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wOrl-l[uAIT KUTTTUURI

on muutakin kuin fuloksen tekemistfi

Perhe-eliikeuudistus ei ollut ot-
sikkokysymyksenii menneen
kesiin eliikekeskusteluissa. Hil-
jaisuuden voitiin arvella enna-
koivan hyvtiii: Vaikka tycimark-
kinajiirjestdt olivat keviiiillii il-
moittaneet kantansa, neuvotte-
luun ja vastapuolten kuunte-
luun ilmeisesti haluttiin jiittaa
varaa. Haarukka olikin vielii
keviiiillii leveii. Hallitus kuiten-
kin piiiittiiviiisesti haluaa saada
toimivan systeemin pystyyn jo
ensi kesiiiin mennessd.

Kesiin eliikekeskusteluissa tois-
tui kaksi teemaa: Ovatko yksi-
killisen varhaiseliikkeen ja osa-
aikaeliikkeen ikiirajat oikeilla
paikoillaan? Miksi osa-aikatyci-
tii ei Suomessa kysltii eika tar-
jota, kun osa-aikaeliike vaihto-
ehtona menestyy Ruotsissa niin
hyvin?

Yksil6llisen varhaiseldkkeen
ikiirajasta on kiistelty niin
kauan kuin tiitii ellikemuotoa
on suunniteltu ja toteutettu.
Asiasta on tdsmdlleen kaksi
vastakkaista perusteltua mieli-
pidettii; toisen mukaan rajan
tulee olla nykyinen eli 55 vuot-
ta, toisen mukaan 60 vuotta.

Keskustelu ikiirajasta ei saa jul-
kisesta tietoisuudesta sotkea si-
td tosiasiaa. ettii raja on raja,
josta lahtien eldkkeen my6ntii-
mista vasta harkitaan, ei mi-
kii6n automaattisen mYdntiimi-
sen raja. Mytintiimiskiiytiintti
l6y.tiiii viihitellen uomansa. Asi-
aan vaikuttaa mytis yksiltillisen
varhaiseldkkeen ja ty6kyrrytt6-
mlyseliikkeen v[linen kiisitteel-
Iinen rajanveto, joka sekin vaa-
tii tulkintaa tapaus tapaukselta,
toistaiseksi vielii viihiiisen prej u-
dikaattien miiiiriin varassa.

Tytimarkkinajiirjest<it varmasti
ovat puolestaan valPPaina.
Muutoksenhakuelimiltii edelly-
tetiiiin yleisperiaatteen kirkkaa-
na pitemiste ja loogista johdon-
mukaisuutta ja tarkkuutta.

Kehittyyk<i sitten osa-aikaelSk-
keestd Suomessa muuta kuin
marginaalinen eliikemuoto, ku-
riositeetti? Jos osa-aikaisia tyri-
paikkoja siis ei ole elinkeinoelii-
miissii tarjolla eiviitkii tarjolla
olevatkaan ilta- ja ruuhka-
apulaisen tehtiiviit ja vastaavat
- tydpanostaan keventiivllle
sovellu?

Tuleva vuosikymmen edellyttiiii
yhii useammalla alalla ympiiri-
vuorokautista, -viikkoista ja -
vuotista palvelua, eikii yksin
elinkeinoel5mdn piirissii, vaan
my<is julkisella sektorilla. Reaa-
liaikaisen informaatio- ja raha-
liikennepalvelun tarve v-aatii, et-
te taiila ovat peAtteet valoisina
ja iilressii istujat hereillti koko
ajan, kun jossakin muualla on
piiivti ja tapahtuu. Viestimet ja
pankit tietiivlit sen jo, useimmat
viranomaiset eivlit.
Se, ettd julkisen viranomaisen
keskijohtoon kuuluva paatteje

vaikkapa oleskelulupien
myrintiijii - ei tenaen ole tavoi
tettavissa ytikoneen laskeutues-
sa Helsinki-Vantaan kentiille,
tuntuu Yuonna 2000 yhtii nau-
rettavalta kuin nyt tuntuu aja-
tella, ettl vuosisadanalun j ohta-
vat virkamiehet oleskelivat pit-
kiit kesiit huviloillaan hevos-
kyydin piiiissii piiiviintapahtu-
mista. Ei aikaakaan, kun myds
julkisen hallinnon toimeenpa-
notehtavAt osittuvat tyciluo-
roittain hoidettaviksi j a kyslviit
osa-aikaisia ptiteviii vastuullisia
hoitajia. Tyrieliimiin osittumi-
nen tulee varmasti lisiiiimiiiin
osa-aikaty6n tarjontaa niin, et-
tii osa-aikaeliikettii on jiirkeviii
suunnitella tulevaisuuden elii-
kemuotona.

Olennaista on se, ettd muutos
edellytttiii my6s muutosta yri-
tys- ja laitoskulttuurissa, vielii-
pii ndenndisesti trendin vastais-
ta.

Julkiseen hallintoon on parast-

aikaa yrityseliimiistii levrdmiissii
tuloskeskeinen ajattelutapa, tu-
loshakuisen johtamisen ohjel-
ma. Tuloshakuisuuden ja tehon
vaatimusta on j ulkishal-linnossa
helppo perustella: Edellyttiiii-
hzin demokratian periaate, ettii
virkamies k:isiltaa tehtevensa
palvelutehtiiviinii ja antaa pa-
rastaan ja ettii asiakkaalla on
oikeus vaatia moitteetonta, ei
esim. inhimillisten tekijiiin
vuoksi vajavaista palvelua. Eri
hallinnonaloilla etsitiiiin parast-
aikaa mittareita, joilla mitata
oman tyrin onnistumista. Onpa
Vantaan kaupunki jo sokeroi-
nut virastonsaja laitoksensa tu-
losyksikdiden ja palveluyksi-
k<iiden yritysslanginimillii.
Tulosajatteluun on yhtii kaikki
enimmiikseen sijoitettu rauta-
langaksi piiloon vanha rationa-
listinen periaate 'Tulos tai
ulos". Useimmat konsulttiopit
tiihtiiivat tytintekijiiin - 'tyrin-
antajan tiirkeimmdn voimava-
ran" - mahdollisimman tehok-
kaaseen kiiyttdcin, jossa tycin
intensiteetti ja laaja-alaisuus ja
tehollisen uran kesto ovat
muuttujia. Tyti ja tulos ovat
tulosajattelun kannalta primaa-
reja, tekijii sekundaarinen; ke-
hittyneiden johtamisjarjestel-
mien inhimillisetkin ohjelmat
palvelevat viime kiidessii tulok-
sen tekemistd. Tiihiin ajatteluun
sopii huonosti ajatus tyoeliimiin
muotojen ja rakenteen sopeut-
tamisesta myOs erilaisten teki-
j2iln mukaan.

T0iden osittaminen sekli ty6ta-
voitteet ettii tekijiin edellytykset
huomioon ottavalla tavalla
edellyttii.ii, etta tydte ja tekijiiii
tarkastellaan tasaveroisina, ei
toista toiselle alistettuna.

25.9.1989

Yrid l-armola



I SATAVUOTIAS
TUTEVAISUUDEN

EilNUSTUS

Sata vuotta sitten, Yhdysval-
tain l880Julun talouslaman
oloissa, kirjoitti sosiaalisen he-
riityksen saanut papinpoika ja
toimittaja Edward Bellamy ku-
vauksen siit:i, millainen yhteis-
kuntajiirjestelmiin hiinen mie-
lestziiin tulisi olla. Hiin sijoitti
utopiansa wosituhannen vaih-
teeseen: Kirjan nimi on "Loo-
king Backward 2000-1887".

Bellamy ei toki ollut sosiaali-
utopistina ensimmiiisenii asial-
Ia. Platonin 'Yaltio" ja Moren
"Utopia" ovat tunnetusti uto-
piakirjallisuuden klassikkoja;
l800Juku oli niihnyt useita se-
kii teoreetikkoja ette keytanndn
kokeilijoita, jotka hekin yleensii
olivat panneet ohjelmansa
myOs paperille. Nimiii voidaan
luetella: Saint-Simon, Fourier,
Proudhon, Bazard, Marx, Stu-
art Mill - enemmSn tai viihem-
miin pitkii5n, monipuolisesti tai
laajasti vaikuttaneiden oppien
isiii. Kuitenkin Bellamyn profe-
tia otettiin omassa ympiiristcis-
siiin vastaan uutuutena, paran-
nuksen tuojana. Tekijiin omak-
sikin ylliitykseksi hdnen kirjas-
taan otettiin tuota pikaa miljoo-
napainokset, se kiiiinnettiin
useille kielille (sen suomensi so-
siaalidemokraattinen valtiopiii-
viimies ja opettaja, mydhempi
senaattori J.K. Kari) ja sen poh-
jalle perustettiin kerhoja ja mui-
ta yhteis<ijii.

Bellamyn ohjelma on koroste-
tun yhteiscikeskeinen. Tydn
tuottawus kasvaa ja yhteiskun-
ta rikastuu, kun tuotanto ja
jakelu otetaan valtion haltuunja raha, itsekkyyden vdline,
poistuu: "Kun lukemattomat
erilliset ja riippumattomat ih-
miset tuottivat tarve-esineet ja
ylellisyystavarat, tarvittiin lo-
puton sarja vaihtoja ihmisten
kesken, ennen kuin kullakin oli
sita mita halusi. Niimii vaihdot
synnyttivit kaupan, ja raha oli

sen vdline. Mutta kun valtiosta
tuli kaiken tuottaja, yksilOiden
viilinen vaihto kiivi tarpeetto-
maksi. Kaikki voitiin hankkia
yhdestii lahteesta eikri muualta
miteen."l)

Tavaran ja palvelusten hankin-
nan viilineenii ovat luottokortit,
credit cards, joista toimittaja
leikkaa kuponkeja. Jokaisella
kansalaisella on samansuurui-
nen vuosieri, ja koska kansa-
kunta on varakasja ty6llisyysja
sosiaaliturva taataan, vuosi-
eriistii yleensii jae yljaamaa, jo-
ka palautetaan kansallisvaralli-
suuteen siiiistdminen on tar-
peetonta.

Bellamyn yhteiskunnassa on
siis toteutettu tasapalkkajiirjes-
telmii. Entii kun tydkyky ja
ty<isuoritukset ovat erilaisia?
"lS00Juvulla, kun hevonen veti
raskaampaa kuormaa kuin
vuohi, hevosta luultavasti pal-
kittiin. Nykyisin meidiin pikem-
minkin tulisi antaa hevoselle
piiskaa, jos se ei vetdisi tosis-
saan, koska sen vahvempana
pitiiisi niin tehdii." Kyseessii on
siis jo esisosialismista tuttu oh-
je: Kultakin kykyjensii, j okaisel-
le tarpeensa mukaan. Tasapalk-
kajiirjestelmiin filosofinen to-
distelu on sukkela (mutta au-
kollinen): Ihmisen "ansio" on
moraalinen kysymys, tycin tuo-
tos materiaalinen; moraalista
tekijiiii ei voida verrata materi-
aaliseen.

Entii mikii on moraalinen teki-
jii, joka saa ponnistamaan, ellei
aineellista palkintoa ole?

Bellamyn yhteiskunta on ra-
kenteeltaan armeijalaitoksen
kopio, ammattikunnat vastaa-
vat divisioonia, ja hierarkiassa
noustaan suoritusten ja koke-
muksen mukaan. Palkka on siis
henkistii ja sosiaalista laatua.
Tlimii ei edellytii ihmisluonnon

muuttumista, Bellamy veittae;
vastaaviin kiihokkeisiin vedot-
tiin ennenkin, myds 1800-lu-
rulla:

"Ei parempi palkka, vaan kun-
nia ja toivo kansakunnan kiitol-
lisuudesta, isiinmaanrakkaus j a
velvollisuudentunto olivat mo-
tiiveja, joihin vedottiin, kun so-
tilaiden oli miiiirii vaarantaa
henkensd kansakunnan edestii,
eikii milloinkaan ole ollut aika-
kautta, jolloin niimii motiivit
eiviit olisi tuoneet ihmisistii pa-
rasta esiin.'- Eihiin rahanhan-
kinnassakaan ylellisyydenkai-
puu ollut ainoana kiihokkeena,
kirjailija todistelee, vaan vai-
kuttimia olivat my<is vallanha-
lu, asemantavoittelu ja kykeni-
jiin ja menestyjdn maineen ta-
voittelu. Vaikka kriyhyyden pel-
ko ja ylellisyyden tarve onkin
hiivitetty, muut inhimilliset mo-
tiivit ovat ennallaan.
Kulutuskyvyn j a sosiaaliturvan
tasajaon Bellamy perustelee hu-
manistisista liihtdkohdista. Ih-
misyys siniinsii tuottaa oikeu-
den yhteisdn tdysjdsenyyteen.
"Mistd johtuu, etta teid[n
(1800-luvun) tyciliiisenne kyke-
niviit tuottamaan enemmdn
kuin sama miiiirii villeji tuotti?
Eikd se ollut kokonaan ihmisro-
dun aikaisempien saavutusten
ja tietojen ansiota, yhteiskun-
nan koneiston, tuhansien vuo-
sien ponnistusten, teille valmii-
na tarjottujen? Kuinka teistii
tufi tamiin tietdmyksen ja ko-
neiston haltijoita --? Peritte
sen, eikci niin? Ja eiviitkci onnet-
tomatja rammat veljenne, jotka
hylkiisitte, olleet kanssaperijdi-
tiinne? Miten kiiytitte heidiin
osuutensa? -- Kuinka oman
aikanne tydntekijat kykeniviit
omistautumaan ty6lleen tiet6-
essiiiin, ettii heidiin omilta lap-
siltaan tai lapsenlapsiltaan riis-
tettiiisiin elimdn mukavuudet,
j opa viilttiimiitttimyydet, jos he
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sattuisivat saamaan onnetto-
man osan?".

Armeijamainen hierarkkinen ja
ammattikunnittain jaettu yh-
teiskunta, jolle yksilOn ty<ipa-
nos on alistettu. tuntuu perin
umpinaiselta. Vapautta yhteis-
kuntaan annostelee sosiaalitur-
vajtirjestelmii.'Teidan (siis
1800-luvun) tydtupanne olivat
tiiynnii lapsia ja vanhuksia,
mutta me pyhitiimme nuoruus-
ajan kasvatukselle, ja kypsyy-
den ajan. jolloin fyysiset v6iririt
alkavat viihetii, vastaavasti py-
hitemme mielihyviiii tuottavA[e
rentoutukselle. Palvelu tyiielii-
miissii kestiiii 24 vuotta;se alkaa
kun kasvatusvaihe piiiittyy, 2l-
vuotraasta; se piiiittyy 45 vuo-
den iiiss5. Tiimiinkin jiilkeen
siiilyy tiettyjii velvollisuuksia:
Eliikeliiinen on velvollinen pa-
laamaan tydh6n, jos tycivoiman
kysyntii hiinen alallaan iikisti
kasvaa, mutta sellaista sattuu
harvoin, itse asiassa tuskin kos-
kaan. 55-luotiaana hiin on va-
paa taistakin velvollisuudesta."
Koska "ansio"ja tydpanos ovat
moraalisia kysymyksiii eiviitkii
suhteessa tycin tuotokseen, on
mielekiistd, ettd mycis tydkyvyl-
tdiin viihiiiset ovat ty6eltmiissii
mukana. 'Niitd varten, jotka
ovat henkisesti tai ruumiiltaan
liian viihiivoimaisia kuuluak-
seen tycintekijiiin piiiiluokkaan,
meillii on oma luokka - erliiin-
laiset invalidijoukot -. Kaikki
meidiin mieleltdlin tai ruumiil-
taan sairaamme, kaikki kuu-
romme ja mykkiimme, halvau-
tuneemme, sokeamme ja vam-
maisemme, jopa mielisairaam-
me, kuuluvat tiihiin invalidi-
joukkoon ja kantavat sen tun-
nuksia. Vahvin heistii usein te-
kee tflyden miehen tycin, heive-
rciisin ei tietenkdiin mitaan,
mutta kukaan joka johonkin
kykenee ei halua antaa periksi.
Valoisina hetkiniiiin jopa mieli-

sairaamme tekevdt innokkaasti
mita pystyvat." - Tiissii ei ole
kyse armeliaisuudesta, vielii vii-
hemmiin'ltsensii elettemises-
te", siIa yhteiskunnassa, jossa
tasan jaetaan esi-isien kokemus-
perinnrin tuloksia, ei tunneta
itsensii eliittiimisen kiisitett[.
Entii onko realistista odottaa,
ettii kaikki ihmiset olisivat mo-
raalisten kiihokkeiden voimas-
ta valmiit omistamaan 21.-24.
ikiivuotensa tiiviisti tyrille yh-
teisdn hyviiksi? Tahanlin Beila-
mylla on joustoa tarjona. "Jo-
kainen 32-luotias voi, siis puo-
let ajastaan palveltuaan, saadakunniallisen vapautuksen
tyciarmeijasta, edellytteen etta
hiin on valmis loppueliimiinsii
eliimiiiin puolella siitii osuudes-
ta, minkii muut kansalaiset saa-
vat. Puolikkaalla tulee toimeen,
mutta ylellisyyksistii ja hie-
nouksista joutuu kielt:iyty-
miiiin, jopa ehkii joistakin mu-
kavuuksistakin."
Solidaarisuus on Bellamyn yh-
teiskunta-ajatuksen keskeinen
sisiilt<i. Vaikka tycillii on eli-
miissii keskeinen sija, tydnteko
sindnsii ei ole tavoiteltu olemi-
sen tila eikii syvin tyydytyksen
liihde. "Odotamme kaikki tyO-
eliimiistii vapautumisemme piii-
viiii, sillii siite koittaa aika, jol-
loin ensi kerran piiiisemme syn-
tymiioikeuksiemme vapaaseen
nautintaan, jolloin -- vapau-
dumme kurista ja kontrollista
omaehtoiseen eldmiilin. Kuten
pojat teidiin aikoinanne innok-
kaina odottivat 21. syntymiipii-
viiiinsli, me odotamme 45:$a.
- - Kohtalaisen kuntoiset ihmi-
set eliiveit yleensi 85- tai 90-
vuotiaiksi, ja 45-vuotiaina
olemme fyysisesti ja psyykkises-
ti nuorempia kuin te luullakseni
olitte 35-vuotiaina. On kum-
mallista, etta 45 vuoden idssd,
jolloin me astumme eldmdmme
parhaaseen vaiheeseen, te aloit-

te ajatella vanhenemistanne ja
katsella taakse piiin."
Bellamy ei luullut, ettii solidaa-
risuuden kehittyminen ja vas-
tuuntunnon kasvu edellyttiiisi-
viit ihmisluonnon muuttumista.
Hiin oli ajattelijana kehitysopti-
mistisen ajan tuote: Hiin uskoi,
etta edellytykset olivat valmiinaja ihmiset keytteytyisiviit mo-
raalisesti, kunhan moraalinen
kaytOs osoitettaisiin jiirkeviiksi.
Kuinka kiivi Bellamyn, hdnen
kirjansa ja yhteis6jens5? Ennen
kuolemaansa (tuberkuloosiin)
hiin joutui niikemiiiin ensi in-
nostuksen haihtuvan. Yhteis6-
kokeilut jiiiviit viihitellen sik-
seen, kuten niin monet muut
vastaavat. Mutta luettu ei koko-
naan unohtunut. Er[6t aatehis-
torioitsijat ndkeviit selvi6 Bella-
myn jiilkiii Rooseveltin New
Dealissa, jolla Yhdysvallat nos-
tettiin jaloilleen 1930-luvun la-
masta.

t)En ole tiissii seurannut J.K.
Karin ktirinndstci, vaan olen
kcirinttiny t sitaat it kirj an uudes-
ta, toisen painoksen mukaisesta
tekstikriittisest(i ediliosto ( Bel-
lamy, Edward, Looking Back-
ward 2000-1887. Edited bv
John L. Thomas. Cambridgi,
Mass. 1967).
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II

ELAKKEENHAKIIAN
OI KEUSTURVAT{
SELUITYSTYO
VALMISTUNUT

Laaja valmistelutyti eliikkeenhakijoiden ja vakuutettujen
oikeusturvan parantamiseksi on valmistunut. Ministeri
Matti Puhakka julkisti vuoden 1986 lopulla eliikkeenhaki-
jan oikeusturvaa kehittilviin ns. seitsemln kohdan ohjel-
man. Tavoitteena on luoda nopeat ja yksinkertaiset menet-
telytavat sen takaamiseksi, etti ellketurvan etuudet mytis
klyt[nntissii yksittiiiselle eliikkeenhakijalle voivat toteutua
nopeasti ja oikeansuuruisina.
Nyt valmistuneiden selvitysten ja esitysten pohjalta on
mahdollisuus parantaa olennaisesti vakuutettujen oikeus-
turvaa. Uudistusten toteuttaminen merkitsee eliikejfi estel-
mien tytinjaon selkiytymistii ja hakemusmenettelyn yksin-
kertaistumista. Tiimiin vuoksi on tiirkeiid, ettii nyt tehdyt
esitykset voidaan toteuttaa mahdollisimman pikaisesti.

Oikeusturvan kaisia. Eliikkeenhakija saattaa
parantamisen tarve joutua samasta asiasta valitta-
Nykyine n eltikej arj estelmiimme P,Al l'j,::,1?- " :L 

^ 
I 1XI31

ori Jyntynyt uii-.i'"n neljiin- yJ::.:i1lf.::iif::,"J.,::l-
n.t*lorirubun aikana. Raften- Irrstelu tPqTtY.y.en paIKoISSa'

tamisvaiheessa on keskeisesti J9u9ln en elaK.eJarJesremf!r-t Ptt-
kiinnitetty h uomiota etuuksien 1:::. : i:::J ^liTt"^t, :li:f::toutua KesKenaan enarvolseenKenlttamlseen, mlnKa YuoKSl
menettelltapojen uudistaminen asemaan'

on jiitinyl taka-alalle. Kuitenkin Kansalaisen kannalta vallitseva
on viilttemetijntii etuuksien rin- olotila ei ole tyydyttdvii- Hiinen
nallakehittiitimenetelmiii,jotta on vaikea ymmiirtii:i, mi$A
laissa luvatut etuudet voivat Yuoksi hiinen asiaansa kiisitel-
myds kaytanndsse toteutua liiiin monessa eri paikassa' Hiin
muuttuneissaolosuhteissa. joutuukirjoittamaanuseitava-

rurkisen sektorin eriikej iirjester lli'"Tffi lxi'ffiHT:i,HTlilmiit ovat svntvneet try:.i, l[i- j ;p; ;;tk"fi , 
jo*i..1 f uitoirtu

tyisen puolen eliikej tirjestel-1l i"i*"i"i.:ifiirut ovat keske_
tarya 9n elry.sry .rii!,g.n, .11" ;;;rtiiiiJira.yksittiiisen eliikkeenhakijan elii-
kettii joudutaan selvittiimiiin Niimii epiikohdat ovat olleet
useassa eri paikassa. Eliikkeen perusteenalaajalle oikeusturva-
hakemisen 

-ja piiiitdksenteon paketille. Liihtdkohtana on ol-
nopeuttamiseen sekd yksinker- lut liihestyii kysymystii tytinte-
taistamiseen on selviisti tarvet- kijiin niiktikannalta hiinen ase-
ta. Muutoksenhakujiirjestelmiit mansa parantamiseksi ja hel-
ovat kohtuuttoman monimut- pottamiseksi.

Oikeusturvaohjelman mukai-
sesti asetettiin muutoksenhaku-
komitea selvittlmiiiin elflkeasi
oiden muutoksenhakuun liitty-
viii kysymyksiS. Sosiaali- ja ter-
veysministerici asetti toimikun-
nan selvittiimtln, miten koko
ansioeliikej 6rjestelmiiss6 voitai
siin siirtyii ns. viimeisen laitok-
sen periaatteeseen. Sosiaali- ja
terveysministeridn tydryhmii
on selvittiinyt ty<ikyvytttimyys-
eliikkeen ja yksilcillisen varhais-
eliikkeen hakijan oikeusturvan
kehittiimistii.
Lisiiksi on selvitetty eldkerekis-
tereiden yhdistiimistii. Samoin
on tutkittu, miten tytintekijdi-
den tydsuhteista kertyneet elii-
keoikeudet voidaan sitovasti
vahvistaa heti tyrisuhteiden
paattyessa eikS vasta elikepiiii-
tdsten yhteydessii, kuten nyky-
lainsiiidiinntin mukaan on ti-
lanne.

Edellii mainitut selvitysty6t
ovat valmistuneet ja ovat par-
haillaan lausuntokierroksella.
Eliikeoikeuksien sitovasta vah-
vistamisesta jo ennen eliikkeelle
siirtymistii Eliiketurvakeskus
on tehnyt esityksen sosiaali- ja
terveysministeritille.
Todettakoon tiissii yhteydessii,
ettii oikeusturvan kehittiimis-
ohjelmaan liittynyt takautuvien
eliikkeiden verotus on jo viime
\,,uonna lain muutoks6ila kor-
jattu. Uudistuksella poistettiin
takautuvien eliike-erien koh-
tuuttoman korkea verotus.
Muutos oli sitakin perustellum-
pi, koska takautuvien el6ke-
erien suorittaminen useinkin on
riippumaton eltkkeensaaj asta.
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Oikeusturvan
parannusehdotukset Tiimii
Muutoksenhakukomitea eh-

vuonna

dottaa, ettii vakuutusoikeudes-
ta muodostettaisiin eliikeasioi-
den ylin
hakuaste
ettii my6s julkishallinnon el6ke-
valitusasiat ohjattaisiin vakuu-

yhteinen muutoksen-
Tiimii merkitsee sita,

tusoikeuteen korkeimman hal-
linto-oikeuden sijasta. Komi-
teassa selvitettiin mycis ensim-
mlilsen muutoksenhakuasteen
kehittiimistarvetta. Kuitenkin
katsottiin, ottaen huomioon
kansaeliikejiirjestelmiin ja tyii-
eliikejiirjestelmlin erilaiset liih-
tdkohdat, ettei lautakuntien yh-
distiiminen ainakaan tiisse vai-
heessa ole mahdollista. Sen si-

tuksia menettelytapojen kehit-
tiimiseen muutoksenhaussa. It-

saneliikejiirjestelmiin velill;i.
epiikohta poistettiin
1984 kehittnmiillii ns.

nettelyn jatkamista. Tytiryh-
miissii tlihiin menettelyyn on
kuitenkin esitetty lukuisia pa-
rannusehdotuksia.
Lisiiksi tyoryhma ehdottaa hal-
lintomenettelylain periaattei-
den ulottamista yksityiseen ja
kunnalliseen eliikejfiestel-
mii:in, osaty6kyvyttdmyyseliik-
keen kehittiimistii, eliikehake-
muslomakkeiden ja palvelupis-
teiden uudelleenarvioimista se-

Tytiryhmii esittelee erilaisia teo-
reettisia vaihtoehtoja ratkaisu-
vallan j akamiseksi tytielakej ar-
jestelmiin ja kansaneliikej iirjes-
telmiin kesken. Ty6ryhm6 ei
kuitenkaan ota kantaa kyseisiin

kitsevAt toteutuessaan huomat-
tavia muutoksia toimeenpano-
jfiestelmiissti. Ellkkeenhaki-
jan kannalta eliikeasian hoita-
minen huomattavasti yksinker-
taistuisi. Hiinen tarvitsee olla
yhteydessii vain yhteen tydelii-
kelaitokseen ja hiin saa tydeliik-
keestiiiin useiden pii.litdsten si-
jasta vain yhden, koko ansioel?i-
keturvan sisiilteven piiiitiiksen.
Valituskirj elmiii tarvitsee tehd6
vain yksi. Ristikkiiisten ratkai-
sujen mahdollisuus tulee enti-
sesteen viihenemiiiin.
Mytis eliikelaitosten kannalta
uudistusten toteutuminen mer-
kitsee menettelyn yksinkertais-
tumista ja toivottavasti myds
kiisittelyaikojen lyhentymistii
ennen kaikkea muutoksenha-
kuasteissa.

Yleisesti ottaen voidaan todeta,
ette nyt tehdyt muutosesitykset
ovat oikeita ja niiden nopea
toteuttaminen on viilttamiit<in-
tii. Uudistusehdotuksiin sisiil-
tyy lukuisia sellaisia kysymyk-
si[, jotka tulevat vaatimaan

huomattavaakin jatkoselvittii-
mistii. Niiiden osalta mytis sel-
vitystyd tulisi kiiynnistii5 mah-
dollisimman pikaisesti.

Nayttiia
liittEviin

minen
sekii uu-

silta, etta eri tahot yl-
helposti unohtivat liih-

teistytitii eri eltikejiirjestelmien
ja eliikelaitoslsn v,ilillii. TyOnte-
kijet nekevat eliiketurvansa yh-
tenii kokonaisuutena ja heidiin
on vaikea ymmdrt66 eri jiirjes-
telmien ja lakien eroja ja niistii
johtuvia epiikohtia etuuksien si-
siill0ssii ja menettelytavoissa.
Jo oikeusturvankin kannalta
on ehdoton vaatimus, etta ela-

ennakkoilmoitus- ja neuvotte-
lumenettely. Ennakkoilmoitus- Valmistelutydssd ei saavutettuja neuvottelumenettelyn kehit- oikeusturvan kannalta kaikkiatiimistii selvittiinyt tyoryhma niita tavoitteita, jotka oli oi-

keusturvaohjelmalle asetettu.esittee edelleenkin kyseisen me-

jaan painotettiin sitii, ettii lauta-
kuntien tulee lisiitii keskiniilstii

kii hoitavien, liiiikiirinlausunto- eliikkeenhakemistilanteessa tuttaisiin eliikej iirjestelmien j a
ovat aivan yhte terkeite kuin eliikelaitosten itsenliisyyteen.ja antavien l66kdreiden roolin varsinaiset elike-etuudetkin.tietojenvaihtoa ristikkiiisten uudelleenarviointia sekiiliiiikii-

ratkaisujen viilttiimiseksi. rinlausuntolomakkeiden uudis- Juuri tiihtin puoleen uudistus- hajautettuine organisaatioineen
tamista. esityksilla tfidataiin.

Komitea esittaa parannusehdo- F4ell[ olen jo todennut,
on osoittautunut toimivaksi ja

ettii tarkoituksenmukaiseksi. Ttilta

ttikohdan, ette tavoitteena oli kej6rjestelmiit vakuutettuihin
niihden toimivat ulospiiln yhte-
nE kokonaisuutena. Myds elii-nimenomaan elEkkeenhakijoi-

den oikeusturvan parantami-
nen. Ilmeisesti peliittiin menet- keorganisaatioiden kannalta
telytapojen
rauksia.

jiirkeistiimisen seu-
j Erkevd menettelytapojen kehit-
tamrnen saaistaa olennarsestl
hallintokustannuksia. Tiimii

ElSkkeenhakijalle eliikeasian menettelytapoj en kehittSminen
ei luonnollisestikaan merkitsekiisittelyn varmuus ja nopeus

sekii hinen oikeusturvansa site, ette niiillii lalluiruilla puu-

Suomalainen eliikejtirjestelmii

oikeusturvapakettiin liittyy ko- pohialta on mahdollista edel-
kq jou\ko mqutos- ja uudistus- ienkin rakentaa eliketurvaa.seoikaisumenettelyn laajenta-

minen siten, etta eHkelaitos voi
korjata eliikepii?it<iksens6 ilman
asian menemistii muutoksenha-
kuasteeseen, on komitean kes- malleihin.
keisiii ehdotuksia. Lainsiiiidiin-
n6ssii olisi asetettava eliikelai-
tokselle ja muutoksenhakueli-
melle tiettyjd velvoitteita va-
kuutettujen oikeusturvan pa-
rantamiseksi. T6llainen on mm.
pdiitdsten perusteleminen.

Viimeisen Iaitoksen periaatetta
tutkinut toimikunta ehdottaa,
ettA eHkehakemuksen kiisitteli-
si ja piiiitdksen hakijalle antaisi
piiiiasiallisesti se tydelAkejArjes-
telmiin eliikelaitos tai viran-
omainen, jonka piiriin eliik-
keenhakija on viimeksi kulu-
nut. Toimikunta ei kuitenkaan
tdssii vaiheessa esittenyt viele
el6kkeen kaikkien osien maksa-
mista viimeisestii eliikelaitok-
sesta. Teta kysymystii ollaan
kuitenkin selvittiimiissii par-
haillaan Eliiketurvakeskuksen
tydryhmiissii.
Viimeisen laitoksen periaatteen
laajentaminen edellyttdii, ettii
eltikkeenhakijan tycihistoria on
kattavasti rekisterciity siten, ettd
eliiketiedot ovat nopeasti saata-
vissa. Tiitii on selvitetty Eliike-
turvakeskuksen tydryhmiissa.
Muutama vuosi sitten olivat
ongelmana ristikkiiiset tytiky-
vyttdmyysratkaisut ty6- ja kan-

dotusten toteuttaminen yhdellii
kertaa on jo teknisestikin mah-
dotonta. Sen vuoksi on viiltt4-

esityksia. Niiiden kaikkien eh- Niiin ollen eliikejiirjestelmie ja
menettelytapoja tulee kehittaa
yhteiskunnassa tapahtuvien
muutosten edellyttama[a taval-
la. Eltikejiirjestelmien rakenta-
minen siten, ettii kansalaisten

ANTTI SUOMINEN,
VT, ekonomi

Eliiketurvakeskuksen
lainopillinen

johtaja

mitdntii, etti uudistusesityksil-
le asetetaan kiirellisyysaikatau-
lu. Vakuutusoikeuden saattami- oikeusturva vastaa sille asetet-

Paraneeko oikeusturva? nen viimeiseksi yhteiseksi muu- tuja vaatimuksia, on paras va-
Tehdyt muutosehdotukset mer- toksenhakuasteeksi, viimeisen kuutus el5kejtrjestelmien tule-

laitoksen periaatteen toteutta- vaisuudelle.

distaminen ovat kiireellisimpiii
kehittiimiskohteita.

Tulevaisuuden nHkymdt
Kaiken kaikkiaan oikeusturvan
kehittlmisehdotukset ovat hy-
vd lfitiikohta tydntekijOiden
oikeusturvan parantamiselle.
Sen vuoksi nyt tehtyjen uudis-
tusten toteuttaminen tulisi
kiiynnistiiii viilittOmiisti edela
esitettyj en periaatteiden mukai-
sesti. Tiimii ei kuitenkaan mer-
kitse sita, ettii nyt tehtyjen eh-
dotusten jiilkeen elikej6rjestel-
mien ty<injako ja menettelyta-
vat olisivat kaikilta osin valmii-
ta. Nyt tehty tyti antaa pohjan
asian jiirkeviille uudistamistycil-
le, jota tulee jatkossa edelleen
kehituu.
Tytintekijdiden entistii suurem-
pi liikkuminen eliikelain piiristii
toiseen tulee varmasti vaati-
maan entistzi liiheisempiiii yh-
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TytieHkkeet
ulosottokelpoisiksi
ensi vuoden alusta

Tytieliikkeet ja erliit muut toimeentuloetuudet eli "palkan
sijaan tuleva raha" ovat ulosottokelpoisia 1.1.1990 lukien.
Niiiden etuuksien ulosmittaus tapahtuu palkan ulosmit-
tausta koskevien siliinniisten mukaisesti.
Ellkkeensaajalle ja palkansaajalle vilttiimltttimlfln ela-
tukseen jltettiiviin markkamliirln eli suojaosuuden tasoa
korotetaan uudistuksen tullessa voimaan. Suojaosuus tul-
lee jatkossa olemaan vlhintiiiin suurimman tilyden kansan-
elflkkeen ja rintamalis[n yhteism[iiriin suuruinen.

Tytieliikelaitosten
maksamat ulosmittaus-
kelpoiset etuudet
Ulosmittauskelpoisia cvat
kaikkiTEL 8 $:n 4. momentissa
mainittujen lakien mukaiset
eliikkeet ja perhe-eliikkeet. Re-
kisterciidyt ja rekisterciimettd-
miit lisiiedut ovat mycis ulosmit-
tauskelpoisia, samoin kuin
eliikkeeseen maksettava viiviis-
tyskorotus. Mycis kertasuori-
tuksena maksettavasta eliik-
keestd voidaan ulosmitata osa.
Vaikka eliikkeensaaja asuisi ul-
komailla, voidaan hdnelle Suo-
mesta maksettava ty6eliike
ulosmitata.

Eliikkeestil
ulosmitattava velka
Eliikkeestii voidaan ulosmitata
eliikkeensaajan verovelkoja,
sakkoja. vakuutusmaksuja. so-
pimukseen perustuvia velkoja,
kulutusluottovelkoja ja muita
eldkkeensaaj an ulosottokelpoi-
sia velkoja samoin kuin palkas-
takin. Sellaistakin velkaa, joka
on syntynyt ennen uudistuksen
voimaantuloa, voidaan ulosmi-
tata 1.1.1990 lukien, edellyttii-
en, etta velka ei ole tuolloin
vield vanhentunut.

Ulosottomenettely
Ulosmittaus tapahtuu lain mu-
kaan paikkakunnalla, jossa
eliikkeensaaja asuu, eikd siellii,
missd eliikelaitos toimii. Ulos-
ottomiehenii toimii kaupungin-
vouti tai nimismies. Kaupun-

geissa, loissa on raastuvanol-
keus, ulosottomiehend on kau-
punginvouti ja muualla nimis-
mies. Ulosottoapulaiset avusta-
vat kaupunginvouteja ja nimis-
miehiii kaytennon ty<issii.

Eliikkeen ulosmittaaminen ta-
pahtuu ns. kansliaulosmittauk-
sena ulosottomiehen virkahuo-
neessa.

Ulosottolain mukaan velallinen
on velvollinen antamaan ulos-
ottomiehelle ulosottoa varten
tiedot varoistaan ja veloistaan
sekd tuloistaan ja omaisuudes-
taan. Ulosottomies voi tiedus-
tella velallisen tuloliihteistii ja
omaisuudesta myds veroviran-
omaisilta ja muilta viranomai-
silta. Niimii ovat ulosottolain
mukaisesti velvollisia antamaan
ulosmittausta varten tarpeelli-
sia tietoja ulosottomiehelle.
Koska on tulkinnanvaraista,
koskeeko ulosottolain po. sdiin-
ncis mycis yksityisen sektorin
eliikelaitoksia j a Eliiketurvakes-
kusta, Eldketurvakeskuksen
hallitus on ehdottanut, ette
TEL: ssa siiiidettiiisiin Eldketur-
vakeskuksen ja eldkelaitosten
t ietoj en ant ovelv o llisu udest a
ulosoton toimeenpanoa varten.
Ennen kuin elakettli ryhdytiiiin
ulosmittaamaan, ulosottomies
lahettaa velalliselle ilmoituksen
palkan/ eliikkeen ulosmittaami-
sesta. Tiissii ilmoituksessa velal-
liselle kerrotaan, mitd velkaa
hdneltii ulosmitataan, mistd tu-
losta ja kuinka paljon. llmoi-
tuksessa kerrotaan myds velalli-
selle vdlttdmdttrirnddn elatuk-

seen jritettliviin suojaosuuden
miiiirii piiiviissii.

Maksukielto
Ellei velallinen ilmoituksen saa-
tuaan maksa velkaansa, ulosot-
tomies suorittaa ilmoituksessa
mainittuna piiiviinii el5kkeen
ulosmittauksen j a liihettiii eliik-
keen maksajalle maksukiellon.
Ulosottomies ilmoittaa eliike-
laitokselle maksukieltolomak-
keella suojaosuuden markka-
mdSriin sekii sen miirirdn, joka
on maksettava ulosottoviran-
omaiselle.

Kun eldkkeensaaja saa eldkettd
useista eri ekikelaitoksista, ulos-
mitattava mdiirii lasketaan
eliikkeiden yhteismddrdste. Tel-
laisessa tapauksessa voidaan
koko ulosotto tehdii yhdestii
eliikkeest6. Esimerkiksi voi-
daan ulosmitata suurin el6ke
kokonaisuudessaan ja jettae
muut ulosmittaamatta. Edelly-
tyksend on kuitenkin, etta elak-
keensaajalle jiiii siiiidetty vii-
himmdismdiirii tuloa. Niiin me-
netellen piiiistiiiin usein yhdelle
eliikelaitokselle annettavalla
maksukiellolla.
Maksukieltoa voidaan muut-
taa, jos elSkkeensaaian olosuh-
teissa tapahtuu sellaisia muu-
toksia, jotka vaikuttavat mak-
sukieltoon. Tiill<iin ulosottovi-
ranomainen ilmoittaa muutok-
sesta kirjallisesti eldkelaitoksel-
le. Eliikelaitoksella voi olla yhtii
eldkkeensaajaa kohden voimas-
sa samanaikaisesti vain yksi
maksukielto. Jos eldkelaitok-

selle saapuu toiselta ulosotto-
mieheltl uusi maksukieito, sen
on uuden kiellon saatuaan nou-
datettava sita.

Maksukiellon on saavuttava
el6kelaitokseen viimeistiiiin
kaksi viikkoa ennen eliikkeen
maksupiiiviiii. Jos maksukielto
saapuu elSkelaitokseen teta
mydhemmin, sitii noudatetaan
vasta seuraavan kuukauden
eldkkeen maksatuksessa edel-
lyttden, etta se on silloin vield
volmassa.

Eliikelaitos ei voi oma-aloittei-
sesti poiketa ulosottoviran-
omaisen antamista maksukiel-
lon ohjeista, vaan niita tulee
aina noudattaa.

Elilkkeestl ulosmitattava
mililrI
Suojaosuus
Kun ulosmitlaus suoritetaan
eldkkeestii. joka maksetaan tie-
tyin viiliajoin, on aina jdtettdvd
ulosmittaamatta tietty markka-
meiiird eli suo.iaosuus eldkkeen
nettomddrdstd. Suojaosuus
miidrdtddn asetuksella. Suoja-
osuuden mddrd on niin suuri.
kuin velallisen katsotaan tarvit-
sevan seuraavaan eldkkeen
maksupdivtidn asti omaan ela-
tukseensa ja hanen elatuksensa
varassa olevien omien ja puoli-
sonsa lasten tai ottolasten ela-
tukseen.
Suojaosuus on asetuksessa
maaritellyin tavoin sidottu elin-
kustannusindeksiin. Suoja-
osuuden suuruus tarkistetaan
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Ulosmittauksen ulkopuolelle jiiflviit edelleen kansanellke
(eriiin poikkeuksin), perhe-elilkelain mukainen ns. yleinen
perhe-elflke, rintamasotilasellkelain mukainen ellke sekii
tytitttimyysturvalain mukainen peruspliviraha. Ulosmita-
ta ei voida mytiskii[n eliike- ja sosiaalilainsliidiinntin
perusteella miiiirflttyihin tarkoituksiin mytinnettyjii avus-
tuksia, tukia eik[ korvauksia. Ulosmittauskelvottomia
ovat siten hautausavustukset sekl korvaukset kuntoutus-,
liiflkiirintarkastus- ja matkakustannuksista.

indeksin muutosten pohjalta
vuosittain. Tarkistettu suoja-
osuus julkaistaan siiiiddsko-
koelmassa ja liihetetiiiin eliike-
laitoksille tied oksi yleiskirjeellii.

Kevennetty ja
siilnntinmukainen
ulosottopidltys
Ulosmitattavaa meiiiriiii on ra-
joitettu siten, ettA velalliselta ei
saa ulosmitata enempdii kuin
3i 4 siita eliikkeen osasta, joka
ylittaa suojaosuuden mddrdn
( kevennetty ulosottopidiitys).
Tiimiin ohella ulosmitattavaa
mliiiriiii on rajoitettu siten, etta
nettoeliikkeestii voidaan ulos-
mitata enintiidn l/3 siita, mite
eldkkeestii tulee ulosmittauksen
ja seuraavan eldkkeen maksu-
piiiviin valiselle ajalle (siiiinncin-
mukainen ulosottopidiitys).
Kun nettoeliikkeen mddrii nou-
see riittdvdn korkeaksi, l/3 net-
toeliikkeesti ja 3l 4 suojaosuu-
den ylitteestd ovat yhta suuria.
Tata tulorajaa suuremmista
eliikkeistii voidaan ulosmitata
I / 3 nettoeliikkeestd.

Ulosmitattavissa oleva miiiird
lasketaan kaikkien eliikkeiden
ja mahdollisten muiden tulojen
yhteismiidriistii. Tlill6in otetaan
huomioon mycis kansaneldke
sekd muut toimeentuloetuudet,
joista ulosmittausta ei yleensd
voida suorittaa. Ulosottokel-
vottomia mdiiriittyd tarkoitusta
varten mycinnettyja avustuksia,

Sliiinncinmukaisesta ulosotto-
pidiityksestii on lisdksi voimas-
sa sosiaalisista syistti aiheutuvia
poikkeuksia kumpaankin suun-
taan. Jos eliike on ulosmitattu
velallisen puolisolle tai lapselle
maksettavan elatusavun peri-
miseksi, saadaan ulosmitata
edellli kerrottua enemmiinkin.
Velalliselle on kuitenkin aina
j etettAvA tuloa viihintiidn suoj a-
osuuden verran.
Toisaalta, jos velallisen maksu-
kyky on sairauden, ty0ttOm)ry-
den tai muun erityisen syyn
vuoksi olennaisesti viihentynyt,
voidaan ulosmitata saadettya
1/3 miiiriiii vdhemmiin joko
toistaiseksi tai tiettynii aikana
maksettavista eliike-eristd.
Ulosottomies miidriid maksu-
kiellossa sen, kuinka paljon elii-
kelaitos maksaa eliikettd ulos-
ottoviranomaisille. Jos eliik-
keensaaja haluaa muutoksia
maksukieltoon, eliikelaitos oh-
j aa hdnet kiiiintymiiiin ulosotto-
viranomaisten puoleen.

Kertasuoritus
ja takautuvasti
maksettava ellke
Jos eldke maksetaan kertasuo-
rituksena, siite tehdeen aina
siirinncinmukainen ulosottopi-
diitys eli l/3 kertasuorituksen
nettomeerdstii. Suojaosuutta ei
siis lasketa kertasuorituksesta.
Samoin takautuvasti maksetta-
vasta eldkkeestli pidlitetiiiin I / 3
takautuvasti maksettavan eliik-

Etuoikeusjiirjestys
Laissa slddetyt kuittaus- ja ta-
kautumisvaateet ovat ulosot-
toon niihden ensisijaisia. Kun
takautuvaa elaketta joudutaan
maksamaan eri tahoille, esimer-
kiksi sairausvakuutusrahastolle
tai tycittcimyyskassalle, laske-
taan ulosmitattava osuus vasta
niiiden suoritusten viihentiimi-
sen jiilkeen.

Eliikkeen ulosmittauskiellon
kumoamisen seurauksena ai-
heettomasti maksetun eliikkeen
takaisinperintii kuittaamalla
vastaisista eliike-eristii on mah-
dollista ilman eliikkeensaajan
suostumustakin. Jos jatkuvassa
maksussa olevasta eliikkeestii jo
kuitataan eliikelaitoksen saata-
vaa maksukiellon saapuessa,
ulosottopidiitys lasketaan siitii
nettoeliikkeestii, j oka kuittauk-
sen jiilkeen jiiisi eliikkeensaajal-
le maksettavaksi.

Jos ulosmitattavaa eliikettd
maksetaan harkinnanvaraisin
p e rus t ein sosiaalilautakunnalle
kiiytettiiviiksi elSkkeensaajan
omaan huoltoon tai hdnen
omaistensa huoltoon ja eliik-
keeseen kohdistuu maksukiel-
to, on eldkkeesta tehteve ulos-
mittaus ennen sosiaalilautakun-
nalle maksamista.

Ohjeet
Eldketurvakeskuksessa valmis-

RIITTA
KORPILUOMA, T,T

Eltiketurvakeskuksen
lakiosaston

lakimies
tukia ja korvauksia ei kuiten- keen nettomdiiriistii eikii suoja- tellaan parhaillaan ohjeita tyci-
kaan oteta huomioon. osuutta oteta huomioon. eldkkeen ulosmittaamisesta.
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II TI

0N K0 oSA-AIIffiY0NTE KIIAN
TYOELAKETURTA

KUNNOSSA?

Viime aikoina on eri yhteyksissil kiinnitetty huomiota osa-
tekevln sosiaaliturvan puutteisiin.

Tyti- on raken-

siten, ettii osa-aikatytissii ja tilapiiisissii tytisuhteissa olevat
saisivat suhteellisesti samat tytisuhde- ja sosiaaliturvaetuu-
det kuin kokoaikatytitiikin tekeviit palkansaaiat.
Tytielflketurvan alueella on 80-luvulla toteutettu lainsii[-
diinttiuudistuksia osa-aikatytitii tekeville. Tavoitteena on
ollut viliinputoajaryhmien tuominen lakisii[teisen elfike-
turvan piiriin. Tdllaisia uudistuksia ovat tytisuhteen tekni-
nen katkaisu, freelance-tytisuhteissa olevien tytintekijtiiden
eliiketurvan aikaansaaminen sek[ tytisuhteen ketjuttami-
nen.
Tehtyjen uudistusten jiilkeen on aiheellista tarkastella,
ovatko tehdyt muutokset olleet riittiiviii ja tarvitseeko
mahdollisesti vielii jatkossa osa-aikaisissa ja tilapiiisissii
tytisuhteissa olevien tytintekiitiiden tytieliiketurva kehittii-
mistii.
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Tytiellketurvan
kehityksestil
Ty<ieliikkeen tarkoituksena on
taata tydntekijciille saavutetun
toimeentuloturvan tason siiily-
minen. Tycieliikkeen mziiiri mi-
toitetaan ansaitun palkan pe-
rusteella. Voidaan perustellusti
sanoa, ettii ty6eliike on osa
ty6ntekijan palkkaa, joka mak-
setaan jiilkikiiteen. Tytieliike
noudattaa niin sanottua ansain-
taperiaatetta.
Tycieliiketurvaa rakennettaessa
60-lurulla rajattiin eliiketurvan
ulkopuolelle sellaiset ansiot,
joilla ei katsottu olevan olen-
naista vaikutusta tyOntekijiin
toimeentuloon. Tiim[ toteutet-
tiin erilaisin karenssiajoin ja vii-
himmdisansiorajoin.
Tydsuhteelta edellytettiin aluksi
kuuden kuukauden yhdenmit-
taista kestoa ja piiiiasialliseen
toimeentuloon riittevaA ansio-
ta. LEl-aloilla ei ollut mitiien
rajaa tydsuhteen kestolle. Sit-
temmin rajaussdiinntiksiii on
huomattavasti lievennetty sekd
tydsuhteen keston ettd ansioi-
den viihimmiiismiiiirien osalta.
Niiistii muutoksista huolimatta
edelleenkin esiintyi tapauksia,
j oissa tyOntektj e jai eliiketurvan
ulkopuolelle. Tiitii epiikohtaa
korostivat tilanteet, joissa ty6n-
tekijiin toimeentulo kokonai-
suudessaan muodostui niin ly-
hyistii ja osa-aikaisista tydsken-
telyjaksoista, etteivdt tyOsuh-
teet lainkaan piiiisseet lakisiiii-
teisen ty<ielaketurvan piiriin.
Edellii mainittuihin viiliinpu-
toajaryhmien eliiketurvaan on
kiinnitetty 80luvulla toistuvasti
huomiota. TZita valiinputoaja-
ongelmaa eliiketurvan alueella
korosti se, etta tycin luonne vii-
me vuosina on rakenteellisesti
muuttunut. Osa-aikatyd ja yli-
piiiitlnsii lyhyet, satunnaiset
tycisuhteet ovat lisliintyneet
TEl-aloilla. Etenkin palvelus-
aloilla lyhyet, usein samalle
tycinantajalle toistuvat tytisuh-
teet ovat tyypillisiii. Eliiketur-
van rajaussiiiinndsten vuoksi
eliiketurvan piiriin piiiiseminen
jiii useissa tapauksissa vaillinai-
seksi, jopa olemattomaksi. Voi-
tiinkin yleisesti sanoa, ettii ly-
hyissii, tilapiiisissii tydsuhteissa
tyriskentelevdt tycintekij it muo-
dostivat todellisen viiliinputoa-
jaryhmiin.

Syksyllii 1982 sosiaali- ja ter-
veysministeriri asetti toimikun-
nan, jonka tehtavana oli mm.
tehdd parannusehdotukset osa-
aikatyrintekijiin eldketurvan
epiikohtiin. Myds tytielekejer-
jestelm6n sisiillii eri yhteyksissii
kiinnitettiin huomiota eliiketur-
van puutteisiin.

Osa-aikatycin sosiaaliturvatoi-
mikunnan ja tydelakejarjestel-
mdn omien tydryhmien ehdo-
tusten pohjalta toteutettiin kol-
me edellii mainittua eliikeuudis-
tusta, joilla osa-aikaisissa ja ti-
lapiiisissii tyOsuhteissa olevien
tyrintekijdiden eliiketurvan
puutteet korjattiin. Keskeisenii
periaatteena uudistuksissa on,
ettii osa-aikaisissa ja tilapiiisissii
tciissd olevia ty6ntekit ite koh-
dellaan periaatteessa samalla
tavoin kuin tiiysiaikaisessa ja
pysyviissii tyOssii oleviakin.
Viimeksi osa-aikatyritoimikun-
ta on syksylle 1988 antamas-
saan mietinndssii selvittenyt
mm. tydeliiketurvaan mahdolli-
sesti sisiiltyviii osa-aikatycissii
olevia tyiintekijtiitii koskevia
epiikohtia. Toimikunta on selvi-
tystydn tuloksena todennut, et-
tii tehtyjen lainmuutosten jiil-
keen osa-aikatydssii olevien
tyOntekijriiden ty6eliiketurva
on kattavuudeltaan kunnossa.

Osa-aikatytissfl ja
tilap[isissii tytisuhteissa
olevien tytintekijtiiden
erityssiinntikset
Edell6 on jo todettu, ettii viime
aikoina on tehty osa-aikatycin
tekijtiitii koskevia lainmuutok-
sia tycieleketurvaan. Seuraavas-
sa lyhyesti k?isitelliiiin mainittu-
ja muutoksia.
Vuonna 1987 tulivat niin sano-
tut ketjutydsuhteet eliiketurvan
piiriin. Tytintekijtiin elitkelain
I $:n 2. momentin mukaan
tyOntekijii on vakuutettava, mi-
ktili hiin kolmena periittiiisenii
kalenterikuukautena on tyiioi
keudellisesti ollut yhdessii tai
useammassa alle kuukauden
mittaisessa tyOsuhteessa sa-
maan tycinantajaan, ja ansiot
ylittavdt kunakin kuukautena
tyiintekijtin TEL-kuukausira-
jan ja ty<iaikaa on vastaavasti
kussakin kuussa viihintiiin 20
tuntia.

Vuoden 1985 alusta toteutettiin
lainmuutos, jonka mukaan
tydntekijiin siirtyessii samassa
tycisuhteessa tiiysiaikaisesta
tytistii osa-aikaiseen tydhOn tai
pdinvastoin hinen eliikkeensd
lasketaan erikseen seke teysiai-
kaisen ettii osa-aikaisen tyiij ak-
son osalta. Tavoitteena tiill5 uu-
distuksella on, ette eliiketurva
entistii paremmin vastaa tydn-
tekijiin todellista ansiotasoa
tydhistorian aikana. Osa-aika-
tyrih6n siirtyminen ei eniii huo-
nonna kokoaikatydssii karttu-
nutta tydeliikettli, vaikka osa-
aikatytihdn siirtyminen tapah-
tuisi l6hellii vanhuusel6keikiiii.
Toteutettu ratkaisumalli on sa-
ma, kuinjos ty<intekijii muutos-
hetkellti olisi vaihtanut tyOnan-
tajaa, jolloin luonnollisesti olisi
muodostunut kaksi erillistii tyti-
suhdetta ja eliike miiiiritelty
kummastakin tyrisuhteesta
erikseen niist[ saatujen ansioi-
den perusteella.

Freelance-tydntekijet saivat
oman eliikelakinsa vuoden I 986
alusta lukien. Tiilldin tuli voi-
maan eriiiden tyrisuhteessa ole-
vien taiteilij oiden j a toimittajien
eliikelaki. Lain voimaantulo on
merkinnyt huomattavan viiliin-
putoajaryhmiin aseman jarjes-
tamista eliketurvan alueella.

Ongelmana freelance-ty6nteki-
jdiden eliiketurvassa oli, ettii
tyOskentely tapahtuu yleensli
hyvin lyhytjaksoisesti ja useille
eri tyrinantajille. Tiiten ty0nte-
kij6in eliikelain yhden kuukau-
den yhdenjaksoisuuden edelly-
tys ei juuri teyttynyt.
Toinen ongelma-alue freelance-
ty<itii tekevien ellketurvan jiir-
jestimisessd alueella on ty0n
luonteen maarittaminen joko
tydsuhteeksi tai yrittiijiitoimin-
naksi. Eliiketurvsn y;itii nputoa_
mistapaukset koskivat vain nii-
tii freelance-henkilOitii, joiden
ty6skentely tapahtui tycioikeu-
dellisessa tyrisuhteessa. Sen si-
jaan muiden osalta eliiketurva
jiirjestetiiiin yrittajien eliikelain
perusteella, jolloin eliiketurvan
viiliinputoamista ei ole tapah-
tunut.
Lain soveltamispiiri on tark-
kaan rajattu. Lakia qovelletaan
ty6suhteessa oleviin muusikoi-
hin, nlyttelij<iihin ja muihin tai-
teilijoihin, sanomalehden ja ai-
kakauslehden toimittajiin, ra-
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dio- ja televisio-ohjelman toi-
mittajiin, kielenkiiintiijiin ja
oppaisiin sekii valokuvan tai
elokuvan valmistukseen osallis-
tuviin kuvaajiin ja leikkaajiin.

Osa-aikatytitoimikunnan
selvitykset
Osa-aikatycitoimikunta on mie-
tinnrissiiiin mm. selvittiinyt osa-
aikatytintekij 6iden tydeliketur-
van toimiluutta. Toimikunta
on nimenomaan todennut, ettei
sen esille ottamia osa-aikatydn
tekemiseen liittyvia tydsuhde-ja sosiaaliturvaongelmia ole
kaikilla osa-aikaty6tii tekevillii.
Ongelmat koskevat pii[osin
varsin pientii osa-aikatytitii te-
keviiii ty6ntekijiimiiiriiA.
Ty<ieliikelainsiiiid iinncin puolel-
la on tarkasteltu ketjutussiiiin-
tdii, teknisen katkaisun ktiytiin-
n<in toteutumista sekii esiinty-
vien taiteilijoiden ja toimittajien
eldkelain toimivuutta. Samoin
on esillii ollut tulevan ajan pal-
kan miiiiriiytyminen tilanteissa,
joissa henkilo tyottomenii on
vastaanottanut osa-aikaty6tii.
Tiill<jin tulevan ajan palkka on
saattanut miiiiriiytyii vakiintu-
nutta ansiotasoa huomattavas-
tikin alhaisemmasta palkasta.

Ketjutussiidnn0n soveltamisen
osalta tyoryhme toteaa, ette so-
veltamiselle asetettu kolmen
edellytyksen tiiyttymisvaatimus
saattaa aiheuttaa viiliinputo-
amisia. Edellytyksenii ketjutta-
miselle on, ettd tyiintekijii on
tydskennellyt viihintiian kol-
men perdkkiiisen kalenterikuu-
kauden aikana saman ty0nan-
tajan palveluksessa tydoikeu-
dellisesti katsoen alle kuukau-
den jatkuneissa tydsuhteissa.
Lisiiksi edellytetiiiin, ettd tytian-
sio kunakin kalenterikuukaute-
na nousee TEL:n vdhimmiiisra-
jamiiiirtiiin (vuonna I 989 879,08
mk/kk) ja tycintekijd on tycissii
viihintiiiin 20 tuntia kunakin
kalenterikuukautena. Julkisella
sektorilla on vastaavanlainen
siiiinnds, kuitenkin siten, ettii 20
tydtunnin sijasta edellytetiiiin
kolmen piiiviin ty0skentelye
kuukaudessa.

Ketjutussiiiinndn soveltamisen

kannalta ehkii ongelmallisinta
on ollut sen toteaminen, milloin
ovat kysymyksessl tydsopi-
muslain mielessii erilliset alle
kuukauden mittaiset ty6suhteet
ja milloin on kysymys tyOoikeu-
dellisesti yhdestii yhdenjaksoi-
sesta tydsuhteesta. Yleensd ei
ole kirjallisia sopimuksia, min-
kti johdosta on vaikeata selvit-
tiiii tycisopimuksen sisliltti. Uu-
distusta valmisteltaessa esitet-
tiin mytis epiiilyksiii sen suh-
teen, ette tytinantajat keinote-
koisesti pyrkisiviit jiittamiiin ti-
lapiiiset ty<intekijiinsii eliiketur-
van ulkopuolelle siterr, ettei kol-
men kuukauden periikkiiisyys
kiiytiinndssii toteutuisi.
Tlillaista menettelyd ei kuiten-
kaan ole ainakaan laajemmin
ilmennyt. Voidaankin todeta,
ettii ketjutussiiiinn6n voimaan-
tulon jiilkeen vdliinputoamiset
saman tydnantajan palveluk-
sessa olevien lyhyissd tytisuh-
teissa olevien ty<intekijiiiden
kohdalla ovat ldhinnS poik-
keuksellisia.

Teknisen katkaisun osalta toi-
mikunta toteaa, ettei ainakaan
toistaiseksi ole osoitettavissa
epiikohtia lain tarkoituksen to-
teutumisen osalta. Teknisia kat-
kaisuja tydntekijiin siirtyessii
osa-aikaisesta tyOstii tdysiaikai-
seen tydhrin tai piilnvastoin on
suoritettu Eliiketurvakeskuk-
sen tietojen mukaan suhteelli
sen viihiin. Tekninen katkaisu
tehdiiiin yleensii tydnantajan
vaatimuksesta, mutta mycis
tydntekijtillii on mahdollisuus
pyyt,ie ratkaisua siita, onko tek-
ninen katkaisu suoritettava.
Toimikunta esitfiie, ette sean-
ndksen toimivuuden seurantaa
tulisi mycis kehittea.
Eriiiden ty6suhteessa olevien
taiteilijoiden j a toimittajien elii-
kelakia toimikunta on selvittii-
nyt liihinnii siltd osin, ovatko
laissa olevat ammattiluettelot
liian tyhjenttiviii ja toisaalta,
solmitaanko yli vuoden kestii-
viii tyosuhteita lain kiertiimis-
tarkoituksessa. Toimikunta on
todennut, etta ammattiluettelo
on tarkoitettu tyhjentiiviiksi,
niin kuin lakia siiiidettiiessii hal-
lituksen esityksen perusteella oli
esitetty.

Kuten toimikuntakin on toden-
nut, lain toimeenpano on onnis-
tunut odotettua paremmin.
KaytenndssA eijuuri ole esiinty-
nyt tapauksia, j oissa tycintekij ii
olisi ammattiluettelon ahtau-
den vuoksi jaenyt eldketurvan
ulkopuolelle. Ehkii tiillaisena
pienenii ryhmiinii voidaan mai-
nita tyosuhteessa olevat mas-
keeraajat, jotka eiviit piiiise lain
soveltamispiiriin. Varsinaisena
ongelmana ainakin tietyillii ta-
hoilla on koettu se, ettii laki
koskee vain ty6suhteessa olevia
esiintyviii taiteilijoita ja toimit-
tajia. Tiettyjen ryhmien, kuten
esimerkiksi lehtialalla toimivien
freelance-toimittajien, ei oi-
keuskiiytiinndssd ole katsottu
olevan tydsuhteessa, joten hei-
diin eliiketurvansa miiiiriiytyy
yrittiijien eliikelain mukaan. T?i-
mii tulkinta ei aina vastaa niii-
den ryhmien omia niikemyksiii.
Tydttiimiinii osa-aikaty6td vas-
taanottaneen ja tyokyv)ttt -
miiksi tulleen tydntekijan ty6-
kyvyttdmyyseliikkeen tason
osalta on todettava, ettii kulu-
van woden alusta tuli voimaan
lainmuutos, jossa tulevan ajan
palkka tydhistorian loppuvai-
heessa olleiden lyhyiden tyti-
suhteiden osalta pyrit66n miiii-
rittelemaan nykyistii paremmin
vastaamaan tycintekijiin vakiin-
tunutta ansiotasoa. Tiimii lain-
muutos korjaa ainakin osittain
toimikunnan esille ottamaa ky-
symyste.

Onko tytiellketurva
kaffava?
Edellii esitettyjen lainmuutos-
ten jiilkeen voidaan perustellus-
ti todeta, ettii osa-aikatydtii te-
keviii ja tilapiiisissii lyhyissii tyd-
suhteissa olevia tycintekijtiitii
kohdellaan periaatteessa samal-
la tavoin kuin tiiysiaikaista tyd-
tii tekeviii. Ty0n erikoisluon-
teen tai osa-aikaisuuden joh-
dosta tytintekijet eivet jaa ela-
keturvan ulkopuolelle. Heidiin
eliiketurvansa miiaraytyy tyO-
suhteen kestonja ansioiden pe-
rusteella, mikii vastaa tytieliike-
j iirjestelmiin perusperiaatteita.
Periaatteellisista ja hallinnolli-
sista syistii on edelleenkin tyci-

el6keturvan ulkopuolelle jiitetty
merkitykseltiitin hyvin viihiiiset
ansiot, joilla ei ole olennaista
vaikutusta tyontekijan toi-
meentuloon. Tiillaisten, kuten
kokouspalkkioiden ja muiden
satunnaisten ansiotulojen, saat-
taminen ty<ieldketurvan piiriin
ei ole tarkoituksenmukaista.
Kaiken kaikkiaan voidaan pdd-
tyii johtopiiiitokseen, ettii ty6-
eliiketurva osa-aikaisten ja tila-
piiisissii tyOsuhteissa olevien
osalta on kunnossa, eikii tiiltii
osin ole tarvetta lainsiiddiintd-
tarkistuksiin. Tosin osa-aika-
ty6ntekij <iiden eliiketurvan taso
jli[ useissa tapauksissa suhteel-
lisen alhaiseksi, mutta tyOeldke-
turvassa noudatetaan ansainta-
periaatetta, jonka mukaan elii-
ke miiiir?iytyy palkan ja ty6suh-
teen keston perusteella.

Aika ajoin on esitetty vaitteita
siita, etta tyoelamiisse edelleen-
kin olisi ryhmii, jotka jiiisiviit
ty6eliiketurvan ulkopuolelle.
Tiillaisina ryhminii on tuotu
esille eriiiit asennusmiehet.
Myds viiitteitii ketj utusstdnndn
tarkoituksenmukaisesta kiertii-
misestd on esitetty. Niiille viiit-
tiimille ei kuitenkaan ole kiiy-
tlinndn tasolla osoitettu kon-
kreettista nayttde.
On tietenkin selviiii, ettii jos
tulevaisuudessa ldytyry ryhmiii,
j otka raj aussiiiinndsten j a sovel-
tamispiirien johdosta jtiiiviit
olennaisilta osin eltketurvan ul-
kopuolelle, on eliikelainsiiiid[n-
t6e tiilte osin kehitettevii. Tiillii
hetkellii kuitenkin tilanne on
osa-aikaisten ja tilapiilsissti ly-
hyissii tydsuhteissa olevien
tydntekijciiden osalta kunnossa.

ANTTI SUOMINEN,
VT, ekonomi

Eliiketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja
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TUTEVAA AIKAA SEKII
TULEVAil AIAN

PATKKAA IA TYtITULOA
III! rI KOSKEUAT

SAANNOKSET MUUTTUNEET
ThnIn vuoden alusta tuli
voimaan tulevan ajan sekii
tulevan ajan palkan ja tytitu-
lon mfliirflytymist[ koskevia
lainmuutoksia. Muutokset
koskevat TEL:n, LEL:n,
TaEL:n, MYEL:n, YEL:n ja
MEL:n mukaan mflflriiyty-
viii eliikkeitii. Lainmuutos-
ten tarkoituksena on ollut se,
ettil tulevan ajan ellketurva
vastaisi entist[ paremmin
tytintekijiill[ ja yrittiijiillii en-
nen ellketapahtumaa ollutta
vakiintunutta ansiotasoa.
Elflketurvakeskus on yleis-
kirjeessiiiin A 14/89 antanut
lainmuutosten tarkemmat
soveltamisohjeet.

Sairausvakuutuslain
mukaiset
piiiviirahat ja
tuleva aika
Tulevan ajan saamisedellytyk-
sid on muutettu siten, etta 360
piiiviin (LEL:ssii 540) jalkika-
renssiaikaa jatkavat nyt my0s
sellaiset pailvet, joilta tyOntekija
on tyOkyvyttdmyyden johdosta
saanut sairausvakuutuslain
mukaista piiiviirahaa. SVL:n
mukaiseen piilviirahaan rinnas-
tetaan muun lain mukainen ns.
ensisijainen korvaus, joka on
maksettu tiiyden ty6kyvyttt -
myyden perusteella ja jonka
saaminen on estiinyt SVL:n
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mukaisen piiiviirahan maksa-
misen. Niiitii ensisijaisia kor-
vauksia ovat mm. tapaturma-
vakuutuslain, liikennevakuu-
tuslain, vahingonkorvauslain ja
rikosvahinkolain mukaiset kor-
vaukset.

Piiiviirahapiiivat otetaan huo-
mioon eliiketapahtumaa viilit-
t6miisti edeltdneeltd kolmen
vuoden ajalta. Liihtcikohtana
on, ettii eliikkeenhakija ilmoir
taa saamansa korvaukset eliike-
laitokselle eliikehakemukses-
saan. Eldkelaitoksen tulee t6-
miin jelkeen selvittaa, miltii piii-
vilte ty<intekijd on saanut sai-
rauspiiivdrahaa tai vastaavaa
muuta korvausta, mikiili elak-
keeseen ei muutoin liity tulevaa
aikaa. Eliikelaitoksen tulee
my6s oma-aloitteisesti tutkia,
onko tydntekijd saanut sairaus-
piiivlirahaa tai vastaavaa muuta
korvausta, jos esimerkiksi elii-
kehakemusasiakirjoista kiiy il-
mi, ettii siihen on aihetta ja
eliike muussa tapauksessa jiilsi
vapaakirj aeliikkeeksi.
Mikeli muun lain mukainen
korvaus rinnastetaan SVL:n
mukaiseen piiiviirahaan, ote-
taan huomioon vain ne kor-
vauspiiiviit, joilta olisi suoritet-
tu SVL:n mukaista p6iviira-
haa. Jos muun lain mukaisessa
korvauksessa ei ole omavas-
tuuaikaa, viihennetiiiin kor-
vausp6ivistii SVL:n mukainen
omavastuuaika. Samoin vain
arkipiiiviltii maksettu muun
lain mukainen korvaus otetaan
huomioon.

sesti viihintiiiin kuusi kuukautta
j atkuneeseen yrittiij iitoiminta-
jaksoon.

Valtion eliikelakiin (VEL), kun-
nallisten viranhaltijain ja tytin-
tekijiiln elikelakiin (KVTEL) ja
evankelisluterilaisen kirkon
ellikelakiin (KiEL) ei ole vielii
tehty vastaavaa muutosta. Jul-
kisen sektorin eliikkeitti lasket-
taessa tuleva aika liitetiilin edel-
leenkin piiiisiiiintOisesti viihin-
tiiiin neljii kuukautta jatkunee-
seen tycisuhteeseen.

Jotta tuleva aika otettaisiin
huomioon kahden tai useam-
man tycisuhteen taikka yrittaja-
toiminnan perusteella, tiiYtYY
my<is tiimiin rinnakkaisuuden
kestii5 viihintli.dn kuusi kuu-
kautta aikaisemman neljiin
kuukauden asemesta.

My<is ns. 63 vuoden tapauksis-
sa neljiin kuukauden aikaraja
on muuttunut kuudeksi kuu-
kaudeksi. Eliiketapahtuman
sattuessa 63 vuoden iiin tiiyttii-
misvuoden jiilkeen tulevan ajan
lukeminen eliikkeeseen oikeut-
tavaksi edellyttAe, ettii tycisuh-
de on jatkunut 63 luoden iiin
ttyttiimisvuonna viihintliiin
kriusi kuukautta tai etta mainit-
tuna wonna on piiiittynyt vi-
hintiiAn kuusi kuukautta kestii-
nyt tydsuhde.

Tasoituspalkka
Tulevan ajan liittyessii alle kuu-
si kuukautta jatkuneeseen
TEl-tycisuhteeseen tulevan
ajan eliikepalkka lasketaan uu-

kuukausina eliiketapahtumasta
taaksepiiin tydsuhteiden paiet-
tymisj arjestyksessii enintdiin I 2
kuukautta.

Eliikepalkkojen yhteismaara
saadaan, kun kunkin laskel-
maan otetun tyiisuhteen tai ty6-
suhteen osan aika kuukausina
kerrotaan kyseisen ty0suhteen
eliikepalkalla ja tulot lasketaan
yhteen.

Tasoituspalkka saadaan jaka-
malla edellii tarkoitettu eliike-
palkkojen yhteismiiiirii huomi-
oon otettavien kuukausien lu-
kumii6riillii:

ESIMERKKI: Tydntekijillzi on tarkastelujakson aikana ollut
seuraavat tydsuhteet:

Eliikepalkka
v. 1989 ind.

TEl-tytisuhde A 15.1.1989-25.6.1989 3000 mk/kk
TEL-tyt suhde B 1 .8. 1988-5. 12. 1988 2 000 mk/ kk
TEl-tytisuhde C 1.3.1978-28.2.1988 5000 mk/kk
Tytikyvytttimyys alkoi 26.6.1989. Tytintekijii on saanut tydttd-
myysp6iviirahaa 50 piiiviiltd vuonna 1988 ja l0 piiiviiltii vuonna
1989.

TEL-ISCIOV TEL-ISB4KK TEL+SA5KK
--------{ r---------{ l-- ----------{

Tarkastelujakso
tapahtuma

4 kk:n miiiirlaika 6 kk:ksi den TEL ]..$:n 3' momentin

Aikaise mmin tutev a patv Js J- i"ifffi ',##f"r" ;r:H:*::ka liitettiin-.piiiisiiiintdisesti vii- |flt"ii".ti"r."" edelttineen
hintiiiin neljii kuukautta jatlu- L,or;"hffi 

';fi-k"puf *o:"n pai_
ne€seen tydsuhteeseen TIL ;"fi*nf,-k;rkiu*onu. Tasoi- Tasoituspalkkaa laskettaessa tycisuhteet A ja B tulevat mukaan
6.$:n 3. momenttia 9n T.9ut9liu i;;;ik'k;"ilkiitu.rru otetaan rotonaiii:udessaan. Niiistii ty<isuhdeaikaa kertyy 9 kk. Ty<isuh-
siten, ettii tuleva aika liitetean ir;"ffi;;; ;inoastaan TEL- teesta C otetaan huomioon'vain 12 kuukaudelta puutruvat 3nlt paaisaantciisesti viihintiiiin i;;;;il;. kuukautta ja niitd vastaavat ansiot.
kuusi kuukautta jatkuneeseen
tvcisuhteeseen. uitcati ialtik"- Tulevanajanpalkkaalasketta- TytisuhdeA 5'3000= 15000mk
;;;;ir--;lk;;; .T ;i; 'vt ttitin essa TEi+ycisuhteet otetaan Tydsuhde B 4 ' 2000 = $ 000 mk
uahintaan kuusi kuukauit" [ir- huomioon 6laketapahtumasta Tycisuhde C 3 ' 5 000 = 15 000 mk
tanytta tyOsuhdetta, miiiriiytyy taak-sepiiin laskettavalta TEL 6 Yhteensii 12 kk 38 000 mk
se ty<isuhde, iohon tuleva aika $:n 3. momentin tarkoittamaltail,,i;:d;;Uffikl;il.-i;: iritik;;lil"i"ltljiiitiiedertii- rasoituspalkru= 38,P =3167 mk/kk
tevi"iita voi siis edelleenkin valte ruoden ajalta; tiita aikaa 12

Iittya kuutta kuukautta ly- kutsutaan tarkastelujaksoksi' Tulevan ajan eliike miiiiriytyy siis 3 167 mk:n kuukausiansioiden
hyempiian tydsuhteeseen' Tasoituspalkkaa laskettaessa mut<aan, 'ku, ,. itman tas5iiuspalkkaa koslevaa lainmuutosta
Vastaavasti tuleva aika liitetiiiin tydsuhd6aikaa otetaan tarkas- olisi miiiiriiytynyt tytisuhde B:n eldkepalkan 2 000 mk/ kk perus-
muutoksen jiilkeen paitisiitintoi- telujaksolta huomioon tiiysinii teella.
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LEL-keskipalkka
LEL:n mukaan tulevaa aikaa
vastaava palkka miiiirtiytyy
keskiansioiden perusteella las-
kettuna niiltii vuosilta. joina
LEl-ansiot ovat viihintiiiin
I I 096 mk (vuonna 1989). LEL-
ansiot tasoitetaan koko vuodel-
le siita riippumatta, kuinka pit-
kiin ajan kuluessa ansiot on
saatu. Laskutapa ei aikaisem-
min ottanut huomioon niita ti-
lanteita, joissa tycintekijiillii on
keskiansioiden laskentaan mu-
kaan otettavina vuosina ollut
mycis TEL:n piirin kuuluvia
tyOsuhteita.

LEL-keskipalkan miiiirtiyty-
mistii on nyt muutettu siten,
ettii LEl-keskipalkkaa lasket-
taessa LEL-ansioihin lisiitiiiin
saman luoden TEL:n mukai-
sesta tydste saadut ansiot.

TEL:n mukaiset ansiot lisiitiiiin
LEl-ansioihin kuitenkin vain,
jos
1) tuleva aika otetaan huomi-

oon vain LEL:n mukaan ja
2) LEl-ansiot ovat ko. vuonna

yksiniiiin yli LEL 7 $:nl. momentin rajamdiiriin
(ll 096 mk vuonna 1989)

LEl-ansioihin ei lisiiti TEL:n
alaisesta tydskentelystii saatuj a
todellisia ansioita, vaan TEL-
ansioiden miilrd lasketaan ker-
tomalla TEl-tyiisuhteen el6ke-
palkka samalle vuodelle koh-
distuvalla tydsuhteen ajalla. Ai-
ka lasketaan piilviin tarkkuu-
della. TEl-ansiot voidaan ot-
taa huomioon LEL:n voimaan-
tulosta 1.7 .1962 alkaen.

MYEL:n mukaisen
tulevan ajan tytitulon
mllrfliminen
Maatalousyrittiijiille my6nnet-
teviissA elekkeessii sekii yrittiijii-
toiminnan aikana karttuneen
eliikkeen ettii tulevan ajan elik-
keen perusteena olevana tycitu-
lona on aikaisemmin pidetty
yrittajiille eldketapahtumaan
menness6 vahvistettujen tyritu-
lojen keskimiiiiriiii. Timli keski-
miidrd on saatu jakamalla yrit-
tiijiille vahvistettujen ja indek-
sillii tarkistettujen tyOtulojen
yhteismiiiirii vastaavalla ajalla.
Jotta mytis MYEl-d[kkeessii
tulevan ajan tytitulo vastaisi en-

tistii paremmin yrittiijiin ennen
eliiketapahtumaa saawttamaa
ansiotasoa, on tydtulon meA-
riiytymistii koskevia siiiinnciksiii
muutettu siten, ette tycitulon
muutoksilla on enemmdn vai-
kutusta tulevan ajan eliikkeen
mdiirdiin.
MYEL:n 8 $:iiiin on nyt fisAtty
uusi 8. momentti, jonka mu-
kaan tulevan ajan tycitulo laske-
taan erikseen piiiisiiiint6isesti
ty6kylyttdmlyden alkamista
velittcimiisti edeltiineen neljan
vuoden tycitulojen keskimiiiirii-
ni. Tiitii neljdn vuoden aikaa
pidennetiiiin niin monella luo-
della, kuin maatalousyrittajAn
ika tydkyvyttrimyyden al kaessa
ytttee 52 vuoden iiin, kuitenkin
enintiilin kahdeksaan woteen.

Ikii Tulevon ojan
tydkyvyild- tyr)tulon perus-
myyden teena olevien
alkaessa vuosien

lukumeitirci:
- 52 tai
viihemmiin 4

-53 5
-54 6
557

- 56 tai
enemmdn 8

Maatalousyrittiijiitoiminnan ai-
kana ansaitun eliikkeen laske-
minen ei muuttunut. Ansaitun
eliikkeen perusteena pidetiiiin
edelleenkin MYEL:n 8 $:n 7.
momentin mukaan laskettua
painotettua ty6tuloa.
Uusi siiinnris koskee kaikkia
muita MYEL:n mukaan lasket-
tavia eliikkeita, paitsi sukupol-
venvaihd oseliikettii.

YEL-toiminnan
tekninen katkaisu
Mytis YEL:n mukaisen tydtu-
lon miiitriiytymistii koskevia
siiiinndksiii on muutettu.
YEL:n 7 $:iiiin on lisiitty sii6n-
nds, jonka mukaan YEL+oi-
minta jaksotetaan eliikkeen
miiiiriiiimistii varten erillisiksi
jaksoiksi niisst tapauksissa,
joissa yrittiijiin tydtuloa on yrit-
tiijiin tytipanoksen arvon muu-
toksen johdosta tarkistettu
olennaisesti. (ns. tekninen kat-
kaisu)

Teknisen katkaisun edellytykset
ovat:

tyrituloa on korotettu vdhin-
tiiiin yhdellii kolmanneksella.
Tekninen katkaisu tehdiiiin
my6s silloin, kun YEL:ssii
sdiidetyn tydtulon enimmiiis-
miiiiriin 352030,46 mk/v
(ind. 1387) ylittymisen joh-
dosta tiysimiiiiriiistii kolman-
neksen korotusta ei ole voitu
vahvistaa
tai

- tydtuloa on alennettu viihin-
tti?in yhdellii nelj iinneksellii.

Teknisen katkaisun tekeminen
edeUyttea fisiiksi, ettii tydtuloa
tarkistetaan viimeistiiiin neljiin
vuoden kuluessa yrit6jAn ty0-
panoksessa tapahtuneesta
muutoksesta. Jos on ilmeistii,
ettii muutos on tapahtunut jo
aikaisemmin, teknistii katkai-
sua ei tehda, vaan ainoastaan
ty6tulon muutos. Teknisellii
katkaisulla ei tycituloa voida
muuttaa takautuvasti.
Jaksottamisen seurauksena eld-
ke lasketaan YEL 4 $:n mukai-
sesti erikseen YEl-toiminnan
jaksottamista edeltiineeltti ja
sen jiilkeen j atkuneelta yrittaj a-
toimintajaksolta. YEL-jaksot
rekisterciidiiiin erillisiksi ja kul-
takin YEl-jaksolta el[ke miiii-
riiytyy jakson aikana vahvistet-
tujen tytitulojen painotetun kes-
kimii5riin perusteella. Tulevan
ajan osalta eliike lasketaan sen
YEl-jakson eliikkeen perustee-
na olevan tyritulon perusteella,
johon tuleva aika liittyy.
Tekninen katkaisu poistetaan,
mikali yrittajiitoiminta ei ole
teknisen katkaisun jtilkeen jat-
kunut neljii"6 kuukautta. Tekni-
nen katkaisu poistetaan myris
silloin, kun elIketapahtuma
sattuu neljiin vuoden kuluessa
teknisestii katkaisusta.
Kun tekninen katkaisu poiste-
taan, tycituloon tehty muutos
kuitenkin siiilyy. Teknisen kat-
kaisun poistamisen jiilkeen jak-
so liitetiien edelliseen yritteje-
toimintajaksoon.

Voimaantulo
Edellli selostettuja lainmuutok-
sia, YEL:n teknistii katkaisua
koskevaa muutosta lukuunot-
tamatta, sovelletaan niissii ta-

pauksissa, joissa eliiketapahtu-
ma on sattunut 1.1.1989 tai sen
jiilkeen.

YEL:n teknistii katkaisua kos-
kevia stiiinnciksiii sovelletaan
niissii tapauksissa, joissa tycitu-
lon miiiiriiii tarkistetaan l.l.
1989 alkaen tai sen jiilkeen.
Yrittajiin tycipanoksessi tapah-
tunut muutos on voinut ta-
pahtua jo ennen lain voimaan-
tuloa, aikaisintaan kuitenkin
neljii wotta ennen lain voi-
maantuloa.

ELISA RAUHAM AA T
Eliiketurvakeskuksen

lakiosaston
e I ii k e I a i t o s t a r k a s t aj a
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LAI N SYNTY

I MITEil
tr rl

TYOELAKELAKIEN
!I II

SAATAMINEN
TAPAHTUU

TytieliikelainsiiSidiintti on
vasta neliilnnesvuosisadan
vanhaa, mutta sen Yerran
tiuhaan tahtiin sitii on muu-
tettu, ettei lakien pykllistl
eniil monikaan ole alkupe-
riiisess[ muodossaan. fiiss:i
artikkelissa kerron piiiipiir-
teissii[n, miten lainmuutos,
erityisesti yksityisen sektorin
tytiellkelain muutos, syntyy
ja siitii, mik[ on Eliiketurva-
keskuksen rooli tytieliike-
lainsiildiinntin muuttami-
sessa.

Hallitusmuodon 2 $:n mukaan
lainsdddiintdvaltaa keFtaie
eduskunta yhdessii tasavallan
presidentin kanssa. Eduskun-
nassa lakiehdotukset voivat tul-
la vireille piiiiasiallisesti kahdes-
sa muodossa: hallituksen esi-
tyksinii tai kansanedustajien
aloitteina. Ensiksi mainittu on
ehdottomasti yleisin lakiehdo-
tusten vireilletulotapa. Kuiten-
kin ty<intekijiiin eliikelaki siiii-
dettiin aikoinaan kansanedus-
taj an lakialoitteen pohj alta.

Hallituksen esityksen antami-
sesta eduskunnalle piiiittiiii ta-
savallan presidentti. Paetds teh-
diiiin valtioneuvostossa valtio-
neuvoston valmistelun pohjal-
ta. Lakiehdotuksen valmistelu-
vaiheet ennen asian tuloa esille
ensin valtioneuvoston yleisis-
tunnossa ja sen jiilkeen esittelys-
sii presidenti-lle vaihtelevat mel-
koisesti. Tiirkeimpiii valmistelu-
tapoja ovat valmistelu komi-
teassa, toimikunnassa tai tyri-
ryhmiissi taikka valmistelu mi-

nistericissi. Seuraavassa tarkas-
telen, mitii lainvalmistelussa on
tapahtunut, ennen kuin se on
valmis presidentille esittelyyn.

Aloite
IainsflIdlnntin
muuttamiseen
Ensimmiiinen virike tydeliike-
lainsiiiidiinn0n muuttamisen
tarpeeilisuudesta voi tulla mel-
kein mistii tahansa: kansan-
edustajilta, tyOmarkkinajiirjes-
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toilte, elakeliiisjzirjesttiiltii tai
muilta etujfi estdiltii, tycieliike-
laitoksilta, Eliiketurvakeskuk-
sesta jne. Joskus on vaikeaa
jiilkikiiteen edes todeta, kuka
ensimmdisenii otti epiikohdan
esille siten, etta se johti asian
korjaamiseen lainmuutoksella.

Lain valmistelu
- komiteat, toimikunnat,
tytiryhmlt
Jos kysymys on suuremmasta
muutoksesta, asetetaan yleensii
komitea, toimikunta tai tyOryh-
m[ selvittdmiiiin asiaa. Valtio-
neuvoston pliiitds komiteoista
mii.iirittelee komitean yhden tai
useamman henkilOn muodosta-
maksi tilapiilseksi toimielimek-
si, jonka valtioneuvosto on
asettanut selvittiimiiAn tai val-
mistelemaan jotakin m[iir6ttyd
asiaa taikka toimimaan avusta-
vana tai neuvoa antavana eli-
meni asiaa valmisteltaessa tahi
kiisiteltiiessii. Esimerkkinii vii-
meaikaisista komiteoista voi-
daan mainita toukokuussa mie-
tintdnsii luovuttanut Eliiketur-
van muutoksenhakukomitea.
Toimikunnalla tarkoitetaan
edellii mainittua tarkoitusta
varten valtioneuvoston kansli-
an tai ministeridn asettamaa
tilapiiistii toimielintii. Esimerk-
kinii viimeaikaista toimikunnis-
ta voidaan mainita ansioeliike-
j iirjestelmiin viimeisen laitoksen
periaatetta tutkinut toimikun-
ta.
Valtionhallinnossa kiiytetiiiin
nykyisin mycis runsaasti komi-
teoihin ja toimikuntiin verratta-
via tyoryhmie. Esimerkkinii
voidaan mainita toukokuussa
mietint6nsii luovuttanut Tyci-
kyvytttimyyseliikkeiden ennak-
koilmoitus- ja neuvottelume-
nettelyii kehittava tydryhma.
Komitea-, toimikunta- ja tyti-
ryhmiivalmistelua kaltetaan
yleensii laajakantoisissa tai
muuten tytiliiissii taikka periaa-
teselvittelyii vaativissa valmiste-
lutehtavissa. Niiiden elinten jti-
seninii ja sihteereini on tydelii-
keasioiden kyseesszi ollessa
yleensii myds Eliiketurvakes-
kuksen edustajia.

Komitean, toimikunnan ja tyci-
ryhmiin ehdotuksista pyyde-
tiirin yleensd lausuntoja eri vi-
ranomaisilta j a jiirjest0iltii, ty6-

eliikeasioissa myds El[keturva-
keskukselta. Ehdotuksen jatko-
valmistelu tapahtuu ministeri-
6ssii.

Koko alustava valmistelu voi-
daan hoitaa ministeririssI, jos
ehdotuksen suppeuden tai tek-
nisyyden tai muun syyn vuoksi
katsotaan tarkoituksenmukai-
seksi. Eliiketurvakeskus voi eh-
dottaa ministeri0lle tyiieleke-
lain muuttamista, jolloin ehdo-
tus on yleensii jo valmiiksi hal-
lituksen esityksen muotoon kir-
joitettuna. Esitys on saatettu
valmistella Eliiketurvakeskuk-
sen yhteydessii toimivassa tyd-
ryhmiissii tai lakiosastolla. Elii-
keturvakeskuksen esitykseste
syntynees6 lainmuutoksesta
on esimerkkinii kuluvan vuo-
den alusta voimaan tullut tyrin-
tekijOiden alaikiirajaa koskeva
TEL:n I $:n muutos, josta Elii-
keturvakeskus teki ehdotuksen
sosiaali- ja terveysministeriiille.

Hallituksen esityksestil
lain julkaisemiseen
siiiidtiskokoelmassa
Hallituksen esityksen sis6ltd siis
valmistellaan asianomaisessa
ministericiss[ eli tyiielakelain-
siiiidiinncin osalta sosiaali- ja
terveysministeritissii. T5miin
j iilkeen esitysluonnokset etene-
viit seuraavasti:

Ennen
eduskuntaklisittelyii
Valtioneuvoston yleisistunnos-
sa kiisitellii.iin viikoittain torstai-
sin piiiministerin johdolla mi-
nisteri0iden esitykset. Ministe-
ri<iiden esitykset ovat yleensii
saman viikon perjantaina presi-
dentin esittelyssa, jossa presi-
dentti piiiittlii hallituksen esi-
tyksen antamisesta eduskun-
nalle.

Eiiiketurvakeskus tiedottaa
tycieliikelaitoksille yleiskirjeellii
tydelakelakeja koskevista halli-
tuksen esityksistii ja kopio hal-
lituksen esityksesta liitetiiiin
yleiskirjeen mukaan.

Eduskuntaktisittely
Presidentin esittelyn jiilkeen
asia siirtyy eduskunnan kiisitel-
tiviiksi. Ehdotus jaetaan kan-
sanedustajille painettuna taysis-
tunnossa. Tiissii vaiheessa ei

tehdii mitiien asiaratkaisuja,
mutta tiiysistunnossa voidaan
kiiydii ns. liihetekeskustelu.
Tiiysistunto pAettea ehdotuk-
sen liihettiimisestii valmistele-
vasti valiokuntaan. Yleensii
tdysistunto hyviiksyy puhemie-
hen ehdotuksen siitii, mihin va-
liokuntaan ehdotus liihetetiiiin.
Tydeliikeasioissa valiokuntana
on sosiaalivaliokunta. Lakieh-
dotusta valiokuntaan lAhetetta-
essd tiiysistunto voi velvoittaa
valiokunnan pyytemiian asiasta
lausunnon toiselta valiokunnal-
ta.

Valiokunnissa kuullaan asian-
tuntij oita. Ty6eliikelakien muu-
tosten yhteydessii sosiaalivalio-
kunta kuulee mm. sosiaali- ja
terveysministerititii j a Eliiketur-
vakeskusta. Valiokunta antaa
lakiehdotuksesta mietinncin,
jossa laajoja perusteluja valtte-
en esiteteen valiokunnan kanta
ehdotukseen ja sen eri kohtiin.
Mietinncissii valiokunta esittaii
lakiehdotuksen hyviiksymistii
muuttamattomana tai valio-
kunnan tekemin muutoksin
taikka sen hylkiiiimistii. Jos va-
liokunta on pyytanyt toisen va-
liokunnan lausunnon, se seuraa
mietinnrin liitteenii.
Kun valiokunnan mietintci on
valmistunut, se jaetaan kansan-
edustajille ja pannaan pdydllle,
ts. tiiysistunto piidttiiA, missii
mydhemmiissii istunnossa asia
otetaan esille. Kahden tai
useamman kansanedustajan
vaatiessa asia pannaan ptiydiille
vielii toistamiseen.

Ensimmiiinen
klsittely
Priydiille panon jiilkeen alkaa
eduskunnassa lakiehdotuksen
ensimmiiinen ktisittely. Tassa
kiisittelyssii ei asiassa tehdti
piiiitciksiii, vaan kdydiiiin ylei-
nen keskustelu. Keskustelun j iil-
keen asia liihetetiiiin suureen
valiokuntaan.

Suuren valiokunnan mietinto
sisiiltiiS valiokunnan mahdolli-
set ehdotukset muutoksiksi nii-
hin ehdotuksiin, joita sosiaali-
valiokunta on mietinn6ssiidn
esittanyt. Mietint6 jaetaan kan-
sanedustajille tiiysistunnossa ja
se voidaan viihintii5n kahden
edustajan vaatimuksesta panna
kerran p6ydiille.
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Toinen kiisittely
Suuren valiokunnan mietinncin
pohjalta suoritetaan tiiysistun-
nossa toinen kiisittelv. Tiissii kii-
sittelyssii lakiehdotus kiiydiiiin
yksityiskohtaisesti lapi ja teh-
diiiin pliiitdkset kustakin eri
kohdasta. Niiihin kohtiin kuu-
luvat numeroitujen saiinn<isten
lisiiksi my6s lain voimaantulo-
siiiinnds, sen nimike ja joh-
tolause. Jos suuren valiokun-
nan ehdotukset hyviiksytiiiin
sellaisinaan, julistetaan toinen
kiisittely teman jalkeen peatty-
neeksi.

Jos tdysistunto tekee muutok-
sia suuren valiokunnan ehdo-
tukseen, lihetetiiiin lakiehdotus
eduskunnan nyt hyveksymaisse
muodossa takaisin suureen va-
Iiokuntaan. Suuri valiokunta
esittee mietinnrissiiiin kantansa
eduskunnan esittiimiin muu-
toksiin. Jos suuri valiokunta
vielii taissa vaiheessa esittiie
muutoksia, pii?ittiiii tiysistunto
muutosten hyvtiksymisestii
taikka pysymisestii jo tekemiis-
siiiin piiiitdksessf, j atketussa toi-
sessa kiisittelyssii. Tiimiin jiil-
keen toinen kiisittely julistetaan
piiiittyneeksi.

Asian toisen ktisittelyn kestaes-
sii eduskunta voi vaatia vielii
uuden lausunnon siltii erikois-
valiokunnalta, joka on valmis-
tellut asian, tai joltakin muulta
erikoisvaliokunnalta. Sama oi-
keus on suurella valiokunnalla.

Kolmas kiisittely
Lakiehdotuksen kolmas ktisil-
tely pidetailn aikaisintaan kol-
man[ena piiiviinii toisen kiisitte-
lyn piiiittymisestii. Kolmannes-
sa kiisittelyssii lakiehdotus voi-
daan joko hylata tai hyviiksyii
muuttamattomana. Muutoksia
ei lakiin eniiii voida tehdii.

Valtiopiiiviijiirjestyksen pee-
siiiint6 on lain hyviiksyminen
yksinkertaisella enemmist6llii
annetuista iiiinistii (ns. tavalli-
nen laki). Perustuslain muutok-
set tai poikkeukset on kuitenkin
hyviiksyttlvii perust uslainsiiii-
tiimisjiirjestyksessii eli hyviiksy-
minen tapahtuu 2/3 enemmis-
t6llii vasta vaalien jiilkeisillii
valtiopiiivillii. Edellytyksenii
on, ettd laki on tullut yksinker-
taisella enemmisttillii hyviiksy-
tyksi lepiiiimiiiin yli vaalien. Tli-
mii lykktiivii menettely on kor-
vattavissa sila, ette laki juliste-
taan ensin 5/ 6 enemmist6llii an-
netuista ii5nistii kiirelliseksi ja
sen jiilkeen hyviiksytiiiin lopulli-
sesti samoilla valtiopiiivillii 2/ 3
enemmist0llii.
Hallitusmuodon mukaan lain
johtolauseesta on ilmettiivii, on-
ko laki siiiidetty perustuslain-
siiiittimisjiirjestyksessii. Vakiin-
tuneena kiiytiintdnii on, etta
johtolause sisiillytetiiiin lakiin jo
ehdotusvaiheesta alkaen. Kun
lain sisiiltd ly<idiiiin lukkoon
toisessa kiisittelyssii, tiihiin si-
siiltiitin katsotaan kuuluvan
mycis lain johtolauseen. Kun
kolmannessa kiisittelyssii ei
niiin paAtettya sanamuotoa
eniiii voida muuttaa, tekee
eduskunta lain siiiitiimisjtirjes-
tystii koskevan ratkaisun tosi-
asiassa jo toisessa kiisittelyssii.
Tyrieliikelakien muutosten koh-
dalla on joskus keskusteltu sii-
t6, vaatiiko esitetty lainmuutos
perustuslainsaatemisj erj estys-
tii. Tytieliikelakien muutokset
on kuitenkin tiihiin asti voitu
hyviiksyii tavallisessa lainsiiiitii-
misjiirjestyksessii.

Kun lakiehdotus on eduskun-
nan osalta lopullisesti hyviiksyt-
ty, se toimitetaan eduskunnan
kirjelmiissii hallitukselle lasa-
vallan presidentin vahvistusla
varten.

Eduskuntaklsittelyn
jiilkeen
Tdmiin jiilkeen on presidentin
e sit tely, jossapresidentti vahvis-
taa lain ja mii5riiii sen voimaan-
tuloajankohdan. Laki on vah-
vistettava, ennen kuin se sisiil-
tdnsii mukaan astuu voimaan.
Voimaan tulev at lait i ul k ais t aan
presidentin ja varmentavan mi-
nisterin allekirjoittamina siiii'
ddskokoelmassa. Siiiidtisko-
koelman julkaisemisesta huo-
lehtii Valtion painatuskeskus.
Presidentin esittelysta lain jul-
kaisemiseen kuluu noin viikko.
Kun laki on julkaistu siiiidtjsko-
koelmassa, Eliiketurvakeskuk-
sen lakiosasto tiedottaa tyOelii-
kelaitoksille yleiskirjeellii uu-
desta laistaja kopio lakitekstis-
ta [iteteen mukaan.

Lopuksi
Tiitii kirjoitettaessa on vireillii
eriilta ty6ntekijSin eliikelain
muutoksia. Perhetliikelainsiili-
diinn<in uudistaminen on val-
misteltavana sosiaali- ja ter-
veysministeritjssii. Eduskunnan
ktisiteltevana on muutos, joka
koskee sairausvakuutuslain en-
sisijaisuusajan noudattamista
my6s ennen SOVE-uudistuk-
sen voimaantuloa my0nnetYn
os atytikyvyttdmyyseliikkeen
muuttuessa tiiydeksi tydkyq/t-
tdmyyseliikkeeksi (HE 27 I 89).

RIITTA
KORPILUOMA,vT

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston

lakimies
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YKSI LOIIISEN UARHAISELAKKEEN
mytinttipeetdksen saai issa
tnrtyvdisifi,
kriitikoita
F eparoura
I TI !IIIIIT

Eliiketurvakeskuksen tilastore-
kisteristii poimittiin mydnteisen
yve-ennakkopiiiit6ksen joulu-
kuussa 1988 saaneet wosina
1929-1934 syntyneet henkilOt.
Aineisto rajattiin koskemaan
ainoastaan palkansaajia, joten
mukaan otettiin TEL:n ja
LEL:n mukaan ennakkopdii-
tdksen saaneet.

'Tytisarka on ollut pitkfl ja raskas. Siirryn tyiiellmiistl
pois, jiiiin varhaisellkkeelle 1.4.1989."
Tillii tavalla tilitti Ellketurvakeskuksen kyselyyn vastan-
nut 59-vuotias kirvesmiesr) tuntojaan. Eliiketurvakeskus
selvitti runsaan 200 yksiltiilisen varhaisellkkeen mytintei-
sen e!4akkop[iittiksen saaneen palkansaajan klsityksiii
yksiltillisest[ varhaiseliikkeestii. Valtaosa vastaajista oli
kirvesmiehen kanssa samoilla linjoilla: terveys ja voimat
eivdt enilI salli tytintekoa.
Kuitenkin joukossa oli mytis ihmisiii, jotka viel[ muutama
kuukausi ennakkoplHtiiksen saamisen jiilkeen epiirtiivlt
lopullista eliikepiiiittist[. Vajaat 80 prosenttia vastaajista
ilmoitti selkelsti, ettii he eiviit jatkaisi tytintekoa missAiln
tapauksessa. Loput sen sijaan epiirtiivflt tai ilmoittivat
voivansa jatkaa jonkin aikaa, jos tytitehtiivissii tapahtuisi
muutoksia. Nykykiiytiinniin mukaan eliike jiiii -yleensil

heid[n ainoaksi vaihtoehdokseen.

r) Suoria lainauksia kliytettiiessii on
vastaajan ammattinimike ja ike
muutettu siten, ettii tunnistaminen
on mahdotonta.

Poiminnan tuloksena saatiin
2.33 ihmisen otos, jolle liihetet-
trn suppea runsaan kymmenen
kysymyksen lomake. Lopulli-
nen vastausprosentti kohosi pe-
riiti 93,6 prosenttiin (218). Kor-
keaa vastausprosenttia selittiie
varmasti se, etta vastaajat olivat
yhdessli ellim6n suurimmista
murrosvaiheista: he olivat siir-
tymiissii tyrielam,iste elekkeelle.
Vastaajilla oli kaiken lisiiksi
mahdollisuus itse tehdli halua-
mansa ratkaisu. Kohderyhmiin
eldmiintilanne oli vksinkertai-
sesti sellainen, ette Eleketurva-
keskuksesta tullut posti luettiin
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tarkkaan lapi - ja tiiss[ tapauk-
sessa siihen myris vastattiin.
Vastaajista oli 55 prosenttia
miehi6. Oman arvionsa mu-
kaan vastaajista 26 prosenttia
luokitteli tydnsii piiiiasiassa
ruumilliseksi ja 17 prosenttia
henkiseksi. Loput katsoivat, et-
tii heidSn ty6ss66n oli molem-
pia puolia.

Yksilrillisen varhaiselSkkeen
yhtenii arviointikriteerinii on
ty6uran pituus. Ennakkopli?i-
tdksen saaneet olivat olleet tY6-
eliimiissii pitkiiiin. Joka toinen
mies oli tydskennellyt yli 40
vuotta. Naisten palkkatyOnteko
oli keskimiiiirin kestiinyt jonkin
verran lyhyemmiin ajan kuin
miesten, mutta heistiikin kaksi
kolmasosaa oli tytiskennellyt
viihintiiiin 30 vuotta.

Yksil<illiselle varhaiseliikkeelle
siirrytiitin yleensii suoraan ty6-
elemiistii, sillii eltike edeUyttea
tulevan ajan oikeuden saamis-
ta. Kyselyn mukaan 73 prosent-
tia vastaajista oli tOissii eHketta
hakiessaan. Jokaviides oli tiissa
vaiheessa sairaslomalla. Loput
kahdeksan prosenttia vastaajis-
ta olivat tytittiiminii.

Terveys ei salli tytintekoa
My0nteinen ennakkoPlilit6s si-
to6 eliikelaitosta kuusi kuu-
kautta, jonka aikana hakij a! on
teh6ve Deetds eliikkeestii. Kiiy-
tiinndssi harkinta-aika on Yli
seitsemiin kuukautta, sillii kuu-
den kuukauden miiiiriiaika al-
kaa vasm peettiksen tultua lain-
voimaiseksi.
Liihes kaikki vastaajat olivat
kvselvhetkellii io eliikkeell?i tai
uinuUn tehndt el2ikepiiiit6k-
sen. Kaksi kolmasosaa heistii
miiiiritteli eliikkeelle siirtymisen
tiirkeimmiiksi syytekijiiksi ter-
veydentilan heikkenemisen.

Yli 80 prosenttia vastaajista
mainitsi puolestaan terveyteen
liittyviit syyt yhtenii asiaan vai-
kuttavana tekijiinii. Runsaat 40
prosenttia oli myOs sita mielti,
ett6 voimat eiviit eniiii riitii
ty6ntekoon. MyOs ty6eliimiin
muuttuminen ja halu nauttia
vapaa-ajasta mainittiin syyteki-
jtiinii.
57-vuotiaan varastonhoitajan
hieman kiirjistettY loPPukom-
mentti puhuu puolestaan:

'Tydolosuhteet ovat sita luok-
kaa, ettii pahentavat koko ajan
sairauksiani. Katson nyt omaa
parastani ja tahdon jiiiida eliik-
keelle ennemmin kuin saan
kuolonkohtauksen tyOPaikal-
la."

Harkinta-aika
pitemm[ksi?
Kyselyssii tiedusteltiin mYOs
ui.tuiii., mielipidettii nyli.yi-
sestd kuuden kuukauden har-
kinta-ajasta. Kysymys kuului:
'Jos ennakkopiiiitOksen voi-
massaoloaika (harkinta-aika)
jatkuisi nykyistii pitemPiiiin,
olisitteko valmis jatkamaan
tyritekoa pitemmiin ajan kuin
nyt?

Yli 90 prosenttia vastaajista ei
jatkaisi tai ei olisijatkanut tytin-
lekoa pitempdiin tdssii taPauk-
sessa. Tulos on varsin Ymmiir-
rettdv6, sillii olihan valtaosa
vastaajista jo tehnyt eliikepiiii-
t6ksen. Tiissii mielessa se, ette
vajaat seitsemiin prosenttia vas-
taajista ilmoitti valmiutensa j at-
kaa tycintekoa jonkin aikaa, on
mielenkiintoinen tulos.

Tyti voisi kiinnostaa, jos...
Harkinta-ajan j atkamisen lisiik-
si kyselyssii selvitettiin mYds
vastaajien kiinnostusta tyOnte-

on jatkamiseen, jos nykyisen
tydn suhteen tehtaisiin jotain.
Vaihtoehdoiksi tarjottiin ty6-
tehtaYien muuttamista, tyoajan
lvhentiimistii ia kuntoutusta.
(ysymykseen 6i liitetty milliiiin
tavalla eliikkeen miiiiriid tai
palkkaa.
Vajaat 80 prosenttia vastaajista
ei jatkaisi missd:in tapauksessa
tydntekoa. Noin kahdeksan
prosenttia ei osannut miiiritellii
kantaa kysymykseen. LoPut

sen sijaan olisivat valmiit jatka- 
,

maan tyrintekoa jonkin aikaa. I

Tyytyvliset,
kriitikot ja eplrtiijiit 

r

Yksildllisen varhaiseliikkeen '

kynnyksellii olevista ihmisistii
voidaan ldytdA kolme tyyppita-
pausta, nimittiiin tyytyvaiset, I

kriitikot ja epiirdijiit. Kyseessii 
Iovat nimenomaan tyyppita-

paukset, joissain ihmistss6 vot
olla sekaisin kaikkia piirteitii. 

I

I

I I

>

a

,

_E__*

/k,ff\
, t, .?';l

ar- I
ar- Ia-a
a'- I
i-I
r-lr-Ia-la-la-la-tl=lt-tEI.-IrEll!lIII

lt--!Et-

l8

-I
t

f"l

\
o

--ra
-l



Tyytyviiiset ovat selviisti yleisin
tyyppi. Eliikkeelle siirtyminen
on heille itsestiiiin selvii, helpot-
tava asia. Myrinteinen ennak-
kopiiiit<is tuntuu joskus jopa
ylliittiineen heidiit, sill6 avovas-
tauksissa kiitettiin luolassanai-
sesti lainlaatijoita ja eliikelai-
toksia. Eliike on tyytyvtiisille
aina houkuttelevampi vaihto-
ehto kuin raskas ja ep6varma
tyti. Varovaisen arvion mukaan
kolme neljiistd vastaajasta voi-
daan luokitella tyytyvtiiseksi.
Lainaus 5S-vuotiaan myynti-
miehen vastauksesta edustaa
osuvasti tyytyviiistii ihmistii:
"On erittiiin hyvii vaihtoehto
minun tapauksessani. Eliike on
aivan riittavii. En olisi pysynyt
nykytahdissa eniiii kauan mu-
kana."
Kriitikot ovat sen sijaan jo ase-
tetta ep?ivarmempia kuin tyyty-
viilset. Heitii harmittaa eliik-
keen mtidrd ja verotus. Usein
heidan mielestiiiin pittiisi myds
'Voida jatkaa jotain kevyttii
puuhaa omien kykt'en mukaan
ilman jyrkkie ansiorajoja".
Kriitikot arvostelevat mytis en-
nakkopiiiitdksen "pitkii5 odo-
tusaikaa ja paperisotaa". Kai-
kesta huolimatta kriitikot jiiii-
viit eliikkeelle.
Mahdollinen mutka eliikkeen
kiisittelyssA (valitus tms.) on
kriitikoiden kohdalla jo ratken-
nut. Sen sijaan eplrtiijillii asia
on usein vielii keskenerllinen.
Esimerkiksi kansaneliikepiiiitds
on voinut olla kielteinen tai
tytieliikkeen lopullinen miiiirii
on viel2i avoin.

Epilrtiijiiii leimaa eplivarmuu-
dentunne ja huoli toimeentulos-
ta. Hiinen voi olla myiis vaikea
luopua vastuullisesta ty0tehta-
viistiiiin. Ep6varmuus johtunee
osittain siite, ette suurin osa

yksiltilliselle varhaiseldkkeelle
siirtyvista on lopettamassa pit-
kdii ja tasaista ty6uraa. Heillii ei
ole ollut samanlaista sopeutu-
misaikaa eliikkeelle siirtymi-
seen kuin perinteisellii tydky-
vyttdmyyseliikelZiisell6.

Hyviinii esimerkkinii epilr6ijiis-
tii voidaan esittee 57-vuotiaan
sihteerin tilitys:
'YVE on hyve! Liitikiiri suosit-
teli sita, mutta sittenkin pitiiisi
olla enemmiin harkinta-aikaa.
Minua huolestuttaa nyt velat,
niin ettii vatsahaava oireilee
taas. Ainoastaan liihin esimie-
heni tietiiii piiiittiksestiini. Tirlen
kaptemeen koko minulle anne-
tun harkinta-aj an raha-asioitte-
ni vuoksi."

Mahtuuko tytin
ja eliikkeen vIliin
vaihtoehtoja?
Tilastot kertovat, ettii yli 90
prosenttia TEL:n mukaan
mycinteisen yvernnakkopiiii-
tdksen saaneista on siirtynyt
vuoden sisdlli piiiitdksest[ yksi-
lOlliselle varhaiseliikkeelle. Kun
otetaan huomioon myds muut
eliikelajit, on kiiytiinndllisesti
katsoen j okainen vuoden kulut-
tua ennakkopiiiitdksest6 jolla-
kin eliikkeellii.
Kuitenkin kyselyn tulokset
osoittavat, etta tydnteon lopet-
taminen ei ole kaikille helppo
asia. Syyt tiihdn ovat hyvin eri-
laisia. Joku voi olla sitoutunut
tyrihOnsti niin tiiviisti, ettii to-
taalinen tyOn lopettaminen tun-
tuu vaikealta. Joku toinen taason huolissaan toimeentulos-
taan. Kolmannen mielestii olisi
joskus mukava vaihtelun vuok-
si puuhailla jotain ja tavata ty6-
tovereita.
EnnakkopSdtiiksen harkinta-
ajan pidentiiminen nykyisestii

kuudesta kuukaudesta ei ongel-
maa ratkaise. Kuitenkin se saat-
taisi helpottaa yksittiiisen ihmi-
sen sopeutumista eliikkeelle
siirtymiseen. Edellti esitetyistd
tyypeistii epiiroijiit ja kriitikot
voisivat joskus tarvita nykyistii
pitemp6ii harkinta-aikaa.
T?illii hetkellii ei tytinteko ja
yksil6llisellti varhaiseliikkeellii
olo ole samanaikaisesti mah-
dollista. Eliikkeen saaminen
edellyttaa tytiteon lopettamista.
Alkanut el6ke puolestaan lak-
kaa, jos eliikkeensaajan ansio-
tulot ylittavat 879 markkaa
kuukaudessa (v. 1989).
On itsestii.iin selviid, ettii yve-
ennakkopiiiitdksen saaneiden
tytipanos ei voi olla jatkossa-
kaan kovin suuri. Kaikilla on
takanaan pitke ja usein raskas
tyciura. Samoin yksildllisen var-
haiseliikkeen ehtojenkin mu-
kaan heidiin "tydkykynsii on jo
pysyviisti siinl miiiirin alentu-
nut, ettii kohtuudella ei voida
edellyttiiii ansiotydn jatkamis-
ta".

Osa ihmisistii kuitenkin haluaisi
tydskennellii ilman eliikkeen ja
toimeentulon vaarantumista.
Eliikepolitiikan kannalta te-
miin salliminen on vaikeaa, sillii
se sotkisi nykyistl tyOkyvyttO-
myyden kaisitette. Yksitteisen
ihmisen tilannetta kuitenkin
jiykan kiiytiinncin lieventdmi-
nen helpottaisi.
Viime aikoina on korostettu jo-
kaisen ikiiiintyneen tydntekijiin
tycipanoksen ttirkeyttii. Edessii
olevan ty6voimapulan on niihty
kohottavan varttuneen viies-
tOnosan merkitystii entisestiiiin.
Jos ndin todella kiiy, muuttaa se
tyOmarkkinoita suuntaan, j ossa
ikiiiintyneille tytintekijdille teh-
diiiin yksiltillisiii riiiitiiliratkai-
suja tyrieliimdssii ennen yksilril-
listii eliikeratkaisua.

KIMMO
NORRMEN,zTK
Ehketurvakeskuksen
suunnitteluosaston
tiedouaja+utkija
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Suomen poliittiset puolueet
ovat perinteellisesti ryhmit-
tyneet eliikepoliittisiin leirei-
hin maaseudun ja kaupun-
kien eroa ilmentiiviilH taval-
la. Ellkepolitiikkaa on hal-
linnut teollistumisen logiik-
ka. Tulevaisuudessa ongel-
mat saattavat nlyttiiii hyvin
toisenlaisilta, ja eliikepoliitti-
set rintamalinjatkin voivat
asettua muualle kuin puo-
lueiden viilille.

I'oliriikka
ja sosiaalipolitiikka
Viime vuosina useat tutkijat
ovat keskittyneet tarkastele-
maan Suomen eliiketurvaj iirjes-
telmdn kehitystii poliittisena
prosessina. Puhtaasta jarjestel-
miin kuvauksesta ja sen sosiaa-
Iipoliittisesta perustelemisesta
on siirrytty kehityskaaren ana-
lyysiin. N[mii tutkimukset hah-
mottavat osaltaan kuvaa hyvin-
vointivaltion kasvusta ja ni-
menomaan sen poliittisesta di-
menslosta.

Sosiaalipolitiikan ja politiikan
rinnakkainasettelu tulee ym-
miirrettiiviiksi, kun ajatellaan
"politiikka" -sanan kahta mer-
kitystii, joita englanninkielessii
edustavat sanat "politics" ja
"policy".
Sosiaalipolitiikka liittyy tavan-
omaisessa kielenkiiyt<issii "poli-
cy'Lsanan piiriin. Silliihiin tar-
koitetaan yleisesti ottaen niitd
yhteiskunnan toimenpiteita,
joilla pyritiiiin turvaamaan kan-
salaisten taloudellinen toimeen-
tulo ja parantamaan heidtn hy-
vinvointiaan ja viihtyvt yttaan.

Nykyaikaisessa hyvinvointival-
tiossa julkisen vallan interven-
tio esimerkiksi tulonjakoon on
niin itsest66n selviii, ettii sen
oikeutusta ei juuri milliiiin ta-
holla aseteta kyseenalaiseksi.
Tiissii mielessd voidaan sanoa,
etti sosiaalipolitiikan arvopiiii-
miiiiristii vallitsee laaj a konsen-
sus (Nieminen 1984, s. 16).

Tiistii huolimatta sosiaalipoli-
tiikkakin on politiikkaa siinl
hieman raadollisessa merkityk-
sessii, johon englannin kielen
sana "politics" viittaa. Siinii on
silloin kysymys piiiimiiiirien
asettamisesta ja yhteiskunnalli-
sesta vallankayt6sta niiden saa-
vuttamiseksi (vrt. Nieminen
1984, ss. 4243).

Yritiin seuraavassa kuvata Suo-
men kokonaiseliiketurvan kehi-
tystii poliittisesta niikdkulmasta
sellaisena, millaiseksi se viimei-
aikaisen tutkimuksen perusteel-
la on hahmotettavissa (erit.
Kangas 1988, Louhelainen
1988, Niemelii 1988 b, Salminen
1987).

Sosiaalipolitiikan teoreettisissa
tarkasteluissa tiimii aspekti on
itse asiassa ollut keskeisesti esil-
lii jo parikymmentii ruotta. Tie-
teellinen keskustelu on paljolti
liikkunut "hyvinvaltiozkiisit-
teen ympiirillii. 1970-luvulla
keskeisenii ongelmana oli hy-
vinvointivaltion kasvun selitte-
minen. l980Juvun alussa alet-
tiin puhua hyvinvointivaltion
kriisistii. Kuitenkin sekii hyvin-
vointivaltioteoriat ettd hyvin-
vointivaltion kriisiii koskevat
teoriat palautuvat samoihin
suhteellisen yksinkertaisiin po-
liittisiin peruskiisitteisiin, joilla
on perusteltu miiiiriitynlaista
sosiaalista reformismia kapita-
listisissa maissa (Suikkanen
1988, Walton 1984, ss.
l l0-r r2).

Edelleen samanlaisista poliitti-
sista optioista on ollut viime
kiidessii kysymys silloin, kun
meillii on keskusteltu eliikepoli-
tiikan arvoista. Esimerkiksi kun
kysytiiiin, pitiiisikd sosiaalitur-
van perustua ihmisten tarpee-
seen vai heidiin aktiiviaikaisiin
ansioihinsa, niin ongelmana on
perimmiiltZian tasa-arvokiisite
ja se, miten eri yhteiskuntaryh-
mdt sen haluavat mii[ritellti
(NiemelZi-Ruotsalainen 1983, s.
es)

Suomen elilketurva-
jlrjestelmiln
poliittinen historia
Suomen eliiketurvajiirjestel-
miin kehitys kuvastaa aika hy-
vin sosiaalipolitiikan poliittista
aspektia.

Sosiaalipolitiikan arvoperuste-
luja esitetiiiin yleensii kaksi: uni-
versalistinen ja humaani perus-
telu. Universalistisessa peruste-
lussa on liihtrikohtana yhteis-
kunnan hyvinvointi. Sosiaali-
politiikan tarkoituksena on sen
mukaan listitii yhteistin kiin-
teytte [event6miill[ luokkavas-
takohtia ja poistamalla poliittis-
ten ristiriitojen aineksla. Hu-
maani perustelu liihtee ihmisar-
von ehdottomuudesta. Sen mu-
kaan sosiaalipoliittinen toimin-
ta perustuu eettisiin velvoittei-
siin. Ajatuksena on sosiaalipoli-
tiikan merkitys yhteiskuntaa
inhimillistiivtinti tekij iinii (esim.
Niemelii-Ruotsalainen 1983,
ss.42-46).
Suomen tiirkeimmiit poliittiset
puolueet olivat ensimmiiisissl
ohjelmissaan kaikki varsin sosi-
aalipoliittisesti suuntautuneita.
Mycis porvaripuolueet, vanha
Suomalainen puolue ja Maa-
laisliitto, vaativat yleisen van-
huus- j a ty6kyvyttcimyysvakuu-

tuksen toteuttamista. Sosialide-
mokraattien Forssan ohjelma
vuodelta 1903 oli puolestaan jo
selvii hyvinvointivaltion ske-
naario (Kangas 1986, ss. 4l-44).
Ymmiirrettiiviisti porvaripuo-
lueiden kannanotoissa korostui
sosiaalipolitiikan universalisti-
nen perustelu, sosialidemokraa-
teilla taas humaani perustelu
yhdistyneenii marxilaiseen nii-
kemykseen yhteiskunnallisen
muutoksen tarpeesta.

Tete taustaa vasten on kuiten-
kin hiukan outoa, ettii yleisen
sosiaalivakuutuksen aikaansaa-
minen kesti Suomessa huomat-
tavan kauan. Erilaiset komiteat
ehtiviit istua melkein viisikym-
mentii luotta, ennen kuin en-
simmdinen kansanelikelaki
saatiin aikaan vuonna 1937.

Viivytyksen syyt niiyttiiviit ol-
leen suureksi osaksi poliittisia.
Kansalaissota, oikeistoradika-
listinen liikehdintii ja vasem-
miston jakautuminen kahtia ei-
viit olleet omiaan edesautta-
maan sosiaalipoliittisia uudis-
tuksia.
Niiden lisiiksi asiaan vaikutti
yhteiskunnan rakenne. Suomi
oli ennen sotaa selviisti maata-
lousvaltainen maa, jossa van-
hukset hoidettiin piiiisiiiintcii-
sesti perheen piirissti. Sitiipaitsi
heidiin osuutensa viiestcistii oli
verraten pieni (Louhelainen
1988, s. 200).

Vuoden 1937 kansaneliikelaki
rakentui siidstiivakuutusperi-
aatteelle. Eliikkeet oli suhteutet-
tu vakuutettujen suorittamiin
maksuihin. Perinteellisen libe-
ralistisen ajattelutavan mukai-
sesti sen haluttiin edistliviin
kansalaisten vastuuntuntoa ja
seiistamishalukkuutta. Lailla
oli suuri periaatteellinen merki-
tys, mutta kiiytiinnrissii se ei
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twdwtenu iuuri kettiiin. Eliik-
(eet'otivai alunperinkin pienia,
eikii j iirjestelmiillii ollut keinoja
sopeutua sodanjiilkeiseen in-
flaatioon(Niemel6, H. 1988 aja
1988 b, ss. 56-58).
Kehitys kohti hyvinvointivaltio-
ta alkoi sodanjalkeen. Sodassa
mukana olleet korostavat mie-
lelliiiin asevelihengen merkitys-
tli sosiaaliturvan rakentamises-
sa. Subjektiivisena kokemukse-
na se on varmasti ollut hyvin
merkittdvii. Vertailevasta, kan-
sainviilisestd perspektiivistii
katsottuna tarkeampi tekijii on
kuitenkin ollut teollistumisas-
teen nousu,jota sotaja sotakor-
vaukset puolestaan edesauttoi-
vat, hyvinvointivaltio kun nyt
niiyttiii kerta kaikkiaan olevan
teollistuneen yhteiskunnan tuo-
te (esim. Louhelainen 1988, ss.
et-92).
Suomalaisen yhteiskunnan
suhteellinen agraarisuus niikyi
kuitenkin edelleen siinii, miten
kansaneliike uudistettiin vuon-
na 1956. Jiirjestelmii menetti
vakuutusluonteensa ja ansiope-
riaatteen tilalle omaksuttiin ta-
saeliikelinja.

Uudistuksen innokkaimpia
kannattaj ia olivat Maalaisliiton
kansanedustajat. Yleislakko
ohj asi tycimarkkinajiirjestdjen
ja sosialidemokraattien huomi-
on muualle, ja kansaneliikeuu-
distus meni eduskunnassa liipi
ylettevan helposti (Louhelai-
nen 1988, ss. 105-106).

Palkansaajat eivdt ole missiiiin
teollisuusmaassa tyltyneet ta-
saeliikelinjaan. Siellii, missii sii-
ta on pidetty kiinni, kuten esi-
merkiksi Tanskassa, sitii on tiiy-
dennetty vapaaehtoisilla tai
tycimarkkinapohjaisilla ansio-
eliikejtirjestelyillii. Meilltikin
aloitettiin tyoelakejerjestelmdn
valmistelu heti kansaneldkeuu-
distuksen jiilkeen.

Tycieliikelait siiiidettiin vuonna
l96l niin ikiiiin poikkeukselli-
sissa olosuhteissa. Vasemmisto-

aloitteli viimeisiii valtiopiii- on ollut sosiaaliturvaetuuksienviiiiin. Piiivinpolitiikan julki- matala taso. Keskustapuoluesuutta hallitsivat presidentin- on johdonmukaisesti puhunutvaalit, Honka-liitto ja nootti- universaalien minimisuorittei-kriisi (Louhelainen
124-t2s).

1988, ss. den puolesta. Kokoomus on

mycitii Suomen
voimakkaimmin esiintynyt va-
likoivien toimenpiteiden ja
standardietujen ajajana (Kan-
gas 1986, ss. 132-133).

siirryttiin

tydn- Suomen oloissa on erikoista se,

enemmistdinen eduskunta

ja ne
vasti siinii hallitsevassa ase-

siti ristiriitoja ja niistii seuraavra
ideologisia eroja.

Yleisesti ottaen poliittisen va-
semmiston suurin huolenaihe

ettii puolueet ovat ryhmittyneet
eltikepoliittisiksi leireiksi maa-

il- nasta oli pienviljelij<iitii. Politii-
tutkijat ovat puhuneetsa- kan

noen vastakkain ovat olleet
teollinen Suomi ja agraarinen
Suomi (esim. Niemelii, H.
1988 a).

Vuoden 1956 kansaneliikeuu-
distuksessa tasaeliikelinjaa ajoi-
vat Maalaisliitto ja SKDL.
Maalaisliiton / Keskustapuo-
lueen/ Suomen Keskustan linja
selittyy luontevasti sen piiiikan-
nattajakunnan, maanviljelijii-
vdestrin, erityispiirteillii. An-
sioihin suhteutetuilla etuuksilla
ei ole maanviljelijdille saman-
laista merkitysta kuin palkka-
ty6stii eliiville. Terveyspalvelu-
jen saatavuus ja kohtuulliset,
tasasuuruiset etuudet palvele-
vat parhaiten viljelijOiden ja hei-
diin tulottomien perheenjdsen-
tensd intressejii.

SKDL:n suhtautuminen asiaan
on komplisoidumpi, ja eltikkei-
den mitoituskysymyksessii sen
linja onkin ollut horjuva. Sosi-
alistisissa maissa eliikkeet ovat
voimakkaasti ansiosidonnaisia. meettisen tasa-arvon toteutta-

massa.

Vuodesta lg68liihtien on voitu
kiivttdd suorastaan termie "kor-
poiatismi', jolla on historiansa
takia hiukan huono maine. NY-
kyisin sillii kuitenkin tarkoite-
taan vain sitii, ettii huomattavis-
ta sosiaalipoliittisista uudistuk-
sista sovitaan tydmarkkinajer-
jestdjen ja hallituksen kesken,
jonka jiilkeen eduskunta vah-
vistaa ne lailla (Helander 1981,
ss. 74-75).

Sosiaalipolitiikan
toimijoiden vaikuttimista
Eliikekysymys on pitkiiiin ollut
Suomessa hyvin politisoitunut.
Nykyisin intohimot tuntuvat
rauhoittuneen, kun kokonais-
eliikejiirjestelmii on stabilisoitu-
nut tyrieliikepainotteiseksi ja
kaikki vtiestciryhmiit on liitetty
ansioeliikej iirjestelmiin piiriin.
Joskus on saattanut niiyttii5 sil-
te, etta eliikkeitti koskevassa
kiistelyssii on ollut kysymys
vain kansaneliike- ja tydelake-
jiirjestelmiin vallanjaosta ja sii-
tii, kuka hallitsee elikerahasto-
ja. Todellisuudessa eliikepoliit-
tiset leirit heijastavat aika syvdl-
lisesti yhteiskuntaluokkien viili-

seudun ja kaupunkien eroa
mentiiviillii tavalla. Toisin

Tasasuuruiset etuudet vetoavat
sen sijaan tydviienliikkeen pe-
rinteelliseen egalitarismiin. Tiir-
keii tekijl on varmasti ollut
mycis se, etta viele SO-luvulla
huomattava osa, l6hes viiden-
nes, SKDL:n kannattajakun-

SKDL:n kannatuksen kahdes-
ta painopistealueesta, eteliin te-
ollisuuskommunismista ja poh-
joisen korpikommunismista
(Kangas 1986, 134-135, Salmi-
nen 1987, ss. 38 ja 82-83).
Palkansaajia edustavien puo-
lueiden, erityisesti sosialide-
mokraattien, voimakas reaktio
kansaneliikeuudistukseen joh-
rui siitii, ettii ne pitiviit sitii
radikaalina tulonsiirtona pal-
kansaajilta maatalousviiest6lle.
Sita se epiiilemiittii olikin, mut-
ta jiilkeenpiiin ajatellen voidaan
kyllii jonkin verran ihmetellti
sosialidemokraattien solidaari-
suuden puutetta. Pienviljelijii-
valtaisessa Suomessa tuki maa-
laisille oli varmaankin sosiaali-
poliittisesti perusteltu (vrt. Kan-
gas 1988, ss. l8-19).
Tasaeliikelinja on kuitenkin
muista syistii ty6ntekijdille on-
gelmallinen. Sitii on perusteltu
tasa-arvoniikrikohdilla. Arit-

minen vaatisi kuitenkin site, et-
td tarveperiaate omaksuttaisiin
kautta linjan distribuution poh-
jaksi markkinavoimien sijaan.
Muutoin tasaeliike merkitsisi
vain minimituloa. Sen saajat
olisivat ehkii tasa-arvoisia mut-
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ta kdyhiii muutoin hyvinvoivas-
sa yhteiskunnassa.

Kaiken lisiiksi on voitu todeta,
ettd tasaelake toimii pitkiila
ttihttiimellii kontrafinaalisesti.
Muodollinen, lakisiidteinen ta-
sa-aryo muuttuu tosiasialliseksi
eriarvoisuudeksi siksi, ettri par-
haiten jiirjesteytyneet ja voi-
makkaimmat palkansaajaryh-
miit pyrkiviit kompensoimaan
ansionmenetyksensii ammatti-
kuntakohtaisilla. tyciehtosopi-
muksiin perustuvilla lisiieliike-
jiirjestelmillti.
Nlimii niikcikohdat ovat niin
meillii kuin muuallakin kii2intii-
neet sosialidemokraattisen ty6-
viienliikkeen sekii poliittisen et-
td ammatillisen siiven ansioelii-
kejiirjestelmiin kannattajiksi
(Myles 1984, ss. 4347).
Suomen tyrielikelakien siiiitii-
misen yhteydessii puolueiden
kannanottoihin vaikutti myds
ty6elakejarjestelmiille suunni-
teltu organisaatio. Jirjestelmii-
hiin toimii yksityisten eltikelai-
tosten hoitamana, ja tycinanta-
jat saavat el5kerahastot kalt-
tdcinsd takaisinlainauksen
muodossa.

Tydeliikejiirjestelmiin omape-
rdinen. organisaatiosuunnitel-
ma sal muun muassa aikaan

sen, ette eliikekysymys ei Suo-
messa polarisoitunut tycinteki-
jdiden ja ty<inantajien viiliseksi
ristiriidaksi, niinkuin Ruotsissa
tapahtui.
Ruotsissa sosialidemokraatit
nimenomaan kannattivat val-
tiollista kokonaiseliikej iirjestel-
miili, mutta siellii he olivat mycis
yksin kantaneet hallitusvastuu-
ta jo vuosikymmeniS. Suomes-
sa sosialidemokraatit tunsivat
ilmeistii epeiluuloa valtiota ja
Kansaneliikelaitosta kohtaan
Keskustapuolueen poliittisen
valta-aseman takia. Epiiluulo ei
my<iskiiiin ollut aivan perustee-
tonta, koska Maalaisliitto/ Kes-
kustapuolue oli todella kaytta-
nyt valta-asemaansa kansanelii-
keuudistuksen yhteydess5.

Kokoomus oli jo 20-luvulla pe-
riiiintynyt vanhan Suomalaisen
puolueen sosiaalisista ndke-
myksistii ja liihestynyt muiden
Ldnsi-Euroopan konservatiivis-
ten puolueiden linjaa. Se suh-
tautui varauksellisesti lakisdii-
teiseen eliikejiirjestelmiiiin ja
toivoi tyrinantajien kantaa
mydtiiillen eliikekysymyksen
ratkaisua vapaaehtoisten jiirjes-
telyjen pohjalta. Tydeliikejiir-
jestelmii oli kuitenkin lakisiiii-
teisyydestddn huolimatta varsin
liihellti sitA, minka Kokoomus
olisi halunnut aikaansaada va-
paaehtoisella pohjalla: yksityi-
set eliikelaitokset, rahastot elin-
keinoeldmdn keytettevisse ja
ansioihin suhteutetut eliikkeet
ilman kattoa mycis ylemmille
toimihenkil6ille. Niiin ollen Ko-
koomuksen ei ollut vaikea si-
j oittua samaan eliikepoliittiseen
leiriin sosialidemokraattien
kanssa.
Tycieliikelakien sliiitiimisvai-
heessa ja my<ihemminkin juuri
organisaatiokysymys on ilmei-
sesti puolestaan ollut syynii
SKDL:n nuivaan suhtautumi-
seen tyoeliikejiirjestelmiiii koh-

taan. Kommunistien on jo ideo-
logisista syista o[ut vaikea hy-
viiksyii pakollisen eliikevakuu-
tuksen antamista yksityisten
yritysten hoidettavaksi ( Kangas
1988, ss. 22-24,Salminen 1987,
ss. 96-99).

Viimeaikainen
sosiaalipoliittinen
keskustelu
Totesin edellii, ettii eliikejiirjes-
telmien viilinen kiistely on viime
vuosina laantunut. Siitii huoli-
matta eliikepolitiikka on ollut
mukana viimeaikaisessa kes-
kustelussa sosiaalipolitiikan
suunnasta. Tiitii keskustelua ei
ole niinkdiin kiiyty poliittisella
areenalla, vaan sosiaalipolitii-
kan tutkijoiden ja toteuttajien
viilillii.
Tiissti yhteydessii lienee turha
kiiydii liipi hyvinvointivaltion
kriisistii esitettyja puheenvuo-
roja. Kriisikeskustelua on kiiyty
kolmella tasolla. On puhuttu
hyvinvointivaltion rahoituskrii-
sistii, tehokkuuskriisisti ja legi-
timiteettikriisistti (Karisto-Ta-
kala 1985, s.l2).
Meidiin nAkdkulmamme kan-
nalta mielenkiintoisin on legiti-
miteettikriisi, koska siinii on ky-
symys juuri hyvinvointivaltion
oikeudenmukaisuudesta erilai-
sine tulonsiirtoineen ja sosiaali-
turvaetuuksineen.
Keskustelu hyvinvointivaltion
legitimiteetistd ei ole Suomessa
oikein ottanut tulta joidenkin
akateemisten piirien ulkopuo-
lella. Nopean teollistumisen ja
elintason nousun aikana hyvin-
voinnin jakoon liittyvlit kysy-
mykset ovat nliyttineet liihinnii
teknisiltl toimeenpano-ongel-
milta. Poliittisten puolueiden
sosiaalipoliittiset ohjelmat ovat
ldhestyneet toisiaan siinii miiii-
rin, ettii 80-luvun Kokoomus

muistuttaa enemmdn SDP:tti
kuin 5OJuvun Kokoomusta
(Kangas 1986, ss. 93-94).
Konsensuksesta huolimatta hy-
vinvointivaltio on yhteiskun-
nallisena tavoitteena mycis ideo-
logia. Hyvinvointikysymykset
eiviit ole pelkiistii,iin sovellettua
taloustiedettii tai sovellettua so-
siologiaa. Hyvinvoinnin perus-
ongelmien selvittiiminen edel-
llttaa jonkilaista normatiivista
yhteiskuntateoriaa (Plant et al.
1980, erit. ss. 2-18).
Eliikepolitiikassa on eniten kes-
kusteltu ansiosidonnaisen sosi-
aaliturvan oikeutuksesta. An-
saintaperiaatteen liipimurto ja
yleistyminen sosiaaliturvassa
liittyy yhteiskunnan palkkatyd-
Iiiistymiseen. Tydmarkkinoi-
den tasapaino-ongelmat ja teol-
lisuusmaiden verraten suuret
tydttcimyysluvut ovat saaneet
monet tutkijat epiiilemiiiin
palkkaty<iyhteiskunnan tule-
vaisuutta. On ymmiirrettiivAi,
ettii jos pitkeaikaistytittrimyys
huomattavasti lisiiiintyy ja jos
tyrimarkkinat selviisti j akautu-
vat vakaaseen ja epdvakaaseen
sektoriin, niin ansaintaperiaate
ei eniiii yksin riitii sosiaaliturvan
perustaksi (esim. Niemel6, P.
r 988).

Vaikka keskustelu on tiillii ker-
taa liihtenyt liikkeelle tutkijapii-
reistii, sen taustalla on sama
eliikepoliittinen ristiriita, joka
aikaisemmin on vallinnut Kes-
kustapuolueen ja sosialidemo-
kraattien viilillii. Kysymys on
siitii, mikii olisi oikeudenmu-
kaisin tapa jtirjestiiii sen viiest6-
ryhmiin sosiaaliturva, joka ei
saa piiiiasiallista toimeentulo-
aan palkkatycistii.

Ongelman ratkaisua on haettu
erliiinlaisesta yleistetyst[ tasa-
eliikkeestd, josta on keltetty
kansalaispalkan tai kansalais-
tulon nimitystii. On esitetty mo-
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Eliiketurvakeskuksen
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nia erilaisia kansalaispalkka-
malleja, jotka vaihtelevat tiu-
kasti tarveharkintaisista avus-
tuksista kaikille maksettavaan,
tasasuuruiseen perustuloon.

Kansalaispalkan puolesta ja sitd
vastaan voidaan esittaa yhta
hyviii argumentteja, joista va-
kavat tutkijat ovat yhtii vaka-
vasti eri mieltii. Puhtaasti so-
siaalipoliittisesti ajatellen kan-
salaispalkan perusheikkous on
sama, mikii edellii todettiin ta-
saeldkkeen heikkoudeksi. Sen
avul-la voidaan asettaa vain
pohjataso, jolla hyvin harvat
olisivat valmiita vapaaehtoisesti
eliimiiiin. Kun erilaisuus on liih-
tcikohtana, niin yhtalainen koh-
telu merkitsee eriarvoisuuden
sailftamiste, jopa sen syventii-
mistii (esim. Vanamo 1986).

Toinen ongelma, joka luulta-
vasti tulevaisuudessa kiirjistyy,
on kysymys sukupolvien viili-
sestd oikeudenmukaisuudesta.
Siitii on harvoin keskusteltu ko-
vin tiismiillisin kiisittein, mutta
se on taustalla silloin, kun pu-
hutaan aktiivi- ja passiiviviies-
tcin viilisestd ristiriidasta. Kysy-
mys on siitii, onko meillii oi-
keutta siiiitiiii seuraavaa suku-
polvea sitovasti laki, joka vel-
voittaa sen maksamaan meille
elakette (Barry 1985, Flamant
1988, ss.98 103).

Sosiaaliturvan rakennusvai-
heessa sukupolvien viilinen ris-
tiriita ei tietenkaen olut neky-
viisti esillti. Ongelmana oli se,
ettii kansalaisilla ei ollut riittti-
viiii eliiketurvaa, mikii mm. jtitti
vanhukset ty6ikaisten lastensa
vastuulle. Ristiriidan asemesta
yleistii eldketurvaa voitiin pe-
rustellusti pitaii sukupolvien
yhteisena etuna.

Eliniiin piteneminen, ikiiraken-
teen muutos ja tosiasiallisen elii-
keiiin aleneminen ovat kiiintii-
miissd asetelman toisin Piiin.
Ihmiset ovat hyvinkin tietoisia
eliikeliiisten aiheuttamasta rasi-
tuksesta. ja lehdissii on jo alka-
nut niikyd kirjoituksia eliike-
liiisten kohtuuttoman korkeas-
ta elintasosta.
Jakojiirjestelm6, jossa eliikkeet

rahoitetaan suoraan veron-
luontoisilla maksuilla, toteuttaa
sukupolvien viilistii tuionsiir-
toa. Rahastoiva jiirjestelmii
merkitsee periaatteessa yhden
sukupolven tulojen tasaamista
koko eldmrinkaaren ajalle. Ero
niiyttliii selviiltS. mutta tosi-
asiassa se ei sitii ole, sillii tiiysin
rah as t o iv aa e liikej 6rj estelm iiti ei
ole olemassakaan. Sitiipaitsi
puhtaasti rahastoiva jtirjestel-
miikiiin ei viltti tulonsiirtovai-
kutusta, jos eltikeliiisten mzitirei
kasvaa kovin suureksi (Flamant
1988, ss. 100-l0l).
Palkkatydyhteiskunnan oletet-
tu kriisi ja sukupolvien viilisen
oikeudenmukaisuuden ongel-
ma ovat hyviii esimerkkeji elii-
keturvaan yhii sisiiltlvistii risti-
riidoista. Nyt saattaa ntiyttiiti
silta, ettei niihin ole ideaalista
ratkaisua olemassakaan. Ne
ovat toisin sanoen poliittisia ky-
symyksiei, joissa eri yhteiskun-
taryhmien intressit ja arvostuk-
set tdrmiiiiviit toisiinsa. Ongel-
mien laatu merkitsee vain sitii,
etta elekepoliittiset rintamalin-jat saattavat tulevaisuudessa
kulkea muualla kuin periaat-
teellisten poliittisten puolueiden
viilillii.
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Sosiaali- ja terveysministeritin vastiklln julkaisemien toi-
mentulotutkimusten mukaan eliikeliiistalouksien toimeen-
tulotaso on noussut kuluvalla vuosikymmenelll keskimiiii-
riiistii ripeiimplii vauhtia. Artikkelissa pohditaan vanhus-
vlesttin-n[ktikulmasta paranevien taloudellisten toimeen-
tuloedellytysten ja hyvinvoinnin villistii suhdetta.

Varsinkin vanhuudessa kysymys hyvinvoinnista on proble-
maattinen siitii syyst[, ettii vanhusvlestti tarvitsee erityis-
palveluia, joita aikaisemmissa elilmiinvaiheissa -ei yleensl
iarvita.- Vahhusvlesttin nopea kasvu, erityisesti'\anhojen
vanhusten" ml[rln voimakas lisiiiintyminen lii,hivuosi-
kymmeninii johtaa kysymiiln, turvaako hyvinvointivaltio
Suomi hyvinvoinnin mytis kaikkein iiikklimm[lle viiesttin-
osalle. Kysymykseen vastaaminen edellyttll vanhusten
elinehtojeh iarkastelua taloudellista toimeentuloa laaiem-
masta nlktikulmasta.

Eliikeliiisviiesttin tulotaso
on noussut keski-
miilrlistii nopeammin
Sosiaali- ja terveysministericin
laajassa sosiaalietuuksien koh-
dentumisprojektissa on tutkittu
tulojen ja toimeentulon muu-
toksia eri vZiestdrvhmillii. Tut-
kimusaineistoina'on kiiytetty
Tilastokeskuksen keriiimiii ko-
titaloustiedustelujen aineistoj a.
Tulokset osoittivat eliikkeen-
saajavdestcin taloudellisen ase-
man suhteessa muuhun vdes-
tddn kehittyneen suotuisasti.
Vuonna l98l yksiniiisten van-
huuseliikkeellii olleiden henki-
l6iden ktiytettiivissii olevat tulot
olivat 67 prosenttia tydssakay-
neiden yksiniiisten tuloista ja
!.uonna 1985 74 prosenttia
(Halla 1988). Elakkeensaajien
tulotaso on noussut keskimtiii-
riiistii ripeiimpdt vauhtia.
Vaikka eldkkeensaajatalouk-
sien tulotaso suhteessa keski-
mdiiriilseen tasoon on kohon-
nut, on se eri mittareilla mitat-
tuna yhii alempi kuin ei eliik-
keellii olevalla viiestrillii keski
miiiirin. Eliikeliiistalouksista
kaikkein vaikeimmassa ase-
massa olivat nuoret tydkyvytt6-
myyseltikeliiiset ja erityisesti ne,
jotka eiviit ole koskaan enniitt6-
neet olla tydssa ja toisaalta yli
80-vuotiaat pelkiillii kansan-
eliikkeellii eliiviit.
Kulutusyksikkciti kohti lasketut
tulot mahdollistavat eri kokois-
ten talouksien viilisen toimeen-
tulovertailun. Esimerkiksi
vuonna 1985 eliikkeensaajata-

louksien tulot kulutusyksikk<iii
kohti olivat noin 80 prosenttia
niiden talouksien tuloista, j oilla
ei ollut eliiketuloa lainkaan.
Pienistii tuloistaan huolimatta
eliikkeensaajataloudet kykeni-
viit siiiistiimiiiin muita kotita-
louksia enemm6n. Iiillii oli suu-
ri vaikutus siiiistiimiseen ja ku-
lutuskiiyttdytymiseen. Mita
vanhemmasta eliikeliiistalou-
desta oli kyse, sitli suuremman
osan se pienistii tuloistaan huo-
limatta stiiisti (Puhakka 1988).

Tutkimustulokset antavat
mydnteisen kuvan eliikeliiisten
toimeentuloedellytysten kehit-
tymisestii yleensi. ElSkkeensaa-
jataloudet samoin kuin varsi-
naiset vanhustaloudetkin ovat
kuitenkin hyvin heterogeeninen
ryhmii, jossa toimeentuloerot
ovat suuria.

Vlesttin ikllntyminen
ongelmana ensi
vuosituhannella
TydeliikelainseedentO turvaa
aktiiviaikaan verrattuna hyviin
aineellisen toimeentulon. Ensi
vuosituhannella vanhuuseliik-
keelle siirtyvillii on yleensii jo
tiiysimiiiiriiinen eliiketurva, mi-
kii tarkoittaa yksityisen palve-
Iuksessa olleilla 60 prosentin
eliiketasoa, kun ty6ssiioloa on
kertynyt 40 vuotta. Eliikkeiden
antama taloudellinen turva on
luonnollisesti terkea edellytys
ikddntymisen positiiviseen ko-
kemiseen. Vanhusten toimeen-
tuloa ei kuitenkaan voida yk-
sinomaan eliikkeiden avulla

turvata. Hyviikuntoisilla van-
huksilla on mahdollisuus kokea
vanhuus positiivisesti, mutta
miten key iiikktiimmiin ja huo-
nokuntoisimman vanhusvdes-
tO? Pystyvetkd huomispiiiviin
vanhat vanhukset paremmilla
eltikkeilliiiin saamaan sellaista
apua ja palveluja, joita he myti-
hiiisessii eliimiinvaiheessa tar-
vitsevat? Eldketurvan ja van-
husten palvelujen kehittiimisen
tulisi kulkea kiisi kiidessii.

Tulotason kohotessa fyysinen
kunto ja hyvii terveys todennii-
kdisesti korostuvat vanhusviies-
t6n hyvinvointia erottelevina
tekij dinii. Tutkimusten mukaan
iekkailla henkil6illii terveyden-
tila on keskeisin hyvinvointite-
kijii, kun taas nuorilla terveys ei
painotu yhtii voimakkaasti. So-
sioekonomiset tekijlit, kuten
koulutus, ammattiasema ja tu-
lot ovat nuorilla miiliriiviimpiii.
Viiestdn vanheneminen aiheut-
taa vdistiimiittd paineita el6ke-
j arjestehia ja terveydenhoidon
sekd vanhustenhuollon palve-
luita kohtaan. Vdest6ennustei-
den mukaan Suomen viiest6stii
65 vuotta tiiyttAneite on vuonna
2020 21,7 prosenttia ja 75 vuot-
ta teyttaneitd 8,5 prosenttia.
Eniten kasvaa juuri 'Vanhojen
vanhusten" osuus. Jo vuosisa-
dan vaihteeseen mennessd 75
vuotta tdyttiineiden lukumiiii-
riin arvioidaan kasvavan nykyi-
sestd noin 250 000 henkiltistii
350 000 henkilticin.

Suomen vanhusvdestdn osuu-
den on laskettu ylitteven ensi

vuosituhannella muiden Poh-
joismaiden ja useimpien teollis-
tuneiden maiden vastaavan
osuuden. Tutkimuksen mu-
kaan 65 wotta taytteneiden
osuus vriestostd ylittiili
OECD:n keskimiiiiriin vuonna
2020. Ongelmaksi OECD:n tut-
kimuksen mukaan tulevat juuri
'hyvin vanhat" eli 75 vuotta
Eyttaneet eliikkeensaajat. Hei-
diin pulmiinsa joutuvat sekii
eliikej iirjestelmet ette sairausva-
kuutusjiirjestelmiit paneutu-
maan entisti enemmiin (Eliik-
keistii ulkomailla 26.9. I 988).

VanhusvHesttin palvelujen
tarve kasvaa
Vanhustenhuollon painopiste
on tulevinakin wosina avo-
huollossa, jossa resurssien lisii-
tarve on huutava. Sosiaalihalli-
tuksen laskelmien mukaan van-
husten avohoitoon tarvitaan
uutta henkil6st<iii moninkertai-
nen mtiiirzi !,uoteen 2000 men-
nessd. Laitospaikkoihin ei
suunnitelmien mukaan satsata
lainkaan siitii huolimatta, etta
kaikkein iiikkiiimpien joukko
moninkertaistuu kahdessa vuo-
sikymmenessii. Huolenpitoa
tan'itsevien joukon on peliitty
kasvavan hallitsemattomasti
(Karisto, HS 10.8.88; Miinttiiri,
US 3.4.1989). Muun muassa
vanhuuden dementiaa sairasta-
via on arvioitu olevan vuositu-
hannen vaihteessa noin 50000
nykyistii enemmdn.

Vanhustenhuollon palveluihin
kohdistuvat paineet saattavat
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purkautua osaksi palvelujen
uudenlaisen organisoitumisen
kautta. Yksityisesti tuotettujen
palvelujen on ennustettu liihi-
wosina ja vuosikymmeninii li-
sdiintyv:in. Kaupallisille palve-
luille on niihty olevan kasvu-
alustaa muun muassa eliikeliiis-
veestOn keskuudessa (Anttonen
Sos.aik. 3/ 1988). Tlmiinsuun-
taiseen kehitykseen sisiiltyy
my6s uhkia. Huolenpitomaik-
kinoilla taloudellisesti hyvin
toimeentulevat parjeavat, mut-
ta miten k6y niiden, joiden ti-
lanne ei ole yhtii hyvii? Kaupal-
liset markkinat voivat ilman jul-
kisen vallan kontrollia osoittau-
tua voiton saalistamiseksi hei-
kon kustannuksella. Mahdolli-
seksi kehityssuunnaksi on niih-
ty myds virallisten ja epiivirallis-
ten tahojen yhteisty<i julkisten
palvelujen tuottajina (Koskiaho
1989).
Vanhusten miiIriin voimakas
kasm lisdd paineita myds per-
heiden tukeen. On vaikeata en-
nustaa tydmarkkinoiden kehi-
tystii ja erityisesti naisten ty6-
markkinallisen aseman muu-
toksia tulevaisuudessa. Jotta
kiinnostus kotona tehtyyn hoi-
rotyohon lisiiiintyisi, se 6Aettyt-
tiiisi perhepiirissi organisoidun
hoitotycin tunnustamista sa-
manarvoiseksi laitoksissa suori-
tetun tytin kanssa. Kysymys on
arvostusten muutosten ohella
kotona tehdyn hoitotydn sosi-
aaliturvan puutteiden korjaa-
misesta.
Perhehoitajatoimikunnan mie-
tinndssl esitetyt keskeiset sosi-

aaliturvaa koskevat ehdotukset
ovat yhii toteuttamatta. Mikali
perhehoitajien sosiaali- ja eliike-
turvakysymyksiS ei jiirjestetd,
kotona hoitoty<itii tekevien ja
hoitotydn vuoksi sosiaaliturvan
suhteen viiliinputoajien mii6r6n
on ennustettu tulevina vuosina
kasvavan (Piirainen 1988;HS
20.6. 1989). Ongelmat kasautu-
vat, kun tendenssi sosiaali- ja
terveydenhuollossa on laitos-
hoidon viihentiimisen suuntai
nen, samalla kun viiestdn
ikiiiintyminen kasvattaa pitkii-
aikaishoitoa tarvitsevien jouk-
koa.

Vanhusten elImIn-
laadusta vlhiin tietoa
Vanhustenhuollon aineelliset
resurssit ja niiden kehitys on
herettanyt jatkuvasti kiinnos-
tusta. Keskustelua on kiiyty vii-
hiin, jos lainkaan, laadullisista
kysymyksistii. Eliimisen mate-
riaaliset kehykset pyrittiiin eliik-
keiden ja riittiivien avohuollon
palvelujen avulla siiilyttiimtiiin
ennallaan. Ansioeliikkeiden ta-
voitteena on nimenomaan va-
kiintuneen kulutustason siiilyt-
tiiminen. Eltikkeelle jiiiimisen ei
tulevaisuudessa tarvitse merki-
tii aktiiviaikaisista kulutustot-
tumuksista ja eliimiintyylistli
luopumista.

On jokseenkin selviiii, ett6 tiimii
tavoite voi kohtuudella toteu-
tua suhteellisen hyviikuntoisten
vanhusten kohdalla. Entii miten
on sairaiden, toimintakyvyttd-
mien ja yksiniilsten vanhusten

laita, kun ei eniiii ole voimia ja
kykyje omatoimiseen ellimi-
seen? Voidaanko huolenpitoa
tarvitsevien vanhusten eliimisen
laadullisista puitteista heriittiiii
keskustelua, kun miiliriillisistii-
kin resursseista on vajausta?
Vanhustenhuollon kehittemi
sen painottuessa avohuoltoon
'lanhojen" vanhusten hoidon
p6[1,illi5et ja laadulliset ongel-
mat eivit vihene, vaan liihivuo-
sikymmeninii todenniikdisesti
kasautuvat.
Vanhusten taloudellisen toi-
meentulon parantuessa heriiii
kysymys my6s fyysisen elinym-
p[ristdn laadusta. Erityisesti
vanhusten kohdalla on kiinni-
tetty huomiota elinympiiristcin
turvallisuuteen. Anonyymin
kaupungin muodostuminen on
niihty uhkana vanhusviiestcille
(Koskiaho 1989). Yksin asumi-
nen yleistyy ja turvattomuuden
tunne selviytymiskyvyn heike-
tessii lisiidntyy. Tiihiin kehityk-
seen ovat vaikuttaneet perhe-
muodostuksen radikaalit muu-
tokset. Tyypillistii kehitykselle
on. ollut suurperheiden hii-
viiiminen, avioerojen ja lyhytai-
kaisen kumppanuuden yleisty-
minen, sisarusten puuttuminen
lapsilta ja sen mydtti sukulai-
suussuhteiden viiheneminen.
Kehitys heijastuu eliimisen puit-
teiden muutoksena mycihiiises-
sd elEmiinvaiheessa.
Perhe- ja yksil<ikeskeislys elii-
mdnmuotona on modernissa
yhteiskunnassa korostunut.
Yksityisyys, oman yksityisen
eliimiinpiirin olemassaolo ja

hallinta on nykypiiiviin ihmisil-
le itsestiiinselvyys. Pysyviisti
laitoshoidossa eliiville yksityi-
syys ei ole itsestdiinselvyys.
Oman eliimdnpiirin siiilymises-
tii edes viihiiisessii miiiirin ei
useinkaan laitoshoitoon siirty-
vien vanhusten kohdalla voida
puhua.
On ilmeistii, ettii laitoshoitoon
liittyy myds muita piirteita, jot-
ka saattavat viedd vanhukselta
ihmisarvon, itsekunnioituksen
ja sen mytitii eliimisen halun.
Kuinka monen vanhuksen koh-
dalla laitoshoito on merkinnyt
henkisen ja fyysisen terveyden-
tilan nopeata heikkenemistii?
Keskustelua laitoshoidon laa-
dullisista tavoitteista, laitoksis-
sa eliivien vanhusten ellimisen
ehdoista tuskin on kiiyty lain-
kaan.
Gerontologisissa tutkimuksissa
korostuu sosiaalisen kanssa-
klymisen ja tuen merkitys
ikiiiintyvien ihmisten hyvin-
voinnin y[apitamisessi. Ihmi-
sen mycihdisiin eliimiinvaihei-
siin liittyviind kysymys sosiaali-
sesta kanssakliymisestii on eri-
tyisen problemaattinen. Ihmis-
ten viilisen vuorovaikutuksen
esteet korostuvat vanhuudessa.
Liiheisten kuolemat, omat sai-
raudet. liikkumisen esteet supis-
tavat sosiaalista verkostoa ja
viihentiiviit kontakteja. Tutut
el{miinkuviot murenevat. Van-
husten viimeinen 'koti", laitos-
paikka vanhainkodissa tuskin
edesauttaa liiheisten kontaktien
ylliipitoa. Niiihin ongelmiin ei
juuri ole kiinnitetty huomiota.
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Tutkimuksilla tietoa
vanhenemisesta
ja sen yhteiskunnallisista
vaikutuksista
Sosiaal! ja terveydenhuollon
hallinnossa on viime aikoina
noussut esille vanhenemisen ja
vanhusviiestcin aseman analy-
soimisen tarve. Suomen Akate-
mian vanhenemisen tutkimuk-
sen jaosto selvitti tutkimuksen
nykytilan ja julkaisi esityksen
vanhenemisen tutkimuksen tut-
kimusohjelmaksi ja tutkij akou-
lutuksen kehittiimiseksi. Esi-
tyksess[ todetaan vanhenemi-
sen tutkimuksen olevan Suo-
messa viihiiisth ja siihen suun-
nattujen resurssien niukkoja
(Suomen Akatemian julkaisuj a
3l te8'7).

Aihepiirejii, joissa vanhenemi-
sen tutkimusta tulisi jaoston kii-
sityksen mukaan lisiitii, ovat
vanheneminen ja vanhuus yh-
teiskunnallisena, sosiaalisena ja
kulttuurisena ilmiOnii, vanhus-
politiikan sisiiltd ja kehittami-
nen, ikiiiintyvien toimintakyky
ja siihen vaikuttavat tekijiit sekii
ikiiiintyvien ihmisten tervey-
dentilan arviointimenetelmdt
sekii terveysongelmien ehkiiisy,
hoito ja kuntoutus.
Suomen Akatemia, sosiaali- ja
terveysministeri<i, liiiikintdhal-
litus ja sosiaalihallitus lekirjoit-
tivat viime kevtidnii vanhenemi-
sen tutkimuksen tutkimusohjel-
man, johon on budjetoitu rei-lut
neljii miljoonaa markkaa kol-
mivuotiseen selvitystydhcin.
H arvinaista tutkimusohjelmas-
sa on monitieteellisyys. Vanhe-
nemisen tutkimusohjelmaan si-
siiltyy sekii gerontologisen tut-
kimuksen eri osa-alueita etta
vanhenemrsen yksilG ja yhteisG
tasoisten vaikutusten yhteiskun-
tatieteellista tutkimusta. Tut-
kimuksen tarkoituksena on aut-
taa my0s ennakoimaan viiesttin
vanhenemisen aiheuttamia yh-
teiskunnallisa muutoksia (Yli-
opisto l2l 1989; US 13.6.1989).

Vanhusviiestdn taloudelliset toi-
meentuloedellytykset kehitty-
viit jatkossakin suotuisasti joh-
tuen juuri ansioeliikejiirjestel-
miin viihittiiisestii kypsymisesti
teyteen tasoon. Synkempiii tu-
levaisuudenkuvia liittyy van-
husvdestdn hyvinvoinnin tur-
vaamiseen riittevien avohuol-
lon ja laitoshoidon palveluiden
avulla. Paljon riippuu aktiivivii-
estrin, sekii nuorten ettii keski-
ikiiisten asenteista ja arvostuk-
sista. Hyvinvointivaltiossa ele-
tiian aktiiviveestOn ehdoilla, jo-
ten olisi aika tutkia myds van-
huuteen liittyvie arvostuksia.
Antti Eskola kirjassaan "Per-
soonallisuustyypistii eliimiinta-
paan" puhuu p.aljon siita, miten
me tematisoimme ihmisen,
minkdlaisesta niiktikulmasta
pyrimme liihestymiiiin ihmistii
ja hiinen ongelmiaan (Eskola
I985). On sanottu, ettii vanhus-
kuvamme osalta olisi haasteena
pystye tematisoimaan vanhuus
riittavan monipuolisesti fiksoi-
tumatta ihanteelliseen kuvaan
viihtyisiistii jouti,laisuudesta tai
synkkdiin pessimismiin demen-
tian yleistymisen hallitsematto-
muudesta. Ei ole yhdentekeviiii,
minkdlaisen vanhuskiisityksen
pohjalta kiiytiinntin ratkaisuja
eBitaen. Riittavan laajan ja mo-
nipuolisen niikrikulman valinta
on ydinkysymys tulevien haas-
teiden kohtaamisessa.
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II

ELAKEMENOENNUSTE

YUODETLE
1989

Katsauksessa ennustetaan
liihinnii yksityisen puolen
elilkemeno ja maksutulo
vuoden aikana sekii ellkkei-
den lukumiilr[ ja vastuuvel-
ka (rahasto) vuoden 1989
pllttyessii. Muista lakisiiii-
teisistii eliikejiirjestelmistii
on ennustettu vain ellke-
meno.
Ennustetta laadittaessh el[-
kekanta on ollut tiedossa jo
maaliskuulta. Sen sijaan
maksutulosta ja rahastosta
ei ole tietoja vuodelta 1989,
joten niitfl koskevat arviot
ovat ellkemenoarvioita epfi-
tarkempia. Eriiiltii osin mak-
sutulo ja rahasto on elilkelai-
tosten itsensl arvioima.
Taloudellinen kehitys (hin-
nat, palkat, tytillisyys, tuo-
tanto) on keviiiin 1989 Yii-
meisimpien arvioiden mu-
kainen.

Julkisella puolella jou.gtavat eliikeiiit toteutetaan melkein saman- yfsjtyisela puolella syntyneen eliikeoikeuden eli ns. vapaakirjan.
latstna kuin yksityiselliikin; kuitenkin osa-aikaeliikkeen- ja var- NaiAen lukumiiiirii oh kuitenkin vaikeasti arvioitavissi. Ty<iltci-
hennetun vanhuusel?ikkeen voi valtion ja.kuntien palveluksessa myyseliikkeiden miiiird laskee selvdsti, mikiijohtuu eliikeikirajan
saada jo S8-vuotiaana. Lainmuutokset tulivat voimaan 1.7.1989. norisusta ja parantuneesta ty6llisyystilunt..itu.

Tytieliikkeiden lukumIIrH
fug$e1 f fSf peattyessa on.TEL-, LEL-, YEL-, MyEL- ja
TaEl-eliikkeitii maksussa arviolta noin 885 000. perhe-eliikkeiiii
ndistii. on noin l6l 000 ja niite maksetaan noin 176 000 leskelle ja
lapselle.

Edellisiin sisiiltymiittcimiii rintamaveteraanien varhaiseliikkeitii
on noin 2 500. Niiiden mdririi veihenee noin I 900 kpl tiinii vuonna.

Taulukko l. TEL-, TEL-, YEL-, MYEL- ja ThEl-eliikkeiden
arvioitu lukumdflrii 31.12.1989 ja vuotuinenhuutos Zo

Eliikelakien muutoksia

Eliikkeiden indeksitarkistukset 1. 1.1989
TEl-indeksipisteluku vuodelle 1989 on 1387, joten ansio- ja
virkaeliikkeet nousivat 7 ,44 To.Kansaneliikeindekii on vastaavai-
ti 976 ja nousua sina 5,4 70.

Maksettavat tytiellkkeet
Vuonna 1989 tytelekkeinii maksetaan arviolta 1g,59 mrd.mk.
Tiiste maeraistii on 632 milj. mk rekisterdityjii lisiieliikkeitii.

Taulukko 2. Arvioitu eliikemeno vuonna 1989 eliikelajeittain ja
laitoksittain, milj.mk

TEL LEL YEL MYEL YHT
Perusellikkeet
vanhuuseliikkeet
tydkyv.eliikkeet
tyott.elakkeet
perhe-eliikkeet
osa-aikaeliikkeet

Yhteensii

s565
3930
I 545
1465

5
l2st0

720
850
225
330

2t20

900
425
40

245

t6l0

1095
370
60

190

t7 15

8285
5575
I 865
2225

5
17955

Lisiieliikkeet 620 l0 630
Yhteensfi l3 130 2120 1620 17 t5 I 8585

Eliikkeiden lukumiiiiriiiin saatlal vaikuttaa julkisen sektorin Taulukossa on.kiiytetty muodollista 5 miljoonan tarkkuutra, eik6joustavien eliikeikien voimaantulo, sillii ne 
-voivat laukaista lukuja ole pat<tot'tismlytetty.

LukumiiiirZi Muutos /6/v
Vanhuuseliikkeet
Tyrikyv.eliikkeet
Tyiitt.eliikkeet
Perhe-eliikkeet

454 000
2r0 000

60 000
l6l 000

4,4
3,8

-7,4
3,9

885 000

Taulukkoon sisiiltyy noin 50 TaELJaitoksen maksamaa eliikettii
sekd noin 200 osa-aikaelekette. Varhennettuna alkaneita van-
huuseliikkeitd tulee olemaan yli l0 000 ja ndistii n. kaksi kolmas-
osaa 60-64-vuotiaita. Yksilollisiii varhaiseldkkeitii on noin
27 000.
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I 988 1989

TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL

13,8
14,0
12,0
5,8

13,4

14,9
15,9
13,I
6,3

13,5

Taulukon 2. lukuihin sisiiltyviit varhennetut vanhuuseliikkeet
sekii yksildlliset varhaiseldkkeet. Mycis TaEL- eldkkeet ovat
mukana ja niiden miiiirii on noin 0,5 milj.mk.
Lisiiksi maksetaan rintamaveteraanien varhaiseliikkeitii
135 milj.mk.
Eliikemeno kasvaa nimellisesti 13,270 edellisestii vuodesta, mikii
merkitsee 6,3 prosentin reaalikasvua olettaen, ettii kuluttajahin-
nat nousevat 6,5 prosenttia.

Vakuutusmaksun taso, maksutulo ja vastuuvelka
Keskimiiiiriiinen vakuutusmaksun taso nousi edelleen ja se on nyt
korkeampi kuin kertaakaan aikaisemmin. Maksun komponen-
teista erityisesti tyok)ryyttom,rysosa on noussut eniten.

Taulukko 3.
Keskimiiiriiineir vakuutusmaksuprosentti, elfi'kelaeittain vuosina
1988-1989

Ikikkien lakisllteisten ellkkeiden mllre
yli 50 miljardia
Vuonna 1989 lakisiiiiteisinii eliikkeinii maksetaan arviolta
50,3 mrd.mk.

Taulukko 5. Vuonna 1989 maksettavat lakisiiiiteiset ellkkeet'
mrd.mk

Koko lakisiiiiteisen eliikemenon osuus markkinahintaisesta brut-
tokansantuotteesta on 10,5 Vo Ylorrrra 1989 eli uroteen 1988
verrattuna osuus ndyttiiisi pysyviin ennallaan.

Nimellisesti koko eliikemeno kasvaa 9,6 70, mikii merkitsee
2,9 |o:n reaalikasvua (kuluttajahinnoilla mitaten) eli markkoina
noin 1,4 mrd.mk.
Kansantalouden palkkasummasta kokonaiseldkemeno on
24,1 70. Palkkasummaan verrattuna eliikemenon osuus hieman
kasvaa.

REIIO LAATUNENTT
Eliiketurvakeskuksen
suunnit teluosast on

tutkija

Vuonna 1989 TEL-, LEL- ja TaEl-maksu alle 24-vuotiailta on
9,8 70. Tiiysi eli alentamaton YEL- ja MYEL-maksu on 14,9 7o
tyOtulosta.

Taulukko 4. Arvioitu vakuutusmaksutulo elikelaitoksittain
vuonna 1989, milj.mk.

Perusturva
TEL
LEL
1'EL

MYEL
TaEL

Lisiiturva

17830
2000
1435
380

60
365

Yhteensl 22070
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Vakuutusmaksutulon maere ytttaa ensi kerran 20 miljardin rajan
ja se on noin 18,5 /6 korkeampi kuin edellisenii vuonna.
Vakuutusmaksun taso nousi noin 8 prosenttia ja ansiotaso
samoin 8 prosenttia ja lisiiksi ty6llisyystilanne on selviisti edellis-
vuotista parempi.

Tycieliikelaitosten rahasto eli vastuuvelka 31.12.1989 on oleva
arviolta 96,7 mrd.mk. Lukuun sisiiltyry lisiiturvan mukainen
rahasto. TEl-laitosten osuus miiiiriistd on 86,4 mrd.mk. Rahasto
korkoutuu vuosittain laskuperuste- ja takaisinlainauskoron ver-
ran, mikd tdnd vuonna on ollut 9 prosenttia 30.6. saakka ja 9,5
prosenttia 1.7. alkaen.

Yksitvisen sektorin tvtielakkeet
(meriinieseltikkeet mukaanlukien)

Julkisen sektorin tydeliikkeet

Sotilasvamma-, liikennevakuutus-, tapaturma-
vakuutus-, rintamaveteraanien varhaiseliike-,
sukupolvenvaihdoseliike- ja
luopumiselSkelain mukaisia eliikkeitii

Kansaneliikkeet

18,8

t2,5

3,2

15,8

Yhteensi 50,3



ELAKKEITA
IO LAHES
900 000

!I

Kymmenen vuotta sitten yksi-
tyisen sektorin elSkkeiden luku-
maara ytitti puolen miljoonan
rajan. Eliikelajejakin oli silloin
viihemmiin. Vanhuuseliikkeitii
oli tuolloinkin liihes puolet,
mutta tyokyvyttomyyseliikkei-
den osuus oli selviisti nykyistd

Vuoden l9SS lopussa
voimassa 877 000 eliikettii
Vuoden 1988 lopussa oli siis
voimassa 877 000 TEL-, LEL-,
YEL-, MYEL tai TaEl-laitok-
sen mydntemaa elaketta. Nais-
tii puolet oli vanhuuselekkeite
ja vajaa neljiinnes ty6kyvytt<i-
myyseliikkeitii. Runsaat seitse-
man prosenttia oli tyottiimyys-
eliikkeita. kaksi prosenttia su-
kupolvenvaihdoseliikkeitii ja
vain puoli prosenttia rintama-
veteraanien varhaiseliikkeitii.
Osa-aikaeliikkeita o[ vuoden
lopussa voimassa alle 200. Kai-
kista yksityisen sektorin ellk-
keistii vajaa viidennes oli perhe-
elakkeitii.

ty<ieliikejirjestelmd oli ollut
voimassa vasta runsaat kuusi
wotta, oli eliikkeiden mdlirii
alle kymmenesosa nykyisestii
eli 76 800. Vanhuus- ja tytiky-
vyttcimyyselZikkeite oli silloin
liihes yhtii paljon, tydkyvyttd-
myyseliikkeitii jopa hieman
enemmdn. Perhe-eliikkeilii oli
maksettu tuolloin vasta kaksi
vuottaja niiden osuus oli vajaa
yhdeksiin prosenttia. Muita elli-
kelajeja ei ollut. Ks. taulukko I
ja kuva l.
Joustava el?ikeikiijirjestely oli
vuoden vaihteessa ollut voimas-
sa yksityisellii sektorilla kolme
vuotta. Tuolloin niiitii el?ikkeitii
oli maksussa ltihes 30 000, joista

1962 5J 51 65 66 67 68 69'tO 71 72 73 7r 15 76 77 78 79 80 8l 82 83 81 85 86 87 88

Yksityisellfl sektorilla maksussa olevien ellkkeiden mIHr[
llhestyy 900 000:aa. Ellkkeiden kokonaismilflrii kasvaa
vuosittain runsaalla 30 000 ellkkeell[. Vuonna 1986 eli
joustavien elilkelajien voimaantulovuonna kasvua oli yli
50 000. Eliikkeitii alkoi viime vuonna l[hes 90 000, joista
25 000 oli vanhuuselilkkeeksi muuttuneita tyiikyvyttti-
myys-, tytitttimyys-, osa-aika-, sukupolvenvaihdos- tai rin-
tamaveteraanien varhaiselflkkeitii. Varsinaisesti uusia ellk-
keitii tuli siis maksuun noin 65 000. Viime vuonna piiiittyi
runsaat 55 000 elflkettI, joista tuo edellii mainittu 25 000
eliikettii alkoi siffen vilitttimiisti vanhuuseliikkeenil. Totaa-
lisesti eliikkeitii piiiittyi siten noin 30 000. Tiedot ilmenevlt
Tytiel[kejiirjestelmln tilastollisen vuosikirjan osasta I vuo-
delta 19E8, joka ilmestyi kesiikuussa. Sit[ saa Elilketurva-
keskuksen tilasto-osastolta.

KUVA I Eliikkeiden lukumiiiiriit vuosien 1962-1988 lopussa

1 000 elukstto

500

400

Perhe-el0kkeet

Yeferooniel6kkeet
Sukuoolven-
voihdoseldkkeet
TyOkyvyttdmyys-
el0kkeet

Tydtt0myys-
eldkkeet

Vonhuusel0kkeet
(sisdlld0 oso-'oikoel0kkeet)

8 800 oli varhennettuja van- 1.7.1962 von- i.1.r967 1.7.r97r r.1.r974 1.7.1982 1.1.t986 vorh.vo-nt-uus^- io

[uut"ratt"iui, ioloo ilsiltirii Um,n"lli:' Perho-6rok€l8H'- il[TJ]:iJ'; I'llf.T,ii"J "''1ll:ittiT]""1';l"oi"i*.

Taulukko l. Vuosien 1968, 1978 ja 1988 lopussa voimassa olleiden eliikkeiden lukumiiiiriit

1968 1978 1988

Elakelaji lkm %o lkm 7o lkm Vo

YKSITYISEN SEKTORIN

suurempi eli runsas kolmannes.
Ty6ttdmyys- ja sukupolven-
vaihdoseliikkeita oli molempia
vain muutama tuhat eli vajaa
prosentti kokonaismiidrdst[.
Perhe-eliikkeiden osuus on hi-l-
jalleen kasvanut, l0 vuodessa
16 prosentista l8 prosenttiin.

Vanhuusel.
TyottOmyysel.
Ty<ikyvytttimyysel
Osa-aikael
Veteraaniel.
Sukupolven-
vaihdosel.

Yhteensd

34 100 44,4

35 900 46,7

242695
4 50t

178 324

47,7
0,9

35,0

Jos ajassa menniidn vielii toiset Perhe-eliike 6 800

76 800

8,9

r00,0

3 549
80 029

509 098

0,7
15,7

100,0

434690
&7&

202 132
174

4403

l5 841
I 54 908

876912

49,6
7,4

23,0
0,0
0,5

1,8
17,7

100,0l0 vuotta taakseplin woteen
1968, jolloin yksityisen sektorin
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KUVA 2 Vuosina 1962-1988 alkaneiden elilkkeiden lukumiiiriit
I 000 el0keit0

1962 65 64 65 66 67 68 69 7071727374757677 78 79 E0 Er E2 83 84 85 86 87 88

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

l0

Perhe-el0kkeet
Vetero oniel0 kkeet
Sukuoolven-
voihdosel0kkeet
Ty0kyvyttOmyys-
el0kkeet

Ty0tt0myys-
eldkkeel

Vonhuusel0kkeet

- ns.[otk oel0 kkeet

-uuteno olkoneet
(sis.oso-oikoel.)

nykyistii vdhemmiin, norn
69 000. Eliikelajeittain tarkas-
teltuna tilanne oli tuolloin hy-
vin samankaltainen kuin nyt-
kin, vanhuuseliikkeitii oli koko
miiiiriistl l5hes puolet ja ty6ky-
Yyttomyyselekkeiti kolmannes.
Ty0tt6myys- ja sukupolven-
vaihdosellikkeiden osuus oli
hiukan tiimiinhetkistii pienempi
ja perhe-eliikkeiden taas hiukan
suurempr.

Kun ajassa menniidn jdlleen vie-
lii l0 vuotta taaksepiiin, voi-
daan todeta, ettii vuonna 1968
elakkeitii alkoi noin kolmannes
nykyisestii eli 30 900. Tycikyvyt-
trimyyseliikkeita o[ silloin yli
puolet ja vanhuuseldkkeitii kol-
mannes. Loput eli l3 prosenttia
kaikista silloin alkaneista eliik-
keistii oli perhe-eliikkeita. Ks.
taulukko 2jakuva2.
Joustavan eliikeikiijiirjestelyn
mukaisia eliikkeitii alkoi vuon-
na 1988 hiukan vdhemmiin
kuin edellisinii vuosina eli 8 500.
Ntiistii 2 200 oli varhennettuja
vanhuusel[kkeite, 6200 yksi-
ldllisiii varhaiselakkeitii ja 70
osa-aikaeliikkeitii. Vuonna
1987 alkoi yhteensd 9900 ja
vuonna 1986 II 700 temenjar-
jestelyn mukaista elaketta.

1.7.1962 von- 1.1.1967 1.7.1971 1.1.1974
huus- io ty0ky- p€rhe-6l0ko ty0ttOm.- sukupolven-
vyttOmyysel0ke ol0ke voihdosel0ke

1 .7. I 982
rintomovet.
vorh.el0ke

1.1.1986 vorh.vonhuus- io
yksil0llinen vorhqissl0ke

1.1.1987 oso-oikoel0ke

Taulukko 2. Vuosina 1968, l97t ja 1988 alkaneiden elikkeiden lukumilflriit

T

Ilr ril II I I I

1968 1978 I 988

Eliikelaji lkm 7o Ikm lkm %o%o

Vanhuusel.
- uutena alkaneet
Tydttcimyrysel.
Tydkyvyttrimyysel.
Osa-aikael.
Veteraaniel.
Sukupolvenvaihdo-
sel.
Perhe-eliike
Yhteensii

l0 600
9 000

34,3
29,1

16200

38872
13422
5 8l I

27 958
7t

359

31,8
0,1
0,4

4 100

30 900

13,3

100,0

31,109
t] 042
2982

22449

| 231
l0 610

68 981

1,8
15,4

100,0

3 039
n 898

88 008

44,2
15,3
6,6

3,5
13,5

100,0

52,4

46,0
24,7
4,3

32,5

siii varhaiseliikkeitii ja osa-aika-
eliikkeitli tuo jo edellii mainittu
vajaa 200. Varhennetut van-
huuseldkkeet sisiiltyvat taman
kirjoituksen luvuissa, kuten ti-
lastoissa yleensiikin, vanhuus-
eliikkeisiin ja yksiltilliset var-
haiseliikkeet tydk)rvyttomyys-
eltikkeisiin.

Vuoden 1988 aikana
alkoi 88 000 eliikettii

kettii, niiistii vajaa puolet oli
vanhuuseliikkeitii, kun alkanei-
siin vanhuuseliikkeisiin laske-
taan mukaan myds ns. jatko-
elflkkeet eli vanhuuseliikkeiksi
muuttuneet tytikyvyttdmyys-,
ty0ttOmyys-, osa-aika-, suku-
polvenvaihdos- ja rintamavete-
raanien varhaiseliikkeet. Alka-
neista eliikkeistii kolmannes oli
tyokyvyttomyyseliikkeitii, alle
seitsemiin prosenttia tydttti-
myyseliikkeitii ja runsas kolme

raanien varhaiseliikkeita akoi
viime vuonna eniii vain 360 ja
osa-aikaeliikkeitii 70. Perhe-
eliikkeiden osuus kaikkien al-
kaneiden eliikkeiden mEiiriistii
oli noin l4 prosenttia.
Vuonna 1986 eli varhennetun
vanhuuseliikkeen ja yksilOllisen
varhaiseliikkeen voimaantulo-
vuonna uusien eliikkeiden miiii-
rzi oli korkeimmillaan: tuolloin
alkaneita el?ikkeitii oli yli
100000. l0 vuotta sitten eli

Vanhuuselilkkeet
Vuoden 1988 lopussa oli siis
voimassa kaikkiaan 434700
vanhuuseldketti, joista 8 800 (2
/6) oli varhennettuja vanhuus-
eliikkeitii. VanhuuselSkkeiden
mii5rii kasvaa vuosittain melko
tasaisesti noin viiden prosentin
vuosivauhdilla. Vanhuuseliik-
keensaajista S7 Toja varhenne-
tun vanhuuseliikkeen saajista
67 7o oli naisia.

Vuoden 1988 aikana alkaneesta
38 900 vanhuuseliikkeestii 2 200
(6 7d oli varhennettuja van-
huuseliikkeitii, 600 tapauksessa
(2 7d elekkeen alkamista oli
lykiitty yli vanhuuseliikeiiin ja
l06C0 (27 7d oli elakeiiissii al-
kaneita elakkeitii. Yhii useam-
min vanhuuselekettA edeltae jo-
kin muu eliike. Viime vuonna
alkaneista vanhuuseliikkeistii
25 500 eltikeua (66 7o) edelsi
joko tydkpyttdmyys-, tydttt -

Vuoden 1988 aikana alkoi prosenttia sukupolvenvaihdos- vuonna 1978 yksityisen sekto- hWr-, osa-aika-, sukupolven-
88 000 yksityisen sektorin elii- eliikkeitd. Uusia rintamavete- rin eliikkeitii alkoi jonkin verran vaihdos- tai rintamaveteraanien

32



varhaiseleke. Vuonna 1980 niii-
den ns. jatkoeliikkeiden osuus
oli vieli vajaa puolet.
Vuoden 1988 aikana peettyneet
18300 vanhuuseliikettii olivat
olleet maksussa runsaat l0
vuotta. Niiden eltikkeiden, joita
aikanaan edelsi jokin muu eld-
ke, keskimiidreiinen vanhuus-
eliikkeen kesto eliikkeen paatty-
essei oli 8,2 vuotta, mutta koko-
naiskesto, jossa on mukana
myris edeltiivii eliikeaika oli
14,3 vuotta. Suoraan vanhuus-
eliikkeenii alkaneet eldkkeet oli-
vat peattyess[iin olleet voimas-
sa keskimdiirin 12,8 vuotta,
ndistd ne, joissa eliikkeen alka-
mista oli lykitty yli eliikeiiin,
keskimiiiirin pereti 15,2 vuotta.

Tytitttimyyselikkeet
Tydttcimyyseliikkeen ikirajan
asteittainen palauttaminen 55
vuodesta 60 vuoteen on aiheut-
tanut sen, ettii nuorimmat vuo-
den 1988 lopussa tydttdmyys-
elakette saavat olivat 57-vuoti-
aita. Liihinnii teista syyste tydt-
tdmyyseliikkeiden lukumiiiirii
on nyt kiiiintynyt laskuun. Vuo-
den 1988 piiiittyessii oli voimas-
sa 64 800 tyiittomyyseliikettii,
noin I 500 elaketta viihemmiin
kuin edellisen vuoden lopussa.
Tydttdmyyseliikkeensaajista 54
prosenttia oli naisia.

Tydttomyyseliikkeitii alkoi
vuoden 1988 aikana vain 5 800,
runsas puolet edellisend vuonna
alkaneiden miiiiriistii.
Vuoden 1988 aikana piiiittyi
7 300 tytitt<imyyseliikettii oltu-
aan voimassa keskimiiiirin 4,8
wotta. Eliike piiiittyi 87 prosen-
tissa tapauksista vanhuuseliik-
keelle siirtymiseen.

Tytikyvytttimyysellkkeet
Vuoden 1988 aikana tydkyvyt-
trimyyseliikkeiden miiiirii kas-
voi ensimmiiisen kerran
200 000:n yli. Tiiysiii tyrikyvyt-
tiimyyseliikkeita o[ l7l 000 (85
/6), osatyrikyvytdmyyseliikkei-
te l0 500 (57o) ja yksikillisiii
varhaiseliikkefte 20 700 (10 7d.
Ty ri kyvytt <i myyseliik kee n s aa-
jista 57 prosenttia oli miehiii.
Vuosi vuodelta yhii useammas-

liseksi syyksi kirjattu jokin tuki-
tai Iiikuntaelinten sairaus, viime
woden lopussa yli 73 000 eliik-
keessd (36 7o). Naisilla tuki- ja
liikuntaelinten sairaus on pdii-
asiallisena ty<ikyryttiimyyden
syynl periiti 43 prosentissa
eliikkeistii. Verenkiertoelinten
sairaus oli vielii vuonna 1976
yleisin tydkyvyttdmyyden ai-
heuttaja ja runsaan kymmenen
vuoden ajan se oli toiseksi ylei-
sin. Sen osuus on kuitenkin
vuosittain pienentynyt, ja viime
woden lopussa mielentervey-
den hiiirididen perusteella
mycinnettyjli elekkeita oli jo
muutama sata enemmdn kuin
verenkiertoelinten sairauksien
perusteella mycinnettyjii. Mo-
lempia eliikkeitii oli viime vuo-
den lopussa voimassa runsaat
39 000. Miehillti tosin veren-
kiertoelinten sairaudet ovat yhii
edelleen mielenterveyden hiii-
ridite yleisempi ty0ky'vyttt -
myyden syy.
Vuoden 1988 aikana alkoi
28 000 uutta tydky\,yrtdmyys-
ellikette, mikii on noin 2 000
ellkettii viihemmiin kuin edelli-
seni vuonna. Tiiysiii tyiikyvyt-
tdmyyseliikkeita alkoi 20ffio
(74 Vo), osatyOkyvytt6myys-
elZikkeita 1200 (4 /6) ja yksildl-
lisiti varhaiseliikkeitii 6200
(22Vd.
Vuoden 1988 aikana alkaneista
tyiikyqtttimyyseliikkeistii oli
yli 40 prosentissa kirjattu tyri-
kyvyttdmyyden piidasialliseksi
syyksi tuki- tai liikuntaelinten
sairaus, 18 prosentissa veren-
kiertoelinten sairaus ja 16 pro-
sentissa mielenterveyden hiiiri6.
Vuosi vuodelta yhii enemmdn
eliikkeitii myOnnetiiiin mielen-
terveyden hiiirididen perusteella.
Vuoden 1988 aikana peattyi
2 I 700 ty<ikyvytdmyyseliikett5.
Niiistii 70 prosenttia piiiittyi
vanhuuseliikkeelle siirtymiseen.
Piiiittynyt tytikyvyttOmyyselii-
ke oli ollut voimassa keskimAii-
rin 8 vuotta. Kaikkein kauim-
min eli 9,3 vuotta olivat voimas-
sa mielenterveyden hiiiritiiden
perusteella mydnnetyt eliikkeet.
Keskimiiiiriiistii pitempi kesto
selittyy osaksi sillii, ettii mielen-
terveyden hiiiriOiden perusteel-
la mydnnetylle eliikkeelle siirry-

mielenterveyden hiiiririiden pe-
rusteella mybnnettyjen ty6ky-
qtt<imyyseliikkeiden osuus
kannassa onkin nyt kasvanut
ohi verenkiertoelinten sairauk-
sien perusteella mycinnettyjen
eliikkeiden, vaikka mielenter-
veyden heiri6ihin perustuvia
eliikkeitii mycinnetiiiin vielii lu-
kumiiiiriiisesti j onkin verran vd-
hemmiin.

Perhe-elilkkeet
Vuoden 1988 lopussa oli voi-
massa 154900 perhe-eliikettii.
ElAkkeite, joissa edunsaajana
oli ainoastaan leski, oli yli 90
prosenttia. Viisi prosenttia eliik-
keistd maksettiin leskelle, jolla
oli huollettavanaan yksi tai use-
ampia lapsia. Eliikkeiti. joissa
oli edunsaajina vain lapsia, oli
nelj d prosenttia. Perhe-eliikettii
maksettiin viime vuoden lopus-
sa kaikkiaan 148 500 leskelleja
21200 lapselle. lrskien miiiirii
perhe+liikkeen saajina kasvaa
Itihes 7 000lesken vuosivauhdil-
la. Lasten miiiirii sen sijaan vii-
henee muutamalla sadalla luo-
sittain.
Vuoden 1988 aikana alkoi
I I 900 perhe-eliikettii, likimain
sama mii[rii kuin edellisenii
vuonna. Uusissakin eliikkeissii
83 prosentissa edunsaajana oli
vain leski. Yhdeksiissii prosen-
tissa eliikkeistii edunsaajina oli
leski ja lapsia ja kahdeksassa
prosentissa vain lapsia. Eliiket-
te alkoi saada kaikkiaan I I 000
leskeiija 3 300 lasta.

Vuoden 1988 aikana perhe-elii-
ke piitittyi4 l00leskeltiija 3 600
lapselta eli yhteensii 7 700 edun-
saajalta. Lrskillii eliike piiiittyi
95 prosentissa tapauksista les-
ken kuolemaan. 200 leskeii avi-
oitui uudelleen ja sai siten viime
woden aikana leskeneliikkeen-
sii kertasuorituksena. Lapsen
el6ke pii6ttyy yleensd l8 vuoden
iiin tiiyttiimiseen. Lesken tai
lapsen eliikeosuuden peattym!
nen johti 5 000 tapauksessa ko-
ko eliikkeen piiiittymiseen.

Maatalouden
luopumisjiirj estelmien
mukaiset ellkkeet

massa l5 800 elaketta. Eliikkei-
den miilirii on kasvanut vuosit-
tain melko tasaisesti noin I 000
eliikkeen vuosivauhdilla. Eliik-
keensaajista 60 prosenttia on
naisia. Viime vuoden aikana
alkoi 3 000 sukupolvenvaihdos-
eltikeuii ja paeuyi I900. Suku-
polvenvaihdoseliike piiiittyy vii-
meistiidn vanhuuseliikkeelle
siirryttiiessii.
Luopumiseliikkeiden mddrii on
viime vuosina kasvanut voi-
makkaasti. Se on kahdessavuo-
dessa kolminkertaistunut ja oli
woden l988lopussa jo 20400.
54 prosenttia luopumiseliik-
keensaajista on naisia. Luopu-
miseliikkeitii alkoi viime vuon-
na 4 800 ja piiiittyi 500.

Rintamaveteraanien
varhaiselHkkeet
zuntamaveteraanien varhais-
eliikkeitii oli ruoden 1988 lo-
pussa voimassa 4 400, niistii
150 elSkettii maksettiin naisille.
Vuoden aikana alkoi eniiii 360
uutta eldkettii ja ptiittyi 2 300.
Nuorimmatkin veteraanit alka-
vat pian olla vanhuusel5keiiis-
sii.

MAI]A HILTUNEN
Eliiketurvakeskuksen

tilasto-osaston
t ilastosuunnittelija

sa tydkyvyttdmyyseliikkeessii tdiin verrattain nuorena. Ehta Sukupolvenvaihdosellikkeitii
ontydkyvyttdmyydenpiiiiasial- juuri pitemmen kestonsa takia oli yuoden 1988 lopussa voi-
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Maatalousyrittajien eliikelai-
toksen aloittaessa elokuussa
1969 toimintansa sen tehtevane
oli maatalousyrittiij ien ty6elek-
keiden toimeenpano.

Puhtaassa tyrieliikelaitoksen
roolissa Mela pysyi vain neljii
ensimmliistd toimintavuottaan;
vuoden 1974 alusta sen hoidos-
sa olivat jo maatalouden luopu-
misjtirjestelmiit - ja sittemmin
l980Juvulla laitos on kasvanut
ulos eliikelaitoksen roolista
maatalousyrittijien monipuoli-
semmaksi sosiaaliturvalaitok-
seksi tapaturma- ja ryhmiihen-
kivakuutuksineen.

Melan toimitusjohtaja Pekka
Tuomisto tiivistiiii laitoksen 20-
vuotisen toiminnan keskeisim-
miiksi vaikutukseksi: maata-
louden rakenteen uudistaja ja
sopeuttaja. Mela ei ole tehnyt
vain passiivista, puutteita jalki-
kiiteen paikkaavaa sosiaalipoli-
tiikkaa; se on vaikuttanut myris
aktiivisesti maatalouden muu-
toksiin.

Melan ensimmtiinen viidennes-
vuosisata on osunut maatalou-
den melkoisen rajun muutoksen
kauteen. Vlki maataloudesta
on vdhentynyt tuossa ajassa
voimakkaasti. Kun Mela aloit-
ti, se vakuutti 400 000 maata-
lousyrittiijiiii; nyt aktiivivakuu-
tettuja on eniid 185000. Elak-
keitii maksetaan yli 220 000:lle.

Kun viiki on viihentynyt, on
tilojen keskikoko kasvanut.
Alussa keskimdiiriiisellti tilalla
oli l0 hehtaaria peltoa ja 34
hehtaaria metsea - nyt on pel-
toa 16 hehtaaria ja metsaa 43
hehtaaria.

Mydsmaataloudentuotantora- Toisaalta luopumiseliike on
kenne eri osissa maata on koke- edesauttanut pienten tilojen vii-
nut melkoisen mullistuksen. henemistii. Osa maista on siirty-
- Etelii-Suomesta on lypsykar- :S",'li*?"ll9j'1 Y3ttlYI-ja kaynyt rar,iir, p".r;;i i;; seksr' osa Jaanyt pors tuotan-
ti-submeen. Eteia-Suomi on nosta'
erikoistunut viljanviljelyyn, eri- - Tuotannon viihentiijiinii luo-
koiskasveihin ja erikoiseliiinta- pumiselnkkeellii on ollut erityi-
louteen, Tuomisto kuvaa. sesti merkitystii viimeisten kol-
- Siihen aikaan u,, :,-:,lii_ jTil#?ffil;Ilm,;;,,1,",1U1;

*!::ffi x,i":,irT^,:,1,,i;liffi [ri*iixt,,,l'ffi T"",,,stupaan,. usein .pitkiilti ::::- ffi;;;;J;' 64000 hehraaria,rainenkin, sitii hoidettiinrcrr- ;,d;ffiiot,,,ir.n prosenttiamdn tai vdhemmiin elipana. amanta- vuoden 1974 peltoalaita'

Nyt tila on erikoistunut tuo- - ,,
tart6ytsitfti, fiit;: ili;u"- Talkoita koko ajan
puoli on kulutusyksikkci kuten Melan toimintaan maatalou-
minkii muun tahansa yrittiijan den ja eliikepolitiikan 20-vuoti-
tai parkansaajan kotitalous 

ffit fl;g:T,niiffl,1,t'it,?'rl:
tycillisyys.

Kahdessa kolmesta tila- - On ollut talkoita talkoiden
kaupastasukupolven- periiiin...Suurimpia talkoita
vaihdOseliike ovat olleet osaeliikeruuhkan
pekka ruomiston mukaan,,r 31il5,?[jffi1.',;i:Jj;f#"p1]-kupolvenvaitdoseliike..on vai- ["-ir., lggO_aA. Mela onkuttanut ratkaisevasti siihen, et- irfllulrt uii-. aikoina vuosit_te tilanpito on.siirtynyt. ryg- ;;i"';" -fOOOOO 

ratkaisua.remmille . polville. Nykyisin frorru *ut-irukana myds ta_kahdessakolmestasukupolvien putr.-"f"*ausratkaisut.
vafisista tilakaupoista on muka- r ----------- - -
nasukupolvenvaihdoseliike. - Laitoksessa .tyciskentelevdt
Sukupolvenvaihdoseliikn":rlf#il|'o'"ttf,ToTilfff 'S::1
tuella. on siirtynyt su-kupolyglla 

""fip"iiiiitr" 
j" 

";id,"rrp;litoiselle enemmin kuil,j9la tiif,i"'"r"i-fietoutuneet fiyvinkymmenesrliisH tiloista, jotta i1iffiiltt".", sanoo Tuomis_vuonna 1974 olivat Melan re- ;^'----
kistereissii. Nyt rekisterisse ole- '''
vista tiloista 17 prosenttia otr n: _!r_ ____r-
sukupolvenva*raoserateiii"i". Fi.ryin synkkiii kuin
Isiint'ilii on elakkeen ";ii; julkisuus v[ittiiii
vaihtanut kaikkiaan 22 000 Tuomiston mielestii julkisuus
tilaa. antaa kenties liian pessimistisen

AULI SULIN, rrr
Toimistopiiiillikkd,
Maatalousyrittiijien

e liike lai t o k sen t ie do tus-
ja tutkimusosasto

kuvan maatalouden tulevaisuu-
desta.

- Maataloutemme tehtiivii on
tulevaisuudessakin hankkia
ruoka tihdn maahan. Tuotan-
non ei tarvitse paljoakaan tiistd
viihentyii. Rakennemuutos jat-
kuu, tilakoko kasvaa ja sen mu-
kana maataloutemme edelleen-
kin voimaperiiistyy.

- Melan vakuutettujen miiiird
vdhenee, koska tilaluku viihe-
nee. Mutta meille tulee entistii
suurempi haaste hoitaa jeljelle
jii.iivien maatalousyrittiijien elii-
keasiat ja muut sosiaaliturva-
asiat nykyistii paremmin.
Tiimiin piiiviin Melan keskei
nen tavoite on saada eliike-
taso kohenemaan. Nyt elokuun
puoliviilissii odotellaan, ett[
muutaman viikon sisiillii menisi
eduskuntaan lainmuutosesitys
MYEL+ytitulouudistuksesta.
Lakia odotetaan voimaan lrro-
den 1990 puoliviilistii.

- Ty<itulojen llpikiiynti uudis-
tuksen jiilkeen kaikilla tiloilla eijiiii kertaheitoksi. Mela tulee
suuntaamaan pysyvdsti enem-
miin voimavaroja tydtulojen yl-
liipitoon.

- Nuoret maalla vaativat jo sa-
mantasoista sosiaaliturvaa kuin
muukin viiest6. Melalla on suu-
ri haaste taata nuorille tuo vas-
taavanlainen sosiaaliturva - ja
Melan on pystyttavii vastaa-
maan tuohon haasteeseen. Tyci-
tulokysymyksen hoito on osa
vastaamista.
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Pohioismaista
tilastoyhteistytitii
1889-1989

18. Pohjoismainen tilastoko-
kous pidettiin Teknillisessii
korkeakoulussa Otaniemes-
sI Espoossa 9.-U.8.1989.
Kokouksen piilaiheeksi oli
valittu Tilasto - tulevaisuu-
den tiennlyttflj[.
Kolmipiiiviiisen kokouksen
piiiiteemoja olivat tilastonte-
kijiit ja yhteiskunta sekii atk
ja tilastot. Lisiiksi klsiteltiin
mm. syntyvyyttfl, terveyttfl,
tulonjakoa, tytimarkkinoita,
yritystoimintaa, ympiiristti-
asioita ja yhteiskunnan ra-
kennemuutosta.
Kokouksen yhteydessfl vie-
tettiin pohjoismaisen tilasto-
yhteistytin 100-vuotisjuhlia.
Siiiinniillinen pohjoismainen
tilastoyhteistyti aloitettiin
Kristianiassa, Noriassa 4.-
6.6.1889 tilastokeskusten
piiiilliktiitten kokouksella.
Tiln[ vuonna jiirjestetty
piiiilliktiiden kokous oli jo
32.
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Pohj oismaisen tilastototmen vr-
ralliset juuret ovat I 700luvulla,
jolta ovat periiisin maailman
vanhimmat yhteniiiset viiestciti-
Iastot. Tabellverket aloitti toi-
mintansa jo 240 vuotta sitten.

Tilastokeskuksen piiiijohtajan
Olavi Niitamon mukaan tilas-
totietoa tarvitaan yhii enem-
miin. Yhteiskunnan muutoksia
on kuvattava tarkasti, nopeasti
ja olennaiseen keskittyen. Kan-
salaisten on saatava tietAa, mita
todella tapahtuu. Se on kansan-
vallan edellytys, hdn totesi.

Helsingin Yliopiston professori
Erik Allardt piti tilastoja tiirkei-
nii yhteiskuntakehityksen ja
kansakuntien rakentamisen vii-
lineinii, mutta tutkijana hiin
kiinnitti huomionsa myds muu-
tamaan epiikohtaan nykyisessii
tilastotoimessa. Tutkimustoi-
minnan tietojen saanti saattaa
vaikeutua, kun kehitetiiiin si-
ndnsii niin valttemetontii tieto-
suojaa. Tiimii voi johtaa siihen,
ettii monet tutkijat PYrkiviit
karttamaan empiiristd aineistoa
ja yrittavat sen sijaan nojautua
pelkkiin arvailuihin ja speku-
laatioihin. Tilastoimis- ja tutki-
mustarkoituksiin kehitettyj ii re-
kistereitii ei Pohjoismaissa ole
Allardtin mukaan kaltetty vae-
rin. Hiin pitae jukisiin tietoihin
ja jiirkiperiiiseen tutkimustoi-
mintaan kohdistunutta epiiluu-
loisuutta suurempana vaarana
yhteiskunnan kehitykselle j a de-
mokratialle kuin konsanaan
henkilcirekistereitii.
Allardt paheksui mycis viime
aikojen vaatimusta, ett?i tilasto-
jen tulisi kustantaa itsensa siten,
etta ne yhii enemmdn teetettdi-
siin maksavien tilaajien toivo-
muksesta. Vapaan ja riippumat-
toman tilastotuotannon avulla
ldydettiiin ja pystyt?iiin osoitta-
maan sellaisia uusia kehitys-
suuntia ja ilmiditii, joiden pal-
jastamisella ja kuvaamisella ei
vielti ole kysynt?iii maksavien
tilaajien keskuudessa.

Ruotsin Tilastokeskuksen
(SCB) ylijohtaja Gcista Gute-
land totesi keskustelun rekiste-
rien kaytdste olleen kiivaampaa
Ruotsissa kuin muissa Pohjois-
maissa. Muun muassa juuri sen
takia Ruotsin vuoden 1990 vii-
estdlaskenta tehdiiiin perintei-
sellii tavalla poiketen esim.
Tanskasta ja Suomesta, jossa
kayteteen valmiita rekisteritie-
toja. Valmiiden rekisterien kiiy-
trissii on hiinen mukaansa kui-
tenkin kaksi ongelmaa: l) tie-
dot eiviit aina sovi tilastojen
tekoon ja 2) useat ihmiset eiviit
hyviiksy site, etta heidiin anta-
miaan tietoja viilitetiiiin viran-
omaiselta toiselle.

Norjan Tilastokeskuksen apu-
laisjohtajan Gunvor lversenin
mielestii tilastontekijdillii on
vielii ongelmia ratkottavanaan
ennen kuin voidaan sanoa ettd
tilastot peilaavat todellista yh-
teiskuntaa. Hiin oli samaa miel-
tii muiden maiden edustajien
kanssa siita, etta tilastot ovat
tarkeita sekii yhteiskunnallisten
muutosten taustatietoina ettli
toivotun kehityssuunnan ylliipi-
tiijinii. Tilastotietojen on kui-
tenkin kuvailtava yhteiskuntaa
oikein, jotta yhteiskuntakehi-
tystd voidaan ohjata ja ongel-
mat pystytaan tunnistamaan.
Nykyisestii tilastoinnista ldytyy
useita esimerkkejii sellaisista ti-
lastoista, jotka antavat harhai-
sen kuvan todellisuudesta: l)
tilastot kuvaavat usein eilisplii-
viin yhteiskuntaa; aj ankohtaiset
j a huomispiiiviin ongelmanaset-
telut ovat hitaasti vangittavissa
tilastointijiirjestelmiin, 2) tilas-
tot kuvaavat liihinnii normaali-
yhteiskuntaa, asunnottomista,
laitosviestdstii ja esim. huu-
meenkiiyttiijistii tiedetiiAn hyvin
viihiin ja 3) tilastoista saadaan
tietoja liihinnii aikuisten sekii 4)
miesten yhteiskunnasta.

LEENA LIETSALA ,TT
Eltiketurvakeskuksen

tilasto-osaston
pririllikkt)
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PAAIOKSIA
ITSEOIKAISU
VAI PURKU

VA KO:n piiiitds n:o 028101 881 1045
Postitettu 5.5.1989.
Henkilcj, jolle oli jo mycinnetty
LEL-ty<ikyvyttdmyyselzike, va-
kuutettiin MYEL:n nojalla ta-
kautuvasti viiden vuoden ajalta.
Kun ns. viimeisen laitoksen pe-
riaatteen mukaan j iilkimmiiisen
eliikelaitoksen tuli mytintiiii elii-
ke ja eliike oli kokonaismiiiiriil-
teen suurempi kuin aikaisem-
min mydnnetty eliike, ei se seik-
ka, ettii LEl-eliikkeen mddrd
pieneni, ole esteenii eldkeasian
kiisittelemiselle TEL 2l a g:n
nojalla ja eliikkeen miiiiriiiimi-
selle kokonaisuudessaan uudel-
leen.

Mielenkiintoisinta tiissii ta-
pauksessa on mielestiini se, ettd
eliikelautakunta piiiityi tiiysis-
tunnossaan toisenlaiseen rat-
kaisuun. Eliikelautakunta pois-
ti valituksen johdosta jelkim-
miiisen eliikelaitoksen piiiitdk-
sen.

Perustelut: Jiilkimmiiinen elii-
kelaitos ei olisi saanut antaa
asiasta piiiitcistii hakematta en-
sin vakuutusoikeudelta edelli-
sen eliikelaitoksen antamien
piizitcisten poistamista. Edelli-
sen ellikelaitoksen antamat
piiiitcikset ovat perustuneet
puutteelliseen selvitykseen, kos-
ka vasta niiiden piiiitiisten jiil-
keen on saatu selvitys henkiltin
MYEL:n mukaisesta toimin-
nasta.

Kommentteja
TEL 2l a $:n 2 momentin mu-
kaan eliikelaitoskin voi aikai-
semman piiiitOksen estemAtta
kiisitellii asian uudestaan, jos on
kysymys evetyn edun mytintii-
misestii tai mycinnetyn edun li-
siiiimisestii.

Yksityisen sektorin tydeliikela-

kien perusteella muodostunutta
eleketta pitaa myds Eliiketurva-
keskuksen (ETK) vakiintuneen
kannan mukaisesti tarkastella
sillii tavoin yhtenii kokonaisuu-
tena, etta mainittu itseoikaisu-
siiiinnris soveltuu edellii selos-
tettuun tapaukseen, eikii purun
hakeminen siten ole aiheellista.
Eliikkeen saajan oikeusturva
hoituu sillii, ettii hiin voi valittaa
uudesta piiiit<iksestii. Itseoi-
kaisusii6nnciksen kiiyttiiminen
joustavoittaa piiiitciksenteko-
menettelyii ja keventiiii vakuu-
tusoikeuden tycitaakkaa.

Kun nyt kiisitellyssii tapaukses-
sa LE L-eliikkeen pieneneminen
vielii oli kiistaton seuraus laissa
siiiidettyjen laskusiidntdjen so-
veltamisesta, olisi erillisen pur-
kuhakemuksen tekeminen asi-
an laatuunkin niihden ollut tur-
han jiireii toimenpide.

YRITTAJA.
VAKUUKSEN
pAATTAMINEN

VAKO:n piiiitds n:o 027401 881 1045
Postiteuu 5.5.1989
MELA piiiitti MYEL-vakuu-
tuksen wonna 1987 antamal-
Iaan piiiitdksellii takautuvasti
17. 10. 1985. Eliikelautakunta
(elk) muutti paat0sta siten, ettii
vakuutus peatetaan vasta asian
vireilletulopiiiviiiin 6.1.1987.
VAKO kumosi elk:n piiiitciksen
ja jatti asian MELAn piiiitOk-
sen varaan.

Henkil<i oli muuttanut pois ti-
lalta 17.10.1985 ja vuokrannut
kevliillii 1986 peltonsa. Hdnen
osaltaan oli MYEl+oiminta si-
ten selviisti loppunut, joten va-
kuutus voitiin paattaa takautu-
vasti yrittiij iitoiminnan piiiitty-
mispiiiviiiin.

Elilkelautakunnan ptiiittis
Elk totesi piiitdksessiiiin, etta
henkilti olimuuttanut pois tilal-
ta 17.10.1985. Tiedon tilan olo-
suhteissa tapahtuneista muu-
toksista MELA oli saanut hen-
ki-l6n vireille paneman eliikeha-
kemuksen yhteydessii 6.1. 1987,
jolloin myris vakuutuksen piiiit-
tamista koskevan asian voidaan
katsoa tulleen vireille.
Koska vakuutuksen takautuva
lakkauttaminen vakuutetun
tahdon vastaisesti TEL 2l a $:n
mukaan ei kuitenkaan ole mah-
dollista, vaan se on vakuutusoi-
keuden tehteve, elk piiiitti va-
kuutuksen vasta asian virei-lle-
tulopiiiviisti lukien.

MELAn valitus
MELA pyysi VAKOlta elk:n
piiiittiksen kumoamista ja tois-
sijaisesti - valituksen hylkiiiimi
sen varalta - etta ne elk:n tar-
koittamat piiiit<ikset, jotka estii-
viit henkildn MYEL:n mukai-
sen vakuutuksen piidttiimisen
17.10.1985 lukien, poistetta!
slln.

MELA totesi, ettii MYEL:ssa ei
ole erityisia siiiinnriksili vakuu-
tuksen piiiittiimisestii, vaan va-
kuutus piiiitetiiiin, kun vakuut-
tamisen edellytykset eiviit eniiii
tiiyty. Tiedot toiminnan piiiitty-
misestii saadaan sddnndnmu-
kaisesti jiilkikiiteen ja vakuu-
tukset peetetddn takautuvasti.
Lisiiksi eliikelaitos totesi, etta
maatalousyrittiijien eldkease-
tuksen 2 $:n 2 momentin mu-
kaan maatalousyritttijii on vel-
vollinen viipymiittii ilmoitta-
maan eliikelaitokselle yritystoi-
minnan paettymisesta. Jos
elk:n ratkaisu hyviiksyttiiisiin,
merkitsisi se sita, ettii vakuutet-
tu voi viivyttelemiillii ilmoitusta
saada itselleen lakiin perustu-
mattoman vapaaehtoisen va-
kuutuksen, jonka kustannuk-
siin valtio ottaa osaa huomatta-
vassa mliiirin.

Kommentteja
Mycis YEL:n osalta syntyy va-
kuutuksen piiiittiimisen yhtey-
dessd vastaavanlaisia tilanteita
kuin MYEL:ssa. Mydskiiiin
YEL:ssa ei asiasta ole erityisia
siiiinnriksiii, joten piihkinii on
paljolti samanlaatuinen YEL:n
piirissii.

ETK totesi lausunnossaan VA-
KOlle, ettA vakuutus on piiiitet-
tdvd, kun vakuuttamisen edel-
lytykset eiviit endii tiiyty. Va-
kuutus voidaan piiiitttiii takau-
tuvasti, jos vakuutettu laimin-
ly0 ilmoitusvelvollisuutensa.
ETK:n mielestii tiimii koskee
vakuutuksen pddttdmisti, kun
yrittajatoiminta on kokonaan
Ioppunut, esim. kun yrittiijii on
myynyt tilansa tai muuttanut
ulkomaille.
ETK lausui kuitenkin, ette va-
kuutuksen piiiittiiminen takau-
tuvasti ei ole yhtii selvd silloin,
jos yrittiijiin tydskentely tilalla
osittain jatkuu, vaikkakin oleel-
lisesti viihentyneena. Yritteje
on saattanut toimia hyviissii us-
kossa pitiiessiiin itseiiiin MY-
EL:n piiriin kuuluvana ja luul-
leen eliiketurvansa olleen hoide-
tun. ETK on eriiissS tapauksis-
sa ollut sita mielta, ettii kun
arvioidaan takautuvasti, mil-
loin vakuutetun tycitulo on las-
kenut alle vakuuttamisen edel-
lytyksenii olevan rajamii6riin,
on kysymyksessd tycitulon tar-
kistaminen. Tiilldin MYEL 8
$:n 6 momentin kielto estiiI
takautuvan tarkistamisen.

Nyt esitetyssii tapauksessa ETK
oli sitii mielte, ettii vakuutetun
maatalousyrittiijiitoimintaa on
pidettava kokonaan peettynee-
nd. Vakuutettu ei ole itse tyrihtin
osallistuen harjoittanut maata-
lousyrittiijiitoimintaa sen jiil-
keen, kun hiin muutti pois tilal-
ta. Vakuutetun mielestii hiin oli
tehnyt tilalla tyonjohdollisia
tditii. Verotiedoista kiiy kuiten-
kin ilmi, ettii hiinellii on ollut
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ELAKKEISTA!

viljelysmaasta vuokratuloja
vuonna 1986. Tiimiin vuoksi
niiyttiiii silte, etta pelot ovat
olleet vuoden 1986 kasvukau-
den vuokrattuina.

ELAKKEEN
MAKSAMINEN
SOSIAALILAU.
TAKUNNALLE

VA KO:n piiiitds no: 02620 I 88 I 710
Postitettu 24.4.1989:
Q:lle oli myonnetty tyokyvytto-
myyseliikettii eri jaksoissa ja si-
tii oli maksettu myds sosiaali-
lautakunnalle. Ellikelaitos oli
jatkanut Q:n eliikettii 1.7.1987
Iukien toistaiseksi. Sosiaalilau-
takunnan hakemuksen johdos-
ta eliikelaitos maksoi Q:n jat-
koeliikkeen lautakunnalle elii-
kehakemuksen vireilletulosta,
28.8. 1987 alkaen ensimmiiisen
maksuunpanokuukauden lop-
puun.

Sosiaalilautakunta vaati vali-
tuksessaan elaketta myds ajalta
1.8.1987-27.8.1987 maksetta-
vaksi lautakunnalle. Sen mie-
lesta elekkeen saaja voi valituk-
senalaisessa piiiitriksessii otetun
tulkinnan mukaan ansaita yh-
teiskunnan kustannuksella
vuoden elakkeita vastaavan
summan lykkiiiimiillii elAkkeen
hakemista.

VAKO hyviiksyi ETK:n Yleis-
kirjeessii A 33/88 esitetyn kan-
nan, ettei eliikettii piiiistiant<ii-

sesti voida maksaa sosiaalilau-
takunnalle ennen eliikehake-
muksen vireilletuloa maksetun
toimeentulotuen korvaamisek-
si, mutta erdissd poikkeusta-
pauksissa voidaan ndin mene-
tellii. Miiiiriiaikaisen tyiikyvyt-
trimyyseliikkeen jatkamiseksi
tarvittavan liiiikiirinlausunnon
viiviistymisen, kuten tiissii ta-
pauksessa, voidaan katsoa
muodostavan sanotun tilan-
teen.

Q oli ollut psykiatrisessa sairaa-
lahoidossa 9.2.87 -20.7 .87 ,mina
aikana hiinen miiiiriiaikainen
ty6kyvyttOmyyseliikkeensii oli
piiiittynyt. Jatkohakemukseen
tarvittava liilikiirinlausunto oli
kirjoitettu syyskuun alussa 1987
avohoidossa.

VAKO mliiiriisi eliikelaitoksen
maksamaan Q:n eliikkeen lau-
takunnalle 1.8.87-27.8.87 viili-
selte ajalta.

PENTTi
KOIVISTOINEN, r,r

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston
ptiiillikkti

Tlillii palstalla
Eliiketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja
Antti Suominen vastaa
tyoelflkkeit?i koskeviin
kysymyksiin, joilla
saattaa olla yleistiikin
mielenkiintoa.
Tyoeliikeasioita koskeviin
kysymyksiin vastataan
ElZiketurvakeskuksesta
mytis kirjeitse ja
puhelimitse. Kun
kirj oitatte, mainitkaa
tiiydellinen nimenne,
osoitteenne ja
henkil6tunnuksenne.
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KYSYMYS:
Olen 6l-vuotias tyrieldmdssii
johtavassa asemassa ollut ja
olen jiiiinyt yksilcilliselle var-
haiseliikkeelle. Valitusaikakin
on pddtciksestd jo mennyt um-
peen, mutta haluaisin kuitenkin
vielii selvittiiii, onko eliikkeeni
tullut lasketuksi oikein. Yhti6s-
sd, jossa olin viimeksi ty<issii,
tapahtui uudelleenjiirjestelyjii ja
minut irtisanottiin. Tehteva, jo-
ta olin hoitanut, katsottiin tar-
peettomaksi ja se lopetettiin.

Sain palkan irtisanomisajalta,
vaikka en tosin ollut tytissii-
kiiiin koko teta aikaa. Tiimiin
lisiiksi sain vield irtisanomis-
ajan jiilkeen kertakorvauksena
160.000 markkaa, joka vastasi
kuuden kuukauden palkkaa.
Eliikkeessiini on otettu huomi-
oon se palkka, minkii sain irti-
sanomisajalta, mutta loppu
puolen vuoden palkka oli jtiter
ty huomioon ottamatta. Mie-
lestdni kohdallani ei ole mene-
telty oikein, koska en tene aika-
na ollut muidenkaan tyOnanta-
jien palveluksessa. Tiimdn jiil-
keen teinkin varhaiseliikehake-
muksen ja eldke minulle mydn-
nettiin.

VASTAUS:
Tydntekijtiin eliikelain (TEL) 7
$:n mukaan eliikkeen perustee-
na oleva palkka maarataen ty6-
ansiosta. Saman pykiiliin mu-
kaan tydansion miiiird laske-
taan samojen perusteiden mu-
kaan kuin veron ennakkoa pi-
datettaesse, kuitenkin niin, ettei
tydsuhteen piiiittyessii makset-
tavaa vuosiloman korvausta
oteta huomioon. Kiiytlinntissii
TEl-palkka on yleensii sama
kuin se palkka, joka ty<inteki-
jiille maksetaan vastikkeena h6-
nen tydsopimuksen perusteella
suorittamastaan tyristii ja josta
on toimitettu ennakonpidiitys.

Kysyje on irtisanottu tycinanta-
jan taholta ja hiinelle on mak-
settu irtisanomisajan palkka
lainmukaisesti. Timii aika ja
palkka on myris otettu huomi-
oon hiinen elakettiiiin mziiirit-
taessa. Ty0nantaja on lisiiksi
vapaaehtoisesti maksanut kysy-
jiille irtisanomisesta kertakor-
vauksen, joka on vastannut
puolen vuoden palkkaa. Tiimii
korvaus ei ole ollut vastiketta
tehdystii tydstii, mita edellyte-

Ty<isuhde ei TEL:n tarkoitta-
massa mielessii voi jatkua eniiii
sen jelkeen kun tydsuhde on
ty6oikeudellisesti piiittynyt.
Niiin ollen irtisanomisajan jiil-
keen maksettu kertakorvaus on
katsottava tyOsuhteen piiiitty-
misestii maksetuksi vahingon-
korvaukseksi. Koska se ei ole
tydstd saatua palkkaa, siita ei
kartu my6skaan elaketta.

KYSYMYS:
Teen raskasta teollisuuden vuo-
roty6tiija olen 57-vuotias. Paik-
kakunnalla on jo pitempiiiin
kuulunut sellaisia huhuja, etti
tekemiini tyd tulisi loppumaan.
Asuinpaikan vaihtoon en en66
tiissii iiissii olisi halukas, joten
kysyisin, olisiko minulla mitaen
eliikemahdollisuuksia, jos jou-
dun tycitt6mliksi. Samassa
tydpaikassa olen ollut jo yli 30
Yuotta.

Terveydentilani on mielestdni
vielii aika hyva ja ty<ihalujakin
olisi, mutta elakkeelle kyla
voin jiiiidii, jos se tilanne eteen
tulee. Onko ikiini esteenii eliik-
keen saamiseen niin, ettii vielii
pitee opetella joku uusi am-
matti?

VASTAUS:
Jos kysyjii jiiii ty0tt6miiksi, hii-
nellii on oikeus tydttdmyystur-
valain mukaisiin etuuksiin. Mi-
kiili hiin kuuluu alansa tytittti-
myyskassaan, hiin voi saada an-
sioon suhteutettua ty6ttdmyys-
piiiviirahaa. Siinii tapauksessa,
ettei hiin kuulu minkiiiin tytittti-
myyskassan piirin, hdn voi ha-
kea peruspiilviirahaa Kansan-
eliikelaitoksen paikallistoimis-
tosta. Tydttdmyyden j atkuessa
pitemp66n vanhemmat tytittti-
miksi joutuneet voivat saada
tydttdmyyseliikkeen. Lisiiksi
tulee kysymykseen erorahan
saaminen, jos tycinantaja tuo-
tannollisista tai taloudellisista
syistzi on joutunut viihentii-
miilin tydvoimaa tai on lopetta-
nut toimintansa. Erorahan
maksamiseen ja saamisedelly-
tyksiin on tullut muutoksia tii-
miin luoden aikana. Muutok-
sien jiilkeen tydttrimiin on mah-
dollista saada mm. aikuiskoulu-
tuslisiiii, silloin kun ty6t6n ha-
keutuu koulutukseen, joka pa-
rantaa hiinen tycillistymismah-
dollisuuksiaan.

lii henkildllii, joka on saanut
tydttdmyyspeiviirahaa 200 pai-
viiltii viimeksi kuluneen 60 vii-
kon aikana. Mainittu ikiiraja on
kuitenkin tilapiiisesti alempi si-
ten, etta myds vuonna 1930 ja
sitii ennen syntyneet pitkiiai-
kaistycittcimiit piiiiseviit ty6ttd-
myyseliikkeelle. Tydttdmyys-
piiiviirahaa voidaan maksaa
tydttdmyyden jatkuessa pitem-
miiltiikin kuin 200 piiiviiltii, jos
piiiviirahan saaja ei silloin vielii
hae eliikettii tai hiin ei sita viela
ikiinsii puolesta saisikaan. Pe-
ruspiiiviirahassa ei ole yliirajaa,
mutta ansioon suhteutettua
piiiviirahaa ei makseta yhtiijak-
soisesti pitemmiiltii kuin kor-
keintaan 900 piiiviiltii.
Kysyja on oikeutettu edellii esi-
tetyn mukaisesti tytittdmyys-
ellikkeeseen vasta 60 vuotta tiiy-
tettyaen. Tydttdmyystilantees-
sa hiin sen sijaan on oikeutettu
tydttOmyyspiiivdrahaan.
Pitkiiiin tyoeHmiissa olleilla 55
\uotta tiiyttiineillii on oikeus
yksiltilliseen varhaiseliikkee-
seen, jos tyOkyky on pysyvtisti
siinii miiiirin alentunut, ettei
henkildn kohtuudella voida
eniiii katsoa jatkavan entistd
ryotaen. Tydkyvyn alentumista
arvioitaessa otetaan huomioon
sairaus, ikiilintymiseen liittyvtit
tekij at, ammatissaolon pitkaai-
kaisuus, tyOsta aiheutunut ra-
sittuneisuus ja kuluneisuus sekii
tydolosuhteet. Kysyjii on kerto-
nut tydnsii olevan raskasta ja
hiin ollut tydeliimiissii pitkiiiin,
mutta hdn on kuvannut vielii
olevansa terve ja hyviikuntoi-
nen, joten hiinellii ei ilmeisesti
vielii varhaiseliike-edellytyksiS
ole.

Tyiikyvytdn alle 65-vuotias voi
saada perinteisen ty6kyvyttd-
myyseliikkeen. Tdmii ellike voi-
daan my0ntiiii yleens6 vasta sai-
rausvakuutuslain mukaisen
piilv6rahakauden pliittymisen
jiilkeen.

teen, jotta korvaus voidaan ot- Oikeus tycittrimyyseliikkeeseen
taa TEl-palkassa huomioon. on yleensii 60 ruotta tiilttiineel-
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UUTTA TYOELAKE.

VALTIO-
KONTTORIN
VARHAIS-
ELAKE.
LAUTAKUNTA
ASETUS valtiokonttorin var-
haiseliikelautakunnasta (227 I
10.3. r989).

Asetus perustuu valtion eliike-
lain3$:n3momenttiin.
Varhaiseliikelautakunnan teh-
tdvdnii on seurata valtion var-
haisel2ikej tirjestelmdn toimeen-
panoa, tehdii esityksiii jtirjestel-
miin kehittiimiseksi ja antaa
tarpeen mukaan yleisohjeita
VEL 9 c $:ssii tarkoitettujen
tyciolosuhteiden arvioimisesta
sekii antaa yksitteistapauksissa
lausuntoja siita, tayttaak6 haki-
ja yksil<illisen varhaiseldkkeen
saamisen edellytykset. Lauta-
kuntaan kuuluu puheenjohtaja
ja kahdeksan muuta jiisentd,
joista neljii miiiirdt66n valtion
virkamiesten ja tydtekijein
edustavimpien keskusjiirjestci-
jen ehdottamista henkil6istii.
Asetus tuli voimaan 1.7.1989.

LUOPUMIS.
ELAKE.
ASETUKSEN
MUUTTA-
MINEN
ASETUS luopumiseliikease-
tuksen muuttamisesta (361 I
28.4. r989).

Luopumiseliikeasetusta muu-
tettiin siten, etta luovutettaessa
maata lisiialueeksi harkitaan
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maan sijainnin tarkoituksen-
mukaisuus samoin perustein
kuin mycinnettiiessd maatila-
asetuksen mukaista lisiimaan-
ostolainaa. Samalla lievennet-
tiin eriiitii rakennusten ja maan
kiiyt6nrajoituksia. Asetus tuli
voimaan 1.5.1989.

TYoTT0rvrvvs-
ELAKKEEN
RAHOITUS.
TAPAA
MUUTETTIIN
LAIT tydntekijain eliikelain
l2 $:n muuttamisesta (475189)
ja lyhytaikaisissa ty6suhteissa
olevien ty<intekijiiin eliikelain
9 $:n muuttamisesta (476189).

Uusien s66nndsten mukaan el6-
kelaitoksen vastuulle j iiii puolet
sellaisen tyOttOmyyseliikkeen
m1Srdstii, jossa TEL:n mukaan
on eldkkeeseen oikeuttavana
otettu huomioon eliikeikiiiin
jaljelle oleva aika viihintiiiin vii-
si vuotta kestiineen tycisuhteen
perusteella. Tydeldkekassan
vastuullejiiii 30 /6 sellaisen ty6t-
tdmyyseliikkeen miiliriistii, j os-
sa LEL:n mukaan on elakkee-
seen oikeuttavana otettu huo-
mioon eliikeiktiiin jaljellii ole-
vaa aikaa vastaava ansio. Tycit-
tdmyyseliikkeet, joissa tuleva
aika on mycinnetty alle viisi
vuotta jatkuneen TEl-tydsuh-
teen perusteella, teysitehoiset
TaEl<liikkeet sekii puhtaat va-
paakirjaeliikkeet jiiiiviit eliike-
laitosten yhteiselle vastuulle.
Samoin yhteiselle vastuulle j iiii-
vat tyottdmeksi joutumisajan-
kohdan jAlkeiset indeksikoro-
tukset ja lapsikorotukset.
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Lait tulivat voimaan 1.7.1989.
Niitii sovelletaan niihin tydtt6-
myryseliikkeisiin, joiden perus-
teena oleva TEl-tydsuhde on
peattynyt 1.7.1989 tai sen jiil-
keen, tai joiden perusteena ole-
vaa LEl-palkkaa on ansaittu
1.7.1989 tai sen jiilkeen viihin-
tiiiin LEL 7 $:n l. tai4. momen-
tissa tarkoitettu rajamddrd.

VEL-ELAT-
KEIDEN
LASKUTAPAA
MUUTETTU
LAKI valtion eliikelain 5 ja
7 $:n muuttamisesta (563/89).

Joustavan eliikeiiin toteuduttua
heiniikuun alusta 1989 lukien
valtion eliikejiirjestelmiissii
eliikkeelle siirtyvlille henkil6lle
on voitava laskea eldkkeen
markkamdiirii aiempaa tar-
kemmin etukriteen. Tdmiin
vuoksi on eldkkeen perusteena
olevan palkan laskentasiiiint6ii
muutettu siten, etta palveluksen
piiiittymisvuotta ei oteta huo-
mioon, jos palvelus on jatkunut
useamman kuin neljlin kalente-
rivuoden aikana.
Lisiiksi eldkeaikaa koskevan
erivapauden mycintdminen siir-
rettiin valtioneuvostolta valtio-
varainministeri6lle. Laki ruli voi-
maon 1.7.1989.

JOUSTAVA
ELAKEIKA.
JARJESTETMA
KIRKOLLE
LAKI evankelis-luterilaisen
kirkon eliikelain muuttamisesta
(s64l8e).

KiEL:ie on muutettu siten, ette
kirkon eliikejiirjestelmiissii to-
teutetaan yksilcillinen varhais-
eliike, varhennettu vanhuuselii-
ke ja osa-aikaekike saman sisiil-
ttiisinii kuin ne on toteutettu
valtion ja kunnan eliikejiirjestel-
missi. Uudistuksen yhteydessii
poistetaan kirkon eldkeasetuk-
sen I $:n sisiiltiimiit erityiset
eliikeiiit. Tietojenantovelvolli-
suutta koskevaan KiEL l0
$:iiiin on lisetty maininta yksi-
tyisestii tycinantajasta. Iaki tuli
voimaan 1.7.1989.
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UUSIA
YLEISKIRJEITA

TEL:N JA LEL:N
MUUTTAMINEN
LAIT tydntekijiiin eliikelain ja
lyhytaikaisissa tydsuhteissa ole-
vien tytintekijtiin eliikelain
muuttamisesta.

Julkisen sektorin joustavien
eltikemuotojen voimaantulon
vuoksi yksityisen sektorin lake-
ja on tarkistettu siten, ettei yk-
sityisen sektorin yksikillisessii
varhaiseliikkeessii tarvitse olla
ns. tulevan ajan edellytystii, mi-
kiili ty<intekijiille mycinnetiiiin
yksildllinen varhaiseliike my6-
hemmiin julkisen ty6- tai virka-
suhteen perusteella. Myds osa-
aikaeliikettii koskevia siiiinndk-
siii on tiismennetty niitii tilantei-
ta varten, joissa osa-aikaeliike
mydnnetiiiin mycis julkisen
puolen eldkelakien mukaan.
Ty6kyvytttimyyseliikkeen alka-
misajankohta muuttuu niissii
tapauksissa, joissa sairauspiii-
viirahan suorittaminen lakkaa
sen ruoksi, etta tyontekijaille
my6nnetiiiin muun lain mukai-
nen vanhuuseliike. Eliikkeen
maksaminen alkaa ensisijai-
suusaikaa noudattamatta sa-
masta ajankohdasta, jona
muun lain kuin TEL:n mukai-
nen vanhuuseliike alkaa.

Lisiityn TEL 13 a $:n mukaan
Eliiketurvakeskus voi antaa si-
joitusluottovakuutuksen kiiy-
tettiiviiksi myris Kuntien eldke-
vakuutuksen ja Merimieseliike-
kassan sijoitusten ja saamisten
vakuutena. I-oit tulivat voimaan
t.7.1989.

ROLF STORSIO, orr
Eliiketurvakeskuksen

lakiosaston
eltikeneuvoja

A-sarja
Suomen ja Kreikan viilinensosiaaliturvasopimus A
Joustava eliikeikdjiirjestelmi kirkolle A
Ty0tt0myysel6ke A
Tuleva aika ja tulevan ajan palkka A
Valtion ellikelain muuttaminen A
Tydntekijiiineltkelainmuutoksia A
Joustavia elEkemuotoja koskevien
eliikehakemusten siirtlminen jajakaminen A
Siiiinndkset tydtttimyyseliikkeen
rahoitustavan muuttamisestavoimaan A
Valtion eliikelain ja evankelis-
luterilaisen kirkon elikelainmuuttaminen A
Tytintekijiiln eliikelain ja lyhyt-
aikaisissa ty6suhteissa olevien tydn-
tekijiiin eliikelain muuttaminen
Luopumiseliikeasetuksen, kansan-
eltikelain ja liihdeverolain
muuttaminen
Diplomaattien puolisoiden
eliiketurva

25.5.1989

7.6. r 989

30.6.1989

A 201 89 4.7 .1989

A2tl89

A22189

rl.8.r989

29.8.1989

il/89
12189

l3/89
t4189
lsl89
16189

t7 189

l8/8e

lel8e

12.4.1989

19.4.1989

20.4.1989

21.4.1989

26.4.1989

23.5. r989

C-sarja

Muutoksia ennakkoilmoitus- ja
neuvottelumenettelyyn
l. l. 1989 voimaantulleiden lain-
muutosten vaikutukset tydsuhde-
rekisterin ilmoitus-
liikenneohjeistoon

c 2189 14.4.1989

c 3/89 24.4.1989
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aaNIMITYKSIA
ILMARINEN
Elikevakuutusosakeyhtiti Il-
marisessa on tehty seuraavat
1.10.1989 voimaan tulleet nimi-
tykset:

Valtiot.maisteri Ilkka Mikkola
on nimitetty yhti<in johtajaksi.
Hlnen vastuualueensa kiisittae
yhtidn talousosaston asiat ja
sijoitustoiminnan valvonnan
johtamisen sekti yhticin edusta-
misen Pohj ola-ryhmiin sij oitus-
t oimin nan j ohto ryh miissii.

Yhteiskuntat. maisteri Tellervo
Noppa on nimitetty hallinto-
johtajaksi. Hiinen vastuualu-
eensa kiisittea henkil6stcitoi-
minnot ja perintiiosaston asiat.

Fil. maisteri, SHV Jaakko Tuo-
mikoski on nimitetty yhtiOn ak-
tuaarij ohtajaksi. Hdnen vastuu-
alueensa kiisittae matemaatti-
sen osaston asiat.

Ekonomi Kristiina H iimiiliiinen
on nimitetty yhtidn apulaisjoh-
tajaksi. H[nen vastuualueensa
kiisittaa yhti6n talousosaston
asiat-

Oik.kand. Jari Sundstrcim on
nimitetty yhti<in apulaisjohta-
jaksi. Hiinen vastuualueeseensa
kuuluvat yhteysoaston asiat.

ELAKESAAUO.
YHDISTYS
Varatuomari Folke Bergstrdm
on valittu Eliikesiititi<iyhdistys-
ESY r.y:n uudeksi toiminnan-
johtajaksi 1.8.1989 alkaen. HAn
siirtyi tehtiiviiiinsti Oy Wtirtsilii
Ab:n palveluksesta, jossa hiin
on toiminut mm. Wartsila-kon-
serniin kuuluvien eliikesiilititii-
den asiamiehenii.
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Ilkka Mikkolo

Kr is t iina H iimiiliiinen

Folke krgstrdm

Tellervo Noppa

Jari Sundstrtim

ETK
Eliiketurvakeskuksen tiedotus-
osastolle nimitettiin kenttiikou-
luttajaksi 1.6. varanotaari Irme-
li Nurmi. Htin tuli El:iketurva-
keskukseen Valtiokonttorista,
jossa hiin on ty6skennellyt vuo-
desta 1968, viimeksi tarkastaja-
na.

Eliiketurvakeskuksen kent-
tiiyksikkd siirtyi tiedotusosas-
ton yhteyteen vuoden 1988
alusta.

20.2. 1989 siirtyi tied otusosas-
tolle perustettuun oppimateri-
aalisihteerin toimeen sosionomi
Ritva Rantanen. Hdn on tyris-
kennellyt Eliiketurvakeskukses-
sa vuodesta 1969, viimeksi eri-
koiskirjeenvaihtaj ana.

Jaakko Tuomikoski

Irmeli Nurmi

Ritva Rantanen
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IULKISEil SEKTORI]'I
VA R H AI S E HT E LAUTA KU il NAT

VALTIOKONTTORIN
VAR HAISEIATELeUTNKUNN AN KOKOONPANO

Julkisen sektorin joustavia elii-
kemuotoja koskevien lainmuu-
tosten yhteydessii sliiidettiin
mycis, ettd valtiokonttorin ja
kunnallisen eliikelaitoksen yh-
teyteen perustetaan kumpaan-
kin erikseen varhaiseliikelauta-
kunta.
Varhaiseliikelautakunnat oh-
jaavat ja seuraavat uudistuksen
toimeenpanoa, tekeviit esityk-
siii j iirjestelmiin kehittiimiseksija antavat tarpeen mukaan

yleisohjeita tydolojen arvioin-
nista. Varhaiseldkelautakunnat
antavat mycis yksittiiistapauk-
sissa lausuntoja siitii, teltteakd
hakija varhaiseliikkeen saami-
sen edellytykset.

Molemmissa varhaiseliikelau-
takunnissa on neljl tytintekijti-
puolen edustajaa ja neljti tytin-
antajapuolen edustajaa sekd
puolueeton puheenjohtaj a. Var-
haiseliikelautakunnat ovat jo
aloittaneet toimintansa.

KUNNALLISEN
ELAKELAITOKSEN VARHAISELAKELAUTAKUNTA

Puheenjohtaja
johtaja
Rauno Tienhaara
Jiisen
hallitusneuvos
Teuvo Metsiipelto
valtiovarainministeriri
vanhempi hallitussihteeri
Veikko Liuksia
valtiovarainministeriri
osastopiiiillikk<i
Heikki Kammonen
valtiokonttori
esittelijii
Tuula Ihrppinen
posti- ja telehallitus
osastopiiiillikkd
Liisa Kirkkiiinen
Akava
sosiaalisihteeri
Seppo Vlflniinen
STTK-J
puheenjohtaja
Kalervo Matikainen
TVK.V
apulaispiiiisihteeri
Eero Rahkonen
VTY

H e n ki ld ko h t aine n v ar amie s

Neuvotteleva virkamies
Martti Salminen
valtiovarainministerid
esittelijii
Erik Strtimberg
valtiovarainministeri6
toimistopiiiillikk<i
Helinii Nieminen
valtiokonttori
apulaisjohtaja
Eero Salmela
rautatiehallitus
lakimies
Jarmo Piitiiri
Akava
neuvottelupiia[ikko
Raimo Mattila
STTK-J
jiirjest0sihteeri
Seppo Hiimiliiinen
TVK-V
lakimies
Heikki Sipilinen
VTY

Puheeniohtaja
toimitusjohtaja
Juhani Salminen
Jiisenel
toimitusjohtaja
Simo LHmsii
kunnallinen eldkelaitos
eliikejohtaja
Veijo Jalava
kunnallinen eliikelaitos
osastopiiiillikk<i
Eila Uotila
Kunnallinen tyrimarkkinalaitos
osastopiiiillikkti
Jukka Siidevirta
kunnallinen tyOmarkkinalaitos
neuvottelupiiSllikkci
Matti Koivistoinen
Akava
lakimies
Matti Koskinen
JTA
sosiaalisihteeri
Harri Rinne
STTK-J
palkkasihteeri
Seli Liesilinna
TVK-V

Varapuheenjohtaja
suunnittelujohtaja
Markku Hiinninen
varajiisenet
rahoitusjohtaja
Seppo Perttula
kunnallinen eliikelaitos
hallintojohtaja
Matti Koskelo
kunnallinen eliikelaitos
apulaisosastopiiiillikk0
Jorma Back
Kunnallinen tydmarkkinalaitos
apulaisosastopiiiillikkti
Elina Vartiainen-Hyniinen
Kunnallinen ty6markkinalaitos
lakimies
Soile Salovaara
Akava
liittosihteeri
Jouni Riskilii
JTA
jiirjestdsihteeri
Lahja Perttula
STTK.J
lakimies
Pertti Meronen
TVK-V

Kunnallisen eliikelaitoksen varhaiseliikelautakunnan sihteerinii
toimii varatuomari lrja-Maija Kunnas.
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Uusitun LEL:n soveltamisala
-kirj asen valmistelutydt aloitet-
tiin Eliiketurvakeskuksen laki-
osastolla soveltamisasiain jaos-
tossa ja tydte jatkettiin myii-
hemmin tydryhmtissii, johon
kuului TEl-eliikelaitosten,
LEL Ty0eliikekassan ja Eliike-
turvakeskuksen edustajia. Ty6-
ryhmtn tycin valmistumisen jiil-
keen luonnokseen pyydettiin
kommentteja my<is julkisen
sektorin elekelaitoksilta sekii
tydmarkkinajiirjestriiltii. Eliike-
turvakeskuksen hallitus hyviik-
syi uusitun LEL:n soveltamis-
ala-kirjasen luonnoksen 29.3.
1989. Kirja on nyt ilmestynyt
painosta ja sitii saa tilata Eliike-
turvakeskuksesta.

Edellinen LEL:n soveltamis-
alaa kiisittelevii julkaisu oli hel-
mikuulta 1978. Eliiketurvakes-
kuksen yleiskirjeessii 819.2.
1983 tiismennettiin TEL:n ja
LEL:n viilistii rajanvetoa putki-
ja siihk<ialan tyOntekijdiden ja
tilapiiisesti toimeen otettujen
rakennusmestareiden sekii sa-
han lautatarhan ja telakkayri-
tyksen palveluksessa olevien
osalta. Mainittu yleiskirje oli
liitteenii vuonna 1984 ilmesty-
neessd LEL:n soveltamisala-
kirjasen uudessa, muuttamatto-
massa painoksessa.

Nyt ilmestyneeseen uusittuun
kirjaseen on tehty sisiilkillisiii
muutoksia, tarkennuksia ja tiis-
mennyksit. Kirjasen kaytt0kel-
poisuuden ja luettaluuden pa-
rantamiseksi sen rakennetta on
muutettu mm. ottamalla mu-
kaan sivuotsikoita ja kirjaseen
on tehty my6s asiahakemisto.
Edellisen kirjasen ilmestymisen
jiilkeen vakuutusoikeus on an-
tanut useita merkittevie TEL:n
ja LEL:n viilistii rajaa selventii-
viii ratkaisuja, joita on otettu
mukaan uusittuun kirjaseen.
Oikeustapauksista on vanhim-
pia poistettu ja tilalle on otettu
uusia. Oikeustapauksiin on an-
topiiivien lisiiksi merkitty Elii-
keturvakeskuksen arkistonu-
merot ja vakuutusoikeuden tai
eliikelautakunnan asianume-
rot. My6s lainsiiiidiinndssii on
tapahtunut j oitakin muutoksia,
jotka on otettu huomioon uu-
distetussa kirjasessa.

Lainsiildlnntissl
tapahtuneita muutoksia
LEL 1 a $:n soveltamisasetuk-
sen muutos
LEL I a $:n soveltamisasetuk-
sen muuttaminen 1.1.1988 lu-
kien (Eliiketurvakeskuksen
yleiskirje 29 I 21.10.198D kesitti
mm. seuraavat kaksi muutosta:
Metsatraktorien ja maatalous-
traktorien viilistii rajaa kiisitte-
lev6ii asetuksen 3 $:n 3. mo-
menttia muutettiin siten, ette
maataloustraktorina pidetiiiin
maatilatalouden tdihin tarkoi-
tettua traktoria, johon on asen-
nettu enint66n hydraulinen
puunkuormauslaite j a periivau-
nu tai periireki tai niita vastaa-
vat lisdlaitteet. Metsiitraktorina
pidetiiiin metslitOihin kiiytettii-
villii enemmilla lsiilaitteilla
kuin edellii mainituilla varustet-
tua traktoria tai erityisesti met-
satditA varten suunniteltua
traktoria.
LEL I a $:n 3. momentin mu-
kaista vakuutusmaksua ei ase-
tuksen 5 $:n mukaan pidiitetii
tyritulosta sellaisella henkiltillii,
joka tekee piiiiasiassa muuta
kuin metsiitydt[ tai tydn jiirjes-
telyii tai kaluston kunnossapi-
toa ptiiiasiassa muualla kuin
metsetydn varsinaisella suori-
tuspaikalla. T?illainen henkilci
kuuluu YEL:n piiriin. Aikai-
semmin maksun perimiittii jiit-
tdmisen edellytyksenli oli, ettli
henkild teki yksinomaan tiillais-
ta ty6ta.

TEL 2 $:n3. momentin muutos
TEL2 $:n 3. momentin muutos
tuli voimaan 1.7.1981. Sen mu-
kaan osakeyhtidn johtavassa
asem€tssa olevan toimihenkildn
kuulumista YEL:n piiriin tar-
kasteltaessa on huomiota kiin-
nitetteve, paitsi osakkeiden
omistukseen, mytis osakkeiden
tuottamiin iiEnimii6riin. Avoi-
men yhtitin ja kommandiittiyh-
ticin sekii mainittuihin yhti6ihin
verrattavien yhteisOjen vas-
tuunalaisia yhti<imiehid pide-
tii6n omistusosuuksista riippu-
matta yrittiij inii. Kommandiitti
yhtidn aAnetOn yhtitimies ei voi
koskaan kuulua yrittiijien ela-
kelakien piiriin. Mikiili hiin
tydskentelee yhtidssii, h6n kuu-
luu tydalasta riippuen joko
TEL:n tai LEL:n piiriin.

Y ir hee llisen v akuutt amis en
oikaisu
TEL:iin (15 b $) ja LEL:iin (10
b $) lisiittiin 1.5.1986 voimaan
tulleet virheellisen vakuuttami-
sen oikaisua koskevat siiinndk-
set. Jos tyrinantaja on vakuut-
tanut tydntekij iinsii virheellises-
ti TEL:n mukaan LEL:n sijasta
tai piilnvastoin, eliikejdrjestely
oikaistaan siltii r,uodelta, jona
eliikelaitos on ilmoittanut oi-
kaisusta tydnantajalle, samoin
kuin tiitii vuotta v:ilittrimlisti
edeltiineeltii kalenterivuodelta.
Tata aikaisemmdta ajalta jar-
jestetty eliiketurva jiiii voimaan.
Tydntekijiin eliike lasketaan
kuitenkin aina sen lain mukaan,
jonka piiriin hlinen ty6suhteen-
sa olisi alusta lukien kuulunut.
Ohjeet virheellisen vakuuttami-
sen oikaisemisesta ovat ElSke-
turvakeskuksen yleiskirjeessii
50 I 27 .t l.1985.

Muita muutoksia
lainslilicllinndssti
MYEL:n I $:n 2. momentin 4.
kohtaa muutettiin 1.1.1988 lu-
kien mm. siten, ettii maatalous-
yritt[jiin perheenjiisenen sijasta
vakuuttamisen liihttikohdaksi
otettiin perheyrityksen jiise-
nyys. Jotta henkilO voitaisiin
katsoa perheyrityksen j iisenek-
si, hiinen tulee Hyttiie tietyt
ehdot sukulaisuuden, asumisenja ty6nteon suhteen. Ehdot
teyttaviista vakuutettavasta
kiltetiiin nimitystii perheyri-
tyksen jiisen. Uudessa I a $:ssii
mdiiriteltiin tarkemmin, mitii
perheyrityksen jiisenellii tarkoi-
tetaan. Tarkempia tietoja tiistA
MYEL:n muutoksesta on Elli-
keturvakeskuksen yleiskirjeissii
25 I 21.9.1987 ja 4t I 30.12.1987 .

Ll.l986 voimaan tullut TaEL
koskee eriiitii laissa luetelluissa
ammattiryhmissii tyriskentele-
vi5 taiteilijoita ja toimittajia,
jotka ovat tycisuhteessa. TaEL:n
piiriin voi kuulua mm. koti-
maanliikenteen aluksessa tyds-
kentelevii muusikko.

Muutoksia
soveltamiskiiytiinntissii
Vakuutusoikeus on antanut
edellisen LEL:n soveltamisala-
kirjasen ilmestymisen jiilkeen
eriiistt suursahoista ptiitOksi6,
joissa se on miiiiriinnyt sovellet-

tavaksi TEL:a tyrintekijtiihin,
jotka ty<iskenteleviit sahan kuo-
rimossa, tukkialtaalla tai -ken-
talla tai tukkien lajittelussa.
Heidiin tydnsii ei vakuutusoi-
keuden kannan mukaan ole ol-
lut LEL:n soveltamisesta anne-
tussa asetuksessa tarkoitettua
puutavaran tai muun raaka-
aineen ktisittelyii puunjalostus-
teollisuuden varastopaikalla.
Ntiilld sahoilla puun lajittelu ja
sycittiiminen sahaukseen on
kiintea osa teollisuusprosessia,
jossa varsinaista varastointia ei
tapahtu.
Teollisuusputkitdist6 on vakuu-
tusoikeus antanut useita ratkai-
suja, jotka ovat aiheuttaneet
huomattavia muutoksia lakien
viiliseen rajanvetoon. Teolli-
suusputkistojen ja teollisuuden
tuotantolaitteisiin kuuluvien
putkistojiirjestelmiin liittyvien
siii-li6iden rakentamiseen j a eris-
tiimiseen osallistuvien tycinteki-
j6iden ei ole katsottu iekevlin
LEL I $:n l. momentissa tar-
koitettua rakennustydtd, vaan
heihin on sovellettava TEL:a.
Edellii mainittujen muutosten
lisiiksi on tarkennettu mm. tur-
veteollisuustytitii ja ty<itii maa-
taloustuotevarastossa kiisittele-
viii kohtia sek6 toimihenkildn
ktisitettii. Mainittakoon vielii
ki{aseen oikeustapauksina ote-
tut TEL:n ja LEL:n vilistii ra-
janvetoa selventiiviit vakuutus-
oikeuden pii?it0kset, jotka kos-
kevat tydtd kananmunavaras-
tossa, keinosiemennysasemalla,
satamahinaajalla ja paperiteh-
taan puukentiillt sek[ sienten
kasvatusta ja myyntikuntoon
saattamista, torimyyntiii, kau-
koliimptiputkien asennusta, ra-
kennussiivousta ja maansiirtoa.

Tilaukset
LEL:n soveltamisala-kirjasta
voi tilata Eliiketurvakeskuksen
postituksesta, puh. (90) l5ll.
Ruotsinkielinen painos ilmesty-
nee vuoden loppuun mennessi.

RITVA LEHTINEN,T,aT
jaostopiiiillikk6,

Eliiketurvakeskuksen
lakiosas t o, sove ltamisasiat
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MAAMME
VANHIN YKSI.
TYISOIKEU.
DELLINEN
ELAKEKASSA
TAYTTI
125 VUOTTA
Maamme vanhin yksityisoikeu-
dellinen eliikekassa, Apteek-
kien eliikekassa, tiiytti 125 vuot-
ta toukokuussa. Senaatti vah-
visti kassan, silloiselta nimel-
tiiiin Farmaceuternas pensions-
kassa i Finland, siiiinndt
19.5.1864. Kassa on mycis maa-
ilman vanhin farmaseuttinen
eliikekassa.

Eldkekassan jtiseninii ovat
maamme yksityisten apteek-
kien henkikjkunta, apteekkarit
apteekkitytihcin osallistuvine
perheenjiisenineen sekii Suo-
men apteekkariliiton ja Liilike-
huollon tiiydennyskoulutuskes-
kuksen farmaseuttinen henkil6-
kunta. Jiiseniii on kaikkiaan
noin 6 000.

Apteekkien eldkekassa harjoir
taa sekii TEL:n ettii YEL:n mu-
kaista toimintaa. Farmaseutti-
selle henkil6stdlle se tarjoaa
mycis lakisiiiiteistii parempaa
eldketurvaa. Heidiin eliikeikiin-
sii on 63 vuotta ja tiiysi 60
prosentin elike karttuu 30 vuo-
dessa.

Kassa maksoi eliikkeinii viime lizvassa jaosrosihteeri Marja l{ollenautio Ekiketurvakeskuksen laki-
vuonna noin 69 miljoonaa osastolta selvittiiii otteen sisiilt()ti maanvilielijci Heikki Haikoselle.
markkaa.

TYOELAXN.
pAtvA 30.11.

Tytieliikepiiivti pidetiiiin tiinii
vuonna Messukeskuksessa
30.1 l. Esilla ovat mm. perhe-
elSkeuudistus, ensi vuonna
ajankohtainen yrittiijtelzikkei-
den 20-vuotisuus sekii ty6ela-
miin kehitysniiky.miit ja eliike-
turvan sopeutuminen niihin.

SOOO TARKISTI ETAKETIETONSA
LAHDEN MESSUILLA

Maanviljelijii Heikki Haikonen Miksi Heikki Haikonen tarkisti
Orimattilasta oli yksi niistd omat eliiketietonsa?
kahdeksastatuhannesta, jotka Luin sanomalehdestt, ettii
tarkistivat eliiketietonsa Lah- teella on mahdollisuus saada
den messuilla. Eldketurvakes- tiedot eldkkeestiiiin. Ja kaikki
kuksen palveluosastolla oli tie- tehdyt ty6t tessa paperissa nii-
tokonepiiiitteet,joistaasiakkaat kyy olevankin niiin pikaisesti
saivat hetkessii rekisteriotteen katsottuna. Tiiytyy vielii kotona
eltiketiedoistaan. Suurintakiin- varmistaa. Ensimmiiinen ty6-
nostusta otteiden lisiiksi heriitti- suhde vuonna 1964 on kartutta-
viit yksildlliset varhaiseliikkeet. nut ty<iel5kettii l8 markkaa, sa-
Sitii vastoin tycittdmyyseliik- noo Haikonen.
keet jiiiviit viihemmiille huomi-
olle. Myiis nuoret entistii enem-
min olivat kiinnostuneita elii-
keturvastaan.

Apteekkialalla tiimii vuosi on juhlavuosi: apteekkilaitoksen synnystti Lisiitietoja antaa Eliiketurva-
tilee kuluneeksi 300 vuotta ja ApteekkaiiliAb kiyuii(i 9|'vuotta. keskuksen koulutuspliiillikk<i
Knammeonvanhonhelsinkiliiisapieekinasiakaspalvelutiloista. LauriMakelainen.
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MUUTOS
YKSILOLLISEN
VARHAIS.
ELAKKEEN
MYONTAMIS.
EDELLYTYKSISSA

Yksityisen sektorin yksiltillises-
sii varhaiseliikkeessii ei tarvitse
endli olla ns. tulevan ajan edel-
lytystii, jos tytintekijiille tai yrit-
tiijiille mydnnetiien yksilOllinen
varhaiseliike yksityisen sektorin
tydn jalkeisen julkisen palve-
luksen perusteella.

Lainmuutos johtuu siita, ette
joustavat eldkemuodot ovat
tulleet voimaan 1.7.1989 julki-
sella sektorilla.
Muutoksen jiilkeen henkilO voi
saada koko tyciuran ajalta an-
saitsemansa eltiketurvan sa-
manaikaisesti yksiltillisenii var-
haiseliikkeenii.
Muutos toteutettiin lailla tytin-
tekijiiin eliikelain muuttamises-
ta ja lailla lyhytaikaisissa ty<i-
suhteissa olevien tyOntekijtiin
eliikelain 4 a $:n muuttamisesta.
Lait ovat tuUeet voimaan
1.7.1989.

LASKUPERUSTE.
KORKOON
MUUTOS 1.7.1999

Sosiaali- ja terveysministeri<i on
vahvistanut muutoksen TEL:n
mukaisissa vakuutuksissa so-
vellettavaan laskuperustekor-
koon. Korko nousi puoli pro-
senttiyksikkiiii eli 9,5 prosent-
tiin 1.7.1989 alkaen.

Ty0eliikelaitosten on vuosittain
hyvitettiivii vastuuvelan kattee-
na oleville varoille perustekor-
koa vastaava mii5rii. Peruste-
korkoa kiiytet?iiin mycis takai-
sinlainauksen korkona.

TYORYHMA SELvITTAUAAN
YIIMEISEN LAITOKSEN PERIAATETTA
ELAKKEEN MAKSAMISESSA

Eliiketurvakeskuksen hallitus
on asettanut 2.3.1989 tydryh-
miin selvittdmiiiin, voidaanko ja
miten viimeisen laitoksen peri-
aatetta toteuttaa koko ansioelii-
kej iirjestelmiissii myds eliikkeen
maksatuksessa.

Tytiryhmin tyd liittyy ansio-
eliikejiirjestelmiin viimeisen lai-
toksen periaatetta tutkineen
toimikunnan tydhdn. Toimi-
kunta on ehdottanut, etta tyd-
eliikelakien mukaisen eliikeha-
kemuksen kiisittelee ja piiet<ik-
sen eliikeasiassa hakijalle antaa
piiiisiiiintdisesti se eliikelaitos,
jonka jtirjestiimiin eliiketurvan
piiriin henkilci on viimeksi kuu-
lunut. Tiimh ns. viimeisen lai-
toksen periaate laajentuisi koko
ansioeliikejiirjestelmiiiin. Toi-
mikunta esitti ty<iryhmdn aset-
tamista selvittamean, voidaan-
ko ja miten viimeisen laitoksen
periaatetta toteuttaa koko an-

Tydttrimyysturvan perusturva-
etuudet nousivat keskimiiiirin
10,4 prosenttia heinikuun alus-
ta, jonka jiilkeen tiiysimiiiiriii-
nen peruspliivdraha on ollut 95
markkaa entisen 86 markan
sijasta. Asiaa koskeva asetus
annettiin 2. kesiikuuta.
Peruspiiivdrahaan maksetaan
alle lS-vuotiaasta lapsesta ko-
rotus. Se on heiniikuun alun
jiilkeen yhdestii lapsesta 20
markkaa, kahdesta lapsesta 30
markkaa ja useammista lapsista
yhteensii 38 markkaa piiivtissii.
Vastaavat summat olivat aikai-
semmin 18 markkaa, 27 mark-
kaa,34 markkaa.
Tarveharkintaista tukea mytin-
nettiiessd puolison tulot otetaan
heindkuun alun jiilkeen huomi-
oon 260 markkaa yliltiiviiltii

s ioe I iikej iirj estelmiiss ii
eliikkeen maksatuksessa.

myds

TYO T T O VTYYS T URVAETUUD BT
NOUSMT 10,4 PROSENTTIA
HEINAKUUN ALUSTA

Ty<iryhmiin puheenjohtajana
on varatoimitusjohtaja Jouko
Sirkesalo Eliiketurvakeskuk-
sesta ja jiiseninii lakimies Janne
Metsemiiki SAK:sta, sosiaali-
poliittinen asiamies Markku
Koponen LTK:sta, matemaa-
tikko Olli Pusa Kuntien eliike-
vakuutuksesta, toimistopiiiillik-
k<i Soile Manninen valtiokont-
torista, johtaja Osmo Rinne
Eliike-Varmasta, apulaisj ohtaj a
Aira Bristow Ilmarisesta, apu-
laisjohtaja Harri Ala-Kulju
MELAsta, johtaja Olavi Vtili-
miiki LEL Tycieldkekassasta,
jaostopaiillikko Sirkka Hinni-
nen Porastosta ja apulaisosas-
topii.iillikkti Hillevi Mannonen
Eliiketurvakeskuksesta.

Tyriryhmiin miiiiriiaika piiittyy
3l.3.1991.

osalta kuukaudessa, kun raja
oli ennen 230 markkaa. Piiivii-
rahan saajan omat tulot viihen-
tiiviit tiiysimiiiiriiistti peruspiii-
virahaa, kun ne ylittiivtit 4 760
markkaa kuukaudessa. Aikai
sempi tuloraja oli 4310 mark-
kaa. Huoltovelvollisen tulora-
jaa korotettiin 540 markkaa jo-
kaista alle lS-luotiasta lasta
kohti, kun entinen korotus oli
490 markkaa.
Tydttdmyysturvalain aiemmin
annetun muutoksen mukaan
heinlikuun alusta nousivat
myds osa-aikatycin soviteltuun
piilvdrahaan vaikuttava tulora-
ja ja sivuty6n ansioon suhteu-
tettuun piiiviirahaan vaikuttava
tuloraja. Tulorajat nousivat
kumpikin 490 markasta 650
markkaan.
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EUROOPAN NEUVOSTOLLA
Oil USEITA
ELAKKEIA KOSKEVIA
SOSIAALIPOLIITTISIA
SOPIMUKSIA

Suomi liittyi viime toukokuussa viimeisenii demokraattise-
na l[nsimaana Euroopan omaksitunnoksi kutsuttuun Eu-
roopan neuvostoon. Vuonna 1949 perustetussa Euroopan
neuvostossa on Suomen mukaantulon jiilkeen 23 jiisen-
maata. Jiirjesttin tavoitteena on jisenvaltioiden vllisen
yhtenilisyyden ja parlamentaarisen demokratian lisfliimi-
nen sekfi taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistii-
minen.
Oleellinen osa Euroopan neuvoston tytitii on erilaisten
yleissopimusten laatiminen. Sopimukset, joita on kaik-
kiaan noin 125, tulevat jiisenmaissa voimaan ratifioinnin
jIlkeen. T[rkein yleissopimus on epiiilemiittil Euroopan
ihmisoikeussopimus. Siihen rinnastettavana on Euroopan
sosiaalisiiiintti. Sosiaalisiiiinttitin pohjautuu muita sosiaali-
poliittisia yleissopimuksia, joissa on myiis elilketurvaa
koskevia miiiiriiyksiii.

Sosiaalisten
oikeuksien peruskirja
Vuonna 196l hyviiksyttya Eu'
roopan sosiaalisiiiintdti(t) voi-
daan hyviillii syyllii pitiiii jiisen-
maiden kansalaisten sosiaalis-
ten oikeuksien peruskirjana.
Euroopan sosiaalisiiiinndssd
perusoikeuksiin luetaan oikeus
tyrih6n, oikeudenmukaisiin ja
terveellisiin ty6olosuhteisiin,
kohtuullisen toimeentulon ta-
kaavaan palkkaan, ammatilli-
seen jiirjestiiytymiseen, tydehto-
sopimusten solmimiseen, lasten
ja nuorten fyysiseen ja moraali-
seen turvaan, tydssii kiiyvien
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naisten iiitiys- ja muuhun tur-
vaan, ammattikoulutukseen,
terveys- ja sosiaalipalveluihin,
kuntoutukseen, sosiaalitur-
vaan, tyOntekoon toisessa Eu-
roopan neuvoston j dsenmaassa
ja maahanmuuttajien turvaan.
Perusoikeuksia on yleissopi-
muksessa lueteltu kaikkiaan 19.
Jiisenmaan ei tarvitse hyviiksyii
niita kaikkia. Pakollisi:sti hy-
viiksyttiiviin kuuluu muiden
muassa sosiaaliturvaa koskeva
sopimuksen artikla.
Sosiaaliturvaa koskevassa ar-
tiklassa jiisenmaa sitoutuu pe-
rustamaan sellaisen sosiaalitur-
vajiirjestelmiin, joka teyrtiie

Kansainviilisen tydjitujestdn so-
siaaliturvan minimistandardia
koskevan sopimuksen (No. 102)
viihimmiiisehdot. Lisiiksi jiisen-
maa sitoutuu asteittain paran-
tamaan sosiaaliturvaansa sekii
takaamaan kahden tai useam-
man maan viilisilld sosiaalitur-
vasopimuksilla yhdenvertaisen
kohtelun muiden jiisenmaiden
kansalaisille oman maan kansa-
laisten kanssa.

Sosiaalisiiiint<iii tiiydennettiin
Yuonna 1987 [sep<iytiikirjalla,jonka miiiiriiykset koskevat
sukupuolten tasa-arvoista koh-
telua tytipaikoilla, tytintekijdi-
den mahdollisuutta vaikuttaa

tydympiiristd6nsii ja tyciehtoi-
hinsa, oikeutta tiedonsaantiinja neuvotteluihin tydnantajan
kanssa sekii sosiaalituryaan.
Kiiytiinn6llisesti katsottuna
kaikki Euroopan neuvoston jd-
senmaat ovat ratifioineet Eu-
roopan sosiaalisiilinncin.

Sosiaaliturvan
perussaenndt
Euroopan neuvoston piiiipyrki-
myksiii on edistiiii s6siaifitur-
van kehittemistii jEsenmaissa si-
ten, ette etuudet eri maissa ovat
mahdollisimman vhdenmukai-
set ja koko viiestrin tai ainakin
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kaikkien palkansaajien ja hei-
diin perheenj:isentensii ulottu-
villa. Tiitii tarkoitusta palvele-
vat sosiaaliturvan perussiiiinn6t
j a niihin kuuluva lisiiptiytekirja.
Euroopan sosiualiturvan p e rus-
siiiinndissti@ vuodelta l9g
mtiliriitiiiin jiisenmaiden sosiaa-
liturvan viihimmtiistaso. Va-
himmiiistaso noudattaa edellii
mainittua Kansainvdlisen tyci-
jiirjest0n omaksumaa viihim-
miiistasoa, mutta ei kuitenkaan
ole sen kanssa tiiysin yhden-
mukainen. Sosiaaliturvan pe-
russiidnttiihin liittyviissa /Nd-
pdytiikirjassa miidriitiiiin vii-
himmdistasoa korkeammat
etuudet. Perussiiiinndt ja [sn-
ptiytekirja on valmistettu yh-
teisty<issd Kansainvdlisen ty6-
jiirjest0n kanssa.

S osiaaliturvan perussiiiinnciissii
on yhdeksiin osa-aluetta. Ne
ovat liiiikintiihuolto, sairaus-
etuudet, tydttcimyysetuudet,
perheavustukset, ditiysavustuk-
set, tapaturmaetuudet, van-
huusel6kkeet, tytikyvyttdmyys-
eliikkeet ja perhe-eliikkeet. Pe-
russiiinntit on jiisenmaiden
mahdollista ratifioida siten, et-
tei kaikkiin yhdeksii,iin osa-
alueeseen tarvitse sitoutua.
Eliikkeistii edellytetiiiin aina
vanhuuseldkkeet hyviiksyttii-
viksi.
Perussiiiinndissii miidr6tii6n
eliikkeiden piiriin kuuluvat hen-
kil<it, eliikkeiden saamisen vii-
himmiiisedellytykset sek6 miiii-
rii. Lisiip6ytikirjan korkeam-
paa etuustasoa osoittaa esimer-
kiksi se, ettzi avioparin van-
huuseliikkeen tulee olla 45 pro-
senttia niin kutsutun standardi-
edunsaajan, joka on miiiiritelty
miespuolisena ammattitaitoise-
na tyOntekijenii, palkasta, kun
perussdiinndissii tdmin etuu-
den on oltava viihintdiin 40 pro-
senttia standardiedunsaajan
palkasta. Tydkyvytttimyyseliik-
keen tulee olla perheelle, jossa
on mies, vaimo ja kaksi lasta,
perussiiiintcijen mukaan 40 ja
lisiiptiytdkirjan mukaan 50 pro-
senttia palkasta. Perhe<liikettii
on maksettava naisleskelle ja
kahdelle lapselle perussiiiint<i-
jen mukaan ztO ja lisiipdytiikir-
jan mukaan 45 prosenttia pal-
kasta. Kummassakaan asiakir-
jassa ei edellytetii perhe+liik-
keet maksamista miesleskelle.

Kaksi kolmasosaa Euroopan

neuvoston jiisenmaista on rati-
fioinut sosiaaliturvan perus-
siiiinnrit. Lisiip0ytdkirjan on
muutama perussii"iinnOt rati-
fioineista maista jettenyt tois-
taiseksi hlviiksymiittii. Pohj ois-
maista Norja, Ruotsi ja Tanska
ovat ratffioineet molemmat
asiakirjat. Islanti ei ole ratifioi-
nut kumpaakaan.

Sosiaaliturvan
yleissopimus
Vuonna 1972 valmistettu Eu-
r o o p an s o s iaa li t urv an y le is s opi-
muso) sisiiltiiS jiisenmaiden
kansalaisten sosiaaliturvaoi-
keudet toisissa jiisenmaissa.
Yleissopimukseen liittyy tay-
dentiivti sopimus, joka antaa
jiisenmaille mahdollisuuden so-
veltaa kahdenviilisissii suhteis-
saan yleissopimuksesta poikke-
avia sii6nndksi6.
Sosiaaliturvan yleissopimus ja
tiiydentiivii sopimus ovat ver-
rattavissa kahden tai useam-
man maan solmimaan sosiaali-
turvasopimukseen. Yleissopi-
muksen tarkoituksena onkin
korvata kahdenviiliset sosiaali-
turvasopimukset. Yleissopi-
muksen ratifioivat maat voivat
kuitenkin tehdd varauksen, jon-
ka mukaan ne pitiivEt voimassa
myOs kahdenviiliset sosiaalitur-
vasopimuksensa.

Sosiaaliturvan yleissopimus
kattaa seuraavat sosiaaliturva-
lohkot: sairaus ja iiitiys, van-
huus, tydkyvytttimyys, per-
heenhuoltajan kuolema, hau-
tausavustus, tycitapaturma ja
ammattitaudit, tycitttimyys se-
kii lapsilisiit.
Yleissopimuksessa sovelletaan
kansainviilisen sosiaaliturvan
neljtiii perusperiaatetta. Ne ovat
vakuutettujen henkildiden tasa-
arvoinen kohtelu, vain yhden
maan lainsiiiiddnndn sovelta-
minen kerrallaan, ansaittujen
etuuksien siilyminen ja etuuk-
sien maksaminen ulkomaille.

Eliiketurvan osalta yleissopi-
mus koskee sekii yleisiii eliike-
jarjestelmia etta tiettyjen am-
mattiryhmien erityisjiirjestel-
miii. Sopimuksen mukaan va-
kuutettuun sovelletaan yleensd
tyiiskentelymaan eliikelainsiiii-
diint66. Poikkeuksena ovat toi-
seen jdsenmaahan tyOskentele-
miiiin l5hetetyt tytitekijlt, jotka
jiiiviit m66riityksi ajaksi oman

maansa eliikejiirjestelmiiiin.
Toisessa maassa taytetyt va-
kuutusaj at otetaan eliikettii las-
kettaessa huomioon siinti ta-
pauksessa, ettd etuuden saami-
seen vaaditaan jokin viihim-
miilsaika, johon vakuutetun va-
kuutusaika ei riita. Eliikkeet
lasketaan niin kutsutun pro ra-
ta -menetelmiin perusteella suh-
teuttamalla eliike tydskentely-
tai asumisajan pituuteen. An-
saitut eliikkeet maksetaan toi-
seen sopimuksen ratifioinee-
seen maahan. Kaikki ndmd
siiiinndkset ovat samoja, joita
tavallisesti sovelletaan kahden-
viilisissii sosiaaliturvasopimuk-
sissa.

Vain noin puolet Euroopan
neuvoston jiisenmaista on rati-
fioinut Euroopan sosiaalitur-
van yleissopimuksen ja sita tay-
dentdviin sopimuksen. Yksi-
kiiiin Pohjoismaa ei kuulu rati-
fioineisiin maihin. Ratifioinnin
esteene on ollut se, ettei sopi-
muksia voi pilkkoa pienemmik-
si hyviiksymiilla niiste vain osia.
Esimerkiksi vaatimus tyOttti-
myysetuuksien maksamisesta
ulkomaille on mahdoton mail-
le, joissa etuuden saaminen riip-
puu asumisesta etuuden maksa-
vassa miuNsa.

Erillinen sopimus
maatalouden
sosiaaliturYasta
Maatalousviiestciii varten Eu-
roopan neuvostolla on erillinen
sosiaaliturvan yleissopimus,
jonka nimi on Euroopon maqn-
viljelijdiden sosiaaliturvan yleis-
sopimtu4t. Tiimii yleissopimus
on vuodelta 1974.

Maatalouden yleissoPimuksen
tarkoituksena on antaa maan-
viljelij 6ille, heidiin perheenjiise-
nilleen sekii heidiin palvelukses-
saan oleville samantasoinen so-
siaaliturva kuin muilla viiestti-
rvhmillii on. Maatalouden eril-
fsta sosiaaliturvasopimusta on
perusteltu sille, etta maatalous
ilinkeinona eroaa ratkaisevasti
muista elinkeinoista, ja silld, et-
tii maatalouselinkeino muuttuu
koko ajan.

Yleissopimuksen mukaan maa-
talousviiest6lle tulee turvata so-
siaaliturva ainakin neljan loh-
kon osalta seuraavista seitse-
mdsti: sairaus, ditiys, vanhuus,
ty0kyvytttimyYs, Perheenhuol-

taj an kuolema, tydtapaturma ja
ammattitaudit sekii perheavus-
tukset. Lisiiksi toimeentulo tu-
lee turvata maataloudesta luo-
puville.
Yleissopimuksessa on lukuisia
sosiaaliturvan ulkopuolelle me-
neviii toimenpidevaatimuksia,
kuten maatalousrakennusten
varustetasoon, maatalouden
lainoitukseen, kulttuuri- ja vir-
kistyspalveluksiin, nuorten ylei-
seen ja ammatilliseen koulutuk-
seen sekii maatalousviiestOn
keskiniiisen yhteistoiminnan j a
maaseudun yhdyskuntaraken-
teen kehittiimiseen kuuluvia ta-
voitteita.
Maatalouden sosiaaliturvan
yleissopimuksen kirjavasta si-
s:ill6st6 saattaa johtua, etti vain
harvat Euroopan neuvoston jti-
senmaat ovat ratifioineet taman
yleissopimuksen. Pohjoismais-
ta Tanska kuuluu ratfioinnin
tehneisiin maihin.

l. Council of Europe. Europe-
an Social Charter. European
Treaty Series No. 35, (1961)
2. Council of Europe. Europe-
an Code of Social Security and
hotocol to the European Code
of Social Security. Europeon
Treaty Series No. 48, (1964)
3. Council of Europe. Europe-
an Convention on Social Secu-
rity and Supplementory Agree-
ment for the Application of the
European Convention on Soct
ol Security. European Treaty
Series. No.78 (1972)
4. Council of Europe. Europe-
an Convention on the Social
hotection of Farmers. Europe-
an Treaty Series. No. 83, (1974)

]OUKO
IANHUNEN,T'M
Eltiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
erityistutkija
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IJLKOMAILLA

T{OR'A

TYOMARKKINA-
POHJAISEN
VARHAISELAKKEEN
IKARAJA ALENEE
Norjassa tu[ teman woden
alussa voimaan tydmarkkina-
jtirjestiijen sopima varhaiselii-
ke. Yksityisen sektorin palkan-
saajien osalta varhaiseliikkeen
hollin t o on yleisestii eliikej tirjes-
telmiistii vastaavalla sosiaaliva-
kuutuslaitoksella. Julkisen sek-
torin palkansaajien varhais-
eliikkeen hallinto on niiiden
alojen lisiieliiketurvan hallin-
nosta vastaavilla laitoksilla.
Varhaiseliikkeet rahoitetaan
ty<inantajien vakuutusmaksuil-
la ja valtion varoista. Kustan-
nuksista tydnantajat maksavat
60 ja valtio 40 prosenttia.
Varhaisellkettii on maksettu
vuoden 1989 aikana 66 vuoden
iiista. Vuoden 1990 alusta elli-
keikii on 65 vuotta. Varhaiselii-
ke maksetaan vakuutetulle, jo-
ka on 50 vuoden ien tayttami-
sen jiilkeen ansainnut yleiseen
lisiielikkeeseen oikeuttavia el2i-
kepisteitii viihintdiin l0 vuoden
ajalta, ja jonka eliikkeen perus-
teena olevat ansiot ovat viihin-
tiiiin kaksi kertaa yleisen eliike-
jiirjestelmiin soveltama perus-
mtiiirti eli 65 400 NOK vuodessa
vuonna 1989. Lisiiksi edellyte-
Hen tyOssaoloa viilittdmdsti en-
nen varhaiseliikkeelle siirtymis-
td. Varhaiseliikkeen mii5rii on
yhtii suuri kuin se eldke, jonka
vakuutettu saisi yleisessii 67
vuoden elikeiiissii. Varhaiselii-
ke ei alenna 67 vuoden iiissii
maksuun tulevaa elakette.
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RUOTSI

ELAKKEENSAAJILLE
EHDOTETAAN
NEUVOTTELU-
OIKEUTTA
Askettiiin julkistetussa komi-
teanmietinndssii ehdotetae r, et-
te elekkeensaajia edustavat j iir-
jest6t saisivat oikeuden neuvo-
tella maan hallituksen kanssa
eliikkeensaajia koskevista kysy-
myksisti.
Eliikkeensaajilla on useita voi-
makkaita edunvalvontajiirjes-
t6jii. Ne ovatjo kauan vaatineet
itselleen neuvotteluoikeutta val-
takunnan tasolla maan halli-
tuksen kanssa.
Komitea ehdottaa mietinnds-
siiiin, ettii hallitus ja ne eliike-
liiisjiirjest0t, joissa on viihintiilin
4 prosenttia vanhuus- tai tydky-
vyttdmyyseliikkeen saajista,
solmisivat sopimuksen neuvot-
teluoikeudesta. Neuvotteluoi-
keus koskisi eliikkeensaajien ta-
loutta, sosiaalipalveluita, ter-
veyden- ja sairaanhoitoa, rnat-
kustus- ja muita kunnallisia pal-
veluita, asuntoja, eliikkeensaa-
jajerjestdjen valtionapua sekli
vapaa-aikaa ja kulttuuripalve-
luita kiisitteleviii periaatteellisia
asioita. Neuvottelut kiiytiiisiin
kaksi kertaa vuodessa. Toinen
neuvottelu tapahtuisi valtion-
budjetin valmistelun yhteydes-
se. Neuvottelut olisivat ehdo-
tuksen mukaan luonteeltaan l5-
hinnii mielipiteenvaihtoja, jot-
ka toimitettaisiin tiedoksi edus-
kunnalle j a sosiaaliministeritille
siinli yhteydessd, kun keskuste-
lujen kohteena olevat asiat tule-
vat piiiitettiiviksi.

Komitea ehdottaa vammaisten malla tasolla pysyneet tydnan-
jiirjesttiille samanlaista neuvot- tajamaksut kattaneet yhd suu-
teluoikeutta kuin eliikkeensaa- remman osan menoista. Jos
jien jtirjesttiille. kansaneldkemaksut siiilytettiii-

siin nykyisellii tasolla, voitaisiin
niistii ennen vuosituhannen

HALLITUS vaihdetta siirtiiii osa valtion-

EHDOTTAA budjeuia lainoittamaan.

LISAELAKEMAKSUN
KOROTUSTA
H.allitus,on j iittiinyt .valtiopiii- LI S AELAKE_
;*;',;'fr:;:#:ok :!i?XlW : RA HA s Io J E N
'misesta kahdella prosentti- SIJOITUS-
yksik0llii palkkasummasta ja TOIMINTAAN
ksruane liikemoksun v astaavan fl f f pOTUKSIA
lPuruisesta,.alentamisestu' Hauitu on iattanw valtiooiii-
ll",l.1ll:.-"1^:l . _i':i:':*:1"1it^' ville ehdotuki en ytiisten tisietii-on Kuruvana vuonna.llllS: kerahasrojen sijoirusroiminnansenuia ja kansanerakemlly'ilil;T#ffi;sta. Ensimmiiinen,9,45 -prosenttia palkkasum.^- i;-#;l;Hil^ rahasto voivat
:t;::::Y*:1?,1::1 . |9:t: ;ffiil'rdffiukaan tehd6 ny-enqotetaan tulevaKsl volmaan kvistii vapaammin kiinteistdii-ruoden I eeO alusta j 

? 
^ :LY:^' fi ;iii#"il;b^ : i'riais-iar,a'-voimassa vuoteen 1994 saakka. i;, j;rii; ;;;? puhtaita sijoitus_

Maksumuutosten tarkoitukss- rahastoja, saavat oikeuden os-
na on eliikejiirjestelmiin talou- taa pankkienja vakuutusyhti<ii-
dellisen tilan vakiinnuttaminen den osakkeita sekd sijoittaa va-
pitkalla aikaviilillii. Ilman lisi- paammin ulkomaille. Muutos-
eliikemaksun korotusta rahas- ehdotukset vastaavat rahasto-
toja olisi kaltettave aikaisem- jen omia toiveita.
paa -enemmiin. vakuutusTsl^- vronna lggg kolmelle ensim-sutulot eiviit eniiii vuoden 1982 i}i;ffi ,ulrluirott. annettiin oi_
JalKeen ole yKsln rllttaneet ela- 1.ut sijoittaa kiinteisttiihin jakemenoihin' kiili.itioy;iidihin, mutta vain,
Kansaneliikkeiden reaalikus- jos kohteen kaikki osakkeet tu-
tannukset ovat viime vuosina livat rahaston omistukseen. Nyt
kasvaneet ainoastaan samassa hallitus ehdottaa tiimiin rajoi-
tahdissa kuin lisiieliikkeen saa- tuksen poistamista. Neljiis ja
jien miiiirii. Kansaneliikemeno- viides rahasto saavat ehdotuk-
jen uskotaan liihivuosina kiin- sen mukaan oikeuden sijoittaa
teiillii rahanarvolla mitattuna l0 prosenttia piiliomastaan - eli
jopa laskevan. Kansaneliikkeet 800 miljoonaa SEK - ulkomai-
rahoitetaanty6nantajamaksuil- siin osakkeisiin. Nykyisen lain
la ja julkisista varoista, mutta mukaan ulkomaille voidaan si-
koska suhteelliset kansaneliike- joittaa korkeintaan yksi pro-
menot ovat alentuneet, ovat sa- sentti rahaston piiiiomasta.



KAIVOSMIEHILLE
TAATAAN
LISAELAKE
Kaivosalan tyrimarkkinaosa-
puolet sopivat palkkaneuvotte-
luissa toukokuussa, ettd kaikki
ne kaivosmiehet, jotka ovat
Uyttaneet 38 vuotta ja olleet
maanalaisessa kaivostycissii vii-
hintiiiin 10 vuotta, seilyttevet
oikeuden kaiv o se liikkee seen sii-
tii riippumatta, ovatko he kai-
vostydsse eliikeikaan tulles-
saan. Nykyisen eliikesiiiinntjn
mukaan oikeus kaivoseliik-
keeseen lakkaa tyrisuhteen
peettyessa ennen eliikeiklii.
Tiista syysta useat kaivosmiehet
ovat viime luosina menetteneet
kaivoseldkkeensii alan rajun
muutoskehityksen seuraukse-
na. Vain ne kaivosmiehet, jotka
olivat tayttaneet 57 vuotta en-
nen irtisanomista, ovat seilltta-
neet lisiieliikeoikeutensa.

TANSKA

PALKANSAAJIEN
LISAELAKE-
JARJESTELMA
vuosINA 1987-1989
Tanskan palkansaajien lisiielii-
kejiirjestelmiiiin kuuluvat l6-
66-vuotiaat yksityisen ja julki-
sen sektorin palkansaajat. Jiir-
jestelmiistii maksetaan van-
huus- ja leskeneliikkeitii. Nais-ja mieslesket saavat eliikkeen
samoilla ehdoilla. Vanhuuseld-
keikii on 67 vuotta. Eliikkeet
eivdt ole ansioeliikkeitd, vaan
jokainen vakuutusvuosi kartut-
taa elekette tasasummalla.
Maaliskuun 1989 jiilkeen van-
huuseliikkeelle jiiiivii saa lisii-
eliikkenii enintdiin 6 400 DKK
wodessa.
Seuraavassa asetelmassa on

ffi *,T:ri?,#tffi'fll,;,',"# B E LG lA
miis6 Yuosilta 1987-1989. Vuo-
den 1989 luvut ovat ennusteita.
Itseniiiset yrittajet, jotka ovat
aikaisemmin kuuluneet palkan-
saajina lisiieliikejiirjestelmi6n,
voivat jatkaa vakuutustaan va-
paaehtoisesti edellytteen, etta
palkansaajajakso kesti viihin-
tiiiin kolme luotta. Vuoden
1988 lopussa lisiieliikejiirjestel-
miiiin kuului 2 000 tallaista yrit-
tqaa.
Lisael5kej arjestelmtin rahaston
sijoituksista valtaosa on obli-
gaatioissa. Vuoden 1988 lopus-
sa 84 prosenttia varoista oli
sijoitettu erilaisiin obligaatioi-
hin. Osakkeisiin oli sijoitettu l2
prosenttia, kiinteeen omaisuu-
teen 3,5 ja tyrinantajille oli lai-
nattu 0,4 prosenttia. Sijoitusten
korkotuotto oli l3,l prosenttia
ennen valtion reaalikorkoveroa
ja 9,1 prosenttia senjiilkeen.

JOUSTAVAN
ELAKEIAN
rAyrrONorro
Belgian hallituksen eliikeasiois-
ta vastaava ministeri on saanut
valmiiksi ehdotuksensa jousta-
vaksi eliikeitiksi. Ehdotus me-
nee koko hallituksen ja my<is
tydmarkkinajiirjest6jen kiisitte-
lyyn ennen eduskunnalle anta-
mista. Joustavan eliikeiiin usko-
taan tulevan kaytt66n syksyllii
199 l.
Ehdotuksen mukaan naiset ja
miehet voivat jii5dii vanhuus-
eliikkeelle 60. ja 65. ikiivuosien
viilillii senjtilkeen, kun he ovat
olleet vakuutuksessa 40 vuotta.
Nykyisessii laissa eliikeikii on
naisilla 60 vuotta 40 vakuutus-
vuoden jiilkeen ja miehille 65
vuotta 45 vakuutusluoden jlil-
keen. Eliikeiiin muutos merkit-
see miesten eliiketurvan paran-
tumista. Muutos on kuitenkin
paatetty tehdii siten, etteiviit
eliikemenot sen johdosta kasva.

Numerotietoja Tanskan palkansaajien lisiiellikejlrjestelmlstii1987-1989 :rlll 1988 1989
Tulot; Milj. DKKVakuutusmaksut 2331 3215 3223
Rahaston tuotto 6253 7 407 7 479

Menot; Milj. DKKEliikkeet 899 860 I 002Hallinto 77 90 I I I
Reaalikorot valtiolle I 834 2167 2 380
Siirto rahastoon 5774 7 505 7 209
Rahasto vuoden lopussa;
Milj. DKK 566/;0 64222 7t 137

Eliikkeensaajia yuoden
lopussa; tuhansia 393 414 435

Eliiketurvaa karttutta-
neita; tuhansia 3 300 3 300 3 350
- heistii aktiivejatilastovuonna 2 600 2600 2650
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IRLANTI

MIESPUOLISILLE
YKSINHUOLTAJILLE
ELAKE
Irlannin palkansaajien j a yritta-
jien elakejfi estelm6ssd makse-
taan eliikettii miehen hylkiiii-
mdlle aviovaimolle ja naisles-
kelle, jotka huoltavat alaikiiistii
lasta. Eliike on tasasuuruinen
niin kuin kaikki muutkin eliike-
jarjestelman etuudet. Syyskuus-
ta 1989 liihtien elekette ryhdy-
tiiiin maksamaan myds vaimon
hylkiiiimiille miehelle tqi mies-
leskelle, jos he huoltavat alle l8-
vuotiasta Iasta tai alle 2l-vuo-
tiasta opiskelevaa lasta. Eliiket-
tii maksetaan vain niin kauan,
kuin huoltovelvollisuus jatkuu.

ITALIA

YLEISIIN
ELAKKEISIIN
MUUTOS-
SUUNNITELMIA
Italian hallitus aikoo tehdii
muutoksia palkansaajien ylei-
seen eliikejtirjestelmiiiin valtion
eldkemenoj en siiiistiimiseksi.
Eliikkeen maksamista eliikeiiis-
tli riippumatta viihintiiiin 35 va-
kuutuswoden jiilkeen muute-
taan siten, ettii 35 vuoden ase-
mesta vaaditaan viihintiidn 40
vuoden vakuutusaika. Lisiiksi
hallitus suunnittelee naisten ja
miesten eliikeikien nostamista
65 vuoteen. Nykyisin naisten
eliikeikt on 55 ja miesten 60
vuotta.
Eliikkeen perusteena olevan tu-
Ion yliraja aiotaan seuravien l0
luoden aikana muuttaa elin-

kustannusindeksin kehityksen
mukaan. Nykyisin otetaan huo-
mioon sekii elinkustannus- ette
palkkaindeksit. Taman laske-
taan hidastavan eliikepalkkojen
kohoamista.
Lopuksi hallitus suunnittelee
ellikkeen perusteena olevan tu-
lon miiiirdiimistd, viimeisten l0
vakuutusvuoden keskitulon pe-
rusteella, kun tiilld hetkellii se
lasketaan viimeisten viiden vuo-
den keskitulosta.

ISO.BRITANI{IA

HENKILOKOHTAISET
ELAKKEET KAYVAT
KAUPAKSI
Vakuutettujen on viime vuodes-
ta liihtien ollut mahdollista jiir-
jestiiii itse oma ansioel[ketur-
vansa niin kutsutulla henkilti-
kohtaisella eltikkeelki. Tiimii
eliike voi korvata valtion yleisen
eliikej6rjestelmiin lisiieliikkeen
tai site puolestaan korvaavan
tydnantajakohtaisen lisiieliik-
keen. Henkildkohtainen eliike
voi korvaavan eldkkeen ohella
olla puhtaasti vapaaehtoinen li-
siieliikejiirjestely, jolla vakuu-
tettu voi nostaa valtion jiirjestel-
mrin tai tydnantajajiirjestelmiin
antamaa eldketurvaa.

Henkildkohtaiset eliikkeet
nliyttiiviit kiiyviin hyvin kau-
paksi. Viime huhtikuun alkuun
mennessd oli noin 2,5 miljoo-
naa vakuutettua irrottautu-
nut henkildkohtaisen eliikkeen
avulla valtion yleisestii lisiieliik-
keestii. Kesdkuun alkuun men-
nesszi henkiliikohtaisia eliikkei-
ta o[ myyty noin -] miljoonaa
kappaletta. Potentiaalisia hen-
kildkohtaisen elikkeen ottajia
on laskettu olevan noin l0 mil-
joonaa.

lT,iVALTA

OECD EHDOTTAA
MUUTOKSIA
ELAKKEISIIN
Itevailan valtion budjettivajeen
lasketaan nousevan l0 miljar-
diin ATS:iin kuluvana vuonna.
Yksi vajeen aiheuttajista on
yleisten eliikejiirjestelmien ne-
gatiivinen tulos. Itiivallan ta-
loutta tutkinut OECD ehdottaa
eldkekustannusten siiiistiimistii.
It[vallan eliikemenot ovat brut-
tokansantuotteesta mitaten
suurimmat OECD:n alueella -
l5 prosenttia. Viiestdn vanhe-
neminen lisiiii ongelmia. Vuo-
teen 2030 mennessd 60 luotta
tiiyttiineiden osuus kohoaa
puolella nykyisest5.

OECD ehdottaa eliikevakuu-
lusmaksujen nostamista 50 pro-
sentilla seuraavien 40 vuoden
kuluessa. Jos kuitenkin vakuu-
tusmaksut ja valtion tuki pidet-
tiiisiin nykytasolla, tulisi eldk-
keita OECD:n mielestii leikata
kolmanneksella.
Vaihtoehto eliikkeiden ja va-
kuutusmaksuj en siillyttiimiselle
nykytasolla on nostiu valtion
tuki reaalisesti kaksinkertaisek-
si nykyisestii.
Eltikeikiiii voitaisiin OECD:n
mielestii nostaa naisilla 60 vuo-
desta ja miehill?i 65 vuodesta,
mutta siita ei todenniiktiisesti
olisi paljon apua, koska huo-
mattava osa vakuutetuista jaa
jo nykyisin eliikkeelle ennen
niiite elekeikie.
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]OUKO
IANHUNEN,T,Tz
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
erityistutkija

SAKSA

lOO VUOTTA
TYOKYVYTTO-
MYYSELAKKEITA
Vuosi 1989 on molemmissa
Saksan valtioissa eliketurvan
juhlavuosi. Tydkyvyudmyys-
eliike on ollut kiiytdsse taydet
100 vuotto. Kansleri Bis-
marckin perustaman tycikyvyt-
tcimyyseliikkeen juhlapiilvii oli
kesiikuun 22. piiiva. Sairausva-
kuutus ja tapaturmavakuutus
ovat vielii vanhempia. Sairaus-
vakuutus perustettiin vuonna
1883 ja tapaturmavakuutus
wonna 1884.

SAKSAN
LIITTOTASAVALTA

OSA-AIKATYON-
TEKIJOIDEN
SOSIAALITURVA
OLEMATON
Saksan liittotasavallassa laske-
taan olevan yli kaksi miljoonaa
osa-aikatydtii tekeviiii, jotka
jiinviit kokonaan sosiaaliturvan
ulkopuolelle. Osa-aikatyiitii te-
kevistii 90 prosenttia on naisia.
Tyiinantajien ei tarvitse maksaa
eliikevakuutusmaksuja eikii
muita sosiaalivakuutusmaksu-
ja, jos osa-aikaisen tytintekijiin
tyOaika on alle l5 tuntia viikos-
sa ja ansiot alle 450 DEM kuu-
kaudessa.

Yrityksille osa-aikaiset ovat
edullisia tytintekijoite, koska
palkkasivukulut voivat nousta
80 prosenttiin nettopalkasta.
Osa-aikaisista tydnantaja mak-
saa normaalisti l0 prosentin tu-
loveron ja tydntekijd saa palk-
kansa puhtaana kiiteen.

KAr{SAr{VilUilEN
VERTAILU

65 VUOTTA
TAYTTANEIDEN
UAAnA KASVAA
Vanhuuseliikeiiin tiiyttdneiden
henkildiden miiiirii on kasvussa
kaikissa teollisuusmaissa. Alla
oleva lukusarja osoittaa 65
vuotta tiiyttiineiden miiiiriin
kasvun prosenteissa vuosina
1980-2030 ja osuuden koko
vdestdstii vuonna 2030 eriiissii
teollisuusmaissa. Lukusarjan
mukaan 65 vuotta tiiyttiinyt
viiestd kasvaa eniten Kanadassa
- 230 prosenttia. Ruotsissa kas-
vu on vain 30 prosenttia. Suo-
messa kasvuksi on laskettu 92
prosenttia. Vuonna 2030 Suo-
messa on 65 vuotta taytteneita
24 prosenttia koko vdestcistd.
Vain Sveitsissii ja Saksan liitto-
tasavallassa osuus on korkeam-
pi kuin Suomessa.

65 vuotta tiiyttiinyt vlestti eriissl maissa

Ruotsi
Saksan liittotasavalta
Iso-Britannia
Italia
Itiivalta
Norja
Kreikka
Ranska
Irlanti
Sveitsi
Suomi
Espanja
Alankomaat
Yhdysvallat
Japani
Australia
Kanada

kasvu 7a
1980-2030

30
3l
36
4',7

48
49
52
6s
68
82
92
103
106
130
135
202
230

7o koko viies-
t<istii 2030

22
26
l9
22
23
2t
20
22
t7
29
24
t7
23
20
20
l8
22
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TIIASTOTIE,TOJA
TVOPrcNSAAIISTA

30.6.1989 Taulukoiden luvut ovat vdhimmiiisturvan mukaisia.
Aikaisemmasta tilastokiiytiinnristd poiketen varhennetut vanhuuseliikkeet sisdltyvdt vanhuus-
eliikelukuihin ja yksilOlliset varhaiseliikkeet tydkyvlttdmyyseldkelukuihin. Osa-aikaeliikkeet ovat
tilastossa omana taulukkonaan.
30.6.1989 oli maksussa kaikkiaan 870000 tytieliikettii. Muutos edellisestii vuodesta on +29000
kappaletta eli 3,5 prosenttia.
Vanhuuseliikkeitii oli 445 000 (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankoh-
dasta) 1+21

{4
mukaisia eltikkeitii:
varhaiseliikkeita 23 500 kappaletta (+5 266;.
Vanhuuseliikkeiden keskimiiErii oli 1545 mk/kk, joista varhennettujen vanhuuseliikkeiden
2085 mk/kk, tydkyvyttOmyyseliikkeiden 2215 mk/kk, joista yksildllisten varhaiseliikkeiden
3025 mk/kk, tycittcimyyseliikkeiden 2480 mk/kk, perhe+liikkeiden I170 mk/kk ja osa-
aikaeliikkeid en 2 29 5 mk/ kk.

Vi\)- H Lr ti S E t.A K KE El'. kaikki
Voimassa olevat 30.6. 1989

Elikkeensaajia KeskimiiSriilnen peruseliike mk/ kk
El?ikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-e liikelaitokset 79705 139 429 219 134 3332 I 409 2 108

YEL+liikelaitokset 17752 14774 32526 2751 17ffi 2301
MYELdiikelaitos 55461 85146 ruAfi7 966 4n 648
LEL+ltikelaitos 36696 16031 s2727 1396 54 tt37
Kaikki ty6elekelaitokset 189 619 255 386 zl45 005 *) 22ll 1052 I 546

Alkaneet eliikkeet I. l.-30.6. 1989

Kaikki tydelakelaitokset 9 653 l0 944 20 597 **) 2 542 I 214 I 838
.) Koikki -luvussa mukorut nryi)s yksinisn TaEL-lainkyn maksamaa eltikettii
**1 lhikki -hnussa mukara myds seixemiinTaEL-lairaksen maksamtn ehkettii

VAR H ENN EI'U'f VAN H I] TJSELAK KEET
Voimassa olevat 30.6. 1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen my<intlijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 2253 4452 6705 4657 I 381 2482

574 577 l l5l 3412 1230 2318
MYEL-eliikelaitos 348 ll37 1485 l00l 397 538

LEL-eltikelaitos 227 260 487 1266 337 770

Kaikki tytieliikelaitokset 34fr2 6427 9829*) 3846 I l5l 2084

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.6. 1989

Kaikki tycieliikelaitokset 489 62t l ll0 3822 1325 2425
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*1 t{nikki -hmuisso mula na myds TaEL-laitokrn nnkvtrru ekike

158 000
vuoden alussa voimaan tulleiden lakien

vanhuuseliikkeita 9800 kappaletta (+2000) ja yksilcillisie

YEL+liikelaitokset



OSA-AIKAEI,AK KI]ET
Voimassa olevat 30.6. 1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen my<intiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii

TEL-eliikelaitokset 50 53 103 3 497 I 451 2444
YEL-e liikelaitokset 58 24 82 240t 1669 2187
MYEL+liikelaitos 3 3 863 863

LEL-eliikelaitos 2 3 t 475

Kaikki rytielekelaitokset l13 78 l9l 2 833 l 5r3 2294

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.6. 1989

Kaikki ty<ieliikelaitokset 2t 24 45 3lll t5l2 2258

rYoK\',\'\ l-.r ()\{\'\ sEI-AKKr-,rl r. kaikki
Voimassa olevat 30.6. 1989

Eliikkeensaajia Keskimii.iiriiinen perusel6ke mk/kk

TEL-e liikelaitokset 54862 59 9l I n4773 3725 1929 2788
YEL-eliikelaitokset 9 800 4377 t4 r77 2714 t U3 2383
MYEL-eliikelaitos t6765 18614 35379 t226 494 841

LEL-eliikelaitos 34 198 5922 40 120 I 897 766 l 730

Kaikki tydeliikelaitokset I 15 640 88 831 204471*) 2736 1537 2215

Alkaneet eldkkeet l. l.-30.6. 1989

Kaikki tyoelekelaitokset 7 543 5967 13 510 **) 3 162 1762 2544
, Kaikki -hnussa mukaru nry6s kaksilqmmentiikal<siTaEL-hitokvn maksmaa eliikettii
**; Kail*i -lwusv mukarn nrytis kahdckxtn TbEL-lainkvn ntokwnaa ekikettii

TY O K YV YTTO IU y yS p t-A K K E ET. tiiydet eliikkeet
Voimassa olevat 30.6. 1989

Eliikkeensaajia Keskimi6riiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen myrintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensd
TEldiikelaitokset 47 092 506/,2 97 734 3 590 l 828 2678
YEL-e liikelaitokset 7 547 3 133 10680 2745 r 653 242s
MYEL-eliikelaitos 12ffi6 13006 25612 1300 504 896

LEL-eliikelaitos 31397 s566 36963 1824 722 l 658

Kaikki tydelekelaitokset 98661 72347 l7l 008 *) 2671 I 498 2175'

Alkaneet eltkkeet l. l.-30.6. 1989

Kaikki tydeliikelaitokset 5 705 4129 9834 289t
.) Kail<ki -lwuss mukana nry6s yhdelaiinnista TaEL-lainkvn mokvnwa ehkmii
**1 lhikki -hnu.ss mukana nry6s kahdckun TaEL-lainkvn rnaksnaa ehkettii

1542 2325
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T \ O K \ \'\'TT0 \t \' \'s F I-.1 r rc r rr. osaelakkeet
Voimassa olevat 30.6. 1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen mycintijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset I fi1 t 44t 2 558 2134 I 162 I 587

YEL-e liikelaitokset 793 265 1058 1698 tl23 1554
MYEL-eliikelaitos 254t 265t 5192 746 344 541

LEL-eliikelaitos I 050 133 lr83 1383 683 l 305

Kaikki tyoelekelaitokset 5502 4491 9993 t 287 663 l 006

Alkaneet elSkkeet l. l.-30.6. 1989

Kaikki tyoelakelaitokset 259 275 534 I 476 813 I 135

*) I(aikki -lwussa mukara myds kaksi TaEL-laitokvn maksamru elikerui

\.KSI t OLLISE T V,.\I{H,,\ISELAKK EET
Voimassa olevat 30.6. 1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen mycinttijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensd
TEL-e liikelaitokset 6&7 7 834 14481 4947 2721 3743
YEL<liikelaitokset t 460 979 2439 3 108 r 75r 2563
MYEL-eliikelaitos I 618 2957 4575 I 398 581 870

L E L-eliikelaitos I 751 223 1974 3 516 t907 3334
Kaikki tyoelakelaitokset ll 477 I I 993 23470*) 3994 2099 3026

Alkaneet ellikkeet l. l.-30.6. 1989

Kaikki tv6elSkelaitokset 1579 I 563 3t42 4417 2510 3468
*) Ifuikki -lwussa mukarw myt)s TaEL-hitoksen maksama eliifu.

r \'O 1'r Ov\'\'sEr-i\KKr:El
Voimassa olevat 30.6. 1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruselhke mk/ kk
Ellikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii
TELrliikelaitokset 18281 26542 44823 4022 2070 2866
YELrliikelaitokset 871 913 1784 24t2 t209 r 802

MYEL-e liikelaitos 2149 2722 4871 1632 524 r 0r3
LEL-eliikelaitos 7 786 3271 I I 057 2063 769 t 678

Kaikkitydelekelaitokset 29096 33440 62536*) 3272 1793 2481

Alkaneet eldkkeet l.l. 30.6.1989

Kaik ki rydelakelaitokset 921 I I 13 2034 3798 t 169 2688
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*) Kaikki -luvussa mukarw myos TaEL-kitoken maksama elike



PERHE-EI-AKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1989

Eliikkeen my<intiijii
Eliikkeiden
lukumiiiirii

Keski-
maararnen
peruseliike

mk/kk
Eliikkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 73763 I 655 69769 12156 81925
YEL-eliikelaitokset 14470 t399 14060 I 905 15965

MYEL-eliikelaitos 33 582 462 33 056 2442 35 498

LEL<liikelaitos 36 404 753 34886 4480 39366
Kaikki tydelakelaitokset 158223*) I t'71 151774 20 989 t72763

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.6. 1989

Kaikki tytieliikelaitokset 5 960 **) I 362

t Kaikki -lwussa mul<nna myds ne$ti TaEL-lainkvn maksamaa ehkcmi
"*1 lhikki -lwussa mukana myds laksi TaEL-lainkwt maksomaa eliikmii

KAIKKI III-AKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1989

Eliikkeen my0ntiijii
Eliikkeiden
lukumiiiird

Keski-
maaralnen
peruseliike

mk/kk
TEl+liikelaitokset 452596 2282
YEL+liikelaitokset 63 039 2 098

MYEL-eliikelaitos 214442 659
LEL-eliikelaitos t40 3l I t250
TaEL-eliikelaitos 38 I 275

Kaikki tyOeliikelaitokset 870426*) 1702

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.6. 1989

Kaikki tyoelakelaitokset 42146 2038
Perhe-eliikkeista6244 oli lisietujen mukaisia, keskimiiiirin I 326
mk/kk. Muista eliikkeistii 29276 sai lisiiksi rekisteroityii lisiielii-
kettii keskimiiirin I 502 mk/kk. Niimii olivat etupiiiissii TEL- ja
YEL-eliikkeitii.

MAKSETUT ELAK K EET I.I._30.6. 1989
Milj.mk

Viihimmiiisturva
TEL-eliikelaitokset 6173,1
YEL-eliikelaitokset 749,1

MYELrliikelaitos 847,8

LEL-e liikelaitos l 051, r

ThEL+liikelaitos 0,3

Kaikki tydelekelaitokset 8 866,4

Rekisterciity lisiiturva 307,8

Yhteensd 9179,3
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It has been estimated that
FIM 18.59 thousand million
will be paid out in
employment pensions within
the private sector this year. In
nominal terms, pension
expenditure is expected to
grow by l3.2Vo from last year,
which indicates a real growth
of 6.370, assuming that
consumer prices will increase
by 6.570.

The average level of the
contribution rate has
continued to rise and is now
higher than ever before. The
individual component of the
contribution showing the
highest increase is the
disability component.
For the first time, the income
from contributions will exceed
FIM 20 thousand million,
being around 18.570 higher
than in the previous year. The
level of the contribution rate
increased by roughly 870 and
so did the earnings level.
Furthermore, the employment
situation has clearly improved
from last year.

The underwriting reserves of
the employment pensions
institutions are estimated to
amount to FIM 96.7 thousand
million at the end of the year.
In this hgure, the reserve
toward the provision of
additional pension cover is
included. The reserve annually
accumulates at a rate of
interest equalling the actuarial
and re-borrowing interests, in
other words at 97o till the end
of June this year and at9.57o
since then.

According to estimates, all in
all more than FIM 50
thousand million will be paid
out in statutory pensions this
year. It looks like the share of
the gross national product at
market price accounted for by

pension expenditure will not
change from last year.

In the course of20 years, the
number of private-sector
employment pensions has
increased more than ten-fold.

Last year, 88,000 pensions
were awarded in the private
sector. A little less than one-
half of these were old age
pensions, one-third disability
pensions, less than 7%oun-
employment pensions, and a
little more than3Vo change-of-
generation pensions. There
were only 360 new front-
veterans' early pensions
awarded last year, which is a
fraction of the awards of
previous years, and 70 part-
time pensions. The survivors'
pensions accounted for l4Vo of
all the pensions awarded.

The number of unemployment
pensions awarded last year
had fallen by a little less than
one-half from the year before,
and the unemployment
pensions in current payment
are also decreasing in number.

As regards the flexible forms
of pension, there were a few
awards less last year than in
previous years, i.e. 8,500. The
number of disability pension
awards also showed a decline
in comparison with the
preceding year.

The diseases underlying the
disability pension awards are
changing in structure. Year by
year it is becoming in-
creasingly common that some
musculoskeletal disease is
registered as the prime cause
of disability. ln 1976, diseases
of the circulatory system were
still the most common cause
of disability. Their share has,
however, been falling from
year to year, and at the end of
last year there were already a

couple of hundred more
pensions awarded on grounds
of mental disorder than on
grounds of circulatory disease.

The income level of the retired
population in Finland has
increased at a pace well above
average. This matter was
looked into by a special
project of the Ministry of
Social Affairs and Health,
using material gathered
through household inquiries.
In 1981, the available income
per consumer unit of single
retired persons drawing an old
age pension represented 67/6
of the income of single
working persons, agarnst 74/6
in 1985.

However, although the income
level of pensioner's households
has risen in proportion to the
average income level, it is still,
when measured by different
yardsticks, below the average
income level of the active
working population. Looking
at the pensioner's households
it can be observed that worst
off are, on the one hand, the
young disability pensioners,
especially those of them who
have never been gainfully
employed, and, on the other,
pensioners over age 80 who
depend on the national
pension alone for their
rncome.
The study paints a rather
encouraging picture of the
pensioners' possibilities of
providing for themselves. It
must, however, be born in
mind that just as the house-
holds of the aged constitute a
very heterogenic group with
large income differences so do
pensioner's households at
large.

The ageing of the population
in Finland is bound to be a
strain on the pension schemes,
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the public health services and
the services to the elderly.
According to population fore-
casts, people of age 65 or over
will account for 2l.7Vo and
people of age 75 or over for
8.5%o of the population in
Finland in 2020. The
proportion of 'the old aged',
that is of people over 75 years
of age, is showing the highest
grofih rate. By the turn of the
millennium, this group of
people will have increased
from 250,000 to 350,000.
It has been calculated that in
the next millennium the
proportion of the aged
population in Finland will
exceed the corresponding
proportion in the other Nordic
countries and in most
industrialized countries. The
proportion of over 65-year-
olds in tiie population will
exceed the OECD average in
2020.
The Central Pension Security
Institute has made a survey of
the attitudes of people having
received a positive advance
decision on their application
for early disability pension.
For the purpose of this survey,
a sample of a couple of
hundred people was picked
out from the registers. These
people were all sent a
questionnaire.
It appeared that those who
had received a positive
advance decision had been in
working life for a long time;
one in two men for more than
40 years. The average working
career of the female subjects
was somewhat shorter, but as
many as two-thirds of them
had been gainfully employed
for at least 30 years.

The majority of the subjects
gave deteriorating health as
their reason for applying for a

pension. A good 40 per cent
were also of the opinion that
they do no longer have enough
strength left to go on working.
Other causes mentioned were
the changes in working life
and the desire to enjoy one's
leisure time.
On the basis of the answers,
the subjects could be grouped
into three different categories:
the satisfied, the critics and the
hesitant. All of these
characteristics can, however,
also be found in one and the
same person.

The satisfied were the most
common type, accounting for
threenuarters of the subjects,
by a careful estimate. To them
retiring is the obvious thing to
do, retirement comes as a
relief. It sometimes seems as if
the positive advance decision
had taken them by surprise, so
abundant is their praise of the
legislature and of the pension
institutions. The satisfied
always find the pension more
attractive than a heaw and
insecure job.
The critics are one degree
more uncertain than the
satisfied. They are annoyed by
the amount of the pension and
by the taxation. They also
often feel that they should be
allowed to go on engaging in
some light job according to
ability without being subjected
to rigid income limits.
If there ever was a snag in the
review of the pension, in the
case of the critics it is over and
done with. However, in the
case of the hesitant the matter
is often still open. The hesitant
applicant typically feels in-
secure and is concerned about
how to make a living. He
might also find it hard to give
up a job which has involved a
lot of responsibility. The in-

security is probably partly
attributable to the fact that the
majority of those retiring on
early disability pension are
ending a long and regular
working career without the
benefit of such adaptation to
retirement as have those
retiring on ordinary disability
penslon.
The author of the survey
reminds us of how, recently,
the importance of the work
contribution of every aged
employee has been
emphasized. The impending
shortage of labour has been
considered to add to the
importance of the elderly in
the population. If this really
happens, it will change the
labour market toward a
situation where the aged are
offered individual tailor-made
positions during active
working life before they are
offered an individual pension.
Employment pensions will
become distrainable as of the
beginning of next year. These
benefits are distrained
according to the rules applying
to the distraint of wages and
salaries. The level of the non-
distrainable part of the
pension or of the wage and
salary which the pensioner or
wage€arner needs for his
living is raised in connection
with the introduction of the
reform. In future, the non-
distrainable part will at least
equal the highest full national
pension plus the front-
veteran's supplement.

English trarulation:
Eija Puttonen
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TytieliikeJehden kirj oilukset ovat va-
paasti loinattavissa. Loinattaessa on
lehden nimi (ja kirjoittajan nimi)mat
niltava.
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SOSIAALITU RVASOPIN/ U KSET
R eIATeTuRVAKESKUS

SOSIAALITURVASOPIMUKSET YKSIIN KANSIIN

Eliiketurvakeskuksen toimittama sosiaaliturvasopimuskansio on ilmestynyt. SiinI ovat mukana kaikki kymmenen 15.6.1989
valmiina ollutta sosiaaliturvasopimusta toimeenpanosopimuksineen. Mukana ovat myiis tytitttimyysturvaa koskevat sopimuk-
set ja ns. sairaanhoitosopimukset seki Wienin yleissopimusten sosiaaliturvaa koskevat miiiiriiykset.

Tekstit on julkaistu rinnakkain suomen ja sopimusmaan kielellii. Aiemmin niiitl tietoja ei ole ollut kootusti saatavissa.

Uutta julkaisua saa tilata Eliiketurvakeskuksen postittamosta. Hinta on 200 markkaa.


