongelmansa lain sovelta- kuuttamiseen Suomessa tehdyn
toimittajilla on ilmeisesti ollut misessa muodostaa ulkomaa- tydn osalta.

ll

-_-- -

-PE

T
I



UE tUO I T ETYO t TISTAM ISE 1{

UAIKUTUS TYOETAKETURUAAil

II II

Uusi tytillisyyslaki on ollut voimassa vuoden 1988
alusta. Lain tarkoituksena on turvata kansalaisille
mahdollisuus tehdii tytitii. Tytivoimaviranomeisen on
ensin yritettfivl sijoittaa tytitttimlksi tytinhakijaksi
ilmoittautunut, jo pitemmln aikaa tytitttimiinii ollut
henkilti tytihtin avulla eli tytillis-
tflmiillii hilnet avoimiksi ilmoitet-
tuihin tytipaikkoihin vaihtoehtoisesti ohjaamalla
hinet tytillistymistii edistlvlln koulutukseen. Ellei
tflml onnistu ja ellei tytittinti tytillistiimistuenkaan
avulla voida tytillistiii, tytivoimaviranomaisen on
tytillistettlvl tytittin joko kotikunnan tai valtion
viraston tai laitoksen palvelukseen. Tiistii tytistl kily-
tetlfin nimeii velvoitetyti.

Velvoitetytin tarkoituksena on
katkaista pitkiiiin jatkunut tydt-
t6myys. Tietynpituisen ty0tt6-
myysjakson jilkeen tyottiimiil-
li on oikeus tydn saantiin ja
tycivoimaviranomaisella on vel-
vollisuus jiirjestiiii h[nelle tyOn-
tekomahdollisuus velvoitetyii-
jaksona.

Lain mukaan velvoitetyd kes-
tiiii kuusi kuukautta. Tydnteko-
mahdollisuus on jiirjestettiivii
alle 20-vuotiaille nuorille kol-
men kuukauden tytittdmyyden
jelkeen, pitkiiaikaistyOttdmille
ja heikoilla tydllisyysalueilla ns.
alueellisille ty<itt<imille.

Pitkiiaikaistyrit6n on tydttti-
miiksi tyonhakijaksi ilmoittau-
tunut henkilci, jonka ty6tt6-
myys on yhdenjaksoisesti jatku-
nut viihintiiiin 12 kuukautta.
Pitkiiaikaistydrtdmiin luetaan
myris toistuvaistyritOn, jonka
yhteenlaskettu tydttdmyys vii-
meisten 24 perlittiiisen kuukau-
den aikana on kestiinyt viihin-
tddn 12 kuukautta.

Pitkiiaikaistytittdmien osalta
tydllis6misvelvoitteen voi-
maantulo on porrastettu. Aluk-
si velvoitetta toteutettiin vain
heikoimman tydllisyyden ty0-
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voimapiireissii. Viimeiseni eli
woden 1990 alusta laki tulee
tiiltii osin voimaan Vaasan liiii-
nin, Turun ja Uudenmaan lii.ii-
nin tytivoimapiireissii.

Velvoitetydllistiiminen on ai
heuttanut mm. sen, ettii myds
pitkiiiin tyottomena oleilla,
iakkiiiimmilla tyOntekijtiillii tu-
lee olemaan entiste useammin
lyhyitii tydsuhteita, jotka ajoil-
tuvat pitkiin, kohtalaisen hyvii-
palkkaisen ty0uran loppuun.
Aikaisemmin tiillaisille tytitt6-
mille ei juuri ollut tyOtii tarjolla
tai site ei heille tarjottu. Heidiin
kohdallaan tilanne oli usein
kAytannosse se, etta pitkiistii
ty6suhteesta tyottrimiksi jiiiity-
iiZin he vain odottivat ty6tt6-
myyseliikeiiin teyttymistA ty0t-
tdmyyspiiivlirahaa saaden.

Velvoitetydn ulkopuolelle jiiii-
vet nyt vain ne iiikkiiiimmnt
ty6ttdmit, jotka ovat hakeneet
tytikyvyttdmyyseliikettd (myds
yksilOllistii varhaiseliikette) tai
tyottOmyyseliikettii sen saamis-
ehtojen ollessa olemassa.

Jliljempiinfl tarkastellaan sitii,
mitii velvoitetyO vaikuttaa ni-
menomaan nliiden iekkarim-
pien henkiltiiden eliiketurvaan.
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Tytieliikkeen
laskemisesta
Tydeltikkeen suuruuteen vai-
kuttavat henkilcin ik6, tydss6-
oloaika ja ansiot. Todellisen
tycissiioloajan perusteella kart-
tuneen eliikkeen lislksi eliikkee-
seen voi tulla laskettavaksi
myOs ns. tuleva aika eli aika
eliiketapahtuman sattumisesta
(tyt kyvyttomeksi tai tytitt<i-
meksi tulemisesta tai tyonteki-
jiin kuolemasta) eliikeikiiiin tai
LEL:ssa tulevaa aikaa vastaa-
vat ansiot.

Se, onko eliikkeeseen laskettava
tuleva aika, riippuu siite, kuin-
ka pitkii on tycisuhteen paetty-
misen ja eliiketapahtuman viili-
nen aika. Tulevan ajan ellikkeen
suuruuteen vaikuttaa tulevan
ajan pituuden listiksi myds
palkka siinii tyiisuhteessa, jon-
ka perusteella tuleva aika on

on nykyisin 900 piiiviiE. Pisin
teoreettinen aika, joka TEL-
ellkkeessd voi olla tyrisuhteen
pliiittymisen ja eliiketapahtu-
man viilillii jotta tuleva aika
vielii voidaan ottaa huomioon,
on noin 3 vuotta 6 kuukautta.
T?imii edellyttiiii, ettii henkild
saa tydtttimyyspiiiviirahaa ai-
van yhdenjaksoisesti. LEL:ssa
vastaava aika on 4 vuotta.
Ty0ttdmyyseliikkeen eliiketa-
pahtuma ei useinkaan ole hen-
kikin todellinen tydttomaksi-
jiiiimispiiivi. Eliiketapahtuma
on laissa miiiiritelty siten, ette se
on ensimmdinen tydttdmyys-
piiiv[rahapiiivii 60 viikon + yh-
den kuukauden sisiillii tyOvoi-
maviranomaisen todistuksen
antopiilviistii taaksepiiin lukien.
Eliiketapahtuman miiiirittelys-
tii ja toisaalta tyottaimyyselak-
keen alkamissti.iinnriksestii j oh-
tuen
sa plsln piiet-
tymisen ja eliikkeen alkamisen
viilinen aika voi olla noin 4
wotta l0 kuukautta. LEL:ssa
se on noin 5 vuotta 5 kuukautta.
Niiln ollen muutaman kuukau-
den yli 55-vuotiaana TEl-tytis-
tii ty<itttimiiksi jiiiinyt henkilti
voi yhdenjaksoisten ty6tt6-
myyspiiiviirahapiiivien avulla
sailyttea 60 vuoden iiista alka-
vassa tydttOmyyseliikkeessiiiin
tulevan ajan oikeuden. Jotta
niiln tapahtuisi, edellytetiiiin
siis, ettei tyrittdmyyspiiiviirahan
maksussa ole minkiiiinlaisia
katkoja, ei esimerkiksi karens-
sej a tai tydssiiolojaksoj a.

Julkisella sektorilla tuleva aika
siiilyy samalla tavoin kuin
TEL:ssa.

Mihin tytisuhteeseen
tuleva aika liitetiiiin?
TEl+liikkeessii tuleva aika on
aina liitettiivii viihintiian kuusi

kuukautta jatkuneeseen ty0-
suhteeseen. Jos tydsuhde on
kestiinyt ainakin kuusi kuu-
kautta, mycis tulevan ajan palk-
ka on laskettava tiimiin tydsuh-
teen perusteella, vaikka se olisi
huomattavastikin alhaisempi
tai korkeampi kuin edellisen,
viihint66n kuuden kuukauden
pituisen tydsuhteen palkka.

LEl-tydntekijiille syntyy oi-
keus LEL:n mukaisiin tulevan
ajan ansioihin (lotka siis vastaa-
vat TEL:n tulevaa aikaa), jos
tydntekijii on ansainnut LEL:n
alaisissa tciissii puolentoista
vuoden eli 540 piilviin aikana
ennen eliiketapahtuman sattu-
mista viihintiiln I I 096 mark-
kaa. Markkamiidrii on vuoden
1989 indeksitasossa ja muuttuu
vuosittain. LEL:ssa tulevan
ajan palkkaperuste lasketaan
koko tyriuran aikaisten LEL-
ansioiden keskiarvona. Mu-
kaan otetaan ne luodet, joina
ansiot yltiiviit mainittuun raja-
miiliriiAn.
Julkisella sektorilla tuleva aika
liitetli5n toistaiseksi edelleenkin
viihintiiiin neljd kuukautta jat-
kuneeseen palvelussuhteeseen.

Velvoitetyti
ellkkeen kannalta
Velvoitety6 kartuttaa eliikettii
aivan samoin kuin muukin tyd,
eikii se eldkkeen laskemisen
kannalta ole eri asemassa kuin
muu vastaavanpituinen miiiirii-
aikaistyti tai muu lyhyeksi jiii-
nyt ty6ssiiolojakso.
Yksittiilsestii, lyhyest[ tytisuh-
teesta karttuneella eliikkeellii ei
yleensti ole suurta vaikutusta
henkilOn kokonaiseliikkeeseen,
jos siitii karttunut el6ke j65 va-
paakirjaksi eli vain ansaituksi
eliikkeeksi muista tyosuhteista
karttuneiden eltikkeiden jouk-
koon. Lyhyellii, muulla kuin

LEl-tyrisuhteella, voi sen sr-
jaan olla huomattavakin merki-
tys eliikkeeseen silloin, kun
eliikkeen tuleva aika on lasket-
tava tiimiin lyhyen, mutta tule-
van ajan liittemiste vaativan
tydsuhteen perusteella.

Koska velvoitety6 kestiie kuusi
kuukautta, se sammuttaa aina
edellisen tyOsuhteen perusteella
voimassa olevan tulevan ajan
oikeuden. Niiin kiiy silloinkin,
vaikka tulevan ajan oikeus vielii
jonkin aikaisemman tycisuh-
teen perusteella muuten olisi
voimassa (ty6ttdmyyspiiiv6ra-
hojen avullahan tulevan ajan
oikeus voi enimmilliiiin siiilyii
jopa 3,5-4 vuotta edellisen ty6-
suhteen piiiittymisestii).

Ainakin toistaiseksi ammatti-
taitoiselle. pitkiin tyOhistorian
omaavalle ty0ttdmeile voita-
neen vain harvoin osoittaa sel-
laista velvoitetyci,ti, j oka laadul-
taan ja ansiotasoltaan vastaisi
henkildn aikaisempaa tydtii ja
joka samalla myds edisttlisi hii-
nen pysyviiii tytillistymistiiiin,
kuten tyOllisyyslaki edellyttaa.

Jos velvoitetydsuhde esimer-
kiksi tytitt6myyseliiketta lasket-
taessa jiiii siksi ty<isuhteeksi, jo-
hon tuleva aika on liitetteve,
eliikkeen taso laskee'ansaitus-
ta' tasosta. Samalaista tason
laskua tapahtuu minke tahansa
lyhyen, alempipalkkaisen tyO-
suhteen perusteella. Tilanne tu-
lee kuitenkin korostetummin
esille juuri velvoitetycin kohdal-
la, koska siite maksettava palk-
ka on k[ytiinniissii aina alhai-
nen. Jos velvoitetyri olisi ansio-
tasoltaan henkildn aikaisem-
man ty6n veroista, el6keturva
pysyisi tasoltaan entisenlaisena,
tulevan ajan perusteena oleva
tydsuhde vain muuttuisi.

Jos henkildn kaikki ty<it ovat
LEL:n piiriin kuuluvia, ei eliike-

laskettava.

Koska eliikkeeseen
tulee tuleva aika?
Tyottomene olo ja tyott<imyys-
p6ivdrahan saaminen aiheutta-
vat sen, ettii vain poikkeukselli-
sen pitkiit tytittOmyysjaksot vie-
viit eliikkeestt tulevan ajan oi-
keuden.

TEl+l5kkeeseen lasketaan tu-
leva aika, jos eliiketapahtuma
sattuu tyOsuhteen kestdessd tai
ty6suhteen piiiittymisen j iilkeen
360 sellaisen ptiivdn kuluessa,
jolta henkilti ei ole saanut tydt-
tdmyyspiilvlirahaa tai sairaus-
ptiiviirahaa. Tyiitt<imyyspiiivii-
rahapiilviii otetaan tiill0in huo-
mioon enintd6n se enimmiiis-
miiiirfl, jolta ty6tt0myyskassan
j2isenelle voidaan ansiopiiivlra-
haa maksaa neljiin periikkiiisen
kalenterivuoden ajalta.

Vanhimpien ikiiluokkien ansio-
piiivlirahojen enimmiiismii,iirii
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turva huonone lyhyen, alempi-
palkkaisen tytissiolojakson ta-
kia, koska LEL:n tulevan ajan
palkkaperuste miiiiriiytyy koko
ty0uran aikaisten palkkojen
keskiarvona.

Yelvoitetyti
erityisesti tytitttimyys-
eliikkeen kannalta
Nykyisin tyOttttmyyspiiiviira-
han saajan ei tarvitse hakea
tyotttimyyseliiketta heti, kun
piiiviirahapiiivien miiiirE ja ikii
siihen oikeuttavat. Jos tiillainen
piiiviirahan saaja ei halua hakea
tyOttdmyyseliikette esimerkiksi
siksi, etti hiinelle on edullisem-
paa edelleen saada elikettd suu-
rempaa tytittdmyyspiiiviirahaa,
hin piiiviirahan saajana myds
pysyy tytimarkkinoiden kiiytet-
tiivissii olevana tytittomZina
tyOnhakijana, ja tydllistiimis-
velvoite koskee hiinttikin. Hiin-
te ei kuitenkaan osoiteta tytF

.. 
^.i - .- ---_llull, JUD lldr L6J4 !u4rl!w!o4

niiyttiiii hakeneensa tydtt6-
myyseliikett6.
Kuuden kuukauden velvoitetyt)
lykkiii ty0tttimyyseliikkeen al-
kamista. Ty0ssiiolojaksosta
seuraa, ettei 60 viikon sisiille
eniiii mahdu tytissdolon lisiiksi
200 ty6ttdmyyspiiivtirahaptii-
vdii, vaan piiivien kertyminen
alkaa alusta. Tlissii tapauksessa
tyiitt0myyseliikkeen alkaminen
lykkiiSntyy tyottoman oman
valinnan takia.
Vastaava tytitttimyyseliikkeen
alkamisen lykkii.iintyminen kos-
kee myris sellaista velvoitetytil-
Iistettlviiii, joka seuraavan noin
puolentoista vuoden sis6ll6 saa-
Yuttaa tydtttimyyseliikkeeseen
oikeuttavan iiin.

Velvoitetytillistlminen
on mytis mytinteistii
eliiketurvan kannalta
Velvoitetydllist6minen paran- Tytiministeriti(silloinentydvoi-
taa eliiketurvaa, koska tytistii maministeriO) asetti maalis-
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karttuu eliikettii normaalien
siiAnndsten mukaan.

Jos henkildn viimeisestii tytissii-
oloajaksosta on jo kulunut niin
pitke aika" ettei eliikkeessE enii6
ole tulevan ajan oikeutta, vel-
voitetydjaksokin palauttaa sen.
Riippumatta siita, millainen
velvoitetytin palkka on, eliik-
keen taso on tiillOin yleensd
korkeampi kuin pelkkii vapaa-
kirjaellike mahdollisella tytittG
myyslisiillii korotettuna olisi.
Kuuden kuukauden velvoite-
tyOkin antaa henkil0lle mah-
dollisuuden liittyii tytitttimyys-
kassan jiiseneksi. Jiiatyii:in vel-
voitetyoste tydttomiiksi hen saa
silloin kassan maksamaa ansio-
piiiviirahaa. Ansiopiiiviiraha
taas oikeuttaa eliikkeessii tytit-
t0myyslisiiiin, johon peruspiii-
viiraha ei anna oikeutta.
Velvoitetyd on yleensii kunnan
tai viime kiidessd valtion palve-
luksessa tehtya tyote. Niiiden
palveluksessa tehty tyo voi xar-
tuttaa eliiketurvaa enemmdn
kuin yksityissektorin palveluk-
sessa olo.

Eliikevastuu siirtyy
Kun aikaisemmin yksityisen
tydnantajan palveluksessa ollut
henkilO velvoitetytillistetiiEn
kuudeksi kuukaudeksi muuhun
kuin LEL-alan tyiihdn kunnan
tai valtion palvelukseen ja elii-
ketapahtuma sattuu niin, ettl
tuleva aika on laskettava velvoi-
tetycin perusteella, vastuu tule-
van ajan elikkeestii siirtyy julki-
selle sektorille. Niiin kty siinii-
kin tapauksessa, ettii henkild on
koko muun tyOhistoriansa ollut
yksityisen sektorin tydssa.

LEl--tiiihin tyrillistettyjen osal-
ta kustannusvastuu pysyy p,ie-
osin yksityisellii sektorilla.

Eplkohdat ovat tiedossa

kuussa 1989 tytiryhmin, jonka
tehtavena o[ selvittiie tyo[i-
syyslain vaikutukset velvoite-
tydllistettyjen sosiaaliturvaan ja
selvitttu erityisesti vanhenevien
pitkiiaikaistytitttimien tydllistii-
misvelvollisuuden vaikutus hei-
dlin elikeoikeuksiinsa. Toimek-
siannon mukaan tyiiryhmiin pi-
ti selvitystydn pohjalta mytis
tehda ehdotukset tarvittaviksi
lainsiiiidiintO- j a muiksi toimen-
piteiksi.

Tytieliikkeiden osalta tytiryhmii
totesi edellii kerrotut vaikutuk-
set ja teki esityksen mahdolli-
siksi jatkotoimenpiteiksi. Tyti-
ministeridn alaan kuuluvista
asioista selvitettiin mm. tilanne
ansiopiilviirahan miiiriytymi-
sen osalta; velvoitetydhiin vai-
kuttaa myds velvoitetydjakson
jiilkeen maksettavan ansiopiii-
viirahan suuruuteen. My<is
niiilti osin laadittiin esitys jat-
kotoimenpiteiksi.

IRMA KORTESO]A,
sosionomi

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston

yhteyssihteeri



LAITOSHOIDOSTA KOTIHOITOOil,
KARTTUUKO HOITAJATTE

II II

TYOETAKETTA?

Jo pitkliin ovat ongelma-
na olleet kotona hoitotyti-
tii tekevien sosiaaliturvan,
erityisesti eliiketurvan,
puutteet. Jotta hoitotyti
kartuttaisi tekijlilleen tyti-
ellkettii, on sitii tehtiivii
tyti- tai virkasuhteessa ol-
len taikka itseniiisenii yrit-
tiijiinii tai ammatinhar-
joittajana. Oman perheen
jiisenen hoitamista kotona
ei yleensii pidetii ansiotyti-
nii. Muissa tapauksissa
tytieliiketurvan esteeksi
on useinkin muodostunut
hoitajan tytioikeudellisen
aseman epiimiiiiriiisyys.
Kukaan ei ole tunnustau-
tunut hlnen tytinantajak-
seen. Suunnitteilla on laki,
jolla tlllaisetkin tytinteki-
jlit voitaisiin saattaa tyti-
ellketurvan piiriin.
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Hoitotytitii tekevien
ellkeoikeudellinen asema
Perheesst hoitotyrita tekevien
elIketurvaan liittyvat kysymyk-
set ovat vuosien mittaan olleet
toistuvasti esillii my6s El2iketur-
vakeskuksessa. El6keturvansa
periitn ovat kyselleet niin vam-
maisten ja vanhusten kotihoita-
jat kuin kehitysvammaisia tai
psyykkisesti sairaita kotonaan
hoitavat.
Tilanne on ollut selked ainoas-
taan oman lapsen hoidon ja
perhepiilviihoidon osalta. En-
siksi mainittu ei ole ansiotydti,
kunnalliset perhepiiiviihoitajat
ovat tydsuhteessa kuntaan ja
yksityiset perhepiilviihoitajat
puolestaan tekevit tydtiiiin jo-
ko yrittiijinii tai tycisuhteessa
hoidettavan lapsen vanhempiin
siitii riippuen, onko hoitopaik-
kana hoitajan vai lapsen koti.
Vuoden 1988 alussa tuli voi-
maan laki vammaisuuden pe-
rusteella jarjestettavistii palve-
luista ja tukitoimista (vammais-
palvelulaki). Samalla selkiinny-
tettiin vammaisen henkikikoh-
taisena avustajana toimivan
henkildn tydoikeudellinen ase-
ma. Vammainen on avustajansa
tydnantaja ja velvollinen mm.
jiirjestiimiiiin hiinelle tyOeliike-
turvan. Kunta korvaa tiistii ai-
heutuvat kustannukset. My<is
vammaisen oman perheen jiisen
voi avustaa vammaista hiineen
tydsuhteseen ollen.
Perheissii tapahtuvaa, julkisin
varoin tuettua hoitotycite teke-
vien henkiltiiden tytioikeudel-
lista asemaa ja sosiaaliturvaa
selvittamiien asetettiin aikoi-
naan toimikunta. T6mii perhe-
hoitajatoimikunta kiisitteli mie-
tinncissii6n (1984:57) liihinnii
vammaisen, vanhuksen tai pir
kiiaikaissairaan kotihoitoa, Ias-
tensuojelun sijaishuollon perhe-
hoitoa, psykiatristen potilaiden
perhehoitoa sekii kehitysvam-
maisten perhehoitoa. krhehoi-
dosta puhuttaessa on sittemmin
tarkoitettu juuri n;iita hoito-
muotoja.
Perhehoitajien ei ole katsottu
olevan tycisuhteessa kuntaan
kuin aivan erityistapauksissa.
Kunnan ja perhehoitajan viilis-
tii sopimusta on pidetty ns. toi-
meksiantosopimuksena eikii
tyOsopimuksena. Perhehoitajat
eiviit siten ole voineet ptiiiste

kunnallisten viranhaltijain ja Perhehoitajaneliiketurvastaoli-
tytintekij;iin eltikelain (KVTEL) si voimassa, mite KVTEL:ssa onpurun. sSiidetty kunnan viranhaltijain
Eliiketurvakeskuksessa on Duo- ja toimenhaltijain eltikeoikeu-
lestaan oltu taipuvairi" 'rr1. desta'
kannalle, ette ty0suhteen ole- Esityksen mukaan perhehoi-
massaolo kunnan ja perhehoi- dolla tarkoitetaan henkildlle
tajan viilillii olisi perusteltavis- annettavaa ympiirivuorokau-
sa. Tytihiin on siniinsii vastaa- tista hoitoa yksityiskodissa hii-
vaa hoitoty6ta,. j9t3 tehdiiiin nen oman kotinsa ulkopuolella.
kunnellisissa hoitolaitoksissa ja Uusi perhehoitajalaki -ei 

siten
joka kuuluu KVTEL:n piiriin. lainkaan koskisi sellaista van-
Hoitosopimus, joka hoitajan husten ja vammaisten kotihoi-
kanssa tehdiiiin, sisiilfiis yleensd toa, jossa on kysymys sosiaali-
yksityiskohtaisempia ja pitem- huoliolain tarlioiltarirasta koti-
miille menevit tydtti koskevia palvelustajajossa kuntasuorit-
miitirtyksiii kuin monikaan taahoitajallekotihoidontukea.tyosopimus. T?ite hoitotytitiihiin tehdii^iin

soveltamisratkaisuissaan, jo1- hoidetlavan kotona'
ka voivat koskea vain yksityisen Perhehoitajalakia sovellettai-
sektorin tldeliikelakien sovelta- siin vain hentiltidn, joka antaa
misalaa, Eliiketurvakeskus on perhehoitoa ns. toimeksianto-
katsonut perhehoitajat yrittii- iopimuksen perusteella. Lain
jieneliikelain(YEL)piiriinkuu- soveltamispiirin ulkopuolelle
luviksi silloin, kun toiminta on jtilsiviit ty6- tai virkastihteessa
ollut laajaa javaatinut erityisiti kuntaan olevat samoin kuinjfiestelyjS, kuten muutoksia perhehoitotytita itseniiisenii
perheen asuintiloissa, ulkopuo- ammarinharjoittajana tekeviit
lista aputytivoimaa jne. Ne per- henkil<it.
hehoitajat, jotka eiviit ole tiiyt- - ,
tar."i -v"-tia; yyd; ffi ;.G i, H!o^i,tY^\t:na o n, etta Yalta-
ovat olleet elaketurvan sri[',*i \r"..4sessa sosiaali- ja tervey-
;erii'prt;;ji", ri"ir" ri.iti-.i 9"'$l:ll::,_ suunnitelmassa

"r. toir" ri'" riiaiitv -vtirii*-,i :.n*{fl:ln" hoitopalkkion
k;";;;-ty6"6kij oilt-' " " ^ *" y-*.f miiis^m iiiirii h oidettavaa
perhe h oitaj ien ty6 oikeudeuisen f if i:llt.1,f,,ii I'.,ff"fl?:
aseman.mafittelyssa on luon- ,an piiriin piiiiseminen edellyt-
nollisejtikin ollut kysymys mG. tiia. Ttima raja on tene vuonna
nimutkaisemmasta ja laajavai- 879.08 markiaa kuukaudessa.
kutteisemmasta asiasta kuin - ,
pen:ista ifatitr*uongJmasiu. Perhehoitotydtii tekevien eldke-
iruoti vuosity--"ntfr it iitin turvan ongclmat.ovat liittyneet
jo kulua p".f,it oituSutoimi5;: 9rne,n,,.kaikkea heidtn tytioi-
nan mieiinntin valmistumises_ keudellisen asemansa epiisel-
ta, ennen kuin perhihoit":i* vyyteen' Tvti,rv$lal gsltliime
oii<eusaseman itui;aa"rfin :t$lf", perhehoitajalaki on
loydettiin tayttOi.iti,oin.n-.ut- tarkoituksenmukainen ratkaisu
kaisu. tiissii tilanteessa, koska mm.

perhehoitajien sosiaaliturva on

:;i}T,'#f; 3',"iSIiIffi -*iil:
Erityinenperhehoitajalaki detta . kuntaaa.. Selkeiimptiii
rerninotta;itoimikunnai tyota lliflln-.?F', jos .kunnan ja
:.rt*"i*dri""ri- :" il;iffi: Pjll*1,-,ylhen oikeussuhde
,i.terifi ty6-,rh-i;pa;1ynyr katsottyll-,,Yo.tut teeksi' j9-
ilttfi e#,- 6tui p"ir,'.h"id';; l9l-, _ 

tytieliikelainsiiiidiint.kin
::i.:"iia-irirtasaaialaistii"v:1y,Ti::^'.t-F.tjavaksiilmaneri-
iyistti tarkemmin muuttamalia ty$JallesrclyJa'
sosiaalihuoltolain perhehoitoa Uudistus ei v,ilttiimette suures-
koskevia siiiinntiksiii sek6 anta- tikaan kohentaisi perhehoita-
malla uusi perhehoitajalaki, jien kokonaiseliiketurvaa. Hoi-
jossa olisivat mm. perhehoita- topalkkiot, joiden perusteellajan sosiaaliturvaa koskevat eliike miiiiriiytyisi, jiiAneviit lii-
siiiinncikset. Lainvoimaantulo- hitulevaisuudessakin melko
ajankohdaksi on kaavailtu vuo- vaatimattomalle tasolle. Jos
den l9l alkua. eliike miiiirlttiiisiin maksetuista

hoitopalkkioista riippumatta
tietyn palkkaluokan mukaan
esim. hoidon vaativuuden ja
hoidettavien lukumii?ir6n pe-
rusteella, saataisiin perhehoita-
jan eliiketurva mitoitetuksi hA-
nen tyOpanostaan vastaavaksi.
Vastaavankaltaisia jiirjestelyjii
on ollut jo ennestiiIn julkisella
sektorilla.

Kotihoidon tuella
tapahtuva hoito
Kunnan maksama vanhusten,
vammaisten ja pitkiiaikaissai-
raiden kotihoidon tuki on sosi-
aalipalvelun muoto, jonka ta-
voitteena on tehde mahdolli-
seksi henkilcin asuminen koti-
oloissa ja hiinen hoitamisensa
siellii.
Kunnat eiviit ole pitdneet mycis-
kii.iin tiillaista kotihoitotydtii te-
keviii kuntaan tyrisuhteessa ole-
vina. Niiin ollen eriiiss[ tapauk-
sissa, jos hoitajana on ollut per-
heen ulkopuolinen henkil6, on
hoidettava katsottu hoitajansa
tyOnantajaksi ja siten velvolli-
seksi jiirjest6miiiin hiinelle ty0n-
tekijiiin el[kelain (TEL) mukai-
nen eliiketurva.
Tiimii ratkaisu hoitajan eliike-
turvan jiirjestiimiseksi on kui-
tenkin enemmiin tai vdhemmiin
keinotekoinen. Niiln erityisesti,
kun otetaan huomioon, ette ky-
symys on kunnan velvollisuuk-
siin kuuluvan kotipalvelun an-
tamisesta, josta kunnan tulisi
periaatteessa peri6 asiakasmak-
su palvelun saajilta.

$s5iaali- ja terveysministeririn
tydryhme on sulkenut pois esit-
tiiminsii perhehoitajalain piiris-
ti vanhusten, vammaisten ja
pitk:iaikaissairaiden hoidon, jo-
ka tapahtuu kotihoidon tuella.
T?ite ei ole perusteltu muuten
kuin toteamalla, ette hoitaja on
niiissd tapauksissa lihes poik-
keuksetta hoidettavan omainenja hoito jiirjestetiinn erikseen
laaditun hoitosopimuksen mu-
kaisesti hoidettavan kotona.
Tiimii ei kuitenkaan muuta
muuksi sita tosiasiaa, ettii ky-
seessii on my6s kustannuksil-
taan laitoshoitoa selviisti edulli-
sempi hoitomuoto siindkin ta-
pauksess4 ette hoitotyti rinnas-
tettaisiin kodinhoitohenkiltis-
t6n tycihdn, josta kunnan tulee
suorittaa tydeliikemaksut.
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T E L - LE L - Uti nte kii tiid e n
ansiokehitys

ansiotasoindeksin
kehitystii nopeampaa

1964-1 984

Tyiineuvosto on vuosilomalain
soveltamista koskevissa paa-
tOksissii.iin Aal87 ja l7l88 kat-
sonut, ettii vanhuksen kotihoi-
tajana toiminut ulkopuolinen
henkilti, joka on tehnyt hoito-
sopimuksen sosiaalilautakun-
nan kanssa, on ollut tycisuhtees-
sa kuntaan.
Periaatteessa ei myciskii5n
oman perheen jiisenyyden pitiii-
si olla esteeni tytisuhteen synty-
miselle ainakaan silloin, kun
esimerkiksi vanhus on sellaisen
hoidon tarpeessa, ettii hiinet
jouduttaisiin sijoittamaan lai-
toshoitoon, jollei hiinellii olisi
kotihoitajaa.
Mainittakoon, ettii Helsingin
kaupunginhallitus on viime ke-
siikuussa esittanyt ryhtymistii
toimenpiteisiin sen jdrjestiimi-
seksi, ettd kotihoidon tukea saa-
vien eldkeoikeus karttuisi mytis
hoitoaikana.

HELENA TAPIO, orr
Ehketurvakeskuksen

lakiosaston
lakimies

Vanhimpienkin TEL-LEL
-tytintekijtiiden ansiokehi-
tys on seurannut ansiota-
soindeksin muutoksia 40-
tuntiseen tytiviikkoon siir-
tymisj akso a 19 64-19 69 lu-
kuunottamatta. Havaittu
ansiokehityksen ikiiriip-
puvuus oli varsin suora-
viivainen: iiin karttumi-
nen hidastaa ansiokehi-
tystii. Hitaan reaalikasvun
jaksolla 1974-1979 erot
nuorten ja vanhojen an-
siokehityksessH olivat pie-
nemmiit kuin muilla viisi-
vuotisjaksoilla. Keski-
mliiirin l0 vuoden ikiiero
on merkinnyt 0r8-l pro-
senffiyksikktiii pienempiiii
TEl,-LEl,-ansioiden vuo-
tuista muutosta.

Eliiketurvakeskuksessa on tut-
kittu TEl-LEl-vakuutettujen
ansiokehitystii aika ajoin tiiy-
dennettiiviin otosaineiston
avulla. Koottu aineisto palvelee
mm. vakuutettujen aktiiviai-
kaisten ansioiden indeksiturvan
selvittiimistii. Vuosia lg$- 197 9
koskevia tuloksia tutkimukses-
ta on julkaistu aikaisemmin
(Eliiketurvakeskuksen tutki-
muksia 1983:2). Nykyisin tutki-
musaineisto sisiiltaiii otoshenki-
kiiden ansiotiedot vuoteen 1984
asti, joten pisimmilliiiin yksiltil-
listii ansiokehitystd voidaan tar-
kastella jo noin puolen ty0uran
mitalta. Tiihiin artikkeliin on
koottu keskeisiii tuloksia tutki-
muksen koko tarkasteluviililtii
196/_1984. Laajemmin tulok-
sia esitetiiiin julkaistavassa kat-
sauksessa. Tutkimuksen kiisit-
teite, menetelmiii sekii otantaa
on selostettu tiismellsemmin
yllii mainitussa tutkimusrapor-
tissa.

Otosaineisto koostuu yhdestii-
toista viisivuotisviilein valitusta
syntymiivuosiluokasta (1905,
1910,..., 1950, I955), joista kus-
takin on poimittu noin 420
TEL- ja/tai LEl-tydsuhteessa
eleketteen kartuttanutta henki-
l6e. Otoshenkildiden TEL-
palkkatiedot on saatu eliikelai
tosten rekistereistii ja LEL-pal-
kat Eldketurvakeskuksen tyri-
suhderekisteristii.
Ansiotasona tutkimuksessa on
tyiintekijiin kunkin kalenteri-
vuoden keskimiiiiriiinen kuu-
kausiansio, joka on saatu jaka-
malla TEL:n ja LEL:n vuosian-
sioiden summa vastaavalla
kuukausissa ilmaistulla tydsuh-

\.
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deajalla. Ansiotasot on muutet-
tu tutkimusaineistosta lasketul-
la omalla ansioindeksillii vuo-
den 1984 tasoon. Aineiston
oma indeksi poistaa tehok-
kaimmin kaikkien yleisten
muutostekijOiden vaikutukset
ansiokehityksestii, jolloin eri-
ikiilsten henkildiden eri ajan-
jaksojen ansiokehitystii voi-
daan luotettavimmin ysrtailla
toisiinsa.

Ansiokehitys
suhteessa muihin
indekseihin
Aineiston indeksillii korj atuille
henkikiittiiisille ansiosarjoille
on laskettu ansiokehilystrendit.
Trendi kertoo yksilOn ansiota-
son keskimiiiiriilsen vuotuisen
prosenttimuutoksen suhteessa
aineistosta laskettuun indek-
siin. Trendimuutos on pitkiin
ajan ansiokehitystii tarkastelta-
essa kiiytttikelpoinen, koska an-
sioiden vuotuinen vaihtelu on
suurta. Samalla tavalla on tut-
kimuksessa laskettu trendit
myds Tilastokeskuksen julkai-
semille ansiotaso- sekii kulutta-
jahintaindekseille. Taulukossa
on esitetty aineiston keskimiiii-
riiisen ansiokehityksen poik-
keamat niiiden indeksien tren-
deistii eri jaksoilla. Ns. puolivii-
li-indeksi on laskettu nykype-
rusteisen TEl-indeksin tapaan
taannehtivasti vuodesta lg$
alkaen, mutta i-lman virallisen
TEl-indeksin viivettii. Vii-
veellisen indeksin kaptd tiisse
olisi aiheuttanut hiiiriiiitd ver-
tailtavuuteen.

l8

Ansiotasoindeksi on noussut
aineiston keskimiiiirist6 ansio-
kehitystii ripeiimmin vain en-
simmiiisell6 viisivuotisj aksolla
196449, muilla jaksoilli aineis-
ton keskimiiiiriiisen trendin ke-
hitys on ylittanyt ansiotasoin-
deksin kasvun suhdannevai-
heesta riippuen I / 2-2 prosentti
yksikk06 Yuotta kohti. Osittain
eron selitt[viit lomaltapaluura-
hojen korotukset l970Juvulla.
Niiden vaikutus ei niiy ansiota-
soindeksissii, mutta ne korotta-
vat tutkimusaineistossa mitat-
tua ansiotasoa. Jaksolla
1969-74 lomaltapaluurahat
nostivat ansiotasoa noin 0,5 7o
vuotta kohti ja jaksolla 197 4-7 9
0,36 70. Koko tarkasteluviilillii
19@-84 lomaltapaluurahojen
korotukset ovat nostaneet vuo-
tuista ansiotasoa keskimiiirin
0,2 %o

Nykyperusteiseen TEl-indek-
siin eli puolivfi-indeksiin ver-
rattuna aineiston keskimiiiiriii-
nen ansiokehitys on enimmil-
lii.iin ollut 4 7o vuodessa nope-
ampaa. Koko jaksolla ero puo-
liviili-indeksiin on ollut 2 pro-
senttiyksikk0d vuotta kohti eli
kaikkiaan 20 vuoden aikana
aineiston ansiokehitys on ylitte-
nyt puoliviili-indeksin kasvun
l6hes 50 prosentilla.

Tutkimusaineiston reaalinen
ansionmuutos oli jaksolla
196/.-84 keskimiiiirin runsaat
3 7o vuodessa. Jaksolla 1969-74
aineiston keskimiiiiriiinen tren-
dikehitys ylitti kuluttajanhinta-
indeksin pereti 6,5 Tryksikk<iii
vuodessa.

Aineiston keskimiiiiriilnen ke-
hitys ylitti siis ansiotasoindek-
sinkin kehityksen ensimmiiistii
viisivuotisjaksoa lukuunotta-
matta. Yksiltiittiiinen ansioke-
hitys hajautuu kuitenkin laajas-
ti keskikehityksen molemmin
puolin. Viisiwotisjaksoilla yk-
sildllisten trendien keskihajonta
oli noin tl /6yksikkdii. Tarkas-
lgluyfiliin pidetessii mycis kes-
kihajonta pienenee. Koko tar-
kasteluviilille mukana olleilla
(ns. pitkiin uran henkilOillii)
trendien keskihajonta oli en6d

noin t2 7o-yksikkcili (kuvio 1).
Pitkin uran henkiltiita oh43 7okaikista trenditarkastelussa
mukana olleista eli henkil0ist6,
joilla oli viihintiiiin kolmena
vuonna TEl-LEl{ydsuhteita.
He edustavat varsin hyvin TEL-
ja LEl-t6issii koko uransa tyOs-
kennelleitii. Pitktin uran henki-
liiistl 7 l 7o:lla ansiokehitys ylitti
ansiotasoindeksin kasvun vuo-
sina 19&-1984. Puoliviili-in-
deksin kasw ylittyi 87 flo:lla ja
vun 5 Vo:lla ansiokehitys aleni
reaalisesti.

Taulukko
Aineiston keskimiiirlisen trendin poikkeama kuluttejahinta-,
puolivlli- ja ansiotasoindeksin trendisti eri jaksoilla, 7o-yhft-
ktix!)

1964-69 1969-74 1974-79 1979-84 t9u-u
Ansiotaso-
indeksi
Puoliviili-
indeksi
Kuluttaja-
hintaindeksi

-0J
+l12

+2r8

+l19

+412

+6r5

+0r5

+0r5

+0r5

+I I
+lr7

+23

{r9
+Zr0

+312

l) Aineiston keskimiiiirtiistii trendiii taulukon viisivuotisjaksoille lasket-
taessa ovat mukana otleet kaikki otoshenkildt, joi-tla ao. jaksolla on
viihintiiiin kolmelta wodelta ansiotieto. Jakson 1964-84 trendiii lasket-
taessa ovat mukana olleet ns. pitkiin tytiuran henkiltit eli syntymiivuo-
siluokkien 1920,1925,...1940 ne henkilcit, joilla kaikilla viisivuotisjaksoil-
la on viihintiiiin kolmelta ruodelta ansiotieto. Mainittakoon, ette trendin
laskenta ede[yttiia vAhintiiiin kolmea ansiotasotietoa.

Kuvio l.
Henkiltiittiisten trendien jakauma jaksolla 1964-&4. Pitkln uran
henkiltit, molemmat sukupuolet. Kuvasse on mytis esitetty
ansiotaso. (ANS), puoliviili- (PUO) ja kuluttajrhinteindeksin
(HIN) trendit samalla jaksolla.

JAKSO lg$ 1984
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Trendimuutos suhteessa aineiston indeksiin, 7o
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PUO
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Ansiokehityksen
ikiiriippuvuus
Ansiokehityksen ikiiriippu-
vuutta voidaan parhaiten tar-
kastella viisivuotisjaksoittain.
Taulukosta nfitiin, etta eri vii-
sivuotisj aksoilla ansiotason re-
aalikasvu vaihteli yleisen ta-
louskasvun tavoin varsin pal-
jon. Jaksolla 1969-1974 tutki-
musaineiston ansiot kasvoivat
reaalisesti 6 ll2 7o vuodessa.
Seuraavalla jaksolla 197 4-1979
ansiot kasvoivat reaalisesti vain
l/2 prosenttia. Ansiokehityk-
sen ikiiriippuvuuden suhteutta-
minen ansiotasoindeksin kehi-
tykseen edellytttu siten jaksoit-
taista tarkastelua. Tutkimus-
jakso 1964-1984 jakautuu nel-
jiiiin viisivuotisjaksoon, jotka
sopivat viiden vuoden vtilein
valittujen kohorttien ansiokehi-
tyksen ikiiriippuluuden tarkas-
teluun.
Kuviossa 2 esitetean ikAryhmit-
tiiiset trendikasvut kullakin nel-
jiillii viisiwotisjaksolla. Kuten
luonnollista onkin, ansiokehi-
tys riippuu selviisti iiista. Mie-
lenkiintoista on se, ettii myds
tutkitun TEL-LEL -piirin van-
himmilla ikeryhmille ansioke-
hitys on llhelli ansiotasoindek-
sin kehitystii lukuunottamatta
jaksoa 19&-1969. Ylittyminen
j ohtuu erilaisista rakennemuu-
tostekij ciisti, joita ansiotasoin-
deksi ei pyrikiiiin mittaamaan,
koska se kuvaa samanlaisesta
tyOpanoksesta maksettavan yk-
sikk6palkan kehitystii. Ensim-
miiisellii viisivuotisjaksolla siir-
tyminen ansiotasoa alentamat-
ta 4,Gtuntiseen tytiviikkoon
nosti tuntipalkkaisten ansiota-
soindeksiii, mutta ei vaikutta-
nut tutkimusyksikkOnii olevan
kuukausiansion miiArii[n. Sen
woksi tutkimusaineiston an-
siokehitys jii[ palkansaajien an-
siotasoindeksiii hitaammaksi.
Alussa kuvattu lomaltapaluu-
rahan vaikutus jaksoilla 1969-
1974 ja 1974-1979 on toisen-
suuntainen. Viimeiselli viisi-
wotisjaksolla selvia tytlaika- tai
indeksiteknisiii tutkimustulok-
seen vaikuttavia trendeja ei ole
ollut.

Jaksolla 1969-197 4 palkansaa-
jien ansiotasoindeksin jeemi-
nen jiilkeen aineiston ansiokehi-
tyksesta setttyy osittain julki-
sen sektorin hitaalla ansiokehi-
tyksellii. Palkansaajien ansiota-
soindeksissii yksityisen sektorin
ansiokehitys oli tuolla jaksolla
yli prosentin vuodessa nopeam-
paa kuin keskimiiiiriiisen indek-
sin. Muilla jaksoilla tiillaista
eroa ei ole ollut.
Ansiotason reaalikasw niiyttiii-
si kuvion 2. perusteella ainakin
jossain mtiirin vaikuttavan ikii-
ryhmittiiisten ansiokehitysero-

jen suuruuteen. Jaksolla 1974-
1979 reaalinen ansiotaso pysyi
l6hes ennallaan. Nuorimman ja
vanhimman ik6ryhm6n keski-
miilriiisen trendin ero oli alle
2 %o-yksikkdii,. Muilla jaksoilla
ero oli viihintiiiin 3 7o-yksikkti6ja regressiosuoran jyrkkyys
noin kaksinkertainen hitaan re-
aalikaswn jaksoon verrattuna.
Muilla kuin hitaan kasvun jah-
solla l0 vuoden ikiiero on kes-
kimiiiirin merkinnyt 0,8-l pro-
senttiyksikdn eroa vuotuisen
ansiokehityksen muutosvauh-
dissa.

ARTO LAESVUORI,
BO LUNDQVIST, r,rr

Eliiketurvakeskuksen

Krrvio 2. Ansiokehitys eri viisivuotisjaksoilla i[n mukaan, molemmat sukupuolet. Syntymlvuo-
siluokkien keskimiliriiset trendit eri jaksoilta seki trendipisteille piiretty regressiosuora iiin
suhteen. Yaakasuorana pisteviivana on esitetty ansiotasoindeksin trendimuutos samalla jaksolla.

suunnitleluosaston
tutkijoila

954- 1 959
Trendi, X

959- 1 974
Trendi, f,

,l
1

lkd IKU
JU 40 50 60 30 40o 50 60

-1 -1

Regressiosuoro Y = 4,44 - 0,105 x ikO Regressiosuoro Y = 3,42 - 0,0E5 x ik0

1974-1979
Trendi, X

979 - 1 984
Trendi, Z

1 1.

0

-t

lkd lkd
30 "60 30 50 60

-1

-J
Regressiosuoro Y - 1,15 - 0,056 x ikd Regressiosuoro Y = 2,91 - 0,076 x ikU
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TEL.INDEKSIN
tr tt lr

MAARAYTYMINEN

TEl-indeksin pohjana
Tilastokeskuksen
indeksisarjat
Tydntekijiiin eliikelain (TEL)
9 $:n mukaan eliiketurva on
sidottu maan palkkatasoon si-
ten, ette TEL-indeksilukua
vahvistettaessa otetaan huo-
mioon yleisten palkka-ja hinta-
tasossa tapahtuneiden muutos-
ten keskiarvo. Palkka-ja hinta-
tason mittareina kiiytetiiiin
TEL-indeksiii miiiiriittiiessii Ti-
lastokeskuksen julkaisemia vi-
rallisia indeksisarjoja palkan-
saajien ansiotason sekii kulutta-
jahintojen kehityksestii. TEL-
indeksi seuraa siten em. indek-
sien vuotuismuutosten keski-
mii[riin kehitystii.
Tycintekijnin eliikeasetuksessa
(TEA 9 $) puolestaan siiiide-
tiiiin, ettl TEl-palkkaindeksi-
lulun perusteena kaytetien
edellisen vuoden kolmannen
vuosineljiinneksen keskimiii-
riilstii palkka- ja hintatasoa.
Siiiid6s maerittelee sen ajan-
kohdan, johon asti indekseillii
mitattu hinta- ja ansiotason
vuotuismuutos otetaan huomi-
oon uutta TEl-indeksin piste-
lukua miiiirittaessa. Siten esi-
merkiksi vuoden 1990 indeksi-
pisteluvun muutos perustuu an-
siotaso- ja hintaindeksien muu-
toksiin vuoden 1988 kolman-
nesta vuosineljdnneksestii vuo-
den 1989 kolmanteen neljiin-
nekseen. TEl-indeksi perustuu
siis ainajo tapahtuneeseen kehi-
tykseen.

Ansiotason muutos
TEL-indeksissii
perustuu arvioon
Kuluttaj ahintaindeksiii Tilasto-
keskus julkaisee kuukausittain.
TEl-indeksin laskennassa tar-
vittava kolmannen vuosineljiin-

20

Eliikkeiden indeksitarkistuksista on viime vuosina
keskusteltu julkisuudessa psljon aina komiteoita ja
toimikuntia mytiten. Mytiskin yakuutetut oyst akti-
voituneet seuraamaan ja selvittiimiiiin eliikkeittensii
indeksiturvaa. Eritoten indeksitarkistusten miiiiriin
kanssa joskus ristiriitaisilta tuntuvat tiedot palkkojen
ja hintojen kehityksestii tiedotusvilineissl ovrt sra-
neet eliikkeen$sjat oudoksumaan ja kyselemiiin eli-
keindeksien laskentatapaa. Mitlfln mystistii indeksi-
pistelukujen miiiirlytymiseen ei kuitenkaan sisiilly,
sillii laskentaperusteet mliritelliin varsin tarkkaan
eliikelaeissa.
Artikkelissa selvitetiiiin TEl-indeksin miiiirfiytymis-
perusteita ja laskentatspaa kiiyttiien esimerkkinii vuo-
den 1990 indeksipistelukua.

neksen hintataso saadaan hei- jailkikateisiin tarkistuksiin ei
nii-, elo- ja syyskuun pisteluku- kuitenkaan ole tarvetta, sillii
jen keskiarvona. Kiiytentdna TEL-indeksin laskentatavassa
on, ettd Eldketurvakeskus tekee mahdollisen arviovirheen vai-
sosiaali- j a terveysministeridlle kutus korjautuu automaattises-
laskelman uudesta TEl-indek- ti seuraavan vuoden TEL-in-
silulusta lokakuun puolessa vii- deksipistelukua laskettaessa.
lissii viilittomaisti Tilastokes- --k;G", jrlk"ittr; hilt"i"d;l;i- K.orjaus toteutuu niin, ette an-
luvun syyskuulta. Kuluttaj"lrin- siotason muutosta miiirlttiies-
;;Fffi;i;;;rA;;iffte"- :4. ansiotason vertailutasona
m"ii[isesti laskettavissa fff_-in- keytetii:in aina samaa ennakol-
deksin miiiiriiiimistg r".t*. lista.pistelukutietoa,jotae{lel_Ii-. send vuonna k?ivtettiin TEL-Ansrorason muutos ::.:-:T indeksii laskett#ssa. Siten jos
deksissd sen siiaan Derusruu iu-* _ _ _: - eoeursena Yuonna Kaytetty an-

t as oi nde ks in I o p ulliset pistel u- ::.t:^t T -"-?I,T1LY y i'-t l:f
vut valmistuvat'Tilastolieskuk- siuTuvan Yuooen I tsL-rnoex-
sesta noin vuoden kuluttua slluKu arnov[neen vanxutuK-
vuosineliflnneksenodiittvmises- len veTll plenemmaxsl' Yils-

ia 
- i;'"kii;ii"t,;iffi *;t,- :T::li *T.lY: TLo l:j:f

vat arviot ovat olleet hftn osu- :::.lfl"n vuooen I tsL-rnoeK-

via, mutta eivlt toki aiha tiiysin suuKua'

oikeita. Vahvistettuihin TEL Edellii selostetusta jonkin ver-
indeksipistelukuihin tehtaviin ran poikkeavaan menettelyyn

joudutaan kuitenkin tilanteissa,
joissa Tilastokeskus on siirtynyt
painorakenteeltaan ja perus-
vuodeltaan uusittuun ansiota-
soindeksisarjaan. Niiin kiiy juu-
ri mytis vuoden 1990 TEL-in-
deksipistelukua laskettaessa,
sill6 aiemmin k6ytetyn ansiota-
soindeksisarjan (1980 = 100) it-
seniiisen laskemisen Tilastokes-
kus lopetti ruoden 1988 kol-
manteen vuosineljiinnekseen.
Uudessa indeksisarjassa perus,
wotena on 1985. Indeksisarjo-
jaan Tilastokeskus uusii nykyi-
sin viiden vuoden viilein.

Indeksisarjojen perusvuosien
muuttuessa ansiotason muutos-
arvioon edellisenii vuonna
mahdollisesti sistiltynyt virhe
on korjattava erikseen. Seuraa-
vassa korjausmenettelyt on se-
lostettu vuoden 1990 TEL-in-
deksipisteluvun osalta, mutta
myds muulloin korjaus on tehty
vastaavaan tapaan. Hintain-
deksisarjojen perusvuosien
muuttuessa ei korjaamistarvet-
ta ole, koska TEl-indeksin las-
kennassa keytetyt hintaindeksi-
luwt ovat aina lopullisia.

Ansiotasoindeksin peruswosi-
muutoksesta johtuvaa korjaus-
ta varten Tilastokeskus on El6-
keturvakeskuksen pyynncist[
viel6 laskenut perusvuoden
1980 mukaisen ansiotasoindek-
sin lopullisen pisteluvun vuo-
den 1988 kolmannelta neljtin-
nekselti (206,3). TEmdn avulla
uuden indeksisarjun 1985 = 100
pisteluku samalta ajankohdalta
(126,2) voidaan korjata vastaa-
maan edellisen vuoden TEL-
indeksipistelukua laskettaessa
keytettye ansiotasoindeksin
1980 = 100 pisteluvun arviota
(206,5). Korjatuksi luwksi saa-
daan verrantoon perustuen
126,32.

]fuinka ensi vuodelle vahvisteftu luku 1481 on saatu?



TEL-indeksipisteluku
vuodelle 1990

Kokoamalla edellii esitetty kaavan muotoon, saadaan TEL-
indeksipisteluku vuodelle 1990 seuraavasti:

TEL90 = 0,5,(A89/A88+H89/ H88),1BI-tr, jossa

A 89 = Tilastokeskuksen ilmoittama ansiotasoindeksin
vuoden 1989 III vuosineljiinneksen pisteluvun
anrio (135,0)

A 88 = Ansiotasoindeksin pisteluvun arvio vuoden 1988 III
neljiinnekselte (206,5), jota keytettiin laskettaessa
TEl-indeksipistelukua vuodelle 1989, muutettuna
ansiotasoindeksin (1985 = 100) tasoiseksi pistelu-
vuksi.
((126,2 I 206,3)' 206,5 = 126,32)

H 89 = Kuluttajahintaindeksin pistelukujen keskiarvo vuo-
den 1989 III neljiinnekselte (121,0)

H 88 = Kuluttajahintaindeksin pistelukujen keskiarvo vuo-
den 1988 III neljiinnekselte (l13,4)

TEL89 = Vuoden 1989 TEl-indeksipisteluvun tarkka arvo
(1386,94).

Laskelman tuloksena saadaan vuoden 1990 TEl-indeksiluvun
tarkaksi arvoksi 1481,07. Luku pytiristettynii l5himp56n koko-
naislukuun on vuodelle 1990 vahvistettu TEl-indeksin pisteluku.
Tarkkaa (kahdella desimaalilla ilmaistua) arvoa tarvitaan my6-
hemmin TELindeksiS vuodelle l99l laskettaessa.

KUVIO l. Ansiotaso- ja kuluttajehintaindeksin vuotuismuutok-
set seki niiden keskimiiiiriin kehitys vuosineljlnnek-
sittlin 19t7-1989, /e. Yuotta 19t9 koskevat luvut ovat
osittain ennakkotietoja tai ervioita.

Muutos ed. vuoden
vastaavasta
nelj iinneksestii" 70: a

TEL- ja KEl-indeksin
muutokset
poikkeuksellisesti
liihes yhtii suuris
Vuodelle 1990 vahvistettu TEL-
indeksin pisteluku merkitsee
tydeltikkeisiin ensi vuoden alus-
sa noin 6,7 Vo korotusta. On
oletettavaa, ettii indeksitarkis-
tuksen suuruus tulee aiheutta-
maan jiilleen ihmetystii. Kerto-
vathan tiedotusviilineissiikin
esillii olleet ennakkotiedot an-
siotason nousevan tane wonna
keskimdiirin 8 7o ja hintatason
noin 6,5 %. Niiist6 luvuista las-
kien saataisiin TEl-indeksitar-
kistuksen suuruudeksi runsaat
7 7o'
MitlUn ristiriitaa ei lukujen vii-
IillS kuitenkaan ole. Vielii vuo-
den 1989 ensimmiiisen vuosi-
neljiinneksen kohdalla ansiota-
son vuosivauhti eli suhteellinen
muutos edellisen vuoden vas-
taavasta neljiinnekseste ylitti l0
% (kuvio l). Vuosivauhtia piti-
viit korkeana ennen kaikkea
vuoden 1988 toisen vuosinel-
jinneksen aikana tehdyt varsin
suuret sopimuskorotukset, jot-
ka osaltaan ovat jo v6littyneet
vuoden 1989 TEl-indeksipiste-
lukuun.
Toisesta neljiinnekseste 1989 al-
kaen ansiotason kasvuvauhti
on mm. vakautusratkaisusta
johtuen oleellisesti hidastunut
siten, ett[ TEl-indeksin 1990
miiiiriiytymisv;ililli vuosivauhti
on eniiii noin 7 7o (kuvio l).
Ansiotason keskim6Ardinen
muutos vuodesta 1988 vuoteen
1989 tullee kuitenkin olemaan
jo edellii mainitun 8 %.

Ansiotason kasvun hidastuessa
I ll lll lV I ll lll lV I ll lll lV on samanaikaisesti kuluttaja-

lg87 1988 1 989e* hintojen vuosimuutos tasaisesti
ollut kiihtymtiss6 (kuvio l).

+ AT-INDEKSI + KH-INDEKSI -E- INDEKSIT KESKIMAARIN NiiiN TEL.iNdCKSiPiSICIUVUN

1990 mii5rliytymisviilill6 ansio-
tason reaalimuutos jaa hyvin
viihiiiseksi. Kansaneliikkeiden
indeksitarkistus vuoden 1990
alussa, jonka suuruus mti5r6Y-
tyy elinkustannusindeksin loka-
kuun 1989 pisteluvun perusteel-
la, tulee myiis poikkeuksellisesti
olemaan samaa tasoa kuin tYci-
el2ikkeiden indeksitarkistus.

Kuten kuvion I lyhyestiikin sar-
jasta ilmenee. TEl-indeksin Pe-
ruste eli ansio- ja hintatason
vuotuismuutosten keskiarvo
kolmannen vuosineljiinneksen
kohdalla saattaa poiketa huo-
mattavastikin saman kalenteri-
vuoden muiden neljinnesten
vastaavasta luvusta. TEL-in-
deksin kannalta ei kuitenkaan
pitemmiillii aikavtilillti ole mer-
kitysta sille, minkii vuosinelj iin-
neksen tilanteen mukaan piste-
luku lasketaan, sillii neljiinnes-
vuosien vliliset erot tasoittuvatjo muutamien vuosien perio-
dilla.
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PUOTET

Puolet Suomen omaelii-
keliisistii asui vuonna
19t8 Uudenmaan, Hii-
meen tai Turun ja Porin
liflneissl. Tiiml kiiy ilmi
Eliiketurvakeskuksen ja
I(ansaneliikelaitoksen yh-
dessii pitiimlstl tilastosta,
jollaista on julkaistu Yuo-
desta 1981 alkaen.
Vuonna 1981 oli omaeliik-
keensaajia (miiiiriteltyni
vanhuus-, tytitttimyys- ja
tytikyvytttimyyseliikkeik-
si) 898 000 ja vuonna 1988
heitii oli f 045 000. I(asvua
on siis tullut 16 prosenttia.
Lukuihin eiviit sisllly
pelkkiiii rintamaveteraa-
nien tai maatalouden eri-
tyiseliikettii saavat. Jos
heidiit otetaan mukaan,
luku nousee 1067 000:een.

Yhteistilaston liiiinitason
tiedot eivlt kata aivan
kaikkia omaelflkkeensaa-
jia, mutta ne antavat kui-
tenkin kuvaa liiiinien viili-
sistl eroista ja yhtiiliii-
syyksist[.

tt

Alueellinen jakautuminen
ja ikiirakenne
Vuodesta l98l vuoteen 1988 ei
omaeliikkeensaaj ien alueellises-
sa jakautumisessa ole tapahtu-
nut muutoksia. Uudenmaan
liiiinissi asuu viidennes kaikista
omaeliikkeensaajista. Turun ja
Porin sekii Hiimeen lii,iineissii
heistii asuu molemmissa noin
l5 prosenttia ja muissa ltiiineis-
sI alle kymmenen prosenttia.
Osuudeltaan alle viiden prosen-
tin liiiinejii ovat Mikkelin, Poh-
jois-IGrjalan ja Lapin liiiini se-
kii Ahvenanmaa. (Taulukko l)
Omaellikkeensaajien ikiiraken-
teessa on tapahtunut painottu-
mista ikiiryhmli?in 55-64-vuo-

Ihulukko I
O\,IATI-AK K FTlNSAA.II I]\
-r t. I2. l9nl .tA 3 1.12. 1988

IT

SUOMEI{ OMAETAKETAISISTA
UUDETTAMAAILA, NIIMEESSII TAI

II II II

TURUI{ JA PORIil IAA]{ISSA

tiaat. VanhuuselSkkeensaaiien liiiinin omaeliikkeensaajista oli
prosentuaalinen osuus kaikista taman ikiiisiii.
omaeliikkeensaajista on pie- 55-59-vuotiaiden omaeliik-
nentynyt ja nuorempien, alle keensaajien osuus kaikista
4S-vuotiaiden, suhteellinen omael2ikkeensaajistaonhiukan
osuus on pysynyt liihes ennal- kasvanut koko maata ajatellen.
laan. (Thulukko 2) Vuonna 1988 tiihan ikiiryh-

Sekii vuonna lesr ettii vuonna fftril"":::litl'iX*ti":ffi;
1988 noin viisi sadasta oma- l98l vastaava lukri oli 8. Kui
eliikkeensaajasta oli 

_ 
alle 45- tenkin liiiineissii, joissa tEhiin

vuotiaita. Liiinien v,ilill6eittis- ryhmiiiin kuului vuonna lggl
sii ole suuria eroja. 45-54-vuo- 10-12 omaelEkkeensaajaa sa-tiaita omaeliikkeensaajia ..on dasta, on osuus pysynf ennal-
kaikista omaeliikkeensaajista laan. T?illaisia liiflriej-d ovat poh-
kuutisen prosenttia. T?imin jois-IGrjalan, Kuopion, Keski-
ikiiryhmin osuus. on mytis py- Suomen, Oulunja Lapin liiiinit.
synyt l6hes ennallaan. Suurim- Ikiryhmiin osuuden kasvua on
millaan se oli Oulun lii?inissii siis tapahtunut EteH-suomen
vuonna 1988, missii 8 prosenttia liiiineisid.

I I:KT:MAARi{T JA VAESTOOSLIUDET LAANEIITAIN

Tbulukosta puutluu omaehkkeensaajista noin 5 7o vuonta l98l ja noin I 7o vuonna 1988.l) Yi l6-vuotiaat omaehkkeeruaajat prosenttiosuutena vasta(Nanikiiisestii vtiesttistii.

Laani Luku-
miiiirii

l98l
7o Viiestci-

osuus l)
Luku-
mii6rd

1988

%o Viiest6-
osuus l)

Kaikki leenit
Uudenmaan ldiini
Turun ja Porin liiiini
Ahvenanmaa
Hiimeen iiiiini
Kymen liiiini
Mikkelin liiiini
Pohj ois-Ikrj alan liiEni
Kuopion liiiini
Keski-Suomen liiiini
Vaasan liiAni
Oulun liiiini
Lapin liiiini

851929
t'73054
130 237

4289
122 199
65 605
42 143
364/.2
50 056
46228
79 476
70720
3r 480

r00,0
20,3
15,3
0,5

14,3
7,7
4,9
4,3
5,9
5,4
9,3
8,3
3,7

22,5

lg,2
23,3
23,3
23,0
23,9
25,3
26,1
25,2
24,1
23,7
22,4
21,0

l 036 514

2@909
tfi472

5 r09
152096
79299
50191
4t926
59726
55737
97 038
85 592
39 419

100,0

20,3
15,5
0,5

14,7
7,7
4,8
4,0
5,8
5,4
9,4
8,3
3,8

26,3

21,3
27,9
26,4
27,6
29,0
29,9
30,0
29,4
29,2
28,1
26,1
25,4

22



Vuonna l98l oli 60-64-vuotiai-
den omaeliikkeensaajien osuus
kaikista omaeliikkeensaajista
I I prosenttia. Vuonna 1988 vas-
taava prosenttiluku oli kaikissa
liiiineissii keskimiidrin 17. TA-
minikiiisten omaeliikkeensaa-
jien suhteellinen osuus kaikista
omaeliikkeensaajista on siis sel-
viisti kasvanut. Keskimiiiiriiistii
pienempi suhteellinen osuus oli
Uudellamaalla j a Vaasan liiiinis-
sii, missii tiimtinikiiisiii omaelii-
keltiisiii oli 15 sadasta. Keski-
miiiiriilstii suurempi osuus oli
Lapin liiiinissii, missli se oli 19
prosenttia.

Yli 65-vuotiaiden omaeliik-
keensaajien osuus kaikista
omaelIkkeensaajista on laske-
nut. Vuonna l98l yli 65-vuo-
tiaiden osuus oli vielii noin seit-
semiin kymmenestii omaeliik-
keensaajasta, kun taas vastaava
luku oli vuonna 1988 kuusi
kymmenestd. Uudenmaan, Tu-
runja Porin, Hiimeen ja Vaasan
lii2ineissii sekii Ahvenanmaalla
on yli 65-vuotiaiden omaelik-
keensaajien osuus kaikista liiii-
nin omaeldkkeensaajista vthdn
suurempi kuin koko maassa
keskimiiSrin.

Teulukko 2.
OMAELAKKEENSAAJIEN LUKUMAANAT LAANIN JA IAN MUKAAN 3I.I2.I98I JA
31.r2.r988

Taulukosta puuttuu noin 5 Vo omaeliikkeensaajista vuonna l98l ja I Vo vtonna 1988.

Teulukko 3
55_64-VUOTIAIDEN OMAELAKKEENSAAJIEN VAESTOOSUUPTT LAANEITTAIN
3r. t2. r98r JA 31. r2.1988

Ltiiini Vuosi

Kaikki
Luku-miiiirii 7o

Iktiryhmii
r6-re 

| 
20-4 

l4s-s4 | 
55-se 

| 
60-64 

| 
65-

Kaikki lArinit

Uudenmaan

Turun ja Porin

Ahvenanmaa

Hiimeen

Kymen

Mikkelin

P-Iturjalan

Kuopion

K-Suomen

Vaasan

Oulun

Lapin

l98l
1988
l98l
1988
l98l
1988
l98l
1988
l98l
1988
l98l
1988
l98l
1988
l98l
1988
l98t
1988
r98l
1988
l98l
1988
l98l
1988
198 I
1988

851 929
l 036514

173 054
209n9
130237
lfi472

4289
5 109

122199
152096
65 60s
79 299
42 t43
50191
364/,2
4t 926
50 056
59726
46228
55737
79 476
97 038
70720
85 592
3l 480
39 4t9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

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

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

6,4
5,8
5,3
5,4
5,0
4,9
2,8
2,8
5,5
5,1
6,0
5,9
6,8
6,0
8,3
7,3
8,1
17
7,7
6,6
5,5
4,8
9,8
7,9
9,4
7,4

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

l0,l
10,6
10,3
10,9
9,5

l0,l
7,3
7,7

I1,6
I 1,5
12,4
12,l

10,8
16,6
9,2

15,2
9,6

r 6,3
4,7
9,9

10,9
t7,l
10,9
17,5
I 1,3
16,7
l3,l
16,7
12,8
17,3
12,2
17,6
10,2
15,0
13,2
17,9
13,3
19,3

68,9
63,0
74,2
66,3
73,8
65,8
87,2
80,6
70,9
63,5
69,7
62,5
67,0
62,0
6l,l
58,7
62,0
57,9
u,0
59,8
72,0
67,7
57,0
55,3
56,5
54,1

L?i6ni

55-&
-lrrotiaatl98l 1988

Iktiryhmii
55-59

-vuotiaat
l98l 1988

60-&
-vuotiaat

l98l 1988

Kaikki leanit
Uudenmaan liiiini
Turun ja Porin liiAni
Ahvenanmaa
Hiimeen liiEni
Kymen liiAni
Mikkelin ltiiini
Pohjois-Karjalan liiiini
Kuopion liiiini
Keski-Suomen liiiini
Vaasan lii.iini
Oulun liiiini
Lapin ltiiini

52,5
44,0
51,6
31,5
55,7
55,5
53,5
58,3
59,6
57,5
47,3
59,8
59,8

33,8
26,3
29,2
12,6
33,2
34,4
37,0
45,2
43,8
39,0
29,8
45,9
M,6

26,8
20,1
22,s

8,6
25,6
27,0
29,9
36,2
35,6
3l,6
23,2
38,6
37,7

37,0
28,1
36,0
17,8
39,3
39,1
38,8
45,0
46,1
41,7
32,6
45,6
44,2

42,2
34,1
37,2
16,9
42,0
43,1
45,2
55,9
53,6
4',7,8
37,4
55, I
54,0

68,6
6l,9
67,3
44,8
72,6
72,6
68,5
71,8
73,0
73,5
61,7
74,8
76,9

55-64-vuotiaat omaehkkeensaajat prosenuiosuutena vastaavanikiiisestii vtiestcistii.
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55_64.VUOTIAIDEN oMAELAKKEENSAAJIEN vAESTOosuuorr IAANTTTAIN

3 l.12.198 l

EE 33:8N !8:8

24
34
44
54

o
IIq

LIINIT:
Uudennoon
Turun io Porin
A h venoimoo
|-liimeen
Kvmen
uikket in
Pohiois-Koriolon
Kuo6 i on
Kesk i -Suomen
Vooson
0ulun
Lopin

26.0
29.2
t2.6
33. 2
34.4
37.0
45.2
43.8
39.0
29.8
45. I
44.6

3 l.12.1988

E - 24.9

B !!{ il,i

LITNIT:
Uudenmoon
Turun io Porin
Ahvenoirmoo
l'16meen
Kvmen
uikkel in
Pohjois-Korjolon
Kuoo I on
Ke sk i -Suomen
Vooson
0ulun
Lopin

44.0
51 .6
Jl .5
55.7
55.5
53.5
58.3
59.6
57.5
47 .3
59.8
59.8

€

55-64-vuotiaat omoeliikkeensaajot prosenttiosuuteno vastaavaniktiisestii viiestdstii.

Viiesttiosuudet
Vuonna l98l oli kaikkien liiS-
nien omaeliikkeensaajien viies-
tOosuus 22,5 prosenttiaja vuon-
na 1988 se oli 26,3 prosenttia.
T?im[ tarkoittaa site, ette vuo-
den 1988 lopussa jo useampi
kuin joka neljtis yli lGvuotias
suomalainen sai vanhuus-, ty<it-
tdmyys- tai tyttkyvyttdmyysela-
kette. (Taulukko l)
Omaeliikkeensaajien vdestG
osuus oli yuonna 1988 liilineit-
tiiin tarkastellen suurimmillaan
yli 29 prosenttia. Tiillaisia ltiA-
nejd olivat Kymen, Mikkelin,
Pohjois-Karjalan ja Kuopion
lii6nit. Pienin vlestciosuus oli
Uudellamaalla, jossa se oli 21,3
prosenttla.

Jo aiemmin todettu 55-64-vuo-
tiaiden omaelIkkeensaajien
osuuden kasvu niikyy selviisti
myris viiestdsuuksien voimak-
kaana kasvuna. Vuonna 1981
keskimiiArin joka kolmas
55-64wotias sai omaelikettd,
kun taas vuonna l988jo useam-
pi kuin joka toinen fiimiinikiii-
nen sai omaeliikettii. Suurim-
millaan omaeliikkeensaajien m6[rin. Turun ja Porin lElnissl
osuus l[iinin 55-64-wotiaasta oli yli 65-vuotiaiden omael6ke-
v6estristii oli Kuopion, Oulunja liiisten osuus l6[nin kaikista
Lapin l2iiineiss6. (Taulukko 3, omaelSkettli saavista wonnaKuvio) 1988 65,8 prosenttiaja Htimeen

Lliinien erityispiirteitii liiiinissii 63,5.. Turun ja Porin
Kaikista omaeld.kkeensaaiista liiiinisst on niiin ollen enemmiin
viidennes asuu Uudela-mairllf ygluuseliikeliiisiii ja Hiimeen
Viiestdn runsaudesta Trt tr* liiiinissii . puolestaan tydttti-
omaeltikkeens"4iil; -';e|51d 

Tp-l;-,-,i.u tvdkvvvtttimvvs-
osuus (21,3 Vo)- of kuitenkin elaKelarsla'

yugrlna .!!_88. pielerypi kuln Vuonna 1988 oli pohjois-Karja-
kaikissa liiiineissii keskimiiiirin lan, Kuopion, Keski-Suomen ja
(26,3 7o). Mytis ikiiryhmliss6 Ouiun liiane6s6 55-64-wotiii-
55-64 vuotta oli uusmaalaisten den omaeliikeliiisten v6estti-
omaeltkkeensaajien . viiest(). osuus yli 57 prosenttia, mikii oli
osuus pieggmpi . kuin_ koko selviisti korkeampi kuin koto
maassa keskimiiiirin. Kuitenkin maassa keskimiidrin (52,5 yo).
tameg- ikiiryhmiin- vdest0osuus N:iistA kiiineist[ muisia 

- 
paiision Uudellarnaalla kasvanut Keski-Suomen ltiAniss[ oli vas-

voimakkaasti woden 198126,3 taava vaest0osuus korkea (yli
prosentista vuoden 1988 44,0 a3 7o) jo wonna 1981. Keski-
prosenttiin. Uusille joustaville Suomeisa vlestdosuus oli tuol-
eliikkeille (yksildllinen varhais- loin 39 prosenttia.
eliike ja varhennettu vanhuus- , **_^:*- :^,_
eltike)ha*ta:i Uuaenml" i#_ L5iinej6, joissa vanhuuself,ke-

"i*a'"ii'ri, nirir-Ui,iiiffi' ffi leisie on liiiinin omaelflkkeen-tve. rfl:'3"fif,Tffffi, iffiH
Turun ja Porin sekii Hiimeen ja, Porin ja Vaasan l&nit sekl
liiineisiji asui molemmissa noin Ahvenanmaa. Ahvenanmaa
15 prosenttiar""a-;tlrikisia poikkeaa kaikkein selvimmin
o.aetlitt.ins"ajisti.- Uotem: muusta maasta. Siellx oli won-
missa liiiineissa,jti omaetat<itta p 1988 neljt viidest[ omael[-
saavien veestOosuus suuiemfi kelflisestl t[yttenyt 65 vuotta.
kuin kaikissa liiitneiss[ keski- HEIDI SAILA,

Ehketurttakeskulcsen
tilasto-osaston
tilastosihteeri
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VARHAISEN
rr ll rl

ELAKKEETTE IAAMISEN TAUSTAT

- MlrA METII TIEDETAAN?

Sosiaali- ja terveysministeri-
tin suunnitteluosaston selvi-
tyksiii-sarjassa numerolla 3/
19t9 on ilmestynyt julkaisu
Tl[kkeelle ennen elIkeikiiii
- mitfl tiedetiiiin varhaisen
ellkkeellejiliimisen taustois-
ta". Selvitys valmisteltiin
ryhmiissii, jossa oli mukana
Eliiketurvakeskuksen, I(an-
sanellkelaitoksen sekii so-
siaali- ja terveysministeritin
edustajia. Ihustalla on yhtei-
nen kiinnostus varhain ta-
pahtuvan eliikkeellesiirtymi-
sen taustatekijtiihin sekii tar-
ve arvioida teemaan liittyviii
uusia tutkimustarpeita. Seu-
raavassa esitetiiiln lyhyesti
selvityksen keskeisiil niikti-
kohtia.

-

Hafr

--
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Tytivoima ikliintyy
Tydvoiman ikiiiintyminen sekii
tyrintekij<iiden halukkuus jiiiidii
eliikkeelle ennen varsinaista el[-
keikiiii ovat olleet viimeaikai-
sessa keskustelussa vakiotee-
moja. Huolestuneisuutensa
ovat esittiineet niin teollisuu-
den, tydmarkkinajdrjestcijen,
sosiaali- ja terveyspalveluiden
tuottajien kuin eliikelaitosten
edustajat. Kyseess:i ei kuiten-
kaan ole ylliittiien ilmennyt on-
gelma - vdestiikehityksen suun-
ta sekii eliiketilastot ovat tiimiin
tilanteen ennakoineet. Kuiten-
kin vasta nyt on yleisemmin
havahduttu sekii pohtimaan
niita syitA, jotka ovat ennenai-
kaisiin ellikkeetlesiirtymisiin
johtaneet ettii arvioimaan rat-
kaisumalleja, joilla tiitii kehitys-
suuntaa voitaisiin ehkii muut-
taa.
Eliiketurvakeskuksen ja Kan-
sanellkelaitoksen yhteistilaston
mukaan ty6kyvytt<imyyseliike-
liiisiii oli vuoden 1988 lopussa
yhteensd noin 280000, joista
55-64-wotiaita noin 150000.
Yksildllistii varhaiseliiketti sai
24 000 henkildiija varhennettua
vanhuuseliikettii noin l0 000
henkilOii. Osa-aikaeliikeliiisiii
oli sen sijaan varsin vdhdn - alle
200. Ikaryhmittiiln tarkastellen
eliikkeelliiolevien osuudet ovat
seuraavat: 45-54-wotiaista
noin ll 70, Si-59-vuotiaista
38 7o ja 60 64-vuotiaista per6ti
67 %o.65-wotiaana tydsta suo-
raan eliikkeelle jiiiivii henkilO
on itse asiassa melkoinen harvi-
naisuus.

Tuoreimmissa El[keturvakes-
kuksen ja Kansanelikelaitok-
sen selvityksissd arvioidaan, et-
tii varsinainen joustavien eliike-
muotojen hakemisen aalto olisi
sivuutettu. Eltikkeitii haetaan
edelleen, mutta tilanne on ta-
saantunut. Sen sijaan julkisen

sektorin joustavien elikkeiden
hakemusmii.iirii on ylittanyt
kaikki ennakkoarviot, kun jar-
jestelmii on vasta astunut voi-
maan.

Varhaiseen eliikkeelle-
siirtymiseen liiff yviit
ongelmat - mitii ja miten
ratkaistavissa?
Varhainen eliikkeellesiirtymi-
nen - mukaanlukien seke ty6-
kyvytt<imyysel5kkeet ettii varsi-
naiset joustavat eliikemuodot -
ei sintnsl viilttiimiittii ole ylei-
sesti ottaen ongelmallista. On
kuitenkin tarkasteltava liihem-
min sellaisia seikkoja, jotka voi-
vat osoittautua yksityisten ih-
misten tai yhteiskunnan kan-
nalta ongelmallisiksi, kun ne
kytkeytyviit ennen varsinaista
ellikeikiiii tapahtuvaan eHk-
keellesiirtymiseen. Niiitii ovat
ainakin seuraavat: eliikkeellii
olevien lukumiituii; taloudelli-
set ntk6kulmat yksityisen ihmi-
sen ja kansantalouden kannal-
ta; tycivoiman riittlivyys; sosiaa-
lipoliittisten toimenpiteiden
vaikutusmahdollisuudet seki
ty0h6n ja ty6yhteis6tin liittyvat
kysymykset.

Eliikkeellejiiiivien mahdollinen
suuri lukumiiiirii ei sindnsd voi
olla ongelma, vaikka iiikkiiiden
ihmisten m6irin ennustetaan-
kin jatkuvasti kasvavan. Taus-
talla ovat kehittyneet eliikejiir-
jestelm6t, v6est6n pidentynyt
elinikii sekii vakaa taloudellinen
tilanne. Eltikejfiestelmissii ta-
voitellaan yhd suurempaa jous-
taYuutta ja nimen omaan sit6,
ettii henkil0n todellinen ty6ky-
kyisyys olisi eliikkeellejti2imisen
keskeisin mii.iirittiij6. Ongelmal-
liseksi tilanteen kuitenkin tekee
tydikiilsen vdest6n lukumiiSrdn
vdheneminen sekii se seikka,
etta erittiiin merkitteve osa elii-

keliiisistii on tydky/yttdmyys-
eliikkeellii.
Selvityksen liihttikohtana oli
alun pitiien varhaiseliikkeelle-
siirtymisen tarkastelu. T?ista
voidaan todeta, ettii joustavien
ellikejiirjestelyjen kautta el5k-
keelle siirtyneiden lukumiiiirii
on vielii verraten pieni suhteessa
koko ikiiryhmiin. Varhennettua
vanhuuseliikette saavia on eni-
ten 64-vuotiaiden ikiiryhmiissii,
yksil<illistd varhaiselSkett6 saa-
via puolestaan SGwotiaiden
sekii 6l-62-vuotiaiden joukos-
sa. Myds sukupuolten v,ilille
niiyttii,ii eliiketilastojen mukaan
olevan eroja: varhennettua van-
huuseliikett6 saavat naiset use-
ammin kuin miehet, yksil0llist6
varhaiseliikettii puolestaan mie-
het jonkin verran yleisemmin
kuin naiset. Kiiytettiivissii ole-
vien kansainviilisten vertailujen
perusteella vaikuttaa silH, etta
ennen elSkeikiiii tapahtuva
eliikkeellesiirtyminen on Suo-
messa keskimiiiiriiiste yleisem-
piilj,.
Kansantalouden j a elnkej [rjes-
telmien rahoituksen kannalta
on esille noussut vakaviakin
huolenaiheita, kun eliikejfi es-
telmtit liihiaikoina saavuttavat
teyden laajuuden. Toisaalta
kuitenkin on arvioitu, etta koh-
tuullisen talouskasvun vellites-
sa eliikemenot eiviit muodostui-
si kansantaloudelliseksi ongel-
maksi. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteridssl tehdyn laskelman
mukaan elAkemenojen osuus
bruttokansantuotteesta kohoai-
si nykyisest6 noin l0 prosentista
noin l7 prosenttiin vuoteen
2030 mennessE. Yleisemmiiksi
tulonjako-ongelmaksi saattaa
kuitenkin tulla se, miss6 miifin
aktiivivtiest<i hyv,iksyy ns. p:ls-
siivivii,estOn saamat etuudet.
Tydvoimapolitiikan puolella
on erityiseksi huolenaiheeksi
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noussut nuoren tydvoiman tar-
jonnan viiheneminen. Tytimi-
nisteridn laskelmista voidaan
ottaa seuraava esimerkki: jos
wotta 1985 merkitiiiin indeksi-
luvulla 100, niin vuonna 2000
on 25-39-vuotiaan tyOvoiman
vastaava luku 8l ja 45-54-vuo-
tiaan tycivoiman indeksiluku
142. Tiimiinhetkisten arvioiden
mukaan ei pelkiistliiin nuoren
tytivoiman rekrytoinnin avulla
ole mahdollista saada esimer-
kiksi sosiaali- ja terveyspalve-
luiden tarvitsemaa tycivoimaa.
Neyttiie silta, ettl eliikkeellesiir-
tiimistii ei eniiii voida ktiyttaa
tyOvoimapolitiikan viilineenii,
vaan ikiiiintyviin ty0voiman
tydsstipysymistii on todella ryh-
dytteva kaikkialla tukemaan.

Sosiaalipolitiikan keinot nouse-
vat entistii keskeisempiiiin ase-
maan, kun ikii5ntyvien ty6nte-
kijdiden olosuhteita paranne-
taan. Kuntoutus - ja nimen
omaan riittaviin varhain aloitet-
tu kuntoutus - tukee tytinteki-
jaa. Kuntoutuksen vaikutta-
vuus on itikktiiimmilliikin tydn-
tekijtiillii varsin hyvii - valitetta-
vasti vain kdytiinnOssii on muo-
dostunut "kuntoutuksen ikii-
rajoja". Ty6terveyshuolto ulot-
tuu kaikkiin tydntekijdihin.
Tyriterveyshuollon kautta on
periaatteessa mahdollisuus saa-
da jatkuvaa tietoa tydntekij6i-
den todellisen toimintakykyi-
syyden ja tyiikykyisyyden kehi-
tyksestii sekti ryhtyti oikea-ai-
kaisesti tarvittaviin toimenpitei-
siin.

Viimeaikaisissa keskusteluissa
on arvioitu asennoitumista tyci-
h6n - onko tyd menettenyt
merkitystdin keskeisenii elii-
miinsisiilttinii. T?itii niikemystii
niiytttiisi osaltaan tukevan se
seikka, etti useissa tutkimuksis-
sa on tullut esille ihmisten ha-
lukkuus siirtye elakkeelle koh-

talaisen varhain. Taustalla voi-
vat kuitenkin olla vapaa-ajan
arvostukseen liittyvien tekij<ii-
den ohella myds iktitintyvien
tytintekijtiiden tyopaikoillaan
kokemat ongelmat. Tydtehta-
viit muuttuvat ja tydntekijoilta
vaaditaan jatkuvaa sopeutu-
vuutta. TytiyhteisoissS saattaa
tulla esille monenlaisia ristirii-
toja, joiden ratkaisuiksi liiankin
helposti tulee eliikkeellesiirty-
minen tai -siirtiiminen sen si-
jaan, ett6 ongelmat selvitettei-
sun.

Tutkimuksissa on selviisti tullut
esille, ettd viihiten koulututetutja raskaimpia tdite tekevlit
tytintekijiit ovat muita alttiim-
pia siirtymiiiin eliikkeelle mah-
dollisimman varhain. Niiyttiiisi
silte. etta tyOkyvyn alenemisen
vaikutukset tulevat yleisesti esil-
Ie vasta 50. ikiivuoden tienoilla
- lukuunottamatta poikkeuk-
sellisen raskaita tri,itii. Joissakin
tutkimuksissa on kuitenkin tul-
lut esille myOs uutta teknologi-
aa kohtaan tunnetun ennakko-
luuloisuuden aiheuttama ha-
lukkuus siirtyti mahdollisim-
man varhain eliikkeelle.

Tutkimustarpeiden
arviointia
rciytettavissa on kattavaa ja
nopeasti kiiytt06n saatavaa t!
lastotietoa eliikkeistii ja eliik-
keellesiirtymisen kehityksestii.
Eliikelaitosten tilastoyhteistyti
on jatkuvasti parantunut. Eri
tahoilla tehdiiiin parhaillaan
tutkimuksia muun muassa kun-
toutuksesta, tyriterveyshuollos-
ta sekd aikuiskoulutuksen vaih-
toehdoista. Niiiden jo menossa
olevien tai liihiaikoina aloitetta-
vien hankkeiden ohella tuli sel-
vityksen aikana kuitenkin esille
eriiite tietotarpeita, joihin vas-
taamiseksi tulisi kiiynnistiiii
myds uutta toimintaa.

Tarpeellisena pidettiin muun
muassa tutkimusyhteenvetojen
tekemisti eriiistli keskeisistli
teemoista, jotta olemassaoleva
tieto tulisi hy<idynnetyksi.
TyOntekij<iiden ja tydnantajien
odotuksia ja asenteita tulisi
edelleen analysoida ja selvittiiii
slvrilli5srnrnin mycis yritysten
henkil6stdpoliittisia strategioi-
ta. Koska kiiytettlivissii on aina-
kin periaatteessa jo kokemuksia
sekii varhain eliikkeellesiirtynei-
den etui pitkiiiin tyrissiipysynei-
den tytintekij6iden hyviiksi to-
teutetuista toimista, olisi tata
tietoa analysoitava. Erityisesti
tarvittaisiin arvioita erilaisten
toimenpiteiden (kuntoutus,
koulutus, tydtehHvien vaihta-
minen) yhteensovittamisesta.
Esimerkiksi muille tulisi keritii
kokemuksia erityisesti sellaisilta
tydpaikoilta, joilla ikiiintyvien
tytintekij diden tytissipysymistii
on todella aktiivisesti edistetty.
Kiiynnissii ole.ran keskustelun
ja toteutuskelpoisten toimenpi-
teiden kannalta olisi mielen-
kiintoista myds keriitii asian-
tuntija-arvioita tycivoiman
ikiidntymisen todellisista seu-
rausvaikutuksista sekii erilais-
ten keinojen kiiyttdkelpoisuu-
desta ja tehokkuudesta.

PIRKKO
KARIALAINEN, rr

S o s iaa I i- j a t e rve y s minist e rir) n
suunni t t e luo sas t o n e r i k o is tu t kij a

( l. I 2. 1989 alkaen Vanhustyc)n
k e s kus lii t on ke hil y sj o ht aj a )
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REMOilTTIIl{
I(aikkien viljelijtiiden maa-
talousyrittijien eliikelain
mukaiset ns. MYEL-tyti-
tulot meneviit remonttiin.
Eduskunta on hyvlksynyt
tltfi koskeven lainmuu-
toksen.
Muutos tekee viljelijtiiden
tytitulojen miiirittelyn
joustavammaksi ja antaa
maatalousyrittfljille ny-
kyistii paremmat mahdol-
Iisuudet saada tytinsii ar-
voa ja ansiotasoaan vas-
taavan eliike- ja tapatur-
maturvan.

Uudenkin lain mukaan maata-
lousyrittejale vahvistetaan pe-
rustytitulo tilan pinta-alan mu-
kaan. Uutta on, ett6 pellosta ja
metsiiste vahvistetaan perus-
tytitulo erikseen.

Jo uusilla pinta-alataulukoilla
kohennetaan j onkin verran ty6-
tulojen tasoa: ne nostavat si-
niinsd tydtuloja 10-20 prosen-
tilla.
Olennaisinta lainmuutoksessa
on, etta tydtulon miiiirittely tu-
lee melko joustavaksi: viljetja
itse esittiie Melalle tydtulokseen
mdirin, jonka katsoo vastaa-
van tytipanoksiaja ansioita. Jos
esitys ei kahden yrittdjiin tiloilla
ytta 30 prosenttia tai se alittaa
15 prosenttia perusty6tulosta
eiki ole selviissI ristiriidassa ti
lan olosuhteiden kanssa, viljeli-
jiin esitys vahvistetaan tydtu-
loksi sellaisenaan.

Yhden yrittijin tiloilla jousto-
rajat ovat +15/-30 Topinta-oJan
mukaan lasketusta perustydtu-
losta.

Tytitulo voidaan vahvistaa em.
joustorajojen ulkopuoleltakin,
mutta siihen tarvitaan erityisiti
perusteita.

Mets6pinta-alalle lasketaan
tytitulo erikseen. Lainmuutok-
sen tuomaa uutta on sekin, ett6
metsiittiidenkin perusteella voi

saada tydtuloon korotusta.
Niiin mm. hankintahakkuut
kartuttavat vastaisuudessa el[-
kette.

Ihikki tytitulot
remonttiin
Lainmuutoksen toteutuminen
merkitsee Melalle mittavaa ty6-
te saattaa kaikkien viljelijdiden
tydtulot uuden lain mukaisiksi.
Alustavien suunnitelmien mu-
kaan viljelijtiiden suora infor-
mointi asiasta aloitetaan tam-
mikuun vakuutusmaksukort-
tien yhteydessii. Kesiillii tiloille
toimitetaan tietopaketti lain-
muutoksesta seki \aroitus",
ettii Melan asiamies tulee otta-
maan yhteytta, jotta tyotulo
hoidetaan kuntoon.
Lain on miiiir6 tulla voimaan
heinf,kuun alusta 1990. Tuon
jiilkeen Mela-asiamiehet kiertii-
viit tiloja tai kutsuvat viljelijtiita
vastaanotoilleen hoitamaan asi-
aa. Mela arvelee, ette kaikki
tilat saataisiin kiiytyI lapi ja
tytitulomuutokset tehtyii vuo-
den l99l loppuun menness5.

Muutosten vaikutus
hidasta
Muutokset vaikuttavat eliike-
turvan tasoon kuitenkin vain
viihitellen, koska maatalous-
yrittaj:ielZiketta laskettaessa
otetaan huomioon kaikki voi-
massa ollect tyOtulot.
Uudet ty<itulot vaikuttavat kui-
tenkin heti maatalousyrittiijien
tapaturmavakuutuksen piiiv6-
rahoihin ja tapaturmaeliikkei-
siin, sill6 ne lasketaan tavellises-
ti tapaturmahetken tydtulosta.
Samoin ne vaikuttavat heti
myris vakuutusmaksuihin.

AULi SULIN, rrr
Toimistopiitillikkd,
Maatalousyrittiijien

e liikelait oksen tiedotus-
ja tutkimusosasto

I
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\A KLTIITI_IS qI K E IID EIy
PAATOKSIA

slusTr
VAKOn piiiitds n:o 029181 881 1238
Postitettu 15.6.1989

Tydel2ikkeen n:ossa 4/88, s. 50
olen kertonut eliikelautakun-
nan pAiit0ksestii, jossa kysymys
on siitii, oliko orkesterin huip-
pusolisti tydsuhteen edellytta-
miillti tavalla johdon ja valvon-
nan alainen ty<intekijii. VAKO
on sittemmin ratkaissut asian
samalla tavalla kuin aikaisem-
matkin piiiittiksentekijiit: Huip-
pusolisti oli tyOsuhteessa.

T6tA tapausta yleisemminkin
voidaan todeta, ettii orkesterin
huippusolisti erinomaisuudes-
taan tai ainutlaatuisuudestaan
riippumatta on tyrisuhteen
edellyttiimiin tydnantajan di-
rektio-oikeuden kannalta sa-
massa asemassa kuin orkesterin
jiisenkin. Niikyvtisti direktio
konkretisoituu kapellimestarin
johtaessa orkesteria solisteineen
sekii harjoituksissa ettii konser-
tissa. Solisti ei yksin vastaa esi-
tyksestii, vaan kapellimestarilla
on siitii kokonaisvastuu.

PAufl(UElt
PERUSTEETTA

VAKOn piiiitds n:o 2667 187 I 1866
Postitettu 8.8.1989.
(Vas t aavanlainen piitit d s
n:o 37031881 1332,
postitettu 12.6. 1989.)

Jos ty6nantaja ei Eliiketurva-
keskuksen kehoituksestakaan
huolimatta j fi estii tytintekij 6i-
densii TElrliiketurvaa, on
Eliiketurvakeskuksen otettava
eliikelaitoksesta vakuutus ty6n-
antajan kustannuksella ja perit-
tiivii tiiltii n.s hyvikkeenii enin-
tiiiin kaksinkertaisena se miie-
rii, jonka tydnantaja olisi Eliike-
turvakeskuksen arvion mukaan
joutunut laiminlyOnnin ajalta
suorittamaan vakuutusmaksui-
na (TEL 15 $).
Kiiytiinndss6 El6keturvakeskus
menettelee siten, ett6 se tekee
valituskelpoisen piiiit<iksen, j ol-
la se ottaa mii,iiriiSmiistiiiin elii-
kelaitoksesta vakuutuksen ja
vahvistaa samalla pii2ittiksel-
liiin tydnantajalta peritteven
hyvikkeen miiiiriin. Piiiitiiksen
liitteessd on ilmoitettu tytinteki-
jtiiden henkiltl-, palvelusaika- ja
palkkatiedot. Siini ilmoitetaan
myds tytinantajan maksamat
palkat, joita ei voida kohdistaa
nimettyyn tydntekijtitn. Hyvi-
ke lasketaan maksetuiksi ilmoi-
tettujen tai poikkeustapaukses-
sa arvioitujen palkkojen perus-
teella siten, ettii siihen sisiiltyy
vakuutusmaksu, perustekorko
sekii TEL 15 $:n edellytt6ma
korotusosa.

VAKOn ratkaisemassa tapauk-
sessa tytinantaja valitti Eliike-
turvakeskuksen piiiitOksestii sil-
lii perusteella, ettii maksetut
palkat, joista ei ollut tytintekijii-
tietoja, eiv6t liittyneet TEL:n
piiriin kuuluviin tyOsuhteisiin.
Tydnantaja oli sitZi mielta, ettei
niiden perusteella voitu myds-
kiiiin miiiiriitli hyvikettii mak-
settavaksi.

Eliikelautakunta hyv6ksyi
tydnantajan valituksen ja ku-
mosi Eliketurvakeskuksen hy-
vikeptiiittiksen. Niiin siitii huoli-
matta, ettii VAKO olijo vuonna
1975 (Pts. n:o 157917511777)
hyviiksynyt Eliiketurvakeskuk-
sen menettelyn hyvikkeen miiA-
riiiimisestii yksiltiimtittdmille
henkilOille maksettujen palkko-
jen perusteella. T?imiin vuoksi
Eliiketurvakeskus joutui valit-
tamaan VAKOon.
VAKO hyviiksyi valituksen.
VAKO on molemmissa kirjoi-
tukseni otsikossa yksil<iidyissii
ptiiittiksissiiiin nimenomaisesti
vahvistanut Eliiketurvakeskuk-
sen menettelyn leillisuuden.
Tuoreempaa piiiit6stti VAKO
perusteli seuraavasti:

'Saadun selvityksen mukaan X
on maksanut palkkoja myds
henkiliiille, joiden henkiliiffi-
syftA ei ole voitu tietojen puut-
tuessa selvitraie. TEL l7 $:n
nojalla tydnantaja on velvolli-
nen antamaan eliikelaitokselle,
El?iketurvakeskukselle ja fi-
m6n lain mukaiselle valitusvi-
ranomaiselle kaikki ne tiedot,
jotka ovat tarpeen TEL:n tiiy-
tiinttiiinpanoa varten. Koska
tytinantaja X on jettenyt anta-
matta mainitut tiedot, Elike-
turvakeskuksella on oikeus ar-
vioida vakuutusmaksut sekii
TEL 15 $:n nojalla oikeus peri6
lainkohdassa mainittu hyvike.
Vakuutusoikeus katsoo jiiiineen
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ndyttiimiitti, etta maksetut pal-
kat eiviit kuuluisi TEL:n alai-
suuteen.'

Toteamuksia
El6keturvakeskus sai verovi-
ranomaiselta tytinantaj an mak-
samat kokonaispalkat vuosit-
tain eriteltynfl. Listiksi El6ke-
turvakeskuksella on ollut yksi-
Itiidyt tydsuhdetiedot yhdestii
tyttntekijiiste. Tyiinantajaa on
kehotettu jnrjestiimiiiin tydnte-
kijriilleen TEL:n mukainen elii-
keturvaja sille on varattu tilai-
suus antaa tarkat tiedot tydnte-
kijtiistiiEn. Tiitii tytinantaja ei
kuitenkaan ole tehnyt. My<is-
kii6n Eliiketurvakeskuksen tar-
kastaja ei ollut lukuisista yrityk-
sistiiiin huolimatta saanut tydn-
antajalta mahdollisuutta tar-
kastuksen suorittamiseen.
Eliiketurvakeskuksen ottama
vakuutus koskee aina tycinanta-
jan kaikkia TEL:n piiriin kuu-
luvia tytintekijoite, niin kuin
TEL:n mukaisen perusvakuu-
tuksen vakuutusehtojen mu-
kaan on pliisii2innOn mukaan
meneteltAvekin. Jos tiissA tilan-
teessa hyvike miiiiriittiiisiin vain
tunnettujen tydntekij6iden
palkkojen perusteella ja myO-
hemmin esimerkiksi ty<inteki-
jtiiden hakiessa el2ikettl saatai-
siin tarvittavat tiedot muista
tytintekijdistii, jouduttaisiin hy-
vikepiiiittikselle hakemaan pur-
kua VAKOlta.
Jos aikaa ehtii kulua tarpeeksi,
voi knydii niinkin, ettt TEL:n
mukainen vakuutusmaksusaa-
tava ehtii vanhentua eiki hyvi-
kettiikiiiin sen perusteella voida
enii.ii miiiiriitii. T6llaisessa tilan-
teessa ty0nantaja, joka on lai-
minlydnyt tydntekij didensii eli-
keturvan jtirjestemisen, saisi pe-
rusteetonta etua vakuutusmak-
sujen vanhentumisen vuoksi.
Vastaavasti saamatta jiiiineet
maksut koituisivat ty<ieliikejiir-
jestelmen tappioksi.

Selostetussa tapauksessa tydn-
antaja ei antanut yksityiskoh-
taista selvityst6 tytintekijOis-
tli?in VAKOllekaan. Tydnanta-
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ja pelktistiiiin viiitti, ette yhte
lukuunottamatta muut tyOnte-
kijet eivet kuuluneet TEL:n pii-
riin. VAKO totesikin jiiiineen
neyttemettii, etta maksetut pal-
kat eiviit kuuluisi TEL:n piiriin.
Esiintyneiden epiiselvyyksien
hiilventdmiseksi haluan viel6
korostaa, ett6 VAKOn ratkai-
sun perusteella on selvdii, ett6
Eliiketurvakeskus voi ottaa
pakkovakuutuksen ja miiiir6tl
hyvikkeen pelkiistiiiin makset-
tujen tai maksetuiksi arvioi-
miensa palkkojen perusteella,
vaikka sill6 ei olisi lainkaan
tydsuhdekohtaisia tietoja. Eri
asia sitten on, ettii niiiss[ tilan-
teissa vakuutuksen hoito han-
kaloituu.

wtlsurrrrr
TpDETT-AillrEil
JATIOIGTEET

VAKOI piiiittis n:o 072761881 1947
Postitettu 31.8.1989

El2ikkeen hakija ilmoitti eliike-
hakemuksessaan olleensa tyci-
suhteessa vuodesta 1963 vuo-
teen 1968ja vaati siitii eliiketta.
Eliikelaitos hylkiisi vaatimuk-
sen, koska tyOsuhteen ei ollutvoitu selvittiiE kuuluneen
TEL:n pffin. Hakija valitti elti-
kelautakuntaan ja sieltd edel-
leen VAKOon. Valitusten liit-
teeni oli neljiin henkilcin
4.2.1988 allekirjoittama todis-
tus hakijan tyciskentelystii k.o.
tyiinantajan palveluksessa sekii
verotoimiston todistus vuosina
1963-1968 veroluettelossa ole-
vista, hakijaa koskevista vero-
tustiedoista.
VAKO hylkisi valituksen. Pe-
rustelut:
"Kysymyksessl olevan tyiis-
kentelyn ei ole voitu selvittaA
kuuluneen TEL:n piiriin. Vuo-
sien 1963-1968 veroluetteloista
ilmenevlt verodyrit hakijan
henkilokohtaisesta tulosta eivat
tue olettamusta yhdenj aksoises-

ta, TEL:n piiriin kuulumisen
edellytykset tiiyttiiviista ty6suh-
teesta. Verottajalta ei eniiii ole
saatavissa tietoja hakijan tyiis-
siioloaj oista eikii palkanmaksa-
jista. Ty0todistusta ei ole esitet-
ty. Vasta vuonna 1988 laadittua
nelj?in henkildn allekirjoitta-
maa todistusta ei voida pitiiii
riittaviina selvityksen6 TEL-
ty0suhteen olemassaolosta,
kun muut sitii puoltavat tiedot
ovat jiiiineet kerrotulla tavalla
puutteellisiksi."
Eliiketurvakeskus totesi lausun-
nossaan lisiiksi, ettd mycis sen
23.6.1986 tytieliikelaitoksille
osoittamassa kirjeessii esitetty-
jen periaatteiden mukaan tyO-
suhteen todentamisessa jiilkikii-
teen voidaan tyritovereilta saa-
tuja tietoja keyttiie Hhinnt
muiden tydsuhteen olemassa-
oloa puoltavien tietojen tukena.
Mainittakoon tiissiikin yhtey-
dess[ ette Eliketurvakeskus on
viime kevliina tehnyt ministeri-
6lle lainmuutosesityksen, joka
toteutuessaan yhdessii muiden
tukitoimenpiteiden kanssa ai-
kaansaisi sen, ette huomattava
miiiirii epiiselvistii tydsuhteista
tulisi nykyistii aikaisemmassa
vaiheessa eliikelaitosten ratkais-
tavaksi.

PENTTI
KOIVISTOINEN, r.r

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston
paofiKKo
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TYOELAKKEISTA!

KYSYMYS:
Entisen ammattini, maatilan
emiinniin tydn perusteella olen
saanut osatytikyvyttOmyyselii-
ketta jo muutaman vuoden.
Eliike on pieni, vain noin 300
mk/kk. Puolisoni kuoltua iikil-
lisesti jouduin myymiiiin tilan,
koska en sita yksin sairauksieni
vuoksi pystynyt hoitamaan.
Muutin kaupunkiin ja ostin ti-
lasta saamillani rahoilla asun-
non. Koska saamani pieni osa-
eltike ja perhe+liike eivat riitte-
neet eliimiseen, oli pakko ha-
keutua tilapiiisiin tdihin. Am-
mattitaidottomana olen tehnyt

siivousty<itii, joka kuitenkin on
aika raskasta. Kysynkin nyt,
karttuuko minulle tekemiistiini
siivoustydstli lisiiii eliikettt ja
voinko saada sen, jos sairastun
erinen eliikeikiiiini niin vaikeas-
ti, etten eniiii jaksa olla tiissii
osapiilviitytisslikiiiin? Olen nyt
58-vuotias ja palkkani on noin
1000 mk/kk.

VASTAUS:
Kysyjiille ei kartu siivoustydstli
eniiii lisiiii ty0elakette, koska
hiin on jiienyt maatalousyrittii-
jien eltikelain (MYEL) mukai
selle osaeliikkeelle suoraan
maataloustydstii, joten hdnen
eliikkeessiiSn on laskettu varsi-
naisen maatalousyritttijiin?iolo-
ajan lisiiksi mukaan mycis aika
tyokyvyttt miiksi tulosta van-
huuseliikeikiiiin.
Osaeldkettii voidaan maksaa
vain,jos ansiotulot ovat alentu-
neet ainakin 40 prosenttia en-
nen tydkyvyttomyytta oleista
ansioista. Jos kysyjiin ansiotu-
lot ylittavat 60 prosenttia siitd
TEl-indeksin mukaan tarkiste-
tusta MYEl-tydtulosta, mistii
osaeldke on laskettu, tulee har-
kittavaksi osaeliikkeen lakkaut-
taminen siite syyste, voidaanko
henkil6ii eniiii pitiia tydkyvyttt -
m5nii. Jos tydkyvyttOmyyselii-
ke lakkautetaan, tydeliikettii
karttuu normaalisti uuden ty6-
suhteen perusteella.

Kysyjiin onkin syytii selvittiiii
eliikelaitoksen kanssa se, miten
hiinen tulonsa vaikuttavat mak-
settavaan osaeliikkeeseen.

Jos osaeliike lakkautetaan ja
tyrisuhde jatkuu tiimiin jiilkeen
normaalisti, siitii karttuu ty0-
eliikettii. Tyrikyvytttimyyden
perusteella kysyjii ei kuitenkaan
saisi tzistA tytisuhteesta varmuu-
della lisiiii eliikettE, koska uusi
ty0kyvytttimyyseliike my6nnet-
tiilsiin samoin perustein kuin
nykyinenkin el6ke, jos tydsuh-
de eliikkeen piiittymisen jiil-
keen ei olisi kestiinyt viihintiiiin
vuoden aikaa. T?illtiin el6ke
Iuonnollisesti olisi tiyden ty6-
kyvyttOmyyseliikkeen suurui-
nen.

Kiiytiinn0ssii el6ke voidaan
myiinttii entisin perustein pa-
rinkin vuoden ty0ss6olon jiil-
keen, jos eliike tulee mydnnetta-
viiksi saman sairauden perus-
teella, kuin aikaisempaa eliiket-
ta on maksettu.

Mikali osaeldke on lakkautettu
ja ty<isuhde jatkuu edelleen, sii-
tt karttunut eldke maksetaan
viimeistiiSn vanhuuseliikeiiissE.
Uuden ty6kyvyttdmyystapah-
tuman sattuessa tyOsuhteesta
karttunut eliike saattaa kuiten-
kin edellii mainittujen syiden
vuoksi jiiAda ty6kyvyttcimyys-
ellikkeenii saamatta.

Tiissii yhteydessii on lisiiksi
muistettava, etta kysyjin tulles-
sa oikeutetuksi tayteen tydky-
vytt<imyyseliikkeeseen ja sitten
mydhemmin vanhuuseliikkee-
seen hiin saa tyoelekkeen lisiiksi
kansaneliikkeen.

KYSYMYS:
Olen aloittanut yrittejetoimin-
nan 80-luvun alkupuolella ja
minulla on voimassaoleva
YEl-vakuutus eliikelaitokses-
sa. Otin silloin alussa aika pie-
nen tytitulon, koska en oikein
osannut ptiiitellA, millaiseksi
toiminta muodostuu. Tydtu-
loon on eliikelaitoksen aloit-
teesta tehty indeksien vaatimat
muutokset, mutta muuten se on
jatkunut saman-laisena.
Jo parin viime vuoden ajan
yritystoimintani on ollut melko
laajaa ja oma tydpanokseni on
siinl entistikin suurempi. Mie-
lestiini minulle el6kelaitoksesta
ilmoitettu nykyinen tytitulo on
huomattavasti alimitoitettu. Se
tulisi ainakin kahden vuoden
ajalta taaksepIin saada vastaa-
maan todellista tilannetta. On-
ko asian korjaaminen eniiii
mahdollista siitiikin huolimat-
ta, etti korkeampi tyiitulo tulee
aiheuttamaan lisiimaksuj a?

VASTAUS:
Yrittajen tytitulon vahvistami-
sesta ja sen muuttamisesta on
siiiidetty yrittiijien eltikelain
(YEL) 7 $;ssii. Sen mukaan
eliikelaitos vahvistaa vakuutuk-
sen alkaessa yrittajiin tydtulon,

jonka tulisi vastata yrittdjiin
ty6panosta. TZissii mielessii tyti-
tuloa voidaan verrata ty0nteki-jille maksettavaan palkkaan.
Yritystoiminnan alussa tydtu-
lon arviointi saattaa olla hanka-
laa, koska vielii ei ole nikemys-
te siite, miten yritystoiminta tu-
lee kehittymiiiin. Tydtulon ar-
vioinnin perustana tulisi ensi-
sijaisesti kayttiie ohjeita yrittii-
jen ty6tulon miiAriiiimiseksi,
jotka Eliiketurvakeskus on laa-
tinut yhdessii yrittiij 5j iirjest<ij en
kanssa.

Yritystoiminnassa saattaa tyd-
tulon vahvistamisen jlilkeen ta-
pahtua sellaisia muutoksia, jot-
ka vaikuttavat tyrituloon. Lain
mukaan tydtulo tarkistetaan
yritttijiin hakemuksesta, jos tyci-
tuloon vaikuttavat seikat ovat
olennaisesti muuttuneet. Mytis
elEkelaitos voi omasta aloittees-
taan tarkistaa ty<itulon. Laki
kielttiii kuitenkin tydtulon
muuttamisen takautuvasti.
Niiin ollen eliikelaitos ei voi
eneia puuttua kuluneen ajan
tytituloon, mutta ty0tulomuu-
tosilmoituksen saapumisesta
lukien muutos voidaan tehdii.
Kysyjiin onkin syyte tehdii
muutosilmoitus mahdollisim-
man pian, jos hiin katsoo, ettei
tydtulo en65 vastaa tyOpanosta.
On tdrkeiiA, ettii tytitulo on
oikean suuruinen, koska yrittii-
jiieliikettii laskettaessa ty6tulot
otetaan huomioon koko yritys-
toiminnan ajalta.
Tydtulon muutos takautuvasti
on mahdollista ainoastaan sil-
loin, kun vakuutusoikeus suos-
tuu joko yrittiijtin tai eliikelai-
toksen tekemiiiin purkuhake-
mukseen ja poistaa lainvoimai-
sen tytitulopiiiitciksen. Ptiat0s
voidaan poistaa vain, jos se on
perustunut vd.driiiin tai puut-
teelliseen selvitykseen tai jos
paetOs ilmeisesti ei ole ollut
lainmukainen. Yli viisi vuotta
vanha piiiit6s voidaan poistaa
vain, jos siihen on erittiiin pai-
navat syyt. Kysyjiin antaman
selvityksen mukaan ntiyttiiii sil-
tii, ettei tytituloa voisi saada
muutetuksi takautuvalta ajalta
purkua hakemallakaan.
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Tiillii palstalla
Eliiketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja
Antti Suominen vastaa
tydehkkeitii koskeviin
kysymyksiin, joilla
saattaa olla yleistiikin
mielenkiintoa.
Tyoeliikeasioita koskeviin
kysymyksiin vastataan
El?iketurvakeskuksesta
myds kirjeitse ja
puhelimitse. Kun
kirj oitatte, mainitkaa
tiiydellinen nimenne,
osoitteenne ja
henkil<itunnuksenne,

r-E,t-

t
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aaNIMITYKSIA
LEI Ty0elflkekassa
LEL Tytieliikekassan yliliiiika-
riksi on l. 12. 1989 nimitetty pro-
fessori, liiiiketieteen ja kirurgian
tohtori Juhani Juntunen. Hiin
on siirtynyt LEL Tytieliikekas-
saan Ty6terveyslaitokselta, jos-
sa hiin on toiminut yliliiiikiirin6
tytiltiiiketieteen osastolla klii-
nisten neurotieteiden j aoksessa.

LEL Tytieliikekassan nykyinenyliliiiikiiri, ldiikintdneuvos
Martti khtinen, siirtyi ellik-
keelle joulukuun alussa.

Tapiola
Tapiola-yhti0issd on eliikeva-
kuutuksen yksiktinjohtajaksi
nimitetty luonnont.kand. Kurt
Lagerbohm.

L.
Juhoni Juntunen Ktrt l,agerbohm

llmailnen

Fil.maist. Hannu fussanen ja
fil.maist. Lise-Lotte Rautio-
Murros on nimitetty Eliikeva-
kuutusosakeyhtid Ilmarisen
apulaisjohtajiksi. Apulaisj ohta-
ja Rissanen vastaa talon vakuu-
tusosastoista. Apulaisjohtaja
Rautio-Murroksen vastuualu-
eeseen kuuluvat yhteysosasto ja
tutkimusyksikk6.

Iise- Int te Raut io- Mur ros Hannu Rissanen

ETI(
Suunnitteluosaston tutkija Bo
Lundqvist on siirtynyt 1.12.
1989 tutkimusosastolle erityis-
tutkijaksi. Hinen tehtavanse
on seurata maan talouskehitys-
te ja raportoida siita erityisesti
el6keturvan kannalta sekii osal-
listua kansantaloudellisen tut-
kimustoiminnan kehittami-
seen.

Bo Lundqvist on tullut ETK:n
palvelukseen vuonna 1975.

Eliiketurvakeskuksessa on
tydnantajatarkastajaksi Liinsi-
Uudenmaan alueelle nimitetty
merkonomi Irma Viiyrynen-
Valtimo 1.12. alkaen.
Hiin on tullut Eltiketurvakes-
kuksen palvelukseen vuonna
1975 elEkkeenlaskijaksi ja on
viimeksi toiminut vastuunjako-
selvittelijinii.
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UUTTA
TYOELAKE.

LAINSAAnAxTOA

UlnorvrRoLArlr
ilIUUTTAMITElI
LAKI rajoitetusti verovelvolli
sen tulonja varallisuuden verot-
tamisesta annetun lain muutta-
misesta (616/89).

Kyseessii on osin kokonaisvero-
uudistuksesta johtuvia ja osin
veroteknisiii tarkistuksia ulko-
mailla asuvien verovelvollisten
verotukseen. Muutetun 5 $:n
mukaan eliikkeestd saadaan en-
nen liihdeverotusta viihentAii
nykyisen 300 markan sijasta
1500 markkaa jokaista tiiyttii
kalenterikuukautta kohti, j olta
liihdeveron alainen eliike mak-
setaan. Jos rajoitetusti verovel-
vollinen saa Suomesta useam-
man kuin yhden eliikkeen, v6-
hennys on yhteens[ 1500 mark-
kaa.

L[hdeverolain ll $:n muutok-
sella on oikaisuvaatimuksen te-
koaikaa pidennetty kahdesta
vuodesta viiteen woteen.

Laki tuli voimaan 1.8. 1989. Sitii
sovelletaan lthdeveroa koske-
vien s66nncisten osalta tuloon,
joka saadaan 1.1.1990 tai sen
jtilkeen sekii muulta osalta en-
simmiiisen kerran verowodelta
1990. Yhtidveron hyvitystii kos-
kevia siiiinndksiii ei kuitenkaan
sovelleta ennen l. l. 1990 piiatty-
neeltii tilikaudelta jaettuun
osinkoon.

DIPTOMAATTIElI
PUpUSoTDET
ETAIGTURUA
LAKI ulkomaanedustuksen vir-
kamiesten puolisoille maksetta-
vasta erityiskorvauksesta (657/
8e).

[.ain mukaan ulkoasiainhallin-
non ulkomaanedustuksessa pal-
velevien virkamiesten mukana
seuraaville puolisoille maksetaan
erityista korvaust4 jonka tarkoi-
tuksena on tiiydentiiii ansiotulo-
jen pois jiiiimisen vuoki pieneksi
jiiAviiii ty0elZiketta. Korvausta ei
makset4 jos sen ja hakijan mui-
den tyti. ja perhediikkeiden yh-
teismiiiirii ylitfiili 5870 mk/kk
vuoden 1988 tasossa- Markka-
miiiirii on sidottu TELindeksiin.
Erityiskorvauksen saamisen edel-
lytyksenii on, etti puoliso on
ennen 65 vuoden iiin teyttiimiste
asunut yhdessli tai useammassa
asemamiussa yhteensii viihin-
fiien 120 kuukautta. Korvauksen

ROLF STORSIO, orr
Eliiketurvakeskuksen

lakiosaston
eliikeneuvoja

UUSIA
YLEISKIRJEITA

A22189

A23189
A24189

A25189

A26189

aa

29.8.1989

9.10.1989

10.10.1989

24.10.t989

3 l. 10. 1989

30.10.1989

22.9.1989

3. l l. 1989

17. I l.1989

Lun22 $:iiiin on [sAtty viittaus myOntiili ja maksaa valtiokonttori.
verotuslain 125 ja 126 a $:iin.
jo-ioen- reioit" *puuttu;fi; l"ki tuli voimaan l'9'1989'
tai sen lykkiystd koskevia mii5-
rdyksiii voidaan soveltaa myds
raj oitetusti verovelvolliseen.

Lisiiksi on 3, 7 ja I I a $:iin tehty
yhtiriveron hyvityksen vaatimat
lisiiykset.

A-sarja
Diplomaattien puolisoiden
eliiketurva
Perhe+liikeuudistus
Uusi J-lomake ja uusi
TYJomake
M aatalousyritttij ien eliikelain
muuttaminen
Vuoden 1990 palkkaindeksiluku ja
tyiielekelaeissa siiiidetyt markka-
mii.iiriit sekii yhteensovituksessa
huomioonotettavat kansaneliikkeen
ja perhediikkeen markkamliiriit
vuonna 1990

B-sarja
Vastuunjakokertoimet ruodelle 1988 B 2/89

C-sarja

Toimialaluokitusmuutoksen C 4/89
vaikutukset eliikej iirjestelyjen
ilmoittamiseen ja rekistertiintiin

Uuden kiisittelyaikaraportin C 5/89
vaatimat muutokset vireilliiolo- ja
eliiketapahtumailmoitusliikenteeseen
Uusi ikiiluokka rekisteriin C 6189
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YUODEN l99OTEL-INDEK
MARKKAMIiARIiT

Markkamiiiirii
vuoden 1990
alusta
mk/kk

Alkuperiiinen
markkamddrd
mk/kk

TEL:n piiriin kuuluminen
(TELI$lmom)

938,66 90,00

Jos yhteensovitusperuste
ylittiiii 586 mk/kk (ind. 142),
kansaneliike huomioitava
(TEL8$2mom)

6lll,73 586,00

LEl<liikkeeseen oikeuttavien
LEl-palkkojen alaraja vuodessa
(LEL5$lmom)

2962,00 200,00

Tulevaan aikaan oikeuttavien
LEl-palkkojen miiSrii
vuodessa
(LEL7 $ I mom)

I1848,00 800,00

Jos LEl-tydntekijiillti 2962,00 200,00
oikeus tiiyteen

eldkkeeseen,
tulevaan aikaan oikeuttava
LEl-ansio 200 mk vuodessa
(LEL7 $ 4 mom)
YEL:n piiriin kuulumisen
alaraja
(YELI$3mom)

187?,32 180,00

Vahvistettavan vuotuisen
YEl-tytitulon yliraja
(YEL7 $ I mom)

375888,32 50000,00

YEL-vakuutusmaksun
miiiir[ytyminen
(YEL9$2mom)

I
I

22553,30
75177,66
60142,13

I
I

3000,00
10000,00
8000,00

YE L-viihimmiiiseliikettii
laskettaessa huomioitava

I 50355,33 20000,00

rajamiiiirti
(YEL19$5mom)
MYEL:n piiriin kuulumisen
alaraja
(MYELI$3mom)

3758,88 500,00

MYEl-ty<itulon miiiiriiyty-
minen maatalousmaan
hehtaarien perusteella
(MYEL8$2mom)

4134,77
1691,50
939,72
375,89

16539,09

550,00
225,00
125,00
50,00

2200,00

Poronomistaj an vuotuisen tytitulon
miiiiriiytyminen (MYEL 8 $ 5 mom)

I
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Markkamii2ir?i
vuoden 1990
alusta
mk/kk

Alkuperiiinen
markkamlitlrii
mk/kk

MYEL-vakuutusmaksun
mti6riiytyminen
(MYELl0$lmom)

60142,13 8000,00

Yhteensovitus-
perustetta valittaessa
MYEl-tydtulona otettava
huomioon viihintiiiin
6000 mk/v
(MYEL19$3mom)

45106,60 6000,00

MYEl+ytitulo suurempi kuin 2200 rnk vuoden
alussa, vak.maksun maksupiiiviit 28.2.
ja 31.8. MYEl-tydtulo pienempi tai yhta
suuri kuin 2200 mk, maksupiiivti 31.5.
(MYEA 17 g2 mom)

16539,09 2200,00

Tydkyvyttdmyys- j a vanhuuseliike
oltava viihintiiiin 250 mk/kk, jotta
voidaan mytint?i2i vapauttaminen YEL- ja
MYEL-vakuuttamisvelvollisuudesta
(YEL 3 $:n ja MYEL 4 $:n soveltamisesta
annetun piiiittiksen I $)

2819,16 375,00

Kertasuorituksena voidaan
maksaa vanhuus- tai
perhe+liike tai vapaa-
kirj aan perustuva t?iysi
tydkyvyttdmyyseliike, j os
eliike ennen yhteensovitusta
on pienempi kuin 2,50 mk/kk
(TEL19b$4mom)

26,07 2,50

Tytitttimyyseliikettii ei
makseta, jos kuukausiansiot
ylittiiviit rajan
(TEL4c$4mom)

1877,32 180,00

Jos etuuden korotus tiit?i
pienempi, korotusta ei
makseta
(TEL19d$4mom)

22,00 15,00

TaEl+liikkeeseen oikeuttava
ThEl-ansioiden alaraj a
vuodessa
(TaEL3$2mom)

5631,97 540,00

TaEl-eliikkeeseen oikeuttavaksi
luetaan tyttkyvyttdmyyden
sattumisvuonna kulunut aika
ennen tydkyvyttdmyyden
alkamista, jos kuukausiansio
ainakin rajatulon verran
(TaEL4$2mom)

469,33 45,00
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Suomen ja Neuvostoliiton viili-
nen sosiaaliturvasopimus alle-
kirjoitettiin Helsingissii loka-
kuussa presidentti Mihail Gor-
batshovin vierailun yhteydessE.
Sopimuksen allekirjoitti Neu-
vostoliiton puolesta ty6- ja sosi-
aaliasiain valtionkomitean pu-
heenjohtaja, ministeri Vladimir
Sherbakov ja Suomen puolesta
sosiaali- ja terveysminsteri He-
lena Pesola. Aikaisemmin Neu-
vostoliitolla ei ole ollut vastaa-
vanlaisia sosiaaliturvasopimuk-
sia liinsimaiden kanssa. Sopi-
mus on myris Suomelle ensim-
miilnen laaja-alainen sosiaali-
turvasopimus sosialistisen
maan kanssa.
Sopimus kattaa eliikejfiestel-
mien lisiiksi sairausvakuutus- j a
sairaanhoitojfiestelm6t, tapa-
turmavakuutusjfi estelrn6t se-
kii lapsilisiit.
Nykyisin on menetelty Suomen
ja Neuvostoliiton vrililli siirty-
vien tydntekij5i6"l sosieelitur-
van jfiestiimisess6 monin eri
tavoin. Sopimus tulee yhteniiis-
tiimiiiin taihiinastista vakuutta-
miskeytiint6e. Niin Neuvosto-

SOSIAALITURVASOPIMUS NEUVOSTOLIITON KANSSA
ALLEKIRJOITETTU
liiton kuin Suomenkin kansa-
laiset tulevat yleens6. pysymiiiin
oman maansa sosiaaliturvan
piirissi, vaikka tytiskentelisi-
viitkin naapurimar ssa.
Sopimuksessa on erityismiiii-
riiyksii suomalais-neuvostoliit-
tolaisten yhteisyritysten palve-
luksessa tydskentelevist6 ja 16-
hetetyista tydntekijdistE. Sopi-
mus mahdollistaa sen, ettii Neu-
vostoliitossa yhteisyrityksissti
tydskentelev6t suomalaiset py-
syvit hakemuksesta suomalai-
sen sosiaaliturvan piirissii. Ellei-
viit he halua hakea Suomessa
vakuuttamisen jatkumista, hei-
dlit vakuutetaan Neuvostolii-
tossa. Sen sijaan Neuvostoliit-
toon Suomesta mE2iriiajaksi
tytihon l:ihetetyt tytintekijiit,
jotka eivtit oel yhteisyritysten
palveluksessa, pysyvet jo suo-
raan sopimuksen perusteella
vakuutettuina Suomessa.
Liihettiimiselle ei sopimuksessa
ole asetettu vastaavaa tarkkaa
enimmiiisaikaa kuin Suomen
muissa s6siaaliturvasopimuk-
sissa. Jotta lf,.hetetyt tyitntekijet
viilttiiisivat kaksinkertaisen va-

ELAKESAAUOInnN ETK TURUN HANSATORILLA
VAPAAEHTOISTEN
LISAELAKKEIDEN
TURVAAVUUTTA
KEHITTAUTAAN
rvOnynvrA
Sssiaali- ja terveysministeriti on
asettanut tyOryhmiin tekemiiiin
ehdotusta toimenpiteiksi, joilla
eliikesiiiitiOiden tarjoama va-
paaehtoinen lisiieldketurva saa-
daan nykyistii turvaavam-
maksi.
Tytiryhm6n tulee erityisesti
kiinnituu huomiota jo eliik-
keellii olevien eliiketurvan var-
mistamiseen, sallittavan vas-
tuuvajauksen enimmiiismti-
riiAn, eliikevastuun kattamiseen
ja eliikesiiitiOn saatavien var-
mistamiseen ty6nantajan kon-
kurssissa. Tydryhmiin on laa-
dittava ehdotuksensa siirtymii-
aikoineen niin, ettd niiden toi-
meenpanosta ei aiheudu eliike-
siiiitiOille tarpeetonta haittaa.
Tytiryhmtin puheenjohtajana
on sosiaali- ja terveysministeri-
rin vakuutusosaston piiiillikkri,
ylijohtaja Jukka Rantala. Tyti-
ryhmiin miiiiriiaika p:aittyy
vuoden lopussa.

Eliiketurvakeskus kokeili palve-
lunsa kiinnostavuutta Turussa
Hansatorilla marraskuun alus-
sa.
Asiasta kerrottiin etuk6teen Tu-
run Sanomien laajalla liitteellii.
Liitteessii her6tettiin yleisdn
mielenkiintoa oman tydeliik-
keen karttumisen seuraami-
seen.
Hansatorille saapuikin Eliike-
turvakeskusta tapaamaan ihmi-
siii, jotka olivat todella kiinnos-
tuneita tytieliikeasioista. Asia-
kaspalvelupiiiillikkii Tapio l(ar-

kuuttamisen ja saisivat tarpeel-
lisen sairaanhoidon Neuvosto-
liitossa, he tarvitsevat Eliiketur-
vakeskukselta liihetetyn tytinte-
kijiin todistuksen.
Viilttiimatt6miiiin sairaanhoi-
toon on sopimuksen perusteella
oikeus myds Neuvostoliitossa
vierailevilla suomalaisilla ja
tiiiiUA kAyville neuvostoliittolai-
silla turisteillq jos he matkansa
aikana sairastuvat.
Sopimuksessa on sovittu so-
siaaliturvaoikeuksien syntymi-
sest6 j a etuuksien maksamiiesta
maasta toiseen samalla tavoin
kuin Suomen muissa kahden-
viilisissii sosiaaliturvasopimuk-
sissa.
Etuuksien mydntiimiseen ja
maksamiseen liittyviste tekni-
sistl yksityiskohdista sovitaan
erityisessii toimeenpanosopi-
muksessa, jota koskevat neu-
vottelut aloitetaan todenniiktii-
sesti ensi vuoden alussa.
Sosiaaliturvasopimus tulee voi-
maan vastq kun Neuvostolii-
ton Korkein Neuvosto ja Suo-
men eduskunta on sen h-yviiksy-
nYt. TarjaHeinih-Hannikainen

sikas sai salkkunsa tiiyteen sel-
vitettavia yleisdn kysymyksin.
Kiivijtiille selvitettiin eliikeotet-
tq eliikevaihtoehtoja ja sosiaali-
turvan kohdentumista eri el6-
miintilanteissa.
Jiilleen kerran Eldketurvakes-
kus totesi, ettii ihmisten kanssa
keskustelu on paras tapa kertoa
tyOeliikkeiste.

Kuvassa Ilkka Kinkki ja Irmeli
Nurmi jakamassa eliikeotteita
sekl Tapio Karsikas neuvom:6-
sa.
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ETK Vanhusten
viikolla

"Viime vuosisadan puolimaissa
neljii sadasta suomalaisesta oli
65 vuotta taytteneite; vanha ih-

minen oli harvinaisuus. Pian
olemme tilanteessa, jossa joka
viides meistii meist6 on 65 vuot-
ta tayttiinyt. Ikiilintymisestii on
nyt aivan toisella tavalla tietoa,
mutta yh:i suunnitellaan yhteis-
kuntaa - kaupunkirakennetta,
liikennett6, tajuntateollisuutta

- etupiiiissd vain nuorille, kette-
rille ja nopeasti reagoiville. Nii-
den viranomaisten ja tutkimus-
laitosten, joilla on tietoa vanhe-
nemisesta ja ikiiihmisten miiii-
riin listi5ntymisestii tulee tiu-
kasti ja toistuvasti muistuttaa
myris muita viranomaisia.'

(Tiedotuspiiiillikkti Yrjti Lar-
mola Vanhusten viikolla Helsin-
gin kaupungin Jugend-salissa
El6keturvakeskuksen ohjelma-
tuokiossa 2.10. Vieressii toimit-
taja Niilo Ihamiiki nauhoittaa
viiliihdystii Viisaat wodet -oh-
jelmasarjaan.)

VUODEN 1990
TEL.MAKSU
Vuoden 1990 lopullinen keski-
miiEriilnen TEl-maksu on 16,9
prosenttia palkoista eli kaksi
prosenttiyksikkOe tiimiinvuo-
tista korkeampi.

AIle 24-vuotiaiden ty6nteki-
j<iiden osalta TEl-maksu on
13,3 prosenttia palkoista ja 24
wotta tayttaneiden osalta pien-
tydnantajille 17,2 prosenttia ja
kaikilla tycinantajille keskimii.ii-
rin l7,l prosenttia palkoista.
Vakuutuksista annettavien
maksualennusten luoksi lopul-
Iinen keskimiiiiriiinen TEL-
maksu on I6,9 prosenttia.

Maatalousyrittiijien eliike-
lain perusprosentti ja yrittiijien
eliikelain maksuprosentti vah-
vistetaan keskimiiiiriiisen TEL-
maksun mukaan. Kumpikin on
siis ensi vuonna 16,9 prosenttia.
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25 VUOTTA
SAIRAUS-
VAKTIUTUSTA
Sairausvakuutuksen korvauk-
sia on Suomessa maksettu jo 25
vuotta. Ensimmiiiset suoritteet
sattuivat syyskuun l. piiiviille
1964. Aluksi sairausvakuutuk-
sen etuuksina olivat piiiviiraha
ja liiiikekorvaukset sekii mah-
dollinen kuntoutus. LiiAkiirin-
palkkiot tulivat mukaan vuo-
den 1967 alusta.
Nykyisin sairausvakuutus mak-
saa myOs osan ld"dktirin miiii-
r6Amien tutkimusten ja hoito-
jen kustannuksista. Matkoja
tutkimukseen tai hoitoon ter-
veyskeskukseen, sairaalaan, la-
boratorioon tai riintgeniin kor-
vataan mycis.
Vuoden 1979 alusta ryhdyttiin
lakisii6teisen tydterveyshuollon
kustannuksia tukemaan sai-
rausvakuutuksen varoin. MyOs
yrittijien ja muiden omaa tyti-
tii6n tekevien tydterveyshuolto
tuli tuen piiriin.
Sove-uudistuksen yhteydessii
sairausvakuutuksen piiiviirahat
tulivat verollisiksi wonna 1982.
Samalla poistettiin kattosdiin-
nds.

Aitiysraha oli kehittynyt van-
hempainrahaksi jo muutama
luosi aikaisemmin. Vuoden
1978 alusta isillekin avattiin
mahdollisuus saada pdivdrahaa
vanhemmuuden johdosta.

Hoito- ja kuntoutusavustusta
vaikeasti sairaan lapsen van-
hemmille alettiin maksaa vuo-
den 1983 toukokuusta.
Nuorten hammashoitoon on
sairausvakuutuksesta annettu
varoja vuoden 1986 alusta ja
mukaan on tullut wosittain uu-
sia ikiiluokkia.
Liiiikeko rvausj iirj e stel mii u usit-
tiin vuoden 1986 alusta.

Tytieliike ja
sairausvakuutus
Sairausvakuutuslain tullessa
voimaan tytieliikkeitn o[ jo
maksettu jonkin aikaa. Aluksi
ty6eltike oli sairausvakuutuk-
sen piiiviirahaan niihden ensisi-
jainen. Eliikeliiinen sai piiivira-
haa vain siltii osin, kuin piiivii-
raha oli samalta ajalta suoritet-
tavaa elEkettii suurempi.
Vuonna 1982 sairausvakuutuk-
sesta tuli ensisijainen korvaus.
T?im6 tarkoittaa sita, etta yleen-

sii maksetaan vuoden ajalta sai-
rausvakuutuksen piiiviirahaa j a
vasta sen jiilkeen tytieliikettii.
Normaalitapauksessa ensisijai-
suusaika vahvistetaan, kun piii-
viirahaa on maksettu 150 piii-
viiltii. T?iysi tyokyvyttomyysele-
ke alkaa yleensd ensisijaisuus-
ajan paattymisen jiilkeen.

Sairausvakuutuksen piiiviira-
haa maksettiin viime vuonna
liihes 400000 suomalaiselle.
Vanhempainpiiivirahaa sai yli
105000 iiitie ja yli 22000 isiie.
Kaikkiaan jotakin sairausva-
kuutuksen korvausta nosti rei-
lut 3,5 miljoonaa ihmistii.

ANSIO.
ELAKKEIDEN
INDEKSINOUSU
REILUT 6,7 Vo
Ansioelikkeet sekii soti-lasvam-
malain, tapaturmavakuutus-
lain ja liikennevakuutuslain
mukaiset jatkuvat korvaukset
nousevat woden vaihteessa rei-
lut 6,7 prosenttia. Uusi indeksin
pisteluku on l48l entisen olles-
sa 1387.
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POHJOISMAIlIEl{
SOSI AAt I UAKU UT USKU RSSI
KUOPIOSSA

Kuopiossa pidettiin 19. pohjois-
mainen sosiaalivakuutuskurssi
Iokakuun l.-6.10. Osanottajia
oli vajaat 50, joista suomalaisia
oli 12.

Sosiaalivakuutuskurssien tar-
koituksena on edistiii alan hen-
kilOkunnan viilistii yhteistytittija ymmiirtiimys6 seke [setti
heidtin tietoj aan pohjoismaiden
vdlisen sosiaaliturvasopimuk-
sen soveltamisesta. Kurssin teh-
tiiviind on myds perehdytt2iii
osanottajat entistii paremmin
naapurimaiden sosiaalivakuu-
tukseen.

TZillii kertaa piiiivastuun j6rjes-
telyistii kantoi Kansanelikelai-
tos. Tyri,eliikej iirjestelmiia edus-
ti kurssin suunnittelussa ja to-
teutusvaiheessa Eliketurvakes-
kuksen koulutuspiiiillikkri Mar-
ja-Liisa Punnonen.

Tdmin vuoden kurssin sisiiltdja rakenne vastasivat suurin
piirtein viime vuosina pidettyji.
Aikaisemmin keskityttiin esi-
merkiksi ryhmiit6issii hyvin pe-
rusteellisesti pohjoismaiseen so-
siaaliturvasopimukseen, mutta
nykyisin kursseilla tarkastel-
laan suurempia linjavetokysy-
myksiii. Kuopion ohjelma koos-
tui liihinnti luennoista, ryhm6-
tdist6, opintokiiynneistA ja ret-
kistii.
Pohjoismainen sssiaelivakuu-
tus oli sangen monipuolisen
katsauksen piiZiotsikko. Tiihtin
liittyen pitijohtaja Hans Svens-
son Ruotsin vakuutuskassojen
liitosta alustuksen pohjoismai-
sen sosiaalivakuutuksen hallin-
nosta. Norjalainen piiiisihteeri

Kjell O. Viland (Trygdekonto-
renes Landsforening) esitteli
pohj oismaista eliikevakuutusta
j a tanskalainen konttoripiiiillik-
kO Ole Rasmussen (Amtsreds-
foreningen) puhui Pohjoismai-
den sairausvakuutuksesta.

Kokonainen aamupiiivd omis-
tettiin pohjoismaiden viiliselle
sosiaaliturvasopimukselle Kan-
saneliikelaitoksen suunnittelu-
piiiillikOn Mauno Lindroosin
j ohdolla. Ajankohtaisille asioil-
le omistetun iltapiilviin mittaan
kuultiin Ruotsin Riksfrirslk-
ringsverketin osastopii.iillik0n
Tor Eriksenin esitys sairauspiil-
vdrahasta, Eliiketurvakeskuk-
sen lakimiehen Riitta Korpiluo-
man alustus perherliikkeistii ja
Kansaneliikelaitoksen osasto-
p66llikdn Jouko Waalin selon-
teko kuntoutuksesta.

Kurssin osanottajilla oli myds
mahdollisuus valita, perehty-
viitk6 he lisiiksi liihemmin sosi-
aaliturvasopimusta koskeviin
kysymyksiin, kuntoutukseen ja
varhaiseliikkeisiin vai hallin-
toon. Suomalaisista ntiita istun-
toja johtivat apulaisosastopiiiil-
likkti Hannu Ramberg Eltike-
turvakeskuksesta ja suunlritte-
lupii?illikkti Mauno Lindroos
Kelasta.

Kunsin viimeisen esit€lm:in piti
Suomen Akatemian tutkija OIli
Kangas aiheesta S osiaalivakuu-
tuksen tulevaisuudennlikymi[.

Ensi syksynii kurssi on Islannis-
sa isiintiiniiAn sikiiliiinen Tryg-
gingastofnun rikisins.

Osastopiiiillikkd Tor Eriksenin esitys sairauspiiiviirahasta oli eriis kurssin
persoonallisimmbt a puheenvuoroista. " Mukaansa tempaava ja irup iroi-
va. Sitii olisi kuunrullut pitemptiiinkin", kommentoivat kuulijat esitystii.

Tbkstija kuva
Sunna Venrutrtim

38

,l

l

n;\r
T
t-

a

3



ELAKKEISTA
ULKOMAILTA

oo

RUOTSI

YLEINEN
ELAKERAHASTO
vuosrNA 1987-1988
Alla olevassa asetelmassa on
tietoja Ruotsin yleisestl eliike-
rahastosta vuosilta 1987-1988.
Yleisessd lisielikerahastossa
ovat yleisen lisiieliikejiirjestel-
miin (ATP) varat.

Yleiseen el4kerahastoon kuu-
luu itse asiassa viisi erillistii ra-

Tietoja Ruotsin
yleisestii eliikerahastosta

hastoa. Niistii yksi huolehtii
pientyrinantajien ja itseniiisten
yrittnjien vakuutusmaksuva-
roista, toinen valtion, kuntien ja
valtioj ohtoisten yritysten j a kol-
mas suurtyOnantajien tytinteki-
j0ittensti puolesta maksamista
vakuutusmaksuista kertyneistii
varoista. Neljiis ja vuoden 1988
heinAkuussa perustettu viides
rahasto ovat puhtaita sijoitus-
rahastoja. Yleisen eliikerahas-
ton yhteydessd toimivat myds
vuonna 1983 perustetut alueelli-
set palkansaajarahastot, joita
on yhteensii viisi.

oo

Kolmen ensimmiiisen vakuu-
tusmaksurahaston varat on si-
joitettu piiiosin obligaatioihin.
Neljiinnen rahaston ja palkan-
saajarahastojen varat ovat piiA-
asiassa osakkeissa. Viidennellii
rahastolla ei ollut toimintaa vie-
lii vuoden 1988 aikana.

OSA-AIKA-
ELAKKEENSAAJIEN
UAAnA KASVAA
EDELLEEN
Osa-aikatydhdn yhdistetty osa-
aikaeliike otettiin kaytttidn
vuonna 1976. Tuolloin eliikeoi-
keus annettiin palkansaajille.
Yritttijiit saivat osa-aikaelakeoi-
keuden vuonna 1980.

Kuva osoittaa, ettii osa-aika-
eliikkeiden mtiirii alkoi alentua
vuonna 1981. Tuona wonna
alennettiin osa-aikaellikkeelle
siirtymisen aiheuttamasta tyti-
tulon alentumisesta saatavaa

korvausta 65 prosentista ty6tu-
lopoistumasta 50 prosenttiin.
Korvaustaso nostettiin takaisin
65 prosenttiin heiniikuussa
1987. Vuonna 1987 osa-aika-
eltkkeen saajien miidrii alkoi
jtilleen kasvaa.

Vuoden 1988 lopussa maksussa
oli 38 472 osa-aikaeliikettii.
Yrittajia osa-aikaellikkeen saa-
jista oli vain 1370. Uusia osa-
aikael5kehakemuksia tuli luo-
den 1988 aikana 14000 kappa-
letta, jossa oli 700 hakemuksen
vdhennys vuodesta 1987. Elak-
keen hakijoista 500 oli itseniiisiii
yriuajia.
Parhaimmillaan - vuonna 1980
- 27 prosenttia ikiinsti (60 - 64-
vuotiaista) ja tulojensa perus-
teella osa-aikael6kkeeseen oi-
keutetuista o[ ottanut tiimiin
eliikkeen. Vuonna 1988 vastaa-
va luku oli l5 prosenttia. Viime
vuosina luku on ollut 12-15
prosentin vtililii.

Kaikki

Miehet

Naiset

Yriuejat

Osa-aikaelikkeen saajien miiiiril 1976-1988

Lukumiidrii

50 000

30 000

l0 000

0
1976 1980 1985 1988

Liihde: RFV I Statistik-information 2l 1989.

Milj. sEK I 987 I 988

Tulot
vakuutusmaksut
korot (netto)
voitonjakoverot

8l 678
45 030
33191

3 457

91022
50 008
36 605

4409

Menot
eliikkeet
hallinto
pienyritysrahasto

54 300
53 801

399
100

6l 070
60 558

512

Rahaston kasvu 27 378 29952

Rahasto 31.12. 320 065 350 016

Rahastosta
4. rahasto
palkansaaja-
rahastot

6639

9728

7 953

t2981

Keskikorko, %
(1. - 3.rahastot) I 1,8 I l,14

Liihde: RFVI Statistik-information 15l 1989
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NAISTEN
TYOKYVYTTOMYYS-
ELAKEHAKEMUKSIA
HYLATAAN
ENEMMAN KUIN
MIESTEN

Norj an sosiaalivakuutuslaitok-
sen tekemiin tutkimuksen mu-
kaan naisten tydkyvyttdmyys-
eliikehakemuksia hylatiian
enemmen kuin miesten hake-
muksia. Tutkimuksessa kiiytiin
lapi 55 Yuotta tiiyttiineiden va-
kuutettujen osalta vuoden 1986
hylkiiystpaukset. Niite o[ yh-
teensi 712 kappaletta. Hyl-
kiiyksistii 77 prosenttia oli nais-
ten ja 23 prosenttia miesten
eliikehakemuksia.
Naisten korkeampaa prosentti-
osuutta selitetiiiin silla, etta tyd-
kyvytttimyyseltkkeen voi saada
myds palkattomasta kotity0ste,
mutta silloin eliikkeen saami-
nen on tutkimusraportin mu-
kaan ktiytiinn6ssl vaikeampaa
kuin ansiotytin perusteella.
Naisten eliikehakemusten hyl-
kiiykset koskevat enimmiikseen
tapauksia, joissa hakija on ollut
kokonaan tai osaksi palkatto-
massa kotitydssii. Kaikista 55
vuotta tdyttiineist[, hylkiiiivin
pii5tciksen saaneista naisista
heita o[ 63 prosenttia.
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tso-BRtTAltilA

YLAHUONE VAATII
JOUSTAVAA
EI-ATETTAA
Parlamentin ylthuoneen Eu-
roopan yhteisdkomitea on jul-
kistanut raportin, jossa ehdote-
taan eltkeiiin tekemistd jousta-
vaksi siten, etti naiset ja miehet
voisivat j ii2id 6 vanhuuselEkkeel-
le 60. ja 70. ikiivuosien v,ilillii.
Yleiseksi eliikeiiiksi raportissa
ehdotetaan 63 wotta. Eliikkeen
miiiirii alenisi ennen 63. ike-
wotta otettuna ja vastaavasti
kohoaisi 63 iktiwoden jiilkeen.
TZillti hetkelld naisten el2ikeikii
on 60 ja miesten 65 wotta.
Naisten eliikeiiin nostaminen
ehdotetaan tehtiiviiksi l0 vuo-
den siirtymiikauden aikana.
Isossa-Britanniassa on aikai-
semminkin tehty ehdotuksia
joustavaksi eldkeiiiksi, mutta
hallitus ei ole limmennyt aja-
tukselle. Eliikeiiin muutoksen
kalleus on ollut sen esteenii.

ITATIA

SOSIAALI-
VAKUUTUSLAITOS
MYY LISAELAKE-
VAKUUTUKSIA
Italian sosiaalivakuutuslaitos
INPS, joka vastaa mm. palkan-
saajien yleisen eltikejfiestel-
miin hallinnosta, valtion omis-
tama henkivakuutusyhtid INAja BNl-pankki ovat sopineet
yhteisyrityksesti, joka ryhtyy
myymiiin vapaaehtoisia lisd-
elSkevakuutuksia.
Sopimuksen mukaan INA vas-
taa yksil6llisistii eliikevakuutus-
sopimuksista ja INPS kollektii-
visista eliikevakuutussopimuk-
sista. Vakuutustuotteet on tar-
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sAt(sAt L[TT0-
TASAUAITA

JULKISEN SEKTORIN
ELAKKEISIIN
TULOSSA
MUUTOKSIA
Liittotasavallan hallituspuolu-
eet ja sosiaalidemokraattinen
puolue ovat piiiisemiiss6 sopi-
mukseen julkisen sektorin eliik-
keiden tarvitsemista muutoksis-
ta. Julkisen sektorin eltikkeitii
on syytetty "liian hyviksi" yksi-
tyiseen sektoriin verattuna.
M aksimiekike tulee olemaan 75
prosenttia loppupalkasta 40
vuoden vakuutusajan jiilkeen.
Tiillii hetkellii maksimieliike on
75 prosenttia 35 vuoden jiil-
keen.

Minimieliike on tiillii hetke[e
I 673 DEM kuukaudessa, jo-
hon se myris aiotaan jaadyttiia.
Yksityisellii sektorilla miespuo-
listen eliikkeensaajien keski-
mii.iiriiinen vanhuuseliike on
I 354 DEM kuukaudessa yh-
teensii yleisestii eliikejfiestel-
miistii ja yrityskohtaisesta lisii-
eliikej iirjestelmiiste.
Virkamiesten varhaiseliikkeet
aiotaan tehdii tuloharkintaisik-
si siten, ettii varhaisel[ke ja
mahdollinen palkkatulo eiviit
saisi ylittaii site eleketta, jonka
edunsaaja olisi saanut, jos hiin
olisi jatkanut tyiissiiiin norrnaa-
liin 65 vuoden eliikeikiiiin asti.
Vuodesta 2002 liihtien virka-
miesten eleketta alennetaan 2,7
prosentilla jokaista varhennet-
tua vuotta kohti ennen 65 vuo-
den ikiiii. Nykyisen lain perus-
teella maksetaan varhaiseliik-
keenii eliikkeelle siirtymiseen
mennessii karttunut eliikeoi-
keus.

OSA.AIKAELAKE
EI OLE SAANUT
SUOSIOTA
Vuoden 1989 alusta on 58 vuot-
ta tiiyttiineillii palkansaajilla ol-
lut mahdollisuus saada osa-ai-
katy<ihtin yhdistettyii yritys-
kohtaista osa-aikaeliketta. Ele-
ke edellyttiiE tyOalan tydmark-
kinajErjesttijen sopimusta asias-
ta. Toistaiseksi yhtiiiin tiillaista
sopimusta ei ole tehty. Osa-
aikaeliike voi myds perustua
ty0nantajan ja ty<itekijin viili-
seen sopimukseen.

Liittohallitus on sitoutunut
maksamaan taloudellista tukea
yritykselle, joka ottaa kayttdirn
osa-aikaellkkeen. Osa-aika-
eliikkeen saadakseen vakuute-
tun on pitiinyt olla tliysiaikai-
sessa tydssii viimeiset viisi vuot-
ta. Tytiaikaa on viihennettiivii
viihintiiin puolella ja j:iljella
olevan tyoajan on oltava keski-
miiiirin 18 tuntia viikossa. Osa-
aikaeliikkeelle jtiiivd henkil0 on
korvattava yrityksessii tydtt6-
miillti henkil0ll5.
Osa-aikaeliikkeelli on ollut tar-
koitus korvata viime vuoden
lopulla lakkautettu varhaisel[-
kejErjestely.

JAPATI

LUOTTOVAKUUTUS
rAyrrOON
Japanissa otettiin viime huhti-
kuussa keyttt On luottovakuu-
tus tytinantajakohtaisen eliike-
jiirjestelmtn lopettamisen va-
ralta. Luottovakuutus koskee
toistaiseksi vain niita palkan-
saajien eliikekassajfi estelmiiiin
kuuluvia eliikekassoja, jotka
voivat vanhuuseliikkeen osalta
korvata valtion yleisen eliikejiir-
jestelmiin pakollisen ansioelii-
keosan. Eliikekassa voi hoitaa
mytis yrityksen vapaaehtoista
lisiieliiketurvaa, mutta sitl luot-
tovakuutus ei koske.

Eliikekassan voi perustaa yksi
yritys, kaksi kiintezisti toisiinsa
yhteydessii olevaa yritystii tai
useita samalla teollisuuden alal-
la toimivaa yritystE. Vuoden
1988 lopussa eliikekassoja oli
I 194. Niiden piirissd oli 7,6
miljoonaa palkansaajaa, mike
on noin 15 prosenttia tyiivoi-
masta.

Luottovakuutus on eliikekasso-
jen keskuslaitoksen hoidossa.
Keskuslaitos ottaa vastatakseen
esimerkiksi konlurssin yhtey-
dess6 lopetetun elIkekassan
eliikevastuut. Luottovakuutus
rahoitetaan vakuutusmaksuil-
la, jotka miiiiriiytyvtit tasasuu-
ruisina kutakin elEkekassaan
kuuluvaa vakuutettua kohti.
Maksu vakuutettua kohti ale-
nee eldkekassan jiisenmtArtn
kasvaessa.

]OUKO
IANHUNEN, r'M

Eltiketurvakeskuksen
tutkimusosaston

erityistutkija
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TIIASTOTTETOJA
TVONreNSAAIISTA

30.9.1989

Taulukoiden luvut ovat viihimmiisturvan mukaisia.
Aikaisemmasta tilastokdyt6nndstii poiketen varhennetut vanhuuseliikkeet sisiiltyviit vanhuus-
eliikelukuihin ja yksiltilliset varhaiseliikkeet ty0kyvytt0myysel6kelukuihin. Osa-aikaeliikkeet ovat
tilastossa omana taulukkonaan.
30.9.1989 oli maksussa kaikkiaan 877000 tytieliiketta. Muutos edellisestii vuodesta on +29000
kappaletta eli 3,4
Vanhuuseliikkeitli

prosenttia.

dasta)

mukaisia eliikkeitii:
varhaiseliikkeita 25 100 kappaletta (+5 500).
Vanhuuseliikkeiden keskimiiiirii oli 1555 mk/kk, joista varhennettujen vanhuuseliikkeiden
2095 mk/kk, tydkyvyttdmyyseliikkeiden 2235 mk/kk, joista yksildllisten varhaiseliikkeiden
3050 mk/kk, tyOttrimyyselEkkeiden 2495 mk/kk, perhe+ldkkeiden I175 mk/kk ja osa-
aikaeliikkeide n 2 335 mk/ kk.

VANHT'USELAKKEET, KAiKKi
Voimassa olevat 30.9. 1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriilnen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen my<intiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii
TEL<liikelaitokset 80 748 t4t 4fi 222 t59 3 350 I 417 2 n9
YEL-e liikelaitokset 17980 t4952 32932 2746 1756 2297
MYELrltikelaitos 55 854 85 975 14t 829 97r 4t 650

LEL-eliikelaitos 37 022 16253 53275 1.m6 545 I 143

Kaikki tycielhkelaitokset l9l612 258 599 450 2l I *) 2224 I 057 I 554

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9.1989

Kaikki tyoelekelaitokset l,440l 16355 30756**) 2536 1220 1836
*) Kaikki -luvussa mukatu nry6s lausinisu TaEL-hinkvn nak&naa eliikettii
*"1 lhil<ki -lwussa mukara nryds koltwaisuTaEL-lailol<sen naksnaa eliikettiT

VARHENNETUT VANHUUSELAK KEET
Voimassa olevat 30.9. 1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen my<intiij?i Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TELrI[kelaitokset 2407 4710 7lL7 4661 1392 2497
YEL-eliikelaitokset 613 fi2 t2t5 3 336 1224 2290
MYEL+liikelaitos 369 l l8l l 550 l 000 396 540

LEL+liikelaitos 242 271 513 1262 33r 770
Kaikki tydelekelaitokset 3632 6765 10397*) 3838 l 160 2096

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1989

Kaikki ty<ieliikelaitokset 733 986 t7t
*1 Kail<*i -luvuista mukaru trryds lal<si TaEL-lairol<yn naksrnaa ekil<ettii
**1 Kaikki -luvusy mulanw nry6s TaEl-lainkyn rnal<yna eliikc.
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OSA-AIKAELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen mytinttijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TELrliikelaitokset 56 55 lll 3491 tM6 2478
YEldiikelaitokset 55 25 80 24./.3 l85l 2258
MYEL-eliikelaitos 5 5 902 902
LELdiikelaitos 2 3 I 475

Kaikki tydelekelaitokset ll8 8l 199 2862 1566 2335

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1989

Kaikki tycieliikelaitokset 34 32 66 3 143 1615 2403

TYOKYvYTTOUyySTIAK KEET, kaiKKi
Voimassa olevat 30.9. 1989

Elikkeensaajia Keskimiiiiriiinen perusellike mk/ kk
Eliikkeen mydnttijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensi
TELdiikelaitokset 5s591 60894 il6485 3748 1946 2806
YEL+liikelaitokset 9871 4452 14323 2738 1652 2401
MYEL+liikelaitos t6601 18343 34944 1235 498 848

LELdiikelaitos 34367 5 978 40345 I 905 765 1',736

Kaikki tydeliikelaitokset 116450 89674 206124*) 27ffi 1557 2236

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1989

Kaikki ty6elskelaitokset 11467 9285 20752**) 3157 1787 2544
*) Kail<ki -fuvussa mukana myr)s 27 TaEL-loinkvn nakvtrua eliil<ettil
**1 lhil*i -luvuss mukana myds I I TaEL-laitoksen mokwnaa ehkettii

TYOKYVYTTOU yysEt-AK KEET, teydet eHkkeet
Voimassa olevat 30.9. 1989

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

TEL+liikelaitokset 47 268 50972 98240 3 ffi2 I 838 2687
YEL<liikelaitokset 7 551 3 t4 10695 2768 1666 2444
MYEL+ltikelaitos 12456 12814 25270 l 309 509 903

LEL-eliikelaitos 31 455 5595 37050 1829 720 1662
Kaikki tydeliikelaitokset 9874'7 72531 171278*) 2687 I 510 2187

Alkaneet elikkeet l. l.-30.9. 1989

Kaikki tydeliikelaitokset 8544 6327 14 871 **) 2892 I 581 2335
*) Ifuil<ki -luvu.ss muluna myds 23 TaEL-laitokvn mokwnaa ehl<enii
*tr1 lhil*i -ltrr.luslla mul<ana myds lqmmmm TaEl-laitol<vn nakwnoo ehkettii
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TYoKYVYTIotvtyySEI-AKKEET, osaetakkeet
Voimassa olevat 30.9. 1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriilnen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii
TELrliikelaitokset tt02 t425 2527 2144 tt72 I 596
YEL-eliikelaitokset 773 2ffi l 033 t',lM I 086 1549
MYEL-eliikelaitos 2470 2536 5 006 746 343 542
LEL+liikelaitos rM8 127 tt75 1387 692 t3t2
Kaikki tytielakelaitokset 5395 4349 974/.*) 1294 670 I 015

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1989

Kaikki tyoeliikelaitokset 377 378 755**) I 499 838 I 168
*) Knikki -luvussa mul<ana myds kolne TaEL-lainl<.yn nwkwrua eliikcttii
**1 l(aikki -luvussa mukata nryds ylcsi TaEL-lainl<xn maksnw eliil<e

Y KSILOLLISET VAR H AISELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1989

El6kkeensaajia Keskimii.iriilnen perusellike mk/ kk
Eliikkeen mytintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensi
TEL<liikelaitokset 7 221 8497 15 718 49M 2725 3745
YEL<liikelaitokset 1547 r M8 2595 3 I l0 t748 25fi
MYEL+liikelaitos 1675 2993 4668 I ll()3 585 879
LEL+liikelaitos I 864 256 2120 3473 1772 3267
Kaikki tyoelekelaitokser 12 308 12794 25 102*) 4009 2 125 3 049

Alkaneet eldkkeet l. l.-30.9. 1989

Kaikki tyoeliikelaitokset 2546 2 580 5126 4291 2431 3 355
*1 lhikki -hnuss mukam mybs TaEL-hinl<yn maksna eli*,c.

TYOTTOMYYSELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1989

Eliikkeensaajia Keskimii.liriiinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteens6 Miehet Naiset Yhteens6
TEL+liikelaitokset 17 927 25921 43 848 4M2 2082 2 883
YEL+likelaitokset 865 880 1745 2419 t2t5 l 812
MYEL+liikelaitos 2080 267 4747 t637 523 l0ll
LEL+likelaitos 7 536 3 r85 1072t 2071 769 I 684
Kaikki tydeliikelaitokset 28410 32653 61063*) 3293 1803 2496

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1989

Kaikki ryoelekelaitokset t229 t574 2803**) 3785 1789 2664
9 Kaikki -luvussa mul<aru rryds l<aksiThEL-loitalwn nal<Mnoo ehl<ettii
**1 lhikki -luvu.sstt mul<ana nry6s TaEl-laiukyn nwl<wtw eli*,z
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PERHE-ELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1989

Keski-
miiiiriiinen

Eliikkeiden perusel6ke
lukumiiArd mk/kk

Eliikkeensaajia
ksket Lapset YhteensiiEliikkeen mydntiijii

TEL+liikelaitokset 74399 l661 70393 t2149 82542
YEL+liikelaitokset 14 650 I zl0l 14240 I 901 16 l4l
MYEL+ltikelaitos 33 993 463 33472 2393 35 865

LEL-eliikelaitos 36 586 755 35 065 446s 39 530

Kaikki tytielekelaitokset 159634*) l 175 153 173 20918 174091

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1989

Kaikki tycieliikelaitokset 8 907 **) I 370
*) Kaikki -lwuss mukana mybs kuusi TaEL-laitol<vn rnaksmaa ehkemi
**1 lhikki -luvussa mukara myos rcfiti TaEL-lairokvn nakwnoa ekikettri

KAIKKI EI-AKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1989

Eliikkeen my6ntiijii
TELrliikelaitokset 457A02 2293
YEL+liikelaitokset 63730 2 r0l
MYEL-eliikelaitos 215 518 661

LELrliikelaitos 140930 t253
TaEL+liikelaitos 5l l 365

IGikki tytieliikelaitokset 877 231 *) I 7l I

Alkaneet ellikkeet l. l.-30.9. 1989

Kaik ki ty6eldkelaitokset 63284 2W
Perhe+liikkeiste 6 350 oli lisiietujen mukaisia, keskimiiiirin I 3 l8
mk/kk. Muista eliikkeistii 29740 sai lisiiksi rekisterOityii lisiielii-
kettii keskimddrin I 490 mk/ kk. Nimii olivat etupeiisse TEL- ja
YELdnkkeitii.

MAKSETUT ELAKKEET I. I._30.9. I989
Milj. mk

Viihimmiiisturva
TEL-eliikelaitokset 9 330,5

YEL<liikelaitokset I 199,6

MYEL<liikelaitos | 2'77,8

LEL-e liikelaitos 1582,4
TaEL+liikelaitos 0,5

Kaikki tyoelekelaitokser t3 390,7

Rekistertiity lisiiturva 471,3

Yhteens6 l3 862,1
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E,NGLISH SUMMARY

The editorial discusses the
Government bill to Parliament
with a proposal for the reform
of survivors' pension cover.
According to the proposal, the
survivors' pension legislation
dating back to the'60s will be
reformed both in respect of
employment pension cover
and minimum pension cover.

The reform has been subject to
lengthy and thorough
preparation. It is common
knowledge that current
suryivors' pension cover does
not meet contemporary
demands.

The main difficulty lies in the
fact that, under certain
circumstances, the reformed
survivor's pension will be
smaller in amount than the
one granted under the present
regulations. However, when
the survivors' pension reform
is assessed in terms of social
policy, the focus should be on
the issue how well the new
regulations will secure the
provision of survivors' pension
cover.

The role of survivors'pension
cover will not be changed
through the reform. In the '60s
it was said of the current
survivors' pensions that they
"are to compensate for the loss
of income suffered by the
family through the death of
the family breadwinner".

The new regulations were also
drawn up with this in mind,
one additional aim, however,
being better allocation of
survivors' pension cover.

As regards the surviving
spouses, the practice adopted
in the '60s of determining the
need for suryivor's pension
according to sex is not
applicable anymore. The
principle of equality in itself
calls for change. Women's
share of the labour force has
reached the same level as that
of men. In the opinion of the
writer, it looks like the
differences in the share of
labour force and wages
between men and women will
be shrinking in the future,
maybe even disappearing
altogether.

There are today many retired
couples, in particular, where
the wife stayed at home during
her active working years and
the husband was gainfully
employed. There are also
studies indicating that the
majority of the widows still
need the survivor's pension.
However, the observation to
be made already now is that
the survivor's pension is not
nec€ssary for all of the
widows, when the aim is to
keep the available income per
consumer unit prevailing prior
to the death of the spouse
unchanged. So far, fewer
widowers than widows are in
need of survivor's pension.

Compared with current
suryivors' pension cover, the
Government bill will, when
passed, result in survivors'
pensions being granted under
circumstances that are
essentially more varied than
today. Entitlement to and
amount of survivor's pension

being based on the surviving
spouse's actual economic
dependence on the deceased,
the proposal makes it possible
for the reformed suryivors'
pension to adjust to future
trends in society, as well.

Along with extending
entitlement to survivor's
pension to widowers who have
a child to provide for, the new
regulations will also in other
ways improve the situation of
families with children, for
instance, by granting larger
pensions to surviving spouses
with one child. The proportion
of the survivors' pension
payable to children will also
change. Another aim is equal
treatment of orphans of
different kinds of families.

It should further be noticed
that the survivors' pension
arrangement adopted in
Finland provides much more
favourable terms to the
surviving spouses than the
corresponding reform in
Sweden, which will be
enforced at the beginning of
next year.

Technically speaking, the
survivor's pension will be
subject to so-called pension
coordination which allows for
allocation of the survivor's
pension to those surviving
spouses whose consumption
potential would be reduced
through the death of their
spouse. This will be done
functionally and without
means-testing.

The proposal for the reform of
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survivors'pension cover is also
discussed in a separate article
in this issue.

According to the proposal, the
reform will take effect on I
July, 1990. The new
regulations will only apply to
families who suffer the death
of a spouse after the new Act
is enforced, in other words
after the end ofJune next
year. The Act will not in
general be applicable to
suryivors' pensions already
awarded.

The reform covers the
employment and public
employee's pensions and the
survivors' pensions awarded
under the national pensions
scheme.

Once the reform has taken
effect child's pension will be
payable till the child attains
age 18, both under the
employment pensions scheme
and the national pensions
scheme.

Children will be entitled to
child's pension after both their
father and their mother, in the
same way as today. In this
respect, adopted children,
children acknowledged by the
deceased and children born
out of wedlock as well as the
surviving spouse's own
children who have lived in the
same household are treated
equally with the couple's own
children.
After the reform, widows and
widowers will be entitled to
survivor's pension on equal
grounds.

A surviving spouse who has or
has had children to provide for
is entitled to survivor's pension
irrespective of age. If the
children are under age, the
survivor's pension payable by
the employment pensions
scheme is granted in full
without lust deducting the
surviving spouse's own income
from it.
On the other hand, it is not
considered justilied to pay
survivor's pension to a young
surviving spouse on the basis
of a very short marriage,
unless the surviving spouse has
minor children to provide for.
When the amount of the
survivor's pension payable to a
surviving spouse with no
children is calculated, the
surviving spouseh own
employment pension is always
considered under the
employment pensions scheme.

The surviving spouse is
entitled to receive a pension
both from the employment
and the national pensions
scheme provided that

l) the surviving spouse has or
has had a child by the
deceased

or
2) the marriage was entered
into before the surviving
spouse attained age 50 and the
marriage had lasted for at least
five years
and further

- the surviving spouse had
attained age 50 when the death
occurred

or

- the surviving spouse drew a
national pension on the basis
of disability.
A former spouse of the
deceased is also entitled to
survivor's pension if the
deceased was liable to pay
alimony to the former spouse.

If the surviving spouse enters
into a new marriage before he
or she has attained age 50, the
survivor's pension is
suspended. In this case, he or
she will receive a lump-sum
payment equalling the
survivor's pension of three
years. However, if the new
marriage is dissolved within
five years, the surviving spouse
will regain his or her former
entitlement to survivor's
pension if the new marriage
did not earn him or her a right
to survivor's pension.

Today widows are granted a
survivor's pension under the
employment pensions scheme,
regardless of their own
penslons or lncomes.

During the preparation of the
reform, it has been stated that
if the surviving spouse's own
pension is enough to maintain
his or her income level before
the death, there are no
grounds for paying him or her
a suryivor's pension, as well.
This idea will be put into
practice by applying the so-
called pension coordination.
Pension coordination means
that the surviving spouse's
own old-age, disability or
unemployment pension is

considered when the amount
of survivor's pension is
calculated. Only the suryivor's
pension is subject to pension
coordination, not the child's
pension.

Pension coordination will,
however, not be applied if,
living in the household of the
deceased and the surviving
spouse, there had been
children who were entitled to
child's pension after the
deceased. When the youngest
child attains age 18, the
survivor's pension will be
recalculated employing
pension coordination.
This Government bill may
change in the Parliament.
The Finnish government
budget proposal for 1990
totals FIM 139,700 million,
which is l2Vo more than the
sum total of the actual budget
of the current year.

The prime objective of the
budget proposal is to keep
inllation in check and to
nrurow the current account
deficit. The means to this end
is the surplus of the national
economy, which will amount
to 2.5%o of the national
product. This surplus
constitutes compulsory saving
imposed by means of taxation,
which, by curtailing consumer
demand, serves to cut inflation
and reduce the current account
deficit.

The production of the national
economy has been growing
relatively steadily since 1982,
at an average rate of
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somewhat more than 370 a
year. Last year, the increase
was over 570 and this year the
gowth of the gross national
product will at least reach4/o.
An intense economic growth
coinciding with a stable supply
of labour has resulted in a
steeper fall in unemployment
than was expected. This year
the unemployment rate will
come down to 3.470 of the
labour force, which is the
lowest figure since 1975. In
1990, unemployment rates are
estimated to remain
unchanged. The shrinkage of
the labour force engaged in the
manufacturing industries has
come to a halt, employment
has been increasing within the
construction industry in the
current year, and the labour
force working in the service
industries continues to expand
at at pace of 2/e ayear.
In the provision of income
protection, the emphasis
continues to lie on families
with children. Furthermore,
efforts are made to improve
the compatibfity and coverage
of the system of income
protection. The reform of
survivors'pension cover to be
enforced in July, 1990 is the
major amendment to the
pension legislation in sight. In
addition to this, Government
also intends to present a bill to
Parliament with a proposal for
the amendment of the national
pension. This amendment
would concern married
couples who receive the
national pension basic amount
addition. In connection with

this, the reform of the housing
allowance scheme for
pensioners will be carried
through. The aim is to have
the reforms enforced in the
course of 1991.

The regulations for laying
down the income of farmers
will be changed as of July 1990
in order to make the
pensionable income better
correspond to the actual
income and work
contribution. The change-of-
generation system will be in
force till the end of 1990, and a
committee has been appointed
to look into the possibilities of
extending the validity of the
system.

The establishment of a state
pension fund constitutes a
major and fundamental
change in the financing of
state employees' pensions. A
law proposal to this effect will
be presented to Parliament.
According to the law proposal,
pensions earned in government
service will be paid for out of
the assets of the fund. As of
1991, government offices and
public service utilities will pay
a contribution into the state
pension fund, in proportion to
the wage bill. In 1990, this
contribution is still paid for
centrally.
The prime objective of the
establishment of the state
pension fund is probably to
raise the saving ratio of the
national economy by
encouraging public-sector
saving. Loans will be provided
to Government from the fund,

which will reduce other
Government borrowing by the
same amount.
The accrual of the fund is not
based on actuarial calculations
in the same way as pension
funding in the private sector.
The regulations concerning
accrual of funds and granting
of loans being so loose makes
it difficult, at this early stage,
to evaluate which bearing the
funds will have in terms of
pension policy.
In 1990, FIM ll,l75 million
will be transferred into the
state pension fund.

English tanslation
Eija Puuonen
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Tyoeliiketieto on
uudistuvaa tietoa.

TYOELAKE
on alan ainoa ammattilehti.

Haluatko olla ajan tasalla?



Tiillii kortilla voit
tilata lehden vuosikerran
Vuosikerta maksaa
vain 50 markkaa.
(Vapaak app alej akeluss a
oleville ei sitakaan.)



Toimipaikkatieto tarvitaan vain silloin, kun lehti on tullut tai se tilataan tytipaikalle.

I Uusi tilaus

Nimi

Toimipaikka

I-Shiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

OSOITE
JOHON
LEHTI
HALUTAAN



Vastaan-
ottaja

maksaa
posti-

maksun

ELAKETURVAKESKUS
Opastinsilta 7
Vastauslilhetys
Sopimus 00520167

OOOO3 HELSINKI



Tytiehke-lehden kirjoilukset ovat va-
paosti lainattavbsa. ltinaltaessa on
lehden nimi Qa kirjoiltajan nimi) mai-
niilova.
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