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EtAKKEEl{SAAJAT
KA1{SA1{TAtOUDEl{

t!

JATUSTAKIUEl{A

Vielii vuosisadan alkupuolen tydelikkeensaajien joukkoa Turistimatkustaminen ei ole
kirjallisuudessa ja sanomaleh- [oskevia tietoja. Muka.{ra tiis- elekeleisten tuloihin niihden
tikielessii 60. i(iivuotensa si- sii tarkastelusia ovat siis tytl- halpaa. Yksityisautoja eliik-
vuuttanutta kutsuttiin yleisesti el[kkeensaajista myiis mulrn keensaajilla on s.uhteellisen vii-
vanhukseksi. Ikaentyi,An ih- kuin vanhuuseliikkeen saajat hiin. Julkisen liikenteen vlli-
misen erottuvuutta muusta vii- ja poissa ovat pelkin kansan- neissd sen sijaan matkustetaan
estcistli lis6si hiinen suhteelli- eliikkeen saajat. Niiinkin ver- runsaanlaisesti, alennuksia
nen harvinaisuutensa. Kuulos- tailu antaa todistusvoimaisia kiiyttden, mutta matkat eiviit
taa kummalliselta, mutta ta- viitteita eliikkeensaajien kiiyt- liioin juuri suuntaudu koti-
mdn vuosisadan alulle asti iiik- tiiytymisestii kuluttajina. maan turistikohteisiin - onhan
kiiitii ihmisiii oli suomalaisten Ty0eliikkeenr.T,J:,_,,yIIa:i, [:,t',ffi}|'"ifrl ,i[]ffiii3keskuudessa viihiin' rdvintoon suurln ,pllngrl. ??- meno.Harvinaisuuden tuottama man verran rahaa Kuln tyoela-
poikkeusasema viiistyy nope- miissii mukana olevat. Niukas- Sen sijaan lahjoll ja avustuk-
isti. Kun 65 vuotta i:iyttariei ti ja huokeata.ruokaa sydvii sia virtaa tytieliikkeensaajien
den osuus koko viiestiistii oli eliikkeensaaja ei siis niiyt5 ole- talouksista muihin talouksiin
3,5 prosenttia vuonna 1850 ja van yleistapaus. Asumiskus- kaksikymmentii .prosenttia
orurrde, kahdentumiseen tar- tannukset muodostavat eliike- enemmdn kuin tiillaisia va-
vittiin sata vuotta (vuonna lEisillii suuremman o.san koko- paaehtoisia tulonsiirtoja kes-
1950 osuus oli 6,7 proienttia), naiskulutuksesta kuin ihmisil- kimii2irin tapahtuu muista ta-
seuraavaan kahdenlumiseen ei lii yleens6. Asuntoa kun ei lii- louksista. Isovanhemmat, tii-
tarvita enee viittekymmentii heikaan aina vaihdeta eliik- dit ja sediit avustaYat nuoria
vuotta (65 vuotta tiiyitaneiden keelle siirryttaessa, vaan asut- lapsiperheitii ja.ehkii myds toi-
viiestciosuus ,uonna 1986 oli tavana ja kustannettavana on siaeliikkeensaajia. Tiimiiraha-
12,7 prosenttia). Kaksituhatlu- sama iso asunto, joka.hankit- virta on vuo_sittain miljardin
uun ilun liikennesuunnittelus- tiin edellisessii perhetilantees- suuruinen, 1500 markkaa ko-
sa ia arkkitehtuurissa on jo sa, useampaa asukasta varten. titaloutta kohden, noin kolme
lehioko.hdaksi . hyviksyttliiii Tekstiilikauoan asiakkaina p_rosenttia siite elakesummas-
se, ettii joka viidenireltii meista 

";it;H;;i;J'.tral#iii.r,] 
ta, jostatiimii anteliaisuus irro-

on. sopimatonta od.ouaa- _no- ;;-f,i;ia;:fi o,a" r.iij"iii"jul- tetaan'
peita reaktioita tai kiipeilemis- i;;li;;;il"", taii6, dtta Havainto kertoo sek6 yleisistiitii. Tarvittavaan asenteeseen ir"liait-"ri"rat runsaasti tur- asentiiiia etta veliilisiJti lapsi-
pitiiisi .tietenkin. tulevat insi- ;;;;";.i;;: Soitio i"trtiili- ferheiden tilanteesta. Saattai-
ndtirit ja arkkitehdit kasvauaa i.;;;i;ia;; tjiuo;, t;hvi..ti ;ifalori"" [o[o ri.uiriri"n ,o-jo nyt' u*"lun, mutta tuotti lisiitie- siiatistin tulonsiirtojen jiirjes-
Eliikkeensaajien, kasvavan v6- don: itselleen eliikelEiset osta- telmd o.ngelmiin, jo-s.va.paaeh-
estdnosan, 

- 
ominaisuuksien, vat vaatetta niukasti. Sitii pait- toiset siirrot yhtiikkia jaisiviit

tarpeiden ja mahdollisuuksien si ikiiihmiset ryhtyviit ktiytt6- pois.
tutkiminen key. yhe terkeam- mii6n ostaminr^1^:rll"-.llf- rassa tarkastellun joukon
miiksi, samalla kun tiimii vdes- tetta vasta ,illl:lgl^l:,IL..?; .r.-r"irt6 d"iilikap'otveen,
tOnosa s.aa .uusia, entisestii vaisesti, ja.ostoskerrat jeevet iotu ,.ta lapsuudessian etta
poikkeavia piirteita. siksi harvoiksi' ia,rt-if.aii".f -"ppi-piia-aa.

Eltikeltiisistii tiedetiiiin esimer- Kulutustutkimuksen mukaan siiiist6viiisyytti kunniassa. En-
kiksi kuluttajina jo nyt yhtii tydelekkeensaajat keyttevet tAkunkasvavaanelakkeensaa-
ja toista. Se, mit-a tiedetiian, terveydenhoitobn kaksin .ver- jien joukkoon .liittyy . 

yhii
viimeistiiiin romuttaa kiisitvk- roin sen rahasumman, minkii enemmantoisenajanjatoisten
set eliikeliiisistd kansantalou- muut kotitaloudet kiiytttviit. tottumusten viikeii? Tulevatko
den marginaaliryhmiinii. Eliik- Syy on ymmiirrettiivii eikii eliikeliiiskuluttgiel asenne-
keensaaj"ien elii[erahat palau- aiian pitaisi olla kenelleklIn muutokset ylliityksenii vai
tuvat ki-ertoon tavaraa ja pal- ylliitys, mutta osataanko td,stii osaammeko ennakoida uusien
veluksia ostettaessa. Jo-s eiat- iiedostatehdiisosiaali-javero- eliikkeensaajien kiiyttiiytymis-
keensaajat ehkii eiviit ole kan- poliittisesti oikeita ja riittavia tii ja odotuksia?
santalouden kulmakivi, jalus- johtopiiiitOksiii?
takivi kumminkin' Eliikkeensaajat eivdt erotu ul-
Vuoden 1985 kulutustutki- komaanmatkoja ostavana
muksen tuloksista on poimittu joukkona, toisin kuin luullaan. Yri6 Larmola
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ETAKETIETO JA
RAKEl{ilEMUUTOS

Rakennemuutos, ammatin-
muutos, toimeentulon muu-
tos; uurastus, onnistuminen,
jaksaminen. Kuka muistaa
eltikkeen? 60 prosenttia, nel-jin viimeisen vuoden ansiois-
ta. Aivan totta, jos on ollut
koko aikuisikiinsii saman
ty0nantajan palveluksessa.
Mutta millaisiksi muodostu-
vat neljin viimeisen vuoden
ansiot varsinkin, jos onnistu-
minen muuttuu epiionnistu-
miseksi? Tuossa elimdntilan-
teessa ei eliikkeen oikea tai
oikeudenmukainen markka-
miiirli ole edes pdtillimmiiise-
nd mieless6.

Lakisiiiteinen elEketurva tun-
netaan piiipiirteisstilin. Moni-
ne yksityiskohtineen ja mah-
dollisuuksineen eliiketurvasta
muodostuu kuitenkin moni-
mutkainen tuote. Pelkkli
yleistajuinen tiedote jee hel-
posti riitremiittomSksi. Tuot-
teen tunnetuksi tekemiseen
vaaditaan monia kanavia.
Tuotetta on markkinoitava.
Markkinointi lakisS6teisen
eliikevakuutuksen hoidossa
on helposti hieman kavahdet-
tu ja pieteettistd suhtautumis-
ta edellyttiinyt termi. Mutta
sitf, sen ei tarvitse olla, jos
kdytiimme markkinointiosaa-
mista keinona tuotteen tunne-
tuksi tekemiseen vaikka sano-
kaamme oikeille kohderyh-
mille. Vapaaehtoinen el6keva-
kuutus pystyy lakisiiiiteistii
serkkuaan vapaammin kiiyt-
ttmiiiin markkinoinnin keino-
ja. Voidaan pahennusta her6t-
tiimiittii kertoa esiintulevalla
tavalla tuotteen eduista. Ta-
voitteena on tietenkin tuot-
teen ostaminen.

Lakisiiiiteisessl elSketurvassa
on etuja, joista ei ehkii tiedetii
tarpeeksi tai joita ei huomata.
Sen puitteissa voidaan hyvini
piiivini varautua pahoja piii-
vi6 varten. Ei ole pakko aja-

tella heti ylimtiiirEisti "sijoit-
tamista", vaan ensin on selvi-
tettava, mik6 on nykyisen
elAketurvan antama suoja laa-
jassa mielessii.
TEL:n tekninen katkaisu on
esimerkiksi tuotteen ominai-
suus, jota on hytidynnetty ai-
ka niukasti. Tuntuva tarjous
tytielikejtrjestelmtltii keski-ikee liihestyviille rakenne-
muutoksen aallokossa tai tyci-
kierron vastuun vaihtelussa.
Kuinka moni tietiii suoralta
kiidelte, mistli teknisessd kat-
kaisussa on kysymys tai millii
edellytyksillii se on mahdollis-
ta tai mikd on menettelytapa?
Vuosittain teknisen katkaisun
mahdollisuuteen niiyttiii ttir-
miityn yhta harvoin kuin toi-
sena esimerkkint mieleen tu-
levaan osa-aikaeliikkeeseen.
Osa-aikael6kkeen mahdolli-
suuteen liittyy tosin tekijOite,
jotka ovat eliikelakien vaiku-
tuspiirin ulkopuolella. Kui-
tenkin voimme mielessiim-
me kysyii, millainen ihminen
oikein olisi tyypillinen osa-
aikaeliikeliiinen. Ammatti,
palkkataso, varallisuus, per-
heenjiisenten tilanne jne.?
Voisiko osa-aikaeliikettii
kayttee "sukupolvenvaihdos-
eliikkeenii'?
Henkiltikohtaiset eliikeotteet
ty6ntekijtiille ja yrittiijille an-
tavat heille arvokasta tietoa.
Samalla tarjoutuu mahdolli-
suus yksildn kannalta tiirkei-
den asioiden esille tuomiseen.
Pakollisen "kuka kuuluu
TEL:n piiriin jne." lisAksi
kannattaisi pysiihtyii ajattele-
maan, mikii saattaisi olla juu-
ri temen vastaanottajajoukon
kannalta ajankohtaista asiaa.
Eliikkeelle siirtymisikliluok-
kien osalta t6miin tapaista on
jo pitkiiin esiintynyt. Voidaan
kysyii, onko kaikkien muiden
tarpeet taytetty. Kanava on
avoinna!
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HANNU RAMBERG,
VTM

Apulaiso sas t op dd I I ik k d
Eliiketurvakeskuksen

vakuutustekninen ososto
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TITAA TIETOSUOJA!

Vuoden alusta ryhtyi tietosuo-
javaltuutettu yhdessii tietosuo-
jalautakunnan kanssa julkaise-
maan henkilcirekisterOinnin eri-
koislehteii nimeltii Tietosuoja.
Sen iskeviissii nimessii on sama
huono puoli kuin tiimiin Tyti-
eliikkeenkin. Jos kirjoittaa pie-
nellii alkukirjaimella, sana mer-
kitsee jotakin muuta. Tietosuo-
jalehti ei ehkii takaa tiiyttii tie-
tosuojaa, mutta antaa varmasti
oikeata lisetietoa tiistii rekiste-
rinpitoon liiheisesti liittyviiste
asiasta.

Yhtekiien numeroa niikemiittii
ei uskalla enempf,ii tulokasta
kehua, mutta valtuutetun toi-
miston tiihdnastisten tiedottei-
den selkeys ja ajantasainen il-
mestyminen luo kyllii odotuk-
sla.

Viime vuonna Tydeldkkeen nu-
meroissa 3,4 ja 5 viiiinsin kiittii
eriiistii niikemyksistii tietosuo-
jalautakunnan varajlisenen
kanssa. Silloisella kirjoittelulla
tuntui olleen ylldtyksekseni
runsaasti lukijoita, niin monet
tavatessamme kyseliviit, mikii
se sellainen lautakunta on.

Kansalaistiedote
Tietosuojavaltuutetun toimisto
on laatinut kansalaistiedotteen
'Tietosuoja on oikeutesi". Tiitii
sinikantista tiedotetta on saata-
vissa postin toimipaikoissa. Ot-
sikko haluaa korostaa lainsiiii-
diinnrin antamia keinoja osana
kansalaisoikeuksia, totesi tieto-
suoj avaltuutettu tammikuussa.
"Henkildrekisterilain perusliih-
t6kohtiin kuuluu, ettii kansalai-
set voivat varsin pitkiille itse
valvoa heitd koskevien tietojen
rekisterOintiii, keyttde ja luovu-
tusta.'Tiedote kertoo l6 sivul-
laan keinoista hankkia tietoja
rekisteritoiminnasta sek[ me-
nettelytapoj a tarkastusoikeutta
kiiytettiiessii ja virheen oikaisua
vaadittaessa.

Tietosuojaviranomaiset
Tiedote sisiiltiie kaksi suurella
painettua otsikkoa, jotka pe-
riikkiiln luettuina paljastavat
tyOnjaon: "Tietosuoj avaltuutet-
tu ohjaa ja valvoo", 'Tietosuo-
jalautakunta piiiittiii". Jiilkim-
miiisestii tiedote sanoo: "Tieto-
suojalautakunta on tiirkein
piiiittiksentekovaltaa kiiyttiivti
elin henkildrekisteriasioissa.
Lautakunta kiisittelee mm. tie-
tosuojavaltuutetun hakemuk-
set rekisterinpitiijiin velvoitta-
misesta henkilOrekisterilain
mukaiseen menettelyyn."
Molemmat edellii mainitut tie-
tosuojaviranomaiset toimivat
kiinteiissii yhteistydssii samassa
osoitteessa. Laki siiiitelee kui-
tenkin niiden viilisen suhteen
selkeiisti, mutta toisin kuin olin
meillii hallituksen ja toimitus-
johtajan tyOskentelystii mieli-
kuvakseni muodostanut. Tie-
tosuojavaltuutettu voi toimia
asioiden vireillepanijana, mutta
hiin ei osallistu asian kiisittelyyn
lautakunnassa. Asiat lautakun-
nassa esittelee lautakunnan sih-

teeri, joksi valtioneuvosto on
miiiiriinnyt oik.tiet. kand. ke-
na Sliterin. Hiin myds varmen-
taa puheenjohtajan allekirjoir
tamat toimituskirjat. Lauta-
kunnalla on yksi piiiitoiminen
sihteeri. Muut sihteerit ovat,
kuten itse lautakuntakin, sivu-
toimisia. Lautakunnan pii,iitdk-
seen tietosuojavaltuutettu voi
hakea muutosta valittamalla
korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen, mutta ensimmiilsenii toi-
mintavuonna ei tallaista tietta-
viisti tapahtunut.

Lautakunnan
kokoonpano
Nykyisen lautakunnan toimi-
kausi on 1.1.1988-31.1z.lom.
Lautakunnan puheenjohtaja
lainsiifi 6nt6j ohtaj a, sittemmin
osastopiiiillikkii, Pekka Nurmi
on esitellyt lautakunnan ja sen
tehttviii Helsingin tietojenkiisir
tely-yhdistyksen (HETKY) leh-
dessii syksylle 1988. Eri tieto-
lehteista piiivitettynii kokoon-
pano on tiillii hetkellii:

Puheenjohtaja
osastopiiiillikkri
Pekka Nurmi
Varapuheenjohtaja
ylijohtaja
Pekka Ojala
Muut jiisenet
vt. professori, OTT
Timo Konstari
varatoimitusjohtaja
Heikki Varho
jaostopiiiillikkd
Christel von Martens
johtaja
Sven-Gustav Lindroos
toiminnanjohtaja
kena Simonen

Varajtisen
esittelijiineuvos
Jorma Kuopus

oikeustieteen lisensiaatti
Annette Kavaleff

esitte[janeuvos
Ilkka Pere

toiminnanjohtaja
Ilmari Pietarinen
piiiisuunnittelija
Matti kporanta
lainopillinen asiamies
Hannu Rautiainen
vastaava lakimies
Kirsti Palanko
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(Edella olevaa listaa ei ole ke-
retty taysin henkil6rekisterilain
mukaisesti, yleinen huolelli-
suusvelvoite ei ehkti teyty, mut-
ta onneksi lain perusteluissa to-
detaan, ettii julkishallinnon
elinten kokoonpanoa osoitta-
vat henkildluettelot eivdt sellai-
senaan ole lain tarkoittamia.)
Puheenjohtaja Nurmi jakaa
lautakunnan kiisiteltavet asiat
kolmeen ryhmiiiin seuraavasti:
l. velvoittamis- ja kieltamis-

piilit0kset,
2. lupa-asiat; t?irkeimpinii lu-

vat tietojen luovuttamiseen
ulkomaille ja poikkeusluvat
(kuten poikkeamiset yhteys-
vaatimuksesta, arkaluon-
teisten tietojen rekisterOinti-
kiellosta, massaluovutuksenja arkaluontoisen otannan
siiZintelystii tai rekisterien
yhdistelykiellosta)

3. henkil6rekisterilainseaden-
nrin soveltamisen seuran-
taan ja lainsSddiinndn ke-
hittemiseen liittyviit asiat.

Tilastotietoja
Eriiit kiinnostavat luvut ensim-
miiiseltd toimintavuodelta saa-
tettiin julki jo heti tammikuun
2. piiiviinii 1989. Kirjallisesti tuli
valtuutetun toimistossa vireille
680 asiaa. Suullisestija neuvot-
teluin hoidettujen asioiden
mddrdn arvioitiin olleen nelin-
kertainen diarioituihin verra-
ten. Siirtymiikausi on peattynyt
ja ilmoituksia oli tullut mm.
- 225

-10-34
- ll
-35
-7

suoramark kinointirekis-
teristii
luottotietotoimistosta
tietojenkiisittelytehtevien
hoitamisesta
markkina- ja mielipide-
tutkimuslaitoksesta
perimistoiminnan har-
joittajasta
henkilciarviointeja suo-
rittavasta yrityksestii ja

- 27 tietojen luovuttamisesta
ulkomaille.

Kaksi kehotusta rekisterin hii-
vittemiseen on annettu ilmoi-
tusten kiisittelyn yhteydessii.

"Rekisterinpitiijiit ovat ilmoit-
taneet noudattaneensa valtuu-
tetun antamia kehotuksia, min-
kii woksi valtuutetulla ei ole
ollut tarvetta saattaa yhtiiiin
asiaa lautakunnan kiisittelyyn
mddrdysten antamista varten",
toteaa tilastoija.
Kymmenili huomautuksia an-
nettiin suoramarkkinoijille, jot-
ka olivat laiminlycineet mainos-
kirjeessiitn sen ilmoittamisen,
mistii rekisteristii vastaanotta-
jan tiedot oli saatu. Niiitii puut-
teita paljastui kansalaisten
aloitteista.
Tietosuojalautakunnalle teh-
tiin 38 poikkeuslupahakemus-
ta. Niistli lautakunta ratkaisi
vuoden aikana 26 asiaa. Poik-
keuslupa mytinnettiin kahdek-
sassa tapauksessa (kun veroka-
lenterien julkaisemiseen kaytet-
tiivii rekistereita ei salittu). Eh-
kiipii Tietosuojalehti kertoo
eliiviistii eliimiistii otettuja ta-
pausselostuksia aikanaan seik-
kaperiilsemminkin, kuin mitii
lehdistti tiihiin saakka on voitu
lukea.

Tarkastustoiminta
Rekisteritoiminnan lainmukai-
suutta tietosuojavaltuutettu
valvoo jiilkikdteisesti tarkastus-
toimintana. Valtuutetulla on
oikeus saada tietoja henkilOre-
kistereistii sekii oikeus pii2istii
paikkoihin. joissa rekistereitti
ylliipidetiiiin tai henkil<itietoja
kiisitelliiiin. Viime vuonna tar-
kastuksia ei vielii tehty, joskin
tietosuojavaltuutetun toimisto
on tutustunut kymmeniin, eri-
tyisesti suurempiin valtakun-
nallisiin tietoj ii{estelmiin. "Tar-
kastustoiminta kiiynnistyy ke-
viiiin aikana ja se suuntautuu
maan eri osiin sekii erityyppisiin
toimintoihin", ilmoittaa valtuu-
tettu tiimiin yuoden alkajaisiksi.
Toisaalta tietosuojavaltuutet-
tu Anna-Riitta Wallin toivoo
Aamulehdelle antamassaan
haastattelussa, etteiviit kaikki
kansalaiset kuitenkaan heti ryn-tiiisi rekisterinpitiijien kimp-

puun, vaan tarkistaisivat tieton-
sa silloin, kun ongelmia ilmaan-
tuu tai siihen on sopivasti aikaa.
"Kaiken kaikkiaan lainsiiiidiin-
ncin liihtiikohtana on, ettii re-
kisterinpidossa olevat ongelmat
pyrittiiisiin selvittiimiiiin rekis-
terinpitiijiin ja rekistertiidyn
kesken", kirjoitti puheenj ohtaja
Nurmi edellii kerrotussa Het-
kyn Tietosanomien artikkelis-
saan. Hiin jatkaa: '\altuutetun
on pyrittiivii saamaan se, joka
menettelee rekisterinpidossa
lainvastaisesti, vapaaehtoisesti
muuttamaan menettelyiizin.
Vasta jos tiimii ei auta, tietosuo-
javaltuutetun on turvauduttava
hallinnollisiin tehosteisiin tai
saatettava asia tietosuojalauta-
kunnan k:isitelteveksi.
Niiille periaatteille rakennettu
tietosuojan hoitaminen niiyttiiii
Suomen oloihin sopivalta. Siksi
tuntuukin omituiselta se ham-
mastelu, jonka kohteeksi eriiis-
sii lehdissli tietosuojavaltuutet-
tu ja hiinen lausuntonsa viime
vuoden lopulla joutuivat. Siinii
kirjoittelussa olisi palj onkin oi-
kaisua vaativaa. Ehkii siihen on
aihetta palata, jos valtuutettu
itse ei puolustaudu. Tietosuoja
voi olla herkullinen pakinoin-
nin kohde, mutta huolimatto-
muusvirheiden vuoksi ei saisi
tuomita monille toiminnoille
velttematOntii rekisterinpitoa.

]OUKO
SIRKESALO, FM
Eliiketurvakeskuksen
varatoimitusjohtaja
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Erorahaston toimitusjohtaja Jarmo Tammenmaa:

UAI{H E]{TU]{EI DEl{ PEtISAAilTOJEil
KAHTEITA UAROTTAUA

T ytilainsii[dflnntissii ja
tytimarkkinoiden peli-
silnntiissii on sellaisia
piirteitii, jotka vievlt
kehitystii mieluummin
takaperoiseen suun-
taan kuin ellvii eliimii
edellyttiiisi. Muun mu-
assa eliikkeiden kytke-
minen tytivoimapoli-
tiikan keinovalikoi-
maan ja ammattisuo-
jasiilnntikset jiihmet-
tiiv[t tytimarkkinat tii-
hfln olemassa olevaan
- esimerkiksi tiihiin
tytitttimyyteen.
T[t[ mieltil on Erora-
haston uusi toimitus-
johtaja Jarmo Tam-
menmaa.

-Jos me jiiiimme van-
hojen pelisiiiintdjen
kahleisiin, olemme
tiellii, jossa avaamme
portteja vierastyiivoi-
malle, Tammenmaa
sanoo.

Vtiiirinktisitysten viilttiimiseksi
pitiiii heti tlihein alkuun painaa
paksulla painomusteella, ettei
Tammenmaa tarkoita sita, etta
ammattisuoja tykkiinliiin pois-
tettaisiin. Ei. Hiin vain muistut-
taa siiti, ettii me olemme tiiiillii
Pohjolan raukoilla rajoilla sen
verran pieni porukka, ettii mei-
diin on vfiiin katsottava mitii
muut tekevtit. Sanalla sanoen
me olemme niita, jotka mukau-
tuvat tai sitten...

-Tydmarkkinoilla tapahtuu
nyt suurempia muutoksiaja no-

peammin kuin ennen. Se edel-
lyttae site, ettd myds pelisliEn-
nrit eliiviit. On entistdkin tiirke-
iimpiiii, ettii pelisiiiinn0t ovat
uuden tilanteen vaatimalla ta-
solla nyt, kun kansainviilisen
kaupan loputkin esteet kaatu-
vat ja peliti pelataan avoimilla
markkinoilla.

- Muun muassatydvoiman liik-
kuvuus/ ammattisuoja on niih-
tiivi - tai niitii on tiissii tilan-
teessa tutkailtava ennakkoluu-
lottomasti siten, etteivlit ne jiih-
metii tytimarkkinoita, vaan

!t !t TI

muodostavat toimivan koko-
naisuuden kehittyv:U tuotanto-
eliimiiii silmiillii piteen. Tiimiin
pitiia tapahtua siten, ettii yksi-
tyisen ihmisenja muuttuvan yh-
teiskunnan tarpeita tarkastel-
laan yhtii aikaa rinnakkain.

- Jos me emme kiinnitti huomi-
ota niilhin asioihin, vaihtoehto
on se, ette avataan portit vieras-
ty0voimalle. Tdll[ menolla por-
tit ovat kohta sepposen sel[l-
leen, Tammenmaa maalaa.

Jlirjettintii uloslytintiii
Toimitusjohtaja Jarmo Tam-
menmaa ei pidii jiirkeviinii sel-
laista menettelyii, ettii eliikkeitii
kiiytetiiiin tydvoimapolitiikan
apuna, pelinappulana tai jat-
keena - kuinka kukin haluaa
asian ilmaista.

- Tietysti se on yksiltin kannalta
takaperoista, ettii esimerkiksi
ty6ttdmyyseliikkeen tilapiilsesti
alennettu ikiiraja nostetaan ta-
kaisin alkuperiiiselle tasolle,
mutta yleiseltii kannalta se on

- Erorahaston ty(i tuntuu paljon konkreettisemmalta kuin ammatillisen keskusjiirjestdn ty6, jossa
pdiittisten viilitttimiii vaikutuksia oli usein hyvin vaikea - jopa mahdotonta - niihdti, toimitusjohtaja
J armo Tammenmaa luonnehtii uuden tvdnsii ensivaikute lmia.
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Erorahaston toimitusjohtaja Jarmo Tammenmaa pitiiii tyiittdmien
toimeentuloturvaa meillii melko hyvtinii. - Se on viihintiiiinkin koh-
talaisen hyvii tydttdmyysturvan tason, keston, aukottomuuden ja
ammattisuojan suhteen, hiin sanoo. Erityisen tyytyvtiinen hiin on
tydmarkkinajiirjestdjen toimenpiteisiin erorahan uudistuksesso ja
nimenomaan sen aikuiskoulutusantiin. - Tiissii vaiheessa siteeraan
mielelliini LTK:n toimitusjohtajan Jarmo Pellikan sanoja, ettti "am-
matillinen aikuiskoulutus on sellainen yhteistoiminta-alue, jolla
ty rimarkkinaj rirjest cij en y hteistyd llii on lyhyt his toria, mut ta pauon
mahdollisuuksio. Tiitii yhteistyiialuetta ei pitiiisi pilota".

Toimitusjohtaja Jarmo Tammenmaan mukaan maaliskuun alussa
toteutuvasta erorahauudistuksesta jtii pohdittavaksi tiirkeilii asioita.
Vielti ttimiin keviiiin aikana pittiisi miettiii voidaanko aikuiskoulutus-
lisiiti maksaa tydssii olevalle, voidaanko sitii maksaa tydnantajalle,
millii tavalla suhtaudutaan ajatukseen euti koulutuskustannukset
j ae t t aisiin j ol lak in t avalla ai heuttamisperiaot teen mukaan. Entti mikii
on valtion virkamiehen osa? Nyt he ovat erorahan ulkopuolella.

kuitenkin terveellistii kehitystii.
Ei ole miteen jiirkeii siin6, ettii
tyrikykyisiii ammatti-ihmisiii
lytidtiiin ulos tydmarkkinoilta,
Tammenmaa sanoo.

Hiin pittiii virheenii - tai ei
ainakaan loppuun asti harkittu-
na - sita, etta takawosina las-
kettiin ltihes 70000 ihmistii ty0-
kykyisinii eliikkeelle vain sillii
perusteella, ettei heille ldytynyt
tciittt juuri silloin.

- Jiiljet niikyviit nyt. Toivotta-
vasti ei ole liian my<ihiiistii ha-
vahtua tyrivoimapoliittisesti;
vain tydllistiimistoimenpiteet,
koulutus mukaan lukien, ovat
kansantaloudellisesti kestiiviii
ratkaisuja huolehtia valtakun-
nan tycivoimasta ja tuotannon
kasvusta, Tammenmaa sanoo.

Erorahauudistus
patistaa...
Ei liene sattuma, ettii Erorahas-
ton toimitusjohtaja juuri nyt
puhuu pontevasti aktiivisesta
tytillistiimisestii ja aikuiskoulu-
tuksesta, sillii keviiiin eroraha-
uudistukset nivoutuvat juuri
niihin asioihin.

Meilln itsellZi ei tietenkiiEn ole
tafota muuta kuin eroraha ja
maaliskuun alusta koulutuslisii.
Me emme pysty osoittamaan
irtisanotuille sen paremmin ty<i-
kuin koulutuspaikkaakaan,
mutta erorahauudistus tahtae
kyllii nimenomaan siihen, ettii
tyOnhakija ja tydvoimaviran-
omaiset kumpikin yhdessti ja
tahollaan olisivat entiste aktii-
visempia uudelleentyrillistiimi-
sessii ja koulutuksessa.'

- Uskomme t66llii Erorahastos-
sa, ette ns. odotusajan lyhentii-
minen eli a-ja b-summan yhdis-
tiiminen ja maksaminen jo yh-
den kuukauden odotusajan jiil-
keen sekii tyOntekijiin ilmoit-
tautumisvelvollisuuden koros-
taminen kiiynnistiiviit tyOllis-
tdmisprosessin entistii nopeam-
nun.

... ja palkitsee

- Samaan piiiimiiiiriiiin yrite-

tiiiin tietysti sillnkin
sella, ettii kuukauden
irtisanomisajan
tytihdn tai koulutukseen mene-
viille henkildlle maksetaan heti
kolmasosa erorahasta. Kaksi
kolmasosaa (213) jail vapaakir-
jalle, joka laukeaa, jos uusi tyti-
suhde piiiittyy erorahaan oi-
keuttavasta syystii. Koulutuk-
seen hakeutuva tydnhakija
lisiiksi koulutuslisiiii, Tammen-
maa kertoo.
Aikuiskoulutuslis6n voi saada
sellainen yli 3O-vuotias henkil6,
joka on ollut viihintii.iin vuoden
saman tydnantajan palveluk-
sessa ja joka on irtisanottu tuo-
tannollisin tai taloudellisin pe-
rustein. Koulutuslisdn voi saada
myds toistaiseksi lomautettuna
oleva ty0ntekijii ty<isuhteen
piiiittymisen j iilkeen.

Aikuiskoulutuslisii on 1000
markkaa kuukaudessa. Sita
maksetaan enintii2in 18 kuu-
kaudelta 24 kuukauden aikana.

Tuloksiin vain tytillii
Toimitusjohtaja Jarmo Tam-
menmaa korostaa, ettli uudis-
tuksen hedelmiit poimitaan
vain tyOllii.

- Ihmisten suhtautumista tydn-
viilitystoimistoon ja asiointiin
sielli pit55 muuttaa. Tydvoi-
matoimistossa kiiynti on osa
normaalia eliimiiii - osa eliimiii
tydmarkkinoilla, ei sitii pidii
vierastaa.

- Yhta lailla niimii asennekysy-
mykset koskettavat ty<ivoima-
toimistojen henkiltikuntaa,
mutta erorahauudistuksen kan-
nalta katsottuna tyovoimatoi-
mistojen palvelutaito ja -alttius
ovat sittenkin kaiken a ja o.
Yhta lailla ammattikoulutuslai-
toksen kyvyt joutuvat tiissii
puntariin. Tydvoimahallinnon
ja ammattikoulutuksen pitiiisi
eliiii reaaliajassa ja katsoa koko
ajan tulevaisuuteen. Huomisen
suunnittelu ei ole helppo tehtii-
vii - mutta velttemetdnte.
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Erorahaston palli on kuin tehty
Jarmo Tammenmaalle

Erorahauudistuksen
huoneentaulu

Kuka olisi sen paremmin istu-
nut uudeksi Erorahaston toimi-
tusjohtajaksi kuin Jarmo Tam-
menmaa (45)? Erorahassa ta-
pahtui maaliskuun alussa sen
20-luotisen olemassa olon ai-
kana historialliseksi luonneh-
dittu uudistus, kun siihen liitet-
tiin aikuiskoulutus. Ja Jar-
mo Tammenmaa on liipeensii
aikuisopiskelija!
Ennen Helsinkiin tuloa Jarmo
Tammenmaan vapaa-aikaan
kuuluivat liikunta; hcilkkii, len-
topallo, hiihto... Nykyiiiin htin
tekee sitii samaa ynnd soutaa,
opiskelee viidessii kansalais-
opistossa - avoimessa korkea-
koulussa - ja siinii ohessa suo-
ritti Ressun yksityisoppilaana
ylioppilastutkinnon ja lukipa
vield itsensii metsiiinsin66riksi.

Mies on siis iikkiii esitelty: hiin
on metsiistii liihtenyt, metsaiste
kiinnostunut ja metsiiiin takai-
sin halajava aikuisopiskelij a.

Toimitusjohtaja Jarmo Tam-
menmaa sanoo itse saman asi-
an: "Olen monta kertaa mietti-
nyt site, ettii palaisin metsii-
hommiin takaisin, mutta siellI
on menty niin rajusti eteenpdin,
etten saisi rakoa eniiii kiinni."
Jarmo Tammenmaa on Kai-
nuun miehid. Hiinen nuoruu-
tensa kului Pohjanmaalla.
"siellii asuttiin misse tdita oli."
Vuonna 1969 hiin haki omien
sanojensa mukaan ensimmiii-
sen ja viimeisen kerran jiirjestci-
hommiin, silloisen Metsiitek-
nikkoliiton jtirjest<isihteeriksi.
Liiton jiirjestcisihteerin tehtii-
vien lisiiksi hiin joutui osallistu-
maan yhteisdnsii julkaisutoi-
mintaan - muun muassa Met-
siimies-lehden toimitussihteeri-
n?i - ja muuhun kenttiityrihdn.
'Ensimmiiisen vuoden aikana
olin valmis palaamaan Kainuu-
seen, kun kaikki hommat tun-
tuivat menevdn sillai sun tiillaija kaikki hommat tuntuivat
kaatuvan piiille."
Vuonna 1975 Tammenmaa kut-
suttiin jo Metsdalan teknisten
liiton toiminnanjohtajaksi. Ja
kohta puolen vuoden kuluttua

siitii STTK:n liittokokouksessa
piiiitettiin tietyllii tavalla hdnen
urakierrostaan, kun keskuslii-
ton toiminnan tehostamisesta
paatettiin - Tammenmaasta ni-
mittain tuli pian kokouksen jiil-
keen teknisten keskusjiirjestOn
sihteeri.

Nlt teman vuoden alusta liih-
tien hiin on ollut Erorahaston
toimitusjohtaja. Ei siinii ole mi-
taiiin ihmeelliste, pannaan vain
merkille, ettii STTTK:n ja Tek-
nisten liiton osoite oli silloin l4
vuotta sitten Kalevankatu 12 ja
nyt toimitusjohtaja Jarmo
Tammenmaa istuu osoitteessa
Kalevankatu 12, joka on Matti
Huuskosen entinen tydhuone.

Yanha jSirjestelmii
28.2.1989 saakka
- eroraha mydnnetiidn ik[iin-

tyneelle, taloudellisista tai
tuotannollisista syista irtisa-
notulle ja vaikeasti tytillistet-
tdviille henkildlle l-3 kuu-
kauden tytitttimyyden jel-
keen

- eroraha maksetaan kahdessa
erdssS, ensimmiiinen erii
kuukauden ty0tttimyyden
jiilkeen ja toinen erd kolmen
kuukauden tyotttimyyden
jiilkeen

- vanhaa jiirjestelm[ii sovelle-
taan hakijaan, jonka tytt- tai
virkasuhde on irtisanottu tai
piiiittyy 28.2. 1989 menness6

Uusi jiirjestelmii 1.3.1989
alkaen
- eroraha mybnnetdhn talou-

dellisista tai tuotannollisista
syistii irtisanotuille ikiilinty-
neille ja pitkiiiin tydskennel-
leille henkil0ille viihintiiiin
kuukauden tycitttimyyden
jiilkeen

- irtisanotun tydntekijiin on il-
moittauduttava tyrivoimatoi-
mistoon kahden viikon kulu-
essa irtisanomisesta

- jos tydntekijiille ei voida
osoittaa kuukauden kuluessa
tycisuhteen piiiittymisestii
uutta hiinen ammattitaito-
aan vastaavaa tydta tai kou-
lutusta, hdn saa erorahan yh-
dessri ereissii
jos tydntekijii hankkiiitse uu-
den tytipaikan tai ottaa h6-
nelle ta{otun uuden tydpai-
kan tai koulutuspaikan, h[n
saa kolmasosan erorahasta
aloittaessaan uuden tycisuh-
teen tai koulutuksen

- mikiili irtisanottu perusteet-
tomasti kieltiiytyy kuukau-
den sisiillii tycisuhteen piiiitty-
misestd tarjotusta tytiste tai
koulutuksesta, hiin menettdei
kolmasosan erorahasta
jos tytintekijii toistamiseen
kielteytyy tydste tai koulu-

tuksesta, hdn menettiiii koko
erorahan
mikeli hakija ei koulutuksen
jiilkeen saa kuukauden sisiillii
tycipaikkaa, hdn saa loput eli
2/3 erorahasta, samoin jos
hiinet irtisanotaan uudesta
tydpaikasta taloudellisin tai
tuotannollisin perustein

- erorahan mdiirii keskimiiiirin
13 300 markkaa

- uutta erorahajiirjestelmtiii so-
velletaan hakijaan, jonka
ty6- tai virkasuhde on irtisa-
nottu 1.3.1989 tai sen jiilkeen

Aikuiskoulutuslisi:
- aikuiskoulutuslisddvoi saada

viihintiiiin vuoden saman
tytinantajan palveluksessa
ollut, yli 30-vuotias henkild,
joka on irtisanottu taloudelli-
sin tai tuotannollisin perus-
tein tai on lomautettu toistai-
seksija ty<i- tai virkasuhde on
sittemmin paattynyt

- Erorahasto maksaa I 000
markan aikuiskoulutuslisiin
kuukaudessa kokopiiiviii-
seen v6hintii[n kuukauden
kestiiviiiin ammattipiitevyyt-
tii ja ty<illistymismahdolli-
suuksia lisdiiviiAn koulutuk-
seen

- tukea maksetaanenintiiiin 18
opiskelukuukaudelta 24 kuu-
kauden aikana, koulutuksen
on alettava vuoden kuluessa
irtisanomisesta

- aikuiskoulutuslisii makse-
taan muun taloudellisen tuen
listiksi, eikii se alenna muuta
tukea. Tuki on verotonta.

- uutta jiirjestelmiiii sovelle-
taan hakijaan, jonka ty6- tai
virkasuhde on irtisanottu
1.3.1989 tai sen jiilkeen

Haastattelu ja kuvat:
Jouni Jokisqlo
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Toimikunta esittddz

UIIMEISEI{ LAITOKSE]I PERIAATE
EilTISTA IAAJEMMII{ SOUETTETTAUAKSI

Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriti asetti 15.4. 1987
toimikunnan, jonka
tehtiivlnii oli selvittiiii
mahdollisuudet ja teh-d[ tarvittavat ehdo-
tukset ns. viimeisen lai-
toksen periaatteen ul-
ottamisesta koske-
maan koko ansioel[-
kejiirjestelmiiii. Toimi-
kunta otti nimekseen
A ns i o el ii k ej iirj est el-
m[n viimeisen laitok-
sen periaatetta tutkiva
toimikunta ja lempini-
mekseen VIILA.
Toimikunnan mietintti
valmistui tammikuus-
sa ja se luovutettiin mi-
nisterille 27.1.1989.
Toimikunta ehdottaa
ns. viimeisen laitoksen
periaatteen soveltami-
sen laajentamista ko-
ko ansioeliikejfiestel-
miiiin eriiin rajoituk-
sin. VIILAn ehdotuk-
sen mukaan tytiel[ke-
Iakien mukaisen elflke-
hakemuksen kiisittelisija pilittiksen elilke-
asiassa hakijalle antai-si piiiisliinttiisesti se
elilkelaitos, jonka jiir-
jestiimiln eliiketurvan
piiriin henkilii on vii-
meksi kuulunut.

Toimikunta ei ehtinyt perusteel-
lisesti selvittiiii kysymyksiii, jot-
ka liittyvdt eliikkeen maksatuk-
sen siirtiimiseen viimeisen lai-
toksen suoritettavaksi. Toimi-
kunnan mielestii olisi asetettava
mahdollisimman pian uusi tyci-
ryhmti selvittemii[n, voidaan-
ko ja miten viimeisen laitoksen
periaatetta toteuttaa koko
ansioeliikejiirjestelmiissii mytis
eliikkeen maksatuksessa.

Yiimeinen ellkelaitos
Toimikunnan ehdotuksen mu-
kaan ellikehakemuksen siis kii-
sittelisi ja piiiitoksen hakijal-
le antaisi tydeliikejiirjestelmiin
viimeinen eliikelaitos. Eriilssii
tapauksissa hakijan ajaliisesti
viimeinen palvelussuhde ei kui-
tenkaan oikeuta kysymyksessii
olevaan eliikkeeseen. Toimi-
kunnan ehdotuksen mukaan
eliikepiiiitOksen hakijalle niiissii
tapauksissa antaisi se tydeleke-
jfiestelmiin eliikelaitos, jonka
piiriin hakijan viimeinen kysy-
myksessii olevaan eliikkeeseen
oikeuttava tydskentely kuuluu.
Myds silloin kun eliikeik?iiin j iil-
jellii oleva aika eli tuleva aika
liittyy muuhun kuin ajallisesti
viimeiseen palvelussuhteeseen,
ellikehakemukseen antaisi piii-
tciksen se eliikejlirjestelmii, jon-
ka piiriin kuuluu se palvelus-
suhde tai yrittejetoiminta, jo-
hon tuleva aika liittyy.

Ellkeoikeus
Toimikunnan ehdotuksen mu-
kaan eliikeoikeus ja eliikkeen
miiiirii mii?iriiytyisiviit kunkin
eliikejfiestelmin eliikesiizin-
ncisten mukaisesti.

Jos eliikkeenhakija jiiisi van-
huuseliikkeelle jostakin eliike-
jiirjestelmiistii 60 vuoden tiiyttii-
misen jiilkeen, my6nnettliisiin
muiden eliikejiirjestelmien van-

huusel5kkeet samasta ajankoh-
dasta varhennettuina vanhuus-
eliikkeinii, ellei hakija olisi sitii
nimenomaan kieltanyt. Toimi-
kunta ehdottaa, ette vanhuus-
eliikehakemusta tiiydennettii-
siin tiimiin periaatteen mukai-
sesti. Ellei hakija haluaisi va-
paakirjaeliikettii varhennettuna
samanaikaisesti, eliikettii olisi
VIILAn ehdotuksen mukaan
haettava vapaakirjojen osalta
erikseen.
Toimikunta katsoo, ettii viimei-
sen laitoksen periaatteen toteut-
tamiseksi tyOkyvyttdmyyseltk-
keen tai yksiltillisen varhais-
eliikkeen saamisen edellytyksiii
ei olisi viilttiimiitdnt!i yhdenmu-
kaistaa: kun viimeinen laitos
ratkaisisi oikeuden tyttky'vyttd-
myyseliikkeeseen tai yksiltilli-
seen varhaisel6kkeeseen, se so-
veltaisi oman eliikejiirjestel-
miinsii eliikkeen saamisen edel-
lytyksiii.
Toimikunta ehdottaa, ette
myris vapaakirjojen perusteella
oikeus ty6k) rytt6myyseliikkee-
seen mii:iriytyisi viimeisen lai-
toksen soveltamien edellytysten
mukaisesti. T?illainen laukaisu-
sdiinncis sisiiltyy jo nykyisin jul-
kisen sektorin eliikejiirjestel-
miin (yksiliillisen varhaiseliik-
keen osalta kuitenkin vasta
1.7.1989 alkaen) ja merimieselii-
kejiirjestelmiiiin. Toimikunta
ehdottaa, ettii vastaava siiiinncis
siiiidettiilsiin myris yksityisen
sektorin eliikejiirjestelmiin sa-
masta ajankohdasta kuin julki-
siin eliikejiirjestelmiin tulee voi-
maan ns. joustavat eliikemuo-
dot eli 1.7.1989 alkaen.

TydttOmyyseldkkeen saamisen
edellytykset ovat nykyisinkin
samat eri tyitel,tkejerjestelmis-
sd. Sen sijaan perhe+likkeen
saamisen edellytykset eroavat
nykyisin varsin merkitt[viisti
eri eliikejiirjestelmissii. Perhe-
eliikekomitea on esittiinyt muu-
toksia, jotka toteutuess-aan yh-
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denmukaistaisivat perhe<l6k-
keen saamisen edellytykset.
Toimikunta pitiiii tarkoituksen-
mukaisena, ettii perhe+lEkkeis-
sI viimeisen laitoksen periaatet-
ta toteutetaan vasta, kun perhe-
eliikeuudistus on toteutettu.
Toimikunnan ehdotuksen mu-
kaisesti rinnakkaisen tytisken-
telyn tilanteet jiiisiviit viimeisen
laitoksen periaatteen soveltami-
sen ulkopuolelle.

Viimeisen eliikelaitoksen
tehtiiviit
Toimikunnan ehdotuksen mu-
kaan viimeinen laitos selvittiilsi
ja ratkaisisi, onko tytikyvyttti-
myyseldkkeen hakijan tydkyky
alentunut lain tai eliikes5.iinndn
edellyttiimiissii mtiirin tai tayt-
tyviitkd muiden elikelakien
ikiiii, ty<in lopettamista tai tytit-
trimyyttii koskevat edellytykset.
Jos eliikkeen saamisen edelly-
tykset eiviit tiiyty, viimeinen lai-
tos antaisi hylkliiiviin piiiittik-
sen eliikkeenhakijalle. Muutos-
ta pdiitrikseen haettaisiin vii-
meisen laitoksen muutoksenha-
kujarjestehaltii.
Toimikunnan ehdotuksen mu-
kaan viimeinen laitos laskisi
tyiielekelakien mukaisen koko-
naiseliikkeen, yhteensovittaisi
sen ja antaisi pii.iittiksen eliik-
keen hakijatle tai saajalle kaik-
kien tvtielekelakien mukaisista
elakkdistli. Viimeinen laitos
huolehtisi valvonnasta ja il-
moittaisi elEkkeen mahdollises-
ta keskeyttiimisestii tai lakkaut-
tamisesta tai m6iiriin muuttu-
misesta muille eliikettii maksa-
ville laitoksille.

Vapaakirjalaitoksen
tehtiiviit
Toimikunnan ehdotuksen mu-
kaan kukin eliikejiirjestelmii sel-
vittiiisi ja ratkaisisi omalta osal-

taan, onko hakijalla kyseessii
olevan eltikej iirjestelmiin pffin
kuuluvia ty<i- tai virkasuh-
teita taikka yrittfljitoimintaa,
oikeuttavatko ne el[kkeeseen j a
mikii on niistii karttuneen eliik-
keen miiiirii sekii ilmoittaisi
piidt6ksens6 tiistii joko lomak-
keella tai pelkiistiiiin konekieli-
sessd muodossa viimeiselle lai-
tokselle. TZitii vapaaktjalaitok-
sen piiiitdstii ei sellaisenaan toi-
mitettaisi eliikkeenhakijalle ei-
ke siite otsi itseniiisti muutok-
senhakuoikeutta. Piietds tulisi
muutoksenhakukelpoiseksi
vasta, kun viimeinen laitos on
antanut lopullisen eliikepiiit0k-
sen hakijalle.
Toimikunnan ehdotuksen mu-
kaan kukin eliikejiirjestelm6
huolehtisi eliikkeen maksami-
sesta omalta osaltaan, ellei elii-
kelaitosten kesken olisi toisin
sovittu.

Yoimaantulo
Toimikunta katsoo, etta peri-
aatteen toteuttamiseen pitiiisi
siirtyii niin nopeasti kuin mah-
dollista. Eri eliikelaitosten eliik-
keen laskentajfiestelmiin tar-
vittavien muutosten johdosta
periaatteen toteuttamiseen voi-
taisiin siirtyti aikaisintaan vuo-
den 1992 alusta.

Toimikunnan mielestii tyiiky-
vyttdmyyselakeoikeutta koske-
vat s6iinnOkset olisi tarkoituk-
senmukaista saattaa voimaan
samasta ajankohdasta kuin jul-
kisen sektorin ns. joustavat elii-
kemuodot.

RIITTA
KORPILUOMA, vr

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston

lakimies
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ETAKKEEilSAAJAT
JA UEROUUDISTUS

Kokonaisverouudistuksen tavoitteena on ollut li-
siitii tuloverotuksen neuhaalisuutta ja parantaa
verotuksen oikeudenmukaisuutta. Kolmantena
tavoitteena on ollut verotuksen yksinkertaista-
minen.

Tavoitteisiin on pyritty yhdenmukaistamalla eri
tulolajien verotusta. Laskelmallisten tulojen, esim.
luontoisetujen, arvosfusta on tarkistettu vastaa-
maan entistii paremmin kiiypiiii arvoa. Omaisuus-
tulojen verotusta on laajennettu. Vflhennysjfirjes-
telmilii on selkeytetty. Marginaaliveroja on alen-
nettu.

Verouudistuksessa ei ole tavoiteltu verofuksen
keventiimistii eikil kiristimistii. Uudlstuksessa on
erityisesti kiinnitetty huomiota pieni- ja keski-
tuloisten as€maan.

Verouudistus on alkanut vuon-
na 1989, jonka alusta on tullut
voimaan uusi talletusten- ja
obligaatioiden veronhuojen-
nuslaki. Tiimiin vuoden alusta
on tullut voimaan myds uusi
tulo- ja varallisuusverolaki ja
siite aiheutuneet muutokset en-
nakkoperintdlakiin ja l6hdeve-
rolakiin. Niimii lait ovat yksi-
vuotisia. Verouudistus jatkuu
tulevina vuosina. Esimerkiksi
vuonna 1990 astuu voimaan la-
ki yhtitiveron hyvityksestii, jol-
loin osingonsaaja saa hyviik-
seen yhticiveron hyvityksen.

KESKEISET MUUTOKSET

Mliiiritelmiit ja
perheverotus
Aloiktiisenti lapsena pidetii[n
lasta, joka ennen verovuoden
alkua ei ole tiiyttiinyt l7 vuotta.
Alaik[isiksi katsotaan siten
Yuotta vanhemmat lapset kuin
nykyisin.

Tulot
Puolisoiden p riiiomatulojen yh-
teisverotus sliilyy vuonna 1989
entiselld.iin. Siten viihemmiin

ansiotuloja saaneen puolison
piiiiomatulot lisiitiiiin toisen
puolison tuloihin 6 500 mark-
kaa ylittiiviltii osin.
Itontoisedul on pyritty arvos-
tamaan 90 prosenttiin niiden
kiiyviistli arvosta. Piiiviirahojenja muiden kustannustenkor-
vausten verovapautta on tarkis-
tettu.
Veronalaista palkka- tai eliike-
tuloa on etu tyosuhteeseen pe-
rustuvasta oikeudesta merkitl
osakeyhtitin osakkeita keypiiii
alempaan hintaan silt6 osin
kuin alennus on enemmiin kuin
l5 prosenttia.
Alikorkoisesta tai korottomas-
ta lainasta kertynyt etu on vero-
nalaista tuloa silt6 osin, kuin
peritty vuotuinen korko alittaa
Suomen pankin peruskoron.
Tydnantajan jiirjestiimiin ler-
veydenhuollon veroyapautta
on rajoitettu siten, ettii ty<inan-
tajan tydntekijiille suorittama
tytintekijSn omien sailauskulu-
jen korvaus ei ole laissa tarkoi-
tettu verovapaa etu.

Ty<inantajan tyOntekijiilleen ot-
tamasta s iiiist d henkiv akuut uk -
sesta maksamista vakuutus-
maksuista on l0 prosenttia
tydntekijiin veronalaista tuloa.
Pankkitalletuksen korko on ve-
rovapaata tuloa, jos se vastaa
enintiien Suomen Pankin pe-
ruskorkoa neljiillii prosentti-
yksikdll5 viihennettynii. M:ie-
riiaikaistalletuksista 24 kuu-
kauden talletus on verovapiur,jos sille maksetaan korkoa
enintiiiin Suomen Papkin pe-
ruskorko kahdella prosentti-
yksiktillii viihennettynii. Valtion
tai kiinnitysluottopankin l0
vuodeksi liikkeeseen laskema
obligaatiolainan korko on ve-
rovapaata tuloa,jos korko vas-
taa enintiiSn peruskorkoa yh-
dellii prosenttiyksiktillii viihen-
nettyna. Ennen vuotta 1989
liikkeeseen lasketut obligaatiot
ja sitii ennen tehdyt talletukset

stiilyttavAt verovapautensa ko-
ko laina- ja talletusajan. Huol-
tokonttoritqllelukset ovat ve-
ronalaisia. Veronalaisuus kos-
kee myds ennen wotta 1989
tehtyje tailetuksia.
Omaisuus t ulov ii henny s koskee
korkotuloja, asunnon vuokraa-
misesta saatuja vuokratuloja,
sijoitusrahaston voitto-osuuk-
sia sekl osinkoja, joita ei vielii
veroteta yhtidveronhyvitysjdr-
jestelmin mukaisesti. Omai-
suustulovdhennys saadaan teh-
da 2000 markkaan saakka sen
perusteena olevien tulojen suu-
rursena.

O m ai su us t ul ov 6he n nys t ii
myOnnetii.iin 2 000 markan ylit-
tevalte osalta 50 prosentilla li-
sAttyne sen perusteena olevista
tuloista. Viihennyksen enim-
miiismiiiirii on kuitenkin 10000
markkaa. Viihennys mydnne-
tiiiin tiiysimiiiiriiisenii silloin,
kun viihennyksen perusteena
olevien omaisuustulojen vuo-
tuinen miiiirii on 18000 mark-
kaa tai enemm?in. Eldkkeensaa-
jan saamat korot, osingot ym.
tulot eivdt ole verovapaata tu-
Ioa, vaikka niisti my6nnetiiiin
omaisuustuloviihennys. Kysei-
set tulot vaikuttavat pienentii-
viisti elaketulovtihennykseen ja
siten verojen miiiiriiii lisiiZiviisti.
Sekd satunnaisen myyntiv oit on
ettd, omaisuuden luoyatusvoi-
,on verotusta on laajennettu.
Oman asunnon luovutusvoitto
on vuonna 1989 verovapaa yh-
den woden omistus- ja asumis-
ajan jiilkeen.*)

*) Asunnon myyntiti suunniue-
levien on syytii ouoa huomi-
oon, ettti laki saottaa vuonna
1990 olla toinen kuin nyt. On
mahdollista, ettii vuonna 1990
usuntonso myyvtin on ohova
ctsunut asuntoaan ja omistanut
sen pitempiiiinkin kuin vuoden.jotta ssunnon myyntivoilon
saisi verovapaaksi. (Tbimiluk-
sen huomautus)
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Vapaaehtoisen henkildvakuu- prosenttisesti. Viihenn^yksen tqlovthennystii pienennetiiiin
ruksen noialla saatu vakuutus- enimmiiismii6rii on 220ffJ 70 prosentilla ylimeneviistii
suoritus on piiiisiiiinttlisesti ve- markkaa. Alaikiiistii lasta eliit- miiiiriis-I6. Eltikelulov6hqnny\-
ronalaista tiloa.,sadrrohenki- tenyt saa kuitenkin v6hentiiii senvaikutuslakkaa,joshenki-
vakuutuksesta on vain tuotto korkoja enintiiiin 25 000 mark- l6n kokonaistulot vuodessa
veronalaista tuloa vakuutuk- kaa. Korkov6hennykseen saa ovat valtionverotuksessa suu-
senottajalle itselleen tai h6nen sisiiltyii muita kuin vakituiseen remmat kuin 46 000 markkaa ja
liihiom-aisilleen' Tuolto saa- asuntoon kohdistuvia korkoja kunnallisverotuksessa suurem-
daan viihentiimiillS vakuutus- enintiiiin l0 000 markkaa. Ansi- mat kuin 50 000 markkaa eliik-
suorituksesta maksetut vakuu- otoimintaan kohdistuvilla ko- keensaajapuolisolla ja muilla
tusmaksut. VtihintZUn l0 vuot- roilla ei ole ylErajaa. suuremmat kuin 63 000 mark-
tavoimassaolleens6istcih.rlg- Vaoaaehtoisia eltikevakuuttts- kaa.
vakuutuksen tuotosta on.yl-n ;rk;;i;;;ivanen*iaeninriian Kunnallisverotuksen perusvii-
puolet.verondd'11,1Yloi:fll9- iiffi;nitia ansiotulon miiii- n "iy*ti"-i"i--aiit"iziaira o.
lemant-apauksen-Johdosta_lanr- reisu. Pakollisetvakuutusmak- 8000 markkaa. Viihennyksen
omaisille-tai kuolinpesiille ry!- il;irat "",Ul"imia vapaaeh- vaikutus lakkaa kokonaai vas-
settavat korvaukset ovat vero- ;;iJ;;;;k;G;kilF ,a- tu tuloi", noustessa 48000vapaita' trinnvsrerpoisuuteen. markkain.
veronalaiseksi tuloksi ".1lt^*:i valtionverotu ksen lapsenhoito- Msatilotalouden tappiota voi-stiiidetty..ptiiiomitelul tapatur- ;;;;';;;'"r;12000 markkaa. daan valtionverotuksessa vii_
ma- ja liikennevahin\:t:13T idil#i':;;t"riin iais*i- [".iaa kokonaistuloista vainperustuvat eliikkeet ja vahin- il;;'il;;00 markkaa lasta 10000 markkaa.
gonk orvausvelvolli:ll uteen p9-'#hi;." " f unnaUirverot uksenrustuvat elaKKeet. Slta vastoln , . , t. ,

vakuutuksesta saadut iffi#: rrt:dtt";!::l?***' on Eliiketuloniaksottaminen
nusten .korvaukset pysyvet ve- '" """ "':^^'.
rovaparna. ' veronmoksukyvyn alenrumis- Tulo-javarallisuusverolakiin li-

viihennys my'i;{;;ea";"Ri[", :lllii' jo viime kesiind uusi

viihennykset 3flg1;[t*g"ffi:Hf;f,'J,{11 16t*XJ'"*i*T.1l1iX*ffi;::
Seuraavista viihennyksistii on :*,;"lilxl",I#u, ]m- '':ii"'liLi,txi3,'jJ'?f'e1firTl
luovuttu: - marsmaaran

desta johtune"i;;; "#;;- IiTI'r' rakautuvasti saadun

_ #;**r":::#"_" [*111m**m*$si t1!*l;f{dili:li*if+flsestii losta. see-n aikaan. Henkildn on alna

- iyotutoviirrennytsestii Eliiketuloviihennys pienenee 
itse vaadittava jaksottamista'

- palkkaviihennyksestii ,"rld;"j;;aessa hitaammin- valtionverotuksen ..*ykrin- i,;il;ky*;: ilva"^. "f"ii.i"_ 
Tuloveroasteikkohuoltajaviihennyksest5 tffi;il'"ftnsaavaltionvero_ ^ 

- -.. :-- -__,
- puolisoviihennyksestii.. ;;ffi;'ifiil. t; i;"k;;;[_ Progressiivisen tuloveroastei
- koulut-r{viihennyksestii. i]ffi"j1];ffi.j il;;;';A;;_ kon.alaraja on_nostettu 3_6.000
- opiskelijaviihennyksestd ;il";;#.-ae-.li-iiith;;;il_ markkaan. Eliiketuloviihen-
- kunnellisverotuksen, elatus- il';:A;ilfr*-a"i, t,rrJi,]J_ lyt<sgqjlperusviihennyksenta-ysly6llisuusviihennyksestii ffiie#;irJr";;r; 7b;oij_ kia eHkeldinen voi ansaitavero-
- huortajaviihennyksestii . iii#-;;;;;;;;i.""ii;;;i;;;_ vapaasti noin 30000 markkaa
- I Sstenh oitaj an p alkT::.s.r^T- i]rirrrrilr*r#.iirf ';ile)"i- w odess a.

likustannusten vdhennvsot-'::.:'-'.:i::: "
keudesta mddrdinen, jos kokonaistulot

- ;#ffi:f,'veroviihennykseste :i;fl:rvu'ir:1fr:111[':#'fl'H,'# BilIftrfi!-+RArvs
_ huoltokonttoriviihen .Ios kokonaistulot ylittevAt ---

nyKsesta' tiiyden eliiketuloviihennyksen Eliikkeistii toimitetaan enna-
Velkojen korot yoidaan vthen- maiiren, joka on eliikkeensaa- konpidiitys . .eliikkeensaajalle
tea 900 markan omavastuu- japuolisoilla20T00markkaaja lasketun henkildkohtaisen pi-
osuuden ytuavalta osalta 90 huitta 26 100 markkaa, eliik'e- diitysprosentin mukaan. Kan-

saneliikkeestii ei yleensii toimi-
teta ennakonpidetyste, mutta
se otetaan huomioon korotta-
malla muiden ellkkeiden enna-
konpidiitystii.
Ennakonpid6tys.toimitetaan 50
prosentin suuruisena, jos elii-
kettii tai elinkorkoa maksetaan
aikaisemmin maksetun eliik-
keen tahi elinkoron lisiiksi tai
kertasuorituksena tai taanneh-
tivasti useammalta maksukau-
delta. Tiill6in ennakonPidiitYs
void aan kuitenkin j ettiie toimit-
tamatta, jos mainittu suoritus
on enintdiin 50 markkaa. Enna-
konpidiitysti ei myiiskiiiin toi-
mitela pelkkiid kansanelekettA
saavalle pelkiistii2in maksuvuo-
delta kertyneestii taannehtivasti
maksettavasta kansaneltkkees-
te.

Kansaneliikkeestii, joka mYcin-
netiidn samalta ajalta, jolta on
maksettu perhe+liikelain mu-
kaista perhe+liiketta tai rinta-
masotilaseliikettd, ennakonpi-
diitys toimitetaan l5 prosentin
suuruisena kuten tiihinkin asti.

Ennakonpidiitys toimitetaan
eliikkeestii uusien pidiityspro-
senttien mukaan 1.3.1989 lu-
kien. Tammi- ja helmikuussa
1989 ennakonpidiitys on toimi-
tettu joulukuussa 1988 voimas-
sa olleen pidiitysprosentin mu-
kaan.

HELI LAHTEENMAKI, oTx
Verohallituksen
ylitarkastaja
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Vuoden 1989 verouudistuksen
aiheuttamat muutokset vShen-
nysjiirjestelmdnn ja verotaulu-
koihin ovat laajoja verrattuna
niihin tuloverotuksen tarkis-
tuksiin, joita muutamana viime
Yuotena on tehty. Vuonna 1988
vtihennysjiirjestelmiii muutet-
tiin edellisvuotisesta vain el6ke-
tuloviihennysten kohdalla. Nii-
tii korotettiin kansaneliikkeiden
indeksikorotuksen vaikutuk-
sesta. Verotaulukoihin tehtiin
myds pieniii tarkistuksia, mutta
yleisesti ottaen inflaatiotarkis-
tuksia ei tehty tiiysimiiiiriiisinii.
Voidaan siis viiittiie, ett[ vuon-
na 1988 verotusta tietoisesti ki-
ristettiin edellisluotisesta.
Tutkittaessa verouudistuksen
vaikutuksia eliikkeensaajan tu-
loihin ei riite, etta verrataan
vain vuosien 1988ja 1989 vero-
tusta keskeniiiin. Kun woden
1987 verotus otetaan tarkaste-
Iuun mukaan, voidaan verouu-
distusta verrata "normaalivero-
tukseen'.
Niiin on tehty taulukoissa I ja 2.
Niissii on tarkasteltu vuonna
I 989 viitta eritasoista tydeliiket-
td saavaa eldkkeensaajaa l. kal-
leusryhmtn kunnassa. Taulu-
koissa on esitetty heidiin tyO-
eliikkeidensii ja kansaneliik-
keidensii brutto- ja nettomiiA-
riit sekii maksetut verot vuon-
na 1989 ja niiden osuudet
kokonaiseliikkeistl vuosilta
1987-89.

Taulukossa I on verrattu yksi
niiisten eliikkeensaajien vero-
tuksen muutosta. Esimerkiksi
sellainen yksiniiinen eliikkeen-
saaja, jonka eliiketulo vuonna

UEROUUDISTUKSEI{ UAI KUTUS
EIAKKEEilSAAJAil TUIOIHI]I

Tlssii artikkelissa tarkastellaan esimerkkien va-
lossa vuoden 1989 verouudistuksen vaikutusta
eliikkeensaajan tuloihin. Tarkasteltavat esimerk-
kieliikkeensaajat ovat yksinkertaistuksia elilvlstl
ellmilstii: heillii oletetaan olevan vain veronalaisia
eliiketuloja eli tytiellke ja kansaneliikkeen pohja-
osa sekii mahdollinen lisiiosa. Kansaneliikkeen
muut lisiithiin ovat verovapaata tuloa, joten vero-
tuksen muutos ei vaikuta niiiden yksiltillisesti
mllriiytyvien lisien mnflriin. Edelleen tarkastelun
elflkkeensaajilla ei ole muita verovlhennyksiii kuin
viran puolesta tehtiivflt.

1989 on 3000 mk/kk saa kan- si siis hieman vuodesta 1987 na, ei naimisissa olevan elik-
saneldkettd 668 mk/kk ja vuoteen 1988, mutta laskee keensaajan kohdalla verotus
maksaa kokonaiseliikkeest6iin yuonna 1989, verrataan sitten keveneniinpaljonkuinyksiniii-
(3668 mk/kk) veroja 503 mk/ kumpaan tahansa aikaisem- silll. T?ihiin vaikuttaa osaltaan
kk. Veron osuus vuonna 1989 paan vuoteen. puolisovihennyksen poistumi-
hfinen kokonaiseliikkeestiiiin Taulukossa 2 on tarkasteltu eri- nen vuonna 1989.
on 13,7 %o. Sama eldkkeensaaja tasoista ty6eltikettti saavia nai- Lisiiksi eliikkeensaajapuolisoi-
sai vuonna 1988 eltikettn yh- misissa olevia ellikkeensaajia. den eliiketuloviihennys on pie-
teensd 3452 mk/kk ja maksoi Eliikkeensaajan puolison olete- nempi kunnallisverotuksessa
veroja 553 mk/kk eh 167o tu- taansaavanainoastaankansan- kuir yksiniiisen eliikkeensaa-
lostaan. Vastaava veron osuus elitketta. Vaikka verojen osuus jan, josta johtuu suurempi ve-
vuoden 1987 tulosta ttillii eliik- kokonaiseliikkeestii on tiissiikin ron osuus. Jos veron osuus las-
keensaajallaoli 15,7/s.Yerojen tapauksessa pienempi wonna kettaisiin eliikkeensaajapuoli-
osuus kokonaiselikkeestii nou- 1989 kuin aikaisempina luosi- soiden yhteisistii tuloista, olisi

Thulukko l. Elfikkeen brytto- ja nettomiiiri[ eri tytielflkkeen tasoilla vuonna 1989, yksiniinen
elflkkeensaaja, 1. kuntaryhmil

Ty0eliike
mk/kk

Kansan-
eliike

Kokonais-
eliike

Netto-
eliike

Vero Yero Vo eliikkeestd
lt1989t1988t1987tt

I 000
3 000
5 000
8 000

10000

I 668
668
365
365
365

2668
3 668
5 365
8 365

l0 365

2628
3 l6s
3927
5 499
6 465

N
503
438
866
900

I
2
3

1,5
13,7
26,9
34,3
37,6

2,9
16,0
29,5
36,5
39,6

2,8
15,7
28,8
35,9
39,2

Taulukko 2. Ellkkeen brutto- ja nettomiiiiriii eri tytiellkkeen tasoilla vuonna 1989, naimisissa
oleva eliikkeensaaja, jonka puolisolla kansanellke 1 745 mk/kk, l. kuntaryhml

Tytieliike
mk/kk

Kansan-
ellike

Kokonais-
eliike

Netto-
eliike

Vero Yero 7o eliikkeestii
lt1989t1988t1987tt

r 000
3 000
5 000
8 000

l0 000

I 344
365
365
365
365

2344
3 36s
5 365
8 365

l0 365

2253
2859
3927
5 499
6465

9l
506
438
866
900

I
2
J

3,9
15,0
26,9
34,3
37,6

4,4
16,2
29,5
36,5
39,6

4,2
l5,g
28,8
35,8
39,1
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Kuvio I

YKSINAISEN ELAKKEENSAAJAN NETTO-
ELAKE 1988_89

OSUUS

$ Verotuksen
muutos

fit'tetto ts88

Kokonoisoloko mk/kk

NAIMISISSA OLEVAN ELAKKEENSAAJAN
NETTOELAKE 1988-89

OS!!S

$ Verotuksen
muutos

fi ruetto tsaa

2o0o 2500 5000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Kokonols€lEk€ mk/kk

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 s500 6000

veron osuus jonkin verran Pie-
nempi kuin yksiniiisillii.

Taulukoista niihdiiin, ettii vero-
jen osuus kokonaiselikkees-
te pienenee verouudistuksen
Yuoksi jokaisessa tuloluokassa
vuonna 1989 aikaisempiin vuo-
siin verrattuna. Nettoeliikkei-
den kasvu johtuu verouudistuk-
sen lisiiksi myds vuosittain teh-
tiivistii eliikkeiden indeksikoro-
tuksista. T5miin vuoden alussa
tytieliikkeitii korotettiin 7,44 7o
ja kansanellkkefte 5,4 7o.

Kuvioissa l. ja 2. on tarkasteltu
niiit[ nettoeliikkeiden kasvute-
kij6ite. Kuvioissa on eroteltu
normaali, eliikkeiden indeksisi-
donnaisuudesta johtuva kasvu
verouudistuksen aiheuttamas-
ta. Vertailtavana ovat ttillE ker-
taa vuodet l988ja 1989.

Kuviossa l. on tarkasteltavana
yksiniilnen eldkkeensaaja l.
kalleusryhmdn kunnassa.

Alin viivoitettu alue kuvaaeliik-
keensaajan nettotulojen mii5-
rdii yuonna 1988. Keskelle jiiiivii
vinoviivoitettu alue kuvaa vero-
tuksen muutoksen aiheuttamaa
lisiiE r,uoden 1988 nettotuloi-
hin. Tiimii on szurtu siten, ettli
Yuoden 1988 tuloja on verotettu
vuoden 1989 verotuksen mu-
kaisesti. Ylin, pystyviivoitettu
alue kuvaa indeksikorotuksen
vaikutusta nettotulojen kas-
vuun.
Koska aivan alhaisilla tulota-
soilla ei mene lainkaan veroa, ei
verouudistus vaikuta, vaan
elSkkeiden korotus johtuu piiii-
asiassa indeksikorotuksista.
Pienituloisia helpottaa perusvii-

hennyksen maksimimiiiiriin
nousu ja vihennyksen ulottu-
minen suurempiin tuloihin as-
ti. Marginaeliveroasteen alene-
minen hyridyttiie valtion-
veroa maksavia suurempituloi-
sia eliikkeensaajia.

Kuvio 2. esittiie vastaavan net-
totulojen kehityksen naimisissa
olevan eliikkeensaajan tapauk-
sessa. Samanlainen jako on
niihtiiviss6 myOs tiissii kuviossa,
verouudistuksen vaikutus net-
totulojen kasluun vain on hie-
man pienempi kuin yksiniiisillii.
Tiissii tarkastelussa kunnallis-
veroiiyrin hinnaksi on oletettu
16,5 koko vertailuajaksi. Tiimi
sen vuoksi, ett6 kunnallisvero-
iiyrien keskimiiiiriiisissii hin-
noissa tapahtuneet muutokset
vertailuaikana ovat olleet hyvin
pieniii ja myds siksi, ettd varsi-
naisen verouudistuksen vaiku-
tus kiivisi paremmin ilmi tar-
kastelussa. Vuoden 1989 kun-
nallisveroiiyrin hintaa nostettiin
useissa kunnissa, miki pienen-
fi niilssd kunnissa margl-
naaliveroasteiden alenemisesta
aiheutuvaa hytity6.
Kirkollisveroiiyriksi on tiissd
oletettu 1,5 ja sairausvakuutus-
maksu on koko tarkastelun ol-
Iut sama 1,7. Tlimiin tarkaste-
lun el5kkeensaajilta ei mene
kansaneldkemaksua, joten sen
muutokset eiviit ole oleellisia
timiin vertailun kannalta.

MAR]UKKA
HIETANIEMI

Eliiketurvakeskuksen
suunnitteluosaston

laskija
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JOUSTAUAT ETAKKEET MYOS

Joustavat eliikkeet
ovat tulossa mytis jul-
kiselle sektorille. Lait
astuvat voimaan hei-
niikuun alussa, mutta
hakemuksia otetaan
vastaan jo huhtikuun
alussa. Eliikettl har-
kitseva voi valita van-
han, alennetut ammat-
tikohtaiset elfikeiflt si-
siiltiiviin jiirjestelmiln
tai uusien jousta-
vien elikkeiden vllit-
lii. Ratkaisun tekoon
on aikaa kymmenen
vuotta.
Seuraavassa joustavis-
ta eliikkeistii liihinne
valtiolla kirjoittaa val-
tiokonttorin tiedottaja
Tarja-Riitta Nissinen.
Samoja periaatteita
sovelletaan koko julki-
sella sektorilla.

TARIA_RIITTA
NISSINEN, VN, MTi

Vahiokonttorin
tiedotussihteeri

Valtion e_!a,\e_t$ia (VEL) muu- ffusiltillinen varhaisellke Sama 60 vuoden ikiiraia kos-
tetaan l.7.l989lukiensiten,et!6 _-. .-..-. _. kee kuitenkin niita valtilon pal-
myds _vlltion virkamiehet ja Yksiltillinen.varhaiseliikeon.lie- u.tu[sesii "ttiitr, 

jotf.a-iiat-
ty_ttntekijet.kuuluvat joustav_an vennetty_ty0kyvytttimyyselEte. keelle jaadessaan 

"iiai "n:U 
of.

elEkeikiijiirjestelmiin piiriin. Sa- Se on tarkoitettu55.vuottatiiyt- valtiori ,ii*i" t"i t,o;ra:
ma muutos koskee mm. perus- tiineille virkamiehille ja tydnte- __
koulun ja lukioiden opittujiu kij<iille,joidentycikykyoial"r- Vanhuuseliikkeen varhentami-
sekiiselliistenVAL-jaVALTA- tunut iiina mairiri, etta ansi- nen alentaa.gljikgtta pysyviisti.
VA-laitosten tyt ntetijoite, jot- otycin jatkaminen ei eniiii o1" Jokainen eliikeikiiii edeltSvS
ka saavat e6kkeensa ,atiion nohtuultista. Kun tvcikvkve ar_ varhentamiskuukausi alentaa
varoista. vioidaan, sairauderi tislt(i ote_ e]ak!991 m66r6ii l/2 prosent-

taan huomioon muitakin yksi- tia. Yhden vuoden varhennus
Joustawutta elaK€u(aan, t99 tcittisia tekiitiitil kuten ikiiflntu_ merkitsee siten eliikkeen viihen-Kolme uutta varnats:lqle.t?, misen vaikutut. trtiolot- ,fjn tymistii kuudella prosentilla.jotka ovat samat kuin yksityiril- #.rt,"ffi"I*i,','u"nlffi;J'l; At.rnu, on i"*llultei;;i,ix"
la tydaloilla eli kuluneisuus sekii tytissiiolon samansuuruinen.
Q vksilollinenvarhaiselik: pi,ka"i["iiu"r. Nri-dvlriltiui:O varhennettuvanhuuseliike I;; -;;fi;Jiikkeen 

ieruste-t Osa-aikaeliikeO osa-aikaeldke. ovat samat k"ir rfiiiylrilltttO- 
v"

Pttikohdiltaan uusi eliikeikii- aloillla. Osa-aikaeliike on tarkoitettu
jiirjestelmii merkitsee kiiytiin- .r..^^r^:^ ^_.i^rr^^^^^ .:^.-.:,,r niille, jotka ovat teytteneet 58
ndisii mytis site, ette - r voorolu u*]91:T::i *y_'," vuotia ja kiiyviit edelleen tyris-;-'lr-:r$*xyg*Hru,Hiff#i#;lf":fitrti}#.lt.rHtt.#rx#$:l j:1.

;llg11*i;rr"iuu 
*"-; er i[iilil'#iqii:,]iii:lfi- ff ,;lffifffltf *:"ru:

oAikar;tritenammattikoh;11*#',Lfr tffi+3^"r:tt*r;*;;T*n1,*ril#l[1taiset' 63 wotta alemmat ,r"ii,,'"ii,r.,B"l1r: -p:r!_- I;tii i" siirtyy kokoaikaisesta;fl}hJffi- kokonaan iii.;;G-;;kij,ii 5lil IplT,,, ffi+ tietyt ehdot tiiyttrviiiin
o hmmaitikohtaisen eriikeiiin :XTr1.r:IJf,1fu?*HHiiT_ J.'i-uil.uty6r,,in. o,u-iikatycin

tehtevissa toimineilla on va- miota mv6s fii"r*,lJfrruiiil. :i tarvitse olla.valtion..palveius-

j'#:"ilii:I;Jk"ii1l,y41.-"i;iil";'k;i:eJyi$l,t*lta'#,T:ff iil#g?Iru#-,;im*t,##fhl*#tal*.,lll*"#,n,henkltikoht"'ig1p;"#iiilTd,i;"ifJl*"

keik-iijarjestelmiin.ja siihen Yksil<illistiiva.rnlyllfettetqr- eta*een m66rii on puotet an_kuuluvat varhaiseliikkeet. kitsevalla on oikeus saada fio]l"n alenemasta. Enimmil_O Nevirkamiehet,joideneroa- eliikeoikeudestaan. ennakko- ialri or"_uitu.liike voi olla 75misikii on 63 vuotta*Tpl, B::j,":l:^k" ol^:oiTf:1.\y:: ii"r.nttia kaikkien niiden tyri-saavat entiseen tapaan van- kuukauua. l:: flIlilfiy ia*LiJ;^yh;;iila'erlria,"jo_huuseliikkeen eroamisiiissii. piiiit<iksen saanut henkrlci iee ;;-:':;-:'.,::'j":"^':':t:::,o Muutokset eivat kos-keloi- ir'loui'"id1ilil"#iilF.rfr }f""r}l'"Tl'#osa-aikatYtihdnlaseliikejfiestelmiiii. Upsee- on hdnen luowttava tydstiien "-"r
rit ja toimiupseerit peiisevat llihes kokonaan. Valtionhallinnossa sekii muilla
edelleen vanhuuseliikkeelle vr-^:rAr:_^_ _,^_L^:^^rr,-^ -_ _- Vt,L:n purun kuuluvrlla t, "

i;T?Hffi i:,r^,'lllJ"'13*",31iHi,""X.Hffi 
,?ff -",ilitlilj;;d#*l}#i"{ilj'}fl$:

O Valtiokonttoriin peruste- tdmyyseliike' viiisluo-nteiset osa-aikaty<i[ovat
taan varhaiseliikelairtakun_ ehkii yleisempiii kuin yksityisil_
ta, joka osaltaan auttaa luo- Varhennettu li. tydaloilla. Kun lisiiksi osa-

ffini "H:ill#,,jiiytentoe ";riil;;iak. r}1?,1lj,ffil[1;",,1,:i,f,?:1:
O Muutokset tulevat voimaan Varhennettu vanhuusel6k" ,n_ tyistii alempi, saattaa osa_aika_

l.7.l9g9lukien. 1ua mahdollisuuden siirtvd va_ el6ke nousta jo ensimmiilsen
paavalintaisesti eltikkeeile io vuoden aikana vEL:n. piirissii
6nnen eliikeikii[. iolloin .11f" suositummaksi, kuin mitii se on
maksetaan u*t"ii*ti fienim- ollut yksityisill2i tytialoilla.
piinii. Valtion palveluksessa
olevat voivat jeiide varhen- Alemmat ellikeiiit
fj*9,:llll*:1"!9:1t", J! jiiiiviit pois kiiytristiilKavuodesta all(aen tolsrn kurn -
yksityisten tytialojen tydnteki- Joustava eliikeikdjiirjestelmii
jiit, joilla iktiraja on 60 ruotta. korvaa aikaa myOten ammatti-
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JUtKISEttE SEKTORITTE

kohtaiset eliikeiiit. Uudet eleke-
muodot, jotka ottavat huomi-
oon virkamiehen ja tytlntekijan
yksiltilliset ominaisuudet, anta-
vat 55-63-wotiaille aivan toi-
senlaiset mahdollisuudet siirtyii
eliikkeelle kuin kaavamainen
tiettyyn ikiinn ja ammattiin si-
dottu elekeikiijiirjestelmE. Kun
joustava eliikeikiijiirjestelmii tu-
lee voimaan, luolutaan koko-
naan 63 wotta alemmista elii-
kei'istii. Kaikilla valtion palve-
Iuksessa olevilla on taman jel-
keen 63 vuoden eliikeikii.

Valinta
Periaatteena on, ett6 eliikeikti-
uudistuksen tullessa voimaan
kaikki virkamiehet ja tytinteki-
jat siirtyvet joustavan eliikeikii-
j6rjestelmtn piiriin. Kuitenkin
ne jotka ovat toimineet 63 wot-
ta alemman eliikeiiin tehtiivis-
sli, voivat sZiilyttlU oikeutensa

i 1 el6kkeeseen ammattikohtaises-
sa eliikeiiissii.

Valintaoikeus koskee vain lain
voimaantullessa palveluksessa
olevia eli niita henkiliiitE, jotka
ovat virka- tai tydsuhteessa se-
ke 30.6. etta 1.7. Jos virkamies
tai ty6ntekijii on silloin palve-
Iuksessa, jossa on 63 vuotta
alempi eliikeiki, hiin voi valita
joko tiimiin ammattikohtaisen
eliikeilin tai uuden joustavan
elakeiiin. Valintaoikeus koskee
myris niitii, jotka ovat samana
ajankohtana yleisen eliikeiiin
(63 v.) tehtavissii jos he valinta-
aikana aloittavat ammattikoh-
taisen eliikeidn piiriin kuulu-
vat ty6t. Kolmanneksi valin-
nan voivat tehdii ne, jotka
30.6.1989 mennessd ovatjo saa-
vuttaneet oikeuden vanhuus-
ellikkeeseen 63 vuotta alem-
massa eliikeiiissd. Valinta-aika
kesttiS l0 vuotta, joten se pii[t-
tyy 30.6.1999.

Valinnaksi ei katsota site, jos
valintaan oikeutettu virkamies
tai ii hakee yksilOllisen

tOstii. Siten
piiiitdksen saanut henki-l<i voi
vielii myOhemmin valita vir-
kaansa tai tyotansa koskevan
alemman eliikkeen.
Ne, jotka valitsevat vanhat

etuudet, eli 63 vuotta alemman,
ammatillisen eliikeiEn, eiviit voi
kiiytttiii uusia varhaiselEkemah-
dollisuuksia.

Varhaiselilkelautakunta
Varhaiseliikkeiden soveltami-
sen tueksi valtiokonttoriin pe-
rustetaan varhaiseliikelauta-
kunta. Lautakunta seuraa
uudistuksen toimeenpanoa, te-
kee esityksia jiirjestelmiin kehit-
tiimiseksi, antaa tarpeen mu-
kaan yleisohjeita ty0olojen ar-
vioinnista ja antaa yksittiils-
tapauksissa lausuntoja siite,
tAftiiekit hakija varhaiselik-
keen saamisen edellytykset.
Varhaiseliikelautakunnassa on
neljii tyrintekijiipuolen ja neljli
tyOnantajapuolen edustajaa se-
kd puolueeton puheenjohtaja.

Valtion varhaiseliikkeet
koskevat 275 000
palveluksessa oleYaa

Uusi joustava eliikeikiijirjestel-
mi koskee 214000 valtion pal-
veluksessa olevaa virkamiestii
ja tydntekijiiii. Muita valtion
varoista maksettavan ty0eliike-
turvan (VEL) piiriin kuuluvia
on 60 0fi). T?ihiin ryhmiiiin kuu-
luvat esimerkiksi peruskoulun
opettajat.
Valtion palveluksessa olevista
virkamiehistii ja tytintekijtiistii
vuonna 1989 on 55 vuotta tayt-
teneite noin 27 000, joten heillii
on ainakin ikiins6 puolesta
mahdollisuus hakeutua jousta-
vasti eliikkeelle tiin6 vuonna.
Varhaiseliikehakemuksia val-
tiokonttori ryhtyy vastaanotta-
maan kolme kuukautta ennen
Iain voimaantuloa eli huhti-
kuun alusta lukien.

Uudistus koskee
mytis kunnan virka-
miehil ja tytintekijtiitii
Samat periaatteet tulevat
1.7. 1989 voimaan kunnallisessa
eltikejiirjestelmAssii. Varsinai-
nen joustavan eltikeikiijfi este-
lyn toteuttaminen valintoineen
siiAdelliiiin kunnallisten ty6nte-
kijiiin ja viranhaltijain eliikelais-

sa (KVTEL). Yksityiskohtai-
semmat miiiiriiykset eri eliikela-
jeista sisiiltyviit kunnallisen el6-
kelaitoksen eliikesiiiintti6n
(KES).

Kunnallisen elEkelaitoksen yh-
teyteen perustetaan oma var-
haiseliikelautakunta.
Hakemuksia aletaan mytis
Kunnallisessa eliikelaitoksessa
ottaa vastaan 1.4.1989 lukien.
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EIAKKEE]{ MAKSAMIilEil MUUttE KUII{
EIIIKKEEIISAAJAIIE ITSEttEEl{

Eltikepiiiittiksessd on aina to-
dettava, kenelle eliike my<inne-
tiiiin ja miten sen maksu tapah-
tuu. Jos elekette maksetaan
mycis muulle kuin eliikkeensaa-
jalle itselleen, piiiitris toimite-
taan sekii eliikkeensaajalle ettii
muulle maksun saajalle.

Tiissii kirjoituksessa ei kiisitellii
kaikkia niita tilanteita, joissa
eliike voi tulla maksettavaksi
muulle kuin sen saajalle. Teks-
tissii kerrotaan eliikkeen mak-
samisesta tycinantajalle, sosiaa-
lilautakunnalle ja tydttdmyys-
piilviirahan maksajalle eli so-
siaalivakuutustoimikunnalle tai
tydtttimyyskassalle.

Eliikkeen maksaminen
tytinantajalle
Jos tydnantaja on maksanut
tyrintekijiille sairausajan palk-
kaa ja tytintekijiille mydnne-
teen tyOkyvytttimyyseliike ta-
kautuvasti palkanmaksuajalle,
voidaan takautuva eliike mak-
saa tydnantajalle enintii.iin tii-
miin maksaman palkan miiiiriii-
senii (TEL 19 c $). Maksamisen
ehtona on, ette tycinantaja on
hakenut eliikkeen maksamista
itselleen ja hakemus on tullut
eliikelaitokselle ennen takautu-
van eliikkeen suorittamista.
Eliikettii ei voida maksaa tyOn-
antajalle siltii osin kuin tydnan-
taja jo on saanut korvauksen
maksamastaan palkasta sai-
rausvakuutuslain tai tapatur-
mavakuutuslain nojalla. Tyrin-
antaja ei my6skliin voi saada
eleketta siltii osin kuin eliike on
suoritettava sairausvakuutusra-
hastolle.

Tycinantajalle maksetaan vain
takautuvaa elaketta. Eliike on
takautuvaa siltii osin, kuin se
kohdistuu elikkeen alkamis-
hetken ja sen maksun alkami-
sen viiliseen aikaan.
Eliikkeen maksamisen alkamis-
ajankohta taas mddrdtdiin seu-
raavasti:

Ellkkeen maksamises-
sa on liihttikohtana, et-
tii eliike maksetaan sen
ssajslle itselleen. Elflk-keen mrksaminen
muulle kuin sen saajal-
le on aina poikkeusta-
paus ja ratkaisun tIy-
tyy olla hyvin perustel-
tavissa.

On kuitenkin tilantei-
ta, joissa elIke tytielii-
kelakien siiiinntisten
perusteella on makset-
tava tai se Yoidaan
maksaa muulle kuin
eliikkeensaajalle. Nii-
mI tilanteet on lueteltuja pliikohdat maksa-
misen menettelytapa-
ohjeista on kirjattu
Eliiketurvakeskuksen
yleiskirjeessil A 33/88,
joka julkaistiin mar-
raskuussa 1988. T3i-
miin kokoomakirjeen
lisiiksi eliikelaitoksille
on erikseen snnettu
mytis yksityiskohtai-
sempia ohjeita.

Kun eliikepiiiitcis annetaan kuu-
kauden l.-15. piiiv6n6, maksa-
minen alkaa seuraavan kuu-
kauden l. piilviinii, kun eliike-
piiiittis annetaan kuukauden
16.-31. piiiviinii, maksamisen
alkaa seuraavan kuukauden 16.
piiiviinii.
Kun tydntekij?ille on mydnnetty
taysi tyokyvftdmyyseliike, ei
takautuvan eliikkeen maksami-
nen tydnantajalle riipu siita, [it-
tyykO eliikkeen tuleva aikajuuri
siihen tydsuhteeseen, jonka pe-
rusteella sairausajan palkkaa
on maksettu. Mydsktiin se, on-
ko tiimii tydsuhde yleens6-
kiiin tyiikyvyttcimyyseliikkees-
sii huomioon otettavaa aikaa, ei
vaikuta asiaan. Ratkaisevaa on
se, etti tydnantaja on maksanut
samalta ajalta sairausajan palk-
kaa. Jos tydntekijii on saanut
sairausajaltaan palkaa kahdelta
tai useammalta tyrinantajalta,
maksetaan eliike sitii hakeneille
tydnantajille heiddn maksa-
miensa palkkojen suhteessa.

Tydntekijiille takautuvasti
mydnnettyd osaty0kyvlttd-
myyseliikettii ei makseta ty6n-
antajalle sairausajan palkan
korvaukseksi, vaikka tydnteki-ji osa-aikaty<jssii ollessaan on
saanut sairausajan palkkaa
tycinantajaltaan. Vaikka TEL
19 c $:ssii ei tehdii eroa tiiydenja osaelSkkeen:i mycinnetyn
tydkyvyttdmyyseliikkeen mak-
samisessa tydnantajalle, sopii
siiiinncis kiiytiinntissii kuitenkin
vain tiiyden eliikkeen my6ntii-
mistilanteisiin. Osaellikkeellii
olevan toimeentulo on tarkoi
tus turvata palkalla ja sen rin-
nalle mydnnetyllii osaeliikkeel-
lii. Jos sairausajan palkkaa vas-
taava eliike niiissd tilanteissa
maksettaisiin tydnantajalle, osa
henkildn toimeentuloturvasta
jiiisi pois.

Yksil6llistti varhaiseliikettii ei
voida maksaa tytinantajalle.
T[mii johtuu siite, ette yksil6l-
listii varhaiseliiketta myiinnet-
tziessl eliiketapahtumahetkenii
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pidetiian site piiivee, jolloin
kaikki eliikkeen saamisen ehdot
ovat tayttyneet. Jos hakija on
lopettanut tytiskentelyn, mutta
saa sen jelkeen sairausajan
palkkaa, eliiketapahtumapiii-
viiksi katsotaan palkanmaksun
pii.iittymispnivii, jos muut edel-
lytykset ovat taftyneet jo site
aikaisemmin. Kun eliike myOn-
netiilin eliiketapahtumaa seu-
raavan kuukauden alusta, ei tu-
le takautuvaa eliikettii, joka voi-
taisiin maksaa ty6nantajalle.
Jos tyOntekijiin eliikkeessii on
mukana tiiysitehoinen YEL- tai
MYEL-osa, ei tata osaa elik-
keestE makseta tydnantaj alle.

ELAKKEEN
MAKSAMINEN SOSIAALI.
t-AUTAKUNI*A[-l-E

Sllnntisten sisiiltti
Eliikkeen maksamista sosiaali-
Iautakunnalle stiiitelee yksityi-
sen sektorin tydelekelaeissa
TEL l9 a $:n 2 momentti.
'Sosiaalilautakaunnan hake-
muksesta eliike tai osa siitd voi-
daan maksaa lautakunnalle
keytettaveksi eliikkeensaajan
tai sellaisen henkilcin huoltoon,
jonka elatukseen eliikkeensaaja
on sosiaalihuoltolain 30 $:n
mukaan velvollinen osallistu-
maan. Eliikkeen maksamisesta
lautakunnalle voidaan piiiittiiii
myOs siltii osin kuin sitii on
maksettava takautuvasti, mutta
sosiaalilautakunta saa keyttaa
elaketta jo annetun toimeentu-
lotuen korvaamiseen vain siinii
tapauksessa, ettii kysymys on
sosiaalihuoltolain 38 $:ssd tar-
koitetusta ennakosta."
Lainkohdan soveltaminen ja-
kaantuu keytenndssa kahteen
osaan. Ensimmiiinen ntilstii on
eliikkeen maksaminen sosiaali
lautakunnalle lain siiiinncisten
asettamien ehdottomien edelly-
tysten tayttymisen perusteella
(ehdottomat perusteet). Toinen
on eliikkeen maksaminen sosi-
aalilautakunnalle kiiytettiiviiksi
eliikkeensaajan ja hiinen omais-
tensa vastaista huoltoa varten
harkinnanvaraisten, niiytt00n
pohjautuvien seikkojen perus-
teella (harkinnanvaraiset perus-
teet).

Sosiaalilautakunnan oikeudes-
ta saada eliike itselleen ovat
siiiinnOkset sosiaalihuoltolain

(SosHL) 29 ja 38 $:ssii sekii
lastensuojelulain (LSL) 46
$:ssli. SosHL:n 29 $ ja LSL:n
46 $ antavat sosiaalilautakun-
nalle oikeuden periii elikettii,
jos eliikkeensaajalle on j iirjestet-
ty niiissii lainkohdissa tarkoitet-
tua laitoshuoltoa tai perhehoi-
toa. SosHL:n 38 $:n perusteella
sosiaalilautakunta voi vaatia it-
selleen eliikkeensaajalle takau-
tuvasti my6nnetyn eliikkeen,
jos lautakunta on my6ntenyt
henkiltille toimeentulotukea j o-
ko kokonaan tai osaksi en-
nakkona odotettavissa olevaa
elakette vastaan.

Ehdottomat perusteet

SosHL:n 29 1a 38 $:ssii sekii
LSL:n 46 $:ssii tarkoitetuissa
tilanteissa eliikelaitoksella ei ole
harkintavaltaa, vaan elike on
maksettava sosiaalilautakun-
nalle, jos sen hakemus eliikkeen
maksamisesta on tullut eliike-
laitokselle miiiirdajan eli kah-
den viikon kuluessa ennen el[k-
keen maksupiiiviiii.
Laitoshuollolla tarkoitetaan
tiissii kohdin hoidon, ylliipidon
ja kuntouttavan toiminnan j[r-
jestiimistii jatkuvaa hoitoa an-
tavassa sosiaalihuollon toimin-
tayksikdssii. Tiillaisia toiminta-
yksiktiitii ovat mm. vanhainko-
dit. Terveyskeskuksen wode-
osastolla tai muussa laAkint0-
hallituksen alaisessa laitoksessa
annettu hoito ei ole sosiaali-
huollon toimintayksikrissli an-
nettavaa hoitoa, jonka ajalta
sosiaalilautakunnalla on oikeus
saada eliike.

Laitoshuollon ja perhehoidon
korvaamiseksi sosiaatlauta-
kunnalle voidaan maksaa sekd
takautuva eliike ettli vastaisia
eliike-eriii. Lautakunta voi
kayttae takautuvaa elakette
myds jo annetun hoidon tai
huollon korvaamiseen.
Eliikkeenhakija saattaa joutua
hakemaan toimeentulotukea
esimerkiksi sen vuoksi, ettii hii-
nen vireillii olevaa eliikehake-
mustaan ei vielii ole ehditty rat-
kaista. Sosiaalilautakunta voi
mvtintd?i toimeentulotuen tiil-
Itiin joko kokonaan tai osittain
ennakkona odotettavissa ole-
vaa el2ikettii vastaan. Jos nliin
on menetelty, sosiaalilautakun-
ta saa SosHL:n 38 $:n mukaan
peri[ ja nostaa henki]6n eliik-
keen siltii ajalta, jolta tukea on
annettu ennakkona ja kayttae
el[kkeen ennakkona annetun

tuen takaisinperintiiiin. Tuen
takaisinperintdiin keytettyjen
varojen jiilkeen jiiljelle jiiiineet
varat sosiaalilautakunnan on
lain mukaan viilittomiisti mak-
settava tuen saajalle.

Sosiaalilautakunnan asiana on
ennakonluonteista toimeentu-
lotukea mycint5essiiiin tarkis-
taa, ette eliikehakemus on vi-
reillii, koska ennen hakemuk-
sen vireilletuloa maksetun toi-
meentulotuen korvaukseksi
elekette voidaan maksaa vain
poikkeustapauksessa.

Ennakonluonteisen toimeentu-
lotuen korvaukseksi sosiaali-
lautakunta voi kiiytteii vain
eliikkeen takautuvaa osaa ja tii-
tlikin vain silta ajalta, jolta ttil-
laista toimeentulotukea on
mycinnetty.

Jos sosiaalilautakunta ilmoit-
taa eliikelaitokselle tarkasti,
minkii suuruista mliiiriiii se
eliikkeestii hakee itselleen, vain
tdmri osa takautuvasta eliik-
keestd maksetaan. Lautakun-
nalle voidaan maksaa koko ta-
kautuva eliike eliikehakemuk-
sen vireilletulosta ensimmliisen
maksuunpanokuukauden lop-
puun, jos toimeentulotuen
maksaminen jatkuu edelleen
piiiitostii annettaessa.

Lautakuntahan on velvollinen
viipymiittii palauttamaan mah-
dollisen liikaa saamansa osuu-
den eliikkeensaajalle. Ellei toi-
meentulotuen maksaminen ole
jatkuvaa, eldkelaitos tarkistaa
tuen mliiirtin sosiaalilautakun-
nalta piilitOstii tehdessiiiin.

Kun sosiaalilautakunta ilmoit-
taa, etta sen vaatimus eliikkeen
saamisesta perustuu SosHL:n
29 $:iiiin tai 38 $:iiiin tai LSL:n
46 $:iiiin, eliikelaitoksen ei tar-
vitse tutkia ehdottomien perus-
teiden oikeellisuutta. Sosiaali-
lautakunnan viranomaisena
antamaa selvitystii pidetii?in
oikeana. Eliikelaitoksen ei
myrisk65n niiissii tilanteissa
maksamisp6dttistii tehdessiiiin
tarvitse kuulla eliikkeensaajaa,
koska eliike on aina maksettava
lautakunnalle.

Harkinnanvaraiset
perusteet
Harkinnanvaraisilla perusteilla
eliike tai osa siite voidaan mak-
saa sosiaalilautakunnalle kiiy-
tettiiviiksi eliikkeensaajan tai
sellaisen henkilOn huoltoon,
jonka elatukseen eliikkeensaaja
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on velvollinen osallistumaan.
Koska eliike yleensii kuuluu sen
saajalle, tulee lautakunnalle
maksaminen kyseeseen vain
poikkeustapauksissa.

SosHL:n 30 $:n 2 momentin
mukaan elatusvelvollisuudella
tarkoitetaan henkikin velvolli-
suutta pitiii huolta omasta
elatuksestaan ja hoidostaan se-
kii siinii laajuudessa kuin avio-
liittolaissa ja lapsen elatuksesta
annetussa laissa sekii muussa
laissa on seedetty myds puoli-
sonsa sekS oman tai puolisonsa
alaikiiisen lapsen ja ottolapsen
elatuksesta ja hoidosta. Henki-
lci on avioliittolain mukaan vel-
vollinen osallistumaan puoli-
sonsa elatukseen ja lapsen ela-
tuksesta annetun lain nojalla
oman lapsensa ja ottolapsensa
elatukseen. Sosiaalilautakun-
nan velvollisuutena on osoittaa
eldkkeensaajan huollettavina
olevat henkilcit.
Kun sosiaalilautakunta hakee
eliikkeen maksamista itselleen
harkinnanvaraisilla perusteilla,
sen on hakemuksessaan esitet-
tlivii vakuuttavat ja asialliset
perustelut sille, ettii eliikettii ei
tulisi maksaa hakijalle itselleen.
Pelkiistaan eldkkeensaajan nor-
maalista poikkeava eliidriintapa
ei riita perusteeksi, vaan tiissii
edellytetiiiin, etta lautakunta
niiyttiiii eliikkeensaajan tai hii-
nen huollettaviensa toimeentu-
lon vaarantuneen.

Eliikkeen maksaminen sosiaali-
lautakunnalle harkinnanvarai-
silla perusteilla ei valttematta
edellyt6, ettii eliikkeensaaja saa
toimeentulotukea tai muuta
huoltoa tai hoitoa. Ratkaisua
rchteessa otetaan huomioon
eliikkeensaajan eliimlntavat,
hlinen fyysinen ja psyykkinen
terveydentilansa, mahdollinen
yhteiskunnan huollon kohteek-
si joutuminen, elatusvelvolli-
suuden laiminly6minen ja muut
vastaavanlaiset seikat. Jos eliik-
keensaajalla ei ole huollettavia
omaisia, ovat lautakunnalle
maksamisen edellytykset vielii-
kin tiukemmat.
Edellytyksiii sosiaalilautakun-
nalle maksamiseksi ei ole
esimerkiksi silloin, jos eliik-
keensaajan ja hiinen huolletta-
vinaan olevien henkildiden toi-
meentulo vaarantuu pelkiistiiiin
eliikkeen pienuuden vuoksi.
Eliike voidaan maksaa sosiaali-

lautakunnalle mycis vain osit-
tain. Tiimii tulee kysymykseen
liihinnii silloin, kun lautakunta
hakee lapsen elatusapuja, kos-
ka elikkeensaaja on maksun
laiminly<inyt. Riirtevene perus-
teena eliikkeen maksamiseen
lautakunnalle on pidetty sitii,
ettii eliikkeensaaj a on toistuvas-
ti jattanyt maksamatta vahvis-
tetun elatusavun. Eliikkeensaa-
jan ja hiinen huollettaviensa toi-
meentulo ei kuitenkaan saa t5-
miin vuoksi vaarantua, vaan
niilssii tilanteissa on otettava
huomioon ulosmittauksen suo-
jaosuussiidnntikset. Elaketta ei
makseta sosiaalilautakunnalle
enempii.ii kuin sopimus tai tuo-
mio elatusavusta edellyttavet.
Tiitakin m6iiriiii eliikelaitos voi
vielii harkintansa mukaan pie-
nentdii, jos se eliikkeen md6r6
huomioon ottaen on kohtuul-
Iista.
Eliikettii tai sen osaa ei TEL:n
19 a $:n mukaan voida kiiytttiii
ennen elSkkeen maksamiskuu-
kautta erii5ntyneiden elatus-
apuerien korvaamiseen. Jos so-
siaalilautakunta on maksanut
elatustukea siksi, ettii elatus-
apumaksuja ei ajallaan ole suo-
ritettu, on kysymys jo eriiiinty-
neistii elatusapueristii, joita ei
eldkkeestii voi periii. Jos lauta-
kunta haluaa periii tiillaisia eriti
huoltovelvollisen eliikkeestii,
sen on keytetteve ulosottolain
mahdollisuuksia.
Kun sosiaalilautakunta on ha-
kenut eliikettii itselleen harkin-
nanvaraisilla perusteilla, eliik-
keensaajalle on ennen p65tcik-
sen antamista annettava mah-
dollisuus tulla kuulluksi.
Harkinnanvaraisilla perusteilla
eliikettii lautakunnalle makset-
taessa se voi saada sekzi takau-
tuvan eliikkeen ettii vastaisia
eliike-eriii. Lautakunta voi
keyttiie koko takautuvan eliik-
keen ellikkeensaajan tai hiinen
omaistensa vastaiseen huol-
toon.
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Jos tyOntekije on saanut tydtt6-
myysturvalain mukaista tycitt6-
myyspiilviirahaa samalta ajal-
ta, jolta hiinelle mydnnetiiiin
eliikettti takautuvasti, eliikelai-
toksen on tydttOmyyskassan

tai sosiaalivakuutustoimikun-
nan vaatimuksesta suoritettava
takautuvasti maksettava el6ke
tyOtt0myyskassalle tai sosiaali-
vakuutustoimikunnalle silta
osin, kuin se vastaa samalta
ajalta maksetun tydttdmyyspei-
viirahan miiiiriiii. Maksaminen
edellyttaa, ettii ilmoitus vaati-
muksesta on tullut eliikelaitok-
selle viihintiilin kaksi viikkoa
ennen eliikkeen maksupiiiv66.
Siilinnds eliikkeen maksamises-
ta tydttdmyyspiiiviirahan mak-
sajalle on TEL 19 a $:n 3 ja 4
momentissa.

Tyritt0myysturvalain mukaisia
ty6tt<imyyspiiiviirahoja ovat
tycittdmyyskassan jiisenilleen
maksama ansioon suhteutettu
piiiviiraha ja Kansaneliikelai
toksen maksama peruspiiiviira-
ha. Kansaneliikelaitoksen pai-
kallistoimisto hoitaa kiiytiin-
nrissd sosiaalivakuutustoimi-
kunnan puolesta ptiiviirahan
maksuun liittyvili tehtevia.
Tydttdmyyspiilvlrahaan ei ole
lainkaan oikeutta mm. sellaisel-
la henkiliillii, joka saa tydkyvyt-
tdmyyseliikettii tiiyden ty6ky-
lyttcimyyden perusteella, yksi-
l<illistii varhaiseliikettii tai ry6t-
tcimyyseliikettd. Jos piilvirahan
saajalle takautuvasti piiiviira-
han maksuajalle mycinnetiiiin
jokin tiillainen elike, joka otisi
kokonaan esHnyt piiiviirahan
saamisen, on piiiviirahaa mak-
settu perusteettomasti. Perus-
teettomasti maksettu piiiviraha
peritiiiin takaisin. Aikaisemmin
se perittiin henkilciltii itseltaanja menettely oli monimutkai-
nen. Kun pliviirahan maksaja
nykyisin saa perie maksamaan-
sa piiiviirahaa vastaavan sum-
man suoraan eliikkeestii jo
eliikkeen maksamisvaiheessa, ei
henkildltii itseltiiiin useinkaan
eniiii tarvitse perii mitiiiin.
Jotta tycittcimyyskassa tai Kan-
sanel2ikelaitoksen paikallistoi-
misto tietiiii ajoissa ilmoittaa
eliikelaitokselle vaatimuksensa
ja siten varmistaa mahdollisen
takautuvasti piiiviirahan mak-
suajalle mycinnetyn eliikkeen
saamisen, sen on tiedettlivii, etti
pdivirahan saaja on hakenut
eliikettii. T:imiin selvitttiminen
on piiivdrahan maksajan asia.
Tiedon se voi saada liihinnd
henkil<iltii itseltiiiin. Eliikelai-
toksella ei ole ehdotonta velvol-
lisuutta ilmoittaa eliikehake-
muksen vireilletulosta piiiviira-
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han maksajalle eikii maksaja
edes aina kiiy ilmi eliikehake-
muksesta. Piivirahan maksa-
jalla on kuitenkin oikeus saada
tieto hakemisesta.

Ellei tyotttimyyspaivlrahan
maksaja saa ajoissa tietoa elek-
keen hakemisesta, se ei ehdi tai
tiedii ilmoittaa eliikelaitokselle,
ette mahdollinen piiiviiraha-
ajalle takautuvasti mydnnettii-
vii eliike on maksettava sille.
Niiin joudutaan tilanteeseen, et-
te tydttOmyyspiiiviirahat peri-
tean takautuvan elzikkeen ajal-
ta takaisin eliikkeensaajalta.
Tydtt6myyseliikkeen kohdalla
tiillaista tilannetta ei piiiise
syntymiidn, koska tycittdmlys-
eliikehakemukseen liitetteviis-
sii tytittrimyystodistuksessa on
aina eliikelaitokselle pyyntci
maksaa mahdollinen piiiviira-
ha-ajalle mydnnetty takautuva
eliike piiiviirahan suorittajalle.

Eliike voidaan maksaa tytttt6- Tytittdmyysptiviirahan maksa- moituksen saatuaan laitokselta
myyspiiiviirahan maksajalle ja perii eltikelaitokselta piilviira- tiedon eliikeptiiitOksestii. Eliike-

vain, jos piiiviirahaa on makset-
tu takautuvasti mycinnetyn
eliikkeen kanssa samalta ajalta.
Eliike maksetaan sille vain
maksetun piiiviirahan miiiiriidn
saakka. Ttissii edellytetiiiin siis
sekii ajallista ettii mzi6riillistii
vastaawutta.
Tyrittdmyyspiiiviirahaa voi saa-
da vain viideltii piiivdltii viikos-
sa, eliike taas katsotaan makse-
tuksi seitsemiiltii piiiviiltii vii-
kossa. Tdstii huolimatta piiivii-
rahan maksajalle suoritetaan
piiiviiraha-aj alle my<innetty ko-
ko eliike eli siis seitsemiilte pei-
viiltii viikossa tuleva eliike. Ellei
piiiviirahaa ole maksettu koko-
naiselta kuukaudelta, vastaava
eliike-erii lasketaan piilv6n tark-
kuudella. Piiivtieliikkeen suu-
ruus on kuukausieliike jaettuna
30:llii, koska eltike katsotaan
maksetuksi 30 piiiviiltii kuukau-
dessa.

han nettomiidrzin eli sen miiii-
rdn, jonka henkilti on tytitt6-
myyspiiiviirahana saanut, jos
tydeleke maksetaan piilv[rahan
maksajalle ennen perusteetto-
masti maksetun piilviirahan ve-
rotusvuoden heiniikuun lop-
pua. Jos perintii tai maksu ta-
pahtuu taman jiilkeen, pdiv6ra-
han maksaja perii eliikelaitok-
selta piiiviirahan bruttomiiiiriin.
Niiin ollen osa pdiviirahasta voi
tulla perittiiviiksi bruttona, osa
nettona, jos pdiviirahaa on
maksettu aiheettomasti useam-
man vuoden aikana. Siitii huo-
limatta, periikO piiiviirahan
maksaja brutto- vai nettosum-
maa, eltikelaitos pidattaa kui-
tenkin veron piiiviirahan mak-
sajalle suorittamastaan eliik-
keestii.

Ty6ttdmyyspiiiviirahan maksa-
ja liihettiu eliikelaitokselle var-
sinaisen yksil<iidyn perimisil-

laitos ei saa maksaa takautuvaa
eliikettii eliikkeensaajalle ennen
kuin perimisilmoitus on tullut.
Joissakin tapauksissa menettely
saattaa viiviistytt2iii takautuvan
eliikkeen osan maksamista.

Takautuvalta aj alta my6nnetyn
eliikkeen maksamisesta an-
netaan eri piiiitds, jossa on
muutoksenhakuohje. Myds tii-
mii piiiitcis toimitetaan kaikille
asianosaisille.

IRMA KORTESO]A,
sosionomi

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston

yhteyssihteeri

tl ta TI

UOI DAA]IKO TAAKARI IIIAUSUI{TOA
JA SEl{ SEAtTtiIi KEHITTlilT

Liiiikiirinlausunto on keskei-
nen tyOkyvyttOmyyseliikerat-
kaisun tekemisessii. Ilman si-
ta on mahdotonta ratkaista
oikeutta ellikkeeseen. Ty0ky-
vyttOmyysmiiiiritelmien liiht6-
kohtana on elSkkeenhakijan
sairaus, vika tai vamma.
Usein esiintyy tilanteita, joissa
eltikelaitoksen ratkaisu on
kielteinen, vaikka eliikkeenha-
kija katsoo olevansa eliikkee-
seen oikeutettu. Eliikkeenha-
kijan niikemystii puoltaa liiii-
kiirinlausunto, jossa henkiltin
katsotaan olevan ty6kyvytt0-
miin. Tiilldin kysytiiiin, miten
teme on mahdollista. Vastaus-
ta haettaessa joudutaan puut-
tumaan moneen eri tekijiiiin.
Ensinndkin on muistetta-
va tydkyvytttimyyseliikkeen
luonne. TyOkyvyttdmyysmiiii-

ritelmat ovat vain puitesiiln-
nriksiii, joita tulee tapauskoh-
taisesti soveltaa yksittiiisiin ta-
pauksiin. Toisin sanoen ty6-
kyvyttcimyyseldkeratkaisutoi-
mintaan liittyy yksil6llistii har-
kintaa.

Ttissii yhteydessii haluaisin ot-
taa esille yhden keskeisen teki-
j iin, liiiikiirinlausunnon.

Voidaanko liiiikiirinlausunnon
rakennetta kehittae siihen
suuntaan, ettt liiiikiirinlausun-
noissa pyrittiiisiinkin mittaa-
maan elekkeenhakijan jaljelle
olevaa suoritus- tai toiminta-
kykyii nykyisen tydkykyarvion
sij asta? Mitii hyiityii tiillaisesta
muutoksesta olisi koko menet-
telylle ja mikii vaikutus sil-
lii olisi hoitavien liiik?irien ja
eliikelaitosten toimintaan?

Nykyinen menettely
Voimassa olevan lainsiiiidiin-
n6n mukaan eliikelaitoksen
tehtevene on ratkaista ellik-
keenhakijan oikeus tydkyvyt-
tdmyyselikkeeseen. Tyriky-
YyttOmyyselakkeen, samoin
kuin yksiltillisen varhaisellik-
keen, ratkaiseminen edellyttaa
luonnollisesti liiiikiirinlausun-
toa. Kuitenkin on muistettava,
ettei eliikelaitos tee pelkistiiiin
liiiikiirinlausunnon perusteella
ratkaisua eliikkeestii. Ltiiike-
tieteellisten seikkojen Iisiiksi
otetaan huomioon hakijan so-
siaalistaloudelliset olosuhteet.

Ldiikiirinlausunto on siis
asiantuntijalausunto, jonka
avulla ratkaistaan muiden
selvitysten kera henkiltin
oikeus eliikkeeseen. Usein
potilaat neyttavat ymmiirtii-

viin, ettii jo hoitavan liiiikiirin
Iausunnon antamisella teh-
diiiin myris tydkyvyttOmyys-
el6keratkaisu. Tiistii saattaa
olla seurauksena aiheettomia
odotuksia, jotka voivat olla
kohtalokkaitakin.

Yksiltillisen varhaiseliikkeen
tultua voimaan on hoitavien
liiiikiirien todistuksissa ollut
mainintoja, joissa liiiikiiri esi-
merkiksi suosittelee yksilOlli-
sen varhaiseliikkeen mytintii-
mistii ty6ntekij e[e. Niimii kan-
nanotot eiviit kuitenkaan ole
aina perustuneet liiiiketieteelli-
seen tai muuhun tosiseikas-
toon tahi tutkimustulokseen,
vaan ovat olleet liihinnii mieli-
piteen ilmaisuja. Hoitavilla
Itiiikiireillti on ainakin uudis-
tuksen alkuvaiheessa niiytt5-
nyt olevan useinkin puutteelli-
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nen tieto siitii, kenelle yksil0l-
linen varhaisel2ike on tarkoi-
tettu ja millii edellytyksillii se
voidaan my6ntee.
Hoitava lniikiiri ei siis lain-
siiiidiinn0n mukaan ratkaise
ty6kyvyttdmyyseliikett6, vaan
ratkaisu kuuluu eliikelaitok-
selle. Tiissii valossa heriiii
automaattisesti kysymys siitii,
onko jiirkevliii ja tarkoituksen-
mukaista se, etta hoitava liiii-
kiiri lausunnossaan ottaa yli-
piiiitiinsii kantaa henkildn tyti-
kykyyn. Sen sijaan olisi vaka-
vasti pohdittava, tulisiko liiii-
kiirinlausuntoa kehittaa siihen
suuntaan, ettii ty<ikyvyn ar-
vion sijasta liidkiirinlausun-
nossa otettaisiinkin kantaa
henkiltin j iiljellii olevaan suori-
tus- ja toimintakykyyn.

LilIkIrikunnan
nflkemyksiii
Vuonna 1982 mietint<insii j6t-
tenyt tydkyvyttcimyyden ar-
viointitoimikunta suoritti laa-jan liiiikiirikyselyn. Tuolloinyli 2500 leakerilta kysyttiin
tietoja niistii kiiytiinndn ongel-
mista, jotka liittyviit hoitavan
liiiikiirin tydskentelyyn laadit-
taessa liiiikiirinlausuntoja tyri-
kyvyttOmyystapauksissa. Ylei-
senli kiisityksenii oli, etta ty0-
kyvyn arviointi on vaikeaa.
Mainitussa kyselyssii tiedustel-
tiin myds mielipidettii siitii tu-
lisiko liiiikiirinlausunnossa ot-
taa kantaa ellkkeenhakijan
tydkykyyn. Vastauksena oli,
ettii noin 60 prosenttia katsoi
kannanoton tarpeelliseksi.
Viihemmistdn mielipide oli, et-
tei liiiikiirin tarvitse ottaa lain-
kaan kantaa potilaan ty6ky-
vyttdmyyteen. Heidiin mieles-
tiiiin kuvaus sairaudesta ja sen
aiheuttamista toiminnallisista
vajauksista olisi riitteva.
Toimikunnan tekemien ehdo-
tusten pohjalta B-liiiikiirilau-
suntolomaketta uudistettiin si-
ten, ettA eliikkeenhakijan ty<i-
kyvysti tai ty6k)'vytt6myydes-
tii saadaan riittAvat ja sel-
keiit perustelut. Samoin
uudessa BJii[kiirinlausunto-
lomakkeessa ei liiiikiirin vllttii-
matta enee tarvitse ottaa kan-
taa hakijan tydkyvyttOmyy-
teen.

Viime vuonna jiitti mietinttin-
sii yksil<illistii varhaiseliikettii
selvittinyt tytiryhmii. Tydryh-
man tehtevenl oli ennen kaik-
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kea selvittili yksilollisen var-
haiseliikkeen tiiytiint60npa-
noon liittyviii kysymyksiii. Yk-
sil6llisen varhaiseliikkeen osal-
ta todettiin, ettei liiiikiirinlau-
suntojen taso aina vastannut
niitii vaatimuksia, mitli hake-
muksen ratkaiseminen edellyt-
taa.

Yksiltillinen varhaisel5ke liit-
tyy liheisesti ty<intekijiin
omaan tydhdn, jolloin tyci-
terveyshuollolla ja tydterveys-
liiiikiirillii on merkittavd osa.
Liiiikiirinlausuntojen osalta
tyOryhme piiiityi toteamuk-
seen, ettei hoitavan l?iiikiirin
tulisi ottaa lainkaan kantaa
hakijan eldkeoikeuteen, vaan
ainoastaan esittee arvio haki-
jan suorituskyvystii suhteessa
hiinen tycihdnsti. Tiimiin tyci-
kykyarvion tulee perustua liid-
kiirinlausunnossa esitettyihin
tutkimustuloksiin.
Parhaillaan sosiaali- ja ter-
veysministeriOssii on tyoryh-
mii, jonka tehtevene on lii-
hinnii eliikkeenhakij an oikeus-
turvanlktikohdista tarkastel-
la ty<ikyvyttdmyyseliikkeiden
ratkaisumenettelyii mm. tyd-
eliike- ja kansaneliikejiirjestel-
miin viilisissti neuvotteluissa.
Tydryhmiin tydskentelyyn si-
siiltyviit mybs liiiikiirinlausun-
toa ja sen sislltdii koskevat
kysymykset.

Nykyisestii todistuksesta
aiheutuvat ongelmat
Viimeksi ldiikiirinlausunto-
lomaketta uudistettaessa py-
rittiin siihen, ettii hoitavan
Itiiikiirin tekemii johtopiiii-
tds perustuu liiiik6rinlausun-
nossa esitettyihin faktatietoi-
hin. Liiiiklrinlausuntolomak-
keen uudistamisen jilkeen
on liidklrinlausuntojen taso
eliikeratkaisujen tekemisen
kannalta oleellisesti parantu-
nut. Kuitenkaan tiimii ei poista
sitl tosiasiaa, ettii eliikkeenha-
kija itse tekee nopeasti johto-
pAetdkset omasta tilantees-
taan n6hdessdlin hiinestii laa-
ditussa liiiikiirinlausunnossa
merkinndn'kykenemiitdn te-
kemiicin tavallisto tydtiiiin tai
siihen liiheisesti verrottavaa
tydtii". Joissakin tilanteissa
tiillainen, jopa perustelematon
kannanotto aiheuttaa eliik-
keenhakijassa ennenaikaisia
eldkeodotuksia. Vasta myd-
hemmin hakijan saadessa
eliikepiiiitOksen hinelle paljas-
tuu karu totuus.

Listiksi on muistettava, ettei-
viit liiiikiirinlausuntoja kirjoit-
tavat liiiikiirit esimerkiksi yli-
opistollisissa keskussairaalois-
sa valttamattii tiedii potilaan-
sa tosiasiallista tytitii ja tyci-
olosuhteita. Niiissii tilanteissa
arvio perustunee vain potilaan
omaan kertomukseen.
Tyciterveyslii[kiireillii tilanne
on oleellisesti toinen. Edellli
esitetystii johtuu, ettd osassa
liiiikiirinlausuntoja otetaan
kantaa hakijan yleiseen tyciky-
kyyn ja toisissa lausunnoissa
taas tyOkykyyn mitoitettuna
elzikkeenhakijan yksiltillisiin
olosuhteisiin. Tiimii ei vtilttii-
miittii ole elikelaitoksen tie-
dossa sen tehdessl ratkaisua.
Eliikelaitoksen hankkiessa sit-
ten muuta selvitystii esim. ty6n
sisiilldstli saattaa kuva tydky-
vyttOmyydestii tulla uuteen va-
loon.
Eliikelaitoksen kannalta hoita-
van liiiikirin kannanotto haki-
jan eliikeoikeuteen ei ole yleen-
sii tarpeellinen. Eliikelaitoksil-
le on viilttiimdt0ntii saada tieto
tehtyjen liiiiketieteellisten tut-
kimusten tuloksista ja niiden
vaikutuksista eliikkeenhakij an
suorituskykyyn. On nimittein
muistettava, ettei lopullista
ratkaisua tehdii yksinomaan
liiiiketieteellisten seikkojen pe-
rusteella.
El[kkeenhakijan kannalta on
tietysti velttemetOntli, ettii htin
tietiiii yksiselitteisesti, milloin
hiin voi hakea ty<ikyvyttti-
myyseliikettii. Mielestiini oi-
kea menettely ei kuitenkaan
voi olla se, ettii hoitavan laaka-
rin lausunnossa otetaan selkeii
kanta tytikyvyttOmyyseliik-
keen puolesta. Tiimii johtuu
yksinkertaisesti siitii, ette rat-
kaisu tehdiiiin elzikelaitoksessaja toisaalta hoitavat lii?ikiirit
eivit ainakaan kaikissa ta-
pauksissa tiedii ty0kyvyttd-
myysmiiiiritelmien sis[lt<iii ja
vallitsevaa soveltamiskiiytiin-
t0e. Ei ole jiirkeviiii tavallaan
j ohdattaa eliikkeenhakij aa vir-
heellisiin, jopa vahinkoja
aiheuttaviin veerinkasityksiin.
Sen sijaan on varmasti tarpeel-
lista, ettii hoitavat laekerit lau-
suntoja kirjoittaessaan kerto-
vat ellikkeenhakijoille heidiin
mahdollisuuksistaan piiiistii
eliikkeelle. Liiiikirien tehtiivii-
nii on korostaa site, ettei lAA-
kiirinlausunnon kirj oittamisel-
la suinkaan ratkaista oikeutta
eliikkeeseen.

Eliikkeenhakija voi perustel-
lusti viitata siihen nliktikoh-
taan, etta l6iikiirinlausunnossa
oleva kannanotto tydkyvyttO-
myyseliikkeen puolesta luo
potilaalle perustan esimer-
kiksi valitustilanteissa. Tiimii
on luonnollisesti merkittave
oikeusturvantiktikohta.
Mikali nykyisestii kiiytiinncistii
siirryttaisiin toimintakykyar-
vioon, ei tiissd suhteessa mie-
lestiini kuitenkaan tapahtuisi
oleellista muutosta. Itse asias-
sa eliikkeenhakijan oikeustur-
vajopa parantuisi siini mieles-
sii, ettii liiiikiirinlausunnossa
hoitavan liiiikiirin tulisi ottaa
kantaa jaljelle olevaan suori-
tus- ja toimintakykyyn huo-
mattavasti nykyistii yksilOlli-
semmin ja perustellummin.

Uuden
liiiikiirinlausunnon
tarve
Edellii esitetysta on ilmennyt,
ettei nykyinen liiiikiirinlausun-
tolomake eldkeoikeutta koske-
vine kannanottoineen veltta-
m6ttii palvele eri osapuolten
tarpeita. Eliikelaitos ei siniinsii
tarvitse arviota tydkyvytt0-
myydestii, vaan sille on veltta-
mat0nta saada Iiiiikirinlau-
sunnon perusteella tieto eliik-
keenhakij an liiiiketieteellisestii
sairaudesta ja sen alentamasta,
jeljelle olevasta suoritus- ja
toimintakyvystii. Eliikkeen ha-
kij an tydkyvyttdmyytte koske-
va kannanotto niiyttiiii usein
johtavan aiheettomiin odotuk-
siin, joista saattaa aiheutua jo-
pa huomattavia taloudellisia
menetyksiii. Myoskiiin vakuu-
tetun oikeusturvan niikiikoh-
dat eivlt niiyttlisi edellyttiiviin
nykyisenlaista tydkyvytt6-
myyskannanottoa. Liiiikiirin-
lausuntoja kirjoittaville leeke-
reille sairauden alentaman, jiil-jellii olevan toimintakyvyn
miiiirittely ilmeisestikin olisi
mielekkiiiimpi tarkastelukul-
ma, jolloin ltiiikiiri ei suoranai-
sesti joutuisi erotuomarin
osaan. Lainsiiddiint<ikiiiin ei
tate leekeriltii edellytti.

ANTTI SUOMINEN,
VT, ekonomi

Eliiketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja



Edullisempi uaihtoehto
eldkkeiden maksamiseen ulkomaille

Ulkomailla asuvien eliikkeet
maksetaan suomalaisen raha-
laitoksen viilityksellii eliikkeen-
saajan valitsemaan ulkomai-
seen rahalaitokseen. Maksami-
sen edellytykseni on, ettii eliik-
keensaaja esitt6d vuosittain luo-
tettavan selvityksen asuinpai
kastaan. Jos eliikkeensaaja saa
eliikettii usealta eri maksajalta
Suomesta, jokainen eliike siirre-
tiiiin yleensd erikseen omana
maksupiiivtiniiiin ulkomaille j a
jokainen laitos pyyttit erikseen
omat selvityksensii.

Kustannukset eliikkeen viilitta-
misestii suomalaisesta rahalai-
toksesta ulkomaiseen perit[iin
viilitett6viistii eliikkeestii. Kun
jokaisen laitoksen maksama
eliike liihetettidn erikseen, pe-
riteen jokaisesta lahetyksesti
myds maksu erikseen. Eliikkei-
den viilityskustannukset saatta-
vat tiilldin muodostua verrat-
tain suuriksi valitettiiviiiin raha-
miiiirliin niihden. Samoin kiiy
silloin. kun eliikkeensaaja saa
vain yhtii eliikettii, mutta sen
miiird on viihiilnen.
Eliikkeitii voidaan siirtaa ulko-
maille useaa eri maksutapaa
kiiyttiien. Kefettevisse olevat
maksutavat ja toimitusmaksut
vaihtelevat rahalaitoksesta,
maksutavasta, viilitettaven
eldkkeen mii5riistt ja vastaan-
ottavasta maasta riippuen. Tar-
koituksenmukaisin ja edullisin
maksutapa on selvitettiivti jo-
kaisen eliikkeensaajan kohdalla
erikseen.

Uusi mahdollisuus:
keriiilytili
Jos eliikkeensaaja saa eliikette
useammalta maksajalta, hiinen
on mahdollista avata suomalai-
sessa rahalaitoksessa ns. keriii-
lytili tai ohjata kaikki eliikkeet
samalle, jo olemassa olevalle
tilille, jonne eliikkeet makse-

taan niiden maksupiiivinii. Tilil-
ta elekkeensaaj a voi esimerkiksi
kerran kuukaudessa tai kerran
vuodessa sovittuna piiiviinii siir-
tziii haluamansa raham66rdn ul-
komaille.
Eliikkeiden siirttminen ulko-
maille tulee niiin menetellen
halvemmaksi, koska varojen
siirtokerrat vdheneviit. Keriiily-
tilill[ 6lgyille varoille makse-
taan tilimuodosta riippuen kor-
koa ellkkeen maksupiiiviistA
ulkomaille siirtoon saakka.

Jotkut eliikkeensaajat ovat jo
aikaisemmin sopineet tilinpitii-
j iipankkinsa kanssa vastaavasta
jZirjestelystii, joten asia ei siinii
mielessii ole uusi. Uutta on oi-
keastaan vain se, ettii eliikelai-
tokset alkavat nyt entista aktii-
visemmin kertoa eliikkeensaa-
j illeen kyseistii mahdollisuudes-
ta. Kysymys on kuitenkin pe-
rimmiiltiiiin rahalaitoksen ja
eliikkeensaajan velilla sovitta-
vasta menettelyste. Eliikelai-
tokset ja muut vastaavia etuuk-
sia maksavat laitokset toimivat
yhteistydsse keskeniiiin, jotta
eliikkeensaajan, joka saatt&l
asua jopa toisella mantereella,
olisi mahdollisimman yksinker-
taista hoitaa eliikkeidensii siirto
asuinmaahansa edullisimmalla
tavalla.

Keriiilytilin
avaaminen
Eliikelaitokset oyat yhteistyds-
s6 laatineet lomakkeen, jonka
tayttem,ile eltkkeensaaja voi
pyyt?i5 eri eldkelaitoksia kiytt?i-
mitin hiinen valitsemaansa ra-
halaitosta eliikkeiden vtilittAmi-
sessii ulkomrille. Riittii5, ette
eliikkeensaaja palauttaa lomak-
keen vain yhteen eliikelaitok-
seen, joka toimittaa tarvittavat
tiedot muille ko. henkilOlle
el2ikett6 maksaville laitoksille.
Samalle tilille voidaan maksaa

kaikki samalle henkilOlle
mytinnetyt eliikkeet tai vain ne
eliikkeet, jotka hakija on toivo-
nut siirrettiiviin kyseistii menet-
telyii noudattaen. Elikkeensaa-
ja voi my6s itse miiiir6td varo-
jen siirtopiiiviin ja -tiheyden,
esimerkiksi kerran kuussa, nel-
jlnnesvuosittain jne. Eltikelai-
tos voi mytis eliikkeensaajan
puolesta avata keriiilytilin ha-
kijan haluamassa rahalaitok-
sessa.

Eltikkeet voidaan luonnollisesti
edelleen siirtii6 kukin omana
eriiniiin ulkomaille, mikeli
eliikkeensaaj a niin haluaa.

SIRPA
COLLIN, rruz

Ap ul ai s o s as t o p dd I li k k d,
Eliiketurvakeskuksen

vakuutustekninen osast o
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TUIEUA]{ AJAI{ PAtKAl{ JA TYOTUIO]{
MUUTOKSET UOIMAAI{

Joukko uusta TEL:a, TEL:n muuttamisen johdosta
tuleva aika liitetiien nyt pee-
sii2intdisesti tytintekijiin- viiinei-
seen viihintdiin kuat si kuukautta

LEL:iin tehdyn muutoksen mu-
LEL:a, TaEL:o, MYEL:a ja kaan LEL-keskipalkkaa lasket- Yrittaja-
YEL:a koskvia lairunuu- taessa otetaan vastaavil- tolmlnta jaksotetaan eliikkeen
toksia tuli votmaan I .t .1989 ta vakuutusvuosilta huomioon laskemista varten erillisiksi jak-
(Elfiketurvakeskuksen
kirje A 1/89).

yleis- kestiineeseen tyOsuhteeseen.
kaisemmin tiimii aikaraja

Ai- m'yds TEL:n p[nssa saadut soiksi silloin, kun yrittiijii ko-
viihintiiiinoli anslot. Niiin tehdiien kuitenkin rottaa ty6tuloaan

neljl kuukautta. Muutosta so-
velletaan myiis MYEL:iin ja
YEL:iin. Silloin kun tuleva aika

valn silloin, kun eldkkeeseen I 3 :lla tai alentaa viihintiiiin
Tulevan ajan saamisedellytyk-
si6 on muutettu siten, ette 360

mydnnetiiSn tuleva aika alnoas- 4:lla.
taan LEL:n perusteella.

Samassa yhteydessi muutettiinpiiivin (LEL:ssa 5ut0 piiiviin)
j iilkikarenssiaikaa jatkavat nyt
my6s sellaiset piiiviit, joilta
tytintekijii on tyOkyv)4t6myy-
tensii johdosta saanut sairaus-

liitetiiiin alle kuusi kuukautta my0s tydtttimyyslislin lasku-kestiineeseen TEL-tytisuhtee- MYEL:iin on lisiitty s[dnnds,
jonka mukaan tulevan ajan tyri-
tulo lasketaan erikseen p6ii-

sii.iintciii siten, ettii ty6ttdmlys-
piiiviit otetaan nyt huomioonseen, tulevan ajan palkkana

kaytetiien uutta ns. tasoitus-
palkkaa. Tasoituspalkka laske- siiintciisesti yrittiijiijakson nel-

jiin viimeisen vuoden tycitulojen
keskimiiiiriinii. Aikaisemmin

todellisen tydttOmyysajan pe-
vakuutuslain mukaista pzuvara- taan piiiisiiiintdisesti elziketa- rusteella.
haa tal vastaavaa korvausta pahtumaa edeltiiviin kahden Eliiketurvakeskus antaa lehi-
ionkin muun lain perusteella. woden aikana jatkuneiden ty<itulona kaytettiin my0s tule- aikoina yleiskirjeen lakien so-
Piiiviirahapiiivdt otetaan huo- TEl-tydsuhteiden elikepalk- van ajan osalta koko 

-yrittejii- 
veltamisdsta.

mioonelIketapahtumaaedelta- kojen painotettuna keskimaa- jaksolta laskettua ty6tulojen
viiltii kolmen vuoden ajalta. riinii. keskimii.iiriii. Hillevi Mannonen

MYEt.TYOTUtOJEl{
!a r!

MAARITYS UUSIUTUMASSA
Maatalousyrittiijien
ellkelain mukaisten
MYEL-tytitulojen
mlfiritystapaa pohti-
nut tytiryhmii jiitti mie-
tinttinsii sosiaali- ja ter-
veysministeritille viime
joulukuussa.

Tytiryhmlin esitysten
toteutuminen merkit-
sisi, ettii viljelijiit voisi-
vat entistii joustavam-
min vaikuttat tytitu-
loihinsa, saada tytitu-
lonsa vastaamaan tilo-
jensa olosuhteita ja
tytipanostaan ja nilin
korjata eliike- ja tapa-
turmaturvaansa lii-
hemmiis todellista an-
siotasoaan.
Esitykset ovat tammi-
kuun lausuntokierrok-
sella, jonka jllkeen nii-
tii ryhdytiiiin valmiste'
lemaan ministeritissfl
lakien muotoon.
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Maatalousyrittiijien eliiketyO-
tulot miiariiytyviit nykylainsiiii-
diinntin mukaan melko kaava-
maisesti pinta-alan perusteella.
Poikkeaminen hehtaariperus-
teisesta on mahdollista, mutta
sekin on normitettua.
Ongelmaksi onkin muodostu-
nut, etta tycitulot kaavamaisuu-
dessaan vastaavat hyvin huo-
nosti erilaisten tilojen vaatimia
ty0panoksia ja niiden antamaa
ansiotasoa. Viljefijan kaava-
maisiin ty6tuloihin perustuYa
ansioeldke ei siis tiiytii yhtii an-
sioeliikkeiden keskeist6 periaa-
tetta: ansiotason ja eliikkeen
vastaavuutta.
Toinen heikkous vanhassa
miiiiriytymistavassa on metsA-
tyritulo. Metsiin vaikutus tydtu-
loon on viihiiinen, ja hankinta-
ty<i ei niiy tycitulon m66riiss6.

Joustavuudella
yksiltillisempiin
tytituloihin
Ty6tulouudistuksen keskeinen
tavoite on, ettd tyOtulo saatai-
siin vastaamaan viljelijtin ty<i-
panostaja ansiotasoa.

Tytiryhmiin esityksen mukaan
maatalouden ja metsiitalouden
MYEL-ty6tulot miiiiriittiiisiin
erikseen: pellolle oma tydtulon-
sa, metsdlle omansa.

Peltotyotulon perustyritulo
mii[riittiilsiin edelleenkin pinta-
alan mukaan, mutta siitd voitai-
siin viljelijln esityksen mukaan
joustaa kahden yritt6jiin tiloilla
30 prosenttia yltis- ja 15 pro-
senttia alaspiiin. Yhden yrittii-
jiin tiloilla joustorajat olisivat
+15/-30 prosenttia. Jos viljeli
jiin esitys pysyy niilden jousto-
rajojen sisiillii, Mela voisi kiel-
6ytya sen vahvistamisesta ty6-
tuloksi vain, jos se olisi ilmei-
sessii ristiriidassa tosiasioiden
kanssa.

Tydtulo voitaisiin vahvistaa
joustorajojen ulkopuoleltakin,
jos se olisi perusteltua esimer-
kiksi tuotantotavan tai tuotta-
vuuden ruoksi. Viljelijii voisi
perustella poikkeavaa tydtulo-
aan esimerkiksi verotustiedoil-
la.

Metsiitytituloa varten toimi-
kunta ehdottaa omaa hehtaari-
kohtaista karttumisasteikkoa.
Hehtaarikohtaisesta perusta-
sosta voitaisiin poiketa tilakoh-
taisesti metsiitdiden mii[r6n
mukaan. Myds hankintahak-
kuut voisivat kartuttaa metsa-
tytituloa.

Parannusta
eliketasoonkin
Ty0ryhmiin selvitysten mukaan
varsinkin karjatilojen MYEL-
tytitulot ovat jeeneet jiilkeen
todellisesta ansiotasosta, joten
tycitulouudistuksen tavoitteena
on mycis tycitulojen tason nos-
to.
Uusi pinta-alan mukainen
perustydtuloasteikko antaisi
10-20 prosenttia korkeammat
tyritulot kuin nykyinen pinta-
alan mukainen. Esityksen muk-
ainen normaalitytitulon jous-
ton alaraja asettuisi suunnilleen
samalle tasolle nykyisen pinta-
alaperusteisen ty6tulon kanssa.

Mitii muutos vaikuttaa tytitulo-
jen ja eliikkeiden tasoon, riip-
puu siitii, miten tytitulot ru-
peavat keytennOssA jousta-
maan pinta-alaperusteisen pe-
rustytitulon ymptrillii ja miten
paljon kdytetiiiin ylimiiiiriiisiii
joustoja +30/-15 prosentin ul-
kopuolella.
Eltikkeisiin tydtulouudistus vai-
kuttaisi luonnollisesti vasta vii-
hitellen, koska MYElrliikkeet
lasketaan kaikista vakuutuksen
voimassaolon aikaisista ty0tu-
loista. Uudet tydtulot vaikuttai-
sivat sillii painollq minkii ne
ehtiviit olla voimassa tai vaikut-
taa tulevan ajan tydtuloon.
Tapaturmapiilviirahoihin ja
eliikkeisiin muutoksen vaikutus
tulisi nopeammin, koska ne
lasketaan yleensii tapaturmaa
edeltiineen vuoden tyiituloista.

Poronhoitajat ja
kalastajat
Poronhoitajien tyrituloperustei-
ta toimikunta esittiiii muutetta-
vaksi niin, ett6 tydtulon mtiiirit-

telyssii otettaisiin huomioon se-
kii porojen etti poronhoitotyii-
piiivien miiird.
Kalastajien tytituloista ei esitetii
muutoksia lain siiiinntiksiin.

Tytitulot jatkuvaan
seurantaan
MYEl+ytitulot tahtovat jaiida
jiilkeen viljelijiiin ansiotasosta
mycis sen vuoksi, ette ne seuraa-
vat TEl-indeksiii. Tyciryhmii
esittiiiikin, etta Maatalous-
yritttijien elikelaitos velvoitet-
taisiin seuraamaan tycitulojen
yleisen tason kehitysti ja teke-
m6iin tarvittaessa korjausesi-
tykset tyrituloasteikkoihin.
Melan aloitteellisuus myds yk-
sittiiisten viljelijtiin tytitulojen
hoidossa korostuisi. Viljelijtiite
esimerkiksi informoitaisiin aika
ajoin eliiketurvastaan ja tytitu-
lostaan ja kehotettaisiin tarkis-
tamaan tyOtulojensa oikeelli-
suus.

Uudistukset on suunniteltu tu-
levaksi voimaan aikaisintaan
vuoden 1990 alusta. Uusia
siiiinn0ksiii noudatettaisiin ta-
pauksiin, joissa tycitulo vahvis-
tetaan lain voimaantulon jiil-
keen, mutta myOs vanhat va-
kuutukset kaytiiisiin liivitse, ja
niihin tehtliisiin lain vaatimat
muutokset.

AULI SULIN, rrr
Toimistopiiiillikk6,
Maatalousyrittiijien

eliikelaitoksen
t iedo t us- j a tut kimus os as t o
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TytiEriixxrril KEHrrrriiiitr JATKUUASTT

Vuoden 1988 aikana
tytiskenteli kymmenen
tytiellkkeiden kehittii-
mistii julkisen toimek-
siannon perusteella
pohtinutta komiteaa,
toimikuntaa ja tytiryh-
miiii. Yaltaosa valmis-
teluelimistii oli asetettujo edellisenil vuonnq
ja niiden tyiitii leimasi
tiukka aikataulu. Vai-
keat ja moniulotteiset
asiat vaativat usein jat-
koaian pyytiimistii sel-
vittelytytille. Kuluvan
vuoden alkupuolella
odotetaan usean val-
misteluelimen stavan
tytinsii piifittikseen

Perhe-elilkeuudistus
etenee

Viime vuonna toimivien val-
misteluelinten lisiiksi myds
muutaman aikaisemmin tydnsA
piiiittdneen elimen esitys liikahti
Eteenpein. Vuonna 1987 mietin-
t0nse jattaneen perhe-eliikeko-
mitean tycin lausuntokierros
piiiittyi viime vuoden keviiillii.
Komitean esittiiman kokonais-
uudistuksen mukaan perhe-
eliikkeen painopiste siirtyisi las-
teneliikkeisiin. lrskeneliikkeen
voisi tulevaisuudessa saada
myris miesleski. Samalla komi-
tea esittaa poistettavaksi Yli-
eliikkeet nk. el[kesovituksen
avulla.

Uudistuksen valmisteluty<i onjatkunut lausuntokierroksen
j iilkeen sosiaali- ja terveysminis-

teri6ssii. Hallilul$sn tarkoituk-
sena on antaa eduskunnalle esi-
tys perhe+liikeuudistuksesta si-
ten, etta uudistus astuisi voi-
maan luoden 1990 alusta.

Joustavat elilkemuodot
julkiselle sektorille
Vuoden 1988 aikana valmiste-
lutytinsd piiiittiineistii valmiste-
luelimistii jiitti julkishallinnon
eliikeikiikomitea niikyvimmiit
jiiljet maamme elikekokonai-
suuteen. Sen valmistelutydn pe-
rusteella tehtiin eduskunnassa
tarvittavat lainmuutokset, ja
julkinen sektori saa omat jous-
tavat eliikemuotonsa 1.7.1989.
Eltikejiirjestelmiin liitetaan 55
vuotta taytteneille oikeus hakea
yksiltillistii varhaiseliikettii sekii
58 vuotta tiiyttiineille mahdolli-
suus siirtyi varhennetulle van-
huuseliikkeelle tai osa-aikaeliik-
keelle. Julkisen sektorin yleisek-
si vanhuuseliikeiiiksi tulee 63
wotta, samalla kun ammatti-
kohtaiset alemmat elakeiiit vii-
hitellen poistuvat.

Myds lapsenhoitoajan ty<ielii-
keturvan selvitystydryhmiin esi-
tys kiivi keviiiillii lausuntokier-
roksella. Tytiryhmiin muistios-
sa esitetaan tyoelakkeen yhden-
mukaista karttumista yksityi-
sen sektorin tyiieliikej'fiestel-
missii vanhemman jii?idessii
iitiys-, isyys- tai vanhempain-
Iomalle taikka hoitovapaalle
hoitamaan lasta kotona. Esi-
tyksen mukaan ty0elake kart-
tuisi lapsen yksivuotispiiiviiAn
asti vanhemmilla, jotka jiiiviit
ty<isuhteesta hoitamaan lasta.
Yriuajile my6nnettiiisiin vas-
taavasti samalta ajalta vakuu-
tusmaksuvapautus.
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Yksildllisen varhaiseliikkeen
toimeenpanoa ja ratkaisukiiy-
tanrda selvittiinyt tyoryhma jat-
ti muistionsa heiniikuussa 1988.
Muistiossa kiinnitetiien muun
muirsa huomiota havaittuihin
puutteisiin eliikehakemuslo-
makkeissa sekii liitikiirin ja
tydnantajan lausunnoissa. Ty6-
ryhmiin mukaan mytis eliikkei-
den hylkiiysprosentti on kor-
kea, mutta se ei tehnyt johto-
piiiitdksiii hakijoiden miiiirdn
tai hylkiiysprosentin suhteen.

Maatalousyrittiijien tydtulo-
ryhmii selvitti puolestaan maa-
talousyrittajien eHkelain mu-
kaisten tyotulojen miiiiriiyty-
missiitintdjen toimiwutta ja
oikeudenmukaisuutta siten, et-
tii ty6tulot vastaisivat nykyistii
paremmin todellista tydpanos-
ta. Tydryhmiin joulukuus-
sa 1988 jettamiisse muistiossa
esitetiiiin, ette ns. perustycitulo
miidrdttiiisiin edelleen tilan pin-
ta-alan perusteella, mutta lis[k-
si tyotulo karttuisi erikseen
metse- ja peltoaloilta. Pelto-
rydtuloille miiiiriiftiilsiin my6s
joustorajat, joiden puitteissa
viljetje voisi itse vaikuttaa
eliiketasoonsa.

Valtiovarainministerid asetti
elokuussa 1988 tytlryhmin sel-
vittamaan tyoelekkeiden takai-
sinlainausjiirjestelmiin nykyti-
laa. Tydryhmiin tammikuussa
1989 jettamiissii muistiossa esi-
tetAan automaattisen takaisin-
lainauksen poistamista ja va-
kuutusmaksujen perimistii
myds vakuutetuilta. Ty6ryh-
miiin ei kuulunut ty<ieliikejiir-
jestelmiin eikti tyOmarkkinaj iir-
jest<ijen edustajia.

Useita mietinttijii
tulossa
Kuluvan vuoden alkupuoliskol-
la odotetaan neljiin tiirkeiin val-
misteluelimen jattaven tydnst
tulokset asettajalleen. Ansioelii-
kejiirjestelmiin viimeisen laitok-
sen periaatetta tutkiva toimi-
kunta jatti mietintrinsd tammi-
kuun lopussa. Toimikunta on
toiminut yhteistycissii ellketur-
van muutoksenhakujiirjestel-
miiii kehittiviin komite-an-kans-
sa. Muutoksenhakukomitean
tehtevene on 31.3.1989 men-
nessii tehdii ehdotukset muun

muassa eliikeasioiden muutok- sisiiltyykd toimeentuloturyaan
senhakumenettelyn yksinker- sellaisia puutteitajaepiikohtr,a,
taistamisesta siteh, ette vakuu- jotka vaikeuttavat kuntoutuk-
tusoikeudesta muodostetaan sen oikea-aikaista ja varhaista
eliikej iirjestelmien yhteinen ylin toteuttamista. Toimikunnan on
muutokienhakuaste. Komitean laadittava selvitysten perusteel-
on mvcis selvitettavd ia teh- la vuoden 1989 loppuun men-
tiivii pirannusehdotuksia muis- nessd tarvittavat siiiidris- ja
ta muutoksenhakuprosessiinja muut ehdotukset kuntoutus-
-organisaatioon liitiyvistii telii- ajan toimeentuloturvan jiirjes-
j6ista. tiimiseksi'

Valtioneuvoston syksyllii 1987 Maatalousyrittiijien luopumis-
asettaman eliikekomitean jiirjestelmien eliiketoimikunta
1987:n tehtiiviinii on selvittea selvittiili puolestaan sukupol-
pienten tyoelekkeiden ja kan- venvaihdos- ja luopumiseliike-
saneliikkeiden yhteensovitus- jiirjestelmienjatkamistavuoden
seennOsten toimivuutta ja oi- 1990 jitlkeen ottaen huomioon
keudenmukaisuutta. Tiimiin li- jiirjestelmien sosiaali- ja maata-
siksi sen on selvitettiiv_ii eliik- louspoliittiset tavoitteet. Toimi-
keiden tarkistusmenettelyssa kunnan mdiiriiaika peattyy
olevat epiikohdat ottaen huo- 31.12.1989.
mioon eliikejiirjestelmien eri- Muu julkinen valmistelutycityispiirteetjatavoitteet' saattaajossaintupiutrirsat6r-
Komitean on myris pohdittava kettaa mycis tydelekesektorin
eliikkeensaajien asumistukijiir- asioita. Sosiaali- ja terveysmi-
jestelman kehittamiste siten, et- nisteriii asetti syksyllii 1988 toi-
tli tuki nykyistii paremmin toi- mikunnan selvittemiiiin tyiielA-
misi eliikkeensaajien asumisme- miiss?i tapahtunutta kehitystii ja
nojen tasaajana. Komitean toi- mahdollisia kehityssuuntia eri-
meksiantoa laajennettiin ke- tyisesti koti- ja etiilstytin kan-
viiiillii 1988 vielii siten, ette se nalta. Jos tulevaisuuden tydela-
selvittiiii kansaneliikkeiden kal- mlissii ja -lainsS2idinn6ssii ta-
leusluokittelun vaihtoehdot. pahtuu merkittaviii muutoksia,
Komitean miiiir6aika piiiittyy on asiaa tarkasteltava myds
maaliskuun1989lopussa. tydeldketurvankannalta.
Ennakkoilmoitus- ja neu- Erilaiset ty6ajan lyhenttimis- ja
vottelumenettelyii kehittiiviin joustamistavoitteet saattavat
tyoryhmen oli puolestaan nekin koskettaa tyoeliikkeite.
15.2.1989 mennessd tehtiivii Parhaillaan selvittiie sosiaali- ja
ty0kyvlttdmyyseliikkeen ja yk- terveysministeridn asettama sa-
siltlllisen varhaiselikkeen haki- pattivapaatoimikunta mahdol-
ian oikeusturvan parantami- lisen sapattivapaajiirjestelmiin
seksi ehdotus eliikelaitosten vii- yhteiskunnallisia ja yksil6talou-
lisen ennakkoilmoitus- ja neu- dellisia vaikutuksia. Onhan
vottelumenettelyn kehittiimi- joissakin puheenvuoroissajopa
sestii. Tavoitteena on piiiitdk- esitetty mahdollisen sapatin ra-
senteon nopeuttaminen ja se, hoittamista eriiiinlaisena en-
ettii mahdollisimman suuri osa nakkoeliikkeenii.
eliikelaitosten tekemistii ratkai-
suista olisi yhteniiisie.

Kuntoutusajan
toimeentuloturvaa
selvitet#in
Sosiaali- ja terveysministeriti
asetti lokakuussa 1988 toimi-
kunnan, jonka tehtiiviind on
selvittee muun muassa, miten
kuntoutuksen toimeentulotur-
va on nykyisin jtirjestetty eri
kuntoutusj trj estelmissii. Toimi-
kunnan on mycis selvitettiivii,

KIMMO NORRMEN, r,rr
Eltiketurvakeskuksen
suunnilteluosaslon
tiedottaja-tutkija

25



Tytieldkkeensaajien mfldrfl
kasuaa tasaisesti ioustauista huolimatta- aktiiuipiirissd tEt ia MYEI supistuneet,

YEt kasuussa
]ARI KANNISTO, fitastotutkija
MAUA HILTUNEN, ilastosuunnitrelija, Eliiketurvakeskuksen tilasto-osasro

Yksityisen sektorin tydelakela-
kien mukaisista el5kkeistii ja
niiden kehityksestii on kirjoitet-
tu paljon. Joustavan eltikeikii-
jiirjestelyn voimaantulon jiil-
keen on puhuttu mm. eliikkeelle
siirtyneiden suuresta kasvusta.

Aikasarjatarkastelu osoittaa, et-
tei eliikkeensaajien kokonais-
mii.iiriin kasvu ole viime vuosina
kuitenkaan ollut kovin runsas-
ta, vaikka eliikkeitii vuosina
1986 ja 1987 alkoirunsaasti.
Vastaavasti voidaan todeta, ette
niiiden lakien mukaisten tyti-
suhteiden tai niiden piirissii
tydskentelevien henkil<iiden ko-
konaismiiiiriin kehitys on ollut
koko l98Glulun tasaista.

Tiimii kiiy ilmi joulukuussa jul-
kaistusta Tytieliikejiirjestelmiin
tilastollisesta luosffiasta, sen
osasta II vuodelta 1987. Kirjassa
on tilastotietoja yksityisen sek-
torin tydsuhteessa olleista ja
sen lislksi tietoja tyoeliikkeelle
olleista ja kokonaiseliikkeistii
sekii ty<ieliikej iirjestelmiin rahoi-
tuksesta. Tilastokirja julkaistiin
nyt kuudennen kerran.

Tytisuhteiden kehityksissl
ei trendimuutoksia
Yksityisen sektorin tydelake-
lakien (TEL, LEL, TaEL, YEL
ja MYEL) mukaisessa ty6- tai
yrittiijiisuhteessa tyciskenteli
edellisten vuosien tapaan my0s
vuonna 1987 yli I 900000 hen-
keti, mikii on noin kolme neljiis-
osaa koko maan tycivoimasta.
Niiin on ollutjo useamman yuo-
den ajan ja tiillaiseksi tilanne
niiyttdii vakiintuvan. 1980-lu-
vun puolivfrliin saakka TEL:n
piiriin vuosittain kuuluvien
tyiintekij<iiden lukumdiird kas-
voi viihlin, mutta viime vuosina
se nayttiia asettuneen runsaan
I 400 000 tydntekijiin tasolle.
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Sitiivastoin LEL-tycisuhteessa
olleiden mdiirii on koko 1980-
luvun vlihentynyt, viime vuosi-
na jopa yli 10000 tyrintekijillii
vuosittain. Vuonna 1987 LEL-
tydsuhteessa oli alle 240000
henkeii. Sama suuntaus on ha-
vaittavissa myris MYEL:n koh-
dalla. MYEL:n piiriin kuulu-
vien mddri laskee jatkuvasti
liihes l0 000 maatalousyrittiijiil-
lii luodessa. Tilastointivuonna
MYEL;n piiriin kuului vielii re!
lut 200000 henketi. YEL:n pii-
riin kuuluvien yrittiijien mii.iirii
sitd vastoin kasvaa liihes samaa
vauhtia kuin maatalousyritta-jien miiiirii viihenee. Vuonna
1987 yrittiijien eliikelain piirissii
tyciskenteli 160000 yrittejiia.
Yksityisen sektorin tycivoimasta
viidesosa on siten ollut yritt?ijiti
koko lg8Gluwn ajan. ThEL:n
henkikipiiri on sen toisena voi-
massaolovuotena edelleen alle
l0 000. Aika niiyrtiii, millaiseksi
sen henkil<imiidrii muodostuu,
kunhan laki ehtii jonkun vuo-
den olla voimassa.

Tytieliikkeen saajienkin
vuosittainen kasvu
on tasaista
Tyrieliikkeen saajien miiiir[ on
koko l98Gluvun kasvanut noin
neljii prosenttia vuodessa. Pie-
nen poikkeuksen teki wosi
1986, jolloin ensimmiiiset jous-
tavan eliikeikiijiirjestelyn eliik-
keet, varhennettu vanhuuseliike
ja yksikillinen varhaiseliike tuli-
vat yksityisellii sektorilla voi-
maan. Tdlkiin eliikkeensaajien
miiiirii kasvoi liihes kuusi pro-
senttia. Vuonna 1987 vuosikas-
vu oli jiilleen neljii prosenttia.

Tyrieltikettii saavia oli vuoden
1987 lopussa kaikkiaan liihes
920 000. Omaan tyduraan
perustuvaa eliikettii eli van-
huus tycittomyys- tai tydky-

vyttrimyyseltikettii (mukaan lu-
kien varhennettu vanhuus- ja
yksilcillinen varhaisel2ike) sai
793 000 henkezi eli 86 prosenttia
kaikista tyoeliikkeen saajista.
Niiistii 72 prosenttia sai eliikettli
ainoastaan yksityiseltii sektoril-
ta, l5 prosenttia ainoastaan
julkiselta sektorilta ja 13 pro-
senttia sai omaan tyciuraan pe-
rustuvaa eliikettii molemmilta
sektoreilta. Perherliikkeen saa-
jia oli 198000 eli 2l prosenttia
kaikista tyoeliikkeen saajista.
Samanaikaisesti omaan tyd-
uraan perustuvaa elakettii ja
perhe-eliikettii saavia oli noin
93 000 eli l0 prosenttia kaikista
tyrieldkkeen saajista. Yksityisen
sektorin elaketta sai woden
1987 lopussa kaikkiaan 791 000
henkeli, mikii on noin 86 pro-
senttia koko tydeliikettii saavien
miiiiriistii.

Omaan tyduraan perustuvaa
eliikettii saavien keskimii[riii-
nen kokonaiseliike oli vuoden
1987 lopussa 3 416 markkaa
kuukaudessa, tlistii tydeliikkeen
osuus oli 2415 markkaaja kan-
saneliikkeen osuus I 001 mark-
kaa. Kaikista omaan tyduraan
perustuvaa elekettA saavista 94
prosenttia sai myOs kansaneld-
ketta. Miehillii keskimdiiriiinen
kokonaiseliike oli 3 908 mark-
kaa ja naisilla 2983 markkaa
kuukaudessa. Kolmannes mie-
histii ja liihes puolet naisista sai
el[kettii jonka suuruus oli 2000
- 3000 markkaa kuukaudessa.
Perhe<liikettii saavien keski-
mdiiriiinen kokonaiseliike oli
2862 markkaa kuukaudessa,
t,ista tydeliikkeen osuus oli
2047 markkaa ja kansaneldk-
keen osuus 815 markkaa.

OMAAN TYOURAAN PERUSTUVAA EI,AKETTA
SAAVIEN KOKONAISELAKEJA KAUMA 3I.12.1987
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YKSITYISET ELAKEUAKUUTUKSET
PoHJ0lsMAtssA 1 960-1 gg5

Yksityisten ellkejiirjes-
telyjen kasvu on heriit-
tiinyt vilkasta keskus-
telua mytis Suomessa.
Seuraava esitys, joka
pohjautuu laajempaan
tutkimukseen (Olli
Kangas & Joakim Pal-
me: Public Private
Mix in Pension Provi-
sions. Ilmestyy Jon E.
Kolbergin toimitta-
massa kirjassa Bet-
ween Work and Citi-
zenship) asettaa suo-
malaisen kehityksen
pohjoismaiseen pers-
pektiiviin ja valottaa,
missii miiiirin lakislii-
teisti elilketurvaa on
eri maissa tiiydennetty
kollektiivisin tai yksi-
Itillisin toimenpitein.t )

OLU KANGAS, rrz
tutkija

He lsingin Kaup pako rke akoulu

t) Kaik kia niit ri e liikej iirj e s t e lmiii,
j o t k a ov a t s ynt ynee t la kisiiii t eis t e n
systeemien ulkopuolelle, kutsu-
taan esityksessii yksityisiksi - kun-
tien ja valtion eliikkeet on rajattu
tarkas te lun ulkopuo le lle.

Kuviosta l. ilmenee, etta 1970-
luvun puoliviiliin saakka kol-
lektiivisten ja yksiltillisten elii-
kevakuutusten yhteenlaskettu
osuus eliikemenoista laski kai-
kissa Pohjoismaissa. Viimeksi
kuluneiden vuosien aikana nii-
md ei-lakisiiiiteiset eliikkeet
ovat Suomea lukuunottamatta
kiiiintyneet nousuun.

Erityisen voimakasta kasvu on
ollut Thnskassc. Vuonna 1975
tanskalaiset keyttivet yksityi-
siin eliikkeisiin noin 7 Tokaikis-
ta eliikemenoista. Kymmenen
wotta mycihemmin osuus oli
kivunnut jo l3 prosenttiin. On
ilmeistii, ettii yksityisen sektorin
merkitys tanskalaisten vanhuu-
denturvassa tulee edelleenkin li-
seiiintymiiiin sillii yksiltillisten
eliiketilien lukumiidrd on kas-
vanut noin miljoonalla viimek-
si kuluneen vuosikymmenen
aikana. Vaikka Tanskan koh-
dalla ei ole mahdollista erottaa
tarkasti ty0markkinapohjaisia
eliikkeitii yksil<illisestii ellikeva-
kuutuksesta, on ilmeistii, ettd
yksil6lliset vakuutukset ovat
Tanskassa tiirkeiimpiii kuin
muissa Pohjoismaissa. Eriiiden
arvioiden mukaan kaikista yk-
sityisista eliikemenoista 54 pro-
senttia kanavoitui juuri yksil6l-
listen vakuutusten kautta.
Todenniikciisesti mycis kollek-
tiivisten eliikkeiden osuus tulee
liihiwosina nousemaan, sillii
eliikekassojen jiisenmliiirii li-
siiiintyyjatkuvasti itse asiassa
Tanska on ainoa Pohjoismaa,
jossa eliikekassojen jiisenmiiiirii
on kasvanut. Kasvu ei tosin ole
ollut niin nopeaa kuin yksiltilli-
sissii eliikevakuutuksissa.
Suomessa eliikekassojen ja
-siiiititiiden maksamien eltikkei-
den merkitys kasvoi 1970-luvun
alkuun saakka. Tiimiin jiilkeen
niiden suhteellinen osuus on
laskenut selvlisti ja on nyt noin
nelji prosenttia kaikista eliike-
menoista (kuvio l). Kollektiivi-
set jerjestelyt tulevat menetta-
miilin asemiaan edelleenkin, sil-
Iii niiden piiriin kuuluvien luku-

miiiirii on kiiiintynyt laskuun.
Palkansaajiin suhteutettuna
lasku on ollut erittiiin selvti:
vuonna 1975 noin joka viides
palkansaaja oli kassojen tai sii[-
tiOiden jiisen, mutta kymmenen
wotta myrihemmin eniiii joka
kymmenes.

Yksi16lliset eliikevakuutukset
ovat sen sijaan lisiiintyneet vii-
me vuosina myris Suomessa.
Pohjoismaisittain tahti on kui-
tenkin ollut vaatimatonta (pari
tuhatta vakuutusta vuonna
1985, esimerkiksi Ruotsissa sol-
mittiin ko. vuonna 120 000 uut-
ta sopimusta).

Norj alaisia yksityisiii eliikkeitii
leimaa hajanaisuus. Osa eliik-
keistii on ndet hankittu vakuu-
tusyhtiOisti, osa maksetaan
suoraan yrityksen liikevaihdos-
ta ja osa kanavoituu eri eliike-
kassojen kautta. Viimeksi kulu-
neen vuosikymmenen aikana -jota koskevat tiedot ovat suh-
teellisen luotettavia - kollektii-
visen eldketurvan osuus niiyttiiii
olevan nousussa. Niin ikiiiin yk-
sil<illisten vakuutusten suosio
on lisiiiintynyt. Suuntaus ndkyy
niin menokehityksessi (kuvio
l) kuin vakuutusten lukumiiii-
riissiikin. Vuonna 1980 noin
120000 norjalaista oli hankki
nut yksil<illisen eliikevakuutuk-
sen. Vuoteen 1985 mennessli
luku oli kasvanut 170000:een.
Niiiden aktiivivakuutusten
ohella on suuri joukko ns. le-
pii2iviii vakuutuksia (250 000
Yuonna 1985), joiden perusteel-
la maksetaan eliike vakuutetun
taFettye 67 vuotta.
Kuvion l. mukaan yksityisten
eliikkeiden osuus kokonaiseld-
kemenoista on laskenut Ruor-
srssa l960luvun alusta liihtien.
Voimakkainta lasku on ollut
yksilcillisen eliiketurvan koh-
dalla. Viimeaikainen kehitys
kuitenkin osoittaa yksil<illisten
vakuutusten uutta renessanssia,
mikii niikyy lieviinii meno-
osuuden lisiiiintymisenii. Kas-
vusuuntaus on erittriin selvii,

jos menojen sijasta tarkastel-
laan lukumiiiiriillistii kehitystii:
vuonna 1980 solmittiin noin
40 000 uutta vakuutussopimus-
ta mutta viisi vuotta mydhem-
min jo 120000. Vastaavasti va-
kuutettujen lukumtiiird nousi
620 000:sta 820 000:een,

Lakisiiiiteisen ansioeliiketurvan
voimakkaasta kaslusta huoli-
matta mycis tydmarkkinapoh-
jaiset kollektiivieliikkeet laajen-
tuivat Ruotsissa merkittavdsti
1970-luvulla. Tiimii johtuu en-
nen muuta vuonna 1960 voi-
maan tulleesta toimihenkildi-
den ITP-jiirjestelmdstd (Indus-
triens tj enstepensionering) sekii
vuonna 1973 solmitusta LO-
palkansaajien STP:stii (siirskild
tilliiggspension). Kuluvalla vuo-
sikymmenelli kollektiivisten
eliikkeiden osuus kaikista elii-
kemenoista niiyttiiti vakiintu-
neen kuuden prosentin tienoil-
le, mutta osuus tullee kasva-
maan ITP:n ja STP:n kypsymi-
sen mydtil

Yksityisten ellkkeiden
rakenne ja kohtaanto
Eliikemenot eivlit siniinsii vielii
kerro yksityisen eliiketurvan ra-
kenteesta ja kohtaannosta. Asi-
aa on havainnollistettu kuvios-
sa 2. Kuvio kertoo, kuinka suuri
osuus kaikista ellikemenoista
kanavoituu yksityisten vakuu-
tusten kautta ja kuinka suuri
osuus palkansaajista kuuluu ei-
lakis66teisten jirjestelyjen pii-
riin. Numero I maan nimen
jeljessti merkitsee, ettii mukaan
on laskettu niin yksildlliset kuin
kollektiivisetkin lisiieliikkeet.
Kakkonen puolestaan kertoo,
ettii mukana ovat pelkiistean
kollektiiviset lisiieliikkeet.
Tanskosso (Tanska l) yksityi-
nen eliikesektori on selviisti suu-
rempi kuin muissa Pohjois-
maissa. I 980-luvun puoliviilissii
yksilcillisten ja kollektiivisten
vakuutusten peittiivyys ja me-
no-osuus oli huomattavan kor-
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TANSKA

NORJA

kea. Mutta jos tarkastellaan
pelkkiii kollektiivisia lisiieliik-
keitii, Tanska ei poikkea yhtti
selviisti muista Pohjoismaista -
itse asiassa Norja ja Tanska
ovat niin meno-osuuksiltaan
kuin peittevyysluvuiltaankin
varsin samankaltaisia. Tanskan
yksityisen eltketurvan erityis-
piirteenii muihin Pohjoismaihin
verrattuna niiyttiiisi siis olevan
yksiltillisten vakuutusten suuri
merkitys.
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oikeutettu kollektiivisiin ja
mahdollisesti my<is yksikillisiin
lisiieliikkeisiin, 16 prosenttia
vain yksil0lliseen eliikkeeseen j a
33 prosenttia jtU ilman ylimiiii-
riilstii eliiketurvaa.

Ero ammattitaidottomiin tycin-
tekijdihin on huomattava.
Heistii kuului nimittiiin vain I I
prosenttia kollektiivivakuutuk-
sen piiriin, 25 prosentilla oli
vain yksiltiftnen vakuutus ja 64

:
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Yksityisiii eliikevakuutuksia on
Tanskassa kuitenkin pidetty on-
gelmallisina. Vakuutusten peit-
tiiv!rys nimittiiin vaihtelee suu-
resti tyciskentelysektorin ja am-
mattiaseman mukaan. Julkisen
sektorin tytintekijtiistii yli puo-
let (51 prosenttia) kuuluu lisii-
eliikkeiden piiriin. Yksityisellii
sektorilla osuus jiiii 22 prosent-
tiin. Ammattiaseman mukaiset
erot ovat mytis huomattavia: 5l
prosenttia toimihenkiltiistii on
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KUYIO l. Kollektiivisten ja yksiltillisten eliikemenojen prosen-
tuaalinen osuus kaikista ellkemenoista Pohjoismaissa vuosina
1960-1985.



KUVIO 2. Kollektiivisten ja yksiliillisten eliikkeiden osuus
kaikista eliikemenoista seki vakuutettujen osuus palkansaajista
Yuonna 1985, prosenttia.

prosenttia oli ilman lisiieliikkei-
tii. Tanskalaisia yksityisi[ eliik-
keitA leimaa siis suuri variaatio
niin etujen tasossa kuin koh-
taannossakin.

Ruo t si taqo aa vastakkaisen esi
merkin: lisiieliikkeiden peittii-
vyys on korkeaja ne perustuvat
tyrimarkkinajiirjest0jen viilisiin
sopimuksiin. T:iste johtuen
kaikki palkansaajaryhmiit kuu-
luvat suhteellisen yhteniiisen li-
siielEketurvan piiriin.

Kuvion 2 mukaan Norja si-
joittuu naapurimaidensa viili-
maastoon. Kollektiivieldkkei-
den puolesta Norja muistuttaa
Tanskaa, mutta yksityisten
eliikkeiden meno-osuus (Norja
l) on taas Ruotsin tasoa. My<is
eliike-etujen variaation suhteen
Norja asettuu ko. maiden vii-
liin. Vuonna 1987 joka toinen
yksityisen sektorin toimihenki-
ltiistii kuului lisiieliiketurvan
piiriin, ammattitaidottomista
joka neljiis. Ruotsiin verrattuna
t[mii peittiivyysvaihtelu on
huomattava, mutta ei kuiten-
kaan niin voimakasta kuin
Tanskassa. Erot Norjan ja
Ruotsin vtilillii selittyvtit sillii,
ettd suurin osa norjalaisista lisii-
eliikkeistii on yrityskohtaisia, ei
keskusjiirjestdkohtaisia, kuten
Ruotsissa.

Muihin Pohjoismaihin verrat-
tuna yksityisten eliikkeiden
merkitys on Suomessa vahai-
nen niin meno-osuudella, peit-
tiivyydellii kuin eltikkeiden saa-
jien lukumiiiriilltkin mitattu-
na. On lisiiksi syytti huomata,
ettli suomalaisilla lisiieliikkeillii
on eri funktio kuin esimerkiksi
ruotsalaisella STP:llii ja
ITP:llti, joissa lisiieliike makse-
taan lakisiititeisten ellikkeiden
piiiille (ns. kelluntaperiaatteen
mukaisesti) niiiden suuruudesta
riippumatta. Suomessa taas eri
eliikemuotojen yhteensovitus
tapahtuu ns. differenssiperiaat-
teella: lisiieliikkeen suuruus las-
ketaan lakisiiiiteisen eldkkeen
tavoitetason (60 prosenttia
palkasta) ja todellisen eliik-
keen korvaavuustason viilisenii
erotuksena. Mitii liihemmiiksi
tavoitetasoa todellinen korvaa-
vuustaso tytielekejarjestelmiin
kypsymisen my6tii tulee, sitii
viihemmtn jiiii tilaa yksityisille
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kollektiivieliikkeille. Muissa sityiset eliikevakuutukset ovat
Pohjoismaissa lisiieliikkeet toi- yleisempiii.
mivat itseniiisemmin, eiviitkii *.---. . ,
muutokset lakisiiiiteisissl Jaf.l tama sosiaaliturvan.torpeeseen
keissa niilrin j il.i6;;;ii;; ffiHiH,l?" *i #rfii:,#frtr
On kuitenkin syytli muistaa, et- Vai; Tanska neyttiisi selv6s-tii mytis ruotsalainen ITP on ti tukevan hypoleesia (ansio-
jossain miiSrin sovitettu yhteen sidonnaisten eiakkeiden' puur
ATP:n kanssa. ITP nimittain tuminen korvataan yksiiyisin
kompensoi eliikekatosta johtu- toimenpitein), muut maat riruo-
van suhteellisen korvaavuusta- dostuvat ongelmallisemmiksi.
son laskun ylemmissl tuloryh- Yksityisten eliikkeiden kan-
missii (kuvio 3). J9s ATP:n nalta eiis keskeinen kysymys
eliikekatto ei pysy yleisen talou- on, millaisen korvaavuusias6n
dellisen kasvun vauhdiss.a, yhti julkinen eliikejiirjestelmii takaa
useampi toimihenkilti joutuu hwiipalkkaisiileioimihenkildil-
leikkurin uhriksi, ja vastaavasti le, joika perinteisesti ovat olleet
ITP:n osuus niilden henkilOi- kollektiivisten ja yksildllisten
den eliikepaketissa suurenee. vakuutusten merkittiivin koh-
On laskettu, ettii mikiili ATP- deryhmii. Asiaa on tarkasteltu
maksimieliikkeita ei nosteta, kuviossa 3, jossa kullekin Poh-
ensi vuosikymmenen alussa joismaalle on piirretty lakisiiii-
noin puolet ruotsalaisista mies- teisen eliikkeen (kansaneliike +
puolisista palkansaajistajoutuu tyoeliike) kompensaatioprofiili
tyytymiiiin leikattuun eliikkee- aktiiviaikaisten tulojen funk-
seen, mikii automaattisesti joh- tiona. Esitetty eliike on brutto-
taa yksityisten vakuutusten Ii- eliike, joka on laskettu eri tulo-siiEntymiseen. ryhmille olettaen, ettii tycinteki-

je jee elakkeelle vuonna 1985

Erojen syyt tyciskenneltytiiin 35 wotta'

Lakisriiiteisten e riik keiden,*, Hif lii"'*" j,??:?l*xi;r j3
tarjoaa ertZin tavan selittaa keskivertopalkansaajan koh-
maiden viilisiii eroja. On nimit- dalla selviisti muiden maiden
ttiin todettu, ettd maissa, joissa alapuolelle. Ruotsalainen ATP
julkisen eliiketurvan taso on takaa Pohjoismaiden parhaim-
keskivertopalkansaajan koh- mat eliikkeet keskituloisille,
dalla korkea, yksityiset vakuu- mutta ylemmissd tuloryhmissii
tukset ovat merkityksettdmiii. eltikkeenkorvaavuustaso alkaa
Vastaavasti maissa, joissa julki- laskea. Korvaayuustason heik-
nen eliiketurva on alhainen, yk- keneminen puolestaan kom-
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pensoidaan yksityisillii eliikkeil-le. Norjalaisen folketrygdin
profiili muistuttaa ruotsalaista
ATP:ti - eliikkeiden tasossa on
kuitenkin huomattava ero
ATP:n hyveksi. Suomessa ak-
tiiviaikaisten tulojen suuruus ei
sen sijaan vaikuta korvaavuus-
tasoon, eikti milliiiin palkansaa-
jaryhmiillii ole ollut eliikej tirj e r
lelmiin rqkenteestq johtuvaa
tarvetta yksityisiin vakuutuk-
sun.

Vaikutussuhde yksityisten ja
julkisten eliikkeiden viilillE ei
ole kuitenkaan yksisuuntainen:
myds yksityinen vaikuttaa jul-
kiseen. Erityisen tiirketS tiissd
yhteydessii on, miten aiemmat
yksityiset vakuutukset nivellet-
tiin lakisiiiiteiseen eliiketurvaan.
Kysymys on yhtiiiiltii siita, mi-
ten aiempaa eliiketurvaa hoita-
neitten organisaatioiden "sys-
teemi-intressit" tulivat tyydyte-
tyiksi ja toisaalta siita, miten
eliikejiirjestelmien piiriin kuulu-
neid.en palkansaajien edut tur-
vattln.
Tanskassa vuoden 1956 kan-
saneliikereformin yhteydessii
yksityisille vakuutuksille taat-
tiin huomattavat verohelpotuk-
set, minkii seurauksena vakuu-
tusten lukumiitirii kasvoi riijiih-
dysmiiisesti. Yksityiset jiirjeste-
lyt nakersivat kannatuspohjaa
lakisiiiiteiseltii ansioeliikej iirjes-
telmiiltii, jota ei koskaan toteu-
tettu mikii puolestaan on my6-
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KUVIO 3. Lakisilteisten eliikkeiden korvaavuustaso (brutto-
elike/bruttopalkka, %) Pohjoismaissa vuonna 1985.
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loisilla ole ollut tarvetta kohen-
taa suhteellista vanhuudentur-
vaansa. Lisiksi lakisdiiteisen
jiirjestelmtin puitteissa on mah-
dollista vapaaehtoisin lisiiva-
kuutuksin parantaa eliiketasoa.

Vapaaehtoisten lisiieliikkeiden
ja lakisiiiiteisen eliiketurvan yh-
teensovitus toteutettiin niin, et-
tii lakisiiiiteinen el6ke karttues-
saan automaattisesti leikkaa li-
siieliikkeitii. Siksi kollektii-
visten eliikkeiden osuus koko-
naiseliikemenoista, toisin kuin
muissa Pohjoismaissa, on Suo-
messa laskenut my6s viimek-
si kuluneen vuosikymmenen
aikana, ja mitii ilmeisimmin
suuntaus tulee mytis jatku-
maan.

Yksiltillisten vakuutusten yleis-
tymisen syyt ovat osittain erilai-
set kuin kollektiivisten eliikkei-
den. Jiilkimmiiisillii on selvem-
min eliiketurvaan liittyvii funk-
tio. Yksildlliset eldkevakuutuk-
set puolestaan liittyvat suorem-
min veropolitiikkaan ja siiiistli-
miskiiyttdytymiseen. Neilla
kahdella seikalla on pitkiille
mahdollista selittiie esim. Suo-
men ja Ruotsin viilinen ero yk-
silOllisten eliikevakuutusten lu-
kumiiiiriissd. Ruotsissa pankki-
talletusten korot ovat kokonai-
suudessaan veronalaista tuloaja eliikevakuutukset verosub-
ventioineen tarjoavat selviisti
edullisemman sliAsttmistavan.
Suomessa tavalliset pankkital-
letukset ovat taas olleet vero-
vapaita, ja nliin ero eliikevakuu-
tusten hyviiksi ei ole ollut niin
merkittiivii. Osaltaan yksityis-
ten eliikkeiden vdhiiisyyteen on
Suomessa vaikuttanut myds se,
ettii ty<ieliikevarat kanavoitiin
yksityisten vakuutusyhtididen
kautta. Vakuutusyhtidille olikin
tiirkeiimptiii varmistaa aseman-
sa kilpailussa tyOeliikerahoista
kuin markkinoida yksilOllisiii
vakuutuksia. Vasta kun asemat
tytieliikemarkkinoilla ovat va-
kiintuneet, vakuutusyhtitiiden
intressi on selvemmin suuntau-
tunut mytis yksilOllisiin vakuu-
tuksiin. Ttimii ntikyy mm. te-
hostuneena mainontana ja
myyntikampanjoina, jotka il-
meisesti nostavat yksiliillisten
vakuutusten suosiota Suomes-
sakin lf,hemmiis pohjoismaista
tasoa.

hemmin lisiinnyt yksityisten
eldkkeiden tarvetta. Tiimii tar-
ve, toisin kuin muissa Pohjois-
maissa, ei kuitenkaan kanavoi-
tunut tydmarkkinasopimusten
kautta, vaan ohjautui paljolti
yksil6llisiin vakuutuksiin. Il-
mititii voidaan selittiia Tanskan
hajanaisilla tydmarkkinoiden
neuv o t t e luj iirj e s t elmillii. Maas-
ta puuttuvat sellaiset voimak-
kaat keskusjiirjestOt, j otka olisi-
vat voineet sopia kattavista lisii-
ellikkeistii.

Myds Ruotsissa aiempien (vir-
kamies)eliikkeiden yhteensovit-
taminen ATP:n kanssa seke
tyrimarkkinasuhteet ovat kes-
keisiii tarkasteltaessa lisiieliike-
jiirjestelmien kehittymistii. Vir-
kamiehille, joilla useilla oli jo
kollektiivinen eldketurva, olen-
nainen kysymys ATP:n siiiitii-
misen yhteydessii oli se, miten
aiemmin hankitut eldkeoikeu-
det turvataan. Yhteensovitus-
neuvottelujen seurauksena syn-
tyi ITP. Taatakseen omalle jii-
senkunnalleen virkamieseliik-
keitii vastaavat edut my<is LO
liimpeni tytimarkkinapohj aisil-
le eliikkeille ja tuloksena oli
STP, joka tuli kattamaan koko
sopimusalueen, ts. kaikki yksi-
tyisen sektorin tydntekijiit.
STP:n syntyyn lienee vaikutta-
nut myds Ruotsissa harjoitettu
talouspolitiikJ<a, joka esti vaa-
teet tuntuvista nimellispalkko-
jen korotuksista. Sopimuksia
eliikepiiiviin siirretyisti "pal-

kankorotuksista" (otka ovat
verotuksellisesti tytintekijtiille
edullisempia) se ei sen sijaan
estAnyt.

Mytis tydnantajien intessit
edesauttoivat kollektiivielek-
keiden laajentumista Ruotsissa.
Jo toisen maailmansodan jiil-
keen SAF oli tehnyt LO:lle eh-
dotuksia ansioelikkeistii, jotka
perustuisivat kollektiivisopi-
muksiin ja rahoitettaisiin tyiin-
antajamaksuin. Lisiiksi tydnan-
tajalle varattaisiin mahdollisuus
keyttee rahastoituja eldkevaro-
ja. Tytinantajien mydtiimieli-
syys kollektiiviratkaisuihin on
ymmiirrettlviiA, jos tytih<in si-
dotut sosiaaliedut niihdiiiin pal-
kan jatkeeksi. T?illtiin tytinanta-
jan kannalta on edullisempaa
maksaa tietty summa eliikera-
hastoon kuin vastaava summa
palkankorotuksiin, edellyttiien
ettii hlinelle jatetaan mahdolli-
suus edullisilla ehdoilla lainata
vakuutusrahastosta. Ruotsalai-
sissa tyrimarkkinaeltkkeissii
ty<intekij tiiden intressit parem-
mista eliikkeisti ja tyrinantajien
intressit sijoituspiiiiomista yh-
distyiviit. TyOmarkkinoiden
keskitetty sopimuskiiytiintci
puolestaan laajensi lisiieliikkeet
universaaleiksi, paljon laajem-
malle, kuin sosiaalipoliittiseen
tarpeeseen perustuva selitys-
malli antaisi aihetta olettaa.

Norjassa LO ja NAF sopivat
tydel?ikkeistii I 960-luvun alussa
ja norjalainen ansioeliikekysy-

mys niiytti saaneen tyiimarkki-
naratkaisun. 1960-luvun puoli-
viilissii puolueet pitkiillisten po-
liittisten intrigien ja taktikoin-
nin tuloksena ptiiityiviit kuiten-
kin lakisiiiiteiseen ja keskitet-
tyyn eliikejtirjestelmiiiin. Aiem-
pi, tytimarkkinasopimukseen
perustunut, eliikesysteemi lope-
tettiin ja sen tehtavet siirrettiin
folketrygdiin. Vastaavanlaaj uis-
ta kollektiivijiirjestelmiiii ei ole
my<ihemminkiiiin endii luotu,
vaan lisdeliikkeet on yleensii j iir-
jestetty yrityskohtaisesti. Yri-
tyskeskeisyys saa selityksensii
siita, etta niin toimihenkild-
kuin tydntekijIpuolellakaan ei
Norjassa ole Ruotsin tapaista
keskitettyd neuvottelujfi estel-
miiii, joka laajentaisi yhdelle
rvhmdlle neuvotellut edut viihi-
t6llen koko palkansaajakuntaa
koskeviksi. Lisiiksi LO:n asen-
ne kollektiivieliikkeisiin on ollut
epdilevii, eikii se ole esitttnyt
ponnekkaita vaatimuksia ruot-
salaistyyppisten vakuutusten
aikaansaamiseksi. Mycis ty0n-
antajien kiinnostus eliikerahas-
toja kohtaan on ollut niukkaa.
Norjassa valtion harjoittama
ekspansiivinen luottopolitiikka
on ndet taannut yrityksille riit-
tiiviit rahoitusmahdollisuudet.
Suomen ratkaisut poikkeavat
eriiiltii olennaisilta osiltaan
muista pohj oismaista. Ensinnii-
kin nopeasti kehittymiissii olleet
eliikekassat ja -seatidt valjastet-
tiin takaamaan lakisiiiiteisiti
eliikkeitii. Niiin minimoitiin
olemassaolevien organisaatioi-
den "systeemi-intressi" lisiieltik-
keiden laajentamiseen. Toisek-
si, suomalainen tydelikeratkai-
su, joka muistuttaa ylltittiiviin
paljon SAF:n Ruotsiin propa-
goimaa systeemiii, huomioi
myds tydnantajien vaateet ha-
jautetusta hallintomallista ja
eliikemaksujen takaisinlainauk-
sesta. Suhteessa kollektiivisiin
lisiieliikerahastoihin suomalais-
ten ja no{alaisten ty6nantajien
asema on ollut osin samankal-
tainen ja Ruotsin tilanteesta
poikkeava: kollektiivisopimuk-
siin pohjautuvat eliikerahastot
eiviit olisi oleellisesti paranta-
neet rahoitusmahdollisuuksia.
Kolmanneksi, eliikekattojen
puuttuminen suomalaisista pa-
kollisista eliikkeisti on puoles-
taan taannut sen, ettei suuritu-
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TEKIJAT TYOTERUEYSTAITOKSEI{
TUTKIMUKSET UATOSSA

Tytiterveyslaitoksessa on valmistunut laaja tutki-
mus, jossa on selvitetty niit[ tekijtiitii, jotka
aiheuttavat tytikyvyn heikkenemistfl ja tytikyvyt-
ttimyyttii yli 4$vuotiailla henkiltiillil. Tutkimusta
ovat taloudellisesti tukeneet Eliiketurvakeskus,
Kunnallinen eliikelaitos ja Tytiterveyslaitos.
Tutkimuksen taustalla ovat vaikuttaneet monet
yhteiskunnalliset tekijflt, jotka tarvitsevat kehit-
tylkseen lisii[ uutta, luotettavaa tietoa. Tdllaisia
tarpeita esiintyy mm. tytisuojelussa, tytiterveys-
huollossa, varhaiskuntoutuksessa ja eliike-
politiikassa.
Varhaiseliikkeiden suosio ja Suomen tytiikiiisen
vlesttin muita OECD-maita nopeampi ikIflnty-
minen v. 2000 mennessii ovat syystii asettaneet
uusia haasteita sekil elikejfiestelmien kehittiimi-
selle ettil tytivoimasta huolehtimiselle. Mikiili
pako tytistii ellkkeelle jatkuu edelleen vilkkaana,
seuraa monilla aloilla tytivoimapula. Suomella ei
ole kuitenkaan varaa menettil[ kovin suurta osaa
tytikykyisistii yli 4S-vuotiaista eliikkeelle. Tietoa
toimenpiteiden pohjaksi tarvitaan siitii, miten
ikiilntyvien selviytymisti tytissl voidaan
parantaa.

Tydkyvyn j a tyOkyvytttimyyden arviointi tarvitsee
mytis tietoa, jonka perusteella tycikyvyttcimyysharkin-
taa voidaan selkiytteA, ja niiin helpottaa kiiytiinndn
ratkaisutoimintaa. Voimavaransa kuluttaneet on
pyritttivii entistii osuvammin tunnistamaan ja helpof
tamaan heidiin olosuhteitaan eldkeratkaisuin. My<is
tiihtin pyrittiin tutkimuksen avulla ldytiimiiiin uusia,
luotettavia osoittimia. Tydkyvyttdmyyden syntyyn
vaikuttavien tekijdiden lukuisuus ja keskiniiiset sidok-
set asettivat tutkimukselle mittavan haasteen:
voidaanko tydkyvltt6 myyteen j ohtavissa syyteki-
j<iiden ketjuissa osoittaa siiiinn0nmukaisuutta tai
lainalaisuutta j a mitkii tekij et niiite tapahtumaketj uj a
siiiiteleviit tai sekoittavat?

Jos tytikyvyttcimyyden tyriperiiiset ja ihmiseen liittyvat
syytekijiit saadaan tunnistettua, luo se mycis mahdolli-
suuksia ldytee keinoja, joilla tydkyvyttdmyyteen joh-
tamassa oleva tapahtumasarja voidaan vielii mahdolli-
sesti keskeyttiiii. Em. tavoitteita tutkittiin runsaan
6 000 henkil<jn aineistolla, joka edusti mm. aputciitd,
asennustciitii, kuljetustriitii, sairaanhoitotyotii, toimis-
totycitii, hallintotytitii ja opetustydtii. Tutkittaville
liihetettiin kyselylomake vuonna l98l ja 1985. Noin
200 heistii osallistui toimintakyvyn laboratoriotutki-
muksiin kumpanakin yuonna. Iiiltii[n tutkittavat
vuonna l98l olivat 44 58 vuotiaita.

r.-|{
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Tuloksia
Tydkykyii heikensivdt eniten tycihdn liittyvat tekijiit
(ns. tycin kuormitustekij a0 j a tytintekij iillii esiintyneet
oireet (ns. kuormittumisen osoittimet). Eniten tytiky-
kyii heikensiviit psyykkisen kuormittumisen sekii tuki-
ia liikuntaelinten oireet. Tydhrin liittyviste tekij<iistii
iydkykye heikensiviit eniten fyysiset vaatimukset,- fysi-
liaalis-liemiallinen tyirymparistO, tydn organisaatio ja
sosiaalinen tyctymperistd. Tydkyky heikkeni eniten
ttiissii, joissaesiintyi yhtl aikaa puutteita fyysisessii ja
sosiaalisessa tydympiiristtissii ja tycin organisaatiossa.
Taulukossa I on esiletty ne tekijdt, jotka eniten alen-
tavat ikiiAntyneiden tycikykyii. Mitd useampi tgkija
esiintyy samanaikaisesti, sitA suurempi on riski tyOky-
vyn ennenaikaiselle ehtymiselle.

Taulukko l. Tytikyvyn riskitekijtiitii

I. TYON FYYSISET VAATIMUKSET
- lihasty<i ja voimankiiyttri
- kantaminen ja nostaminen
- iikkiponnistukset
- toistuvat ty<iliikkeet
- kumarat ja kiertyneet tydasennot

2. TYOYMPARISTO
- likaisuus ja tapaturmavaara
- kuumuus ja kylmyys
- liimpdtilojen vaihtelu

3. TYON JARJESTELY

- rooliepiiselvyydet
- valvonta ja ty0h6n puuttuminen
- epdonnistuminen ja virhesuoritusten pelko
- tyOn sidonnaisuus
- kiire
- vaikutusmahdollisuuksien puute
- ammattitaidon kehittymisen puute
- tunnustuksenja arvonannon puute

Ty6kyvyn riskitekijoiden lista taulukossa l. ktuitteli
tydh6n liittyvia osoittimia. My6s yksilrilliset tekijiit
vaikuttavat ty6kyvyn heikkenemiseen. Tiilltiin erottu-
vat seuraavat tekijet, jotka on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Tytikyky[ eniten alentavat yksiliilliset
tekijiit

- tuki- ja liikuntaelinsairaudet
- verenkiertoelinsairaudet
- ike
- ylipaino
- savukkeiden poltto
- mielenterveyden hiilriOt

Ty0kykya puolestaan paransivat:

- kehittymismahdollisuudet tydssii
- tyotyytyviilsyys
Edell6 olevat tulokset perustuvat koko aineiston kor-
relaatio- ja regressioanalyyseihin. Yli 5O-wotiaiden
joukossa on kuitenkin noin kaksi kolmannesta sellai-
iia,.loila on yksi tai useampi laiikiirin toteama sai-

raus. Sairastamattomien ja sairaiden osalta myiis tyOn
riskitekijiiiden haitallisuusjiirjestys on erilainen.

krveilki ruumiillista tydkykyii heikentdviit eniten:
- huonot ty6asennot
- kiire
- voimankiiytt<i
- tyOympirist6n haitat
ja henkistii tytikykyii puolestaan:
- epiiselvyydet tydtehtAvissii ja vastuussa
- pelko epiionnistumisista ja virheistii
Sairailla puolestaan tyciperiiisten tekijtiiden haitalli-
suusjirjestys on erilainen:
Verenkier toelinsair ailla tytikyky6 heikentlviit eniten:
- ruumiillisen ponnistelun ja levon epdsuhta
- tytitilojen puutteet
- tydviilineiden puutteet
- sosiaalitilojen puutteet

Tuki- ja liikuntaelinsairailla haitalllsuusjiirjestys on
puolestaan seuraava:
- ty{iaikajfiestelyn puutteet
- tytin sidonnaisuus
- kiire ja pakkotahtisuus
- tyriymptiristtin kuumuus ja kylmyys
Mielenterveyden htiiridilti potevien tydkykyii huonon-
si eniten tyOn sidonnaisuus.

Tirtkimus antoi edellii mainittujen riskitekijtiiden li-
siiksi uutta tietoa mytis siite, miten voimakkaasti eri-
laisten tekij <iiden samanaikainen esiintyminen alentaa
tydkykyii. Taulukossa 3. on kuvattu haitallisimpien
yhdistelmien vaikutusta ty<ikykyyn.

Taulukko 3. Esimerkkej[ alentuneen tytikyvyn osuuk-
sista ruumiillisen ja henkisen tytin tekijtiilH. Tuloksia
sairauden, kuormittumisen oireiden ja tytin kuormi-
tustekijtiiden haitallisimman yhdistelmln mukaan

1. Ruumiillinen tyii/naiset (n : 578)

Yhdistelmi: Verenkiertoelinten sairaus + psyykkisen
kuormittumisen oire + puute tydn orga-
nisaatiossa
- alentunutta tycikykyii rr. 40 /o:lla

tydntekijOista
Yhdistelmii: Tuki- ja fiikuntaelinten sairaus + hengr-

tys- ja verenkiertoelimistOn eils + puute
tyrin organisaatiossa
- alentunutta tydkykyii t. 30%o:lla

Yhdistelmii: Mielenterveyden hiiiri<i + psyykkisen
kuormittumisen oire + haitallinen ty6ym-
piirist<i
- alentunutta tydkykyii n. 30 /o:lla

Henkinen tyti/miehet (n : 488)

Yhdistelm6:

Yhdistelmii:

Yhdistelmii:

Verenkiertoelinten sairaus + psyykkisen
kuormittumisen oire + puute tycin orga-
nisaatiossa
alentunutta tycikykyii n. 25 fio:lla

Tuki- ja liikuntaelinten sairaus + hengl-
tys- ja verenkiertoelimist6n oire + puute
ty6n orgarusaatrossa
- alentunutta ty6kykyii n. 20 Vo:lla
Mielenterveyden hiiiriO + psyykkisen
kuormittumisen oire + haitallinen fys.-
kem. tyriympfist<)
- alentunutta ty6kykyti n.4A Vo:lla
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Edellii olevat esimerkit osoittavat, miten suurella osal-
la ty6ssii olevista tyOkyky alkaa heikentyii noin neljiis-
sI vuodessa, kun sairaus, tyd ja oire samanaikaisesti
vaikuttavat.
Tulokset antavat uusia perusteita siitA, miten ty<iky-
vyttcimyysharkintaa voidaan parantaa. Ne voidaan tii-
vistlii seuraavasti:
l. Ty<in kuormitustekijiit ovat yhtii merkityksellisiii

kuin yksiliilliset tekijlit (mm. ikii, eliimdntilanne,
elintavat)

2. Tytin vaatimukset, tydymperistd ja ty<in organisaa-
tio ovat voimakkaimmat altistuspuolen osoittimet.

3. Osoittimien samanaikainen esiintyminen on vaiku-
tukseltaan liihes lineaarisesti kasautuva ja

4. Osoittimien kasautumisvaikutus on varsin saman-
lainen naisilla ja miehila sairaudesta ja tytiste riip-
pumatta.

Kiiytlinn0ssii tulokset tarkoittavat sitii, ettii jeljellii
olevan ty<ikyvyn arviointiin tai tycikyvytdmyyshar-
kintaan tarvitaan seikkaperiiisie tietoja seka tyosta
ette tydntekijiin oireista. Thrkoitukseen soveltuvia
mittareita kehitettiin osana tutkimusta.
Tydn riskitekijiit, jotka on esitetty taulukossa l. tulisi
sislillyttaa tycin arviointeihin. Ko. riskitekijiit voidaan
standardoida sellaisten kysymysten muotoon, joissa
sekii tydntekijan etta ty0njohdon k?isitykset voidaan
luotettavasti mitata. Tuloksena olisi tycikyvyn arvioin-
timittari. Niiin eriis suuri puute eli tytin altistuspuolen
arvio saataisiin kiiytiinndssii yhteismitalliselle tasolle ja
epiivarmuuksia piiiitdksenteossa viihennettya.
Toinen keltanndssa merkityksellinen tulos oli oiremit-
tareiden voimakas selityskyky. Oireet ovat ensimmiii-
nen merkki tyOn ja tyd;teftijAn viilisestii epiitasapai-
nosta. Oireet heikentiiviit tydkykyii. Tytiterveyshuol-
lolle ja tydterveysftiekiireille tiedot kuormittumiseen
liittyvista oireista voivat kertoa, missd mii.iirin epatasa-
painoa tydn ja ihmisen viilillii esiintyy ja paljonko tyti-
tai toimintakykyd on jiljellii omaan tyiihdn niihden.
Oireiden varhainen tunnistaminen luo edellytyksiii
myds kuntoutustoimenpiteille. Tyrikykyii voidaan tu-
kea ja parantaa sitS enemmtn, mite aikaisemmin tyri-
kykyii uhkaavat riskitekijet ja niiden aiheuttamat
oireet on tunnistettu. Oikein toteutettuna esim. tytiky-
vyn miiiiriiaikaisarviot voisivat hyvin turvata yksilOn
tydkykyii ja terveytta tyduran eri vaiheissa. T?illaiseen
arviointiin tarvittava tydkyvyn arviointimittari on tut-
kimusten perusteella kehitettiivissii.

Liihde : Tyd kyvy r t dmyyt tri aiheuu avat te kijiit. Kuorma,
kuormit tuminen, sairaus ja tydkyvyudmyys. Ikisi-
kirjoilus, 3 l. 10. 1988, Tydterveyslaitos, Helsinki.

]UHAN]
ILMARINEN, zirr

Kuopion yliopiston
t y 6fy s i o I o gian d o se n t t i
A p u I a is o s as t o nj o h t aj a,

Tydterveyslaitos
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Sosiaaliturua
Rakennemuutos j

Sosiaaliturvan keskusliiton jiir-
jest?imii seminaari oli koonnut
runsaat parikymmentii sosiaali-
turvan ja sosiaalitydn kehitta-
misen parissa tydskenteleviii
pohtimaan 90luvun sosiaali-
turvan haasteita.

Rakennemuutos
Puhe hallitusta rakennemuu-
toksesta on tutkija Simo Ahon
mielestii pikemminkin tulkitta-
va siten, ettd nykyinen rakenne-
muutoksen vauhti on liian hi-
das. Elinkeinorakenteen muu-
tos on selviisti hitaampaa kuin
l960luvulla, jolloin nykymuo-
toinen sosiaalipolitiikka luotiin.
Eri sosiaalipoliittiset jiirjestel-
mat ovat johtaneet yhteiskun-
taan, jossa tydvoima ja tydvoi-
maan kuulumaton sosiaalitur-
vaetuuksia saava viiestd on
erotettu toisistaan. Nykyisin ei
eniiii pideti niilden kahden ryh-
mdn ulkopuolelle jiilmistii nor-
maalina.
Simo Aho niikeekin sosiaalitur-
van liihiajan ongelmaksi ns.
uudenlaisen liikaviiest6n, joka
ei ole normaalia tycimarkkinoi-
den kdytettiivissd olevaa tydvoi-
maa, mutta ei myciskiiiin mah-
du sosiaaliturvaetuuksien miiii-
ritelmien piiriin. T?illaisen "lii-
kaviiestdn" syntyminen saattaa
hdnen mukaansa olla seurausta
liian hitaasta rakennemuutok-
sesta. Rakennemuutoksen hal-
linta merkitsisi talldin raken-
nemuutoksen nopeuttamista.
Akuutteja ongelmia voidaan
ratkaista tytillisyyspolitiikalla
ja lisiiiimiillii hyvaksyttyja mah-
dollisuuksia kuulua tydvoiman
ulkopuolelle esimerkiksi tydttd-
myyseliikejiirjestelmiiii laajen-
tamalla.
Simo Aho luonnosteli lopuksi
provokatiivisen 90-lulun oi-
keistoliberalistisen ja anarkisti-
sen sosiaalipolitiikan mallin,
jonka perusteluna olisi se, ettd
nykyinen sosiaalipoliittinen jiir-
jestelmii ei edistii kaivattua
joustavuutta. Mallissa eri jiir-
jestelmiit yhdistettiiisiin, sen
perusturva perustuisi ilman

kontrollia maksettavaan kansa-
laispalkkaan ja sen ansiosidon-
nainen osa olisi vapaaehtoinen.
Nykyiset tyiiaikarajoitukset pu-
rettaisiin j a j iirjestelmii rahoitet-
taisiin verotuksen progressiota
lisiiiimiillii. Mallin esittaja
mydnsi, etteivtit sen seuraukset
olisi pelkiisttiiin hyviit, mutta se
lisiiisi joustavuutta ja valinnan
vapautta. Htin epiiili myOs, ettii
kiiytiinncissii mallia ei kyettiiisi
toteuttamaan kuin osittain: eri
osa-alueilla edettiiisiin vain
puolitiehen, jolloin halutut
mydnteiset tavoitteet voisivat
j iiiid2i kokonaan saavuttamatta.
Assistentti Petri Kinnunere esit-
teli Kemijiirvellii tehtyii ty0voi-
matoimiston asiakkaiden tyci-
uratutkimusta. Siinii selvitettiin
kolmen vuoden aikana ty6suh-
teiden ja tydtt0myyden kestoja
sekii ammatissa toimimisen
ulottuvuuksia eli liihinnii am-
matin ja ty6n vastaaYuutta.
Tytisuhteet olivat keskimdiirin
varsin lyhyitii, joten ongelmaksi
saattoi muodostua sosiaalitur-
van hidas reagointi tiihtn nope-
aan vaihteluun. Tdmii aiheutti
toimeentuloon epiivakautta ja
tyytymettOmyltte sosiaalitur-
vaj iirjestelmiin toimintaan.

Ajankiiyttti, lapset
ja sosiaalipolitiikka
Tekeillii olevia ja valmistuneita
kansainviilisiii tutkimuksia esit-
teliviit lTrs Niemi (ajankaytto-
tutkimukset) seka Leena Alo-
nen ja Anja-Riilta Lohikqinen
(lapsitutkimukset).

Eri maissa naisten ja miesten
kokonaistyOaika on rakenteel-
taan samanlaistumassa. Muu-
tos on kuitenkin hidas. joten
perinteiset ajankiiyttderot ovat
selviisti tutkimusten tuloksissa
niihtiivissii. Ajankaytt<itutki-
mukset osoittavat mycis sen, et-
t6 Suomessa ainoat tyrivoima-
reservit ovat alle 20-vuotiaiden
ryhmiissd. Site vanhemmat
miehet ja naiset ovat ldhes ko-
konaisuudessaan j o tyrimarkki-
noilla.



haasteet
-seminaarin pohdittavina

levaisuudenu
osiaaliturua
i

Esitellyt lapsitutkimukset ovat
toistaiseksi keskittyneet muun-
tamaan tilastoaineistoa siten,
ette ne tehdiiiin lapsiniktikul-
masta. Perinteisesti tilastoissa
keyrcteen perhe-, kotitalous-,
asuntokunta- tms. ntik<ikul-
maa. Esimerkki niiktikulman
vaihdosta: julkaistuista tilas-
toista on luettavissa, ettii Suo-
messaMTo perheistii on Yhden
lapsen perheitii. Lapsiniikcikul-
masta katsoen taas voidaan sa-
noa, ettii 2l Tolapsista on ilman
sisarusta.

Sosiaalityti
kehittlmisen kohteena
Seminaariteeman "Mihin sosi-
aality6 sosiaalistaa?" puheen-
vuoroissa korostui yhteiskun-
nan muutos, joka heijastuu
muutoksen viilttamattrimyyte-
nii mycis viimesijaisessa sosiaa-
liturvassa eli sosiaalitydssii.
Tutkijat llmari Rosti/a sekii
Erik Arnkil tarkastelivat so-
siaalityrin merkityksia ja key-
tintrijti tutkimustensa valossa.
Sosiaalitycintekijil Anne Salo-
maa puolestaan arvioi sosiaali-
ty<itii ja sen muutospaineita
kiiytiinnOn niikdkulmasta.
Normeista poikkeaminen on
nyky-yhteiskunnassa yhii use-
ammin normaalitila. Ilmari
Rostilan mukaan ihmiset eiviit
voi ohjautua normien ja roolien
mukaan ainakaan samatssa
mii?irin kuin aikaisemmin. Val-
litsevat normit eiviit sovellu
kaikkiin eliimiintilanteisiin, jo-
ten sosiaalitydn tehtavane on
sosiaalistaa poikkeavuuteen sa-
moin kuin poikkeamattomuu-
teenkin.

Tutkija Erik Arnkil kiisitteli
sosiaalitycitii asiakassuhteen
problematiikasta kiisin. So-
siaalihallituksen tutkimuspro-
jektin mukaan sosiaalitoimisto-
jen asiakkaat ovat moniverkos-
toasiakkarta, sosiaalitoimiston,
ty<ivoimatoimiston, A-klini-
kan, kasvatusneuvolan, koulu-
psykologin jne. asiakkaita. So-
siaalitydn kehittamisessii koh-
teena ei ole niinkiiiin asiakas,

vaan toimintatapojen muutta- resurssla on nlmenomaan tleto-
minen. Tavoitteini on ennen osaamisessa. Tavoitteena ei tu-
kaikkea luoda uusi suhde ver- levaisuudessa ole tiiysty<illisyy-
kostoon. den ylliipito, vaan toimeentulon

Kiiytiinnon sosiaalityon ,r- H}:::linen 
silloin' kun tvcita ei

kdkulmasta pyrkimyksenii on "--
asiakkaan oniatoimiien suoriu- Tutkija Heikki Paloheimo tar-
tumisentukeminenjaedistiimi- kasteli rakennemuutoksen ja
nen. Anne Salomaa totesi so- kansainviilistymisen taloudelli-
siaality6n osaltaan ylliipitiiviin sia implikaatioita. Jatkuvasti li-
ia uusintavan yhieiskunnan siitntyvii sitoutuminen kan-
olemassaolevia rakenteita. Vii- sainvdliseentalouteenaiheuttaa
me vuosien aikana sosiaalitoi- sen, ette raha- ja hnanssipolitii-
mistojen asiakaskunta on olen- kan mahdollisuudet taloudelli-
naiseiti muuttunut. Pitke- seen ohjailuun heikkeneviit-
aikaisten asiakkaiden miiiirii on lhrsinkaan valuuttapolitiikalla
Helsingissii lisiiiintyny't. Asiak- ei eniiii ole samanlaista aktiivis-
kaat oiat suhteellisen nuoria, ta taloutta ohjailevaa roolia
usein miehi6, jotka ovat rikki- kuin aikaisemmin. Rakenne-
niiisistii kodeista liihtoisin. muutoksensopeutumistapoina
Koulutus on monella heikko hiin tarkasteli kolmea vaihtoeh-
ja tyOhistoria katkonainen. toa,. sopeutt-qmisPolitiiktaa,
Noin puolet sosiaalitoimistojen suojautumispolitiikkaa ja kan-
asiakliaistaon pelkkiiitoimeln- sainviilistii yhteistycitii.

lli"#"#[1!?,#''j:,iifl [fr 'Hlt'.1:',,.:-':y,:riirvetiikorosti
;xfl [f :1*t"i:l;iyii*;1iilliiT"{".,'::;'?:',p-"''il'L%;11
tytintekijriitii ru.tinarr"In'io- lt^":t|;,.fi*3ryhmistd suurin

siaaritytihon ,nuoooriu,nurr"u ll,]:tj:.'l^ o.n ns' keskiluokka'
tyoryhmia, j oittu vr,a." iit iii,: i:I"" :y:^1 suurelta osin rahoit-
kij iin, k anslis,i n,,. n, a, a'nf 

' o"n 3 i,.:^"^Y+..p, ^"-ffi I 
g 11ry3.'

to't*i.ntrtotu"n' -vo.ia*- Pli:l^-':lt:arsuus muotou-
nen. Kokem,r.,., o;i"oii.t, h:ii# [tff#lty?f1ffi1;mvcinteisiii' 

mumg' tnixlll',ltftl
Kohti 1990_lukua niimii ehdot johtavat syrjeyty-

mistekijdiden kasautumiseen.
Kansanedust aja J ouni J. Sar{r'- gorl"alioolitiikan uudelleenra-
TZrvi korosti rakennemu"tg\: [."i"-iltufrufr-ot.Uut p.of.r_
sen pysyvyytta .1a. tarkqlg]i ,"ri Tyrrii irji"i" "iiort t
muutosta aiheuttavia {np1ri:- Vi.ir*i f.ayt.1t'y.1a t."nai"nn,rr_
totekijditti.. N.gln ]-QO Qnp.. suo- i;i,u- Ne #ui riidn deterministi-
malaista toimii aloilla, joilla on .ia i","i""ti"vii liikaa mennei-
kansainviilist?i kilpailua. Uuu rfr,{ ni--16, houkuttelevat
osa tyovoimasta kuuluu.en..T- iii;;;*n iiiun kauas. Sosiaa-
mtin tai viihemmin suojatu.tlle iir"titr*", rakentamisessakin
aloille, joiden osuus tulee jatku- iltsotaan tii"n herkisti ensi
vasti.supistumpl. $3tlmu1- *osituirunteen, vaikka vasta
laajuinen tydnjako joirtaa sit- ol1".n-ll*r,notiete.assa 1990-
hen, ettii pRailun to[d.91ta luvun sosiaalipolitiikkaa.
eraita ty<ialoja niiivettyy. Siirki- -
jarvi alnrioi"suurimman muu- Sosiaalipolitiikan ansiosidon-
ioksen koskevan maataloutta. naista osaa on Urposen mieles-
Ammattien puoliintumisaika ttik?iytettytuotannonsiiiitelyvii-
on nykyisin verraten lyhyt. lineenii, jolloin ty0markkinoi-
Kouluiuita tullaan lisliimiiiin den ulkopuolelle on ohjattu sel-
muun muassa opintovapaajir- laistakin ammattitaitoa, jolle
jestelmiiii kehittemella. Kasw- ltiytyisi viele keyttoe. Tydnteko

on tehtava houkuttelevaksi,
koulutusta sekii kuntoutusta on
tehostettavaja ulotettava se nY-
kyistii vanhempiin ikliluokkiin.
Samoin on uudella tavalla jiir-
jestetteve sosiaaliturvaetuuk-
sien ja palkkatulon yhteensovit-
taminen.
Toimeentulotulen ja sosiaali-
palvelujen puolella asiakaskun-
ta on selv6sti muuttunut. Toi-
meentulotuen hakijoina on en-
tist[ enemmdn nuoria, tytiele-
m6n ulkopuolelle jtiiivid sekii
tyosuhteista irrottautuvia kes-
ki-ikiiisiii - arviolta noin lUTa
saneerattujen yritysten palve-
luksesta irtisanotuista tulee toi-
meentulotuen piiriin.
Liihivuosina tukea tulisikin
tuotantorakenteen muutosti-
lanteissa antaa nimenomaan
siellii, missii muutos tapahtuu.
Lisiiksi kuntouttavia toimia on
tehostettava j a tuotava sosiaali-
tvti liihemmiis ka{ant6a. So-
siaalipolitiikan yk6ityissektoril-
la markkinaperusteisten palve-
lujen tarjonta ja ktiyttd tulee
ldhiruosina entisestlidn laajen-
tumaan.

EILA
TUOMINEN, vrr
Eliiketurvakeskuksen

t ut kimus osasl on tut kij a

BO LUNDQVIST, r,rr
Eltiketurvakeskuksen

suunnitte luo sast on tut kij a
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Suomalaista sosiaali-
turvaa oli suunniteltu
erilaisissa komiteoissa
puolisersataa vuot{a,
ennen kuin kansanelii-
kelaki saatiin aikaan
Yuonna 1937. Sodan
jilkeen kehitysvauhti
on ollut aivan toista
luokkaa. Sonojen ja
tekojen viilinen viive
tulee havainnollisesti
esiin Pekka Louhelai-sen tutkimuksessa,jonka teemana on
ansioperiaatteen lipi-
murto suomalaisessa
sosiaaliturvassa.

IUSSI
VANAMO, r,rr
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
paiillikkt)

Pekka lnuhelainen: Tarve vai an-
siot? Suomalaisen sosiaaliturvan
tavoitetaso huoltovaltion vaivais-
hoidollisista periaatreista hyvin-
vointi-ideologiaksi. Sosiaalitur-
van Keskusliitro. Mtinttii 1988.
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Apulaisprofessori Pekka Lou-
helainen on tuonut oman lisiin-
si suomalaisen sosiaaliturvan
kehitystii koskevaan tutkimuk-
seen, joka viime vuosina on
paisunut suorastaan runsaaksi.
Htin lOytliii oman nlkdkulman-
sa etuuksien mitoitusta koske-
vasta problematiikasta. H6nen
tutkimuksensa kuvaa site, mi-
ten suomalaiseen sosiaaliva-
kuutuskdytiintcirin on omaksut-
tu ansiosidonnaisuuden periaa-
te ja miten se on viihitellen
saanut vallitsevan aseman.
Tlissii nimenomaisessa mielessti
Louhelainen tarkastelee kehi-
tyste yksityisen edunsaajan
kannalta. Yksiliin niikcikulmas-
ta katsottuna etuuksien taso on
tietysti tiirkeiimpi asia kuin jiir-
jestelmiin rahoitustapa tai orga-
nisaatio.

Tutkimus perustuu kirjalliseen
aineistoon, enimmdkseen ko-
miteanmietintdihin. Sen pai-
nopiste on siis poliittisen piiii-
tciksenteon tasolla. Yhteiskun-
nalliset kytkenniit niikyviit to-
ki taustalla, mutta niiden osal-
ta Louhelainen tyytyy melko
yleisluontoisiin havaintoihin.

Keskustelu
sosiaalipolitiikan
suunnasta
Louhelaisen ki.ja jakautuu
kahteen osaan, joista ensim-
miiinen muodostaa ikii6nkuin
laajan johdannon. Tekijii arvioi
siinii viimeaikaista sosiaalipo-
liittista keskustelua, jossa on
kiisitelty kdyhyytte, syrjeyty-
mistii, tyOyhteiskunnan kriisiii
ja sosiaalipolitiikan roolia ra-
kennemuutoksessa.

Keskustelussa ovat selviisti ol-
leet vastakkain sosiaalipolitii-
kan tutkijat ja toteuttajat. Mo-
net tutkijat ovat pitiineet ongel-E
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mana ansiosidonnaisen sosiaa-
liturvan laajenemista, mikii il-
menee mm. tyOeliikkeiden mer-
kityksen kasvamisena kansan-
eliikejiirjestelmdn kustaruruk-
sella. Ongelmalliseksi asian
tekee se, efia samanaikaisesti on
uskottu kuljettavan kohti ty6-
yhteiskunnan jatkuvaa tasa-
painottomuuden tilaa, jossa
ty6te ei riitii kaikille. Ansiosi-
donnaisen sosiaaliturvan on
epiiilty vieraantuvan sosiaalipo-
litiikan alkuperdisroolista ja yl-
liipitiiviin syveneviiii jakoa kah-
den kategorian kansalaisiin.

Louhelainen itse osoittautuu
tiissii keskustelussa maltilliseksi
realistiksi. Hin ymmiirttiii kol-
legojensa huolen, mutta varoit-
telee keskustelun ylily6nneistii.

Sosiaaliturvajiirjestelm6n kor-jaaminen tarveperusteiseen
suuntaan merkitsisi paluuta
vanhaan, silld toimeentulotur-
van vanhimmat muodot ovat
olleet juuri tarveperusteisia. Sa-
malla se merkitsisi sita, etta
palkkatyrin 1a toimeentulon
kytkentii pyrittlisiin saamaan
mahdollisimman viiljiiksi. Tii-
hiin ei Louhelaisen mukaan ole
reaalisia poliittisia edellltyksia,
vaikka yhteiskunnan tulevien
kehityssuuntien uskottaisiinkin
puhuvan riippuvuuden viiljen-
tdmisen puolesta.

Ongelman ratkaisua lienee et-
sitteva kokonaiseliikej6rjestel-
mdn tdsmentiimisest6. Ansiosi-
donnaisen sosiaaliturvan vahva
asema johtuu viime kddessii so-
siaalipolitiikan yhteiskunnalli-
sesta tehteviista tyovoiman uu-
sintajana. Tlimiin funktionsa se
ilmeisesti seilyttea niihtiivissd
olevassa tulevaisuudessakin.
Toisaalta tasapainoilu ja kom-
promissit tarve- ja ansaintaperi-
aatteen viilillii ovat hyvinvointi-
valtiolle luonteenomaisia.

Hitaasti kohti
kansanvakuutusta
Louhelaisen historiallinen tar-
kastelu jee jo kirjan ilmesty-
misajankohdan takia tutki-
muksen viihemmiin mielenkiin-
toiseksi osaksi. Tekijiin antama
kuva maamme sosiaaliturvajiir-
jestelmiin kehityksestii on kon-
kreettinen ja selkeii, mutta suu-
reksi osaksi hiin kertaa tuttua
lainaa.
Tutkimuksessa korostuu kui-
tenkin sosiaaliturvan tuskalli-
sen hidas kehitys ennen toista
maailmansotaa. Komitea komi-
tean jAkeen keriisi tilastoja,
mietti ja ehdotteli, mutta tu-
lokset jiiiviit lieviisti sanottuna
vaatimattomiksi.
Vuosisadan vaihteessa kehitys-
ta jarrutti tsaarinvalta sorto-
wosineen. Sen jiilkeen tuli kan-
salaissota, joka j akoi kansakun-
nan kahtiaja vei pohjan sosiaa-
lipolitiikan universaalilta perus-
telulta. Oikeistoradikalismi ja
pulavuodet vaikeuttivat sosiaa-
listen uudistusten toimeenpa-
noa 20-luvun lopulta liihtien.
Poliittisten syiden lisiiksi uudis-
tushaluttomuuteen vaikutti yh-
teiskunnan rakenne. Suomi oli
ennen sotaa selkeiisti maata-
Iousvaltainen maa. Vanhukset
hoidettiin piiiisiiZintOisesti per-
heen piirissii. Lisiiksi heidiin
osuutensa vdestdstii oli viihiii-
nen.
Kansaneliikelaki saatiin lopulta
aikaan Yuonna 1937. Louhelai-
sen mukaan lain huomattava
periaatteellinen merkitys oli sii
nii, ettii suomalaisen sosiaali-
turvan historiassa todella siir-
ryttiin sanoista tekoihin.
Lailla oli tosin mycis huomatta-
va keltenndllinen merkitys.
Vanhusten ja ty<ikyr,ytttimien
toimeentuloturva pyrittiin en-

simmiiisen kerran jiirjestiimiiiin
sosiaalivakuutuksen keinoin
ansaintaperiaatteen pohj alta.

Puolueriidoista
tytimarkkinasopuun
Ensimmiiinen kansaneliikelaki
ei tyydyttanyt juuri ketiiiin. Sen
perusteella maksetut elikkeet
olivat alun perinkin pieniii, ja
sodanjiilkeinen inflaatio mu-
rensi lopullisesti jiirjestelmiin
perusteet.

Kansaneliike uudistettiin yleis-
lakon vuonna 1956. Jiirjestel-
mii menetti vakuutusluonteen-
sa. Ansioperiaatteen tilalle
omaksuttiin tarveharkintaisilla
fisilla tdydennetty tasael6kelin-
ja. Uuden jtirjestelmiin innok-
kaimpia kannattajia olivat
maalaisliiton kansanedustajat.
Poliittinen tilanne ohjasi tyO-
markkinajiirjestdjen huomion
muualle, ja uudistus meni edus-
kunnassa ldpi melkein huomaa-
matta.
On mielenkiintoista todeta, etta
myos tyoelakelakien stiiitiimi-
nen wonna l96l tapahtui poik-
keuksellisissa oloissa. Vasem-
mistoenemmistriinen eduskun-
ta aloitteli viimeisiii valtiopiii-
viean, ja silla o[ kiire saada
lait aikaan. Piiiviinpolitiikassa
presidentinvaalit, Honka-liittoja noottikriisi olivat paljon
niikyviimpiii asioita kuin tyci-
eliikelakien liipimeno.

Koko kuusikymmentdluvun
ajan eliikekysymys oli hyvin po-
litisoitunut. Puolueet ryhmittyi-vdt elakepoliittisiksi leireiksi
maaseudun ja kaupunkien eroa
ilmentiviillii tavalla. Toisaalta
j uuri ty<ielakelakien syntymisen
mycitii Suomen sosiaalipolitii-
kassa alkoi tydmarkkina-aika-
kausi. Varsinaiseen korporatis-
miin siirryttiin kuitenkin vasta
\.uonna 1968, jolloin tehtiin en-

simmiirnen tulopoliittinen ko-
konaisratkaisu.
Nyt Louhelainen arvioi sosiaa-
lipolitiikan korporatistisen vai-
heen olevan piiittymiissii. Eniiii
ei ole sellaisia ratkaisemattomia
ongelmakokonaisuuksia, jotka
keriiisiviit laajan rintaman yh-
teiseen sopimukseen. Jiiljellii on
liihinnii sosiaaliturvan yksittais-
ten epiikohtien korjaamista.

Historiatietoa
runsaasti saatavilla
Olen yrittiinyt valottaa Pekka
Louhelaisen tutkimuksesta sit?i
aspektia, joka sille on ominta-
keisinta: poliittisen piiiitdksen-
teon merkitystii ja olosuhteita
sosiaaliturvan kehitystydsse.
Louhelaisen kirja on tosin niin
runsas, ettii joku toinen voisi
kiinnittaa huomionsa muihin
seikkoihin.
Tekijnn itsensii painottama
edunsaajan ntikdkulma jiiii kui-
tenkin hiukan heiverdiseksi
mm. siksi, ettii teoksessa ei juuri
puututa etuuksien korvaavuus-
tasoon.

Muiden sosiaaliturvan histo-
riaa kiisittelevien tutkimusten
joukossa Louhelainen on joka
tapauksessa ltt)'tenyt alueen, jo-
ka vielii kaipasi kartoittamista.
Hiinen esityksensii puolustaa
lisiksi paikkaansa selkeydel-
liiiin, johdonmukaisuudellaan
ja helppolukuisuudellaan.
Nyt alkaa kuitenkin niiytttiii sil-
ta, etta sosiaaliturvan historiaa
koskevaa yleistietoa on riittii-
viisti tarjolla. Historiasta kiin-
nostuneiden tutkijoiden kan-
nattaisi joko tarkentaa kysy-
myksenasetteluaan tai laajentaa
aluettaan kansainviilisiin vertai-
luihin.
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ETAKETURUAKESKUKSEl{
HALtIl{TOEtIMET

uuostltA 1989-1 991
Sosioali- ja terveysministeriti on miiiiriinnyt Eliiketurvakes-
kuksen edustajiston ja hallituksen puheenjohtojat kolmi-
vuotiskaudeksi 1989-1991. E ustajiston puheenjohtajana
toimii kansliapiiiillikkd Kari Puro sosiaali- jo terveysminis-
teridstti ja hiinen varomieheniiiin toimitusjohtaja Motti L.
Aho Suomen Vakuutusyhtiiiiden Keskusliitosta.

Varapuheenj o ht aj ana t oimii v altiot ie teen maisteri Jarmo
Heiniii valtioneuvost on kansliasta ja hiinen varamieheniiiin
t o i m i t usj o h t aj a Pe n t t i I(o s t a m o Ty 6 e liike lai t o s t e n Li i t o s t a.

Hallituksen puheenjohtajana toimii sosiaalt- ja terveysmi-
nisteriiin vakuutusosaston osastopiiiillikkd lukka Rantalaja htinen varamieheniiiin Eliike-Varman toimitusjohtaja
Juhani Kolehmainen.

Mus t aj is t o n k o k o na i sj iis en m iiiir ii no s t e t t iin t y d nant aj a- j a
t y d n t e k ij iij ii rj e s t dj en o s a I t a kuude s t a s e i t s e m iiiin, k un A k a-
van eduslus tuli nyl ensimmiiistti kertaa mukaan ETK:n
hallintoon. Akavan mukaan tuloa perustelee se, ettii keskus-
jiirjestdn 230000 jiisenestii vajaa kolmannes tydskentelee
yksityissektorilla. TEL:n piiriin kuuluvia on arviolto 60000
ja YEL:n piiriin kuuluvia 6000.

ELAKETURVAKESK U KSEN EDUSTAJISTO
Sosiaali- ja terveysministerid on miiiiriinnyt edustajiston

puheenjohtajiston lisiiksi myds edustajiston ji*enet ja hei-
diin henkiliikohtaiset varamiehensii kolmivuotiskaudeksi
1989- 199 I seuraavossa kokoonpanossa:
Tytinantojejfi estiijen edustejrt
ja heidiin henkiltikohtaiset
varamiehensl:
Toimitusjohtaja Heikki Bachmann
Kaso Oy
(varatoimitusjohtaja Olli Parola
Yhtyneet Paperitehtaat Oy)
Teollisuusneuvos Seppo Hyyppe
Virke Oy
(toimitusjohtaja Jaakko Rauramo
Sanoma Osakeyhtid)
Toimitusjohtaja Dennis Seligson
Aurajoki Oy
(hallituksen puheenjohtaja Peter Fazer
Oy Karl Fazer Ab)
Toimitusjohtaja Tapani Kahri
Suomen Tytinantajain Keskusliitto (STK)
(varatoimitusjohtaja Seppo Riski
Suomen Tydnantajain Keskusliitto (STK)
Diplomi-insinddri Wilhelm Bruncrona
Elimo gtrd
(toimitusjohtaja Markus Tiitola
Maaseud un Tyrinantaj aliitto)
Johtaja Stig-Erik lriponen
Liiketycinantajain Keskusliitto (LTK)
fi ohtaja Harri Koulumies
Liiketyiinantajain Keskusliitto (LTK)
Toimitusjohtaja Jarmo Pellikka
Liiketytinantajain Keskusliitto (LTK)
(ohtaja Jarmo Sierla
Liiketytinantajain Keskusliitto (LTK)

Tytintekijiijiirjestiijen edustaj at
ja heidiin henkiltikohtaiset
varamiehensl:
Puheenjohtaja Pertti Viinanen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjiirjestt (SAK)
(puheenjohtaja Heikki Peltonen
Puutydviien Liitto)
Puheenjohtaja Antero Miiki
Paperiliitto
(puheenjohtaja Risto Kuisma
Auto- j a Kuljetusalan Tytintekij iiliiuo (A KT)
Puheenjohtaja Matti Haapakoski
Hotelli- ja Ravintolahenkilokunnan Liitto (HRHL)
(puheenjohtaja Heikki Pohja
Kemian Tydntekij iiin Liitto)
II puheenjohtaja Timo Rautarinta
Puutydviien Liitto
(puheenjohtaja Jarl Sund
Suomen Elintarviketydliiisten Liitto (SEL)
Toiminnanjohtaja Pekka Porttila
Vakuutusvilen Liitto
(iirjestdsihteeri Antti Helenius
Auto- ja Konekaupan Toimihenkilitliilto (ATH)
Puheenjohtaja Jorma Reini
Suomen Teknisten Toimihenkiltijiirjesttijen Keskusliitto
(srTK)
(sosiaalisihteeri Veikko Simpanen
Suomen Teknisten Toimihenkildjiirjestdjen Keskusliitto)
Puheenjohtaja Raimo Lehtinen
AKAVA
(toiminnanjohtaja Alari Kujala
Korkeakouluinsindiirien j a Arkkitehtien Keskusliitto)

Maatalousyrittiijiijlrjestiijen edustajat
ja heidiin henkiliikohtaiset
varamiehensii:

Puheenjohtaja Heikki Haavisto
Maataloustuottajain Keskusliitto (MTK)
(maanviljelijli Osmo Pietikiiinen)
Emiintii Terttu Mielikiiinen
(emAntii Raili Puhakka)
Agronomi Ola Rosendahl
Svenska Lantbruksproducenternas Centralfdrbund (SLC)
(kalastaja Heikki Salokangas)

Muiden yrittlijiijiirjesttijen edustajat
ja heidiin henkiltikohtaiset
varamiehensii

Toimitusjohtaja Tapani Kasso
Valtakunnan T-kauppiasliitto
(toimitusjohtaja Tapani Vasara
Pienteollisuuden Keskusliitto)
Yritteje Markku Wuoti
(erjest<ijohtaja Tauno Jalonen
Suomen YriuAjiiin Keskusliitto (SYKL)
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ELAKETU RVAKESKUKSEN H ALLITUS
Edustajist o v alit si s o siaali- ja terveysminis teriiin miiiiriiii-
mien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisiiksi seu-
raavat jiisenet ja heidiin henkiliikohtaiset varamiehensii
Eliiketurvakeskuksen hallitukseen kolmivuotiskaudeksi
1989-t991.

Elikevakuutusyhtiiiiden edustajat
ja heidiin henkiltikohtaiset
varamiehensi:
Varatoimitusjohtaja Asko Tanskanen
Eliike-Varma
(varatoimitusjohtaja Rauno Tienhaara
Eliike-Sampo)
Toimitusjohtaja Asmo Kalpala
Elflkevakuutusyhti<i Tapiola
(varatoimitusjohtaja Heikki Varho
Eliikevakuutusyhti<i Ilmarinen)
Toimitusjohtaj a Kurt Ljungman
Verdandi
(varatoimitusjohtaja Jarkko Pajunen
El[kevakuutusyhtid Kansa)

Avustuskassojen edustaja
ja hinen henkiltikohtainen
varamiehensl:
Eliikekassanjohtaja Keijo Piskonen
Eliikekassa Tapio
(toimitusj ohtaja Juhani Laine
Siiiisttipankkien Eliikekassa)

Eliikesliititiiden edustaja
ja hiinen varamiehensii:

Henkiliisttijohtaja Eelis Makkonen
Valmet Oy
(varatuomari Folke Bergstrdm
Oy Wiirtsile Ab)

Vakuutuslliiketieteeseen
perehtynyt edustajaje
hinen henkiltikohtainen
varamiehensii:

Peejohtaja, liiiiketieteen ja kirurgian tohtori
Jorma Rantanen
Tytiterveyslaitos
(osastonjohtaja, leeketieteen ja kirurgian tohtori
Vesa Vaaranen
Ty6terveyslaitos)

Tyiinentajajiirjestiijen edustajat:
Johtaja Lasse Laatunen
Suomen Tydnantajain Keskusliitto (STK)
(varatuomari Jukka Ahtela
Suomen Tytinantaj ain Keskusliitto)
Johtaja Pekka Merenheimo
Liiketydnantajain Keskusliitto (LTK)
(ohtaja Heikki Ropponen
Liiketytinantajain Keskusliitto)
Varatuomari Mauri Moren
Metsiiteollisuuden Ty6nantajaliitto
(varatuomari Risto Uski
Suomen Metalliteollisuuden Tydnantajaliitto)

Muiden yrittiijien edustajat:

Hallintotieteen tohtori Waldemar Btihler
Suomen Yrittejain Keskusliitto (SYKL)
(toimitusj ohtaja Veli Saarenheimo
Viihittiiiskaupan Keskusliitto)

Tytintekij[jirjestiijen edustajat:

Sihteeri Pekka Ahmavaara
Suomen Ammattiliittojen Keskusjiirjestit (SAK)
(tutkimussihteeri Kaija Kallinen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjiirjest6)
Sosiaalisihteeri Markku Hyviirinen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjiirjestt (SAK)
(ympiiristdsihteeri Markku Wallin
Suomen Ammattiliittojen Keskusjiirjestii)
Toiminnanjohtaja Raimo Pohjaviire
Pankkitoimihenkiliiliitto
(osastonjohtaja Iikko B. Voipio
Toimihenkilti- ja Virkamiesjirjestdjen Keskusliitto
(TvK)

Maatalousyrittljien edustajat:

Maatalous- ja metsiitieteiden lisensiaatti
Keijo Hyvtinen
Maataloustuottajain Keskusliitto (MTK)
(maatalous- ja metsitieteiden tohtori Markku Nevala
Maataloustuottaj ain Keskusliitto)

Eliiketurvakeskuksen ohjesiiinntin sisiiltiiviin asetuksen
4 $:n 2 momentissa tarkoitetut muut jiisenet
ja heidiin henkiltikohtaiset varamiehensii:

Pliij ohtaja Vappu Taipale
Sosiaalihallitus
(osastopiiiillikkti Paula Kokkonen
LiiAkintOhallitus)
Toimitusjohtaj a Pekka Tuomisto
M aatalousyrittiij ien eliikelaitos
(varatoimitusjohtaja Seppo Pietil2iinen
Maatalousyrittiijien el[kelaitos)

Muut kolme jisentfl:

Toimitusjohtaja Altti Aurela
Eliikevakuutusyhtid Kansa
(toimitusj ohtaja Risto Kausto
Ellke-Sampo)
Lidkintdneuvos M artti Lehtinen
LEL Tytieliikekassa
(dosentti Timo Somer
Eliikevakuutusyhtiii Tapiola)
Toimitusj ohtaj a Juhani Salminen
Eliikevakuutusyhti6 Ilmarinen
(ohtaja Erkki Berglund
Keskusosuuskunta Hankkija)
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NIMITYKSIA

TE[A:n
hallituksen
puheen-
iohtajaksi
Risto Kausto

Tydeliikelaitoksen Liiton (TE-
LA) uudeksi puheenjohtajaksi
on valittu Eliike-Sammon toi-
mitusjohtaja Risto Kausto. Hii-
nen edelt[jiinsii TELA:n pu-
heenjohtajana on ollut Juhani
Kolehmainen.

ELAKE-KANSA
Eliike-Kansan organisaatio-
muutoksen yhteydessii viime
marraskuussa on yhticin vara-
toimitusjohtajaksi nimitetty
fil.maist. Jarkko Pajunen.

ELAKE.
VAKUUTUS.
YHTIO
TAPIOLA
Eliikevakuutusyhtiti Tapiolan
varatoimitusjohtajaksi ja hen-
ki- ja eltikevakuutuksen tulos-

ELAKE-VARMA rat. Risto Hermunen
teysjohtajaksi, jossa
hdnen vastuullaan

siirtly yh-
tehtaviissa
ovat asia-

Eliike-Varman toiminnallista
organisaatiota tarkistettiin
marraskuun alussa. Sen mu-
kaan johtaja, oikeust.kand. Ta-
pani Kosken vastuualueeseen
kuuluvat asiakas- ja yhteiskun-
tasuhteet. Apulaisjohtaja, va-

kasyhteydet ja yhteysosasto.
Yhtitin luottojohtajaksi on ni-
mitetty ekonomi Timo Hukka.
Eliikevakuutuksen operatiivi-
sesta toiminnasta jatkossa vas-
taa apulaisjohtaja, fil.maist. Os-
mo Rinne.

Risto Karcto

Jarkko Pajunen

Tbpani lbski

Timo Hukka

Risto Hermunen

Osmo Rinne

?
yksikkdjen johtajaksi on nimi-
tetty johtaja, fil.kand. Alpo
Mustonen. Apulaisjohtajaksi
eldkevakuutusyksikkciOn on ni-
mitetty osastopiiiillikk6 Kurt
Lagerbohm.
Tapiola-yhtitiiden kentln uu-
den piiiiyksik0n johtajaksi on
nimitetty agronomi Markku
Haapalainen.
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ELAKETURVA.
KESKUS
Eliketurvakeskuksen vuoden-
vaihteen organisaatiouudistuk-
sen yhteydessd on suoritettu
seuraavat nimitykset:
Vakuutustekniselle osastolle on
nimitetty apulaisosastopiiiilli-
kdiksi kauppat.maist. Sirpa
Collin, Iil.kand. Hillevi Manno-
nen ja valt.maist. Hannu Ram-
berg.

Sirpa Collin on tullut taloon
vuonna 1978. Hen on viimeksi
toiminut vakuutusteknillisen
osaston eliikerekisteritoimiston
ptiiillikkdnii.
Hillevi Mannonen on ollut
ETK:ssa vuodesta 1984. HZin

on viimeksi toiminut vakuutus-
teknillisen osaston matemaatti-
sen toimiston piiiillikkdnii.
Hannu Ramberg on tullut Elii-
keturvakeskukseen vuonna
1986 vakuutusteknillisen osas-
ton ansiorekisteritoimiston
piilillikdksi.
Lakiosaston asiakaspalvelu-
peiillikOksi on nimitetty yht.
kand. Tapio Karsikas. Hzin on
tullut Eliiketurvakeskukseen
vuonna 1967 ja on viimeksi
toiminut lainopillisen osaston
apulaisosastopiitillikkdnii.

Lakiosastolle on apulaisosasto-
piiiilliktiksi nimitetty oi-
keust.kand. Helena Tapio. Hiin
on tullut Eliiketurvakeskuksen
palvelukseen vuonna l973ja on
toiminut viimeksi lainopillisen

osaston eliiketoimiston piiiillik-
ktinii.
Luottovakuutuksen tuotepaal-
lik6ksi on nimitetty oikeust.
kand. Ari Laine. Hiin on vii-
meksi toiminut luottovakuu-
tusosaston apulaisosastopiidl-
likkdnii. Eliiketurvakeskukseen
hiin on tullut vuonna 1976.
Luottovakuutuksen sijoitus-
pedltkdksi on nimitetty ekono-
mi Bjtirn Kaustell. Hzin on toi-
minut aikaisemmin ETK:n si-
joitusasiaintoimiston paalik-
ktinii. Eliiketurvakeskuksen
palvelukseen hiin on tullut
vuonna 1977.

Talousosastolle on nimitetty
apulaisosastopii,iillik0ksi mer-
konomi Anu Ronkainen, joka
on vuodesta 1987 toiminut
ETK:n hallinto- ja talousosas-

ton konttoripalvelutoimiston
paalllKKona.

Eliikelautakunnan valmistelu-
toimiston pli?illik6ksi on nimi-
tetty hum.kand. Anja Lehesnie-
mi. Hiin on viimeksi toiminut
eliikelautakunnan valmistelu-
yksik6n esimiehenii. Eldketur-
vakeskuksen palvelukseen hiin
on tullut vuonna 1970.

Uusi
eltikelaitostarkasta j a
Varanotaari, oik.yo. Tapio Ny-
berg on nimitetty 1.2. alkaen
Eliiketurvakeskuksen eliikelai-
tostarkastajaksi. Hiin siirtyi
tehteveen talon tiedotusosas-
tolta, jossa hiin on ollut kenttii-
kouluttajana. V. 1987-1988
hiin hoiti sijaisena eliikelaitos-
tarkastajan tointa.

Sirpa Collin

Helena Tapio

Hillevi Mannonen

Ari Laine

Hannu Ramberg

Bjdrn ltuustell

LEL
TYOELATT.
KASSA
LEL Tydeliikekassan eliikejoh-
tajaksi on nimitetty sosionomi
Esko Yainionpiili. Hiin aloittaa
uudessa tehtav,issAan huhti-
kuun alusta.

Tapio Karsikas

Anu Ronkainen

tI
Anja Lehesniemi Tapio Nyberg hko Vainionpriri
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Outi Lehmus

Maaliskuussa 1987 voimaan as-
tunut pohjoismainen kielisopi-
mus koskee mycis eliikeasioita
hoitavia viranomaisia, sanoo
sopimuksesta ETK:n lausun-
non kirjoittanut talon lakimies
Outi [.ehmus.

Sopimus antaa Pohjoismaiden
kansalaiselle oikeuden keyttaia
viranomaisissa omaa pohjois-
maista kieltean, ellei hiin osaa
maan kieltii.
Viranomaisiin ETK:n lausunto
rinnastaa myOs eliikelaitokset ja
vastaavat. Erikseen on sopi-
muksessa lueteltu mm. tuomio-
istuimet, sairaalat, poliisi ja
koulut niind instansseina, joissa
omaa pohjoismaista kieltii on
mahdollisuus keytae.
Saamen kielija Fiir-saarten kie-
li on jiitetty sopimuksen ulko-
puolelle.

Outi khmuksen mukaan sopi-
muksen noudattaminen ei juuri
muuta tilannetta siita, mita se

Pohioismainen kielisopimus
koskee mytis elekeasioita

ruotsin pohjalta. Hiin huomaut-
taa my6s, ettei islantilaisia kaik-
kiaankaan ole kuin reilut parisa-
taatuhatta, joten tuskin mitlien
asiakirj avytiryd tarvitsee pehte.
Kiiytiinn0ssii tydeliikejiirjestel-
m6n piirissi sopimusta joudut-
taneen soveltamaan liihinnii
Norjassa tydkyvyttomiiksi tul-
leiden suomalaisten eliikehake-
muksia ja niiden liiiikiirinlau-
suntoja kiisiteltiiessii. Esimer-
kiksi ETK:hon ttillaisia hake-
muksia saapuu vain muutama
vuodessa. Thnskassa suomalai-
sia on selviisti viihemmiin, joten
hakemuksia liikkuu vieliikin
harvemmassa.

Kun sopimusta sovellettaessa
arvioidaan asiakkaan kielitai-
toa, harkitaan, riittaeko sejuuri
tiimiin tilanteen hoitamiseen,
esimerkiksi itsensii puolustami-
seen tuomioistuimessa, jos tiistd
on kysymys, Outi [rhmus sa-
noo.
Sopimuksessa mainitaan, ettii
sen noudattamisesta aiheutu-
viin lisiikustannuksiin voi ha-
kea valtiolta korvausta. ETK:n
kanta on kuitenkin se, ettii kus-
tannuksista vastaisi jiirjestelmii.
Outi lrhmus sanoo, etti jos
tilanne nykyisestii olennaisesti
muuttuu, tiitii kohtaa harkitaan
uudelleen.

H iinen mielestiiln sopimuksella
onkin terkeempi merkitys
Ruotsissa asuville suomalaisille
kuin tiiiilli asioiville muiden
Pohjoismaiden kansalaisille,
joita on suhteellisesti paljon vii-
hemmiin.
Sopimuksen noudattamatta
jiitteminen ei tosin aiheuta ran-
gaistusta, sillii sopimuksen
miiiirlykset ovat rikosasioita
lukuunottamatta luonteeltaan
suosituksia.'Mutta sopimuk-
sen noudattamatta jattaminen
on huonoa PR:iiii", Outi Lrh-
mus sanoo.

Sopimuksesta liihinnii vastaa-
va viranomainen on Suomessa
oikeusministerid, joka on laati-
nut sita koskevan viisikielisen
esitteen Pohjoismaiden kansa-
laisten kielioikeuksista.

Haastattelu: K.S.

eliikejiirjestelmiissii on ktiytin-
niissii ollut.
Mutta sopimus velvoittaa lai-
toksen hankkimaan kiiiinndk-
sen esimerkiksi tanskaksi tai is-
lanniksi kirjoitetusta asiakirjas-
ta,jos sejonkun ellikeasian sel-
vittemiseksi on tarpeen. Pu-
helinpalvelua ei suositus koske,
eikii asiakkaan omaa kieltti tai-
tavaa tarvitse heti paikan piiiille
taikoa. Sopimus nimittiiin sisel-
tiiii nuo maagiset sanat "mikiili
mahdollista".
Eike esimerkiksi islantilaista
asiakasta tarvitse viilit[mdttE
palvella juuri islanniksi, koska
sopimuksen mukaan riittaa,
kun ldytyy yhteinen kieli, jolla
toisen Pohjoismaan kansalai-
sen voidaan katsoa kohtuudella
pystlviin asiansa hoitamaan.
"Useimmat islantilaiset esimer-
kiksi osaavat tanskaa", Outi
khmus sanoo. Hdn uskoo, ettd
tanskankielisestii asiakirjasta
voi jo saada jonkin kiisityksen
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VAKUUTUSOIKE UDE N PAATOKSIA
YK SILOT,TTSEN VARHAISNTATXEEN
ALKAMISAJANKOHTA

Yksiltillisen varhais-
elilkkeen alkamisajan-
kohdasta on annet-
tu Eliiketurvakeskuk-
sen soveltamisohjeet.
Eriiissl tilanteissa al-
kamisajankohdastaon ratkaisukiiytln-
ntissil kuitenkin il-
mennyt epiitietoisuut-
ta. Nyttemmin VAKO
on vahvistanut ETK:n
kannan mytis nflissil
tilanteissa.

(v.l [o, 1t-4 ti ti t t;.k s e t :
ulz/zl6/lz1/1,
postitettu 4.1I .88
0708t1871292t,
postitettu 14.12.88
07s67 I 87 I 292 t,
postitettu 14.12.88)

Kysymys on siita, etta eraat
eliikelaitokset ovat katsoneet,
ette elakkeenhakija voi mytin-
teisen ennakkopiiiitdksen saa-
tuaan valita eliikkeen alkamis-
ajankohdan sinii aikana, kun
ennakkopiiiit<is sitoo eliikelai-
tosta riippumatta siitii, koska
hiin on jattanyt tyonsa tai vii-
hentiinyt sita lain edellyttiimiil-
lii tavalla.
Tulkintaryhmiin tiedotteessa
3186 (17.6.1986) on todettu,
ettii ETK:n soveltamisyleiskir-
jeessii 36/ 85 on lausuttu muun
muassa seuraavaa: "Yleens5
eliiketapahtumahetkeksi muo-
dostunee tydn lopettamispiiivii
tai piiiviijona hakija on viihen-
tiinyt ansiotytitziiin laissa siiti-
detyllti tavalla, koska hakija
useimmiten on tiyttiinyt muut
eliikkeen saamisen edellytyk-
set aikaisemmin.
TEL 4 e $:n 2. momentin mu-
kaan yksiltillisesti varhais-
eliikkeestii on soveltuvin osin
voimassa, mita taydeste ty<iky-
vytt<imyyseliikkeestd on siiii-
detty. T:ipta tydkyvytt<imyys-
eliikettii suoritetaan TEL 4 $:n3. momentin siiiinntisten pe-
rusteellq ellei ensisijaisuusajas-
ta muuta johdu, site kuu-

kautta liihinnii seuraavan kuu-
kauden alusta, jonka aikana
oikeus elekkeen saamiseen on
syntynyt, ei kuitenkaan ta-
kautuvasti wotta pitemmiilt6
ajalta.

Tdmii merkitsee sitii, ettii myds
yksil6llisen varhaiseliikkeen
alkamisajankohta on sidottu
eliiketapahtumahetkeen. Eliik-
keen hakija ei voi valita yksi
ldllisen varhaiseliikkeen alka-
misajankohtaa, jos hiin on jo
lopettanut tydntekonsa tai vii-
hentiinyt site riittevesti, vaan
eliike alkaa eliiketapahtuma-
hetkeii seuraavan kuukauden
alusta.

Jos eliikkeenhakij.a, on eliiketa-
pantumanetKenlalKeen, mutra
ennen lopullisen piiiitdksen ha-
kemista, saanut sairausvakuu-
tuslain tai tyOttdmyysturva-
lain mukaista piiiv5rahaa,
noudatetaan takautuvasti
mydnnetteven eliikkeen mak-
samisessa TEL 4 d $:n ja 19 a
$:n siiiinnOksiii.

VAKO:n piiiittikset
VAKO on edellii mainituissa
piiiit<iksiss?iiin hyviiksynyt
ETK:n soveltamisohjeissa esi-
tetyn kannan. Ensimmiiisestii
piiiitOksestii on tehty laajenne-
tussa jaostossa ii6nestys 6-1.
Se viediiiin Finlexiin. My6-
hemmiit paat6kset ovat synty-
neet iiiinestyksettii normaalina
jaostoratkaisuna. PiiiitOkset
osoittavat VAKO:n periaat-
teellisen kannan. Sen mukaan
eliikkeen alkamisen kannalta
ratkaiseva ajankohta eli eliike-
tapahtumahetki on piiivii, jol-
loin eliikkeenhakija on taytte-
nyt kaikki yksikillisen varhais-
elzikkeen saamisen edellytyk-
set: 55 vuoden ikii, tydkyvyn
aleneminen ja tytln lopettami-
nen tai sen viihentiiminen sii6-
detylle tavalla. Eliike alkaa
seuraavan kuukauden alusta.
Ensimmiiisess6 tapauksessa
eliikkeenhakija vaati eliikkeen
alkamisajankohdaksi 1.9.1986
asemesta 1.6.1987 sill6 perus-
teella, ettl hiinelle oli mydn-

netty sairausvakuutuslain mu-
kainen piiiviiraha 2.7.1985--
31.5. 1987. Koska piiiviiraha oli
ollut edullisempi kuin eliike,
eliikkeenhakija oli halunnut
kiiyttiiii sairausvakuutuslain
mukaisen oikeutensa loppuun.
Toisessa tapauksessa tiiyttyi
eliiketapahtuman edellytyksis-
tii viimeisene Q4.8.1986) ela-
keikii, joten eliike tuli my6n-
netttiviiksi 1.9. 1986. Hakija ve-
tosi muun muassa siihen, ettii
hiinen varhaiseliikettii varten
hankkimansa liiiikiirinlausun-
to oli kirjoitettu vasta huhti-
kuussa 1987.

Kolmannessa tapauksessa ha-
kija vaati eliikkeen alkamista
i.2.i98i asemesta i.4.i987.
Perusteluna oli se, ettd tiilldin
hiin olisi viilttynyt ty<itttimyys-
piiiviirahan takaisinperinniis-
tii ja ylisuurista veronpidiityk-
sist6.

Yksil0llisen varhaiseliikkeen
alkamisajankohta seuraa lain
sddnn6ksestd, jonka mukaan
yksil0llisestii varhaiseliikkees-
tii on soveltuvin osin voimas-
sa mikii taydesta tydkyvyttti-
myyseliikkeesti on siiddetty.

Toteamuksia
Sairauden tai tyritttimyyden
perusteella maksettavat piiivS-
rahat eiviit siirrii eliiketapahtu-
mahetketi.
Kun yksiliillinen varhaiseliike
mycinnetiiiin, on eliikelaitos
kokonaisarviossaan pAatynyt
siihen, ettei hakijan kohtuu-
della voida edellyttii6 enii6 jat-
kavan ansiotytitiiiin. Kohtuus-
periaatteella ei voida hyviiksyii
sitekaen, ettii eliikkeensaaja ei
ota vastaan hakemaansa ja hii-
nelle my<innettya etuutta, vaan
yrittee esimerkiksi jiirjestellii
itselleen ensin erorahan ja siir-
tyy vasta valitsemanaan ajan-
kohtana varhaiseliikkeelle.
ErorahasiiiinnOkset liihteviit
siitii, ettiijos henkil<i saa tyOsta
pois jdiidessiiiin yksiltillisen
varhaiseliikkeen, hdn ei ole
oikeutettu erorahaan.

PENTTI
KOIVISTOINEN, r,r

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston
piiiillikkt)
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ELAKETURVAKE SKUKSE N ANTAMAT
SOVELTAMISRATKAISUT ]A LAUSUNNOT

TaEL:n
SOUETTAMI]IE1I
AIt-ASS|STEltTTlll{
JA GRAAFISEEil
uilMElsTEruililr

Mainostoimisto pyysi ETK:n
lausuntoa siitd, onko yllii mai-
nituissa ammateissa sen palve-
luksessa tyciskenteleviin henki-
l<iihin sovellettava TaEL:a.
ETK:n mielestii henkildihin ei
ollut sovellettava TaEL:a.
ETK:n lausunto on annettu
I l. I l.1988.

Tytin kuvaus
Mainostoimiston mukaan AD-
assistentti viimeistelee mainos-
materiaalia painettavaksi tai
muuten toteutettavaksi mai-
nonnan suunnittelijan (AD) te-
kemiin ideoinnin, suunnittelu-
ty6n ja luonnosten mukaan.
Tyypillistii toimenkuvan piiriin
kuuluvaa tycitii on esimerkiksi
paste up-aineiston tuottaminen
eli painovalmiin aineiston tyds-
tiiminen alihankkij alta tilatuis-
ta ladelmista ja kuva-aineistos-
ta graafisen suunnittelijan oh-
jeiden pohjalta. Tiissa suhteessa
AD-assistentin tycitii ei voi ver-
rata esimerkiksi itseniiiseen leh-
den taittotycihd,n tai omaa
ideointia edellyttaviitin kuvitus-
tyOh<in.

ETK:n kanta
TaEL koskee alle luoden pitui-
siksi tarkoitettuja tyosuhteita,
joissa luovan taiteellisen tai esi-
tyksellisen tydn osuus on rat-
kaiseva. TaEL I $:ssii on luetel-
tu tyhjentiiviisti ammattiryh-
miit, johin sovelletaan TaEL:a.
Ammattiryhmiin kuuluvat
mm. sanoma- tai aikakausleh-

den toimittaja tai toimitukselli-
nen alustaja taiJ<ka muun pai-
nomenetelmiillE aikaansaadun
teoksen valmistaja.
AD-assistentin ja graafisen
viimeistelijtin tyd liittyy le-
heisesti TaEL:ssa tarkoite-
tun muun painomenetelmiillii
aikaansaatavan teoksen valmis-
tamiseen. Muun painomenetel-
mdllii aikaansaadun teoksen
valmistajia ovat mm. kirjojen,
erilaisten esitteiden, mainosten,
julisteiden yms. valmistukseen
osallistuvat graafikot, taittajat
ja kuvittajat.
AD-assistentin ja graafisen vii-
meistelijiin tyO on kuitenkin lii-
hinnii teknistii avustamista, jo-
ten heidiin ei voida katsoa ty6s-
kenteleviin TaEL:ssa mainittu-
jen ammattiryhmien mukaises-
sa tyciss6.

Edellii mainitun perusteella voi-
daan sanoa, etta tyd saattaa
liiheisesti liittyii laissa luetellus-
sa ammattiryhmiissii tarkoitet-
tujen henkil0iden tycihcin, mut-
ta voi taiteellisuutta j a esityksel-
lisyytta koskevan vaatimuksen
puuttuessa jiiiidii lain ulkopuo-
lelle. Timiikoskee mm. teknisiii
avustajia.

ILKKA
SAVOHEIMO,vTu

Apu la i s o s as t o pdd I I ik k 6
Eliiketurvakeskuksen

neuv o n t a- j a va lv ont aos as t o
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U UTTA TYOELAKE LAIN SAADANTCA

OUTI LEHMUS, orr
Eliiketurvakeskuksen

lakiosaston
lakimies

SUKUPOLVENVAIHDOSELAKKEEN
MAAnA,q.IKAA JATKETTIIN
Laki maatalousyrittiijien eliikelain 6 a $:n muuttamises-
ta (870/21.10.1988).

S ukupolvenvaihdoseliikej iirjestelmdn miiiriiaikaa j at-
kettiin siten, ette jerjestelmiin piiriin tulevat ne viljel-
mien luovutukset, jotka tapahtuvat ennen vuotta l99l.
Laki tuli voimaan 1.1.1989.

TEL.VAKUUTUSMAKSU
Sosiaali- j a terveysministeritin pAAfOS hakemukseen,
jolla on pyydetty vahvistusta muutoksille tyontekijaiin'elakelain mukaisen perusvakuutuksen erityisperustei-
siin (5.10.1988; piiAtdstii ei ole julkaistu sii.iiddskokoel-
massa).

TEL:n viihimmiilsturvan mukainen vakuutusmaksu
vuonna 1989 on alle 24-vuotiaiden osalta 9,8 prosenttia
palkoista. Vuoden 1989 aikana 24 vuotta tiiyttiivien ja
sitii vanhempien osalta vakuutusmaksu on pienty6nan-
tajilta 15,6 prosenttia ja suurtydnantajilta 13,2-20,4
prosenttia.

TaEL.VAKUUTUSMAKSU

Sosiaali- ja terveysministeririn pAAf OS hakemukseen,
jolla on pyydetty vahvistamaan eriiiden ty6suhteessa
olevien taiteilijoiden ja toimittajien eliikelain 7 $:n I
momentin mukainen vakuutusmaksuprosentti
( I 0. 10. 1988; piiiitdstii ei ole julkaistu sii.iidiiskokoelmas-
sa).

Alle 24-vuotiaiden osalta TaEl-vakuutusmaksu vuon-
na 1989 on 9,8 prosenttia ja vuoden 1989 aikana 24
vuotta tAyttevien ja sita vanhempien osalta 14,0 pro-
senttia.

LEL-VAKUUTUSMAKSU
Sosiaali- ja terveysministeritin pAAfOS lyhytaikaisissa
ty6suhteissa olevien tycintekijiiin eliikelain l0 $:n I
momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistami-
sesta (896/ 14. 10. 1988).

LEL l0 $:n I momentissa tarkoitettu maksuprosentti
on ruoden 1988 jiilkeen maksetuista palkoista alle 24-
luotiaiden osdta 9,8 ja vuoden 1988 aikana 24 vuotta
tayttevien ja sitii vanhempien osalta 17,0. Piiiit<is tuli
voimaan 1.1.1989.

ALAIKARAJA JA ELAKEPALKAN
HARKINNANVARAINEN
TARKISTAMINEN
LAKI tytintekijiiln eliikelain I ja 7 $:n muuttamisesta
(9221t 1.11.1988);
LAKI lyhytaikaisissa tycisutrteissa olevien tydntekijiiin
eliikelain I $:n muuttamisesta (923111.11.1988) ja
LAKI eriiiden tyrisuhteessa olevien taiteilijoiden ja
toimittajien eliikelain I $:n muuttamisesta (9241
lr.Il.1988).
TEL:n, LEL:n ja TaEL:n I $:iii muutettiin siten, ettd
niilden lakien mukainen vakuuttamisvelvollisuus alkaa
sind vuonna, kun tyontekija taftaa i4 vuotta.

TELT $:n 2 momentin eliikepalkan harkinnanvaraista
tarkistamista koskevia siiiinntiksiii laajennettiin koske-
maan myiis muita tydsuhteita kuin tydntekijtin viimeis-
tii tyOsuhdetta. Samalla muutettiin momentin sana-
muotoa siten, ettii entinen 'olennainen'muutos korva-
taan sanonnalla 'merkittiivii" muutos. Lait tulivat
voimaan 1.1.1989.

PALKKAINDEKSILUKU VUONNA 1989

Sosiaali- ja terveysministeriOn PAATOS tyOntekijiiin
eliikeasetuksen 9 $:ssi tarkoitetun palkkaindeksiluvun
vahvistamisesta (927 I 9.11. 1988).

Piiiitdksen mukaan TEA 9 $:ssii tarkoitettu palkkain-
deksiluku vuonna 1989 on 1387. Tytieliikkeisiin tut7,44
prosentin korotus.

ELAKKEIDEN ULOSMITTAUS.
KIELLON KUMOAMINEN
LAKI ulosottolain 4 luvun muuttamisesta (9391
l r. l l.1988);
LAKI tydntekijtiin eliikelain 19 a $:n muuttamisesta
(9a0l t 1.11.1988);
LAKI merimieseliikelain 63 $:n muuttamisesta (9411
r l. I l.1988);
LAKI valtion perhe<liikelain 14 $:n I momentin
kumoamisesta Qa2 l l l. l 1. 1988).

Lainmuutoksilla kumotaan tytielakkeiti koskeva ulos-
mittauskielto.
Ulosmittauksen ulkopuolelle jiiiiviit mm. kansaneliike-
lain mukaiset etuudet, paitsi milloin kyseessii on elatus-
apujen periminen ja yleensii miiir6ttyihin tarkoituksiin
niytinnetyt avustukset, tuet ja korvaukset. Viimeksi
mainittuihin kuuluvat my6s tydelekelakien nojalla suo-
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ritettavat hautausavustukset sekii korvaukset kuntou- tojen tulee olla kulloinkin voimassa olevien tytintekijiiin
tus-, litkdrintarkastus- ja matkakustannuksista. ryhmiihenkivakuutuksen ehtojen mukaiset.-
Eliikkeiden ja toimeentuloetuuksien ulosmittaus toimi- Laki ja asetukset tulivat voimaan 1.1.1989.
tetaan palkan ulosmittausta koskevien sddnnristen mu-
kaisesti.
Lait tulevat voimaan 1.1.1990. TULEVAA AIKAA

KOSKEVAT SAANNOKSET

ELAKETURVAKESKUKSEN
OHJESAANTO

ASETUS eliiketurvakeskuksen
asetuksen 4 $:n muuttamisesta
Asetus tuli voimaan 1.12.1988.

MYEL-PERUSPROSENTTI
JA YEL.MAKSUPROSENTTI

Sosiaali- ja terveysministeridn PAATOS maatalousy-
rittajien eliikelain l0 $:ssii tarkoitetun perusprosentin ja
yrittajien eliikelain 9 $:ssii tarkoitetun maksuprosentin
vahvistamise sta (994 I 23. I I . I 988).

LUOPUMISELAKEJARJESTELMAN
UAAnAaIKAA JATKETTIIN
LAKI luopumiseliikelain 2 $:n muuttamisesta (998/
25. l l. r988).
Luopumiseliikejiirjestelmiin voimassaoloa jatkettiin
kahdella vuodella siten, etti laki koskee ennen vuotta
199 I tapahtuvia luolutuksia.
Laki tuli voimaan 1.1.1989.

MAATALOUSYRITTAJIEN
RYHMAHENKIVAKUUTUS
LAKI maatalousyrittiijien eltikelain muuttamisesta
(1222123.12.1e88);
ASETUS maatalousyrittiijien eliikelaitoksen ohjesiiiin-
ntin sisiiltdvin asetuksen I ja l0 $:n muuttamisesta
(1223123.12.1988);
ASETUS maatalousyrittiijien eliikeasetuksen I $:n
muuttamisesta (1224 I 88).

M YEL: iin [siittiin siiiinn<ikset maatalousyrittiij ien ryh-
mdhenkivakuutuksesta. Vakuutus koskee niitii maatila-
talouden harjoittajia, kalastajia, poronomistajia sekii
heidiin perheyrityksensii jiiseniii, jotka ovat ottaneet
MYEL:ssii siiiidettyii viihimmiiseliiketurvaa koskevan
pakollisen vakuutuksen. Ryhmiihenkivakuutuksen eh-

LAKI ty0ntekijiiin eliikelarn muuttamisesta (1323
29. r2.1988);
LAKI lyhytaikaisissa tyOsuhteissa olevien tytintekijiiin
eliikelain 7 $:n muuttamisesta 0324 I 29.12.1988\:
LAKI maatalousyrittiijien eliikelain 6 c ja 8 $:n muut-
tamisesta (1325 I 29.12.1988):
LAKI yrittajien eliikelain 7 $:n muuttamisesta (1326
29.12.1988);
LAKI merimieseldkelain 12 ja 16 b $:n muuttamisesta
(1327 129.12.1988).

Jiilkikarenssiajan laskusiiant6a muutettiin siten, ettii
360 piivin jiilkikarenssiaikaa laskettaessa jetetean
tyontekijiin ilmoituksen johdosta huomioon ottamatta
myds sairausvakuutuslain mukaiset piiiv2irahapiiiviit ja
vastaayat muun lain mukaiset korvausp6ivit viimeisen
kolmen vuoden ajalta ennen eliiketapahtumaa.

Mika[ tuleva aika liittyy alle kuusi kuukautta kesttinee-
seen ty6suhteeseen, m[iiriitiidn tulevan ajan eltikepalk-
ka uuden TEL:n 7 $:n 3 momentin mukaan useamman
eliiketapahtumaa edeltiineen tyrisuhteen !-erusteella.
Lait tulivat voimaan 1.1.1989.

VALTION ELAKELAIN
MUUTTAMINEN
LAKI valtion eliikelain 2 ja l0 $:n muuttamisesta
( 1 3.1.1e89);
VEL:a muutettiin siten, etteivdt valtion palvelukseen
ulkomailla otetut tytintekijiit saa saman palveluksen
perusteella eliikettii kahdesta eri eliikejlirjestelmdstii
toisistaan riippumatta.
YEL 2 $:iiii muutettiin siten. ettii myds kuukautta
lyhyemmiit palvelussuhteet oikeuttavat tietyin edelly-
tyksin eliiketurvaan. Viihintiiiin kolmena periittiiisenii
kalenterikuukautena olleet lyhyet, alle kuukauden jat-
kuneet palvelussuhteet yhdistetiiiin VEL:a sovellettaes-
sa samaksi palvelussuhteeksi vastaavasti kuin TEL I $:n
sii5nndsten mukaan. Samalla VEL:sta poistettiin siiin-
nris, jonka mukaan ne, joilla on viihintiiin 20 tunnin
sdiinndllinen tydaika viikossa, kuuluvat ty6ansioista
riippumatta lain piiriin.
l-aki tuiee voinaan 1.3.1989.

ohjesiilinnrin sisaltavan
(99212s.11. r988).

MYEL l0 $:n I momentissa tarkoitettu perusprosentli Uusien sdiinndsten mukaan-tuleva p.alvelusaika liite-
ja yEL 9 $in I momentissa tarkoitegu niaksuirosentti liien nyt piilisii.iintdisesti viihintlilin kuusi kuukautta
"wonna li'g9 on 14,9. ' kestdneeseen tycisuhteeseen. Mikel jelkikarenssin aika-
piietos tuli voimaan l.l.l9g9. na ei ole yhtiiAn v[hintiiiin kuusi kuukautta kestanytta

tytisuhdetta, miiZirlytyy se tycisuhde, johon tuleva aika
liittyy, kuten tdhiinkin asti.

46



UUSIA YLEISKIR]EITA

A-sarja

Joustavat eliikeiiit
julkiselle sektorille

Sukupolvenvaihdos-
eliikkeen miiiiriiaikaa
jatkettiin

Valtion eliikelain
muuttaminen

Sddnncikset alaikiiraj as-
ta ja eliikepalkan
harkinnanvaraisesta
tarkistamisesta

Tuleva aika ja
tulevan ajan palkka

Takautuvasti suori-
tettavan eliikkeen
maksaminen sosiaali-
vakuutustoimikunnalle
tai tycittOmyyskassalle

Eliikkeen maksaminen
muulle kuin eliikkeen-
saajalle itselleen

TEL:n, MYEL:n ja
YEL:n mukaisten
Iisiietujen karttojen
muuttuminen

Luontoisetujen
laskentaperusteet
ennakonpidzityksessii
vuonna 1989

E liikl<eiden ulos mittaus-
kiellon kumoaminen
ja suojaosuuden
miiiirii vuonna 1989

LEL-keskipalkat
vuodelle 1989

TEL-, LEL-ja TaEL-
vakuutusmaksut
sekii MYEL-perus-
prosentti ja YEL-
maksuprosentti
vuodelle 1989

Tytitttimyyseliikkeen
rahoitustavan
muuttaminen

A 28/88 l.ll.lggg vormaan

A27188 24. r0.1988

A29188 4.1 1.r988

A 30/88 14. I l.1988

A 3l/88 I 5. I l.1988

A 32l88 r6.r 1.1988

A 33/88

A 34l88

A 3s/88

A 36/88 r.12.1988

A 37188 2.12.1988

5.12.1988A 38/88

Luopumiseldkej iirjestelmiin A 40/ 88
miiiiriiaikaa j atkettiin

Tulevaa aikaa
koskevat sddnncikset

A l/89

Maatalousyrittiijien
ryhmiihenkivakuutus

Eliiketurvakeskuksen
eltiketietopankki

A218e

A 3/8e

t2.12.1988

3. l.1989

9. l.1989

19. l.1989

A 4189 25. l.1989

26. r.1988

21. I l.1988

24. I l.1988

B 4/88 25. I l.1988

B 5/88 15.12.1988

B-sarja

17. I 1.1988 Vastuunjakokertoimet
ruodelle 1987

Vuoden 1989 palkka-
23. I l.1988 indeksiluku ja tyoeleke-

laeissa siiiidetyt markka-
miiiiriit sekii yhteensovi-
tuksessa huomioonotet-
tavat kansaneliikkeen ja

30.11.1988 perhe+liikkeen markka-
miiiiriit vuonna 1989

TaEL:n soveltaminen
ulkomaalaisiin

ruodelle 1988

Tiiydennys vastuun-
jakoperusteisiin

B l/88

B 2/88

Eliiketurvakeskuksen B 3i 88
kustannusten korvaami-
seksi suoritettavan lopulli-
sen maksun ja ennakko-
maksun perusteissa esiinty-
vien eriiiden kertoimien
arvot vuosille 1988 ja 1989

Vastuunj akoperusteissa
esiintyvien eriiiden
kertoimien arvot
vuodelle 1989

Vastuunjakoperusteissa
esiintyvien eriiiden
kertoimien arvot

A 39/88 9.12.1988
B l/89 9. l.1989

47



Elfr keturvakeskuksen elfr ketietopankki
entistfr laajempaan kiiytttitin

Tycieliike-lehden numerossa 2/
A8 kerrottiin Eldketurvakes-
ku ksen lakiosaston ylliipitiimis-
ta tietokannoista ESOR:sta ja
EYLE:stii. Tiedonhakujiirjes-
telmiinii oli kiiytcissii STAIRS
DL/l -niminen ohjelma.
Tietokantojen sisiiltd ei vuoden
aikana ole muuttunut muuten,
paitsi kasvanut, mutta tiedon-
hakujiirjestelmd ja sen mycitii
tietokantojen kiiytt<imahdolli-
suus on muuttunut merkittii-
vtisti. Kerrattakoon ensin ly-
hyesti, mitii tietokannat pitiiviit
sisiilliiiin.

ESOR
ESOR on tyOelakelain sovelta-
mis- ja ratkaisuasioita sisiiltiivii
tietokanta, joka on perustettu
!'uonna 1984 alkujaan liihinnii
ETK: sisdiseen kaytt66n. Se si-
siiltiiii n. 1400 dokumenttia,
joista pliiiosan muodostavat va-
kuutusoikeuden, eliikelauta-
kunnan ja ETK:n piietdkset se-
k4 korkeimman hallinto-oikeu-
den eliikeasioita sivuavat rat-
kaisut.

EYLE
EYLE on vuonna 1987 perus-
tettu yleiskirjetietokanta, johon
on talletettu lyhennelmiit
ETK:n vuoden 1977 jZilkeenjul-
kaisemista yleiskirjeistti. Vuo-
den 1989 alusta lukien yleiskir-
jeet viediiiin tietokantaan koko-
naisuudessaan liitteite lukuun-
ottamatta.

Eliiketietopankki
Yhdessii ESOR ja EYLE ja
myrihemmin tiinii vuonna niii-
den rinnalle perustettava ELLA
eli tycielekelakitietokanta muo-
dosiavat ELAKETIETO-nimi-
sen tietopankin. Eliiketieto-
pankki sisiiltiiii kootusti ja help-
pokiiytttiisesti varsin kattavan
tycieliiketietopaketin.

Ulkopuolisten
klytttioikeus
Eliikelaitoksilla on ollut muuta-
man moden ajan oikeus kiiyt-
tiiii ESOR:a ja EYLE:d. Key-
tiinncissti keyttdoikeus on ra-
jautunut niihin laitoksiin, joil-
la on ollut kiinteii tietoliiken-
neyhteys Tietokonepalvelun
(TKP) keskustietokoneeseen,
missii tietokannat fyysisesti si-
jaitsivat. Toisaalta my<is niiiden
laitosten keyttejemaaria onjouduttu konekapasiteetin
vuoksi rajoittamaan. Tietotur-
vallisuuden vuoksi ei modeemi-
yhteyksiii ole perustettu.

Kiinnostusta tietokantojen laa-
jempaankin keytttitin on ollut.
Jotta kalttdraj oituksista voitiin
pdiist6, oli tarpeen siirtaa tieto-
kannat sellaiseen paikkaan,
missii ne olisivat kaikkien ha-
lukkaiden keytettavissa. Toi-
saalta tietokantojen keytt0-
helppoutta haluttiin mycis pa-
rantaa.

Siirtyminen MINTTU-
jiirjestelmiiiin
Liihinnii edellii mainituista syis-
tii piiiitettiin Eliiketurvakeskuk-
sen lainopilliset tietokannat siir-
tiiii Valtion tietokonekeskuksen
(VTKK) ylliipitiimaan MINT-
TU-jiirjestelmiiiin. MINTTU
on suomenkielinen ohjelmatuo-
te ja niiin ollen helppokiiyttOi-
sempi kuin STAIRS. Toimin-
noiltaan molemmat ohjelmat
ovat samankaltaiset.

ESOR ja EYLE ovat osana
julkisia MINTTU+ietokantoj a,
joita ovat mm. Finlex-tietopan-
kin eri tietokannat. Eliiketieto-
pankkiin voivat kaikki haluk-
kaat saada kiiyttdoikeuden.
Eliiketietopankki on ollut kiiy-
tettiivissd VTKK:n kautta
7.2.1989lukien.

Liittyminen kiiyttiijiiksi
Tietopankkien kayttda koskeva
sopimus solmitaan suoraan
VTKK:n kanssa. Tietopank-
kien kiiytcistii veloitetaan annet-
tujen komentojen mukaan 2,20
mk/komento, mikii on sama
kuin Finlex-tietopankin kiiy-
tdste perittavii maksu. Liitty-
mismaksu on 300 mk. Julkisia
MlNTTU-tietokantoja koske-
va tietopankkisopimus koskee
automaattisesti kaikkia siellii
olevia tietokantoj a, joten erillis-
tii sopimusta tai kayttajetun-
nusta ESOR:n ja EYLE:n kiiyt-
tiimiseksi ei tarvita. jos sopimus
on jo aikaisemmin solmittu
esim. Finlexiii silmiillii pitZlen.

Elliketurvakeskus toimii vastai-
suudessakin tietopankin yllii-
pitajena e[ ns. tiedontuottaja-
na. Eliiketietopankkia pyritiiiin
mahdollisuuksien mukaan piii-
vittiim:ian ja kehittemeen, jotta
se palvelisi tehokkaasti jatku-
vasti muuttuvan ja monimut-
kaistuvan tydeliikealan parissa
tyciskenteleviii.

OUTI LEHMUS, orr
Eliiketurvakeskuksen

lakiosaston
lakimies
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ETK:n lakikirja ilmestyi vii-
meksi vuonna 1987. Siinii seu-
rattiin lainsiiiidiint<iii 1.2.1987
saakka. Lakikirja toimitettiin
silloin ensimmiiistii kertaa
ATK:n avulla eli ptiivitykset
kirjaa varten tehtiin suoraan
tekstitietoihin. Kirjan ladonta
hoidettiin kuitenkin kirjapai-
nossa.

Kun uutta lakikirjaa alettiin
suunnitella, oli mahdollista
keskittyii kirjan sisiiltorin, sen
ulkoasuun ja muihin raken-
teellisiin uudistuksiin, sillii ko-
ko valtava pohjamateriaali oli
jo talletettuna. Muutosten to-
teuttamisesta piiiitettiin toimi-
tusryhmiissii, johon kuului la-
kiosaston osastopiiiillikkd
Pentti Koivistoinen, asiakas-
palvelupiiiillikkd Tapio Karsi-
kas, jaostopiial[kkd Arja San-
kari sekii allekirjoittanut.
Joidenkin uudistusten toteut-
taminen oli teknisesti yksin-
kertaista, kun taas viihiiiseltii
tuntunut muutos saattoi ai
heuttaa valtavasti tyotii ja
piiiinvaivaa. Vaikka uudistuk-
sia alettiin toteuttaa jo hyvissii
ajoin, aika loppui kuitenkin
kesken. Tiistii johtuen ei kaik-
kia hienosiiitdjzi ehditty tehda,
ja joistakin haaveista joudut-
tiin tinkimddn. Mutta niin kir-
jan toimituksen kuin sen luki-
joiden on muistettava, ettei
Roomaakaan rakennettu piii
viissii. Lakikirjan luettavuutta
parantavat uudistukset on saa-
tu alulle, mutta parannettavaa
varmasti jiiii vielii seuraaviin-
kin painoksiin.

Uusi nimi
Minkiilaista Tydeliikelainsiiii-
diintd-teosta lukija sitten us-
kaltaa odottaa? Ehkti ensim-
miiinen silmdiin osuva muutos
on kirjan nimen muuttuminen.
Kannen suunnitteluvaiheessa
todettiin, ettA kuvaavuudes-
taan huolimattavanha nimi oli
turhan pitka ja k<impel6 ja sitii
ptiiitettiin lyhentiiii. Nimi on

Uusi Tytielfr kelait- kiria:
enemmtn tietoa luettauammassa muodossa

TYoELAKELATT
1989

.;ti't,

-

.{,,.'

F{/ta4,?i;

ELAKETURvAKESKUS I

tuttu jo ns. kansanpainoksista
eli "isokin lakikirja" on nyt
lyhyesti Tydeliikelail. Kannen
on suunnitellut aiempien vuo-
sien tapaan graafikko Kristina
Issakainen Pentti Koivistoisen
ideoinnin pohjalta.

Sisiiltti
Lakikirjaan pii5tettiin ottaa
kokonaan uutena sarjana va-
kuutusehdot, joita sinne oli
useasti kaivattu. Samoin tiiy-
dennettiin tycieliikelakien jouk-
koa mm. kansanedustajien
eldkelaeilla sekii ortodoksisen
kirkkokunnan eldkesliiinndk-
sillti. Mytis eliikestiiitidlaki ja
ote avustuskassalaista lisiittiin
valikoimaan. Muutamaa poik-
keusta lukuunottamatta kir-
jaan lisiittiin sellaiset pykiilat,
joihin on suora viittaus yksi-
tyisen sektorin piiiityOeliike-
laeissa.

Toisaalta sisdlt6ii karsittiinkin
jonkin verran. Mm. kaikki his-
toriapykiiltit poistettiin. Kar-
sintaa kdytettiin myOs koko-
naisten sii6d0sten kohdalla ja
useita varsinkin entisen C-
osan s66d6ksiii poistettiin.
Kiiyttiij iin kannalta merkitteva
muutos on mycis siiiidtistenjiir-
jestyksen vaihtuminen. Uudel-
la rakenteella pyritean helpot-
tamaan siiiiddsten kiytiimistii.

Lainsiiiidiint<iii on seurattu
31.12.1988 saakka. Myds en-
nen tItE annetut hallituksen
esitykset on otettu mukaan.
Hallituksen esittamet lain-
muutokset samoin kuin vasta
mycihemmin voimaan tulevat
siiinnOkset, kuten julkisen
sektorin varhaisel[kkeita kos-
kevat pykiiliit, on kirjoitettu
ao. pykiiliin periidn pienenne-
tyllii tekstillii.

Ulkoasu
Ulkoasua pyrittiin paranta-
maan muuttamalla valtaosa
kirjasta yksipalstaiseksi. Pili-
tydelekelakeihin laadittiin
myOs sivuotsikot, joiden poh-
jalta osin automaattisesti, osin
manuaalisesti taydenteen teh-
tiin asiahakemisto. Ehkii eni-
ten puutteita jei juuri asiaha-
kemistoon, koska lakien syste-
matiikka poikkesi niin suuresti
toisistaan, ettei vastaavuutta
sivuotsikoiden kanssa voitu
keyttAa apuna kuin nimeksi.

Luettavuutta helpottamaan
pykiiliin listittiin myds auto-
maattinen momenttinume-
rointi. Pykiiliin liittyviit mai
ninnat voimaantulos66nnds-
ten sijainnista poistettiin tar-
peettomina, sillii voimaantulo-
s[iinnOkset ldytyviit entiseen
tapaan siiiinncinmukaisesti ky-
seisen sZiiiddksen lopusta.

OUTI LEHMUS, orr
Eltiketurvokeskuksen

lakiosaston
lakimies

Oikeustapaukset
Oikeustapauksia listttiin laki-
kiriaan melkoinen joukko,
mrir. vakuutusoikeuden jul-
kaistut tapaukset sek6 lisiiksi
LEL:n soveltamisalakirjaseen
tulevia tapauksia. Oikeusta-
pausten ulkoasua kevennettiin
boistamalla niistii VAKO:n di-
iarinumerot. PostitusPiiivdt
jtiviit osoittamaan taPauksen
antoajankohtaa ja ETK:n ar-
kistonumerot yksiliiimii?in ta-
pausta.

Ruotsinkielinen
lakikirja
Sistilt66n liittyviit muutokset
koskevat luonnollisesti myris
ruotsinkielist d Ar be t spensions-
I a g ar n o-laklkirj aa. Valitettavas-
ti sivuotsikointiin ja asiahake-
mistoon liittyvat uudistuksetjiiiiviit ajanpuutteen vuoksi
odottamaan ruotsinkielisen la-
kikirjan osalta seuraavaa pai-
nosta.

Kansanpainokset
Ns. lakikirj an kansanpainokset
eli ainoastaan yksityisen sekto-
rin tyOeliikelait asetuksineen si-
siiltiivit teokset ovat eripainok-
sia piiSteoksista. Niiln ollen
suomenkielinen kansanpainos
sisiiltiiii sivuotsikot ja asiahake-
miston, mutta ruotsinkielinen
teos ei.

Tilaukset ja
palaute
Lakikirjasta kiinnostuneet voi-
vat ottaa yhtefta Eliiketurva-
keskuksen postitukseen puh.
(90) l5ll. Suomenkielisen laki-
kirjan hinta on 50 mk.

Jotta Ty6eliikelait-teosta voi-
taisiin kehittiiii yhti paremmak-
si ty<ivalineeksi sekii sisiillOltiiiin
ettA ulkoasultaan, otamme
ETK:n lakiosastolla mielelliim-
me vastaan palautetta lakikir-
jan kayttajiltli. Tavoitteemme
on yhteinen.
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I! II

Tytiel iikepIiviinil
osanottajat voivat teh-
dii kysymyksil, joihin
luvattiin mahdolli-
suuksien mukaan vas-
tata Tytielflke-lehdes-
sii. Eriliit kysyjlt ovat
saaneet vastauksen jo
henkiliikohtaisesti.
Sen sijaan kysymys
kulukorvausten luke.
missta TEl-palkkaanoli lehden painoon
mennessii tammikuus-
sa vielii ratkaisematta.
Asiaan pyritiiiin palaa-
maan lehden palstoilla
mytihemmin.

IT

TYOETAKEPAIUAI{ KYSYMYKSIA

KYSyMyS hylkiiiiviiiin piiiit<ikseen, hakea
uudestaan yksilOllistii varhais-

Tuleeko tydttdmyyseldkkeen eliikettii tai tehde valnnan van-
suurtydnantajaosuus koske- haaneliikeikiijiirjestelmiiiin.
maan l -7- 1989. jllkeen, p[fltf,; orrleena voidaan pitaa site, etteneitii.tyosuhteita vai. 1.7..1?89 r""1ffi; k;;aitaa tehde vastaalkavia tydttomyyselekkeita? ;;iil; ;j;" roffrfuoGlu juvASTAUS J#ltil:[:*f[:f*,#4i,.,;

alemmassa eliikeiiissii.ElaKeliutosKohtrunen vastuu
tulee koskemaan 1.7.1989 tai fleuna,N'emtnen'.

vautoKontlortsen jiilkeen peettyvie tyOsuhtei-
ta.

M artri Hiinnikriinen, KYSY MYS
ErK Iakkziid"n pitkiiaikaistyottti-

KySyMyS mien ty0llistamisen vaikutus
eliiketurvaan.

Voiko henkilti, joka on saa- Jos 12 kuukautta tycivoimatoi-
nut kielteisen eliikepiiiitdksen miston kirjoissa ollut henkilci,
oikeudesta yksilOlliseen var- joka on syntynyt wonna 1932,
haiseliikkeeseen, siirtya elak- tydllistetiiiin valtion tai kunnan
keelleerityisessiieliikeiiissii? toimesta, muuttuuko eliikkeen

maksajaksi vuonna 1992 valtio-VASTAUS konttori vai Kunnallinen eliike-
laitos?

Ifk',lfifr"JrtPJdJflNi^ onko eriikekertymd r,5 pro-
JousrAvA ELAKETKA: 'f,ilifrJl",""'j:lJ?.[3:,,T,11JARJESTELMA toaa valtiolla tai kunnalla. on-
Joustavan eliikeiiin tullessa voi- ko mitaien mahdollisuutta kor-
maan 1.7.1989 lehtOkohta on jata tulevan ajan eliikepalkkaa?

i'#H-:?il!'[i#ii'ffJ::itl: o't" . mahdorrisesti turossa

ffi d;:111"."*I?ig::f tffi ll,lH,,?ii,,illi,\.''i}3iift 
"?llT3;perus kou lu I aissa j a -aset u tt.r- Ifll.'1. ^:: :,T1'^1t ^'l::t^":P. :-

It*t'*l'li',6ry,1*1f +*:i:ffi il]Ui?,?fiH,"n'fiH:
ii;ilik;i, j;k; G:t"e 'i0 *ltf maksimimiiiiriin e00 piii-
wotta eli ujun I.7. 1989- vaal

il"ii 31,?;.,.fl11"i"#"T}i.1 ,ASTAU s
keelle nykyisten voimassa ole- -..-,,,^_.-._,^,_vien arffiii, irar'id. it- 1't1*IY:lill tvdllistiimisvel-
kaan. vorte er koske.tytittcirylyselaik-

varintaoikeus on henk,.lrii, f:'li*ffii;lii,ffit*ff;*-
jotka 1.7.1989 ovat valtion elii- kettii sen saamisedellytylaen jo
keturvan piiriin kuuluvassa pal- ollessa olemassa, ellei henkiiriveluksessa itse vaadi tyOllist[mistii. Tydl-
I ) alemman eliikeiiin tehreviis- ll:l1Tit::L"^1'^t -:j,. "T.Y-q:fl.s5 KOSKe seualsra.pltKaalKatstyo_

2) tutevat atemman eliikeiiin l?:ji.,^1:11,.:llln!?i1...ryo$e1
te ht evaen uaint u- uil Jn u - :lifl Il l?l*H:.,:l'#1x"#ll;

Jos henkilci hakee yksilcillisen tdisen kuukauden aikana yh-
varhaiseliikkeen ennakkopdri- teensii vShintailn 12 kuukautta
tiistii ja saa siihen hylkiiiivtin ty6tt6miinii ollutta henkil6ii),
piiiit<iksen, ei hiin ole vielii teh- joka on hakenut tiiyttii tydky-
nyt mitiien valintaa. Tiimiin jtil- vyttdmyyselekette tai yksilOllis-
keen hiin voi hakea muutosta tii varhaiseliikette eikA hake-

musta ole lainvoimaisella p'de-
tciksellii hyl6tty. Muita pitkiiai-
kaistydtttimid laki periaatteessa
koskee, eikii sii5nntiksiii tietoje-
ni mukaan tiiltt osin olla muut-
tamassa.

Kun henkild ty0lliste6en val-
tion tai kunnan tyiihOn, tytistii
karttuu eliikettii valtion tai kun-
nallisen eliikejlrjestelmdn mu-
kaisesti. Tiistii tytist[ karttu-
neen ja palvelussuhteen perus-
teella mahdollisesti my6s tule-
vat yuodet eliikeikiiiin saakka
sisiiltev2in eldkkeen myOntiiii ja
maksaa silloin Kunnallinen
el[kelaitos tai valtiokonttori.
Ennen kunnallista tai valtion
palvelussuhdetta olleista yksi-
tyisist6 tycisuhteista eliike
mydnnet66n erikseen. T:ite
osaa henkikin eliikkeestii ei
mycinnii ja maksa valtiokontto-
ri tai Kunnallinen eliikelaitos,
vaan maksava eliikelaitos on se,
jossa viimeisen yksityisen tyd-
suhteen tyOnantaja on jtirjes-
tanyt ty6ntekij<iittensd eliike-
turvan.
Kunnan ja valtion palvelussuh-
teista eliikettii karttuu viihin-
tiiiin 2 prosenttia vuodessa. Yk-
sityisellti sektorilla karttumis-
prosentti on 1,5.

Eltkepalkkaa siinii tydsuhtees-
sa, jonka perusteella tuleva aika
lasketaan, ei ole mahdollista
korjata sen woksi, ettii henki-
Itillii on jossain aikaisemmassa,
kenties jo luosia sitten olleessa
tycisuhteessaan ollut parempi
ansiotaso kuin tiissii viimeisessii
palvelussuhteessa.
Eldkepalkan harkinnanvarai-
nen tarkistaminen koskee vain
niita tilanteita, jossa henkildn
anslotaso on samassa tydsuh-
teessa tydsuhteen kestdessii
muuttunut lain tarkoittaman
poikkeuksellisen syyn takia ja
tiillii on merkittiiviiii vaikutusta
eltiketurvaan. Katsottaessa, on-
ko jontin ty0suhteen eliikkeen
perusteena oleva palkka poik-
keuksellisesta syystii alentunut,
voidaan alentumisen syynii kyl-
lii ottaa huomioon esimerkiksi
tytisuhteen aikana olleet sai-
rausjaksot tai lomautusaika.

Irma l(ortesoja,
ETK
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KYSY TYOELAKKEISTA!
minun vakuutusoikeus suostu hake- tenkin arneuaan meno edessii

Nyt en tiedii, piteako
ehkii mukseen, eliikettii ei voida ja sen woksi

oikeuttaako
tahtoisin selvittaii,

suostua tahan vai voinko
vaan se on maksettava myds tiimii aika

Tv0suhdetta en
enhen liihttiiini ja

tehdii ouolestani iotain. Itse en
'olevani sYryPiiii Piiiitdk-

oikaista,
eikii viiiirin eliikkeeseen.

katso entisen suurulsena,
aio katkaista

SCSSA ilmoitettua suuremman maksettua eldkettii saa periii
tarkoitus on, ettii Palaan saman

eldkkeen vastaanottamiseen, takaisin. ty6nantajan Palv-elukseen lse-velvollisuuden suonttamlsenenkii tosiaan edes tiennYt, ettl Kvsviii on ilmoittanut saaneen-
sa'tiedon takaisinPerinniistii
ainoastaan kirjeellii. Koska il-
man oiiiitdstii takaisinperintiien
ei sai rvtttva, kYsYjiin tulisikin
vaatia valiiuskelPoinen Peetds
ia samalla esittee asiasta oma
'kantansa. Eliikelaitoksen Piia-
tdksestd on valitusoikeus El6-
kelautakuntaan, jonka Piiiitiik-
sestii voi vielii tehdii valituksen

eliikemiiArdssii oli virhe. jiilkeen.
VASTAUS:
Tvtjeliikelaeissa ei ole ty6ttt'-
mwseliikestiiinn0ksiii lukuun-
otiimana ohjeita siita, miten
tulisi menetelld, jos eliikettii on
maksettu viiiiriri Perustein lii-
t *. Yt"itt"n oik6usPeriaattei-
den mukaista kuitenkin on, etta

VASTAUS:
Tvtioikeudessa tYdsuhteen
rotaun alkavan silloin,

kat-
kun

T5ll2i palstalla
Eliiketurvakeskuksen

Derusteettomasti suoritettu etu
hiaksetaan takaisin. Erityisesti

Vakuutusoikeuteen.

tv6ntekiiii ryhtyy tYdhdn ja jat-
knvan siihen asti, kunnes tyti-
suhde sopimisen, irtisanomisen
tai purkimisen johdosta lak-
kaa. Tyiintekijiiin eliikelainlainopillinen johtaja

Ratkaisu siita, Peritaanko lii-
Laa maksettu etu takaisin joko

(TEL) 2 $:n
taas sii6dettY,

2 momentissa on
Antti Suominen vastaa silloin, kun eliikkeensaaja tat ett?i TEL:a sovel-
tyrieliikkeitti koskeviin
Iiysymyksiin, joilla
siaitaa olla Yleistiikin

h6nen edustajansa on mYcitd- kokonaan tai osittain, on tehte- lettaessa tvdsuhteen katsotaan
ptiiittyneeri sen pdiv?in Io. pussa,
Iolta'sen Perusteella viimeksi
'maksettiin'Palkkaa ennen ty!i-
suhr,een kai.keamista tai eldk-
keeseen oikeuttavan tYOkYvYt-
trimwden alkamista. LYhYet
oalkattomat keskeYtYskaudet
katsotaan vakiintuneesti eliik-
k"".."n oikeuttavaksi ajaksi'
Gskevtvs voi iohtua esimerkik-
si opiik6lusta, laPsen hoidosta,
lomautuksesta tai sairaudesta'

vaikuttanut Perusteettoman
eJun saamiseen, eliike on Perit-
tiivti takaisin. Takaisinperinniis-

vd tapauskohtaisesti. Tlill0in on
kiinnitettavii huomtota nlmen-
omaan siihen, onko ellkkeen-

mielenkiintoa. te Daetettaessii on merkitYstii
anrietrava mY0s siiic, oiiktr
edunsaaja tietoinen virheestii
tai otisilo hiinen PitiinYt siite

saaia toimrnut vilPitt6m;i"se
mi6lessa ja mika on hiinen
taloudellirien asemansa huo-
rnioon ottaen erityisesti kaikki
har", t"u.ansa- eliikkeet ja
muut tulonsa sekii varallisuu-

Ty tieiiikeasioita kos-
keviin kysYmYksiin
vastataan Ellketurva- kohtuudella tietiid.
keskuksesta myos Eliikettti saatetaan maksaa lii-
kirjeitse ja Puhelimitse. kaa joko sillii Perusteella, ettii

etat<dpiUttitsesia on virhe tai
maksatuksessa taPahtuneen
virheen johdosta. KYsYj?in ta-
oauksessa virhe on sattunut
^maksatuksessa ja eliikepli'iitds
on ollut oikea. On katsottu,.ette
eritvisesti maksatusvirheti-lan-
teisia on perusteltua periii viiii-
rin maksettu miitirii kokonaan
iai ainatln osittain takaisin'
N:iin on eritvisesti silloin, kun

"tak.tta.i 
ole vielii ehditty mak-

tensa. Kun kYsYmYksessii on

Kun kirjoitatte, maksatuksessa taPahtunut vir-
he, perittiiviin miidrdn viihentd-
mis6[e tai Perinniistii luoPumt-
selle ei vleensi ole todettavtssa
vt ta puijo, perusteita kuin sil-
ioin. ios Piidt6ksessii on Jo
ollui virhe.' Kysyjiin tapaukses-
sa eliikettii ei ilm-eisestikiiiin ole

mainitkaa tiiYdellinen TEL:ss6 sen edellii mainitussa
kohdassa on erityisesti siiiidet-
tv. miten asevelvollisuuden suo-
rittamisaika on otettava eliiket-
tii mdiiriittiiessii huomioon' Tli-

nimenne, osoitteenne
ja henkilotunnuk-
senne.

maksaa liikaa vielii Pit-
miin mukaan aikaa, jona tY0n-

KYSYMYS:
ehditty

maksettu miiArd tekiiii on asevelvollisena suont-
tanut palvelusta vakinaisessa
viiessii.'ei lueta tydsuhteen jat-
kumisaikaan. Niiin ollen tYti-

kiiltti ajalta ja
ollen vaikut-Sain muutama kuukausi sitten on viihhinen. Niiin

eliikelaitoksesta vahuusel6ke- taa silta, ettei edellYtYksia ta-
kaisinoerinniistii luopumiselle
otisi, vaittei virhe johdukaan
eliikkeensaajasta.

odiitdksen. iossa luonnollisesti
itmoitettiin maksettavan eliik-
keen miitirii ia muita siihen liit-
twia tietoia. Eliikettikin alet-
tiin maksaa heti ajallaan. Eliik-
ieesta perittiin mytis veroa. Sii-
nii vaiheessa, kun aloin eliikettii
saada. en eniiii vertaillut sen
maaraa saamaani Pii6ttikseen'

saa nitkiiltii aialta eikii viiiirin
makiun voida katsoa vakiintu- suhde iatkuu ns. lepii'iiviinii tyd-

suhteena TEL: n tarkoittamassa
mielessii armeijassa olon aika-
na, ios tytinteliija Palaa asevel-
vollisuuden jiilkeen saman
tvcinantaian Palvelukseen. Te-
rira uitu 6i kuitenkaan ole eliik-

neen.
Takaisinperintiiiin voidaan kui-
tenkin ryhtYa vasta sen jdlkeen,
kun asiasti on annettu eliik-
keensaaialle valituskelPoinen
oiiiittis. Ennen piiiit<iksen anta-
inista eliikkeensaajalle on an-
nettava mahdollisuus esittea
oma kiisitYksensii asiasta. Sii-
niikin taPiuksessa, ettii liikaa
maksettua eliikettii ei peritii ta-

Liikaa maksetun eliikkeen Peri-
minen takaisin viihent6miillii
-ea.aitrr**u kuukausittain
eliikkeestii on mYOs elikkeen-
saaian kannalta halvin ja mut-
katlomin takaisinPerintataPa.
siilii tiill6 tavoin ei tule makset-

keeseen oikeuttavaa aikaa,
vaan se viihennet6iin varslnal-

N'rt on kuitenkin kiiYnYt nun'
etia elakelaitos on ilmoittanut
kirieell?i maksaneensa minulle
u"hinsostu 500 mk/kk liikaa
elaketia, vaikka Peatds !.V.!a o1
ollut oikein. Kirjeess?i oh ilmot-
tus. etta liikaa maksettu mii6rd
iutiuun perimiiiin minulta takai-
sin. Eliiicelaitos ilmoitti, ette pe-

sesta tydsuhteen kestoajasta'

tavaksi korko- eikii penmts- Todettakoon lisiiksi, eila telle
kuluja. lain kohdalla ei ole Yleensii mer-

kaisin, asiasta on ilmoitettava KYSYMYS:
kitystii silloin, kun asePalvelus
suoritetaan varslnalsessa ase-
velvollisuusiiissii, koska tytie16-
kettii alkaa karttua vasta 23
vuoden ian teyttamisen jiilkeen'
Ainoastaan silloin, kun tYOkY-
lvtt6mvvs alkaa tai Perhe-eliik-
tlen edtiniiittiiiii kuolee alle 23-
vuotiaana, eliilie voidaan laskea

kirjallisesti
Jos eliikettii

eliikkeensaajalle.
on maksettu liikaa

rinti voi taPahtua niinkin, ettii

si[a Derusteella, ettii varslniu-
.r"n o'iiatirs on ollut virheellinen,
takaisinperintiiii koskeva piiii-

eliikkeestii vdhennetiiiin kuu- t6s voidaan antaa vasta sen

kausittain m66rIsumma, kun-
nes koko virheellinen miidrt on
maksettu.

iatt ..n. kun vakuutusoikeus on
turkanut virheellisen elZikepii5-
itiksen. Mikeli kiiY niin, ettet

OIen kuullut, ettii eliikettii saat-
taa karttua ioissain taPaukses-
sa. vaikka h6nkil6 ei olisi tycissii
eikii niiin ollen saisi myciskiiiin
pittt uu. Opiskelujeni woksi
blen saanut lvkkiiystii asepalve-
Iuksesta ia o[en oiiskelun ohel-
ia ollut lydsstikin-. NYt on kui- nuorempana tehdYstii tYdstii'
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uu0DEil 1989 TEl-lilDEt$ill
UASTAAUAT ItlIA RKKAMIIIInIT

TEL:n piiriin kuuluminen

Vuoden
t989

alusta

Alkuperiii-
nen markka-

miiirii
TELIg:nlmom. 879,08 90,00

J.os.yhte^ensovitusperuste ylittrie 5g6 mki k k(ind. 142) kansaneliike huomioittava TELSg:n2mom. 5723,82 586,00
LEL-eltikkeeseen
alaraja vuodessa

oikeuttavien LEL-palkkojen
LEL5g:n t mom. 2774,00 200,00Tulevaan aikaan oikeuttavien

mdiird vuodessa
LEL-palkkojen

LELTg:n I mom. r I 096,00 800.00Jos LE myds oikeus

levaan
n tu-

vuodessa
oikeuttava LEl-ansio 200 mk

LELTg:n4mom. 2774,00 200,00YEL:n piiriin kuulumisen alaraja YELIg:n3mom. t 758,t7
Vahvistettavan
markkam,iiiirii

r 80,00
vuotuisen ty<itulon suurin

YELTg:n I mom. 352030,46 50000,00YEL-vakuutusmaksun meeraytyminen YEL9g:n2mom.

{
2l 12t,83
70 406,09
56324,87

YEL-viihimmiiiselakeue
mioitava rajam6tirii

laskettaessa huo-

( 3000,00
< r 0 000.00( aooo.oo

YEL l9 g:n 5 mom r408t2,18 20000,00
MYEL:n piiriin kuulumisen alaraja MYELIg:n3mom. 3 520,30
MYEL-rydtulon
maan hehtaarien

500,00
mdardytyminen maatalous-
perusteella

MYELSg:n2mom.

I
I

3872,34
t 584,14

880,08
352,A3

r 5 489,34

r 550.00I zzs'.oo( 125.00I so,oo
r 2 200,00Poronomistajan

maereytyminen
vuotuisen tydtulon

MYELSg:n5mom. 246,42 35,00MYEL-vakuutusmaksun maeraytyminen MYEL l0 g:n I mom 56324,87
Yhteensovitusperustetta valittaessa

8 000,00

MYE L+yOtulona otettava huomioon
viihintiiiin 6000 mk/v MYEL 19 g:n 3 mom. 42243,65 6 000,00

MYEA 17 g:n 2 mom. t5489,34 22cr,N
YEL 3 g:n ja MYEL
4 $:n soveltami-
sesta annetun
pniittiksen I g 2640,23 375,00

TEL 19 b g:n 4 mom. 24,42 2,50
Tydttdmyyselekeue ei
ansiot ylittiiviit rajan

makseta, jos kuukausi-
TEL4cg:n4mom. 1758,17 I 80,00

Jos etuuden korotus
tusta ei makseta

tete pienempi, koro-
TEL I9 d g:n 4 mom. 2t,00 r5,00

TaEL+l2ikkeeseen oikeuttava
den alaraja vuodessa

TaEL-ansioi-
TaEL3$:n2mom. 5274,51 540,00

TaEL-eliikkeeseen oikeuttavaksi luetaan
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tydkyvyttdmyyden sattumisvuonna kulunut
arka ennen tydkyvyttdmyyden alkamista,
1os kuukausiansio ainakin rajatulon
verran TaEL4$:n2mom. 439,54 45,00



ESTMERKKEJII YEL- JA MYEL-
UAKUUTUSMAKSUISTA UUO]{]{A 1 989

Seuraavaan on laskettu esi-
merkkejfl YEL- ja MYEL-
vakuutusmaksuista erlillii
tytituloilla. Lukuja tarkastel-
taessa on huomattava, ettl
lakisiilteiset YEL- ja MY-
El-vakuutusmaksut ovat
verotuksessa viihennyskel-
poisia.

Esimerkkejl
YEL-vakuutusmaksusta
eri tytituloilla v. 1989.

Tytitulo
mk/v

alle 1,83
000
000
000
000
000
000
000
ffn
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

,ry 000

150 000

200 000

zso ooo

,ry*
352 030,46

tycitulo

Esimerkkeje MYEL-
vakuutusmaksusta
v. 1989

MYEl-vakuutusmaksu laske-
taan alennetun vakuutusmak-
suprosentin mukaan MYEL-
tyOtulon mziiiriiiin 56 324,87
mk/v asti. Alennettu prosentti
on kaksi viidesosaa peruspro-
sentista efi tene \.uonna 5,96 Vo.

Silta osin kuin MYEl-tycitulo
ylitttiii 56 324,87 markkaa,
maksua lasketaan perusprosen-
tin eli tiinii vuonna 14,90 pro-
sentin mukaan.
Seuraavassa on ereite esi-
--^-l-l--:* ---l-----1-------l-----1-rrrrli.li.trJa vartuuIuurllalsuula
MYEl-tydtulon ylittiiessii
56 324,87 markkaa.
MYEL-tycitulo
mk/v
60 000

2

Maksu-70
tydtulosta

5,96
6, l8

65 000
70 000
75 000
8l 671,18*)

t2
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39q
4t
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5l
52
53
54
55
56

6,44
6,69
6,94
7,20
7,45
7 ,71
7,96
8,21
8,47
8,72
8,98
9,23
9,48
9,',l4
9,99

10,25
10,50
10,75
I l,0l
11,26
n,52
n,77
12,02
12,28
12,53
12,79
l3,M
13,29
13,55
13,80
14,06
14,31
14,56
14,82
14,90

Maksu 7o
tydtulosta
6,50
7,15
7,71
8,18
8,74
9,87r00 000

*) 81 671,18 mk on korkein
pinta-alan mukainen
MYEl-tydtulo. Se tulee 62
MYEL-hehtaarista.

Esimerkki on laskettu olettaen,
ettii koko tilan tydtulo on yh-
dell6 henkil6ll?i.

Jos tilan ty<itulo jaetaan useam-
malle henkilOlle, vakuutusmak-
su miiiiriiytyy aina henkil0koh-
taisen tycitulon mukaan.
Jos tilalla on isiintii ja emiintii,
tydtulo jaetaan tavallisesti
tasan heidiin viilill2iiin. Tilan
tydtulon ollessa esimerkiksi
80 000 mk kummankin osuu-
deksi tulee ,10 000 mk. Molem-
mat maksavat koko vakuutus-
maksunsa alennetun prosentin
mukaan eli 5,96 prosenttia hen-
kilokohtaisesta tycitulostaan.

324,8756

ylin

14,90

14,90

14,90

14,90

14,90

14,90
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JOUSTAVILLE
TYOELATTnn-
LE SIIRTYNYT
YKSITYISnTTA
SEKTORILTA
YLI 31 000
nrursrA
Joustaville tydelekkeille on siir-
tynyt 31 400 suomalaista. Kai-
ken kaikkiaan jotakin jousta-
vaa eliikettii on hakenut 43 500
ihmistii niiden kolmen vuoden
aikana, jolloin jiirjestelmii on
ollut voimassa. Luvut ovat pe-
riiisin Eliiketurvakeskuksen ti-
lastoista.

Yksil6llisiii varhaisekikkeite o[
vuoden 1988 lopussa maksussa
20 7 14, varhennettuja vanhuus-
eliikkeitii 8 783 ja osa-aikael6k-
keitii vain l7l .

Eniten joustaville tyoelakkeille
siirryttiin heti niitii koskevien
lakien tultua voimaan 1986. Sil-
loin niille jai l2 300 suomalais-
ta. Viime vuonna luku oli endd
8 700.

kena Lietsala, ETK:n tilasto-
osaston piiiillikkti, arvioi jous-
tavan eliikejiirjestelmiin nyt ole-
van kiiyttriasteeltaan tasapaino-
tilassa. Niiiden eltikkeiden tulon
julkiselle sektorille hiin sanoo
heijastuvan mytis yksityisellii
puolella eliikehakemusten kas-
vuna.
Useimmat tyrieliikkeelle lAhtijat
ovat 55-64-vuotiaita. Heidiin
vilkas siirtymisensii eliikkeelle
vuonna 1986 nlikyi eliikehuip-
puna. Silloin eliikkeelle jiii per5-
ti 18 prosenttia tiimiinikiiisistii
aktiiveista. Viime vuonna osuus
oli eniiii 12,4 prosenttia. Osuus
on vain prosenttiyksik<in ver-
ran suurempi kuin ennen jous-
tavien elSkkeiden tuloa.
55-64-vuotiaat ovat tavallisesti
jollakin muulla kuin joustavalla
eliikkeellii. Yleensii tiimiin-
ikdinen saa tavallista tydkyvyt-
rdmyyseliikette, ryiittomyysele-
ketta, rintamaveteraanien var-
haiseliikettii tai maatalouden
erityiseliikettii. Joustavat elSk-
keet eiviit yksistiiiin selitii taka-
vuosien enniitysmdistii eliik-
keelle siirtymistii.

Naisilla ja miehilla
eri sairaudet
Reilusti yli puolet (58 %) yksi-
l0llistn varhaiselSkettii hake-
neista kiirsii tuki- ja liikunta-
elinten sairaudesta. Kahdella
kolmesta naishakijasta on tiil-
lainen sairaus. Mieshakijat kiir-
sivdt naisia useammin veren-
kiertoelinten tai hengityselinten
sairauksista.

Hakemuksista hyliitiiiin noin 30
prosenttia. Miesten eliikehake-
muksia hyletiien harvemmin
kuin naisten. Miesten ja naisten
hakemusten hylkiiysprosentit
eroavat varsinkin tuki- ja lii-
kuntaelinten sairauksien ollessa
kyseesstl. Sitii vastoin esimer-
kiksi mielenterveyden heiridite
sarrastavren ruesten Ja narsten
eliikehakemuksia hyliitiiiin mel-
kein yhtii paljon.
55-vuotiaista jiiA yksikilliselle
varhaisel6kkeelle suhteellisesti
suurempi osuus kuin heita van-
hemmista. Vuonna 1986 haki
yksil0llistti varhaiseliikettii l0
prosenttia 55-wotiaista naisis-
ta.
Viime vuonna osuus oli eniiii
5,7 prosenttia. Miehillii osuus
putosi samassa ajassa 7,3 pro-
sentista 4,4 prosenttiin. Suun-
taus on kaikissa ikiiryhmissii
sama. Yksildlliselle varhaiseliik-
keelle ei eniiii pyritli yhte vilk-
kaasti kuin aluksi.

VALTIO.
KONTTORIN
ELAKE.
OSASTOLLE
UUSI
POSTIOSOITE
Valtiokonttorin eliikeosaston
postiosoite on muuttunut Yuo-
den alusta. Uusi postiosoite
on PL 77,00530 Helsinki. Enti-
nen osoite oli PL 54, 00501
Helsinki.
Kiiyntiosoite on edelleen Srir-
niilsten rantatie ll, 00530 Hel-
sinki. Puhelinnumerokin on
siiilynyt entisenii. Soittaa voi
numeroon W77251.

YRTITAJTEl{
TYOTUTOT

UUOil1{A
1989

Eldketurvakeskus liihetti YEL-
toimintaa harjoittaville eliike-
laitoksille joulukuun puoliviilis-
sii ohjekirjeen yrittiijien tydtu-
Ion m66rZi6miseksi vuonna
1989.

Sen mukaanvuoden 1986 alus-
ta voimassa olleen julkaisun
Eldketurvakeskuksen ohjeet
yrittiijien tydtulon miidriiiimi
seksi tydtulolukuja tulee tarvil-
tqessa korottaa 19 prosenttia eli
kertoa ohjekirjasen tydtulo /a-
vulla 1,19.

Tarvit t ae ss a tarkoittaa liihinnii
niiden jtirjest6jen tai toimialo-
jen ohjeita, joissa YEl-ty0tulo
on sidottu muuhun kuin rahal-
liseen suureeseen. Tdllaisia suu-
reita ovat esimerkiksi yrityksen
henkildmiiiirii tai yrittajen yri-
tystoimintaansa kayttemA tyO-
miidrii tunteina.
Rahaan perustuvia suureita
ovat taas esimerkiksi yrityksen
liikevaihto tai wosimyynti.
Niiissii ohjeissa raha vastaa ra-
haa, joten tydtulotaso noudat-
telee tavallaan automaattisesti
rahan arvon muuttumista. Niii-
tii ohjeita voidaankin soveltaa
joko suoraan sellaisenaan tai
vaihtoehtoisesti tarkistamalla
kumpaakin sekiiluokittelevaa
rahallista suuretta etta yrittajail-
le miiiiriteltyti tyrituloa.
Joulukuun ohjekirjeessii oli liit-
teenii my6s esimerkit kummas-
takin tydtulotyypistii ja niiden
soveltamisesta. Esimerkit ko-
rostavat samalla tydtulo-kiisit-
teen periaatteellista tarkkuutta;
tycituloa ei mliiritellii markka-
tasolla, vaan tydtulolulut on
pydristetty liihimpii?in sopivaan
tuhattasoon. Periaate ei tieten-
k:iiin estii mearittelemiisti tyti-
tuloa tarkemminkin, jos neu-
vottelutilanne niiin edellyttiiii.

Milloin uusi ohjekokoelma
Alussa mainittu kerroin l,l9
vastaa TEl-indeksin nousua
vuoden 1986 pisteluwsta I 165
ruoden 1989lukuun I 387. Ele-
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ANSIOELAKE-
TURVAA
YUONNA 1988
KARTUTTANEET
Tarkasteluhetkellii ansioeliike-
turvaa kartuttavina voidaan
tytt-, yrittej e- tai virkasuhteessa
olevien lisiiksi pitiia myOs niitii
vuoden aikana, muttei pdiit-
tyessii. eliiketurvaa kartuttanei-
ta, jotka eiviit ole lopettaneet
ty0skentelyiiiin eliikkeelle siirty-
misen takia. Stiilyyh[n heillii
eliiketurvassaan ns. tulevan
ajan oikeus vuoden tydnteon
pliiittymisestii, vaikka uutta
eliiketurvaa kartuttavaa toi-
mintaa ei olisi aloitettukaan.
Tietyn lain piiriin kuulumisen
edelly'tyksenii on kyseisen lain
mukaisen eliiketurvan karttu-
misehtojen (viihimmziisansio,
odotusaika, ika,. .. ) tayttymi-
nen tarkasteluhetkellii. Henki-
lAn lzafonraon nlavon T EI - rai
TaEl-tytisuhteessa vuoden
pii6ttyessii, jos hiinellii on LEL-
tai vastaavasti TaEl-toimintaa
joulukuussa. Muissa laeissa
tyo-, yritteje- tai virkasuhteen
tiiytyy olla voimassa vuoden
piiAttyessii.

Seuraavassa asetelmassa esite-
tiiiin arviot eri ansioeliikelakien
piireihin kuuluvista henkildistii
edellii. esitetyllii tavalla laajem-
rrun Ja suppeamrrun ymmar-
tiien.
Henkilti voi samanaikaisesti
kuulua useankin eri el6kelain
piiriin. Esimerkiksi yksityisellii
sektorilla oli vuoden lopussa
noin 50 000 henkiltillii samanai-
kaisesti kaksi tai useampia yksi-
tyisen puolen eri eliikelakien
mukaisia tyosuhteita ja vuoden
mittaan noin 130000 henkiltiii
kartutti eliikettii useamman
kuin yhden yksityisen puolen
eliikelain piirissii.

Eri lakien lukumiiliriimuutok-
set niihdiiiin muutossarakkees-
ta; YEL ja KWEL kasvavat
edelleen voimakkaasti. MEL
kii2intyi laskuun ja MYEL:n
lasku jatkuu tasaisena. VEL:n
alenema johtuu Postipankista
kuten edellii todettiin. Muut lait
pys).vat j okseenkin ennallaan.

Mikko Pellinen

Etiikett[ tyti-, yrittiijii- tai virkasuhteessa ansainneet:

Vuoden 1988
aikana

Henkil6itii

Vuoden 1988 piiattyessa

Henkiltiitl Muutosedel-
lisvuodestaketurvakeskus seuraa TEL-in-

deksin kasvua ja alakohtaisia
palkkatasojen muutoksia ja nii-
den pohjalta paattaa ohjeko-
koelman uusimisajankohdan.
Eriiiinii liihtOkohtana viime
vuosien ohjekokoelmien uusi-
misessa on pidetty TEl-indek-
sin 25 - 30 prosentin kasvua
edellisestd julkaisusta. Lisiiksi
ansiopuolella tapahtuva kehitys
tai yritystoiminnassa tapahtu-
vat muutokset (yritt[jyyden
voimakas kasvu, uusia toimi-
aloja jne.) sekii kentiiltii saata-
va palaute ovat vaikuttamassa
uusimispiiiittikseen.
Viime vuosien inflaatio on ollut
varsin hillittyii, mikii niikyy
tuossaTEl-indeksin l9 prosen-
tin nousussakin. Niiin tarkastel-
tuna uusi ohjekokoelma voi tul-
la ajankohtaiseksi ensi luoden
tai viimeistdtin vuoden l99l
alusta - taloudellisesta kehityk-
sestii riippuen. Ajankohtaa rat-
kaistaessa selvitelaan mycis on-
ko toimalakohtaisissa tasoissa
tapahtunut suurempia poikke-
amia yleisestii linjasta.

Olisi ehkii mytis ajankohtaista
pohtia YEL-tytitulon toimi-
luutta ja tulevaisuutta yhdenty-
viin Euroopan niikdkulmasta
sekii arvioida sen mukanaan
tuomia uusia piirteite YEL-
vakuuttamiseen ja YEL-ty6-
tuloon.

Mikko Pellinen

Yksityinen
sektori

TEL
TaEL
LEL
YEL
MYEL
MEL

Julkinen sektori
VEL I)
KVTEL
KiEL
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') VEL:in piiri sbiihdii m.vtis Suomen Pankin (l 3a0) ja lGrcaneliikelai-
toksen (5 800) palvelukvw olevat. Postipankin t'hteisiimuoto muut-
rui vuoden 1988 aluto osakel,htiitksi, jo henkiliikwta siirtti samqlla
TELn piiriin. Muutos ei nostanut TEL-ttiivhteessa olleiden aruiolu-
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Elaketta tyd-, yritteje- tai virkasuhteessa
vuonna 1988 ansainneet
vuoden 1988 piiiittyessii ansaitsevat

Henkikiii voi samanaikaisesti kuulua usean eri eliikelain
piiriin.
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ELAKKEISTA ULKCMAILLA

RUOTSI

VAKUUTUS.
OIKEUDET
EHDOTETAAN
LAKKAUTET.
TAVIKSI
Ruotsin oikeushallintovirasto
(domstolsverket) ehdottaa teke-
miiss[iin selvityksessii, ette
sosiaalivakuutusta koskevien
valitusten kiisittely siirrettiiisiin
yleisille tuomioistuimille - liiii-
ninoikeuksille, kamarioikeuk-
sille ja korkeimmalle hallinto-
oikeudelle.

Vakuutusoikeuksien lakkautta-
mista perustellaan halulla yhte-
niiistiiii tuomioistuinjiirjestel-
mdii. Toisaalta on tiedossa, ettii
Itiiininoikeuksien jutut ovat vii-
me vuosina vlihentyneet ja liiii-
ninoikeuksille haluttaisiin lisiiii
tydta. Ehdotuksen arvosteli-
jat pelkiiiiviit, ette vakuutus-
oikeuksille kertynyt asiantunte-
mus hdviiiii, jos ehdotus toteu-
tuu. Vakuutusoikeuksien maal-
Iikkojiisenten vaikutus saattaa
my6s supistua.

Ensimmiiisend valitusasteena
sosiaalivakuutusasioissa toimii
nykyisin kolme eri puolille
maata sijoitettua vakuutus-
oikeutta ja ylimpiinti valitus-
asteena vakuutusylioikeus. Nii-
mii oikeusistuimet siirrettiin vii-
me heiniikuussa sosiaaliminis-
teridn alaisuudesta oikeusmi-
nisteri<in alaisuuteen.
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KUNTOUTUS-
JARJESTEL.
VTAAN
EHDOTETAAN
MUUTOKSIA
Marraskuun Iopulla j ulkistetus-
sa kuntoutuskomitean mietin-
ndssii ehdotetaan lukuisia muu-
toksia kuntoutusjtrjestelmiiiin
ja kuntoutuksen aikana mak-
settaviin etuuksiin.
Mietinndn mukaan tydnanta-
jan on selvitettiivii ty<intekijtin
kuntoutustarve ja ryhdyttnvd
sen mukaisiin toimiin. Yleiset
vakuutuskassat valvovat, ettii
niiin todella tapahtuu. Tydnan-
tajan on tehtiivii selvitys tytipai-
kalla sen jiilkeen, kun tycinteki-
jii on ollut useasti sairaana tai
ollut sairauden luoksi poissa yli
neljii viikkoa tai kun ty<intekijii
itse pyytiiii selvityksen tekemis-
tii. Selvitys tehdii[n aina yhteis-
tydssii ty<intekijiin kanssa ja hii-
nen suostumuksellaan. Useim-
miten selvityksen tulee teke-
maan tydpaikkaterveydenhoi-
to, koska nykyisin noin 75 pro-
sentilla vakuutetuista on mah-
dollisuus tytiterveyshoitoon.
Jotta yhteisty0 tytipaikanja va-
kuutuskassan vilillii sujuisi
joustavasti, ehdotetaan erityi-
sen kuntoutusasioiden yhteys-
henkikin nimeiimistii kaikille
niille tytipaikoille, joissa on ty6-
suojelutoimikunta.
Kuntoutusasioiden yleisen val-
vonnan komitea ehdottaa an-
nettavaksi yleisille vakuutus-
kassoille. Kassan on valvottava,
ettii kuntoutus viedidn liipi jo-
kaisessa yksittiiisessii tapauk-
sessa. Kuntoutusta varten on
laadittava erityinen kuntoutus-
suunnitelma, jos selvitykset
osoittavat, ettii kuntoutus edel-
lFtiie useita eri toimenpiteitii.
Suunnitelman tekee se taho, jo-
ka on ensisijaisesti vastuussa
kuntoutuksen antamisesta.

Kuntoutusprosessin aikana
kuntoutettavalle komitea eh-

dottaa maksettavaksi kuntou-
tuskorvausta (rehabiliteringser-
siittning), joka muodostuu kah-
desta osasta; kuntoutusrahasta
(rehabiliteringspenning) ja eri-
tyisavustuksesta (siirskilt bi-
drag). Kuntoutusraha korvaa
ansiotulon menetyksen ja
erityisavustus kuntoutuksesta
aiheutuvat menot. Kuntoutus-
raha miiSrdytyy sairausvakuu-
tuksen piiiviirahan mukaan.
Enimmiilsmiiiirii on sama kuin
piiiviirahan perusteena oleva
tulo.
Lisiiksi komitea ehdottaa, ettd
eliikevakuutuksen tydkyvyttd-
myyseliikkeessii otettaisiin
kaytt66n nykyisten tiiyden ja 50
prosentin etuuksien lisiiksi 25
prosentin ja 75 prosentin suu-
ruiset eliikkeet.
Nuorille - l6-25-vuotiaille -
vajaakuntoisille komitea ehdot-
taa maksettavaksi tyokyvytto-
myyseliikkeen asemesta kun-
toutuskorvausta, jos he osallis-
tuvat kuntoutukseen ja/tai jos
heidiin tyrikykynsii on alentu-
nut viihintiilin neljiisosalla ja
aleneminen on pysyviiii. Mak-
settava etuus on aina viihintiiiin
saman suuruinen kuin ty6ky-
vyttdmyyseliike ja se kartuttaisi
yleistii lisiieliiketta (ATP).

Komitean mielestii yhteiskunta
saaslarsi ehd otusten toteuttami-
sella useita miljardeja kruunuja
lyhyempinii sairauskausina ja
tydkyvyttdmyyseliikkeen saa-
jien miiiiriin viihenemisenii. Jos
sairauspiivien mii?irii alenisi
esimerkiksi l0 prosentilla, olisi
yhteiskunnan saama hydty 0,3
miljardia SEK vuodessa. Jos
tydkyvyttdmyyselikkeen saa-
jien miiiirii alenisi samdlla miiii-
riillii, olisi yhteiskunnan hycity
7,8 miljardia SEK vuodessa.

Komitea ei ollut tiiysin yksimie-
linen. Mietintdtin sisiiltyy yksi
eriiivii mielipide ja kymmen-
kunta lislilausumaa.

sAxsAil
TIITTOTASAVATTA

ELAKKEISIIN
SUUNNITEL-
LAAN
MUUTOKSIA
Liittohallituksen tyovoimami-
nisteri vaati viime syyskuussa
useita muutoksia palkansaajien
yleisiin eliikejiirjestelmiin. Tar-
koituksena oli tulossa olevien
rahoitusvaikeuksien estdminen.

Hallituksessa mukana olevien
puolueiden eliikeasiantuntijat
ovat piiiisseet yksimielisylteen
tarvittavista muutoksista.
Ehdotusten mukaan eliikkei-
tii tultaisiin vuodesta 1992leh-
tien tarkistamaan nettopalkko-
jen muutoksen mukaan. Tiillii
hetkellii tarkistus perustuu
kaikkien vakuutettujen keski-
ansloon.

Erilaiset varhaiseliikkeet, joita
maksetaan alentamattomina
ennen 65 l,uoden ikiiii, ehdote-
taan poistettavaksi asteittain
keytdste. Vakuutettu voisi edel-
leen saada varhaiseldkkeen,
mutta tiilldin sen mii:irii olisi
aina alennettu.

Ty6ttdmiksi tyduransa aikana
joutuneiden eliiketurva alenisi
nykyisestii, koska tytittdmyys-
ajalta peritttiisiin eliikevakuu-
tusmaksuja. Vakuutusmaksut
maksaisi liittohallitus. Maksu
perittiiisiin tulosta, joka olisi
75-80 prosenttia tyottdmyytta
edeltdneestii palkasta. Nykyisin
tydttdmyys ei yleensd aiheuta
eliiketulon menetysta.

Ty<ivoimaministeri6kin on teh-
nyt yhden eliike-ehdotuksen.
Ministerid ehdottaa osa-aika-
eliikkeen keyttddnottoa. Elike
maksettaisiin 57 vuoden iiistii
liihtien, jos tydaikaa alennetaan
viihintiiSn puolella. Liittohal-
litus ja tyOnantaja maksaisi-
vat osa-aikaeliikkeen kustan-
nukset.

Liittohallitus ei ole toistaisek-
si ottanut kantaa nlihin ehdo-
tuksiin.



PAKOLLINEN
LrsAELAxn-
rAnrnsrnruA
rAvrr0ON
Vuoden 1989 alusta tydnanta-
jien on jtirjestettiivii lisiieldke
palveluksessaan oleville. Tiimii
lisiieliike tulee tiiydentiimddn
yleisen eliikejiirjestelman anta-
maa eldketurvaa.
Lisiieliikkeen j iirjesttimispakko
koskee kaikkia niite tyonanta-
iia, iotka maksavat vakuutus-
ha[suja yleiseen eliikejiirjestel-
miiiin. Tycinantaja saa vaPau-
tuksen lisiieliikkeen jiirjestiimi-
sestii, jos yrityksen pAakonttori
on Liechtensteinin ulkopuolella
ja yrityksellii on siellii lisiieliike-
jiirjestelmii, joka kattaa Liech-
tensteinisssa tyciskenteleviit
henkildt.
Lisiieliike otetaan yksityisestii
vakuutusyhtiOstii. Eltikkeen on
perustuttava rahastointiin. Va-
kuutusmaksun on oltava viihin-
tiiiin l0 prosenttia eliikkeen
perusteena olevasta palkasta.
Vakuutusmaksusta tytinanta-
jan on maksettava viihintiiiin
puolet.
It[vallan ja Sveitsin viilissii si-
jaitsevassa Liechtenteinissa on
hieman yli 30 000 asukasta.
Kolmasosa ruhtinaskunnan
asukkaista on ulkomaalaisia.I
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EUROOPAN YHTEEt!

SISAISET
MARKKINAT
JA SOSIAALI.
TURVA
Euroopan yhteis6sse tufi vuon-
na 1987 voimaan yhteisOn sisiii-
si6 markkinoita siiiitelevii laki.
Englannin kielellti lain nimi on
Single European Act. Siihen
sisiiltyviit sislisiii markkinoita
koskevat periaatteet. Lain tar-
koituksena on poistaa valtioi-
den viiliset rajat kaupan ja pal-
velusten osalta. Siseilsten mark-
kinoiden on miiiirii tulla voi
maan woden 1993 alusta.

Sisiiiset markkinat eiviit koske
pakollista sosiaaliturvaa, joka
jee kansalliseen miiiiriiysval-
taan. Niiin ollen sisiiiset mark-
kinat eiviit mytiskiiiin koske pa-
kollista eldketurvaa. Eldketur-
vaa pyritiilin kuitenkin asteit-
tain yhteniiistiimiiiin jdsenmais-
sa. Yhteiscisszi on jo annettu
ohjeistot naisten ja miesten ta-
sq-arvoisesta kohtelusta eltike-
turvassa. Ntimti ohjeistot kos-
kevat sekl pakollista ette va-
paaehtoista eldketurvaa. Tasa-
arvoista kohtelua edellytetiiiin
vanhuusellikeidn osalta ja les-
keneliikkeen saamisessa. Naisil-
le pitiiisi lasten kotona hoitami-
nen kompensoida vakuutus-
ajassa. Muutokset kansallisissa
laeissa tullaan tekemiiiin asteit-
tain.
Sisiiiset markkinat tulevat kos-
kemaan vakuutustoimintaa
muulta kuin pakollisen sosiaali-
turvan osalta-

Yhteis<in komissio on tehnyt
vahinkovakuutusta koskevan
ohjeiston, joka on toimitettu
jiisenmaille kansallista voi-
maansaattamista varten. Oh-
jeiston on tarkoitus tulla voi-
maan woden 1990 alusta. Oh-
jeisto antaa vahinkovakuutus-
yhti<iille oikeuden vakuuttaa
vakuutusriskejii muissakin
maissa kuin siinii, jossa on va-
kuutusyhticin kotipaikka. Va-
kuuttamisoikeuden ulkopuolel-
Ie jiiiiviit tapaturmavakuutus
(koska se useimmissa maissa
katsotaan pakolliseen sosiaali-
turvaan kuuluvaksi), liikenne-
vakuutus ja vastuuvakuutus
kolmannen osapuolen osalta.

Miss[ tahansa jzisenmaassa va-
kuuttaminen ei kuitenkaan kos-
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ke kaikkia vakuutuksen ottajia.
Ensi alkuun voivat vain ne yri-
tykset, joissa on viihintiiiin 500
ty6ntekij iiii ja joiden liikevaihto
on yli 24 miljoonaa ECU:a
(noin 120 miljoonaa FIM) va-
kuuttaa vahinkovakuutusris-
kinsd muissakin kuin oman
maansa vakuutusyhtidissii.
Mainitut rajat aiotaan puolittaa
woteen 1993 mennessii. Irlan-
nille, Kreikalle ja Portugalille
on annettu lykkiiystn y[ rajojen
tapahtuvassa vakuuttamisessa
siten, ettii niiitf, maita tulee edel-
lii mainittu rajojen puolittami-
nen koskemaan vasta vuonna
1999.

Viime vuoden lopussa yhteisdn
komissio julkaisi henkivakuu-
tusta ja vapaaehtoista eliikeva-
kuutusta koskevan ohjeiston.
Sen ei uskota tulevan voimaan
ennen l990Juvun loppua. Hen-
kivakuutusyhtitit voivat tiillii-
kin hetkellii myydii vakuutuk-
sla useammassa maassa, mutta
ne ovat edelleen toimintamaan
vakuutusviranomaisten val-
vonnassa. Henkivakuutusta ja
vapaaehtoista eliikevakuutusta
koskevan ohjeiston hyviksymi-
sen jiilkeen monikansallisten
henkivakuutusyhtididen viili-
sen kilpailun uskotaan kiris-
tyviin rajuksi ja seurauksena
olevan yhti<iiden yhdistymisiii.

BETGIA

JOUSTAVAA
ELAKEIKAA
SUUNNITEL-
LAAN
Belgian hallitus suunnittelee
j oustavan eliikeiiin keyttddnot-
toa. Sen mukaan vanhuuseliike
maksettaisiin naisille ja miehille
60 vuoden iiistii.
Vakuutettu voisi halutessaan
jatkaa tycintekoa 60 vuoden iiin
jiilkeen. Miesten eliikeikii on
nykyisin 65 vuotta 45 vuoden
vakuutusajan jiilkeen ja naisten
60 vuotta 40 vuoden vakuutus-
ajan jiilkeen.

Vuonna 1986 hallitus ehdotti
eliikevakuutuksen taloudellis-
ten vaikeuksien yuoksi elEkeiiin
nostamista naisilla 60 vuodesta
65 vuoteen. Sittemmin hallitus
luopui ehdotuksestaan.

Hallituksen suunnitelmien poh-
jana on tieto, ettd vain 12
prosenttia 60-64-vuotiaista
miehistii on mukana tydeliimiis-
sii. Eliikevakuutuksen taloudel-
linen tilanne on lisiiksi kohentu-
nut niin, ettei taloudellisia vai
keuksia tule l:ihivuosikymme-
ninti.

ls0-BRtTAl{1{rA

YLI 0,5
MILJOONAA
HENKILO.
KOHTAISTA
ELAKETTA
MYYTY
Britannian uusittu eliikelain-
siiiidiint6 on tullut asteittain
voimaan vuoden 1988 aikana.
Eliiketurva koostuu tasasuurui-
sesta peruseliikkeestii, jota
maksetaan sekii palkansaajille
ettii itseniiisille yrittiijille, ja an-
sioperusteisesta lis6eliikkeestii,
joka on pakollinen vain palkan-
saajille.

Peruselike on valtion hoidossa.
Lisiieliikkeessii hallintomahd ol-
lisuuksia on useampia. Lis?i-
eliike voidaan maksaa valtion
hoitamasta jiirjestelmiist5.
Ty6nantaja voi halutessaan pe-
rustaa oman yrityskohtaisen li-
siieliikejiirjestelyn ja irrottaa sii-
hen kuuluvat vakuutetut val-
tion yleisestii lisiieliikkeestii.
Vuodesta 1988 liihtien vakuu-
tettu voi itse jiirjestiiii oman
lisiieliiketurvansa niin kutsutul-
la henkildkohtaisella eliikkeel-
lii. Henkil<ikohtaisella eliikkeel-
ld vakuutettu voi irrottautua
sekd valtion yleisestii listieliik-
keestli ertd sita mahdollisesti
korvaavasta yrityskohtaisesta
lisiieliikkeest!i.

Yrityskohtainen lisiieliike voi
toimia puhtaasti vapaaehtoise-
na lisiieliiketurvana. Samoin
henkilOkohtainen eliike voi olla
vapaaehtoista lisiieleketurvaa
antava jiirjestely, joka tiiyden-
tdii valtion yleistii tai yrityskoh-
taista lisiiellikettii. Henkildkoh-
taisen eldkkeen avulla myris it-
sen!ilset yrittajAt voivat jiirjes-
tiili itselleen ansioeliiketurvan.
Henkildkohtaiset eliikkeet otet-
tiin pakolliseen eliikevakuutuk-
seen vuoden 1988 heiniikuussa.
Viimeisten tilastotietojen mu-
kaan henkilOkohtaiset eliikkeet
sisiilt?iviii vakuutussopimuksia
on tehty noin 550 000 kappalet-
ta. Osa niisti on vapaaehtoisia
vakuutuksia.
Solmitut vakuutussopimukset
kattavat toistaiseksi alle kolme
prosenttia tycissii olevista hen-
kildistii. On arvioitu, ettd noin
3,5 miljoonaa henkikid, jotka
eivet tiilla hetkellii kuulu yritys-
kohtaisiin lisiieliikejirjestel-
miin, hycityisi henkilcikohtaisen
eliikkeen valitsemisesta lisiielii-
keturvakseen.

Sanomalehtitietojen mukaan ei
yrityskohtaisista lisiieliikej iirj es-
telmistii ole odotettavissa mi-
tiiiin joukkoirrottautumisia.
Henkildkohtaisia eliikkeiili tul-
taneen kayttemaan enemmdn-
kin valtion yleisestii lisiieliik-
keestA irrottautumiseen. Maan
hallitus rohkaisee henkilcikoh-
taisen eliikkeen perustamista
antamalla vakuutetulle kahden
prosenttiyksikdn vakuutus-
maksualennuksen vuoden 1993
huhtikuuhun asti. Vakuutus-
maksualennus korvataan elSke-
jiirjestelmiille valtion varoista.
Tycinantajat, jotka perustavat
valtion yleisen lisdellikkeen kor-
vaavan yrityskohtaisen lisii-
eliikkeen saavat saman suurui-
sen vakuutusmaksualennuk-
sen.

]OUKO
]ANHUNEN M
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
erityistutkija



TYOELAKE-LEHDEN SISALLYSLUETTELO
VUODELTA 19BB

SIS;\I,I,\'S
l. Piiiikirjoitukset
2. Kolumnit
3. ElekejArjestelmein piirissii tapahtuu. Syntymiipiiiviit
4. Artikkelit

- Eliiketurvan kehityssuunta. Kustannusvaikutukset. Mistii rahat?
- Elikkeensaajien, -hakijoiden ja tytinantajien valvonta.
- Toteutuuko tasa-arvo ja tietosuoja?
- Eliikkeens aajal ja vakuutetut tilastojen valossa
- tydeHkejarjestelmen asiakaspalvelu, rekisterit ja tietopankit
- tydeliikejErjestelmiin kuntoutuksesta
- luottovakuutus
- uudet sosiaaliturvasopimukset, kansainviilinen sosiaaliturva
- muuta uutta lainstiddlnt6tl Eroraha, hoitotuki, ulosotto, tydttdmyrys
- Eliiketurva muissa maissa

5. Kysymyksia ja vastauksia ty<ielakejarjestelmiistii
6. Lausuntoja tycieliiketurvasta
7. Muutoksenhakuelinten piiiit6ksiii
8. Seminaareja, kursseja, kongresseja
9. Uutta ja tulevaa tutkimusta

i0. Uutta tydeldkelainsi$dantde. Uusra ylerslor;ertii
I l. Nimityksiii. El[keturvakeskus tiedottaa
I 2. Tilasto- ja indeksilukuja tycieliiketurvasta
13. Ty<ieliiketurvasta englanniksi

I. PAAKIRJOITTIKSE'f
Larmola, Yrj6. Keskustelu vielii edessii.
Tyt)eltike I11988. s. l.
Larmola, Yrjti. Virkaeltikkeetkin joustavoituvat.
Tydeliike 211988. s. l.
Larmola, Yrjd. Yhdentyvin sosiaaliturvan maailma.
Tydeltike 3l 1988. s. l.
Larmola, Yrj6. Julkisten alojen eliikkeiden suhde yksityiseen sektoriin.
Tyiieliike 41 1988. s. 1.

Larmola, Yrj6. Laajemmalle, siiiinntilliseksi, kattavammaksi.
Tydeliike 5 I 1988. s. l.

2. KOt-TIMNIT
Suominen, Antti. Freelancerit ja eliiketurva.
Tydeltike I I 1988. s. 2-3.
Hauvonen, Martti. Vako on YVE-asioissakin riippumaton.
Tydekike 2l 1988. s. 2-3.
Sirkesalo, Jouko. Henkilcitunnus pelottelukayt0ssa.
Tydeliike 3l 1988. s. 2-3.
Larmola, Yrjti. Demokraattinen kieli.
Tydeltike 411988. s. 2.

Hiinninen, Markku. Toisaalta ja toisaalta.
Tydeltike 5l 1988. s. 2.

3. ELAKEJARJESTELMAN pI I RIssA TRpnHTu U. SYNTY MApAIvAT
Eliiketurvakeskuksen organisaatio
Tydeltike 5l 1988. s. 36-37.

Onnea isolle veljelle. YLla.
Tydeliike 111988. s. l.

tehostuu ja selkeytyry
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Simoinen, Olli. Eliikesii,Zitididen nykytila ja tulevaisuus.
Tyileliike 2l 1988. ss. 30-3i,.
Toimitusjohtaja Matti Uimonen, 50: Vakuutetullekin on jaettava vastuuta eliiketurvansa toteutu-
mlsesta.
Tydeltike 3l 1988. s. 4-5.
khtinen, Martti. Ty<ikyvytt<imyysasiain neuvottelukunta 25-vuotias. Kiiytiinniin tyO tuojatkuvasti uutta eteen.
Tydeltike 2l 1988. s. 18.

Pqlkq.,, Arja. Tytikyvyttcimyysasiain neuvottelukunta 25-vuotias. Kokeneitten ratkaisijain
kollegio.
Tydehke 2l 1988. s. 16.

Somer, Pekka Ty6kyvytt0myysasiain neuvottelukunta 25-vuotias. Tydkyvyttomyysasiain neuvot-
telukunnan alkutaipaleelta.
Tytieliike 2l 1988. s. 18.

Sundberg, Heimer. TyOkyvytt0myysasiain neuvottelukunta 25-vuotias. Saatiin koolle parasta
asrantuntemusta.
Tydeltike 2l 1988. s. 18.

Ty0kyvytttimlrysasiain neuvottelukunta 25-vuotias. Uudet eliikemuodot tuovat uusia tulkintateh-
tdviii. STK:n asiantuntijaliiiikiiri Hannu Suutarinen ja SAK:n asiantuntijaliitiktiri Markku
Toropainen ottavat kantaa.
Tyi)eliike 211988. s. 19.

Vennstr0m, Sunna. Verdandi 1905-1985.
Tydeliike 3l 1988. s. 50.

4. AR 1'IK K I I,I T
- Elilketurvan kehityssuunta. Kustannusvaikutukset. Misti rahat?
Hassinen, Saara. Yksil0lliset varhaiseliikkeet LEL:ssii.
Tydeliike 5l 1988. s. 24-27.

Hiinnikiilnen, Martti. Tycitt0myyseliikkeiden rahoitustapa muuttumassa.
Tydeltike 2l 1988. ss. 22-23.

Hiinniklilnen, Martti. Taloudellisten suhdanteiden heijastuminen tyOkyvyttdmyyseliikkeiden alka-
vuuteen.
Tytieltike 3l 1988. ss. 17-19.

Eiinnikiilnen, Martti. Kohdentuvatko tydelekekustannukset oikeudenmukaisesti eri tyonantajille?
Tydeliike 411988. s. 16-18.

Jokisalo, Jouko, Norrm6n, Kimmo (kokosivat). Poliitikot kannattavat julkisen joustavia. MyOs
perhe+l4keuudistukselle tuki. TydeliikeJehden tekemii haastattelu.
Tydeliike 2 I 1988. s. 4-l l.
Kaaja, Riitta. TaEL:n nojalla jo mydnnetty eliikkeitii.
Tydeliike I I 1988. s. 26-27.
Klaavo, Tapio. Perhetliike+sitys: eliikkeen suuruuden miilrittely ja kustannusvaikutukset.
Tydeliike /,11988. s. 18-21.

Korpiluoma, Riitta. Tycisuhteen yhdenjaksoisuus yrityksen omistajanvaihdostilanteessa.
Tydeliike 2l 1988. s. 24-27.
Korpiluoma, Riitta. Eliiketurvasta siirrftaesse eldkejiirjestelmiistl toiseen.
Tydeltike 3l 1988. s. 20-24.

Korpiluoma, Riitta. Ajankohtaisia kysymyksiii ty6ttcimyyseliikkeistii.
Tydeltike 5l 1988. s. 9-12.

Laatunen, Reijo. Katsaus vuoden 1987 ty6eliiketurvaan.
Tydeliike 3l 1988. ss. 47-49.

Laatunen, Reijo. ETK:n arvio luodelle 1988: kokonaiseliikemeno 45,8 miljardia markkaa.
Yksityisen sektorin eliikemeno 16,6 miljardia markkaa.
Tydeliike 411988. s. 18-20.

Laesvuori, Arto. Tytiryhmii esittiiE: Lapsenhoitoaika vuoden ajalta ty<ielakettii kartuttavaksi.
Tydeliike I I 1988. s. 10-12.

khmus, Outi. Kunnalliselle sektorille vapaakirjatekniikka ja osaelake.
Tydelcike 5l 1988. s. 20.
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Lindfors, Jukka. Metsatydte tekevien traktoriyrittejien LEl-eliiketurvaan muutoksia.
Tydeliike 1l 1988. s. 28-29.

Lundqvist, Bo. Valtion tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 1989.
Tydeltike 5l 1988. s. 15-16.

Miinnist6, Pertti. Tydeliikkeitii koskevia lainmuutoksia. Eliikkeet ulosottokelpoisiksi. Alaikiiraja
tyoelekelakeihin. Muutoksia eliikepalkan harkinnanvaraiseen tarkistamiseen.
Tycieliike 5l 1988. s. 13-14.

Pelander, Marja-Liisa. Uudistus takautuvasti maksettavien eliikkeiden verotukseen.
Tydeltike 411988. s. l0-ll.
Salminen, Juhani. Joustava eltikeikiijiirjestelmii myds julkiselle sektorille.
Tydeltike 3l 1988. s. 6-7.
Sulin, Auli. Maatalousyrittiijien sosiaaliturva kehittyy: luopumisjiirjestelmille jatkoa, maatalous-
yrittiijille ryhmiihenkivakuutus. MYEltydtulot tyriryhmiissli.
Tydeldke 4l 1988. s.24-26.
Toiviainen, Matti. Toimeentuloturvan kehittamistavoitteet sosiaali-ja terveysministeriOn toiminta-
ja taloussuunnitelmassa.
Tydeltike 211988. s. 12-14.

Voivalin, Matti. Elinitin pidentyminen lisiiii eliikekustannuksia.
Tydeliike I I 1988. s. 24-25.

- Elikkeensaajien, -hakijoiden ja tytinantajien valvonta.

Lappalainen, Olli. Eliikesiiiitiiiiden ja -kassojen tarkastuksesta.
Tvdeltike 41 1988. s. 20-21.

Ramberg, Hannu. Eliikkeensaajien yrittijiitoiminta suurennuslasin alle.
Tyiieliike I I 1988. s. 30.

Sirvi<i, Markku. Eliiketurvakeskuksen TEl-valvonta teneen.
Tydeltike 3l 1988. s. 44.

Suominen, Antti. Tyrinteko eliikkeellii ollessa.
Tydeltike I I 1988. s. 6-7.
Suominen, Antti. Selvitys joustavan eliikeikajerjestelyn toimeenpanosta ja ratkaisuk[ytinndsti.
Tydeliike 4 I 1988. s. 6-7.
Suominen, Antti. Eliikepalkan harkinnanvarainen tarkistaminen laajenee.
Tydeliike 4 I 1988. s. 8-9.

- Toteutuuko tasa-arvo ja tietosuoja?

Leporanta, Matti. Tietosuojalautakunnan varajiisen. Henkildtunnuksesta.
Tydeliike 411988. s.3,
Nikula, Paavo. Tasa-arvolaki ja eliikej iirjestelyt.
Tydeltike I I 1988. s. 4-5.
Sirkesalo, Jouko. Henkiltitunnus ei sittenk66n tietosuojan suurin uhka.
Tydeliike 5l 1988. s. 5.

- Ellkkeensaajat ja vakuutetut tilastojen valossa

Hiltunen, Maija. Tilastotietoja tydelekkeensaajista ja kokonaiseliikkeistii.
Tyoeltike 4 I 1988. s. 31.

Hiltunen, Maija. Tuki- ja liikuntaelinten sairaus yhii yleisempi syy tydkyvyttiimyyseliikkeelle
siirtymiseen.
Tydeliike 4 I 1988. s. 32-34.

Hiltunen, Maija. Joka viides tytieliikkeensaaja asuu Uudenmaan liiiinissii.
Tydeltike 5l 1988. s. 6-8.
Kannisto, Jari. Liihes kaksi miljoonaa tytiskenteli vuonna 1986 yksityisen sektorin tydelekelakien
piiriss[. Tilastotietoja tytisuhteessa olleista.
Tydeliike 4 I 1988. s. 28-30.

Lietsala, Leena. Joka kymmenes yksityisen alan 55-64-vuotias hakenut joustavaa eliikettii.
Tydeliike I I 1988. s. 22-23.

Lietsalq lrena. Joustavat eldkkeet suosituimpia Uudellamaalla.
Tydeliike 2l 1988. s. 21.
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Lietsala, lrena. Osa-aikaeliikkeelle liihdetiiiin TEL:stii ja YEL:stii.
Tydeliike 211988. s. 20.

Lietsala, lrena. Hakeutuminen varhaiseliikkeelle vlihenee.
Tydeliike 3l 1988. s. 33-39.

!_ig!sala, lrena. Joustavia eliikkeitii saavien 55-64-vuotiaiden miiirii lisliiintynyt I I 000:lla vuonna
1987.
Tydeliike 4 I 1988. s. 4-5.
Lietsala, kena. Joustava eliikeikii Pohjoismaissa.
Tytieltike 5l 1988. s. 17-19.

Koivistoinen, Pentti. Tasa-arvolain muutos hyviiksytty eduskunnassa.
Tydeltike 3l 1988. s. 57.

- Tytiellkejlrjestelmiin asiakaspalvelu, rekisterit ja tietopankit
Collin, Sirpa. Varhaiseliikeikiiisten palvelun parantaminen.
Tydeltike 2l 1988. s. 39-40.
Collin, Sirpa, Koivikko, Ritva. Eliikehakemuksen kiisittely Eliiketurvakeskuksessa.
Tydeliike 3l 1988. s. 42-43.

Eiinnikiilnen, Martti. Valtakunnallinen ty<i- ja palvelussuhteiden rekisterijiirjestelmii kehittymiissii.
Tydeliike I I 1988. s. 8-9.
Lehmus, Outi. ETK:n tietopankit tyiieliikejiirjestelmiin tietoreservi.
Tydeliike 2 I 1988. s. 41.

Ramberg, Hannu. Alkukokemukset tycieliikelaitosten otepalvelusta rohkaisevia.
Tydeltike 2l 1988. s. 38.

Ramberg, H annu. M arkkamiiAriit niikyviin eliikeotteelle.
Tydeltike 3 I 1988. s. 41.

Ranta, Marja-[rena. Tycieliikeneuvontaa iltatorilla.
Tydeltike 5l 1988. s. 39.

Sulin, Auli. Melan asiakkaita palvelee 264 Mela-asiamiehen verkosto.
Tydeliike I I 1988. s. 35.

Sulin, Auli. 'Ei tama ole virkamiestydta". 'Savossa puoli tuntia on lyhyt aika" (Artikkelissa
haastateltu MELA:n asiamiehiii Marja-Liisa Ahoa ja Arvo Huupposta).
Tydeliike I I 1988. s. 33-34.
Tapola, Anna. Tyrieliikeneuvonta sopii vaikka huvipuistoon.
Tydeliike 5l 1988. s. 38.

Viitanen, Raija. Eliikelaitosten elikeotepalvelu vakinaiseksi.
Tydeltike 411988. s. 15.

- TytieHkejiirjestelmiin kuntoutuksesta
Taskinen, Heimo. Kuntoutuksesta, tycikyvystii ja eliiketurvasta.
Tydeltike 2l 1988. s. 42.

- Luottovakuutus
Prokkola, Esko. Eltiketurvakeskuksen luottovakuutus ja eliivdt rahoitusmarkkinat
Tydeltike 5l 1988. s. 22-23.

- Uudet sosiaaliturvasopimukset, kansainviilinen sosiaaliturva
Heinilii-Hannikainen, Tarja. Sosiaaliturvasta sopimukset Kanadan ja Quebecin kanssa.
Tyiieltike 2l 1988. s. 46.

Heiniiii-Hannikainen, Tarja. Kreikan sosiaaliturvasopimus odottaa voimaantuloa.
Tydeliike 3l 1988. s. 46.

Heinilii-Hannikainen, Tarja. Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Luxemburgin viilille.
Tydeliike 5l 1988. s. 28-29.
Kari, Matti. Kansainviilisestii sosiaaliturvasta.
Tydeliike 2l 1988. s. 43-45.

Sirkesalo, Jouko. Suomen ja Saksan liittotasavallan sosiaaliturvasopimus: markka markastako?
Tydeltike 4l 1988. s. 56-57.
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- Muuta uutta lainsiiiid[nttiil: Eroraha, hoitotuki, ulosotto, tytitttimyys
Kaukoranta, Matti. Erorahajiirjestelmii Suomessa.
Tydeliike 3l 1988. s. 14-16.

Lappalainen, Olli. Eliikkeet ulosottokelpoisiksi.
Tydeltike 2l 1988. s. 28-29.
Nakari, Hilkka. Apulisiit historiaan 1.7. Eliikkeensaajien hoitotuki tukee kotona asumista.
Tydeltike 411988. s. 27.

Talonen, Juhani. Tydttcimyysturvan peruspiiiviiraha ja ansioon suhteutettu piiiviiraha.
Tltdeltike 3l 1988. s. 8-Ll.

- Eliketurva muissa maissa

Kangas, OIli. Eltikkeet ja kiiyhyys.
Tydeltike 2l 1988. s. 32-35.

Janhunen, Jouko. Eliikkeistii ulkomailla.
Tydeltike I I 1988. s. 45-47.

Janhunen, Jouko. ElSkkeistii ulkomailla.
Tydeltike 2l 1988. s. 59-61.

Janhunen, Jouko. Kanadassa kansaneliike ja kaksi tydelekette
Tydeltike 2 I 1988. s. 47-49.

Janhunen, Jouko. Eliikkeistii u[ksrnailla.
Tydeliike 3l 1988. s. 58-61.
Janhunen, Jouko. Eliikkeistl ulkomailla.
7-,,;-l)iL- ,1 I lO99 . <O An,rvr.e,ril I ,rvv. o. J2 vv.

Janhunen, Jouko. Ruotsin perhe-eliikeuudistus aloitetaan vuonna I 990.
Tyi)eltike 4 I 1988. s. 57-58.

Janhunen, Jouko. Eliikkeistii ulkomailla.
Tydeltike 5l 1988. s. 48-50.

5 K\S\\I\KSI\.I\ \ \SI \I KSI\ I I \KI.I\R.IFSII I \I\\ PIIRI\I \
Kysy ty0el?ikkeistti! Johtaja Antti Suominen vastaa tydelakkeite koskeviin kysymyksiin.
Tydeltike I I 1988. s. 42.

Kysy ty<ielakkeistii! Johtaja Antti Suominen vastaa tydelakkeite koskeviin kysymyksiin.
Tydeliike 2l 1988. s. JJ-J6.
Kysy tytieliikkeistii! Johtaja Antti Suominen vastaa tyttelekkeite koskeviin kysymyksiin.
Tydeliike 3l 1988. s. 55.

Kysy tytielekkeistii! Johtaja Antti Suominen vastaa tytielekkeite koskeviin kysymyksiin.
Tydeliike 4 I 1988. s. 53.

Kysy tycieliikkeistii! Johtaja Antti Suominen vastaa tydeliikkeitii koskeviin k-ysymyksiin.
Tydeltike 5l 1988. s. 46.

Miksi niiin? Tiedettitinkti TaEL:sta? K.S. haastatellut Sirkka-I iisa Poutasta.
Tydeltike 2 I 1988. s. 5 l.
Miksi niiin? Miten syntyviit yleiskirjeet? K.S. haastatellut Riitta Korpi-luomaa.
Tydekike 3I 1988. s.5l.
Miksi niiin? Henkil0rekisterilaki ja ETK. K.S. haastatellut Heikki Poukkaa.
Tydeliike 4 I 1988. s. 48.

Miksi niiin? Milloin myrinnetiiiin viimeinen veteraanieliike? K.S. haastatellut Antero Ahosta.
Tydeltike 5 I 1988. s. 41.

(r. I \l sl \ lo.l \ I \ OI:l .\Xf tt R\ \s IA
Sankari, Arja. Tytikyvyttrimyysasiain neuvottelukunnan suositus. Tytikyvyttdmyyden ja sairau-
den alkamisajankohdan arviointi.
Tyiieliike I I 1988. s. 40.

Sankari, Arja. Tydkyvyttcimyysasiain neuvottelukunnan suositus.
Tydeltike 3l 1988. s. 54.
Savoheimo, Ilkka. Eltiketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. Aanitteiden
lukijat TaEL:n piirissii.
Tytieltike I11988. s. 39.
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Savoheimo, Ilkka. Eliiketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. TaEL:n
soveltaminen radiomainoksissa esiintyviin alustajiin.
Tydeltike 2l 1988. s. 53.

Savoheimo, Ilkka. Eliiketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. Musiikkiesitys
urheilijoiden harjoitustilanteessa TaEL:n piirissii.
Tydeliike 3l 1988. s. 53.

Savoheimo, Ilkka. Eliiketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. Uuden
virsikirjan esittely ei ollut TaEL:n piirissi.
Tydeliike 4l 1988. s. 51.

Savoheimo, Ilkka. Eliiketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. TaEL ja
tietokilpailut.
Tydeliike 5l 1988. s. 45.

7. ]VILIT]TOKSE\HAKTJELINTF-N P,TA I OTSIA
Koivistoinen, Pentti. Vakuutusoikeuden pZiiitcis. Yhteensovitus ja liikaa maksetun eliikkeen
takaisinperintii. Eliikepiiiitds oli viiliaikainen yhteensovituksen osalta.
Tyt)eliike I I 1988. s. 38.

Koivistoinen, Pentti. Muutoksenhakuelinten piiiitdksiii. Vakuutusoikeuden piiitriksiii.
Tydeliike 2l 1988. s. 52-53.
Koivistoinen, Pentti. Vakuutusoikeuden piiiittiksiii. VAKO:n kannanottoja viiviistyskorotusasiois-
sa.
Tydeliike 3l 1988. s. 52.

Koivistoinen, Pentti. Vakuutusoikeuden ja ellikelautakunnan p5:itriksi6.
Tydeliike 411988. s. 49-50.

Koivistoinen, Pentti. Vakuutusoikeuden piiiitciksiii. Putkien ja putkistojen parissa tydskenteleviin
sovellettavan eliikelain miiiiriiiiminen on hankalaa.
Tydeliike 5l 1988. s. 42-45.

E. St \IlNAARI:.li\. KtlRSSE.lA. KON(;RESSE.ln
Forss, Simo. Tydel5ketietoa yliopistoihin.
Tydeltike 3l 1988. s. 45.

Jiiiiskeliiinen, Pirkko. Aktuaarikongressi ICA 1988: Ratkaisumalleja eliike- ja vakuutusalan
ongelmiin.
Tydeltike 411988. s. 22-23.

Larmola, Yrj6. Vesipuhveli Berliinissii.
Tydeliike 5l 1988. s. 34-35.

Pellinen, Mikko. Yrittajan on luotava nahkansa.
Tydeliike 5l 1988. s. 3-4.
Prokkola, Esko. Tiedoksi. Vakuutusmatemaatikkojen kansainviilinen kokous Suomessa.
Tydeltike 3l 1988. s. 57.

Tuominen, Eila. Naisten ja miesten sosiaaliturvan erot vtihitellen tasoittumassa.
Tydeltike 5l 1988. s. 30-32.

9. I]I I'TA JA TULFVAA TUTKIML]STA
Hyvinvointivaltiolla on historiansa. Kari Salminen on arvostellut tutkimuksen: Kosonen, Pekka.
Hyvinvointivaltion haasteet ja pohjoismaiset mallit. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 48.
Minttii I 987. Viiit0skirja.
Tydeltike I l19SS. s. 3l-32.
Tuominen, Eila; Hyrkkdnen, Raili. Tutkimus puoltaa perhe-eldketurvan uudistamista.
Tydeltike I I 1988. s. 13-17.

Burnout saattaa olla tilapiiisen tai pysyvSn tyiikyvyttt myyden syy. Ilkka Vartiovaara luonnehtii
burnout-ilmiiitii Ty6eliikkeen tilaamassa artikkelissa. Hiin on julkaissut aiheesta kirjan.
Tydeltike 2l 1988. s. 36-37.
Hyve kiisikirja tytikyvyn arvioinnista. YHeakari Matti Saarinen arvosteli kirjan: Tytikyvyn
arviointi. Kekki, Matti (toim.). Suomen Lliiikiirifitto 1987.
Tydeliike 2l 1988. s. 50.
Eliikkeiden kehittemistyd jatkuu. Kimmo Norrm6n tarkasteli v. 1987 eldkeasioita kiisitelleiden
elinten tydskentelyii ja valiristuneita mietintrijti.
Tydeltike 211988. s. 14-15.
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Hyrkkzinen, Raili: Naislesket ottivat vastuun perheen toimeentulosta.
Tydeltike 3l 1988. s. 27-30.

Vanamo, Jussi: Poimintoja Eliiketurvakeskuksen tutkimusohjelmasta.
Tydeliike 3l 1988 s. 40.

Tydttdmyys vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin. Kimmo Norrm6n esittelee tydvoimaministeridn
rahoittaman projektin, jonka tuloksia erikoistutkija Eero Lahelma kommentoi.
Tydeltike 3l 1988. s. 25-26.

"Vastoink[ymiset on pantu voitettaviksi", Vanhukset suomalaisessa eliimiintapatutkimuksessa.
Takala, Mervi. (mielipiteitli tutkimuksesta: Roos, JP: Suomalaisen elSmii. Tutkimus tavallisten
suomalaisten eliimiinkerroista, 1987.)
Tytieliike 3 I 1988. s. 3 I -32.
Mielipidetiedustelut antavat monimutkaisista eliikekysymyksistii usein pinnallisen kuvan. Kimmo
Norrm6n kommentoi HS-Gallupin tutkimustuloksia, jotka on keriitty 501 suomalaiselta puheli-
mitse 20.-22.3. 1988 viilisenii aikana.
Tydeliike 4 I 1988. s. 42-44.

Mistii ltiytyviit sosiaaliturvapolitiikan toteuttajat? Jussi Vanamo arvostelee Seppo Ruotsalaisen
tutkimuksen: Sosiaaliturvapolitiikan teoria eri aikakausina. Kelan tutkimuksia M:61. Helsinki
1988.
Tyiieliike 4 I 1988. s. 38-39.

Oikeussystematiikkaaja oikeudellisen tutkimuksen lihtdkohtia. Pentti Koivistoinen on tarkastellut
Lakimieslehden (no:t 3 ja 4) kirjoituksia vuodelta 1988.
Tydeliike 4 I 1988. s. 45-46.

Siihen aikaan kun iso isii tycieliikkeen teki. Altti Aurela arvioi prof. Teivo Pentikiiisen
elamakertateoksen,
Tydeltike 4 I 1988. s. 39-41.

Yksityinen ja julkinen, konflikti ja konsensus suomalaisessa eliikejtirjestelmdss:i. Kari Salminen
arvostelee tutkimuksen: Kangas, Olli. Politik och ekonomi i pensionsfdrsdkringen. Det finska
pensionssystemet i ett jiimfrirande perspektiv. Stockholms universitet. Meddelande 5/ 1988.
Tydeltike 4 I 1988. s. 35-37.

Suomen eliikejiirjestelmiin poliittinen historia. Jussi Vanamo arvosteli teoksen: Niemelii, Heikki.
Suomen kokonaiseliikejiirjestelmiin muotoutuminen. Kelan julkaisuja 1988.
Tydeliike 5l 1988. s. 33.

Tarvetta on, yllykkeitii puuttuu. Yrj<i Larmola on arvioinut STM:n tytiryhmiimuistiota 1988:19,
joka koskee kielenhuollon tllaa ja sen kohentumista STM:n hallinnonalalla.
Tydeliike 5 I 1988. s. 20-21 .

IT). I](]T'I-A I\'oFI,AKFI AINSAAI)i\X IoA
khmus, Outi. Uutta tydeliikelainsiiiidiintriti.
Tydeliike I I 1988. s. 41.

Lehmus, Outi. Uutta tyoehkelainsaAdantoA.
Tydeltike 2 I 1988. s. 54.

Lehmus, Outi. Uutta tyoelakelainsiiiidlnttiii.
Tyiieliike 4 I 1988. s. 52.

Uusia yleiskirjeitii.
Tydeliike I I 1988. s. 41.

Uusia yleiskirjeitii. A-sarja ja C-sarja.
Tydeltike 2l 1988. s. 55.

Uusia yleiskirjeitii. A-sarja.
Tydeltike 3l 1988. s. 53.

Uusia yleiskirjeitii. A-sarja.
Tydeliike 411988. s. 52.

Uusia yleiskirjeitii.
Tyiieliike 5l 1988. s. 45.

UUSIA YLEISKIRJEITA

I I. NIMITYKSIA. ELAKETURVAKESKUS TIEDOTTAA
Nimityksie. Vaihdoksia Eliiketurvakeskuksen hallituksessa ja edustajistossa. Toimitusjohtaja
Juhani Kolehmainen jatkaa TELA:n puheenjohtajana. TELA:lle tiedotusjohtaja.
Tydeliike I I 1988. s. 36.
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Nimityksie Eliike-Varmassa.
Tydeltike I I 1988. s. j7.
Nimityksie ElSketiedotustoimistossa.
Tydeltike I I 1988. s. 37.

Nimityksie Eliiketurvakeskuksessa.
Tydeltike I I 1988. s. 37.

Nimityksiii Elzike-Sammossa.
Tydeltike 4l 1988. s. 47.

Nimityksiii Ilmarisessa.
Tydeltike 5l 1988. s. 38.

Tiedoksi. Eliiketurvakeskuksen perusesitteet uusittu.
Tydeltike I I 1988. s. 44.

Tiedoksi. Mannonen, Hillevi. Postipankista osakeyhtiti.
Tydeliike I I 1988. s. 45.

HR. Tiedoksi. Rekisteriotteita enniitysmiiiird vakuutetuille.
Tydehke ll 1988. s.44.
Tiedoksi. Miinnist6, Pertti. Tydryhmii pohtimaan tydsuhdetietojen selvittelymenettelyA.
Tydekike I I 1988. s. 44.

Tiedoksi. Pellinen, Mikko. Ansioeliiketurvaa kartuttavat woden 1987 piidttyessti.
Tydeltike 2l 1988. s. 57.

Tiedoksi. Kunnallinen eliikeneuvonta tehostuu. Eliikevakuutusyhtitiiden hallinto uudistuu. LEL-
ja TaEl-maksut nyt viitesiirrolla. Tytintekijdiden ryhmiihenkivakuutuksen korvaukset nousseet.
Tydeltike 2l 1988. s. 57-58.
Tiedoksi. Sosiaaliturvasopimukset kirjaksi.
Tydeliike 2 1 1988. s. 56.

Tiedoksi. Aira Heiniiselle poika. ETK:n vilkas messukesii.
Tydeltike 3l 1988. s. 56.

Tiedoksi. Eliiketietoa numeroina ilmestyi.
Tytieliike 3l 1988. s. 56.

Tiedoksi. Tydeliikepiiive 10. I l. 1988.
Tydekike 3l 1988. s.57.
Tiedoksi. Tyiieliikejiirjestelmiin monikielisistii esitteistii uudet painokset.
Tydeltike 3l 1988. s. 57.

Tiedoksi. lrhmus, Outi. Diplomaattien puolisoiden eliiketurva.
Tydeltike 411988. s. 55.

Tiedoksi. Eliikkeistii aikasarjoja APl-tiedostossa ETK:ssa.
Tydeliike 4 I 1988. s. 55.

Tiedoksi. Toiviainen, Matti. Elikekomitea 1987:n miiiiriiaika pidennetty vuoden loppuun.
Tydeliike 4 I 1988. s. 54.

Tiedoksi. Suominen, Antti. Lisiiaikaa vakuutetun oikeusturvan uudistamistytille.
Tydeliike 4l 1988. s. 54.

Tiedoksi. Talonen, Juhani. Tydttdmyysturvaetuuksiin korotus heiniikuussa.
Tydeltike 4l 1988. s. 55.

Tiedoksi. TEl-vakuutusmaksu vuonna 1989. LEl-maksu luonna 1989. TaEl-maksu vuonna
1989.
Tydeltike 5l 1988. s. 47.

Tiedoksi. Ramberg, Hannu. ETK:lta pyydettyihin eliikeotteisiin markkamiiiriinen arvio eliikkeestii.
Tydeltike 5l 1988. s. 47.

Nissinen, Kaija-Liisa. Ty0eldke-lehden vuoden I 987 sisiillysluettelo.
Tydehke I I 1988. s. 48-55.
Ramberg, Hannu, Yleiskirjeisiin sarjaj ako.
Tydeltike 2 I 1988. s. 54-55.

I2. TILASTO- JA INDEKSII,UKT]JA TYOET-AKETURVASTA
Tilastotietoj a tydeliikkeensaaj ista 30.9. I 987.
Tydeliike I I 1988. s. 59-62.
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Tilastotietoja tyiielekelaitosten toiminnasta vuonna 1986.
Tydeltike I I 1988. s. 63-64.

Tilastotietoj a tydeldkkeensaaj ista 3 l. 12. 1987 .

Tyt)eliike 2l 1988. s. 64-67.

Tilastotietoj a tydeliikkeensaajista 3 I . 3. I 988.
Tydeltike 411988. s. 6l-63.
Tilastotietoja tydeliikkeensaajista 30.6. 1988.
Tycieltike 5l 1988. s. 51-J3.
Vuoden 1988 TEl-indeksi6 vastaavat markkamiiiirtt
Tydeliike I I 1988. s. 43.

I3. TYOEI,AKETURVASTA ENGI-ANNIKSI
Janhunen, Jouko. Basic features of Finland's pensions schemes.
Tydeliike I11988. ss. 57-59.

English summary
Tydeltike I I 1988. s. 56.

English summary.
Tydeliike 2 I 1988. s. 62-63.

English summary.
Tyrieliike 3l 1988. ss. 6l-62.
English summary.
Tydeliike 4 I 1988. s. 64-65.

English summary.
Tydeltike 5l 1988. s. 54-55.

KAI]A-LIISA NISSINEN,
VTM

Eliiketurvakeskuksen
kirjastonhoitaja

BASIC FEATURES CF
FINLAND'S PENSICNS
SCHEMES

1. Development of the
pensions schemes

A national pensions scheme
covering the population as a
whole has been in force since
1939. Until 1956 national pen-
sions were based on the contri-
butions paid which, in turn,
depended on the annual income
of the insured. The scheme was
radically reformed in 1957. The
contributory principle was
abandoned, and a flat-rate sys-
tem with supplementary means-
tested benefits was introduced.
As of January 1983 the scheme
was again amended by eliminat-
ing means-testing for other in-

come than employment pen-
sions, and making the pensions
in part taxable income.

The change to flat-rate na-
tional pensions in 1957 made it
necessary to increase the pen-
sion protection of the wage-
earning population. Another
pensions scheme in which the
pensions are related to past
earnings and insurance period
was created to complement the
national pensions scheme. This
new scheme, which entered into
force in July 1962, covers wage
and salary earners with the ex-
ception of civil servants, local
government officers and sea-
men, who have their own
special systems.

In 1970 earnings-related pen-
sions were extended to farmers
and other self-employed per-
sons. In January 1986 freelance
employees received their own
pensions law.

As of January 1986 a flexible
retirement age - formed by an
early disability pension and an
early or deferred old-age pen-
sion was introduced to the pri-
vate-sector employment pen-
sions scheme and the national
pensions scheme.

The flexible retirement sys-
tem was finalised in January
1987 by a part-time pension
combined with part-time work
under the employment pensions
scheme.

The flexible retiment age is in-
troduced to the public-sector
employment pensions schemes
in July 1989.

2. The national
pensions scheme

Under the national pensions
scheme, the old-age, disability
and unemployment pensions
are formed by a flat-rote basic
amount and a pensions-lested
additional amount. In pen-
sions testing all statutory em-
ployment pensions are taken
into account.

67



The old-age pension age is 65
years. The disability pension is
paid to persons aged 16 64 in-
capacitated for work. In con-
nection with these two pensions
helplessness supplements are
paid to those requiring continu-
ous assistance or care. For flex-
ible retirement age - see the
employment pensions scheme.

The unemploymenl pension
is paid to an unemployed per-
son aged 59-64 who during the
last weeks has received a daily
bene{it for at least 200 days
from an unemployment
scheme and who cannot find
suitable work.

An increase is paid to pen-
sioners./or a child under 16.

The s urv iv o r's p e rui o n is p ud
during the first six months after
the husband's death to awidow
below the age of 65, provided
that she is supporting a child or
she was married to him before
he reached the age of 65. After
that period the pension is paid
only to a widow supporting a
child under 16 and to a widow
aged 40-64 years and married
for at least three years. The size
of the pension during the first
six months is the same as the
full old-age pension, after that
period it is subject to a means-
test where even the income from
work is included.

A child is entitled to a surviv-
or's pension until the age of 16
or 2l if continuing studies.

Provision is made for a burial
gront.

A housing allowance is paid
to national pensioners to de-
crease housing costs. A child
care ollowance is paid for chiid-
ren under 16 who need the
special care of some other per-
son because of illness, disable-
ment or injury.

National pensions are auto-
matically adjusted to the cosl-
of-living index once a year.

The basic and additional
amounts of the national pen-
sions are treated as taxable in-
come. All other parts of the
national pensions as well as
survivor's pensions in total are
tax-free.

The cosls of the scheme are
jointly defrayed by the insured
persons, employers, the State
and local governments.

The scheme is adntinistered
by the Social Insurance Institu-
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tion, which is subordinate to
Parliament.

3. The employment
pensions scheme

3.1. Wage-eorners
The wage-earners employment
pensions scheme is based on the
following laws: the Employees'
Pensions Act (TEL), Tempor-
ary Employees' Pensions Act
(LEL) and Freelance Em-
ployees' Pensions Act (TaEL).
LEL is a special law for those
employed in forestry, agricul-
ture construction and dock
work, in which short-term con-
tracts are common. TEL covers
all other employees aged 14 or
over excluding specified free-
lance employees who are co-
vered by TaEL.

The compulsory pension
cover under the laws consists of
old-age, disability, unemploy-
ment and survivor's pensions.

Entilled to the old-age pen-
sion is an employee of 65 years
of age.

The early old-age pension
may be drawn as from age 60 at
earliest. The pension may also
be deferred beyond age 65.

Entitled to the full disabilily
pension is an employee whose
working capacity has gone
down by at least three-fifths. If
the decrease is less but at least
two-fifths, the employee is en-
titled to the partial pension.
When assessing the employee's
working capacity his training,
earlier work, age, housing con-
ditions, and other comparable
factors are taken into account.

The early disability pensionis
payable to a person aged 55
years or over whose working
capacity has gone down to such
an extent that he cannot reason-
ably be expected to continue
working in his profession.

Entilled to the unemploy-
ment pension is an unemployed
employee aged 59-64 who dur-
ing the last 60 weeks has re-
ceived a daily benefit for at least
200 days from an unemploy-
ment scheme and who cannot
find work suitable for him/her.

Entilled to the survivor's pen-
sion are the widow and the
children of the employee. The
children are entitled to the sur-

vivor's pension after the death
of both the female and the male
employee.

The survivor's pension is pay-
able to a widow, provided that
she was married to the em-
ployee before he reached the
age of 65. A further condition is
that the widow has reached the
age of 40 and that the marriage
has lasted for three years. Also
a widow under 40 years of age
receives the pension, if she has a
dependent child who is entitled
to the survivor's pension; the
paying of the pension will con-
tinue even if the child's entitle-
ment to the pension would
cease. The pension will be pay-
able to the widow until her
death. The paying of survivor's
pension ceases if the widow
remarries, but she then receives
a lump sum amouting to two
years'pension.

A child is entitled to the
pension until he reaches the age
of 18 and even after this age, if
he is disabled.

Part-time pension combined
with part-time work is payable
from age 60 to 65 to a person
who cuts down his working to
l6-28 hours per week.

The size of the pension is
governed by the wages paid and
the period of service completed.
Earned entitlement to a pension
benefit continues when the job
is changed or when the em-
ployee ceases to work. The pen-
sions are taxable income.

The size of the old-age pen-
sion is determined by taking 1.5
per cent of the wage or salary
and multiplying it by the num-
ber of years of service. The wage
or salary is the average annual
earnings of the two most aver-
age years of the last four years
of work. For seasonal workers
the wage is the average of all
pay received during the years
employed.

Persons retired since January
1983, get a minimum pension of
38 per cent of the pay.

The maximum pension is 60
per cent of the pay. However,
combined with the basic
amount of the national pension
and .some other pensions, the
pension may not exceed 60 per
cent of the final pay.

Drawn before age 65, the
reduction in the old-age pen-
sion is 4 6 per cent, depending

on the year of birth, of the
pension accrued by the date of
retirement. Deferment beyond
age 65 increases the size of
pension 12 per cent per year.

The size of the disability and
the early disobility pension is
determined on the same bases
as the old-age pension. How-
ever, also the time between the
event entitling to the pension
and the age entitling to old-age
pension is counted as time of
service. The size of the partial
disability pension is one-half of
the full pension.

The size of the unemploy-
ment pension equals the disabil-
ity pension payable to the bene-
ficiary. The old-age, disability
and unemployment pensions
are increased by the child's
supplement; at the most 20 per
cent of the pension for one and
40 per cent for two or more
children under 18.

The size of the survivor's pen-
slon is calculated on the basis of
the old-age pension or disability
pension the employee received
or would have been entitled to
at the time of his death. If there
are at least three persons eligible
for survivor's pension, they will
receive a full pension, which is
equal to the deceased em-
ployee's old-age or disability
pension. If there are two bene-
ficiaries, the size of the pension
is three-fourths of the full pen-
sion. If there is only one benefi-
ciary. the size o[ the pension is
one-half of the full pension.

Survivor's pension cover is
supplemented by a special
group life scheme.lt is financed
by employers, and run by life
assurance companres.

Depending on age, the size of
part-time pension is M 64 per
cent of the difference of earn-
ings of full-time and part-time
working.

Automatic linkage with the
TEl-index (calculated by the
average of changes occurred in
general earnings and prices
levels) is applied once a year in
employment pensions. It is ap-
plied in calculating the pay of
earlier years and adjusting the
annual pension payable.

Pension protection accumu-
lates according to certain regu-
lations also during the periods
when the employee is out of
work through no fault of his



own and when he receives un-
employment benefit from his
unemployment fund.

Employers alone finance the
compulsory minimum pension
cover. The current contribu-
tion under TEL is 15.6 per cent
and under LEL 17 per cent of
the pay. For employees under
age 24 the contribution rates
have been lorvered to 9.8. per
cent. The contribution under
TaEL is 14 per cent and 9.8 per
cent for freelancers under age
24.

The employer may provide
for his employees additional
voluntary benehts, creating
even better pension benefits
than the minimum level guaran-
teed by law. Benefits that come
into question here include a
higher pension, lower pensiona-
ble age and burial grant. Em-
ployees generally participate in
the costs of such additional be-
nefits.

The administrotive organis-
otion of the employment pen-
sions scheme is decentralized.
Employers may elect the type of
arrangement they wish for real-
isation of the pensions scheme.
It may be done by taking out an
insurance with a pension insur-
ance company or by founding a
pension fund or pension foun-
dation in the employer's busi-
ness. This choice does not apply
as regards seasonal workers for
whom the scheme comprises
one special employment pen-
sion fund. For freelance em-
ployees there has been estab-
lished a pension fund of their
own.

The work of the various pen-
sion institutions is coordinated
by a central organ, the Central
Pension Security Institute. It
keeps the registers of the in-
sured and their pension bene-
fits. It will also keep a register of
pensions covered by special
pensions schemes. The general
development of the scheme has
also been entrusted to the Cen-
tral Pension Security Institute.

The insured and the employ-
ers participate in the adminis-
tration of the scheme through
their representatives in the ad-
ministrative organs of the Cen-
tral Pension Security Institute.
The highest authority under the
schemes is the Ministry of So-
cial Affairs and Health.

3.2. The self-employed
The self+mployed persons' em-
ployment pensions scheme
(closely connected with TEL) is
based on two laws: the Farmers'
Pensions Act (MYEL) and the
Self-Employed Persons' Pen-
sions Act (YEL). MYEL covers
farmers, professional fisher-
men, and reindeer-owners.
YEL covers other seH+m-
ployed persons.

The benefits and qualifying
conditions are like in TEL. Old-
age pension is paid independ-
ently of whether or not the self-
employed continues with his
entrepreneurial activity.

The size of the pension is
calculated like in TEL. The
pensions for the self-employed
(MYEL and fEL) are based on
the annual earnings confirmed
by the pension institution for
the insured, the size of which
l^^--,{- ^- .L^ ^,,^l:+., ^-luvPvrrur vlr rlrv YuorrrJ 4rlu
branch of activities.

Schemes are financed by the
insured and the State.

In MYEL and YEL the con-
tribution of the insured is 14.9
per cent of the income. The
percentage is smaller for the
insured with low income. The
State pays 50 per cent df the
cost of MYEL and in both
systems the costs the contribu-
tions of the insured do not
cover.

The administation oJ
MYEL belongs to the Farmers
Social Insurance Institution.
The other self<mployed have
to take out pension insurance
either in some of the pension
insurance companies, pension
funds taking care of TEL or in
some pension fund or insurance
company estblished by the self-
employed. The Central Pension
Security Institute is the central
organ of MYEL and YEL as it
is that of TEL.

3.3. Farm closure schemes
Farm closure pensios are paid
to 55-year-old farmers who
cease farming and sell the
whole farm or the arable land.

The pension is a fixed sum of
money per each hectare. At the
age of 65 the pension is de-
creased because of farmer's re-
ceipt. of MYEL and national
penslons.

Costs of the closure pensions
are met by the State.

Change-of-generation pen-
sions are paid to 55-S{-year-old
farmers who transfer their farm
to a close relative.

The pension is composed of
the farmer's MYEl-pension
and full national pension. The
pension is ceased at 65 when
the farmer receives his MYEL
and national pensions.

Pensions are financed by the
contributions of farmers and
the State to the farmer's
MYEL-pensions scheme.

Administration of farm clo-
sure schemes belongs to agricul-
tural authorities and the
Farmers' Social Insurance In-
stitution.

4. Public sector and
other pensions schemes

Tiie reguiaiiuus uorrccr rrirrg ihc
pensions of persons in the em-
ployment of the State cover old-
age, disabiiity, unemployment
and survivor's pensions. These
benefits are financed by the
State alone. The administrative
organ is the State Treasury Of-
fice.

The pension cover of local
government employees is mo-
delled on the private sector em-
ployment pensions legislation.
The financing is borne by the
local governments and associa-
tions of communes. The Local
Government Pensions Authori-
ty takes care of the administra-
tion of the scheme.

The persons covered by the
Seamen's Pensions Act receive
old-age, disability, unemploy-
ment and survivor's pensions.
The insured, employers and the
State jointly finance the pen-
sions. The scheme is adminis-
tered by the Seamen's Pensions
Fund.

Persons employed by the
Evangelical-Lutheran and Or-
thodox Churches, and some
other authorities have separate
pensions schemes of their own.

Some population data
on Finland
Finland's total population is 4.9
million of which 2.4. million are
gainfully employed.

The distribution of the gain-
fully employed population by
occupation is: agriculture and
forestry l0 per cent, manufac-
turing 23 per cent, trade 14 per
cent, transport 8 per cent, con-
struction 7 per cent and service
industries 30 per cent.

5.7 per cent of the total pop-
ulation are disabled and 13 per
^6nr ^t,6, << .,-^-- ^f ^--99lll VVUI VJ j!4rJ Vt 4tsL.

]OUKO IANHUNEN,FM
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
erityistutkija
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TILASTOTIETO]A
TYCELAKKEENSAA]ISTA
30.9. r988

Taulukoiden luvut ovat viihimmiiisturvan mukaisia.
Aikaisemmasta tilastokeytiinndstii poiketen varhennetut vanhuuseliikkeet sisiiltyviit vanhuus-
eliikelukuihin ja yksiltilliset varhaiselZikkeet tydkyvytt<imyyseliikelukuihin. Osa-aikaeliikkeet
ovat tilastossa omana taulukkonaan.
30.9.1988 oli maksussa kaikkiaan 849 000 tydeliikettii. Muutos edellisestii vuodesta on +33 000
kappaletta eli 4,0 prosenttia.
Vanhuuseliikkeite oli 430000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta) (+19000), tyOkyvytttimyyseltikkeitii 200000 kappaletta (+8000), tyottomyys-
eliikkeitii 65 000 kappaletta (-l 000), perhe-eliikkeita 153 000 kappaletta (+7 699; sekii vuoden
1987 alussa voimaan tulleita osa-aikaeliikkeite l7l kappaletta. Niiistii oli vuoden 1986 alussa
voimaan tulleiden lakien mukaisia eliikkeitii: varhennettuja vanhuuseliikkeitii 8 400 kappaletta
(+2 100) ia yksiltillisiii varhaiseliikkeite l9 600 kappaletta (+f 296;.
Vanhuuseliikkeiden keskimiidrii oli I4l5 mk/kk, joista varhennettujen vanhuuseldkkeiden
I 885 mk/kk, tydkyvyttOmyyseliikkeiden 2000 mk/kk, joista yksilOllisten varhaiseliikkeiden
2710 mk/kk, tydttrimyyseliikkeiden 2270 mklkk, perhe-eliikkeiden 1085 mk/kk ja osa-
aikaeliikkeiden 2 100 mk/ kk.

VAN H LJ L] S ELAK K E E'I'. KAiKKi
Voimassa olevat 30.9. 1988

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseliikemk/kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eltikelaitokset 76815 r33280 210095 3052 1287 l 933

YEL-eliikelaitokset t7 tt3 14210 31323 2569 I 655 2154
MYEL-eliikelaitos 54390 82718 137 108 883 406 595

LEL-eliikelaitos 35967 15439 51 406 1268 505 l 039
Kaikki tydeliikelaitokset 184 285 245 648 429933 *) 2019 962 I 415

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1988

Kaikki tyoelekelaitokset 15445 14523 29968 *) 2286 I 068 I 631
*) IQtikki -luvubsa mukana myds TaEl-laitoksen maksama ekike

VAR HENNETUT VAN H UUSELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. I 988

El6kkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen my6ntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 1876 3 837 5713 4312 1250 2256
YEL-eliikelaitokset 450 502 952 3 138 I ll4 2071
MYEL-eliikelaitos 280 l0ll t29t 914 363 482
LEL-eliikelaitos 178 228 406 1227 304 708

Kaikki ty<ieliikelaitokset 2'184 5 579 8 363 *) 3 583 I 038 I 885

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1988

Kaikki tyrieliikelaitokset 688 I 088 1776 3609 I 145 2 100

70

*) Ifuikki -luvubsa mukana myds TaEL-laitoksen maksama ekike.



OSA_AIKAEI-AKKEEl
Voimassa olevat 30.9. 1988

Eliikkeensaajia Keskimiiiirtiinen peruseldke mk/kk
Eliikkeen mytintiijl Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii

TEL-eliikelaitokset 42 50 92 3 193 l4l3 2226

YEL-eliikelaitokset 53 l8 7t 2218 I 575 2055

MYEL-eliikelaitos 3 4 804 753

LEL-eliikelaitos 2 2 4 t 292

Kaikki tydeliikelaitokset 100 7t t7t 2572 l43l 2098

Alkaneet el[kkeet 1 l.-30.9. 1988

Kaikki tyrieliikelaitokset 45 61 2993 1379 2s70l6

TYOKYVYTTOMYYSELAT T N TT, KAiKKi
Voimassa olevat 30.9. 1988

Eltkkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruselike mk/kk
Eliikkeen my0ntiijii Miehet Naiset Yhteens6 Miehet Naiset Yhteensii

TEL-elSkelaitokset 52740 57 629 110369 3402 1752 2540

YEL-eliikelaitokset 9483 4 185 13668 2472 1497 2174
MYEL-eliikelaitos 17226 19299 36525 I 104 446 756

33 618 5704 39322 1737 712 I 588

Kaikki tydeliikelaitokset t13074 86822 199896*) 2479 I 381 2002

Alkaneet eliikkeet l. 1.-30.9. 1988

Kaikki tydeliikelaitokset tt 521 9 557 21 078*) 2852 1544 2259
*1 t<aikki -luvuissa mukana mybs TaEL-laitol<sen mal<samat ehkkeel

TYO KYVYTTOMY YS E LA r r E pr. tiiydet eliikkeet
Voimassa olevat 30.9. 1988

Eltikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen myOntiijii Miehet Naiset Yhteenst Miehet Naiset Yhteensd

TEL-eliikelaitokset 46262 49703 9596s 3307 1679 2464
YEL-eliikelaitokset 7 4tO 3084 10494 2526 1520 2230
MYEL-ellikelaitos 13 015 13 659 26674 I 176 45',7 808

LEL-eliikelaitos 31092 5 384 36476 I 681 679 I 533

Kaikki tydeliikelaitokset 97 785 71 834 169 619 *) 2447 I 365 I 989

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1988

Kaikki tydeliikelaitokset 8646 6660 15 306*) 2647 t 4l9 2ll3
*1 Kaikki -luvubsa mukana mybs TaEL-laitol<sen mal<samat elikkcet

'IY OK YVYTTO M YY S E LA rc r rrr. osaeliikkeet
Voimassa olevat 30.9. 1988

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mki kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eltikelaitokset l 133 I 451 2584 I 988 t07t | 473

YEL-el6kelaitokset 880 291 t t7l t 56',7 I 054 t 439

MYEL-eliikelaitos 2824 2934 5 758 69t 318 501

LEL-eliikelaitos I 037 133 t t70 1274 603 t 197

Kaikkityoeliikelaitokset 5874 4810 10684*) ll75 598 915

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1988

Kaikki tydelakelaitokset 473 463 936 1233
*; tfuikki -luvuissa mukana myds TaEL-laitoksen maksama ehkc.

729 983
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YKSILOLLISET VARHAISELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1988

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseliikemk/kk
Eliikkeen mycint6jti Miehet Naiset Yhteens6 Miehet Naiset Yhteensi
TEL-eltikelaitokset 5 345 647s I I 820 4520 2466 3 395
YEL-eliikelaitokset I 193 8t0 2003 2809 I 569 2308
MYEL-eliikelaitos I 387 2706 4093 1268 s29 779
LEL-elikelaitos I 489 187 t 676 323s t723 3067
Kaikki tydeliikelaitokset 9415 r0 r78 19593*) 3620 I 866 2709

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1988

Kaikki tyoelekelaitokset 2402 2434 4 836* 3 908 2042 2969
*) Ifuikki -luvuissa mukana myds TaEL-laitoksen maksama eliike.

TYOTTOMYYSELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1988

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Elikkeen my<inttjii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eltikelaitokset 18 782 27 737 46519 3 689 I 903 2624
YEL-el6kelaitokset 901 933 I 834 2t98 I l3l I 656
MYEL-el6kelaitos 2244 2850 5094 1520 488 943

8275 3s02 n777 1885 716 I 537
Kaikki tydeliikelaitokset 30203 35022 65225*) 2989 I 648 2269

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1988

Kaikki tyoelekelaitokset 2 108 2419 4527*) 3720 I 659 26t9
*) Ifuikki -luvuissa mukana myds TaEL-laitoksen mal<sama ehke.

PERHE-EI-ATTTET
Voimassa olevat 30.9.1988

Keski-
mtiiir?iinen

Eliikkeiden peruseliike
lukumiiiirii mk/kkEliikkeen mycintiijii

Eliikkeensaajia
Lesket Lapset Yhteensii

TEL-eliikelaitokset 7t 471 I 526 67 501 12230 79731
YEL-eliikelaitokset l3 834 1298 t3432 l 883 15315
MYEL-eliikelaitos 32422 427 31 861 2567 34428
LEL-eliikelaitos 35 680 692 34210 4492 38702
Kaikki tyoelakelaitokser 153410*) 1079 147006 21175 168 l8l*)
Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1988

Kaikki ty0eliikelaitokset 9068 *) 1224
*) Kaikki -luvussa mukana myds TaEL-hitoksen maksamat ehkkeet.
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KAIKKI ELAK KEET
Voimassa olevat 30.9. 1988

Eliikkeen myOntiijii

Keski-
miiiirdinen

Eliikkeiden peruseliike
lukumiiiirii mk/kk

MAKSETUT ELAKKEET I.I._30.9.1988
MILJ. MK

TEL-eliikelaitokset

Kaikki tydelakelaitokset

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1988

Kaikki tydelikelaitokset 647A2**) I 849
tF) Ifuikki -luvussa mukana seitsemiintoista TaEL-laitoksen malcsamaa

ehl<cati
**1 Kaikki -luvussa muknna kaksitoisn TaEL-hitoksen mal<samaa

ekikentl

31.12.1988

VANHU USELAK K EET. KAiKKi
Voimassa olevat 3 l. 12. 1988

Vdhimmiiisturva
438546 2093 TEl-elikelaitokset
60730 I 948 YEl-eliikelaitokset

2r I r53 605 MYEl-eliikelaitos
138 189 I 148 LEl-eliikelaitos
848 635 *) I 558 Kaikki tycieliikelaitokset

Rekister0ity lisiiturva
Yhteensii

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseliikemk/kk

8 156,0

YEL-eliikelaitokset 1060,8

MYEL-eliikelaitos I146,5
LEL-eliikelaitos 1424,1

11787 ,6
424,9

12212,5

Perhe-eliikkeistii 5 932 oli lisiietujen mukaisia, keskimiiiirin
I 248 mk/ kk. Muista el5kkeistii 27 855 sai lisiiksi rekisterdityii
lisiieliikettii keskimiiirin I 439 mk/ kk. Nimii olivat etupiizissd
TEL- ja YEL-eliikkeitii.

TILASTOTIETO]A
TYOELAKKEENSAA]ISTA

Taulukoiden luvut ovat vdhimmdisturvan mukaisia.
Aikaisemmasta tilastokeytiinncistii poiketen varhennetut vanhuuselekkeet sisiiltyviit vanhuus-
elSkelukuihin ja yksiltilliset varhaiseliikkeet tyOkyvyttdmyyseliikelukuihin. Osa-aikaeliikkeet
ovat tilastossa omana taulukkonaan.
31.12. 1988 oli maksussa kaikkiaan 857 000 ty0elaketta. Muutos edellisestii vuodesta on +32 000
kappaletta eli 3,9 prosenttia.
Vanhuuseliikkeita oli 435 000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta) (+21000), tyrikyvyttdmyyselekkeite 202000 kappaletta (+7000), tydttdmyys-
eliikkeitii 65 000 kappaletta (- I 500), perhe-eliikkeite 155 000 kappaletta (+( 569; sekii vuoden
1987 alussa voimaan tulleita osa-aikaeliikkeftA 174 kappaletta. Niiistii oli vuoden 1986 alussa
voimaan tulleiden lakien mukaisia eliikkeitii: varhennettuja vanhuusel6kkeita 8 800 kappaletta
(+2 100) ia yksildtlisiii varhaiseliikkeitii 20 700 kappaletta (+5 769;.
Vanhuuseliikkeiden keskimiilirii oli 1420 mk/kk, joista varhennettujen vanhuuseldkkeiden
I 890 mk/kk, ty<ikyvyttrimyyseliikkeiden 2020 mk/kk, joista yksilOllisten varhaiseliikkeiden
2740 mk/kk, tyrittcimyyseliikkeiden 2280 mk/kk, perhe-eliikkeiden 1080 mk/kk ja osa-
aikaeliikkeid en 2 120 mk/ kk.

Eliikkeen mycintiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 77 724 135 503 213227 3 066 1297 1942
YEL-eliikelaitokset t7 23t 14379 31610 2563 1649 2147
MYEL-eliikelaitos 54664 83450 138 l14 888 406 597

LEL-eliikelaitos 36 l 13 15621 51734 t278 505 l 045

Kaikki rydelakelaitokset 185 735 248955 434690*) 2031 969 1423

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 l. 12. 1988

Kaikki tytielekelaitokset 17943 20929 38872*) 2288 1077 1636
*) Ifuikki -luvuissa mukana myds TaEL-laitoksen maksamat ekikkcet.
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VARHENNETUT VAN H U TJSEI,AK KEET
Voimassa olevat 3 l. 12. 1988

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen myrintiiji Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset I 981 4033 6014 4290 1264 2261
YEL-eliikelaitokset 471 517 988 3 r03 I 104 2057
MYEL-eliikelaitos 294 l 051 1345 917 365 486
LEL-eliikelaitos 192 243 435 1232 301 7t2
Kaikki tydelekelaitokset 2938 5 845 8 783 *) 3562 I 048 I 889

Alkaneet eliikkeet l. l. 3 l. 12. 1988

Kaikki tydeliikelairokset 850 1374 2224 3 531 t 154 2063
*) Ifuikki -luyubsa mukana myos TaEL-laitoksen maksama ekike.

OSA-AIKAELAKKEEI'
Voimassa olevat 3 l. 12. 1988

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseliikemk/kk
Eliikkeen mytinttijti Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset YhteensZi
TEL-eliikelaitokset 44 49 93 3334 1382 2305
YEL-eltikelaitokset 54 l9 73 2196 1495 2014
MYEL-eliikelaitos 3 4 804 753
LEL-eliikelaitos 2 2 4 t 292
Kaikki tydelakelaitokset 103 7t 174 2629 1391 2t24
Alkaneet eliikkeet l.l. 31. 12.1988

Kaikki tydeliikelaitokset 50 2t 7t 3057 t 314 2542

TYOKYVYTTOM YYS E LA T T PNT" KAiKKi
Voimassa olevat 3 l. I2. 1988

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen my6ntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset 53 s66 58 594 n2 t60 3 420 1766 2 556
YEL-eliikelaitokset 9629 4288 13917 2488 r 505 2t8s
MYEL-eliikelaitos 17 138 19 139 36277 I I 16 451 765
LEL-eliikelaitos 33 959 5 803 39762 1746 708 I 594
Kaikki tycieliikelaitokset I 14 303 87 829 202132*) 2498 1397 2020

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 l. 12. 1988

Kaikki tyoelakelaitokset 15 389 12569 27 958*) 2844 I 555 2264
*) I<aikki -luvubsa mukana mytis TaEL-laitol<sen maksamat ehkkeet.

f Y o K \' \' Y r1 o M Y Y S E l. A K K E ET. taydet eliikkeet
Voimassa olevat 3 l. 12. 1988

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteens:i
TEL-eliikelaitokset 46726 50 328 97 054 3 3 16 I 688 247 t
YEL-eltikelaitokset 7488 3t4t 10629 2538 l5l9 2237
MYEL-eliikelaitos t2931 13483 26414 I 188 461 817

LEL-eliikelaitos 3 I 368 5 472 36 840 I 685 674 I 535

Kaikki tyoelekelaitokset 98522 72428 170950*) 2458 1375 1999

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 l. 12. 1988

Kaikki tycieliikelaitokset 11699 8864 20563*) 2639 l43l 2l18
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*) I<aikki -luvuissa mukana myds TaEL-hitoksen maksamat ehkkcet.
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TYOKYVYTTOM Y Y SE LAT TPTT. OSAEIiiKKCCt
Voimassa olevat 3 l. 12. 1988

El6kkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Ellikkeen my6ntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eltikelaitokset I 130 I 438 2568 I 998 I 082 I 485

YEL-eliikelaitokset 864 286 ll50 l57t 1058 1444
MYEL-eliikelaitos 2744 2843 5 587 691 318 502

LEL-eliikelaitos I 025 136 I t6l 1282 616 1204
Kaikki tycieliikelaitokset 5764 4704 10468 *) I 184 606 924

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 I. 12. 1988

Kaikki tycieliikelaitokset 617 591 l 208 *) 1264 736 I 005
*; faikki -luvuissa mukana myds TaEL-laitoksen maksamat ekikkcet.

YKSILOLLISE]' VAR HAISELAK KEEl'
Voimassa olevat 3 l. 12. 1988

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseldke mk/ kk
Eliikkeen mytintiijii Miehet Naiset Yhteensti Miehet Naiset Yhteensii

TEL-eliikelaitokset s7l0 6828 r2s38 45s2 2485 3426
YEL-eliikelaitokset I 277 861 2138 28t6 I 603 2327

MYEL-eliikelaitos 1463 2813 4276 12',78 535 789

LEL-eliikelaitos I 566 195 t 761 325'7 1744 3 090

Kaikki tyoelekelaitokset 10017 10697 20714*) 3650 I 888 2740

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 l. 12. 1988

Kaikki tydelekelaitokset 3073 3 n4 6 187*) 3944 2061 2996
*) I<aikki -luvubsa mukana myds TaEL-laitoksen maksama ekikc.

T},OTTO ivl \,\'SE LA K K EEI
Voimassa olevat 3 l. 12. 1988

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseliikemk/kk
El[kkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensli Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset t8 761 27 510 46271 3705 I 9l I 2638
YEL-eliikelaitokset 902 919 r 821 2213 t 128 I 665

MYEL-eliikelaitos 2226 2824 5050 l52t 486 942

LEL-eliikelaitos 8 159 3462 tt62l I 898 716 I 546

Kaikki tydeliikelaitokset 30049 34715 64764*) 3008 I 655 2283

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 l. 12. I988

Kaikki tyoelakelaitokset 2726 3 085 5 81 1*) 3 683 I 682 2621
*) Ifuikki -luvuissa mukana myi)s TaEL-hitoksen maksama ekike.

PF-RHE-EI-i\KKF-F']
Voimassa olevat 3 l. 12. 1988

Eliikkeen mydnt[jd

Keski-
mdiiriiinen

Eliikkeiden peruseliike
lukumiidrii mk/ kk

Eliikkeensaajia
Lesket Lapset Yhteensii

TEL-eliikelaitokset 72246 l 530 68239 12275 80514
YEL-eliikelaitokset l4 058 l 303 t3 652 l 908 ls 560
MYEL-eliikelaitos 32776 428 32229 2522 34751
LEL-eliikelaitos 35 825 695 34354 4472 38826
Kaikki tycieliikelaitokset 154908*) 1083 148476 21180 169656*)

Alkaneet eliikkeet l. l. 31.12. 1988

Kaikki tyoelakelaitokset 11898 I 239
*) Ifuikki -luvuissa mukana mybs TaEL-hitol<sen maksamat ekikkeet.

75



TEL-eliikelaitokset 443997 2103 TEl-eliikelaitokset l0 985,2

KAIKKI EI-AKKEET
Voimassa olevat 3 l. 12. 1988

Eliikkeen myrinttijii

Keski-
miiiiriiinen

Eliikkeiden peruseliike
lukumdiirA mk/ kk

MAKSETUT ELAKKEET I. I._3I.12.1988
Milj. mk

Viihimmtiisturva

YEL-eliikelaitokset 61 479 l95l YEl-eliikelaitokset 1422,5
MYEL-eltikelaitos 21222t 608 MYEL-eliikelaitos I 535,4
LEL-eliikelaitos I 38 946 I154 LEl-eliikelaitos 1907,8
Kaikki ty<ieliikelaitokset 856 668 *) I 568 Kaikki tydeliikelaitokset l5 851,2 *)

Rekister0ity lisiiturva 569,2Alkaneet eliikkeet l.l. 31. 12. 1988
Yhteensii 16420,4

Kaikki tyoelakelaitokset 84 6t0 **) I 856
*) Kaikki -luvussa mukana 25 TaEL-laitol<sen maksamaa ekikettti.**) I<aikki -luvussa mukana 20 TaEL-hitol<sen mal<samaa elijkettti

*) Ifuikki -luvussa mukana myds TaEL-laitoksen mal<samat ehkkeet
(0,3 milj. mk)

Perhe-eliikkeistii 6003 oli lisiietujen mukaisia, keskimiiiirin
I 241 mk/kk. Muista eliikkeistii 28321 sai listiksi rekisterOityii
lisiieliikettii keskimiilrin I 425 mk/ kk. Niimii olivat etupiiiissii
TEL- ja YEL-eliikkeitii.

TILASTOTIET
TYOELAKELAITOSTEN
TCIMINNASTA VUCNNA 1987

C]A

A. ERAITA TILASTOTIETOJA TYOELAKEI,AITOSTEN TEL-, LEL. JA TaEL.
TOIMINNASTA VUONNA 1987

Esiint.
tait.

Vakuutus- Ellke- Elitke- Tydeliike- eliike-
yhtiot siietiot kassat kassa kassa- Yhteensii

I TEL-LEL-TaEL-PIIRI 31.12.1987

l. Eliikelaitosten luku 7 78 12 I I 99
2. Tytinantajien luku 89577 253 3707
3. Henkiltiiden luku 948059 156522 68149 140000r) 7000**)
4. Palkkasumma milj. mk/v 74225 15574 5756 10217 253 106025

II MAKSUTULO 1987

l. Maksutulo milj. mk ***)
la. Peruseliketurva
lb. Lisiieliiketurva

1346,5
1346,5

14672,2
14320,3

35 1,9

l0 319,0
9 976,4

342,6

2 300,9
2300,9

671,3
662,0

9,3

34,
34,

5
5
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Vakuutus-
yhti<it

IIIMAKSETUT
ELAKKEET I987
l. Maksetut eliikkeet I 000 mk 7 988424

la. Vanhuuseliikkeet 3298243
lb. Tytikyvyttdmyyseldkkeet 2 289 812
lc. Tyttttdmyyseliikkeet I 095 576
ld. Perhe-eldkkeet 883 387
le. Osa-aikaeliikkeet l2l3
lf. Rekistertiidyt lise-

eliikkeet 420193 72952 15 602 667

Eliike-
kassat

TyOeliike-
kassa

Esiint.
tait.

eliike-
kassa-

Eleke-
seeti6t

t 8t9923
770 404
5t2523
218702
245211

l3l

6823
2541
2 188
I ll0

979
5

242429
85244
88 684
46431
21923

146

6077'l
26987
14402
6 003

l3 380
5

t789876
790 45t
522303
227 699
249277

146

t0376,2
10376,2

396694
190261
125379
21910
43 517

25

I 752404
59t270
678 385
208 575
273496

ll

t4 t4t
5 303
4967
I 208
2661

2

208 691
62055
95 627
28312
22669

28

Yhteensii

|957 471
4850 l8r
3606119
I 544763
I M5 612

l 380

509416

63 464
24471
22499

8 363
8047

84

r 56057r
528 384
637918
264946
127 345

I 977

267

3 497

559 950
25t 623
144827
592t5

104203
82

r r 696003
4963 557
3 683 739
l 580 586
I 466 185

1934

2

26
3

20

I

24
3

20

I

37
3

32

2

IV TILIVUONNA MYONNETYT ELAKKEET
Eliikkeiden lukumiiiir!i
la. Vanhuuseliikkeet
I b. Tyti,kyvytt<imyyseliikkeet
lc. Tytitt<imyysellikkeet
ld. Perhe-eliikkeet
le. Osa-aikaeliikkeet

2. El[kkeet 1000 mk/v
2a. Vanhuuseliikkeet
2b. Tytikyvytt<imyyseliikkeet
2c. Tytitt<imyyselikkeet
2d. Perhe+ldkkeet
2e. Osa-aikaeliikkeet

3. Hautausavustusten
lukumiiiirii

4. Hautausavustukset 1000 mk

40 425
15720
t4 552
5 868
42ll

74

t 049253
357 474
426 t06
l 85 827
78077

I 769

209

2572

2070
906
789
177
r95

J

60 174
23 608
27 481
4376
4675

34

5
I
3

I

24

297

34

628

0

0

0

0

V VOIMASSA OLEVIEN ELAKKEIDEN ELAKEKANTA 31.12.1987

1. Eliikkeiden lukumiiArii 347 658
la. Vanhuuseliikkeet 166315
lb. Tydkyvytttimyyseliikkeet 87628
lc. Tycitttimyyseliikkeet 39897
ld. Perhe-eliikkeet 53746
le. Osa-aikaeliikkeet 72

2. Eliikekanta 1000 mk/v 7 756863
2a. Vanhuuseliikkeet 3390444
2b. Tytikyvytttimyyseliikkeet 2 344 47 5
2c. TytitttimyyselAkkeet I120570
2d. Perhe-eliikkeet 899648
2e. Osa-aikaeliikkeet 1726

VI VASTUUVELKA 31.12.1987

l. Vakuutusmaksuvastuu
milj. mk 33144,3
la. Peruseliiketurva 31 550,2
lb. Lisiieliiketurva 1594,1

2. Korvausvastuu milj. mk 18060,6
2a. Peruseldketurva 16613,6
2b. Lisiieliiketurva 1447,0

3. Vastuuvajaus milj. mk 3,2

3 369,0
3217,9

l5l,l
0.6
0.6

54 78 1,8
53 036,6

t 745,2

18061,2
166t4,2
t 447,0

211,7

15 493
8 098
4 104
l 059
2229

3

395 565
197 303
130 47 I
22606
45 150

34

136017
50222
38 690
12256
34847

2

1753662
585 356
686 458
2097 lt
272108

28

7 863,6
7 863,6

28,7
28,7

208,5

*) LELn alaisten ryt)ntekijbiden aniaitu lukumdtirii vuoden 1987 bpussa
**) TaELn ahisten tyt)ntekijdiden anioiru lukumtiiiriivuodcn 1987 bpussa

***) Maksutubon ei sisiilly aikaisempien vapaaehtoisten ekikejtirjestetyjen varobta lnkbiititeisten ekikkeifun' osalk suoitettuja siihoja MyAlskiian ii maksutubon sbiilly .tydttlAmyyskassojen keskuskassan TEL l2
a g:n perusreeiLa vuodelta i986 suoittamaa vakuutusmaklua 344.5 milj. mk joka vuonrw 1987
hyv il e itiin ty tt e Ui kc lait o ksillc.
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B. ERAITA TILASTOTIETOJA TYOELA-KELAIToSTEN YEL JA MYEL.
TOIMINNASTA SEKA KOKO LAKISAATEISESTA TOIMINNASTA VUONNA 1987

Yrittajien eldkelakien mukainen toiminta

I I PIIRI 31.12.1987

TEL,LEL
TaEL, YEL
ja MYEL-

toiminta
Yhteensii yhteensii

l. Eliikelaitosten luku
2. Vakuutettujen luku
3. Tytitulot/palkat, milj. mk/v

II MAKSUTULO 1987

l. Maksutulo milj. mk
la. kruseliiketurva
lb. Lisiieliketurva

III MAKSETUT ELAKKEET 1987

l. Maksetut eliikkeet 1000 mk
la. Vanhuuseliikkeet
I b. Ty<ikyvyttdmyyseliikkeet
lc. Tydtttimyyseliikkeet
ld. Perhe+liikkeet
le. Osa-aikaeliikkeet
lf. Rekister<iidyt lisleliikkeet

l. Eliikkeiden lukumiiiirii
la. Vanhuuseliikkeet
I b. Tydkyvytttimyyseliikkeet
lc. Ty<itt<imyyseliikkeet
ld. Perhe+liikkeet
le. Osa-aikaeliikkeet

2. Eldkekanta 1000 mk/v
2a. Vanhuuseliikkeet
2b. Tytikyvyttcimyysellikkeet
2c. Ty0tt6myyseliikkeet
2d. Perhe+l2ikkeet
2e. Osa-aikaeliikkeet

VI VASTUUVELKA 31,12.1987

l. Vakuutusmaksuvastuu milj. mk
la. kruselliketurva
lb. Lisiieliiketurva

2. Korvausvastuu milj. mk
2a. Peruseldketurva
2b. Lisiieliketurva

3. Vastuuvajaus milj. mk

Vakuutus-
yhti6t

7
143774

8 413

986,5
980,5

6,0

t 239 627
699733
316229
31 958

183 85r
925

6 931

6 356
2597
2289

290
I 124

56

143 951
59 616
5928/
57W

l7 996
I 346

56 650
29 154
t2834
I 770

12837
55

I 245224
710 148
313 145
32634

188 @8
I 248

303,6
272,5

3 r,l
18,0

Maatalous-
Elike- yrittAjien
kassat eliikelaitos

30,8
30,8

5
5 238

320

48 r83
33 020
9269

7&
4 908

9
212

I
197 199

5 38r

*)
301,3
30 r,3

r 393 087
87t 030
318 745

55 945
146468

40
859

l3
3462fi

14 lt4

l 318,6
1312,6

6,0

100

120 139

l5 990,8
t5 632,9

357,9

r4 638 368
64539&
4250362
l 633 430
l 780 839

2354
5t7 418

88 564
37 5&
29 813
9lm
ll 852

145

I 859044
673299
745 364
276Wt
lfi917

3372

2680897
r 603 783

644243
88 667

335227
974

8 002

IV TILIVUONNA MYONNETYT ELAKKEET
L Eliikkeiden lukumiiArii

la. Vanhuuselikkeet
I b. Ty<ikyvytttimyyseliikkeet
lc. Tydttdmyyseliikkeet
ld. krhe-elikkeet
le. Osa-aikaeliikkeet

2. Elekkeet 1000 mk/v
2a. Vanhuuseldkkeet
2b. Tydkyvyttdmyyseliikkeet
2c. Ty<ittrimyyseliikkeet
2d. krhe+likkeet
2e. Osa-aikaeliikkeet

248
124
85

5
33

I

6793
4264
I 777

t2t
62t

9

I 798
lM8

387
48

314
I

49223
34361
9 031

793
5029

9

l8 496
t0 372
4940

532
2&8

4

147 729
8l 035
46 385

5 315
r4 955

40

20644/.
133 063
37 229

5 238
30 910

4

1407 6t5
891 623
3 r0 609

55 853
t49 489q

25 100
l3 093
7 314

827
3 805

6l
298473
144.915
107 446
ll 145
33 572

I 395

V VOIMASSA OLEVIEN ELAKKEIDEN ELAKEKANTA 31,12,1987

2&892
163265
s0 450

7 056
44061

60

2702062
I 636 132

632785
89 280

342566
1297

824842
414 888
195 277
66271

1482@
142

14 398 065
6599 689
4 3t6 524
l 669 866
I 808 751

3 231

,3
1

83, l
83,0

0,1

0,1

388,0
356,8

31,2

l8,t

55 169,8
53393,4

1776,4

l8 079,3
16614,2

14r.5,1

2n,7
r 8,0

78
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0,1 l8,l



ENGLISH SUMMARY

The editorial discusses the
changed role of old people in
the Finnish society and old
people as consumers.

"It may sound strange, but it
was not until the beginning of
this century that the
proportion of the aged in the
population started to grow in
this country", the writer says.

In 1850, the proportion of
those having attained age 65
was 3.5 per cent. It took
hundred years for this
proportion to double; in 1950
it was 6.7 cent. After this, the
proportion of the aged
population has doubled in less
than 50 years, the proportion
of over 65-year-olds being as
high as 12.7 per cent in 1986.

This trend issues quite a new
challenge to the traffic
planning and architecture of
the early 2lst century, when
one in live Finns cannot be
expected to react fast nor to
do any climbing. Of course,
now would be the time to train
future engineers and architects
for the new attitude, the writer
concludes.

It is getting more and more
important to study the
qualities and needs of the
pensioners and the
opportunities open to them, at
the same time as this growing
population group is taking on
new, quite different features.
What is known of the
pensioners as consumers
discards what may be left of
former beliefs of the
pensioners being the marginal
group of the national
economy. The money paid in

pensions is recycled into the
economy as goods and services
are purchased by the
pensioners. If the pensioners
cannot be called the
cornerstone of the national
economy, yet they are an
integral part of it, the writer
polnts out.
Flexible forms of pensions are
making their entry into the
public sector, as well. The
relevant acts will take effect at
the beginning of July, but
apptcations are accepted from
April. Those who are
contemplating retirement are
given the choice between the
old system of lower
occupational retirement ages
and the new system of flexible
pensions. Such option is open
for a period of ten years.

The actual flexible forms of
pension are the same as in the
private sector, thus comprising
early disability pension, early
old-age pension and part-time
penslon.

In outline, the reform will, in
practice, also change the
present system of retirement
ages in that the retirement age
now will be the same for all
employees, that is 63 years.
With time, the occupational
retirement ages that are under
63 will disappear altogether.
Those to whom the system of
occupational retirement ages
has applied have the right to
opt between the previous
lower retirement age and the
flexible retirement age now
introduced. The municipalities
and the State will set up early
pension boards to provide
assistance in the practical

application of the new forms
of pension. The boards will
follow up the implementation
of the reform, make
suggestions for the further
development of the scheme,
and issue statements on the
applicanth eligibility for early
pension. Both the employers'
and the employees'
organizations are represented
on the boards. The board
chairmen are nonrommitted.
In their report, the committee
reviewing the so-called
principle ofthe last institution
propose to the Ministry of
Social Affairs and Health that
this principle, with some
exceptions, be more widely
applied within the whole
earnings-related pensions
scheme. The committee
suggest that pension
applications filed under the
employment pensions acts as a
rule be reviewed and the
decision on them taken by the
pension institution having
arranged the pension cover for
the person's last employment.
The committee did not have
time to thoroughly go into the
aspects relating to the transfer
of pension payment to the last
institution. They feel that a
new committee should be set
up as soon as possible to
examine whether and how this
could be realizsd.

Employment pensions are
undergoing continuous
development. There has been
some progress with regard to
the survivors' pension reform.
The committee proposal has
now been circulated for
comment and Government
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expects to present a bill to
Parliament with the law
proposal concerning the
reform in time to have it
enforced at the beginning of
1990.

A working group appointed
by the Ministry of Finance has
been reviewing the present
state of the re-borrowing
system applied in connection
with employment pensions.
The working group propose
that the system of automatic
re-borrowing be abolished and
that contributions also be
collected from the insured
population. Neither the
employment pensions scheme
nor the labour market
organizations were represented
in the working group.

The pensions appeal
committee was set up to work
out suggestions for the
simplification of the appellate
procedure in pension matters,
with the purpose of making
the Insurance Court the
supreme appeal instance for all
pension schemes. The
committee will file their report
by the end of March.
Furthermore, the committee
was asked to examine and
suggest improvements to other
aspects of the appellate
procedure and organization.
Last year the private-sector
employment pensions acts
covered more than 1.9 million
employees and self+mployed
people. This figure is of the
same order as in the previous
years and equals three-
quarters of the whole work
forcr of this country. The
situation has been the same for
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several years already and
seems to stay this way. There
have, however, been some
changes in the number of
people covered by the various
acts. For instancc, the
coverage of the Temporary
Employees' Pensions Act,
which applies to employment
within agriculture, forestry,
building and dock work, has
been shrinking over the whole
of this decade. The same trend
applies to farmers. The
number of those covered by
the Farmers'Pensions Act is
steadily decreasing, whereas
that of other self+mployed
people is increasing almost at
the same pace. During all of
the 80s, one-fifth of the work
force in the private sector have
been self+mployed people.
The Freelancers' Pensions Act
still covers less than 10,000
employees. Time will show
how this number will be
affected once the Act has been
in force a few years.
The number of employment
pension beneficiaries has been
growing throughout the 1980s
at the rate of around four per
cent. 1986, when the flexible
forms of pension were
introduced in the private
sector, was exceptional in that
the increase was as high as six
per cent that year. In 1987, the
increase rate was back to four
per cent again. At the end of
1987, there were nearly
920,000 employment pension
beneficiaries in this country.
In his article, Olli Kangas,
researcher at the Helsinki
School of Economics,
compares private pension
insurance in the Nordic

gggltlgl _over the ye?IS
1960-1985. His contribution is
based on the study Public
Private Mix in Pension
Provisions by Kangas and
Palme, to be published in the
book Between Work and
Citizenship edited by Jon E.
Kohlberg. The writer points
out that in comparison with
the other Nordic countries
private pensions have been of
little significance in Finland,
whether measured by their
share of pension expenditure
or by the number of
beneficiaries.

One contributory factor to the
small number of private
pensions in Finland is the
channeling of employment
pension funds through the
private insurance companies,
the writer explains.

He says that it was more
important for the insurance
companies to secure their
position in the competition for
employment pension funds
than to market individual
pension insurance policies.
Only when the insurance
companies had consolidated
their position on the
employment pension market,
did they start to take a keener
interest in marketing private
policies, Kangas explains. He
notes that this is reflected in
intensified advertising and
sales campaigns, which will
probably make individual
policies more popular in
Finland and bring them close
to the Nordic level.

English tanslotion:
Eija Puttonen



T1,r)e kik e- le hden kirj o it ukse r ova r vo-
paasti lainafiovissa. Iainattaessa on
lehden nimi (ja kirjoirtajan nimi) mai-
ttiltava.



TYONTEIqAN ELAKE vrurrliJ,tix Eutrc
E

N,IILLE ELAKKEELLE?
TUNNE

rvonIAKETuRVASr

Eldketurvakeskus julkaisee tydelake-
jdrjestelman perusesitteet. Ne tar-
joavat tiedon tydeldketurvasta la
siihen liittyvastai muusta turvasta eri
eldmdntilanteisiin. Esitteet on jdlleen
uusittu ajan tasalle ja ne ovat mak-
sutta saatavissa. Esite on tarkoitettu
jokaisen vakuutetun kdteen.

TYOETAKEVAKUUTUS


