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Perhe-eldketurua
nykyaikaan

'Yhteiskunnan muuttuminen"
on laaja-alainen ilmici, ja sitii
mitataan monin eri mittarein;
mittareista riippuu, mitli ajan-
jaksoa pidetiitin "suuren muu-
toksen" tai "ekspansion" vai-
heena. Usealla eri mittari-lla mi-
taten suomalainen yhteiskunta
on toisen maailmansodan jiil-
keen muuttunut paljon enem-
miin kuin vuosisadan ensim-
mdisen puoliskon aikana. Mit-
tareita voivat olla teollistumi-
nen, elinkeinorakenteen mur-
ros, talouskasvu, muuttoliik-
keet (maalta- ja maasta-), kult-
tuurin muutokset.
Ikiiiintyviiii sukupolvea, jonka
oman eliimiin kiiiinnevuodet
muodosti sota, saattaa olla vai-
kea saada uskomaan, etta so-
danjiilkeiset murrokset mullisti-
vat maata enemmdn kuin sodat
siniinsli.

Yhtii vaikea saattaa olla nykyis-
ten keski-ikiiisten tottua ajatte-
lemaan sitii, miten suuresti yh-
teiskunta on muuttunut kuusi-
kymmenlulun alusta kahdek-
sankymmenluvun lopulle. Sille,
joka oli jo aikuisiiissZi ja ty6n
syrjtusii vuonna 1960, vuosi
1960 on jo "nykyaikaa". Sen
takaiset ajat ovat nuoruutta ja
lapsuutta, lolloin asiat olivat
toisin".
Tdmdntapaiset asennekysy-
mykset ovat tiellii, kun yhteis-
kunnan jirjestelmiii pyritaan
tarkistamaan muutoksen tuot-
tamien tarpeiden mukaisesti.
Esimerkiksi perhe+lSkkeen ra-
dikaalin muuttamisen tarvetta
ei ole helppo perustella,jos vas-
tassa on joko patriarkaalinen
ajatus miehisestii perheenpdiis-
td perheen pliiiasiallisena huol-
tajana, josta kiisin kaikkinainen
turva perheeseen siiteilee, tai
piiinvastoin perinteisen naiselli-
nen ajatus turvattomasta su-
kupuoliraukasta, joka tarvitsee
kaiken ajateltavissa olevan yh-
teiskunnallisen turvan.

15.4.1989

Jos tyciikiisten naisten suuri
enemmistci on ansioty0ssii. an-
siotycissii olevat aviovaimot
ovat vastaavasti viihemmdn
riippuvaisia aviomiehen perhe-
eliiketurvasta. Perhe-eliiketur-
vaa aikoinaan sliddettdessd oli
silmiimiidrZind nimenomaan
kotity<ita tekevin aviopuolison
eli, kuten ymmiirrettiin, yhtd
kuin aviovaimojen kollektiivi-
nen turvaaminen. Kun tata
summittaista tulonsiirtoa nyt
tarkistetaan, jdii varaa perhe-
eldkkeen maksamiseen tarpeen
tullen mycis miehelle ja sen tar-
kempaan kohdentamiseen per-
hetilanteen mukaan. Saattaa-
han odottamatta yksinhuolta-
jaksi joutunut mies olla yhtii
ongelmallisessa tai ongelmalli-
semmassakin tilanteessa kuin
nainen, ja kunnon alkueliike
ylimenokauden jiirjestelyjen
ajaksi ja kohtuulliseksi mitoitet-
tu mydhempi eliiketurva on ki-
pedsti tarpeen.

Saattaapa jollekulle silmiilap-
puiselle feministille tulla yllii-
tyksend sekin ajatus, ettei tasa-
arvoistaminen merkitse yksin
naisen saattamista oikeuksis-
saan miesten tasalle, vaan myris
piiinvastoin, siinii, missl toisin-
piiin epiitasaisuutta on.

Perhe-eliikekomitean mietintd
ei liihtenyt odotuksista ja totu-
tuista arvostuksista, vaan radi-
kaalisesti otti eldketarpeen ar-
vioinnin pohjaksi huoltajanme-
netyksen hetken perhetilanteen.
Tavoitteena on poistaa ylikom-
pensaatiota.

Tiitii kirjoitettaessa ei hallituk-
sen esitys viel6 ole tiedossa.
Matkan varrella on ollut hyvii
havaita, ettii tydmarkkinakes-
kusjiirjesttit ovat jIlleen otta-
neet eliikeasiain kehittelyyn ak-
tiivisen otteen, kun joustavan
eliikeiiin jiirjestelmiiii tehteessa
ensiviulua soittivat muut.

Yrjd Larmola



Hallinnon
ia paluelun kieli

Yrjd larmola

On sanottu, ettii kaksi ammat-
tikuntaa hallitsee (maata, ihmi-
siii) kielen avulla: juristit j a j our-
nalistit.
Nykyaikaisia yhteiskuntatietei-
lijii-hallintoihmisiii ei tiissii suh-
teessa erota juristeista. ja on
totta, etta heidiin keskeniiiin
keyttamaensii kieltii kutsutaan
hallintokieleksi, mutta sillii hal-
litseminen saattaa olla illuusio.

Sama on journalistien laita. Mi-
tii iskeviimmiiksi lehtikieli ke-
hittyy, sitii arvaamattomampia
affekteja se tuottaa ja sitii epii-
varmempi saa taitavakin lehti-
kielen viljelijii ty6nsd vaikutuk-
sista olla.
Keskuudessamme eliid jo sank-
ka joukko ihmisiii, joika am-
mentavat yhteiskunnalliset ar-
vonsa ja toimintaohjeensa yk-
sin iltapiiiviilehdistii ja siita, mi-
tii television uutisry6ppy jiittiiii
mieleen: heidiin reaktionsa sa-
maisten iltapiiiviilehtien ylei-
scinsivuilla tayttavet varovaisen
lukijan - muun muassa sen hal-
lintomiehen - hiljaisella kau-
hulla.
Niimii hallintoihmiset -juristit.
sosiologit, kiiyttiiytymistieteili-
jtit - ovat kehittiineet hallinto-
kielen hallintoty<in avuksi. Pri-
mliiiriseltii funktioltaan se siis
on hallinnon sisiiistii kielta, tar-
koitettu ilmaisemaan kesitteite
ja kZisitesuhteita ammattitycissii
tarvittavalla tarkkuudella.
Hallintoty<in viilineenii, hallit-
taviin p6in, hallintokiefi toimii
vain tavalla, jolla sen ei tule
toimia: hallintokieliset ohjeet j a
miiiiriiykset johtavat alistumi-
seen, jos niite ei ymmiirretii
siinii miiiirin, ettii voitaisiin ar-
vostella. Kapinamieli nousee
suomalaisessa luonteessa niin

hitaasti, ett6 valitus- ja muut
miiiiriiajat ehtiviit umpeutua.
Hallintokieli ei toimi hallitta-
viin piiin kielenfl, kommunikaa-
tion viilineenii: kommunikaatio
on aina kaksisuuntaista.
Hallintokielen ktiy'ttti kiiiintyy
usein hallintoa vastaan. Vero-
uudistuksesta muodostuneen
julkisen kuvan teki ensin kum-
malliseksi asian monimutkai-
suus, tietojen viihittiiinen tihku-
minen ja uusien tietojen erilai-
suus; loputkin turmeli verohal-
lituksen tiedotuskirje verokort-
teineen. Se sopii tiedotusopin
kielteiseksi malliesimerkiksi se-
kd rakenneratkaisujensa, sisil-
tcinsS painotusten, kielensii ettii
painoasunsa suhteen.

Askettiiisessii tyOmarkkinase-
minaarissa tydmarkkinakes-
kusjiirjest<it jakoivat toimittajil-
le oman sanastonsa aapisen.
Siinii kerrotaan mm., mite ovat
kurkistus, nettoreaaliansiot,
palkka-akseli, palkkaliukuma,
palkkaperintd, puhdas sekalin-
ja, purkuehto, suora urakka,
veroleikkuri.
Vastuullisena tavoitteena on
varmaankin, ette toimittajat
eiv[t kiiyttiiisi aapisessa luetel-
tuja termejli, vaan kiertdisiviit
ne annettuja selityksia kiiyttien
- tai kun joutuisivat ilmaisun
lyhyyden vuoksi kayttamiiiin,
selittiiisiviit huolellisesti j a tajut-
tavasti.

T?issii on niihdiikseni ideaa
meillekin. Parhaat ja vastuulli-
simmat journalistit eiviit pyri
hallitsemaan, vaan kayttemiian
tajuttavaa kieltii. Siellii, missii
tiit6 pyrkimystii esiintyy, sitii
olisi rohkaistava. Parhaat ja
vastuullisimmat hallintomie-
het. . .
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TYORYHMAI{ ESITYKSET
EIUAT OTA TUTTA

Valtiovarainministeritin tytiryhmii esiffi tiimiin vuoden
alkajaisiksi tytieliikej[rjestelmln perusteita ravistelevia eh-
dotuksia. Taloudellisen suunnittelukeskuksen va. johtajan
Seppo Lepplsen johdolla istunut tytiryhm[ n[ki vii-
saaksi sanoa muun muassa, ett[ automaattisesta takaisin-
lainauksesta pitiisi luopua asteittain.
Tytiryhmiin mielestii TEl-rahoista pitlisi saada parempi
hinta ja ne pitlisi pist[fl takaisinlainauksen sijasta markki-
najakoon - kuten eriis piliviilehti tuolloin tytiryhmiln
ajatuksen osuvasti esitti. Markkinaehtoisuus oli ryhmiin
itsensl klyttiimii ilmaisu.
Kovia kilttentaputuksia ei ole ehdotuksesta julkisuudessa
kuulunut. Pdinvastoin. Silloin viilitttimiisti siitl sanoivat
olevansa eri mielt[ esimerkiksi sosiaali- ja terveysministe-
ritin ylijohtaja, ETK:n hallituksen puheenjohtaja Jukka
Rantala, kuin mytis professori Teivo Pentiklinen.
STK:n toimitusjohtaja Tapani Kahri sanoo tiim[n leh-
den haastattelussaan, ettei lainajlrjestelmiin tiimiinkaltai-
seen uudelleenarviointiin ole yksinkertaisesti mitiiln syyt[.
Yksityiskohdista - kuten korkojen joustosta - voidaan
h[nen mukaansa keskustella.

Takaisinlainauskorko on SAK:n puheeniohtaian Pertti
V i i n a s e n k i n mielessii. Hln muistuttaa kuitenkin, ettii
tytiellkejlrjestelmiln tehtiviit muutokset voivat tapahtua
vain tytimarkkinajiirjesttijen yhteisestii sopimuksesta.

STK:n Kahri ei syty takaisinlainauksen
lop ett amiskeskust eluun

Suomen Tydnantajain Keskus-
liiton STK:n toimitusjohtaja
Tapani Kahri on valmis keskus-
telemaan vakuutusmaksulai-
noista eli ns. automaattisen ta-
kaisinlainauksen kehittiimises-
tii. Sen sijaan keskusteluun tii-

mtin tel-lainausjiirjestelmlin as-
teittaisestakaan lakkauttami-
sesta hdn ei syty. Lainausjiirjes-
telmiin temankaltaiseen uudel-
leenarviointiin ei ole yksinker-
taisesti hiinen mukaansa mi-
tiin syytii.
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STK:n toimitusjohroja
Tapani Kahri.

Toimitusjohtaja Kahrin vastaus
valtiovarainministeridn tyOryh-
min esitykseen automaattisen
takaisinlainauksen lopettami-
sesta on siis selkeiin kielteinen.
Ne perustelut, joita tytiryhmii
tdsse tapauksessa esitti - eli etta
tydelekerahoista pitiilsi saada
parempi hinta ja ettii markkina-
ehtoisuus olisi muutenkin ty<i-
eliikerahojen sijoituksessa ylitse
muiden - eiviit STK:n toimitus-
johtajaa hatkayta.

-TEL-lainojen yhdeksiin pro-
sentin korko on aika liihellii sitii
hintaa, jonka yritykset joutuvat
tala hetkellii maksamaan
yleensd investointilainoistaan.
Mutta ettei kenenkiiiin tarvitsisi
sanoa, ettd elinkeinoeldmii saa
rahaa liian halvalla, en nde mi-
tifin estetta tai ongelmaa siind,
ettii takaisinmaksulainojen kor-
ko muutetaan joustavaksi, toi-
sin sanoen, etti takaisinlainaus-
korko seuraisi yleistii korkota-
soa.

Harrastusta aika ajoin
Toimitusjohtaja Tapani Kah-
ri sanoo havainneensa, etta
wm: ssd ldytyy aina aika ajoin
harrastusta tycieliikerahoihin.

Toisinaan ministeririllii tun-
tuu olevan ns. fiskaalisia syitii ja
toisinaan se ke,'ttee talouspo-
liittisia argumentteja asiaan
puuttuessaan. Jiilkimmiiinen
perustelu voi olla esimerkiksi,
ettl takaisinlainaus ei kohdistu
parhaalla mahdollisella tavalla,
mutta luulen, ettii useimmiten
kiinnostuksen syyt ovat fiskaa-
lisia, eli ettii ministeri<i niikee
tycieldkerahoissa potin, jonka
kAlt0sta se haluaisi olla piiiittii-
miissii - tai jota se haluaisi
piiiistii allokoimaan eli ohjaile-

maan, kuten siellii asia hienosti
ilmaistaan, toimitusjohtaja
Kahri aprikoi.
Hiin suhtautuu varovaisesti sii-
henkin ajatukseen, ettii tydelii-
kevaroja sijoitettaisiin kansain-
viilisiin kohteisiin.

- Korostin jo ollessani ty6eleke-
asioissa konkreettisesti kiinni ja
korostan nytkin, ettii tycieliike-
varojen sijoituksissa turvalli-
suus on asia numero yksi. Ris-
kisijoituksiin ei pidti mennd.
Tietysti ulkomaillekin voi sijoit-
taa varmasti, enkd halua peri-
aatteessa sitoa sijoituksia vain
kotimaahan, mutta niikisin, et-

te meiddn TElJaitostemme
asiantuntemus on ensisijassa
kotimaan kohteissa.

Toimitusjohtaja Tapani Kahri
painottaa. ette tyoelekejiirjes-
telmd perustui sopimiseen ja
etta sen perusfilosofiaan kuului
se, ette tydnantaja maksaa ja
toisaalta saa pitiili ne rahat,
jo.ita juuri nyt ei tarvita eliikkei-
slln.

- Edes rahamarkkinoiden muu-
tokset eivdt muuta tlitii tosiasi-
aa. Minusta niikdpiirissii ei ole
sellaisia tekij<iitii, jotka edellyt-
tiiisiviit takaisinlainausj arjestel-
miin uudelleenarviointia.

-
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Jos tytimarkkinakes-
kusjiirjesttit yhteisesti
niin sopisivat, ettii tyti-
eliikej[rjestelmiin pe-
rusteita rukattaisiin,
SAK miilrittelisi kan-
tansa puheenjohtaja
Pertti Viinasen mu-
kaan kokonaisuutena.
- Puheena olevan ta-
kaisinlainauksen koh-
dalla painottaisimme
ainakin korkopolitiik-
kaa. Se pitlisi muuttaa
joustavammaksi, Vii-
nanen sanoo.

SAK:n puheenjohtala
Pertti Viinanen.

Hiin korostaa, ettii tycieliikejiir-
jestelmiiin tehtevat muutokset
voivat tapahtua vain tydmark-
kinajiirjestdjen yhteisestd sopi-
muksesta.

Automaattinen takaisinlai-
naus on tydnantajandktikul-
masta eres tydelekej erjestelmiin
peruskivi, enkii ole havainnut,
ette tydnantajien mielissii olisi
tapahtunut sellaisia muutoksia,
etta yhteinen sopiminen taka!
sinlainausjiirjestelmdstii tai
muista perusteista olisi nyt
ajankohtainen asia. Tiihiin ajat-
teluun pohjautuu myds suhtau-
tumisemme valtionvarainmi-
nisteriOn tydryhm6n esitykseen.

- Edellii esitetty ei muuta mik-
sikiiiin sitii tosiasiaa, ettd am-
mattiyhdistysliike esitti jo jar-
jestelmiin syntyvaiheessa ja
mytihemminkin olemme toden-
neet, ette itse el6kkeensaajienja
heidiin edustajiensa vaikutus-
valta eliikerahojen kiiytcissii on
liian pieni, Viinanen sanoo.
Puheenjohtaja Viinanen arve-
lee valtiovarainministeri6n teh-
neen selvitystii eldkerahoista
OECD:n esittemien kysymys-
ten johdosta. Eika hiin-siirarisii
pidii pahana sitii, etta tyoeltike-
rahojen ja rahastojen varojen
kiiytcin tarkoituksenmukai-
suutta aina silloin tiilkiin selvi-
tet:ilin. Piiinvastoin.

- Mutta esimerkiksi muutama
vuosi sitten valtiovarainminis-
teri<in piiristli tulleisiin esityk-
siin tytielakevarojen kaytOste
suhtauduimme varauksellisesti.
Tuolloinhan esitykset koskivat
valtion lainanottoa ja tydeliike-
rahojen roolia sen rahoitukses-
sa.

Kysymykseen tyrieldkerahasto-
jen sijoituksista puheenjohtaja
Viinanen vastaa: - Tuottayuu-
den ja riskitt<imyyden vaati-
muksen lisiiksi jo nykyisessl
tydeliikejiirjestelmiissii koroste-
taan sellaisen sijoitustoiminnan
tarkefta, jolla turvataan tydlli-
syyttti ja kohennetaan eliikeva-
kuutettujen elinoloja, kuten esi-
merkiksi asumista. Naite ele-
mentteje tulee edelleen kehit-
tee.

]OUNI ]OKISALO,
Eliiketurvakeskuksen

t iedotussihteeri

SAK:n puheenjohtaja
Pertti Viinanen:
Korko joustavaksi
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TaEL:il SOUELTAMII|E]{ UtK0MAAtAlSIll{

I

Vuoden 19E6 alusta
voimassa ollut erdiden
tytisuhteessa olevien
taiteilijoiden ja toimit-
tajien eliikelaki (TaEL)
ei tee eroa suomalais-
ten ja ulkomaalaisten
viililH. Laki koskee ni-
mensi mukaisesti vain
tytisuhteessa tehtiiviiii
tyiitii. Jos henkilti toi-
mii itseniiisenii yrit-
tlj:inii, tyti ei kuulu
TaEL:n piiriin. Koska
yrittljien eliikelain so-
veltaminen edellyttlii
Suomessa asumista, ei
Iyhytaikaisesti tiiiillii
tytiskentelevii yrittiijii
kuulu mainitun lainpiffin. Kfiytiinntissii
useimmat esiintyvlt
taiteilijat, kuten muu-
sikot, tytiskenteleviit
liihes poikkeuksetta
tytisuhteessa.
TaEL:n soveltaminen
edellyttiiii lisilksi, ettii
tytisuhde kestiH alle
vuoden. Jos tytisuhde
on tiitii pitempi, siihen
sovelletaan tyiinteki-
jilin eliikelakia (TEL).
Elilketurvakeskus on
antanut yleiskirjees-
siiiin 20187 tarkempia
ohjeita IhEL:n sovel-
tamisesta ulkomaalai-
siin.
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Piiiistitintti
Piiiisiiiint<i on, etta Suomessa
tehtyyn tydhiin sovelletaan
Suomessa voimassa olevaa ty6-
eliikelainsiiiidiint6ii. Tycieliike-
lainsiiiidiinncin soveltamista
s[iiteleviit lisiiksi Suomen sol-
mimat sosiaaliturvasopimuk-
set. Niiissii miiiiritelliiiin, kum-
massa sopimusmaassa el6ke-
turva on jiirjestettiivii silloin,
kun henkilci ty6skentelee jom-
massa kummassa sopimus-
maassa. Sosiaaliturvasopimus
on solmittu Suomen ja kymme-
nen muun valtion viilillii.

Ulkomaisen tytintekijiin
Yakuuttamisesta
Ulkomaisen ty6nantajan palve-
luksessa tilapiiisesti Suomessa
tyciskentelevii tytintekijii ei kuu-
lu. Suomen tytieliikelakien pii-
nln, Josl) hiin on sosiaaliturvasopi-
musmaasta tycinantaj ansa Suo-
meen tycihdn liihettiimii sosiaa-
liturvasopimuksessa tarkoitettu
liihetetty tytintekijii. Tyrinteki
jiin kansalaisuudella ei tiilldin
ole merkitystii. Tiillaisesta liihe-
tetyste tydntekijiiste tulee olla
liihtdmaan ao. viranomaisen
antama liihetetyn tyOntekijiin
todistus. Tiimd koskee myds
TaEL-alojen ty<intekijditii.
2) hiin on muusta kuin sosiaa-
liturvasopimusmaasta tullut si-
kiiliiisen tydnantajansa palve-
luksessa Suomeen tilaptiistyti-
hiin. Tiilldin vaaditaan, ettd
tydntekijii ja tydnantaja ovat
saman maan kansalaisia.

Jos tydnantaja ja tytintekijii vii-
meksi mainitussa tapauksessa
ovat eri maan kansalaisia, tila-
piiinenkin Suomessa tyciskente-
ly on vakuutettava Suomen
tydelekelakien mukaan. Ul-
komainen tydnantaja on tiilldin
velvollinen maksamaan vakuu-
tusmaksun.

epiiselvyyttii siita, kuka on
tycinantaja. Tdmii kysymys on
kuitenkin aina selvitettdvd, en-
nen kuin TaEL:n soveltaminen
voi tulla kysymykseen. Lain-
siiiidiintci vaihtelee eri maissa.
TaEL: a sovellettaessa ulkomai-
sen tydnantajan ja ty<intekijdn
viilistii suhdetta on arvioitava
ensi sijassa Suomen lainsiiiidiin-
ncin perusteella.

Kiiytlnntin soveltaminen
TaEL:n kaytAnndn soveltamis-
ta ei ole kaikilta osin pidetty
tyydyttevene. Vaikeudet ovat
keskittyneet liihinnii siihen, mil-
loin ulkomaisen ty6ntekijiin
Suomessa tydskentelyn voi-
daan katsoa tapahtuneen ty6-
suhteessa ulkomaiseen tycinan-
tajaan ja milloin taas on katsot-
tava, etta tycinantaja on Suo-
messa. Ongelma on tullut esille
liihinnii muusikkojen kohdalla.
Tiimiin ruoksi Eliiketurvakes-
kuksessa on toiminut tyt ryh-
mii, jonka ty6n tuloksena ohjei-
ta on eriiiltii osin tarkennettu.
Asiasta on annettu 25.1.1989
yleiskirje n:o A 4/89.
Selvityksessiiiin tydryhmii ptiii-
tyi toteamukseen, ettei vakuut-
tamisvelvollisuutta selvitettaes-
sii esimerkiksi verotus-, ty<i-
lupa-, elinkeinolupa- tai ty6voi-
manvuokrausmenettelyst[ saa-
da suoranaista johtoa sen rat-
kaisemiselle, kuka on eri tilan-
teissa ty<inantaja. Ty<ieliikejiir-
jestelmiin on tehteve ratkaisu
itsendisesti siita riippumatta,
syntyykci ristiriitaa muun, esi-
merkiksi tydlupakeytenndn tai
verotusmenettelyn, kanssa.

Tarkennetut
soveltamisohjeet
Vakiintuneen oikeuskiiytiinn<in
mukaan suomalainen ohjelma-
toimisto tai vastaava on yleensii
ulkomaisen esiintyjiin tycinan-
taja.

malaisen osapuolen ilmoitusta
ulkomaisen ty<inantajan ole-
massaolosta ei voida pitaa riit-
tiiviinii niiyttdnii siitii, ettii esiin-
tyjii on tydsuhteessa ulkomai-
seen ty6nantaj aan. Tyrisuhteen
olemassaolo on pystyttiivii luo-
tettavasti osoittamaan.
Riittaveksi selvitykseksi ulko-
maisen ty6suhteen olemassa-
olosta voidaan katsoa esimer-
kiksi kirjallinen tycisopimus tai
liihetetyn tyrintekij iin todistus.
Muuna selvityksend voi tulla
kysymykseen esimerkiksi eri
osapuolten yhtapiteva, luotet-
tava ilmoitus, jonka lisiiksi edel-
lytetiiiin ratkaisua tukevia mui-
ta seikkoja. Tiillaisina voidaanpitiid esiintymiskorvauksen
maksamista ulkomailla tai sita,
ettd esiintymisestii on sovittu
ulkomaisen toimiston kanssa
neuvottelematta yksityiskoh-
dista lainkaan esiintyj iin itsensii
kanssa. Niiistii seikoista, kuten
esimerkiksi korvauksen suorit-
tamisesta ulkomaille, on voita-
va esittiii selvitys.

Nditi tarkennettuja ohjeita so-
velletaan ajassa eteenpdin puut-
tumatta jo ratkaistuihin ta-
pauksiin.

OLLI LAPPALAINEN,
VT

Eliiketurvakeskuksen
e I ii k e I ai t o s t ar k a s t uk s e n

ylitarkastaja

Tytinantajan Joissakin tapauksissa voi kui-
selvittlminen tenkin olla mahdollista, ettii

esiintviiillii on ulkomainen
Ulkomaisen tytintekijiin koh- tytinaritaja. jolloin suomalaista
dalla on keytenn6sse syntynyt ty6nantaJaa ei ole. Pelkkiiii suo-
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]IUORET TESKET

KRIITTISIMPIA ]IYKYISTE]I
PERHE.ELAKKEIDEI{ SUHTEEil

EILA TUOMINEN, vTL
Eltiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
tutkija

Artikkelissa tarkastellaan nykyistii perhe-elilketurvaa les-
keksi jiiiineiden mielipiteiden valossa. Eliiketurvakeskuksen
perhe-elflketutkimuksessa, josta on julkaistu leskien ansio-
tytissiikiiyntiii ja toimeentuloa koskevia tuloksia, haastatel-
tiin noin 2 800:aa leskeksi jiliinyttii miestii ja naista. Haasta-
teltaville esitettiin mytis joukko perhe'eliiketurvaa koskevia
vflittlmiii, joihin pyydettiin ottamaan kantaa. Seuraavassa
on kuvailtu leskeksi jiiiineiden kiisityksiii leskeneldkkeen
tarpeellisuudesta, kohdentumisesta ia perhe-eliiketurvan so-
veltuvuudesta nykypiiiviin olosuhteisiin. Tuloksia ei ole ai-
kaisemmin julkaistu.

Haastatteluaineisto on vuodelta 1984, ja se kiisittaa [ki 2800 KUYIO I
mies- ja naislesken haastattelut. Tutkimuksessa esitettiin joukko
perhe-eliketurvaa koskevia viiittiimiii, joihin leskeksi jiiiineit:i
plydettiin ottamaan kantaa. Vliltteiden joukossa oli viiitepareja
sen selvittdmiseksi, kuinka varmoja vastaajien mielipiteet ovat.
Haastattelussa esitettiin samaa asiaa koskeva viiite kahteen
otteeseen, eri sanamuodoin ja vastakkaisilta kannoilta. Viiitepa-
rien vastausjakaumat olivat kiiiintlien verrannolliset, mikii osoitti,
ettei vastauksia annettu sattumanvaraisesti. Artikkelin lyhyyden
vuoksi on viiitepareista selostettu vain toisen vastaukset.

Viiite: nykyiset perhe-ellkkeet vastaavat
hyvin tiimiin piiviin tarpeita

26a/o

t0 Ta
Tliysin samaa

mieltii:
- mieslesket 9
- naislesket l0

20 7o
Jonkin verran

Vo
VoT?iysin eri

mieltii:

KEsitykset perhe-elikkeestl nykypiiiviin olosuhteissa
Perhe-eliiketurva ei saanut varauksetonta hyviiksyntiiii, sillS vain
vajaa kolmannes oli joko tiiysin tai jonkin verran samaa mieltd
vaittamastA "nykyiset perhe+liikkeet vastaavat hyvin tiimiin
piiiviin tarpeita". Liihes puolet leskeksi jiiiineistii oli vditteestd eri
mieltii. Vastaukset voidaan tulkita siten, etta eri mieltii olevat
lesket kannattavat perhe-el6keturvan tarkistamista tiimiin piiiviin
tarpeita vastaavaksi.

Vditteen merkityssisiiltci on yleinen: viiitteestii ei kiiy ilmi, mitkii
asiat perhe-elSkkeessd vaativat korjaamista. Viiitteen yleisyydestii
saattoi osaksijohtua, ettd l6hes nelj6sosa ei osannut tai halunnut
ottaa kantaa lainkaan. Yksittaista konkreettista asiaa koskevissa
vaittemissa, joita kiisitelliiin tuonnempana,'laikea sanoa"-
vastausten osuus oli huomattavasti pienempi.

Leskeksi jiiiineiden miesten oli selviisti vaikeampi muodostaa
mielipidettii perhe-eliikkeistii johtuen ehke siita, ettii lapsiperheitii
lukuunottamatta harvoilla miesleskillii oli omakohtaista koke-
musta perhe-eliikkeestti. "Vaikea sanoa" -vastaus esiintyi runsaal-
la kolmasosalla miesleskisti, kun osuus naisleskillii oli viidesosa.

Aktiivi-ikaisten ja eliikeikdisten, siis alle 65-vuotiaiden ja sitii
iiikkiiiimpien, leskien mielipiteissii oli selvd ero. Aktiivi-ikiiisistii
naisleskistd noin kaksi kolmannesta oli eri mieltii viiitteestii ja
vain noin joka viides piti viiitettii oikeana tai oikeansuuntaisena.

Selviisti tyytyviiisempiti olivat jo 65 ruoden iiin tdyttlneet naiset:
heistli kaksi viidestii yhtyi viiitteeseen joko varauksetta tai hieman
varauksellisesti. Toisaalta yhtii suuri osa piti veirctu vd6rdnd.

- mieslesket 21 7o
- naislesket 277o

2t Vo
Jonkin verran
eri mieltii:

samaa mieltl:
mieslesket 15 %
naislesket 2070

mieslesket 17 %
- naislesket 22Va

23%o

Vaikea sanoa:
- mieslesket 37 7c

naislesket 20%
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Samoin miesleskien kiisitykset vaihtelivat iiin mukaan. Tyyty-
miittrimyyttii oli enemmiin aktiivi-ikiiisten keskuudessa. Alle 65-
vuotiaista miesleskistl noin joka toinen ja sitii iiikkiiiimmistii
leskistii noin kaksi viidestii ei yhtynyt viiitteen ajatukseen. Perhe-
eliiketurvaan tyyty/eisie oli vastaavasti enemmdn elikeikiiisten
miesten keskuudessa.

Avopuolison leskeneliikeoikeuteen suhtautui mydnteisesti liihes
joka toinen leski, varauksetta tosin vain joka kolmas. [-esken-
eliikeoikeuden ulottaminen avopuolisoihin sai odotetusti enem-
miin kannatusta nuorten kuin iiikk[iden leskien keskuudessa.
Alle 50-vuotiaista leskistii noin kaksi kolmannesta oli avopuoli-
son leskeneliikkeen kannalla. Vastaavasti 50-64-vuotiaista mycin-
teisesti suhtautuvia oli runsas puolet ja 65 vuotta EyttAneistii eniiii
kaksi viidesosaa.

Ajatukseen avopuolison leskeneliikkeeste suhtautui kielteisesti
joka kolmas haastateltu. Niiiden vastaajien osuus kasvoi odote-
tusti iiin myritii. Viidesosalla haastatelluista ei ollut mielipidetta
avopuolison leskenelSkkeestii.

Nykyiset perhe-
elflkkeet vastaavat
hyvin t[mHn pilivln
tarpeita:

Tlysin samaa mieltii
Jonkin Yerran samaa mieltii
Yaikea sanoa
Jonkin verran eri mieltii
Tiysin eri mieltii
Yhteensl

N-

Naislesket Mieslesket

Alle
65 v.

%o

8
t4
t6
26
36

r00
(t 377)

65-v Alle
65 v.

7o
5ll

36
I8
30

100
(s32)

65-v.

7oil
l8
39
17
l5

100
(34e)

7o
t2
27
24
l9
l8

100
(s l8)

Leskenellketti
tulisi maksaa mytis
avoliitossa olleille

Tdysin samaa mieltfl
Jonkin verran samaa mielti
Vaikea sanoa
Jonkin Yerran eri mielti
Tdysin eri mieltii
Yhteensl

l\=

Lesket iIn mukaanAlle 50- 65-v. Kaikki
50 v. 64v.
7o Vo 7o %o51 4A 25 33t4 t4 16 1513 18 2t 197810915 20 28 24

100 100 r00 100
(6e6) (1213) (867) (2776)

trskeksi jiiiineiden mielipiteet perhe-eliikkeistii erosivat eniten
ellmlinvaiheen mukaan. Alle 18-vuotiaita lapsia huoltavista
naisleskistii periiti 7l prosenttia olijoko tiysin iaijonkin verran
eri mieltii_siit6, ettii perhe<liikkeet vastaavat hyvin tlman piiiviin
tarpeita. Vastaava osuus lapsettomilla naisleskillii tai l6skillii,
joiden lapset olivat jo aikuisia, oli 44 prosenttia.
Lesken tulotaso ei vaikuttanut mielipiteeseen perhe-eliikkeest[.

Avoliitot ja leskenelflke
Vliiteparin 'bn oikein, ettd leskeneliikettii maksetaan vain naimi-
sissa olleille" ja 'leskeneleketta tufisi maksaa mytis avoliitossa
olleille" vastaukset osoittivat, ettii mielipiteet leskeneliikeoikeu-
desta olivat kuta kuinkin varmat. Ensiksimainitusta vditteestii eri
mielta o[eet lesket kannattivat avopuolison leskeneliikeoikeutta
ja piiinvastoin.

Epiivarmoja mielipiteitii, ts. sellaisia vastaajia, jotka olivat tiiysin
tai jokseenkin samaa mieltd kummankin viiitteen kanssa, oli
reilut kymmenen prosenttia. Tiihiin osuuteen vaikutti osaltaan se,
ettii ristiriita vastausten viililli saattoi jiiiida vastaajalta huomaa-
matta. Vaitteita ei haastattelussa tarkoituksella eiitetty periijdl-
keen.

Mies- ja naisleskien mielipidejakaumissa ei ollut suurta eroa.
Naisista 47 prosenttia ja miehistii 52 prosenttia soisi leskeneliik-
keen myris avopuolisolle.
Avoliitto on nykyisin vakiintunut eliimisen muoto huomattavalle
osalle suomalaisia. Avoliitossa olevia oli luonna 1985 tilastojen
mukaan 283 000 suomalaista. Tieto perustuu Tilastokeskuksen
tyrivoimatutkimuksessa keriittyihin lukuihin. Avoliitto parisuh-
teen muotona on yleisin 25-29-vuotiailla nuorilla, mutta ei ole
harvinainen tiitii iiikkiitimpienkdiin eronneiden ja leskien keskuu-
dessa (Tilastotiedotus VA 1986: l0).
Avopuolisolla ei nykylain mukaan ole leskeneldkeoiketta.
Oikeutta ei tuo sekiiiin, vaikka puolisoilla olisi yhteisiti huollet-
tavia lapsia. Perhe-eliikekomitea ei kannattanut eliikeoikeuden
laajentamista avopuolisoihin. Perusteluna oli, ettd avoliitto ei
muodosta sellaista juridista huoltovelvollisuutta puolisoiden vd-
lille, joka on katsottu valttamAttdmiiksi leskeneldkeoikeuden
edellytykseksi (Komiteanmietintci I 987:43, s. 2 I ).
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Naislesket, leskenelilke ja ansiotyti
kskeksi jiiiineiden on helppo yhtya vlitteeseen 'haisleskien
toimeentulo vaikeutuisi kohtuuttomasti, jos leskeneleke jeisi
pois-. Naisleskistti 83 prosenttia ja miesleskistd 77 prosenttia piti
,aitetta taysin oikeana ja l0 prosenttia sekii nais- ettii miesleskistii
oikeansuuntaisena. Kyse ei ole pelkiistiiiin mielikuvista, sillii
leskien toimeentuloa koskevat tutkimustulokset tukevat niiitii
kiisityksiii. Huomattavalla osalla naisleskiii toimeentulo ilman
leskeneliikettii oleellisesti vaikeutuisi (Tuominen 1988: 203-2 I I ).

Ainoastaan pari prosenttia teskistii oli viiitteestli eri mielta: heidiin
kiisityksensii mukaan leskeneliike ei ole toimeentulon kannalta
viilttimiitOn. Kuusi prosenttia leskistii ei ottanut kantaa viiitte-
miiiin.
Eri ikiiryhmiin kuuluvien leskien ktuityksistii leskeneliikkeen
tarpeellisuudesta ei ollut eroa.

kskeneliikkeen antaman toimeentuloturvan lisdksi pidetiiiin
tArkeiind myds sitii, ett[ leskellii halutessaan on mahdollisuus
siirtva takaiiin ansiotytihtin. Viiitteen "leskelle tulisi ensi sijassa
turvata mahdollisuus iiirtya takaisin tytieliimiiiin" ajatusta kan-
natti 86 prosenttia sekii nais- ettii miesleskiste. Viiite pit:ia
implisiittisisti sisiilliiiin ajatuksen, ettii yhteisk unnan tukitoimin
tulisi helpottaa leskien tyohtin sijoittumista. Puolison kuoltua
ansiotviihrin siirtvminen oli tutkimustulosten mukaan verraten
vleistii alle SO-vuotiaiden leskien keskuudessa. Huomattava osa
bli mytis niitii leskiii, jotka eiviit olleet onnistuneet saamaa! ty-dte
neljiin vuoden seuranta-aikana (Hyrkkiinen 1988: 77, 107 -108).

Ensi vuoden alusta voimaan tulevassa Ruotsin uudessa perhe-
eliikelaissa avopuoliso saa leskeneliikkeen. Edellytyksenii eliik-
keen saamiselle- on, ettii avoliitto on kestiinyt vdhintiiiin viiden
vuoden ajan (Janhunen 4/ 88:57-58).

Lesken ikii ei suuresti vaikuttanut mielipiteeseen. Leskien tydh6n
sijoittumisen tukemista kannattivat sekii nuoret ette iakkeat
lesket. Alle 50-vuotiaista leskistii 94 prosenttia ja eliikeikiiisistii,
65 vuotta teyttaneiste leskistii 82 prosenttia piti ajatusta oikeana.

Leskien tytihtin paluuta helpotetaan nykyisin koulutustuen avul-
la. Taloudellista tukea leskien ammattikoulutukseen my<innetiiiin
yleisen perhe-eliikelain (PEL:n) nojalla. Tukea voidaan antaa
my6s opintolainana, mutta piiiisddnt6isesti tuki mycinnetdiin
avustuksena. kskien jatkokoulutus koulutustuen turvin on ollut
kuitenkin viihiiistii. Kansanelzikelaitoksen keriiiimien tietojen
mukaan esimerkiksi vuonna 1988 koulutustukea sai vain 246
leskeii. Perhe-eliikekomitean mietinncissii ei ollut konkreettisia
ehdotuksia uusista tukitoimista.

Sukupuolten tasa-arvo ja leskeneliike
Miehiii ja naisia tasapuolisesti kohteleva ja tavalla tai toisella
tarpeen huomioiva leskeneliike sai kannatusta. Naisleskistii 66
prosenttia ja miesleskistii 72 prosenttia suhtautui mydnteisesti
veitteeseen "leskeneliike tulisi maksaa sellaisille mies- ja naisles-
kille, jotka ovat eliikkeen tarpeessa. Jos tarvetta ei ole, ei ole
perusteltua maksaa eliikettii".
Viiitteen siselt0 jattee avoimeksi kysymyksen, kuinka tarvetta
mitattaisiin ja kuinka elake mitoitettaisiin tarpeen mukaan.
Luonnollisesti niimii aineelliset seikat vaikuttavat vastaajien
kiisityksiin jlirjestelman tarkoituksenmukaisuudesta. [rsken-
eliikkeen mydntiimisen periaate poikkeaisi joka tapauksessa
ratkaisevasti nykyisestii.

Joka viides leski suhtautui ajatukseen tarpeen mukaan mdliriiy-
tlviiste leskeneliikkeestii kielteisesti. Negatiivisesti asennoituvia
oli eniten nuorten naisleskien keskuudessa. Alle 50-vuotiaista
leskistii 36 prosenttia oli eri mieltii vaitteesta, kun taas 65 vuotta
tiiyttiineiden keskuudessa osuus oli vain 16 prosenttia.

Odotetusti mieslesket karsastivat naisleskiii viihemmdn ajatusta
tarpeen mukaan mitoitetusta leskeneliikkeestii, jonka lesket
saiiivat sukupuolestaan riippumatta. Alle 50-vuotiaista miesles-
kistii joka viides ja tiitii iiikktiiimmistii leskistii alle viidesosa
suhtautui ajatukseen kielteisesti.

Noin kymmenesosa ei osannut tai halunnut ilmoittaa omaa
kantaansa vaittameen.

Leskelle tulisi
ensi sijassa turvata
mahdollisuus sijoittua
takaisin tytielHmfiiin
Tiiysin samaa mieltii
Jonkin verran samaa mielte
Vaikea sanoa
Jonkin verran eri mielte
Tiiysin eri mieltii
Yhteensd

Nais- ja mieslesket

%o

72
l4
10
3
I

r00
(N = 2 776)
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KUVIO 2.

Viiite: leskenelike tulisi maksaa sellaisille
mies- ja naisleskille, jotka ovat eliikkeen tarpeessa.

Jos tarvetta ei ole, ei ole perusteltua maksaa eliikettii.

Hn;1"n BTo

- mieslesket 1216
- naislesket 1416

Trdvsin samaa
mi6tta: 5l7o

mieslesket 58 7o
naislesket 48 %

Jonkin verran
8Vo eri mieltii:

- mieslesket 6 /6
- naislesket 8 %

127o
Vaikea sanoa:

- mieslesket l0%
naislesket 13%

167a
Jonkin verran
samaa mieltii:

- mieslesket I47o
naislesket I77o

Naisten mielipiteeseen vaikutti jossain miiiirin tulotaso. Annetun
vastauksen ja leskiperheen kiiltettiivissii olevien tulojen viilillii oli
selvd korrelaatio. Naisleskistii, joilla kaFettavissa olevat tulot
jiilviit haastattelua edeltiineeni vuonna 1983 alle 25 000 markkaa,
72 prosenttia kannatti tarpeen mukaista leskeneliikettd, osa tosin
varauksellisesti. Eri mieltd vditteeste oU tiisse tuloluokassa vain
l4 prosenttia leskistii.

Ylemmissii tuloryhmissii tarpeen mukaiseen leskeneliikkeeseen
suhtauduttiin varovaisemmin. Naisleskistii, joiden keytettavisse
olevat tulot ylittiviit 75 000 markkaa kyseisenii vuonna, eniiii 4l
prosenttia yhtyi viiitteeseen. Tdhdn tuloluokkaan kuuluvista
naisleskistii hieman suurempi osuus,44 prosenttia, ei kannattanut
ajatusta ollenkaan.
Miesleskillii tulot eiviit korreloineet mielipiteeseen. Sekii alim-
massa etta ylimmiissii tuloryhmdssd noin 70 prosenttia miesles-
kistii kannatti tarpeen mukaista sukupuolesta riippumatonta
leskeneliikettii. Syynii mies- ja naisleskien vdliseen eroon lienee se,
ettd naisilla leskeneliike on saavutettu etuus. Naisleski saa
nykyisin leskeneliikkeen liihestulkoon aina, kun miesleskillii
leskeneliike on harvinainen. Mies saa leskeneliikkeen piiiisiiiintdi-
sesti vain valtion palveluksessa olleen puolison jiilkeen.

Arviointia
Perhe-eliike on vilttiimiitrin sekd lesken ettii lasten toimeentulo-
turyana. T:ita mielte olvat useimmat haastatellut lesket. Nykyi-
nen jdrjestelmii ei kuitenkaan ole vailla puutteita. Huomattava
osa leskistA oli sita mielt5, ettii perherl[ke ei eniiii vastaa tiimln
piiiviin tarpeita. Etenkin nuoret lesket niikiviit eptikohtia iiik-
kiiiimpiti useammin. Mielipiteet erosivat eniten juuri lesken iiin ja
toisaalta huoltajuuden suhteen. Kriittisimpiii olivat alaikiiisid
lapsia huoltavat lesket. Mies- ja naisleskien kiisityksissti perhe-
eliikkeistii ei sitii vastoin ollut suuria eroja.
Tutkimuksessa haastateltiin yhden vuoden aikana leskeksi jiiiinei-
tii. Mielipiteitii ei voida yleistiiii viiestcia eikii liioin koko leski-
viiestdd koskeviksi. Mielipiteet kuvaavat hiljattain leskeksi jiiii-
neiden eri ikiiisten miesten ja naisten kiisityksiii perherliikkeistii.
Tulosten tulkintaa rajoittaa my6s haastattelutekniikka, valmiiksi
muotoillut vaitteet, joiden jatkokiisittely on avovastauksiin ver-
rattuna vaivatonta. Haastattelussa ei pyydetty vapaamuotoisia
arvioita perherliikkeistii, joten ongelmallisiksi koettuja asioita
lienee leskiksi jiiiineiden kiisitysten mukaan edelld tarkasteltua
enemmdn.

Viilteet:
Janhunen Jouko: Ruotsin perhe-eliikeuudistus aloitetaan luon-
na 1990. Ty<)eltike 4/88.
Hyrkkiinen Raili: Leskien ansiotyd ja terveydentila. Eliiketurva-
keskuksen tutkimuksia 2l 1988. Jyviiskyle 1988.

Tuominen Eila: Perhe-eldketurva muuttuvassa yhteiskunnassa.
Eliiketurvakeskuksen tutkimuksia 1988: l. Jyviiskyla 1988.

Komiteanmietintti 1987:43. Perhe-eliikekomitean osamietint6 II.
Esitys perhe-eliikeuudistukseksi.
Tilastotiedotus VA 1986:10. Avoliitossa eliivdt vuonna 1985.
Tilastokeskus 29.9. I 986.

Perhe-eleiketutkimuksen j ulkaisemattomia taulukoita.
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Tdm[ artikkeli kiisit-
telee ensi sijassa var-
hennettua vanhuusell-
kettii, osa-aikaeliiket-
fii sekl yksiliillistii
varhaiselflkettfi. Kir-
joituksen liihttikohtina
ovat l[hinnii lehden
toimitukseen ja ETK:n
asiakaspalveluun tul-
leet kysymykset sekii
ETK:n kenttlyksiktin
kentllH kirjaamat ylei-
simmilt ongelmat eliik-
keelle siirtymistii har-
kittaessa. Kirjoituksen
tarkoitus ei ole juristis-
matemaattisen tarkasti
selvittiiii mainittuien
eliikemuotojen kaikkia
edellytyksiii, saati pela-
ta kasinotaloutta, jossa
sosiaalieduilla klytiii-
siin optiokauppaa.

Menijtiitil on
Eliikkeelle siirrytaan keskimd:i-
rin jo 59 vuoden idssd. Vuonna
1924 syntyi 78 057 lastaja heistii
oli vuoden alussa elossa ja Suo-
messa asuvia noin 47 300. Jota-
kin omaa eldkettd heistii sai noin
,10 000 eli toisin sanoen yleisen
vanhuuseldkeitin 65 wotta Uiyt-
tiie tana vuonna 7 300 sellaista
ihmistii, joilla ei vielS ole miteiiin
omaa eliikettii. Voidaanko 65
woden eliikeilin katsoa olevan
endii yleisen?
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Valikoimaa riittiie
Joustavan eliikejfiestelmiin
muotoutuminen alkoi 1986, jol-
loin yksityisessi ty0suhteessa
olevien tyiintekijOiden sekii yrit-
tiijien j a maatalousyrittiijien elii-
kelakeihin liitettiin yksilOllinen
varhaiseliike ja varhennettu
vanhuuseliike. Mytis kansanelii-
kelain mukaan on mahdollisuus
vastaaviin eliikkeisiin. Osa-aika-
eliike tuli tydelekehkien mu-
kaan mahdolliseksi luoden
1987 alusta.
Vastaavat eliikemahdollisuudet
- yksildllinen varhaiseliike, var-
hennettu vanhuuseldke ja osa-
aikaeliike - tulevat voimaan val-
tion ja kuntien eliikejfiestelmis-
se 1.7. 1989. Niite on voitu hakea
huhtikuun alusta lukien. Val-
tiokonttorin tiedotussihteeri
Tarja-Riitta Nissinen on kirjoit-
tanut julkisen sektorin jousta-
vista eliikkeistii Tydeliike-
lehden edellisessi numerossa
(1 / 8e).

Alle 65-wotiaana voi eliikkeen
saada varsin monin perustein.
Yksityisellii sekrorilla tyonanta-
ja on voinut jiirjestiiii tydnteki-
j<iilleen lisiietuna vanhuuseliik-
keen ennen yleistii eliikeikiiii.
Valtion tai kunnan palvelukses-
sa olevilla yleinen eliikeikd on 63
Yuott4 mutta miidriityissi am-
mateissa alempikin. Edellii
lueteltujen eliikkeitten lisiiksi
ennen varsinaista el[keikiiii
mycinnettyjen eldkkeitten perus-
teena voi olla tydkyvyttdmyys,jolloin tydkyv)4tdmyysellike
voidaan my6ntiiA tiiytenii tai
osaeldkkeend. Ennen wotta
I 93 I syntyneillii ellikkeen perus-
teena voi olla mycis pitkiiaikai-
nen tyOttcimyys. Unohtaa ei vie-
lii voida my6skliin tycieliikela-
kien mukaan mydnnettiivii.?i rin-
tamaveteraanien varhaiseliiket-
ta. Kansaneliikepuolella voi-
daan vastaavasti myci,ntiiii tyd-
kywyttdmyys-, tycittrimyys- tai
rintamasotilaseliikkeitii. Maata-
lousyrittiijillii on lisiiksi mahdol-
lisuus saada sukupolvenvaihdo-
selSkettii tai luopumiselaketta.
Alle 65-wotiaana voi eliikkeelle
siis siirtya varsin monin nimik-
kein. Voiko ihminen sitten itse
valita mille eliikkeelle ja milloin
hlin siirtyy?
Vastaus on kylliija ei. Varhenne-
tulle tai lykiitylle vanhuuseldk-
keelle siirtymisen hetken eliik-
keenhakija voi mdiir6td itse.
Osa-aikaeliikkeellekin siirtymi-
sen hetken voi itse m56riiti,

mikiili osa-aikaeliikkeen muut
ehdot tiiyttyv[t.
Jos sen sijaan on kysymys eltik-
keistii, jotka perustuvat tydky-
vyttdmyysharkintaan, kuten
tydkyvyttdmyyseliike j a yksildl-
linen varhaiseldke, vastaus on
kielteinen. Eliiketapahtumahet-
ki on se piilvii, jona kaikki eliik-
keen saamisen edellytykset ovat
tayttyneet. On hyvin epiitoden-
niikciistii, ettli ihminen voisi etu-
kiiteen mafitela, milloin hiin
tulee esimerkiksi menettlmii5n
tydkykyiinsii elikkeeseen oi-
keuttavassa miiiirin. Osasto-
piiiillikkri Pentti Koivistoinen on
kiisitellyt lehden edellisess[ nu-
merossa (l/89) asiaa koskevia
Vakuutusoikeuden pii5t0ksiii.
Tytitttimyyseldkkeen alkamis-
ajankohdasta ja muista tydtt6-
myyseliikkeeseen liittyvistii on-
gelmista kirjoitti lakimies Riitta
Korpiluoma tyhjentiiviisti Tyri-
eliikelehden numerossa 5/ 88.

Vanhuuselfrkkeet
Vanhuuseliikkeen voi ottaa nor-
maalina vanhuuseliikkeenii tai
varhennettuna vanhuuseliikkee-
nii. Eliikkeen alkamisajankoh-
taa voi lykiitii myOs yli normaa-
lin vanhuuseliikeiiin, jolloin elti-
kettii korotetaan noin I 7o jo-
kaista lykiittyii kuukautta kohti.
Varhennettuna voi yksityiseen
tycisuhteeseen tai yrittaj atoimin-
taan perustuvan tyoeHkkeen ot-
taa 60 vuotta telttiinyt. Valtion
ja kuntien eliikelakien mukaan
ikiiraja on 58 wotta. Kansanelii-
kelain mukaan ikiiraja varhen-
netussa vanhuuseldkkeessd on
60 ruotta. Ikiiraja on 60 vuotta
myds julkisella sektorilla niille,
jotka eiviit endii varhennetulle
eliikkeelle siirtyessii"iin ole julki-
sen sektorin palveluksessa.

Varhennettu vanhuuseliike on
pysyviisti pienempi kuin yleises-
sii eliikeiiissii maksettava eliike.
Se ei muutu 65 vuoden iiissd
markkamiiiiriiltiiiin mitenkiiiin.
Vuosittaiset indeksitarkistukset
toki tehdiian.

Yksityisessii tycisuhteessa olleen
varhennetun elikkeen alennus
vaihtelee 4,32 prosentista 5,88
prosenttiin luodessa, jos eliik-
keelle siirtyjii on syntynyt v,ililla
1924-1936. Vuonna 1937 tai sen
jiilkeen syntynei,lle alennus on 6
prosenttia vuodessa.

Ennen vuotta 1945 syntyneiden
yritt[jien eliikkeen a]ennus vaih-

telee 3,96 prosentista 5,88 pro-
senttiin kultakin wodelta, jotka
yrittaja on eliikkeellii ennen 65
woden ikiiA. Vuonna 1945 ja
sen jiilkeen syntyneille alennus
on 6 prosenttia vuotta kohti.
Valtion ja kuntien eliikelakien,
kuten myds kansaneliikelain
mukaan, alennus on aina 6 pro-
senttia kutakin varhennettua
wotta kohti. Eliikkeen varhen-
taminen enimmiiisajalla eli vii-
dellii wodella merkitsee siis 30
prosentin alennusta 58 tai 60
vuoden ikiidn mennessii ansait-
tuihin eliikkeisiin. Alennus las-
ketaan ansioeliikkeissii siita
markkamiiIriiisestii eldkkeees-
tii, joka on karttunut eliikkeelle
siirtymishetkeen menness6.
Eliikkeestii jii[vtit pois ne vuo-
det ja kuukaudet, jotka ovat
jiiljella varhennetulle eliikkeelle
siirtymisestii eliikeikiiAn.
Varhennetun vanhuuseliikkeen
miiiiriin voi selvittdA ennakolta.
Tytieliikelaitos ilmoittaa pyy-
dettiiessii arviolaskelman eliik-
keen mii.iiriistii, minkli jiilkeen
Kansanel6kelaitoksen paikallis-
toimistosta voi tiedustella var-
hennetun kansaneliikkeen mdd-
riiii. Varhennettuna myOnnet-
tyyn kansaneliikkeeseen ei voida
maksaa asumistukea, rintama-
lisiiii eikii ylimii.iiriiistii rintama-
lisiiii.
Mikeli eliikkeenhakija on sellai-
sessa tycipaikassa, jossa tydnan-
taja on jiirjestiinyt ty6ntekij<iil-
leen lisiieliikevakuutuksen, on
syyte selvittiie, miten ndmii lisii-
edut kaytteytyvet otettaessa la-
kisiiriteinen ty0eleke varhennet-
tuna. Lisieliikevakuutuksessa
voi olla esimerkiksi yleistii elii-
keikiiii alempi eliikeikti tai eltik-
keen karttuminen yuodessa on
Iakisliiiteistii suurempi. Elak-
keenhakijan on syytzi selvittiid
niimii omasta tydelekelaitokses-
taan. Saatuaan selvitetyksi ko-
konaiseliikkeensii mdiiriin on
keytava verotoimistossa, jotta
selviiiisi miten paljon pienempi
varhennettuna otettu nettoeliike
on kuin kdteen jii,iivii palkka ja
tehdii ratkaisu tdmdn vertailun
perusteella.

Varhennettu vanhuuseliike al-
kaa aikaisintaan hakijan 58- tai
60-vuotispiiivdii seuraavan kuu-
kauden alusta. Jos hakijalla on
esimerkiksi kaksi rinnakkaista
ty6- tai virkasuhdetta, voi hiin
ottaa varhennetun vanhuus-
eliikkeen vain toisesta ja jatkaa
toisessa. Jos varhennetulla eliik-
keelld ollessaan aloittaa uuden
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tycisuhteen tai yrittiijiitoimin-
nan, karttuu siitd uutta eliikettii,
mikiili lakien piiriin piiiisemisen
ansio- ja muut edellytykset taY-
tyviit.
Varhennetun vanhuuseldkkeen
saajalla ei yleensl ole oikeutta
sairausvakuutuslain mukaiseen
pdiviirahaan. Piilvdrahaa voi-
daan kuitenkin maksaa alle 65-
vuotiaalle varhennetun van-
huuselikkeen saajalle, joka
eliikkeelle siirtymisensii j?ilkeen
tekee tydteja tulee tdhdn tycihtin
tyOkF)'ttdmeksi.
Haettu ja mydnnetty varhennet-
tu vanhuuseliike voidaan lak-
kauttaa pyynndstii silloin, kun
plyntd on tehty ennen piiiitcik-
sen lainvoimaiseksi tuloa.

Osa-aikaellke
Ansioeldkelakien mukainen
osa-aikaeldke on tarkoitettu
henkildille, jotka haluavat siir-
tyii kokoaikatycistd osa-aikai-
seen tyohdn ennen varsinaista
vanhuusekikeikiiii. Kansaneliik-
keend osa-aikaeldkettd ei voi
saada.

Osa-aikaeliikettd voidaan mak-
saa 60-64-vuotiaalle yksityises-
sd tydsuhteessa olevalle ty6nte-
kijiiUe tai yrittiijiille. Valtion ja
kuntien palveluksessa oleville
osa-aikaeldkkeen ikiiraja on 58
!,uotta. Julkisella sektorilla osa-
aikaeliikkeelle ei voi jiiiidti sen
jiilkeen, kun on taftanyt 63
vuotta.
Osa-aikael2ikkeelle siirtyminen
on vapaaehtoista ja keskeinen
edelly,tys on, etta tydntekoa jaf
ketaan osa-aikaisena joko ny-
kyisessd tai muussa osa-aikai-
sessa ansiotydssii. Lisiksi eliike-
laeissa mainittujen muiden edel-
lytysten on taltltteva osa-aika-
elikkeelle siirtymishetkellii.
Osa-aikaeliikkeen saajalla ei saa
olla muuta omaa ansioelekette.
Perherllike ei vaikuta asiaan.

Osa-aikaty0n ehdot on syytii
sopia tyrinantajan kanssa jo sil-
loin, kun on vield kokoaikatyds-
sd. Osa-aikaisen tytin ansioiden
ja tyriajan ei pitiiisi merkittiiviisti
poiketa toisistaan. Osa-aika-
tydn ansio saa olla yksityisellii
puolella 35 70 prosenttia aikai-
semmista vakiintuneista ansiois-
ta. Julkisella puolella osa-aika-
tycin ansio saa olla 40-60 pro-
senttia kokoaikatycin ansioista.
Viihintiiin on ansioiden nousta-

va yksityisellli sektorilla 880
markkaan ja julkisella sektorilla
I 406 markkaan kuukaudessa
vuonna 1989.

Osa-aikatyd on jiirjesteltiivissii
melko vapaasti. Ty<intekijiiin
eliikelain (TEL) mukaan tyti-
ajan on osa-aikatycissii oltava
keskimiiiirin viihintiiiin I 6 tuntia
ja enintiiiin 28 tuntia viikossa.
Valtion ja kuntien eliikelaeissa ei
osa-aikaiselle ole asetettu vas-
taavia tytiajan tuntirajoja, mut-
ta tyoajan viiheneminen ei saa
merkitteviisti poiketa ansiotulo-
jen vdhenemisestii.

Tydaika voi olla jiirjestetty esi-
merkiksi siten, ettd ollaan joka
toinen viikko tdysiaikaisessa
tytissS. Lyhennys voi olla piiivii-
kohtaista, voidaan olla puoli
piiiviiii tdissii ja puoli piiviiii
eliikkeellii tai maanantai sekii
perjantai eliikkeellii ja tiistaista
torstaihin tiiysiaikaisessa tydssd.
Yli kuuden viikon katkoksia ei
osa-aikatydssii saa olla (wosilo-
mia tai sairausaikoja lukuunot-
tamatta).
Osa-aikaeliike on tarkoitettu
korvaamaan tycinteon vdhenty-
misestii aiheutunutta ansionme-
netyste. 60 vuotta tdyttdneen
osa-aikaeldke on yksityisellii
sektorilla 44 prosenttia poisjiiii-
neestl ansiosta. Jos osa-aika-
eliikkeelle siirrytliiin teman jAl-
keen, elikeprosentti on kor-
keampi. Osa-aikaeliikkeen m66-
rzi on julkisella sektorilla puolet
poisjiiiineestii ansiosta.

Kun osa-aikaeldkel6inen saa-
vuttaa vanhuuseliikeiiin ja lo-
pettaa osa-aikatycin hdnelle
mycinnetiiiin vanhuuseldke, jo-
hon lasketaan mukaan mycis
osa-aikaisessa tycissd ansaittu
eliike.

Yksiltillinen varhaiselilke
Yksil6llinen varhaiseldke on
tytikyvyttomyyseliike. Sitii voi-
daan toisaalta pitaa tydkyvyttd-
myyseldkkeen lievempiinii vaih-
toehtona, mutta toisaalta sita
voidaan pitiiii my6s tiukemmin-
kin siiiideltynii.
Normaalissa tyOkyvlrttOmlys-
eliikkeessii liiiikdrinlausunnolla
on suurempi painoarvo. Yksi-
l6llistii varhaiselSkettd mydn-
netteesse laissa lueteltuja edelly-
tyksiii tarkastellaan kokonai-
suutena. Liitikiirinlausunto on
vain yksi osa kokonaisuudesta,

sillii ihmisen tyOkykyhiin alenee
usein mycis muiden syiden kuin
sairauden vuoksi.

Yksilcillinen varhaiseldke on tar-
koitettu 55 vuotta tiiy'ttiineelle,
jonka tydkyky on pysyviisti
alentunut niin, ettei hiinen voida
kohtuudella edellyttiia selviyty-
vAn omasta tydstiidn. Ikiiraja on
sama yksityisellii ja julkisella
sektorilla. Tydkyvyn kokonais-
arviota tehtaessA otetaan huo-
mioon laissa siiiidetyt edelly-
tykset.

Kokonaisarviota tehtAesse sai-
rauden ohella samanarvoisina
tekijciinii otetaan huomioon
ikeentymiseen liittyviit tekijiit,
tyduran. pituus, tycistd aiheutu-
nut rasittuneisuus ja kulunei-
suus sekii tyriolosuhteet. Niiiden
tekijtiiden kokonaisvaikutusta
arvioidaan jokaisen eldkkeen-
hakijan kohdalla yksil<illisesti.
Tycikykyii voivat heikentiii
tydn aiheuttama rasittuneisuus
ja iiin mukanaan tuomat haitat
toimintakyvyssd. Niimii eivat il-
mene valttemarte eri ihmisillii
samassa iiissii eikii samalla ta-
voin.
Tyci ja tydolosuhteet vaikutta-
vat myds eri ihmisiin eri tavoin.
Niiiden tekij <iiden vaikutusta ar-
vioitaessa otetaan huomioon,
kuinka ne vaikuttavat niin hen-
kisesti kuin ruumiillisesti.

Julkisella sektorilla tarkastel-
Iaan tietyillii tydaloilla my6s.
onko tyci yleisen edun kannalta
vastuullista ja onko tydtehtii-
vien hoidon kannalta otettava
huomioon mycis yleinen ja ty<in-
tekijiin oma turvallisuus.

Yksildllinen varhaiseldke on tar-
koitettu vielii ansioty<itii tekevil-
le, jotka siirtyvdt suoraan ansio-
tycistd varhaiseliikkeelle. Se voi-
daan mydntiiii mycis jo aiemmin
ansiotydstii pois jiiiineelle.
Tydnteon peattymisesta ei
yleensd saa olla kulunut vuotta
pitempiii aikaa. T?ite ns. jilki-
karenssiaikaa jatkavat ne piii-
vat, joilta eliikkeenhakija on
saanut sairausvakuutus- tai
tydtt6mlyspaivtrahaa tai ollut
opintovapaalain mukaisella
opintovapaalla.

Eliikkeen alkamisen kannalta
on ratkaisevaa se, milloin kaikki
yksiltillisen varhaiseliikkeen
saamisen edellytykset ovat tayt-
tyneet. Eliikehakemuksen vireil-
letulopiilviillii ei tiisse suhteessa
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ole merkityste, mutta ansioelii-
kelakien mukaan eliikettii ei ta-
kautuvasti makseta kuin vuo-
delta. Kansaneliikelain mukaan
yksiliillisti varhaiseliikettii ei il-
man erityisiii syitii makseta ta-
kautuvasti pidemmZilta ajalta
kuin kuudelta kuukaudelta.
Yleens6 eldketapahtumahetki
on se piiivii, jolloin ansioty6 on
peattynyt tai ansiotycitii on vii-
hennetty laissa siiiidetyllii taval-
la. Eliike alkaa seuraavan kuu-
kauden alusta. Thkautuvasti

mukaista piiiviirahaa ja yksildl-
listd varhaiselekette ei makseta
rinnakkain samalta aj alta.

Yksilcilliseen varhaiseliikkee-

dollisesti jo maksetut tyttttd- keen lisiiosa.
myyspiiiviirahat j a sairauspiiivii-
rahat niitd maksaneelle tytitt<i-
myyskassalle tai Kansaneldke-
laitokselle. Sairausvakuutuslain

Otsikon kysymys on varsin ylei-
nen ennen eliikkeelle siirtymiste
ja vieki useammin esiintyvri, kun
ollaan jo eliikkeellii. Toisin sa-
noen nykypiiiv[n eldkeliiinen
haluaisi vireyden sliilyttamiseksi
tehdii jonkinlaista ansiotycitii,
mutta ajatus eliikkeen pienenty-
misestd tai jopa lakkaamisesta
vaanii taustalla.

Tycitulo pienentdii yleensii vaineriiitii Kansaneliikelaitoksen
maksamia tarveharkintaisia
elakkeitii tai eliikkeen osia. Tar-

ki on tarveharkintainen.
Toisaalta mytis verottaja ottaa
osansa lisiiansioista, sillii tietyn
rajatulon ylittdessdiin lisiiansiot
pienentiiviit kunnallis- ja val-
tionverotuksessa tehtaviiii ela-

yleisenperherliik- olennaisesti tydkyvyttdmyys-
MyOs Kansanelii- eliikkeen lakkauttamiseen tai

osaeldkkeeksi. T?iyden ty0ky-
vyttdmyyselekkeen suhteen voi-
daan soveltaa nyrkkisiiiintiiii,
jonka mukaan ansiotuloja voi
olla noin kolmannes eliikepal-
kasta. Jos ansiotuloja kertyy py-
syviisti noin 35-60 prosenttia

tetaan, jos eliikkeensaajan tyci-
kyky on siinl miiiirin palautu-
nut, etta hiinen voidaan katsoa
jiiljele olevalla tyrikyvyllziiin an-
saitsevan kohtuullisen toimeen-
tulon. Lakkauttamista harkitta-
essa tilannetta tarkastellaan yk-
silOkohtaisesti. Huomioon ote-
taan eliikkeensaajan terveyden-
tilan lisiiksi myOs ikri, eliikkeel-
lioloaika, ty0nteon pysyvyys
jne. Aivan lyhyet tytissiiolojak-
sot voidaan katsoa ty<ikokeiluk-
si, eika ekikeoikeuteen puututa.

enemmen, voidaan tliysi
muuttaa osaeliikkeeksi. J,

eliike
os an-

pidetiiAn rahaa tai rahanarvois-
ta etuutta vastaan tehtiiviiii tyci,-
tii sekii toimintaa itseniiisenii
yrittiijiinii.
Yksityisess6 ty6suhteessa ole-
vien ja yrittajien varhaiseliike-
jiirjestelmistii saa tarkempia li-
setietoja omasta tydeliikelaitok-
sestaan tai Eliiketurvakeskuk-
sesta. Valtion ja kuntien uusista
varhaiseliikejiirjestelmistli saa li-
siitietoja valtiokonttorista tai
Kunnallisesta eliikelaitoksesta.
Kansaneldkelain mukaisista

Kansaneldkelaitoksen
lisiitietoja
paikallis-

toimistoista.

MAURI

maksettavasta eldkkeestii suori- veharkintaisia ovat rintamasoti- Ansioiden suuruus vaikuttaa varhaiseliikkeistd saa
tetaan eliikkeeensaajalle mah- laseliikesekd

kelaitoksen maksama asumistu- tiiyden elEkkeen muuttamiseen

VANHATALO,
Eliiketurvakeskuk

t iedotussihteeri

VTM
sen

seen voi ja pittiisikin -
ennakkopiiiitdstii vielii tyOsse simiiiiriiisen eldketulovdhen-

elii-
ona

hakea
ketuloviihennyst6.
kokonaistulo, jolla

lainsiiiitiijii on
rajat, mistd

Verotettava
vielii saa tiiy-

siiiitiinyt markka-
alkaen eldkkeen

ollessaan. Ndin ennakkopiiii- nyksen, on valtionverotuksessa
tdksen saa vielii tydssii ollessaan kaikilla eldkkeensaajilla 19 200

siotulot ylittavat tiimiinkin, har-
kitaan eliikkeen lakkauttamista.

markkaa luodessa. Kunnallis- Yksiltillinen varhaisekike lak-
verotuksessa vastaava tuloraja
on yksiniiisellii eliikkeensaajalla
26 100 markkaa ja el?ikkeensaa-

kautetaan, jos ansiotulot nouse-

(v. 1989). Samaa rajaa sovelle-

erikseen tyriel2ikelaitoksesta ja
Kansaneliikelaitoksesta. Myrin-

1a1- japuolisoilla 20700 markkaa taan myds rintamoveterqanien
kaista, siirtyyk0 hiin yksiltillisel-
le varhaiseldkkeelle vai j atkaako

luodessa. Niiiden tulorajojen yli varhaiseliikkeeseen.
menevd tulo pienentiie taFta

tyiintekoa. Ratkaisua tehdes- eldketulovdhennysta 70 pro- Ty d t t d my y s e liikke e s s ii y astaay a
siiiin hakijan on slyta selvittaa senttia. ansiotuloraja on I 758 markkaa

kuukaudessa. Ehkette ei mak-verotolmrstossa kdteen jtiiiviin Joidenkin ellikkeiden osalta seta niilte kalenterikuukausilta,kokonaiseliikkeensii miiirii.

teinen ennakkop6iittis sitoo
kelaitosta kuusi kuukautta, j
aikana eliikkeenhakija voi

tii suuri kuin

vat 880 markkaan kuukaudessa

joina raja ylittyy. Eliikkeen
maksaminen keskeytetiiiin jaYksikillinen varhaiseliike on yh-

maksu keskeytetiiiin tai koko-
naan lakkautetaan. Rajat on jo-

tarkkuudel-
eliikkeeksi

muuttuu vanhuus-
sektorilla

pa
la,

asetettu markan
mikii taas johtuu siite, etta

eliikelaitos perii takaisin
maksetun ekikkeen. Kun

liikaa

65 vuoden
63 vuoden

yksityisellii
jajulkisella
lassa-

Kuinka paljon saan
ansaita?

Erilaisilla eliikkeelle valmennus-
kursseilla korostetaan, ettii sdi-
lyttiiiikseen ruumiillisen vetrey-
tensd ja henkisen vireytensd
eliikkeelle siirtyjan pitiiii pois-
jiiiineen ansiotycin tilalle saada
uusia. innostavia askareita ja
harrastuksia entisten lisiiksi.
Henkil0kohtaisesti vaihtaisin
valmennuksen tilalle sopeutu-
misen. Valmennus-sana kun tuo
liihinnii mieleen huippu-urheili-
joiden valmentautumisen huip-
pusuoritusta varten valmenta-
jan laatiman valmennusohjel-
man mukaan.

sektorilla alkuperiiiset tulorajat on sidottu
TEl-indeksiin, jota ruosittain
tarkistetaan.
Vanhuusekikkeen ja varhenne-
tun vanhuuseldkkeen saajan
eliikkeeseen eiviit ansiotulot vai-
kuta. Lisiiansiot vaikuttavat,
kuten edelld todettiin, vain mah-
dollisiin tuloharkintaisiin etui-
hin j a eliiketuloviihennyksiin.
Ty d kyv y t t dmy y se liike v oidaan
mycintdii ansioeldkelakien mu-
kaan joko tiiytenii tai osaeliik-
keend. Kansaneliikelaki ei osa-
eliikettii tunne. Lainsiiiidiinniis-
sii ei miiiiritellii tarkkaa rajaa
sen suhteen, milloin ty0kyvyttd-
myysel5ke lakkautetaan tai mil-
loin tiiysi eliike muutetaan osa-
eliikkeeksi.

Ty<ikyvytttimyyseliike lakkau-

anslo-
tulot jiiiiviit alle mainitun rajan,
eliikkeen maksaminen aloite-
taan uudestaan.

Osa-aikaehkkeen siidnndkset
taas edellyttiivdt, ettii eldkkeen-
saaja on ansiotydssii. Eliikkeen
maksamisen edellytyksenii on,
ettii eliikkeensaajalla on ansio-
tuloja ainakin niin paljon kuin
edellii tiissii ki{oituksessa mai-
nittiin. Jos osa-aikaeliikeliilsen
ansiot jiiiivlt mainittuja rajoja
alhaisemmiksi, joudutaan osa-
aikaeliike lakkauttamaan.

Ansiotycihcin menoa harkites-
saan eldkkeensaajan on syyta
varmistaa eliikelaitoksestaan
omassa tapauksessaan sallitut
ansiotulorajat. Tycinteon aloit-
tamisesta eliikkeensaajan on ni-
mitttiin ilmoitettava sekd omalle
tydeliikelaitokselleen etti Kan-
saneliikelaitokselle. Ansiotydnii
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TYOIKAISTE]I JA TYOSSAOTEUIEI{
KUOTTEISUUDESTA SUOMESSA

Suomessa kuolee ny-
kyiiiin vuosittain noin
12 000 tytiikiiistii ihmis-
tii, eli neljii tuhannesta
tytiikiiisestii. IGikista
kuolleista noin 27 Vo
kuolee ennen yleistii
eliikeikliii. Nykyisen-
kaltaisen kuolleisuu-
den vallitessa vastasyn-
tyneistii pojista joka
viides ja Qrttiistii joka
kymmenes kuolee en-
nen 65 vuoden ikdii.
Kuolleisuuden vaihtelu
tytiikiiisen vlesttin eri
ryhmissii on suuri. Esi-
merkiksi tytivoimaan
kuuluvien kuoleman-
riski on vain puolet
tytivoiman ulkopuolel-
la olevien riskisfi.

Tyrivoimaan kuuluvien kuollei-
suus vaihtelee ammatin mu-
kaan. Taulukossa l. on lueteltu
ammatit, joissa wosina
1975-1980 oli korkein ja mata-
lin kuolleisuus.
Miesten osalta voidaan yleistiid,
ettii kuolleisuus voi olla jopa
kolme kertaa korkeampi ras-
kaan ruumiillisen tycin amma-
teissa kuin kevyemmissii henki-
sen ty6n ammateissa.

Naisten ammateissa ei ole yhtii
suuria kuolleisuuseroja kuin
miehillii. Naisten kuolleisuus ei
vaihtele samalla tavoin selviisti
ty6n raskauden ja koulutusta-
son mukaan.
Naisten kuolleisuusluvut ovat
sangen epdvarmoja ja alttiita
satunnaisvaihtelulle. Esimer-
kiksi kemian prosessitydnteki-
j6iden korkea kuolleisuus tar-
kasteltavalla jaksolla johtui La-
puan patruunatehtaan riijiih-

l6

C\\J
I
I
I

I

I



TAULUKKO 1
Viisi korkean ja viisi alhaisen kuolleisuuden ammattiryhmiiii
vuosina 1976-80

1970-luvun kahdelta viisivuo-
tisjaksolta (Marin 1986). Lisak-
si vuosilta l98l-85 on toistai-
seksi julkaisematonta aineistoa,
jota ei tiitii kirjoitettaessa ollut
viele keytettavisse.

Koko viiestcin kuolleisuus aleni
suhteellisen nopeasti l970Ju-
vulla. Ammatissa toimivan vii-
estdn terveydentilan paranemi-
nen on ainakin osittain ollut
seurausta tydkyvyttdmyyseliik-
keelle siirtymisen kautta tapah-
tuneesta terveydellisestii vali-
koitumisesta. Kun terveydel-
tiiiin heikentyneet ovat siirty-
neet tyrieliim{n ulkopuolelle,
on aktiivivdestdn kuolleisuus-
kehitys luonnollisesti suotui-
sampaa. Mutta myds eliikkeellii
olevien kuolleisuus aleni 1970-
luvulla, tosin hitaammin.

tausta ei ole helppo antaa, sill:i
jopa luokituksia vaihtamalla
saadaan erilaisia tuloksia.
Neyttae kuitenkin selviiltii, ettd
erdissii ryhmissii kehitys on ol-
lut vihemmiin edullista kuin
toisissa. Maataioustyiintekijiit,
aputycintekijiit, kaivosmiehet,
merimiehet ja erdiit muut fyysi-
sesti raskaat ammatit ovat hyd-
tyneet viihiten yleisen kuollei-
suuden alenemisesta.

Tarkastellaanpa ammatillisen
kuolleisuuden sij aan keskimiiii-
riiistii "ammatillista elinaikaa".
Se lasketaan siltii ajalta, joka
eletiiiin tydelamaien tulon ja
vanhuuseliikkeelle siirtymisen
vtilillii. Maksimiaika on 45
vuotta.

Alle 25-wotiaana r,uonna 1976
tydelamaen astunut mies on
keskimiiiirin 41,5 vuotta tydela-
miissii tai varhaiseliikkeelli. En-
nenaikainen kuolema siis ly-
hentiiii aktiiviviiestO6n kuulu-
vien miesten elinaikaa keski-
miiiirin 3,5: llii vuodella.

Kuolleisuus lyhentiiii hyvin
koulutettujen ja arvostetuissa
ammateissa tyciskentelevien
miesten 'tycieliimiiii" noin 2,5
vuotta. Mutta niille nuorilla
miehillii, jotka 70-luvun puoli-
viilissii aloittivat metsureina,
kaivosmiehind, merimiehinii,
ahtaajina tai aputycimiehinii,
on odotettavissa 4,5-5,8 vuo-
den vajaus maksimista.

Aariryhmien viilinen erotus oli
l970luvun alussa 4.1 vuottaja
T0Juvun puolivdlissii 3,4 wot-
ta. Keskimiiiiriiisellii elinajalla

Ovatko kuolleisuuden erot kas- norakenteen muutokset
vaneet vai kaventuneet? Vas- hen liittyvii koulutuksen

mitattuna erot siis kaventuivat
liihes vuodella.
Ritva Marin tarkastelee tutki-
muksessaan my6s tydkyvyttti-
myyseliikkeille siirtymisen vai-
kutuksia kuolleisuuteen. Hiin
toteaa, ettii ty0kyvytt<imyyse-
liikkeelle siirryttiin eniten juuri
niistii ammateista, joissa on
korkea kuolleisuus. Ylikuollei
suus tauteihin alenikin. Kun
kuitenkin tapaturmien, myrky-
tysten ja viikivallan aiheuttamat
kuolemantapaukset lisiiiintyi-
viit, tautikuolleisuudessa ai-
kaansaatu hyvii kehitys kumou-
tui.
Marinin mukaan tapaturma-,
myrkytys- ja viikivaltakuollei-
suuden kohoaminen heijastaa
yleisiii yhteiskunnallisia ja ra-
kenteellisia muutoksia. Elinkei-

ja sii-
lisiiiin-

tyminen nayttavet korostavan
ammattiryhmien sosiaalista ja
terveydellistii valikoitumista.
Kun tycivoimaa luovuttaviin
ammatteihin ei tule uutta ty6-
voimaa, niihin jliivii huonosti
koulutettu ja ammattitaidoton
tycivoima on entistii valikoitu-
neempaa, mikii ilmenee erityi-
senii alttiutena tapaturmaisille
kuolemille.
Tapahtuu niinsanottua margi-
nalisoitumista: epdedullisen ke-
hityksen kohteena oleviin pie-
niin ryhmiin kasautuu sosiaali-
sia ja terveydellisiti ongelmia
enemmistcin fyysisen ja mate-
riaalisen hyvinvoinnin paran-
tuessa.

Suomalainen mies
pohjoismaiden
lyhytikiiisin
Ammatillisista kuolleisuus-
eroista 1970-lululla on tehty
pohj oismainen vertailu (Ander-
sen 1988). Suomalaisten mies-
ten (*) kuolleisuus oli 33Vokor-
keampi kuin Pohjoismaissa
keskimiiiirin. 60 % tiiste erosta
johtui sydiin- ja verisuonitau-
deista.

Suomalaisten ongelmia ovat
mycis kasvaimet sekii aivan eri-

* ) Tcissri ktisirelliiiin yksinkertai-
suuden vuoksi vain miesten kuol-
leisuuseroja. Suomalaisten nais-
ten kuolleisuus oli Pohjoismaiden
keskitasoa. Tanskassa naisten
kuolleisuus on korkeampi kuin
Suomessa.

dyksestii. Onnettomuus kaksin-
kertaisti ammattiryhmlin kuol-
leisuuden edelliseen jaksoon
verrattuna.
Miesten kuolleisuudesta saa-
daan kuitenkin kohtuullisen
pysyviii tuloksia. Taulukossa 1.
mainitut ammattiryhmlt olivat
samassa asemassa vuosina
197 t-75.

Suurimmat erojen
aiheuttajat:
Sydlntaudit, kasvaimet
ja tapaturmat
Ammatillisten kuolleisuusero-
jen tytiperiiisyl'ttii ei voida ar-
vioida tilastojen perusteella il-
man taustatietoja kuolleiden
ty6oloista, eliimiintavoista ja
elinoloista. Niimii kuolleisuutta
selittiviit tekijtit korreloivat
keskenddn ja lopputuloksena
on tunnetusti korkea kuollei-
suus alhaisen sosiaalisen statuk-
sen ammateissa, vieldpii kaikis-
sa kuolemansyy-ryhmissii.
Verenkiertoelinten taudit ai-
heuttavat keskimiiSrin noin
puolet tydikdisten kuolleisuu-
desta. Ammateittaiset veren-
kiertoelinten tautien erot vaih-
televat viihemmiin kuin koko-
naiskuolleisuuden erot, mutta

pienetkin suhteelliset tasoerot
tiissii tautiryhmdssii aiheuttavat
lukumii5riiisesti suuria eroj a.

Verenkiertoelinten taudit li-
siilintyvit biologisen vanhene-
misen mydtd. Niiden syita on
tutkittu paljon. Biologisten ris-
kien lisiiksi viiSriinlaiset eld-
miintavat ja huonot elinolosuh-
teet lisiiiiviit sairastavuutta. Ris-
kit ovat yleisimmiit alimmissa
sosiaaliryhmiss6.

Ei siis ole ihme, ettii sydiin- ja
verisuonitautikuolleisuus on
korkeata sellaisissa ammateis-
sa, joissa on alhainen palkkata-
so, viihiiiset koulutusvaatimuk-
set ja kenties epetyydftevet
ty6olosuhteet.
Suunnilleen joka kuudes tyci-
iiissii tapahtuva kuolema on 'ei-
luonnollinen' eli tapaturmien,
myrkytysten tai vdkivallan ai-
heuttama ja noin joka viides
tydikiiisen kuolema aiheutuu
kasvaimista. Niimiikin kuole-
mansyyt kasautuvat sosiaalisel-
ta statukseltaan alhaisiin am-
mattiryhmiin.

Kuolleisuuserot
kaventuivat 1970-luvulla
Suomessa on julkaistu tilastoja
ammattikuolleisuudesta vasta

Korkea kuolleisuus
Ammatti kuolleita

per 100000
Indeksi

(l)

Alhainen kuolleisuus
Ammatti Indeksi (l)

Miehet
Merimiehet
Aputydmiehet
Tarjoilijat
Kaivosmiehet
Metsiityd

55,6
86,4
65,7
61,6
56,4

+
+
+
+
+

59
54
5I
37
27

Opettajat - 38
Papit 36
Insinticirit, arkkitehciit 35
Luonnontieteellinenty<i -34
Kiinteist<ijen, palvelusten ja
arvopapereidenmyynti -27

Naiset
Kemian
prosessityd 44,7
Graahnen tyd 21,0
Kumi-, muovi-
ja nahkatyri 20,1
Hygieniaja kauneu-
denhoitotyd l'7,0
Tarjoilijat 16,7

+ 103
+29

+17

6
3

I
I

+
+

Opettajat
Jalkine- ja nahkatyci
Sairaanhoitajat
Tekstiili
Elintarviketyd

11

-18
-t7

l4
- 13

Liihde: Marin 1987

(l) Indeksi, joka ilmoittaa ryhmiin kuolleisuuden poikkeaman
prosentteina keskiarvosta. Keskiarvo on kaikkien ammatissa toimi-
neiden kuolleisuus. kiirakenne-erojen vaikutus on puhdistettu epii-
suo r alla v akioinni I la.
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tyisesti tapaturmat, myrkytyk-
set ja viikivalta. Yhteensd mai-
nitut kolme syyryhmiiii aiheut-
tavat noin 97 Vo s\omalaisten
miesten ylikuolleisuudesta.
Ammatilliset kuolleisuuserot
ovat melko samanlaiset kaikis-
sa Pohjoismaissa. Taulukossa I
luetellut ammatit ovat kaikkial-
la listan alku- ja loppupiiissii.
Mutta maat ovat aivan eri ta-
soilla. Suomalaisten miesten
kuolleisuus eri ammateissa
poikkeaa muiden maiden kuol-
leisuudesta kahdella tasolla: se
on korkeampi tai paljon korke-
ampl.
Esimerkiksi maaseudun am-
mattien asema tuntuu olevan
meillii hy.rrin erilainen.kuin naa-
purimaissamme: muissa Poh-
joismaissa maanviljelijdiden ja
maatalouden palkatun tydvoi-
man sekd metsdtyrimiesten
kuolleisuus on suhteellisen al-
hainen, mutta meilld selviisti
korkeampi.
Suomalaisten miesten ja mui-
den Pohjoismaiden miesten v5-
lillii oli erityisen suuri kuollei-
suusero my6s kaivosalalla ja
rakennusalan aputciissd.

Verenkiertoelinten taudit ndyt-
tevat fiittyviin enemmiinkin
suomalaisuuteen kuin ammatil-
lisiin tekij6ihin, sillii suomalai-
silla verenkiertoelinten tautien
aiheuttama ylikuolleisuus oli
huomattavaa alhaisenkin ko-
konaiskuolleisuuden amma-
teissa, joissa muut kuoleman-
syyt olivat liihes pohjoismaisel-
la tasolla.

Ammateissa, joissa ylikuollei-
suus kaiken kaikkiaan oli suu-
rinta, kaikki kuolemansyyt ylit-
tiviit pohjoismaisen tason ja
niiin ollen verenkiertoelinten
tautien suhteellinen selitysosuus
oli varsin pieni.

Kuolleisuus kuvaa vain
osaa ammatillisista
terveyseroista
Kuolleisuus kertoo veestdn ter-
veydestii vain eriiiin puolen, an-
karimman ja lopullisen puolen,
mutta kuitenkin vain osan.
Kuolleisuudessa korostuvat ta-
paturmat ja nopeasti kuole-
maan johtavat taudit.
Erddt sairausryhmiit, jotka vai-
vaavat monia aina tydkyvytt<i-
mylteen asti, eiviit johda kuole-

maan. Merkittiivimpiii tauti-
ryhmiii, jotka eiviit n6y kuollei-
suustilastoissa, ovat tuki- ja lii-
kuntaelinten taudit sekd mie-
lenterveyden hairi6t. Monissa
terveystilastoissa ne ovat hallit-
sevia tautiryhmii.
Helka Hytti (1988) on havain-
nut ammatillisen tyrikyvytri-
myysriskin olevan suurinta ras-
kaissa ruumiillisen tytin palkan-
saaja-ammateissa. Sama yleis-
piirrehiin ndkyy miesten kuol-
leisuudessa. Tiimii piirre on
niihtiivissii my6s naisten tytiky-
vyttdmyydessa, mutta ei kuol-
leisuudessa.

Hytin mukaan miesten ammat-
tiryhmittiiinen tydkyvyttdmyy-
den alkavuus ja kuolleisuus
korreloivat voimakkaasti. Nai-
silla tiillaista korrelaatiota ei siis
ole, koska naisten ammatilliset
kuolleisuuserot eivdt vaihtele
tytin raskauden mukaan yhtii
selviisti kuin tycikyvyttdmyys-
erot.

Kuolleisuus ja tydkyvytt<imyys
ovat kovia' terveysindikaatto-
reita. Muunlaisia terveysindi-
kaattoreita saadaan esimerkiksi
monista terveydenhuoltojerjes-
telmiin rekistereistS, otospoh-
j aisista haastattelututkimuksis-
ta ja monilla muilla tiedonke-
ruumenetelmillli. Viiestciryh-
mien terveystilanteesta saatava
k?isitys voi vaihdella suurestikin
riippuen siite, miten sitii on
mitattu.

Liihteet:
Andersen, Otto: Occupational
Mortality in the Nordic Coun-
tries l97l-80. Nordisk Statis-
tisk Skriftserie 49. K6<ipenha-
mina 1988.

Hytti, Helka: Ammati-lliset
tydk).vyttOmyysriskit 1976-80.
Kansaneldkelaitoksen julkaisu-
ja T9:32. Helsinki 1988.

Marin, Ritva: Ammattikuol-
leisuus l97l-80. Tilastokeskus.
Tutkimuksia nro 129. Helsinki
r986.
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II

I
Tytivoimatilasto
Tilastossa kunkin lain piiriin
kuuluva tycivoima on jaettu ti-
lastointihetken tilanteen mu-
kaan aktiiveihin eli tycisuhtees-
sa tai yrittiijiinii oleviin ja inak-
tiiveihin eli niihin, jotka eiviit
ole tydsuhteessa eiviitkii yrittii-
janii. Inaktiiveihin kuuluvat
kaikki ne henkildt joilla tyohis-
toriansa aikana on ollut kysei-
sen lain piiriin kuuluva tydsuh-
de. Tiistii johtuen sama henkild
kuuluu usean eldkelain piiriin,
jos hiin on tehnyt tdita eri eleke-
lakien piirissii. Henkild luoki-
tellaan yleensii kuuluvaksi vain
yhden eliikelain aktiiveihin.
Poikkeuksen muodostavat ne
henkikit, joilla tilastointihetkel-
lii on eri lakien piiriin kuuluvia
rinnakkaisia tytisuhteita.

2
Ellketilasto
Kunkin lain mukainen elike-
kanta on jaettu kahtia sen mu-
kaan, onko eliikkeelle siirrytty
ty6voiman aktiivipiirista (aktii-
vieliikkeet) tai inaktiivipiiristii
(vapaakirjaeliikkeet). Henkil<j
luokitellaan kuuluvaksi jokai-
seen eliikelakiin, josta hdn on
kartuttanut eleket6. Eliikkeen
maere jaetaan eliikelakien kes-
ken eliikekarttuman mukaisiin
osiin. Aktiivieliikkeissii eliikettii
kartuttavaksi ajaksi luetaan
yleensii myris aika eliiketapah-
tumasta eliikeikiiiin. Kuten ty6-
voimatilastoissa, henkilcin eliik-
keen osista yleensli vain yksi on
aktiivieliike, muut osat ovat
muiden eliikelakien vapaakirja-
eliikkeitii.

tl

Tiihiin mennesse tuo-
tetut eliikkeensaajia ja
tyti- tai yrittiijiisuhtees-
sa olevia koskevat ti-
Iastot eiviit ole sisiiltl-
neet kaikkia niitii tieto-
ja, joita ellkemenojen
ennustamiseen on tar-
vittu. Siksi ennuste-
mallia varten on tuo-
tettu omat tilastot, jot-
ka miiiirittelyltiiiin ja
tietosisiilltiltiiiin poik-
keavat tiih[nastisista
tilastoista. Niitil ei ole
tarkoitus julkaista,
mutta tilastotietoja
voidaan antaa niit[
tarvitsevien kiytttiiin.
Jokaista yksityisen
sektorin ellkelakia
koskeva tilasto sisiiltiifl
tietoja ellkelakiin kuu-
luvasta tytivoimasta ja
elilkekannasta. Julki-
sen sektorin osalta ti-
lasto koskee vain el[-
kekantaa. Tilastointi-
hetki on kunkin vuo-
den lopun tilanne: Tll-
lii hetkellii ovat kiiytet-
tiivissil vuoden 1986 ja
1987 lopun tilastot.
Uudet tilastot on tar-
koitus tuottaa vuosit-
tain.

Sekii aktiivieliikkeet ettii vapaa-
kirjaelikkeet luokitellaan edel-
leen eliikelajin mukaisiin ryh-
miin. Tilastossa mukana olevat
eliikelajit ovat

- vanhuuseldke
varhennettu vanhuuseldke

- taysi tydkyvytt<imyyseliike
- osatydkyvyttdmyyseliike
- yksil6llinen varhaiseldke
- tydtt<imyyseliike
- osa-aikaeldke

leskeneliike
- lapseneldke

3
Tilastojen kiiyttti ennuste-
mallissa
Ennustemallin avulla laaditaan
pitkiin tiihtiiimen eliikemenoen-
nusteita. Mallin toimintaperi-
aatteena on simuloida tycivoi
massa ja eliikekannoissa tapah-
tuvia muutoksia eliikelaeittain.
Mallille annetaan lahtdtiedoik-
si viimeisimpien tilastojen ku-
vaama vuoden lopun tilanne.
Tiistii malli etenee vuoden ker-
rallaan konstruoimalla siirty-
mzitodenniiktiisyyksien avulla
seuraavan vuoden lopun tilan-
teen. Siirtymiitodenniik6isyy-
det lasketaan tilastoaineistostaja muokataan mallin avulla.
T?illaisia siirtymiitodenniikdi-
syyksiii ovat mm. eri eliikkeiden
alkavuudet, kuolevuus, parane-
vuus Jne.

Simulointi ei tapahdu yksildta-
solla, vaan pienin yksikkd on
sukupuolen mukaan jaettu syn-
tymiiluosiluokka. Tiimii on
mycis tilastoaineiston pienin yk-
sikk6.

ETAKETURUAKESKUKSElI
tl tt
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Ty dv o i man lukum ii ii r ti -
suureita ovat
- henkiliipiirit vuoden lopussa konaisaika.. Ai.kasuure. kuvaa ,.rr\
- titastointivuonnu.nri}",iiii [untin l[afro-tur-n"irt." Ju KUVA

4
Tilastointisuureista
Tilastointisuureita on kahta la-
jia, lukumiiiiriisuureita ja keski-
arvosuureita. Alla luetellut suu-
reet on tuotettu eliikelaeittain,
niin ettii tycivoimatilasto on ja-
ettu aktiivi- ja inaktiivipiireihin
ja eliiketilastot aktiivi- ja vapaa-
kirjaeliikkeisiin ja lisiiksi eliike-
lajin mukaan.

tii kertaa eliikelain piiriin tul-
leet

- tilastointivuonna tytisuh-
teensa aloittaneet, eliikelain
piiriin jo kuuluvat

- tilastointivuonna tydsuh-
teensa piiittdneet.

Tydvoiman keskiarvo-
suureita ovat
- voimassa olevien tydsuhtei

den keskikesto
- tilastointivuonna piidttynei-

den tyclsuhteiden keskikesto
- lain piirissii palveltu koko-

naisaika
ansaitun ellikkeen miidrii
piiiittyneistii ty<isuhteista (va-
paakirjan miiiirti)
paattyneiden ty6suhteiden
eliikkeen perusteena oleva
keskipalkka ja piitittyneiden
yrittiij iij aksojen eliikkeen pe-
rusteena oleva tytitulo.

Eltike t ilas t on lukumtitir ti-
suureita ovat
- eliikkeiden lukumidriit vuo-

den lopussa
- tilastointivuonna alkaneiden

eliikkeiden lukumiiiiriit
- tilastointivuonna piiiittynei-

den eliikkeiden lukumdiiriit.

Eltiketilast on ke skiarvo-
suureilo ovot
- keskieliike vuoden lopussa
- tilastointivuonna alkaneiden

eliikkeiden keskieliike
- tilastointivuonna piiiittynei-

den eliikkeiden keskieliike.

5
Esimerkki
Eliike lain p iir is s ti p alv e I tu
aika
Palveluaikaa koskevia suureita
on tilastossa neljii. Niitii kiiyte-
tiiiin ensi sijassa eliikkeiden
karttumisprosenttej a arvioita-
essa. Koska aika ennen 23.lke-
vuoden tayttiimiste ei kartuta
eliikettli, sita ei ole huomioitu
niiissii suureissa.

Esimerkkinii palveluaikasuu-
reista on kuvassa l. esitetty ak-
tiivien lain piirissd palveltu ko-

miesten keskimiiiiriiistii koko-
naispalveluaikaa.

Kuvasta niihdiiiin ettli TEL:ssii
naisten ja miesten palveluajat
ovat yhte pitkia 35 vuoden
ikiiiin asti, jolloin keskimiiiirin
on palveltu l0 vuotta TEL:n
piirissii. TZistii palveluajat mie-
hillii kasvavat nopeammin kuin
naisilla. Suurimmillaan ero on
vanhimmassa ikiiluokassa, jos-
sa se on 6 vuotta.
Sukupuolten viilinen ero vasta
35 vuoden iiin jiilkeen johtunee
osittain siita, ette nuorempi
naissukupolvi voi usein ty6suh-
teen sisiille ajoittuvien, elaketta
kartuttavien pitkien iiitiyslo-
mien takia olla vuoden kerral-
laan poissa tydelemaista sen nd-
kymiitt[ kokonaispalveluajas-
sa. Toisaalta ne naiset, jotka
ovat poissa tydelemiisffi pidem-
piii jaksoja, vaikuttavat tilas-
toon vasta palattuaan tytielii-
miiiin, jolloin heid[n kokonais-
palveluaikansa on ikiilsiinsii
niihden lyhyempi.
Lain piirissii palveltu aika on
alle 50-vuotiailla noin 80-90
prosenttia mahdollisesta maksi-
miajasta. Maksimiajasta puut-
tuva aika voi olla joko LEL:n,
TaEL:n, YEL:n, MYEL:n tai
julkisen sektorin piirissii palvel-
tua aikaa tai tycielemen ulko-
puolella kulutettua aikaa. Van-
hemmilla ikiiluokilla palveltu
aika on lyhyempi suhteessa
maksimiaikaan, koska ennen
lain voimaantuloa piiiittynei-
den ty6suhteiden palveluaika ei
kartuta tydeliiketurvaa.
Voimassa olevan tydsuhteen
osuus kokonaispalveluajasta
on miehille 60-70 prosenttia ja
naisilla noin l0 prosenttia ma-
talampi.

LEl-aloilla tydss5olo ei keski-
miiiirin ole ympiirivuotista. Esi-
merkiksi luoden 1987 lopussa
LEL:n piirissti tydsuhteessa ol-
leiden miesten keskimiiiirdinen
palveluaika sind vuonna vaihte-
li ikiiluokittain kahdeksasta yh-
deksiiiin kuukauteen. Vastaa-
vasti naisten palveluaika vaihte-
li kuudesta kahdeksaan kuu-
kauteen. T?imii LEl-alojen eri-
tyispiirre heijastuu myOs koko-
naispalveluaikoihin, j otka ovat
lyhyempiii kuin TEL:ssii.

CHRISTINA
LINDELL, nr

Eliiketurvakeskuksen
suunnit le luosast on

matemaatikko

I Aktiivien keskimiiiriiinen kokonaispalveluaika
TEL:ssii ja LEL:ssii vuoden l9ST lopussa 23 vuoden
iiin tflyttiimisen jllkeen iiin mukaan
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Suomi kansainviilistyy, Eu-
rooppa yhdentyy. Tiimii ndkyy
my6s eliikerintamalla. Mita
uutta kuuluu esimerkiksi kan-
sainviilisille sosiaaliturvasopi-
muksille? Vastaajana on Eliike-
turvakeskuksen ulkomaisten
asiain sihteeri Anns-Riitta
Iaqkso.
"Kreikan ja Luxemburgin sopi-
mukset ovat telle hetkellii
(10.3.) eduskuntak:isittelyssii.
Niiden odotetaan tulevan voi-
maan aikaisintaan loppukesiis-
tii tiinii vuonna."

- Miten kauan sosiaaliturvaso-
pimuksista joudutaan yleensii
neuvottelemaan, ennenkuin
valmis sopimus on kiisillii?
"Siihen on vlhiin vaikea vasta-
ta. Pari vuotta. Esimerkiksi
Kreikan kanssa ensimmEinen
neuvottelukierros keytiin huh-
tikuussa 1986 ja Luxemburgin
elokuussa 1987."
"Portugalin sopimusneuvotte-
luista kiiydiiin toinen kierros
touko-kesiikuun vaihteessa
Helsingissii. Vuoden sisiillii
aloitettaneen neuvottelut myds
Belgian, Australian, Hollannin
ja Yhdysvaltojen kanssa."
"Varsinaisten sosiaaliturvasopi-
musten ohella on lisiiksi sol-
mittu sairaanhoitosopimukset
DDR:n ja Unkarin kanssa. Tiil-

laisesta sopimuksesta on myds
aloitettu neuvottelut Tshek-
koslovakian kanssa."

-Millaisia asioita Eliiketurva-
keskuksen ulkomaisten asiain
jaostosta kysytiiiin?

"Eliiketurvaan ja sosiaaliturva-
sopimuksiin liittyviii kysymyk-
sia tulee sekii suomalaisilta etta
ulkomaalaisilta. Asiakkaiden
valtaosa on Pohjoismaista ja
Keski-Euroopasta. Tiedusteluja
on saapunut paljon myds
esimerkiksi Kanadasta ja
USA:sta. Kyselyt Australiasta
lisiiiintyvit koko ajan. Siellii on
paljon suomalaisia ja eliikeasiat
kiinnostavat. Jopa Korean
eliikkeistii on kysytty, Japania
tiedustellaan joskus. "
"Yhii enemmiin tytintekijiit ja
tyonantajat selvittavet eleke-
asioita jo ennen ulkomaille siir-
tymistii. Kiinnostuneita ollaan
koko sosiaaliturvasta ja toivo-
taan, etta me vertaisimme koti-
maan ja kohdemaan sosiaali-
turvaa keskenii2in."
"Hyvin yleinen kysymys on
myds, kuinka eliikevakuuttami-
nen hoidetaan, joutuuko itse
maksamaan maksuja ja saako
niille sitten jotakin vastinetta.
Joskus halutaan hyvinkin yksi-
tyiskohtaista tietoa. Esimerkik-
si tanaan toivottiin vastausta

Anna-Riitta ltokso

siihen, miten Itzivallassa eliike
lasketaan ja mitii sosiaaliturva-
sopimus vaikuttaa eliikkeen
miiiiriidn."
- Mitkasosiaaliturvasopimuk-
set ovat tiillii hetkellii voimassa?
"Meillii on sosiaaliturvasopi-
muksia seuraavien valtioiden
kanssa: Pohjoismaat, Saksan
liittotasavalta, Iso-Britannia ja
Pohjois-Irlanti, It6valta, Sveit-
si, Espanja sekii Kanada ja siellii
erikseen Quebec."
- Onko kiinnostus kansainvii-
lisiin sosiaaliturvakysymyksiin
kasvanut niiden kahdeksan
woden aikana, joina olet teh-
nyt ty6ta niiden parissa?

"Kyselyitii tulee enemmtin ja
enemmdn. Suomen kansainvii-
listyminen on meille niikynyt jo
kauan."
't0-luvulla uusien sopimuksien
mydtii on toimintapiirimme
laajentunut valtavasti. Kahdek-
san wotta sitten kuviot olivat
liihinnii pohjoismaisia."

Haastattelu: K.S.

Mit[ uutta
sosiaaliturvasopimuksista?
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NIMITYKSIA ELAKELAUTAKUNNAN

PAATCS

TYOSOPIMUKSEN
VASTIKETUNN USMERKISTA

F*ro Aittola

Ekonomi kro Aittola on kut-
suttu Eliike-Varman johtajaksi
1a johtoryhmiin jiiseneksi
1.4. 1989 alkaen. Hdnen vas-
tuualueeseensa kuuluvat yhti6n
sijoitustoiminta ja taloushallin-
to.
Aittola siirtyy uuteen toimeensa
Eldke-Varman, Yrittiijiiin Fen-
nian ja Teollisuusvakuutuksen
yhdessii asiakkaidensa kanssa
perustaman sijoitusyhti0 Oy
Investa Ab:n toimitusjohtajan
tehtevista.

Yrjd Turtiainen

Kansa-yhtymiin piiiimatemaati-
koksi ja apulaisjohtajaksi koti-
maan vakuutukseen on nimitet-
ty hlosofian maisteri, SHV YrJ'd
Turtioinen 10.4. alkaen. Hiin on
viimeksi toiminut Teollisuusva-
kuutuksessa vastaavana aktu-
aarina.
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Eliikelaitokset ja Elii-
keturvakeskus joutu-
vat usein ratkaise-
maan, onko tytintekij[
tehnyt tytinsil tytisuh-
teessa vai ei. Thvalli-
simmin tyiinteon vas-
tikkeeksi maksetaan
rahaa, jolloin tytisuh-
teen vastikkeellisuus-
edellytys ei tuota on-
gelmia. Erilaisia niike-
myksiii vastike-edelly-
tyksen tiiyttymisestii
saattaa ilmetl silloin,
kun vastike on muuta
kuin rahaa tai tavan-
omaisia luontoisetuja.

VAHINGON
KORVAAMINEN

TYOLLA

Eliike laut akunnan piiiit ds
n:o 4199188 postitettu 1.2.1989

Eldkelautakunta on yllii maini-
tulla piiSt6kselldiin vahvistanut
Eldketurvakeskuksen seuraa-
vanlaisen pliiitdksen. Eliikelau-
takunnan paatds ei kuitenkaan
ole lainvoimainen.
X on ajanut Y:n omistamalla
autolla kolarin. X on tuomittu
oikeuden piiiitdksellii maksa-
maan Y:lle vahingonkorvausta
ll 500 mk. Koska X on ollut
varaton, sopivat osapuolet, ettii
X korvaa vahingon tycinteolla.
X on tehnyt Y:lle maataloust6i-
te 15.8. 31.12.1987, jonka jiil-
keen vahingonkorvaus on kui-
tattu maksetuksi. Y on ilmoitta-
nut verottajalle X:n ansioiksi
ko. ajalta I I 500 mk ja maksa-
nut tiistii summasta sosiaalitur-
vamaksun. Veron ennakonpi-

detysta ei ole toimitettu, koska
rahapalkkaa ei ole maksettu.

ETK katsoi, ettd X:iiiin on so-
vellettava LEL:a, koska X on
tehnyt LEL:n piiriin kuuluvaa
ty6ta Y:lle tamen johdon ja
valvonnan alaisena vastiketta
vastaan. Vaikka X ei ole saanut
palkkaa, on vahingonkorvauk-
sen midr6, I I 5ff) mk, katsotta-
va sovituksi vastikkeeksi teh-
dystii tyOstii.

Tytinantajan kanta
Tycinantajan niikemys asiasta
oli erilainen. Valituksessaan hiin
toi esille, ette X oli tehnyt tydtii
k orvauk senq aiheuttamastaan
vahingosta. Veroj ohtaj an ilmoi-
tuksen mukaan korvauksesta ei
tarvinnut suorittaa ennakonpi-
dAtyste, sosiaaliturvamaksu
kuitenkin. Jos X olisi suoritta-
nut kyseisen summan rahana,
korvaus olisi katsottu koko-
naan suoritetuksi ja sillii siisti.
Tycinantaja kysyi, kuka korvaa
hiinelle ne2160 markkaa, mikd
hiineltii jiii puuttumaan vahin-
gonkorvauksesta sen vuoksi, et-
tii hiin joutui suorittamaan
LEl-maksut ja sosiaaliturva-
maksun.

pAATOXSEN
PERUSTELUT

Tytisuhteen
vastike-edellytys
TEL:n ja LEL:n soveltamisen
perustana on ty6suhde. Tycinte-
kijiin on ty6skenneltdvii tycin-
antajan lukuun vastiketta vas-
taan taman johdon ja valvon-
nan alaisena. Useimmiten on-
gelmat syntyvet tydsuhteen
mearitelman viimeisestii edelly-
tyksestii, t.s., tdyttyykd tydnan-
tajan johto- ja valvontaedelly-
tys. Kiisiteltiivdssii tapauksessa
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kiistanalaista oli se, onko tycin-
tekiji saanut tytjnantajalta ty6-
suhteen edellytteman vastik-
keen. "Vahingonkorvausvastik-
keesta" ei ole tiedossani aiem-
paa ty6ellikejiirjestelmiin rat-
kaisua.

Tydsopimuslain nimenomaisen
siiiinn6ksen mukaan vastik-
keellisuustunnusmerkin tayttee
mikii hlviinsii etu, jolla on ta-
loudellista arvoa. Vastikkeen
suuruudelle ja laadulle ei ole
asetettu mitiiiin muita vaati-
muksia.

Raimo Pekkanen on kiisitellyt
vastik keellisuustunnusmerkkiii
kirjassaan'Sekatyyppinen ty6-
sopimus" ( 1966), missti hin tar-
kastelee oikeuskiiytiint0i nel-
jdnnesvuosisata sitten. P:n mu-
kaan edellii mainitusta periaat-
teesta olisi voitu tehda johto-
piiiitris, ettii tytitii on pidettava
tydsuhteessa tehtynii aina sil-
loin, kun tyon tekeminen tayt-
tiiA tycisuhteen tunnusmerkis-
tt n ja siita suoritetaan vastik-
keeksi etu, jolla on taloudellista
arvoa. Niiin ei kuitenkaan oltu
menetelty sekatyyppisten ty6-
sopimusten oikeusvaikutuksien
mliiriiimisessii.
Tiillaiset sopimukset tiiyttiiviit
tycisopimuksen lisiiksi jonkin
muun sopimuksen, kuten vuok-
rasopimuksen tunnusmerkis-
tcin. Tuolloin vallinneen ab-
sorptioteorian mukaisesti oli
verrattu sopimukseen sisiiltyviii
eri suorituksia keskeniiiin ja
paatetty, mitii suoritusta on pi-
dettdvd peiisuorituksena. Tli-
miin piituuorituksen tyypin mu-
kaisesti miiiiriiytyiviit sopimuk-
sen oikeusvaikutukset.
Ty6nantaja Y. lienee ajanut ta-
kaa absorptioteorian mukaisia
ajatuskulkuja tdhdentiiessiiiin,
ettii X. oli tehnyt tydta kor-
vauksena aiheuttamastaan va-
hingosta. Kun tyrinteko on vas-
tasuorituksena sopimuksessa,

jonka tarkoituksena on vahin-
gonkorvauksen periminen, ei
sopimusta voida pitiiii tyosopi-
muksena. Se sopimustyyppi, jo-
ka on katsottava piiiiasiaksi,
ikiiiin kuin imee itseensd siihen
sivuasiana kuuluvan toisen tyy-
pin aineksen.

Vahingon korvaaminen tycillii
lienee rinnastettavissa velan
maksamiseen tyritii tekemiillii.
Tycisuhteessa tehdiitin pii?isiiiin-
ncin mukaan tyd ensin ja palkka
maksetaan vasta tycin suoritta-
misen jelkeen. Estette ei kuiten-
kaan ole sille, ettii tyosuhteena
pidetiiiin mycis oikeussuhdetta,
jossa tyci suoritetaan ennakolta
maksettua palkkaa vastaan.
Pekkanen on selvdsti sita miel-
tii, ettd velan maksaminen tycil-
lii tapahtuu tycisuhteessa. Ntin
on siita riippumatta, sovittiinko
velan maksamisesta tydlla jo
alun pitiien vai muuiettiinto
velkasopimusta mycihemmin si-
ten, ettii velka maksetaan tydlle
eikd rahana.
Pekkanen irtisanoutuu seka-
tyyppisten sopimuksien oikeus-
vaikutuksien miiiiriiiimisessii
niin absorptioteoriasta kuin
muistakin yhteniiiseen ratkaisu-
perusteeseen nojautuvista teo-
rioista. Hiinen mukaansa vasti-
ke-edellytyksen tiiyttiiii mikii ta-
hansa taloudellinen etu. Seka-
tyyppisessiikin sopimussuhtees-
sa tyotii on pidettave aina tyci-
suhteessa tehtyn6, jos vastik-
keen lisiiksi tyrisuhteen tunnus-
merkistd muutoinkin tiiyttyy.
Nykyisin tlimii niikemys lienee
jo laajalti hyviiksy'tty.

Tytieliikepalkan suhde
veropalkkaan
Y. ihmetteli palkkakiisitteiden
eroa. Tydeliikepuolella palkka,
josta vakuutusmaksu suorite-
taan, m66rdytyy samojen pe-
rusteiden mukaan kuin veron
ennakkoa pidiitettiiessli. Mai-

ninta ennakonpidiityksen pe-
rusteista on vakuutusoikeutta
myciten katsottu lihinnii yleis-
luonteiseksi viittaukseksi en-
nakkoperintdlain 4 $:ssii tarkoi-
tettuun palkkaan.
Tydeliikepalkka on yleensd sa-
ma kuin se palkka, joka ty6nte-
kijtille maksetaan vastikkeena
hiinen tydsopimuksen perus-
teella suorittamastaan tydstii ja
josta on toimitettu ennakonpi-
diitys. Tytiel5kepalkkaa ei kui-
tenkaan ole kaikki sellainen tu-
lo, josta ennakonpiddtys on toi-
mitettu. Toisaalta tydeliike-
palkkana otetaan mukaan kiis-
tatta tydsuhteessa saatuna palk-
kana pidettdviii eriii. joista ve-
rolainsiiiiddnn6n mukaan ei pi-
dateta ennakkoa. Palkka
saattaa my6s kokonaan olla va-
pautettu ennakonpiddtyksestii.
Kiiytanncin syistii ei ennakonpi-
diitys ole mahdollista pelkiis-
tii6n luontoisetuna suoritetta-
vasta palkasta. Tiista huolimat-
ta niiden verotusarvo on sisiilly-
tettava TEL-palkkaan.
Y. ei ollut velvollinen suoritta-
maan X:n veron ennakonpidii-
tystii, koska rahapalkkaa ei ol-
lut maksettu. Y:n velvollisuus
maksaa sosiaaliturvamaksu
osoittaa kuitenkin verottajan
pitdneen hiintd tydsuhteisena.
Mainittakoon, ettl tapauksen
selvittelyn yhteydessd mycis Ta-
paturmavakuutuslaitosten Liit-
to ja Uudenmaan tydsuojelupii-
ri olivat epiivirallisissa kannan-
otoissaan sita mielte, ettii ky-
seessd oli tydsuhde.

PENTTI
KOIVISTOINEN, zr

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston
piitillikkr)
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MAS.IGERAAJAl{
ELAKETURUA

Maskeeraaja pyysi
ETK:lta ratkaisua sii-
te, mitii tytieliikelakia
hiineen on sovelletta-
YA.

ETK katsoi antamas-
saan piiittiksessil, ettii
maskeeraajan eliike-
turva ei miiiirlytynyt
IhEL:n, vaan TEL:n
mukaan
ETK:n piititds 2 l. 12. 1988,
sov. 127 I. Asiasta on vali-
t us v ire illti e liike laur a kun-
nassa.

Tiedot tytiskentelystii
Maskeeraaja teki yhti<ille ty6-
kohtaisia meikkauksia kerta-
korvausta vastaan. Hiin ty6s-
kenteli sekii yhtiOn tiloissa ettd
muissa tiloissa. Hiin ei keytte-
nyt yhtitin materiaaleja. Mas-
keeraajalle annettiin yhticin ta-
holta tydkohtaisia ohjeita. Hii-
nen oikeuttaan tyciskennellii sa-
manaikaisesti muille ty6nteet-
tiijille ei ollut rajoitettu. Mas-
keeraaja sai kelttaa tydssiiiin
apulaista tai sijaista yhtidta
kuulematta.

ETK:n kanta ja
perustelut
Maskeeraajaan ei ETK:n piiii-
tciksen mukaan ollut sovelletta-
va TaEL:a, vaan TEL:a yhtidlle
edellii esitetyin ehdoin tapahtu-
neen ty6skentelyn osalta.

Maskeeraajan katsottiin tyds-
kennelleen yhtidn johdon ja
valvonnan alaisena ty6suhtees-
sa olleena tycintekijiinti. TaEL:a
sovelletaan vain lain I $:ssii
lueteltuihin ammattiryhmiin
kuuluviin tydsuhteessa oleviin
ty6ntekijciihin. Ammattiryh-
mien luettelo on tyhjentiivii.
Ryhmiin kuulumattomassa
ammatissa toimiva tycintekijii ei
siten voi kuulua TaEL:n piiriin.
Niiissii ammattiryhmissl ei
mainita maskeeraajaa. Koska
ETK:n ratkaisua pyytanyt mas-
keeraaja tyciskenteli tydsuhtees-
sa, hiineen oli niiin ollen sovel-
lettava TEL:a.
Todettakoon vielii, ettd ETK:n
ptiiitcis ei ole lainvoimainen, sil-
lii piiiitdksestii on valitettu elii-
kelautakuntaan.

METsilTYtiurxu0tDEr
"[AlilAUS"

Eliikelaitm pyysi ETKn
lausuntoa siitii, kuulu-
vatko kunnan vaki-
tuiseen tytisuhteeseen
palkkaamat metsii-

KYTEL:n
kunta te-
sopimuk-

sen mukaisesti lainaa
metsiitytintekijlt toi-
sen tydnantajan, esim.
metsiinhoitoy hdistyk-
sen kiiytttitin.
ETK:n kannan mu-
kaan tytintekijtiiden
eliiketurva miiiirliytyy
lainaajalla tytiskente-
lyn osalta sen ellkelain
mukaan, jonka piiriin
he kuuluvat kunnan
palveluksessa olles-
saan.

ETK:n lausunro 26. l. 1989,
sov. I 1345.

Sopimusehdot
Kunta on palkannut metsa-
tyOntekijditii palvelukseensa
vakinaiseen tycisuhteeseen. Kir-
j allisen tydsopimuksen mukaan
tydntekijii suostuu siihen, ettd
etenkin talvisin hiinelle voidaan
osoittaa tehtiiviiksi tycitii seura-
kunnan, yksityisten ja yhtiOiden
metsissd. On sovittu siite, etta
mainitunlaisesta siirrosta teh-
diiiin eri sopimus. Sopimuksen
mukaan ty6suhde kuntaan kui-
tenkin stiilyy. Lainattaessa
tycintekijditli toisille ty6nteetta-
jille tehdiiiin siitli Metsiity6voi-
man kdyt6n yhteistydryhmiin
ohjeiden mukainen sopimus.

Tycivoiman yhteiskiiyttistii teh-
tiivii sopimus sistilttid mm. seu-
raavaa:
- Metsiitydntekijtiiden palkat

maksaa kunta. Palkanmak-
sussa noudatetaan kunnallis-
ta tuntipalkkaisia tydnteki-
jditii koskevaa tyciehtosopi-
musta, jota muutenkin sovel-
letaan tycintekijoihin.

- Vuosilomakorvaukset md6-
reytyvat kunnallisen tunti-
palkkaisia tyOntekijciitii kos-
kevan tyciehtosopimuksen
mukaan.

- Velittdmiistii tydnjohdosta ja
valvonnasta sekd tydmaan
valittdmiiste tycisuojelusta
vastaa metsenhoitoyhdistys/
tycivoiman vastaanottaja.

- Kunta vastaa lakisdiiteisistii
tapaturma-. vahinko- ja
muista vakuutuksista.

ETK:n kanta ja perustelut
ETK katsoi antamassaan lau-
sunnossa, etta edeila esitetyin
ehdoin tyciskentelevien metse-
tycintekijdiden eliiketurva mlii-
rliy.tyy mycis lainaajalla tycis-
kentelyn osalta sen eliikelain
mukaan, jonka piiriiin he kuu-
luvat kunnan palveluksessa ol-
lessaan.
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Perusteluissaan ETK katsoi. et- T TT TtTr,l-t ,r
tii sopimuksen mukaan meisa- U U I IA
ty6ntekij<iiden ty0suhteet kun- rnr z A,
taan eiviit katkea heidiin tvris- I Y ( )
kennellessdiin em. ehdoilla toi- I I \-/ ELAKELAINSAADANTOA
sen tydnantajan palveluksessa.
Kunta maksaa ty<intekijtiiden
palkat ja vastaa lakistiSteisistii
korvauksista. Ty<intekijOiden
lainaaj a vastaa vain vtlittcimiis-
tii tydnjohdosta ja valvonnasta
sekS tyOsuojelusta.

Koska kunta siirttU lainaajalle
vastuun vain tydnjohdosta ja
tydsuojelusta, mutta vastaa
edelleen muista tydnantajan
velvoitteista, kunta on ETK:n
kannan mukaan edelleen met-
siityOntekij<iiden tycinantaja,
joka vastaa elnkejfiestelyist6
my6s laina-ajalta.

Tytintekijiiin
lainaamisesta yleensii
Tydntekijiin lainaamisessa on
kyse hiinen siirtiimisestii.iin toi-
sen kdytett6viiksi. Siirrettiiessd
tytintekijti toisen tydnantajan
palvelukseen siirto perustuu
siirronsaajan ja tytinantajan vli-
liseen sopimukseen, jossa yleen-
sE sovitaan mytis siirtoon liitty-
vistd taloudellisista jSrjestelyis-
tii. Siirtoon tarvitaan tytinteki-
jiin suostumus.

Siirtotapauksissa oikeus tydn
johtamiseen ja valvomiseen sii-
nii laajuudessa, kuin on viilttii-
metdnta tycintekovelvollisuu-
den tayttemiseksi, kuuluu siir-
ronsaajalle.

Tydsuhteeseen liittyvat oikeu-
det ja velvollisuudet siiilyviit
siirrosta huolimatta varsinaisel-
la ty0nantajalla. Oikeus irtisa-
noa tytisopimus on varsinaisel-
la tycinantajalla. Tiillii on mycis
vastuu siite, etta tyrintekijii saa
hiinelle tyG j a tyOehtosopimuk-
sen mukaan kuuluvat taloudel-
liset etuudet. Varsinainen ty6n-
antaja on viime kiidessi vas-
tuussa palkan maksamisesta
tydntekijtlle, vaikka voidaan-
kin sopia siita, etta siirronsaaja
maksaa tytintekijiin palkan siir-
ron ajalta.

RITVA LEHTINEN
VN

Eliiketurvakeskuksen
lokiosaston

jaostopiitillikkt)

KANSANEDUSTAJAIN
ELAKELAIN
MUUTTAMINEN
LA K I k ans ane dus t aj ain e kike lo in
muuuamisesta (1296 I 29.12.
1988).

Lain eliikepalkkaa koskevaan 5
$:iiiin lisittiin uusi 2 momentti,
jonka mukaan eldkkeen perus-
teena olevana edustaj anpalkki-
ona otetaan huomioon se osa
edustajanpalkkiosta annetussa
laissa tarkoitetusta kulukor-
vauksesta, joka on veron enna-
konpidiityksen alaista tai josta
muuten on pidiitettiivii vero.
Laki tuli voimaan 1.1.1989.

JOUSTAVAT ELAKEIAT
JULKISELLE
SEKTORILLE 1.7.T989

LAKI valtion eliikelain muuua-
misesta ( 103 I 3.2. 1989);

LAKI eriiistii valtion varoista
suorit e t t av is t o e liik ke is t ii anne t un
lain 2 $:n muurtamisesta (1061
3.2.198e);

LA K I kunnal lis t en v ir anhal t ij ain
j a t y 6n t e k ij iiin e liike lain muut t o-
misesta ( I 103.2. 19 I 89).

Joustavat eliikeiiit toteutetaan
julkisella sektorilla liihes sa-
mansisiiltdisinii kuin yksityisel-
liikin sektorilla. Merkiitava
poikkeus on mm. osa-aikaeliik-

keen ja varhennetun vanhuus-
eliikkeen ikiiraja, joka julkisella
puolella on 58 yuotta. Yksiltil-
fista varhaiseliiketta koskevan
VEL9c$:n2momentissa
siiiinnellii^tn eriiiti sellaisia teki-
jtiitii, jotka julkisen sektorin eri-
tyisluonteen vuoksi olisi lisiiksi
otettava huomioon yksiltillistt
varhaiseld.kettii mydnnettiiessii.
Lait tulevat voimaan 1.7.1989.

OUTI LEHMUS,
OTK

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston lakimies

UUSIA YLEISKIR]EITA

A-sarja

Tydttdmyysturvalain
muutos

Joustavat eliikeiiit
julkiselle sektorille
l.7.1989lukien

Alaikiiraja ja
harkinnanvarainen
palkka

As/89 10.2.1989

46/89 14.2.t989

47189 16.2.1989
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KYSY TYOELAKKEISTA!

Tiillii palstalla
El5keturvakeskuksen
lainopillinen johtaja
Antti Suominen vastaa
tyrieliikkeitii koskeviin
kysymyksiin, joilla
saattaa olla yleisttikin
mielenkiintoa.

Tydelikeasioita
koskeviin kysymyksiin
vastataan Eliiketurva-
keskuksesta mytis kir-
jeitse ja puhelimitse.
Kun kirjoitatte, mai-
nitkaa tiiydellinen
nimenne, osoitteenne
j a henkildtunnuksenne.

KYSYMYS: TEL:n 7 a $:ssii siiiidetiiiin per- KYSYMYS:

riedusteren perhe-eriikkeestl H#T::ilTffiI'li{.iffi pm":",[?#. 
^[]ill_ffi,fii}1t?,li::il'-t"r:;*t,{,.,J:;..HJa:fl;lr"ru,t':?5fi ilH:#,1:[:T#ffi xtrn,; j,;

il'?111:l?i"",1"f,i;1"',T';"'n'rf,:iet,I1,llr'r:l*..t.ru;{!if,Hll::r#ft .i[*r''ji:rtettu' ta- Jds peihe-e!3[e mvtiln3leel 'ia"raii;'ili;ibiu kotonakin.
Perhe-eliikehakemuksen tein edunj[ttiijiin jiilkeen. iglu..:i Siff"ir rJiri, -aiiaiitse tyoni
heti lapsen isiin kuoleman.jiil- ku.ollessaan :Plut , 

eliikettii, *aaran ji tytiait<ani.
keen. Paatdskin tuli suhteellisen elakkeen mddrd lasketaan
;6;il;;ti;;;;"ili;.ryr- itaa.n kyil gdunjeittaja .o.lisi Ja..han saakka olen kuulunut
iaa' nlytirniiyn .fiti..n-p,'ii- kuotinpiiiviiniitin. tuttui tytit<y- tyOnantajan jiirjestiimiin TEL-
,uur. kun otln setvittanlt 'asi- vyttoniafsi, jollei edurisaaja v.akuutuksen piiriin..Jos nyt ir-
aa, minulle on kerrotiri,- Jtei niruta selvita. - tisanoutuisin ja ostaisin kotiini
.id*"* *aara o" fl.niiarrl_n- Kysyjiin rapauksessa edunjele- mik^rotietokoneen ja siihen tar-
;t;;; rr;iai, ettii Ldun;atta.;a ili ei saanut .dffiilffi;liui vittavat kirjoittimet sekd muut

"ririr".i.1"rrai,ii"rr,rt.rirati'ai- i!,i"'"^"."1i,* [ffi;;;- lisiilaitteet- ja ryhtyisin teke-
,yt oiru'lorin kauan ty6ele- ;Hff,,ffi 'r#"ir",ile"J;i" 11ti,rin erilaisia .tarjona olevia
nia.ra .*a eliikkeessii "i'.-'n;- ![,i,iiail:a'tli;i' kr;ilp^id- tit:oit*toita, miten eliiketurva-
kana aikaa kuolemasta eraxe- niiiin rullut lrdW*i"',ilil. ni miiiiriiytyisi? Joutuisinko tiil-
iktiiin. Olen kuitenkin ymmiir- Eliikkeen *aii"ti 3 "i.'ffir- 

toin itse eldkkeeni maksajaksi?
tanyt, etta my6s tiimii eliike- iiin mukaan otettu huomioon
ikiidn oleva aika yleensd laske- nt. tulevaa aikaa eli aikaa kuo-
taan elekkeeseen mukaan. Iemasta ellikeikiian. Tuleva aika vASTAUS:
Asian selventdmiseksi kerron. lQidaan "ll?1^-!1?Tj:"-',.:11- Kotonaan tyote tekevaiin voi-
etra edunjattajalla oli yksi kol- lorn' l(un elaKe,lap?nl,ur.ni1I9- daan soveltaa yrittajien eliikela-
rn"" "uo'a., 

"ty<isuhdi, jonka l.ryvtlg-vv,S' I9oI..Tl), :"]lll kit ivpl) taiiydniekijriin elli-
jiilkeen hiin oliioisessa ty<ipai- tyosuhteen k*l_T::: t^":-e"11_?" ierakiaGEL). Sopimulseneh-
kassa vielii yli vuoden. fatilan kuin wosr oq ku.lln*,lyotl!- doista riippu,i, tuinpi laki tulee
jtilkeen hiin sairastelija sai sai- teen paettymfttlal- till :i9 sovelleuav^akti. :oi jatkaisitte
iauspiiiviirahaakin airiakin jon- den arkaa ptqeJttaval 1": lI?:- nykyisiii tditanne omassa ko-
kin verran. Hiinellti oli kai aiko- 19tyy:tYlllarn mukarset tYot- dirtinne tydnantajanne lukuun
mus hakea eliikettikin, mutta tomyyspalvat' ja saisitt6 vuosiloman sekii
sitii hiin ei kuitenkaan ennen Laissa on kuitenkin vuodesta muutkinentisetedutjajosTeil-
kuolemaansaenniittiinyttehdii. 1975 lukien ollut mahdollisuus le vielii korvattaisiin erikseen
Voinko ehkii minii lapsen hol- siihen. ettii edunsaaia voi selvit- tycistii aiheutuvia kuluja, kuu-
hoojana hakea edes hiinelle tiiii edunjiittajen iytikyvytt6- luisitte edelleen TEL:n piiriin.

I;,tHf:.,Tf[3.i"i:1,.'1",{5 HJi'"ifl'*ffi',:]i;:;[:1,};- Slylij,t,u1l:l5l,'1g::#tvarneessar fwrttrimyysgla.k:ltl gttrk#l misen niin, ettii h6n tutiii itsejostain syystii-vielii.haettu. ldl- i,^"[nr"ii" usei]ta toimeksi-
VASTAUS: l6in perhe-elE

senmukaan,:ii,'""#iil.1$i-'f li,#,;i:#f fl*TfiJ."jTil
Tytikyvy'ttdm.yyseliikkeen osal- jlin tyt kyvytlttmryr ol,_l?$..tt_- [r. -tt*, eikii erityisiii kulu-
taon-ensinnakintodettava,ettd suudessa .alkanut. .EJakfe91 iu lo*uttulti tai miUan rajoi-
site ei enae kuoleman jiilkeen miiiiriiiilaskettlTf ole.,tlansus iufiiu.rl* upufuir.n taytlitt.
voi kuolinpesiitai lihiomainen- huomioon ns. tuleva aika. 

^.l.it"iri, tyiga t atsottuisiin
kaan hakea. Ellike on henkil6- Kvsviiin onkin syWd hankkia itsenliisetii yrllia,atsl. Yritta-
kohtainen etuus, johon p.l..oi: 

"ii,iii.:iiaiaari;rfti,;#6;;: 
jyyteen viiuia aina omien tyti-

keus vain sen saajalla. sili.,.l i;#;;il;;;i'il;il;;ii- 'idrinetoenjamateriaarien.kayt-
voida mycintiiii .muille $F i;;"il,i;J;, selvitvkset mah- to, *loittu'-uton oikeus hank-
eliikkeen saajalle itselleen. Ele.- iJfir'i,,'*"r',"it"iiil"i"i*i- tii ty'<itehtavia samanaikaisesti
kehakemuksen tosin ,"1 t:l]$i ;;';;^;Hii..r'r"vdr,ar..ir. ,r.1[u toimeksiantajilta ja oi-
liihiomainen tai muu henkilo Ji;jn.iiitd['iii.. Milaii niiden keus kayuee ry6ssii my<ii apu-
eliikkeenhakijan puolesta, jos ;;i;;i;;*ffiG;l[ ;;ia;un ruirtu tai sijaista.

:',',H:Jil;l:Ttri3,',iit fH Fl-.j:jti"*-l*il*::* 
"n,,.in' "" 

itse jrirjestettiivri ja

[,*.#H-h,Hil;:lr**r'rt"ffij:r:i*h'axir-#i;fi{ti:ffi d},u.",i".,ril
3TTTf,*flafH'i?i1'I1'"1 3,??f.31ff''' raa i?ia,,",ini ir1. izsrr ryr7
;;iril;;ix.kin tuin elaikkeen t<t<, ei kuulu pak.ollisen. YEL-
G"u. iiiirr..n. rxta on ole- vakuuttamisvelvollisuuden pii-
massa omat siiiinndksensii. riin.

26

F, 
.E

l.-\
Y':



KUNTOUTUSTA
sELvrrrAwrAAx
TOIMIKUNTA
Sosiaali- ja terveysministerici on
asettanut 8.2. 1989 toimikun-
nan, jonka tehtevana on selvit-
tea tapaturmavakuutusjiirjes-
telmdn ja liikennevakuutusjdr-
jestelmiin mukaisen kuntoutuk-
sen nykyinen sisiiltd ja laajuus
sekii kuntoutusta koskevien
siidnndsten ajanmukaisuus ja
vastaavuus muuhun lainsiiii-
diintdiin. Toimikunnan tehtii-
vdnd on my6s laatia selvitysten-
sd perusteella tarvittavat siiii-
ddsehdotukset.

Toimikunnan puheenjohtaj ana
on hallitusneuvos Tuulikki Hai-
karainen sosiaali- ja terveysmi-
nistericistd. Jiiseninii ovat laki-
mies Janne Metsiimiiki SAK:
sta, varatuomari Jukka Ahtela
STK:sta sekd varatuomari
Martti Mikkonen Liikenneva-
kuutusyhdistyksestii ja toimi-
tusjohtaja Tapani M iettinen Ta-
paturmavakuutuslaitosten Lii-
tosta.

Toimikunnan miiiriiaika piiit-
tyy vuoden lopussa.

RINTAMALISAA
VOI SAADA
ULKOMAILLE
Rintamalisd?i alkavat saada
mycis ne ulkomailla asuvat vete-
raanit, jotka eiviit voi saada
kansaneldkettii Suomesta. Laki
ulkomaille maksettavasta rinta-
malisiistli tuli voimaan tiimlin
vuoden huhtikuun l. piiiviinii.
Rintamalisiiii on voinut hakea
helmikuun alusta Kansaneliike-
laitoksen Helsingin paikallistoi-
mistosta. Ensimmiiinen maksu
tapahtuu kuitenkin vasta syys-
kuussa.

Huhtikuun alusta rintamali-
s6iin on oikeus ulkomailla asu-
valla 65 wotta tiiyttiineelld ve-
teraanilla, joka ei voi saada
Suomesta kansaneliikettii. Rin-
tamalisiiii maksetaan sekii Suo-
men ettii ulkomaan kansalaisel-
le. Oikeus rintamalisIdn tulee
mycis ulkomailla asuvalle ulko-
maan kansalaiselle, joka saa
Suomesta kansaneldkettii so-
siaaliturvasopimuksen pems-
teella. Rintamalisiin hakijan tu-
lee esittiiA joko rintamasotilas-,
rintamapalvelus-, rintama- tai
veteraanitunnus.

Etuuden hakeminen
Ulkomaille maksettavaa rinta-
malislili haetaan Kansaneliike-
laitoksen vahvistamalla lomak-
keella EV 68. Jos hakija hakee
samanaikaisesti Suomen solmi-
mien sosiaaliturvasopimusten
perusteella maksettavaa kan-
saneliikettii Suomesta, voi rin-
tamalisdri hakea samalla lo-
makkeella, j olla kansaneliikettd
haetaan.

Rintamalisin hakemuslomak-
keita saa Suomessa Kansanelii-
kelaitoksen paikallistoimistois-
ta. Ulkomailla lomakkeita saa
Suomen liihetystdistii ja konsu-
laateista. Lisiiksi hakemuslo-
makkeita liihetetiiiin tiedossa
oleville ulkomailla toimiville
suomalaisille veteraanijiirjes-
t<iille. Lomakkeita on saanut
helmikuun alusta 1989 alkaen.

Hakemuslomakkeen teyttami-
sessi on syytii olla huolellinen.
Erityisesti osoite- ja pankkitie-
tojen tulee olla selviisti merki-
tyt. Hakemuksen liitteenli tulee
aina olla virkatodistus tai vas-
taava selvitys seki todistus rin-
tamasotilas-, rintamapalvelus-,
rintama- tai veteraanitunnuk-
sesta. Jos hakijalle on mdiiriitty
holhooja, tulee myds holhous-
paetiis liittii[ mukaan. Hake-
muslomake j a liitteet liihetettiiin
Kansaneliikelaitoksen Helsin-
gin paikallistoimistoon osoit-
teella PL 82, SF4060l Helsin-
ki, Finland. Osoite on painettu
hakemuslomakkeeseen.

Mitaan kiirettii rintamalisdn
hakemisella ei ole, sillii syys-
kuun 1989 loppuun mennessd
saapuneiden hakemusten pe-
rusteella rintamalisiili makse-
taan takautuvasti lain voimaan
tulosta huhtikuun l. piiiviistii.
Rintamalisiiii voi hakea saman-
aikaisesti, kun hakee rintama-
sotilas-, rintamapalvelus- tai
rintamatunnusta. Tunnusta on
kuitenkin haettava sen hake-
mista varten vahvistetulla eri
lomakkeella.

Etuuden maksaminen
Ulkomaille maksetaan rinta-
malisiii kaksi kertaa yuodessa
puolen vuoden maksujaksoin
siten. etta huhti-syyskuun erd
maksetaan jiilkikiiteen syys-
kuussa ja loka-maaliskuun erli
maaliskuussa. Rintamalisdn
meiirii on 2 I 12 markkaa vuon-
na 1989. Kummallakin maksu-

kerralla maksetaan puolet eli
1056 markkaa.
Rintamalisii maksetaan suoma-
laiseen rahalaitokseen. Se ohja-
taan kuitenkin pyynndstii haki-jan osoittamaan ulkomaalai
seen rahalaitokseen, jolloin ha-
kija joutuu itse maksamaan
pankkien mahdolliset viilitys-
kustannukset.
Oikeus rintamalisiiiin alkaa ai-
kaisintaan sen maksujakson
alusta, jonka aikana hakemus
on jiitetty.

Rintamalislilmoitus
Kansaneliikelaitos liihettiiii ul-
komaille maksettavan rinta-
malisiin saajalle tiedustelu-
lomakkeen (rintamalisiiilmoi-
tuksen) aina tammikuun 15. ja
heinlikuun 15. piiiviinii. Etuu-
den saajan tulee tiillii lomak-
keellaennen uuden erin maksa-
mista ilmoittaa, ette maksupe-
rusteet ovat oikeat. Ilmoituslo-
make on allekirjoitettuna viilit-
tdmiisti palautettava, vaikka
olosuhteissa ei olisi tapahtunut
miteAn muutoksia. Jos loma-
ketta ei ole palautettu, seuraa-
vaa eriiii ei makseta.

Verotus
Ulkomaille maksettava rinta-
malisii on Suomessa veroton
etuus. Etuuden saajan asuin-
maassa rintamalisii on kuiten-
kin asuinmaan lainsiidtnnrin
alainen ja saattaa siten olla ve-
rollista tuloa. Verotuskohtelu
on selvitettiivd asuinmaan vi-
ranomaisten kanssa.
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RUOTSIN ELAKEVAKUUTUS
POHJOISMAISESSA VALOSSA

Ellkepoliittisen kes-
kustelun syventiimisek-
si ja ryydittiimiseksi
ocastopiiiillikkti Tor
Eriksen Rikslttrsiik-
ringpverketlstii on jul-
kaissut kirjan -V'ad kan
villraav grannen?"Td-
mii eri Pohjobmaiden
elfi kkeiti vertaileva kir-
janen ilmestyi Ruotsin
mietinttisarjassa De'
partementserien viime
joulukuussa.

Ruotsin komiteoiden mietinncit
ovat varsin luettuja mytis Suo-
messa. Niiden ajatukset, oikein
tai viiiirin ymmirrettyind, ovat
niihtiivissii meikiiliilsessd lain-
siiddiinndn kehitystyriss?i, ei
varmaankaan viihiten elliketur-
vaa parannettaessa.

Valtiovarainministeriri on
Ruotsissa jo wonna l98l aset-
tanut komitean, jonka piiiiteh-
tiivd on leventiiii ja syventiiii
budjettipoliittisten ja kansanta-
loudellisten pii6tcisten perustei-
ta. Expertgruppen fdr studier i
offentlig ekonomi (ESO) tytis
kentelee piiiiosin antamalla teh-
tdvi6 viranomaisille, laitoksille
ja tutkijoille.
Tutkimuksensa Eriksen, jonka
viiit<iskirjakin jo kiisittelee elii-
keaihetta, piiiittiiii joihinkin
henkil<ikohtaisiin kommenttei-
hin. Hiin esittea eriiltii muutok-
sia, kuten indeksiturvan paran-
tamista, elAkette antavan tulon
katon korottamista tai poista-
mista j a eliikkeellejii2innin my6-
hemmiiksi siirtiimiseen houkut-
televia keinoja. Niillii ruotsalai-
nen eliikejiirjestelmii tulisi sta-
biilimmaksi ja vastaisi parem-
min kehityksen vaatimuksiin.
Kirjan esipuhe tydntee tiiyden
vastuun nliistii ajatuksista tutki-
jalle, kuten on muissakin komi-
tean julkaisuissa.

Kysymyksenasettelu
Johdannossa todetaan Ruotsis-
sa kiiytiivtn keskustelua sosiaa-
livakuutuksesta. Keskustelua j a
levottomuutta, jota monet
nelttavat tuntevan, ruokkivat
vakuutuksia koskevat tilastot j a
ennusteet tulevasta kustannus-
kehityksestii. Selviiimmekd
ATP:n rahoittamisesta? Onko
tapaturmavakuutus hallinnas-
sa? Miksi sairastavuus (sjukta-
let) lisiiiintyy? Onko kasvu to-
della poissaolojen lisiiystii vaiko

vain seuraus korvausjiirjestel-
miin tai korvauskiiytiinndn
muuttumisesta? Miksi varhais-
eliikkeet lisiiiintyviit? Onko jtir-
jestelmii kriisissii?

Valtiovalta on todennut, etta on
tlirkeiitii tutkia sosiaalivakuu-
tusjiirjestelmliii ja selvittiiii sen
eri osien vaikutuksia. Arvioi-
mista varten valtiontalouden
tarkastusvirasto RRV on anta-
nut ohjeet vuonna 1983. Niiist?i
"siiiinttikirjaksi" nimittamis-
tdiin arviointiohjeista Eriksen
haluaa irrottautua. "Tiimii tapa
miiiiritellii arviointi on mielestli-
ni liian sisiiiinliimpiiivii (intro-
vert).'
Mitii syitii sitten on katsella
ympiirilleen ja vertailla, kysyy
Eriksen. Se auttaa ldytemiien,
mitii jiirjestelmdssd on Ruotsin
erityisten olosuhteiden vaati-
maa. Toisaalta ruotsalainen rat-
kaisu on vain yksi monista
mahdollisista ja viihiilset ovat
mahdollisuudet kokeilla eri
vaihtoehtoja parhaan ratkaisun
lOytAmiseksi. Ilmeisesti tutki-ja tietiiii suuren osan lukija-
kunnasta olevan tyytyviiisiti
omaansa, onhan Ruotsin rat-
kaisuja k[ytetty esikuvina muu-
allakin. Siksi htin puolustaa
menettelyiiiin: "VeltteAksemme
narsismia meidiin pitiiti itsepin-
taisesti etsiii vaihtoehtoj a j a vas-
tavaitteita". Pahalta naapurin
korvaan kuulostaa lause, johon
otsikkokin viittaa. Eriksenin
mukaan muut maat voidaan
ottaa orjina muistuttamaan
kuolevaisuudesta - memento
mori. Niin hdnen mukaansa
vertailevien tutkimusten on ol-
tava yksi viiline, jota siilinndlli-
sesti keyteHen ruotsalaisen jiir-
jestelmiin arviointiin.
Kun siltikin joku lukija voisi
pahastua vertai-levasta tyylistii,
tutkija jatkaa:'?.{e jiirjestelmien
vziliset erot, joita kiisitelliiiin,
ovat etupdiissii sellaisia, joissa

ruotsalainen ratkaisu on vd-
hemmdn hyvii. T?istii johtuu,
ettii vertailuja voidaan pitiili
epiioikeudenmukaisina. Silloin
on tiirkeiitii muistaa, ettii tiimiin
tutkimuksen liihtdkohtana on:
Mita me voimme oppia toisil-
tamme' (sanaa me alleviivaten).

Suomiko paras

Vakuutus on mekanismi, jolla
vaikutetaan tulojen jakautumi-
seen eri eliimiinvaiheissa. Vai-
kutus voidaan saada tehok-
kaammaksi korottamalla elii-
kepisteiden laskemisen kattoa
tai poistamalla se kokonaan ja
ottamalla samalla kiiytttidn pi-
dempi eliikkeen ansainta-aika.
Eliike sidottaisiin koko ansain-
ta-ajan yhteenlaskettuun ty<itu-
loon. Suomen jiirjestelmii voi
olla esikuvana.

Tdllaiseen johtopiiiitrikseen
Eriksen tulee kiisiteltyiiiin in-
deksikysymystii monilta niik6-
kannoilta, joista mei-lliikin usein
on asiaa liihestytty. Tekstistii ei
selviii, tarkoittaako hiin, ettd
periiti LEl-tyyppinen eliikkeen
miiiiriiytyminen sopisi esiku-
vaksi.

Katon siirtdmisessli tai poista-
misessa hdn ndkee vaikeutena
sen, ette ITP-jiirjestelmiissii va-
pautuisi varoja. Pittiisik<i ker-
toa hdnelle, kuinka TEL:n al-
kuvuosina vanhojen siiiitididen
varoj a kiisiteltiin? Ty<intekij <iil-
leen jo ennestdlin riittaviin tur-
van jiirjestiineiden tydnantajien
annettiin vapautuvilla varoilla
maksaa uuden turvan maksuja.
Vastuun ja varojen "mukautus"
lienee outo monille meilliikin.
Erilaisilla eliimiinikiiisen palk-
kakehityksen kaarilla (livsl6ne-
kurva) tutkija on laskenut, min-
kii ty6eliikkeen kunkin maan
siiinndkset antaisivat vuonna
2010. Tasaisesti alusta loppuun
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kahden prosentin reaalivauhtia
kasvavan palkan saajat on tau-
lukoitu. Eliike mytinnettiessd
olisi Suomessa 59, Ruotsissa 43
ja Norjassa 30 prosenttia loppu-
palkasta. Kun eliiketta otsi
maksettu l0 vuotta, se olisi suh-
teessa edelleenkehittyneeseen
loppupalkkaan Suomessa 48,6,
Ruotsissa 28,2 ja Norjassa 19,7
prosenttia.
Taulukon lukeminen ei onnistu
hiitiiiselle lukijalle, joka voi
luulla siinii puhuttavan eliik-
keensaajan koko toimeentulos-
ta. Suomen osalta kansaneliik-
keen pohjaosa ei suurestikaan
muuta prosentteja. Ruotsin
kohdalla ATP on vain osa to-
tuudesta. Toiseen ptiiihtin pitiin
lisiitii kansaneliikkeen vaikutus
ja toiseen ITP tai STP. Kyllii
naitakin kiisitelliiiin, mutta vas-
ta 40 sivua mydhempiinii. Siellii
tutkija toteaa, ettii 'kuva mut-
kistuu lisdii, kun myds ty0ehto-
sopimuksilla siiiidellyt eliikkeet
otetaan mukaan tarkasteluun".
Kompensaatiotasot kokonais-
eliikkeissii ovat koko lailla Suo-
men tasoa.

Tutkijan mydt6mielisyys Suo-
men ratkaisuja kohtaan on sel-
viisti huomattavissa. Kuitenkin
niillii kohdin, joissa Niiringsli-
vets Ekonomifakta Jehden ra-
portti oli jo ehtinyt ennen ker-
toa myrinteistI meistii, Eriksen
veittea vastaan. Suomen jiirjes-
telmdn tyoehtosopimuspohjai-
sen kehittiimisen hiin saattaa
korporatiiviseen valoon, tosin
suomalaista lehdetta lainaten.
Saman raportin vaitetta, ette
sairastavuuden erot johtuvat
jiirjestelmiin hyviiksikiiytdstii,
Eriksen sanoo niikciharhaksi.

Ellkkeelle vasta
mytihemmin
Kaikissa pohjoismaissa on vii-
me vuosina listiiintynyt eliik-

keensd jossakin muodossa jo
ennen eldkeikiiii ottavien henki-
lciiden miiiirii. Olemme saaneet
joustavuutta todelliseen eliike-
ikliiin, mutta liikkuvuus on toi-
minut vain alaspiiin. Tiimii ke-
hitys kohti jatkuvasti alempia
eliikkeellesiirtymisikiii, mikii
tietenkiiiin ei ole vain pohjois-
mainen ilmi<i, vaikuttaa viihen-
tiiviisti yritysten vanhemmalle
ty6voimalla suuntaamaan kou-
lutuspanokseen. Kouluttamat-
tomuus taas vahvistaa vanhem-
man ty6voiman syrjayttemista.
Eriksen niikee laskemiinsa
huoltosuhdelukuihin vedoten
tarpeelliseksi luoda liikkuvuut-
ta my6s yltispiiin.

Vaikka tutkija tiissii kohdin ei
voikaan oppeja hakea muiden
maiden ratkaisuista, hiin esittiiii
mielenkiintoisia vaihtoehtoja
tutkittavaksi. Niiiden piiiiajatus
on, ette siinii vaiheessa, kun
tydntekijiillii kiinnostus tydhtin
viihenee, tycinantajan kiinnos-
tusta vanhenevaan tydnteki-
j iiiin lis?ittnisiin. Tiihiin pyrittai-
siin esimerkiksi alentamalla
tyOnantajan ikiiiintyneestii
tyiintekijiista maksettavia va-
kuutusmaksuja.

Mitii opimme Torin
tekstistl
Eriksenin kirjan 140 sivuun si-
siiltyy paljon asioita liihes koko
eliikekysy myste n kirj oa sivuten.
Tekijii on onnistunut keriiii-
miiiin faktat, joihin sindnsii ei
ole huomauttamista. Kaikilta
kohdin ei ole helppo niihdii,
perustuvatko opetukset niiihin
vertailuihin.
Monta kertaa kirjoittaja kiiyt-
tiiiikin ilmaisua'\akaa kiisityk-
seni" (min bestdmda uppfatt-
ning). Jo alkupuolella kirjaansa
hiin kiiskee ajattelemaan tar-
koin kysymyksiii ennenkuin lu-
kija niihin vastaa, sillii niin

usein eliikekeskusteluun ripus-
tetaan "sanonnallisia sumuver-
hoja" (verbala dimridier).
Kirjan lukueliimystli voisi ver-
rata niihin lukemattomiin kes-
kusteluliihetyksiin, joita nyt-
temmin on mahdollista Ruotsin
televisiosta neloskanavalla seu-
rata. Teksti soljuu vuolaana ja
site tuntuu olevan helppo ym-
miirtiiii. Kuitenkin kokonaisku-
va peittyy niin, ettei pelkiistiiiin
temAn perusteella tiedii, mitd
ruotsalaiset voivat oppia, jos
kohta haluavatkaan. Tiiytyypii
kollegoilta tavattaessa kysellii,
onko keskustelu Ruotsissa
kiiiintynyt kirjan viitoittamaan
suuntaan.

Tor Eriksen
VAD KAN VI LARA
AV GRANNEN
De t svenska pe nsionss ys teme t
i nordisk belysning
DS 1988:68
ISBN 9t-38-r0243-9

Tilausosoite:
Allmtinna Fdrlaget
Kundtjiinst
106 47 STOCKHOLM
Tbl: 08 I 739 96 30

]OUKO
SIRKESALO, ru
Eltiketurvakeskuksen
varat oimitusjohtaja
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UA]IHUUSETAKKE El{ A1{SAI 1{TA.AI KA
UOI UAIHDETLA ERI MAISSA

YHDESTA KUUKAUDESTA 15 UUOTEEI{

Suomen tytieliikejiir-
jestelmiissf, vanhuus-
eliike voidaan saada
yhden kuukauden
tytisslolon jiilkeen.
Iknsainviilisesti niiin
lyhyt vakuutusaika-
vaatimus on harvinais-
ta, kuten taulukosta l.
niikyy. Taulukossa
luetelluista markkina-
talousmaista on Suo-
men lisiiksi vain Ka-
nadassa mahdollista
saada vanhuuseliike
yhtii lyhyell[ vakuu-
tusajalla.

l!

Taulukossa l. on tiedot van-
huuseliikkeiden saamisen edel-
lytyksistii sen mukaan, kuinka
pitkii vakuutusaika eri maissa
yleensd tarvitaan vanhuus-
eliikeoikeuden saamiseksi ja sen
mukaan, kuinka pitkiin vakuu-
tusajan jiilkeen tiiysi vanhuus-
eliike maksetaan. Lisdksi taulu-
kossa on tiedot vanhuuseliik-
keen tavoitetasosta tasaeliik-
keenii tai prosenttisena osuute-
na eliikkeen perusteena olevas-
ta palkasta.

Taulukon esimerkkimaat ovat
Pohjoismaista, Liinsi-Euroo-
pasta, Itii-Euroopasta ja kol-
mesta maasta Euroopan ulko-
puolelta. Tiedot ovat pdiiosan
palkansaajista kattavista, ylei-
sistii eliikejiirjestelmistd. Ulko-
puolelle on jAtetty puhtaat kan-
saneliikejiirjestelmiit. Muista
tasaeliikkeitii maksavista j iirjes-
telmistd on mukaan otettu ne,jotka muodostavat asian-
omaisen maan palkansaajien
piiiiasiallisen eliiketurvan liih-
teen.

Vakuutusajassa
suurta vaihtelua
VanhuuselSkkeen
vaadittavat vakuutusajat vaih-
televat suuresti maasta ja eldke-
jiirjestelmiistd toiseen. Erityisen
paljon vaihtelua on viihimmiiis-
vakuutusajassa eli siinii ajassa,
joka ylipiiiitiidn tarvitaan van-
huuseliikeoikeuden syntymi-
seksi. Tutkituissa maissa vd-
himmdisvakuutusaikavaatimus
vaihtelee yhdestii kuukaudesta
l5 vuoteen. Tiiyden vanhuus-
el?ikkeen voi kahdessa maassa
saada jo l0 vakuutusvuodella,
mikii on poikkeuksellisen alhai-
nen vaatimus. Varsin tavallinen
on 40 vuoden vakuutusaikavaa-
timus, mutta korkeampiakin
on. Joissakin maissa ei vaadit-
tavalle vakuutusajalle ole ase-
tettu mitaan tiettyii yliirajaa.

Pohjoismaista Suomen
vakuutusaikavaatimus
lyhyin
Pohjoismaista Suomessa saa
vanhuuseliikkeen lyhyimmiillii
vakuutusajalla. Tycieliikejirjes-
telmiissii riittaa yhden kuukau-
den vakuutusaika vanhuuseliik-
keeseen. Tanskan palkansaaj ien
lisiieliikejirjestelmdssii, jonka
piiriin kuuluvat seke yksityisen
ettii julkisen sektorin palkan-
saajat, vanhuuseldkkeeseen
vaaditaan viihintiiiin yhden
vuoden vakuutusaika. Norj assa
ja Ruotsissa palkansaajat ja
yrittajet kattavissa yleisissii lisii-
eliikejiirjestelmissii vanhuus-
el6kkeeseen vaaditaan viihin-
t66n kolmen vuoden vakuutus-
aika.

Tiiyteen vanhuuseldkkeeseen
,aiditaan Ruotsissa 30 vuoden
vakuutusaika, muissa Pohjois-
maissa 40 vuoden vakuutusai-
ka.

LHnsi-Euroopassa
jopa 15 vuoden
vlhimmlisvaatimuksia

telmdssd on lyhin vakuutus-
aikavaatimus. Vanhuuseliikkee-
seen riittaa kolmen kuukauden
vakuutusaika. lson-Britannian
ja Sveitsin yleisissii eliikejiirjes-
telmissii vaaditaan yhden vuo-
den, Irlannin eliikej iirjestelmiis-
sd kolmen vuoden ja Saksan
liittotasavallan palkansaajien
eliikejiirjestelmissii viiden vuo-
den viihimmiiisvakuutusajat,
ennen kuin oikeus vanhuus-
eliikkeeseen saadaan. Muissa
maissa vakuutusaikavaati-
mukset ovat huomattavasti pi-
tempiii. Belgian, Luxemburgin
sekii Portugalin palkansaajien
eliikejiirjestelmissii edellytetiiiin
l0 vuoden ja Kreikan eliikejiir-
jestelmdssd l3[ vuoden vii-

himmdisvakuutusaikaa. Espan-
jassa, Italiassa ja Itiivallassa
palkansaajat tarvitsevat perdti
l5 vuoden vakuutusajan ennen
kuin oikeus vanhuuseliikkeen
saamiseen tulee.

Tiiyden vanhuuseliikkeen saa
tutkituista Ldnsi-Euroopan
maista lyhyimmiillii ajalla Isos-
sa-Britanniassa. Vakuutus-
aikavaatimus on siellii 20 vuot-
ta. Espanjassa saa tiiyden
vanhuuselekkeen 35 vuoden,
Portugalissa 36 vuoden ja
Ranskassa 37lz vuoden
vakuutusajan jtilkeen. Belgiassa
(naisilla), Italiassa, Luxembur-
gissa ja Sveitsissii tiilteen
vanhuuselikkeeseen vaaditaan
40 vuoden vakuutusaika. Tiitd
pitempi vak uutusaikavaatimus
on Belgiassa (miehillti) ja Itiival-
lassa, joissa se on 45 vuotta.
Kreikassa tiiysi eliike makse-
taan vasta 48 vuoden jilkeen.
Saksan liittotasavallassa van-
huuseliikettii voi kartuttaa jopa
50 vuoden vakuutusaikaan asti,
mutta siellii ei ole varsinaisesti
tayden eldkkeen kiisitettii.

Tutkituista kolmesta Itii-Eu-
roopan maasta ei Neuvostolii
tossa ole vanhuuseliikkeen saa-
miselle asetettu mitaan tiet-
tye viihimmiiisvakuutusaika-
vaatimusta. Tiiyden el[kkeen
vaatima tydssiioloaika on sa-
ma kuin viihimmiilsvaatimus.
Vanhuuseliike maksetaan ty6s-
te riippuen 15-25 vuoden
ty<issiiolon jiilkeen. Jugosla-
viassa ja Saksan demokraatti-
sessa tasavallassa vanhuuseliike
edellyttiiii vdhintdiin l5 vuoden
tycissiioloa.

T5ysi vanhuuseliike maksetaan
Jugoslaviassa naisille 35 vuo-
den ja miehille 40 vuoden
tydssiiolon jiilkeen. Saksan de-

Liinsi-Euroopan maista Rans- Neuvostoliitossa
saamiseen kan palkans'a;jil ;[k.J,j;;- vain tilysiii eliikkeitii
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mokraattisessa tasavallassa ei
sitii vastoin kiiytetti mitaan tiet-
tyii tyrissiioloajan yliirajaa,
vaan kaikki tydvuodet kartut-
tavat ansioelAketta.

Kanadassakin riittiiii
yksi kuukausi ellkkeeseen
Muista tutkituista maista van-
huuseliike voidaan maksaa Ka-
nadassa yhden kuukauden ja
Yhdysvalloissa kolmenkuukau-
den vakuutusajan jiilkeen. Ja-

panissa, jossa on samanlainen
eliiketurvan perusrakenne kuin
Kanadassa eli kansanelike ja
yleinen lisiieltike, edellytetiiiin
viihintiiiin yhden vuoden v5-
himmiiisvakuutusaikaa.

Tiiysi vanhuusel:ike makse-
taan Yhdysvalloissa l0 vuoden
ja Japanissa 40 vuoden vakuu-
tusajan jiilkeen. Kanadassa tdy-
si vanhuuseldke edellyttiiA peri-
aatteessa vakuutusmaksujen
maksamista koko tytissiiolo-
ajalta, mutta kiiytdnn6ssii va-
kuutusajan pituudella ei ole

suurta merkitystii, koska tiiy-
den eliikkeen voi saada jo l0
vuoden vakuutusaj an jiilkeen.

Vakuutusajalla ei aina
suoraa yhteyttti
ellkkeen mIIrIHn
Taulukossa l. on tiedot mycis
tutkittujen maiden vanhuus-
eliikkeiden tavoitetasosta tdy-
den vakuutusajan jiilkeen. Ta-
voitetasot on ilmoitettu tasa-
eliikkeend ilman rahamiiiirie ja

TAULUKKO 1.

Vanhuuselikkeen ansainta-aika erliden maiden yleisissl elikejiirjestelmissii

Maa Viihimmiiis- Tiiysieliike/
vakuutusaika/ vuosia
vuosla

Eliikkeen
tavoitetaso

Pohjoismaat
NORJA 3 40 45 7o
RUOTSI 3 30 60 7o
SUOMI lkk 40 60 7o
TANSKA 40 tasaeliike

prosentteina eliikkeen perustee-
na olevasta palkasta. Luvuissa
ei ole otettu huomioon sitii,
maksetaanko j iirjestelmiissii tiil-
la hetkellii vanhuuseldkkeitii
tayden vakuutusaj an perusteel-
la vai onko jiirjestelmii vielii
voimaantulovaiheessaan. Jal-
kimmdisessii tapauksessa va-
kuutetuilla ei normaalisti ole
ilman siirtymdkauden jiirjeste-
lyjii mahdollisuutta saada tiiy-
siii vanhuuseliikkeit?i.

Vakuutusajan pituudella ei niy-
tii aina olevan suoraa yhteyttii
eliikkeen mdlriiiin. Esirirerkiksi
Portugalissa saadaan 80 pro-
sentin vanhuuseliike 36 vuoden
vakuutusajan jiilkeen, kun taas
Ranskassa maksetaan 37 t/, va-
kuutusvuoden jiilkeen vain 50
prosentin el4ke. Espanj assa tiiy-
si vanhuuseliike on 35 vakuu-
tusvuoden jiilkeen yhtii suuri
kuin eliikkeen perusteena oleva
palkka. Korkeat eliikeprosentit
ovat mycis Italiassa - 80 pro-
senttia ellikkeen perusteena ole-
vasta palkasta -ja Saksan liitto-
tasavallassa - 79/z prosenttia
eliikkeen perusteena olevasta
palkasta.

Alhaiset tiiyden vanhuuseliik-
keen prosenttiset mdiiriit ovat
Ison-Britannian (25 prosenttia),
Japanin (30 prosenttia) ja I(a-
nadan (25 prosenttia) lisiieliike-
jiirjestelmissii. Niiissii maissa
eliikkeensaajille maksetaan kui-
tenkin ansioeldkkeen lisiksi
my6s tasasuuruinen kansanelii-
ke.
Ansioeliikejiirjestelmissii on
yleensl eliikkeen perusteena
olevalle palkalle asetettu ylira-
ja, jonka ylittdvl tulo ei oikeuta
eliikkeeseen. Tutkituista eleke-
jiirjestelmistii ilman tiillaista
elakeperusteen yliirajaa ovat ai-
noastaan Suomen tyoeliikejiir-
jestelmii, Japanin lisiieliikejiir-
jestelmii sekii Italian ja Belgian
eliikejiirjestelmtit. Viimeksi
mainitussa jiirjestelmiissii toi-
mihenkildiden eliikkeissii kiiy-
tetirin tatA yliirajaa, mutta
tyOntekij <iiden ellkkeissii ei.

LInsi-Euroopasta
BELGIA l0 45

40
(miehet)
(naiset)

60 7o

ESPANJA l5 35 100 7o
IRLANTI J koko

vakuutusaika
tasaeliike

ISO-BRITANNIA 20 25 7o;20 Vo
4/ 1988 ielk.

ITALIA t5 40 80 7o
ITAVALTA l5 45 79.5 7n

KREIKKA 13,5 48 enint. 100 7o
LUXEMBURG l0 40 tasaeliike

ia 64 7o
PORTUGALI l0 36 80%
RANSKA 3kk ?75 50 7o
SAKSAN LTS 5 50 7s%
SVEITSI 40 tasaeliike

ta20 %
-Euroopasta
GOSLAVIA

Ire
JU t5 40 (miehet)

35 (naiset)
tasa- Ja anslo-
elake 85 Vo

NEUVOSTOLIITTO l5 25 (tytistii
riippuen)

50-100 7o
(palkasta riippuen)

SAKSAN DEM. TSV l5 ei ylarajaa tasaeliike
ja l7.o palkasta/
vuosl

Muita
JAPANI 40 30 7o
KANADA lkk koko

vakuutusaika
25 7o IOUKO IANHUNEN,FM

Eliiketurvakeskuksen
tutkimusosaslon

erityistutkijoYHDYSVALLAT 3kk l0

3I

el?ikepalkasta
rllppuva
tasaeliike



ELAKKEISTA ULKOMAILLA

RUOTSI

TYONANTAJIEN VAKUUTUSMAKSUT
LAKISAATEISIIN JA SOPIMUSPOHJAISIIN
SOSIAALIETUUKSIIN VUONNA 1989

Lokisiiiiteisel

Ty dnt e kij d i den j a t oimi hen ki I ti iden o s alt a :

PERUSMAANA ON 27 9OO SEK VUODESSA
YUONNA T9E9

Yleinen lisiiellike (ATP)
Kansaneldke (AFP)
Sairausvakuutus
Osa-aikaeliike
Tydtapaturma
TyOmarkkinamaksu

(tydttdmyys ja koulutus)
Tydsuojelu
Aikuiskoulutus
Palkkatakuu
Lastenhuolto
Yleinen palkkamaksu
Yhteensd

7o palkkasummasta
I1,00
9,45

10,l0
0,50
0,90

2,16
0,35
0,2'7
0,20
2,20
0,34

37,47

Ruotsin yleisten eltikej iirjestel-
mien kiiyttiimdn perusmtiiiriin
suuruus on27 900 SEK luodes-
sa vuonna 1989. Perusmddrd[n
ovat sidottuja useimmat sosiaa-
livakuutuksen etuudet, muiden
muassa kansaneliikkeet ja ylei-
sen lisiieliikejiirjestelmiin mu-
kaisen ansioeliikkeen perustee-
na oleva tulo. Perusmddrdn ko-
hotessa nousevat vastaavasti
kaikki maksussa olevat yleiset
eliikkeet. Perusmiiiird tarkiste-
taan kerran vuodessa, tammi-
kuussa, kuluttaj ahintojen muu-
toksen mukaan.
I(ans ane ki k k e e n tdy si mii[rd on
yksiniiiselle eliikkeensaaj alle 96
prosenttia perusmiiiiriistii.
Avioparieliikkeensaajille kan-
saneliike on yhteensi 157 pro-

senttia perusmiiiiriistii. Eliikeli-
siiii maksetaan kansanel[kkee-
seen niille, jotka saavat viihiin
tai ei lainkaan yleistii lisiieliiket-
ta. Vanhuuselikkeen saajalle
tiiysi eliikelisii on 48 prosenttia
ja tytikyvyttdmyyselakkeen
saajalle 96 prosenttia perus-
miiiiriistii. Yleinen lisiieliike
alentaa eliikelisii6 tiiydelli miiii-
riilliiiin.
Yleistti lisiieliikettii karttuu tu-
losta, joka vuodessa ylittiiti pe-
rusmii?iriin suuruisen summan.
Tuloa, joka ylittiiii 6,5 kertaa
perusmiiiiriin, ei eniiii oteta
huomioon eli el[kkeen perus-
teena oleva tulo on korkeintaan
l8l 350 SEK vuodessa vuonna
1989.Vuoteen 1988 verrattuna yleinen lisiieliikemaksu on kohonnut

0,40 prosenttiyksikkdii. Muut maksut ovat pysyneet samoina.

Vuoteen 1988 verrattuna tydnantajan kokonaismaksu on alentu-
nut 0,75 prosenttiyksikcillii. Alennus johtuu lisiieliike- ja ryhmii-
henkivakuutusmaksujen alentumisesta.

lIORJA

VAKUUTETTUJEN ELAKE. JA SAIRAUS-
VAKUUTUSMAKSUT YHTEEN

Sopimuspohjaiset

Toimi henki lciiden osalt a :

Lisiieliike (ITP)
Ryhmiihenkivakuutus
Ty<iturvarahasto
Tydtapaturma
Yhteensii

Tvdnt e kii tiiden osalta :

Lisiieliike (STP)
Ryhmiisairausvakuutus
Ryhmiihenkivakuutus
Eroraha
Tydtapaturma
Lomautuspalkka
Tydturvarahasto
Yhteensd

/e palkkasummasta
7,60
0,20
0,65
0,05

8,50

/6 palkkasummasta
2,95
1,75
0,35
0,r0
0,60
0,05
0,20

6,00

Vakuutettujen eliike- j a sairaus-
vakuutusmaksut on yhdistetty
ruoden 1989 alusta. Vakuute-
tun maksun suuruus on 7,9 pro-
senttia palkasta. Maksusta
eliikkeiden (kansaneliike ja ylei-
nen lisiieldke) osuutta on 6,7 1a
sairausvakuutuksen 1,2 pro-
senttiyksikk6ii.

Tycinantajien maksuissa eliike-
ja sairausvakuutusmaksut ovat
olleet yhdessii jo aikaisemmin.
Samoista maksuista rahoite-
taan eliike-, sairaus-, tapatur-
ma- ja tydtt0myysvakuutusten
etuudet.

Tyrintekij<iiden osalta kokonaismaksu on alentunut 0,10 prosent-
tiyksikcillii
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POHJOISMAAT RA]ISKA

SUOMESSA ANSIOELAKETTA sIavmN ULKOMAALAISIA PoIS TyOpTanKKINA.
OSUUS SUURIN VAKUUTUKSISTA
Pohjoismaisen sosiaaliturvati-
laston mukaan ansioeliikettd
saavien osuus vanhuuseldkkeen
saajissa oli suurin Suornessa
neljiista Pohj oismaasta \,uonna
1987. Islanti ei ole mukana tds-
sli tilastossa.
Kansaneldke -rivillii ovat niiden
vanhuuseliikkeensaajien pro-
senttiosuudet, jotka saivat
vuonna 1987 pelkiist66n kan-

Pelkiistaan kansaneliike
Ty6- tai lisiieliike

saneliikettii tai muuta peruselii-
kettii. Tyti- ja lisiieliike -rivillii
ovat niiden prosenttiosuudet,
jotka saivat myds ansioperus-
teista ty6- tai lisiielekettii tai
pelkiistiiiin sitii.
Tilaston mukaan ansioeliikettii
saaneiden osuus oli suurin Suo-
messa - 75,1 prosenttia - ja
pienin Norjassa - 43,2 prosent-
tla.

Ranskassa ty6skentelevien toi-
mihenkilcjiden, jotka maksavat
vakuutusmaksuja EY:n jonkin
jiisenmaan yleiseen eliikejiirjes-
telmdiin, ei tarvitse eniiii mak-
saa vakuutusmaksuja Ranskan
palkansaajien sopimuspohjai-
siin lisiieliikejirjestelmiin. "Pak-

kovakuuttaminen" on koske-
nut liihinnii Ranskassa vdliai-
kaisesti tyciskenteleviii moni-
kansallisten yritysten toimihen-
kil6ita. Vakuuttamisesta va-
pauttaminen ei koske EY:n ul-
kopuolisten maiden kansalai-
sla.

taan nousevan kuluvana vuon-
na 7 miljardiin FRF:iin. Rahoi-
tustilanne on parantunut huo-
mattavasti aikaisemmista \.uo-
sista. Rahoitusvaje johtuu ylei-
sen eliikej iirjestelmiin eliikeme-
nojen jatkuvasta kasvusta.

SOSIAALITURVAN LISAVERON PERIMISTA
JATKETAAN

Norja Ruotsi Suomi Tanska

56,8
43,2

29,6
70,4

24,9
75,1

48,0
52,0

Ranskassa peritiiiin edelleen yli-
miiiiriiistii tuloveroa sosiaalitur-
van taloudellisen tilanteen va-
kiinnuttamiseksi. Vuonna 1989
veron mliird on 0,4 prosenttia
vuoden 1987 tuloista. Sosiaali-
turvan rahoitusvajeen laske-

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

Uhde: Sociol trygghet i de nordis-
ke lande, 1987. IQisikirjoitus.

ITATIA

TYOKYVYTTOMYYSELAKKEEN SAAMISTA
VAIKEUTETAAN
Italian hallitus on asetusteitse seen, saavat pitdii eldkkeensii
tiukentanut tydkyvlttdmyrys- vielii yhden vuoden ajan.
eldkkeen saamisen edellwvksiii. - ...sr;t ;; - tydky,r6;)d;i;: :{:Il*,'-omvvseriikkeitii mak-
16 fi ,i,oi., , itd"; ii;,,1 : ""'' #,?,il Xiil"l3;f ,i?; j,"JJ;iHl
Osaty<ikyvyttcimyyseliike edel- mitiiiin ikiirajoja.
lyttaa nyt ansiokyvyn menetvs- T:-.-: a_.*,
t'a rar,i'itaa, a5 ;r;ilin;. H- lj'L:l*...'I:Iv"vttcimvvsel2ike
[ui,.,n,nin i"j;';ri]iU-r;; :j:1Ylii ll:kv'v, .menetvste
r.ntiiu- Ny r.vi*t 

-.lzirrJir!;;- 
::l':1iiiinl5 p rosentilla' A i kai-

i;;J;il.r;le'k;p.'d;;iffi semmin raja oli 6621 prosent-
prosentin ansiokyvyn menetyk- "'''

ITIlVATTA

MIESLESKIEN ELAKETASO NOUSEE
KAHTEEN KOLMASOSAAN TAYNNSTA
Itiivallan yleisissii eliikejirjestel-
missd miesleskille annettiin les-
keneliikeoikeus vuonna 1981.
Naisten ja miesten tasa-arvoi-
seen kohteluun perherliikkeen
saajina on kuitenkin kustan-
nussyistii siirrytty asteittain.
Vuoden 1988 loppuun miesles-

ken eliike oli kolmasosa teydes-te leskeneliikkeestii. Vuoden
1989 alusta se on ollut kaksi
kolmasosaa tiiydestii leskene-
liikkeestii. Vuoden I995 alusta
mieslesket tulevat saamaan tiiy-
siii leskenelZikkeitii.

SAI(SAT TIITTOTASAUATTA

TYOMINISTERION ELAKE.EHDoTUKSET
Liittotasavallan tyciministerid muutos, jonka perusteella net-
on julkistanut yleisten eltikkei- tovanhuusel5ke tulisi olemaan
den muuttamista koskevan la- enintiiiinTl prosenttianettopal-
kiehdotuksensa. Muutosten us- kasta 45 vakuutusvuoden lal-kotaan tulevan voimaan vuo- keen.
den 1990 alusta' Erilaisista varhaiseliikkeisti eh-
Lakiehdotuksen mukaan nv_ dotetaan luovuttavaksi asteit_
kyinen vakuutusmaksutaso sai- taln . vuodesta 1995 ltihtien.
lytetiiiin woteen 1992 saakla. Eliik-keen voi nykyisin saada 60
Vakuutusmaksu on palkansaa- tai 63 vuoden iiissa mm..tydtto-
jien osalta 18,7 pros6nttia eliik- TYYden tai pitkiin vakuutus-"keen perusteeni olevasta pal- ajan perusteella. Lakiehdotuk-
kasta. Vakuutusmaksun ti6n_ sessa mainittuja ikiirajoja ehdo_
antajajapalkansaajamaksavat tetaan nostettavaksi kuudella
prolit il. Vuoden te92 latteen kuukaudella wosittain, kunnes
vakuutusmaksua ehd6tetaan ne tulevat samaksi kuin yleinen
korotettavaksi asteittain siten. 65 vuoden eliikeikii. poikkeuk_
ettd luonna 2000 se olisi 20. I sena olisivat terveydentilan
prosenttia ja vuonna 2OlO il huorontu.misen perusteella
prosenttia. " vanhuuseliikkeen saavat sekii

Eriikkeiden indeksitarkis,"n- I3:f 
ufttf,:l 

H"ttl,l3i',Xltl;
sessa ehdotetaan tehtAvaksi 1945 syntyneet naiset.

]OUKO ]ANHUNEN,
FM

Eliiketurvakeskuksen
lutkimusosaston

erityistutkija
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ENGLISH SUMMARY

The article titled "Young
widow(er)s more critical of
present survivors' pensions"
discusses survivors' pension
cover in the light of the
opinions presented by people
having been widow(er)ed. For
the survivors' pension study
conducted at the Central
Pension Security Institute,
around 2800 widows and
widowers were interviewed.
The interviewees were also
asked to respond to a number
of statements on survivors'
pension cover. This article
gives an account of their
responses. The results have not
been published before.

The survivors' pension cover
did not meet with unreserved
approval, as only one-third of
the interviewees either fully
or partly agreed with the
statement "the present
survivors' pensions fully satisfy
the needs of contemporary
society." Nearly half of the
widow(er)s disagreed.

The thought of extending
entitlement to survivors'
pension to cohabiting spouses
received a favourable response
from nearly one in two
widow(er)s, an unreserved
such, however, only from one
in three. As could be expected,
young widow(er)s were more
sympathetic towards possible
extension of entitlement to
survivors'pension to
cohabiting spouses than aged
widow(er)s. Whereas two-
thirds of widow(er)s under 50
were in favour of survivors'
pension for cohabiting
spouses, a little more than half
of the widow(er)s aged 50-64
and a mere two-fifths of those
over 65 favoured it.

A survivors' pension that
allows for fair treatment of
men and women and

consideration of need in one
way or another gained
support. 66 per cent of the
widows and72 per cent of the
widowers agreed with the
statement "survivors' pension
should be paid to such widows
and widowers who are in need
of a pension. If no need exists,
there are no grounds for
paying a pension". On this
statement, the reply of one in
five widow(er)s was negative.

The subjects of the study
comprised people having been
widow(er)ed in a given year.
The opinions cannot be
generalized as being
representative of the whole
population, nor of the whole
widow(er)ed population. The
responses to the statements
illustrate how recently
widow(er)ed men and women
of varying age feel about the
survivors' pension.
A working group appointed
by the Ministry of Finance
started off the new year by
making proposals that shook
the very foundation of the
employment pensions scheme.
The working group chaired by
the acting manager of the
Economic Planning Centre,
Seppo trppiinen, saw fit to
propose that automatic re-
borrowing be abolished
gradually.
In the opinion of the working
group, the money originating
in the private-sector
employment pensions scheme
should give a better return
and, instead of being re-
borrowed, be freely invested
on the market. The group
members themselves referred
to their proposal as being
market-adjusted.
Jukka Rantala, Chairman of
the Board of Directors of the
Central Pension Security

Institute and Chief Director of
the Ministry of Social Affairs
and Health, was one of those
to renounce the proposal as
soon as it had been made
public.

Our magazine asked the two
major labour market
organizations for comments
on the proposal.

The Managing Director of the
Finnish Employers'
Confederation (STK), Tapani
Kahri, says he is willing to
discuss the re-borrowing loans,
meaning the further
improvement of the system of
automatic re-borrowing. But
he does not want to talk about
any abolition thereof, however
gradual. He sees no reason for
reevaluating the re-borrowing
system in this way.

He points out that the nine per
cent interest payable on the
loans from the scheme is fairly
close to what companies
generally are charged on their
investment loans at present.
However, Kahri says he
cannot see why the re-
borrowing rate could not
adhere to the general interest
rate and be flexible.
Kahri tells us that he has made
the observation that the
Ministry of Finance, from
time to time, takes an active
interest in the employment
pension funds. It is his belief
that this interest is basically of
hscal origin: to the Ministry
the employment pension funds
are a pot in the distribution of
which it would like to become
involved.
Kahri emphasizes that the
employment pensions scheme
is based on an agreement and
that it lies in its basic
philosophy that the money
comes from the employers
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who, on the other hand, get to
keep the part which is not
currently needed for the
payment of pensions.

According to him there are no
such events in view that would
call for reevaluation of the re-
borrowing system.

The President of the largest
employees' organization, the
Central Organization of
Finnish Trade Unions (SAK),
Pertti Viinanen, stresses that
any changes in the
employment pensions scheme
are subject to mutual
agreement between the labour
market organizations.
"The employers regard
automatic re-borrowing as one
of the corner stones of the
employment pensions scheme,
and I have not noticed any
such changes in their attitude
that would call for mutual
agreement on the re-borrowing
system or any other grounds
of the scheme at this very
moment.'According to
Viinanen, the attitude adopted
by SAK to the proposal of the
Ministry of Finance working
group is in accordance with
this line of thinking.
Viinanen reminds of the
statements made by
representatives of the labour
union movement, both at the
time the scheme was being
introducrd and later, that the
pensioners themselves and
their representatiyes have too
little say in respect of where
the pension money is going.

He figures that it was the
questions posed by OECD
that awakened the interest of
the Ministry of Finance in the
pension funds. He does not in
itself see any harm in looking
into the use of the
employment pension funds

from time to time, in order to
establish whether or not it is
purposeful, quite on the
contrary.
A few years ago the Ministry
of Finance made some
proposals concerning
Government borrowing and
the role of the employment
pension funds in the financing
thereof. According to
Viinanen, these proposals had
been treated with certain
reservation by SAK.
To the question concerning the
investment of employment
pension funds he replies: "In
addition to requiring that the
funds be productively and
safely invested, the
employment pensions scheme,
even at present, stresses the
importance of investments that
secure employment and
improve the living conditions,
e.g. the housing conditions, of
those insured under the
scheme. These aspects should
be further developed".

Depending on the country, the
period of service giving
entitlement to old-age pension
may Yary from one month up
to fifteen years. Under the
Finnish employment pensions
scheme, entitlement to old-age
pension is earned after one
month of service. Inter-
nationally speaking, it is quite
exceptional for pension to
start to accrue after such a
short period of insurance. And
on the Nordic scene, Finland
has the shortest minimum
period of insurance. When
discussing market economy
countries, the researcher
makes the observation that
only in Canada does
entitlement to old-age pension
accrue after an equally short
period of insurance. The data
in the article refer to the

general pension schemes that
cover most of the wage
earners, the national pension
schemes having been
eliminated. Of other schemes
paying flat-rate pensions, those
who are the main providers of
pension cover for the wage
earners in the country in
question have been included.

English translation:
Eija Puttonen
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ETAKETUE\AKESKIJS 
'X{

ETAKETI
NUMEEOIIIA
Elaketietoa numeroina 1988 (Osa luvuista on ennakollisia)

ELAKETIETOA NUMEROINA ILMESTYNYT
Eliiketietoa numeroina 1988 eli Numerokortti on ilmestynyt. Kortti sisiiltiiii keskeisil tietoja tytieliikkeistii,
sosiaalimenoista, kansantaloudesta ja vilesttistii. Kortista ltiytyy tietoja ellkemenosta, maksutulosta ja
vastuuvelasta. Siini on mytis lakikohtaisia tietoja keskimllriiisistii tytiellkkeistii sekl kokonaiseliikkeistii.
Kortissa on mytis vertailtu Suomen ja Ruotsin tytieltikejiirjestelmiil vuonna 1988. Korttia voi maksutta tilata
Ellketurvakeskuksen postittamosta.
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ELAMAN KARUSELLISSA TURVALLISESTI

on teemana
talossa

ty.dmarkkinoiden keskusjtirjestdjen ja Ekiketurvakeskuksen niiyttelyssti Mini-Suomen tieto-
Ahttirissti. Yhteiskunnan ontomoon turvoon tydmarkkinajtirjestdt vaikuttovat vahvasti.

Siitti kerrotaan Ahttirissti.
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