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Piiiiministeri Harri Holkeri: kansalaispalkka olisi huonosti kattava,
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Tytit monipuolistuuat,
turva monipuolistuu

"Vuosi 2000" on jo pitkiiiin kuu-
lunut kielelliseen vakiokalus-
toon ennusteita ja suunnitelmia
tehtaesse. Neljiin numeron
vaihtuminen siniinsii ikiiiin kuin
implikoi muutoksia kehityksen
kulussa; aivan kuin vuosiluvun
dramatiikka jo kutsuisi luok-
seen poikkeuksellisia muutos-
voimia. Ajanlasku perustuu
kuitenkin vain ihmisten teke-
miiiin sopimukseen, oikoonkin
ettii kauan sitten tehtyyn. 2000-
luvun ajatteleminen - jolloin
oma ellikeikii on jo kiisillE tai
niin ja niin ltihellii - ei ainakaan
saa peitttiii ajattelijan niikyvistii
niitii muutoksia, jotka erittiiln
todenniiktiisesti ovat edessd jo
1990-luvulla.

Tytieliimiin muutoksista ovat
tuntuvat joskaan eiviit selkeiit
oireet jo niikyvissii. 1990-luvun
suuri koulutuspoliittinen kysy-
mys tulee olemaan ammatilli-
nen aikuiskoulutus. Niiin siksi,
ette yhe useammat hankkivat
pitkiin yleiskoulutuksen ja kou-
luttautuvat ammattiin tytielii-
miin sisiillii tai lomassa tai uusi-
vat tai tiiydentiiviit ammattitai-
toaan. Koulutusjaksot lomittu-
vat tyiijaksoihin. Palvelujen vi-
hittiilnen muuttuminen ymp?iri-
vuorokautisiksi ja liipiviikkoi-
siksi - joka myOs on edessii -
kasvattaa osa-aikaisten tytinte-
kijtiin kysynt66. Koulutus ja
ammattitydt kansainviilistyviit:
yhii useamman uraan sisiiltyy
eri valtioissa tehtyje tyojaksojaja myiis eri valtioissa saatua
koulutusta, yhii useampi Suo-

men kansalainen tai Suomessa
asuva ja tycitii tekevii on synty-
nyt muualla kuin Suomessa.
Ansaintaan perustuva sosiaali-
turva rakentuu suurimmalta
osaltaan selvien kaksipuolisten
ty<isuhteiden ja eheiden tytijak-
sojen kirjaamiselle. Sellaisen
tydnteon kirjaaminen, jolla on
monia tytinantajia, viilillisiii ja
velittdmie tyiinantajia tai puo-
liksi ulkopuolisia toimeksianta-
jia, tai sellaisen tycin kirjaami-
nen, jolla ei ole selvii[ tuntityOn
eikii selviiii urakkaty6n luon-
netta eikti yksiselitteistii teko-
paikkaa tai edes -maata.. . vaa-
tii hiottua vakuutusteknistii eri-
koistekniikkaa.
On ajateltavissa, ette mikali tal-
lainen ty<inteko lisiiiintyy - tai
kun se lisiiiintyy -, tydn huo-
mioonottamisesta mm. eliike-
lainsiiiidiinndss6 ei en66 selvitii
kirjaamalla lakiin lisiii a- ja b-
pykiiliii. Uusien ryhmlkohtais-
ten erityiselekehkien siiiitiimi-
nen ei liioin ole en6?i suotavaa.

Se 1970-luvun alulta asti toistet-
tu ajatus, etti "suuret eliikeuu-
distukset on tehty, on hienosiiii-
d6n aika", saattaa yhteiskun-
nan ja yhteiskuntien muuttues-
sa osoittautuaj4lleen kerran en-
nenaikaiseksi. Sen sijaan an-
saintaperusteisen elIketurvan
periaate siniinsii on osa suoma-
laista ja laajemmin eurooppa-
laista oikeustajuntaa, eikii yh-
dentymiskehitys sita varmasti
horjuta.

Yrjd Larmola
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HALTITUS JA
TULEUAISUUDEl{IT

ETAKEPOLITIIKKA

Piiiiministeri Harri Hol'
keri piti 17.4.1989 Tyti-
eliikelaitosten Liiton 25-
vuotisjuhlassa puheen,
jossa oli merkittiiviii elfl-
kepolitiikan linjauksia.
Tytiellike-lehti julkaisee
puheen kokonaisuudes-
saan. Viliotsikot ovat
toimituksen.

Piiiiministeri Harri Holkeri

Kuten hyvin tiedetiiiin, tytielii-
kejiirjestelmii syntyi ty<imarkki-
najiirjesttijen sopimuksen pe-
rusteella. Kun esitelmSn aihe on
"Hallitus ja tulevaisuuden elii-
kepolitiikka", en kuitenkaan
malta olla palauttamatta mie-
liin, ettii poliittisen pii[ttiksen-
teon vaiheessa tytielekej erjestel-
miin takana olivat nimen-
omaan nykyiset piiiihallitus-
puolueet. Vaikka esitys edus-
kunnassa hyviiksyttiinkin lo-
pulta lahes yksimielisesti, ny-
kyiset piiiioppositiopuolueet
olivat esitystii vastaan hyvinkin
pitkiiiin; vasemmisto-oppositio
syyttden site riittamettomiiksi
ja silloinen maalaisliitto piteen
jiirjestelmiiii - siinh vaiheessa
sindnsii aivan oikein - palkan-
saaj alle tarkoitettuna erityistur-
vana_

Arvioitaessa niiin jiilkeenpiiin
tyirelAkej arjestelmiin laajuutta
ja toimivuutta on syytd kiittee
ty6eliikejiirjestelmiiii ajaneiden
kaukokatseisuutta. Eliikepoli-
tiikkaa on aina tehtiivii hyvin
pitkiillii niikemiillii. Useimmi-
ten on kyse asioista, joiden ai-

kajiinne on selviisti pidempi
kuin minkiiiin yksittiisen halli-
tuksen elinikii. Niiin on ollut ja
niiin on jatkossakin.

Tuloerot kaventuneet
Kansalaisten kannalta eliikej iir-
jestelmiemme tiihdnastinen ke-
hitys on ollut mydnteinen. Van-
huus tai tydkyvyttdmyys ei
endd aiheuta elintason romah-
tamista tai eliimisen mahdolli-
suuksien puuttumista. Eliikkei-
den ja muiden tulonsiirtojen
kasvun mytitii tuloerot ovat
olennaisesti kaventuneet. Tut-
kimusten mukaan toimeentulo-
erot ovat 20 vuodessa pudon-
neet noin puoleen, kun niitii
mitataan suurituloisimman ja
pienituloisimman kymmenek-
sen toimeentuloerojen suhteel-
la. Kansainviilisesti verraten tu-
loerot Suomessa ovat toiseksi
pienimmiit heti Ruotsin jiil-
keen. Kun tiimli on vielii saavu-
tettu selvdsti alemmalla veroas-
teella kuin Ruotsissa, lienee
meidiin syyte ola tyytyviiisiii.
Kehitys on ollut siis piiinvastai-

nen kuin monenlaiset populistit
jaksavat jatkuvasti vaittea.

Eliikeliiisten tuloerojen tasoit-
tuminen on ollut vieliikin voi-
makkaampaa kuin muiden.
Eliikkeelle siirryttiiessii tuloerot
supistuvat tiimiikinpiiinvas-
toin kuin jatkuvasti toistettu
vdite kuuluu. Tasoittuminen on
niin voimakasta, ette on jopa
alettu kysellii, ollaanko meilld
liihellii tasaeliikejiirjestelmiiii.
Myds vertailtaessa vtihimmiiis-
eliikkeen tasoa ja keskimiiiiriii-
sen eltikkeen suhdetta keski-
palkkaan eri maissa on todettu,
ettii niiilliikin mittareilla mita-
ten Suomi asettuu kiirkipiiii-
hiin.
Myds talouseliimiin kannalta
arvostellen eliikej iirjestelmiiEm-
me voi olla tyytyviiinen. Kus-
tannukset eiviit ole nousseet
kohtuuttomiksi kansainviilises-
sii vertailussa. Kertyneet elSke-
rahastot ovat yritysten kiiytds-
sii. Tyrieliikejiirjestelmiin orga-
nisointi on muutenkin ollut
elinkeinoelimdn toivomusten
mukainen. Lakisiiiiteisellii elii-
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kejiirjestelmiillii on ilmeisesti
pystytty nostamaan saiistami-
sastetta. On syytii huom2ta, et-
tii tiimii osa pakollista siiiistii-
mistd on meillii Ruotsista ja
useimmista muistakin liinsi-
maista poiketen tapahtunut yk-
sityissektorin sisiilli! ei julkisen
sektorin ohjaamana.
Entd sitten tulevaisuus? Voim-
meko - tai ehkii olisi parempi
sanoaonnistummeko jatka-
maan nykyisellii linjalla? Otsi-
koihin nousevat toistuvasti ky-
symykset kustannuskriiseistii ja
eliikepommeista sekii vaati-
mukset tai ainakin vihjailut so-
siaaliturvajiirjestelmien purka-
mistarpeesta. Purkamista kan-
nattavat mycis ne, jotka niikevdt
sosiaaliturvan holhoamisena.
Sanaa kansalaispalkka tarjo-
taan nykyisten jiirjestelmien ti-
lalle.

Eldketurva
ei uhattuna
On kiistiimiit0ntri, ettii sosiaali
menot ja erityisesti eliikemenot
nousevat voimakkaasti seuraa-
vien 40 woden aikana, jonka
jiilkeen nousun oletetaan tasoit-
tuvan. Eldkemenojen odote-
taan nousevan palkkasum-
maan niihden liki kaksinkertai-
seksi nykyiseen niihden. Yli 40
prosentin taso palkkasummas-
ta laskien kuulostaa kieltemetta
paljolta. Lukujen arvioinnissa
ei kuitenkaan saa syyllistyii
perspektiivivirheeseen. 4O vub-
den kuluttua taloudellinen
kantokyky, elintaso ja olosuh-
teet muutenkin ovat tiiysin toi-
set kuin nyt. Lisiiksi kehitys
useimmissa liintisissii maissa on
hyvin samanlainen kuin Suo-
messa. Sosiaalimenot monessa
OECD-maassa ylittAvAt jo nyt
tai ovat liihellii sitii tasoa, mille
ne Suomessa ilmeisesti nouse-
vat 40 vuodessa. Tirlevaisuudes-
sa odotettavissa oleva taso ei
siis siniinsii anna aihetta kriisis-
tii puhumiseen. Mm. hitaasta
liikkeelleliihddstii j ohtuen muu-
tosnopeus Suomessa on kuiten-
kin suurempi kuin useimmissa
muissa liinsimaissa. Yhteiskun-
nalta ja erityisesti talouseliimiil-
tii vaaditaan huomattavaa so-
peutumiskykyii.

Thloudellinen kasvu
mdiir[1 liikkumavaran
Usein esiintyy sellainen kiisitys,
ettd eliikemenojen noususta sel-
vitiikseen Suomella tulisi olla
noin 3 prosentin bruttokansan-
tuotteen kasvu. Tehtyjen laskel-
mien mukaan ei kuitenkaan ole
ldydettiivissii mitaan miiiiriittyii
tasoa, j oka kansantulon kasvun
tulisi ylittiiii, jotta sosiaalime-
noista selvittiiisiin. Ilmeisesti
yksi kriittinen taso saavutettai-
siin, jos tydssii kiiyvien palkka-
taso henkeii kohden ei en56
reaalisesti nousisi, vaikka eliik-
keet nousisivat. Tiillainen tilan-
ne voi kuitenkin tulla kyseeseen
vain kasvuluvuilla, jotka ovat
olennaisesti pienemmiit kuin
ne, joihin olemme tottuneet tai
joista tiihiin mennessd on pu-
huttu synkimmissiikiiiin talou-
dellisissa tulevaisuuden kuvissa.

merkitys Suomen hyvinvoinnil-
le. Ilman sitii sosiaali- ja eliike-
politiikan liikkumavara kapeni-
si olennaisesti. Tiissii yhteydessii
haluan myds kumota sen poliit-
tisista tarkoitusperistii liihteviin
viiitteen, ettii taloudellisen kas-
vun hedelmiit suuntautuisivat
pelkiistAan hyviiosaisille. Tehty-
jen selvitysten mukaan talou-
dellinen kasvu on 20 viime vuo-
den aikana parantanut vziestdn
pienituloisimman kymmenek-
sen asemaa yli kolminkertaises-
ti verrattuna tulojen uudelleen-
jaon vaikutukseen, joka sekin
on siis pudottanut toimeentulo-
erot aikaisemmasta puoleen.
Taloudellisen kasvun merkitys
niikyy siinii, ettii 60Juvun puo-
liviilissii tulot olisi pitiinyt jakaa
liihes tasan kaikille, ennen kuin
kdyhimmtin kymmeneksen
kiiytettiivissii olevat tulot olisi-
vat olleet yhtii suuret kuin nyt.
Huolettomuuteen ei meillti kui-
tenkaan ole varaa tuudittautua.
Emme menesty kireiissii kan-
sainviilisess!i kilpailussa, jos
meillii on olennaisesti suurem-
mat kustannukset kuin kilpaili-
jamaillamme. Monien Euroo-
pan ulkopuolisten maiden al-
haiset kustannukset ovat hyvin
tiedossa, mutta mycis eriiissii

OECD-maissa on ryhdytty toi-
menpiteisiin, joilla sosiaalime-
nojakin pyritaan alentamaan.
USA:ssa ja Saksassa nostetaan
eliikeikiiii, Saksassa sairausva-
kuutuksen kustannuksia karsi-
taan, Englannissa eliikejiirjes-
telmiiii yksityistetiilin. Meidiin
on tltiikin kehitystii tarkkailta-
va, vaikka siillytiimmekin piiii-
t6svallan itselliimme.

Korjauksia harkitusti
Kohoavat kustannukset edellyt-
tevet, etta uusiin rahaa paljon
vieviin uudistuksiin on suhtau-
duttava erittain pidiittyviisti.
Kun korjaustarpeita esiintyy,
ensisijaisena liihtdkohtana on
pyrkiii korjauksiin menojen uu-
delleen kohdentamisella siten,
etta tarpeettomista ja vanhentu-
neista menoista piiiistiiiin eroon

en on vastuutonta vaatia kus-
tannuksiltaan suuria, mutta toi-
saalta huonosti kohdentuvia
uudistuksia. Erityisen vastuu-
tontatiimii on, jos ltihes samaan
hengenvetoon pelotellaan elii-
kepommilla tai vaaditaan vero-
jen alentamista.
Kohoavat kustannukset asetta-
vat korkeat vaatimukset sosiaa-
lipolitiikan suunnittelulle. Ta-
mii merkitsee muun muassa si-
td, ettei milliiiin taholla ole lupa
linnoittautua luutuneisiin asen-
teisiin tai ahtaasti tulkittuihin
etuniikrikohtiin. Tiillainen lin-
noittautuminen on aina ltihellii,
kun aletaan puhua saavutetun
edun siiilyttiimisestii tai eri jiir-
jestelmien vdlisten rajalinjojen
yksityiskohtien koskematto-
muudesta.

Ansioturvan merkitys
sdilyy
Ansioturvan merkitys on tule-
vassa eliikepolitiikassa viihin-
tiiiin yhtii tiirkeii kuin tiihiinkin
asti. Joissakin kansalaispalkka-
puheenvuoroissa on ihmetelty,
tarvitaanko ansioeldketurvan
j iirjestiimisessd valtion pakkoa.
On kysytty, eikd riittiiisi, ettii
j okaiselle turvattaisiin toimeen-

Taloudellisen kasvun merkitvs- ja kustannusten nousu saatai-
tii ei kuitenkaan pidii vaheksya. s.lin mahdollisimman.pieneksi'
Kasvulla on edelleen oleelinen Tuleva kustannuskehitys tiet5-
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tulominimi, jonka piiiille jokai- (2nsalaispalkka
nen saisi itse hankkia. halua- 

"i ratkaisemansa lisiieltikkeen tal muun
etuuden. Kansalaispalkan on Kaiken kaikkiaan kansalais-
uskottu riittavan myds palvelu- palkkaan siirtyminen ja ansio-
jen ostamiseen niin, ettii nykyi- tu.ra, purkaminen jolrtaisi siis
sistii julkisista palveluista voi- nyl6yisle huonomplan katta-
taisiin luopua. Kansalaispalk- yur[..n,nykyistiihuonompaan
kamallien avulla on niiin viiitet- turvaavuuteen, nykyistii haja-
ty piiiistiiviin irti turhasta byro- nsissrnpiin jerjestelmiin ja ny-kratiasta. kyistii - monimutkaisempaan

hallintoon. Kun tiihdn vielii lisii-. -*x-^ tiiiin kansalaispalkan taloudel-
.'.'::?.1.,ilil'^':ls^1 ,i1. 

y'}^T^T: linen mahd ottom uus, pienim-

l3,H:il"ffi :;i:i?ll"tsXl'.1lfqlnlilX"l}-lf tyfi ,:il1;1,:iiiiavulla tasataan enlalslsta 9'1 nu iruhua koko asiasta. Kannat-miintilanteista ja elinvailrcistS l'"r'"ii*'tlitahispalkkaa tr€,aiheutuvaa erilaista p"l":t^?:l j"ru"Ii oiJ#r,rr.,u piiiitciksen-tarvetta, mitii ei voida tenda l"'": -';';..'.::
i.uu, "-Li'iii" ."r,-: u"ir* eir: lt^?ltl: l:'.'.',lli:1" irt o p isteit ii on

sioturva on vakuuttlmista eri- nelppo nouKKla'

laisten riskien aiheuttamien an- Kustannuskehitys siis rajoittaa
siomenetysten varalta. Tiimiin eliikepolitiikan mahdollisuuk-
pitee kuulua nykyaikaisessa hy- sia kustannuslisiiyksiin. Toi-
vinvointivaltiossa kansalaisten saalta on olemassa myiis sosiaa-
perusturvaan, johon kansalai- lipolitiikan mahdollisuuksia li-
silla on oikeus ilman tarvetta siiiiviS tekijOitii. Ensi vuositu-
omiin jiirjestelyihin. Kokemus hannen alkupuolellaeliikeliiiset
on osoittanut, etteivdt vapaaeh- - tai ehkii on parempi puhua
toisuuteenperustuvatjiirjestel- me-muodossa, koska meistii
miit toimi tyydyrtevasti. Riitta- tiiiillii olijoista suurin osa on
v6ii vakuutusturvaa ei hankita tuon ajan eliikeliiisiii - me olem-
ja vapaaehtoisten jiirjestelmien me aikaisempiin eliikeliiisiin
turvaavuus on liian epiivarmaa verrattuna yhii terveempia ja
Iakisiiiiteisiin verrattuna. Niin tulotasomme on selviisti korke-
tarkeata asiaa kuin vanhuuden ampi.

::il??#"f".f i,,,}?f,?,, jfi "fi r'a.l r a, t ur e vi I ra er iikeriiisiu ii o n
lls nyKylsta enemman veron-mo,le 
ilsilY|';i#iii#ftTltr

On myds kysyttiivti, miten kan- Haluamme kansakunnalle jat-
salaispalkair avulla purettaisiin kuvuutta ja ehkii tuolloin vielii
turhaabyrokratiaa. bnkoeliik- muistamme lapsiperheidenkin
keiden maksaminen turhaa !y- tarpeet. Haluamme, ettei synny
rokratiaa? Mycis vapaaehtois- vastakkainasettelua eliikeliiis-
ten fisaelakki:iden haksami- viiestcin ja vielii tyti,ssii kiiyvien
seen tarvitaan ihmisiii. Yksitvis- kesken. Me emme myOskdiin
ten palvelujen hlviiksiktiyt6lle halua puhu-a-aktiivi- ja passiivi-
voidaankyflapaiantaasoiiaali- viiest<istii. Me olemme valmiit
turvajiirjeitelmien toimivuutta. katsomaan kansakunnan etua,
Ty<ieia[ej erj estelmiihln on hy- mutta- ole mme myiis site mielta,
vi esimerkki yksityisen sektorin ettii eliiketurvaamme vaikutta-
kyvystii huoiehtii sosiaalitur- vista muutoksista on tiedettiivii
vin-keskeisestA osasta. Toimin- hyvissii ajoin ennen eliikkeelle
nan puitteiden pitiiii kuitenkin jiiiintiii, j.otta voimme varautua
olla iailla siiiideiyt, vaikka llss mahdollisiin muutoksiin.
toteutus olisikin jiitetty keske-
nii?in- .kilpaile-ville yksityisille y".1-taiseldkkeistd pulmiayrityksille. Lakisiiiiteisyyden
puute johtaisi hajanaisuuteen ja Suurin ttillii hetkellii niihtiivissii
koordinoinnin puutteeseen. Tii- oleva eliikepolitiikan ongelma
ten jiirjestelmien hoitamiseen on erilaisille varhaiseliikkeille
tarvittaisiin ilmeisestienemmdn jiiiivien suuri lukumziiir5. Tytit-
viikeii kuin nyt. t<imyyseliikkeessdjajoustavissa

eliikejiirjestelmissii tuskin si-
niinsii on tehty vaaria ratkaisu-
ja, kun ajatellaan niita tarpeita,
joita 15 vuoden aikana on syn-
tynyt elinkeinoeliimiin rakenne-
muutoksesta ja vaikeasta tytilli-
syystilanteesta. On kuitenkin
selviid, ettii niiin emme voi
kauaakaan jatkaa.

Varhaiseliikeongelmien ratkai-
sukeinotkin ovat toistuvasti ol-
leet esillii. Paljon on puhuttu
palkansaajien vtiiiristii asenteis-
ta ja odotuksista eliikkeiden
suhteen; jonkin verran viihem-
miin ty<inantajien asenteista.
Siinii positiivisessa ajatteluta-
vassa, ettei eliikkeelle eniiii jou-
duta vaan piiiistiiin, onkin ehkd
menty liian pitkelle. Ihmiset nii-
keviit aivan liian usein eliikkeen
ensisijaisena ratkaisuna raken-
nemuutoksen ja ikiiiintymisen
mukanaan tuomiin ongelmiin.
Tiimii on toteamus, ei moraali-
nen kannanotto. Tiillaisesta
suhtautumisesta ei mielestiini
ketiiiin voida syyttiiii, siksi ko-
via nyt eltikkeelle siirtyneet ikii-
luokat ovat joutuneet koke-
maan. On hyvin ymmiirrettii-
viiii, ettii uusien niin sanottujen
haasteiden vastaanottaminen
esimerkiksi ammatin vaihdon
tai lisiikoulutuksen muodossa
saattaa tuntua vaikealta, jos
koulutuspohja ei tunnu riittii-
viiltii tai olosuhteet muuten
ovat epiivarmat.
Viihemmiin kuin ty<intekij <iiden
asenteista on puhuttu tydnanta-jien suhtautumisesta, jossa
my<is on muuttumisen varaa.
Myds tydnantajat ovat liian
usein ja turhan yksipuolisesti
ndhneet ellikkeelle jiiiinnin rat-
kaisuna saneerauspulmiin.

Merkkejii asenteiden muutok-
sista on onneksi niikyvissii.
Toivottavasti tiimii positiivinen
kehitys ei htiiriinny yksityisten
eliikevakuutusten voimakkaas-
ta j a joskus liikaakin eliikkeellii-
olon autuutta korostavasta
markkinoinnista.

Elakkeelle jiidnnille
vaihtoehtoja
Pelkiistiiiin asenteiden muuttu-
minen ei kuitenkaan ole ratkai-
su: eldkkeelle jiiiinnille tarvitaan
mycis todellisia vaihtoehtoja.
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Tiissiikin suhteessa olemme il-
meisesti piiiisemiissd eteenpiiin.
Tycivoiman kysynniin ja tarjon-
nan suhde on muuttumassa sel-viisti aiempaa paremmaksi.
Tyrivoiman vehentyva tarjonta
aiheuttanee automaattisesti
asennemuutoksen tyrinantajien
kohdalta. I kiiiintyvien tycinteki-
jtiiden tycipanosla aletaan uu-
delleen arvostaa. Tiimii puoles-
taan ei voi olla heijastumatta
mycis tydntekijtiiden asentei-
siin: vanhemmat tydntekijet ei-
viit enliii tunne itseii?in tarpeet-
tomiksi ja vievdnsii nuorilta
tydpaikkaa.
Mutta vaikka ty<ipaikka siiilyi-
sikin, vanha ammatti saattaa
kadota. Tarvitaan koulutusta
uuteen ammattiin ja mahdolli-
sesti mycis kuntoutusta. Niiissii
asioissa onkin nvt nahtavissa
ilahduttavaa yhteistii halua pyr-
kiii tuloksiin vaikkei vksituu-
maisuudesta viele voidakaan
puhua.
Mycis osa-aikaeliike tulisi saada
todelliseksi vaihtoehdoksi. Sel-
lainen vriite, ettii meill[ ei ole
osa-aikatditii, on kestiimdtcin.
Niiitii markkinoitahan ei ole
edes haluttu kehittaa.

Hallituksen lahiajan
elakepolitiikka
Hallituksen liihiajan eliikepoli-
tiikasta haluan ottaa esille kaksi
asiaa: perhe-eliikeuudistuksen
seka tyoelekkeiden ja kansan-
eliikkeiden yhteensovituksen j a
eliikkeiden indeksitarkistusjiir-
jestelmat, j oita on kiisitelty juuri
tycinsii pS6ttiineessd komiteas-
sa.

Perhe-eliikkeiden uudistustar-
peet on tiedetty jo pitkaan. Uu-
distusta on valmisteltu komi-
teatasolla vuodesta 1983 liihtienja nyt valmistelussa on pliiisty
loppuvaiheisiin. Hallituksen
tarkoitus on antaa uudistusesi-
tys eduskunnalle liihiaikoina
niin, ettii uudistus voisi tulla
voimaan ensi vuoden alussa.
Uudistuksessa on otettu huomi-
oon yhteiskunnassa sitten 1960-
luvun tapahtunut kehitys. Per-
h.e-eliikkeiden painopisteuii
srrrretddn leskenel6kkeestii lap-
siperheiden eliikkeisiin, joihin
tulee selvid parannuksia. Toi-

saalta lesken oma eldketurva tettiinvahinkovakuutusyhtidis-
otetaan huomioon lesken eki- ta ja tydelakelaitoksille vaadit-
kette mitoitettaessa. tiin oina toimitusjohtaja. Sa-
Eliikekomitea I 9g7:ssii kiisitel_ manaikaisesri tytimarkkinajiir_
tiin muun muussa "fa[.inJ"i.i._ 19s.tti.19n 

ja tydelekelaitosten ve-
jajar.insa"iirtk;il;;;il 5l::1 neuvotteluissa lislittiin
;i.ky;ffti.;[. -- 

a"i 
" 

p r"ril Ji 3Y91., ^ 

r vomarkkinaj iirjestojen
den i<ansineliikkeistii 

.k;;i;; e.d.ust usta ty rieleikevakuutusyh_
paasi irahd;it*;iiIk'i-i.ii: I13,1il..LLll:y::": f :,,1-"ll*
iyyteen; samoin eliilkeensaa_ lut paattylvat norn vuosl sltten.
jien asumistuen kehittiimisestii. Juuri kun neuvottelut on saatu
Sen sij aan eliikeindeksien osalta piiiit ci kseen ja toimeenpanoon,
komitea ei pystynyt esitystii te- on iouduttu uuteen iilantee-
kem.6rin,vaanehdottiasiansiir- seen. Vakuutusala joutui nur-
tiimistii jatkovalmisteluun. kanvaltaajien mi6lenkiinnon

kohteeksi j a puolustukselliseksi
Thvoitteiden oltava rulkitravan reaktion kautta on
koko.,i,*1,"i,; - illtJJffi.j1?n[,#l'?,*.,if
Kummankin niiiden uudistuk_ kuutusalan entistii kiintetim-
sen yhteydessii on ollut f,"riii- Siille .yhteydelle pankkeihin.
taviisa iita finnoittautumista Vielii ei ole varmaa, mita kehi_
vanhentuneisiinasenteisiin ;f," tyksestd seuraa eikii mydskiiiin
edellii pidin vlellisvvtenri. ioion se. ettd nurkanvaltaukset olisi-
ei eliki:politiikassi eniiii ol. ,u- vat loppuneet tiihein'
raa. Kokonaisvaltaisen sosiaali-
politiikan tavoitteita ei mikiiiin Ratkaisevat vaiheet
taho saa unohtaa. Perhe-eliik- ehke edessd
keessii tehdiiiin ratkaisuja 2000-
luvulle eikii sinne saa siirtaa Tydeliikelaitokset eiviit tapah-
menneiltii vuosikymmeniltii pe- tuneessa kehityksessii ole olleet
riiisin olevia muileia, jotka' jo aloitteentekij<iita eivatka pelaa-
nyt ovat vanhentuneita. lndek- ltenkaan joukossa. Mutta vali-
sijiirjestelmien yhteniiistiimlnsn tettavasti yhteys vahinkoyhtiiii-
ja pienten eliikkeiden paranta- hin on temmannut nekin peliin
minen on ollut kansaneliikei2ir- mukaan. Tulevaisuus on hyvin
jestelmiin pitkaaikainen ui65- paljolti arvoitus, mutta nyt saa-
lausuttu tavoite. Jos niiihin ta- tetaan ollatydelakejiirjestelmiin
voitteisiin todella pyritaan, si kannalta ratkaisevien vaiheiden
jiirjestelmiissd saa mydskii;in sl- edessii.

l?':1":1"i,'5lH,"ii?if fiii1il,iHffiTf,fi1i'j;llin:il;tl;kun emme aina voi pelkeistaan ;;il;/;#')hteiskuntaa ja ta_lisiitii kustannuksia' louseliimiiii. Siin[ tapahtuvilla
Tycielnkejiirjestelmiin organi- muutoksilla on syvi?i heijastuk-
saatioksi valittiin yhteisymmiir- sia. Tyrieliikejtirjestelmiiiin koh-
ryksessii hajautettu jiirjestelmii. distuu nyt katseita yhteiskun-
Keskeiset osapuolet ovat ndh- nan eri tahoilta; useat niistd
diikseni olleet ratkaisuun tyyty- huolestuneita. Haluan todeta
viiisiii. Ongelmiakin on tietyiti sen, etta pakollisella vakuutuk-
ollut. Kymmenen viime vuoden sella keriityt varat eiviit saa mis-
aikana ehkii eniten keskustelua siiiin olosuhteissa joutua kei-
heriittiviit80-luvunpuoliviilissii nottelijoiden taskuun eiviitkii
tapahtuneet eliikeyhticiiden uu- keriityt varat saa olla myciskriiin
delleenjiirjestelyt kannansiirtoi- kaytettdvissii keinotteluun. Sitd
neen. Tiillciin esiintyi pelkoa sii- tydeliikejiirjestelmiin perusaja-
ta, etta tydelekelaitosten ja va- tus ei salli.
hinkovakuutusyhticiidenjasita TyrielZikelaitosten Liitolla on
kautta ehkii pankkienkin yh- kunniakas 25 vuotta takanaan.
teys muodostuisi liian kiinteiik- Parhaat onnitteluni valtioneu-
si. Tydeliikelaitosten itseniii- voston puolesta menestyksek-
syytta pyrittiin vahvistamaan kiidstii toiminnasta. Toivon, et-
lainmuutoksella, jolla ty6- tii edessii oleva taival jatkuu
eliikelaitosten ylin hallinto ero- kunniakkaana.
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Ovatko eri-iktiset
vieraantuneet toisistaan?

MERVI TAKALA, VTK
Elciketurvakeskuksen

t ut k imuso sast on t ut kija

Yhii useampi suomalaisista eliiii
pitktiiin. Eliikejiirjestelmien
kannalta se merkitsee, ettii meil-
ld tulevaisuudessa on entistii
enemmdn vanhuuselakkeen
saajia. Mutta merkitseekci se.
ette meiile on tulevaisuudessa
myris yhi enemmiin vanhuksia?

Kun on vertailtu vanhusten ase-
maa ennen ja nyt sekii tutkittu
vanhusten asemaa erilaisissa
yhteisdissii, on voitu huomata
vanhuuden kriteerien vaihdel-
leen suuresti. Ihmisen vanhene-
misen on todettu olevan riip-
puvainen ennen muuta sosiaali-
sista ja kulttuurisista tekij6istii.
Ldnsimaissa ikii miiiiritelliiiin
kronologisen iin eli syntyme-
hetkestii kuluneen ajan perus-
teella. Lapsuuden, nuoruuden,
keski-iiin ja vanhuuden vdliset
rajat ovat sen mycitii tulleet tiis-
miillisemmiksi. Rajojen miiiirit-
telyssii on lainsiiiiddnncin ja so-
siaaliturvaj iirj estelmien kehitta-
misellii ollut oma tdrkeii merki-
tyksensii.

Suomen lainsiiiidiinncisse ovat
ikea koskevat maininnat lisiiiin-
tyneet ja ikiijaottelut tarkentu-
neet erityisesti kuusikymmenlu-
vun alusta liihtien. Marjatta
Marin on laskenut, etta vuonna
1984 Suomen laeissa oli yli tu-
hat ikiiZi koskevaa mainintaa,
joista kaksi kolmasosaa koski
yli 60-vuotiaita.
Vanhuuseldkkeen luominen on
esimerkki lainsiiiidiinncin ke-

hittemisen vaikutuksesta ikii- jokaeiihmistenmielissiioleniin
ryhmittiiiseen jakautumiseen. selketi ja rajattu kuin la.psuus ja
Iiuotsalainen - gerontologi nuoruus. Vai onko niin, ettd
Gerdt Sundstrom e;ittaa, etid tunnustautuminen vanhaksi ei
itse asiassa yhdenvertaisuuteen ole. mycinteinen asia? Kolmas
perustuva elakelaki loi uuden selitys.on se, ettd ihmisten sub-
iosiaaliluokan eli vanhukset. jektiiviset tuntemukset eivdt
Vanhuuseliikelakiensiiiittimisen osu yhteen ikiikausien sosiaali-
yhteydessii maariteltiin, kuka senmeerittymisenkanssa.
on vanhus. Ennen lakien siiiitii- -mista vanhuus meariteltii; "r1- 

Englantihine.n 
_ 
vanhustutkija

-"i[il.it tytiirtin t<ytene mauti- A 4 l:y, l]aikie korostaa m.yQs

mvvden. riihnaisuuderi;ili;- vanhuude.n kokemusten erilai-

;;Jr;$;;;;J;11"." suutta' Hdnen mukaansa ltinti-

rar ke ntuvie n ikiiraj oj e n r"r-',?'nt j!|l'ii3#S"l'itX Hf tf;}H
rauksena on sanottu eri-ikiiis- .".ru ons6l-ana. Tulisi muis-
ten vieraantuneen toisistaa.n. on taa, ettd vanhuuden ajasta on
jopa viiitetty iiin jakavan ilrqi- t"tiv yhteiskunnallinen sopi-
sei tehokkaammin erilleen kuin n,ur' ktn on sovittu yleiseita
sosiaaliluokka tai sukupuoli. elakeiiista. Toisaalta hiin muis-
Julkisessa keskustelussa eri tuttaa siita..etta vanhuuselike-
ikiiiset ihmiset asetetaan hsf- ian tiiyttiiminen on hyvin kar--katii 

;"tt;kk;ira;.iiyi;;; pur- ttu vanhuuden maarittelvn va-

ion on hert<utettu t uvatta, i6ssa line' ja jos.vanhusten asemaan
'";;;;i i6;i;;;i.l;;tju ,inirt- halutaan ,l3f.rt' edellvttiiii se

il- i6p"i;;; tu-Litt" 
- ."i- yanlryyryliikeikiiraj.an. tgnr-ru.s-

koista. tamista varsin mielivaltaiseksi.

Yksioikoinen iktiryhmiijaottelu Eriis tarkeii kulttuurinen ulot-
dattat my6s kyiymy[sen sii- tuvuus tarkasteltaessa ihmisen
ia,-ittult"riu ihmiset oman ole- eliimiinajan ..jakautumisla . 

on

-it."tu naissii rintamissa kske- yhteisiin kollektiivinen kdsitys
vat. ajasta ja kuolemasta.

Nuorten ja keski-ikiiisten kiisi- \Vkyinen. liinsimainen. ajatus
tykset vairhuudesta eiviit niiytii ajasta on lineaarinen -- ajalla 

-ondl.ru, kovin vivahteikkaita. alku, keskikohta ja loppu. Ih-
Simalla kun juhlapuheissa Inilen elinaika kiisitetiiiin ytsi-
muistetaan vanhoia ihiisie kii- ldllisenii -ja raja-llisena. Paljon
tellii,vihoitellaan fompeldilleja kayt9Lly kiisite eliimiinkaari an-
a.t,iritt. mummoille. Puhett taa tjille ajatukselle selkeiin vi-
haimaiden panttereiden piiivii- suaalisen hahmon: kaaren lop-
tinssiisia sdavat yleensa irersy- pup4a kuvaa vanhenemista,
ueo nurr.rn kuulijoiltaan. ' tappiota ja lopullinen hiivici on

Entii iiikkiiiit itse? Sosiologi- I":*-ipairiffa Oufrttu :t.:.-t-"+. Saksalaisensosiaalihistorioitsi-
ISSS kertoi Jyrki Jyrkiimii jan Arthur Imhoffin mukaan
lampereen ytioflstossi'tili11|5 nakemys.ihmisen eliimiistii oli
olevinsosiailistavanhine6isll esiteollisella ajalla toisenlainen.
kesitteleven tutkimuksen t'l9lt- Enn"n ihmisten todellinen elin-sia' Tutkimuksessa .ln*il': i'irli,rir'ivr,vilpi,muuaheidrin55-74-vuotiailta haastatelt*p ;;ru#;' .hild jit["i _vti,pitiviitkri he itseiiiin vanhana. il;iffi; iam".n. Maallistu_valtaosa vastaaj ista "fl l"i: ^ll- r,, 

"l,,il 
i vr.lir"rtv-i.", ", : "tr-teivdt he ole.vanhoja. Iiin kart- ilil]Iti;'ettii ihmisten mie_tuessa vannaKsr t'lttl'.L:: listd on kadonnut ajatus ian-jonkin- .verran yleistyi' .mqtta i ri?tir..i" .liimiistii maallisen

:xr:'li5:], , . t.1T!:::Jlf i:,.," ;;;'rhi;; k;;G.nri.ni jut-
/l'- /4-vuotlalsta valn vaJaa 

--vll- kiena. Imhoff katsoo, etta ial-
dennes tunsi itsensdvanhaksi. ffi;fi; ""';l};d;iJpltiitrin
Tutkimuksen tekijiit kysyivat- muuttumisella on vaikutuksen-
kin, onko vanhuus ikiikausi, sa myris ihmisten eliimiinsuun-

nitteluun: kiiytettiivissd oleva
aika on itse asiassa lyhentynYt.

Myds perheessii taPahtunut
muutos on muuttanut ihmisten
ndkemystii elinajasta ja jatku-
vuudesta. Aikana, jolloin naiset
synnyttiviit koko hedelmiillisen
aikansa, lapsia oli paljon ja mo-
nenikiiisiii. Kaikki osallistuivat
talon tdihin ja eldmiin jatkumi-
nen liittyi perheenja tilan jatku-
mlseen.

Palkkatydssii ahertaminen, Per-
heen perustaminen ja lasten
kasvattaminen Pakkautuvat
nykyiiiin lyhyen ajan sisiille:
tuntuu. ettii ty<iikiiisillii on ai-
nainen kiire, el2ikeliiisillii ei
muuta olekaan kun aikaa. Eri
ikiiryhmien integraatio vaatii
kuitenkin sekd aikaa ettA Ym-
merrysta. Oululainen kirjailija
Joni Skiftesvik kuvaa kahden
kiireett<imiin, lapsen ja vanhuk-
sen, ystavyyttii novellissaan Pa-
pan poika:

"Martti tiesi ja kaikki
muutkin tiesivtit, ettti
pappa oli seudun paros
kalamies. Hyviit kalan'
saqliit johtuivot paljolti
siitti, ettii htinellti oli hy-
vtit koukkupaikat.
Nyt isti oli ltihdcissii kou-
kuille. - - - Martti oli tah-
tonut mukaan, mutta isti
oli kielttinyt. Kun
istin selktimys vilahteli
ladulla rantaa kohti,
Martti yrilti vielti perus-
tella didille. Hiin ktiytti
niitti sanoja, joita pappa-
kin oli viljellyt - Piirjtin-
neekd isti - - - se kun on
niin pahanen kalamies,
ettei erota simppua tai'
menesta... kun Yksin
menee... on niin pirun
herroskainen. . ."
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ETAKKEITA KOSKEUIA HUOTE]IAIHEITA

Erilliskysymyksinl
esiin nousseitten huo-
lenaiheitten yhteisenii
piirteenii on huoli
eliikkeitii varten va-
rattujen varojen sdily-
misestii ja elHkelu-
pausten varmuudes-
ta. Niiitii kysymyksiii
ratkottaessa on muis-
tettava kokonaisuus
ja samalla ymmflrret-
tivii, ettii keskeniiiin
ristiriitaisia tavoittei-
ta on vaikeata saa-
vuttaa samanaikai-
sesti.

ESKO PROKKOLA,
FM, SHV

Eliiketurvakeskuksen
luo t t ovakuut us o sas t on

piiiillikkt;

Valtiovarainministeritin ty6ryh-
md on arvostellut ty<ieliikejiir-
jestelmaa varojen tehottomasta
sijoittamisesta ja suositellut ta-
kaisinlainauksen lopettamista.
Tydryhmiin puheenjohtaja, Ta-
loudellisen Suunnittelukeskuk-
sen va.johtaja Seppo Leppiinen
on antanut omat lausuntonsa
aiheesta. Turon konkurssissa
haaksirikon kokenut lisiietu-
siiiitid antoi SAK:lle aiheen lii-
hettiiii kirjeen sosiaali- ja ter-
veysministericille eldke-etujen
turvaamisesta konkurssita-
pauksissa. Listiksi SAK:n pu-
heenjohtaja Pertti Viinanen on
sanonut Palkkaty<iliiisessii pai-
navan sanansa kasinotaloudes-
ta ja pankkien lisiiiintyviistii
miidriiysvallasta vakuutusyhti-
dissii. Tiissii eriiitii sekii lakisiiii-
teisiii ettii myris vapaaehtoisia
eliikkeitii koskevia kysymyksiS,
joita on kiisitelty lehdissii vuo-
den vaihteen tienoilta liihtien.
Yhteistii on huoli eliike-etujen
sdilymisestii.

Huoli tehottomuudesta
Leppdnen moittii "automaattis-
ta" takaisinlainausta siita, ette
se ei anna eliikerahoille parasta
mahdollista tuottoa vaan ohjaa
piiiiomia tehottomampaan
kiiytt66n kuin vapaat raha-
markkinat.
Leppiisen mukaan tydeliikejiir-
jestelmii ei voi jiiiidii irralliseksi
saarekkeeksi. Sen olisi toimitta-
va sijoituksissaan ja erityisesti
lainoituksessaan markkinoiden
ehdoin. Nykyinen takaisinlai-
nauksen automatiikka merkit-
see hiinen mukaansa site, etta
luototukseen kuuluva kohden-
taminen puuttuu: luotonantaja
ei voi harkita, kiiyttiiisik<i joku
toinen luoton tehokkaammin.

Moitteen vastaanotto
Alan asiantuntijat ja ty6mark-
kinaosapuolet ovat torjuneet lii-
hes yksimielisesti takaisinlai-
nauksen lopettamisajatuksen.
EliikevakuutusyhtiOiden mie-
lestii takaisinlainausta ei ole
syytii poistaa, mutta jiirjestel-
miiii voisi kehittee muun muas-

sa koron j oustavuutta lisiiiimiil-
la. Ilmarisen toimitusjohtaja
Juhani Salminen sanoo takai-
sinlainauksen poistamisen joh-
tavan vaikeuksiin: "Ekikerahat

SYP:n lisiiiintyneestii vaikutus-
vallasta vakuutusyhticiissii.

Ristiriita
Samanaikaisesti ei voi saada
sijoituksille mahdollisimman
hyviiii tuottoa, kohdentaa lai-
noja optimaalisella tavalla ja
hoitaa kansantalouden kuntoa
sekii pitiiii viele tyoelekevarat
pois kasinotaloudesta. Esimer-
kiksi takaisinlainauksen poista-
misen seurauksena lainoituksen
tasapuolisuus ja alueellinen ja-
kauma siirkyisiviit.
Vuoden I 960 TEl-sopimukses-
sa sanotaan mm., ettd takaisin-
lainauksen tulee tapahtua "suh-
teellisen edullisesti". Takaisin-
lainauksen korkotaso voisi sen
vuoksi noudattaa sopivasti vai-
mennettuna yleisen korkotason
vaihteluita. Takaisinlainauksen
edullisuutta vihentiid yrityksen
runsas velkaantuminen. Korko-
tason lasku on v?ilillii vlihentii-
nyt takaisinlainauksen suosi-
ota. Nyt tilanne taas neyttee
muuttuvan. Tiillainen vaihtelu
on sinzinsd aivan tervett6 ja va-
kuutusyhti<iiden sijoituspoli-
tiikka sopeutuu siihen normaa-
lilla tavalla.
Leppiisen kysymys: "Miksi elii-
keliiisten rahat on sijoitettava
tehottomammin kuin mita
markkinaehtoiset sijoitukset
tuottavat?" on johdatteleva. Tii-
miin hetken eliikelliisten eliik-
keiden miiiiriidn ei vaikuta se,
miten rahat on sijoitettu. Varo-
jen sijoittamisen tiirkein vaiku-
tus on tulevaisuudessa. Kun
ndet varat kohdistetaan oikein,
tulevaisuudessa talouseliimii
pystyy kantamaan eliikelakien
asettamat velvoitukset, eli siis
maksamaan silloin eliikkeet.
Lyhyen tiihtiiimen tuottoa huo-
mattavasti tiirkeiimpi saattaa-
kin siis olla talouseliimdn ter-
veys ja kunto pitken ajan kulu-
essa aivan kuten SAK:n Palk-
katyriliiinen on asian muotoil-
lut.

Kunto
Eliikej nrjestelmiin ja talouskas-
vun vaikutus toisiinsa on kah-
den suuntainen ja niiden tulisi

keriittdisiin
loin myds

jol-

tasapuolisuus ja alueellinen ja-
kauma szirkyisiviit."
SAK:n kolmas puheenjohtaja
Raimo Kantola suhtautuu
myos tyciryhmiin esityksiin
epiiillen. Nykyinen jiirjestelmii
on toimiva, verrataan sita mi-
hin maahan hyviinsii. Yritysten
mahdollisuus kuitata ty6eliike-
maksut velkakirjalla on ollut
yksi investointeja vauhdittava
tekije, ja korkotason nostami-
sella voi olla hidastava vaiku-
tus, varoittelee Kantola.
Tydnantajain keskusliitossa
STK:ssa ei haluta luopua takai-
sinlainauksesta, eikii jiirjestri
mydskiiln kannata eliikejiirjes-
telm6n rahastoinnin lisiiiimistii.
Talouseldmii-lehti esittelee ty<i-
ryhmiin esitystii ottamatta var-
sinaisesti kantaa puolesta taik-
ka vastaan. Lehden mielestii
uuden ilkeyden keksimisestii
ryhmiiiei ainakaan voi syyttiiii.
Takaisinlainauksen lopettamis-
ta ehdotti julkisesti jo vuosi-
kymmenen alussa esimerkiksi
Esko Vainionpiiti (kd), joka
puoluevuosiensa jelkeen on pa-
lannut LEL-Tydeliikekassan
el5kelinjan johtajaksi, toteaa
lehti ja huomauttaa lisiiksi, ettii
viime keviidnii takaisinlainauk-
sen kimppuun klivi my6s
OECD:n Suomi-katsaus.

Toinen huolenaihe:
vallan keskitys
SAK:n puheenjohtaja Pertti
Viinanen pelkiiii, ettti kasinota-
lous ja pankkien lisiiiintyvii
miiiiriiysvalta vakuutusyhtiriis-
sii on uhka tycieltikejiirjestel-
mdn itsendisyydelle. Tiistii syys-
tii hiin kaipaa lain turvaa tyci-
eliikej iirjestelmiin itseniiisyydel-
le.

Viinasen huoli pohjautuu va-
kuutusyhtididen omistuksessa
tapahtuneisiin muutoksiin ja yl-
tiiii aina huoleen KOP:n ja

pois
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tukea toisiansa. Talouspolitii-
kan tulee luoda hyvS kasvuym-
pdrist<i yrityksille: "Meidiin on
tiihdiittiivii sellaiseen talouspo-
litiikkaan, jolla voidaan mah-
dollistaa hyvinvointivaltion ole-
massaolo. Sosiaalimenojen ra-
hoitusrakenne kaipaa uudista-
mista ja niistii uudistuksista pi-
tiiii voida keskustella vakavasti"
(SAK:n sosiaalisihteeri Mark-
ku Hyviirinen Palkkatydliiises-
sa 30.1.89)
Koska kansantalouden kunto
on tdrkein tulevien eliikkeiden
turva, pitaA kertyviit eliikera-
hastot sijoittaa niin, ettii talou-
den kunto kohenee.

Joukkovelkakirjat
On my6s todettu, ettii joukko-
velkakirj ojen kiiyttd takaisinlai
nausjiirjestelmzin tiiydennykse-
nii on mahdollista. Joukkovel-
kakirjat ovat viime aikoina ol-
leet lainanantajalle selviisti
edullisempia kuin suora lainaus
yrityksille. Ne ovat siis hyviii
vaihtoehtoj a vakuutusyhticin si-
joituskohteena. Yritysten kan-
nalta joukkovelkakirjoihin si-
joittaminen ei kuitenkaan ole
takaisinlainausj iirj estelmiin tiiy-
dennys eiki vaihtoehto. Pain
vastoin, sijoittaminen joukko-
velkakirjoihin vie eliikevarat
pankkien tai pankkeja liihellii
toimivien sijoittajien ktisiin.
Vieltikin viihemmiin taitaisi
yrittajia ilahduttaa eliikevaro-jen vieminen kansainviilisille
markkinoille. Tiiste on vedettii-
vissii se johtopaAtcis, etta suo-
ran lainauksen seilyttemisen
vuoksi takaisinlainauksesta on
pidettava kiinni. Saman suun-
taisia huomautuksia takaisin-
lainauksen lopettamisaj atuksis-
ta on esittiinyt STK:n laki- ja
sosiaaliasioista vastaava j ohtaja
Lasse Laatunen: "On parempi,
ette sijoituspiiiittikset tehdiiiin
yrityksissii, kuin ett6 piiiitdkset
siirtyisivat eliikeyhti<iiden hal-
lintoon", Laatunen sanoo.

Kenen markkinoista
on huolehdittava
Rahoitusmarkkinoista puhut-
taessa on muistettava molem-

mat osapuolet: rahoituksen tar-
joajaja sen vastaanottaja. Voi-
daan kysyii, kumman markki
noista eliikejiirjestelmiin tulisi
huolehtia. Helsingin asunto-
markkinat ovat mainio esi-
merkki siita, etta markkiname-
kanismilla on voimaa sekii hy-
viiiin ettii pahaan. Kumpi siis on
tiirkeiimpi: sijoittaja vai rahan
tarvitsija? Kumpi tarvitsee ki-
peiimmin vaihtoehtoja? Kum-
man markkinoiden vapaudesta
olisi pidettiivii huolta?
Rahoittajat rikastavat yritysten
kasvuympiiristtiii. Rahoitusta
voi siten verrata peltojen lan-
noittamiseen. Mutta yrittiijia ei
silti pidii verrata kasveihin. He
ovat ihmisi6, joilla on ajatuksia
ja luovuutta. Heidiin tulisi voi-
da piiiitt66, mihin yrityksessii
panostetaan, mihin suunnataan
kehitystii. Valtiovalta, pankit ja
vakuutusyhtirit eiviit tistii saisi
liiaksi piitittiiii. Siniinsii sokeita
markkinavoimia pitiiii ohjata
oikeaan suuntaan.

Yrityksen kannalta takaisinlai-
nauksen mahdollisuus on hyvii
keino saada silloin rahaa, kun
muut rahahanat ovat kiinni.

Thkaisinlainauksen
kohdistuminen
Ei takaisinlainaus ole kohdistu-
matonta. Se on automaattisesti
kohdistuvaa, koska lainan
mahdollinen mdlirii riippuu yri-
tyksen maksamien eliikevakuu-
tusmaksujen miiiiriistii. On hy-
vin vaikeaa kohdistaa erillisillii
lainapiittdksillii rahoitusta eri
puolille maata, eri toimialoille
ja eri kokoisille yrityksille yhtii
tasapuolisesti kuin takaisinlai-
nauksella. Monissa muissa
maissa, joissa eliikevarat sij oite-
taan toisin kuin meillii, on pysy-
vrinii ongelmana esillii kysymys
alueellisen tasapuolisuuden lciy-
tiimisestii.
Takaisinlainauksen automaat-
tisuus ja sen halpuus ovat hie-
man harhaisia kiisityksiii: Au-
tomaattisuus tiissii merkitsee si-
td, ettri lainan kiiyttcitarkoitus ei
ratkaise lainan myOntiimistii.
Muussa lainanannossa laina
annetaan tavallisesti jotakin

tiettye rahoitustarvetta varten.
On ollut tapana, ettS valtiovalta
Suomen Pankin suulla ja va-
kuutusalan yhteistoimintajiir-
jestcijen viilityksellii ilmoittaa
toiset kohteet muita suositum-
miksi. Kenties halutaan joille-
kin toimialoille lainanantoa vii-
hentiiii ja toisille lisiitii. Lainan-
annossa on ollut erilaisia kor-
kosuosituksia erilaisiin tarpei-
siin annetuille lainoille jne. Si-
simmiissiiiin lainanantaja on
kuitenkin aina tiennyt, ettii lai-
naksi annetussa rahassa ei ole
leimaa. Tiettyyn tarpeeseen
anottu laina on kuitenkin kiiy-
tlinndssii mennyt yrityskoko-
naisuuden rahoitukseen.

Takaisinlainaus tarkoittaa sitii,
ette yritykset voivat maksaa
tydeliikemaksun osittain velka-
kirjalla: Niillii on siihen auto-
maattinen oikeus, mutta lainal-
ta vaaditaan normaalit vakuu-
det. Takaisinlainauksen edulli-
suutta viihentiiii yrityksen run-
sas velkaantuminen mm. sen
vuoksi, ettri takauksena usein
kiiytetyn ETK:n luottovakuu-
tuksen maksu riippuu yrityksen
riskialttiudesta.
kppiisen esittamA havainto, et-
td muun luotonannon kasvu
korreloi takaisinlainauskannan
kasvua voimakkaammin inves-
tointien kasvun, reaalisen ar-
vonlisiin kasvun, keskimiiiiriii-
sen tuottoasteen ja kannatta-
vuuden kanssa, on odotettu tu-
Ios. Muu luotonanto kohdistuu
tavallisemmin erillisiin inves-
tointeihin kuin takaisinlainaus,
joka taas liittyy usein toiminnan
ylliipitiimiseen.

Saatiot ja eliketurva
TEl-elekej erjestelme luottova-
kuutuksineen on nykyaikainen
saavutus. Se on jo aikaisemmin
olemassa olleiden yhtidkohtais-
ten eliikejiirjestelmien jatke. Se
tayttaa ne turvaavuusvaati-
mukset, jotka laissa on asetettu
lakisiiiiteiselle eliikejiirjestel-
miille. Yrityksen konkurssi ei
uhkaa lakisiiiiteisiti ty<ieliikkei-
td, olivatpa ne vakuutettuja
minkiilaisessa eliikelaitoksessa
tahansa. Turva on kaikkialla
yhta taydellinen. Ertis eliikkei-

den turvaamiskeino on Eliike-
turvakeskuksen mycintiimii
Iuottovakuutus.
Ty<ieliikejiirjestelmd, jota va-
paaehtoisilla jiirjestelyillii py-
ritiiiin tiiydentdmti;in, on esi-
merkilliiiin vaikuttamassa va-
paaehtoisen eliikevakuutuksen
kehitykseen. Jiirjestys leviiiii
systeemissii. Mutta jtirjestys lai-
menee siellii missa site o[ jo
aikaisemmin, ellei j iirj estyksestii
pidetii huolta.

.i5aatlomaallman
muuttuminen
TEL-siiiiti6issii eliikkeet ovat
siis turvassa, mutta vapaaehtoi-
set lisiieliikkeet ovat joissakin
tapauksissa luonteeltaan tycin-
antajan antamia eliikelupauk-
sia, jotka taytetden jos jakse-
taan. Eliikkeiden turvana on
tyrinantajan oma varmuus,
el[kkeitii varten lisiietusiiiitiOlle
siirrettyjen varojen miiiirii sekii
se, miten turvallisesti ntimii va-
rat on sijoitettu. Jos ty6nantaja
joutuu konkurssiin, eikii siiii-
tion hallussa ole riittavasti varo-
ja eltikkeitii varten, tilanne on
nziiden lisiieliikkeiden kannalta
uhkaava.
Turon konkurssi ja sen yhtey-
dessii tapahtuneet eliikemene-
tykset ovat johtaneet siihen, et-
tii tiillaista "maksetaan jos jak-
setaan" eliikelupausta ei eniiii
pidetii sopivana. Tydntekij 0ille
pitiisi aina tehda selvaksi, mil-
laisesta ja kuinka varmasta el6-
kelupauksesta on kulloinkin
kysymys. Eriiiinii mahdollisuu-
tena on mycis viiliiytetty site,
ettii vapaaehtoisetkin elikejiir-
jestelyt pitaisi voida turvata esi-
merkiksi luottovakuutuksella.
Nykyinen TEL-siiiitidjiirjestel-
mii on itsekin uuden haasteen
edessd, kun suuret yhti<itjakau-
tuvat uusiksi yhtidiksi ja samal-
la itseniiistyviit. Kaiken tiimiin
seuraaminen ja eliikkeiden ttiy-
dellinen turvaaminen vaatii hy-
vin hoidettua ja jiirjestyksessii
pysyviiii eliikej iirj estelmiiii, j oka
ei sorru markkinatilanteen tila-
pitisiin heilahteluihin.
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ETAKETURUAil KOKOTAISUUS
tAAJAl{ SETUITYKSEI{ KOHTEEI{A

Vuoden 1987 lopulla ase-
tettu ellkekomitea 1987 on
jilttiinyt mietinttinsfl. Ko-
mitean ehdottamat muu-
tokset liittyviit kaikki kan-
sanellikejflrjestelmln ke-
hittiimiseen. El?ikkeelle
siirtyvien puolisoiden kan-
saneliikkeiden mtiiiriiyty-
miseen ehdotetaan muu-
toksia, jotka estiivlit nykyi-
sin mahdolliset nettoellke-
tason alenemat toisenkin
puolisoista siirtyessl elfik-
keelle. Lisiiksi esitetiiiin
as umist ukij iirj est el m Ilin
muutoksia, joilla nykyistii
paremmin tasataan eliik-
keensaajien asumismeno-
ja.
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Komitean tehtiivii oli kolmi- viihennyksellii, jonka tiiyden osaa avio- tai avoliitossa asuva.

7i3';i,,,?#^;;fn:;:;;::'i;fr iHxt j*ifry,.l:fi 
,r:#ffiiiilif*,I:,l""*fr:,*hkansaneliikkeiden yhteerzsovi- osan miiiiriiy'l

tussiiiinniisten toimivuufia 7a tuksen yhteisvaikutuksesta elii- :i;:,-j^I;',::?il11r-"i'lli'^rrl
oikeudenmukaisuutta kiinnit kepuolisoide" *u",ri"i-t""i- eliikkeelle jo jddneiden puolisor-

tiien erityistii huomiota eltik- taiat eraila tuioa];il;;il d^en.elaketasoa ei muuteta toi-

ffrrgiiltffiX:l{;*fltr*t**,*;miifri-,:":,]"t*tgf ;;tr*
Toiseksi tuti selvittiiii eliikkei- mydhemmin "iitr.,ji[".ia'a#i,i 

ny-kyisenkaltaisia alenemia toi-
clen tarkistusmenelelyssii ole- o(at unsun"tatiit)l i,"f'f.?iilari sen^puolisoista siirtyessii kan-

xii":::;'iif{;i;i,[r;i;*;r*:xi*u,tii-.3;r,H;:,3llq#iff **!ii-iii.$!"1t.
tyispiirreet ja tavoitteet Kol- ilenema on ru'u".i" i;.:51i';k7 nentiilsi kansaneliikemenoa'

mantena tehtavAne oli selvittiiii kk) silloin, kun eliikkeellii ole- Komitea ehdottaa syntyven
eliikkeensaajien asumistukijtir- van puolison tytieliike on alle siiist<in kiiyttiimistii puolisoi-
jestelmtin kehittiimistti siten, et- 3 000 mk/ kk ja eliikkeellesiirty- den lisiiosan tason nostamiseen.'tii tuki nykyistti paremmin toi- vtinpuolisonty<ieliikeon3000- Taso voitaisiin korottaa nykyi-
misi eliikkeensaojien asumisme- 4 0N mk/ kk. sestii 8 I prosentista 85 prosent-
noien tasaajang. pri osien selvi- Kansaneliikeuudistuksen n.1_ tiin yksiniiis,en lisiiosasta.,Tason
tystyo tehtiin kolmessa. alaryh- al"i,rri ,iitiiri" "ii iiit"iiir', 

muutos .. ulotettaisiin. tp*:
mril;a.ja komitean ehdotuks:t 'r;ffiil;"'-.fat"i,jir*"ii*i maan niitd puolisoita, .;otsta
laadittiin laajapohjaisessa joh- i;;iff;; "n'i*airl"i[a"r"n 

kumpikaan. ei lainmuutoksen
toryhmiissi, jq$l q.y.h::.ry:h: I^i," ffi iffi;#iliil;;;; voimaantullessa saa kansanelii-
tjljana.oli.kans.liapiiiillikkti rari ifrt"-''[rt,""rir.ii"""il;;;; kette.

*:: jilr:::i:.Tq:*?:::?- ;;hil'ffi;iii*..,t,roon vai- Nykyisten risiiosien suojaami-
:]3,iL ]3^,1t::I^tT,X'^'J:"3t^t3' t uttuuut tekijet. ennen kaikkea ndn johtaa siihen, ettii muutok-valtlovaralnmlnrstenosla'-r€n- kulutustarve. Komiteanktiyt6s- set iisaavat kansaneliikemeno-sanelakelaitoksesta, EJl,l:j::- ;;li;il;iiulutustutkimusten i"' "ilr""t*rru ii.itioonuu
yg::L*:^":l?:"T{::l1l:1ii:.".1 ii ""riiri,i"';diiil;"'r"j;; ';;ki;" ;;a;'t ja s'uurim-ten L[tosta seKa KesKelslsta et'- 'petusteella on paeteltavisse,"et- millaan vuonna 20d5 noin 70jlirjesttiistti' ia ylriniis.n 'iulutustarve'on 

-ii-loonuu markkaa vuodessa.
Valtioneuvosto t6ydensi my6- suurempi kuin kahden samassa Senjtilkeen lisiikustannukset al-
hemmin komitean toimeksian- taloudessa asuvan henkiltiii kaisivat pienentyd.
toa siten, ettii lisiiksi tuli selvir- kohti laskettu kulutustarve.
tiiii vaihtoehdot, jotka mahdol- Missiiiin niistii maistaiJ:f:i:^, Eldkkeensaajien
listaisivat nykymuotoisesta kal- Suomen tapaan kaikille kansa-
leusluokitusjiirjestelmcistii /uo- laisille tu.tbltiii,il""r;;Gi; asumistuki
pumign iansaneltikeiiiriesre! jiirjestelma, 1vi9ny,o.!9i1:r,J_u Eliikkeensaajien asumistukij6r-miissii. yksiniiisen tiiysi viihimmiiiselii.- Giietman taioitteena on tasata

ke .ei ole yt-,.td ,:urri -,l11i*a '.iat ti.rir":un urui"trnnurtu,maissa puolisoiden 5f*;.ej *urno.r hilrintasuhteista j;
ffyll'$il,u,fl1[]!l ;?:*",fltr,1,*,i4:::t',p:.t n,u:a*i:lr',;.:,::"cl;

te. Suomessa suhde. on 169 pro.- tayt"ttarirra olevia viroja voi-Elakelaispuolisoiden senttia. Kornitea toteaa, etta ;;;n tehokkaasti kohdentaakansanelakkeen puolisoiden. lisii,osan no.tluTl, pienituloisten eliikeliiisten ja
liseosan taso sesta yksiniiisgn.liyosal,lalolle ;i;;a, tydeliikette iaavien r,y-

aiheutuisi yli 900 miljoonan iaIsi.
Molempien puolisoiden ollessa markan vuotuiset kustannukset
r.uriu"5rzir.r.'.etii(tai tolre" rin- eikii tallaiseen kustannuslisiiyk- As.umistukijiirjestelmiissii ha-
tu1nutotif^"fatt<eetta li toir* seen nykytilanteessa ole val- vaitul vinoumat liittyviit erityi-
f.u.,sun.ia[teetti; etl'ns. PP- tiontaloudellisia mahdollisuuk- sesti hyvAksyttAvien asumiskus-
lisiiosaluokassa ' kummankin sia. tannusten enimmiiismidriiin,

fr ;i;.;ryillll;qffi ;fllilg._:1,"T?;x;,ff1d*,H::r#l?iJ"#i:ih'iftrlmk/kk ja lisiiosasta .1380 mk il;;;;?;i'*aaial.rraa-- seer
(1. kuntaryhmd) kuukaudessa ffi;;;;Lri't"a.iririJ" p"rtre- Hyviiksyttiivien asumiskustan-
Jos vain toinen puolisoista on .rti"irt".*a puolison kinsan- nusten enimmiiismiiiird on lap-
kansaneliikkeellii, on lisiiosan ;idl'k;;;;;;;f.rd. Niiin [sa- settomalla eliikkeensaajatia
tiiysi m_iiiirii sama kuin l,l1iil, ;;;'ilirili;6;.n *r[un"n I 078 mk kuukaudessa. Se ytit-
sellii (Y-lisiiosaluokka) eli I 704 ;r,y,yd;- ,uiduun vastaa- tyy - 

yhii useammin varsinkin
mk kuukaudessa. maan elakke.nriuii"" todellisia pdataupunkiseudulla. Komitea
Kansanelakeuudistuksen vh- elinolosuhteita. Ytsiniiisen lisii- ehdottaakin,. ettd. asumiskus-
i.Va.iia.fatiiia.n r"io"utiii- osaa saisi tiimdn jrit\e9n vain tannustenenimmdismiiiiriin mi-
taminen toteutettiin .tlit .i"to- yksiniiinen ja puoiisoiden lis5- toituksessa sovellettaisiin val-
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tioneuvoston vuokrien koh-
tuullisesta tasosta l,rrosittain an-
tamaa yleisohjetta. Yksiniiisten
j a puolisoiden enimmiiismiiiiriit
voitaisiin miiiiriitii samaksi vas-
taamaan 40 nelidmetrin asun-
non vuokraa. Priiikaupunkiseu-
dulla uudet enimmriismiiiiriit
olisivat siten I 716 mk/kk ja
muualla maassa 1452 mk/kk.
Uudistus nostaisi noin 20 000
eliikkeensaajan asumistukea ja
vuotuiset kustannukset olisivat
50 miljoonaa markkaa.
Nykyisin asuntovelkojen korot
otetaan kokonaisuudessaan
huomioon sekii asumiskustan-
nuksina ettii vuositulon viihen-
nyksenii. Komitea ehdottaa tiil-
laisen ylikompensaation poista-
mista siten, ettii asuntovelkojen
korot eiviit endti viihentiiisi asu-
mistukivuosituloa. Nykyiset
asumistuet suojattaisiin, joten
muutoksesta syntyy asteittain
20 miljoonan markan vuotui-
nen siiiistO.

Yksiniiisten ja puolisoiden itse
maksettavaksi jiiiiviii asumis-
meno-osuuksia on tarkoitus lii-
hent66 korottamalla yksiniiis-
ten tiiysimiiiiriiiseen asumistu-
keen oikeuttavaa tulorajaa
2 000 markalla ja puolisoilla
I 630 markalla. Tulorajat olisi-
vat korotuksen jelkee; 26 770
markkaa vuodessa yksinliisellii
ja puolisoilla 41 260 markkaa
vuodessa. Muutos laajentaisi
asumistukeen oikeutettujen pii-
rid noin 16000:lla. Asumistuet
kasvaisivat erityisesti silloin,
kun tuensaajan tycieliike on
500+ 000 markkaa kuukaudes-
sa. Muutoksen lis[kustannuk-
set olisivat 70 miljoonaa mark-
kaa vuodessa.

Neljiintenii muutoksena asu-
mistukeen komitea ehdottaa
omakotitaloisa asuvien el?ik-
keensaajien asunnon kunnossa-
pitonormin korottamista 5l
markasta 150 markkaan kuu-
kaudessa. Muutos lisiiisi asu-
mistuen saajien lukumiiiiriiii
12000:lla ja korottaisi 15000
elflkkeensaajan asumistukea.
Kustannukset olisivat vuosita-
solla noin 30 miljoonaa mark-
kaa.

Eliikkeensaajien asumistukijtir-
jestelmiin muutokset kasvatta-
vat asumistukimenoja neljiin-
nekselki: ensimmiiisenii voi-
massaolovuotena kasvu on
noin 125 miljoonaa markkaa ja
toisena voimassaolovuotena

noin 150 miljoonaa markkaa.
Suurimmillaan asumistuki j a si-
ten myds nettotulot kasvavat
piiiikaupunkiseudulla noin 600
markkaa kuukaudessa. jos asu-
miskustannukset ylitteviit I 716
mk/kk.

tapana komitea piti site, ettZi
eldkkeensaajan laitoshoito-
maksu miiiiriittiiisiin aina kol-
men kuukauden laitoshoidon
j 2ilkeen nettotulojen perusteella.
Ennen site laitoshoitomaksu
olisi kiintea vuorokausimaksu

KUVA l. Asumistukimuutosten aiheuttama nettotulojen maksi-
mimuutos pfllkaupunkiseudulla. Yksiniiineh, asumis-
kustannukset 1716 mk/kk.
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Kansaneldkkeen liseosan (nykyisin 65 mk). Elikkeensaa-
laitoshoitorajoitus jan omaan k?iyttddn jiiisi nykyi-

seen tapaan 20 prosenttia netto-
Nykyisin eldkkeensaajan oltua tulosta tai v2ihintiiiin kansan-
laitoshoidossakolmekuukaut- eliikkeen pohjaosan mddrd.
ta entistii tukilisiiii vastaavaa Muutos lisiiisi kuntien saamia
osaa lisdosasta ei enii6 makseta. laitoshoitomaksuja, jotka pa-
Laitoshoidossa olevan katso- lautettaisiin kansaneldkkeiden
taansaavanelatuksensalaitok- rahoitukseen korottamalla
sen toimesta ja eliikkeen tarve kuntien lisiiosaosuutta. Muu-
on siten vdhiiinen. Pitkiiaikai- toksen aiheuttamat nettolisii-
seksi katsotussa laitoshoidossa kustannukset olisivat 40 miljoo-
puolisoiden lisriosaa saaneet naa markkaa vuodessa.
katsotaan erilliiiin asuviksi, jol-
loin lisdosaa vastaavasti korote-
taan. Yleensii korotus tehdliiin MLrL,-l KOMI I I.ASSAkuuden kuukauden erilliiin rASii r- i_i V'r nstn I
asumisen jiilkeen eli eri aikaan,kuin laitoshoidosta johtuva Luonnos elake-
t'"".x111:,.Y,iff ffil" #l-. jlj- r r. iiFj;i pi, ka., 

.
koinen i:i rtrar.ri t "ritr""iiiiltii 

aikavdIin kehittdmiseksi
raskas' Komitean johtoryhmii pyrki
Komitea piti laitoshoitoraloi- laatimaan alaryhmissii kiisitel-
tuksen poiitamista liihinnii Iu1- lyistii osakokonaisuuksista elii-
linnolliiena kysymyksenii. Jos kejiirjestelmien pitkiin aikavd-
laitoshoitorajoituksesta luovu- lin kehittiimisluonnoksen. Ta-
taan, mahdollisena menettely- voitteena oli sosiaalipoliittisesti
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tarkoituksenmukainen koko-
naisuus, jossa uudistukset koh-
distuisivat viihimmiiisturvaa ta-
kaavassa kansanel6kei iiriestel-
miissii mahdollisimman tehok-
kaasti pienituloisten eliikkeen-
saajien hyviiksi. Kokonaisuu-
dessa olisi mycis otettu huomi-
oon sosiaalimenojen kasvu ja
julkisen talouden rajalliset
mahdollisuudet lisiitii eliikepo-
litiikan menoja. Komitean joh-
toryhml ei piiiissyt luonnostel-
lun kehittiimislinjan toteutta-
misesta yksimielisyyteen.

Kokonaisratkaisuun sisiillytet-
tiin seuraavat kysymykset: eliik-
keiden indeksit qrkistusj iirj e ste l-
mien yhteniiistiiminen, pientd
tydelekette saavien aseman
parantaminen ja eliike-erojen
tqsoittaminen, eliikkeelle siirty-
vien puolisojen elliketurvan
muutoksissa todettujen ep tij o h-
donmukaisuuksien poistami-
nen, ja kokonaiseliikkeen muo-
dostumisen yksinkertaistami-
nen.

Indeksitarkistusj iirj estelmiit yh-
teniiistettiiisiin muuttamalla
kansaneliikkeet vuonna 1993
TEL-indeksisidonnaisiksi ja
siirtymiillti vuoden 2002 jalkeen
ns. taitetun indeksin kiiyttdtin
sekii kansaneliike- ettii tyri-
eliikej iirj estelmiissii.

Taittaminen merkitsisi, ettii
maksussa olevien eliikkeiden
indeksikorotukset eriytetteisiin
siten, ettii alle 65-luotiaiden in-
deksitarkistukset tehtiiisiin
TEl-indeksilla ja 65 vuoden iiin
tayttymisen j iilkeen indeksitar-
kistukset tehtiiisiin kuluttaja-
hintaindeksin muutosten perus-
teella. Ty0eliikkeiden eliike-
palkkaa ja vapaakirjan arvoa
miiiiriittiiessii kiiytettiiisiin ny-
kyiseen tapaan TEl-indeksiii.
My<is kansaneliikkeen alku-
mdirri korjattaisiin TEl-indek-
sin perusteella, joten yhtenaista
kaiken ikiiisie eliikkeensaajia
koskevaa viihimmiiiseliiketasoa
ei enrid olisi olemassa, vaan
kullakin ikiiluokalla olisi oma
viihimmiiiseliiketasonsa.
Kansaneldkkeiden indeksisi-
donnaisuuden parantaminen
korottaa kansaneliikemenoja.
Osa lisiikustannuksista rahoi-
tettaisiin luonnoksen mukaan
luopumalla kaikille kansan-
eliikkeensaaji-lle maksettavasta
tasasuuruisesta pohjaosasta. Se
muutettaisiin eliikeviihenteisek-
si, jolloin keskitasoa suurempaa

tydeleketta saavalle ei eniiii
maksettaisi kansaneliikettii. Sa-
malla kumottaisiin ty0eliikela-
eista nykyiner pohjaosan ja
tydelakkeiden yhteensovitus-
sdinnristti, joka rajaa tydeliik-
keen ja kansaneliikkeen yhteis-
mdiiriin 60 prosenttiin (tai 66
prosenttiin) yhteensovituspe-
rusteesta.

Komiteassa esillii olleen koko-
naisratkaisun toteuttamisaika-
taulu ulottuu varsin kauas tule-
vaisuuteen, joten muutosten
vaikutuksia etuuksien netto-
miiiiriin on vaikea arvioidamm.
luotettavien veroperusteiden
puuttumisen vuoksi. Komitea
teki eriiitii laskelmia netto-
etuuksien kehitykseste, jos ve-
roperusteet pyslviit reaalisesti
muutoin vuoden 1989 tasolla,
mutta eliiketuloviihennys seu-
taa kansaneliikkeen tavoin
TEl-indeksiii vuoden 1993 jal-
keen. Niiden laskelmien perus-
teella muutokset korottavat
suhteellisesti eniten pienimpiii
kokonaiseliikkeitii. Keskipalk-
katasoa suuremmissa eliikkeis-
sd eliikkeen alkumiiiirii ei muu-
tu nykyiseen verrattuna, mutta
yli 55-vuotiaiden indeksisidon-
naisuuden heikentyminen alen-
taa asteittain eliiketasoa verrat-
tuna nykyiseen tilanteeseen.
Alenema riippuu TEl-indeksin
reaalikasvusta: esimerkkilaskel-
missa kiiytetty 1,5 prosentin an-
siotason reaalikasvu johtaa 15
vuodessa noin l0 prosentin ale-
nemaan nettoeliikepalkasta las-
kettuna.
Pitkiin aikaviilin kehittamis-
luonnokseen sisiillytettiin mytis
muutos. jossa avioliitossa tai
avoliitossa elSvllle maksettai-
siin kaikissa tapauksissa puoli-
sojen lis6osaa. Lisiiksi luonnok-
sessa oletettiin kuntien kalleus-
luokitusj iirj estelmiistii luovutta-
vaksi asteittain niin, etti vuo-
den 1992 alusta kansaneliikkeet
miiiiriiytyisiviit samoin perus-
tein koko maassa. Luonnok-
seen sisiiltyvtt mycis oletukset
asumistuen kehittemisesta ja [-
sdosan maksamisesta laitoshoi
dossa oleville siten, kuin komi-
tean varsinaisessa ehdotuksessa
esitetiiiin.

Kansaneldkkeen [isaosan
kalleusluokitus
Toisen kalleusryhmiin kunnissa
kansanekikkeen lisdosa on noin

5 prosenttia alempi kuin ensim-
mriisen kalleusryhmiin kunnis-
sa. Kalleusluokitusta selvitettd-
essd on todettu, etta se ei teysin
vastaa todellisia kustannusero-
ja ja kunnan siirtiiminen I ryh-
miistii II ryhmiiiin on osoittau-
tunut vaikeaksi, vaikka se kal-
leustutkimusten mukaan olisi-
kin perusteltua. Eduskunta on-
kin edellyttiinyt hallituksen jat-
kavan toimenpiteite, jotka
mahdollistaisivat nykyisen
muotoisesta kalleusluokituk-
sesta luopumisen vuoden 1992
alusta.

Komitean kiisityksen mukaan
kansaneliikkeen lisiiosien kal-
leushrokitusjiirjestelmiistii teh-
tiivtit ratkaisut riippuvat yleises-
ta kehityksestii. Erityisesti, jos
kalleuserot vaikuttavat palkka-
sopimuksiin, lienee tarpeen siii-
lyttiiii luokitus myOs eliikkeissii.
Jos taas yleisesti luovutaan kal-
leuserojen huomioon ottami-
sesta, voitaneen siitii luopua
eliikkeissiikin. Muutos voitai-
siin tehdii siirtymiilli asteittain
ensimmiiisen kuntaryhmiin ta-
soon. Yhteniiistiiminen lisiiisi
vuotuisia kansaneldkemenoja
noin 600 miljoonalla markalla.

Jatkovalmistelut
Komitea katsoo, ettii puolisoi-
den eliikkeisiin ja asumistukeen
ehdotetut muutokset ovat to-
teutettavissa sellaisenaan. Lai-
toshoitorajoitus voitaneen
myds poistaa suppean valmiste-
lun pohjalta. Sen sijaan muiden
komiteassa kiisiteltyjen asioi-
den valmistelua varten komitea
esittee asetettavaksi laajapoh-
jaisen selvityselimen, jonka toi-
meksiannon tulisi olla laajempi
kuin eliikekomitea 1987:n. Teh-
tiiviinii olisi laatia ehdotukset
ellikepolitiikan pitkiin tiihtiiyk-
sen kehittiimislinjasta.

BO LUNDQVIST, zzr
Eliiketurvakeskuksen
suunnit teluosaston

tutkija
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EiIilAKKOITMOITUS- JA I{EUUOTTELU.
MEilETTEtYiI KEHITTAMFTA

SETUITTAilYT TYORYHMA
ll

SAI TYOI{SA UATMIIK$I
Sosiaa-li- ja terveysministeriti asetti 6.3. 1987 tydryhmrn, jonka tehtiivlksi
annettiin ellkkeenhakijoiden oikeussuojaa koskevan kolionaisselvityksen
osana tehdii ehdotus tytikyvytttimyysellkkeen ja yksiltillisen varhaiselilllkeen
hakijan oikeussuojan parantamiseksi niiitii ellkemuotoja koskevan, eldkelai-
tosten vfllisen ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyn kehittilmisestii niin,
ettii pfliittiksenteko nopeutuisi ja mahdollisimman suuri osa eri elflkelaitosten
tekemistH ratkaisuista olisi yhteniiisiii.
Niin ikiiiin_ tytirytmiin tehtlvlnii oli tutkia mahdollisuudet menettelyn
jiirjestiimiseksi sellaiseksi, ettil elf,keratkaisu mIIrlytyy yleensl sen eliikelai-
toksen ratkaisun mukaan, josta piiilasiallinen ellketurva maksetaan. Samalla
tytiryhmrn- tuli toimeksiannon mukaan varmistaa, ettii tytikyvytttimyyden
aikaisen toimeentuloturvan jatkuvuuteen ja kuntoutukseen iiitiyviit hhtO-
kohdat otetaan huomioon.
Sosiaali- ja terveysministeriti tiiydensi 29.5.1987 antamallaan pfliittiksellii
tytiryhmln_ toimeksiantoa siten, ettii tytiryhmrn tulee lisflksi tutkia mytis
muut mahdollisuudet vakuutetun oikeusturvan parantamiseen ja piiflttiksen-
teon nopeuttamiseen.
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Koska samaan aikaan ennak-
koilmoitus- ja neuvottelume-
nertelyii kehittiiviin ty6ryhman
tyrin aikana oli vireillii eliikkei-
den muutoksenhakua ja siihen
liittyvaa oikeussuojaa tutkiva
komitea ja ansioeliikejiirjestel-
miissti viimeisen eldkelaitoksen
periaatetta selvitteve toimikun-
ta, tyciryhmii keskittyi tycissiiSn
eliikehakemuksen tekemiseen
ja sen ratkaisemiseen liittyviin
ongelmiin.
Tyriryhmli otti nimekseen Ty<i-
k).vyttdmyyseliikkeiden ennak-
koilmoitus- ja neuvottelume-
nettelyii kehittave tydryhme,
lempinimeltiiiin ENN E-tyciryh-
m6.

Ty6ryhmiin miiiiriiaika piiiittyi
I 5.2. I 989. Tydryhmiin mietinttj
on yksimielinen.

Hallintomenet telylaki
Haj autettujen hallintoj iirjestel-
mien kannalta yhtendiset me-
nettelytavat ovat vakuutetun
oikeusturvan kannalta perustel-
tuja. Tiimiin vuoksi tydryhma
on esittdnyt, ettd hallintomenet-
telylain palveluperiaatteet on
ulotettava koskemaan mycis yk-
sityisten elSkelaitosten ja kun-
nallisen el2ikejiirjestelmiin elii-
keratkaisutoimintaa. Hallinto-
menettelylaki varmistaa, ettii
samanlaisissa asioissa menetel-
ldrin samalla tavoin ja etta ela-
kelaitokset pyrkiviit piiiitciksen-
teossaan.tosiseikkojen selvitt6-
miseen ja asian puolueetto-
maan kiisittelyyn. Ehdotus ei
merkitse sita, etta yksityisen el5-
keiSriestelmiin hallinto muut-
tuisi julkiseksi tai elekeratkaisi-
jat virkavastuun alaisiksi.

Ennakkoilmoitus- ja
neuvottelumenettelyn
kehittaminen
Kansaneliikejiirjestelmiin ja tyti-
eliikejiirjestelmiin edustajista
koottu ryhmii on ennakkoil-

moitusmenettelyyn siirtymises-
tii liihtien seurannut jiirjestel-
miin toimivuutta ja toimeen-
pannut keskiniiisin sopimuksin
parannuksia menettelyyn. Mm.
menettelyn soveltamispiiriii on
laajennettu huomattavasti. Vii-
meisimmiit parannusesitykset
toteutetaan keviidn 1989 aika-
na. Parannusesitykset tahtaA-
vdt siihen. ettii jiirjestelmien rat-
kaisuesitysten vertailu tapahtuu
nykyistii lyhyemmiissii ajassa ja
ratkaisutoiminta siten nopeu-
tuu.
Menettelyii on kehitetty sopi-
muspohj aisesti, minkii j ohdosta
mycis muutokset menettelyssd
ovat olleet helposti toteutetta-
vissa. Tydryhmd katsoo, ettii
ennakkoilmoitusmenettely on
toiminut hyvin ja sitii voidaan
jatkaa entiseltd pohjalta.

Ennen ennakkoilmoitus- ja
neuvottelumenettelyn voi-
maansaattamista ongelmana
olivat tyci- j a kansaneliikejiirjes-
telmien antamat erieviit ratkai-
sut. Menettelyn mycitii niiden
mddrii on rajoittunut tydkyvyt-
tOmyysmAaritelmien eroista
johtuviin, verrattain harvinai-
siin yksittiiistapauksiin. Nykyi-
sin eriiiin keskeisen ongelman
muodostavat ratkaisutoimin-
nan kestosta johtuvat toimeen-
tuloturvan katkokset. Tytiryh-
md korostaakin, ettii kaikki toi-
meentuloturvan katkokset ei-
vdt ole poistettavissa pelkiis-
tiiiin ennakkoilmoitusliikennet-
ta kehittamalla.

Osatyokyvyttomyyseldke
Ennakkoilmoitus- ja neuvotte-
lumenettely ei koske osatyciky-
vyttOmyyselakkeita. Osatydky-
vyttrimyyseliikkeisiin liittyvat
ongelmat eivat tyOryhmiin mie-
lesti olisikaan ratkaistavissa
saattamalla osatydklvyttd-
myyseliikkeet menettelyn pii-
n1n.

Sen sijaan tydryhmii katsoo,

ettd ty<ikyvyttrimyysmiiiiritel- telmien nimissii samalla Iomak-
mie tufisi tiismentiiii osatyciky- keella.
vyttdmyyselekette. n":11,,111 Tyciryhmiin niikemyksen mu-
osin siren, e_ttii viiliinput:iTi::, il;;iil;i;smenetielya voitai_
esryisiviit. olisi harkitta"l: -llli, il' l;ilil,,;; ";;;il"kr;rr;;;i
siko tycieliikelakeihin 

^kirjata ri,Jii-ilr"i,i.!n'upttaaoitu,iuaperiaate,jonka..mukaan qP!y9- ;;ilrt.ittl";"" mahdollisim_kyvy.ttdmyyseltike .. voitatsttn ;;;iil tletoa eliikkeen ha_piiiisiiiintdisesti mydntiiii vain iii,iiir",ii"tJ",isuudesta. y hte-
l"F9,llgl:l :l':ilf,,l'l\ilol: "ai'.iia 

- -ii*oitusmeneueryud
tal se I lalse lle nen K I lolle.l^ollaron pyritiilin varm istamaan hakij an
sairaudestaan huolimatta.toaet- i1 

"'i:[ULIii' tort .rien hake-liset_ tyd.llistymismahdollisuu- ;;r;;ilh',a"ikainen vireilletu_
det. Tiilltiin ristiriitaa ei syntyrsr ;^-"-'" '"'*-
kansaneldkejarjestelmanja tyii- rv'

eliikejiirjestelmiin ratkaisujen
kesken. Hakemuslomakkeiden

yhdenmukaistaminen

yhtendinen Ty6ryhm?i katsoi, ettei yksi yh-

'il;1,,'*"nettely. :',"X',1lli[!Hlil:ilil;,|f",::1,1
eldkemahdollisuudesta Kansanelhkej[rjestelm'iin ja

Er iikkeen h ak ij an k o k o_n aj::l 1- ilf, iJ?:?i:i':"j' :t,, #llX'::tketurvan kannalta olisi..suota- ii""-i"", 
"ttaen 

on toistaisek-
vaa, etta hdn saisi eri eliikkeitii ,i-i"it-""iir"f.renmukaista, ettd
koskevat pdiitcikset..saTii^1.ii i.;--;ii;ki; j iirjestetmiiilii on
kaan. ..Jos. ansioeliikejiirjestel- ffrli"-'tiul",,,urtomakkeensa.
mdn viimeisen laitoksen periaa- {7u[uut.tur- .tat.trrvan yhte-
tetta tutkivan toimikunnan .h- ;i;;;^iu.,nalta on kuiten-
dotus toteutuu' se ry-Ill!:"j lin p6.*t.itru, etta pitkan tah-ette ansioeliikejiirj._:!:]T1, A;f;";;;ntierm?ni ptae-
puolella teme yhtenais.yJs s3q- iai""rtta ,frteistii hakemuslo-
vutetaan. Ongelmaksi jiiii edel- rii[.i,"- '"
leen kansaneliikejiirjestelmdnla ------- ---"

tyitelakejerjestelmiiir piiiitdst6n Ennen kuin tulevaisuudessa
#aikaisirus. Tiihiin voidaan aloitettaisiin siirtyminen yhtei-
vaikuttaa muuttamalla nvkvis- seen lomakkeeseen, olisi selvite-
tii sairausvakuutuslaissa siiiiiet- tiivii yhteisen lomakkeen kdyt-
tyri vain tyrieliikkeen hakemista tcimahdollisuudet kaikkien elii-
lioskevaakehotusmenettelyd. kelajien osalta. Samassayhtey-

S ai rau svak uutus rain i : f l,l3 ,d,?T' J, IftH3j, j iil,tl"l"I:;,?ll;
p itiv.lir.aha3 I 50 piiiviiii. saanee l- iorf, "G;ffi tarkoituksenmu-le olisi tyiiryhmdn 9h9:P[::l ifi;;;1;;;jako toisaalta ryd_
mukaan - 

nykyisen kehotuks.gn i.rr"".rir"riellikehakemustensijasta ilmoitettava.mahdolh- il;dir*i;';uiden eliikehake-
suudesta hakea sekd kansanelii-';r;;il;;;anottamisessa.
kettd ettd tydelaketta, jos tyci-
kyv)'ttdmyys 150 ptiiviin tAytty-
misen jiilkeen selviisti jatkuu. Yksi palvelupiste
llmoitus olisi annettava myds
silloin, kun sairausvakuutuslain Kansaneliike- ja ty<ielakejarjes-
mukaista pdiviirahaa mycinne- telmiin p?,lvelupisteet on sijoi-
tiiiin enimmiiismiiiirdennen 150 tettu iShelle vakuutettua. Eliik-
piiiviin tayttymistA. Ilmoitus keen hakemisvaiheessa on kui-
btisi tetrtava molempien jiirjes- tenkin hakijan kannalta tdr-
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keiiii, ettd hdn voi halutessaan
hoitaa asiansa vain yhdessii pal-
velupisteessii. Tiihiin olisi varat-
tava mahdollisuus. Kuten edel-
lii on todettu, tydryhmii ei tessd
vaiheessa katsonut mahdolli-
seksi siirtyii yhteen eldkehake-
muslomakkeeseen.

Ty<iryhmti pitaa kuitenkin
perusteltuna, ettii eliikehake-
muksia vastaanottavien palve-
lupisteiden palvelua tehoste-
taan siten, ettii tulevaisuudessa
my<is tycieliikej iirjestelmiin kes-
keisimmiit palvelupisteet voisi-
vat ottaa vastaan kansaneldke-
hakemuksia. Tdmd olisi perus-
teltua erityisesti silloin, kun siir-
rytdiin yhden yhteisen eliikeha-
kemuksen kiiyttd<in.
Sama mahdollisuus pitiiisi ty6-
ryhmiin mielestd olla mycis
suurten tydnantajien sosiaali-
yksikdillii. Pankki- ja postitoi-
minnan tydryhma katsoi poik-
keavan luonteeltaan niin paljon
muista eliikepalvelupisteistri, et-
tii niiden eliiketietoutta on vai-
kea pitiiii yllii. Tiimiin vuoksi
olisi syyt2i harkita pankkien ja
postien tydeliikepalvelupisteistii
luopumista.

Kuntoutus
Kuntoutuksen niveltyminen
tycikyvyttdmyyseliikeasioiden
kiisittelyyn on koettu ongelmal-
liseksi etenkin tycikyvyttrimyys-
eldkehakemusten vireillepano-
tilanteissa j a toimeentuloturvan
katkostilanteissa. Koska asia on
parhaillaan selviteltavana sosi-
aali- ja terveysministeririssii,
tydryhmii ei tehnyt kuntoutusta
koskevia yksilciityjii ehdotuk-
sra.

Tydryhmii katsoi kuitenkin, et-
tii vakuutetun kuntoutustarveja -mahdollisuudet tulisi aina
arvioida hyvissii ajoin joko hii-
nen ollessaan vielii tycissii tai
viimeistliiin sairausvakuutus-

tehtynii ennen tydkyvltt6myys-
eliikehakemuksen vireillesaat-
tamista.

Tyoeldkkeen ja kansan-
elekkeen eri alkamis-
ajankohta
Ty6eliikelakien mukainen ty6-
kyvytt6myyseliike alkaa pii[-
siiiintciisesti sairausvakuutus-
lain mukaisen ensisijaisuusajan
piiiittymisen jiilkeen. Kansan-
eliikelain mukainen tydkyvyt-
tcimyyseliike taas alkaa sairaus-
vakuutuslain mukaisen piiivd-
rahan enimmiiissuoritusajan
jelkeen, joka yleensii on sama
kuin ensisijaisuusaika. Jos piii-
vdrahakausi on ollut iaksottai-
nen ja piiivdrahan maksamises-
sa on ollut katkoksia, jatkuu
piiiviirahaoikeus ensisijaisuus-
ajan piiiittymisen jiilkeen sen
johdosta, ettd ensisijaisuusajan
vahvistaminen on kaavamaista.
Niiissii tilanteissa kansaneldke
ja tyOelake alkavat eriaikaisesti
ja tycielake maksetaan sairaus-
vakuutusrahastolle siltii osin,
kuin se vastaa samalle ajalle
my0nnettye piiiviirahaa.
Tydryhmiin ehdotuksen mu-
kaan tulisi pikaisesti selvittee
kansaneliikelain ja tydellike-
lakien mukaisen tyciklvyttd-
myyseliikkeen alkamisajan yh-
tendistiiminen siten, ettii piiivii-
rahan enimmiiissuoritusaikaaja ensisijaisuusaikaa koskevat
siiiinn<ikset yhdenmukaistettai-
siin. Selvityksessd on tydryh-
miin mukaan kuitenkin otetta-
va huomioon, ettii tiiysin kaa-
vamainen eliikkeiden alkamis-
aikojen yhteniiistiiminen ei sovi
niihin tilanteisiin, joissa on ky-
symys alle vuoden tydkyvyttd-
myydestii. Eriiiin ongelman
muodostavat myos kansanelii-
kejiirjestelmiin ja tydeliikejir-
jestelmtin erilaiset eldkkeen ta-
kautuvaa mycintiimistii koske-
vat siiiinndkset. Yhteniiistiimi-

Maereaikaiser
tyokyvyttomyyselekkeet
Tydryhmii suosittaa, eftii ikii-ja
sairausniikdkohdat, samoin
kuin hakijan todelliset tyrih6n-
paluumahdollisuudet. otettai-
siin entistd enemmdn huomi-
oon miiiirSaikaisia ratkaisuja
tehtAessa. Ty6ryhmiin mukaan
miiiiriiaikaisen eliik keen tavoit-
teena on tukea henkil6n ty<i-
hdnpaluuta, minkri pitiiisi ilme-
td mycis piiiitciksen perusteluis-
ta.

Leekerinlausunnor
Eliikelaitoksia arvostellaan
usein siitii, ettri ne eliikkeenha-
kijaa niikemiittri tekevrit hrinen
ty<ikyvystiiiin toisenlaisen rat-
kaisun. kuin hakijaa hoitanut
laakari on ehdottanut. Tyriryh-
mri korostaa muistiossaan sitii,
ettii eliikelaitoksen asiana on
ratkaista eliikkeenhakijan ha-
kemuksen perusteella, tayttaa-
kO hiin tydklyyttdmyyseliik-
keen saamista koskevat edelly-
tykset. Liiiikiirinlausunto on
vain yksi ratkaisuun vaikutta-
vista asiakirjoista. Ellikelaitok-
sen asiantuntijaleakerin tehte-
vdnii on arvioida potilaasta kir-
joitetun ldlikdrinlausunnon pe-
rusteella, mitkii seikat ovat ter-
veydentilan osalta vaikuttamas-
sa ratkaisuun.
Liiiikiirinlausunnon merkitystli
ja sen osuutta ratkaistaessa oi-
keutta tyciky,"rytt ci myyseldkkee-
seen ei tyciryhmiin niikemyksen
mukaan tiedosteta riittevesti.
Kaikkiin lliiikiireihin ulottuval-
la koulutuksella, liiiik?irinlau-
suntojen sisiillcin parantamisel-
la ja yleisen tietoisuuden lisdii-
misellii voidaan vaikuttaa td-
hiin vakuutettujen eliikepiiiitOs-
ten uskottavuuden kannalta
keskeiseen ongelmaan.

Tyciryhmiin ehdotuksen mu-

elikkeeseen paattaa eldkelaitos
kaikkien hakij asta klytettiivis-
sd olevien selvitysten pohjalta
eliikelakeja soveltaen.
Mikali hoitavalla liiiikiirillii on
tietoja potilaansa tydstii ja ty<i-
olosuhteista, on liidkdrin mah-
dollista esittea arvionsa poti-
laansa ty<ikyvystii. Mikiili hoi-
tavan liiiikiirin tiedot hakijan
tyostii eiviit ole riittavet, tulee
Ititikiirin lausunnossaan maini-
ta potilaansa suorituskyvystd
tekemiinsii tutkimusten tulok-
set ja esittad arvionsa hiinen
jaljeile olevasta suorituskyvys-
tiiiin. Niin ik2iiin ty<iryhmli on
esittenyt kannanottonaan, etta
eliikkeen hakemista varten tar-
vittavan liiiikiirinlausunnon
laatijan tulisi olla hakijan olo-
suhteet hyvin tunteva liiiikiiri.
Liiiikiirinlausunnon laatijan tu-
lisi olla hyvin perehtynyt haki-
jan taustaan ja terveydentilaan.
Ty6ryhmii on myds katsonut,
ettd tyciterveyshuollon yhtey-
dessd saatuja tietoja tulisi voida
kiiyttiH hyviiksi selviteltiiessd
eliikkeenhakijan jiiljellii olevaa
ty<ikykyii.

Ratkaisuvallan jakoa
koskevat teoreettiset
vaihtoehdot
Toimeksiantoon kuuluvaa kan-
saneliikejiirjestelmdn ja ty0elii-
kej iirjestelmiin viilistii ratkaisu-
vallan jakoa tydryhme on tar-
kastellut erilaisten teoreettisten
mallien pohjalta. Muistiossa on
kustakin mallista esitetty arviot
mallia puoltavista ja vastusta-
vista lahtcikohdista. Tydryhmii
ei kuitenkaan ottanut kantaa
malleihin.

SIRPA COLLIN, rr,u
apu la is o sas t o pdAl I ik k d
Eliiketurvakeskuksen

lain mukaisella piiivirahakau- nen ei saa merkitd myciskiidn kaan hoitava liiiikiiri ei saisi vakuutustekninen osasto
della. Tiimiin arvioinnin tulisi toimeentuloturvan jatkuvuu- ottaa kantaa potilaansa eldke-
tydryhmen mielestii olla aina den vaarantamista. oikeuteen, koska oikeudesta
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Komitea esitt[[: Valtioneuvosto asetti 15.4.
1987 komitean, jonka
tehtlviinii oli tehdii eh-
dotukset hallintolain-
kliytttikomiteanmietinntin
(D85:a8) pohjalta eliike-
jlrjestelmien muutoksen-
hakumenettelyjen yksin-
kertaistamisesta siten, ettfl
vakuutusoikeudesta muo-
dostetaan ellkeasioiden
yhteinen ylin muutoksen-
hakuaste.
Komitean tehtiiviinii oli
mytis selvittiiii ja tehdii eh-
dotukset ensi asteen muu-
toksenhakuelinten orga-
nisatorisista ja muista
muutoksista siten, ett6
kiiytiinntissfl varmistetaan
valittajan eliikeasian kI-
sittely silll tavoin, efffi ris-
tikkliset ratkaisut mah-
dollisimman pitkilti pys-
tytiiiin viiltt[miiiin.
Lisiksi komitean tuli sel-
vittiiii muutoksenhakuas-
teessa noudatettavat ny-
kyiset prosessuaaliset me-
nettelytavat elflkevakuu-
tuksen alueella sekii tehdl
ehdotukset uusiksi sosiaa-
liprosessisliinntiksiksi ot-
taen huomioon eliikeva-
kuutettujen oikeusturva-
niikiikohdat.
Vielii komitean tuli selvit-tlii tekemiensH ehdotus-
ten pohjalta muutoksen-
hakuasteiden tytimenetel-
mIt, henkiltikunnan riit-
tlvyys jne. ja tehdli ehdo-
tus parannustoimenpiteis-
tii.

Komitea otti nimekseen Eliike-
turvan muutoksenhakukomi-
tea. Komitean mddriiaika p62it-
tyi 31.3.1989.

Komitea ehdottaa, ettii vakuu-
tusoikeudesta muodostetaan
eldkeasioiden ylin muutoksen-
hakuaste, johon ohjattaisiin
myds julkisen puolen eliikevali-
tusasiat. Komitea ehdottaa
my<is hallintomenettelylain
sdiinndsten ulottamista koske-
maan yksityisen sektorin eliike-
jiirjestelmiiii sekii itseoikaisu-
menettelyn laajentamista.
Komitean mietintcicin
kuusi eriiiviiii mielipidettii
si teydentava lausuma.

liittyy
ja vk-

Vakuutusoikeudesta
elekevalitusasioiden
ylin muutoksenhakuaste
Komitea ehdottaa, ettii vakuu-
tusoikeudesta muodostettaisiin
elaikeasioiden ylin muutoksen-
hakuaste. Ehdotus merkitsisi si-
tii, ettii my<is julkishallinnon
eliikevalitusasiat ohjattaisiin
ylimmdssii asteessa vakuutusoi-
keuteen. Nykyisin julkisen puo-
len ylimpiinii muutoksenhaku-
asteena on korkein hallinto-
oikeus.

Vakuutusoikeuden tullessa
ylimmiiksi eliikeasioiden vali-
tusasteeksi on sen kokoonpa-
noa komitean mukaan tiiyden-
nettdvii. Komitea ehdottaa, ettii
vakuutusoikeuteen nimetiiiin
mycis julkisten alojen ansioeld-
kejiirjestelmien asiantuntemus.
Komitean mukaan valtion ja
kunnallisen sektorin maallikko-
jiiseniksi olisi nimitettiivd eri
jiisenet. Julkishallinnon eliike-
asiat olisi kiisiteltiivti omissa ja-
ostoissa, joissa em. etujiirjestri-
jen edustus olisi lZisnii.

Komitea katsoo my6s, ettii vo!
massa olevassa laissa kansan-

JUIKISE]{ SEKTORI]I
lt

ETAKEUATITUKSET

UAKUUTUSOIKEUTEEl{
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eliikelain mukaisten maallikko-
j:isenten meerittely ei ole tar-
koituksenmukainen. Laissa pu-
hutaan nykyisin'kansanelZiket-
tii nauttivasta" j iisenestii. Komi-
tean mukaan se, ettii henkilci
itse saa kansaneliiketta, ei velt-
tiimiittii merkitse sita, etta elak-
keensaaja myds laajemmin tun-
tisi eliikkeensaajien olosuhteita.
Komitea ehdottaakin, ettii kan-
saneliikeasioissa maallikkojii-
senten tulisi edustaa, samoin
kuin tarkistuslautakunnan jii-
senten, vakuutettujen olosuh-
teiden tuntemusta.
Komitea ehdottaa myds, etta
saman henkilcin kansaneliike-
ja tycielekevalitusasiat kiisitel-
tdisiin vakuutusoikeudessa sa-
massa istunnossa. Tiissii istun-
nossa olisivat liisnii sekii tyOela-
keasioiden ettii kansaneliikeasi-
oiden maallikkojiisenet.
Komitea katsoo, ettii liiiikiirijii-
senen liisniiolo eliikeasian rat-
kaisemisessa on tdrked. Sen
vuoksi komitea esittae, etta va-
kuutusoikeuden liiikiirijiisen
tarkistaisi asian lSiiketieteelli-
sen puolen samalla tavoin esit-
telijiin esityksen jdlkeen kuin
muutkin jdsenet. Nykyisin liiii-
kiirij iisen antaa asiantuntij alau-
suntonsa ennen asian varsinais-
ta esittelya.

Komitea esittee myos, ettii kii-
sittelyn nopeuttamiseksi sellai-
set valitusasiat, joissa on valitet-
tu hylkiiiiviistii tyrikyvyttci-
myyseliikepiiiitciksestii ja joihin
liittyy elSkelaitoksen viiliaikai-
nen pdiitris eliikkeen myrintiimi-
sestii, kiisiteltiiisiin nopeutetus-
sa jiirjestyksessii, eli heti seuraa-
vassa mahdollisessa istunnossa.

Komitea ehdottaa, ettii vakuu-
tusoikeuden toimintaa tehoste-
taan jaoston kokoonpanoa su-
pistamalla lainopillisen asian-
tuntemuksen osalta. Vakuutus-
oikeuden mahdollinen lisiityd-
voiman tarve tulee komitean

mielestii kohdistaa tarpeelliseen
valmistelu- ja toimistohenkil6-
kunnan saamiseen.

Ensimmaisen asteen
organisaatio
Komitea tutki ensimmiiisen
muutoksenhakuasteen organi-
satorista kehittemistarvetta.
Komitea katsoi kuitenkin, otta-
en huomioon kansanelSkejiir-
jestelmlin ja ty<ieliikejiirjestel-
miin erilaiset liihtdkohdat ja
sen, ettti tarkastuslautakunnas-
sa on mycis sairausvakuutusasi-
at, ettei lautakuntien yhdistiimi-
nen tiissii vaiheessa ole mahdol-
lista. Komitean mielestii lauta-
kuntien (Eliikelautakunta, val-
tiokonttorin oikaisulautakun-
ta, Kunnallisen eldkelaitoksen
eliikelautakunta ja tarkastus-
lautakunta) on kuitenkin lisiit-
tiivii keskiniiistii tietojen vaih-
toa ristikkiiisten ratkaisujen
velttamiseksi.

Hallintomenettelylaki
yksityiselle ja
kunnalliselle sektorille
Hallintomenettelylaki koskeejo nykyisin valtiokonttoria ja
Kansaneliikelaitosta. Komitea
ehdottaa, ettii hallintomenette-
lylaki ulotetaan koskemaan
myds yksityisen ja kunnallisen
sektorin eliikej iirj estelmiii.

Itseoikaisun
laajentaminen
Komitea ehdottaa nykyisen it-
seoikaisumenettelyn laajenta-
mista. Kun muutoksenhaun yh-
teydessd esitetaan uutta selvi-
tystii ja elikelaitos olisi valmis
oikaisemaan piiiitciksen valitta-
jan vaatimalla tavalla, se voisi
itse antaa oikaisupiidtciksen.
Asia ei riilloin tulisi lainkaan

muutoksenhakuasteessa vireil-
le. Oikaisupiiiitdkseen liittyisi
uusi muutoksenhakuoikeus.
Eliikkeenhakija voisi siis valit-
taa oikaisupiiiitdksestii, j os hiin
katsoisi, ettei kaikkiin hiinen
vaatimuksiinsa ole suostuttu.
Jos eliikelaitos oikaisisi piiiit6s-
tii vain osittain valittajan vaati-
malla tavalla (esimerkiksi
mycintiiisi ty0kyvyttdmyyseliik-
keen osatyOkyvyttdmyyseliik-
keenii) tai jos eliikelaitos ei lain-
kaan yhtyisi muutoksenhakij an
vaatimuksiin, eliikelaitoksen
olisi komitean ehdotuksen mu-
kaan siirrettdvii asia miidrdajas-
sa (30 piiviiii) muutoksenhaku-
asteen kiisiteltaviiksi.
Osittaisesta eliikepiiiitciksen oi-
kaisemisesta eldkelaitos voisi
nykyiseen tapaan antaa viiliai-
kaisen piiiitciksen. Samoin eli-
kelaitos voisi antaa vdliaikaisen
piiiitdksen silloin, kun uutta sel-
vitystd, j onka j ohdosta hylkiiys-
piiiitcis muuttuisi mycinteiseksi,
on esitetty senjalkeen, kun asia
on jo siirtynyt muutoksenhaku-
elimen kiisiteltaveksi. Viimeksi
mainitussa tilanteessa asia tulisi
komitean ehdotuksen mukaan
kiisitellii muutoksenhakuas-
teessa nopeutetussa menettelys-
sii.

Menettelytapojen
kehittaminen
Komitea ehdottaa mycis erliitii
menettelyyn liittyviA uudistuk-
sia. Komitean mukaan eliike-
piiiitdkselle asetettavat peruste-
luvaatimkset olisi syytii ilmaista
laissa. Komitean mielestd laissa
olisi asetettava elakelaitoksilleja muutoksenhakuelimille vel-
vollisuus neuvoa valittajaa sii-
nd, miten valitus pannaan vi-
reille sekii antaa valitusasiaan
Iiittyvaa muuta opastusta. Ko-
mitea katsoo myds, etta pea-
tciksen purkamista koskevia

siidnn<iksiii olisi tiismennettiivi
kirjaamalla nykyisin omaksut-
tu kiiytiintd lakiin.
Komitean mielestii laissa olisi
siiiidettiivii eliikelaitosten ja
muutoksenhakuelinten velvolli-
suudesta oma-aloitteisesti sel-
vittee puutteellisesti tai epiitiiy-
dellisesti selvitettyii asiaa. Ko-
mitea katsoo, etta kiisittelyn
muutoksenhakuelimissii tulisi
olla piiiisiiiintriisesti kirjallista,
mutta suullisen kiisittelyn tulisi
mycis olla mahdollista.'

. t. .tsflavat mrellplteet
Komitea on esityksissidn varsin
erimielinen. Liihes kaikkiin ko-
mitean ehdotuksiin liittyy ni-
mittAin eriiivii mielipide.

RI]TTA
KORPILUOMA, vr

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston

lakimies
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TYO$UHDERTKI$TERII{ TIETIUEI{ $ITOUIIUTTA
YRITEIAAI{ PARAI{TAA

Tyiintekijlin eliiketurva
karttuu kustakin tytisuh-
teesta erikseen. Tytinan-
tajan velvollisuus on jiir-
jestlii tytintekijiille tyti-
suhteesta muodostuva
elflketurva. T:itii varten
tarvittavista tiedoista
Eleketurvakeskus
(ETK) pitiifi rekisteriii.
Elflketurva saattaa kui-
tenkin syystl tai toisesta
jfiedl jiirjestlmiittii. Tiis-
t[ voi aiheutua tytinteki-
jtiille oikeudenmenetyk-
siii, jollei tytisuhteen ole-
massaoloa voida jiilkikii-
teen selvittiiii. Rekisteri-
tiedoissa olevat puutteetja virheet paljastuvat
kiiytlnntissl usein vasta,
kun eliikkeelle siirtymi-
nen on jo l[hell[. Tieto-jen selvitt[minen jel-
keenpiin ehkii useam-
man kymmenen vuoden
kuluffua saattaa olla vai-
keata, jollei mahdoton-
takin. ETK:n asettama
tytiryhmii on selvittflnyt
ongelmaa muistiossaan
ja esittiinyt parannustoi-
menpiteitfi.
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I-YORYHMAN
ASETTAMINEN
Tydryhmiiii asetettaessa vuon-
na 1987 todettiin, etta tarve
saada eliikeoikeuteen vaikutta-
vat tiedot lopullisesti varmiste-
tuiksi mahdollisimman pikai-
sesti tydskentelyn piiiittymisen
jiilkeen kasvaa jatkuvasti eliike-jiirjestelmiin voimaantulon
mydte. Nykyinen tilanne ai-
heuttaa ongelmia kaikille osa-
puolille: tycintekijtiille, tydnan-
tajille ja elakelaitoksille. pelkkii
elZikeotepalvelun kehittiiminen
ei riitd, vaan tulisi ryhtyii toi-
menpiteisiin, j oilla sitovasti voi-
daan meiiiriitii eliikkeen miiiirii
mahdollisimman liihellii yksit-
tiiisen tyOsuhteen piiiittymistii
eik?i vasta eliiketapahtuman yh-
teydessd. Tydryhmii sai tehta-
viikseen selvittiie sekii periaat-
teelliselta ettd tekniseltti kannal-
ta eldkevapaakirjojen saatta-
mista lainvoimaiseksi sekd sen
vaatimaa piiiitcismenettelyii.
Tydryhmiin puheenjohtajana
toimi varatoimitusj ohtaj a Jou-
ko Sirkesalo ETK:sta ja jiiseni-
nii oli ETK:n, eliikelaitosten ja
tydmarkkinajiirjest6jen edusta-
jia. Tytiryhmii katsoi toimeksi-
annokseen selvittiiii mahdolli-
suudet saada rekisteritiedoille
nykyistii suurempi sitovuus.
Tyciryhmiin ehdotukset tahtae-
vat toisaalta tydntekijtiiden oi-
keusturvan listiiimiseen ja toi-
saalta selvittelytycin helpotta-
mrseen.

Tyciryhmiin muistio on hyviik-
sytty ETK:n hallituksessa 29.3.
1989, ja se on toimitettu sosiaa-
li- ja terveysministeri<jlle lain-
siiiidiint0toimenpiteitii varten.

TYORYHMAN UUISTIO
Tyciryhmiin 23-sivuinen muis-
tio jakaantuu varsinaisesti kol-
meen osaan: l: Nykytilan ku-
vaus, 2. Kehitttimiskeinoissa
huomioon otettavat niiktikoh-
dat sekd 3. Tydryhmiin ehdo-
tukset.

Nykytilan kuvauksessa kiisitel-
liiiin rekisteriotepalvelu, ty<i-
suhdeselvittelyt, ohjeet TEL-

tycisuhteen todentamisestajiil- ettii kaikki rekisteritiedoista
kikiiteen, vero- ja palkkatidto- lt ltyvet virheet pyritiian kor-jen siiilyttiimisajat, vanhentu- jaimaan. Tycintei<ijdiden kan-
mls-Ja mdiiriiajat, TEl-valvon- nalta on tiirkeziii, ettei ty6suh-
nan kehittiimistii vuonna 1976 teita ja| selvittiimattii, eika
selvittdneessii tydryhmiissii esil- tycintekij<iille siten synny eliike-
lii olleet kehittamiskeinot ja it- etujen menetyksiii. 

- 
Kokonaanseoikaisu. niilta ei kuitenkaan ole kiiytiin-

Kehittiimiskeinojen edellytyk- 11tti'?ilY. viilttvii' Selvitta-

'ista it6;tila;-*i.i.JI'f.'- lilt_1 - lli:i'l . tvosuhteiden
6il;i,it' ;-li..i ^il- 

'"rrrtt"iv- :3il3 llT.Tlvisi, jos.tvdsuhde-
tyon lielpottuminen, r:';;i f^Y$tI llisivatnvkvistiivar-
menetystbn uartta.irinln,-*J. hemmin vireille'
asiakaspalvelu.

Ehdotusosa sisiiltiiii mm. siiiin- 
Asiakaspalvelu

ncisehdotukset tydsuhdetieto- Rekisteriotepalvelu ja muujen selvittdmisvelvollisuudesta tiedottaminen koirdistuvatjapiiiitcistenantamisesta' 
ftl1ti"[],?"::l]+xlilli*l:

K F H rrrA M rsK ErNoJr-^ :",11",yJff"#t:,]41H,1"',j.:IIDEI-IJTYKSISTA f.irt"ritiitopn oikeellisuuden

setvittelytyon Ji:Hl? ii,"Hf*,,lrY,llt;helpottuminen tydnt;kijnilta, joiien ,"tiii"ii-
ry6 s u hteide n se rvitt iim i ne n ; ar- [eg;r] " .1#" ?:,?,;3l,iJ*1keenpdin, ehkii useamman ;;;i ;;lva* virheett6mia ai_kymmenen vuoden kul,ultua, ;"kil''fi4;k;iill[ ty6ntekijiilliion vaikeata taijopa mahdoton- fi;;.';;;["ta. Tydtodistuksia on harvoin --r--------'-*--'
kiiyteitiivissa, tycinantajau .1 Virheiden korjausmelettelyn ei
ehi<a ole eniiii olemassa ii vero_ tule heikentiili ktisityksiii jdrjes-
tiedot sekii kirjanpitoiinsl5ls telmiin. luotettavuudesta. Re-
on jo hiivitetty. " kisteritiedoissa olevat virheet

*I*1, :.lll:,,.iyl:. .{!.1,1 n- ;lfJ ",I:'fJ,i J'",'j i'i I II il:l ;hempla tyOsuhterta. Mrtii,van- useammissatapauktissa. Sdtvit_hemmasta tap.auksesta on kysy- ;1y[.i;;i;1";iin tulisi kuitenkinmys, .sitii. hankalampaa ndytcin i;i',,fi^ffiffiil estamaan etuuk_hankkiminen on. Selvittelyy,g- ri"r-fi""ti;i..; ;ilpiliiri" t"i_tii tulisi voida joillakin keinoilla ;;i;.- S;ilift"lytyrin menettely_helpottaa. tavat eiviit salii inuoaoiiua 
"!,-Jos tycintekijiit saataisiin 1"L.- kyistii raskaammiksl. Keytetta-

maan selvitt6lypwntci mahdol_ vdt keinot eivlt saisi rasittaa
lisimman pian,'kritakin tapaus- kohtuuttomasti .jiirjestelmiin
ta kohti tarvittava tyti helpot- Jtgrm?atla - tormeenpanoa.
tuisi. Ntiyttci tyrisuhteen o1.- Myciskiiiin nykyiset selvittely-
massaoloita olisi helpom*in kustannukset eiviit saisi aina-
hankittavissa, jos esimerLiLri kaan kasvaa.
verotiedot olisivat vielii saata- -,ittr- iyti t"lp"ti"*- p;j[5][5 Ratkaisumalli,
aikaviilillii, koska vanhoja tyd- jota ei pitiisi toteuttaa
suhdetietojaeijouduttaisi rurki- _ ..
maan niin paljon kuin nyryaan. ,?fi?lrBX,:', Til3i:"lf:ll
Edunmenerysren [;llJt?r,"",'},3;Jfl?:ft]"'[5:fl#i;
valttdminen tydsuhdetiedot saatettaisiin si_

selvitterytyon liihtokohtana "", l".l*iiouennen 
eldkepiiiitciksen
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Mallin mukaan ETK lAhettaisi nojalla, olisi vaarana, ett6 vir-
tytintekijiille pliiitriksen muo- heellisiii tietojajiiisi korjaamat
tbonkehitetyneliikeotteen,jos- ta. Tdstii. seuraisi eliike-edun
sa olisivat ilmoitettuina tvtiiuh- menetyksid. Ty<iryhmii piti
teista kertyneet eliikeoifeudet. mallin merkittavimpana heik-
Mikefi ty<intekija piiiitdksen koutena ty6ntekijiin oikeustur-
saatuaan 6i itmoiitaisi puutteis- van vaarantumista.
ta miiiiriiajan kuluessa,.tulisivat Mailissa.jouduttaisiin my6s ai-
eliikeotteeseen merkityistii-llG ir;;i ;;;- -ioi..inpd"oj 

a.-
suhteista ilmoitetut eliike-etuu- il;;ffiil1" tyr;i;kij6iritt;._
det sitoviksi ja ne olisivat ,]yg- ffi;;il'ir*., koskimenette_hemmin mycinnettiiviin eliik- iV t"frjirt,liriri,Vti, .iiti. iV",
keen perusteena. itti:oi[ir,]"ia"i tuit1.1 rekiste-
Jos otteesta puuttuisi joitakin ritiedot ovat virheettOmiii.
tydsuhteita tai esimerkiksi,elii- Tyriryhmii pohti my<is mallinkggalkgt olisivat vynge[1s;1, t",r;;il;i6ritiniiioit.tturu,eliikelaitos antaisi asiasta. pg$. iiti i"'6ri.Aiiiaoi tuitsivat sito-
t ciksen, josta tydntekij iill e o [s i 

"ii.i i,ii"r riiiai,rl,ori.6; oia""valitusoikeus oruli",:ott,, kuitiaisivatiiedot
Mikali tydntekijii tiillaisen piiii- oikeiksi. Kuittaaminen saattaisi
tdksen iultua iainvoimaideksi kuitenkin jaada harvinaiseksi,
vielii vaatisi muutoksia eliike- kun tietojen sitovaksi saattami-
etuuksiinsa, olisi oikaisu mah- sen vaihtoehtona olisi se, etta
dollista suorittaa itseoikaisu- selvittelyn voisi panna milloin
siiiinntisten nojalla. Neltttivel- tahansavireille, niinkuin nykyi;
vollisuus ja todistustaakica olisi- sinkin. Ei olisi kohtuullista,.ettii
vat tiillciin tytintekijallii. aktiivisesti tyrisuhdetietojaan

R atk ai s u m au i ed e I I ytt iiis i i I m e i-'f l'itjffi?S1l J'l:i'i i"tJf "1"#-
sesti, ettii pii?itriksen muodoss.a ;;fi;;;aan f.uin 

"",1ot-annett av a re k isteri o te u-n-I..t !1 - ii; 
"' 

";rritta, 
ai-- t-v tx"r,i. it'"".

siin tiedoksi todisteellisesti-Jos r-i"t" 
"fat"t"p"f,triman 

yhtey-
pifiit<iksiii. l?ihetettiiisiin kirjat- j;;. -'-"-'-
tuina kirjeind saman verran
kuin rekisteriotteitanykyisin eli TyORyH MAN
noin 400000, vuotuiset frytul- inbijrurser
nukset olisivat arviolta 4 5 mil-
joonaa markkaa nykyistii suu- Tyciryhmii ehdottaa siiiinndstii
remmat. tydsuhdetietojen selvittiimisvel-

M arlis s a an ne u ais iin 
. 
p iiiit ri k si ii Hif H,t"'f jft ll'"'ltf#xi: f rl:-

automaattisesti kaikille- tyci-nte- iid;t;6;i;;; paattir- ltrat ii
kij<iille. eli. mycis "iitl-.;"l9jl1 il6;yttri;-;ilott* "iaita 

yr.i_
eivdt ole ryhtyneet selvittamadn ;la 

-f.;itta;istoimia.
ty<isuhdetietojaan. Uhka siitii.
etta paatds tulisi sitovaksi, saisi
tytintekijiit ehkii tekemiiiin ai- Paatos
heettomia selvittelyplrynt<jjti tyosuhdeselvittelyistd
varmistaakseenrekisteritietolen' / -------"--
oikeellisuuden. Selvittelyty<in Nykyisin eri ty<isuhteista kart-
mdErii saattaisi niin lisiiiintyii. tuneet eldkkeen osat voidaan
Kaikki rekisteriotteen piiiitcik- vahvistaa. sitovasti vasta cl'iik-
sen muodossa saaneet tv<inteki- [Tl l,y'glta.mtsgn yll:yoTs3'
jiit eiviit ilmeisesti ymmartaisi Ll"o,1t^ej]],1.:l 

vor vaurraa Ivo-
i., -iitiiv'ti, .t'iat[I-'ii* :lld:::lyii:H J"*o::::, :i
iarkastaisi iekiiteritietoia var- 19.n .gtaKeplaloKsen saamrsta'

ili;;;1"; il oiiriruiiuun".t 11L1l-:n -.katsottu 
vaaranta-

;a;"iltir- ;io-uutiii"i- oi._, un ty 6 n tekij iin oikeusturvaa.
palvelun yhteydessii. Vaikka Ty<iryhmii ehdottaa, ette ty6n-
piiiitdksestii olisi mahdollista tekijiin vireillepanemasta tyci-
poiketa itseoikaisusdiinncisten suhdeselvittelystd annettaisiin

valituskelpoinen pdiitds. Eliike-
Iaitos ei antaisi piiiitdstii niissii
tapauksissa, joissa se joko
omasta aloitteestaan tai tycinte-
kijiin taikka tydnantajan pyyn-
ndstii siirtiiisi asian ETK:n rat-
kaistavaksi. Tiilldin ETK antai-
si TEL I $:n 5 momentissa
tarlroitetun soveltamisratkai-
sun.
Jollei tydntekija tai tydnantaja
ty6suhdeselvittelyii koskevan
pSiitciksen saatuaan miiiiriiajas-
sa valittaisi, piiiitdksen tiedot
tulisivat sitoviksi ja ne olisivat
mycihemmin mydnnettiivdn
eliikkeen perusteena. Piiiitriksiii
koskisivat samat itseoikaisu- ja
purkusridnndkset kuin el6ke-
piiiitdksiiikin.
Kukin eliikelaitos, samoin kuin
ETK antaisi p66tdksen vain sii-
tii tyrisuhteesta, jota se on selvi-
tellyt. Peetdksellii vahvistettai-
siin tycisuhteen palvelusaika,
eliikepalkka sekii tyrisuhteesta
karttuneen eliikkeen miiiirii.
Piiiittiksessii tulisi kiinnittaa
tyrintekijiin huomiota siihen,
ettd kokonaiseliike vahviste-
taan vasta myrihemmin eldke-
pdiitciksessii.
Ty6ryhmiissii oli esillii piiiittik-
senantomallin toteuttaminen si-
ten kevennettyn6, ettii ptiiitdstii
ei olisi annettu ollenkaan, jos
selvittelyn perusteella ei olisi
voitu vahvistaa tydsuhteen ole-
massaoloa. Selvittelyn tulos oli-
si kerrottu selvittelyn vireille-
panneelle ty6ntekijiille kirjeellii,
jossa olisi perusteltu, miksei
tydsuhde kuulu lain piiriin.
Samalla olisi tarvittaessa ker-
rottu mahdollisuudesta pyytliii
ETK:lta soveltamisratkaisu.
Tdrnii ratkaisumalli ei kuiten-
kaan saanut tydryhmessa riitta-
viiii kannatusta.

Ehdotetun menettelyn
arviointia
Menettelyn avulla tyOntekijiin
olisi mahdollista saada ellikeoi-
keuteen vaikuttavat tydsuhde-
tiedot vahvistetuiksi sitovasti
tuoreeltaan tyrisuhteen pSiitty-
misen jalkeen. Niiin ollen tyOn-
tekijiin oikeusturva paranisi.
Mahdollisuus saada valituskel-
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poinen piiiitcis saattaisi jo siniin-
sii jonkin verran lisiitZi haluk-
kuutta panna tarvittavat selvit-
telyt ajoissa vireille. Tiimii ei silti
todenniikdisesti antaisi aihetta
tarpeettomien selvittelypyyntd-
jen tekemiseen.

Rekisteritiedoissa olevat virheet
tulisivat ilmeisesti korjatuiksi
ainakin yhtii hyvin kuin nykyi-
sinkin, koska piiiitdksiti annet-
taisiin vain niille tycintekij6ille,
jotka ovat ryhtyneet selvitte-
miiiin tydsuhdetietojaan. Hei-
diin osaltaan voitaneen luottaa
piiiittisten perillemenoon ilman
todisteellista tiedoksiantome-
nettelyiikin ja myds siihen, ettii
he ymmdrteiviit saamiensa pdii-
t<isten sisiilldn.
Piiiitciksenantomenettely ei
edellyttiiisi hallinnollisesti mer-
kittaviii muutoksia nykyiseen
selvittelytycihiin. Kysymys olisi
Iiihinnii tydsuhdeselvittelyn
vastauskirjeen muotoilemisesta
piiiitdkseksi ja muutoksenha-
kuohjeen lisiiiimisestii. Tiimiin
lisiiksi piiiit<isten perustelemis-
velvollisuus korostuu.
Selvittelyn tuloksista annettai-
siin arviolta l8 000 piiiitdstii
vuodessa. Piidtcisten antamises-
ta ei aiheutuisi merkittiiviiii kus-
tannusten lisiilintymistii. Selvit-
telyn helpottumisesta koituisi
ajan mittaan jonkin verran
siiiist6ii. Sen sijaan muutoksen-
hakuelimien ty<itii uudistus li-
siiisi vdhiiisessd miiiirin.

Selvittdmis-
velvollisuudesta
sddtdminen
Vanhojen tydsuhteiden selvitte-
IytyOtA ei voida olennaisesti ke-
ventii6 pelkiistiiiin piiiitoksen-
antomenettelyii koskevan eh-
dotuksen avulla. Niiin ollen tar-
vittaisiin muitakin keinoja. Ny-
kyisin katsotaan yleisesti, ettii
elakelaitoksilla ja ETK:lla on
laaja selonottovelvollisuus.
Vanhoj akin tydsuhdetietoj a sel-
vitetiiiin varsin aktiivisesti,
vaikka ty<intekijii itse ei olekaan

Tyciryhmiin mielestii eliikelai-
toksen tai ETK:n olisitydnteki-jan pyynncisti huolehdittava
hiinen ellikeoikeuteensa vaikut-
tavien tycisuhdetietojen oikeelli-
suuden selvittiimisestii. Tycinte-
kijtin olisi tarvittaessa esitettiivi
vaatimustensa perusteista sel-
lainen selvitys, kuin hiineltii
kohtuudella voidaan vaatia ot-
taen huomioon mycis eliikelai-
toksen tai ETK:n mahdollisuu-
det hankkia selvitys.

Selvittelytyota voitaisiin hel-
pottaa edellyttiim?illii tydnteki-jelte niiyttciii ilmoittamansa
tydsuhteen olemassaolosta ny-
kyistii enemmiin, jos tydsuhteen
piiiittiimisestii on kulunut pitki
aika. Samalla kun tydntekijiin
todistustaakka kasvaisi, eliike-
laitosten j a ETK: n selonottovel-
vollisuus viihenisi.
Tytiryhmii katsoo, ettri tydnte-
kijiin voitaisiin edellyttiiii liihet-
tiiviin selvittelypyynt<insii kym-
menessd vuodessa tycisuhteen
piiiittymisestii lukien. Niiin ol-
len eliikelaitoksilla ja ETK:lla ei
olisi eniiii velvollisuutta hank-
kia selvitystii, jos tyrisuhde on
pAAttynyt yli kymmenen vuotta
ennen selvittelypyynndn teke-
mistii. Halutessaan eleikelaitos
tai ETK voisi tietenkin ryhtyii
selvittiimiian asiaa. Miitiriiai-
kaan tuskin vedottaisiin, jos
tydntekijii esittee joltistakin
niiyttciii tycisuhteistaan j a eliike-
laitos voisi hankkia lisiiselvitys-
tii asiaan helpommin kuin tycin-
tekijii. Rekisteritiedot korjattai-
siin kuitenkin miiiiriiajoista
riippumatta aina, jos tydntekija
esittiiisi naltOn vaatimustensa
tueksi.

Mycis tiimiin ehdotuksen kan-
nalta on tiirkeiiii, ettii tydnteki-
jiille liihetetiidn rekisteriotteita
asetetun tavoitteen mukaisesti
eli viihintiiiin kerran viidessii
vuodessa.

Kuulemisvelvollisuus
muutettaessa
rekisteritietoja

dot saattayat osoittautua vir-
heellisiksi esimerkiksi vuosi-il-
moituksia kiisiteltiiessii. Kiiy-
tiinndssii on tietoja tdll6in saa-
tettu muuttaa tydntekijiiii kuu-
lematta. Tyriryhmiin mielestii
selvittelymenettelyA tulee kehit-
tiiii niin, ettii rekisteritietoja ei
voida muuttaa tydntekijdn va-
hingoksi hiintd kuulematta.

Yleisid
kehittdmistoimia
Ty0ryhmlin mielestii edellii ker-
rotuista ehdotuksista riippu-
matta tulisi toteuttaa eriiitii ylei-
sia kehittamistoimia.
Rekisteriotepalvelua kehite-
tiiiin niin, ette selvittelyt saatai-
siin vireille nykyistii nopeam-
min tycisuhteen piilittymisen
jiilkeen. Tydntekijii tulisi saada
tarkastamaan hyvissii ajoin, on-
ko hiinelle rekisterdidyssii elii-
keturvassa virheitii tai puuttei-
ta. Tiiman lisiiksi myris tiedo-
tustoimintaa, ty6suhteen selvit-
telyohjeita ja tietotekniikkaa
olisi kehitetteve.

Voimaantulo
Siidnncismuutokset, jotka kos-
kisivat TEL:a, LEL:a ja
TaEL:a, voisivat tulla piiiiosin
voimaan niiden hyviiksymistii
seuraavan vuoden alusta. Sel-
vittamisvelvollisu utta koskevan
miidriiajan soveltamisesta pitai-
si voimaantulosiiiinnciksessii
siiiitiiii erikseen, jotta tyiinteki-
jriille annettaisiin kohtuullinen
aika reagoida ja jotta miiiirii-
ajasta mahdollisesti aiheutuvat
selvittelypyynncit eiviit ruuh-
kautuisi.

PENTTI
KOIVISTOINEN, zr

Eltiketurvakeskuksen
lakiosaston
ptitillikkt)

esittenytneyttOiiselvittelypyyn- Joissakin tapauksissa tydnteki-
tdnsii tueksi. jalle jo ilmoitetut tydsuhdetie-
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TYOTTOMYYSETAKKEIIIE]I RAHOITUSTAPA

MUUTTUU

Eduskunta on 30.3.1989
vahvistanut tytitttimyys-
ellkkeiden rahoitusta
koskevat TEL:n ja
LEL:n muutokset. Nii-
den tarkoituksena on
saattaa vlhintliin 50
TEL-tyiintekijiin yritys
suoraan kustannusvas-
tuuseen osasta tytinteki-
jiinsti tytitttimyyselilket-
tii. Muut yritykset ra-
hoittaisivat vastaavan
osan ellkekustannuksis-
ta kollektiivisesti eliike-
laitoksen kaikkien Ya-
kuutuksenottajien kes-
ken. Uudistus tulee voi-
maan 1.7.1989.
Rahoitustavan uudis-
tukseen johtaneita teki-
jtiitii ja tytitttimyyselHke-
jiirjestelmiin kehitystil on
tarkasteltu Tytieliike-
lehden numerossa 2/88.
TEssI artikkelissa rajoi-
tutaan kuvaamaan H-
hinnl uudistuksen sisll-
ttiii ja vaikutusta tyti-
ellkemaksuun.

Alkavien
tyottomyyselakkeiden
lukumddrdn kehitys
Kuvasta l. ilmenee vuoden ai-
kana mycinnettyjen tytittd-
myyseliikkeiden lukumiiiiriin
kehitys kymmeneltii viime vuo-
delta. Alkavuus kasvoi 1980-
luvun alkupuoliskolla hyvin
voimakkaasti. Osa kasvusta
johtui tytittomyyseliikkeen saa-
misen ikiirajan alentumisesta,
osa tyrillisyystilanteen yleisestii
heikentymisestii. Merkittava
osuus kasvusta aiheutui kuiten-
kin yritysten toteuttamista ter-
vehdyttemistoimista. Niiden
yhteydessii tapahtuneet henki-
l6kunnan viihennykset pyrittiin

KUVA I

VUODEN AIKANA ALK. TYOTTOMYYSELAXXTTT
(TEL, LEL, TaEL, YEL, MYEL)

l8 000
l7 000

l6 000
l5 000

14 000

l3 000
l2 000
l 000
l0 000
9

8 000

7 000

vuosr

KUVA 2.

TYOTTOMYYSELAKKEIDEN KUSTANTAMINEN
(rEL)

Tyajtttimyys-
elakkeet

Yhteisesti kustannetravaa
(TEL-LEl.-TaEL rtakelatokset)

Tytinantajakohtaisesti

kohdentamaan tyOttcimyys-
ellikkeeseen oikeutettujen ikii-
ryhmiin.
Viime vuosina tydttcimyyseliik-
keiden alkavuus on laskenut
suunnilleen l980Juvun alun ta-
solle. Viiheneminen johtuu
eliikkeen saamisen ikiirajan as-
teittaisesta noususta kohti 60
vuotta. Lisiiksi vallitseva talou-
dellinen noususuhdanne on pa-
rantanut mycis vanhempien ikii-
Iuokkien tyrillisyystilannetta.
Tydttdmyyseliikkeitii makset-
tiin vuoden 1988 aikana noin
1800 miljoonaa markkaa. Td-
mii oli 1,4 prosenttia lakien pii-
riin kuuluvien tyiintekij tiiden j a
yrittiij ien vuotuisesta palkka- ja
ty<itulosummasta.

Lainmuutosten
sisdlto

Ty<intekijiiin eliikelain (TEL),
lyhytaikaisissa tydsuhteissa ole-
vien ty<intekijiiin eliikelain
(LEL) ja erliiden ty6suhteessa
olevien taiteilijoiden ja toimitta-
jien eliikelain (TaEL) mukaiset
tydttrimyyseliikkeet ovat olleet
el6kelaitosten yhteisesti vastat-
tavia elikkeitii. Tiimiin johdos-
ta ne on rahoitettu kollektiivi-
sesti niiiden lakien mukaisen
eliiketurvan jiirjestiineiden
tydnantajien kesken. Tyiittii-
myyseliikkeet on otettu huomi-
oon vakuutusmaksun tasaus-
osan suuruutta vahvistettaessa.
Yksittiiisen tycinantaj an vakuu-
tusmaksu ei ole riippunut siitA,
miten paljon hiinen yrityksensii
palvelussuhteisiin perustuvia
tydtttimyyselakkeita on mydn-
netty.

TEL 12 $:iili on muutettu niin.
ettti mtiiiriitty TEl-eliikelaitos
yksin vastaa tyottdmyyseliik-
keen puolesta miiiiriistii silloin,
kun eliike on mydnnetty taysite-
hoisena eli kun eliikkeeseen oi-
keuttavaksi on luettu mycis elii-
keikiiiin jtiljelki oleva aika. Elii-
kelaitosten yhteiselle vastuulle
jiiiiviit kuitenkin kokonaan ne
ty<ittdmyyseliikkeet, j oiden pe-
rusteena on alle viisi vuotta
jatkunut tyrisuhde.

:d
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I 000

0
1978 1979 1980 l98l 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

kustannettavaa

1(X)50 r00

I YIi 5 woua
jatkuneet tyti-
suhteet
(eliikkeen itlku-
miiiirdn puolik-
ka6een sti)

200

m Alle 5 vuoua n El?ikkeiden
jatkun€€t tyO- indeksikorotus-
suhteet ja osat
vapaakirj a-
elakkeet

Ty6nleki-
jdiden
lukumiilra

vakuutuksen ottaneet
lydnantajat yhdessa

Sam6!a elakelaitoksesta
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LEL 9 $:iien on tehty soveltuvin
osin vastaavat muutokset. Sen
mukaan LEL TydelSkekassan
vastuulla on 30 prosenttia sel-
laisesta tycittOmyyseliikkeestii,
joka on mydnnetty LEL 7 $:n I
momenttia soveltaen eli huomi-
oon on otettu palkka myds elii-
keikiiiin jeljela olevalta ajalta.
LEL Tydeliikekassan vastuuo-
suus on siiiidetty pienemmiiksi
kuin TEl-eliikelaitosten, koska
myds viittii vuotta lyhyempiiiin
LEl-tyiisuhteeseen perustuvat
ellikkeet on teknisistii syistii jii-
tetty Tyrieliikekassan vi'stuulle.
Eliikkeen alkumiiSrtin toinen
puolisko sekd eldkkeen alkami-
sen jiilkeiset indeksikorotuksetja vapaakirjaeliikkeet jiiiiviit
edelleen eliikelaitosten yhteisel-
le vastuulle. Yhteiselle vastuulle
jiiiivit mytis TaEL:n perusteella
mydnnettdvdt tyritttimyyseliik-
keet.

Lainmuutoksen
vaikutus tyonantajan
ryoeldkemaksuihin
Eliikevakuutusyhticiissii eliike-
turyan jiirjestiineet viihintddn
50 TEL+y<intekijiin yritykset
tulevat rahoittamaan tydttO-
myyseliikkeet osaksi yrityskoh-
taisesti. Yrityskohtainen osuus
riippuu kuvassa 2. esitetylA ta-
valla tycintekij<iiden lukumiiii-
riistii.
Jos tydntekijditii on viihintiiiin
300, yrityskohtaisesti perittevii
lopullinen vakuutusmaksu on
yrityksen yli viiden vuoden pi-
tuisiin ty0suhteisiin perustuvien
uusien eliikkeiden alkumiiiiriin
puolikasta vastaava eliikkeiden
piiiioma-arvo. Jos ty6ntekij ditii
on alle 300, lopullinen vakuu-
tusmaksu muodostuu vakuu-
tettujen ikiirakenteesta riippu-
vasta kollektiivisesta maksun
osuudesta ja yrityskohtaisesta
osuudesta. Muu osa kustan-
nuksista peritiiiin edelleen ta-
sausmaksun yhteydessii kaikil-
ta yrityksilta kollektiivisesti.
Eliikesiiiiti6ssii TEL-eliiketur-
van j iirjestiineet tydnantaj at tu-
levat rahoittamaan aina koko-

naisuudessaan omien tycinteki-
jriidensii tycittdmyyseliikkeistii
siititidlle aiheutuvan eliikevas-
tuun.
Alle 50 tydntekijiin yritykset ra-
hoittavat el6kevakuutusyhti6lle
tydttdmyyseliikkeestii j ohtuvan
eliikevastuun saman eliikelai-
toksen vakuutuksenottajien
kesken kollektiivisesti. My<is
Tytieliikekassan vastuu LEL-
tydttdmyyseliikkeistii rahoite-
taan kollektiivisesti LEL-va-
kuutusmaksusta.
Ennakkomaksu peritaan kai-
kissa vakuutuksissa kollektiivi-
sesti miiiiriityn perusmaksun
suuruisena. Kun uudet tycittii-
myyseliikkeet tulevat jelkika-
teen tietoon, lasketaan suur-
tydnantajille lopullinen tycittti-
myyseliikemaksu. Tiill0in peri-
tiiiin tarkistusmaksua tai hyvi-
tetiiiin liikaa perittya ennakko-
maksua.

Yritykselle tycittdmyyseliikkeis-
tii aiheutuvaa kustannusta va-
laisee seuraava esimerkki.
Oletetaan, etta 60 wotta taytte-
viille henkiliille mycinnetdiin
heiniikuussa 1990 tytittdmyys-
eliike, jonka suuruus on 5 000
mk/kk. Jos yrityksen tydnteki-
jtiiden lukumiiirii on viihintiiiin
300, yrityskohtaisesti peritaan
2 500 markan kuukausittaista
eliikemenoa vastaava piiioma-
arvo. Sitii vastaava yritykseltii
peritteve lopullinen vakuutus-
maksu yuodelta 1990 tulee ole-
maan noin 130000 mk. Jos
eliike piiiittyy ennen 65 vuoden
ikee, palautetaan eliikeikiiiin
jaljeile olevaa aikaa vastaava
vapautunut eliikevastuun mziti-
rii tycinantajalle.

Lainmuutoksen
voimaantulo
Lainmuutos tulee voimaan
1.7.1989. Uutta rahoitustapaa
sovelletaan niihin tycittdmyys-
eliikkeisiin, joiden perusteena
oleva tycisuhde on piiiittynyt
tiimrin vuoden heiniikuussa tai
sen jiilkeen. Koska tydttrimyys-
eliike voidaan mydntAa vasta

sen jalkeen, kun henkild on
saanut tyOttcimyyspiiiviirahaa
viihintiiiin 200 piiiviin ajan, ei
tiinii vuonna mycinnettdvistd
ty<ittcimyyselikkeistii vielii ai-
heudu tydnantajakohtaista
kustannusvastuuta.
Ensi vuonnaja muutamana sitii
seuraavana vuonna mycinne-
tiiiin kuitenkin tycittdmyyseliik-
keitii teman vuoden loppupuo-
liskolla alkaneen tyritt<imyyden
seurauksena. Niiiden eliikkei-
den rahoitukseen sovelletaan
uusia siiiinnOksiii. Niistii aiheu-
tuvaksi eliikevastuuksi ellikelai-
toksen on tiimiin vuoden lopus-
sa kirjattava 0,1 prosenttia va-
kuutettujen palkkasummasta.
Tiimii on otettu etukiiteen jo
huomioon kuluvan vuoden ty6-
eliikemaksun tasoa vahvistetta-
essa, joten lainmuutoksen joh-
dosta maksutaso ei tdnii vuon-
na muutu.

Tiivistelmd
U usi tytittcimyyseliikkeiden ra-
hoitustekniikka eroaa ty<iky-
vyttdmyyseliikkeiden rahoituk-
sesta kolmessa kohdin. Ensin-
niikin tydttdmyyseliikkeissii
eliikelaitos vastaa TEL:ssii elSk-
keen vain alkumiiiirln puoli-
kasta ja LEL:ssii 30 prosent-
tia vastaavasta el[kemenosta.
Tydkyvyttcimyyseliikkeissii elii-
kelaitoksen vastuu on eldkkeen
koko alkumiiiiriid vastaavasta
eliikemenosta. Toiseksi ty6tt6-
myyseliikkeissii vastuun ulko-
puolelle jiiiivtit alle viiden vuo-
den pituiseen TEl-ty<isuhtee-
seen perustuvat eliikkeet. Tyri-
kyvytt0myyseliikkeissii ei ole
vastaavaa tydsuhteen pituuteen
perustuvaa rajoitusta. Kolman-
neksi tyd,ttrimyyseltikkeissii yri-
tyskohtaisen vastuun piiriin tu-
levat vrihintlien 50 tytintekijen
yritykset, kun vastaava raja tyci-
kyvytttimyyseliikkeissii on 300.

Uusi rahoitustapa ei pitkiille
aikaviilillii tarkasteltuna lisiiii
keskimiiiirlistii tydelakkeiste
aiheutuvaa kustannusta, mutta
kustannukset kohdentuvat uu-
della tavalla yrityksille. Siirty-

minen osaksi eliikkeen alkaessa
tapahtuvaan eleikevastuun kat-
tamiseen johtaa kustannusten
kohdentumiseen vanhaan ra-
hoitustapaan verrattuna aikai-
semmille vuosille. TAste syysta
siirtymiivaiheessa on perittiivii
korkeampaa vakuutusmaksua
kuin vanhan lainsziiidiinndn
vallitessa. Korottava vaikutus
on muutamana seuraavana
vuonna 0,24,3 prosenttia pal-
koista.

MARTTI
HANNIKAINEN, r,rz

Eliiketurvakeskuksen
v a kuu t us t e kni s en o s ast on

ptitillikkt)
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EIAKKEEI{SAAJI Eil TULOISTA

UIIDESOSA UEROIHIN

_ Eliiketulonsaajien brutto- ja
Vuonna 1987 veronalai- nemotuloista tilastoitua tuorei-
sia ellketuloja sai 1,16
miljoonaa henkiltiii yh-
teensl 40,24 miljardia
markkaa. I(ansan- ja
tytiellikkeiden ohella elI-
keliiiset saivat mytis mui-
ta tuloja, jotka muodos-
tivat viidesosan heidiin
bruttotuloistaan. Viides-
osan bruttotuloistaan
eliikkeensaajat joutuivat
mytis maksamaan veroi-
na. Verojen jiilkeen ki-
teen jiii keskimiilirin
33 800 markkaa ellketu-
Ionsaajaa kohti, kun kai-
killa muilla ns. Iuonnolli-
silla henkiltiifti keski-
mliriiinen nettotulo oli
46 900 markkaa.
Artikkelissa tarkastel-
laan tuoreimman veroti-
laston pohjalta eliiketu-
lonsaajien tulorakennet-
ta ja verotusta vuonna
1987 sekl kuvataan kehi-
tystfl vuodesta 1983 alka-
en, jolloin el[ketulojen
verotusperusteet yhden-
mukaistuivat kansan-
ellkkeen pohja- ja lisii-
osan muututtua Yeron-
alaiseksi tuloksi tytieliik-
keiden tapaan.

ta tietoa ei juuri ole saatavissa.
Kuitenkin verohallitus julkaisee
vuosittain tilastotiedotusta tu-
lojen ja varallisuuden perusteel-
la maksuunpannuista veroista,
jonka pohjalta on laskettavissa
eliiketulonsaajienkin osalta ve-
rotuksen toteutumista sekii tu-
lotasoa ja -rakennetta kuvaavia
keskimiiiiriiistietoj a.

Tilastotiedotus sisiiltliii tietoja
vain veronalaisista tuloista ja
varoista. Eliiketuloista tilaston
ulkopuolelle jiiiiviit siten mm.
yleiset perhe-eldkkeet, rintama-
sotilaseliikkeet ja kansaneliik-
keen erilaiset verottomat lisiit.
Vastaavasti tilastosta puuttuvat
sellaiset henkilOt, jotka ovat
saaneet ainoastaan niiitii verot-
tomia eliike-etuuksia. Toisaalta
ekiketulonsaajiksi tulevat tilas-
tossa luetuiksi kaikki verovuo-
den aikana verollisia eliike-
etuuksia saaneet riippumatta
siita, mikii henkil<in piitiasialli-
nen toimeentuloliihde vuoden
aikana on ollut.

Bruttotulo keskimeerin
42300 markkaa
Elliketulonsaajilla veronalaisia
tuloja oli vuonna 1987 kaik-
kiaan 49 miljardia markkaa,
joka on 20 prosenttia kaikkien
luonnollisten henkilOiden ve-
ronalaisista tuloista. Kaikista
veronalaisia tuloja saaneista
luonnollisista henkil6istii eliike-
tulonsaajien osuus oli puoles-
taan 28,5 prosenttia.

Eliiketulonsaajaa kohti keski-
miiiiriiinen bruttotulo oli 42 300
markkaa. Tuloista keskimiiiirin
neljiinnes oli kansanelekettA.
runsas puolet ty6-, virka- tai
yrittejaelakette ja viidesosa
muita tuloja (kuva l). Vuodesta
1983 vuoteen 1987 bruttotulo
on kasvanut keskimiiiirin 9,5
prosenttia vuotta kohti. Tyti-
eliikkeen keskimiiiirii (kuva 1)
on kasvanut edellistii nopeam-
min (runsas I I prosenttia vuo-

ARTO LAESVUORI,
Eliiketurvakeskuksen
suunnitteluosaston

tutkija
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412

23.417
19.267 21.331

17.322
15.352

Kuva 1. Eliiketulonsaajien tulorakenne ja nettotulotaso keski-
miilirin vuosina 1983-1987, mk/vuosi.
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dessa). Tiimii on johtanut my6s
tulorakenteen hienoiseen muut-
tumiseen. Neljiissii vuodessa
kansaneliikkeiden sekii muiden
tulojen merkitys tuloliihteenii
on keskimdririiisellii tasolla jon-
kin verran laskenut.
Tulorakenne poikkeaa luonnol-
lisesti edellii esitetysta, kun tar-
kastellaan asiaa eliiketulon suu-
ruuden mukaisissa luokissa
(kuva 2). Toiseksi alimmassa
el[ketuloluokassa kansaneliik-
keen osuus on noin 60 prosent-
tia, mutta siita alkaen kansan-
eliikkeen osuus alkaa supistua
ja tyrielZikkeen meera nopeasti
kasvaa ylempiin ekiketuloluok-
kiin siirryttiiessii. Viidennestii.
eliiketuloluokasta alkaen
useimmille on kansaneliikkeenii
maksettu enlii tuloista riippu-
matonta pohjaosaa, jonka mdd-
re vuonna 1987 oli noin 4000
markkaa yuodessa.

Kuvan 2 alimmassa eliiketulo-
luokassa muiden tulojen osuus
on muista poiketen hyvin kor-
kea, 75 prosenttia. Tuloluok-
kaan kasautuu suhteellisesti
eniten vain tydelakette tai vain
kansaneliikettd saavia sekii hen-
kildite, jotka ovat olleet vasta
osan !'uotta eliikkeellii. Huo-
mattava osa lesken- ja lapsen-
eliikkeen saajista sijoittunee
rnyris tdhdn luokkaan.
Vuonna 1987 alimmassa eliike-
tuloluokassa henkilciitii oli
100 000, kun vielii vuonna 1983
luokkaan kuului noin 225000
henkildii. My0s toiseksi alim-
paan ekiketuloluokkaan sijoit-
tuvien miidrii on vuoteen 1983
verrattuna supistunut rajusti
(kuva 3). Neljiissii vuodessa ja-
kaumassa tapahtunut huomat-
tavan suuri muutos johtuu piiii-
osin siit6, ettii uudet alkavat
eliikkeet ovat huomattavasti
suurempia kuin eliikekannasta
poistuvat eltikkeet. Myds ylei-
nen tulotason nousu, eliikkei-
den indeksitarkistukset sekii
kansaneliikeuudistus (vuosina
1984 85 voimaan tulleet vai-
heet) ovat osaltaan vaikuttaneet
muutoksen ripeyteen.

1 984

Kuva 2. Ellketulonsaajien tulorakenne ja nettotulotaso vuonna
1987 eliiketulon suuruuden mukaan, mk/vuosi.
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Kuva 3. Veronalaista eliiketuloa vuosina 1983 ja 1987 saaneet
eliiketulon suuruuden mukaan.
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Kuva 4. Veroja maksaneiden eliiketulonsaajien osuus verolajeit-
tain ja yhteensl vuosina 1983-87, Yo.

Kuva 5. Yeiot qoina, valtionveronalaisista tuloista eliiketulonsaa-
jilla vuosina 1983-1987.
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ffi voltionv. fiKunnonv. ! Kirkonv. ffi rrL-mot<su ! sv-m

70

60

50

40

30

20

10

0
1 983 1 984 1 985 1 986

ffi voltionv. f Kirkonv. V Kunnonv
1987

! t<oit<t<i

Pddomatuloja
200 000 elakelaisella
Vuonna 1987 eliiketulonsaajilla
oli muita kuin tyci- ja kansan-
eliiketuloja keskimdiirin noin
8000 markkaa (kuva l). Sum-
masta 600- markkaa koostuu
mm. liikenne- ja tapaturma- se-
kii vapaaehtoisten vakuutusten
perusteella maksetuista eliik-
keistii ja eliikkeen luonteisista
tuloista (taulukko l). Loppuosa
muodostuu ty6-, pdiioma- yms.
tuloista.
Tilastosta ei selvia, kuinka mo-
ni kaikista eliiketuloa saaneista
sai edelliimainittuja muita tulo-
.ya. Sen sijaan tilastossa eliikeliii-
siksi luokiteltujen henkil6i-
den*) osalta on tiedossa, ettti
heistd noin 100 000 sai tycituloja
keskimiiiirin 7 500 markkaa ja
noin 200 000 piiiiomatuloja kes-
kimiiiirin 3 600 markkaa vuo-
dessa. Piidomatuloista merkit-
tiivimpiii olivat osinkotulot
(saajia 121 000, keskimiiiirin
2000 markkaa) ja vuokratulot
(saajia 25 000. keskimliiirin
8 300 markkaa vuodessa).

Veroja maksoi
64 out elaketulonsaajista
Veronalaisia elSketuloja vuon-
na 1987 saaneet maksoivat ve-
roja yhteensii 9,9 miljardia
markkaa, joka on 14 prosenttia
luonnollisten henkilOiden mak-
samista kaikista veroista. Val-
tion tuloveroa maksoi M pro-
senttiaja kunnallisveroa 64 pro-
senttia eiiiketulonsaajista. Kes-

kimiidriisten tulojen kasvun
mytitii my0s veroja maksanei-
den eldketulonsaajien osuus on
noussut melko ripeiisti luodes-
ta 1983 (kuva 4). Samasta syys-
tii verotettujen tulojen osuus
veronalaisista tuloista on kas-
vanut. Tdmii niikyy keskimiiii-
riiisen veroprosentin hienoisena
kasvuna (kuva 5), vaikka siniin-
sli esimerkiksi valtion tulovero-
jen osuus verotetuista tuloistaja
kunnallisverodyrin keskihinta
eliiketulonsaajilla on vuosina
1983-87 siiilynyt liihes muuttu-
mattomana. Verotuksen kiris-
tymisen osoitukseksi ei kuvaa 5.
voi siten tulkita.
Vuonna I 987 eliiketulonsaajilta
kului veroihin viidesosa brutto-
tuloista eli keskimiiiirin 8 500
markkaa. Alimman eliiketulo-
luokan veroprosentti on jopa
suurempi kuin kaikilla eliiketu-
lonsaajilla keskimiiiirin (kuva
6). Kuten kuvasta 2. nahtiin,
valtaosa bruttotuloista alim-
massa eldketuloluokassa koos-
tui muista kuin eliiketuloista ja
markkamiiiiriiisestikin muut tu-
lot ovat suurimmat tiissii tulo-
luokassa. Vastaavasti el6ketulo-
j a alimmassa eliiketuloluokassa
oli hyvin vdhdn, jolloin myris
valtion- j a kunnallisverotukses-
sa mydnnettiivii eltiketulovii-
hennys jiii pieneksi.

Eliiketulovehennyksen mitoi-
tuksessa liihtdkohtana on ollut,
ette pelkkiiii kansanelakettii
saavat eivdt joutuisi maksa-
maan veroja. Suurimmillaan
eliiketuloviihennys onkin toi-
seksi alimmassa eldketuloluo-

kassa, jossa se on keskimiiiirin
l3 000 markkaa valtion- ja
l7 000 markkaa kunnallisvero-
tuksessa, kun eliiketuloluokas-
sa ty6- ja kansaneltikkeen yh-
teismiiiirii oli keskimiiiirin
l9 500 markkaa. Kokonaistulo-
jen miiiiriistii riippuva el6ketu-
loveihennys my<innettiin enri6
harvalle eliiketuloluokkaan
48 000-59 999 kuuluneelle.

Nettotulojen reaalikasvu
lahes 4 o/o vuodessa

Keskimiiliriiinen nettotulo eliik-
keensaajaa kohti vuonna 1987
oli 33 800 markkaa. Vuodesta
1983 nettotulo on noussut lShes
10000 markkaa (kuva l). Kes-
kimiiiiriiinen kasvu vuodessa on
ollut 8,8 prosenttia. Vastaavana
aikana kuluttajahinnat ovat
nousseet noin 5 prosenttia, jo-
ten ellketulonsaajien nettotu-
lon vuotuiskasvu jaksolla
1983-87 on ollut 3,8 prosenttia.
Verotilaston kaikilla veronalais-
ta tuloa saaneilla muilla luon-
nollisilla henkil0illii keskimiiii-
rdisen nettotulon kasvu vuodes-
ta 1983 vuoteen 1987 on ollut
puoli prosenttia hitaampaa
kuin eliiketulonsaajilla. Vuonna
1987 muiden luonnollisten hen-
kikiiden nettotulotaso oli keski-
miiiirin 46900 markkaa, josta
eldketulonsaajien nettotulo on
72 prosenttia. On huomattava,
ette ns. muihin luonnollisiin
henkilcjihin sisiiltyy koululaisia,
opiskelijoita sekii muita vain
osan vuodesta ansiotoimintaa
harjoittaneita.
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TAULUKKO I Veronalaista eliketuloa saaneiden tulot, verot ja nettotulot
keskimiiiirin vuosina 1983-1987, markkaa/vuosi.

1983 1984 1985 1986 1987

Eliiketulonsaajia, milj 1,058 1,077 l,0gg 1,132 1,156

Veronalaiset tulot, mk
- eldketulot yhteensii

tycieliike
kansaneliike

- muu ekike

- muut tulot
Verot yhteensfl, mk
Yeroja maksaneita, 7o-os.

NETTOTULOT mk/v
vero-Vo

29 476

23759
t5 352
8 180

227

5 717

5 418
517

24058
18,4

33 112

27 024
t7 322
9 391

3ll
6 088

6 157
55,6

26955
18,6

36663
29950
t9 267
l0 285

398

6713
7 109

60,2

29 554
19,4

39 686

32347
2t 331
t0 542

474

7 338

7 837
62,4

31 849
19,7

42304
34795
23 417
10762

616

7 509

8 531
64,1

33773
20,2

Kuva 6. Verojen osuus /6:na eldkkeensaajien veronalaisista
tuloista vuonna 1987 eliiketulon suuruuden mukaan.
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LAHTEET:
Tulojen ja varallisuuden perus-
teella maksuunpannut verot
vuodelta 1983 toimitetussa ve-
rotuksessa. Verohallituksen jul-
kaisu 300. Helsinki 1984.

Tulojen ja varallisuuden perus-
teella maksuunpannut verot
vuodelta 1984 toimitetussa ve-
rotuksessa. Verohallituksen jul-
kaisu 330. Helsinki 1986.

Tulojen ja varallisuuden perus-
teella maksuunpannut yerot
vuodelta 1985 toimitetussa ve-
rotuksessa. Verohallituksen jul-
kaisu 365. Helsinki 1987.

Tulojen ja varallisuuden perus-
teella maksuunpannut verot
vuodelta 1986 toimitetussa ve-
rotuksessa. Verohallituksen jul-
kaisu 400. Helsinki 1988.

Tulojen ja varallisuuden perus-
teella maksuunpannut verot
vuodelta 1987 toimitetussa ve-
rotuksessa. Verohallituksen jul-
kaisu 444. Helsinki 1989.
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+) Eliikeliiisiksi on verotilastossa 1987 luokiteltu verovuonna 65 vuotta t(iyttiineet jo sitii
vanhemmat, sekii nuoremmat, joilla tuloista viihintiiiin 90 7a oli ekiketuloa.- Niiin
mtiiiritellyssri joukossa veronalaisia ekiketuloja saaneita oli 989 000, joka on 86 7o tilaston
kaikista eliiketuloa saaneisto. Rajauksella ekikeliiisten ulkopuolelle jiiri ennen kaikkea
leskeneliikkeensaajia sekri henkikiitii, jotka ovat olleet vasta osan vuotta eliikkeellii.

! N/uut verot

ffi Kunnollisvero

ffi Vottion tulovero

20,218,7

11,2

+1,2

31,1

25,9
21,4
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TAKISAATEISTEl{
ELAKKEIDEI{ OSUUS

B RU TT O KAilSAilT U OTT E ESTA
LASKI

LakisflIteisten elflkkeiden osuus markkinahintaisesta
bruffokansantuotteesta on laskenut. Vuonna 1987
osuus oli 1018 prosenttia, kun se viime yuonna oli 10,5
prosenttia. Osuuden laskeminen johtuu tuotannon ja
koko kansantalouden nopeasta kasvusta, inllaation
kiihtymisestl ja kansanellkemenon hidastumisesta,
toteaa tytiellketurvaa koskevassa katsauksessaan tut-
kija Reijo Laatunen ETK:sta.
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REUO LAATUNEN, F/<
Eliiketurvakeskuksen

suunni t I e luosa s t on tut kU a

Katsauksessa tarkastellaan liihinnii yksityisen puolen eliikelaitos-
ten toimintaa; Esiintyvien taiteilijoiden eliikekassa on my6s
mukana, vaikkei sitii erikseen mainittaisi. Muista eliikejiirjestel-
mistii on vain kokonaiseliikemeno. Vuoden 1988 luvuista vain osa
on lopullisia, kun taas suluissa olevat vuoden 1987 luvut ovat
kaikki lopullisia.

Elakelakien muutoksia
Postipankki muuttui I . I . 1988 alkaen osakeyhtidksi ja sen henki-
lcikunta siirtyi TEL:n alaisuuteen samasta ajankohdasta. Eltike-
jiirjestelyistii huolehtii Postipankki Oy:n eliikesiiiiti6. Muut kulu-
neen vuoden eliikelakien muutokset ovat teknisluontoisia ja ne
lciytyvtit vuoden 1988 Tydeliike -lehden numeroista l, 2 ja 4
otsikosta'Uutta tydeliikelainsdddiintciii'.

Tyoeldkkeiden lukumiidrii yli 850 000
Vuoden 1988 ptiiittyessii oli vanhuus-, tydkylyttdmyys-, ty6tt6-
myys- ja osa-aikaekikkeitii maksussa n. 701 800 (676 600). Perhe-
eliikkeitii oli 154900 (148300) ja niitii makseuiin 169700
(163400) leskelle ja lapselle. Edellii lueteltuja eliikkeitii oli
31.12.1988 kaikkiaan 856700 (824800). Kasvua edelliseen vuo-
teen oli 3,9 prosenttia (5,0 prosenttia).
Edelliseen sisiiltymdttdmie rintamaveteraanien varhaiseliikkeitd
oli 4 400 (6 400). Niiiden miiiirii viihenee jo tasaisesti.

Taulukko l. Tydekikkeiden lukumriiirtit 31.12.1988 ekikelajeiuain ja
eliikelaitoksittain.

TEL LEL YEL MYEL YHT
Vanhuuseliikkeet
Ty6kyv.eliikkeet
Ty6tr.elakkeet
Perhe-eleikkeet

213200
fi2200
46 300
72200

5l 700
39 800
11600
35 800

3l 600
l3 900
I 800

l4 100

138 100
36 300

5 100
32 800

434700
202200
64 800

154 900

Yhteensd 443900 138 900 6l 400 212300 856 600

Taulukko on sisiiltyy 26 T aEL-laitoksen maksamaa eliikettii. Osa-
aikaeliikkeitii oli samana aikana maksussa 174 kappaletta.
VanhuuseliikkeistZi 8 783 oli alkanut varhennettuna ja ty<ikyvyt-
trimyyseliikkeistii 20 7 l4 oli yksil6llisiii varhaiseliikkeitii.

Taulukko 2. Vuosina 1984-1988 mydnnettyjen ekikkeiden lukumiiiirii
lajeittain.

Vuonna 1988 eliikkeitii alkoi vdhemmiin kuin kahtena edellisenii
vuotena. Erityisesti alkaneiden tydttcimyyseliikkeiden mii[rii on
tasaisesti pudonnut. Myciskiiiin osa-aikaeliike ei ole saavuttanut
ennakoitua suosiota.

Maksetut tyoelekkeet
1988 tyiielekkeinii maksettiin 16,42 miljardia markkaa (14,64
miljardia markkaa). Tiistii miiiiriistii on 569 miljoonaa markkaa
rekistertiityja fisaeliikkeitii (5 I 7 miljoonaa markkaa).

Taulukko 3. Eliikemeno vuonna 1988 ekikelajeiltain ja laitoksittain,
milj.mk.

TEL LEL YEL MYEI- YHT
Peruseliikkeet
vanhuuseliikkeet
ty<ikyv.eliikkeet
tydtt.eliikkeet
perhe-elzikkeet
osa-aikaeliikkeet

Yhteensii

4 819
3392
t 47t
t 302

2
l0 985

637
756
220
295

I 908

8M
366

36
214

2
I 423

967
345

58
r65

l 535

7 227
4 858
r 785
I 977

4
l5 851

Lisiieliikkeet 560 9 569

Yhteensii ll 545 l 908 I 432 I 535 t6420

Thulukon 3 lukuihin sisiiltyvat varhennetut vanhuuseliikkeet 187
miljoonaa markkaa (125 miljoonaa markkaa) sekii yksildlliset
varhaiseliikkeet 628 miljoonaa markkaa (378 miljoonaa mark-
kaa). My<is TAEL- eliikkeet ovat mukana, ja niiden mdiirii on 0,3
miljoonaa markkaa.
Rintamaveteraanien varhaiseliikkeitii maksettiin lisiiksi I 89 mil-
joonaa markkaa (223 miljoonaa markkaa).
Eliikemeno kasvoi nimellisesti 12,2 prosenttia edellisestii vuodes-
ta, mikri merkitsee 6,7 prosentin reaalikasvua kuluttajahinnoilla
mrtattuna.

Eldkkeiden
indeksitarkistukset 1. 1. 1988

TEl-indeksipisteluku vuodelle 1988 oli l29l (1225),joten kasvua
qli 5,39 prosenttia (5,15 prosenttia).
Kansaneliikeindeksi oli vastaavasti 926 (893) ja nousua siind 3,7
prosenttia (3,5 prosenttia).

55-64 -vuotiaiden elakkeensaajien mdard
kasvoi edelleen
Joustavien eliikemuotojen oltua voimassa jo kolme vuotta
eliikeliiisiii ikiiluokissa 55-64 oli jo yli puolet.
Kaikkiaan niiissii ikiiluokissa oli vuoden 1988 piiiittyessi oma-
eliikkeensaajia 235 000 (232000). Eliikeliiisten osuus ko. ikiiluo-
kissa kasvaa vastaisuudessa kyllii hitaammin, sillii ty<itt6myys-
eliikkeiden ja rintamaveteraanien varhaiseliikkeiden miiiirii las-
kee tasaisesti, sillii niihin oikeutetut ikiiluokat vtihenevdt.

1984 r985 I 986 1987 1988

Vanhuuseliikkeet
Ty<ikyv.eliikkeet
Ty6tt.elakkeet
Perhe-eliikkeet
Osa-aikaeliikkeet

27 057
2t 011
r3 510
l0 916

36774
2l 081
13 123
lt77t

40244
29 573
t7 028
fi 649

37 563
29 810

9 190
11851

145

38872
27 958

5 8l I
11898

7l
Yhteensii 72494 83 468 98 494 88 559 84 610
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Kuviossa 1. on esitetty ty6- ja yrittajtisuhteisten sekii eliikeliilsten
lukumiiiiriit 3l . 12. 1988. Vapaakirjat samoin kuin tyd- ja yrittiijii-
suhteet on arvioitu.

KUYIO 1.

IKALUOKKIEN 55.64 V. JAKAUMA YKSITYISELLA PUOLELLA 3T.T2.T98E

Tydsuhteesso 1 26000

Tydkyvyttdmyyseltikkeet 1 1 2000

Yksil0lliset vorholsel0kkeet 20600

Eliikelajeista nopeimmin kasvoivat edelleen yksildlliset varhais-
eliikkeet: lisiiystii oli n. 5 700 kpl eli 37,6 prosenttia.

0so-oikoel0kkeet 170

Rintomoveteroonien vorhoiseldkkeet 4400
Vonhuusel0kkeet 2800
Vorhennetut vonhuuseltikkeet 5900
Luopumiseldkkeet 8600
Sukupolvenvoihdosel0kkeet 1 5700
TyOttOmyysel0kkeet 64800

Tbulukko 4. Keskimiiiiriiinen tydeliike 3 l. I 2. 1988 mk I kk.

Elakkeen mddrd
1983 tai sen jiilkeen alkaneiden YEL- ja MYEL- vanhuus-,
tydkyvyttdmyrys- ja ty0ttOmyyseliikkeiden taso on 38-60 prosent-
tia tycitulosta, jos eliikkeeseen oikeuttava aika on tiiysimiiiiriiinen.
Jos aika on lyhyempi, eldke on samassa suhteessa pienempi.
Varhennettu vanhuuseldke ja osa-aikaeliike lasketaan oman
sii:intdnsii mukaan ja tiillijin vastainen vanhuuseliike jtiti normaa-
lissa eliikeiiissii alkanutta vanhuuseldkettii pienemmiiksi.
TEL- ja LEl-el5kkeet maereyty'vet samoin eliikepalkasta, paitsi
etta 1.11.1987 jZilkeen alkaneita TEL- ja LEl+liikkeitii ei 38
prosentin viihimmitistaso eniiii koske. YEL- ja MYEl-eliikkeet
ylittavat saman tason ajankohdasta 1.5.1995 alkaen. Kyseessii on
vaihe-ero, sillii YEL ja MYEL tulivat voimaan 7,5 vuotta
mycihemmin kuin TEL ja LEL.
Kuviossa 2 niiytetiiiin laskennallinen 39 prosentin ja 60 prosentin
tyrieliike seka taman tyOeliikkeen ja kansanelzikkeen yhteism66r6.

Eliikepalkkana on kiiytetty kunkin eliikelain piiriin kuuluvien
vakuutettujen arvioitua keskipalkkaa tai +y<ituloa luoden piidt-
tyessii. Kokonaiseldke on saatu lisiitimtillii tycieliikkeeseen sellai-
nen yksinriisen, II kuntaryhmtissl asuvan kansaneldke, jolla ei ole
muita tuloja kuin tycieliike. (Kansaneliikeindeksin pisteluku on
e26.)

Kaikkien eliikkeiden keskimiirii kasvoi 7,8 prosenttia eli selvdsti
TEL-indeksiii nopeammin.

Maksutulo, vastuuvelka ja vakuutetut
Vakuutusmaksun taso ylitti vuonna 1988 ensi kertaa vuosien 1980
ja l98l tason. Matalimmillaan 1980-luvulla maksu oli vuosina
1983 ja 1984.

TEL LEL YEL MYEL YHT
Vanhuuseldke
Varh.vanhuuseldke
Tycikyv.eliike
Yksilt ll. varh.eltike
Ty6tt.elake
Perhe-el6ke

1942
2261
2556
3 426
2638
r 530

1045 I

712
594
090
546
695

2 147
2057
2 185
2327
I 665
I 303

I
3
I

597
486
765
789
942
428

2031
I 889
2020
2740
2283
I 083

Kaikki 2 t03 I 154 I 951 608 I 568
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KUVIO 2.

Kokonaiseliike 31.12.1988
Yksiniiinen
Kansanekikeindeksi 926
Kuntaryhmii II

E5 l',/lK/KK

4.OOO

3.000

2.OOO

l.OOO

Taulukko 5. Keskimriiirriinen yakuutusmaksuprosentti eliikeloeittain
vuosina 1984-1988

Tydeldke 39 Z Ty6eldke 60 Z

2450 4450 5200 70s0 245C 4450 5200 7050MYEL LEL YEL TEL MYEL LEL YEL TEL
PALKKA MK/KK

I N,h,narsclaKe

Kaikkien lakiseeteisten elakkeiden osuus
BKT:sta laski
Vuonna 1988 maksettiin lakisiiiiteisiii eliikkeitii 45,90 miljardia
markkaa (42,48 miljardia markkaa).

Taulukko 7. Vuonna 1988 makserut lakisiiiiteiset eliikkeet, miljardia
markkaa

Yksityisen sektorin tytieliikkeet
(merimieseliikkeet mukaanlukien)
Julkisen sektorin tycieliikkeet
Sotilasvamma-, liikennevakuutus-,
tapaturmavakuutus-, rintamaveteraanien
varhaiseliike-, sukupolvenvaihdoseliike- ja
luopumiseliikelain mukaisia eliikkeitii
Kansaneliikkeet

16,65

fi,24

3,01

15,00

45,90Yhteens!i

1984 1985 1986 1987 I 988

TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL

I l,l
1,6
9,6
4,4

I
I 1,5
I 1,6
10,0
4,6

I )')))
1,1
5,1
2,0

I
I

I

r3,0
13,0
n,7
5,5

12,8

13,8
14,0
12,0
5,9

13,5

Vakuutusmaksuina v. 1988 keriittiin n. 18,63 miljardia markkaa
(15,99 miljardia markkaa), mistii rekisterdidyn lislturvan osuus
oli n. 330 miljoonaa markkaa (358 miljoonaa markkaa).
Laskuperuste- ja takaisinlainauskorko oli 9 prosenttia koko
vuoden.

Tycieliikelaitosten rahasto eli vastuuvelka 31.12. 1988 oli arviolta
84,3 miljardia markkaa (73,25 miljardia markkaa), mikii vastaa
noin 5 vuoden eliikemenoa.

Taulukon 6 mukaan vakuutettujen miiiirissii ei ole merkittriviii
muutoksia.

Taulukko 6. Vuosien 1984-1988 lopussa tyd - tai yrittiijiisuhteessa olleet
t y tie lii ke lain muk aan.

TEL LEL YEL MYEL TaEL YHT
1984
1985
1986
1987
1988

I l3l 130
r r3l 353
t 130 414
I 138 578
I140000

149 263
r45 856
139 363
134 324
lztO 000

133 848
r39 090
143 879
150 499
ls7 000

217 588
210779
202048
194482
190 000

4609
5243
6000

t 581 667
5769st
568 700
570 t28
580 000

Koko lakisiiiiteisen eliikemenon osuus markkinahintaisesta brut-
tokansantuotteesta oli v. 1988 10,5 prosenttia (10,8). Osuus siis
laski, mikti jghtuu tuot?nnon ja koko kansantalouden nopeasta
kasvusta, inflaation kiihtymisestii ja lisiiksi kansaneliikemenon
kasvun hidastumisesta.

Nimellisesti koko eliikemeno kasvoi 8,1 prosenttia, mikii merkit-
see 2,8 prosentin reaalikasvua (kuluttajahinnoilla mitaten) eli
markkoina n. 1,2 miljardia markkaa.
Kansantalouden palkkasummasta kokonaiseliikemeno oli 23,8
pro.senttia (24,3.prose.nttia). Eliikemenon suhde tuotantoon ja
palkkoihin on siis poikkeuksellisesti laskenut; edellisen kerran
niiin kiivi korkeasuhdanteen aikana vuonna 1979.

3l

l-::::: rl Tyrieliike

Vuosi 1987 on ennakkotieto ja vuosi t988 on arvio. Vakuuteilu
voi yhtii aikaq kuulua usean ty()eliikelain piiriin. yhteensci
-sqrokkeessa kukin esiintyy vain kerran.



MIESTEI{ TYOSSAOTOAJAT PITEMPIA
KUIil ilAISTEl{

tytissloloaikaa pitempi.
Puolet miehistii on tytis-
kennellyt viihintiiiin 80
prosenttia siitl ajasta, jo-
na he ovat voineet kar-
tuttaa eldketurvaansa yk-
sityisellii sektorilla. Yhtii
pitkiiiin tytissloloaikaan
yttlii nelj[nnes naisista.
T?imii kiiy ilmi Elflketur-
vakeskuksessa hiljattain
tehdystfl tilastoselvityk-
sestI. Siinii tarkastellaan
ikiiluokkia, jotka ovat
syntyneet vuosina 1924,
1927, 1930,..., 1954, 1957,
eli tarkasteluhetkellii 30-,
33-,..., 60-, 63-vuotiaita.

Miesten eliikettii kartut-
tava kokonaistytisslolo-
aika yksityisellfl sektoril-
la on selvdsti naisten

IARI KANNISTO, r',rz
Eliiketurvakeskuksen

tilasto-osaston
tilastotutkija

Liihes 90 prosenttia kaikista tY-
riikiiisistd sosiaalivakuutetuista
oli kuulunut yksityisen sektorin
piiriin 31. 12.1987 mennessd.

Tyollisia miehie enemmdn
yksityiselld sektorilla
Kaikista ty<illisistii kuului yksi-
tyisen sektorin piiriin yli 70 pro-
senttia ja ty<illisistii palkansaa-
jistakin kaksi kolmasosaa
vuonna 1987. Tydllisistii mie-
histii oli vuonna 1987 yksityisel-
lii sektorilla 80 prosenttia ja
naisista runsas 60 prosenttia.
Naiset siis tyriskenteleviit mie-
hiii enemmiin julkisen sektorin
palveluksessa. Tiimii ilmeisesti
pienentdii artikkelissa ilmene-
viii miesten ja naisten kokonais-
tydssiioloaikojen vdlisid eroja.
Tdssii nimittiiin tarkastellaan
ainoastaan yksityisen sektorin
kokonaistydssiioloaikoja, joista
puuttuvat julkisen sektorin pal-
velusajat kokonaan. Yksityisel-
lii sektorilla tydskennelleet kat-
tavat hyvin maassa asuvan v5-
estcin.

Selvityksessd kiiytettiin kolmea
eri populaatiota. Populaatio l.
sisaltaii kaikki ne henkildt, jot-
ka ovat olleet elSketurvaa kar-
tuttavassa yksityisen sektorin
ty6- tai yrittdjesuhteessa
1.7.1962 31.12.1981 aikana.
Heidiin osuutensa tydikiiisistii
sosiaalivakuutetuista eli maassa
asuvasta vdestcistd vaihtelee
miehillii 89 prosentista 98' pro-
senttiin ja naisilla 73 prosentista
8.8 prosenttiin ikiikohortista
nlppuen.
Populaatio 2. on populaation l.
osajoukko. Siita on poistettu
31.12.1987 eliikkeellii olleet
henkil<it. Populaatio 3. muo-
dostuu henkilciistii, jotka ovat
olleet ansiotydssii 31. 12.1987 .

Kuviossa l. on esitetty graaft'
sesti ndiden kolmen populaati-
on osuudet koko sosiaalivakuu-
tetusta vaestOstd sukupuolittain
eri ikiiryhmissii. Sen perusteella
havaitaan, ettd miesten Prosent-
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KUVIO I

tiosuudet ovat kaikissa iktiko-
horteissa hivenen naisten
osuuksia suurempia jokaisessa
populaatiossa. Yli 48-vuotiai-
den ikiikohorteissa prosentti-
osuudet sosiaalivakuutetuista
ovat sitri pienempiii, mitii van-
hemmasta ikdluokasta on kysy-
mys.

Sukupuolten vdliset
tyossdoloaikojen erot
suuria
Tycissiioloajalla tiissii artikkelis-
sa tarkoitetaan yksityisellii sek-
toriila ty6skenneltyd aikaa 23
vuoden iiin tiiyttiimisen jiilkeen
tat 1.7 .1962 jalkeen. Maksimaa-
linen tycissiioloaika on koko se
aika. jona henkild on voinut
kartuttaa eliiketurvaansa
1.7 .1962 31.12.1987 .

Yksityisen sektorin eliikeoi-
keutta 31.12.1987 mennessd
kartuttaneiden henkilciiden po-
pulaatiossa (populaatio l.) noin
puolet 30-45-vuotiaista miehis-
tii on tydskennellyt yksityisellii
sektorilla yli 80 prosenttia mak-
simaalisesta elakettA kartutta-
vasta tydssiioloajasta. Naisista
vastaavissa ikiiluokissa yhte
pitkiiiin tycisstioloaikaan yltiiii

Eri populaatioiden osuudet sosiaalivakuutetusta viestiistl suku-
puolittain ja ikiikohorteittain vuonna 1987, prosenttia

ia

:i ,1l

\

lll.h.l populoollo I

o t llols.l populool lo I

-;t-:*-= I

F ll.hrl populoollo 2

Nol!.1 populoollo 2

Ll.h.l populoolio J

llol!.1 populoollo J

30 35 10 {5 50 55 UOrr, 
'U

Populaatioon I kuuluvat kaikki yksityisen sektorin piirissi
eliiketurvaa kartuttaneet 1.7 .1962-3 l. 12.1987 .

Populaatioon 2 kuuluvat henkikit, jotka ovat kartuttaneet eliike-
turvaa I .7 .1962-31 .12.1987 , eiviitkii olleet eldkkeelle 3t .12.1987 .

Popu'laatioon 3 kuuluvat henkilcit, joilla oli eldketurvaa kartut-
tavaa ansiotydte 3 1. 12.1987 .

runsaat 40 prosenttia. 48-51-
vuotiaista miehistii yli 80 pro-
senttia el6kett!i kartuttava tyris-
sioloaika on yli 40 prosentilla,
naisista vain joka neljiinnellii.
60-vuotiaista miehistii kolman-
nes saav_uttaa em. rajan ja nai-
srsta vrrdennes.

Lyhyitl tydssiioloaikoja (alle 20
prosenttia maksimaalisesta) on
miehillii vastaavasti selviisti v6-
hemmiin. Miehistii tiihiin ryh-
miiiin kuuluu liihes kaikissa ikii-
ryhmissii alle l5 prosenttia. nai-
sista puolestaan kahta ikiiryh-
meii (54- ja 57-vuotiaat) lu-
kuunottamatta yli 20 prosent-
tia. Jokaisessa ikiiryhmdssd nai-
sia on yli 6 prosenttia enemmdn
kuin miehiii.
Kuvioissa 2. ja 3. on esitetty
30-45-vuotiaiden ja 48-63-vuo-
tiaiden ryhmistri prosenttiosuu-
det maksimaalisesta tydssiiolo-
ajasta sukupuolittain pylviis-
diagrammeina.
Ansiotycissri 31.12.1987 olleilla
henkildillii (populaatio 3.) on
pisimmiit tydss[oloajat selvi-
tyksessii tutkituista populaa-
tioista.
Populaatiossa 3. 30 45-vuoti-
aista miehistii keskimliiirin puo-

let on ollut viihintiidn 90 pro-
senttia tyosse siita ajasta. jona
he ovat voineet kartuttaa eliike-
turvaansa. Vastaava luku naisil-
lakin on yli 40 prosentilla. Yli 80
prosentin tycissiioloaikaan yltdd
miehistii 70 prosenttia ja naisis-
ta 55 prosenttia. Alle 20 prosen-
tin tydssdoloaika tdssii popu-
laatiossa on ainoastaan alle
kahdella prosentilla miehistii ja
vajaalla viidellii prosentilla nai-
sista.

48-63-vuotiailla miehillii tiissii
populaatiossa tydssiioloaika
painottuu vield nuorempiakin
selvemmin liihelle maksimaalis-
ta tycisuhdeaikaa. Sama pritee
naisilla. Alle 50 prosentin ty<is-
siioloaikaan .iiiii miehistii vain
neljd prosenttia ja naisista run-
sas l0 prosenttia.

Kuvioissa 4. ja 5. on esitetty
tiimiin populaation 30 45-vuo-
tiaiden j a 48-63-vuotiaiden ryh-
mistii prosenttiosuudet maksi-
maalisesta tycissiioloajasta su-
kupuolittain pylvdsdiagram-
metna.

Tydssiioloaikojen
maksimaalisesta v
ikiiryhmissii.

pituudet
'aihtelevat eri
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KUVIO 2.

30-45-vuotiaiden tytissfioloaikojen pituudet max. eliikettl kar-
tuttavasta tytissiioloajash 31.12.1987 mennessl, populaatio 1' fl6.

KUVIO 4.

30-45-vuotiaiden tyiissfloloaikojen pituudet max. eliiketti kar-
tuttavasta tyiissiioloajasta 31.12.1987 mennessii, populaatio 3, /p

Prosentt i a sukupuolest

.ia sukupuolesta

Pro5entt i
55

KUVIO 5.

sukupuo 
I 
esia..

50 50

15

10

50

15

15

10

5

0

25

15

10

35

30

-9 l0-t9 20-29 J0-J9 10-r9 50-59 60-69 70-79 E0-69 90-
Prosenttia max. tydssioLoaiasta

f] iols,l (30-as-v)

@n.h.t (lo-15-Y)

-9 !0-ll 20-2' Jo-Je r0-r, s0-5r 60-at 70-71 !o-lt ,0-
Prosenttia oax. tviissioloaiasta

E t{orIt (Jo-15-v)

@! utrtct (50-r5-v)

KUVIO 3.

48-63-vuotiaiden tyiissiioloaikojen pituudet max. ellkett[ kar-
tuttavasta tytissiioloajast a 31.12.1987 mennesse, populaatio 1, /p.

48'63-vuotiaiden tytissloloaikojen pituudet max. eHkett[ kar-
tuttavasta tytissloloajast a 31.12.1987 mennesse' populaatio 3, /6

20

-9 r0-1r 20-29 30-t9 a0-r9 50-59 50-59 70 79 80-89 90-
Prosenttia max. tvdssioloaiasta

E ror3.t (r8-61-v)

ffi! utotrot (r0-5J-v)

Populaatioon I kuuluvat kaikki yksityisen sektorin
eliiketurvaa kartuttaneet 1.7 .1962-3 1.12.1987 .

Proeentt i
55,

a 5ukupuo I esta

-, l0-1, 20-29 50-J0 t0-lt 50-5e t0-60 70-7t l0-ll l0-
Prosenttia max. tyiisseoloaia5ta

E ilolIt (aE-63-r)

S! ttrtrrt (1E-51-Y)

piirissii Populaatioon 3 kuuluvat henkiltit, joilla oli ellketurvaa kartut-
tavaa ansioty61'JJ- 31.12.1987 .
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KUVIO 6.

Eliikettl kartuttavien tytiurien pituudet maksimaalisesta eliikettii
kartuttavasta tytisuhdeajasta 31.12.1987 poputaatio l, /p.

Prosenttia

20

2s

15

t0

:::t:-l:e---o

30 35 10

ttia

Xxrr ir
I

s0 55 60 6s

kiI

Tarkasteltaessa kaikkia eliikeoi-
keutta ansainneita henkilditii
(populaatio l.), yli 90 prosentin
tydssiioloaikaan yltiivien mies-
ten ja naisten prosenttiosuudet
iklkohorteista kiiyttiiytyviit
trendeinii samalla tavalla. Ero-
na on se, ettzi naisten prosentti-
osuudet pysyttelevet keskimiiii-
rin kymmenisen prosenttia
alempana kaikissa ikiiryhmissii.
Prosenttiosuus ik[kohoriista
kasvaa selviisti 30-40-vuotiai
den viilillii (kasvu on kymme-
nen prosentin luokkaa). Tiimiin
jiilkeen tarkasteltaessa edelleen
vanhempia noin 35 prosenttia
miehistii kuuluu tlhiin jouk-
koon, kunnes S7-vuotiailla pro-
senttiosuus laskee alle 30:eenja
sitii vanhemmissa ikiiryhmissii
se putoaa jyrkiisti.
Alle l0 prosentin tydssiioloajan
omaavien henkilOiden prosent-
tiosuus pysyy liihes vakiona
kaikissa ikBryhmissii. Miehilli
se on alle l0 prosentin tasoa
koko ikiiluokasta. Naisilla pro-
senttiosuus on l5 prosentin tie-
tamille ja yli 5O-vuotiailla muu-
taman prosenttiyksikcin pie-
nempi koko ikiiluokasta.
Ty<issiioloaikojen pituuksia on
esitetty graafisesti kuviossa 6.
populaation l. osalta. Kuviossa
7. on esitetty sama asia popu-
laatiosta 3. (henkil6t, joilla oli
eliikettii kartuttava ansiotyri
31.12.1987).

Eri elakelakien
vdlisistd eroista
Nuorempien ikiiryhmien
(30-45-vuotiaat) tydssiioloajat
muotoutuvat rakenteeltaan sa-
mankaltaisiksi lakien TEL,
YEL ja MYEL osalta. Niiiden
lakien piirissii suurella osalla
kaikista kohorttiin kuuluvista
on pitka tydssiioloaika. Tiimii
piitee kaikkiin kolmeen selvi-
tyksessii kiisiteltyyn populaati-
oon. LEL- ja TaEl+y<)suhtei-
set poikkeavat niiistii selviisti
lyhyempien tyrissiioloaikojensa
vuoksi.
Yli 45-vuotiaiden ikiiluokissa
on selviisti eniten pitkiii ty0ssA-
oloaikoja TEL-ty<isuhteisilla
henkikiillii. YEL- ja MYEL-
yrittiijlisuhteiset henkiltit jiiii-
viit selviisti jiilkeen TEL:n
piiriin kuuluvista lyhyemmillii
tytisstioloaj oillaan. Luonnolli-
nen selitys tiille on YEL:n ja
MYEL:n lyhyempi voimassa-
oloaika TEL:iin verrattuna.
LEL- ja TaEl{ydsuhteiset jiiii-
vet kuitenkin niiissii korkeam-
paankin ikiiiin ehtineissii ko-
horteissa jiilkeen muista ly-
hyempine tyrissiioloaikoineen.
Eri lakien viliset erot ovat hy-
vin samankaltaisia molemmilla
sukupuolilla.

Populaatioon I kuuluvat kaikki yksityisen sektorin piirissii
elriketurvaa kartuttaneet 1.7 .1962-31.12.1987 .

KUVIO 7.

Eliikettii kartuttavien tytiurien pituudet maksimaalisesta eliikettii
kartuttavasta tytisuhdeajasta, 31.12.1987 poputaatio 3, prosenttia.

. . , . . . . . . . . . . . . . . . l. . . . . . . . . . . . . . . r .

+ 90-100 I ilols.t
0-9 I [ol!.1

+ 90-100 I tll.h.t
x 0-9 I Ll.h.t

I kii

+ 90-100 I iol!.t
-a- 0-9 I iol!.1
+ 90-100 I Il.hrt
x 0-9 t ll.h.t

Pr

10 15 50 55 60

Populaatioon 3 kuuluvat henkilcit, joilla oli eliiketurvaa kartut-
tavaa ansiotyofi 31.12.1987 .
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ETAKEPOTIITTISET MAttIT

ole kovin
nut
useasti

epiiselviil. Monta
kertaa samoilla kii-
sitteillii on viitattu eri
ilmitiihin ja piiinvas-
toin. Tlmii on vali-
tettavaa, koska elii-
kepoliittiset piintdk-
set ovat merkittflvl
osa hyvinvointival-
tion rakentamista ja
ne muodostavat stra-
tegisen alueen eri

litiikka
Tiissii

miiin

avulla

sivat tut-
kittavissa ja vertail-
tavissa.

-

AIKAISEMPI
TTITKIMT]S

Painopiste julkisessa
sosiaalit urvassa

Syytinkien j a henkil6kohtaisten
siiiistdjen lisiiksi useat institu-
tionaaliset jiirjestelyt ovat huo-
Iehtineet vanhuksien toimeen-
tulosta. Keskiniiiset avustuskas-
sat, tydnantajat, vakuutusYh-
ticit, kunnat ja valtio ovat toimi-
neet vanhuuden turvan takaaji-
na. Kuten luettelosta ilmenee,
ovat sekii julkiset ettd yksityiset
organisaatiot hoitaneet eliike-
turvaa. Kuitenkin toisen maail-
mansodan jiilkeisenii aikana,
jolloin julkisen sektorin kasvu-
vauhti liinsimaissa on ollut no-
pea, tutkimuksen mielenkiinto
on suuntautunut ennen kaikkea
iulkisen sektorin sosiaaliturva-
jiirjestelmiin ja yksityisen sekto-
rin sosiaalituryaa on kohdeltu
marginaalisena ilmi6nii.
Esimerkiksi Richard Titmussin
(197 4, 30-32) kuuluisa sosiaali-
politiikkatyyppien luokitus ko-
iostaa julkisen sektorin roolia.
H6nen institutionaalisessa so-
siaalipolitiikkamallissaan j ulki-
sella vallalla on keskeinen rooli
ihmisten tarpeiden tyydyttiimi-
sessii. Sen sijaan luokituksen
toisessa iiiiripd1ssii, residuaali-
sessa sosiaalipolitiikassa, julki-
sen vallan osuus on rajoitettu ja
markkinat sekii perheyhteisd
tyydyttiiviit piiiiasiallisesti ih-
misten tarpeet. Myiis Walter
Korpi ja Grista Esping-Ander-
sen (1987, 3941) kohdistavat
huomionsa painotetusti julki-
sen sektorin sosiaaliturvaan,
kun he vertailevat pohjoismai-
sia hyvinvointivaltioita. Heidiin
mielenkiintonsa kohdistuu sii-
hen, missii mtiiirin yksil<in toi-
meentulo on riippuvainen tyci-
markkinoista. Toisin sanoen,
missii laajuudessa yksikin oi-
keus sosiaaliturvaan perustuu
kansalaisuuteen, eikd ty6mark-
kinoihin, sukulaisuuteen tai lii-
hiyhteisdlliseen huolehtimiseen.
Viimeaikaisessa kirjallisuudes-
sa on teta julkisen sosiaalitur-
van painottamista pidetty riittii-

miitt<imiinii, ja on vaadittu sekii
julkisen ettii yksityisen eliiketur-
van yhtaaikaista tarkastelua
(Rein & van Gunsteren 1985;
Horlick 1987; Rein & Rain-
water 1986; Esping-Andersen
1986; O'Higgins 1986). On huo-
mautettu, ettii ilman yksityisten
eliikkeiden huomioon ottamis-
ta eliikeliiisten toimeentuloero-
jen vertailut voivat olla hyvin
harhaanjohtavia. Lisiiksi on to-
dettu, ettd koska eliikepolitiik-
ka muodostaa tiirkeiin yhteis-
kuntapolitiikan alueen, voi elii-
kejiirjestelmiin julkisuudella tai
yksityisyydellii olla tiirkeii sija
keskeisten intressiryhmien poli-
tiikassa (vrt. Kangas & Palme
1988, l).

Julkinen, yksityinen -ri,nlttamaton luokltus
Ktuitteet julkinen ja yksityinen
ovat perinteisesti viitanneet so-
siaalipolitiikan yleistyyppeihin,
eikii niiden soveltuvuutta ekike-
turvan alueelle voi pitae kovin
hyviinii. Niiillii kiisitteillii on
useita ulottuvuuksia, eikii nii-
den viilinen rajanveto ole kovin
helppoa. Julkiset ja yksityiset
eliikejiirjestelmiit eiviit eroa toi-
sistaan niin radikaalisti kuin en-
si niikemiiltd voisi kuvitella. Itse
asiassa kaikki eliikkeet ovat ny-
kyisin tavalla tai toisella julki-
sen vallan siiiitelemiii, ja voi-
daan perustellusti veittaa, ettA
eliikej tirjestelmiin j ulkisuudessa
tai yksityisyydessd on kysymys
enemmdn astetrosta kuin puh-
taasta kahtiajaosta (vrt. Tam-
buri & Mouton 1987, 29-32;
von Nordheim-Nielsen 1987a;
von Nordheim-Nielsen 1987b;
Overbye 1987). Ttimiin takia
useat tutkijat ovatkin toden-
neet, ettti tarvitaan lisiikiisittei-
tii, jotka paremmin kuvaavat
todellisuutta. Sen sijaan, ettd
kiiytettiiisiin ainoastaan kahta
kesitetta jukinen, yksityinen

on tuotu mukaan kolmas kii-
site, johon on viitattu nimellii
ammatillinen tai kollektiivinen
eliikejiirjestelmii (ks. Titmuss
1974; O'Higgins 1986; Hort et
al. 1987; Kangas 1988; Hagen &

Pedersen 1987; von Nordheim-
Nielsen 1987a, 1987b; Horlick
1979; Esping-Andersen 1986;
Tamburi & Mouton 1987).

Tavallisesti eliiketurvan on ndh-
ty muodostuvan kolmen por-
taan jiirjestelmiistii. Eliiketur-
van ensimmdisen portaan muo-
dostavat julkiset eliikkeet, joita
valtio maksaa lakiin perustuen.
Toinen porras koostuu yksityis-
ten ja julkisten tydnantajien
maksamista ammatillisista
eliikkeistii ja viimeinen eli kol-
mas taso muodostuu vapaaeh-
toisista, yksityisistii elZikkeistii,
iotka kansalaiset kustantavat it-
telleen esimerkiksi siiiisttljen tai
vakuutusten avulla (vrt. Jones
1985, I 16; Tamburi & Mouton
1987, 29-32; ks myOs Kohl
1988, 2 3). Mytis Hort et al.
(1987, l-2) ja von Nordheim-
Nielsen (1987b, l0-l l) keytta-
viit samantyyppistii kiisitteist<iii
erottaessaan eri eliikelajeja toi-
sistaan. Heidiin peruskiisitteen-
sii ovat laki, kollektiivisopimus
ja yksil<illinen kauppasopimus.
Lailla viitataan julkisiin. laki-
siiiiteisiin eliikkeisiin, kollektii-
visopimuksilla ammatillisiin
tyrimarkkinaeliikkeisiin ja yksi-
Itillisille kauppasopimuksilla
yksityisiin eliikevakuutuksiin.

Elaketurvan kolmi-
portaistamisen ongelmat
Vaikka eleketurvan kolmipor-
taista luokitusta on kiiytetty
paljon, sillii on kuitenkin omat
puutteensa ja rajoituksensa.
Luokitus kohdistaa huomionsa
pelkiistiiiin siihen institutionaa-
liseen kanavaan, jonka kautta
eliikkeet ohjataan, eikii se tiil-
lriin ota huomioon eliiketurvan
muita ulottuvuuksia. Erityisesti
se antaa liian viihiin painoa
el6keoikeuden erilaisille perus-
teille sekii eliike-etujen erilaisille
miiiiriiytymisille .

Niiitii puutteita voidaan valais-
ta esimerkkien avulla. Julkiset
eliikejiirjestelmiit, jotka ovat
luokituksen peruskivi, tarjoa-
vat monentyyppisiii eliike-etuja.
Ne maksavat usein kiiiintden
tuloihin verrannollisia (tulohar-

36

II



kintaisia), tuloista riippumatto-
mia ja tuloihin suoraan verran-
nollisia (ansioihin suhteutettu-
ja) etuuksia. Ja useasti juuri
ansioihin sidotut etuudet, jotka
heijastavat eliikkeensaajan ai-
kaisempaa tydmarkkina-ase-
maa, ovat keskeinen osa julkis-
ta eliikejiirjestelmiiii (ks. esim.
Kangas 1986,23 25). Tiimlitaas
ei sovi yhteen institutionaalisen
sosiaalipolitiikan (Titmuss
1974; Korpi & Esping-Ander-
sen 1987) kanssa, jonka piiii-
vaittamie on se, ettd sosiaalipo-
Iiittisen etuuksien tulisi kuulua
samanlaisina jokaiselle riippu-
matta hiinen tycimarkkina-ase-
mastaan. Edelleen voi todeta,
etta eliikeoikeus julkisessa
eliikejiirjestelmiissii perustuu
useantyyppisiin kriteereihin: tu-
loharkintaiset etuudet pohjau-
tuvat edunsaajan sosiaaliseen
tilaan, tasaeliikkeet ilmentiiviit
perustayaa yhteiskunnallista
suhdetta. kansalaisuutta, ja an-
sioihin sidotut eldkkeet taas
tyOsuhdetta.

Kun siirrytiiiin tutkimaan toista
ja kolmatta porrasta, ammatil-
lisia j a yksityisiii eliikejiirjestel-
miii, voi havaita, ettii myciskii6n
niiden tarjoamille eliike-eduille
ei ole ldydettiivissii mitiiiin yleis-
tii funktiota. Pikemminkin on
niin, ettii ammatillisten ja yksi-
tyisten eliikejiirjestelmien erityi-
nen funktio riippuujulkisen el;i-
kejiirjestelmtin rakenteesta ja
korvaavuustasosta. Nayttae sil-
te, etta ammatillisilla jd yksityi-
sillii eliikkeillii korvataan sitri
osaa tuloista, erityisesti kor-
keammissa tuloryhmissii, joka
jiiii ulkopuolelle, kun julkisen
el2ikejiirjestelmrin etujen suu-
ruutta miitiriitiiiin (vrt. Kangas
& Palme 1988,24). Niiin ollen
ammatillisten ja yksityisten
eliikkeiden asema - ovatko ne
kilpailevia, tiiydentiiviii vai
marginaalisia julkisiin elitkkei-
siin niihden - pohjautuu pitkalti
siihen, missei mliirin julkiset
eliikkeet ovat sidottuja ty6ai-
kaisiin ansioihin, eli siihen as-
teeseen, jolla julkiset eliikejiir-
jestelmiit uusintavat markki-
noilla vallitsevan tulonj aon.

piiri

TAULUKKO: ELAKEPOLIITTISTEN MALLIEN TYPOLOGIA

Eltike-
oikeus

Munsaaja-

Eltike-
etuus

Funktio

Yksiliillinen
vakuutus-
malli

Vakuutus-
sopimus

Yksilci

Suoraan
verran-
nollinen
tuloihin
(vakuutus-
maksuun
suhteu-
tettu)

Kulutus-
tason
siiilytta-
mlnen

Residuaali-
malli

Kansan-
vakuutus-
malli

Tytisuo-
suoritus-
malli

Ryhmii-
vakuutus-
malli

Sosiaalinen

"Varatto-
mat"

tila
Kansalaisuus

Koko viiest<i

Tycisuhde

Ammatissa
toimiva
viiestd

Ammatti

Ryhmii

Ki:intiien
verran-
nollinen
tuloihin
(tulohar-
kintainen)

Viihimmiiis-
toimeentulo

Tuloista
riippumaton
(tasaeliike)

Vdhimmiiis-
toimeentulo

Suoraan
Yerran-
nollinen
tuloihin
(ansioihin
suhteutettu)

Kulutus-
tason
sZlilyttami-
nunen

Suoraan
verran-
nollinen
tuloihin
(ansioihin/
vakuutus-
maksuun
suhteutettu)
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El2ikkeiden kolmiportaisessa
luokituksessa kiytyy lisiiongel-
mia, jotka koskevat julkisten
ansioeliikkeiden ja ammatillis-
ten eliikkeiden viilistii rajanve-
toa. Molemmat eltikejiirjestel-
miityypit on kytketty edunsaa-jan tydmarkkina-asemaan,
tydssiiolovuosiin ja ansioihin.
Lisiiksi ammatilliset eliikej itrj es-
telmiit voivat kollektiivisen so-
pimisen avulla kattaa koko tyci-
markkinakentiin, ja siten saada
liihes universaalisen kattaluu-
den, jota on pidetty julkisten
eliikej iirjestelmien tunnusmerk-
kinii. On kuitenkin huomatta-
va, ettd julkisilla ansioeliikejdr-
jestelmilla on yleensi laajempi
kattavuus kuin ammatillisilla
eltikejiirjestelmillii. Niiin on ai-
nakin pohj oismaisissa ansioelii-
kejiirjestelmissii. Vielii eriis seik-
ka himmentdd julkisten ansio-

eliikkeiden ja ammatillisten
eliikkeiden viilistii rajaa: monet
j ulkisen sektorin tytintekij 6iden
ammatilliset eliikkeet ovat la-
kiin perustuvia.

I], I,A K }-PO I,I I TTIS ET.
MAI,I,IT
Eliikepoliittisen piiiitdksenteon
tutkimisessa on siis kiinnitettii-
vii huomiota useampaan ulot-
tuvuuteen kuin puhtaasti insti-
tutionaaliseen, johon perintei-
nen luokitus suuuntaa mielen-
kiintonsa. Erityisesti on tarkas-
teltava eliikeoikeutta ja eliike-
edun miiiiriiytymistii, j otka ovat
keskeiset piiiitrikset ekiketurva-
jiirjestelmien rakentamisessa.

Kun yhteys normaaliin tulonja-
kojii{estelmiiiin, tydmarkki-
noihin, katkeaa, voidaan kan-

salainen kytkeii eliikejiirjestel-
mdiin viiden erilaisen perusteen
avulla. Liitteminen eliikej iirjes-
telmSdn voi perustua kansalai-
suuteen, sosiaaliseen tilaan, tyci-
suhteeseen, ammattiin ja yksi-
lcilliseen vakuutussopimukseen.
Eliikejiirjestelmien perustyyp-
pien lisiiksi niimii viisi kriteeriii
mearittelevat myds erilaiset eld-
keoikeudet (vrt. Purola 1972,
7-8). Piietdkset eliikeoikeuden
perusteista rajaavat myds el6ke-
jerjestelmien kattaman edun-
saajapiirin: kansalaisuuteen pe-
rustuva eliikej iirjestelmi kattaa
koko viiestrin, sosiaaliseen ti-
laan perustuva eliikejiirjestelmii
"varattomat" kansalaiset ja tyci-
suhteeseen pohjautuva eliike-
jiirjestel mii ammatissa toimivan
vriestdn. Ammattiin perustu-
vien eliikkeiden edunsaajapiiri
on rajattu jonkin ammatillisen
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kriteerin pohjalta, ja vakuutus-
sopimukseen perustuvien eliik-
keiden taas sopimuksen "indivi-
dualisoivan" luonteen perus-
talta.
Eliike-edun miiliriiytymistii
koskeva piiiitris on toinen tiir-
keii ulottuvuus eliikejiirjestel-
mdn rakentamisessa. Periaat-
teessa eliikkeiden miiiiriiytymi-
nen voi tapahtua kolmella eri
tavalla. Eliikkeet voivat olla
kiiiinteisesti verrannollisia
edunsaajan tuloihin, eliikkeet
voivat olla tiiysin riippumatto-
mia edunsaajan aikaisemmista
ja nykyisistii tuloista ja eliikkeet
voivat olla suoraan verrannolli-
sia edunsaajan aikaisempiin tu-
loihin. Teknisesti voimme pu-
hua tuloharkintaisista eliikkeis-
td, tasaeliikkeistii ja ansioihin
tai vakuutusmaksuun sidotuis-
ta eliikkeistii.
Eliike-etuuden miiiirriytymista-
van valinta johtaa ulottuvuu-
teen, joka voidaan miiiiritellii
eldke-etujen funktioksi. Tulo-
harkintaiset eldkkeet ja tasa-
eliikkeet ilmentiiviit viihim-
miiistoimeentulon seilyttami-
sen tavoitetta, ja ansioihin tai
vakuutusmaksuihin sidotut
eliikkeet taas aktiiviaikaisen ku-
lutustason siiilyttimisen tavoi-
tetta.
Niiiden kahden peruspiiiitOk-
sen, eliikeoikeuden ja eliike-
etuuden, sekii niiden implikaa-
tioiden, kattaruuden ja funk-
tion, avulla on mahdollista
erottaa viisi erilaista eliikepoliit-
tista mallia, jotka antavat eliike-
turvasta huomattavasti moni-
puolisemman kuvan kuin pe-
rinteiset luokitukset. Niimti viisi
mallia voidaan nimetii resi-
duaalimalliksi, kansanvakuu-
tusmalliksi, tyiisuoritusmallik-
si, ryhmilvakuutusmalliksi ja
yksiltilliseksi vakuutusmalliksi.
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Mallien keskeisiii piirteite voi
luonnehtia sivun 39 taulukon
avulla.

Residuaalimalli
Kuten taulukosta ilmenee, resi-
duaalimallissa eliikeoikeus pe-
rustuu edunsaajan sosiaaliseen
tilaan, useimmiten varattomuu-
teen. Kun eliikeoikeuden perus-
te on yksildn sosiaalinen tila,
edellyttii?i tdmii aina elliketur-
van tarpeen tutkimista. Niinpii
malliin kuuluvat eliikkeet ovat
tuloharkintaisia etuuksia, jotka
maksetaan jokaiselle kansalai-
selle, jonka tulot jiiiiviit (laissa)
miiiiritellyn tason alapuolelle.
Useissa teollistuneissa maissa
ensimmiiiset eliikejiirjestelmiit
olivat ttimdn mallin mukaisia.

Kansanvakuutusmalli
Taulukon toisessa mallissa,
kansanvakuutusmallissa, eliike-
oikeus pohjautuu perustavaan
yhteiskunnalliseen suhteeseen,
kansalaisuuteen. Tiimiin mallin
mukaan viihimmiiistoimeentu-
lon takaavat. tuloista riippu-
mattomat eliikkeet kuuluvat jo-
kaiselle kansalaiselle. Mallin
keskeiset veittemet ovat sopu-
soinnussa sen sosiaalipoliittisen
ajattelun kanssa, joka oli tyypil-
listii anglosaksiselle maailmalle
heti toisen maailmansodan jtil-
keen. Kuten Beveridge Q9a\ 1a
Marshall ( 1964) tiihdensiviit, oli
sosiaalinen turvallisuus jokai-
sen kansalaisen oikeus demok-
raattisessa yhteiskunnassa, ja
valtion tehtavana oli rakentaa
suojaverkko, jonka alapuolelle
yksikiiiin kansalainen ei saanut
pudota.

Tyosuoritusmalli
Tdmiin mallin tirkein ajatus on,
etta elekeoikeuden Perustana

on tyosuhde. Tycisuhteeseen
pohjautuvat eliikkeet ovat an-
sioihin suhteutettuja ja ne hei
jastavat ajattelua, jonka mu-
kaan vanhuslen hyvinvointi
vaatii tyOssiiolovuosien elinta-
son ja eliimiinlaadun jatkuvuut-
ta mycis eliikevuosina. Niimii
eliikkeet kattavat universaali-
sesti tyrimarkkinat, ja niite voi
pitaa tydmarkkinoihin ja kan-
salaisuuteen perustuvien eliike-
oikeuksien yhdistelmiinii (vrt.
Myles 1984,4347).

Ryhmdvakuutusmalli
Taulukon neljiinnessii mallissa,
ryhmiivakuutusmallissa, oikeus
eliikkeeseen perustuu ammat-
tiin. Kuuluisa esimerkki tdmiin
tyyppisistii eliikkeistii on Sak-
san eliikelainsiiiidiintci, jonka
Bismarck toteutti yhteisliunta-
rauhaa ylapitaakseen. Niimii
eliikkeet ovat ammattiryh-
makohtaisia, ja niiden tarjoa-
mat etuudet ovat tiukemmin
sidottuja tydmarkkina-ase-
maan kuin tydsuoritusmallissa.
Useasti ammatillisten eliikkei-
den funktiona onkin korkeam-
piin tuloryhmiin kuuluvien ku-
lutustason seilytteminen. Ne-
mii eliikkeet eroavat puhtaasti
yksil0llisistii eliikejtirjestelyistii
sikiili, ettii niihin liittyviin kol-
Iektiivisuuden takia voimme to-
della puhua eliikejiirjestelmiis-
ta.

Yksilollinen vakuutusmalli
Viimeisen mallin, yksil<illisen
vakuutusmallin, eliikeoikeus
pohjautuu yksityisvakuutuksen
"kauppasuhteeseen". P[invas-
toin kuin muita malleja, jotka
ovat kollektiivisia j a niiin ilmen-
tdvdt solidaarisuutta, tiitii mal-
lia leimaa vakuutussopimuksen
individualisoiva luonne. Malli

heijastaa aktuaariaj attelua, j on-
ka mukaan yksil<illinen vakuu-
tusmaksu on suhteutettu yksi-
killiseen riskiin. Yksiltillinen va-
kuutusmalli on esitetyisti mal-
leista tiukimmin sidottu mark-
kinoiden logiikkaan: eliikkeesi
suuruus on suoraan verrannol-
linen maksamasi vakuutusmak-
sun suuruuteen. Tiillaisten eliik-
keiden funktiona on kulutusta-
son siiilyttiiminen, erityisesti
korkeampituloisten ryhmrissd.
Lisiiksi yksityiset eliikevakuu-
tukset ovat usein tuottava sijoi-
tuskohde ja monesti vield vero-
viihennyskelpoisia. Tiissii mie-
lessii ne voidaan lukea osaksi
ns. fiskaalista hyvinvointia
(vrt. Titmuss 1956, 3-23).
TiissA eroteltuja eliikemalleja on
pidettiivti ideaalityyppeinii, j ot-
ka maakohtaisten piirteiden
pohj alta j erjestettyind muodos-
tavat eliiketurvan kokonaisuu-
den. On korostettava, ettA ele-
keturvan kokonaisuutta ei tar-
kastella staattisesta, institutio-
naalisesta niikdkulmasta. Piiin-
vastoin, malleja on tarkoitus
soveltaa dynaamisella, proses-
sinomaisella tavalla, joka tiih-
dentiiii, ettii kiiytiinn6n eliike-
politiikassa niiitii malleja voi-
daan yhdistellii eri tavoin maa-
kohtaisista ja historiallisista ti-
lanteista riippuen.
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Viljelij tiiden elilketiedot :
II

JOKA TOISEI{ TIEDOT HYUAT,

JOKA TOISEil HUOI{OT

Maatalousyrittiijien el[ke- Maatalousyrittiiiiieliikehiin las-

iuiioLi.n ("lvlela) eftikeliii- l':i:": ^l:;. Y 
Y E L-tvoturosta'

ri;ia I ;a" ioi".,i pita'i. . F- *l *,ltl1ll# "' ? ,1'Jl3;#
ketietojaan hyvini, joka 1uo1u'pinta-ataperuiteista tyd-
toinen huonoina. tuloa voi korottaa mm. tuotan-

MYEl-vakuutetuista pie- ::i:lilii'f ' Ill][Hff ' tfJ,#-

ni enemmistii on sitl miel- maila.
td,, ettd tuntee tytieliik- villelijriilta kysyttiin, mitka te-
keensil ja sen mfliiriiyty- kiiit ovat ainaiy6tulon perus-
misperusteet melkoisen tai teena. Emiinniit ja isiinniit oli-
hyvin huonosti. vat hyvin (8070). perillii siitii,

Arvioitaan elrketiedoi* iin o',[:?]X#*ltiffi,tJfi$
taan viljelijlt saivat antaa tiesi eniiii vain kaksi kolmesta
Melan - yrityskuvatutki- viljelijiista'
muksessa, jossa haastatel- Liikaa luuloja oli verotustieto-
tiin emlntiil, isilntil ja elii- jen ia tuotantosuunnan vaiku-
keliiisiii noin 1000 iilatta tuksista; pereti 40 prosenttia

t;pr.i maata. ;li't'*':;t','ii:"j?#[E[3:
rutkimuksessa annettiin,",- :l'SJtiiHiii 'r?:?ffiU'"il.,l
taajien ensin arvioida MYEL- teenakaan kuin kolmisentu-
tycieliikkeensii ja sen miiiiriiyty- hattta tilaa.

ft1'#::i'j$ff,1#3,'iftiiij,'$; r1i1gie" vakuutusaikaisten
j;-;li; ;;;;;;- p;;.;;ik;i l,il,'f-t' 111:t - vai kut us er iik keesee n

vakuutetut, joskaan .."^;i ;ffi; :^1t:il:1j,:ikka' 
josta on pal-

kovin suuri. Elakelaisisia'iir[: : " " viiiirink?isityksr:i vilj elij.tii-

tietoisiksi ilmoittautui ii il;;- den. keskuudessa' Tiimii niikyi
kuutetuista42 p.or.nttlu.'-'* myds tutkimustuloksista'

Kaikkein tyytyviiisimpiii eliike- 1 llli: i".ll:'tetuista vain vaj aa

tietoihinsa olivat 55-6i il;; puolet tiesi' ettii MYEL-eliik-
aat. Isdnniit arvioivat .ral.ii.- keeseen.vaikuttavat kaikki va-

;;;;;;-it't rrir'.rnii kuutullifl:* tvcitulot' kol-
;;l; ;A;ili;;i "lr.iu 

ai'p"- 1i:.i:'- liluri' ettii eriike miiii-

l'ffi $;tr]iil;iltll*:l*gi.Yt-^1iy:{l:j'#.'i:1i'j::1i{
,ai,itt ,lia, .tui iia'r'.""iJ'; !II:Pi:,'-tg vain kolmannes

olisivat tyrieliikkeist iia, 
-'f"L: 

: 
l^e:lf tliTtvotuloj en vaikut-

kein tietdvaisimpiii, pohjalaiset taneen elaKKeeseen'

ja pohjoissuomalaiset tietiimdt- Haastateltavilta kysyttiin mycis
tcimimpiii. eliikkeiden karttumisprosentte-

ja. Suurin osa ei osannut esittaa

Jvoturon vaikutus [:l'flf;1,Xil1:.11f13:',Y,',?#H::
eldkkeeseen epdselvd vionsa, vain jdt<a toisen voi tul-

oman tietoarvion lisiiksi n""* 5[l |Jii,H 
j""'uin oikean tie-

tateltavat saivat vastata muuta- --" J-f,"--'
maan eliikkeen mii6riiYtYmistd
koskevaan tietokysymykseen: Mistd tietoa?
katsottiin, mitii he todella tiesi-
vet muutamasta keskeisestd kv- Tutkimuksessa ei selvitetty,
symyksestii. mistii viljelijat olivat saaneet

eliiketietonsa. Aikaisemmtssa
Melan tutkimuksissa ovat ta-
vallisimpina tiedonliihteinii tul-
leet esiin sanomalehdistti, erityi-
sesti viljelij<iiden oman ammat-
tijiirjestcin lehti Maaseudun Tu-
levaisuus, sekii esitteet. Eliike-
tietoa on toivottu saatavan
enemmdn tilaisuuksissa suulli-
sena tiedotuksena.
Mela jakaa eliiketietoa paitsi
tiedotusvdlineiden kautta,
myds suoraan tiloille. Kolme
kertaa vuodessa liihtevien va-
kuutusmaksukorttien mukana
tiedotetaan siiiinn<illisesti lain
muutoksista ja uusista jiirjestel-
mistii sekii aiheista. joista on
havaittu olevan tiedon puutet-
ta. Mm. tycitulon miiiiriiYtYmi-
nen ja sen vaikutus sosiaalitur-
vaetuihin on ollut toistuva tie-
dotusaihe.

Melajulkaisee ja pitiiii yllii vuo-
sittain noin kolmeakymmentii
esitette yleis- j a kohderyhmiitie-
dotukseen. Esitteitii jaetaan
mycis suoraan viljelijdille. Esi-

merkiksi tiinii vuonna on tie-
dotettu suoraan tiloille ryhmii-
henkivakuutuksesta (tuli voi-
maan 1.1.1989) ja vapaa-ajan
tapaturmavakuutuksesta.
Erityispiirre Melan tiedotukses-
sa on paikallistiedotus, joka on
mahdollista Melan 270 paikal-
lisen asiamiehen, heidiin paikal-
listuntemuksensa ja paikallis-
kontaktiensa ansiosta. Asia-
miehet pitiiviit yhteyksiii paikal-
lisiin tiedotusviilineisiin j a j aka-
vat eliiketietoa suullisesti, paitsi
vastaanotoillaan, mycis mm.
kansalaisopistojen kursseilla,
tupailloissa, tuottajien tilai-
suuksissa, opintokerhoissa ja
vaikkapa tiell6 vastaan tullessa.

AULI SULIN, rrr
To i m i s r tt p iiii I I i k k r)

M aatalousyrittiijien
e liike lait o kse n t ie do tus'

.ia tutkimusosasto
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KEtAiI JUHTA JA KAiISAiI ARKI

Eriiiit suuryritykset ja jul-
kiset laitokset ovat keksi-
neet klyttlii Paavo Haa-
vikkoa historiikkiensa kir-
joittajana. Viimeksi Kela
on pestannut hiinet kroni-
koimaan puolivuosisa-
taista taivaltaan. Tulokse-
na on persoonallinen vi-
sio, jossa hyvinvointipoli-
tiikka ja kansan arki eivlt
juuri koskaan nIytfi ta-
voittavan toisiaan.

Yritysten historiikit eivdt yleen-
sd ole hauskaa luettavaa, mutta
usein ne tarjoavat yksityiskoh-
taista perustietoa taloushistori-
alliselle tutkimukselle. Paavo
Haavikon Kela-kirja on haus-
kaa luettavaa, mutta tutkimuk-
selle siitii ei taida suurta hydtyd
olla.
Haavikko ei tarjoile tilastoja
eikii grafiikkaa. Asioiden kro-
nologisesta jirjestyksestiikiiiin
hiin ei kovin paljon piittaa,
vaikka kirjan nimi ja lukujen
otsikot muodon vuoksi siihen
viittaavatkin.
Kansaneliikelaitoksen arkistos-
ta kaivettuja valokuvia on run-
saasti mukana, mutta nekiiSn
eivdt itsessiiiin kerro juuri mi-
triiin. Useimmiten tuntematto-
mat ihmiset niiyttdvdt odotta-
van jotakin tai sitten he istuvat
pdydiin ympiirillii totisen nii-
kdisinii.
Kirja lepiiii Haavikon persoo-
nallisen niikemyksen ja hiinen
loisteliaan esityksensd varassa.
Velilla hiin kiirjistiii ja liioitte-
lee, mutta todellisuus niiyttiiii

kummasti kiiiintyviin hdnen
ajattelunsa suuntaan. Jrinnite
syntyy siite, etta yhteiskunnalli-
nen piiitdksenteko ja kansan
tarpeet kulkevat dramaattisesti
eri tahtia.
"Liian viihiin liian mycihliiin.
Oikea asia vdririiiin aikaan. Yh-
teiset tavoitteet ovat noiduttuja.
Muutamia vuosia sen jalkeen
kun maaseudulta oli paljon vii-
ked irronnut tilattomiksi taikka
teollisuuteen. ratkaistiin torp-
parikysymys. Liian mycihiiiin,
tehokas pienviljely ei ehtinyt
torjumaan vuoden 19l7 niil-
kiiii... Ja tavoiteltu puolustus-
kyky saatiin rakennetuksi vasta
sodan vuosina. Karjalaiset asu-
tettiin, maaseutu rakennettiin
juuri ennen maanviljelyn lopul-
lista koneistamista ja kemiallis-
tamista. Ne kasvattivat nyt lo-
puttoman, viisyttiivrin ylituo-
tannon. Sitten viiki kulki taaja-
miin, Ruotsiin ja eliikkeelle."

Kelan historia nivoutuu siis
Haavikon kiisittelvssii varsin
laajasti tarkasteltuun suomalai-
sen yhteiskunnan kehitykseen.
Joskus linkit tosin vaikuttavat
aika ohuilta. Kela tuskin on
voinut paljon vaikuttaa muut-
toliikkeen kielteisiin seurauk-
siin tai suomalaisten viihene-
vii6n lapsilukuun.

Silti Haavikko ei paljon silittele
edes tycin tilaajaa, Kansanelii-
kelaitosta, jos ei hiin sitii kovin
ankarasti arvostelekaan. Tiillai-
sen juhlakirjan julkaiseminen
osoittaakin Kelan taholta mel-
koista ennakkoluulottomuutta.

On ehkii turha keskustella siitii,
ovatko Haavikon reippaat
yleistykset kirj aimellisesti tosia
vai eiviit. Niiden ilmeisenii tar-
koituksena on avata tuoreita
n[kcikulmia, joista todellisuus
niiyttiiytyisi uudella tavalla.
Arvostella voi sen sijaan sitii,
ettii niiktikulmat eiviit aina ole
tuiki tuoreita. Rakennemuutos-
ten tydttdmyyttii lisiiiivii vaiku-
tus, kansalaisten jakautuminen

A-ja BJuokkaan tai suomalais-
ten luontainen kaunaisuus ovat
puhkikulutettuja ia kaiken li-
siiksi kiistanalaisia viiittiimiii.
Haavikon teksti on kuitenkin
sen verran monikerroksista, et-
tii aina ei kiiy selvdksi, mitii hiin
itse viiittiiii ja mitii hiin toteaa
toisten vaittavAn.

Keviiiillii vuosi sitten ilmestvi
Heikki Niemeliin veitdskida
"'Suomen kokonaiseliikejiirjes-
telmrin muotoutuminen" (Kan-
saneliikelaitos 1988). Aiheensa
puolesta se olisi epiiilemiittii
myris sopinut Kelan merkki-
vuodrcn juhlistajaksi. Kirja sai
tutkijapiireissii hyviin vastaan-
oton, mutta Kela ei ilmeisesti
pitanyt pikkutarkkaa historial-
lista tutkimusta riittavan juhla-
vana juhlakirjaksi. Siitii otettiin
vain hyvin suppea painosja sen
ulkoasu jiitettiin korostetun
vaatimattomaksi.

Haavikon "Kansalaisturvaa ra-
kentamassa" on selkeiimmin
juhlakirjan niikdinen: kovakan-
tinen. runsaasti kuvitettu ja
suurilla kirjasimilla painettu.
Ehkii asiaan kuuluu mycis jon-
kinlainen subjektiivisuus, im-
pressionistisuus ja varsinaisen
tiedollisen annin niukkuus.

Heikki Niemeldn tutkimus kes-
kittyy piiiiasiassa eliikepolitii-
kan kuvioihin. Haavikon kir-
jasta ne puuttuvat l2ihes koko-
naan. Ehkii ne eiviit juhlakirjan
luonteeseen oikein sopisikaan.
Ylattavee on vain se, etta tera-
viini vallan analyytikkona tun-
nettu Haavikko on malttanut
jettee kayttamiittii sen drama-
tiikan, jonka poliittinen niikci-
kulma tarjoaisi.

Haavikon ja Niemeliin kirjoja
kannattaisi siis lukea rinnak-
kain. Haavikko toteaa yhteis-
kunnalliset muutokset ja haas-
teet sekii sen, miten niihin on
reagoitu. Niemelii kertoo mycis
sen, kuka reagoi mitenkin. Sen
liihemmin niiitii kahta teosta ei
kannata ryhtyii vertailemaan.

Se ei tekisi oikeutta kummalle-
kaan.

Juhlakirjalta sopii odottaa va-
Ioisaa suuntautumista juhlin-
nan kohteen tulevaisuuteen. Il-
meisesti tdssd tarkoituksessa
Haavikko lainaa piiiijohtaja
Jaakko Pajulaa, joka haluaisi
Kelan mukaan kehittemean ta-
varayhteiskuntaa ihmissuh-
deyhteiskunnaksi. Tiimiin var-
sin vaativan tehtevan Haavikko
on valmis uskomaan Kelan kii-
siin mutta suhtautuu epiiillen
sen onnistumisen mahdolli-
suuksiin: "Kun Kela niiin toimii,
se suuntaa kyllii tielle, jota saa
ajella rauhassa ruuhkaa vas-
taan."

Poavo Haavikko: Kansalaistur-
vaa rakentamassa. Kelan viisi
vuosikymmentri 1937-1987. Kan-
saneltikelaitos. Porvoo 1988.

IUSSI VANAMO, r,rz
Eltiketurvakeskuksen
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Sosiaalipolitiikan tulevai-
suuden haasteiksi on nIh-
ty vilesttikehitys, talouske-
hitys ja arvojen muutok-
set. Historiallisesta pers-
pektiivistii tarkastellen
ovat kansalaisten Yapaus-
ja turvallisuusvaatimukset
olleet keskeisil hyvinvoin-
tivaltioiden kehittlmises-
sil. Yleisotsikolla "Turval-
lisuus ja vapaus yhteis-
kunnan piitimtiiirinii" oli
Sosiaalipolitiikka 2013 -
symposium koonnut yli
200 osanottajaa yliopis-
toista, keskushallinnostaja kunnista tarkastele-
maan seuraavan neljHn-
nesvuosisadan kehitysnl-
kymiii. Tilaisuus oli Suo-
men Sosiaalihallinnon
johto ry:n, Sosiaalipoliit-
tisen yhdistyksen , Suo-
men Vakuutusyhtitiiden
Keskusliiton ja HHmeen-
linnan kaupungin jiirjes-
tilmil.

Yleisotsikon alustuksellaan va-
linnut professoi, Olavi Riihinen
Helsingin yliopistosta teki laa-
jahkon katsauksen vapausoi-
keuksien, poliittisten oikeuk-
sien ja sosiaalisten oikeuksien
historiaan. Esityksensii loppu-
osassa hiin keskittyi torjumaan
uusoikeistolaisuuden hyvin-
vointivaltioon kohdistamaa
kritiikkia. Arvostelu kohdistuu
hyvinvointivaltion yllepitemi-
sen vaatimaan verotukseen, sen
eliimiintapoja yhdenmukaista-
vaan vaikutukseen, paternalis-
tiseen ohjaukseen, yksildille
asetettuihin raj oituksiin, hyvin-
vointivaltion yksildissii aiheut-
tamaan riippuvuuteen kollektii-
visista ratkaisuista ja sen syn-
nyttamaan itseiiiin tukevan by-
rokratian kasvuun. Riihinen
pyrki osoittamaan, ettd uusoi-
keistolaisuuden tarjoamat rat-
kaisut ovat vaatimuksia paluus-
ta menneisyyteen, eivdtkii rat-
kaise esitettyjri ongelmia.

Otsikolla Teknologia, tyd java-
paa-ai ka Taloudellisen suunnit-
telukeskuksen erikoissuunnitte-
lija Osmo Kuusi pyrki arvioi-
maan kansainviilistymisen, tek-
nologian kehityksen ja uusien
arvojen tulevaisuuden sosiaali-
politiikalle asettamia haasteita.
Kansqinviilistymisen tuomat
ongelmat ovat liihivuosina suu-
rimmat. Vaikutuksia tulee ole-
maan sektt integraatiokehityk-
sellii, teollistuneiden maiden ja
kehitysmaiden vilisellii elinta-
sokuilulla ettii viiest<ikehityk-
sellii. Viimeksi mainittuun liit-
tyvet erittain vaikeina ekologi-
set rajoitteet. Teknologian tule-
va kehitys korostaa osaamista,
mikii merkitsee toistotycin
osuuden supistumista jatkuvas-
ti. Toinen kehityslinja on tieto-

!t !t

rekisterien laaja key'ttt , mike
mahdollistaa tekniikan itsepal-
velun kehityksen. Tiih[n liittyy
my<is terveydenhoidon alueella
esimerkiksi teknistyvii diagnos-
tiikka. Kolmas suunta on etii-
ty6, jonka kasvusta on esitetty
toisistaan poikkeavia arvioita.

Arvojen kehityksen suhteen
Kuusen esitys jiii vajaaksi, mut-
ta ongelmaksi hiin niiki sen, ettii
tietotekniikan kehitys korostaa
viilineosaamista, mutta ei mil-
liiiin tavoin tue ihmissuhde-
osaamista tai arvo-osaamista.

Kolmantena alustuksena oli
VTT Pekka Kososen (Helsingin
yliopisto) veitdskid ansa pohj al-
ta valmistelema alustus Uuden-
lainen tydnjako io yhteiskun-
nallinen vaho. Myos valtare-
surssit vaikuttavat hyvinvointi-
valtion kehitykseen. Tydviien-
liikkeen valtaresurssit ovat mer-
kitteviisti muovanneet nykyistii
pohjoismaista hyvinvointival-
tiota. Nykyisin keskiluokan
asettamat haasteet pyrkiviit
muovaamaan sosiaalipolitiik-
kaa. Kosonen hahmotteli tule-
vaisuuden valtaryhmittymiii
uudenlaisen joustaluuteen pe-
rustuvan tycinjaon pohjalta.
Merkittavia tydvoiman valta-
ryhmiii olisi kolme. Menestyk-
sekkiiimpiii niiyttiiisiviit olevan
etenijdt, jotka kykenevet hy6-
dyntiimiiiin tycimarkkinoiden
joustavoittamisen tuomat edutja mahdollisuudet. Heille riit-
td6, ettii sosiaalipolitiikka ra-
kentuu perusturvasta. Toinen
ryhmd on kohtuullisesti selviy-
tyvat parjaajet, joihin lukeutuu
valtaosa palkansaajista. Heidiin
tukensa on tdrked hyvinvointi-
valtion olemassaololle. Kol-
mannen ryhmiin, joiden amma-

tille ei eniiii niiyttiiisi ldytyviin
keyttda, Kosonen nimitti pu-
toajiksi. Heitd on sekii tydnteki-
j6issii ettii toimihenkikiissii ja
heidiin asemansa on valtapoliit-
tisesti kaikkein heikoin. Valta-
tarkastelun kannalta katsotta-
essa lisiiisin tiihlin vielii edun-
saajat, jotka Kosonen jiitti mai-
nitsematta - edunsaajien ryhmii
on suuri ja tiirkeii poliittisia
piiiittiksiii muovattaessa.

Ensimmiiisen piiiviin piiiitti ot-
slkko Tydn ja toimeentulon uu-
det kytkenniil, jossa alustajina
olivat tutkija Simo Aho Tampe-
reen yliopistosta ja sosiaali- ja
terveysministericin kansliapiiiil-
likk6 Kari Puro. Simo Aho
perusteli uuden sosiaalipolitii-
kan hahmottamisen tarvetta
kahdella seikalla: nykyinen so-
siaaliturva erottaa tycivoiman ja
ei-tycivoiman j a ansiosidonnai-
suus on johtanut tilanteeseen,
jossa "pienimmdn turvan saa-
vat ne, jotka eiviit ole sitd an-
sainneet". Uusi sosiaalipolitiik-
ka muodostuisi kansalaistulos-
ta, jota tdydentdviit jiirjestelyt
olisivat tiiysin yksilcillisiii eli va-
kuutusmaksujen mukaan miii-
riiytyviii. Verotuksessa viihiii-
nen tycitulo olisi verovapaa,
mutta ylenmiiiiriiistii ty6ntekoa
verotettaisiin erittain ankarasti.
Ty6nteko perustuisi yksilcilli-
siin tydaikasopimuksiin.

Kari Puro piti esityksessliiin
tydn asemaa toimeentulon pe-
rustana mycis tulevaisuudessa.
Toisaalta hiin korosti perustur-
van keskeisyyttii suomalaisessa
sosiaalipolitiikassa. Jos ansi-
oturvasta lasketaan viihim-
miiisturvan piiriin viihimmiiis-
tason suuruisina kaikki sitii
korvaavat etuudet (mm. ty<i-

!l tl
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eliikkeistii kansaneldkkeenti.ivsi ja jo:rka. organisaatio on jousta- le. Kansantalouden jiykkyydetmiiiiriijaansioonsuhteutetuiita va. Valtio ;7 krnrur oua't atim_ Vfiapitarai'-'Iri,"riii^^*Vo,piiivii.rahoista p-9{utpa-iy1l_111n punu...u*6utt.it"rr". ii;;;i ij,ittti-yyttaja painetta ennen-miiiirii),. on viihimmiiisrurvan hanliikkuvu.rroru--uiillista aikaiseffi,'efalf<JJi.. 
-Gaif."._

osuus toimeentuloturvasta noin liikkuvuutta, eika niiniaan;l;: ;, tihiin Kolehmainen esitti80%' eellista liikkuvuutta, milla on louut.ritu l"---."r""t"ift."
Toinen piiiv[ alkoi sosiaali- ia y?]l]itY-f:].a mytis ty6mark- koulutusasenleiden muuiosta.
t.*.yr.iniri..io, ..i"t""[irtdi I'13-\:'llaal,,. Maaseq{yn ja Hiin ei niihnyt Suomen nykyra-
jan Urho Rauhalan esitvksellei Kaup.xngln vallsel erot.kiirJlsty- sotsen sosiaaliturvan uhkaavan-Apua 

tarvitsevat ja auuakinei. llfl"lu ^:9.fraahpohtukkaakin talouskghilv9t1 mutta talous-
tyrivoiman t<";ril;;;h;;i- tehdiiiin entistii enemmdn vain kehitys kylltikin voi nousta sosi-
nen aiheuttaa t 

"^t.1," *rl,""ii 5aupunklvAestdn ehdoilla. aaliturvan uhkaksi, jos jeyk_
selle palveluja,l;ilffiI1;. 5; Y::ii::f.l':tvminen mvllertiiii kyyksistii ei piiiistli.
tyn.ii.n .a'aidi;l;ilffi;ti;; Pl',:L'.ttktorin ja kansainviilis- - 

-

enae kus,uu,. j"i.;i;[#*il 1ilil:."r,11f,t]""ni:,.'J,:'_,"]ii lr,:Hfl*,:fl"j:iHr Jii[:viihoito saataneen h
r990-ruvu,a. v",n,""iJilXtiXXl uJoettaiavatti- Korpinen.ei tyytynyi vakiintu-

leqn- r;niiri .iip;;;-;iilt;,k; yrjohtaja Maryi Lujanen ym- [Ti:'#,]Hi:-ffi?il,,,Hllj"lheidiin asunto- ia toimeentulo- paiist<iriinisteritista[aiiiiiri"i r..". jossa kapitalistisen vaih-kysymyksiinsS. - ldydettavissa iitotla Elirymparistd ja osumi- dannan tuekseen vaatimien so-ratkaisuja. Eriiketurvan voi- nen enneri<aitke; ;iil;;ik;i J#tio;r;;h,* liryd r"urruumaantulo kohentaa mvds van- sia asuntoDoliliii;n i&ili; ffiiryti.yn.i;;#;ii'*r;;uu,husten maksukvkvii ja'palvelu- Han arvos[eli it{54!tiili;tii:'* ;;k;"", kun jutkisen palvelutoi-1en kysynniin kasvu vaikuttaa myytti rattoa niiti, r"ir.i r.- iil"nun tuottavuus kasvaa ta-mycis niiden laatutasoon. Uu- suiisit ouit ii.-urrll;il; uuiuruo,u.rnon tuottavuutta hi-det p-alvelujiirjestelmzin riski- niihdiikseen vrranomarset ovat taammin. Kolmantena naulanaryhmiit l<iytyneviit loppuunpa- mycis esitttneet riittavitk;iro.1" 
"]f,Uarjestelmtin arkkuun onlaneista ja post-fordii{1gn;rq- 

"6"ilu rirr-t"p"riili't1"".'tii,: 't'o}pir.n 
mukaan rulonsii'ro-teiskunnan syrjiiytyneista, iar- g.i;;" ;rtita'ati, h'j*".n, ;?l'p"isuminen: voimakkaidenvelualoien tvdvoiman rekry- faansa olev'an se.. etta kr; [;- 'plinortur.ytrmien avulla tulon-tointiongelmit synryvdt si#, L,,#H';;est6n enemmisto aiirrot kohdistetaan eri rvhmil-ettii nuoriso ei eniiii ore varmis asuuhwin.on.mahdorontii.rr- i., .rrilffi;rffi;i., i,'rr,^"-mihin tahansa tdihin, ja.halvan aa faraittitsia, 1"it" t"rr"riurut ,uLr.t levitetiiiin koko kansan-

3itY,il;'#f,["Jilii3']#,i; 'ah'emmisiSn ^.'nuu. talouteen. Urospi*isynii'x'orpi-

#Il;*Ii*?,,#f,i,fflt:- ,Y1x;i:,jri1ij;lli:Ti[flt?t: $:ilLrfi*xf.11i*'Ti';;f::
masta palkan ";rli;. t<onaisuuteisa Eiii-i'riirt lYll]" lu ntttiiviizin kansalats-

Kommenttipuheenvuoron V::#iiy1r:,;j',:Tlrt'ft5;; [n',ftr{r'lHffi1Tli'1}ilX,1nau[atalii Sritil- professori Kolehmainen";rttt 11ff;.,1* ::Tl "distuksessa 
purettavaja

u;+llri,.,l#m1,",':r- tt+tjffi r'tffi i,'iri H-Jflrjaitr*If, ;H#]'l:imattien arvostuksen muutoksia piiiissa on siten tyovoiman ::_:::.^,ll::.i_t:T:litT]ll3l,
i3.1',Til,i[l1ifl i[Tf,;t ff [ ;$l 5;d,,,1*.HI;]',-,i'# fi i.Ii ilH]'l I :lH f :'"1;
siin. Ammatinvalinnassa ihan- tavuuden nouroun. iirn---:- Kaan'
teena on pikkuyritys, jonka heuttaa rakennemuutosvaaati- Elinkeinoeliimiin Valtuuskun-osakkuuteen on mahdollisuus muksia myds julkiselle sektoril- il6i,-tus1"hi";" G"["-Sip-

ponen oli huolissaan ty6voima-
pulasta. Tydeliimiiiin osallistu-
minen kaventuu tvduran alku-
ja loppupiiZistii ja Judet julkisen
sektorin varhaiseliikkeet hou-
k_uttelevat tycivoimaa pois j ulki-
sista palveluista. Hiin peraan-
kuulutti julkisen sektorin ra-
kennemuutosta ja rationali-
sointia. Ennen kaikkea julkisen
palvelusektorin byrokratiaa oli-
si purettava, kos(a se on raken-
nettu julkisen hallintobyrokra-
tian mallin mukaan lainkaan
ajattelematta, ettei hallintoby-
rokratia sovi palvelupuolelle. -

Symposium loppui sosiaali- ja
terveysministericin osasto piiiilli-
kcin Markku Lehdon esityk-
seen, jonka otsikko oli Aaoho-
mia, yhteisdllisyys ja ihmissuh-
teel. Suurimpana ongelmana
hiin piti kyvyttdmyyttdmme
na_h!a aikaperspektiiviii: nyt
valtiota pidetiiiin autonomian
uhkana, vielii 20 vuotta sitten
valtio oli autonomian turvaaja.
Lehto tarkasteli vapauden suh-
detta sosiaaliseen vastuuseen ja
yksil<in vastuuseen itseste?in ja
kiiytti esimerkkeini yksil6tason
nlikcikulmasta Frommin ja
Nietzschen sekA yhteiskunnan
ndkrikulmasta Bismarckin ja
Friedmanin niikemyksiii. Rat-
kaisevana vapauden toteutumi-
s,elle t^ehto piti sitii, pysryykd
rhmrnen lciytiimiiiin tarkoituk-
sen ellmtilleen.

BO LUNDQVIST, zrr
Eltiketurvakeskuksen

suunnit t e luosas t o n tut k ij a
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la NIMITYKSIAKOM M A1{II I I T T IYHT I O 1I
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AAUTTOMATTE YHTIOMIEHETLE
MAKSETTU UOITTO.OSUUS
.rn TilKEPALKKA

Eldketurvakeskus katsoi kom- eliikelain piiriin. Jos tiillaiset
rnunaiittil;ntio, diinettomiin yhtiomieheteiviitnostaneetyh-
;hiit;i.i.; tiedusteluun anta- iicissii tekemdstiidn tycistii pal-
massaan vastauksessa, ettd td- kaa, vaan ainoastaan voltto-
man ytrtitistd saamaa voitto- osuutta, oli heille TEL:n tai
orrrttu ei ollut luettava 1'htiii- LEL:n soveltamiseksi arvioita-
rni.f,.. TEL-palkkaan. va palkka, jotta he olisivat voi-

Aanetdmenyhticimiehen^nos-3,?1.,Ti,1X.t];HiJ,;Tr'l"fl?
tama voitto-osuus oli noin 2.000 ;;;ki;;;;;i; [i'inot.ioir.n 1umarkkaa kuukaudessa..vortto- i;hiiki, 

-iiiten 
tain muuttanii-

osuuden peruste ja maksuaika '";;""" -'---
oli miiiirtitty yhtiosopimukses-'"'"'
sa. Sen muliaan iiiineticimiit yh- Kommandiittiyhtiiin diinettci-
ticimiehet olivat oikeutetut saa- miit yhtidmiehet, jotka ty6s-
maan vuosittain voitto-osuute- kenteleviit yhtidssii, ovat strhen
naan l0 7a yhtiln tilinpiiiitdk- tytisuhteessa. Yleensii he my<is-
sen osoittamasta puhtaasta voi- Iiin saavat vastikkeen-tydstiidn
ioitu. voitto-osrut oli sovittu palkan muodossa, jolloin hei-
maksettavaksikuudenkuukau- diin eliiketuryansa hoidetaan
den kuluessa kunkin tilikauden TEL:n tai LEL:n mukaan'
piiiittymisestii lukien. Toteutettu verouudistus saattaa
Yhtidsopimukseen . perustuva nyt.kuitenkin ollavaikuttamas-
voitto-osuus on osingonluon- sasiihensuuntaan,ettiiiiiinett<i-
teista piiiiomatuloa. Silii mat- miit yhti<imiehet ovat Yuoros-
setaan korvauksena yhti6mie- taan vaarassa tulla viiliinputo-
hen yhtidcin sijoittamasta pee- ajiksi eliiketurvansa suhteen'
o.n^tueikiivastikkeenahinen Aikaisemmin liiketoimintaa
yhticissii tekemiistdiin tydsta. harjoittavia kaupparekisteriin
iJain ollen voitto-osuuita ei meiritty;a kommandiittiyhtid-
myciskiiiin pidetii rycintekijiiin ita verotettiin erillisinii verovel-
elikelaeissa'tarkoiteituna p-alk- vollisina. Uuden tulo- ja varal-
kana. Iisuusverolain mukaan tiillaisel-

le yhticille vahvistetusta verotet-

Henkltiyhtitiiden li;3?:lJll?ll"ril?iJffi':,'p"1"'t:
yhtitimiesten lona niiden osuuksien mukaan,
Llilketurvasta joita heillii- on yhticin tuloon'

Tiimii koskee seke vastuun-
Avointen yhtiriiden yhtibmies- alaisten ette aanetttimien yh-
ten ia kommandiittiyhticiiden tidmiesten verotusta. Palkan-
vastuunalaisten yhticimiesten maksusta aanettdmillekin yh-

SOSIAALITURVAN
KESKUSLIITON

TOIMINNANJOHTAJAKSI
OSMO KUUSI

Osmo Kuusi

Sosiaaliturvan Keskusliiton toi-
minnanjohtajaksi on valittu
valtiot.kand., LuK Osmo Kuu-
si. Kuusi on toiminut tutkijana
mm. Valtioneuvoston kanslian
suunnitteluosastolla, sisiiasiain-
ministericin aluePoliittisella
osastolla, Helsingin kauPPa-
korkeakoulussa ja vuodesta
1986 liihtien Taloudellisessa
suunnittelukeskuksessa. jossa
hdnen erityisaloinaan ovat ol-
leet teknologian kehitYs ja am-
mattien muutos. Juuri kdYnnis-
tvneen biotekniikkaProjektin
vuoksi Kuusi ottaa keskusliiton
toiminnanjohtajan tehtavat
vastaan l.l L

MARKKU TOROPAINEN
ETK:N HALLITUKSEEN

elSketurvassa olleet ongelmat
ratkaistiin I .7. 198 I voimaan
tulleella lainmuutoksella. Sen
mukaan yhtidmiesta, joka on
henkikikohtaisesti vastuussa
vhtidn sitoumuksista, ei Pidetii
ivrisuhteessa olevana (TEL:n
2 $:n 6 momentti). Tiillaisten
yhiirtmiesten tulee siten jiirjes-
lea elaketurvansa yrittiijien elii-
kelain mukaisesti.-
Ennen lainmuutosta oli tilanne
se, etta puolet tai sita vehem-
man yhtictstii omistavien ei kat-
sottu voivan kuulua Yrittajien

titimiehille kenties enenevdssd
miiiirin luowtaan, jolloin heitii
ei voida vakuuttaa ty<intekijiiin
eliikelakien mukaan. Aiinettd-
miin vhtiOmiehen verotukselli-
n.r, oiuus yhtiOn tulosta ei ole
ndiden lakien alaista ansiota.

HELENA TAPIO, orx
A p u I a i s o s a s t o P dii I I i k k d

Eliiketurvakeskuksen
lakiosasto

Eliiketurvakeskuksen hallituk-
sen uudeksi iiiseneksi nimitti
keskuslaitoksdn edustajisto 9.5.
SAK:n asiantuntijaliiikiirin,
LL Markku ToroPaisen. Hiin
on toiminut muun muassa
ETK: n yhteYdessii tYtiskentele-
vdssd tytikyvyttiimyysaslarn
neuvottelukunnassa vuodesta
1976.

Hiin seuraa hallituksen jiise-
nenii SAK:n sosiaalisihteeriii
Markku Hwiiristii, joka on
toistaiseksi siirtYnYt SAK:sta
muihin tehtaviin.
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PAIKAilSAAJIE]{ E]IEMMISTO
l{YT 1{ArSrA

H

H

Palkansaajien enemmistri on
Tilastokeskuksen tietojen mu-
kaan nyt naisia. Naisia oli
Suomen palkansaajista viime
vuonna 1034000 ja miehiii
I 029 000. Yrittiijissii ja heidiin
perheenjiisenissiiiin on miehiii
kaksi kertaa enemmiin kuin
naisia. Koko tycissiikiiyviistii
vaestdste naisia on 48 prosent-
tla.

Suomen naisista kuuluu tycivoi-
maan harvempi kuin esimerkik-
si ruotsittarista tai tanskattaris-
ta. Mutta suomalaisnaiset ovat
pohjoismaisia sisariaan huo-
mattavasti useammin kokopiii-
viitydssii. Vain noin joka kym-
menes suomalaisnainen tekee
osapdivdty6t6, kun Ruotsissa,
Norjassa ja Tanskassa osa-aika-
tydsse on naisista noin joka
kolmas.

Naisten tiirkein tydllistiijii on
tilastojen mukaan julkinen sek-
tori. Sen palveluksessa oli viime
vuonna 484000 naista. Teolli-
suudessa toitii teki I 83 000 nais-
ta ja pankki- ja vakuutusalalla
102 000 naista. Tyypillisiii nais-
ten aloja ovat terveydenhoito ja
sosiaalipalvelut. Niiillii aloilla
my<is naispalkansaajien miilrii
kasvoi eniten. Esimbrkiksi teol-
lisuuden palveluksessa on entis-
tri viihemmiin naisia, samoin
rakennuksilla. Pankki- ja va-
kuutusalalla naistycivoiman
miiZird on my<is jonkin verran
kasvanut.

'Naispuolisten palkansaajien
mtiiirii on noussut perdti sadalla
tuhannella 80-luvun alusta",
kertoo yliaktuaari Salme Kiiski
Tilastokeskuksesta. "Samanai-

kaisesti omaa kotitalouttaan
hoitavien miiiirii on laskenut
liihes yhtii paljon. Kotoa on siis
siirrytty tyrieliimiiiin. Kotona
olevien naisten mddrd onkin
laskenut niin paljon, etta sielta
tuskin endd ldytyy tydvoima-
reservejd", Kiiski arvioi.

Miksi naiset sitten ovat siirty-
neet j oukolla tycieliimiiiin?
'Tiihiin l6yyy moniakin syitii.
Eliimisen ja etenkin asumisen
kalleus Suomessa vaikuttavat
siihen, ettd kummankin puoli
son on usein oltava tydss6."
"Mutta taustalta ldyt)ry my6s
rakenteellisia tekijditii. Suuret
ikiiluokat ovat nyt aktiivisim-
massa ty<iidssd. Suomalainen
nainen on myds korkeasti kou-
lutettu, joten tuntuisi tuhlauk-
selta olla hytidyntiimiitte site."
Naisten tyossiikiiyntiii on Kiis-
ken mukaan edesauttanut mycis
elinkeinocliimdn rakennemuu-
tos. 't0Juvun alkupuolelta
teollisuuden tycintekijriiden
miiiirii on kiirintynyt laskuun.
Samaan aikaan naisvaltaiset
palvelualat ovat kasvaneet voi-
makkaasti."
'Naispalkansaajien enemmyy-
teen vaikuttaa osaltaan mycis
se, ette vanhemmissa ikiiluokis-
sa miehet siirtyvat naisia
useammin tydklYyttdmyys-
ekikkeelle."

Julkinen sektori
. -.ir.suurln tyoUlstala

Suomen suurin tyrillistiijii on
Kiisken lukujen mukaan julki-

Salme Kiiski

nen hallinto. Siitii sai leipiinsii
684000 palkansaajaa. Kakko-
seksi sijoittuu teollisuus 527 000
palkansaajalla.

Suomalaisissa on nyt selvdsti
enemmdn toimihenkilditii kuin
tydntekijOitii. Vuoden 1988 lu-
vut ovat 912000 tytintekijiiii ja
I 148 000 toimihenkiloii. Tilan-
ne muuttui seitsemdn vuotta
sitten. "Silloin toimihenkil6i-
den mdirri ylitti ensimmiiistii
kertaa ty<intekij 0iden miiiiriin. "
Tycivoimaan tulijoiden miiiird
ei Tilastokeskuksen tietojen
mukaan enriii kasva, Kiiski sa-
noo. Tosin korkeasuhdanne on
nostanut palkansaajien miiiirliii
jonkin verran viime vuonna.
Mutta tulevaisuudessa Suomen
tyciikiiinen vdestci alkaa pienen-
tyii, Kiiski sanoo. "15-24-vuo-
tiaissa oli viime vuonna viikeii
20 000 viihemmlin kuin edellise-
na.

'Toisesta piiiistii ikiipyramidia
tydvoimaan kuuluminen on las-
kenut. Vuodesta 1985 on55 59-
vuotiaiden ty<ivoimaan kuulu-
vien prosenttiosuus pudonnut
61,7 prosentista 57,2 prosent-
tiin. Vanhempien tycivoimaan
kuuluvien osuus on Suomessa
kansainviilisesti katsoen muu-
tenkin alhainen".

Haastattelu: K.S.

H
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Uaatiiko Yaltion
uarhaise16kkeen
hakeminen palion
paperisotaa?

H

H

Miten vaikeata on hakea valtiolta
varhaiseltiket tii? Hakemuksia on
otettu vastaan huhtikuun alusta
ja eliikkeitri aletaan mydnttiti hei-
niikuussa. Miten on, onko hake-
minen vaikeampaa kuin yksityi-
sellii puolella? Vastaajana on val-
tiokonttorin eliikeosaston piitil-
likkci Helinii Nieminen.

"Kiiyt<issii on yksildllisessii
varhaiseliikkeessd sama loma-
ke kuin yksityiselliikin puolel-
la. Liiiikiirintodistukseksi tar-
vitaan B-lausunto tai vastaa-
va. Toisin kuin yksityisellii
puolella meillii toivotaan lii-
tetteven tycinantajan selvitysjo hakemuksen liitteeksi.
Olemme tehneet sitii varten
erityisen lomakkeen. jota on
jaettu esimerkiksi VR:lle ja
postilaitokselle sekii tiedotus-
tilaisuuksissa. Sana on kiert6-
nyt, niin ette tydnantajat ovat
sitri osanneet pyytiiii.
"Ellei lomaketta ole hakemuk-
sen mukana, valtiokonttori
pyytiiii site tydnantajalta, jos
ei sitten hakija ole t[tii nimen-
omaan kieltiinyt."
"On tarkoitus, ettd tydnantaja
aivan rehellisesti kuvaa tyrin-
tekijiin tilanteen, vaikka jot-
kin kysymykset saattavatkin
tuntua henkil<ikohtaisilta esi-
merkiksi, kun tiedustellaan,
ovatko tydntekijiin ty6n kan-
nalta merkittdviit ominaisuu-
det heikentyneet iiin mukana.
Olisi parasta, jos lomakkeen
tiiyttiiisi hakijan olot parhai-
ten tunteva, liihin esimies, eikii
j oku hierarkian yliipiiiistii. "

"Liiiikiirintodistuksissa tulisi
olla tydliiiiketieteellinen nik6-
kohta, miten sairaus vaikuttaa
hakijan tycissd selviytymi-
seen. "
"Paperit kulkevat osittain li-
mittein. Samoja asioita valo-
tetaan niissd kolmelta eri kan-
nalta: saadaan hakijan oma
kertomus, liiiikiirintodistus,
sekii tycinantajan nlkemys,
miten hakija selviytyy tycistii.
Lisiiksi selvitystd voi pyytiiii
esimerkiksi luottamusmiehel-
tii tai tycisuojeluvaltuutetul-
ta."
"Eliikehakemusta ratkaistaes-
sa tehdiirin hakijan tilanteesta
kokonaisarvio. Tydn vastuul-
lisuuteen, yleiseen turvallisuu-
teen ja hakijan omaan turval-
Iisuuteen liittyv2i niikdkohta
on vain yksi erityistekija
arvioitaessa ty6olosuhteita.
Hallituksen esityksen peruste-
luissa luetellaan tiettyje hdlin-
nonaloja, joissa se esimerkiksi
tulee kysymykseen, mutta tii-
mii tekijii on voitava todeta
olevan olemassa nimenomaan
hakijan omassa ty<issii. "
"Naitd lueteltuja hallinnon-
aloja ovat esimerkiksi VR,
lentoliikenne, luotsaustoimi,
vankeinhoitolaitos, opetus ja
kasvatustoimi, piiiviihoito,
vammaishuolto, poliisihallin-
to jne. Esimerkiksi linja-au-
tonkuljettajan tydssii on mu-
kana ilmeinen turvallisuuste-
kua."

Helinii Nieminen

Varhennettu
ja osa-aikaelilke
Varhennettua vanhuuseliiket-
t?i haetaan samalla lomakkeel-
la kuin yksityiseltiikin puolel-
ta. "Pyrimme mahdollisuuk-
sien mukaan laskemaan var-
hennetun vanhuuseliikkeen
miiiiriin etukriteen, vaikka sii-
hen ei vielii tiillii hetkellii ole-
kaan resursseja" Helinii Nie-
mlnen sanoo.

Osa-aikaeliikeratkaisut teh-
diiiin riiiitiilintydnii. "Me liih-
demme siite, ettii aluksi henki-
lci itse sopii osa-aikaty<istii ja
sen jatkuvuudesta tycinanta-
jansa kanssa. Vasta senjalkeen
h6n ottaa yhteyttA meihin.
Meille on toimitettava selvi-
tys, etta hakija todella tulee
tekemiiiin osa-aikatycitS, sel-
lainen, mistii niikyy ty<iaika ja
palkka."
"Yksil6llistii varhaisel6kettii
hakeneen on taas toimitettava
selvitys siite, etta hen on lopet-
tanut tycinteon. Meilliihiin
harkinta-aika on kahdeksan
kuukautta. Pidennys puolesta
vuodesta johtuu siita, ette
piiiitciksen lainvoimaiseksi tu-
lo kestiiii kaksi kuukautta."

"Kaikkia valtion eliikkeitii
haettaessa on viisainta panna
mukaan selvitys palveluajois-
ta, nimikirjan ote, ansioluette-
lot tai palvelustodistukset. Tii-
mii koskee jokaista. Rekisteri
ei vielii ole ihan teydellinen
kaikkien palvelussuhteiden
osalta. "
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TY ELAKEPAIVAN
KYSYMYS

KYSYMYS:
Ovatko ensi vuoden alussa ve-
rotuksen piiriin tulevat kulu-
korvaukset (piiiviirahat yli I00
markan osalta) TEl-palkkaa?
VASTAUS:
Piiiviirahoihin ptitee piiiisiiiint6-
nd sama kuin muihinkin kulu-
korvauksiin. Niitii ei lueta elii-
kepalkkaan, koska ne eiviit ole
tydnteosta maksettavaa vasti-
ketta, vaan korvausta kustan-
nuksista,joita ty6sta on tydnte-
kijiille aiheutunut. Kuitenkin,
jos korvaukset ylittavat kustan-
nusten arvioidun miiiir?in, kat-
sotaan ylite palkaksi, mycis elii-
kepalkaksi.
Verohallitus antaa vuosittain
tarkemmat miiiiriiykset verova-
paiden kulukorvausten perus-
teista ja mddrdstii. Tdmdn vuo-
den alusta on kotimaan koko-
pdivdrahan verovapaa mdtirii
ollut 100 markkaa. Kun ylim-
mliksi kotimaan kokopiiiviira-
haksi on sovittu 167 markkaa,
on siite 67 markkaa palkkatu-
loksi katsottavaa. Tiimi palk-
kana pidettiivd osuus piiiviira-
hasta luetaan mycis eldkkeen ja
eldkevakuutusmaksun perus-
teena olevaan palkkaan.
Valtion virkaehtosopimukseen
liittyvat ulkomaan priiviirahat
tulivat voimaan 1.3. Virkamies-
ten pdivdrahojen suuruiset piii-
viirahat ovat myris muille vero-
vapaita. Jos tydntekijiille mak-
setaan niitii suurempia ulko-
maanpiiivdrahoja, on ylittave
osa veronalaisena palkkana
mycis eliikepalkkaa.
Valitan, ettti kysyjii on joutunut
odottamaan vastausta, mutta
asia on ollut ETK:sta riippu-
mattomista syisti epiiselvri nlin
pitkaen.

Helena Tapio
ETK

Valtiolle ja kunnalle tulee erik-
seen varhaiseliikelautakunnat,
joiden tehtevana on mm. rat-
kaisukiiytiinn<jn seuraaminenja ohjaaminen. Lautakunnat
voivat myds antaa yksittiisis-
sii tapauksissa lausuntoja.

Helinii Nieminen uskoo, ettri
etenkin aluksi varhaiseltike-
lautakunnalla tulee olemaan
merkittiivii rooli. "Siiniihiin
on ty6markkinaosapuolille
annettu mahdollisuus vaikut-
taa. Niin tycinantajilla kuin
tydntekijriilliikin on neljii
edustajaa lautakunnassa ja li-
siiksi siinii on puolueeton pu-
heenjohtaja."

Miten moni sitten valtion
varhaiseliikkeitit ryhtyy hake-
maan? Onko tiistii tehty ar-
vioita?
"Arviot ovat liikkuneet 5 000ja 10000 viilillii. Tiimiinhetki-
sen tilanteen mukaan niyttiiisi
siltii, kuin tultaisiin liihemmiis
kymmentii tuhatta. Touko-
kuun loppuun mennessii oli jo
tullut 3 300 hakemusta."
'Tuskin valtion viiki poikkeaa
yksityisen sektorin viiest?i. Us-
koisin, ettri tiissii tullaan nou-
dattamaan suunnilleen samo-
ja linjoja.
'Toisaalta on otettava huo-
mioon, ettii ihmiset ovat jo
kauan odottaneet tiitii ratkai-
sua ja hakijajoukossa saattaa
olla paljon viisyneitri ja lop-
puunkuluneita. Etta siine mie-
lessii tilanne ei ole aivan nor-
maali."

"Nyt tulleet hakemukset nriyt-
tiiviit aivan asiallisilta, haki-
joilla on pitka tyohistoria, ha-
kemukset on hyvin tiiytetty ja
selvityksia on asianmukaisesti
liitteenii."
"Eliikeratkaisuja tehtZiessd sit-
ten niikyy, onko mukana seik-
kailijoita ja kepillii jiiiitii koet-
tavia."
- Miten valtion joustavista on
tiedotettu?
"Meidiin tiedotussihteerimme
Tarja-Riitta Nissinen suunnit-
teli mittavan kampanjan. jon-
ka mukaan olemme jiirjestii-
neet kymmeniii tiedotustilai-
suuksia ympiiri maata, aina
Ivalosta etelliiin saakka. En-
simmriisessd vaiheessa kiivim-
me kirinien pdiikaupungeissa.
nyt on menossa toinen kierros
toiseksi tdrkeimmissi. Saa-
mamme vastaanotto on ollut
suotuisa."

Haastattelu: K.S.
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VAKUUTU SCIKEUDEN PAATOKSIA

PURU]I HAIGMISESTA

YRlrrliJrEil TYOTULopAArOrsln

Kflytdnntissl tapahtuu
usein, ettl elikelaitos on
antanut yrittfljien tytitu-
losta lainvoimaisen pII-
ttiksen, joka joudutaan
poistamaan. On keskustel-
tu siitI, mikil olisi tarkoi-
tuksenmukaisin tapa tyti-
tulopllttiksen poistami-
seksi seuraavissa tilanteis-
sa. Yrittiijii on hakenut
tytikyvytttimyys- tai tytit-
ttimyyseliikettii. Tiimln
jllkeen ellkelaitos on
mytintlnyt tilysitehoisen
elikkeen, joka alkaa en-
nen tytitulopHHttiksen vai-
kutuksen alkamista, tai to-
dennut pfl[ttiksessliln, et-
td tytikyvytttimyys tai
tytitttimyys on alkanut en-
nen mainittua aikaa.

VAKO:n piiritcis n:o 010171881669
Postitettu 6.4.1989.

Yrittaja haki tycitulonsa koro-
tusta 7.1.1987 saapuneella
muutosilmoituksella. Eliikelai-
tos antoi tycitulon korotuspiid-
t<iksen 11.2.1987. Piiiittiksen
antamisen jiilkeen kiivi ilmi, et-
ta yrittaja o[ tydttcimand ha-
kiessaan tydtulon korotusta.
Hiinelle on myonnetty ty6ttd-
myyseliike 1.1.1988 alkaen
7.1.1987 alkaneen tyottomyy-
den johdosta. Eliikelaitos haki
VAKO:lta tydtulon korotus-
piiiitdksen poistamista. VAKO
poisti korotuspiiiitciksen.

Peatoksen poistamis-
menettely
Pdlitciksen poistamisesta eli
purkumenettelystii siiiidetdiin
TEL 2l a $:ssii. Piiiisiiiinncin
mukaan vain VAKO voi pois-
taa eliikelaitoksen lainvoimai-
sen piiiitciksen. Ainoastaan, jos
kysymys on eviityn edun mycin-
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tiimisestii tai mycinnetyn edun
lis[iimisestii, voi eliikelaitoskin
aikaisemman piiiitciksen est6-
miittii kiisitellS asian uudelleen
(itseoikaisu).

Jos tydtulopiiiit6ksen Poista-
misvaltaa tarkastellaan muo-
dollisesti TEL 2l a $:n perus-
teella, on k.o. tilanteessa katsot-
tava, etta elakelaitoksen on
haettava piidt6ksen poistamista
VAKO:lta. Ndin on asia, oli
sitten kysymys alkutyOtuloa
koskevasta piiiittiksestii, tydtu-
lon tarkistuspiiiitciksestii tai
yrittiijiivakuutuksen piiiittiimis-
piiiittikse stii.
Tiillii kannalla on myds VAKO
vakiintuneesti ollut. Piiiitrisval-
lasta ei ole ollutkaan epiisel-
vlyttii.
Viime vuoden keviiiillli kuiten-
kin eriis eliikelaitos katsoi, ettd
piiiitciksen poistuminen kuva-
tuissa tilanteissa voitaisiin hoi-
taa toisellakin tavalla.
Valituksessaan VAKO:lle eliike-
laitos katsoi, etta yrittejevakuu-
tus (YEL ja MYEL) mitatciityy
ennen yrittiijiivakuutuksen voi-
maantuloa alkaneen ty<ikyvyt-
tci,myryseliikkeen woksi. Edelly-
tyksenii kuitenkin on, ettii eliike
on taysitehoinen ja ettd mitatrii-
tymisestii on annettu valituskel-
poinen piiiitds. Tiimii piiiitds voi
olla myris eliikepiiiit<is, jossa on
todettu, ettei eliikkeensaajalla
ole oikeutta eliikkeeseen yrittd-
jetoiminnastaan, koska hiin saa
taysitehoista tydkyvyttomyys-
eleketta (YEL 5 $:n 3 mom. ja
MYEL 6 $:n 3 mom.). Jos
eliikepiiiitdksen antaja on muu
kuin yrittiijiieliikelaitos, esimer-
kiksi julkisen sektorin eliikelai-
tos, tulee yrittiij iielakelaitoksen
antaa vakuutuksen peruuntu-
misesta erillinen oikaisupiiiitcis.
Tdysitehoisen tyokyvyttdmyys-
eliikkeen eliiketapahtuman j iil-
keistd aikaa koskevat yrittiijii-
tydtulopiiiitdkset mitetdityvat,
kun tyrikyvyttcimyyseliikepiiii-
tds tulee lainvoimaiseksi. Yrit-

tdjdvakuutus paattyy (TEL 2
$:n 2 mom., vrt. YEL 5 $:n I
mom. ja MYEL 6 $:n I mom.)
ty6kyvyttcimyyden tai tycittri-
myyden alkamiseen. Eliikepiiii-
tdksessd tulee kuitenkin todeta,
ettii el6ketapahtuman jiilkeistii
aikaa koskevat ptiiitcikset ovat
mitiitciityneet.
Mainituissa tapauksissa yrittii-
jiivakuutukselle ei tarvitse ha-
kea purkua. Purkua olisi haet-
tava vain, jos YEl-vakuutuk-
sen oikaisusta ei ole annettu
valituskelpoista paetosta.

Mycis Eliiketurvakeskus on lau-
sunnoissaan VAKO:lle ollut vii-
me kev6iistii alkaen samaa miel-
te elakelaitoksen kanssa.

Vaihtoehtoisen kannan
perustelut
Tiiysitehoinen tycikyvyttcimyys-
tai tydtt<imyyseltke muusta an-
siotoiminnasta estaa yrittajan
vakuuttamisen. Sinii aikana,
kun yrittiijii on tiillaisella eliik-
keellii, hiinelle ei kartu elaketta
yrittiij etoiminnasta.
Jos yrittiijevakuutus alkaa tyci-
kyvytttimyys-/ ty0ttdmyyselii-
ketapahtuman ja eldkkeen al-
kamisen vlilisend aikana, va-
kuutus voidaan tosin teknisesti
saattaa voimaan, mutta eldket-
tii ei sen perusteella kuitenkaan
kartu. Samoin on silloin, kun
neljiin kuukauden edellytys ei
tdyty sen vuoksi, ette teysitehoi-
nen tytikpryttdmyys-/tYtitt<i-
myyseliike on alkanut ennen
kuin yrittiijiitoiminta on jatku-
nut neljd kuukautta.
Kun tydtuloptidtdksen katso-
taan mitatdityviin, eliikelaitos ei
muodollisesti kiiytii purkuval-
taa, vaan ainoastaan toteaa ta-
pahtuneen. Kun tapahtuneen
ioteaminen olisi kuitenkin to-
dettava valituskelpoisella piiii-
t<iksellii, olisi yritttijiin oikeus-
turva taattu valitusmahdolli-
suuden muodossa. Asiaa puh-

dasoppisesti tarkastellen piiiitOs
olisi valituksen kautta jopa hel-
pommin muutettavissa kuin
purkumenettelyn kautta.
Kun piiiitriksen poistaminen
kuvatuissa tilanteissa ei yleensii
vaadi erityistd harkintaa, olisi
toteava mitiitciitymismenettely
hallinnollisesti joustavampaa
kuin purkumenettely. Ndin var-
sinkin sen vuoksi, ettii purku-
menettely kestiiii kauan. Selos-
tetussa tapauksessa, niinkuin
yleisemminkin, yli yhden vuo-
den.

VAKO:n kanta
VAKO on ainakin kaksi kertaa
hyliinnyt eliikelaitoksen teke-
miin valituksen eliikelautakun-
nan pddtdksestii,jossa oli todet-
tu, ettei eliikelaitos voi purkua
hakematta "poistaa" tydtulo-
piiiitdstii k.o. tapauksissa. VA-
KO:n mielestii ty6tulopiiiittik-
set on purettava selvyyden
vuoksi. Taustalla lienee mm.
huoli siitii, ettii ihmisten luotta-
mus tydtulopiititcisten sitovuu-
teen ja laillisuuteen saattaisi
jiirkkye fiikaa, jos sama piiiittii-
jii yhtenii piiivtinii vahvistaa
tycitulon ja toisena katsoo sen
mitiitciityneeksi.

Tulevaisuus
Kun itseoikaisusddnndsten ke-
hittamiste jatkossa tullaan poh-
timaan hallintomenettelylain
pohjalta tai muutoin, tulisi
mycis nyt kuvatut tilanteet ottaa
huomioon. Esimerkiksi hallin-
tomenettelylain mukaan voi vi-
ranomainen purkuperusteilla
kiisitellii asian uudelleen ja pois-
taa pS6tdksensaajan suostu-
muksella aikaisemman piiiittik-
sensd myds piidtdksensaajan
vahingoksi.



uAt(o ruMost
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RISUSAUOTOISTA

VAKO:n ptiiitds n:o 063731871
538
Postitettu 23.3.1989.

Olen Tytieliikkeessii 5/87
selostanut ellkelautakun-
nan tlysistuntoratkaisuaja Ellketurvakeskuksen
kantaa n.s. risusavotta-asi-
assa. SiinI elHkelautakun-
ta oli sitil mieltii, ettl Hel-
singin kaupungin sosiaali-
viraston jiirjestiimiiii suo-
jatytitil, n.s. risusavotta-ja rakennustytitil tekevilt
tytintekijiit olivat tytisuh-
teessa kaupunkiin ja hei-
hin oli sovellettava LEL:a,
mikiili he tytiskentelivilt
LEl-alalla.

VAKO:n ratkaisu
Eldkelautakunnan paetdsta
muutetaan ja asiassa suoritettu
maksuunpano kumotaan. LEL
Tydeliikekassa meiiiriitiiiin pa-
lauttamaan Helsingin kaupun-
gille tiimiin suorittamat LEL:n
mukaiset vakuutusmaksut ja
viivlistyskorot. Asia palaute-
taan eliikelaitokselle tiistii piiii-
tdksestri aiheutuvia toimenpi-
teitA varten. Helsingin kaupun-
gin vaatimus palautettavalle
summalle maksettavasta koros-
ta hyletaan lakiin perustumat-
tomana.

Perusteet
Asiassa esitetyn selvityksen pe-
rusteella puheena olevan huol-
tosuhteisen suojatydn tarkoi-
tuksena on ollut ty<iraj oitteisten
henkilciiden kuntoutus ja yh-
teiskuntaan sopeuttaminen ja
suojatydssd tehtiiviiii tycitii on
pidettiivii keinona tiimiin ta-
voitteen saavuttamiseksi. VA-
KO katsoo, ettii edellii mainitut
henkildt eiviit siten ole olleet
tycisuhteessa suoj atycitii j iirjes-

tdneeseen Helsingin kaupun-
kiin. Trimiin vuoksi asiassa suo-
ritettua LEL:n mukaisten va-
kuutusmaksujen maksuunpa-
noa on pidettiivii virheellisenri
ja lainvastaisena.

Muuta
VAKO:n ottama kanta oli ou-
nasteltavissa. Niiin sen vuoksi,
ettii korkein hallinto-oikeus oli
24.3. 1988 antamassaan piiiitdk-
sessd todennut Finlex-rekiste-
rin mukaan seuraavaa. Ennak-
koperintiilain 4 $:ssii tarkoitet-
tua palkkaa eiviit olleet etuudet,
joita kaupunki maksoi sosiaali-
sesti tydrajoitteisille henkilciille
huoltosuhteisessa suojaty6ssd.
KHO kumosi liidninoikeudenja liiiininveroviraston piiiit<ik-
set, joissa suojatycin katsottiin
tehdyn vastikkeellisesti kau-
pungin lukuun.
VAKO:n paatdste ei kannata
ryhtyii sen kummemmin kom-
mentoimaan. Loppuun voisi si-
teerata vaikka Helsingin Sano-
mien mielipidesivulla KHO:n
piiiitdksen jiilkeen 1.4. 1988 jul-
kaistua nimimerkki'Juristin"
kirjoitusta.
"Ratkaisulla on yli verotusky-
symyksen muukin seuraus, joka
ei ole tiissii yhteydessii tullut
ilmi. Kun ei ole tycisuhdetta, ei
ole mydskiiiin siihen liittyvia
lakisiiiiteisi?i tyrintekijiin turval-
lisu us miiiiriiyksiii.
Nythiin terapian varjolla on
mm. mielisairaaloiden pitkiiai-
kaispotilaita kiiytetty teollisuu-
den hyviiksi eriiiinlaisena orja-
tycivoimana, joka saa palkan
asemasta "ahkeruusrahaa".
Heillii ei ole juuri oikeuksia eikii
heite tarvitse esimerkiksi va-
kuuttaa tydtapaturman varal-
ta."..,
"Siis. Meill?i on joukko tydtAte-
keviei kansalaisia. joita tydnte-
kijdiden suojaksi siiiidetyt lait
eiviit koske lainkaan."

PENT'II
KOIVISTOINEN, rr

Elriketurvakeskuksen
lakiosaston
piitillikkr)
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UIJTTA TYOELAKE-
LAINSAAOAXTOA

l.Alinrnoxrus
MUUTOKSE]I.
HAKUASTEEKSI

LAKI kunnallisten viranhalti-
jain ja ty<intekijiiin eliikelain
8 $:n muuttamisesta (2501
10.3.1989); LAKI verojen ja
maksujen perimisestii ulosotto-
toimin annetun lain 8 $:n muut-
tamisesta (265l 10.3. 1989).

KVTEL:a muutettiin siten, ettii
kunnallisen eldkelaitoksen pd6-
tcikseen muissa kuin eliikettii
koskevissa asioissa haetaan
muutosta liiiininoikeudelta. Pe-
rustevalituksen valitusviran-
omaiseksi tuli mycis liiiininoi-
keus. jollei muuta viranomaista
ole siiiidetty. Muutokset liitty-
vdt samaan aikaan vahvistet-
tuun liidninoikeuslain muutok-
seen, j olla liiiininoikeudesta teh-
tiin yleinen alueellinen hallinto-
tuomioistuin (242 I 89).

Lait tulevat voimaan 1.11.1989.

A-sarja

Ensisijaisuusaika
muutettaessa
osatyOkyv)'ttcimyys-
eliike tiiydeksi

Valtiokonttorin varhaiseliike-
Iautakunta

Suomenja Luxemburgin
viilinen sosiaaliturva-
sopimus

C-sarja

Ulkomailla asuvia
etuudensaajia koskevat
erityismenettelyt

Muut
Valuuttakurssit
Ulkomaan valuutassa
maksetut palkat

urKoMAltTA.
T.ULEVAII ELAKKEEil
vAHEilT.AMlilEl{
VEL:SSA

IJIJSIA YLEISKIRJEITA

Valtion eliikelain l0$:n 5 mo-
mentin nojalla on annettu val-
tiovarainniinistericin PAAfOS
ulkomailta tulevan eliikettii vas-
taavan etuuden viihentiimisestii
ja kertasuorituksena maksetta-
van ylimdiiriiisen eliikkeen suu-
ruuden meerittamistd koskevis-
ta laskentaperusteista (2341
7.3. 1989). Paatdsta sovelletaan
1.3.l989lukien.

OUTI LEHMUS, orr
Eliiketurvakeskuksen

lakiosaston
lakimies

A 8/89

A e/89

A l0/89

22.3.1989

4.4.1989

l l .4. 1989

3.3.1989
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ElIketurvakeskuksen
lausunto toimeentulo-
tukitytiryhmfin
muistiosta

Sosiaali- ja terveysministericin
28.4.1987 asettaman tyriryh-
man tehtevena o[ selvittiie toi-
meentulotuen kehittdmistarvet-
ta osana perustoimeentulojiir-
jestelmiiii sekii toimeentulotuen
mycintlimis- ja maksamisme-
nettelyn kehittemiste. Tydryh-
md on toimeksiannostaan huo-
limatta kesitellyt erittein laajas-
ti ensisijaisen viihimmdisturvan
kehittemista. Tyiiryhmii on itse
asettanut ehdotustensa ldht6-
kohdaksi viihimmtiisturvan
korottamisen sen tasoiseksi, et-
tii toimeentulotuen tarve jdisi
poikkeukselliseksi. Tiihiin pe-
rustuen tyciryhmii ehdottaa
tycittdmyysturvan peruspiiivd-
rahan, sairausvakuutuksen vii-
himmiiispiiivdrahan, vanhem-
painrahan ja opintotuen korot-
tamista nettotasoltaan lasken-
nallista toimeentulotukea kor-
keammaksi. Viihimmdistasona
tyciryhmii pitiiii yksiniiisen hen-
kil6n tiiyttii kansanel6kettii, mi-
ka merkitsisi veronalaisena
etuutena niiden korottamista
2430 markkaan kuukaudessa.
Eri etuuksien tarkistukset tulisi
tydryhmiin mielestZi tehdii sa-
moin perustein eli nykyisellii
TEL-indeksillii.
Tydryhmii ei ole lainkaan pe-
rustellut liiht<ikohdakseen valit-
semaansa vdhimmiiisturva-
etuuksien yleistii korottamista
tiiyden kansaneldkkeen tasolle.
Eliiketurvakeskuksen mielestii
yhtenriinen viihimmiiistaso on
kaavamainen ratkaisu, joka ei
Iainkaan ota huomioon ihmis-
ten erilaisia tarpeita erilaisissa
eliimiintilanteissa. Erityisesti
tyciryhmiin kiisitys siita, ette
my6s puolisoiden tai yhdessii
asuvien etuuksien tulisi olla sa-
mat kuin yksiniiisellii. on vir-
heellinen. Sosiaalipoliittisesti
voidaan perustella vain sellaista
viihimmdistoimeentulon tason
maerittelyA, j ossa kulutustarve
otetaan huomioon.
Nykyisten taloudellisten mah-
dollisuuksien puitteissa ei ole
mahdollista toteuttaa yksiniii-
sen kansaneliikkeen suuruista
tasaetuutta. Ehdotettujen taso-
korotusten bruttokustannukset
kohoavat suurimmillaan yli 1,2
miljardiin markkaan ja netto-
kustannukset noin 0,9 miljar-

diin markkaan. Ilman viihim-
mdiseliiketason yhteniiistiimis-
tiikin ehdotusten kustannukset
nousevat suuremmaksi kuin
koko toimeentulotuen nykyiset
menot. Niilssii kustannuksissa
ei ole vielii otettu huomioon
siirtymistii TEL-indeksisidon-
naisuuteen. Tavoitteeksi asetet-
tu viihimmiilsturvan tason yhte-
ndistiiminen nostaisi kaikkiaan
viihimmiiisturvan kustannuksia
usealla miljardilla markalla -
kuitenkaan tydryhmiiei ole mil-
liiiin tavoin arvioinut mittavien
kustannuslisiiysten rahoitus-
mahdollisuuksia.
Eldketurvakeskus katsoo, ettri
tyoryhman tasokorotusehdo-
tukset ovat perustelemattomia
ja johtavat vrihimmiiisturvaan
kaytettavisse olevien varojen
tarkoitustaan vastaamatto-
maan ja tehottomaan kaytt6iin.
Etuuksien tarkistusmenettely-
jen yhteniiistdmiseen ei ole so-
siaalipoliittisia perusteita. Ele-
keturvakeskuksen niikemyksen
mukaan sosiaalipoliittisesti te-
hokkain j a tarkoituksenmukai-
sin toimeentuloturvan kehitta-
mislinja perustuu tytittttmyys-
turyan, sairausvakuutuksen ja
muiden syyperusteisten ensisi-
jaisten turvajlirjestelmien kehit-
tiimiseen niiden omia tavoittei-
ta silmiilliipitiien. Tiill<iin nykyi-
senkaltainen, riittiiviin kattava,
tuen tarvitsijan omasta eliimdn-
tilanteesta liihtevii toimeentulo-
tukijiirjestelmii tiiydentiiii oi-
keudenmukaisella tavalla niiin
muodostuvaa toimeentulotur-
van kokonaisuutta.

Tydryhmiin toimeentulotukea
koskevat ehdotukset tiihtiiiiviit
siihen, ette tuen my6ntdmisme-
nettely olisi mahdollisimman
kaavamainen ja selkeii. Tydryh-
miin mielestii olisi myds selvitet-
tiivd toimeentulotuen hoitami-
sen siirtemistti Kansaneltikelai-
tokselle ja se ehdottaa toimeen-
pantavaksi kokeilun, jossa tuen
mytintiiisi ja maksaisi Kansan-
eliikelaitos.
Eliiketurvakeskus katsoo, ettii
toimeentulotukimenettelyn ke-
hitteminen asiakkaiden tarpei-
den pohjalta ei edellytii organi-
satorisia muutoksia. Erityisen
tiirkeiiii on turvata nykyisenlai-
nen mahdollisuus rahallisen tu-
en lisiiksi arvioida velitt0mesti
asiakkaan muun tuen tarve.
Trillaiseen on mahdollisuus ai-
noastaan sosiaalihallinnon teh-
tliviitn koulutetulla henkilti-
kunnalla. Toimeentulotuen ha-

kemismenettelye voitaisiin Ele-
keturvakeskuksen mielestzi kui-
tenkin joustavoittaa siten, ettri
Kansaneliikelaitoksen paikallis-
toimisto avustaisi ensisijaisen
tuen hakijaa tai saajaa toimeen-
tulotukihakemuksen Uyttami-
sessii sekii tulo- ja muiden tieto-
jen hankkimisessa. Tuki mydn-
nettiiisiin nykyiseen tapaan.
Esimerkkinii hyvin toimivasta
eri j iirjestelmien viilisestii yhteis-
tycistii voidaan pitiiii Kansan-
eliikelaitoksen j a tytielakej arj es-
telmiin viilistii yhteistoimintaa.

Bo Lundqvist

ETK PALVELEE
MYOS
MESSI.IILLA

Eldketurvakeskus on aikamoi-
nen asiakaspalvelija. Talosta
l?ihtee vuosittain puolisen mil-
joonaa tydelakerekisteriotetta;
nelisenkymmentii tuhatta ih-
mistd kyselee neuvoja puheli-
mitse; kirjeitse saa vastauksen
puolestaan noin 15000 tiedon-
Janolsta.
ETK:lla on mycis yksi pysyvii
asiakaspalvelupiste, j oka sijait-
see toimitalon alakerrassa Hel-
singin Itii-Pasilassa. Siele pii-
pahtaa noin nelja tuhatta ihmis-
tii joka vuosi.
Kasvoista kasvoihin tapahtu-
van palvelun osuus ETK:n ko-
ko toiminnasta on siis verrat-
tain viihiiinen.
Pienen lisln tiihiin henkil<ikoh-
taiseen asiakaspalveluun tuovat
ne muutamat messutapahtu-
mat, joihin ETK osallistuu pe-
rinteisesti kesiiisin.

Tdnri vuonna messuilun paino-
pistette on siirretty varovasti
yleismessuista erikoismessui-
hin. Niissiihiin kiiy eniten juuri
tydikiiisiii ihmisii, j oiden pitaisi
muistaa tarkistaa tycieliiketur-
vansa muutaman vuoden vd-
lein.

Eliiketurvakeskuksen messu-
osastolta saa tycieliikerekisteri-
otteen lisiiksi my<is henkildkoh-
talsta neuvontaa.

ETK avaa messukesdnsii Lah-
dessa 28.7.-6.8. I 989. Kuuluisan
talviurheilukaupungin yleis-
messuille odotetaan yli 120000
vierasta.

Merihenkisessii Vaasassa ETK: n
osasto avaa ovensa syyskuun 7.
piiiviinii. Kyseessii ovat Huo-
lenpito 1989 -nimiset erikois-
messut. Tapahtumassa esitel-
lSiin lasten, vammaisten ja van-
husten huolenpitoon liittyvia
tuotteita.
ETK:n messukausi piiiittyy
Helsingin Katajanokalla jarjes-
tettiiviin Finanssi 89 -messui-
hin. Eliiketurvakeskuksen esit-
telijiit ovat valmistautuneet vas-
taamaan erityisesti yrittiijiieliik-
keit6 koskeviin kysymyksiin.

ETK on lisiiksi mukana SDP:n
90-vuotistapahtuman naytte-
lyssd Turussa 26.8. 1989.

Perinteiseen tapaan Eliiketur-
vakeskus palvelee mycis Van-
husten viikolla 30.9.-8. 10. 1989
Helsingissii. Viikko j iirjestetiiiin
nyt jo 20:nnen kerran. Juhlan
kunniaksi tilaisuuteen saapuu
ryhmii japanilaisia vanhuksia,jotka antavat tapahtumaan
omaa viiriiiiin eksoottisilla oh-
jelmanumeroillaan.
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SOSIAALITURVAN
TIEDOTUSPALKINTO
SELKOKIELEN
EDISTAJILLE

Sosiaaliturvan tiedotuspalkinto
on teind vuonna mycinnetty
Hannu Virtaselle, Pertti Raja-
lalle ja Sosiaali- ja terveysjiirjes-
tcijen selkotyriryhmdlle selko-
kielen edistdmiseksi tehdystii
uraauurtavasta tyOste.

Selkokielen leviamiste, koulu-
tusta ja tutkimusta varten pe-
rustettu selkotyriryhmd on toi-
minut aloitteentekijiinii liihes
kaikissa selkokieleen liittyvissii
hankkeissa. Tydryhmiin kautta
on myds organisoitu selkokie-
leen liittyvaa koulutusta ja
muuta yhteistyritii.
Selkokielen ja selkotyciryhman
primus motoreina Suomessa
ovat ensisijaisesti olleet
fil.kand., tiedotussihteeri Han-
nu Virtanen ja kasv.kand., eri-
tyisopettaja. Satakunnan eri-
tyishuoltopiirin johtaja Pertti
Rajala.
Molemmat ovat toimineet
useissa selkokieleen liittyvissii
tyriryhmissii ja tutkimusprojek-
teissa, toimittaneet selkoesittei-

I,AHIPAI,VELUT JA
SOSIAALISET OIKEUDET
YLEISTEN SOSIAALI-
TURVAN PAIVIEN
TEEMOINA

Sosiaaliturvan tiedotuspalkinnon saivat tiinii vuonna selkokielen Yleisten sosiaaliturvan piiivien tapahtumapaikkana on tiinii vuonna
edisttijiit tiedotussihteeri Hannu Virtanen (vasemmalla) ja Satakun- Kuopion musiikkikeskus.
nan erityishuoltopiirin kuntainliiton johtaja Pertti Rajala.

tii, toimineet kouluttajina j a jul-
kaisseet artikkeleita. Hannu
Virtanen on toiminut tutkijana
j a selkoradiokokeilun vetiijiinii
ja Pertti Rajala on kirjoittanut
useita selkokielisiti kirjoja ja
osallistunut selkokielisten oppi-
materiaalien toimittamiseen.

Sosiaaliset oikeudet ja liihipal-
velut ovat teemoina Kuopiossa
9-l 1.8. pidettaville Yleisillii so-
siaaliturvan piiivillii. Piiiviit jiir-
jestiiii Sosiaaliturvan Keskus-
liitto Kuopion kaupungin kans-
sa. Tapahtumaan odotetaan liki
tuhatta osanottajaa.

Suomalaisen kulttuurin mur-
roksesta luennoi professori
Matti Sarmela. Rakennemuu-
toksen sosiaalipoliittiset vaihto-
ehdot ovat aiheena professori
Ky<isti Urposella. Lisiiksi p[i-
villii pohditaan mm. sosiaali-
palveluja ja palvelukulttuuria,
sosiaalisia oikeuksia ja yhden-
tyviin Euroopan sosiaaliturvaa.

Sosiaaliturvan
non mydntiiii
Keskusliitto.

tiedotuspalkin-
Sosiaaliturvan
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Suomessa tytiellkkeen pe-
rusteena oleva tulo laske-
taan kunkin tytisuhteen
viimeisten vuosien tulois-
ta. Muissa teollisuusmais-
sa elilkepalkka miiiiriitiiiin
tavallisimmin viimeisil
tytivuosia pitemmln ajan-
jakson tuloista tai jopa ko-
ko tytiuran tuloista.
Thulukkoon 1. on koottu
tiedot ellkkeen perusteena
olevan tulon laskemiskau-
sista 20 esimerkkimaasta
Pohjoismaista, LInsi-Eu-
roopasta, Itil-Euroopastaja kolmesta maasta Eu-
roopan ulkopuolelta. Thr-
kastelussa ovat mukana
sellaiset ansioelf,kejiirjes-
telmlt, jotka ulottavat pii-
riinsii yksityisen sektorin
palkansaajat ja itsenHiset
yrittiijiit tai ainakin piiii-
osan edellisistfl.

Keskitulo
eldkepalkkana
AnsioeliikejiirjestelmissI eliik-
keen perusteena olevana tulona
kiiytetiiiin ke skimiiiiriiis t ri t ulo o
miiiiriityltii ajalta. Useimmissa
ansioeliikejiirjestelmissii on
eldkkeen perusteena olevalle tu-
lolle asetettu yliiraja, jonka ylir
tiiviiS tuloa ei oteta huomioon
keskimiiiiriiistd tuloa lasketta-
essa. Tutkituista maista ilman
ylarajaa ovat ainoastaan Belgia
(ty<intekijriiden osalta), Italia
(vuodesta 1988 liihtien), Japani
ja Suomi.
Eleikeperusteiden laskemiskau-
det on taulukossa l. jaettu kol-

EIAKKEE]I PERUSTEEilA OTEUA TULO
ERAIDEI{ TEOTTISUUSMAIDEiI

ll ta II

ELAKEJARIESTETMISSA

Maa Keskitulo alle
6 vuodelta

Keskitulo yli
5 vuodelta

Keskitulo koko
tytiuralta

Pohjoismaat
Norja 20 parasta

Ruotsi l5 parasta

Suomi 2 keskimmiistii
4 viimeisestii

Llnsi-Eurooppa
Belgia x
Espanja 8 viimeistii
Iso-Britannis 20 parasta x 6.4.88-

Italia 5 viimeistii
Itiivalto l0 viimeistii

tai 45 v jiilkeen

Kreikka 2 viimeistii
Luxemburg
Portugali 5 parasta 10

viimeisestd

Ranska l0 viimeistd

Saksan lts

Sveitsi

Itd-Eurooppa
Jugoslovia l0 viimeistli

tai periikk.
Neuvostoliitto viimeinen tai

5 parasta 10
viimeisestii

Saksan dem.tsv 20 viimeistii

Muita
Japani

Kanada

x

x
x

x

x

xYhdysvallat
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meen luokkaan. Ensimmiiisessd
ovat jiirjestelmiit, joissa keskitu-
lo mdiiriitiidn viidelta vuodelta
tai site lyhyemmiiltii ajalta. Toi-
sessa ovat jiirjestelmiit. joissa
keskitulo miiiirltdiin yli viiden
vuoden tuloista, ja kolmannes-
sa ne, joissa eldkkeen perustee-
na oleva tulo lasketaan koko
tyOuran tuloista.
Tutkituista 20 maasta alle kuu-
den vuoden laskemiskautta
kiiyttiiii vain viisi maata. Yli
viittA vuotta kaytteA seitsemdn
maata. Koko tyburan tulot ovat
laskemisen perusteena kahdek-
sassa maassa.

Suomessa
lahinna loppupalkka
Tutkituista pohj oismaisista el5-
kej iirjestelmistii kliytetiiiin Suo-
me n ty oeldkej iirj estelmiissii lii-
hinnii loppupalkkaa eliikepal-
kan mddriiiimisessii. Jokaisen
tyosuhteen nelj iistii viimeisestii
vuodesta valitaan eldkkeen pe-
rusteena olevaksi tuloksi kaksi
tuloiltaan keskimmiiisintii
vuotta. Muista Pohjoismaista
kiiytetiiiin Norjassa ja Ruotsis-
sa sitd vastoin pitempiii laske-
miskausia. Norjon yleinen lisii-
eliike perustuu 15 parhaan ja
Ruotsin yleinen lisiieliike 20
parhaan tydvuoden tuloihin.
Jos tydvuosia on Norjassa vii-
hemmiin kuin 15 ja Ruotsissa
vdhemmiin kuin 20, lasketaan
eliikepalkka kaikilta vuosilta.
Molemmissa maissa edellyte-
tiiiin kuitenkin, ettd vanhuus-
eldkkeen kyseessii ollen ty6ruo-
sia on vdhintiiiin kolme.

Ison-Britannian
elakepalkkaan muutos
Liinsi-Euroopan maista Krei-
kassa eliikepalkka lasketaan
kahden viimeisen tycivuoden
keskiansioista. Italiassa kdyte-
taan viitta viimeist[ tycivuotta
ennen eliikkeelle siirtymistii.
Po r tugalis sa kiiytetiiiin samoin
viittd vuotta, mutta siten, etta
l0 viimeisestii vuodesta valitaan
viisi ansioltaan parasta vuotta.
Espanjassa eliikepalkka laske-
taan kahdeksalta viimeiseltii
vuodelta. Itiivallassa ja Rans-
kassc eldkepalkka lasketaan vii-
meisten l0 vuoden keskiansio-
na. Itiivallassa voidaan ktiyttiiii
my6s l0 periikkiiistii vuotta 45.

ikiivuoden t6)'ttemiseste, j os tu-
los sillii tavalla on vakuutetulle
edullisempi.
Espanjassa ja Kreikassa vakuu-
tetut jaetaan tuloluokkiin, joi
den mukaan ellikepalkka miiii-
riiytyy. Espanjassa kiiytetiiiin
kahdeksaa, liihinnii ammattiin
perustuvaa luokkaa. Kiiytiin-
ndssd vakuutetun todellinen tu-
lo voi olla aivan muuta. Krei-
kassa tuloluokkia on 22 ja ne
miiiiriiytyviit todellisten tulojen
mukaan.
Koko tyciuran keskituloa kiiyte-
tiiiin eliikkeen perusteena ole-
van tulon laskemisessa viidessd
Liinsi-Euroopan maassa. Nuo
maat ovat Belgia, Iso-Britan-
nia, Luxemburg, Sakson liitto-
tasavalta ja Sveitsi.

Isossa-Britannlcssa koko ty6-
uran keskituloon perustuva elii-
kepalkka otettiin kiiytt<idn vii-
me vuonna. Aikaisemmin kiiy-
tettiin 20 parhaan ansiovuoden
keskituloa. Koko tyciuran kes-
kitulo koskee niitd ansiotuloja,
joita vakuutetut saavat huhti-
kuun 1988 jiilkeen. Eltikepalk-
kaan tehty muutos sisdltyy vuo-
den 1986 eliikelakiin, jolla lson-
Britannian hallitus pyrkii pit-
kiillii tiihtiiimellii valtion eliike-
menojen alentamiseen siirta-
mtillii vastuuta eldketurvan
tuottamisessa ty6nantajille ja
vakuutetuille itselleen. Koko
tyciuraan perustuvien keski-
miiiiriiisten tulojen kiiyttiimi-
nen alentaa elliketasoa, kun sa-
manaikaisesti my<is eliikkeen
vuosittainen karttumisprosentti
laskettiin 1,25 prosentista yh-
teen prosenttiin. Maksimieliike
alenee tulevaisuudessa 25 pro-
sentista 20 prosenttiin.

Neuvostoliitossa
loppupalkka
eldkepalkkana
Itii-Euroopan sosialistisista
maista ttihdn tarkasteluun otet-
tiin kolme maata; Jugoslavia,
Neuvostoliitto ja Saksan de-
mokraattinen tasavalta. Jugo-
slaviossa eldkkeen perusteena
oleva tulo lasketaan keskitulo-
na l0 viimeiseltii vuodelta en-
nen elSkkeelle siirtymistii tai,
jos lopputulos on vakuutetun
kannalta edullisempi, keskitu-
lona miltii tahansa l0 periikkiii-
seltii vuodelta vakuutetun koko
tyduran ajalta. Neuvostoliitos-

sa eliike lasketaan viimeisen
tydvuoden tulosta tai viiden
parhaan vuoden keskitulosta
viimeisten l0 vuoden ajalta.
Saksan demokraaltinen toso-
valta kayttaii naista maista pi-
sinta elekepalkan laskemisai-
kaa. Eliike perustuu 20 viimei-
sen tydvuoden keskimiiiiriiiseen
tuloon.

Heikot vuodet
pois keskitulosta
Muista tutkituista teollisuus-
maista Japanissa, Kanadassa ja
Yhdysvolloissa eldkkeet laske-
taan vakuutetun koko tyduran
keskimiiiiriiisen tulon perusteel-
la.

Eliikejiirjestelmissd, joissa elii-
keperusteena kiiytetiiiin koko
tyduran keskituloa, ei kiiytiin-
ncissii kuitenkaan oteta huomi-
oon kaikkia tycivuosia, vaan
ulkopuolelle jetetean ne vuo-
det, jolloin tulot ovat jostain
poikkeuksellisesta syystd olleet
alhaiset. Esimerkiksi Ktnadan
Iisiieliikejiirjestelmiissd laskel-
masta poistetaan vuodet, jol-
loin vakuutettu on ollut poissa
ansiotycistii hoitamassa kotona
omaa lastaan.

Elekeperusteen
tarkistaminen
indeksillii
Eliikkeen perusteena olevien ai-
kaisempien vuosien tulojen lar-
kist aminen eliikkeelle siirtymis-
ajankohdan tasoon on erityisen
ffirkeee eliikejiirjestelmissii,
joissa eliike lasketaan muusta
kuin loppupalkasta.
Tarkistukset tehdiiiin jonkin
hintoja, palkkoja tai muuta ta-
loudellista kehitystii mittaavan
indeksin perusteella. Taulukos-
sa 2. on tiedot tutkittujen mai-
den eliikepalkkojen indeksitar-
kistuksista.
Ainoastaan kahdessa tutkituis-
ta ldntisistd markkinatalous-
maista ei eldkkeen Perusteena
olevaa tuloa tarkisteta milliiiin
perusteella. Niimd maat ovat
Kreikka ja Portugoli. Kreikassa
ei tarkistukseen kuitenkaan ole
suurta tarvetta, koska eldke Pe-
rustuu kahden viimeisen tY6-
vuoden keskituloon.

Eltikkeen perusteena oleva tulo
tarkistetaan hintaindeksillii nel-
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Maa Hinta-
indeksi

Palkka-
indeksi

Muu Ei
tarkistusta

Pohjoismaat
Norja x x
Ruotsi x
Suomi x x
Llnsi-Euroopasta
Belgia x Yleinen talouskasvu
Esponja x
Iso-Britannia Keskipalkka
Italia x
Itiivaha Keskipalkka
Kreikka
Luxemburg x
Portugali

Saksan lts Keskipalkka

x

x
Ranska x

Sveirsi Keskipalkka
Itfi-Euroopasta
Jugoslavia Viim.vuoden palkka
Neuvostoliitto x

Saksan dts x

Muita
Japani x
Kanada Keskipalkka
Yhdysvallat x

jdssii maassa. Ne ovat Ruotsi,
Espanja, Itolia ja Luxemburg.
Norjassa ja Suomessa kiiyte-
t56n tarkistuksessa sekd hinto-jen etta pakkojen kehitystii
osoittavia indeksejli. Kiiytiin-
ndssii mycis Belgiassa elid,ke-
palkka tarkistetaan hintojen ja
palkkojen mukaan, koska tar-
kistukset perustuvat hintojen ja
yleisen talouskasvun kehityk-
seen. Palkat ovat mukana lop-
putulokseen vaikuttavana osa-
tekijiinii.
Pelkiistiiiin palkkaindeksia kay-
tetiiiin kolmessa maassa
Rans kassa, Jap oniss a ja Yhdy s-
valloissa. Palkkojen kehityk-
seen sitomisesta on kuitenkin
kyse mycis viidessii muussa
maassa Isossa- Britanniassa,
Ittivallassa, Saksqn liittotasa-

vallassa, Sveirsissa ja Kanadas-
sa. Niissd elSkepalkan tarkistus
tehdiiiin maan keskipalkan
muutoksen perusteella. Kaytet-
tiivii keskipalkka voi kuitenkin
olla erilainen eri maissa. Esi-
merkiksi Saksan liittotasaval-
lassa kdytetiiiin eliikejiirjestel-
miidn kuuluvien kaikkien va-
kuutettujen keskipalkkaa, kun
taas esimerkiksi Isossa-Britan-
niassa tarkistus perustuu teolli-
suuden miespuolisten tydnteki-jtiiden keskipalkan kehityk-
seen.

Tutkituista It?i-Euroopan mais-
ta Jugoslaviassa vakuutetun ai-
kaisemmat ansiot tarkistetaan
hrinen viimeisen tycivuotensa
ansioiden suhteen. Nliin eliike
kdytiinndssd perustuu loppu-
palkkaan. Neuvostoliitossa ja

Saksan demokraattisesso tosa-
vqllassa ei eliikepalkkaa tarkis-
teta.

Valtaosa eliikejiirjestelmistii
kiiyttiii eliikkeen perusteena
olevassa tulossa yliirajaa, kuten
edellii todettiin. Yliiraja tarkis-
tetaan tavallisimmin samalla
perusteella kuin eliikepalkka-
kin. Luxemburg ot kuitenkin
poikkeus, koska siellii eliikkeen
perusteena olevat tulot tarkiste-
taan hintaindeksin mukaan,
mutta eldkkeen perusteena ole-
van tulon yl?iraja palkkaindek-
sin mukaan.

]OUKO
]ANHUNEN, FM
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
erityistutkija
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ELAKKEISTA ULKOMAILLA

RUOTSI

Tutkimus ellkkeiden
ja palkkojen suhteesta
tulevaisuudessa

Lundin yliopistossa on tehty
tutkimus eliikkeiden ja palkko-
jen suhteen kehityksestd tule-
vaisuudessa. Tuloksia seloste-
taan Frin Riksdag & Departe-
ment -lehden numerossa 3/
1989.

Tutkimuksessa kesiteltiin kan-
saneliikettd ja yleistii lisiieliiket-
tii. Ulkopuolelle jiitettiin tyti-
markkinasopimuksiin perustu-
vat lisdel6kkeet.

Tutkimuksessa todetaan, etta
eliikkeet ovat inflaatiolta suo-
jattuja. Lisiieliike perustuu va-
kuutetun 15 parhaan ty<ivuo-
den ansioihin. Muun muassa
niiillii tekij<iillii eliikkeensaajille
taataan edeltii kiisin miiiiriitty
tulotaso siihen katsomatta, mi-
ten hyvin tai huonosti Ruotsin
taloudella menee.

Tutkijan tekemat laskuesimer-
kit osoittavat eliikej iirjestelmien
riippuvuuden tuottavuudesta j a
tyrinteosta. Korkea talouskasvu
tuo eliikej iirjestelmille huomat-
tavasti enemmdn tuloja kuin
alhainen tai olematon kasvu.
Esimerkiksi kahden prosentin
keskimiiiiriiisellii vuosikasvulla
tarvitsisi yleistii lisiieliikemak-
sua nostaa vuoteen 2035 men-
nessd nykyiseste 10,6 prosentis-
ta 18,2 prosenttiin palkkasum-
masta, kun taas yhden prosen-
tin kasvulla vakuutusmaksu pi-
tdisi nostaa 30 prosenttiin.

Alentunut eliikkeellesiirtymis-
ikii, lyhentynyt ty<iaika ja eliik-
keensaajien miiiiriin kasvu suh-
teessa tydssii oleviin tulee vai-
kuttamaan huomattavasti el6-
kejiirjestelmiin ja koko talous-
eliimiiiin. Jo nyt on tapahtunut
kulutusmahdollisuuksien siirty-
mistd tyrissii olevilta eldkkeen-

saaiille. Vuosina 1970-84 eliike-
menot kasvoivat 166 prosent-
tia, mutta bruttokansantuote
kohosi vain 29 prosenttia, ja
yksityinen kulutus l7 prosent-
tia. Vuonna 1970 keskimiiiiriii-
nen eldke oli 29 prosenttia kes-
kipalkasta. Vuonna 1984 osuus
oli 63 prosenttia.

Kun lisiiksi otetaan huomioon,
ettii eliikkeensaajien verot ovat
alhaisemmat, heillii on vdhem-
mdn huollettavia ja he kaytte-
vdt suuremman osuuden julki-
sesta kulutuksesta (esimerkiksi
sairaanhoitopalveluista) kuin
tydssd olevat, on tutkimuksen
mukaan havaittavissa, ettii 65
vuotta talttaneilld on enemmdn
kulutusmahdollisuuksia kuin
heitii nuoremmilla. Kciyhyys ta-
voittaa eniiii hyvin harvoin 65
vuotta taytteneita. Tulevaisuu-
dessa eliikkeensaajien asema
entisestiiiin paranee.

Alla olevassa kuvassa ovat las-
kelmat vanhuuseldkkeiden suh-
teesta 20-64-vuotiaiden palk-
koihin henkilciii kohti 0,1 ja 2
prosentin kasvuvaihtoehdoilla
vuosina I 990-2025.

ATAIIK(lMAAT

Tydssii olevat henkilcit joutuvat MieSleSkille
erityisesti alhaisen kasvun valli- r..r !r
tessa luovuttamaan kohtuutto- elaKeOlKeUS
man suuren osan tuloistaan
eliikkeensaaj ille luvattujen eliik- Alankomaiden kansaneldkej dr-
keiden kustantamiseen. Tutki- jestelmiissii on ryhdytty maksa-
jan mukaan on olemassa vaara, maan leskeneliikettii miehille.
ettii tulevat sukupolvet eiviit Miehet saivat leskeneltikeoi-
eniiii kiltisti maksa vakuutus- keuden Alankomaiden hallin-
maksuja siinli uskossa, etta itse to-oikeuden piiiitettyii muuta-
saisivat mycihemmin yhtii pal- ma viikko sitten, etti perhe-
jon eliikettii. Kun ensimmiiiset eliikett?i on maksettava tasa-
yleiseen lisiieliikkeeseen oikeu- arvoisesti nais- ja miesleskille.
tetut sukupolvet saavat eliikkei- Hallinto-oikeuden piidtdksesti
nd paljon enemmdn kuin he on valitettu korkeimpaan oi-
maksoivat vakuutusmaksuina keuteen. Jos miesleskien eliike-
ty6ssrioloaikanaan, saattavat oikeus jiiii pysyviiksi, se edellyt-
tulevat sukupolvet piiiityii piiin- tiiii vakuutusmaksun korotta-
vastaiseen tilanteeseen. mista 0,2 prosenttiyksikdlle.

Eliikejiirjestelmiiii on tutkijan
mielestii ennemmin tai mv6-
hemmin muutettava. Han ira- EUBIQPAI| YHIEISI
kee useita etuja siind, ettii eliik-
keet rahoitettaisiin palkkasum- Elflketqfvan
kuutusmaksulla, joka siirrettdi- yhtenalstamrsen
'iil.'y9.'uu1...:3man tiellil esteitilelaKKelslrn. lalla tavalla elaK-
keensaajatjapalkansaajatsaisi- - - - -,- --,-r;;i ;;;il fiyui'ta "jHil]; l:y.:t:: vhteisp pvrkii jiisen-

runtuiriuut yi,t.ir"rti'"iuJt il f]i!!:::..i,...?ldk'i?'i9stelmienr,uono*pinu'aikoina. k:tr'f.:#Yrf;:TflIJ3rt1Tft;
on edelleen lukuisia esteitii, j ois-
ta selviiiminen tulee viem66nOsuus

1.4,

1.3-

1.2-
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1.0-

0.9
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0.7

0.6-

aikaa.

Viidessii yhteiscin I 2 j iisenmaas-
ta on esimerkiksi naisillaja mie-
hillZi eri eliikeiiit. Nuo viisi maa-
ta ovat Belgia. Iso-Britannia,
Italia, Kreikka ja Portugali. Sa-
moin viidessii l2 jeisenmaasta
miesleskillii ei ole perhe-e16ke-
oikeutta. Maat ovat Espanja,
lrlanti, lso-Britannia, Luxem-
burgja Portugali.

Vapaaehtoisissa lisiieliikejlirjes-
telyissii eroja maasta toiseen on.
ios mahdollista, vielii enem-
han. Naisilla ia miehillii on
useimmiten eri eliikeiiit ja lisiik-
si ne voivat viel6 olla eri iat kuin
asianomaisen maan pakollises-

0 %:n kasvu
Eldkkeet ovat
35 7o palkkojen
yliipuolella

I 7o:n kasvu
Eliikkeet ja pal-
kat ovat yhtA
suuna

2 /e:nkasvu
Eliikkeet ovat
25 7a palkkojen
alapuolella
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sa elaketurvassa. Tydpaikkaa
vai htavan eliiketurvan s2iilymi-
sesse on suuria eroja. Joissakin
maissa ansaittu eliiketurva on
heti koskematon, toisissa ekike-
turvan koskemattomuuteen
vaaditaan usean vuoden jilse-
nyys eliikej iirjestelyssii.
Euroopan yhteisrin eijuuri kat-
sota edistyneen eiSketurvan
harmonisoinnissa. Yhtliliiisyy-
det eliikejirjestelmissii ovat pi-
kemminkin sattumaa kuin
suunnitellun toiminnan tulosta.

joka on enintI:in 43 GBP vii-
kossa. Tdmin ylittaviiste tulos-
ta vakuutusmaksu on 9 pro-
senttia aina 325 GBP:n suurui-
seen viikkotuloon asti. Tvcinan-
tajille jiiii edelleen neliportainen
vakuutusmaksu. Isossa-Britan-
niassa eleike-, sairaus-, tapatur-
ma- ja tydttdmlysvakuutusten
menot rahoitetaan samoista
maksuista. Valtio ei eniiii vuo-
desta 1989 liihtien osallistu
eliikkeiden kustantamiseen.

tei taytte elAketta voi saada
normaalia 65 vuoden el[keikii[
alemmassa iiissii. Tiillii hetkellii
tiiysi eliike on mahdollista saa-
dajopa 60 vuoden idstii. Vakuu-
tetut voivat tulevaisuudessakin
jiiiidii eliikkeelle ennen 65 vuo-
den ikiiii, mutta ekike on silloin
alennettu. Uutena eldkemuoto-
na otetaan kayttddn osa-aika-
ty<ihdn yhdistetty osa-aika-
ellike.

Kotiin omaa lastaan hoitamaan
jiidviit naiset tulevat kartutta-
maan ansioeldketurvaa kolmen
vuoden ajan lapsen syntymiin
jiilkeen. Tdmii sdrinncis tulee
voimaan vuoden l99l jiilkeen
synnyttrivien naisten osalta.

SAKSAl{
tI!TTOTASAUATTA

Hallitus ja oppositio
elilkesopuun
Liittotasavallan hallitus ja op-
positio ovat peiisseet sopimuk-
seen tycintekijdiden ja toimi-
henkil6iden eliikejiirjestelmiin
tehtavista muutoksista. Liitto-
parlamentti ei ole vielii hyviik-
synyt muutoksia.
Vakuutusmaksuja nostetaan as-
teittain vuodesta 1992 liihtien
siten, etta nykyinen maksu
18,7 prosenttia ekikkeen perus-
teena olevasta palkasta - ko-
hoaa 20,1 prosenttiin vuonna
2000 ja 2l prosenttiin vuonna
20 I U. Palkansaaja ja tycinantaja
maksavat vakuutusmaksun
puoliksi.
Indeksisidonnaisuutta muute-

11f#l,",lhli11-ftl,1fl?I!J:[:IoIJKot,A.\HV\rEu,o,
maanTrprosenrtia*tt;i;p;;-''ilfiiz:!:,:!,i!;"
palkasta. eriryistutkija
Eliikeikiiii muutetaan asteittain
vuodesta 2001 liihtien siten, et-

ISO.BBITAl{1{IA

Kansanelilkkeiden
tulosidonta
Iopetetaan
Valtiovarainministeri ilmoitti
maaliskuun budjettipuheessaan
parlamentissa, ettA tyrintekoa
jatkavien vanhuuseliilikeensaa-
jien peruseliikkeen (eli kansan-
eliikkeen) tulosidonta lopete-
taan ensi lokakuun alusta. Voi-
massa olevan lain mukaan elii-
keaikaiset tycitulot, j otka ylittii-
vat 75 GBP viikossa, alentavat
65 69-vuotiaan miehen ja
60-64-vuotiaan naisen eliikettii.
Viihennys eliik-keessd on 50 pro-
senttia niistii tycituloista. jotka
jiiiivltT9 GBP:n alapuolelie vii-
kossa, ja 100 prosenttia ty6tu-
loista, iotka vliuevat 79 GBp
viikossl.
Ensi lokakuun alusta muute-
taan palkansaajien vakuutus-
maksuja siten. etta nykyisen ne-
liportaisen maksun tilalle tulee
kaksiportainen maksu. Palkan-
saajan vakuutusmaksu tulee
olemaan 2 prosenttia tulosta,
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TILASTCTIETO]A
TYOELAKKEENSAA]ISTA
3l.3. 1989

Taulukoiden luvut ovat vdhimmiiisturvan mukaisia.
Aikaisemmasta tilastokiiytiinnOstii poiketen varhennetut vanhuuseldkkeet sisiiltyviit vanhuus-
eliikelukuihin ja yksikilliiet varhaiselSkkeet ty6kyvytt<imyyseliikelukuihin. Osa-aikaeliikkeet
ovat tilastossa omana taulukkonaan.
31.3.1989 oli maksussa kaikkiaan 864 000 tyrieliikettii. Muutos edellisestii vuodesta on +30 000
kappaletta eli 4,8 prosenttia.
Vairhuuseliikkeita-oli 440000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta) (+20000), tyokyvyttomyyseliikkeitii 204000 kappaletta (+6_0-00), tytittomyys-
eiakkeita 64 000 kappaletta (-3 000), perhe-eliikkeite I 57 000 kappaletta (+7 000) sekd vuoden
1987 alussa voimaan tulleita osa-aikaeliikkeita 185 kappaletta. Niiistii oli vuoden 1986 alussa
voimaan tulleiden lakien mukaisia eliikkeitii: varhennettuja vanhuuseliikkeita 9 400 kappaletta
(+2 100) ia yksil<illisiii varhaiseliikkeita22200 kappaletta (+5 496;.
Vantruisetdt<keiden keskimiiiirii oli 1538 mk/kk, joista varhennettujen vanhuuseldkkeiden
2071 mk/kk, tydkyvyttdmyyseliikkeiden2lg2 mk/kk, joista yksildllisten varhaiseliikkeiden
2988 mk/kk, iyriticiinyyselikkeiden 2470 mk/kk, perhe-eliikkeiden 1167 mk/kk ja osa-
aikaeliikkeiden 2 313 mk/ kk.

VAN H T,] tJ S t.- I-A K K EET. KAiKKi
Voimassa olevat 3 1.3. 1989

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

TEL-eliikelaitokset 78607 137 461 216068 3 315 I 401 2097

YEL-eliikelaitokset t7 s02 14604 32106 2758 1765 2306
MYEL-eliikelaitos 54957 84275 139232 961 438 645

LEL-eliikelaitos 36364 15 853 52217 I 386 544 I r30

Kaikki tyoelekelaitokset 187 434 252 196 439 630 *) 2 198 I 046 I 538

Alkaneet elIkkeet l. l.-3 1.3. 1989

Kaikki tydeliikelaitokset 4748 5524 10272**) 2572 l2l9 1844
*) Kaikki -luvussa mukana myds seitseman TbEL-laitoksen maksamaa ekikettd-
**1 Kaikki -luvussa mukana myds kolme TaEL-laitoksen maksamaa ekikettti.

VARHENNI- I UT VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 3 1.3. 1989

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

TEL-eliikelaitokset 2123 4247 6370 4657 t37l 2466

YEL-eliikelaitokset 548 553 I 101 3423 1226 2319
MYEL-elakelaitos 324 I l0l 1425 I 001 396 534

LEL-eliikelaitos 207 252 459 1279 339 763

Kaikki tycieliikelaitokset 3202 6 154 9 356 x) 3 857 I t4r 207t

Alkaneet eldkkeet l.l. 31.3.1989

Kaikki ty<ieliikelaitokset 277 333 610 4031 I 365 2575
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OSN -AIKAEI,AKKEET
Voimassa olevat 3 1.3. 1989

Elikkeensaajia Keskimiiiiriiinen perusekike mk/ kk
Eliikkeen my<intiijii Miehet Naiset Yhteensri Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 48 53 l0l 3454 1448 2402
YEL-ellikelaitokset 59 l9 78 2465 1734 2287
MYEL-eliikelaitos 3 J 863 863
LEL-eliikelaitos 2 3 I 475
Kaikki ty<iel:ikelaitokset l2 13 185 2832 t 517 2313

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 1.3. 1989

Kaikki tycieliikelaitokset l5 l5 30 3 130 t46t 2295

YOK YVYTTOM YYSEI,ATTTTT. KAiKKi
Voimassa olevat 3 1.3. 1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen mycintiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensri
TEL-eliikelaitokset 54269 59354 113623 3701 I 909 2765
YEL-eliikelaitokset 9783 4337 14120 2694 1627 2366
MYEL-eliikelaitos 16987 t8 866 35 835 t2t2 488 83r
LEL-eliikelaitos 34 102 5 849 39 95 I I 887 765 1723
Kaikki tycieliikelaitokset I 15 154 88 4l I 203 565 *) 27tt I 516 2 t92

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 1.3. 1989

Kaikki tycieliikelaitokset 39t7 3053 6970**) 3 159 1687 25t4
*) Kaikki -luvussa mukana myds kahdeksantoista TaEL-ktitoksen maksamaa ek)kettti.**) ktikki -luvussa mukana my6s kaksi ThEL-laitoken maksamaa ekikkettd.

TYOK YVYTTOM y ys E I,A f f r ef . teyder eliikkeet
Voimassa olevat 3 1.3. 1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseldke mk/ kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset 46949 50616 97 565 3577 I 816 2663
YEL-eliikelaitokset 7 556 3 133 l0 689 2733 | 640 2413
MYEL-eliikelaitos 12779 t3221 26000 I 288 499 887
LEL-eliikelaitos 31391 5507 36898 1817 725 1654
Kaikki tycieliikelaitokset 98 686 72481 l7 t t67 *) 2656 I 485 2 160

Alkaneet elikkeet l. l.-31.3. 1989

Kaikki tydelekelaitokset 2965 2190 5 155 **) 2866 1483 2279
*) Ifuikki -luvussa mukana myds viisitoista TaEL-laitoksen maksamaa ekjkettt).**) Ihikki -luvussa mukana myds kaksi TaEL-laitoken maksamaa ekjkettd.
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TYOK YVY I. I.OM YYSEI-AK K F-ET. osaelaKKeet
Voimassa olevat 31.3. 1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuselikemk/kk
Ehkk.." *ytirta
TEL-eliikelaitokset I tt4 1444 2558 2144 I 165 I 591

YEL-eliikelaitokset 826 268 I 094 I 682 I l3l t 547

MYEL-eliikelaitos 2647 2744 5 391 744 341 539

LEL-eleikelaitos I 039 135 tl74 1386 687 I 306

Kaikki tyrieliikelaitokset 5627 4592 10219*) 1278 657 999

Alkaneet eliikkeet l.l. 31.3.1989

Kaikki ty6eliikelaitokset 128 144 272 l 569 775 t 149
*) Kaikki -luvussa mukana myds kaksi TaEL-hitoksen maksamaa ehkettd.

YKSI I-oI-I,ISET VAR HAISEI,AKKEET
Voimassa olevat 31.3. 1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 6206 7 294 13 500 4923 2699 3721
YEL-eliikelaitokset I 401 936 2337 3 078 1727 2337
MYEL-el2ikelaitos I 561 290t 4462 I 381 576 858

LEL-eliikelaitos
Kaikki ty6eliikelaitokset 10841 I I 338 22179*) 3954 2061 2988

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 1.3. 1989

1672 207 I 879 3524 l 883 3344

Kaikki tydeliikelaitokset 824 719 t543 4462 2489 3542

") I<aikki -luvussa mukana mybs TaEL-hitoksen maksama ekike.

TYOT'f OMYYSEI-AK K EE'I
Voimassa olevat 31.3. 1989

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseldkemk/kk
Eliikkeen my6ntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset l8 651 27 097 45748 4003 2062 2 853

YEL-eliikelaitokset 896 900 1796 2407 1202 I 803

MYEL-eliikelaitos 2183 2783 4966 I 636 524 I 013

LEL-eliikelaitos 8001 3376 11377 2051 768 I 670

Kaikki ty6eliikelaitokset 29732 34156 63 888*) 3256 I 786 2470

Alkaneet eliikkeet l. 1.-3 1.3. 1989

Kaikki tydelakelairokset 603 649 1252 3879 1769 2785
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PER HE-F-t-ArrEpr
Voimassa olevat 3 1.3. 1989

Eliikkeen mydntiijii

Keski-
miiiiriiinen

Eliikkeiden peruseliike
lukumiidrd mk/ kk

Eliikkeensaajia
Lesket Lapset Yhteensii

TEL-eliikelaitokset 72990 I 649 68 970 12231 8t 201
YEL-eliikelaitokset 14263 l 398 13 854 1925 15779
MYEL-eliikelaitos 33240 461 32702 2496 35 198
LEL-eliikelaitos 36 098 750 34596 4491 38 987
Kaikki tydelekelaitokset 156594*) I 167 150 t24 2t 146 171270

Alkaneet eliikkeet l.l. 31.3.1989

Kaikki tycieliikelaitokset 3 152**) I 306
*) Ifuikki -luvussa mukana myds kolme TaEL-ktitoksen maksamaa ehkettri.
*'r) kilkki -luvussa mukana myds TaEL-hitoksen maksama ekike.

KN IKKIFIAKKFFT
Voimassa olevat 3 1.3. 1989

Eliikkeen mydntiijii

Keski-
miiiiriiinen

Eliikkeiden peruseliike
lukumddrd mk/ kk

TEL-eliikelaitokset 448 530 2270
YEL-ellkelaitokset 62363 2097
MYEL-eliikelaitos 213294 656
LEL-eliikelaitos 139646 1245
TaEL-eliikelaitos 29 I 440
Kaikki tydelakelaitokset 863 862 *) I 693

Alkaneet eldkkeet l. l.-3 1.3. 1989

Kaikki tyrieliikelaitokset 21682 2036
Perhe-eliikkeistii 6 ll5 oli lisiietujen mukaisia, keskimiririn
I 325 mk/ kk. Muista eliikkeistii 28 816 sai lisiiksi rekisterriityii
lis?ieliikettii keskimiiiirin I 519 mk/kk. Niimti olivat etupiidssl
TE L- ja Y E L-eliikkeitii.

MAKSEI'TJT EI-AKKEET I.I. 3I 3 I9tt9
Milj. mk

Viihimm?iisturva
TEL-eliikelaitokset 3063,4
YEL-eliikelaitokset 395,5
MYEL-eliikelaitos 422,2
LEL-eliikelaitos 523,3
TaEL-eleikelaitos 0, I
Kaikki tyrieliikelaitokset 4 404,4
Rekisterdity lisiiturva 155,9
Yhteenszi 4 560,3
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ENGLISH SUMMARY
The Prime Minister, Mr.
Harri Holkeri, delivered a
speech on the occasion of the
25th Anniversary of the
Federation of Employment
Per,sions Institutions, which
was celebrated on l7 April,
1989. The speech titled
"Government and the
pension policy of the future"
is rendered in full by our
magazlne.
The Prime Minister gives
credit to the advocates of the
employment pensions scheme
for their foresight, and points
out that the pursuit of
pension policy always
involves very long-term
planning. "It mostly deals
with matters the effects of
which are clearly more
lasting than any individual
government. This is the way
it has been and this is the
way it will continue to be."
The Prime Minister refers to
studies establishing that
income disparities have
decreased by approximately
one-half in 20 years, when
measured by the ratio of the
income of the tenth of the
population with the highest
income to the income of that
with the lowest income. "By
international comparison,
Finland has the smallest
income disparities next to
Sweden. Bearing in mind that
this has been achieved by a
tax rate that is clearly lower
than that of Sweden, there
seems to be all the reason for
us to be pleased."

The Prime Minister wishes to
remind us of the fact that in
the retired population the
income disparities have been
even more levelled out than
in the rest of the population.
"A cross-national
co.m.parison of the level of the
minimum pension and the
ratio of the average pension
to the average wage showed
that Finland ranks among
the top nations, even by these
standards."
The Finnish pensions scheme
has also worked to the
satisfaction of the economy,
the Prime Minister says,

meaning, for example, that
the costs have not risen to
unreasonable heights by
international comparison.
'The pension funds that have
accrued have been made
available to companies, and
also in other respects the
organization of the
employment pensions scheme
has satisfied the expectations
of the economy. The
statutory pensions scheme
seems to have contributed to
the increase in savings. It
needs to be mentioned that,
contrary to Sweden and most
other Western countries, this
portion of compulsory saving
has taken place within the
private sector, uncontrolled
by the public sector."
The expected rise in the level
of social security in the future
does not, in the opinion of
the Prime Minister, in itself
justify the talk of a crisis. He
points out that the social
expenditure of many OECD-
countries is even now higher
than or close to the level
which it is likely to attain in
Finland in 40 years'time.
However, due to the slow
start, among other things, the
change will be more
accelerated in Finland than
in most other Western
countries. This is why society
and the economy, in
particular, has to be able to
respond instantly to the
changes.

According to the Prime
Minister, Finland cannot,
however, afford to let herself
be lulled into thinking that
there it nothing to worry
about. "Our chances of
success in the tight
international competition are
nonexistent if our costs are
essentially higher than those
of our competitors."

"We are well aware of the
low costs of many non-
European countries, but now
some OECD-countries have
also taken steps to cut back
costs, including social
expenditure." The Prime
Minister points out that
Finland has to observe these

developments closely,
although we make our own
decisions.
The Prime Minister calls for
restraint in respect of new,
costly reforms. "When
amendments are needed, the
prime objective has to be to
make the amendments by
reallocation of expenditure.
in order to get rid of
unnecessary and outdated
expenses and to minimize the
cost increase. Knowing the
future increase in costs, it is
irresponsible to demand
reforms that, on the one
hand, involve large sums of
money and, on the other
hand, are badly allocated."
In the opinion of the Prime
Minister, earnings-related
pension cover will be playing
at least an equally important
role in pension policy in the
future as it has played so far.
"In some speeches advocating
the so-called citizen's wage it
has been wondered why the
provision of earnings-related
pension cover has to be
compulsory. It has been
asked if it would not be
enough if each citizen were
guaranteed a
minimum level of
subsistence, which he then
would be free to raise himself
with a supplementary
pension or another benefit."
In the Prime Minister's
opinion, this line of thinking
shows lack of understanding
for the character of the
present social security
schemes. 'The provision of
earnings-related pension
cover means lnsurance
against loss of income due to
various risks. In a modern
welfare state, this kind of
security should be the right
of every citizen, without him
having to make additional
arrangements himself.
Experience has shown that
voluntary schemes do not
function to satisfaction. They
do not provide sufficient
insurance cover nor the
security as do the statutory
schemes. Providing for old
age is too important a matter
to be left at the mercy of the

market forces", the Prime
Minister emphasizes.

The Prime Minister considers
the large number of people
retiring on various kinds of
early pension to be the major
problem of contemporary
pension policy. He calls for
real alternatives to retirement
and, indeed, acknowledges
that some progress is being
made also in this respect.
'The ratio of the demand for
labour to the supply of
labour is clearly improving.
The declining supply of
Iabour is likely to bring
about an automatic change
of attitude in the employers.
The contribution of the
ageing employees is gaining
renewed esteem, which must,
of course, be reflected in the
attitudes of the employees, as
well: the older employees do
no longer feel that they are
useless nor that they take the
jobs of the young. Along
with a change of attitude,
there will be a need for
training and possibly
rehabilitation, too, as the old
occupations are disappearing.
the Prime Minister says.
According to the Prime
Minister, the part-time
pension should also be
turned into a real alternative.
He finds it untenable that
someone should claim that
there are no part-time jobs in
Finland, as there, in his
opinion, has not even been
much desire to develop this
market.
The contribution made by
the statutory pensions to the
gross national product at
market price fell from 10.8.
per cent in 1987 to 10.5. per
cent in 1988.

This decline is attributable to
the rapid growth of
production and the national
economy as a whole, the
accelerating inflation and the
slackening growth of national
pension expenditure. The
nominal value of total
pension expenditure
increased by 8. I per cent,
which equals a real growth of
2.8 per cent, measured by
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consumers' prices, i.e.
approximately FIM 1.2
thousand million.
Total pension expenditure
accounted for 23.8 per cent
of the wage bill of the
national economy. against
24.3 per cent the previous
year. There has thus been an
exceptional reduction in the
ratio of pension expenditure
to production and wages.
The last time this happened
was during the boom of 1979.
In 1988, altogether FIM
45.90 thousand million was
paid out in statutory
pensions. The private-sector
employment pensions
(including seamen's pensions)
amounted to FIM 16.65
thousand million, the
public-sector employment
pensions to FIM I 1.24
thousand million, the
national pensions to FIM
15.00 thousand million and
the other statutory pensions
to FIM 3.01 thousand
million.
Around FIM 18.63 thousand
million was collected in
contributions in 1988. The
underwriting reserves of the
employment pensions
institutions by 3l December,
1988 were valued at FIM
84.3 thousand million, which
equals the pension
expenditure of approximately
five years.
At the end of 1988, there
were all in all 856 600
employment pensions in
current payment within the
private sector. This number
breaks down into 434700
old-age pensions, 202200
disability pensions, 64 800
unemployment pensions, and
I 54 900 survivors' pensions.

Last year the employment
pension awarding ratio was
lower than in the two
previous years. In the case of
unemployment pensions, in
particular, the awarding ratio
has been steadily decreasing.
Likewise, the number of
front veterans' early pensions
continues to fall. The
relatively recent newcomer
on the scene, the part-time

pension, has not been as
popular as was expected. At
the end of the year, there
were as few as 174 part-time
pensions in current payment.
From the figures of the
Central Statistical Office we
learn that the majority of the
wage-earners in this country
are now women, more
specifically, I 043 000 women
against I 029 000 men.
Among the self-employed
people and their family
members there are twice as
many men as women.
Women account for 48 per
cent of the whole working
population.
There are, in proportion,
fewer women on the work
force in Finland than in the
other Nordic countries, but
the Finnish woman is more
often employed on a full-time
basis than the other Nordic
women_
The public sector is the
biggest employer of women
in Finland. industry coming
second, and banking and
insurance third. Health care
and social services are
typically female-intensive
fields.

English translation:
Eija Puttonen
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LEL:n soveltamisalaa
koskeva opas

ilmestyy kesHkuussa.

Opasta saa tilata
Elilketurvakeskuksesta.

Tyde liike- le hden kirjo itukse t ovat va-
paasti lainauavissa. I'oinallaessa on
lehden nimi (ja kijoittajan nimi) mai'
nittava.
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