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JUIKISTEil ATOJE ETAKKEIDEI{ SUHDE

YKSITYISEEI{ SEKTORIII{

Syyskauden eliikepoliittinen
keskustelu virisi jo ennen edus-
kunnan tydkauden alkamista.
Kiiynnistiijind olivat kuten mo-
nesti ennenkin tl,rimarkkina-
osapuolet, seke tydnantaja- ette
ty<intekijiijiirjestdt, j a ajoituskin
oli ymmdrrettdvd. Joutuuhan
eduskunta ottamaan kantaa
julkisten alojen ellikeikiikysy-
mykseen, jonka ratkaisua poh-
justaa poikkeuksellisen yksi-
mielinen komiteamietintri. Al-
kaneessa keskustelussa on tar-
kasteltu eri eliikemuotojen elii-
keikiii kaiken kaikkiaan, myrjs
yksityisen palveluksessa olevia
ja yrittejiii koskevia, ja niin teh-
tiineen my6s eduskunnassa,
koskapa eduskuntakeskuste-
luilla on taipumus laajeta kaik-
kea kdsiteltdvdd aihetta vrihdn-
kin sivuavaa kattaviksi.
Julkisille aloille ehdotetut ika-
rajat ja muut saantiehdot tar-
joavat suhteessa yksityisen puo-
len ikiirajoihin ja muihin ehtoi-
hin mielenkiintoista vertailta-
vaa. Varhennetun vanhuuseliik-
keen ja osa-aikaeldkkeen saisi
julkisesta palveluksesta 58 vuo-
den iasta alkaen, yksityiselte
puolelta sellaisen voi saada 60-
vuotiaana. Ero selittyy silla, ette
j ulkisen puolen yleinen eliikeikii
on 63 vuotta, yksityisen puolen
65 vuotta, ja komitea on pit?inyt
tdrkednzi samanlaista viiden
vuoden jiinneviiliii julkisella
puolella kuin yksityiselliikin on.
Yksil<illisen varhaiselSkkeen
alaikiiraja olisi komitean ehdo-
tuksen mukaan sama kuin yksi-
tyiselliikin puolella. 55 vuotta.
mutta elSkkeensaannin harkin-
nassa on eroja. Komitean mie-
tintocin sisiiltynyt aivan uusi pe-
riaate, yksil<illisen ja julkisen
turvallisuuden ja vastuullisuu-
den huomioonottaminen eriiil-
tii julkisilta tydaloilra eliikkeelle
siirtymistii harkittaessa, jiiiinee
kuitenkin kiiytdnncissii mddrdl-
lisilta vaikutuksiltaan margi-
naaliseksi.

Julkisen puolen eldkeikien erot
yksityiseen puoleen niihden pe-
rustuvat kompromissiratkai-
suun: sillii ostettiin ammatti-
kuntnisten elrikeikien yi-hittii-
nen poistaminen, tosin sekin
kovin vdhittiiinen: siirtymii-
kautta on kerrassaan kymme-
nen vuotta.
Yksityisen puolen eliikejiirjes-
telmiin niikcikulmasta mielen-
kiintoisimpia ovat julkisen puo-
len ratkaisujen heijastusvaiku-
tukset yksityiselle. Niitii saattaa
olla kahta laatua: velittomia ja
mahdollisia viilillisiii.
Valittdmie seurauksia ovat va-
paakirj ojen laukeamiset. Tiimii
tarkoittaa sita, etta jos yksityi-
sen palveluksesta julkiseen pal-
velukseen siirtynyt alkaa saada
varhaiseldkettii julkisen puolen
siiiinncistdn mukaan, myds hii-
nen yksityisellii puolella ansait-
semansa eldke laukeaisi mak-
settavaksi, ja piiinvastoin. Hal-
linnon kannalta johdonmukais-
ta ja varmaan myris sosiaalisesti
perusteltua olisi, etti niiin kiivi-
si: liittyyhiin tycieldkkeen peri-
aatteisiin vanhastaan tydkyvyt-
tdmyyden jakamattomuuden
ajatus: joko ollaan tydkykyisiii
tai ei olla. Tiihtin mennessd ei-
viit julkisen puolen vapaakirjat
kuitenkaan velttamatte ole
lauenneet yksityisen puolen eld-
kepiiiit6sten my6te, eihiin julki-
sella puolella toistaiseksi ole ol-
lut ellikeiiissd joustamisesta
s66nn<iksiii. Julkisen hallinnon
el?ikeikiikomitea ehdottaa, ettii
julkisen puolen vapaakirja vas-
tedes laukeaisi yksityiseltii puo-
lelta saadun eliikepiiiitciksen
mukaan.
Vapaakirjojen vastavuoroinen
laukeaminen merkitsisi yksityi-
sen puolen tydelakejarjestel-
miille arvion mukaan parin
kymmenen miljoonan markan
vuotuisia lisiikustannuksia,
mistii ehkii viisi miljoonaa ai-
heutuisi julkisen puolen yksi-

tyistii vliljemmistii saantieh-
doista. Todelliset kustannuslu-
vut selviiiviit tietenkin vasta sit-
ten, kun niihdiiiin, minkii ver-
ran uusicn clSkcmuotojcrr pii-
riin hakeutuu ja hyvaksytaah.
Vtilillisiii seuraamuksia saatta-
vat olla julkisen puolen ratkai-
suista syntyviit yksityisen puo-
len siilinndksiin kohdistuvat
muutospaineet. Niitii voi syntyii
sekii ikii- ettii muiden ehtojen
vertailusta. Eliikeikiikomitean
ehdotus ei kuitenkaan ole tuo-
nut uusia eroja nykytilaan ndh-
den, vaan vain - kompromissi-
na siiilyttiinyt entisiii. Siten ei
uutta pohj aa tasoitusvaatimuk-
sille liene, ja 'kun noilla, niin
meillekin" on sosiaalipoliittises-
ti heikko perustelu.

Ikiirajat ovat keskustelussa saa-
neet liiankin keskeisen aseman.
Ikiirajahan ei luo mitiiiin saan-
tiautomatiikkaa (paitsi varhen-
nettuun vanhuuseldkkeeseen),
vaan merkitsee muiden saan-
tiehtojen tdyttymisen arvioin-
nin alkamista. Niiiden saantieh-
tojen miiiirittelyn tulkinnanva-
raisuus j a soveltamiskiiytiinn0n
muotoutuminen ansaitsevat
enemmdn huomiota kuin ikii-
raj oj a koskeva j uupaseipds-kes-
kustelu. Arvioinnille tulevat vii-
hitellen pohjaa luomaan var-
haiseldkelautakunnat, jollaisia
komitea ehdottaa myds julki-
selle puolelle; yksityiselliihiin
vastaavaa tycitii tekeviii elimiii
on ennest66n. Konkreettinen
keskustelu saantiehtojen tasa-
puolisuudesta ja oikeudenmu-
kaisuudesta kdytdneenkin vas-
tedes enimmiiltiiiin niissii.

Yrici lnrmola
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DEMOKRAATTI]IEN KIETI

YR]O LARMOLA

Useat kansainviiliset kongressit
lassahtevat loppua kohden,
parhaat huipentuvat. Sosiaali-
huollon maailmanneuvoston
(ICSW) elokuinen kongressi
Berliinissii huipentui pddrapor-
toijan, Prof. Dr. Teresa Jonczy-
kin, yhteenvetoon. Hrin kiitteli
tehokkuutta, jolla tyriryhmiit
olivat tuottaneet runsaasti yksi-
mielisiii iiiitrislauselmia j a suo-
situksia, a kysyi sitten teriiviisti,
miten moinen yksimielisyys yli-
pddnsd on mahdollista.

mukaisesti." Tiimiin hyviiksy-
vat kaikki. Erimielisyys alkaa,
kun kiiydiiiin vertailemaan kii-
sityksia siita, mite ovat tasa-
puolisuus ja oikeudenmukai-

tavissa laaja yhteinen mielipide.
Luonnehdinta viittaa siihen, et-
tA tallA kielellii laaditut lausu-
mat saattavat yhtaella olla itses-
tdiinselvyyksiii, jotka eiviit luo

tavalla periaatteen ja kiiytiin-
ndn viilisen eron. Kielen de-

suus. "Lasten on saatava koulu- mitAan uutta. toisaalla samal
tusta." Kukaan ei viiitii vastaan. lausumat osoittavat ankaralla
Mutta entii jos veitettA tarken-
netaan? "Saman sisiiltdistii kou-
lutusta." Miten suhtautuvat eri- mokrattisuuden on tarkoitus
laisten lasten vanhemmat? mycis luoda muutospaineita.
"Koulutusta 7 12 vuoden i6s- osoittaa joukkovoimaa.
sii." Mitii ajattelevat vanhem-

P
J

Niin, miten oli mahdollista, ettd muassa silloin, kun poliittinen
kaksituhatta erilaista ihmistii Yksimielinen kieli ehtyy nope-

tarkennetaan
piiiittiijii kertoo keskenerriisestii

asti, kun asiaa asiasta, josta hiin oikeastaan ei
niin, ettd saadaan kdytdnn<in olisi vapaa lausumaan juun mr-
ohjenuora. taan.
Merkillistii kyllii kyse ei ole Kongressikokemus osoittaa, et-

nettelytavat ja niiden perustee- siitii, puhutaanko abstraktion td demokraattisen kielen koh-
na olevat arvot poikkeavat toi- vai konkretian tasolla. Yhtii tuulliseen hallintaan riittiii suo-
sistaan?

maailman eri puolilta saattoivat
piiiityii yhteisiin suosituksiin
asioista, joiden kdytiinncin to-
teuttamisessa eri valtioiden me-

mat, joiden
tycivoima on

Ongelma
pauksissa

taloudessa lasten
terkea?

Niiin m?iiiriteltyii
ta kieltii kuulee

demokraattis-
mvos muun

Sosiaalipolitiikan kongressiin
toki kokoontuu valmiiksi vali-
koitunut joukko, mutta ei silti
mikiiiin samornaJ attelevien yh-
teis6. Kokemus- ja ideologia-
tausta on kirjava.

Olemme ldytiineet kielen, jota
puhuen lciydiimme sen, mistd

seksi kieleksi.

suureen yksimielisyyteen kuin
aivan yleisissii periaatteissa on
mahdollista ptiiistii myds, jos
otetaan tutkittavaksi aivan yk-
sikillinen, yksittaista elamdnko-

geni Oneginin
lella. Kukaan

malaisenkin kielentaito
Jonczyk halusi mycis vastata

kongressi
aikaansaa-

kysymykseen, mita
aikoi tehdii kaikilla

kaansaaminen. Tdstedes kon-

kemusta valottava kieli, sellai-
nen kuin esimerkiksi kaunokir-
jallisuuden kieli. Jokainen joka sanoi rehellisesti,
on kuunnellut ja katsellut Jev- oli piiiittymiissii.

asiana oli keskustelutulosten ai-

millaan piiiitdslauselmilla ja
suosituksilla. - Ei mitaan, hen

on Lenskin puo-
voimme olla yksimielisia, totesi tuskin puolustaa
Jonczyk, eikii vailla ironiaa. Lammiota Rokkaa vastaan.
Kutsun tiitii kieltii demokraatti-

termi tiissd
kiiytt6cin si- tiiin?"

ilmenee ntissd ta-
periaatteen tasolle

sotilaan vastustamaan esimies-

gressin energia oli. yhta kuin
osanottajien energia. Heidiin
asiansa, itse kunkin osanottaja-
yhteisdnja osanottajan, on teh-
dii kiiytiinndn johtopiiiitciksiii ja
pyrkiii toteuttamaan suosituk-
sia ja vaatimuksia. Kielen tun-

Demokraattinen kielen taso - siirryttiiessii: "Onko Onegin tie-
toisesti paha?" "Mike oikeuttaajos nyt J

otetaan tl
onczykin
lapiiiseen

tii arvostelematta on suhteel-
lisen helppo tunnistaa. "Eliike- Jonczyk tarkoitti kielen de-
turvan on kohdistuttava kaik- mokraattisuudella sitii, ette kie-
kiin tasapuolisesti ja oikeuden- len ilmauksien taakse on koot-

nistaminen on tekstejl luettaes-
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HEIIKIIOTUil UKSESTA

Sain kiiteeni TyrieliikeJehden
numeron 3/88, jossaJouko Sir-
kesalo vahattelee Puntarin
haastattelussa mainitsemiani
holhousvalti,.ln ja yk"ityi"en yri-
tyseliimiin rekisterriintikeinoja
ja niiden kansalaisille aiheutta-
maa uhkaa. Pyydiin seuraavan
vastineeni julkaisemista lehdes-
sinne.
Maalailusta vastaa toimittaj a j a
lausunnoistani vastaan itse. Sir-
kesalo tarjoaa minulle kirjoi-
tuksessaan "ei-kenenkiiiin" hen-
kil<itunnusta veerinkefetta-
viiksi. Viiiirinkeyttt on tietysti
helpointa, jos tunnus on 'Jon-
kun" eli mahdollisella vii5rin-
kayttaje[e on sekii nimi etta
tunnus keytiissiian. Jos henki-
ldtunnus on niin vaaraton vdii-
rissii kiisissii, miksi ette antanut
omaa tunnustanne?

Tarjous on kuitenkin minulle
turha, koska en luonnollisesti
keyta veerin toisen tunnusta,
kuten en varastakaan, vaikka
molemmat ovat mahdollisia.
Esimerkkejii on lukuisia pienes-
tii pilailusta vakaviin viiiiren-
nciksiin asti. Ongelman muo-
dostaa luottamus henkilOtun-
nuksen yksiltiivyyteen ja samal-
la sen julkisuus. Tunnushan an-
netaan kenelle tahansa, esimer-
kiksi kassalle ja kaikille liihellii
oleville tai puhelimessa vaikka
lehteii tilattaessa.

Siitii ovat seurauksena tunnuk-
sen lukemattomat viiiirink6y-
tOkset. Pahinta on, kun henki-
lOii ei tunnistota, vaan uskotaan
pelkiistiiiin hlnen antamaansa
niienniiisesti oikeaan - eikii aina
edes sit6 - henkildtunnukseen.
Tdmi on siis nykyinen ongel-
ma.

Erityisesti tuleva ongelma on
henkildtunnuksen avulla tehtii-
vii tietojen yhdistely tai tietojen
kaivelu asiattomiin tarkoituk-
siin, mitii luonnollisesti henkilti-
rekisterilaki pyrkii rajoitta-

maan. Lopullisesti tietojen mas-
sayhdistely ja asiaton poiminta
voidaan estiiii vain, jos kyseist6
tunnusta ei jokaisen itsekkiiiin
byrokraatin pidhdnpistosta tal-
leteta rekisteriin.
Jo nyt yksiltiiden rekisterdinti,
seuranta ja tunnistettavuus on
saavuttanut mitat, joita Orwell
ei osannut edes kuvitella. Hiin
luuli valvontaan joutuvan vain
pienen eliitin. Miten kiiy, kun
poliittiset suhdanteet muuttu-
vat? Jokaisen kansalaisen hen-
kilOtunnuksella rekister<iity his-
toria kaivetaan esiin. Siite teh-
daan tulkitsijan mieleinen joh-
topeat6s .menneiden lakien es-
tiimiittii. Alkaake vaittiiko, ette
poliittinen jnrjestelmii ei en66
muutu, vaan lukekaa historiaa!
Tietysti henkilOtunnuksella on
esimerkiksi eliikerekisterien pi-
dossa kiistattomia etuja. Siinii
yksi hyv6, vapaus, uhrataan toi-
sen hyviin, sosiaaliturvan, var-
mistamiseksi muutenkin kiista-
nalaisessa yksildn ja yhteiskun-
nan oman viilisessii rajanvedos-
sa.

Vastustan kuitenkin henkil<i-
tunnuksen levittamiste kaikki-
alle julkiseen ja yksityiseen re-
kisterinpitoon, jolla tosiasiassa
Iuodaan yksi yhteniinen ja yh-
distetteve henkil<itietojen j ouk-
ko j okaisesta kansalaisesta.

Henkilcitunnuksen keyttd pitiii-
si rajata ehdottoman viilttemat-
tdmiiiin. Vain siten voidaan saa-
vuttaa henkiltirekisterilain tar-
koitus, jonka mukaan minl hal-
litsen tietojani, kuten muutakin
omaisuuttani.
Rajanveto tarpeelliseen ja tar-
peettomaan ei ole ongelmaton,
mutta Sirkesalon tarjoamaan
Ruususen uneen ei ole perustei-
ta.

Ktnnioittaen
Matti lzporanta
Tie t o suoj a lau t akunnan v ar aj iis en
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JOUSTAUIA ETAKKEI

55-64.UUOTIAIDEil
11 000:ttA UU01{1{A

A SAAU EI{
ll rt ll

MAARA
1987

tISAAl{TYl{YT

LEENA LIETSALA, VTK
Eltiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
a p u I a i s o s a s t o p d ii I I i k k ii

Yksityisen tyiielflke-
sektorin elliketilasto-
jen mukaan erilaisille
varhaiseliikkeille ha-
keutuminen ja niille
siirtyminen on vlhen-
tynyt Yuonnfl 1987.
Eliiketurvakeskuksen
luvuista on ollut nilh-
tilvissil, ettii el[kelflis-
tyminen v[henee H-
hinnii 55-64-vuotiai-
den ikilryhmiin nuo-
rimmassa p[[ssii. Sa-
ma trendi on niihtiivis-
sii mytis Eliiketurva-
keskuksen ja Kansan-
eliikelaitoksen yhteis-
tilaston luvuista, joi-
den mukaan 55- ja 56-
vuotiaista oli vuonna
1987 ellikkeellii vilhem-
mln ihmisiii kuin vas-
taavan ikiiisistii vuon-
na 1986. Sek[ 57 vuot-
ta tilyttiineiden ettfl ko-ko 55-64-vuotiaiden
ikiiryhmiiii koskevat
luvut ovat yhteistilas-
ton mukaan edelleen
kasvussa, mutta kasvu
on selviisti hidastunut.
Ikiiryhmlin alkaneiden
eliikkeiden trendi on jo
muuttunut, mutta vai-
kutus voimassa oleviin
el[kkeisiin on huomat-
tavasti hitaampaa.

Joustavan eliikeikijiirjestelmdn
mukaisia eliikkeitil on my6n-
netty jo kahtena vuotena.
Vuonna 1987 niiden ellikkeiden
lisdys on jo ollut melkein kol-
manneksen pienempi kuin
vuonna 1986. Yksildllisten var-
haiseliikkeiden lukumdiiriin
kasvu on tosin ollut yhtd suuri
vuosina 1986 ja 1987, mutta se
johtuu liihinnii hakumenette-
lystii. Eltikkeestd haetaan ensin
ennakkopdiitris. Mycinteisen
pddtdksen tultua elSkelaitok-
sesta hakijalla on puoli vuotta
aikaa siirtyii eliikkeelle. Tiistii
johtuen suuri osa vuonna 1986
hakeneiden yksilcillisistii var-
haiseliikkeistii tuli maksuun
vasta vuonna 1987.

Myris muita eliikkeita on vuon-
na 1987 alkanut vihemmiin
kuin vuonna 1986. Tiimii kos-
kee varsinkin tycittcimyyseliik-
keitii, joita vuonna 1987 voivat
hakea vain 57 vuotta tdyttdviit
tai sita vanhemmat. Silti 57-64-
vuotiaiden tydttdmyyseliikkeel-
ld olevien osuudet kasvoivat
vuonna 1987 vuoden 1986 ta-
sosta, vaikkakaan ei yhtii pal-
jon kuin edellisend vuonna.
Maatalouden erityiseliikkeille
siirtyi vuonna 1987 liihes kol-
manneksen enemmdn maata-
Iousyrittiijiii kuin edellisenri
vuonna.

Eliikkeensaaj ien kokonaisluku-
miiiird kasvoi I I 17 000:sta
I 142000:een vuoden 1986 lo-
pusta vuoden 1987 loppuun.
Kasvu oli vuonna 1987 yhta
suurta 65 vuotta tiiyttdneiden
kuin 55-64-vuotiaidenkin iki-
ryhmSssd. Tilanne siis eroaa
edellisestd vuodesta, jolloin kas-

Joustavat eliikelajit
vuosina 1986-1987

Vuoden 1987 lopussa sai Eliike-
turvakeskuksen ja Kansaneld-
kelaitoksen yhteistilaston mu-
kaan I I 020 henkeii varhennet-
tua vanhuuseldkettd, l7 589
henkeii yksildllistii varhaiseki-
ketta ja 143 henkeii osa-aikaelli-
ketta. Kaikkiaan Suomessa oli
tuolloin joustavan eliikeikiij iir-
jestelmiin mukaista eliikettii
saavia 28 705.

Vuoden 1986 lopussa niiitii
eliikkeit?i sai 16015 henkeii eli
noin 12700 henkeii vdhemmiin
kuin vuonna 1987. Vuoden
1987 aikana varhennetun van-
huuseldkkeen saajia on tullut
vajaat 4 000 ja yksil<illisen var-
haiseldkkeen saajia vajaat 8 800
lisiiii. Osa-aikaeliike tuli voi-
maan vasta vuonna 1987.

Varhennettu vanhuuseldke
maksetaan vdhennettynd mycis
varsinaisen vanhuuseliikeidn
jiilkeen ja eliikelajin nimikin siii-
lyy varhennettuna. Vuonna
1987 taman eliikkeen saajista
2157 oli 65 vuotta taytteneita.
Joustavien elikelajien saajista
siis 26 548 oli 55-64-vuotiaitaja
lisiiys edellisestd vuodesta noin
I I 000.

55 64-vuotiaiden eldkeldisten
(pl. pelkkea leskeneldkettd saa-
vat) lukumiiiird oli vuoden 1987
lopussa 293022. Vastaava luku
oli vuotta aikaisemmin 282002.
Kasvua edellisestd vuodesta on
noin I I 000, mika tdysin vastaa
joustavien eliikkeiden lisiiystii
55-64-vuotiaiden ikiiryhmiissii.
Muita kuin joustavia ellikkeitii
saavien kokonaismddrd on ol-

vu oli suurinta 55 64-vuotiai- lut yhtii suuri kumpanakin
den ryhmdssd. vuonna, joskaan yksittiiistii elii-

4

aa



kelajia saavien lukumddrdt ei-
udt kuitenkaan ole pysyneet
Liiysin muuttumattomina. Rin-
lamaeldkkeet ovat luku miiiir,iii-
sesti viihentyneet ja muut eliik-
keet lislidntyneet.
Vdest66n suhteutettuna muita
k uin.joustavia eliik keitii saavien
osuus on kuitenkin viihentynyt
hiukan vuonna I987. Rintama-
eliikkeitii ja perinteistii ty<iky-
vyttdmyyselekettd saavien v;i-
estdosuudet ovat pienentyneet
noin puolella prosenttiyksikdl-
ld. Maatalouden erityiselSkettd
saavien vdestciosuus on kasva-
nut prosenttiyksikdn verran ja
tydttdmyys- ja vanhuuseliik-
keensaajien vdestciosuudet ovat
kasvaneet muutamalla prosent-
tiyksikcin kymmenesosalla.

Joustavat eldkkeet mukaan lu-
kien 55 64-vuotiaiden eliike-
ldisten viiestriosuus on kasva-
nut 54,8 prosentista 56,4 pro-
senttiin vuoden 1986 lopusta
vuoden 1987 loppuun. Vastaa-
vat eldkkeellii olevien vdestci-
osuudet vuosina 1984 ja 1985
olivat 48,5 ja 49,1. Verrattuna
vuoteen 1986 eliikeliiistyminen
on selvdsti hidastunut vuonna
1987, mutta kasvu on vielii jon-
kin verran suurempaa kuin en-
nen tuota vuoden 1986 eltike-
buumia.

55- ja 56-vuotiaista
vilhemmiln elflkkeellil
vuonna 1987 kuin
Yuonna 1986

Vertailkaamme vuoden 1987
eliikkeellii olevien viiest6osuuk-
sia vastaaviin vuoden 1986 lu-
kuihin. Idn mukaan tarkastel-
tuna alle 55-vuotiaiden eldke-
liiisten osuus vastaavanikiiises-

ta vaestdste on hiukan laskenut
(4,2 prosentista 4, I prosenttiin).
Poiketen aikaisempien vuosien
trendistii mycis 55-vuotiaiden
vdestciosuus on vdhentynyt 27
prosentista 24 prosenttiin ja 56-
vuotiaiden 36 prosentista 33
prosenttiin. Viiheneminen joh-
tuu kummassakin ik;iluokassa
tyOttdmyyseliikkeistii, joita ei
vuonna 1987 eniiii mydnnetty
niiille ikiiluokille.
57-64-vuotiailla kasvava trendi
vielii jatkuu. Vuonna 1987 ike-
kohtaiset vdestciosuudet 57 -59-
vuotiailla kasvoivat keskimiiii-
rin kolme prosenttiyksikkoa.
Yli 60 vuotta tiiyttdneiden nais-
ten osalta vdestdosuudet nousi-
vat4 5 prosenttiyksik<illii. Kas-
vua on ollut kaikissa eldkela-
jeissa paitsi tyrikyvyttOmyys-
eliikkeissii.
Poikkeukserr yleisestd trendistd
muodostaa yli 60 vuotta taytta-
neiden miesten ikiiryhmii, jossa
eliikettii saavien vdest6osuus
vuonna 1987 kasvoi vain hiu-
kan tai jopa pieneni. Vuonna
1987 6l vuotta tdyttdneiden
(vuonna 1926 syntyneiden)
miesten eliikettii saavien osuus
oli yli kolme prosenttiyksikkdii
pienempi kuin samanikiiisten
(vuonna 1925 syntyneiden)
edellisend vuonna. Tiimii joh-
tuu siitri, ettii vuoden 1925 j'dl-
keen syntyneillii ei ole juuri lain-
kaan rintamaeliikkeitii.

Miesten ja naisten luvuissa on
silti vielii eroa. 55 6l-vuotiai-
den osalta eliikkeellii olevien
viiestciosuudet ovat miehillii
5-6 prosenttiyksikkciii suurem-
mat kuin naisilla (60-vuotiailla
vain vajaa 3 prosenttiyksikkda).
62 64-vuotiaiden naisten ja
miesten luvut eroavat noin

Toulu l.
Vuosien 1986 ja 1987 lopussa sekci 30.6.1988 joustavan elcike-
i k tij cirj e s t e lmiin mu k ais I a e kik e t t ci s oav a t ( t y d e ltik e- t a i kansan-
e lii k ej tirj e s t e lm ci s t ci )
Eliikelaji 1986 1987 30.6.1988

Arvio

Varhennetut vanhuuseliikkeet
Yksikilliset varhaiseliikkeet
Osa-aikaeldkkeet

Yhteensii el6kkeensaajia
niiistii 55 64-vuotiaita

1 228
88 l4

l6 0r5
r5 560

il 020
r7 589

t42
28705
26 548

l2 800
2t 200

r68

34 000

Taulu 2.
5 5 -6 4 -vuo t iaiden e ki k k e e I lii o I le i den v cie s t c) o suude t
vuosien 1986 ja 1987 lopussa irin mukaan, 7o

Ike

55 64

Kaikki
1986 1987

26,9 23,8
36, r 33,3
41,2 44,4
45,6 49,5
49,7 52,9
58,9 61,4
66,7 67,8
69,0 73,2
17,4 79,6
79,2 82,1

54,8 56,4

Miehet
1986 1987

29,6 26,3
39,4 36,4
44,4 41,8
48,0 52,4
53,l 55,2
62,1 62,9
74,0 70,6
t7 ,t 79,7
85,2 g4,g

87,7 88,4

5R7 5q?

Naiset
1986 1987

24,3 21,4
33,2 30,3
38,3 41,3
43,5 46,9
46,6 50,9
56,1 60,1
60,6 65,4
62,6 67,9
71,6 75,4
13,2 77,5

51,4 54,0

55
56
51
58
59
60
6t
62
63
64

kymmenelld prosenttiyksikOlla.
Niinpli vuonna 1987 64 vuotta
teyttaneiste miehistii 88,4 pro-
senttia sai jotain eliikettd, kun
vastaava osuus naisilla oli vain
77,5 prosenttia.
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SETUITYS

JousTAUAl{ EIIIKEI Kii.lAn l EsT E tyu
TOIMEETPAI{OSTA JA
RAT KA I S U KAYTA ]I 1{ O S TA

Kevilillii 1987 tyii-
markkinajiirjesttit toi-
vat kirjelmissiiiln sosi-
aali- ja terveysministe-
ritille esille joustavan
el Ik eikiij [rjestel miin,
erityisesti yksiltillisen
varhaiselilkkeen toi-
meenpanoon liittyvifi
epiikohtia. Tiimiin jiil-
keen ministeriti asetti
tytiryhmiln, jossa oli
ministeritin, SAK:n ja
STK:n edustus. Toi-
meksiantonsa mukai-
sesti tytiryhmfl on sel-
vittiinyt joustavan el[-
keik[jlrjestelyn, erityi-
sesti yksiltillisen var-
haiseliikkeen toimeen-
panoa ja ratkaisukly-
tiinttiii. Selvityksessii
esitetiilin erflitii paran-
nuksia ratkaisumenet-
telyyn sekii tarpeita lii-
hinn[ teknisiin lain-
muutoksiin.

al

lakien voimaantultua. Tata
osoittaa eliikkeelle hakeutuvien
suuri joukko.
Lainmuutosten valmisteluvai-
heessa esitettiin arvioita el6k-
keelle hakeutuvien mdiiristei.
Ndmd arviot ovat osoittautu-
neet yksil6llisen varhaiseliik-
keen ja varhennetun vanhuus-
eldkkeen osalta liian pieniksi.
Sen sijaan osa-aikaeldkkeen
osalta tilanne on piiinvastainen.
Etuusmuodoista yksilcilliseen
varhaiseldkkeeseen ja sen sovel-
tamiskdytiintocin on odotetusti
kiinnitetty suurinta huomiota.
Keviiiillii I 987 SAK liihetti sosi-
aali- ia terveysministeri<ille kir-
jelmdn, jossa se kiinnitti huomi-
ota korkeaan hylkriysprosent-
tiin erityisesti naisten kohdalla.
Kirjelmiissii tuotiin esille myris
hakemusten liitteenii olevien
selvitysten puutteellisuus sekii
yksil6llisen varhaiseldkkeen al-
kamisaj ankohd an miiiirittely.
Myris STK ja LTK lahettivat
yhdessii ministeri6lle kirjelmiin,
jossa kiinnitettiin huomiota
varhaisel6kett?i hakeneiden
henkikiiden ja mydnnettyjen
ellikkeiden suureen, ennakko-
arviot ylittdviiiin miiliriitin. Kir-
jelmiissii esitettiin myds yksil6l-
lisen varhaiselSkkeen ikiirajan
nostamista.

Niiiden pohjalta sosiaali- ja ter-
veysministerici asetti tyOryh-
man. Sen tehtavana o[ tehdii
selvitys joustavan eliikeikiijiir-
jestelyn, erityisesti yksilcillisen
varhaisel6kkeen, toimeenpa-
nosta ja ratkaisukdytdnncistii.
Erityisesti tuli kiinnittlizi huomi-
ota eliikei kiij iirjestelyn t o imee n-
panoa varten annettuihin ohjei-
siin, eliikelaitokselle toimitetta-
viin elSkehakemuksen ratkaise-

miseksi tarvittaviin selvityksiin
ja uusia eldkemuotoja koske-
vaan tiedotukseen.

Selvityksen sisfllltistil
Selvityksessd on laajasti kiisitel-
ty joustavien eldkeikdmuotojen
triytdntricinpanoa ennenkaik-
kea yksil6llisen varhaiseldk-
keen osalta. Siind on selvitetty
voimassaoleva lainsiiiidiintci ja
todettu pienet eroavuudet tyci-ja kansaneldkelainsddddnn6n
viilillii.
Sekii tyci- ettd kansaneliikepuo-
lella valmisteltiin soveltamisoh-
jeet yksil<illistl varhaiselSkettd
varten. Ohjeiden sisAltd on pit-
kelti samansisdltdinen. Niite
valmisteltaessa jiirjestelmien
kesken tehtiin yhteistydtii. Ta-
voitteena on ollut ratkaisulinjo-
jen yhdenmukaisuus. Tyciryh-
men tehtavand on ollut erityi-
sesti kiinnittdd huomiota niiihin
ohjeisiin. Muutoinkin tyoryh-
md on yksityiskohtaisesti kiisi-
tellyt varhaiseldkkeiden toi-
meenpanoa.

Tydryhmii on toimeksiantonsa
mukaisesti selvittdnyt voimaan-
tulovaiheessa tapahtunutta tie-
dotustoimintaa sekd ty6- ette
kansaneldkejiirjestelmdn osal-
ta. Ratkaisuprosessi on selvitet-
ty erikseen ty<ieliike-ja kansan-
eliikepuolella. Ty<ieldkelaitos-
ten osalta tilannetta on tarkas-
teltu eliikelaitostyypeittiiin.
Muistiossa on katsaus hakijoi-
den ratkaisujen sekii kielteisten
paetdsten mridristd vuosilta
1986 ja 1987. Tiissii yhteydessii
on tarkasteltu mycis muutok-
senhakuasteiden ratkaisu.ja.

Edellii esitettyjen selvitysten
pohjalta tyriryhmii on esittiinyt

Tytiryhmiin asettamisen
taustaa
Joustavasta eliikeikiijiirjestel-
mesta on puhuttu jo vuosikau-
sia ennen uudistuksen voi-
maantuloa. Etuusmuotojen si-
siill<istii kiiytiin keskustelua mo-
nilla tahoilla. Tiimii kaikki syn-
nytti jo etukdteen suuria odo-
tuksia uudistusta kohtaan.
Kiinnostus uusia eleikemuotoja
kohtaan on jatkunut edelleen
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ndkemyksensii joustavan elii-
kei kiij iirjestelyn tiiytiintcicinpa-
non ja ratkaisutoiminnan on-
nistumisesta. Tdssd yhteydessd
tydryhma on tuonut esille erliitri
epiikohtia toimeenpanossa ja
ratkaisukdytdnn<iss6. Samoin
se kiinnittiiii huomiota tiedotta-
miseen ja esittaa eriiitii tarken-
nuksia ja parannuksia sovelta-
misohjeisiin ja menettelyyn.
Tyciryhmiin mietintcicin liittyy
seka tyonantaja- ettii tydnteki-
jiipuolen eriiivii mielipide.

Tytiryhmin
johtoplittikset
Tyciryhmii on todennut, ettd
vuosi 1986 olijoustavan ekike-
ikiijiirjestelmiin voimaantulo-
vuotena monestakin eri syystii
poikkeuksellinen. Tdlldin pur-
kautuivat kansalaisissa siihen
etukdteen kohdistuneet paineet
ja odotukset. Yksildllisen var-
haiseldkkeen soveltamispiiriin
tuli kerralla kymmenen ikd-
luokkaa. Myds voimakas tie-
dottaminen eliikkeistii on lisdn-
nyt kiinnostusta. Ndmii ovat
osaltaan vaikuttaneet siihen, et-
te elekehakemuksia tehtiin run-
saasti.

Vuonna 1987 hakemusten md6-
rd vdheni. Vuosina 1986 1987
alkoi noin 15500 yksildllistii
varhaiseliikettii, kumpanakin
vuonna suurin piirtein yhtii pal-
Jon.
Yksilcillisen varhaiseldkkeen
toimeenpano on lihtenyt hyvin
kiiyntiin. Eliikehakemusruuh-
kat on eliikelaitoksissa selvitettyja hakemusten kiisittelyajat
ovat jo ldhes normaaleja. Yksi-
lcillisen varhaiseliikkeen saa-
misedellytysten monimutkai-
suudesta huolimatta yhteniii-
nen ratkaisulinja on saavutettu
ty6- j a kansanelikej drjestelmiin
viilill2i. Mietinncissd mycis tode-
taan, ette tycieliikelaitosten eld-
keasiain neuvottelukunnat ovat
olleet pddosin yksimielisiii kiisi-
tellessiiSn yksil6llisiii varhais-
el6ketapauksia.

Tyriryhmii pitaa hylkayspro-
senttia, joka on noin 30, kor-
keana. Tiimii on selvdsti korke-
ampi kuin perinteisten tydky-
vyttdmyyseliikehakemusten.
Naisten hylkiiysprosentti oli yli
puolitoistakertainen miehiin
verrattuna, ja 55-59-vuotiaiden

hakemuksia on hyliitty yli kaksi
kertaa enemmiin kuin 60 64-
vuotiaiden hakemuksia.
Muistiossa todetaan, ettii yksi-
ldllistii varhaiseldkettii ovat il-
meisesti hakeneet mycis sellaiset
henkilcit. joilta eliikkeen saami-
sen edellytykset ovat puuttu-
neet. Ldiikdrien puutteellinen
tietdmys elak keen periaatteista
on osaltaan vaikuttanut asiaan.
Alkuvaiheessa varhaiseldkeiiis-
sd olevat ryhmiit eivdt aina saa-
neet asianmukaista kuvaa siit,ii,
kenelle uusi etuus oli tarkoitet-
tu. Paineita yksikillistii varhais-
elakettA kohtaan on aikaansaa-
nut myos tydttdmyyseliikkeen
ikiirajan palauttaminen 60 vuo-
teen sekd rintamaveteraanien
varhaiseliikkeen hakijoiden vd-
heneminen ikiiluokkien poistu-
misen vuoksi.
Ty<iryhmii ei kuitenkaan ole
tehnyt johtopiiiitriksiii hakrjoi-
den miiiiriin tai hylkiiysprosen-
tin suhteen. Sen mielestd ennen
kannanottojen maarittelya tu-
lee ratkaisukiiytiintcili ja tiedot-
tamisen perillemenoa seurata
pidemmiillii aikaviilillti.

Toimenpide-ehdotuksia
Ty<iryhmii on havainnut eraita
puutteita rat kaisu k:iytdnncissd.
Mietinncissiiiin se esittee .joita-kin muutoksia menettelypro-
sessiin ja lainsiiiidiintddn. Seu-
raavassa otan esille erditd nriis-
td_

Eliikkeenhakijan tycihcin, tyci-
olosuhteisiin ja tycist:i selviyty-
miseen liittyviit tiedot muodos-
tavat keskeisen osan hakemuk-
sen kiisittelyssii. Tydryhmdn
havaintojen mukaan hakijan
oma kdsitys tyostridn ja siita
selviytymisest[ ei aina tule riit-
tevan perusteellisesti esille. Tii-
mdn vuoksi eliikehakemuslo-
makkeita tulisi yksil<illisen var-
haiseldkkeen osalta kehittdd si-
ten, etta eldkkeenhakijan oma
niikemys hiinen tycistS2in ja siitii
selviytymisestiiiin tulisi parem-
min esille. Myds eliikehakemus-
lomakkeiden ty6- ja kansanelii-
kehakemuksissa tulisi olla vhte-
ndisempiS.

Puutteita on havaittu mycis liii-
kririnlausunnoissa, joskin lau-
sunnot viime aikoina ovat pa-
rantuneet. Osa lausunnoista on
ollut liian niukkasanaisia. Ha-

kijan suorituskykyii arvioides-
saan kiiikiirin tulisi olla parem-
min selvilld hdnen tycistddn.
Yksikillinen varhaiseliike liittyy
kiinteiisti aktiiviin tyctelamaan,
joten tydterveyshuollolla ja tyri-
terveysliiiikdreillii olisi parempi
mahdollisuus kuin muilla oike-
an tydkykyarvion tekemiseen.
Tydryhmiin kiisityksen mielestii
hoitavan liiiikiirin ei tulisi lain-
kaan ottaa kantaa ekikkeenha-
kijan eliikeoikeuteen. vaan ai-
noastaan esittaa arvio hakijan
jeljela olevasta suorituskyvystd
suhteessa hiinen omaan tyci-
hdnsd. Ty<ikykyarvion tulisi pe-
rustua ldrik drinlausunnossa esi-
tettyihin tutkimustuloksiin.
Ldiikdrinlausunnot muodosta-
vat tarkean osan ratkaisutoi-
minnassa. Jotta ne paremmin
tiiyttiiisiviit tiimiin tehtavan, tu-
lisi liiiikiirinlausuntoja kirjoitta-
van lddkdrin tietoja yksil6lli-
sestti varhaiseliikkeestii lisiitii.
Tyriryhmii esittaa lisiikoulutuk-
sen jdrjestdmistii liiiikiirikun-
nalle.

Tyrinantajan kuvaus eldkkeen-
hakijan tydstd, tyriolosuhteistaja tydsse selviytymisestii on
olennainen osa hakemusta kiisi-
teltaessa. Niiissii kuvauksissa
on ollut kirjavuutta. Tyriryh-
miin mielestd menettelyii tdssd
suhteessa tulisi kehittiia.
Lausunnon laatimisessa tulisi
olla mukana mahdollisimman
liihellii tydntekijiiii oleva esi-
mies. Lausuntoon tulisi liittea
mycis tyciterveyshuollolla olevat
tiedot hakijan tycisti ja tydsse
selviytymisestd. Eldkelaitosten
tulisi ohjeissaan tycinantajille
kiinnittiiii huomiota, ettd tycin-
antajien tehtevena on antaa ku-
vaus eliikkeenhakijasta nykyi-
sin paremmin ja ilmoittaa
muunmuassa tiedot sairaspois-
saoloista.

ANTTI SUCMINEN, zT
ekonomi

Eliiketurvakeskuksen
lainopillinen johraja
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ETAKEPALKAil
HARKIl{1{41{UARAINEil

TARKISTAMIl{El{
LAAJEl{EE

ANTTI s"u-9yl*tN' r'r' 
Eduskunnan kiisiteltii-

Eliiketurvakesk uk se n
lainopillinen johtaia

vilnl on parhaillaan
esitys eliikepalkan har-
kinnanvaraisen tarkis-
tamisen laajentamises-
ta koskemaan mytis
viimeistii tytisuhdetta
aikaisempia tytisuhtei-ta. Nykylainsiilidiin-
ntin mukaan poik-
keusmenettelyfl on voi-
tu soveltaa ainoastaan
viimeiseen tytisuhtee-
seen.

Harkinnanvaraisen
palkan tarkistamis-
mahdollisuuden ulot-
taminen myiis vapaa-
kirjatytisuhteisiin mer-
kitsee huomattavaa
eliiketurvan parantu-
mista yksittlisissfi ta-
pauksissa. Uudistuk-
sen jiilkeen on mahdol-
lista entistil paremmin
saada ellkkeen taso
vastaamaan elfikkeen-
hakijan tytihistorian
mukaista ansiotasoa.
Samassa esityksessii
ehdotetaan tarkennet-
tavaksi tilanteita, jois-
sa poikkeusmenettelyii
sovellettaisiin. Tavoit-
teena on, ettli poik-
keussilflnntin sovelta-
misala koskisi vain sel-
laisia tapauksia, joissa
sillfl on todellista mer-
kityst[ eliikkeensaajan
elilketurvaan.

Voimassa oleva
lains[fldilntti
Tyrintekijiiin el;ikelain mukai-
nen palkka lasketaan tyrisuhde-
kohtaisesti. Eliikepalk kaa miiii-
riittdessii otetaan huomioon
tycisuhteen neljiin viimeisen ka-
lenterivuoden indeksill?i tarkis-
tetut ansiot. Nliistii valitaan an-
siotasoltaan kaksi keskimmliis-
tri vuotta, joiden keskimiiiiriiis-
td kuukausiansiota kiiytetiiiin
perusteena elzikepalkan suu-
ruutta mAdrdttaessa.

Eliikepalkka miidrdtddn siis pe-
riaatteessa kunkin tycisuhteen
loppupalkan perusteella. Lop-
pupalkkaperiaate saattaa joh-
taa virheelliseen lopputulok-
seen verrattuna siihen. mikd
tydntekijiin vakiintunut ansio-
taso tyosuhteessa on ollut. Tii-
md on mahdollista esimerkiksi
pitkissii tycisuhteissa. joissa sai-
rauden tai tydn vtihyydestiijoh-
tuvien lomautusten johdosta
tyrintekijiin ansiotaso on ty6-
suhteen loppuvaiheessa olen-
naisesti alentunut. Tyontekijiiin
eldkelain 7 $:n 2. momentin
mukaan on mahdollista koriata
eliikepalkka vastaamaan tyd-
suhteessa ennen poikkeukselli-
sen syyn ilmenemistii vallinnut-
ta vakiintunutta ansiotasoa.

Laissa on siiiidetty edellytykset
poikkeussdrinncin soveltamisel-
le. Harkinnanvaraista tarkista-
mista voidaan soveltaa vain
tycintekijiin viimeiseen tai noin
vuotta ennen eldketapahtumaa
pddttyneeseen tyci,suhteeseen.
Kysymyksessii tiiytyy olla poik-
keuksellisen syyn, joksi katso-
taan esimerkiksi sairaus tai 1o-
mautus. Edelleen edellytetiiiin,
ettd korkeampi ansiotaso ennen
poikkeuksellisen syyn ilmaan-
tumista on ollut vakiintunut.
Poikkeuksellisen syyn takia
alentuneen ansiotason vaiku-
tuksella tiiytyy olla olennainen
vaikutus eliikkeenhakijan koko
tydeliiketurvaan.

Nykyisen poikkeus-
sllnntin toimivuus
Lainsiiiiddnnollisesti poikkeus-
seiiintd on kirjoitettu viiljiiksi ja
suhteellisen tulkinnanvaraisek-
si. Eriiillii tahoilla on esitetty
niikemyksiii, ettd poikkeus-
sddnndn tulisi olla lainsiiiidiin-
ncillisesti tarkemmin ja yksityis-
kohtaisemmin siiiidelty. Toi-
saalta on muistettava, etta tar-
koituksena on korjata el6ke-

palkka tydsuhteessa vastaa-
maan eldkkeenhakijan vakiin-
tunutta ansiotasoa. Tdmiin
vuoksi on tarkoituksenmukais-
ta. ette sddnnoksen sanamuoto
on niin viiljii, ettii silld voidaan
korjata selvdsti vdiirddn loppu-
tulokseen johtavat tapaukset.
Saattaisi jopa olla, ettii liian
yksityiskohtainen sii5tely joh-
taisi taas uuden poikkeussddn-
ncin vaatimiseen.

Voidaankin sanoa, ettii poik-
keussddntd yleisesti ottaen on
kuiytiinn<issd tayttanyt sille ase-
tetut vaatimukset. Ei ole ndhty
erityistd tarvetta siiiidellii aina-
kaan yksityisellii sektorilla yksi-
tyiskohtaisemmin poikkeus-
sddnnrin soveltamismenettelyri.

Edellytyksend el6kepalkan har-
kinnanvaraiselle tarkistamiselle
on, etta ansiotason muutoksella
on olennainen vaikutus eliik-
keenhakijan koko ty6eldketur-
vaan. Laissa ei ole yksityiskoh-
taisemmin miiiiritelty olennai-
suuden suuruutta. Tdllaisena
on soveltamisohjeissa pidetty
noin l0 prosentin alennusta elii-
keturvassa.

Vakuutusoikeus ndyttiiii kuiten-
kin omaksuneen huomattavasti
alhaisemman olennaisuuden
rajan. Olennaiseksi on katsottu
reilusti alle 5 prosentin alennus.
Tiimii ei vastaa poikkeussddn-
ndn alkuperdistd tarkoitusta.
koska eliikepalkan korjaami-
nen on tarkoitettu vain tapauk-
siin, joissa normaali laskusddn-
tci .johtaa selvdsti virheelliseen
tulokseen.

Poikkeussddnndn soveltamis-
piiri on rajattu viimeiseen ty6-
suhteeseen. Tiimiin rajoituksen
merkitys tulee esille silloin, kun
eliikkeenhakijalla ennen eliik-
keelle siirtymistii on pitkan tyri-
suhteen piiiittymisen jdlkeen ol-
lut vield lyhyite tydsuhteita. Ly-
hyet tycisuhteet estivdt
poikkeusiiiinnon soveltamisen
pitkiissii tyrisuhteessa, vaikkei
siitd laskettava elSkepalkka al-
kuunkaan vastaisi vakiintunut-
ta ansiotasoa.

V ireillli olevassa Iainmuutosesi-
tyksessd ehdotetaan poikkeus-
sddnncin soveltamispiirin laa-
jentamista koskemaan mycis
muita kuin tydntekijiin viimeis-
tii tycisuhdetta, sekd olennai-
suuden rajan uudelleen mtiririt-
telyii. Niimii ovat juurine kysy-
mykset, joissa on ndhty olevan
perusteltua tarvetta lainmuu-
tokseen.
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Uudistuksen sisHltti
Uudistus perustuu Eldketurva-

I keskuksen sosiaali- ja terveys-
ministericille tekemiiiin ehdo-

I tukseen. Valmistelu Eldketurva-
keskuksessa suoritettiin tyriryh-
mdssd. jossa olivat edustettuina
myds ty6markkinajiirjestrijen
edustajat.

Soveltamispiiriii ehdotetaan
laajennettavaksi my<is muihin
kuin viimeiseen tydsuhteeseen.
Tarkistaminen rajoitettaisiin
ensisijaisesti eliiketapahtumaa
valittdmesti edeltdvdn l0 vuo-
den aikana ilmenneen poik-
keuksellisen syyn aiheuttaman
eliikepalkan aleneman korjaa-
miseen. Korjaaminen olisi mah-
dollista mycis aikaisemmin ta-
pahtuneen poikkeuksellisen
syyn vuoksi. Tiilldin kuitenkin
edellytetddn, ettd eldkkeenhaki-
ja itse esittea tiistd riittdviin sel-
vityksen.
Tarkistaminen suoritetaan sa-
moin kuin nykyisin. Eldkkeen-
hakija ilmoittaa eliikehake-
muksessaan. ettd hdnellh on ol-
lut poikkeuksellinen syy, joka
on johtanut ansiotason laskuun
tycisuhteen loppuvaiheessa.
Eliikelaitos voi myos omatoimi-
sesti soveltaa ekikepalkan kor-
jaamista. Mikeli alentumisesta
on kulunut l0 vuotta pidempi
aika, on kiiytiinndllisten syiden
johdosta katsottu ainoaksi
mahdollisuudeksi asettaa eliik-
keenhakijalle niiyttcivelvolli-
suus. Tiissiikin tapauksessa
luonnollisesti voidaan poik-
keussiiiintdii soveltaa myds sil-
loin, kun eliikelaitos itse toteaa
poikkeuksellisen syyn olemas-
saolon.

Uudistusta Eldketurvakeskuk-
sessa valmisteltaessa oli esillii
mycis vaihtoehto, jossa jo kun-
kin tyrisuhteen piidttymishet-
kellii ratkaistaisiin poikkeus-
sdiinnriksen soveltaminen. Td-
mh merkitsisi kokonaan uuden
periaatteen omaksumista. Ny-
kyisin harkinnanvarainen tar-
kistaminen tulee kysymykseen
silloin, kun vaikutus koko elii-
keturvaan on olennainen. Vaih-
toehtoisessa mallissa ilmeisesti
jouduttaisiin tydsuhdekohtai-
seen tarkasteluun.
Tdmd saattaisi monessa suh-
teessa olla oikeudenmukaisem-
pi menettely kuin nykyinen.
Etuna olisi lisiiksi se, ettd asiat
ovat tuoreessa muistissa.
Tyrintekijiin tai tycinantajan on
helpompi osoittaa poikkeuksel-

lisen syyn olemassaolo ja siita
syntynyt ansioiden aleneminen.

Menettelyn omaksuminen edel-
lyttea kuitenkin kunkin tydsuh-
teen eliikepalkan sitovaa mdd-
rittelemistl valittrimesti tycisuh-
teen piiiiryttyii. Nykyisin eliike-
palkka jokaisesta tyrisuhteesta
vahvistetaan lopullisesti vasta
eliikepiiiitriksen yhteydessii.
Poikkeussddnnciksen sovelta-
minen tydsuhdekohtaisesti ei
ainakaan tiissii vaiheessa ole
ajankohtaista.
Edelliiio totesin, ettd vakuutus-
oikeuden soveltamiskdytiinn<is-
si olennaisuuden raja on liuku-
nut reilusti alle 5 prosentin ra-
jan. Hallituksen esityksen mu-
kaan muutoksen vaikutus tycin-
tekijiin kokonaisekiketurvaan
tulee olla ainakin 7.5 prosenttia.
Teknisesti muutos toteutetaan
siten, ette lainkohdassa oleva
siiiinndkserr sana "olennainen"
muutetaan sanaksi "merkittd-
vii". Prosenttiraja todetaan hal-
lituksen esityksen perusteluissa
eduskunnalle. Sosiaali- ja ter-
veysministericilki on tarvittaes-
sa mahdollisuus antaa tarkem-
mat mldrdykset lainkohdan so-
veltamisesta.

Poikkeussddnt6S sovelletaan
mycis silloin, kun eldkkeen pe-
rusteena oleva palkka on poik-
keuksellisesta syystd korkeampi
kuin vakiintunut ansiotaso.
Voimaantulosriiinndksessd eh-
dotetaan. etta poikkeussddn-
ncin laajentaminen koskisi niitii
tapauksia, joissa eldketapahtu-
ma sattuu lain voimaantulon
jiilkeen. Toisin sanoen poik-
keussddntdd voitaisiin soveltaa
jo ennen' Iainmuutosta piiiitty-
neisiin tyosuhteisiin edellyttiien,
ettii ekiketapahtuma sattuu vas-
ta voimaantulon jiilkeen.

Uudistuksen merkitys
Llihtdkohtana uudistukselle
on. etta loppupalkkaperiaat-
teesta aiheutuvat virheet on voi-
tava korjata riippumatta siitri.
onko poikkeuksellisesta syystd
tapahtunut ansiotason alenemi-
nen ollut viimeisessd tai sitii
edeltavissa tydsuhteissa. Nykyi-
nen menettely on kohtuutto-
masti rangaissut sellaisia henki-
l<iitii, joilla esimerkiksi pitkiin
tyosuhteen jiilkeen on ollut
poikkeussziiinnciksen sovelta-
misen estdvd lyhyt tycisuhde.
Tiillii uudistuksella itseasiassa
asetetaan kaikki tydntekijat yh-
denvertaiseen asemaan.

Taloudellisesti muutoksella ei
ole suurta merkitystd. On arvi-
oitu, ettd soveltamispiirin laa-
jentaminen vapaakirjoihin kos-
kee vuosittain arviolta muuta-
maa sataa el6kkeenhakijaa. Sen
sijaan yksittiiisen eliikkeenhaki-
jan kannalta muutos merkitsee
suurta parannusta. Yksittiiisis-
sd tapauksissa nykylainsiiiidiin-
tci on johtanut tilanteisiin, joissa
eldkkeenhakijan eldketurva ei
ole alkuunkaan vastannut hd-
nen tydhistoriansa mukaista
ansiotasoa. Voidaan perustel-
lusti sanoa. etta muutos poistaa
huomattavan epiikohdan eliik-
keen tason mAdrittamisessa.

Teknisesti uudistus on tehty si- Olennaisuuden rajan uudelleen
ten, ettei se aiheuta eldkelaitos- mddrittelemiselki palataan al-
ten ratkaisumenettelyyn muu- kuperdiseen periaatteeseen.
toksia. Eliikkeenhakija ilmoit- Vain sellaiset tapaukset, joilla
taa eldkehakemuksessaan poik- on todellista merkitystd elSke-
keuksellisen syyn olemassaolos- turvan tasoon, tulevat TEL 7
tasamallatavoin kuinnykyisin- $:n 2. momentin piiriin. Vallin-
kin. Trimiin ilmoituksen perus- nut epiitietoisuus olennaisuu-
teella el6kelaitos selvittdd sovel- den rajasta tulee uudistuksen
tamismahdollisuuden, kuten voimaantulon jiilkeen poistu-
tiihiin asti. Selviteltdvien ta- maan.
pausten lukumddrd ilmeisesti-
kin tulee kasvamaan.
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UUDISTUS
TAKAUTUUASTI MAKSETTAUI El{

II

ELAKKEIDEI{ UEROTUKSEEil

Takautuvasti makset-
tavien elilkkeiden ve-
rotus on uudistunut
elokuun alusta lukien.
Tlllainen lakisiifltei-
nen elflketulo voidaan
verovelvollisen vaati-
muksesta jaksottaa nii-
den vuosien tuloksi,
joihin ellke kohdistuu.

Tulontasaus

ketulon, verotuksen lieventdmi-
seksi verovelvollinen voi erdin
edellytyksin vaatia TVL:n 60 $:n
mukaista tulontasausta, jolla
valtion verotuksen progressio-
vaikutusta pyritlian lieventd-
mddn. Sliiinnciksen soveltami-
sen edellytyksend on kuitenkin,
etta
- kertatulo on kertynyt yli vuo-

den ajalta
- se on miiiiriilteiiin vdhintddn

6 000 markkaa
se muodostaa verovelvollisen
verovuonna saamien tulojen
yhteismaaraste viihintiiiin
neljdnneksen.

Niiin ollen eliikkeet eivdt usein-
kaan sovi sd?innriksen sovelta-
misalaan. Tulontasaus ei myris-
kddn lievennii kunnallisverotus-
ta, kirkollisverotusta eikii va-
kuutetun maksuja.

Uusi sllnntis
takautuvasti
maksettavien ellkkeiden
verotuksesta
Tulo- ja varallisuusverolakiin
vastikddn lisiityn uuden 24 a $:n
mukaan takautuvasti maksetta-
va lakisddteinen eliiketulo jak-
sotetaan verovelvollisen vaati-
muksesta niiden vuosien tulok-
si, joihin eliike kohdistuu. Eld-
ketulon on kohdistuttava vd-
hintiiiin kolmen kuukauden
ajalta verovuotta edeltdneeseen
aikaan. -Ios eldketulo kohdistuu
useampaan vuoteen kuin vero-
vuoteen ja kahteen verovuotta
edeltdneeseen vuoteen, se jakso-
tetaan kolmeksi yhtii suureksi
eriiksi verovuodelle ja kahdelle
sita edelteneelle vuodelle. Eliik-
keensaajan on tehtiivd vaatimus
eliketulon jaksottamisesta
eliikkeen maksuvuotta seuraa-
van kalenterivuoden loppuun
mennessd.

l0

Niin sanotun kertatulon, my<is Jaksottamissddnnds koskee siis
kertasuorituksena saadun elii- vain lakisiiiiteistii eliiketurvaa.

Kansaneldkej drjestelmdd uudis-
tettaessa vuonna 1982 siiiidet-
tiin kansaneliikelain mukaiset
ekikkeen pohja- ja lisdosa ve-
ronalaisiksi tuloiksi. Jotta kan-
saneliikkeestd tai sen suuruises-
ta muusta eliikkeestd ei kuiten-
kaan k;iytdnnossd jouduttaisi
suorittamaan veroa, lisdttiin sa-
malla tulo- ja varallisuusverola-
kiin (TVL) sddnncikset valtion-
ja kunnallisverotuksessa mycin-
netdvistii eldketuloviihennyk-
sistii. Niiiden vaikutuksesta
pelkkii verovuoteen kohdistuva
ja samana vuonna verovelvolli-
selle suoritettu normaalimd6-
rdinen kansaneliikkeen pohja-
.ja lisdosa tai muu niiden suurui-
nen elSketulo ei nouse verotet-
tavaan mtidriin asti.

Jos verovelvolliselle maksetaan
verovuoden aikana edellisilta
vuosilta esimerkiksi muutok-
senhaun tai kdsittelyviiveen
vuoksi siirtyneitd eldke-erili,
eldketulovrihennykset eivlt ai-
na riitd tekemdiin niitd verotto-
miksi. Niiin verotulo, josta ajal-
laan maksettuna ei menisi ve-
roa, saattaa mycihemrtrin mak-
seltuna joutua verotuksen pii-
nln.
Eliikkeen maksun siirtyminen
kohdistumisvuodelta muuhun
ajankohtaan ei kuitenkaan ole
verovelvollisen kannalta aina ja
yksinomaan epiiedullista. Se
saattaa nimittiiin aiheuttaa ti-
lanteita, joissa verovuosikoh-
taiset eldketuloviihennykset
myrinnetdiin eliikkeen kohdis-
tumisvuonna siksi, ettd vero-
vuoden kokonaistulo jakaan-
tuu viiveen vuoksi eri verovuo-
sina verotettavaksi. Puolisoille
saattaa maksuviive niin ikiiiin
aiheuttaa taloudellista etua.



Kaikkien muiden eliikkeiden
osalta sovelletaan edelleen kas-

i saperiaatetta, eli ne verotetaan
sen vuoden tulona, jona ne on
saatu riippumatta siita, milta
ajalta eliike on kertynyt.
Lakisiiiiteisiii eliikkeiti ovat
ty6- j a virkasuhteeseen, yrittiij ii-
toimintaan ja rekisterciityihin li-
sdeldkevakuutuksiin perustuvat
elSkkeet sekii kansaneliike.
Vapaamuotoisen tydeliikeva-
kuutuksen perusteella saadut Ii-
sdedut eiviit ole lakisiiiiteist[
eldketurvaa. Myciskiiiin yksil<il-
lisen eldkevakuutuksen perus-
teella saatu eliike ei kuulu laki-
sddteisen eldketurvan piiriin.

Jaksottaminen
Jaksottaminen toteutetaan si-
ten, etti takautuvasti maksetus-
ta eldkkeestd luetaan maksu-
vuoden tuloksi vain maksuvuo-
delta kertynyt osa eldkkeestri.
Muihin vuosiin kohdistuvat
osat eldkkeestii lisiitiiiin kyseis-
ten vuosien veronalaisiin tuloi-
hin.
Laissa mddrdtyn kolmen kuu-
kauden ajan ei tarvitse olla yh-
tdjaksoinen. Kolmea kuukautta
lyhyemmiiltii ajalta maksettu
maksuvuotta edeltdneeseen ai-
kaan kohdistuva eliike verote-
taan kokonaan maksuvuoden
tulona.
Kun el6ke kohdistuu useam-
paan vuoteen kuin verovuoteenja kahteen sita edelteneeseen
vuoteen, eliike jaksotetaan ta-
san kolmeksi osaksi riippumat-
ta siita, milta ajalta eldke on
kertynyt. Takautuvalle eliik-
keelle maksettu korotus on
myds eldketuloa. joka jaetaan
eliikkeiden kertymisvuosille
eliikemiiSrien suhteessa.

kohdistuvia eliikkeitii. Tule-
vaan aikaan kohdistuvia kerta-
suorituksena maksettavia eliik-
keita ei voida jaksottaa. Esimer-
kiksi leskelle taman solmiessa
uuden avioliiton maksettavaa
kahden vuoden leskeneliikettd
vastaavaa kertasuoritusta ei
jaksoteta.

Edullisuusvertailu
Ennen jaksottamista olisi tut-
kittava. onko jaksottaminen ve-
rovelvolliselle edullista vai ei.
Jaksottaminen tulisi tehdd vain
silloin, kun se on veiovelvolli-
selle ed ullista. Edullisuusvertai-
lussa otetaan huomioon mo-
lempien puolisoiden verojen
yhteismaera. Jos puolison vero-
tus muuttuu, hiintd voidaan tar-
vittaessa kuulla. Verottaja suo-
rittaa tdmiin edullisuusvertai-
lun.

Jaksottamisen suhde
tulontasaukseen
Takautuvaa eldketuloa saavalla
verovelvollisella on uudesta
laista huolimatta edelleen kiiy-
tettivissriiin TVL:n mukainen
tulontasausmenettely. Eliiketu-
lojen jaksottaminen saattaa pie-
nissd eliikkeissd olla verovelvol-
liselle edullisempaa kuin tulon-
tasausmenettely. Jos verovel-
vollisen takautuvasti saamaan
eldketuloon onjo sovellettu tu-
lontasausmenettelyd, verovel-
vollisella on tiistd huolimatta
oikeus eliiketulon jaksottami-
seen.

sen takautuvasti maksetuista
eliikkeistii.
Vuosina 1986-1987 maksetuis-
ta takautuvista eliikkeistii elii-
kelaitokset liihettiiviit verovel-
volliselle hdnen pyynndstddn
selvityksen, josta ilmenevdt:
- saajan nimi, henkikitunnusja

osoite
milta ajalta eldke on kertynyt
(tarkat aikarajat)
kuinka paljon el6kkeestii
kohdistuu kullekin kertymis-
vuodelle
takautuvasti maksetun ekik-
keen kokonaismdiirl ja mak-
sup6ivai

- suorituksen laji vuosi-ilmoi-
tuksen mukaan eriteltynd
eliikkeen maksaja, asianhoi-
taja ja puhelinnumero

Verohallinnolle eliikelaitokset
eiviit toimita suoraan miteen
tietoa vuosina 1986 1987 mak-
setuista takautuvista eliikkeistii.
Vuonna 1988 tai sen jdlkeen
maksetuista takautuvista eldk-
keistii eliikelaitokset toimittavat
verovelvolliselle hiinen pyyn-
ncistiiiin edelld kuvatunlaisen
selvityksen ja ilmoittavat liiii-
ninverovirastoille vuosi-ilmoi-
tuksensa lisiitiedoissa vastaavat
tiedot. Vuosi-ilmoituksista tie-
dot siirretiiiin suoraan verovel-
vollisen verotuslaskelman erit-
telytietoihin.
Eliikelaitokset voivat mycis
oma-aloitteisesti ilmoittaa asi-
asta niille eldkkeensaajille, joilla
on niiitii lain edellyttiimiii ta-
kautuvia elekkeita.

Lain voimaantulo
ja soveltaminen
TVL:n uusi 24 a $ tuli voimaan
I .8. 1988. Lakia sovelletaan
vuonna 1986 tai sen jalkeen
maksettuihin takautuviin eliike-
tuloihin. Vaatimus vuoden I986
aikana saatujen suoritusten jak-
sottamisesta on tehteve vuoden
1988 aikana.

Tycieliikelaitosten Liiton, TE-
LAn, jiisenlaitoksilleen lehette-
miissii kiertokirjeessii nro l5/
25.7 .1988 takautuvasti makset-
tavien eldkkeiden verotusasiaa
on kdsitelty yksityiskohtaisem-
mln.

MAR]A-LI]SA
PELANDER, orx

Tydeltikelaitosten
Liilon

lakimies

Elfrkelaitos
antaa selvityksen
takautuvista ellkkeisti

Jaksottamisoikeus, toisin kuin Eldkkeensaa.ia liittaa verotuk-
tulontasaus, koskee vain vero- sen oikaisuvaatimukseensa eld-
vuotta edeltiineeseen aikaan kelaitoksen antaman selvitvk-
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JULKISE]{ SEKTORII{
PATUETUSSUHDETIEDOT

ETK:il REKISTERISSA
PARAl{EUAT

T y tielfi k ej iirj est el m ii
vapautuu julkisen sek-
torin palvelussuhdetie-
toja vaivanneesta epii-
tiismiillisyydestii liihes
kokonaan tilm]in sekii
ensi vuoden aikana.
Rippeet korjataan pa-
rin seuraavan vuoden
aikana.
Kunnallinen eliikelai-
tos on edennyt pitkiil-
Ie rekisteritietojensa
paikkauksessa. Valtio-
konttori uusii rekiste-
rtiin tij ilrj est el m iins [,
samoin kirkko. Uudis-
tustyti kattaa rekiste-
rtiitiivien palvelussuh-
teiden joukon tlsmen-
tiimisen sekii yksittlii-
sistl palvelussuhteista
rekistertiitiivien tieto-
jen tiiydennyksen.
Tarkistustytin jiilkeen
oikaistaan Elilketurva-
keskuksen tytisuhdere-
kisteri vastaamaan tar-
kistettua tilannetta.
Kunnallisen eliikelai-
toksen tiedot on jo eh-
ditty tarkistaa, valtion
tiedot tarkistetaan
vuoden loppuun men-
nessfl ja kirkon ensi
YUOnnA.

Rekistertiinnin peruste
El6keturvakeskuksen tehteve-
nii on pitiiii yksityisen sektorin
tydelakejarjestelmiin toimeen-
panossa tarvittavia keskusre-
kistereite. Rekistereiden pito-
velvollisuus on mdiiriitty tycin-
tekijiiin eliikeasetuksessa. Re-
kistereihin kerdtiiiin eri eltikela-
kien mukaiset eldketurvatiedot.
Tiedot koskevat TEL,- LEL-,
MYEL-, TaEL- ja YEl-eliike-
turvaa. Kdytiinncissi tiedot ke-
rdt65n kolmeen pdiirekisteriin:
eliikejiirjestelyrekisteriin TEL-
tycinantajista, tycisuhderekiste-
riin vakuutetuista tyiintekijdis-
tii ja yrittiijistii ja eliiketapahtu-
marekisteriin elikkeellii olevis-
ta henkilciistii.
Edellii mainittujen lakien toi-
meenpanoa hoitavat eliikelai-
tokset ovat velvollisia ilmoitta-
maan miiiiriityt tiedot niiihin
rekistereihin. Pakollisen rekis-
terinpitopiirin ulkopuolelle jiiii-
vdt valtion, kunnan ja kirkon
sekd erdiden erityislaitosten pal-
veluksessa olleiden eltikkeet.
Tdmdn ns. julkisen sektorin el6-
ketiedot on rekisterciity El2ike-
turvakeskukseen, mutta rekis-
terciinti on tehty kahdenkeski-
sin sopimuksin.
Rekisterissii on ollut jo 1970-
luvun alkuvuosista saakka tie-
dot VEL-, KVTEL- ja KiEL-
palvelussuhteista ja eliikkeistii
seki Kansaneliikelaitoksen ja
Suomen Pankin tycisuhdeaj ois-
ta j a eliikkeistii. Myris Postipan-
kin palveluksessa olleiden tie-
dot ovat olleet rekisterissd,
vaikkakin ne ovat muuttumas-
sa TEl{iedoiksi. Samaan sopi-
muksenvaraiseen menettelyyn
perustuu MEL:n mukaisten
merimiesten tietojen kirjaami-
nen. Lisdksi tiedot on Ahvenan-
maan maakuntahallinnon elii-
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keratkaisuista, mutta ei palve- perataan vanhat tiedot korvaa- kaikki ETK:n tyrisuhderekiste-
lussuhteista. Ortodoksisen kir- malla vuosina 1988 1989. Tyci rin KVTEL-tiedot Kunnallises-
kon tiedot puuttuvat. toteutuu laitos kerrallaan. ta eliikelaitoksesta saaduilla

Ilolla voidaan rervehtie -ro. *i3l tasalle saatetuilla tiedoilla'

Asket asketeetta srta, etta yrsi**i::f,i:,y*::: [HIt iiil3,,.J,r.l.$,?.*#suhteesta rektster6ttvten treto-'*',','.
Nykyisen kaltainen yksityisen jen miiiiriiii on voitu eiaitta osin }+'Jntn elaKelartos on suurrn
seltorin tyoelekejarj;telmd ei hieman ruui.ntu"u.'}tili;; il: -ElK-jarjestelmdn -. ulkopuoli-
olisi mahdollinen ilman"ii;t;- Hil;;;;i-;i;erJ';i;;;;;;- nen eldkelaitos. vakuutettuja
koneita. Jiirjestelmii on moni 6;;;,;il #;iil.;; ;;;;- h-enkil<iitii on ErK:n rekisteris-
mutkainen, ytsitrittiset tarpe_et remmar ,"r#riti".ral[Iii'* i:,iili113,,i"'lj,'r"i?llf#.tarkkaan huomioonottava. Se hoitoon. Y:'"t"11ltYt:" rturrr, I oJJr.

olisi voitu toteuttaa iil;;'i;;_ Tietolen rekisterciinnin valmis- ovat ETK:n rekisterissd kaikki
tuvia pinostu[rli urio,nuu]ii teluty.<in 

l.tttevdessii on joudut- KVTEL:n alaiset jatkuvat p?l-
seen tiJojentiiitt.rvvn'1ru; I " 

kiillrilli.mean huomiota velussuhteet sekd vdhintzizin yh-
avulla pid'ettaviin rei<'isi#ih,r: Tyg:,,Tnkikirekisterilain miiii- den kuukauden kestdneet pridt-
iassa s'ut teeiru ;urtlriri r-.tt"- I-tlt,lr Henkildrekisterilaki ei tyneet palvelussuhteet. Van-
rin eldkelaitot<set eroavat"llr]_ katsele suopein silmin turhien hoista piiiittyneistii . palvelus-
tyisen sektorin erateruiillJisia. l,".tp].: ,rekisterdintiii. Maa- suhteista puuttuu vield arviolta
f(. orurtoi-i"..ipittin'uiffi I:,Y,!t.l koskevat thtiiliiisesti ehk6 noin kymmeneso_sa. Tritri
ilmanvastaavantasoistfpiljrl taitla perustettua ElSketurva- osaa rekisterciidiiiin ETK:een
trriu ."t ist...ia"n yirafrioi;'; I::llrja. Henkilcirekisterilain site mukaa, kuin Kunnallinen
ait jaq.ri.t-i* ' tltlii#i- :Yl]::: ,".,1 

pvritt.v noudatta- elakelaitos s?a tdvdennettvd
seen. maan tiukkaa tulkintaa, vaikka omaa rekisteriddn. Triydennys-

eliikelakien toimeenpanon na- tyd saadaan suunnitelmien mu-
El2ikkeiden hoidon tarpeet ovat kcikulmasta laveammallekin liaan valmiiksi vuoteen 1992
kuitenkin pakottamassa julki- tulkinnalle kiytyisi sijansa. Tie- mennessii. Kunnallisia luotta-
senkin sektorin eldkelaitokset tojen turha k6riiiiminen aiheut- mustoimia ei rekisterciidri
p.anostamaan enenevdssd mtiii- taisi mycis turhia kustannuksia. ETK:n tyosuhderekisteriin.
rin atk-jiirjestelmien ja rekiste- Visiot eivat riita rieto;en rekiste- -, .
reiain iaal"un,. Nitnpa r.it[r.i .oi,t,p.irrtlii'i.'" Iffi:tilr*T,?illiiilfllli',}i_varsinaisen julkisen sektorin
elzikelaitokset ovat viime aikoi- r,rTmFr r. sstrrr rcK-rsr'sruruaarr' 

--
na uusineet tai ovat ,ji#fji KVrEl-tiedot :'?"ffj,,.il:l'r',1?i1''uuu-i.- iu
atk-pohjaisia .etiste.eiiaanl Kunnallinen etdkelaitos hoitaa l*?:lfrfi?illt*r,uir., ,un_Rekistereissd on trihiin saakka kunrien ia kuntainliittoien sela :1^.,
ollut .puutteita ja epdtdsmiilli- s.5i6.. muiden eliikeliitoksen l;'"
syyksiia. Nyt ne i<orjitaur. jiise.nyhteis6j.i'..'^il..,;."X1# - ,;tu.,:l*ilr.o,r""r.

osakeyhticit, yhd istykset) palve-

ETK:n rekisteri luksessa olevien henkilriidenoikeaksi ilx*i,'J#il*fl*ii,l?fi,l;:: Il',-tiedot
li;H"r*1;,Hir:?'fiiltiv* l,tt'-';lltffiii:5;ffilliff- Ill;[i'x:'[li"'1f i"li'i"ji':il

ffi [i,]*iT'*]fu iltii.$mlut',*:ml[ffi:'#il*-liil;1i,,.,,I3!r3"g:i'Jiliii:r
l;:it[.i 3f,1il. gi;:1,,;ffi . lTitsf ?};."i1 

;i ; d hil;;;,K1;d 
fitrx,,i.fi:J,'* ng t r

teriin ndhden ei jiiii puuttuvia Viime keviiiinii, tarkemmin sa- sen elziketietorekisterin. Tiedot
eike tule ylimiiliriiisiti. Rekisteri noen toukokuussa, korvattiin uuteen rekisteriin saadaan suu-

rimmaksi osaksi vanhasta re-
kisteristd. Uuteen rekisteriin ei
kuitenkaan endd rekisterciidd
eliikkeellii olevien j a kuolleiden
henkilciiden VEL-palvelussuh-
teita. Kaikkia valtion eldketur-
van piiriin kuuluvia ei vieki nyt
ole mukana uudessa rekisteris-
sd. Tavoitteena on, etta vuoteen
1990 mennessi loput, muuta-
masta kymmenesta tuhannesta
jatkuvasta palvelussuhteesta se-
kii joukko paettyneite virka-
suhteita saadaan rekisteriin.
Suunnitelman mukaan ETK:n
tycisuhderekisterin VEL-tiedot
perataan vuoden vaihteeseen
mennessd. Perkaus tehdddn si-
ten, etta kaikki tahanastiset val-
tion palvelussuhteiden tiedot
poistetaan kokonaan ja tilalle
kirjataan uudet tiedot. Tdmdn
jiilkeen ETK:n tyrisuhderekiste-
ri vastaa palvelussuhdetapauk-
siltaan (virkasuhteet sekii niihin
verrattavat julkisoikeudelliset
palvelussuhteet tai tycisuhteet)
valtiokonttorin rekisteriii.
Rekisteriin tulevat ne palvelus-
suhteet, jotka ovat jatkuneet
viihint66n yhden kuukauden tai
jotka liittyvdt toisiinsa ilman
piiivlinkiiiin katkoa ja jotka yh-
dessii ovat jatkuneet viihintridn
kuukauden. Niiitii lyhyitii alle
kuukauden palvelussuhteita ei
siis rekisterciidii, ellei valtio-
konttori totea, ette henkildn ly-
hyet tydsuhteet on VEL:n mu-
kaan ketjutettava. Alle 23-vuo-
tiaiden tyOsuhteet rekisteroi-
diiiin, mutta poistetaan rekiste-
ristii jonkin ajan kuluttua, kun
on kdynyt toteen, ettei henkil6l-
le jouduttaisi mycintdmiiiin eld-
kettii tlillaisen palvelussuhteen
perusteella. Rinnakkaiset pal-
velussuhteet samaan virastoon
ovat mahdollisia.
Yksittiiisestii palvelussuhteesta
rekisterciidddn
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- palvelussuhteen alkamis- ja
piiiittymispiiiviit
virastotunnus

- rekisterciinnin peruste
piiiittiimistapa

Rekister<iinnin peruste ilmaisee
esimerkiksi, onko kysymykses-
sii VAL- tai VALTAVA-palvelu.
Tiimii antaa vastaisuudessa pa-
ranevat mahdollisuudet VAL-
ja TEL+ietojen oikeellisuustar-
kistuksiin.

KiEl,-tiedot
Kirkon palvelussuhteita on Elii-
keturvakeskuksen tydsuhdere-
kisterissd noin 17000. Todelli-
suudessa kirkon palvelussuhtei-
ta on enemmen, mutta huomat-
tava osa niistd on alle yhden
kuukauden mittaisia. Jatkuvat
palvelussuhteet eiviit ole nyt
ETK:n rekisterissii.

Kirkkohallitus on siirtymdssd
atk-pohjaiseen palvelussuhtei-
den rekisterdintij iirjestelmiiiin.
Nykyisten alkamis- ja piiiitty-
mispdivien lisiiksi tulee ainakin
tyrinantajatieto. Mahdollista
on, ettd KiEl-tiedot rekistercii-
teiisiin muita teydellisempine.
Koneellistamisen jiilkeen tule-
vat my6s jatkuvat palvelussuh-
teet rekisterciinnin piiriin.
ETK:n rekisteritiedot perataan
vuoden 1989 aikana.

MEL, KELA Ja SP
El6keturvakeskuksen rekiste-
rissd on tieto MEL:n piiriin
kuulumisvuosista. Tietoja ei ole
kattavasti kaikista merimies-
palvelussuhteista. vaan osa tie-
doista on vielii MerimieselSke-
kassassa selvittelytydn alla. Sel-
vittely koskee tietoja ajalta en-
nen vuotta 1972. Selvittelyn on
arvioitu kestdvdn vielii joitakin
vuosia.

Kansaneldkelaitoksen palve-
luksessa olleiden henkilciiden
pddttyneet palvelussuhteet on
rekisterciity ETK:een. Tietoja
jatkuvista tydsuhteista ei ole
kuin Kansaneldkelaitoksen
omassa atk-rekisterissii.
Suomen Pankin pieittyneet pal-
velussuhteet rekisterdid iiiin.

AnsioelHkkeiden
hoidolle hytidyksi
Sekii rekistereiden sisiilldn ettti
teknisen tason kohentamisella
on merkittdvdsti luotu tilaa vii-

meisen laitoksen periaatteen to-
teuttamiselle. Vaihe on tdrkeii
siksi. eud rekisteritietojen pe-
rusteella on nyt mahdollista
maaritelle kattavasti ja melko
yksiselitteisesti se eliikelaitos,
jonka tulisi mydntiid eltike yh-
den luukun periaatteen mukai-
sesti.

Eliiketurvakeskuksen rekiste-
rissd olevien tietojen perusteella
ei sinzinsd vielii voida kokonais-
eldkettii miiiiritellii, mutta sen
avulla on mahdollista kdynnis-
tiiii elSkkeen kdsittelemiseksi
tarvittava tietoliikenne. Kehit-
tyvii tietoliikennetekniikka tar-
joaa aikaa mydten tiihln uusia
ratkaisumahdollisuuksia. Toi-
nen asia on, mikil toimintavar-
muus esimerkiksi pelkiistiiiin
tietoliikenneverkon varassa toi-
mivalla ratkaisulla saavutettai-
siin ja millii kustannuksilla.
Edellistii pienemmiitkin tavoit-
teet tulevat nyt mahdollisiksi.
Eldketurvakesk us antaa vuosit-
tain noin 400 000 rekisteriotetta
vakuutetuille. Tdssii joukossa
on useita kymmenizi tuhansia
henkil<iitii, jotka jossain vai-
heessa ovat olleet tai ovat par-
haillaankin julkisen tyonanta-
jan palveluksessa.

Tlihiin saakka on jouduttu to-
teamaan rekisteriotteessa jul-
kisten palvelussuhteiden osalta
esimerkiksi "saatatte kuulua
valtion eliikelain piiriin". "Saa-
tatte kuulua" kuulostaa epd-
mdririiiseltd. Jopa koko rekiste-
riotteen luotettavuus voi kdrsid
tdllaisesta epiimiiiiriiisyydestd.
Rekisterdityihin tietoihin liitty-
neen epdvarmuuden takia ei
enempdri ole asiasta voitu esit-
l:d'a. Tilanne voidaankin nyt
korjata helposti toteamalla:
"Kuulutte valtion eliikelain pii-
riin". Mahdollista olisi my<is
tarkemmin kertoa, mistii julki-
sesta palvelussuhteesta on kysy-
mys. Asia on ainakin harkin-
nanarvoinen. Toteuttaminen
edellyttiiii, ettii osapuolina ole-
vat tyoeliikejdrjestelmdt niike-
vdt asian riittevan hyddylliseksi
ja ettA neuvontaa ja tycihistori-
an selvittelya koskevista menet-
telytapaseikoista on sovittu.
Esille nousee myris tarve julki-
sen sektorin tietojen yksityis-
kohtaisemmasta antamisesta
naytt6paatteellii TEL-eliikelai-
toksen kiiytt66n. Tiedon anta-
minen tdhdnastisten epdvar-
muustekijriiden takia ei olisi ol-
lut yksinomaan hyridyllistii.
Asiaa voidaan nyt punnita uu-

delleen. Varsinaisella rekisteri-
otteella on TEl-eliikelaitoskin
saanut julkisen sektorin palve-
lussuhteista rekister<iidyt tie-
dot, tavallisesti eliiketapauksen
kiisittelyn yhteydessii. Tiedosta
on voitu melkoisella varmuu-
della piiiitellii toisena osapuole-
na oleva eldkelaitos ja niiin on
saatu vihje esimerkiksi eliikkei-
den yhteensovituksessa huomi-
oon otettavasta uudesta seikas-
ta. TEL-jiirjestelmrin tiedot on
sitd vastoin voitu nliyttiiii julki-
sen sektorin eliikelaitoksille,
koska rekisterissii olevien tieto-
jen luotettavuustaso on ollut
erittiiin suuri.
Rekisteritietojen paranemisella
on mydnteisiii vaikutuksia tyci-
suhdehistorian selvittelytyci-
hdn. Nyt voidaan aikaisempaa
luotettavammin ja nopeammin
todentaa tycisuhdetiedoissa
esiintyviii epiiselvyyksiii, kun
tycisuhdehistorian julkisen pal-
velussuhteen osa on varmem-
min kiinnitetty.
Mikseipii valittdmissa asiakas-
palvelutilanteissa voitaisi ker-
toa vakuutetulle itselleen ilman
jerjestelmerajoja ja ilman viili-
vaiheita kaikista julkisen sekto-
rin palvelusajoista? Varsinaista
tarjontaa tiilt:i osin rajoittane-
vat kuitenkin jerjestelmatunte-
muksen asettamat vaatimukset.
vaikka jokin laitososapuoli soi-
sikin tycitaakkaansa hieman ke-
vennettiiviin.

HANNU RAMBERG,
VTM

Eltiketurvakeskuksen
ans io re k is t e r it o imis to n

priiillikki)
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ldkelaitosten eldkeotepaluelu

UAKIIIAISEKSI

Eliikelaitosten eliike-
otepalvelu vakinais-
tuu t[n[ syksynii.
Niiltii saavat eliike-
laskelman 30-, 35-,
40-, 45-,50-, ja 55-vuotiaat TEL:n,
YEL:n ja MYEL:n
piiriin kuuluvat va-
kuutetut erlin poik-
keuksin. Laskelmia
liihtee noin 60 000
suomalaiselle.

Tyriel[kejtirjestelmiin 25-vuo-
tisjuhlan kunniaksi tytieliikelai-
tokset liihettiviit vakuutetuil-
leen eldkelaskelmia viime vuo-
den syksyllii. Laskelmien liihet-
tdmisen periaatteet ilmenevit
yleiskirjeestii l8/ 87. Laskelmia
Iihetettiin noin l1 000:lle henki-
kille.
Eliikelaitokset muotoilivat ja
tulostivat piiiiosin itse laskel-
mat. Joidenkin eliikelaitosten
pyynncistii Eliiketurvakeskus
tulosti laskelmat omalle rekiste-
riotelomakkeelleen. Otteessa
oli mainittu se laitos, jonka
pyynndstii Eldketurvakeskus
otteen toimittaa.
Eliikelaskelmissa kaltettiin
henkil<in tydhistorian ilmoitta-
miseen Eliiketurvakeskuksen
tycisuhderekisterin tietoja sekii
viimeisen jatkuvan tydsuhteen
osalta eliikelaitoksen tietoja.
Arvio vakuutetun tulevasta
eliikkeestii perustui niiihin mo-
lempiin tietoihin.
Viime syksyn jakelu oli vielii
kokeilua. Jakelun johdosta otti-
vat vakuutetut yhteyttii eliike-
laitoksiin ylliittiiviinkin paljon.
Selvittelytyd virheellisten tai
puutteellisten tietojen johdosta
oli sen sijaan viihiiistii.

ElHkelaskelman saajat

mistii jatketaan tiinii syksynii.
Nyt eliikelaskelman tulevat saa-
maan TEL:n, YEL:n tai MY-
EL:n piiriin kuuluvat 30-, 35,-
40-, 45-,50- ja 55-vuotiaat va-
kuutetut. Vakuutetulla tulee ol-
la viihintziiin kaksi kalenteri-
vuotta jatkunut tycisuhde tai
YEL- tai MYEl-vakuutus las-
kelman liihettliviissii eliikelai-
toksessa.

Kaikki niimiikiiiin henkildt ei-
vdt kuitenkaan tule saamaan
laskelmaa, sillii joukosta on so-
vittu karsittavaksi vielii osa.
Karsintaa tehdiiiin seuraavissa
tilanteissa:

henkilOllii on vireillii eliike-
hakemus

- henkild on eliikkeellii
Eliiketurvakeskuksessa on
vireillii jokin kiisittely (esim.
muutoksenhaku tai eliikeoi-
keuden selvittely)
henkildllii on enemmiin kuin
kaksi jatkuvaa tydsuhdetta
henkikillii on ETK:n ty<isuh-
derekisterissS KVTEL-,
VEL-, KiEL-, PSP-, Kela-,
MEL- tai SP+ietoja

- henkiki on saanut ETK:n re-
kisteriotteen r,uoden kulues-
sa tai tulisi saamaan tydsuh-
teen pAattymisen johdosta
otteen noin vuoden kuluttua.

Eliikelaskelmia saa ndiden
siiiintcijen perusteella noin
60 000 vakuutettua. Osan las-
kelmista ETK tulostaa jiilleen
j oidenkin eliikelaitosten puoles-
ta.

Elilkelaskelmien sisiiltti
Yleiskirjeen l8/87 mukaan eri
laitosten laskelmien tulisi ulko-
asultaan ja esittiimistavaltaan
olla yhteneviii, jottei vaaranne-
ta tietojen ymmiirrettiivygte ja
Iuotettavuutta. Viime syksyn
koejakelussa liihetetyt laskel-
mat eiviit kaikilta osi-ltaan tayt-
tdneet triti vaatimusta. Laitos-
kohtaisia eroja oli tietojen esit-
tdmistavassa.

ilmetii, etta paattyneen tydsuh-
teen ja piiiittyneen yrittajiitoi-
minnan tiedot perustuvat Elii-
keturvakeskuksen rekisteritie-
toihin. Lisiiksi tulee ilmoittaa se
ptiivim6iirii, jolloin tiedot on
poimittu ETK:n rekisteristii.
Eltiketurvakeskuksessa taas
puolestaan merkitean rekiste-
riin sama p[iviimiiiirii. Piiivii-
miiiiriiii kiiytetiiiin otepalvelun
ohj aamiseen j a asiakaspalvelu-
tilanteisiin.
Elikelaitokset kertovat vakuu-
tetulle laskelmassa, miksi las-
kelma liihetetiiiin sekii miten
vakuutetun tulee toimia havai-
tessaan puutteita tai virheitii
omissa tiedoissaan. Vakuutet-
tua pyydetiiiin aina ottamaan
yhteytta laskelman liihettiinee-
seen laitokseen. Yhteiset peli-
siiiinndt virheiden ja puutteiden
selvittiimiseen ilmenevrit my<is
yleiskirjeestii.

Palautteen kiisittely
Pelisiiiint<inii on, ette eliikelai-
tokset selvittiiviit itse omiin va-
kuutuksiinsa liittyvat asiat.
Niistii tulee kuitenkin ilmoittaa
myOs ETK:lle sekl selvitystyOn
alkaessa ette peettyesse.

Jos laskelman saaja ilmoittaa
virheistii muiden kuin laskel-
man liihettiineen laitoksen va-
kuuttamiin tydsuhteisiin, toimi-
tetaan nziistd tiedot ETK:lle, jo-
ka kiisittelee ne samoin kuin
omasta otepalvelustaan tulevat
virheet ja puutteet. Niiissii ta-
pauksissa sekd niissii, joissa sel-
vittely jakaantuu sekii laskel-
man liihettiineeseen laitokseen
ettii ETK:hon, ETK vastaa va-
kuutetulle selvitystydn piiiityt-
tyii.
Eliiketurvakeskuksessa vied iiiin
siis aina merkintii rekisteriin
riippumatta siitii, missd selvitys-
tyri tehdiiiin. Vaikka sovittu me-
nettelytapa vaikuttaa tydliiiiltii
ja todellisuudessa onkin site, on
se vdlttiimiitdntii. Niiin viilte-

kemuksen vireilletulon ja selvit-
telyn kohtaaminen.
Julkisen puolen tydsuhteisiin,
LEl-tytisuhteisiin ja MYEL-
toimintaan liittyvat selvitystytit
tehdtiiin niiiden eliikelakien toi-
meenpanosta huolehtivissa elii-
kelaitoksissa.

El[kelaskelmia
osataan odottaa
Eliiketurvakeskuksen jo pitkat
perinteet omaava rekisteriote-
palvelu (vuodesta 1967 alkaen)
sekii juhlaluoden ja muutkin
mainoskampanjat ovat opetta-
neet vakuutettuja odottamaan
aika ajoin tulevaa tietoa tytihis-
toriasta sekii tulevasta eliikkees-
tii. Niiln voi piiiitellii ainakin
niistii yhteydenotoista, joita tu-
lee Eliiketurvakeskukseen. Asi-
akkaamme ihmetteleviit, em-
mekci lunastakaan lupauksiam-
me, kun eliikelaskelmaa ei tule,
vaikka iktiii on jo 30 vuotta.
Vakuutetut eiviit liiheskiiiin
kaikki tiedii, minkii eliikelaitok-
sen vakuuttamiin henkilOihin
he kuuluvat ja mistii ja koska
heille on tulossa luvattuja eliike-
arvioita.
Tiimiin palvelumuodon laajene-
minen on vakuutetun kannalta
pelkiistaen mydnteistii. Kyllii
meidin jokaisen on hyvii tietiiii,
mite tulee tilalle palkanmaksun
keskeltyessii esimerkiksi sai-
rauden tai tydtt<imyyden sattu-
essa tai tycieliimiimme piiiittyes-
sii siirtyessdmme vanhuuseldk-
keelle.

RAI]A VIITANEN,
Elciketurvakeskuksen

t.v iis uh de r e k is t e r i n fu t i t aj u

Saatujen kokemusten perus- Niin ikdnn yleiskirjeessii on teen pdiillekkliinen selvitystyd
teella eliikelaskelmien liihettii- mainittu, ettii laskelmasta tulee ja taataan mahdollisen eliikeha-
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KOHD I UUATKO TYOETAKEKUSTAI{I UKSET

OIKEUDEl{MUKAISESTi
t!

ERI TYO]{A1{TAJIIIE?

Eliikkeiden rahoitustaon hiimmistyttlviln
viihiin tarkasteltu kus-
tannusten oikeuden-
mukaisen kohdentu-
misen kannalta, vaik-
kakin rahoitusperiaat-
teet ja ellkemenojen
voimakas kasvu ovat
olleet viime aikoina
monissa yhteyksissl
esilll, viimeksi vakuu-
tusmatemaatikkojen
kansainvilisess[ kon-
ferenssissa ICA-88:ssa
Helsingissii.
Elflkekustannusten ja-
kautumista yritysten
kesken ei aina koeta
oikeudenmukaiseksi.
Ep[ilyjii her[[ muun
muassa silloin, kun yri-
tyksen on maksettava
tasoltaan keskimfi]i-
riiist[ TEl-maksua,
vaikkei sen palveluk-
sesta ole siirtynyt eliik-
keelle yhtliin tytinteki-
jiiii. Olisiko TEl,-ellik-
keiden rahoitusta sit-
ten voitu jiirjestiili ny-
kyistii oikeudenmukai-
semmaksi?

Elilkkeiden
rahoitusjilrjestelmlt
Eldketurvan rahoitus voidaan
hoitaa kolmella vaihtoehtoisel-
la periaatteella: rahastoivalla,
osittain rahastoivalla tai jako-
jtirjestelmiillii.
Jakojiirjestelmiissii eldkkeiden
maksamiseen ei varauduta etu-
kiiteisellii rahastoinnilla. Va-
k uutusmaksuja peritddn vuosit-
tain .juuri sen verran, kuin sen
vuoden aikana tarvitaan eliik-
keisiin ja hallintokuluihin. Tlil-
kiin tyrissdolevat rahoittavat
edellisen sukupolven eliikkeitii.
Jakojiirjestelmd soveltuu par-
haiten sellaisten sosiaalietujen
rahoittamiseen, .joita ei kartute-
ta yksil<illisesti tycipanoksen
suuruuden mukaan. Kansan-
ellikkeiden rahoitus on hoidettu
t;illd periaatteella.

Rahastoivassa jdrjestelmdssii
vakuutusmaksuja periteen
kunkin tycintekijiin osalta vuo-
sittain se mddrd, joka korkoi-
neen riittaa vakuutusvuoden ai-
kana karttuvan elzikeoikeuden
takaisinmaksamiseen eliike-
vuosina. Tydntekij?i tavallaan
siirtiiii palkastaan osan sdds-
tocin eliikepiiiviiiain varten. Ra-
hastointi on luonnollinen liihto-
kohta tydelakkeiden rahoituk-
sessa. Se on mycis ainoa mah-
dollinen rahoitustapa vakuu-
tusyhticiiden antamissa vapaa-
ehtoisissa tycieldkevakuutuksis-
sa, sillii vakuutuksen piiiittymi-
sen jalkeen ei vakuutusmaksuja
voida endri periii.
Tiiysin rahastoivia valtakunnal-
lisia eliikejiirjestelmid ei ole kiiy-
trissd, koska niitd luotaessa olisi
ongelmallista yhtiikkisesti kerli-

tii suuria rahastoja. Tdyden ra-
hastoinnin kiiyttodnotto edel-
lyttiiisi hyvin pitkiillli aikaviilill2i
voimaantulevia eliike-etuja. La-
kisddteisten tydeliikkeiden ra-
hoitus on useimmiten jdrjestetty
osittaisen rahastoinnin varaan.
Tiilldin etukiiteen varaudutaan
vain osaan eliikekustannuksis-
ta. Vaje tiiytetiiiin jakojZirjestel-
mrin mukaisesti eliikkeiden
maksuvuosina.
Myds TEL-jerjestehnii on osit-
tain rahastoiva. Eldkelaitos ra-
hastoi sen eliikevastuun lisiiyk-
sen, miki vastaa vakuutetulle
tylissdolovuoden ansiotason
perusteella karttuvaa eliikeoi-
keutta. Sitd vastoin muun mu-
assa eldketurvan tasoa nostavat
indeksikorotukset ja lainmuu-
toksin toteutetut eldketurvan
parannukset rahoitetaan jako-
jiirjestelmiin mukaisesti eldk-
keen maksamisvuoden vakuu-
tusmaksuista. Niimii rahastoi-
mattomat eldkkeenosat ovat
tydelakej arjestelmdn yhteisellii
vastuulla. Yhteisesti rahoitetta-
vien eliikkeiden vastuunjako-
jiirjestelmliii olen yksityiskoh-
taisemmin kuvannut Tytieliike-
lehden numerossa 4/87.

Rahoituksen
oikeudenmukaisuuden
tarkastelua
El6kekustannusten kohdentu-
miseen yrityksille vaikuttavat
eliikej,iirjestelmdn rakenne ja ra-
hoitustekniikka. Eliikejiirjestel-
md voi olla valtakunnallinen,
niink uin TEL-jiirjestelmiimme.
tai toimiala- taikka yrityskoh-
tainen, jollaisia ovat useimmat
TEL:a taydentavat vapaamuo-

toiset lisiieliikejirjestelyt. Valta-
kunnallisessa ja toimialakohtai-
sessa jdrjestelmeissii yrityksen
vakuutusmaksut vastaavat
yleensd sitd tarkemmin omista
ty6ntekijciistii aiheutuvia elike-
kustannuksia, mite suurem-
paan osaan on varauduttu ra-
hastoinnilla eli mitii suurempi
on rahastointiaste. Yrityskoh-
taisissa eliikej iirjestelyissii yritys
luonnollisesti vastaa omista
eliikkeistiiiin rahoitustekniikas-
ta riippumatta.
Yrityksen tilanteesta riippuu,
miten oikeudenmukaiseksi mi-
kiikin rahoitustekniikka koe-
taan. Tiimzi on selvasti tullut
esille TEL-j tirjestelmdssii, j onka
eliikkeistii viime vuosina neljiin-
nes on ollut rahastointiin perus-
tuvaa. Kolme neljdsosaa eldke-
menosta on aiheutunut sellaisis-
ta eliikkeistii tai el6kkeiden osis-
ta,joihin ei ole etukdteen varau-
duttu rahastoinnilla. Varat niii-
hin eliikkeisiin peritddn muun
TEL-vakuutusmaksun osana
eliikkeiden maksamisvuonna.
Tiiltii osin kustannukset jakau-
tuvat tydnantajille suunnilleen
TEL:n mukaisten palkkojen
suhteessa. Tiind vuonna yhtei-
sesti rahoitettaviin eliikkeisiin
periteen vakuutusmaksua
tyOntekijoiden ikiirakenteesta
riippuen 6,0 6,5 prosenttia pal-
koista.
Aloittavat tai toimintaansa laa-
jentavat yritykset toisinaan ih-
mettelevdt. miksi niiden on
osallistuttava muista yrityksistii
eliikkeelle siirtyneiden eliike-
kustannuksiin. Eikri niille riit-
tiiisi omien tydntekijdidensii
el6kkeistii vastaaminen? Mak-
suvelvoitetta yhteisesti vastatta-
vista eliikkeistli ei kuitenkaan
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I voida rajata sen mukaan. mista
I yrityksestri eldkeoikeutta on an-
, saittu. Rajauksen seurauksena
ljaisivat muun muassa toimin-
tansa lopettaneiden yritysten

I palvelussuhteisiin liittyviit el2ik-
keet osittain rahoittamatta.
My<is teknisesti rajaus olisi vai-
keasti toteutettavissa. Tiiysin
yrityskohtainen rahoitusvastuu
olisikin vaatinut TEL-jiirjestel-

I mIn rakentamista tiiysin iahas-
toivaksi, mikii ei monestakaan
syystd ollut mahdollista.

Tiiysin rahastoivassa TEL-jar-
jestelmdssd olisivat eliikesiiiti-
rissii hoidetun eliiketurvan kus-

, tannukset olleet tarkalleen yri-
' tyskohtaisia. Mycis eliikekas-

sassa tai vakuutusyhtidssti hoi-
detun eltiketurvan kustannuk-
set olisivat kohdentuneet liihes

I yrityskohtaisesti. Talloin keski-
miiir;iisestd poikkeavat riskit
olisivat kuitenkin tasoittuneet
vakuutuksenottajien kesken va-
kuutusmatemaattisin perustein.
Jiirjestelymuodosta riippumat-
ta tycinantaja olisi rahoittanut
vain aktiivityrintekijdille kart-
tuvaa eliikeoikeutta. U usi yritys
ei olisi osallistunut aikaisemmin
muissa yrityksissii karttuneen
eldketurvan kustannuksiin.

Tdysi rahastointi TEL-jiirjestel-
miissii olisi kuitenkin edellyttli-
ny1. ette vakuutusmaksun miiii-
rittdmiseksi olisi pystytty enna-
koimaan reaalipalkkojen ja in-
flaation kehitys vuosikymme-
niksi eteenpiiin. Samoin pitkiil-
lii aikajiinteellii olisi pitiinyt en-
nakoida eliniiin piteneminen.
tydkyvyttomyysriskin muutok-
set, tycittcimyyden kehitys jne.
Koska yhden kehityskiiyriin oi-
kea ennustaminen on kiiytiin-
n<issd mahdotonta, eliikerahas-
toihin olisi kertynyt joko ylitet-
te tai alitetta. Vajauksen ta-
pauksessa eldketasoa olisi jou-
duttu leikkaamaan. Muutoin
vaje olisi pitiinyt tiiyttiiii jako-
jiirjestelmiin mukaisella lisii-
maksulla sillii hetkellii tyciiiissii
olevilta mutta talldin ei eniid
olisikaan pysytty tdysin rahas-
toivassa j drjestelmdssd!

Ongelmaksi tiiysin rahastoivas-
sa jiirjestelmiissii olisi muodos-
tunut myds lainmuutoksilla to-
teutettujen eliiketurvan paran-
nusten rahoitus. Niiden yhtey-
dessii olisi vaadittu kertaluon-
toista rahastojen t?iydentlimistd
tai parannusten hidasta voi-
maantuloa.
Entii sitten yrityskohtaiset eki-

kejiirjestelyt? Olisiko niiden va-
raan rakennettu eliiketurva voi-
nut olla vaihtoehtona TEL-jar-
jestelmiille? Aloittavan tai toi-
mintaansa laajentavan yrityk-
sen eliikekulut olisi yrityskoh-
taisessa jiirjestelmiissii saatu
kyllii aluksi alhaisiksi, jos rahoi-
tus olisi hoidettu jakojiirjestel-
miin mukaisesti. Ilman triyttd
rahastointia eliikelupausten
tiiyttiiminen olisi jiiiinyt kuiten-
kin riippumaan siitii, miten hy-
vin yritys pitkelle aikajiinteellii
menestyisi. Jos yritystoiminta
konkurssin tai muun syyn joh-
dosta piiiittyisi, tyontekijat me-
nettiiisiviit j o kertyneen eliikeoi-
keutensa, ja eliikeliiisten eliik-
keet lakkaisivat. Rahastoinnilla
varmuus olisi lis?iiintynyt, mut-

TEl-vakuutusmaksujen
erot tytinantajien viilillii
TEL-vakuutusmaksun suhteel-
linen osuus yrityksen maksa-
mista palkoista voi eri yrityksil-
ld huomattavastikin vaihdella.
Lyhyellii aikaviilillii tarkasteltu-
na vakuutusmaksun tasoon voi
yksittiiisen yrityksen kohdalla
vaikuttaa eliiketurvan jiirjestii-
mismuotokin, eli onko eliike-
turva hoidettu vakuutusyhtios-
s6, eliikekassassa vai eliikesiiiiti-
cissii. Pitkiillii aikaviilillii kus-
tannukset eiviit yleensd kuiten-
kaan merkittliviisti riipu jarjes-
tdmismuodosta. Eroja aiheutuu
kuitenkin tyrintekij tiiden erilai-
sesta ikri- ja sukupuoliraken-
teesta sekii tydolosuhteista.
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aiheuttaa yksikin alkava tai
piiiittyvi eliike. Eliikkeen alka-
essa vakuutusmaksulla on ka-
tettava uuden eldkkeen eliike-
vastuu, ellei sitii ole rahastoitu
ennen eliikkeen mydntiimistii,
niin kuin on tehty vanhuuseldk-
keen osalta. Eliikkeen peettyes-
sii vapautuvaa elakevastuuta
puolestaan kirj autuu vakuutus-
maksun vdhennykseksi. Esi-
merkiksi tydky/ytt0myyseliik-
keen vastuu voi keskikokoisen-
kin elAkkeen osalta olla noin
puoli miljoonaa markkaa. Jos
yrityksen palkkasumma on
vuodessa l0 miljoonaa mark-
kaa, aiheutuu teillaisen tydky-
vyttcimyyseldkkeen alkamisesta
5 prosentin maksurasitus ja
pddttymisestii vastaavasti jopa
5 prosentin kevennys maksuta-
soon.
Kuvasta ilmenevii poikkeuksel-
lisen matala maksutaso on ollut
pienelld, alle 100 tydntekijiin
tyrinantajalla. Maksua on alen-
tanut entisen ty<intekij iin kuole-
man johdosta vapautunut vas-
taisen vanhuuseldkkeen vastuu.
Korkeimmat vakuutusmaksut
ovat mycis olleet pienillii, enin-
tiiiin muutaman sadan ty6nte-
kijiin yrityksillii, jotka ovat jou-
tuneet tuotannollisista syistii
vrihentaim6dn rajusti tydvoi-
maansa. Sen seurauksena ty0-
kyvytt<imyyseliikkeelle ovat
kerralla hakeutuneet kaikki ne
henkilOt, joiden tydkyky on ol-
lut siinii miiiirin alentunut, ettd
eliikkeen saamisen edellytykset
ovat teyttyneet. Ncrmaaliolo-
suhteissa osa heistd olisi pyrki-
ny.t vielii ehkii muutaman vuo-
den jatkamaan tycintekoa.
Vakuutusyhticiissii eliketurvan
jiirjestiineillii tydnantajilla elii-
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MAKSUPROSENTTI

ta ongelmana olisivat olleet ai-
kaisemmin mainitut pitkiin ai-
kaviilin ennustamiseen liittyvat
vaikeudet. Kiiytiinndssd rahas-
toiva yritys olisi voinut sitoutua
maksamaan sen tasoista eliket-
ta, mihin rahastot tuottoineen
aikanaan riittiiisiviit. Etukdteen
eliikkeen suuruutta ei olisi voitu
esimerkiksi indeksiturvan osal-
ta tdysin kiinnitta:i.
Pienimmille yrityksille yritys-
kohtainen jiirjestely ei olisi ol-
lenkaan soveltunut, koska eld-
kerasitus yksittiiisissii tapauk-
sissa olisi koitunut eliikemeno-
jen tilastollisen heilahtelun joh-
dosta niille ylivoimaiseksi. Niiin
ollen yrityskohtaisten jiirjestel-
mien vaihtoehdoksi joka ta-
pauksessa olisi tarvittu eliikeku-
luj a tasoittava valtakunnallinen
eliikejiirjestelmii.

Kuvassa on esitetty TEL-eliike-
siiiitidissii eldketurvan j iirjestii-
neiden yritysten TEL-vakuu-
tusmaksujen suuruusjakauma
vuodelta 1986. Maksutasoa las-
kettaessa on korjattu vastuuva-
iauksen muutoksen vaikutus
ty<inantajan kirj anpidosta ilme-
nevridn eldkekuluun.

Kaikkien yritysten TEl-vakuu-
tusmaksun keskimddrdinen ta-
so oli vuonna 1986 12,2 pro-
senttia palkoista. Eliikesiiiitidil-
liikin maksutaso keskittyy kes-
kimddriiisen TEL-maksutason
l2ihelle. Maksutason hajonta on
kuitenkin suuri. Matalin kus-
tannusrasitus on ollut noin 3
prosenttia ja suurin noin 26
prosenttia palkoista.

Pienellii eliikesiiiiti<illii kustan-
nusten vuosittaista heilahtelua
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kekustannusten vuosittaiset
heilahtelut j iiiiviit pienemmiksi
kuin pienissii eliikesiiiiticiissii.
Pienimpien ty6nantajien eliike-
kustannukset tasoittuvat va-
kuutuksenottajien kesken. Vas-
ta yli I 000 ty6ntekijtin yritykset
vastaavat yhtii suurelta osin yri-
tyskohtaisesti tytikyvyttiimyys-
ja perhediikkeistii kuin eliike-
siiiiti6issii.

Yhteenveto
Rahoitustekniikan oikeuden-
mukaisuus ei ole yksikiisittei-
sesti miiiiriteltiivissii. Nuori yri-
tys kokee oikeudenmukaiseksi
periaatteen:'kukin vastatkoon
omista eldkkeistiiiin". Se edel-
lyttiiisi tiiysin rahastoivaa joko
yrityskohtaista tai valtakunnal-
lista eliikejiirjestelmiiii. Vanha,
supistuva yritys, jonka ty6nte-
kijAt tekevat raskasta ja kulut-
tavaa tydta, puolestaan toivoo
eliikekustannusten tasaamista
yritysten kesken. Tlmii vaatii
valtakunnallista, joko jakojtir-
jestelmiinii tai rahastoivana j zir-
jestelmiinii toimivaa eliikejiir-
jestelmiiii.

Valtakunnallista tiiysin rahas-
toivaa jiirjestelmii5 pidettaisiin
oikeudenmukaisena molem-
missa edelld mainituissa yritys-
tilanteissa. Tydeliikejiirjestel-
mtmme on valtakunnallinen,
mutta aikaisemmin esitetyin pe-
rustein site ei kuitenkaan ole
voitu rakentaa triysin rahastoi-
vaksi. Nelj iinnesluosisata sitten
valittu rahoitustapa. osittainen
rahastointi, oli monet rahoituk-
selliset tavoitteet onnistuneesti
huomioonottanut kompromis-
si. Varautuminen suurten ikii-
luokkien eliikkeisiin saattaisi
kuitenkin tiiilii hetkellZi perus-
tella rahastointiasteen varovais-
ta korottamista. Samalla rahoi-
tuksen oikeudenmukaisuus eh-
kii entisestiiiinkin varmistuisi.

MARTTI
HANNIKAINEN, rM

Eltiketurvakeskuksen
vakuutusteknillisen
osaston ptiiillikki)

Eliikkein[ maksetaan Suomessa ETK:n arvion mukaan
tiinl vuonna 45,8 mrd markkaa. Noin joka kolmas
el[kemarkka juoksee yksityiseltii sektorilta. Merimieselil-
kelain mukaiset ellkkeet sislltlv[ yksityisen puolen elf,-
kemeno tulee tIn[ vuonna olemaan arviolta 1616 mrd
markkaa.

Artikkelissa on ennustettu yksityisen puolen eldkemeno, eltik-
keiden lukumiidrii, maksutulo sekii vastuuvelka (rahasto) vuo-
den 1988 piiiittyessii. Muista lakisiiiiteisista elakejerjestelmistd
on ennustettu vain elikemeno.
Ennustetta laadittaessa eliikekanta on ollut tiedossa jo huhti-
kuulta, joten eliikemenoa on jouduttu arvioimaan vain 8
kuukautta eteenpiiin. Sen sijaan maksutulosta ja rahastosta ei
ole tietoja vuodelta 1988, eikii lopullisia tietoja ole viel6
edelliseltiikiiiin vuodelta, joten niitri koskevat arviot ovat eliike-
menoarvioita epiitarkempia. Eriiiltii osin maksutulo ja rahasto
ovat eliikelaitosten itsensii arvioimia.
Taloudellinen kehitys (hinnat, palkat, tydllisyys, tuotanto) on
kevlidn 1988 viimeisimpien arvioiden mukainen.

Eliikelainsiiiidiintd kehittyy jatkuvasti ja lakeja muutetaan,
mutta toistaiseksi on kuluvalle vuodella siiiidetty kustannuksil-
taan vain vtihiiisiii eliikelakien muutoksia, joten niitii ei tdsse
yhteydessii luetella.

Tytieliikkeiden lukumiIrH
ylittiiii 8s0 000
Vuoden 1988 piiiittyessii on TEL-, LEL-, YEL-, MYEL- ja
TaEl-eldkkeiti maksussa arviolta noin 855 000. Perhe-eliikkei-
ta naiste on noin 155000 ja niita maksetaan noin 171000
leskelle ja lapselle.

Edellisiin sisiiltymiittd,miii rintamaveteraanien varhaiseliikkeitii
on noin 4 200. Niiiden miiiirii viihenee jo tasaisesti, sill6 uusia
mytinnetii[n viihiin ja vanhemmat siirtyviit vanhuuuseldkkeelle.

ETK:n aruio uuodelle 1988:

Kokonaiseltkemeno
45,8 miliardia markkaa

Yksityisen sektorin eldkemeno
16,6 miliardia markkaa
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lukumdiirii lisays /61 v

Vanhuuseleikkeet
Tydkyv.eliikkeet
Tycitt.eliikkeet
Perhe-eliikkeet

433 000
202000

65 000
155 000

4,2
3,4
1,0
4,7

Yhteensii 855 000 \7

Thulukko l. TEL-, LEL-, YEL-, MYEL- ja TaEL-eliikkeiden arvioitu
lukumiitirci 31 .12.1988 ja vuotuinen lisiiys.

Taulukossa on kiiytetty muodollista 5 miljoonan tarkkuutta,
eikii lukuja ole pakkotdsmafetty.
Taulukon 2. lukuihin sisiiltyviit varhennetut vanhuuseliikkeet
sekii yksildlliset varhaiseliikkeet. Myds TaEL- eliikkeet ovat
mukana, mutta niiden miiiiri on selvdsti alle 0,5 milj. mk. Osa-
aikaeliikkeet eiviit ole taulukossa ja niitii maksetaan noin 5 milj.
mk.
Lisiiksi maksetaan rintamaveteraanien varhaiseldkkeitii 189
milj. mk.
Eliikemeno kasvaa nimellisesti 12, I prosenttia edellisestd vuo-
desta, mikii merkitsee 6,8 prosentin reaalikasvua olettaen, ettri
kuluttajahinnat nousevat 5 prosenttia. Eliikemenon reaalikasvu
muodostuu toisaalta eliikkeiden lukumiiiiriin kasvusta ja toi-
saalta alkavien eliikkeiden tason noususta. Mycis eliikemeno
kasvaa tdnl vuonna edellisvuotta hitaammin.

Taulukkoon sisiiltyy noin 20 TaEl-laitoksen maksamaa eliiket-
tii sekd noin 200 osa-aikaeliikettd. Varhennettuna alkaneita
vanhuuseldkkeita tulee olemaan noin 9 000 ja yksildllisiii var-
haiseliikkeitii yli 20 000.

Eliikkeiden lukumdrirrin kasvu on selvdsti hidastumassa, sillii
vuodesta 1986 vuoteen 1987 nousua oli vielii 5 prosenttia.
Tyrittcimyyseliikkeiden mdririi niiyttiiisi jopa laskevan. Hidastu-
misen syykin on mita ilmeisin, sillii vuosina 1986 ja 1987 alkoi
ennritysmiidrii eliikkeitii (yhteensii n. 187000) ja kun vuonna
1988 alkaneiden eliikkeiden miiiirii jiiiinee selviisti niiiden vuo-
sien tason alle, se niikyy suhteellisen kasvun hidastumisena.
Jiirjestelmiin vanhetessa j a eliikkeiden lukumiidriin jatkuvasti
kasvaessa myris piiiittyvien eliikkeiden mddrd nousee tasaisesti.

Ty<ieliikejerjestelmii on jo yli 25-vuotias. Ikiiiintyneisyyttii
tietylla tavalla kuvastaa se, etta vanhuuseliikkeitii on jo yli
puolet kaikista. Tydntekijiiin eliikelakien tultua 1962 voimaan
tyokyvyttdmyyseliikkeitii oli usean vuoden ajan eniten.

Eliikkeiden
indeksitarkistukset
1.1.1988

TEl-indeksipisteluku vuodelle 1988 on 1291, joten ansio- ja
virkaeldkkeet nousivat 5,39 prosenttia. Kansaneldkeindeksi on
vastaavasti 926 ja nousua siinii 3,7 prosenttia.

Maksettavat tytieliikkeet
1988 tyoelakkeinii maksetaan arviolta 16,41 mrd.mk. Tiisti
mdiiriistd on 569 milj oonaa markkaa rekisterci ityj ii lisiieliikkei-
ta.

Taulukko 2. Arvioitu elcikemeno yuonna 1988 ekikelajeittain ja
lait oksiu ain, milj.mk.

Vakuutusmaksun taso,
maksutulo ja vastuuvelka
Vakuutusmaksun taso on vuonna 1988 ensi kertaa korkeampi
kuin vuosina 1980 ja 1981. VaHla se oli matalampi. Maksun
nousu johtuu arvioitua korkeammista yksilcillisten varhaiseliik-
keiden kustannuksista sekd vakuutettujen ikiirakenteen hitaasta
vanhenemisesta.

Tau lu k k o 3. Ke s kimririr iiine n v akuu t usmak s up r o s en t t i e ltike la e i t t ain
vuosina 1984-1988.

Vuonna 1988 TEL-, LEL- ja TaEl-maksu alle 24-vuotiailta on
8,8 prosenttia. Tiiysi eli alentamaton YEL- ja MYEl-maksu on
I 3,8 prosenttia tycitulosta.

Thulukko 4. Arvioitu vakuutusmaksutulo ekikelaitoksittain vuonna
1988, milj.mk.

1984 1985 1986 1987 1988

TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL

I I,l
I1,6
9,6
4,4

I 1,5

l l,6
10,0
4,6

13,0
13,0
tt,7
55

12,8

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

13,5

12,2
12,2
I I,l
5,1

12,0

Perusturva
TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL

Lisiiturva

l4 900
I 570
I 165

330
45

400

TEL LEL YEL MYEL YHT

Perusel6kkeet
vanhuuseliikkeet
tydkyv.eliikkeet
ty6tt.elekkeet
perhe-eliikkeet

Yhteensii

4 800
3 375
I 480
r 300

l0 955

645
755
225
290

r 915

805
370

35
2t5

1 425

970
350

60
r65

I 540

7 215
4845
r 800
t 970

r5 835

Lisiieliikkeet 560 l0 570

Yhteensri ll515 l9l5 1 435 I 540 16 405 Yhteensii l8 410
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TARKASTUKSESTA
Vakuutusmaksutulona v. 1988 kerritiiiin noin 14,6 prosenttia
enemmAn kuin edellisend vuonna ja nousu selittyy liihes tiiysin
maksutason (6,2 prosenttia) ja ansiotason (8 prosenttia) koho-
amisesta, silld vakuutettujen mddrd niiyttiiisi pysyvdn ennal-
laan.

Tycieliikelaitosten rahasto eli vastuuvelka 31.12. 1988 on oleva
arviolta 83,6 mrd.mk. Lukuun sisiiltyy lisdturvan mukainen
rahasto. TEl-laitosten osuus miiiiriistii on74,5 mrd.mk. Rahas-
to korkoutuu vuosittain laskuperuste- ja takaisinlainauskoron
verran, mike tane vuonna on 9 prosenttia.
Vastuuvelka on noin viisinkertainen verrattuna vuosittain mak-
settaviin eliikkeisiin.

Kaikki lakisiliteiset ellkkeet
Vuonna 1988 lakisiiiiteisinii eldkkeind maksetaan arviolta 45,8
mrd.mk.

Tuulukko 5. Vuonna 1988 maksettavat lakisiititeiset eliikkeet. mrd.mk.

Yksityisen sektorin tycieliikkeet
(merimieseliikkeet mukaanlukien) 16,6

Julkisen sektorin tydelekkeet I l,l
Sotilasvamma-, liikennevakuutus-,
tapaturmavakuutus-. rintamaveteraanien
varhaisekike- ja luopumisel!ikelain
mukaisia elakkeitzi sekii sukupolven-
vaihdoseliikkeitii 3.0

Kansaneliikkeet l5.l
Yhteensd 45,8

Koko lakisiiiteisen elSkemenon osuus markkinahintaisesta
bruttokansantuotteesta on 10,9 prosenttia vuonna [988.

Nimellisesti koko eliikemeno kasvaa 8,0 prosenttia, mike
merkitsee 2,9 prosentin reaalikasvua (kuluttajahinnoilla mita-
ten) eli markkoina noin 1,2 mrd.mk.
Kansantalouden palkkasummasta kokonaiseliikemeno on 24,1
prosenttia.

Koko lakisiiiiteisen eldkemenon osuus BKT:sta ja palkkasum-
masta \uonna 1988 on tiismiilleen sama kuin vuonna 1986, joten
eliikkeet ja tuotanto ovat kahden vuoden ajan kasvaneet
samaan tahtiin.

REI]C LAATUNEN, FK
Eliike turvakes kuksen
suunnit te luosast on

tutkia

Ellkelaitostarkastus-
yksikkti ja sen tehtHvlt
ETK:n lainopillisella osastolla
on el6kelaitosten tarkastusta
hoitava yksikko. T?ihiin kuulu-
vat ylitarkastaja, kolme tarkas-
tajaa ja tarkastussihteeri.
Eliikepiiiitdsten lisdksi tarkasta-
jat tutkivat myds muita asioita.
Nditd ovat mm. eliikelaitoksen
saenn6t, eliikesiiiitici- ja alus-
tuskassarekisterien ajantasai-
suus. el6kekassojen jiisenpiiri.
tydsuhde- ja eliiketapahtumail-
moitukset. eliikkeiden kustan-
nusten vastuunjako ja tilinp[ii-
tcis. Luottovakuutuksen osalta
tarkastukseen osallistuu mycis
ETK:n luottovakuutusosasto.

Varsinaisen tarkastuksen listiksi
ETK:n tarkastusyksikkd osal-
listuu eliikesiiiiticiiden ja -kasso-
jen neuvontaan ja koulutuk-
seen. Keskeisenii periaatteena
on virheiden ehkiiisy ennalta.
Opastusta annetaan sekri tar-
kastuksien yhteydessii ettzi eril-
lisissii koulutustilaisuuksissa.
Esimerkiksi ajankohtaisista ai-
heista jiirjestettiiville teemapiii-
ville on aina ollut runsaasti
osallistujia. My6s eliikelasken-
taa ja muita alan perustietoja
kiisitteleviii kursseja jiirjeste-
tiiiin liihes sidnncillisesti.

Ajankohtaista
tarkastustoiminnasta
ATK:n kiiytdn lisddntyminen
on vaikuttanut elekelaitosten
menettelytapoihin. Tiimii hei-
jastuu mycis tarkastustoimin-
taan. Virheet lciytyviit nyt osit-
tain eri paikoista kuin ennen.
Esimerkiksi tekniset laskuvir-
heet ovat viihentyneet. Huomio
on suunnattava ATK:lle sy6tet-
tdvien tietojen luotettavuuteen.

Useat eldkeseatidt ja -kassat
kiiyttiiviit ulkopuolista.. apua
tehtaviense hoidossa. Aiirita-
pauksissa ne ovat kokonaan
vakuutusyhticiiden tai palvelu-
toimistojen'tiiysihoidossa".
Tiillciin saattaa tarkastuksen
yhteydessd syntyd mutkia asioi-
den hoitoon. Eliikesiiiiti6n elii-
keasioista sivutehtdvdnddn vas-
taavan henkiltin on usein han-
kalaa pitaa tietonsa ajan tasalla.

Suoritetut tarkastukset
Vuonna I987 suoritettiin tar-
kastus jokaisessa 92:ssa laitok-
sessa (tiillii hetkellii 9l), joista
52:ssa huomautettiin eliikepiiii-
tciksissii olevista virheistti tai
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TEL:n ja YEL:n mukaisen elii-
keturvan toimeenpanon val-
vontatehtavat on siirretty val-
tioneuvoston piilit<iksillii so-
siaali- ja terveysministeri6ltii
Eldketurvakeskukselle. YEL:n
osalta siirto on tapahtunut vas-
ta 1.5.1985 lukien. TaEL:n pii-
riin kuuluvan toiminnan osalta
vastaava ETK:n valvontatehtd-
vd perustuu suoraan Esiinty-
vien taiteilijoiden el;ikekassan
eli ETEK:n ohjesiiiinnOstii an-
nettuun asetukseen. Eliikeva-
kuutusyhticiiden valvonta kuu-
luu kokonaan sosiaali- ja ter-
veysministeri6lle. Vapaaehtoi
seen rekister0imettdmaan lise-
eldketurvaan liittyviit kysymyk-
set kuuluvat niin ikii?in
STM:lle, joka mycis hyviiksyy
ja vahvistaa, millii ehdoilla ja
perusteilla eldketurva voidaan
jiirjestiiii.
Rekisterciimdttdmat lisiiel?ik-
keet eivdt siis kuulu ETK:n tar-
kastuksen piiriin silloinkaan,
kun niistd huolehtii TEL:n mu-
kaista eliiketurvaa toimeenpa-
neva eldkekassa tai -sddtici.



I puutteista. Systemaattisia vir-
I heita oli viihiin.

I

Viivlstyneen etuuden
I korotus

Viivdstyneen etuuden korotuk-
seen liittyviin kysymyksiin on
kiinnitetty erityistii huomiota.
Epdtietoisuutta ja virheitd on
havaittu melkoisesti. Useassa
yhteydessii eliikelaitosten hen-
kildita on kehoitettu tutustu-
maan perusteellisemmin viiviis-
tyskorotusta koskeviin ohieisiin
(Yleiskirje l5/85).

Uudet elHkemuodot
Tarkastuskdynneillii on kiinni-
tetty erityiste huomiota uusien
eldkemuotojen toimeenpa-
noon, jonka voidaan todeta su-
juneen hyvin.

Liiiikiirin ja
hallituksen jisenen
asema
Hoitavan liiiik2irin ja toisaalta
ekikelaitoksen asiantuntijaliiii-
kdrin sekd eliikelaitoksen halli-
tuksen jiisenten asemaan ja roo-
liin on mycis kiinnitetty huo-
miota.
Liiiikiiri on vain yksi useista
elSkehakemuksen kiisittelyyn
osallistuvista henkildistii. Hiin
on liiiiketieteellisten kysymys-
ten osalta asiantuntija, mikii an-
taa hiinen lausunnolleen yleen-
sd suuren painon, vaikkei hiin
muodollisesti yleensii lainkaan
osallistu pdiitdksen tekemiseen.
Juridisesti asiaa arvioiden ldd-
kiirin ei tulisi edes olla paikalla
kokouksessa silloin, kun halli-
tus tekee piiiitciksiii. Kiiytiinnds-
sii maallikkojesenten cn rrsein
vaikea ottaa muuta kantaa,
kuin mihin liiiikiiri on piiiitynyt.
Liiiikiiri saattaa tosiasiallisesti
ratkaista tydkyvyttdmyyden ar-
viointia edellyttdvdn eliikehake-
muksen ja eliikelaitoksen halli-
tuksen asema jiiii enemmin tai
viihemmiin muodolliseksi. Niiin
ei kuitenkaan saisi olla. Ratkai-
sutoiminta olisi pidettiivii tiu-
kasti siiiiti<in tai kassan halli-
tuksen ja toimihenkikiiden kii-
sissii, eivdtkii niimti sokeasti saa
hyviiksyii lZiiikiirin mielipidettii,
olipa kysymyksessd oma asian-
tuntijaliiiikiiri, vakuutusyhtirin
tai palvelutoimiston ltittkiiri.
Yksil<illistii varhaiseliikettii kos-

kevissa asioissa saattaisi olla
perusteltua menetellii siten, ettl
tydkykyyn ja eliikeoikeuteen
ottaisi kantaa ensin joku muu
henkiki kuin liiiikiiri. Tlillii ta-
voin korostettaisiin muiden
kuin liiiiketieteellisten seikkojen
vaikutusta ratkaisuun ja pidet-
tiiisiin uusi eliikemuoto ielke-
Smmin erossa perinteisestd tyci-
kyvyttcimyyselekkeesta, joka
edellyttiiii sairaudesta, viast a tai
vammasta johtuvaa tyrikyvyt-
tdmyytte.

PflIttisten perustelut
Eltikepiiiitdsten perustelut ovat
olleet viime aikoihin saakka
heikkoja tai puuttuneet koko-
naan. Keskustelu kysymyksestd
ja asian tdrkeyden korostami-
nen ovat lopulta johtaneet
my6nteisiin tuloksiin. Erityises-
ti hylkiiiiviit tydkyvyttdmyytta
koskevat piiiit6kset on syytii pe-
rustella kunnolla. Eliikkeenha-
kijan on saatava tieto siita, mil-
Id perusteilla ratkaisuun on
paedytty. Perustelut helpotta-
vat myds valituksen laatimista
ja sen kdsittelemistd el6kelauta-
kunnassa ja vakuutusoikeudes-
sa.

Yksilcillisen varhaiseliikkeen
tullessa voimaan korostettiin
pdiitdsten perustelun terkeytta.
Samat periaatteet koskevat
mycis perinteistli tydkyvytt<i-
myyseldkettd, vaikka jotkut lai-
tokset ovat perustelleet vain
YVE-hylkynsd. Tycivoiman vri-
hiiisyys ei oikeuta tinkimiiiin
perusteluista. Myris asiantunti-
joina toimivat liiiikiirit olisi saa-
tava kaikissa tyokyvyn arvioin-
tia koskevissa kielteisissd rat-
kaisuissa osallistumaan piiiit<is-
ten laadintaan .ja tarkastami-
seen.

Kirjallinen
tarkastuskertomus
Kuluvan vuoden alusta lukien
eliikelaitoksille on ryhdytty an-
tamaan kirjallinen kertomus
tarkastuksesta. ElSkelaitoksen
hallituksen j?isenille on varatta-
va tilaisuus tutustua siihen. Tii-
mii ei kuitenkaan tarkoita sitii,
etta tarkastuksesta kirjattuja
yksityiskohtia olisi aina halli-
tukselle erikseen selostettava.
Hallituksen kiisittelyyn on syy-
te ottaa vain sit6 edellyttiiviit
asiat, kuten oikaisupiiiitdkset
tai purkuhakemukset. Tarkas-
tuskertomukseen kirjataan

usein myds eldkkeen laskentaan
liittyvia yksityiskohtia tai piiii-
tciksen muodollisia puutteita.
vaikkei niillii olisi vaikutusta
maksettavan eliikkeen miiii-
riiiin. Ndissti tapauksissa eliike-
laitokselta ei aina edellytetii mi
tdrin toimenpiteita. Tama seik-
ka merkitiiiin kertomukseen ky-
seisen huomautuksen kohdalle.
Yksityiskohtaisen kirjaamisen
tavoitteena on estriii vastaavat
virheet tulevaisuudessa ja toi-
saalta luoda muistio seuraavia
tarkastuksia varten.

Tarkastus pistokokeina
On huomattava, etta tarkastus
perustuu kdyteinn<in syisti suu-
relta osin ainoastaan pistoko-
keisiin. Tdmi on otettava huo-
mioon arvioitaessa eliikelaitok-
sen toimintaa kertomuksen pe-
rusteella. Tarkastuskertomus,
jossa ei ole kirjattuna mitaan
huomautettavaa, ei vapauta ke-
tiiSn mahdollisesta virheestii
johtuvasta vastuusta. Tarkas-
tuskertomusta ei pidii verrata
esimerkiksi tilintarkastuskerto-
mukseen, joissa ei mainita sel-
laisista puutteista ja virheistii,
jotka on voitu niiden havaitse-
misen jiilkeen korjata.

Voimavarojen
kohdistaminen
Uudistetun toiminta-ajatuksen
mukaan tarkastukseen kaytet-
tiivissii olevia voimavaroja pyri-
tidn kohdistamaan entistd
enemmdn kulloisenkin tarpeen
mukaan. Tdmd merkitsee esi-
merkiksi sita, ette joissakin lai-
toksissa saatetaan kiiydii use-
ammin kuin kerran vuodessa
tai jatkaa tarkastusta alunpe-
rin suunnitellusta. Pisimmdksi
tarkastusten viiliseksi ajaksi on
sovittu puolitoista vuotta. Td-
hiin saakka j okaisessa laitokses-
sa on pyritty kiiymiiiin vuosit-
tain.

Kokemuksia
Kuluneiden kuukausien koke-
muksen perusteella voi jo tode-
ta, etta kirjalliset tarkastusker-
tomukset on otettu vastaan
mydnteisesti. Kertomuksen si-
sriltci muotoutuu jatkuvasti saa-
tujen kokemusten my<itd. Kes-
kustelua on kiiyty siitii, miten
viihiiisiii seikkoja on syytd ottaa
kertomukseen.

Eriiiit eliikelaitosten toimihen-
kilcit ovat pitiineet kertomusta
niin yksityiskohtiin meneviinii.
ettei sitA heidiin mielest6Sn voisi
sellaisenaan antaa hallitukselle.
Tdssii on ndhty tarpeettomien
kysymysten ja aikaa vievien se-
litysten vaara. On mydnnetta-
v5, ettri hallituksen jiisenen
saattaa joskus olla vaikeaa an-
taa tarkastuskertomuksen huo-
mautukselle sille kuuluvaa pai-
noarvoa ja merkitystii. Hanka-
luudet voitaneen kuitenkin
puolin ja toisin viilttii?i suhtau-
tumalla asioihin oikein. Kyllii
hallituksen jiiseniii on voitava
informoida myris tapahtuneista
virheistii ja puutteista, vaikka
aikaisempina vuosina poytiikir-
jaan olisikin kirjattu. ettei tar-
kastajilla ollut mitaan huomau-
tettavaa laitoksen toiminnasta.

OLLI
LAPPALAINEN, T,T

Eltiketurvakeskuksen
e liike lait o s tar k as tuk sen

ylitarkastoja
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Aktuaarikongressi ICA 1988:

RATKAISUMATLEJA
tt

EIAKE. JA UAKUUTUSALAil Ol{GEtMIIil

aktu-

eliikekrii-

Aktuaarien eli vakuutusmate-
maatikkojen ammattikunta ei
ole monilukuinen eikii yleisesti
tunnettu, mutta sitakin ttirke-
iimpi. Sen keskeistii eliimanty6-
ta on ennustaminen. Aktuaarit
arvioivat, mita tulevaisuudessa
tapahtuu eliike-, henki-, vahin-
ko- ja jiilleenvakuutuksessa. He
myds pohtivat, mita tehdii uh-
kaavien ongelmien vdlttemisek-
sl.

Matemaattinen ilmaisu on ak-
tuaarien ylikansallinen kieli.
Mycis alan ongelmat ovat eri
puolilla maailmaa samantyyp-
pisia. Siksi aktuaarit ovat jo
sadan vuoden ajan harrastaneet
kansainviilisiei kokoontumisia.
Viimeksi aktuaarit tapasivat
toisensa Helsingissii.

Osanottajia
50 eri maasta
Suomen aktuaarit isiinn6iviit
heindkuun helteissd Finlandia-
talolla 23. Kansainviilistii Aktu-
aarikongressia.

Kongressi oli sekii asiasisiillOl-
tii6n ettii osanottaj amiiiriiltiiiin
Suuri Tapaus. Varsinaisia osan-
ottajia oli I 300. Seuralaisineen

"On aivan oikein, ettil
te nuoriso olette tytlssiivlhiin kauemmin.
Olette 65-vuotiaina
terveempiil, virkeiim-
piii ja tytikykyisempiii
kuin nykyinen tai edel-

joukko nousi 2 300 henkil66n.
He edustivat kaikkia maanosia
ja yli 50 eri maata.

Suurimmat delegaatiot saapui-
vat Englannista, USA:sta ja Ja-
panista. Mycis Neuvostoliitto
oli mukana ensimmdistd ker-
taa. Kaukaisimmat vieraat oli-
vat kotoisin maapallon toiselta
puolelta.

Jamaikalainen rouva Daisy
M acFarlone-Coke tyriskentelee
konsultoivana aktuaarina. Hiin
sanoi tulleensa Helsinkiin tava-
takseen muita aktuaareja, kes-
kustellakseen heidiin kanssaanja saadakseen uusia ideoita
omaan ty<ihcinsii.

Haitin aktuaariyhdistuksen pu-
heenjohtaja Franz Alcindor oli
erityisen kiinnostunut aiheesta,
joka kiisitteli vakuutusyhticii-
den toiminnan julkista valvon-
taa.

Kongressia valmisteltu
yli kymmenen vuotta
Suomen aktuaaritiede ja va-
kuutustoiminta ovat kansain-
viilisesti korkeatasoisia. Esi-
merkiksi riskiteorian ja sen so-
vellutusten kehittiijinii Teivo
Pentikdinen, Erkki Pesonen ja
Jukka Rantala ovat maailman
huipputiedemiehiii.
Pienend maana Suomi on kui-
tenkin tuntematon myris va-
kuutusalalla. Tdmiin puutteen
korjaamiseksi syttyi 70-luvun
puoliviilissii kipinii ja alkoi run-
saan kymmenen vuoden pro-
jekti.
Toimimalla maailmankongres-
sin isrintiimaana Suomi voi esit-
tiiytyii maailmalle. Oikoa har-
hoja maastamme kylmiini ja
karuna Pohjolana, porojen ja
joulupukkien tyyssijana.
"Kahdessa edellisessd kongres-
sissa oli suomalaisia aktuaareja

seuraamassa tarkkaan j?irjeste-
lyj6", kertoo Risto Kausto, El6-
ke-Sammon toimitusj ohtaj a.

Kausto toimi kongressin jiirjes-
telytoimikunnan puheenjohta-
jana. Jiilkeenpiiin hiin saattoi
todeta jiirjestelyjen toimineen
moitteettomasti, vaikka ne pe-
rustuivat laaj aan vapaaehtoisen
tycivoiman kaytt66n.

Osanottajat vievflt Suomi-
tietoutta maailmalle
Professori Pentikdinen oli yh-
dettdtoista kertaa mukana ak-
tuaarien maailmankongressis-
sa. Se antaa ainutlaatuisen poh-
jan verrata eri puolilla maail-
maa jdrjestettyjii tapahtumia
toisiinsa.
Helsingin kongressi saa vakuu-
tusalan Grand Old Man'ilta vil-
pittcimat kiitokset.
"En yleensd kehu, mutta tiimd
on yksi parhaista", hiin sanoi
kongressin ollessa lopuillaan.
Sellaiseksi sen tekivdt hyvin va-
litut j a ajankohtaiset aiheet sekii
varsinaisessa ohjelmassa ettd si-
vukokouksissa.

Konsresseihin osallistuvat ma-
temiatikot ovat tydpaikoillaan
hyvissii asemissa, avainhenki-
l6itii. Heidiin kauttaan laajalle
leviiivii Suomi-tietous on maal-
lemme arvokasta.

Unohtaa ei sovi myrisk:idn ma-
temaatikkojen seuralaisten
osuutta. Rehtori Gunvor
Brettschneiderin heille pitama
Suomi-aiheinen luento keriisi
tuhatkunta kuulijaa.
"Ulkomaisten aktuaarien rou-
vat toimivat usein vapaaehtois-
tydssa terveys- tai sosiaalialalla,
esimerkiksi vanhustenhuollos-
sa. He olivat erittiiin kiinnostu-
neita maamme kulttuurista ja
sosiaalioloista", kertoo Seija

Kausto. Hiin osallistui kongres-
sin jarjestelyihin 30-jiisenisen
naistoimi k unnan vetdjdnd.

Vilestti ikIIntyy,
riittiivltkti rahat?
Viiestcin ikaentyminen ja eliike-
rahastojen riittavyys kohosi ko-
kouksen yhdeksi tiirkeimmistti
aiheista. Ongelma on maail-
manlaajuinen.
Huolta aiheuttaa kehittyneiden
maiden syntyvyyden alenemi-
nen yhtd aikaa elinidn pitenemi-
sen kanssa. Suomessa odote-
taan elinidn kasvavan vuositu-
hannen vaihteeseen mennessd
kahdella vuodella.
Viiestcikehityksen seurauksena
on odotettavissa vastaava eld-
kekustannusten kasvu. Kasvu
voimistuu vuosina 2010 2020 ja
luo varjon mahdollisesta kus-
tannuskriisistd.
Vastaliiiikkeitii k riisiin ovat riit-
tdvii ennakolta varautuminen
eli rahastoiminen, eliikeiiin nos-
taminen, indeksisuojan heiken-
tdminen, varhaiseldkkeiden
karsiminen tai eliikkeiden alen-
taminen.
Eliikkeen my6hentiiminen
niiyttiiii maailmalla alkaneen
edetii teoreettisista pohdinnois-
ta jo kiiytiinn6n toimien tasolle.

USA on peettanyt nostaa eld-
keikiiii ensi vuosituhannen puo-
lella 65 vuodesta 67 vuoteen.
Mycis Kanada suunnittelee vas-
taavia toimenpiteita. Laskelmat
osoittavat, ettii eliikeidn nosto
kahdella vuodella pitaa kusta-
nukset kriittisinii vuosina tiysin
kurissa.

Professori Pentikiiinen seurasi
kiinnostuneena kriisikeskuste-
lua: "Meillii on asia hallinnassa.
Kustannukset nousevat, mutta
muualla ne nousevat vield
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enemman. Niiyttiiii ikiiiinkuin
muilla olisi pallo hukassa ja nyt
ihmetellaiin, mita pitaisi tehdii. "
"Meillii tycisuhdekohtainen ja
perusturva on yhdistetty niin,
ettei tule aukkoja eikii liialli-
suuksia. Muualla maailmassa
niiitii komponentteja ei ole pys-
tytty koordinoimaan yht?i hy-
vin - tulee ylieliikkeitii ja kai-
kenlaisia aukkoja. On oikein
lohdullista katsoa, miten hyvin
meillii on onnistuttu muihin
verrattuna."

menetelmid, joiden avulla voi-
daan suojautua korkotason ja
sijoitusten arvon heilahtelun ai-
heuttamilta riskeiltii.
Risto Kausto piti Tilleyn esitel-
miiii yhtenii kongressin merkit-
tiivimmistd. Se vahvistaa mycis
muilta tahoilta tulleita vastaa-
via ajatuksia. Aktuaarien tulisi
entista enemmdn osallistua si-
joitustoiminnan ongelmien kd-
sittelemiseen. Ja niiin he tulevat
Kauston mukaan myris teke-
mddn Suomessakin.

sen kieltdviit lait sen, etteivdt
vakuutusyhticit voi poistaa uu-
sista vakuutuksenhakijoista-
kaan mahdollisia HlV-infekti-
on saaneita henkikiitii. Vakuu-
tusala pyrkiikin varautumaan
tuleviin ongelmiin kehittame[e
valtion ja yksityisten vakuutus-
yhti6iden yhteistyOta.

Aids-korvauksista ei yleensd-
kdiin uskota selvittaven ilman
varta vasten keriittiiviii rahasto-
ja.
Suomessa aids on toistaiseksi
hallinnassa. Tartunnan saanei-
den kokonaismiiiirii on suhteel-
lisen pieni, positiivisia testitu-
loksia on todettu runsaat kaksi-
sataa.

Suomessa HlV-tartunnan saa-
neet eivdt saa henkivakuutusta
ja niiin mycis hoidosta aiheutu-
vat valtavat kustannukset jd6-
vet korvaamatta.
Suurta henkivakuutusta hake-
vilta edellytetri6n yleensd tes-
teissii kiiymistii, testiraja alkaa
300000 markan henkivakuu-
tuksesta. Vanhojen vakuutusten
perusteella korvaukset makse-
taan. Jo mydnnettyyn vakuu-
tukseen ei aids-rajoitusta voida
Iittea.

PIRKKO
IAASKELAINEN, yrr

Ekike-Sammon
tiedotuspiiiillikkc)

Kaukaisista maista saapuneet vieraat ihmetteliviit liimpimiii ilmoja. He
olivat odottoneet aivan jotain muuta. Kuvassa Daisy MacFarlone-Coke
Jamaikalta ja Franz Alcindor Hoitista.

Vakuutusyhtitiiden
sijoitustoiminta
matemaatikkojen
tutkittavaksi
Kongressin viidestii virallisesta
teemasta yksi kiisitteli vakuu-
tusyhtididen sijoitustoiminnan
riskien arvioimista. Aihe yleen-
sd ei ole perinteisesti kuulunut
matemaatikoille.
Vakuutusyhti6iden sijoitustoi-
minnan merkityksen kasvu
pakottaa kuitenkin matemaati-
kot arvioimaan uudelleen rooli-
aan, koska he valvovat myris
yhticiittensii vakavaraisuutta.
Yhdysvaltalainen James A. Til-
Iey toimii Wall Streetillii inves-
tointipankki Morgan Stan-
leyn & Co:n palveluksessa ty6-
alanaan USA:n ja Kanadan va-
kuutusyhti6iden sij oitusosasto-
jen konsultoinnin johtaminen.

AIDS varjostaa
henkivakuutusta
AIDS-aiheinen henkivakuu-
tuksen erityisteema herhtti laa-
jinta julkista huomiota.

Viestit suuresta maailmasta
ovat hdlyttiiviii. Immuunikato
uhkaa paikoin romuttaa koko
henkivakuutusjiirjestelmiin. Si-
ta pidetaAn alan vaikeimmin
ratkaistavana ongelmana.

Tilanne on pahin Yhdysvallois-
sa. Maassa on 60000-75000
potilasta, joista puolet on kuol-
lut sairauteen. New Yorkissa
aids on 30 39-vuotiaiden mies-
ten johtava kuolinsyy. HIV-in-
fektion saaneita on Yhdvsval-
loissa kaikkiaan puoliioista
miljoonaa; infektioista suurin
osa kehittyy aidsiksi tdmtin
vuosisadan loppuun mennessI.
Samana aikana aids-kuolemien

Tilley neuvoi esitelmdssadn rr"- IllSlksiin arvioiQSal \1vtet-
temdatittoja r;"liiil.;n^yrr- ta'an 30 50 miljardia dollaria'
tiOittensii sijoitustoiminnan Joissakin Yhdysvaltojen osa- Professori Tbivo Pentikiiinen oli yhdetriiroista kertaa mukana aktuaarien
seuraamiseen ja kehittam[iin valtioissa aiheuttavat testauk- maailmankongressissa.
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M a atalousyrittdiien sosia aliturva kehittyy:

luopumisifl riestelmille iatkoa
maatalousyrittejiile ryhmflhenkiuakuutus

Sukupolvenvaihdos- ja luopumisellkejflrjestelmi[ on tar-
koitus jatkaa nykyisessi muodossaan vuosina 1989 ja
1990.

Maatalousyrittlj[t ovat saamassa ryhmlhenkivakuutuk-
sen samoin eduin kuin t[mI vakuutus nyt on palkansaa-
jilla.

MYEl-tytituloja pohditaan sosiaali- ja terveysministe-
ritin tytiryhmilssil.
Maatalousyrittiijien elilketurvan nykyniikymistii tekee
selkoa seuraavassa Mela:n tiedotusosaston toimistopliil-
likkti Auli Sulin.
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[uopumiseldkeiiiriestelmille iatkoa

Maatalousyrittdjille ryhmfr henkiuakuutus
mukainen vakuutusvelvolli-
suus. Niiin lain ulkopuolelle jei-
sivdt vapaaehtoisen MYEL-va-
kuutuksen ottaneet ja MYEL-
istii vapautuksen saaneet.

Laki koskisi 1.1.1989 tai sen
jiilkeen sattuvia kuolemanta-
pauksia.

Sukupolvenvaihdosel[-
ke- ja luopumisel[ke-
sHlnntikset ovat saa-
massa jatkoa kahdeksi
vuodeksi. Hallitus an-
toi tltfi koskevat laki-
esitykset eduskunnalle
alkukeslst[.
Sek[ maatalousyritt[-
jien ellkelain (MYEL)
sukupolvenvaihdosell-
kettii koskevia siiln-
ntiksiii ettl luopumis-
ellkelakia (LUEL) jat-
kettaisiin esitysten mu-
kaan vuosiksi 1989 ja
1990. S[[nntikset py-
syisivflt entisell[In.

Viljelijflt, kalastajat ja
poronhoitajat saavat
ryhmilhenkivakuutuk-
sen ensi vuoden alusta.
Vakuutuksen jfiestii-
misestii sovittiin viime
kev[iin maataloustulo-
neuvotteluissa.
Vakuutuksen edut tu-
levat olemaan samat
kuin tytiehtosopimus-
pohjaisessa palkansaa-jien ryhmiihenkiva-
kuutuksessa. Siiin-
ntikset sisiillytetii[n
maatalousyrittljien
ellkelakiin (MYEL).
Vakuutuksen hoitaisi
Maatalousyritt[jien
eliikelaitos (Mela).

Maatalousyrittiijien eliikelain
ryhmiihenkivakuutussiiiinnrik-
set ovat parhaillaan Melan ja
sosiaali- ja terveysministericin
yhteisessii muotoilussa. Thrkoi-
tus on, ettii lakiesitys saataisiin
eduskuntaan heti, kun ttimii
syksyllti kokoontuu.
Kesiikuisessa vaiheessaan ollei-
den kaavailujen mukaan laki
tulisi koskemaan niitii, joilla on
maatalousyrittiijien eliikelain

S uku p o I venv aihd o sel I kei k ii-
rajojen pysyminen entisellSrin
merkitsee, ettd vuonna 1989
nuorin eliikkeelle piiiisevii ikii-
luokka olisivat 1934 syntyneetja vuonna 1990 sita- olisivat
1935 syntyneet. Vastaavasti ns.
uinuvan eldkeoikeuden saisivat
vuonna 1989 vuosien 1935 38
ikiiluokat ja vuonna 1990 sen
saisivat vuosien 1936-39 ike-
luokat.
MyOskiiiin luopumiseldkkeen
ikiirajat eivrit muutu, vaikka
muutosta tasa-arvolain henges-
sii kaavailtiinkin. Maatalous-
yrittajien eliikelaitoksen (M ela)
luopumisasiain neuvottelukun-

Miten korvataan
Korvausoikeus syntyisi, jos
kuolevalla olisi voimassa MY-
El-vakuutus tai kuolema sat-
tuisi kolmen vuoden kuluessa
vakuutuksen piiiittymisestii tai
viiden vuoden kuluessa tiiyden
tydkyvyttttmyyseliikkeen alka-
misesta. Vanhuuseliikeliiisen
kuoltua ei korvauksia eniiii kui-
tenkaan saisi. Lain voimaantu-
lovaiheessa jiiisiviit ulkopuolel-
le ne, joiden vakuutus on piiiit-
tynyt ennen 1.1.1989.

Korvauksiin olisivat oikeutettu-
ja ensisijaisesti puoliso ja alle
l8-vuotiaat lapset. Ellei niiitii
ole, voitaisiin korvaussumma
maksaa muullekin omaiselle,
joka on ollut riippuvainen vai-
najan antamasta elatuksesta.
Tiimiin vuoden tasoisena kor-
vaus on kuolleen iiistii riippuen
54700-ll 100 markkaa. Lapsi-
korotus jokaiselta lapselta on
22 160 markkaa. Jos kuolema

Iuopuvalla miehellii olisi 55
vuotta alempi eliikeikii. "Rin-
nalla luopujan" ikiirajaksi sekii
miehelle ettd naiselle esitettiin
50 vuotta. Tiihdn muotoon oli
kirjattu ensin mycis hallituksen
esitys.

Hallituskiisittelyssd esitys
muuttui kuitenkin niin. ettd la-
kia jatkettaisiin entisenlaisena:
Eliikeikiiraja on 55 vuotta. Nai-
nen voi kuitenkin saada eliik-
keen jo 45-vuotiaana, jos hiin
on leski tai jos hiin luopuu
yhdessd miehensii kanssa.

Toimikunta miettimlln

Miten rahoitetaan
Ryhmiihenkivakuutuksen ra-
hoitus jakaantuu vakuutettujen
ja valtion kesken niin, ettii va-
kuutusmaksuin kustannetaan
kaksi kolmennesta ja valtio
kustantaa kolmanneksen. Valti-
on osuutta perustellaan maata-
lousyrittiijien ikiirakenteella:
vanhoja suhteessa paljon, kuo-
levuus niiin suurempi.
Vakuutettujen osuus olisi tar-
koitus keriitii tasasuuruisella
vakuutusmaksulla. Se asettu-
nee nykytasossa noin 70 mar-
kaksi vuodessa. Mela perisi
maksun MYEl-maksujen yh-
teydessii. Maksu olisi viihen-
nyskelpoinen verotuksessa ku-
ten tydnantajienkin maksu.

asettanut toimikunnan selvittd-
miidn sukupolvenvaihdos- ja
luopumiseliikej iirjestelmien jat-
kamista vuoden 1990 jiilkeen.
Toimeksiannon mukaan selvi-
tystydssd on otettava huo-
mioon jiirjestelmien sosiaali- ja
maatalouspoliittiset kehittamis-
tarpeet.

Toimikunnalle on varattu aikaa
perusteelliseenkin tydhdn: miiii-
rdaika paattyy vuoden 1989 lo-
pussa.

Toimikunnan puheenj ohtajana
on osastopiiiillikkd Jukka Ran-
tala sosiaali- ja terveysministe-
ri6stii.

ta oli alunperin esittiinyt, ette tulevaisuuttamyris miesleskell2i ja itseiiiin
vanhemman vaimon rinnalla Sosiaali- ja terveysministeri6 on

oli tapaturmainen, korotetaan
korvausta lapsikorotuksineen
50 prosentilla.
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MYEL-tyOtulot
tytiryhmdssd

Maatalousyrittiijien Viljelijiille on mahdollisuus
eliikelainltUtp1li"r- koT:?J.u. tvrituloaan liihemmiis
kaiset tybtutot 'ovat 

P9:1.1':':_ i'li9i! P^ry-|T+d
mietittiivinii sosiaali- tyrituloonsa.IgT.otustxelry:r
ja. terveysministertin f,fl|X""#l,T'ffiX1ff,:?H#;-tytiryhmiissli. j6r't"i-p"ittiuksellisen tuoua-
Alunpitiien tytiryh- Yylgql. perusteella' Vuodesta
miin b1i milIrii-saada 1983 liihtien on voinut vedota
mietintti valmiiksi vii- myds, verotettavaan ansrotu-

me huhtikuussa, mutta loon Korotusta nalutessaan'

seioutui pyytiimii[n li- Tytituloaan on korottanut kui-
siiiikaa ensi lokakuun tenkin vain joka viides viljelijii.
roppuun asti. xr?.-Hffit:,':li ,#$abl

Nykyisin maatalousyrittiijii
kartuttaa eliikettiiin keskimiiii-

Maatarous yriu aj ien . er iike ty 6- [#:,ffi 
' 

flilbfil"myf,iftulojen mii6riiyt-ymisperusteet l"*rt"tiirl"ff..
ovat perlisin 1960-luvun lopul- "-----J ---'-"
ta, iolloin maatalouden tyOela- Yhtenii ongelmana on koettu
kej irj este lmaii luotiin. Tu6n j iil- metsiin osuus ty6-trl-19!sa. Met-
keLn-on tarkistettu joitain heh- siiala kartuttaa MYEL-ty<itu-
taarirajoja, markklmiiiiriii ja loa varsinkin suuremmilla ti-
jakopeiristeita sekii kehitetiy loilla varsin viihln. Korotusta-
iytitrilon korotusnormistoa, kaan ei -mctsiin perusteell-a. voi
mutta piiiiperiaatteet ovat pysy- saada. . MetsZit<iihin osallistu-
neet ennaliaan. mista ei nykyisin voi ottaa huo-

ryritul o miiiiriiytyy 
Rl,19 

rii ilf'"".t,ilt T,i?i:l, "',fr 

-[fur"i#:
pinta-alan perusteella. l-.llg lu ii;;;;.i;
puutarha lasketaan ns. MYEL- ------ r-- ----'
hehtaareihin kokonaan, met- Metsiistii karttuvassatydtulos-
siistii I / t}-l 120 riippuen siita, sa ei nykyisin ole juuri jouston
missii piiin maata tila sijaitsee. mahdollisuuksia. Timii on epti-

Kes keisin o ngerma 
",., 91.,91 i- [l]:: 

"If; 
liillil;]]iffj,'.3i$_

ta-alaperusteet .ovat til?-l lii- ;il ;;J", tti;j", r"rr"r, ilir'"tvamaiset: ne eivdt pyltl_o1lt- ;yffi"il;n' pystyyn, toiset
maan riittevdsti huomioon sita, ii jfi,frrolt .*trhi,ra itr6.ettii todellinen ansiotaso sa-
mankokoisillakin tiloilla voi ol- Maatalous on rakenteeltaan ja
la hyvin erilainen. tuottavuudeltaan muuttunut

monin tavoin sitten 1960-luvun.
MYEl-tydtulot eiviit ole van-
hentuneine perusteineen voi-
neet pysyii kehityksen mukana,
eiviit seurata viljelij<iiden ansi-
otason kehitystii ja sen erilaistu-
mista eri tiloilla.
Ty<itulojen jiilkeenjiiamista an-
siotasosta on edesauttanut vielii
tydelekeindeksin muuttuminen
palkka- ja elinkustannusindek-
sien keskiarvoksi vuonna 1977.

Tydryhm?in tavoite on nyt sel-
vittaa, miten tyiitulot saataisiin
paremmin vastaamaan todellis-
ta tydpanosta ja niiln eliike saa-
taisiin nykyistd paremmin vas-
taamaan todellisia ansioita. Tii-
mii vaatinee mm. sita, ettii ty6-
tulot voitaisiin mii2iritellii ny-
kyistii joustavammin ja yksil6l-
lisemmin erilaisille tiloille.

Tyciryhmiin puheenjohtajana
on Mela:n toimitusjohtaja Pek-
ka Tuomisto.

AULI, SULIN, rr,u
Maatalousyrit tiij ien

eliikelaitoksen
tiedotusosaston

toimistoptiiillikkti
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Apulisilt historiaan 1.7 .
ll

EIAKKEEI{SAAJAI{ HOITOTUKI TUKEE
KOTOI{A ASUMISTA

Eliikkeensaajan hoito-
tuen tavoitteena on tu-
kea vammaisen tai pit-
k[aikaissairaan koto-
na asumista ja hoitoa
sekii korvata vammas-
ta tai sairaudesta ai-
heutuvia erityiskustan-nuksia. Hoitotuen
mytintiiii hakemukses-
ta Kelan paikallistoi-
misto. Ratkaisuissa
korostetaan eliikkeen-
saajan olojen tunte-
musta sekii tervett[
maalaisjiirkeii. Niiin
pyritiiiin mahdollisim-
man oikeudenmukai-
seen tulokseen.

HILKKA NAKARI
Kansanekikelaitoksen

tiedotussihteeri

Eliikkeensaajan hoitotuki kor-
vasi nykyisen apu- ja hoitolisii-
jiirjestelmiin heiniikuun alusta.
Hoitotuki liittyy, samoin kuin
edeltiijiins6, kansaneldkkeen
saamiseen. Ilman kansaneliike-
lain mukaista tytikyvytttimyys-,
vanhuus- tai varhennettua van-
huuseliikettii ei voi saada hoito-
tukea.

Aikaisemmat apu- ja hoitolisiit
olivat erittiiin tiukasti sidottuja
toisen henkil<in apuun piiivittiii-
sissii toiminnoissa. Niitii mak-
settiin mycis ilman avun tarvet-
ta 80 tai 85 vuoden ieste kotona
asuvi-lle eliikkeensaajille. Nyt
uuden hoitotuenvoi saada avun
tarpeen tai erityiskustannusten
vuoksi lievemmin perustein
kuin apu-ja hoitolisan. Toisaal-
ta ikii ei eniiii oikeuta hoitotu-
keen kuten ennen, vaan jokai-
sen tulee huomata hakea hoito-
tukea. TiistA johtuukin pelko,
etteiviit vanhimmat eliikeliiiset
osaa tai huomaa hakea hoitotu-
kea. Siksi Kelan paikallistoi-
mistoille on annettu ohjeet toi-
mia yhteistydssii kuntien so-
siaali- ja terveysviranomaisten
kanssa, jotta hoitotukeen mah-
dollisesti oikeutetut lOydettiii-
siin ja he saisivat heille kuulu-
van etuuden.

Viihitellen tiiysi-
mllriiiseksi
Eliikkeensaajan hoitotuki pe-
rustuu kansanelEkelakiin. Hoi-
totuki tulee voimaan asteittain
niin, ettii sen markkamiiiriit
kohoavat vihitellen tdyteen ta-
soon. Vasta vuoden 1992 alusta
hoitotuki toteutuu tiiysimiiiiriii-
send.

Eliikkeensaajan hoitotuki on
porrastettu kolmeen ryhmiiiin
avun tarpeen tai erityiskustan-
nusten suuruuden perusteella.
Pienin miiiirii on tiind vuonna
108 markan hoitotuki kuukau-
dessa. I(orotettu hoitotuki on
375 markkaa ja erityishoitotuki
537 markkaa. Seuraavan ker-
ran markkamiiiiriit nousevat
ensi vuoden alusta, vuoden
1990 alustajavuoden 1991 alus-
ta. Tiiysimiiiiriiisinii markka-
md.iiriit ovat vuoden 1992 alusta
216 markkaa, 537 markkaa ja
I 073 markkaa kuukaudessa
nykyrahassa.

Eliikkeensaajan hoitotuki rat-
kaistaan Kelan paikallistoimis-
tossa. Jos tukea haetaan erityis-
kustannusten perusteella, tiiy-
tyy niitii kustannuksia olla vii-
hintii5n 216 markkaa kuukau-
dessa pienintd tukea varten, 537
markkaa korotettua tukea ja
1073 markkaa erityishoitotu-
kea varten. Hoitotukea ei
my6nnetii, jos hakija saa kor-
vausta avuttomuuteen tai eri-
tyiskustannuksiin tapaturma-
vakuutus-, liikennevakuutus-
tai sotilasvammalainsiiiidiin-
ncin mukaan.

Entiset lislit sliilyvlit
Jotta kukaan ei menettliisi ai-
kaisempaa etuuttaan, laki tur-
vaa entisen apu- tai hoito[san
saajille saman suuruisen hoito-
tuen edelleen, vaikka uusien pe-
rusteiden mukaan ei syntyisi
oikeutta hoitotukeen. Siispii iiin
perusteella myiinnetyt lisiit siii-
lyviit sellaisinaan - niihin ei tule
korotusta ennen vuoden vaih-
teen indeksitarkistusta. Sen si-
jaan avuttomuuden perusteella
mydnnetyt apu- ja hoito[set
korotettiin uuden hoitotuen
suuruisiksi. Apulis[ nousi koro-
tetun hoitotuen markkamdii-
riiln ja hoitolisii erityishoito-
tuen markkamiiiiriiiin heinii-
kuun alusta.

Uusia hakemuksia arvioidaan
tulevan Kelan toimistoihin en-
simmiiisend vuonna (kesiikuus-
ta 1988-toukokuuhun 1989)
runsaat 80000 ja sen jiilkeen
vuosittain noin 12000. Hoito-
tukea saa arvion mukaan vuon-
na 1992 kaikkiaan I l0 000 elii-
keliiistii. NiiistZi on entisiii i6n
perusteella maksettavia lisiii
vielti 21 000.
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TAHES KAKSI MIIJOOI{AA
TYOSKEl{TEtI
uu01{1{A 1986

YKSr TYISE 1{ SE 1(T0Rl 1{
II

TYOEIAKEIAKIEI{ PIIRISSA
Vuonna 1986 tytiellkelakien (TEL, LEL, TaEL, YEL ja
MYEL) mukaisessa tyti- tai yrittiijlsuhteessa tytiskenteli
y[ f 900 000 henkiltiii. Tiihiin joukkoon kuuluu koko
maan tyiivoimasta noin kolme neljilsosaa. Yksityisen
sektorin tytivoimasta vajaa viidennes on yrittiijin.
Tlmil ilmenee Tytieliikejlrjestelmiin tilastollisesta vuosi-
kirjasta osa II, joka ilmestyi keslkuussa 1988. Se sislltiiii
tilastotietoja tytisuhteessa olleista, kokonaiselflkkeistl se-
k[ tytiel]ikejiirjestelmiin rahoituksesta vuonna 1986.

Tilastokirja julkaistiin nyt viidennen kerran. Tiihiin artik-
keliin on koottu suppea yleiskatsaus tilastokirjassa esiin-
tyviistil materiaalista ja viime vuosina tapahtuneesta
kehityksest[.
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Tilastotietoja tytisuhteessa olleista

Tyoeliikelaeista TEL:n piinssii
tyoskennelleiden mddrd vuon-
na 1986 oli yli 1400000 henki-
lda. TEL-tydsuhteen aloittanei-
ta henkilditii oli yli 400 000.
Ensimmdisen TEl-tyrisuhteen
aloitti noin 36000 miestli ja
yhtd monta naista. Heistti yli
63 000 oli alle 20-vuotiaita.
LEL-tycisuhteessa olleiden hen-
kikiiden mddrri on viihentynyt
koko l9SOluvun: tarkastelu-
vuonna heita oli alle 250 000.
joista miehiii oli yli 80 prosent-
tia. Keskimddriiinen LEL-kuu-
kausien lukumdiird oli 6.8 kuu-
kautta; miehillii 7.1 ja naisilla
4.6 kuukautta.
Vuonna 1986 MYEl-yriudjti-
suhteessa oli alle 220 000 hen-
ked. Heistii runsaat puolet oli
miehiii. Vuodesta 1977, mistii
liihtien ko. tilastoja on tehty,
MYEL:n piirissii tyoskentele-
vien henkil6iden mddrd on vd-
hentynyt joka vuosi. Kokonais-
henkilcimiiiire on pienentynyt
tdnd aikana noin 75 000. Yli
puolet MYEL;n piirissd tyos-
kentelevistri henkil6istii on kuu-
lunut saman lain piiriin yli 15
vuotta. Tarkasteluvuonna M Y-
EL-toiminnan aloitti vajaat
7 000 henkeii, joista liihes 6 000
oli ensikertalaisia tydelekejiir-
jestelmiin yksityisellii sektorilla.
Vastaavasti toiminnan lopetta-
neita oliyli 16000; heistii yli 80
prosenttia oli tyciskennellyt sa-
man lain piirissii viihintAiin I5
vuotta.
YEL:n piiriin kuuluneiden hen-
kil<iiden miiiirii kasvaa jatku-
vasti. Vuonna 1986 heita oI jo
liihes 160 000. Naisten osuus oli
kolmannes. Henkildiden luku-
mddr6 on l0 vuodessa kasvanut
liihes 50 000. Tarkasteluvuonna
aloiteuiin yli 17000 YEL-suh-
detta. Liihes 15 000 henkeii
aloitti ensimmdisen YEL-suh-
teensa. Yrittiijiisuhteita paettyi
l3 000. Alkaneiden YEl-yritta-
jiisuhteiden lukumiiiiriln aika-

sarjatarkastelussa vaikuttaa
mycis lakimuutos, jonka mu-
kaan 1.7.1981 alkaen jokainen
avoimen yhticin yhticimies ja
kommandiittiyhti6n vastuun-
alainen yhtiomies katsotaan
yrittiijiksi, ja he niiin ollen kuu-
luvat YEL:n piiriin.
Uusi tydelekelaki TaEL tuli voi-
maan 1.1.1986. Ensimmiiisen
vuoden aikana temen lain pii-
riin tuli alle 8 000 henkeli. He
siis ylittiviit ns. TaEL:n rajatu-
lon, joka vuonna 1986 oli 4 430
markkaa. Rajatulon ylittdneet
tyoskentelivdt TaEL:n piirissii
keskimiiiirin 6.2 kuukautta ja
heidiin keskipalkkansa oli 3 500
markkaa kuukaudessa. Naisia
heistii oli noin 2 500. Rajatulon
alittaneita henkil6itii oli yhteen-
sii liihes 18000. He tydskenteli-
vat TaEL-tydsuhteessa keski-
miidrin kaksi kuukautta ja hei-
diin keskipalkkansa oli vajaat
600 markkaa kuukaudessa. Se-
kd rajatulon alittaneiden ettd
rajatulon ylittaneiden naisten
keskimddrdiset kuukausiansiot
TaEL:n piiriin kuuluvista toistd
ovat miesten kuukausiansioita
suuremmat.
Varsin suuri osa TaEL-tycisuh-
teessa olleista henkilciistii ei siis
ylitii TaEL:n rajatuloa eikd ndin
ollen kuulu TaEL:n piiriin. Toi-
saalta lain ulkopuolelle jiiiinei-
den tulot TaEL:n piirissii ovat
niin pieniii ja tyriskentely niin
vdhdistd, ettei heidiin TaEL:n
piirissii tekemilliidn toillii ole
kdytdnnon merkitystd eldkkeen
kannalta. Rajatulon ylittdneistd
miehistd noin 60 prosenttia on
muusi koita. Vastaavasti naisista
neljiinnes on niiyttelijoita ja la-
hes toinen neljiinnes kielen-
kiiiintiijiii ja tulkkeja. Rajatulon
alittaneiden osalta ammattiryh-
mien vdlinen jakauma on liki-
main samanlainen. Rajatulon
ylitteneista 72 prosenttia on alle
40-vuotiaita.
Tilastointivuonna ensimmdisen

kerran yksityisen sektorin ty6-
eliikejlirjestelmiin piiriin tuli
70000 henkeii. Luku on 1980-
luvun pienin. Niiistii ensikerta-
laisista yli 80 prosenttia oli alle
20-vuotiaita. Ensimmdisen ker-
ran jonkin tietyn lain piiriin
tulleita henkilditii jiirjestelmiin
sisiillii oli yhteensd vajaat
140000;heistii siis puolet on jo
aiemmin kuulunut yksityisen
sektorin tyoelakejarjestelmdn
plrrlln.

Tl titttimy'1s
Vuonna 1986 ansioon suhteu-
tettua tydttomyyspaivdrahaa
sai yli 102000 miestii ja yli
82 000 naista, yhteensd 185 000
henked. Edelliseen vuoteen ver-
rattuna heitii oli noin 10000
enemmdn. Pdivdrahan saajien
kokonaismddrd on kddntvnyt
jiilleen kasvuun. Samalla tyot-
tomyyspiiiviirahapdivien luku-
miiiirii on kasvanut vuodesta
l98l liihtien. Tiihdn on osasy-v-
nii se, ettd nykyisin tilastoihin
lasketaan mycis osapdivatyossa
oleville maksetut peiiviirahapiii-
viit (vuodesta 1985).

Huomionarvoista on samaan
aikaan tapahtuva muutos tyol-
listen mdiirissii. Tyollisen tyo-
voiman mddrd tyoeliikejlirjes-
telmdn yksityisellii sektorilla
neytee pitkiin kasvukauden
jiilkeen kddntyvdn laskuun.
Piiivdrahaa saaneista on miehid
selvdsti enemmdn kuin naisia
toisaalta naisilla on avustuspdi-
viii enemmiin kuin miehillii.
Avustuspdivien lukumddrd on
pienin nuorissa ikdluokissa ja
kasvaa tasaisesti iiin myotii. Ti-
laston mukaan tydttdm!rys
nuoremmilla henkiloillii on
yleisempdd, mutta tydttOmyys-
jaksot ovat lyhyehkojii. Van-
hemmilla henkiloillii tydttd-
myys on vdhdisempdd, mutta
sen sijaan tydttdmlysjaksot
ovat pitempid.

T1'tikyvytttimyydeste
1980-luvulla vuosittain alkanei-
den tycikyvyttomyyseliikkeiden
osuus vastaavasta ei-eliikkeellii
olleesta vaestosta on noussut
koko ajan. Tilastointivuonna
ikiivakioitu tydkyvyttomyysal-
kavuusluku (se on laskettu suo-
raa ikdvakiointia kiiytiien si-
ten, etta standardiviiestdna on
vuoden 1977 lopun ei-eliikkeel-
lii oleva yksityisen sektorin ko-
ko vdestci) oli miehillti 13,1 ja
naisilla 12,0 promillea koko yk-
sityisen tyoelakejerjestelmdn
piirissii. Kasvua edeliisestd vuo-
desta oli molemmilla sukupuo-
lilla 3,5 promillea. Se johtuu
ennen kaikkea vuoden 1986
alussa voimaan tulleesta yksi-
lcillisestii varhaiseliikkeestii, jo-
ka lasketaan tilastoissa tydky-
vyttdmyyselakkeisiin. Sen vai-
kutus niikyy yli 54-vuotiarden
ikiiryhmien korkeina lukuina.
En lakien viilisessii vertailussa
LEL-tyosuhteessa olleiden
miesten vakioidut tyokyvyttd-
m1'vsluvut ovat selvdsti suurim-
mat (18,3 promillea). Muissa
Iaeissa miesten vakioidut luvut
ovat alle 13.5 promillea. Naisil-
la luvut ovat jakautuneet eri
Iakien rrilillii paljon tasaisem-
min. Pienin luku on 10,4 pro-
millea (LEL) ja suurin 12.5 pro-
millea (MYEL).

ElIkeliliset
Tilastokirjassa on ensimmdisen
kerran mukana myos tilasto yk-
sityisen sektorin tydelakkeella
olleiden osuudesta vastaavan
ikiiisestii tydeliiketurvaa kartut-
taneesta vdestostd. Koko tilas-
tointiajan (eli vuodesta 1978)
eldkeldisten osuus on jatkuvasti
kasvanut. Tiind aikana ellike-
ldisten osuus on kasvanut 2.4
prosenttiyksikko6. Tarkastelu-
vuonna eldkeldisten osuus on
l0 prosenttia alle 65-v.uotiaista
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tycieliiketurvaa kartuttaneista
henkil6istii. MYEL:n piirissii
prosenttiluku on korkein (2 I ,5),
mikii johtuu MYEl-suhteessa
olevien ikdrakenteesta; matalin
eltkeldisten osuus on TEL:n
piirissii (7,9 prosenttia).

Iiin mukaan tarkasteltuna 55-
luotiaista eliikeliiisten osuus on
neljiinnes ja 64-vuotiaista kaksi
kolmasosaa koko yksityisen
ty<ieliikej iirjestelmrin piirissii.

Kuolleisuus
Alle 65-vuotiaista yksityisellii
tycieliikesektorilla eliikettii an-
sainneista vuoden aikana kuol-
leiden osuus on laskenut vuosi
vuodelta. Muutaman viimeisen
vuoden aikana vakioidut kuol-
leisuusluvut tydeliikejiirjestel-
miin yksityisellii sektorilla niiyt-
tavat vakiintuneen miesten
osalta 5,3 promillen ja naisten
osalta 1,7 promillen tasolle. La-
kijaottelussa miesten vakioitu
kuolleisuus on korkein LEL:ssa
(8,2 promillea). Muiden lakien
piirissii miesten luku on 4,5 pro-
millen tasolla. Naisilla vastaa-
vasti korkein luku on mycis
LEL:ssa (2,3 promillea) ja pie-
nin MYEL:ssa (1,4 promillea).

Lakivertailuissa kannattaa ot-
taa huomioon, ettii kuolleisuus-
luvut ja eliikkeellii olleiden
osuuksia ja tydkyvyttcimyys-
eliikkeiden alkavuuksia kuvaa-
vat luvut kiiyttiiytyviit kaikki
samankaltaisesti. Esimerkiksi
LEL:ssa niimii kaikki luvut
ovat selvristi korkeampia kuin
muiden lakien piirissii.

]ARI KANN]STO,
Eliiketurvakeskuksen

tilastoyksikdn
tut k imussiht ee r i

ALKANEET JA PAATTYNEET TYO- JA YRII"TAJASUHTEET
SEKA ANSIOON SUHTEUTETTUA TYoTTOMYYSPAIVARA-
HAA SAANEET HENKILOT TYOELATELRTIEN TEL, YEL JA
MYEL PIIRISSA VUOSINA 1977 1986
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Vuoden l98l poikkeavan suuri
arvo johtuu lakimuutoksesta,
jossa YEL:n henkiltipiiri2i
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YEL-yrittejiisuhteita alkaa vuosittain selvesti enemmen kuin niitii paettyy. MYEL-
yrittiijiisuhteiden kohdalla tilanne on juuri piiinvastainen. TEL-suhteiden kohdalla
tilanne vaikuttaa stabiililta: niitii alkaa ja paettyy tikimain yhta paljon.

* Alkaneet YEl-yriueje-
suhteet

- Peettyneet YEl-yrittaja-
suhteet

* Tt-piiiviirahaa saaneet
YEL-suhteessa olleet

* Alkaneet MYEl-yritteje-
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*- Peettyneet MYEl-yritteje-
suhteet

* Tt-peiverahaa saaneet
MYEL-suhteessa olleet
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Tilastotietoja
tytieldkkeensaajista ia kokonaiseldkkeistd

MAUA HILTUNEN,
Eliiketurvakeskuksen

tilastoyksikdn
tilastosihteeri

Vuoden 1986 lopussa sai tyoele-
kette kaikkiaan 884 304 henki-
lciii, niiistii 57 prosenttia oli nai-
sia ja 43 prosenttia miehiii.
Eliikkeensaajista 76 prosenttia
sai ainoastaan omaan tyciuraan
perustuvaa elekette eli van-
huus-, varhennettua vanhuus-,
tyOkyvyttdmyys-, yksil6llisti
varhais- tai tydttdmyyseldkettii.
Pelkkiiii perhe-elaikettii saavia
oli 12 prosenttia ja vajaa l0
prosenttia sai samanaikaisesti
sekd omaan tyriuraan perustu-
vaa eliikettii ettii perhe-eliikettii.
Runsas 2 prosenttia eldkkeen-
saajista sai ainoastaan jotakin
erityiseldkettd ts. sukupolven-
vaihdos-. luopumis- tai rinta-
maveteraanien varhaiseliikettii.
Kaikista tydelakkeensaajista 86
prosenttia eli 757 551 henkilciii
sai eldkettd yksityisen sektorin
eliikelakien mukaan.
Vuoden 1986 lopussa tycieliiket-
tli saavien keskimiiiiriiinen ty6-
eliike oli 2 140 mk/kk, miehillii
2726 mklkk ja naisilla 1693
mk/kk. Yksityiseltii sektorilta
tydelekette saavien keskimiili-
riiinen yksityisen sektorin eliike
oli 1514 mk/kk. Kun mukaan
otetaan myds julkisen sektorin
maksamat eliikkeet sekii kan-
sanelSke oli yksityisen sektorin
eliikkeen saajan kokonaiseliike
keskimiiiirin 2783 mk/kk. Yk-
sityisen sektorin elSk keensaajis-
ta 92 prosenttia sai myds kan-
sanelSkettd.

Yksityiseltii sektorilta tyrielii-
kettii saavista runsaasta 750 000
eldkkeen saajasta 52 prosenttia
sai vanhuuseliikettii, 8 prosent-
tia tycittcimyyseliikettii ja 24
prosenttia tyd kyvyttcimyyselii-
kettd. Vuonna I986 voimaan
tulleista uusista eliikelajeista
varhennetut vanhuuseldkkeet
rinnastetaan muihin vanhuus-
eliikkeisiin ja yksil<illiset var-
haiseliikkeet ty<ikyvytttimyys-
elikkeisiin. Varhennettua van-
huuseliikettii sai 0,6 prosenttia
ja yksilcillistii varhaiseliikettii I
prosentti kaikista yksityisen
sektorin eliikkeensaaj ista.

Joka viides vanhuuseliikkeen-

saaja asuu Uudenmaan liiiinis-
s6, varhennetun vanhuuseldk-
keen saajista liihes kolmannes.
Turun- ja Porin ldiinissii asuu l6
prosenttia, Hdmeen liiiinissii
noin 15 prosenttia ja Vaasan
liiiinissd l0 prosenttia kaikista
vanhuuseldkkeensaajista. Van-
huuseliikettii saavien keskimiiii-
riiinen kokonaiseliike, joka si-
siiltiiii siis kaikki yksityisen ja
julkisen sektorin eliikkeet, per-
he-eldkkeet mukaan lukien, se-
kii kansaneliikkeet oli 2865
mk/kk. Korkein keskieliike oli
Uudenmaan liiiinissli elaketta
saavilla 3526 mk/kk, muissa
liiiineissii keskieliike vaihteli
Pohjois-Karjalan liiiinin 2461
markasta Ahvenanmaan 3 006
markkaan kuukaudessa.

Joka viides ty6ttcimyyseliik-
keensaaja asuu Hdmeen liiiinis-
sd, Turun- ja Porin liiiinissii
asuu vajaa l8 prosenttiaja vain
vajaa l0 prosenttia tycittcimyys-
eldkkeen saajista asuu Uuden-
maan liiiinissii. Keskimiiiiriiinen
kokonaiseliike tydttdmyyselek-
keensaajilla oli 3028 mk/kk.
Korkein keskieliike oli ahve-
nanmaalaisilla tydttdmilla
3 889 mk/kk, muissa kiiineissd
eliikkeen suuruus vaihteli Poh-
jois-Karjalan liiiinin 2 699 mar-
kasta Uudenmaan liiiinin 3 323
markkaan kuukaudessa.

Vajaa viidennes kaikista ty<iky-
vyt t 6 m yyse I ii k kee n s aaj is t a
asuu Uudenmaan liiiinissd, yk-
silcillisen va rhaiseliikkeensaaj is-
ta yli 22 prosenttia. Reilut 13
prosenttia tydkyvyttdmyys-
eldkkeensaajista asui Turun- ja
Porin sekd H6meen liiiineissii ja
10 prosenttia Oulun ldrinissii.
Kaikkien tydkyvyttdmyyseliik-
kett!i saavien keskimiidrdinen
kokonaiseliike oli2939 mk/ kk,
yksil<illistii varhaisellikettd saa-
villa 3 133 mk/kk.
Korkein keskieliike oli Uuden-
maan liiiinin ty<ikyvytt<imillli
3486 mk/kk, muissa liiiineissii
eldkkeen suuruus vaihteli Vaa-
san liidnin 2 633 markasta Ky-
men lddnin 3 065 markkaan
kuukaudessa.

YKSITYISEN SEKTORIN TYOKYVYTTO-
MYYS-. TYOTTOMYYS. JA VANHUUSELAK-
KEEN SAAJAT VUODEN 1986 LOPUSSA
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TUKI. JA LIIKUiITAEIIilTEI{ SAIRAUS
YHA YTEISEMPI SYY

t! !l ll

TYO KYUYTTOMYYSE TAKKE E t t E
SIIRTYMISEEN

Noin 13 000 eli liihesjoka toinen viime
vuonna alkanut tytiky-
vyttiimyyseliike oli
mytinnetty jonkin tu-
ki- tai liikuntaelinten
sairauden perusteella.
Kymmenen vuotta ai-
kaisemmin tfillainen
sairaus oli syynii vain
joka kolmannessa tyii-
kyvytttimyysel[kkees-
sii. Tiilltiin toinen kol-
mannes mytinnettiin
verenkiertoelinten sai-
rauksien perusteella,
nyt vain vajaa viiden-
nes. Kolmanneksi ylei-
sin tautiryhml ovat
mielenterveyden h[i-
riiit.
Tiedot ilmeneviit tyti-
eliikejlrjestelmln tilas-
tollisen vuosikirjan
osasta I vuodelta 1987,joka ilmestyi kesii-
kuussa. Julkaisu sisfll-
tiiii tilastotietoja yksi-
tyisen sektorin tytielii-
kelakien TEL, LEL,
YBL, MYEL, ja TaEL
mukaisista elilkkeistii.
Seuraavassa on sup-
pea esittely kirjan sisiil-
Itistii.

MAUA HILTUNEN,
Eltiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
tilastosihteeri

Vuoden 1987 lopussa oli voi-
massa 846 000 TEL-, LEL-,
YEL-, MYEL- tai TaEL-laitok-
sen mydntemiili eliikettii. Niiis-
td lShes puolet oli vanhuuseliik-
keita, 23Vo tydkyvyttdmlys-
elakkeitii, 8 /6 ty<ittrimyyseliik-
keita, kaksi prosenttia sukupol-
venvaihdoselekkeite, alle yksi
prosentti veteraanieliikkeita ja
l8 /6 perhe-elekkeite. l0 vuotta
aikaisemmin eli vuoden 1977
Iopussa oli voimassa 474000
eleketta. Kasvua eliikkeiden
mddrdssd on siis ollut 78 pro-
senttia.

Vuoden 1987 lopussa oli yksi-
tyisen sektorin vanhuus-, tydt-
t6myys-, tydkyvyttrimyys-, osa-
aika-, sukupolvenvaihdos-, luo-
pumis- tai rintamaveteraanien
varhaiseliikkeellii kaikkiaan
713800 henke6. Vuoden vaih-
teessa eldkkeellii olleiden medi-
aani-ikii oli 66,7 vuotta eli yli
puolet eldkkeensaajista on 65
vuotta tayttaneita ja siis yleensii
vanhuuseliikeliiisiii. (Perhe-
eldkkeen saajat eiviit ole tdssii
mukana.)
Vuoden 1987 aikana eliikkeelle
siirtyi kaikkiaan 6l 000 henked.
Eliikkeelle siirtyneiden mediaa-
ni-ikii oli 59,6 vuotta eli hiukan
yli puolet eliikkeelle siirtyneistii
oli alle 60-vuotiaita. Joka viides
eliikkeelle siirtynyt oli alle 55-
vuotias ja joka viides 65 vuotta
tayttanyt, joten kolme viidestii
siirtyi eliikkeelle 55 64-vuotiaa-
na.

Vanhuusellkkeet
Vuoden 1987 lopussa oli voi-
massa kaikkiaan 414 887 van-
huuseliikettd, joista 6 661
1l.6Vo) oli varhennettuja van-
huuseliikkeitii. Kymmenessii
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vuodessa vanhuuselAkkeiden
mlilird on liihes kaksinkertais-
tunut vuoden 1977 lopun
220 335 eliikkeestii.
Vuoden 1987 aikana alkoi
37 563 vanhuuselIkettii, joista
2 386 (6 V6) oli varhennettuja
vanhuuseliikkeita, 646 tapauk-
sessa (2 %) eliikkeen alkamista
oli lykiitty yli vanhuuseliikeiiinja I I 538 (317o) oli eliikeiiissii
alkaneita uusia eliikkeita. Van-
huuseldkkeeksi muuttuneita
ty6kyvytt6myys-. tyOu6myys-.
sukupolvenvaihdos- tai rinta-
maveteraanien varhaiselSkkeitii
oli22993 eli 6l prosenttia kai-
kista alkaneista vanhuuseliik-
keistii. Suoraan vanhuuseldk-
keend alkaneiden eliikkeiden
mririrri pienenee vuosittain.
Vuonna 1980 niite oli vielii yli
puolet ja nyt tilastointivuonna
vain 39 Vo kaikista alkaneista
vanhuuseliikkeistli.
Varhennettuj a vanhuuseldkkei-
tli alkoi toisena voimassaolo-
vuotenaan 2 386 eliikettii, mikii
oli yli 2 000 elakettli vrihemmdn
kuin ensimmiiisenzi. Miesten
prosentuaalinen osuus kasvoi
36 prosenttiin edellisen vuoden
29 prosentista.

Tytitttimyyselilkkeet
TydttOmyyseldkkeen ikiirajan
asteittainen palauttaminen 55
vuodesta 60 vuoteen on aiheut-
tanut sen, ettd nuorimmat vuo-
den 1987 lopussa tydttdmyys-
elaketta saavat ovat 56-vuotiai-
ta. Tdstd syysta tydttdmyys-
eliikkeiden miiiiriin valtava kas-
vu on oleellisesti hidastunut.
Vuoden 1987 paettyess;i olivoi-
massa 66 271 tyritttimyyseliiket-
tii. noin 3 000 eliikettd enem-
mdn kuin edellisen vuoden lo-
pussa.

Vuoden 1987 aikana alkoi 9 190
ry6ttOmyyselakette, mikii oli
vain hiukan yli puolet edellis-
vuotisesta.

Tytikyvytttimyysellkkeet
Vuoden 1987 lopussa oli voi-
massa kaikkiaan 195 274tyoky-
vyttomyyselekette. NZiistii
168656 (8670) oli teysia ty6-
kyvyttdmyyseliikkeitii, ll 562
(6%o) osaeliikkeitii ja 15056
(8%) yksiltillisiii varhaiseliik-
keitii. Edellisen vuoden lopusta
ty<ikyvytt<i myyselii k ke iden
miiiirii on kasvanut noin l0 000
eliikkeellii. Tdysien tyd kyvytt<i-

myyseliikkeiden m66rd on kas-
vanut noin 3 500, yksil<illisten
varhaiseliikkeiden miiiirii kak-
sinkertaistunut, eli eliikkeitii on
nyt 7 500 enemmdn kuin viime
vuoden lopussa. Osaeliikkeiden
miiiirii sitiivastoin niiyttiiii jat-
kuvasti vdheneviin, viime vuosi-
najopa runsaan tuhannen eliik-
keen vuosivauhtia.
Vuoden 1987 aikana alkoi
29810 uutta tycikyvyttcimyys-
elakette. N2iistti 21129 (717a)
oli tiiysiii tyokyvyttdmyyseliik-
keita, I 303 (4 %) osaeliikkeitii
ja 7 378 (25 0/o) yksil6llisiii var-
haiseliikkeitii.
Vuoden 1987 alusta otettiin
Suomessa kayttddn uusi tauti-
luokitus, joka perustuu maail-
man terveysjrirjestcin vuonna
1975 hyviiksymiin tautiluoki-
tuksen 9. laitokseen (ICD-9).
Uudistus aiheutti muutoksia
ty<ikyvytt<imyyden syynii kir-
jattavien tautien ja sairauksien
luokittelussa, ja taten my<is
muutostarpeita elliketietojen
rekisterciintiin ja tilastointiin.
Tyokyvyttdmyyden syitii kiisit-

myyseliikkeitii koskevissa tau-
lukoissa.
Vuoden 1987 lopussa voimassa
olevista tyOkyvyttOmyyseliik-
keistii yli kolmanneksessa eli
lZihes 70 000 eliikkeessii oli tyri-
kyvyttdmyyden aiheuttajaksi
kirjattu jokin tuki- tai liikunta-
elinten sairaus, niiistii joka nel-
jdnnessd oli kyseessii selkiiran-
karikko. Joka viidennessd eliik-
keessii (39 600) oli tydkyvyttd-
myyden syynh jonkin veren-
kiertoelinten sairaus ja hiukan
harvemmin (37 400) mielenter-
veyden hiiirid.
Mycis uusissa, vuoden 1987 ai-
kana alkaneissa tydk)'vyttti-
myyseliikkeissi ovat tuki- ja lii-
kuntaelinten sairaudet selvdsti
priiiasiallinen tydkyvyttOmyy-
den syy. Se oli kirjattu syyksi
12684 eliikkeeseen eli 43 pro-
senttiin kaikista alkaneista tyci-
kyvyttci myyseliikkeistii. N iiistii
neljdnnes (3042) oli myOnnetty
selkdrankarikon perusteella.
Hiukan viihemmiin eli viiden-
nes (2 53 l) mycinnettiin nivelri-
kon perusteella. Selkiirankarik-
ko oli tyrikyvyttdmyyden syyne
yli 10 prosentissa kaikista vuo-
den aikana alkaneista tyrikyvyt-
tdmyyseliikkeistii. Tuki- ja lii-
kuntaelinten sairaudet tydky-

1972 t977 1982 1987

Kuva l. TYOKYVYTTOMYYDEN SYIDEN PROSENTTI-
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vyttdmyyden syyna ovat vuosi
vuodelta lisiiiintyneet, vuonna
1972 27 70, 1977 3t 7a, 1982
Z3 %o javuonna 1987 43 7o alka-
neista ty6kyvyttdmyyseliikkeis-
tii oli mydnnetty jonkin tuki- tai
liikuntaelinten sairauden perus-
teella (ks. kuva l).
Verenkiertoelinten sairauksien
perusteella mycinnettiin 19 7o eli
5 569 el2iketta, nliistii yli puolet
eli 2960 sydiininfarktin tai
muun iskeemisen sydiinsairau-
den perusteella. Verenkierto-
elinten sairauksien suhteellinen
osuus on vuosi vuodelta vdhen-
tynyt. Vuonna 1972 alkaneista
tyti kyvytt ri myyseliik keistii
35y0, 1977 297a, 1982 227o sa
vuonna 1987 l9 /6 oli mycinnet-
ty jonkin verenkiertoelinten sai-
rauden perusteella (ks. kuva l).
Mielenterveyden hiiiriciiden pe-
rusteella myrinnettyjen ty<iky-
vyttcimyyseliikkeiden lukumiid-
rii on viime vuosina hiljalleen
kasvanut. Nitmii hiiiricit ovat
kuitenkin kaiken aikaa olleet
kolmanneksi yleisin ty<ikyvyt-
tcimyyden syy. Vuonna 1987
mycinnettiin 4 155 tydklyyttd-
myyseliikettii (14%o kaikista)
mielenterveyden hiiiricin perus-
teella, ndistli I 489 eliikkeessii eli
36 prosentissa oli kyseess6jokin
neuroosi ja 707 elSkkeessd
(17 /6) skitsofrenia.
Seuraavaksi eniten (l 447 ela-
kettii, vajaa 5 % kaikista) tydky-
vytt<imyyseliikkeitii myrinnet-
tiin tapaturman, vamman tai
myrkytyksen takia ja ltihes yhtii
paljon eli I 432 eliikettii hengi-
tyselinten tautien perusteella.
Tiissd astma on selviisti yleisin
syy, yli puole5sa my<innetyistii.
Seuraavina ovat hermoston ja
aistimien sairaudet I 3l I eliik-
keessii ja kasvaimet I ll0 eliik-
keessS. Niiistii yli 90 prosentissa
oli kyseessii pahanlaatuinen
kasvain.

Tycikyvyttcimyyden syy vaihte-
lee suuresti eri ikiiluokissa. Alle
45-vuotiaista liihes 40 prosent-
tia siirtyy tycikyvyttcimyyseliik-
keelle mielenterveyden hiiiricrn
perusteella, 23 prosenttia tuki-
ja liikuntaelinten sairauden pe-
rusteella ja vain 7 prosentilla onjokin verenkiertoelinten sai-
raus. Vanhempiin ikiiluokkiin
siirryttdessd mielenterveyden
hiiirididen osuus vdhenee,
60 64-vuotiailla se on tycikyvyt-
tdmyyden syynd endd 5 prosen-
tilla. Vastaavasti tuki- ja liikun-

taelinten sekii verenkiertoelin- kasvanut siten, ettii vuonna
ten sairaudet lisS2intyvdt, edel- 1987 vajaa viidennes leskistii oli
listen osuus 60-64-vuotiailla oli alle 55-ruotiaita ja yli puolet 65
liihes puolet jajiilkimmiiisten 24 vuotta Uytteneita (ks. kuva 3).
prosenttia (ks. kuva 2).

Tuki- ja liikuntaelinten sekii ve- Muut el6kkeet
renkiertoelinten sairaudet ovat
siis selvdsti vanhempien ikii- Vuoden 1987 alussa tuli voi-
luokkien sairauksia. Niiiden maan kolmas joustavan eliike-
sairauksien perusteella mycin- ikiijiirjestelyn eliikelaji, osa-ai-
nettyjen eliikkeiden saajista kaeliike, jonka suosio ainakin
noin 70 prosenttia oli eliikkeen ensimmiiisend vuonna nliyttiiii
alkaessaiiiltdiinyli55-vuotiaita, jiiiineen vdhdiseksi. Vuoden
edellisistiiTprosenttiajajiilkim- 1987 lopussa oli voimassa 142
miiisistii 5 prosenttia oli alle 45- osa-aikaeliikettii.
vuotiaita. Mielenterveyden hiii- f, ,^^.^,^.-r--.... Maalalouoen luoDumlsranes-rlon Derusleella elaKetta saavrs-,. lelman muKalsla suKuDolven-ta taas lanes 4u Drosenltra olr varnoosetaKKelta oll vuooenalle 4)-vtlotlarta, sKltsol renraan'-"'**:' 1987 lonussa voimassa l4768iasalraslunersta Jopa /u prosent-
tia. My6s tafal,imaise's;i ;;il I:0.::'::':uI:,*: -19.1 I " 

Y,l;me vuonna mvonnett[n z 6uzmauluneel ollval KesKlmaann
muita nuorempia, 30 prosenttia li::13, ^ 

t-llLf o"'1?lulii::=ii-
eliikkeensaaJista oli alie 45-vuo- :,ta'i:,J.}.ot*tr 

v /ou ruopumrs-

tiaita.
Rintamaveteraanien varhais-

perhe-errkkeet :1al\tlti, oli-vuoden 1987 lo-
pussa voimassa 6 354 elekette.

vuoden re87 lopussa oli voi- Y:i.T3::- 9:::'^'..^l::=tl
massa I48263 perhe-elakette. :i?.Tl^:l"t:^Taara vanenee Jat-
perhe_eliikeua n.,u'fr"iiitf, kuvasti noin 1000 eliikkeen
i+r so: reirceuela 21 5% hp;;i- :::.Yi.'ll,'.f , J:f:?li,^Y:vuttavat DIKKU hllraa b) vuodenle. LesKlen maara perne-eraK-
[een siaj inu I itriu'not,i i dob Yl.1\Yt1 t3[keelle siirtvmisiiin'"; :^::: Vuoden I987 aikana my6nnet-tes.59l 

',Y.?:lvaurur.lat 
rast!|] tiin eniiii 856 uuua elakeua.maara elaKKeensaajlna sen sl-

jaan vdhenee noin I 000 lapsella Vuosikirjaa on saatavana EIii-
vuodessa. keturvakeskuksen tutkimus-
Lasten lukumiiiiriin viihenemi- osastolta'
nen niikyy mm. siinii, ettdvuon-
na 1987 alkaneissa 10853 les-
kelle maksettavissa perhe-eliik-
keissii leskisti 90 prosentilla ei
ollut eliikkeeseen oikeutettuja
Iapsia. Kymmenen vuotta ai-
kaisemmin alkaneissa eliikkeis-
sd vain 64 prosenttia leskistii oli
lapsettomia. Tiimd taas johtuu
suurimmaksi osaksi siitd, ettei
lesket ovat eliiketapahtuman
sattuessa nykyiiiin vanhempia
kuin aikaisemmin. Vuonna
1972 oli liihes joka toinen leski
eliikkeen alkamishetkellii alle
55-vuotiasja vajaa viidennes oli
65 vuotta tayttanyt. Vuonna
1977 yksi kolmannes oli alle 55-
vuotiaita, toinen kolmannes
55 64-vuotiaita ja kolmas kol-
mannes yli 64-vuotiaita. Nuo-
rempien ikiiryhmien osuus on
vuosittain tasaisesti viihentynytja vanhempien vaastaavasti

34



YKSITYII{E]{ JA JULKI]IEil,
KOilFTIKTI JA KOilSEilSUS

SUOMALAISESSA
TT I!

ETAKEJARJESTETMASSA

Olli Kankaan tutkimus "Politik
och ekonomi i pensionsfdrsiik-
ringen Det finska pensions-
systemet i ett jiimf<irande pers-
pektiv" liittyy kahteen laajem-
paan tutkimushankkeeseen,
Matti Alestalonja Hannu Uusi-
talon johtamaan Suomen Aka-
temian projektiin "Suomalai-
nen hyvinvointivaltio l980Ju-
vulla" sekii Tukholman yliopis-
ton sosiaalipolitiikan professo-
rin Walter Korven johtamaan
Ruotsin sosiaalipolitiikkaa
kansainviilisessri vertailussa tar-
kastelevaan tutkimusprojek-
tiin. Kangas tarkastelee tutki-
muksensa kohdetta - suoma-
laista eliikejiirjestelmiiii ja sen
kehitystii osana kinsimaisesta
hyvinvointivaltiosta esitettyja
kysymyksenasetteluj a.

VTL
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Hyvinvointivaltiotut-
kimus on keskittynyt
enimmiikseen julkisten
sosiaalimenojen tar-
kasteluun. Olli Kan-
kaan tutkimuksessa
'?olitik och ekonomi i
pensionsft irsiikrin gen "
tarkastelu laajenne-
taan koskemaan myiis
yksityisen sektorin so-
siaaliturvaa.
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Tilastollisen hyvinvointi- teutuvat tietyssd maassa. Kan- manriskiii vastaan. Tiimd on

valtiotutkimuksen gas toteaakin, ettii historialliset luonnollista, .trJlA nykyisessdongermar kl}:1,:t,u1.":T,1ffi11H:1"'*1 3;i\]fjl,:il,l'il:'il,lT:i *1i,
Useimmat hyvinvointivaltiota ,91?lTi" tulee tiivdentiiii histo- taloudellinen katastrofi asunto-

koskevat tutkimukser ;#"il rialhsilla tarkasteluilla sosiaali- velkojen kanssa kamppaileville

lastollisten mallien uruifu'r.if lainsddddnncin synnystii ja ke- nuorille perheille.

i1;,;9i *rriqai r,yrinroi"tir"i- li^,r"Lll*:,-M,?,'.,.,.1.,,tjin^::,,v* Lisiiiintyviin taloudellisen hy-
tiollisen kehityksen syita: liitty- ::t[l::": ":l:Y^u1,,::c^?,1,11 ,inroiniin my<itii kansalaiset

;"11,*,Y,ru".ltllf,[":[":[-l*u*i.",i,,'31,i]ft ld:s:d:*.'mn',Ali'm'-";fm,',]l
ioudellise-eh kasvuun, sosiaali- "t^t5lltJ,lttt ,1H5t:"n.,,::l]31]'- to"uulta tiiydentiiiikseen laki-
vakuutusjiirjestelmien ikiiiin, T,tl:],T'.'.l:i':ti.,^I":lY:t-ltl saaGista soiiaaliturvaa ja toi-
viiestdlliseen kehitykseen vai seKtonn. rnti?l 

3,'..11 lii,1t-t] sialta tehdakseen taloudellisesti

3Ji'.L'ij 
.o1lJf Tffi l,3.",' lt i iI _ l;f#'-l, ;i ll i:, ll ilh*'il'ii k a n n at t a v i a s ij o i t u k s i a

selle tutkimustri,litiotte on ol1r1 saattaneet nayttee suuremmil- Julkisen ja yksityisen eliikejiir-
se, etti tutkimukset orui tl"i- ta, kuin ne todellisuudessa ovat. jestelmiin suhteita tutkittaessa
teileet p-eeasiallisesti sosiaali- Kangas asettaa tutkimukses- on,usein esitetty, ettii yksityiset
menoja. Naiden analyysren suu- saan ,rro-utulJ.n';i;i6;Iiif- eliikevakuutukset 

. 
ovat 

- 
laajoja

ria etuja on ollut, etiii on voitu [!]1si;il;;;;;irffi;Ii;]i mais,sa, joissa julkisen eliikejiir-
erottaa useille maille yhteisiii ,"-;k;";;iJ"i'fii,ii"'ru.'1i1i jestelmdn kattavuus on heikko
tekijdita hyvinvointivaltion ;;t;ir;;;;;rirr-"iid[ [ia[e- tui sen tarjoamien etuuksien ta-
kasiuntakanasekiitoisaaltaon ffi;;k;;;;irraiir"r iafrinna ,o on matala. Kankaan tutki-
kyetty saamaan esiin mycis ,"fr-r-"1r." --r..tuifun uruf- muksen mukaan tdmd oletta-
niaittain ainutlaatuiset kehiiys- i".T;i.il;;j"f""i* t"imeen mg- pdtee jossain miiiirin yksi-
kulut. faaoruu.,. E,i;;;"[.;;; s5;;- tyisten eliikevakuutusten koh-

Kuitenkin Kankaan mukaan sa tarkastella;'ilhil;-"i[ui- dalla Pohjoismaissa' Erityisesti

tdltaiseen tilastoliseen !';H?iil i.-pui" trt[i-r[i.." p.i"i- vLtitviset vakuutukset ovat ke-

menojen tarkasteluun "iiiil iuen' suo-at"it.r--.iai'.t'.r*", hittyneet Tanskassa' jossa jul-

kahdenlaisia ongelmia. diiyJ his^toriallista iilrrliviia ,r"0." kisen eliikejiirjestelmiin tarjoa-

limenoja analysoiraess"';i',ii- 1Sj7 t".""r.fa-f..iJiii" t,.i"faf.- mien etuuksien taso on matala'

tiin aiiia piiiit6ksentekop.or.r- fli{eivgiml1"!"1o9.-l-,Y"91-11 Sen sijaan kollektiiviset eliike-
sin loppubsaa, tuorosra^. Tuo- J?.62 ..ti:l^1t]y:?M,i!_':]]! jarjestelmdt eiviit sovi tiihiin ku-
tosta iutkittaessa hukataan Kllnnltetaan luoKKaraKenteesla vaan julkisen ja yksityisen vzili-
usein piiiitciksenteon aikaisem- lgYlev,en lntlTsllyhmten vaa- sest6 suhteesta. Varsinkin Suo-
mat viiheet, historialliset tilan- te1s1ln Ja tolmlntaan' messa ja Ruotsissa on kehitys
netekijiit, jotka ovat vaikutta- edennyt_olettamus.ta. vastaan.

ffil.X,1?'$i:,iil'1i""i"5i1- l.l'::ii::.ij.1i:l}lii.. X3jfi3,,:iHXfTS*:'Ii','ffi'S
osassa tubtoksen tasolla'- i1- Suonlalalsessa elaKe- on suhteellisen matala, ovat
mioi esiintyvat my6s konsen- jhrjestelmilssil kollektiiviset eliikejiirjestelyt
suaalisina. 

- jolloin paatdsten T...,...__.., -^- _:^r^_r.::-+^i^i- tiiiilld vaatimattomia. Sen si-
valmisteluvaiheen t<onfliktit ia lutKrmuKsenTl:1ti*l'-1t^91111- iuun Ruotsissa. kuten myds

*jf, #i*#tii'i''',.,,* ffitflr;ri;:,ffi T+1ft ffi*i,rl:,k#:}ilifl-i[]l
tAytyy yhteisymmdrryksenii ja ;:;;:;-:";:"" ".r.i-;j,ir.r.J"ll lutrtsen elakeJarJestelman Kor-
nakemyserot,*0""1;11uf 5[11i[3"51ffi411:,fi llil'rf i;*;6tl3i1Ti:'i*H"[.,vain jos tutkiraan paat6sten ko: i;; ;;'ili"lr*"iir*";rek.j;; korkern.
ko valmisteluprot:tti:^^YIlt ilrr.lffi*. tivrirrlrriir"rt'i", svtta Ruorsin kollektiivisten
useat sosiaalimenoja kasvatta- .l'"''"";".:' ::a_":;"I;;;;I. "r'0r.";o;".rfii;";-i;rl;;;;;";. : -:-,-- Kas\u )uomeisa on Kankaan elekejarjestelyidenlaajuuteenja

;?JrlXll?i':i'3i'1',,',.!:liti'iJl- illtli?:J'n:,i"H:Ju[','l'"',:'.T 3'J1'J.*".;"ft:'f;.X'i:Htg:lnistii soveltamista. Hy.vd. esi- t;;;";;r;tuvaa vakuuua_ haetiaua;".k;;t.d;ifajufr<is-merkki on eliikejiirjestelmiin as- ,"i#raii"at sosiaalireformit, ten eliikkeiden nettokorvaa-
teittainen voimaantulo' kuten tyoeliikelait, sairausva- vuustasoji erilaisissa tuloryh-
Toiseksi tilastollisia hyvinvoin- kuutuslaki ja perhe-eliikelait miss6(erityisesti.korkeam.missa
tivaltioanalyysejii on irvosteltu ovat selviisti vieneet markkina- tuloryhmissii), eikii vain keski-
siitii, ettii ne 6ivet ota huomioon osuuksia yksityisiltii vakuutuk- palkkaluokissa, ku19l' usein
maiftaisiaerityisolosuhteita. Ti- silta. Site; valiiollinen sosiaali- tehdiiiin. Suomen julkinen elii-
lastollisissamill.irruniietyksit- turva ei ole ottanut tehtavia kejiirjestelmii on edullisempi
tdiset maat edustavat vain tiet- vainperheeltiijamuiltaprimaa- suurituloisille kuin Ruotsin jul-
tyjii muuttuja-arvoja. Mallit se- riryhmitta, vain mycis inarkki- kinenelZikejiirjestelmiitai.muut
tiitavat rn.rirttu.li"ri viilisiii yh- noilta. Kuitenkin 

- 
kansalaiset pohjois-maiset el2ikejiirjestel-

teyksiii,muttaeiviitsita.kuinka vakuuttavat itseiiiin jatkuvasti miit. sillii.Suomen eliikejiirjes-
muuttujien v2iliset yhteydet to- henkivakuutusten avulla kuole- telmii ei sisiillii rajoittavaa elii-
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kekattoa, kuten muut pohjois-
maiset eliikejlirjestelmlt. Suo-
messa siis ansioperiaate toteu-
tuu tiiysimddrdisesti. Tiimdn ta-
kia Suomessa ei ole syntynyt
tarvetta puhkaista eliikekattoa
kollektiivisilla eliikej iirjestelyil-
lii. kuten Ruotsissa ja muissa
Pohjoismaissa on tapahtunut.

Kuitenkin Kangas toteaa, etta
eldkekatto selittaa vain osittain
kollektiivisten ja yksityisten elii-
kevakuutuksien laajuuden
Ruotsissa. Eliikekaton ylittii-
neiden tulonsaajien mddrd on
nimittiiin paljon pienempi kuin
kollektiivisten ja yksityisten elii-
kevakuutuksien mddrii. Eliike-
katon ohella Ruotsin yksityis-
ten ja kollektiivisten eldkeva-
kuutusten laajuuteen on vaikut-
tanut myOs ndiden vakuutusten
edullisuus sijoitusmuotona sekd
runsaat veroviihennysoikeudet.

On myds niin, ettd ei pelklistiiiin
julkinen strukturoi yksityistii,
vaan myds yksityinen struktu-
roi julkista. Yksityiset eliikeva-
kuutusjdrjestelmdt voivat vai-
keuttaa tai jopa estdii julkisen
ansioeliikejiirjestelmlin toteut-
tamisen. Tdmii on ollut tilanne
Tanskassa, jossa yksityiset eld-
kevakuutukset ovat olleet laa-
jalle levitt?iytyneiti, ja kovaa
painetta lakisddteisen ansioeld-
kej iirjestelmiin synnyttdmiseen
ei ole ollut. Suomessa tilanne
on Kankaan tutkimuksen mu-
kaan erilainen. Yksityiset eliike-
vakuutusmarkkinat ovat olleet
heikosti kehittyneet, eika tyrl-
eliikej iirjestelmdssd ole asetettu
eliikekattoa, joka olisi synnytta-
nyt tarvetta vapaaehtoiseen va-
kuuttamiseen edes suurituloisil-
le ryhmille. Mielenkiintoinen
kysymys, jonka Kangas jettaa
pohtimatta on, miten yksityis-
ten vakuutusyhtididen hoitama
tydeliikej iirjestelmd on mahd ol-
lisesti viihent6ny't suomalaisten
vakuutusyhtididen kiinnostusta
vapaaehtoiseen, yksityiseen elii-
kevakuuttamiseen. Eli kun
markkinaosuudet on varmistet-
tu lakisiihteisesti, ei ole ollut
tarvetta tai kiinnostusta vapaa-
ehtoiseen eliikevakuutukseen
ennen kuin vasta viime aikoina.



ElSkepolitiikan erilaiset
tulkinnat
Tutkimuksen yhteenveto-osas-
sa keskustellaan eliikepolitiikan
erilaisista tulkinnoista. Kan-
kaan liihtdkohta on yhteiskun-
tapainotteinen. Hiin erottaa
kolme tekijiid suomalaisen el6-
kepolitiikan selittejena. Nema
ovat yhteiskuntarakenne, ideo-
logia sekii tilannesidonnaiset te-
kijet. Muihin Pohjoismaihin
ndhden Suomi kontrastoituu si-
kiili, ettii yhteiskuntarakenne
on ollut agraarisempi. Tdmii on
j iitt2inyt j iilkensd my<is elSkepo-
litiikkaan. Toisaalta taas muu-
hun Eurooppaan verrattuna
kaikki pohjoismaat ovat erottu-
neet agraarisina j a taloudellises-
ti hieman takapajuisina. Niiin
ollen talonpoikaisto on jettenyt
sormenjalkensii yleisiin eliike-
jiirjestelmiin kaikissa pohjois-
maissa, eikii vain Suomessa.

Kun Suomen puolueet ovat
Kankaan mukaan suhtautuneet
eliikkeiden peittiivyyteen j a kor-
vaavuustasoon sosioekonomi-
sen taustansa mukaisesti, on
kannanottoj a eliikej iirjestelmiin
organisaatioon enemmrin mriri-
rittanyt ideologia. Ttihin liitty-
vd erityisen mielenkiintoinen
kysymys on, miksi puolueohjel-
missaan julkista ohjausta vaati-
neet puolueet (sosialidemok-
raatit) ovat niin helposti asettu-
neet kannattamaan yksityistii
ty<ieliikej iirj este I miiii. S e litykse-
nd Kangas viittaa kahteen teki-
jiiiin: tilannetekijiiiin ja suoma-
laisen sosialidemokratian heik-
koihin resursseihin. Tilannete-
kijiinii tydeliikejiirjestelmiin or-
ganisaatiopiiiitcikseen vaikutti
palkansaajajiirjest<ijen kieltei-
nen kanta valtiolliseen Kansan-
eliikelaitokseen vuoden 1956 ta-
saeldkeratkaisun seurauksena.
Mielestiini tiimii tilannetekijii ei
kuitenkaan setta, miksi sosiali
demokraatit ovat puoltaneet
yksityista organisaatiota koko
ty<ieliikejiirjestelmiin olemassa-
olon ajan.

Toisena selittiijiinii Kangas viit-
taa tydnantajien ja tydntekijdi-
den kompromissiin. Yksityinen
organisaatio ja takaisinlainaus
oli se hinta, jonka suomalaiset
palkansaajat maksoivat eliik-
keistiiiin. Tiissii yhteydessi
Kangas tekee vertailun ruotsa-
laisiin sosialidemokraatteihin:
heidiin vahvuuteensa ja siihen

suureen painoon, jonka ruotsa-
laiset eliikejiirjestelmiin (valtiol-
liselle) organisaatiolle antoivat.

Tiillaisessa vertailussa tulisi
mielestiini kuitenkin ottaa huo-
mioon se eldketurvan liihtrikoh-
tatilanne, josta ansioeliikejiir-
jestelmiii liihdettiin rakenta-
maan Suomessa ja Ruotsissa.
Ruotsissa kansaneliikej erjestel-
mdn antama turva tycintekijriil-
le oli niin korkea, ettii oli varaa
miettid eliikejiirjestelmiin orga-
nisaatiota. Suomessa taas kan-
saneliiketurva oli matalampi, ja
ayJiikkeen priiitavoite oli saada
aikaan kunnolliset eliikkeet
ty<intekij ciille mahd ollisimman
nopeasti, eikii eliikejiirjestelmiin
organisaatio ollut tiilldin piiii-
kysymys. Suomalaisten ja ruot-
salaisten sosialidemokraattien
strategian lisiiksi mielenkiintoi-
nen vertailun kohde olisi ollut
tycinantajien strategia niiissii
maissa. Suomalaiset tydnanta-
jathan olivat tycieliikeratkai-
suissa huomattavasti menestyk-
sekkiiiimpiii kuin ruotsalaiset.

Kankaan soveltamaa yhteis-
kuntarakenteesta kihteviiii tul-
kintaa on viime vuosina arvos-
teltu yhdysvaltalaisten histori-
allisesti suuntautuneiden sosio-
logien taholta (esim. Skocpol
1985; Orloff 1985). On katsottu,
ettii hyvinvointivaltion kehitys-
tii ei voida selittee pekiistiiiin
sosioekonomisten ryhmien tar-
peilla tai vaateilla, vaan valtiolle
on annettava selityksessii kes-
keinen rooli. Sosiaalipolitiikan
kehityksessii valtion rooli on
niihty kahdenlaisena. Ensinnd-
kin valtion virkamiehistci voi
toimia itseniisenii ryhmiinii hy-
vinvointivaltion rakentamises-
sa. Byrokratia saa siis keskeisen
merkityksen. Toiseksi valtio on
rakenne, konteksti, jossa intres-
siryhmiit toimivat. Niiin valtion
rakenteet asettavat reunaehdot
poliittisten ryhmien toiminnalle
ja orientaatiolle. Mytis valtion
aikaisemmat sosiaalipoliittiset
toimenpiteet vaikuttavat "po-
liittisen oppimisen" kautta po-
liittisten ryhmien toimiin. Valti-
on vaikutuksesta suomalaiseen
eliikepolitiikkaan Kangas n6-
kee esimerkkind vuoden 1956
kansaneldkkeiden tasaeliikerat-
kaisun, jonka poliittinen perin-
tti vaikutti ratkaisevasti tydelii-
kejiirjestelmiin syntymiseen.
Myds Suomen lainsdidtintci-
prosessin miiiiriiviihemmist6-

siidnncikset ovat tekijii, jotka
pakottavat puolueet erityyppi-
seen koalition muodostukseen
eliikepolitiikassa, kuin on laita
esim. Ruotsissa.

Virkamiehistcin eliikepoliittises-
ta vaikutusvallasta Kangas ei
l<iydii kovin paljon esimerkke-
ja. Kuitenkin suomalaisessa elii-
kejiirjestelmiissd keskeisesti vai-
kuttaneet henkilot ovat usein
olleet vaikuttajia mycis tdrkeim-
pien puolueiden sisiillli.
Heissd on yhdistynyt siis eliike-
asiantuntijan ja puoluepoliiti-
kon rooli. Tydeliikejiirjestel-
miin ja kansaneliikejiirjestel-
miin edustajien painotukset
ovat mycis niikyviss2i keskeisten
puolueiden sosiaalipoliittisissa
ohjelmissa ja eduskunta-aloit-
teissa. Suomalaista eliikepoli-
tiikkaa voisikin kuvata eliike-
teknokratian ja puoluepolitii-
kan risteytymiiksi.
Kankaan tutkimus on tiirkeii
lisii suomalaista eliiketurvaa
koskevaan keskusteluun. erityi-
sesti julkisen j a yksityisen el6ke-
j iirjestelmiin suhteita koskeval-
ta osaltaan. Tutkimuksen arvoa
lisiiti vielii se, ettA nyt suoma-
laista eliikej iirjestelmiiii koske-
vaa tietoa on saatavissa mycis
muissa Pohjoismaissa tajutta-
vassa muodossa.

Olli Kangas: Politik och ekonomi i
pensionsfdrsiikringen. Det /inska
pensionssystemet i et t jiimforande
perspektiv.
St ockholms universitet.
Institutet fdr Social Forskning
Meddelande 5l 1988
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sestti sosiaalipoliittisen ajattelun
,nuutoslen valossa. Kansaneliike-
laitoksen julkoisu M:61. Helsinki
1988.

Kansanelilkelaitoksen
tutkija, valtiot. tri Sep-
po Ruotsalainen on jo
moruen vuo$en aJan
suuntautunut sosiaali-
poliittisen ajattelun
historiaan. Uudessa
yleisesityksessiiiin hln
etsii vastausta kysy-
mykseen sosiaalipoli-
tiikan subjektista eri
teoriaperinteissii. Hii-
nen ylliittiiv[ iohto-
piiiittiksens[ on, ettil
sosiaalipolitiikan to-
teuttajien ongelma on
j[iinyt marxilaisen tra-
dition ulkopuolella lii-
hes kokonaan kilsitte-
lemiitt[.

IUSSI VANAMO, zrr
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
poautKKo

Teoriahistorian
hajanaisuus
Teoriaan painottuvan sosiaali-
politiikan historian suurena
hankaluutena on sosiaalipoli-
tiikkatieteen teoreettinen kehit-
tymettdmyys. Ruotsalaisen tut-
kimuksessa ttimii niikyy jonkin-
laisena epdvarmuutena siita,
mitii kaikkea pitiiisi laskea sosi-
aalipoliittisen ajattelun piiriin ja
mikii. osa niiistti pohdinnoista
on nimenomaan sosiaaliturva-
politiikan kannalta tdrkeiiii.

Ruotsalaisen ratkaisu tiihiin
ongelmaan on katsoa sosiaali-
turvapolitiikkaa tietoisesti ul-
koapiiin, yhteiskunnallisista ja

yhteiskuntateoreettisista kehi-
tyslinjoista kiisin. Ratkaisu on
monessa mielessd perusteltu,
ehkii jopa paras mahdollinen.
Lriyhiisti toteutettuna se kuite-
kin helposti tuottaa vain yhteis-
kuntafilosofialla hdystettyd so-
siaalihistoriaa.
Ruotsalaisen esitys pysyy tiivii-
nii siksi, ettii hiinellii on jiirkevl
teema, jota han johdonmukai-
sesti seuraa. Hiin etsii sosiaali-
turvapolitiikan todellisia to-
teuttajia eli subjekteja ja pyrkii
osoittamaan subjektien liisnii-
olon sosiaalipolitiikan kiiytiin-
ncissii ja teoriassa. Liihtdkohta
on hyvd, vaikka Ruotsalaisen
omaa, luokkapohjaista perus-
niikemystri pidettaisiinkin liian
yksinkertaistavana.
Toinen tdrkeii teema Ruotsalai-
sella on tydnarvoteorian jiiljir
tdminen sosiaalipoliittisen ajat-
telun historiassa. Tiitii kysymys-
tii hiin kiisitteli my<is edellisessd
teoksessaan'Tydnarvoteorioi-
den tausta" (Tutkijaliitto 1985).

Subjektien hlviiminen
Sosiaaliturvapolitiikan teorian
ensimmdisenii vaiheena voi-
d aan pitiiii kansantaloustieteen
klassikoiden, Smithin, Malthu-
sin ja Ricardon kirjoituksia.
Heidiin ajattelussaan tosin ko-
rostuu enemmdn sosiaaliturvan
negaatio eli sosiaalinen turvat-
tomuus. Klassikot yrittiviit sel-
vittaa ktiyhyyden syitii. Heidiin
kiisityksensii mukaan taloudel-
linen arvo luodaan ty<illii ja
yhteiskuntaluokat jakavat sen
keskenddn. He eiviit kuiten-
kaan ymmiirtiineet luokkien
toimintaa taisteluksi.
Marxin tdydennys klassisen
taloustieteen kiisityksiin on tun-
nettu: kapitalistisessa yhteiskun-
nassa on kaksi perusluokkaa,
tuotannonvdlineiden omistajat

ja tydvdestd. Kansantuote luo-
daan tydllii. Yhteiskuntaluokat
taistelevat taloudellisesta arvos-
ta. Sosiaalipoliittiset etuudet
ovat osa taloudellista arvoa ja
siten mycis luokkien kamppailun
kohde.

Perinndinen sosiaalipolitiikan
teoria on kateederisosialisteista
liihtien korostanut sosiaalipoli-
tiikan luokkavastakohtia ta-
soittavaa vaikutusta. Tiilldin se
on tavallaan asettanut sosiaali-
politiikan itsensii, tai yleisem-
min, valtion subjektin asemaan.
Marxilaiset tutkijat, Ruotsalai-
nen muiden muassa, eivdt tie-
tenkiiSn tdtd ndkemystii hyviik-
sy. Sosiaalipolitiikka ei heid?in
kiisityksensd mukaan voi, ikddn
kuin ulkopuolisena toimijana.
tasoittaa luokkavastakohtia.
koska se on itse mukana luok-
kataistelussa, osana sitii.
Ruotsalainen osoittaa mielen-
kiintoisella tavalla, miten luok-
kakysymys pikku hiljaa hiiivy-
tettiin perinteisestii sosiaalipoli-
tiikan teoriasta. Werner Som-
bart katsoi sosiaalipolitiikan
olevan luokkapolitiikkaa sillii
perusteella, ette se kohdistui
tycivdest<idn. Mydhemmin alet-
tiin korostaa, ettd sosiaalipoli-
tiikka kohdistui muihinkin
luokkiin ja olinliin ollen lakan-
nut olemasta luokkapolitiik-
kaa. l950luvulla "yhteiskunta-
luokka" korvattiin "yhteiskun-
nan kerroksilla",'kerrostumil-
1a" tai "yhteiskuntaryhmillii".
Lopulta Pekka Kuusi katsoi
vuonna 1963 kansalaisen ko-
honneen yhteiskuntapolitiikan
ylimmiiksi kriteerioksi.

Yhteiskuntaluokat vai
valtio?
Kiisitellessiiiin varsin vilkasta
sosiaalipoliittista julkaisutoi-
mintaa Suomessa 1980-luvulla

Ruotsalainen joutuu totea-
maan, ettei kaivattua subjektia
l6ydy sielttiktiiin. Tosin hiin
my6s mydntiiii, etteivdt hiinen
kolleegansa ole varsinaisesti ,

yrittdneetkddn kehittee yleistii
ja itseniiistii sosiaalipolitiikan
teoriaa.

Pienenii varauksena Ruotsalai-
sen esitykseen on sanottava, et-
tei subjektikysymys taida olla
niin helposti ratkaistavissa.
kuin hdn niiyttiiii ajattelevan.
"Valtio" on monestakin syysti
epiityydyttiiva vastaus, mutta
niin on mycis "tyciviienluokka".
Tyrivdenluokka ei ole yhteniii-
nen, ja sosiaalipolitiikkakin ja-
kautuu useisiin lohkoihin. On
tiiysin mahdollista, ettii koulu-
tuspolitiikan, terveysmenojen
ja elikejiirjestelmien kehitystii
selittavat erilaiset tekijet.

Ruotsalaisen kiisitys valtiosta
pelkiistiiiin hallitsevan luokan
vallankdyt6n vlilineend on
myds kummallisen ylimalkai-
nen. Hdnen tutkimuksensa olisi
varmasti rikastunut Liinsi-Eu-
roopassa ja Yhdysvalloissa har-
j oitetun valtioteoreettisen tutki-
muksen referoinnista. Niiissii
kehittelyissiihiin marxilaista
valtioteoriaa on nimenomaan
tiiydennetty ja slvennetty ja kd-
sitelty mycis kysymystii politii-
kan subjekteista yleensS.

Arvo
sosiaaliturvan
perustana
Eliikejiirjestelmien perusteita
kasitellessean Ruotsalainen
toistaa saman ajatuskuvion,
jonka hiin esitti yhdessii Pauli
Niemeldn kanssa teoksessa
"Suomalaisen eliiketurvan sosi-
aalipoliittiset perusteet" (Kela
1983).
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Eliikkeet voivat miiiiriiytyii
vaihtoarvo- tai kriyttdarvond-
k<ikohtien perusteella. Ansio-
eliikejiirjestelmdssd ekike miiii-
raytyy tydstii saadun palkan ja
ty6ssdoloajan pituuden mu-
kaan. Se perustuu silloin talou-
delliseen vaihtoarvolakiin. Sa-
masta ilmidste kaytetaen my6s

1 nimitystli "ansioperiaate".
, Kriyttciarvo eliikkeen miiiiriiyty-

misen perusteena merkitsee si-
tii, ettii eliike mitoitetaan jolla-
kin tavalla arvioituna kiiytt<i-
tarpeen mukaan. Tata kutsu-' taan tarveperiaateeksi.

Arvioidessaan eri periaatteiden
vaikutuksia ja oikeutusta Ruot-
salainen joutuu hieman ristirii-
taisiin pohdintoihin, mikii ei
viilttiimiittii ole paha asia. Sosi-
aaliturvapolitiikkaan sisiiltyy
ristiriitaisia tendenssejii, ja seli-
tyskykyisen teorian piteisi ottaa
ne huomioon.
Ruotsalainen niikisi ilmeisesti
mielelliiiin sosiaalipolitiikan pe-
rustuvan nykyistii enemmdn
tarveperiaatteelle. Ansioperi-
aatteen yleistymisellii on hdnen
mukaansa monia kielteisra seu-
rauksia: liipikapitalisoitumi-
nen, korporatismi, yhteiskun-
nallisen solidaarisuuden viihe-
neminen jne. Toisaalta hrin to-
teaa, etta ansioihin suhteutetun
sosiaaliturvan luominen on ol-
lut viilttiimiitdntii, j otta palkan-
saajavriestri olisi ylipttiinsii voi-
nut luoda itselleen edullisem-
mat tycivoiman myyntiehdot ja
turvata toimeentulonsa van-
huuden ja tydkyvyttcimyyden
sattuessa. Hiin ei mydskiiiin
vaadi tasasuuruisia eliikkeitii
tasa-arvon nimissii, sillii kun
erilaisuus on liiht6kohta, yhta-
liiinen kohtelu merkitsisi erilai-
suuden siiilyttiimistii.
Kdytinnrissii tiimii merkinnee
esimerkiksi kansaneliike- j a ty<i-
eliikej iirjestelmien tydnj aon hy-
viiksymistii suurin piirtein ny-
kyisellii pohjalla.
Seppo Ruotsalaisen tutkimuk-
sen voi aivan hyvin lukea perus-
teellisena sosiaalipoliittisen
ajattelun historiana. Se on asi-
antunteva ja runsas, mutta pai-
koitellen vaikeahko, joten al-
keisoppikirjaksi sita tuskin voi
suositella.
Ruotsalaisen oma niikcikulma -
sosiaalipolitiikan subjektin et-
sintii - tekee kirjasta mycis mie-
lenkiintoisen tieteellisen pu-
heenvuoron. joka toivottavasti
heriittiiii keskustelua.

Professori Teivo Pentik[isesti on yastikeiin valmistunut
ellmlkertateos. Kirja keskittyy hflnen uraansa yakuutus-
miehen[ ja tytiel[kejflrjestelmfln arkkitehtina ja rakenta-
jana. Kirjaa arvioi Eliike-Kansan toimitusjohtaja Altti
Aurela, joka kirjan klsittelemissl ajanvaiheissa oli itse
avainpaikoilla usealta eri suunnalta nlkemflss[ kehityk-
sen k[[nteitl ja kuulemassa mit[ niist[ tuoreeltaan
arveltiin ja itsekin asioihin vaikuttamassa. Aurela oli mm.
Kansanelflkelaitoksen p[flmatemaatikko 196l-72 ja sosi-
aali- ja terveysministeritin vakuutusosaston p[illikkti
1973-83.

SIIHEiI AIKAAII KUiI
IT II II

ISA TYOETAKKEEN T
ts0
EKI

3

Ttirketi etappi tydeliikejiirjestelmiin kehilystiellii oli Eliiketurvakeskuksen perustaminen. ETK:n ensimmiiinen
hallitus kokouksessaan kevtiiillii 1962; keskellij hallituksen puheenjohtaja kivo Pentikiiinen ja hiinen
vier e ssiiiin t o imitusj o ht aj a Tauno J y I hii.

Tydeltikejiirjestelmdn tekijdi- Vielii selvemmiiksi sille, joka keriiiimdssii miljardirahastoja
den tulevaisuudenkuvaa 60-lu- tunsi mitalin toisen puolen. eliikemaksuihin ja jakamassa
vun puolivdlissi on jiilkikiiteen markan tai satasen eliikkeitii.

fl"lllL"J'i# ,L|;,1X1*.,'"J151 vastapuoren varokelassa l6-frXJii:iT;11.ff|x:',"#l:
Te.ltygl kirjaksi kuvanneen Tv<ieliikkeelliioliedessiidnoari- vulta. Suomen tydelakejarjes-
i-(91io .{\ltloKa,nn m.uKa.an |lYlt t r--entd kuianiuoksun vuot_ telmlin kaltaiset yrirykset eivat
slta nayta. raKenlaJat ltseKaan ta. Elakkeet olrluut vain mur- olleet pysyneet pystyssii kahta-
:f:,::"^-^t:r€rssa 

pystyneen KU- ro-osa odotetusra. Ilman jiiii- kaan vuosikymmente.vlttelemaan' neet vanhemmat ikiiluokat vaa- Uusvasemmistolaisuuden aalto
Itse kuvio kyllii piirtyy selviiksi. timassa osuuttaan. Eliikefirmat oli nousussa, eduskunnassa va-
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ALTT] AURELA, FM, SHV
Eliike- Kansan

toimituslohtaja

semmistoenemmist6, Ruotsissa
el6kevakuutuksen "oikea" malli
ja tuore tapaturmavakuutuksen
sosialisoimisratkaisu. Suomes-
sakin pakollisten vakuutusten
sosialisoimiskomitea asetteilla.
Kaikki gallupit vastassa.

Onko edes tiiysijiirkinen se so-
tapiiiillikkO, joka tuossa tilan-
teessa valitsee strategiaksi of-
fensiivin ja taktiikaksi rynnd-
kcin vihollisen vahvimpaan va-
rustukseen?

Tycimarkkinajiirjest<iihin tu-
keutuneet tycieliikemiehet liih-
tevdt myymiiiin sosialidemok-
raattien aloitteesta syntynyttd
jiirjestelmiiiinsii maalaisliitolle
viljelij iiviiestdn vakuutukseksi.
Ja piiiillikkd onnistuu vielii nos-
tamaan oman porukan silmille
sellaisen demagogian savuver-
hon, ettd se ei nde edessd olevaa
tuhoa.

Vieliikin vaiettu
aikapommi
Vast'ikiiiin vaivalla rakennettu
rydelakejerjestelmii oli jo itses-
siiiin tekninen aikapommi. Sa-
na on TP:n itsensii kiiyttlmd,
mutta ei ndemmii vieldkiiiin kir-
joitetussa tekstiss6.

Ep6onnistunut tukiosan yh-
teensovitus oli toimintavarma
sytytin, itse itsensii lataava ja
purkamaton. Ansaintaperiaat-
teen mukainen maksueldke ei
voi tulla ripustetuksi muun pe-
ruseldkkeen piiiille: pienipalk-
kaisille jouduttaisiin tarjoa-
maan nollaeldkettd tiiydellii
maksulla.
Sama mies muutamaa vuotta
aikaisemmin selittamassa, ettA
tarvitaan tydel2ike j a tietenkiiiin
se ei saa alentaa teidiin nykyistii
kansaneliikettiinne. Ja sitten
joutuu selittAmAen tasan piiin-
vastaisen tavoitteen, ettd kan-
saneldke on oltava kokonaan
eliikeviihenteinen. Tiiytyy siinii
miehellii olla luja usko asiaansa
ja itseensii. Ja kun tydnantajat

nielevdt inahtamatta sen, etta
heilta tyOelakkeisiin kerdtyt ra-
hat pannaankin kansaneliikkei-
den alentamiseen, tdytyy tuota
uskoa tuohon mieheen ldytyd
laajemmaltikin.

Itse en ollut uskoa silmieni, kun
Erkki Pesonen ensi kerran 1970
Bernin matemaatikkokongres-
sissa tuon tiiyskiiiinndksen mi-
nulle paperille piirsi ndin. Sa-
noin kuvan kyllii virtaviivaisek-
si ja kokonaiseliikkeen kauniik-
si, mutta sen toteuttamista ei
kai kukaan voi kuvitellakaan.

Niiin jiilkeenpiiin arvostellen
olin oikeassa, ajatus oli tiiysin
mahdoton. Se oli mahdoton
edes ajatella.

Itse muutos oli sekii teknisesti
ette yhteiskunnallisesti mahdo-
ton toteutettavaksi ja erityisesti
osapuolille perusteltavaksi.
Vaan muutoksesta ei koskaan
keskusteltukaan, niikyviin piir-
rettiin vain lopputulos. Se oli
selkeii ja kaunis kokonaiseldke,
Liukkosen linja. Se pantiin
K PP-paperiin, Lindblom-sopi-
mukseen ja sitten lakiin. Ty6-
eldke ansaintaperiaatteineen tu-
li teknisestikin toteuttamiskel-
poiseksi vuoden 1975 tasokoro-
tuksen sivutuotteena kenen-
keen siita numeroa tekemdttd.

NiiitI ette kirjasta ltiydii
Siinii kaksi mahdotonta tilan-
netta, joita TP ei suostunut
mahdottomiksi uskomaan.
Mutta ei myciskiiiin erehtynyt
niiden vaikeutta aliarvioimaan.
Monikin muu olisi hdvinnyt pe-
lin jompaan kumpaan suun-
taan.

Niiitii niikdkulmia ette lciydii
kirjasta'Tuntematon vaikutta-
ja Teivo Pentikdinen". Samat
tapahtumat kerrotaan, mutta
TP:n tapaan kaikille mukana-
olleille kunniaa jakaen, kehi-
tyksen luonnollisuutta korosta-
en ja dramatiikkaa kartellen.

Lujan tycinteon merkitystd kyl-
lSkin korostaen.
TP itse ei edes hyviiksy kirjan
nimen jiilkiepiteettiii "Tydelii-
kejiirjestelmiin isii". Isiii oli hii-
nestii monta. Niinhiin se isyys
tavallisesti kiistetiiiin.
Niimii kirjan kohdat kiehautti-
vat mahahapponi: Mihin on
jiiiinyt olennainen totuus tarvi-
tusta terdksisestd tahdosta ja
uskosta omaan kykyyn siiniikin
missii kukaan ei vielii ollut on-
nistunut?
Nuo liiheltii niihdyt todelliset
tilanteet oli pakko purkaa pa-
perille. Niin pahalta kirjan kui-
va kuva maistui.

Joustava eliikeikii
TP:n eliikevuosista syntyy kir-
jassa kuva elSkeldisestd, vaikka
otsikot toista sanovatkin.
TP el6keldisharrastuksineen!
Enemmiin hiinellii niille riitti
aikaa kymmenen vuotta aikai-
semmin kuin eliikevuosina 80-
luvulla.
Eliikeajasta on kymmenen si-
vua, kun pitiiisi olla puoli kir-
jaa. Ihan pian olisin valmis viiit-
tiimridn TP:n tehneen valtaosan
eliimiintycistiirin 60 vuotta tiiy-
tettyeen. Kansainvilisen karri-
eerin osalta nriin on jo nyt.
Tydeliikejiirjestelmiin osalta ei
tietenkiiiin itse alkuunpanon
merkitystii voi ylitttiii. Vaan kyl-
lii eliikeliiis-TP:n tiiiilliikin teke-
mii tyci jo tavalliseksi eldmdn-
ty<iksi riittiiisi: STAT-ryhmiin
aj allisesti j a sisiilldlttiiinkin ptii-
hittiinyt TP:n oma kehitysra-
portti. Eliikeikiikomitean neljii
mietintci,ii. Seitsemiin vuotta
johdettu solvenssiperusteiden
selvitystyd. Tiimii teos, muuta-
man muun kirjan uusintapai-
nokset ja kymmenittiiin kirjoi-
tuksia - aina oikeaan aikaan.

Saattaa se sentiiiin kotimaan
vakuutusasioissakin piiiipaino
jaeda aktiiviaikaan. Kirja luet-
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telee vanhemman vakuutusjoh-
tajapolven saavutuksia tekijiini-
miii mainitsematta. Laskin, ettd
kahdestatoista kahdeksan jiii
TP:n itsensii kontolle. Neljii
muille.

Onnistunut osajako
Kirjalle on loydetty kiinnosta-
vasti ja hyvin toimiva tekotek-
niikka: Suurin osa on Reijo
Ahtokarin juontoa, mutta vaa-
tivampaan viliin otetaan TP:n
suora sitaatti.
Lopun epilogissa on 25 sivuun
tiivistetty TP:n oma sanelema
kannanotto kaikkiin kasiteltyi-
hin vakuutusalan ja sosiaalipo-
litiikan keskeisiin kysymyksiin.
Se on hlvii vastaus kirjan teko-
tekniikan luomalle pulmalle:
Mikii tekstissii on TP:n, mikii
tekij2in ajatus?

Tekniikkahan on diirimmiiisen
vaativa, se itse asiassa edellyt-
tiiisi, ettii tekijii juonnossaan
ottaa kannan kaikkeen mita ka-
sitelliiiin. Aito kannanotto
kaikkeen on liipiniikyvdn mah-
doton, kun asiakokonaisuutena
on suurmiehen eliimdntyci ja
tekijiillii aikaa muutama kuu-
kausi.

Ahtokari hallitsee tekniikkansa
onnittelun arvoisesti. Niin hy-
vin, ettri ne kohdat, joissa juon-
toon on jiiiinyt TP:n tekstiii,
pistiiviit kyllii sitten silmdrin.

Kun is[ aikanaan tyti-
ellkevakuutuksen myi
Saamme vihdoinkin kokonais-
kuvan siitri, miten mikin tar-
peellinen taho tuli tydeliikettii
tukemaan. Itse asiassa kirja tar-
joaa ensimmiiisen kunnollisen
kokovartalokuvan konsensus-
politiikan synnysta.

Parhaimpaan tulokseen kirj aili-
jan ja kohteen yhteistyci yltiiii,
kun klisitelliien tytielekejerjes-
telmdn synnyn poliittista taus-

taa. Se on kirjan yleislinjasta
poikkeavassa suorapuheisuu-
dessaan tehokkain ty6elakejAr-
jestelmdn perustelu mite tehiin
mennessd on paperille pantu.
Iso-Veikko Ahtolan ja Iso-Ta-
pani Virkusen erikseen saadut
kommentit sinettinii.
Poliittisia nielemisvaikeuksia
saattaa joillakin olla. Kirjailija
ja kohde kun ovat molemmat
konsensus-reaalipolitiikan kan-
nattajia kovimmasta piiiistii.
Mieluimmin he kiiyttiiisiviit sii-
td edelleen asevelihengen ni-
me5-

Pakollisen eliikevakuutuksen
tarpeellisuuden perustelu ja
tyoelakelain synnyn syiden se-
lostus on vahvaa tekstid sekin.
Epilogissa vielii todistetaan
TEL perin parlamentaariseksi
synnyltiidn. Tarpeellinen tukis-
tus tiitii aihetta tarkastelleelle
tdhdnastiselle kirj allisuudelle.

Muutoinkin teos antaa uuden
lujemman pohjan pitkaan ha-
koteillii harhailleille sosiaalipo-
litiikan tutkimuksille tydelake-
lain taustasta. Loppupistetta
TP ei kuitenkaan voi keskuste-
lulle pistiiii, koska keskeinen
osa, TP itse, jiiii enemmiinkin
rivien viiliin. Tutkimuksista t6-
hiin asti kokonaan puuttuneen
keskeisen tekijdn, mukana ollei-
den henkildiden vaikutuksen,
nostaminen sieltii jiiii muiden
mycihemmin tehteveksi.

Tiihiin aiheeseen lienee kuiten-
kin syytii syvemmiille liihteii
joskus toiste. Aihe vaatisi mu-
kaan otettavaksi mycis muiden
kirjoittajien ja tutkijoiden tuo-
reimmat teokset.

Tiitii tiiytyy saada lisilI
Eriiitii kunnon kannanottoja
jii2i kirjasta kaipaamaan ja mo-
ni asia jiiii kovin viihiiiselle kii-
sittelylle.
Varsinainen PPP-paperi on ka-
donnut kokonaan ja 1973 ela-

kepomminkin purkaminen me-
nee melkein huomaamatta.
Kansaneldkelaitoksen asunto-
juttu mainitaan tuomatta esille
sen oikeusmurhan luonnetta.
Eliikeikiiuudistus lienee ollut jo
aivan liian tuore kunnolla kiisi-
teltavaksi.
Valinta lienee ollut vaikeaa, kun
alkuaan tuhannen liuskan teks-
timateriaalista tdhiin on tultu.

Tytieliketeos todella
tarpeeseen
Sosiaalipoliittisena tutkimukse-
na teos tiiyttiiii tarkean tehta-
viin. Site voi vakavasti esittaa
oppikirjaksi sosiaalipolitiik-
kaan. Mieluimmin jo ensim-
miiisen vuoden opiskelijoiden
kiisiin. Tulisi tuntuma todelli-
seen sosiaalituryan rakennus-
tydhdn. Sen tuntuman puute
nykyisessii tieteenteossa todella
tuntuu.
Jo eliikesiiiiti<iiden kehityshis-
torian kasittely yksin vaatisi kir-
jaa sosiaalipolitiikan tutkinto-
vaatimuksiin. Vastaavaa eltike-
siiiiti6iden merkitystii kuvaavaa
ja selittevee tarkastelua ei en-
nen ole julkaistu. Eikii hevin
puristeta yhdeksiiiin sivuun.

Opittavaa olisi tydelekevakuu-
tuksen perusteluista mycis kai-
killa eri alojen tarkastusviran-
omaisilla, valtiontalouden tar-
kastusvirasto kiirjimmiiisenii.
Ennalta osattiin odottaa teosta,
joka ratkaisevasti valaisisi tyci-
ekikevakuutuksen vaikeita ja
viirikkiiitiikin vaiheita. Keskin-
kertaisesti kirja nlimii odotuk-
set lunastaa. Monikin kaikkein
myyntikelpoisin aihe on vield
jiiiinyt viihdisemmiin avomieli-
syyden asteelle. Tiysipainoinen
eliimiikerta-, muistelma- ja his-
toriateos silti.
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MIETIPIDETIEDUSTETUT
A I{TAUAT M O 1{ I M U T KAI SI STA E tA KE KYSYMYKS ISTA

USEII{ PIIINAIIISE]{ KUUAI{

1980-luvulla on jo totuttu sii-
hen, etta ihmisiltii kysytiiiin
haastatteluissa ja kyselyissii mi-
tii erilaisimpia asioita. Kysy-
mykset eivdt eniid rajoitu niin
yksinkertaisiin j a yksiselitteisiin
asioihin kuin esimerkiksi puo-
luevalintaan. Osa kyselyistii
palvelee tuotekehittelye, mark-
kinointia tai muuta toimeksian-
tajan tarvetta, eikd suuri yleisci
tdrmiiii tuloksiin suoraan. Sen
sijaan osa tuloksista l6ytiiii tien-
sii julkisuuteen.

Tulosten kiisittely julkisuudessa
vaihtelee hyvin paljon. Lukija,
katselija tai kuuntelija ei yleensi
tieda, mita asioita tutkimukses-
sa on pyritty kontrolloimaan.
U seimmiten j ulkisuudessa esite-
tiiiin vain muutama mielenkiin-
toinen ja laajempaa uutisarvoa
sisiiltlivii asia. Mielipidetiedus-
teluja ja niiden uutisointia on
usein moitittu liiasta pinnalli-
suudesta.

Mielipidetiedustelut - ainakin
julkisuudessa esitetyt vaikut-
tavat joko suoraan tai viilillises-
ti piiiitciksentekoon ja yleiseen
mielipiteeseen. Triviaaleiltakin
tuntuvat kysymykset ja vas-
taukset eivdt ole viilttiimiittii tri-
viaaleja kaikkien mielestii. Toki
kaikkein triviaaleinkin kysymys
mittaa jotakin.

Mycis eliiketurvaan liittyve asi-
oita on kiisitelty lukuisissa tut-
kimuksissa j a mielipidetieduste-
luissa. Tiillii tavalla on saatu
paljon mielenkiintoista tietoa
ihmisten asenteista ja toiveista.
Suomalainen eliikej iirjestelmii
muodostaa kuitenkin nykyiiiin
niin monimutkaisen kokonai-
suuden, ette muutaman kysy-

Yoidaanko HS-Gallupin tulosten perusteella puhua elii-
kejlirjestelmlmme legitimiteetti- eli hyviiksyttiivyyskriisis-
t[, ainakin mitii yleiseen ellkeikiiiln tulee? Antaahan 501
suomaldsen 20.-22.3.1988 puhelimmsa antamien vas-
tausten tarkastelu tilllaisen kuvan. Vai antaako? Mit[
tiimiintyyppiset mielipidetiedustelut oikeastaan kertovat?

myksen perusteella on syytii va-
roa tekemiistii liian pitkiille me- I
neviii johtopiiatdksia. ( l)
Varovaisuus on paikallaan esi-
tettdessd tuloksia julkisuudessa.
Todetaanhan vuonna 1986 il-
mestyneessd esitemuotoisessa
ty6eliiketiedotuksen perilleme-
noa selvittdvin tutkimuksen
johdannossa osuvasti, ettd "so-
siaaliturvan toteuttaminen si-
ndnsii ei riitii, vaan tavoitteena
on oltava sosiaalisen turvalli-
suuden vahvistaminen, jossa
tiedotustoiminta on avainase-
massa" (Forss Jiidskeliiinen
1986). Viiiri tieto synnyttee
helposti turhia odotuksia tai
epevarmuutta.

Haave
alhaisesta eliikeiiistii
ei ole uusi asia
Eliikeiktiti halutaan alentaa, ot-
sikoitiin edellii mainitun puhe-
linhaastattelun tulosten esittely.
Tuloksista vedettiin my<is joh-
topeetds. ettd "suurin osa
40 S4-vuotiaista suomalaisista
haluaisi eliikkeelle roimasti en-
nen vanhuuseliikkeen yleistii al-
kamisikiiii".

(l) &lellii mainirtu HS-Gallup toteutet-
tiin puhelinhaastauelun avulla. kila
Lotti luonnehtii puhelinhaastattelua
menetelmtiksi, jossa ktil:tettidn hyvtiksi
lyhyttci ia ),ksinkertaista haastattelulo-
maketto (1979, s. 5 6). Puhelinhaastat-
telu ei ilmeisesti ole paras mahdollinen
keino selvittriii eliikeosioita ja -mielipi-
teilii.
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Tulos ei ole ylliittiivii, sillii useis-
sa aikaisemmissa tutkimuksissa
on havaittu ihmisten haluavan
paAste eliikkeelle ennen yleistri
eliikeikiiii. Tosin eliikekokonai-
suuden monimutkaisuus aset-
taa melkoisia vaatimuksia ky-
symysten muotoilulle. Liian yk-
sinkertainen kysymys antaa
helposti samanlaisen vastauk-
sen kuin kysymys, jossa ihmisil-
ta kysyteen palkankorotustoi-
veita. Erilaisten taustatekijdi-
den selvittiimiselld sekd kon-
trollikysymyksillii, jotka liitty-
vdt esimerkiksi vastaajan ylei-
seen eliiketietouteen, eldkekus-
tannusten jakautumiseen ja
eldkkeen mdiirdiin, on mahdol-
lista saada mielenkiintoista li-
sdinformaatiota.
Eliiketurvakeskuksen tekemii
laaja eliikeikiitutkimus, jonka
runsaan I I 000 henkilcin aineis-
to kerrittiin 1960-ja l970Juvun
vaihteessa, osoitti selviisti, ettii
ihmiset toivoivat alhaisempaa
ellikeikii2i. Suuren aineiston pe-
rusteella havaittiin, ettii keski-
mdairdiset eliikeikiitoiveet riip-
puvat ammatista. Ammatti-
kohtaiset eliikeikiitoiveet vaih-
telivat 54 ja 63 vuoden viilillii
(Aarnio ym. 1976).

Samansuuntaisia tuloksia on
saatu mycis myrihemmin suori-
tetuista tutkimuksista. Kunnal-
Iisen sektorin eleikeikien perus-
teita selvittiineessd tutkimuk-
sessa keskimiiiriiiset eliikeikii-
toivomukset olivat yleensd 3 5
vuotta oman ammattiryhmiin
eliikeikiiii alhaisemmat (Tuomi
ym. 1985, s. 126-12l).

Tytin merkitys
muuttunut
Viime vuosina on usein vliitetty,
ettii tyrin merkitys on muuttu-
nut. Tydllii on yhii tiirked mer-
kitys yhteiskunnassamme, mut-
ta vapaa-ajan arvostus on li-
siiiintynyt yhteiskunnan vau-
rastuessa. Eniiii ei pidetii hyvee-
nii sitii, ettri ihminen raataa
hampaat irvessd hautaan saak-
ka.

Tyciaikakomite a 1980 selvitti
palkansaajien suhtautumista
palkankorotukseen ja tyriajan
lyhentdmiseen. Vastaajista suu-
rin osa eli 64 prosenttia halusi
mieluummin lyhentiiii ty6aikaa
kuin saada palkankorotuksen.
Asennemuutos on ilmeinen, sil-
Iti l0 vuotta aikaisemmin oli
enemmistd vastaajista vielii pal-
kankorotuksen kannalla. Tvci-
aj an lyhentiimiskeinoista I 9"80-
luvun alussa oli eliikeiiin alenta-
minen selviisti suosituin, sillii 44
prosenttia vastaajista piti sitii
halutuimpana vaihtoehtona.
(Komiteamietintci 1983:69, s.
l14-ll8; vrt. myds Komitea-
mietintci l98l:33)
Nykyisii mielipiteita kuvastaa
oululaisessa Kaleva-lehdessd ol-
lut Helsingin Sanomien vuoden
1988 eliikeikiihaastattelun tu-
loksia pohdiskellut kirloitus.
Kirjoituksessa todetaan, ette
"kuka hullu ei liihtisi eliikkeelle
jo 55-vuotiaana, jos siihen vain
on mahdollisuus - 1a varaa"
(Ukkola 1988). Vaikka ihmisten
toiveiden ja tarpeiden taustalta
lciytyy hyvin erilaisia tekijOite,
kertoo yksil6llisten varhaiseldk-
keiden hakemisryntiiys jotakin
ilmitistii.

Vaikuttaako tieto
oman ellkkeen mIdrilstI
mielipiteeseen?
Eliikeikiimielipidettii voidaan
tdsmentiiii kysymiillii valmiutta
osallistua alhaisemman eliike-
idn aiheuttamiin kustannuksiin.
Pdntisen ja Uusitalon tutkimus
( 1986) osoittaa, ettii yleiselld ta-
solla ihmiset hyviiksyviit yhteis-
kunnan nykyistii runsaamman
varojenkiiyt6n eliikkeisiin. HS-
Gallup vuodelta 1988 kertoo
puolestaan, ettii liihes 90 pro-
senttia vastaajista on valmis
helpottamaan eliikkeelle siirty-
mistii, vaikka se aiheuttaisi lisii-
kustannuksia veronmaksaj ille.

Entii kun kustannus kohdistuu
selvristi yksildn omaan kukka-
roon joko ennakkomaksun tai
pienemmiin eliikkeen muodos-

sa? Varhennetun vanhuuseliik-
keen suosio osoittaa, ettli tiillai-
sia valmiuksia ldytyy jopu
selviisti enemmdn kuin piiiitrik-
sentekijit odottivat.
On kuitenkin eri asia vastata
puhelimitse kysymykseen ylei-
selld tasolla, kuin tehdd sitova
paat6s eliikkeelle siirtymisestd.
HS-Gallupin vastausjakauma
olisi todenniikciisesti erilainen,
jos jokaisen vaihtoehdon yhtey-
dessii olisi arvio kunkin vastaa-
jan tulevasta ellikkeesd. On syy-
tii epiiillii, ettd ihmiset yleensd
arvioivat oman eliikkeensii
mddrdn mieluummin ylii- kuin
alakanttiin. Forss ja Jiilskeliii-
nen havaitsivat tutkimukses-
saan, ettd vain joka kolmas
vastaaja arvioi oman eliikkeen
mdrirdn tai prosentuaalisen ta-
son suurin piirtein oikein ( 1986,
s.44).
HS-Gallupin tulokset osoitta-
vat, ette vanhemmat vastaajat
eivdt toivo alhaisempaa el6ke-
ikii?i yhtii voimakkaasti kuin
nuoret. Johtuuko tema siite,
ettd koska he ovat liihempiinii
eliikeikiiii, he ovat kiinnostu-
neempia eldkeasioista ja tietii-
vdt muun muassa oman eldk-
keensri mdiirlin paremmin kuin
nuoret? Vai ehkii siitA, etta hei-
dan tydelakkeensd ei ole karttu-
nut liihelle 60 prosentin tavoite-
tasoa? Tai ehkii kaikista edellii
m ainituista tekij 6 istii?

Toiveiden kirjo
suurr
Suuri osa suomalaisista niiyttiiii
siis toivovan eliikkeelle piiiisyii
ennen yleistii eliikeikiiii. Osa
heistii on valmis jopa kiiytiin-
ncissii maksamaan teste.

Muutamaa eliikeikiikysymystli
tiiydentiiii mycis tieto toiveiden
voimakkuudesta ja suhteesta
muihin yhteiskunnan kehitta-
miskohteisiin. Tycieliikelaitos-
ten Liiton Suomen Gallup
Oy:llii vuosina 1986 ja 1987
teettdmien kyselyiden mukaan
eldketurvan kehittdminen koet-
tiin yhta tiirkeiiksi asiaksi kuin
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ymparistdnsuojelun edistiimi-
nen, ty<itt<imyysturvan paran-
taminen, lasten piiiviihoito-
mahdollisuuksien kehittdminen
sekii terveyden- ja sairaanhoito-
palvelujen kehittAminen. Yksit-
tliisistii kehittamiskohteista
asunto-olojen kehittiimistii pi-
dettiin molempina vuosina tdr-
keimpiinii. (Pekkonen 1987, s.
30 3r)
Ihmisten eliikkeellii oloon koh-
distamat toiveet ja tarpeet ovat
erilaisia: yksi toivoo aikaa va-
paa-ajan harrastuksille, toinen
taas lepoa ja kolmas vaikkapa
siiiinntillistii toimeentuloa, elf,-
kettii (Suomen Kuvalehti 1980,
s. 108). Kehittamiskohteiden
tarkeysjarjestykseen asettami-
nen riippuu luonnollisesti erilai-
sista taustatekijciistii, kuten
elinvaiheesta ja elSmeintilan-
teesta. Esimerkiksi yli 50-vuoti-
aista jo joka kolmas piti eliike-
turvan kehittamiste terkeimpe-
nd asiana (Pekkonen 1987, s.
30 3r).
Seppo Pdntinenja Hannu Uu-
sitalo ovat puolestaan tutkineet
suomalaisten sosiaaliturvaa
koskevien mielipiteiden kehit-
tymistii vuosina 1975 1985. He
rajasivat eldketurvan tosin kos-
kemaan ainoastaan kansan-
eliikkeitii. Tulosten mukaan ih-
miset toivoivat vuonna 1985 pa-
rannuksia eliiketurvaan, mutta
vdhemmiin kuin kymmenen
vuotta aikaisemmin. (Pdnti-
nen&Uusitalo 1986; vrt, Tuo-
minen 1982)

Myds muissa tutkimuksissa on
havaittu, ettd ihmiset luottavat
eldket u rvaj drjeste I mddm me :

eliikkeelle siirtyminen ei yleensd
pelota, eikii jiirjestelmiin hei-
kentdmiseen uskota (Suomen
Kuvalehti 1980; HS-Gallup
1988). Toisaalta, vaikka valta-
osa ihmisistd luottaa eliikejiir-
jestelmddn, voidaan TELA:n
tutkimuksista havaita ainakin
lieviii oireita epiivarmuuden
tunteen kasvusta (Pekkonen
1987, s. 33).

Tutkimusten vertailu
vaikeaa
Eliikeliiisten lukumddrdn kasvu
on pitiinyt eldkeasiat 1980-lu-
vulla esilld joskus heriittiien jo-
pa poliittista intohimoa. Kui-
tenkin uskaltaisin vAittee
vaikka j oitakin mielipidetiedus-

teluja tulkitsemalla voi saada
toisenlaisenkin kuvan etta
tyytyvaisyys eliikejiirjestel-
mddmme kohtaan on kasvanut.
Onhan eldketurva kehittynyt
viime vuosikymmenind ehkii
voimakkaimmin eri yhteiskun-
tapolitiikan sektoreista. Etujen
laaja kattavuus ja valinnanva-
pauden lisddntyminen ovat nos-
taneet suomalaisen el6kekoko-
naisuuden korkealle pohjois-
maiselle tasolle. Eri mielipide-
tiedustelujen perusteella on kui-
tenkin vaikea tehdii johtopiiii-
triksiii asennemuutoksesta
suuntaan tai toiseen.

Edellii on esitetty joitakin kriit-
tisiii huomioita eliikeikiiii kiisit-
televiI mielipidetiedusteluja ja
erityisesti niiden uutisointia
kohtaan. Tiillii ei haluta mis-
sii6n tapauksessa vdheksyzi nii-
den merkitystii. Kiiytettyjen
vastaesimerkkien aineistot on
kerdtty pddasiassa samantapai-
sella aineistonkeruumenetel-
miillii. Monimutkaisten asioi-
den ollessa kyseessd on nopean
ja raflaavan uutisoinnin sijasta
kuitenkin syytd selviudd myos
muita tekijciitii.

KIMMO
NORRME N, zTK
Eltiketurvakeskuksen
suunnit teluosas ton
tiedot taja-tut kija

Lflhteet:
Aarnio, Margaretha - Forss, Simo

- Poukka, Heikki - Vanamo,
Jussi: Iktitintyvti tydntekijii ja
ammat ti. Eliikeikiitutkimus. Elii-
keturvakeskuksen tutkimuksia
1975:1. Mrinttri 1976.

Forss, Simo - Jiiiiskekiinen, Hrk-
ko: Viesti, vtiline ja vaikutus.
Tut kimus esit emuot oisen t y 6e lti-
ketiedotuksen perillemenosta ja
siihen vaikuttavista tekijdistii.
Eliike turvake s kuksen tut k i muk-
sia 1986:3. Vammalo 1986.

HS-Gallup: Eliikeikiiii halutaan
alentaa. Helsingin Sanomat
2.4.1988.

I(omiteamietintd l98l:33. Eliike-
ikiikomitean osamietintd II. Hel-
sinki 1981.

Komiteamie t int d 19 8 3 :69. T;t daik a-
komitean 1980 mietinrd. Helsin-
ki t983.

kttti, Izila: Kenttiitydn muodot ja
niihin liit tyvtit virheliihteet. Suo-
men Gallupin julkaisusarja. Jul-
kaisu n:o 3. 1979.

Pekkonen, Kari: Ihmiset haluavat
tietoja eliikkeistti. Tydeliike
1987:5.

Pt)ntinen, Seppo * Uusitalo, Han-
nu: The Legitimacy of the Welfa-
re State: Social Security Opin-
ions in Finland 1975-1985. Suo-
men Gallup Oy. Report n:o 15.
1986.

Suomen Kuvalehden gallup:
Submalainen menee mielelliiiin
eliikkeelle. Suomen Kuvalehti
1980:14.

Tuomi, Kaija- Wiigar, Gustav *Es-
kelinen, Icena - ltirvinen, Erkki
- Huuhtanen, Pekka - Suurniik-
ki, Timo - Fahlstrtim, Pirjo -
Aalto, ka - Ilmarinen, Juhani:
Tbrveys, tydkyky ja tydolot kun-
nallisissa ammattiryhmissii. k-
oksessa: Ilmarinen, Juhani
(toim.): Ty6, terveys ja eliikeikii
kunta-alalla. Tydterveyslaitok-
sen tutkimuksia 1985:2. Kirja- ja
offsetpaino Purhonen Oy 1985.

Tuominen, Eila: Viiesttin mielipitei-
tii sosiaaliturvasta vuosina 1972
ia 1979. Eliiketurvakeskuksen
tutkimuksia 1981:2. Miinttii
1982.

Ukkola, Tuulikki: Voi kun piiiisis
e liikkee I le : Kaleva 6.4. 1988.

44



OIKEUSSYSTEMATIIKKAA JA
olKEUDEtLlsEl{ TUTKIMUKSEI{ rilnrtirouTlA
Kirjoituksia
Lakimieslehdestd

I.AKIMII:S 3 l9li8

Syytinki eilen, tflndiln, huomenna
Niiktikohtia kiinteisttiellkkeestl ja sen
oikeudellisesta tutkimisesta
Kirjoit taja: OTK Rii t ra Fugerstrdm

Fagerstrcim on asettanut kirjoi-
tuksensa tavoitteeksi osoittaa
lahtdkohtia vastaiselle syytin-
kid koskevalle oikeudelliselle

, tutkimukselle.
Kirjoittaja toteaa syytingin eli
kiinteistcielikkeen sdilyneen
edelleen elinvoimaisena raken-
nemuutostenkin keskellii. Syy-
tinkihiin perustuu yksityisoi-
keudelliseen sopimukseen,
mutta julkisoikeus on ulottanut
siihen enenevdsti vaikutustaan.
Liihinnii asumisoikeudeksi pel-
kistynyt syytinki voidaan Fa-
gerstr<imin mukaan luonnehtia

' mycis tavaksi suorittaa kiinteis-
ton kauppahinta tai osa siitii.
Syytinki kytkeytyy maatilan
sukupolvenvaihdoskauppoihin
siten. etta yli 70 prosenttiin niis-
ta sisaltyy nykyiiiin syytinki.
Syytinki ei ole endd keskeinen
keino varmistaa vanhuuden
elatusta, hoitoa ja huolenpitoa.
Syytinki turvaa nykyiiiin liihin-
nri asumisoikeuden tilalta, ta-

, vallisesti valoineen ja liimpdi-
neen sekl saunan kiiyttdoi-
keuksineen.

Fagerstrdm toteaa. ette syytin-
kiii on lainsddddnnossd sddn-
nelty niukasti. Tiimiin johdosta

I oikeuskdytdnn<in merkitys on
korostunut. Kirjoittaja on pe-
rehtynyt oikeuskdytdnt<iOn hy-
vin laaja-alaisesti. Hiin toteaa,

r ettd viimeaikaisissa hovioi-
keuksien ja KKO:n ratkaisuissa

I on keskeisesti tullut esille olo-
, suhteiden muuttuminen eliike-
I sopimuksen teon jiilkeen ja tii-
' hiin liittyviit ongelmat.

1 Syytingin osaltajoudutaan vas-
I taamaan moniin aivan erilaisiin
kysymyksiin kuin aiemmin.
Kirjoittajan mielestii tuomiois-
tuimet ovat selvdstikin olleet
varsin neuvottomia harkites-

saan esimerkiksi, tulisiko ja mi-
ten muut syytinkiliiisen eliike- ja
sosiaaliedut otlaa huomioon
miidriittiiessri syytinkiliiiselle
korvausta saamatta jiiiineistii
syytinkieduista. jos hdn on jou-
tunut itsestdiin ja mycis syytin-
gin antajasta riippumattomasta
syystd vanhainkotiin tai muu-
hun laitoshoitoon. OikTL 36 $
on kuitenkin tarjonnut eriiiin
kanavan paineiden purkami-
seen. Oikeuskdytdnncissii on
kuitenkin kirjoittajan mukaan
yleensii edetty varovasti eikd
aina yhtendisesti.

Artikkelissa tuodaan selkedsti
esille se, miten muutostilantei-
den ratkaisua harkittaessa osa-
puolina on usein neljA tahoa.
Varsinaisten sopimusosapuol-
ten lisdksi on pidettiivii silmiillii
kahta muuta tahoa eli tilanpi-
donjatkajan sisaruksia, kanssa-
perillisiii sekii yhteiskuntaa ja
sen etuja ja miiiiriiyksiii. erityi-
sesti maatalous- ja sosiaalialan
lainsiiiidiintdd ja verotusta. Ne-
lijakoa konkretisoidaan monin
havainnollisin esimerkein.
Myds syytingin arvostaminen
rahassa on saanut artikkelissa
oman lukunsa.

Kaiken kaikkiaan kirjoittaja pe-
r;iiinkuuluttaa syytingin osalta
samantyyppistd ongelmakes-
keistii liihestymistapaa, jota Ur-
po Kangas on kiiyttiinyt vditds-
kirjassaan "ksken oikeudelli-
nen asemo. " Fagerstrcim koros-
taa sitd, etteiviit esineiden vaih-
dantaan liittyviit sivullissuoja-
kysymykset ole syytingin oikeu-
dellisen tutkimuksen kannalta
relevanteinta aineistoa. Syytin-
gin osalta olennaisia ovat usein
muunlaiset "sivullissuhteet", so.
suhde kanssaperillisiin, yhteis-
kuntaan.

Kirjoittaja tiivistiiii syytinkiii
koskevan oikeudellisen tutki-
muksen liihtdkohdan seuraa-
vasti: Se ei ole suppean esine- tai
velvoiteoikeudellinen, vaan se
kasittee myds varsin heterogee-
nista maatalous-, sosiaali- ja ve-
ro-oikeudellista ainesta maata-
lous- ja sosiaalipoliittisine ja so-
siologisine kytkentciineen
unohtamatta inhimillisiii seik-
koja.
Fagerstrcim toteaa, ettd ajan-
kohtaisten syytinkiii koskevien
ongelmien tutkiminen palvelisi,
paitsi lainkeyttiijiiii, mycis edel-
lei esitetyn nelijaon mukaisia
etutahoja. kuten viranomaisia.
auttaessaan niitd ennakoimaan
eri toimien seurauksia ja arvioi-
maan niiti oikeudelliselta kan-
nalta.

tnKlMlES4 t988

Vdlillisen julkisen
hallinnon rakenteesta
Kirjoittaja VTL Markku Suksi

Suksi aloittaa viilillisen julkisen
hallinnon miiiiritelmiillii: Sellai-
nen julkisen vallan kiiyttd ja
julkisen tehtavan hoitaminen.
joka organisatorisesti sijoittuu
perinteisen valtionhallinnon ja
kunnallishallinnon sekii muun
itsehallinnon ulkopuolelle.
Kiinnostavaksi Suksen artikke-
lin tekee se, ette useimmat eld-
kemaailman organisaatiot kuu-
luvat viililiiseen j ulkiseen hallin-
toon: muun muassa Eliiketur-
vakeskus esiintyy artikkelissa
useita kertoja. Suksi ei unohda
mydskiiiin vakuutusyhticiit6,
'jotka ovat yksityisia ja ovat
saaneet keskeisen aseman eri
eliike- j a vahinkovakuutusmuo-

tojen hallinnossa ja kiiyttiiviit
julkista valtaa hyvin laajassa
mittakaavassa."
Toisaalta Suksen kirjoitus on
oikeussystemaattinen, joka teh-
nee sen raskaslukuiseksi aihee-
seen perehtymiittdmiille.

Suksi on tyytymatdn nykyiseen
vilillisen julkisen hallinnon yk-
sikk6jen luokitteluun, joka
muodostuu neljdstii kategorias-
ta l) itseniiiset julkisoikeudelli-
set laitokset (esim. KELA, Elii-
keturvakeskus ja Merimiespal-
velutoimisto 2) Julkisoikeudel-
liset yhdistykset (esim. SAhko-
tarkastuskeskus. Suomen Asi-
anajajaliitto j a K riminaalihuol-
toyhdistys) 3) Erityisasemassa
olevat valtionyhtiot (esim. Al-
ko, Yle, Kera ja Postipankki) 4)
yksityisoikeudellisten yksikkci-
jen kautta ja avulla tapahtuva
julkinen hallinto (esim. maata-
louskeskukset, luokituslaitok-
set ja yksityiset koulut). Jaotte-
lua on kiiytetty hieman muo-
kattuna hallintomenettclylain 3

$:n 3. momentissa.

Suksi toteaa, ett6 mainitut neljii
kategoriaa pysty/at erillisinii
kuvaamaan yksittiiisiii ilmiciitii.
Y hdessii esiintyessiidn kategori-
oista muodostuva luokittelu ei
kuitenkaan ole yhteismitalli-
nen, vaan liihinnii tulos erilais-
ten elementtien epiijohdonmu-
kaisesta yhteensovittamisesta
siten, ettii siin;i sekoittuu epata-
saisesti sekd organisatorisia ettti
funktionaalisia tekij<iitti.
Jaottelu nostaa esille mycis jul-
kisoikeudellisten ja yksityisoi-
keudellisten yksikkcijen erotte-
lun, eikii viilttiimiittii tarjoa vii-
Uneita yksikdiden luonnehtimi-
seen jatkumolla julkinen-yksi-
tyinen. Nelijako ei tuo esille
viilillisen j ulkisen hallinnon mo-

45



PENTTI
KOIVISTOINEN, rzr

Eliiketurvakeskuksen
lainopillisen osaston

piitillikkr)

nimuotoisuutta. Suksen mieles-
td on aiheellista tutkia, voisiko
olla jokin muu rakenne, joka
paremmin kuvaisi viilillistii jul-
kista hallintoa.
Pohd iskelujen jiilkeen hiin piiii-
tyy rakenteeseen: l)julkiset yh-
ti6n-, korporaation- ja siiiiti6n-
luonteiset yksikdt, 2) erityiset
yhti6n-, korporaation- ja siiii-
ticinluonteiset yksikcit sekii 3)
vastaavat yksityiset yksikdt.

Julkisten yksikciiden kategori-
an muodostaisivat lakisddteiset
yksiktit, joiden pdiittiiviin eli-
miin sisiiltyy lakisiiiiteinen j ulki-
nen edustus. Erityisyksikdissii
ei tiillaista edustusta ole, ja nii-
den organisaatio perustuu piiii-
asiassa pelkiistiiiin pakkojiise-
nyyteen tai -osakkuuteen taik-
ka lakisiiiiteisylteen. Erityisyk-
sikkcijen tehtiivinii niiyttiiii Suk-
sen mukaan useimmiten olevan
yksityisluonteisten intressien
hoitaminen erityisjarjestelyjen
kautta.
Yksityisiksi yksik6iksi luokitel-
laan yksikcit, joiden paattevissa
elimissii ei ole lakisiiiiteistii jul-
kista edustusta, jotka eiviit pe-
rustu pakkoon ja jotka voivat
purkautua "normaalisti" omas-
ta aloitteestaan.

Ensimmdiseen kategoriaan
kuuluisivat m.m. KELA, Kun-
nallinen eldkelaitos, Merimies-
eliikekassa, Maatalousyrittii-
jien eliikelaitos.
Toiseen kategoriaan: Eldketur-
vakeskus ja LEL Tydeliikekas-
sa.

Kolmanteen ryhmiiin kuuluisi-
vat eldkesiiiitidt, avustuskassat
ja vakuutusyhtidt.
Suksi huomauttaa, etta eraat
organisatoriset julkiset yksik<it
ovat hyvin paljon erityisyksi-
kriiden kaltaisia. Vastaavanlais-

ta liudentumista erityisyksikds-
tii sekii julkisiin ettii yksityisiin
yksikciihin tuntuu mycis esiinty-
viin. Suksi mainitsee m.m. Elii-
keturvakeskuksen esimerkkinI
liudentumisesta julkiseen piiin,
koska sill2i on valtion asettamat
paatHvAt elimet.

Kirj oittaj a tAydentae graafi ses-
sa esityksessd jatkumolla jakoa
julkisoikeudellisiin ja yksityis-
oikeudellisiin yksikdihin sellai-
sella ulottuvuudella, joka ottaa
huomioon asteittaiset muutok-
set yksikdn organisaatiomuo-
dossa ja joka tavallaan ilmaisee
yksik<iiden suhteelliset asemat
toisiinsa, julkiseen ja yksityi-
seen, sekii valtioon. Tiillii jatku-
molla julkinen-yksityinen Ero-
rahasto on keskiviilille ja siite
hiukan yksityiseen piiin Eliike-
turvakeskus ja sen jalkeen Suo-
men Asianajajaliitto.

Suksen esittama viilillisen julki-
sen hallinnon rakenne muodos-
tuu piiiillekkiiisistii kerroksista,
joiden avulla kyetiiiin luomaan
verrattain yhteismitallinen ku-
va k.o. hallinnon yksik<iistti.
Suksi katsoo esittamallaan ra-
kenteella olevan joitakin etuja
verrattuja esitettyyn nelijako-
systematiikkaan.

Hdnen mielestiilin yksikdiden
jako julkisiin, erityisiin ja yksi-
tyisiin tuntuu olevan relevantti
ja suuntaa-antava esimerkiksi
suhteessa yleisen hallinto-oi-
keudellisen lainsdddiinncin so-
vellettavuuteen ja yksikdiden
riippuvuuteen valtiosta ja itse-
hallintoyhdyskunnista.

Suksi muistuttaa kuitenkin sii-
ta, etta julkisen vallan esiinty-
minen eri yksikdissii ei kuiten-
kaan niiytii riippuvan yksikdn
asemasta ulottuvuudella julki-
nen-yksityinen. Hiinen esittS-
mrinsii luokittelu tarjoaakin ni-

menomaan vrilineen viilillisen
julkisen hallinnon rakenteen
selvittdmiseksi. Se ei ole kiiyttci-
kelpoinen viilillisen j ulkisen hal-
linnon laajuuden tai merkityk-
sen mdiirittelemiseen, vaan ai-
noastaan kuvaamaan sen yksik-
k<ijoukon rakennetta, joka ei
kuulu valtionhallintoon eikii it-
sehallintoon.
Kuten edellii esitetystdkin lienee
ilmennyt, vaikuttaa viilillisen
julkisen hallinnon k?isite yliikii-
sitteeltl, josta ei sindnsd voi
tehdii juuri minkdiinlaisia oi-
keudellisia johtopiiiitOksiii.
Suksi korostaa kuitenkin, ettei-
viit hdnenkiidn esittelemdnsd
typologiat valttamatta ole ai-
noita kysymykseen tulevia.
Vaikka Suksi katsookin esitta-
miinsii rakenteen tiiyttiiviin hii-
nen tavoitteenaan olleet yhteis-
mitallisuuden ja kattavuuden
vastaukset, hdn ei halua nimit-
tee site ilman muuta systematii-
kaksi.
Ainakin allekirjoittaneelle Suk-
sen kirjoituksen merkittavin an-
ti sisiiltyy kuitenkin viimeisen
kappaleen ponteen, joka kuu-
luu seuraavasti: Yiilillisen julki-
sen hallinnon yksikciitii luotaes-
sa ja niitii koskevaa lainsiiiidiin-
tciri muutettaessa olisi otettava
kantaa muun muassa oikeus-
henkil6llisyyttii ja sen element-
tejii sekii julkisen vallan dele-
gointia koskeviin kysymyksiin
samoin kuin yleisen hallinto-
oikeudellisen lainsiiiidiinnOn ja
rikosoikeudellisen virkamies-
vastuun sovellettavuuteen yksi-
kdn toiminnassa. Viililliseen j ul-
kiseen hallintoon luotaisiin si-
ten pala palalta sellaista joh-
donmukaisuutta, jota silta ehka
tulisi edellyttiiii.
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NIMITYKSIA

ETAKE.SAMPO

Eliike-Sammon organisaation
uudistamisen yhteydessii on
tehty seuraavat johtajanimityk-
set:

Valtiotieteen kandidaatti
Pertti Laesvuori on nimitetty
yhteysjohtajaksi. Hiinen alai-
suuteensa on perustettu asian-
tuntijatoiminto, joka hoitaa
tydeliikejiirjestelmdn yhteisty<i-
hdn ja ulkomaihin liittyvia ela-
kevakuutusasioita sekii tutki-
mus- j a tilastointitehtevie.

Humanististen tieteiden kan-
didaatti Seppo Alhonsuo on
nimitetty markkinointijohta-
jaksi. Markkinointitoimintoon
kuuluu Sammolle ja Varmalle
annettava eliikevakuutuksen
koulutus-, asiantuntija- ja muu
markkinointituki, eliikepalve-
lut ja tiedotusasiat.

Filosofian maisteri SHV
Lasse Heiniti on nimitetty aktu-
aarijohtajaksi. Hiin jatkaa yhti-
cin aktuaarina ja vastaa mm.
yrityssuunnitteluun liittyvistii
tehtiivistii.

Filosofian kandidaatti Eino
Pohjola on nimitetty vakuutus-
tuotannon johtajaksi. Hiinen
alueelleen kuuluvat TEL- ja
YEL- vakuutusten hoitoon ja
vakuutusmaksuihin ja niiden
perintiiiin liittyvat tehtiiviit.

Filosofian maisteri Ilkka Ko-
honen on nimitetty Ellike-Sam-
mon suunnitteluj ohtaj aksi. Hii-
nen vastuualueenaan ovat yh-
tirin atk-toiminnot ja niiden ke-
hittaminen. Suunnitteluj ohtaj a
Kohonen siirtyy El[ke-Sam-
poon Progmatic Oy:stii.

Yliliiiikiiriksi on nimitetty
liiiiketieteen lisensiaatti Kaj
Karlsson.

Perlli l,aesvuori

l-asse Heinit)

Seppo Alhonsuo

Eino Pohjola

Jorma ltinonen

NOVA
Henkivakuutusosakeyhtiri No-
van varatoimitusjohtajaksi on
nimitetty 1.9. 1988 alkaen johta-
ja, fil.maisteri, SHV Jorma Lei-
nonen (42) Eldke-Varmasta.
Hiin toimii myds Novan ylima-
temaatikkona.
Johtaja Leinonen kuuluu mycis
Eldke-Varman j ohtoryhmiiin.

Ilkka l{ohonen Knj Karlsson
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MIKSI NAIN?

Henkiltirekisterilaki

ETK

Aiheuttaako henkilti-
rekisterilaki muutok-
sia E ltiket ur v ake s kuk-
sen t o imint aan r e kiste-
rin pittij iinti? Vastaaj a-
na on Ekiketurvakes-
kuksen vakuutustek-
nillisen osaston apu-
laisosastopddllikkd
Heikki Poukka.

"Ei tema laki aiheuta jiireitii
muutoksia meillii. Eldketurva-
keskus on pitdnyt rekistereitdiin
henkilorekisterilain hengessd
tiihiinkin saakka. mutta joita-
kin tarkennuksia kuitenkin on
tehteva. ETK:n rekistereitii ei
tarvitse murehtia.

Elhketurvakeskus ei kokoa
muita kuin tyriellikejtirjestel-
mdn toiminnan kannalta tar-
peellisia tietoja. Laki kuitenkin
vaatii, ettii henkildrekisterilain
pitajiillii tiiytyy olla selostus sii-
ta, mite rekisteri sisiiltiiii.

Tiillaista asiakirjaa ollaan jo
laatimassa. Se pannaan, kuten
laki vaatii, yleiscin nahtaville.
ETK:n asiakaspalvelu on Pou-
kan mukaan ensimmiiinen mie-
leentuleva sopiva paikka. Ai-
kaa paperin kirjoittamiseen on
ensi vuoden alkuun. Se ei ole
periaatteessa iso tyci, mutta se-
lostus pitiiisi pystya sanomaan
niin, ettri mahdollisimman mo-
ni ymmiirtiiisi, Poukka kertoo.

HenkilOrekisterilaissa on tarkat
miiiiriiykset siita, miten ja milla
ehdoin rekisterin tietoja saa
luovuttaa. Niin sanottu massa-
luovutus on henkilcirekisteri-
laissa yleensii kielletty. Erityisen
tarkka laki on silloin, kun hen-
kiltitunnus tulee kuvaan mu-
kaan. Eliiketurvakeskuksella
on kyllii asiassa puhtaat pape-
rit, Poukka vakuuttaa.

Tarkastusoikeus
kerran vuodessa

Jokaisella, jonka tiedot ovat
henkildrekisterissd, on uuden
lain mukaan oikeus saada omat
tietonsa kerran vuodessa mak-
sutta tarkistettavakseen. Eliike-
otteitahan on jo annettu pari
miljoonaa, joten tiissiikin suh-
teessa olemme edelliikiivijditit.

ja

Heikki Poukka

'Tietojenantovelvollisuus on
henkikirekisterilaissa tosin jon-
kin verran laajempi, kuin tYdn-
tekijiiin eldkeasetus mdiirdd",
Poukka huomauttaa.

Henkikirekisterilain mukaan
jokaisella on oikeus vaatia vir-
heellinen, tarpeeton, puutteelli-
nen tai vanhentunut tietonsa
korjattavaksi tai taydennetta-
viiksi, jos virhe vaarantaa yksi-
lcin suojaa tai oikeuksia.
'Tiimii on jo tycisuhdeselvitte-
lyssd tuttua toimintaa", Heikki
Poukka sanoo. 'Tosin joskus
sattuu, ettei tietoja muuteta sel-
laisiksi, kuin pyytiijii olisi ha-
lunnut. Tiimii johtuu yleisim-
min siitii, ettei asiakas ole vir-
heestd ilmoittaessaan tiennYt,
mit2i rekisterissii pitiiisi olla.
Toisin sanoen asiakas ottaa
omalta kohdaltaan selvdii tyci-
eliikettii kartuttavaa ja kartut-
tamattoman tyciskentelYn ra-
jasta."

Uusi laki vaatii, etta oikaisun
eviiiimisestd on annettava PYYn-
ncistii kirjallinen todistus. Siinti
teytyy myds ndkyd ne syyt, joi-
den vuoksi vaatimuksia ei ole
hyviiksytty. Tarvitessaan apua
on yksityisellii kansalaisella
mahdollisuus kaentya tietosuo-
javaltuutetun pu oleen.

Vaikka tarkastusoikeus yleensd
onkin olemassa, tietyistii poik-
keuksista on siieidetty laissa.

Tietoja ei saa antaa silloin, kun
niiden luovuttaminen voi vaa-
rantaa hakijan terveyden, valta-
kunnan suhteet toisiin valtioi-
hin tai kansainviilisiin jZirjestoi-
hin tai haitata rikosten selvitte-
mist?i tai ehkiiisyii.
Tiimii pykiili tulee kdyttinncissii
Poukan mukaan sovellettavak-
si liihinnii silloin, kun rekisteriin
viedystd tiedosta kertominen
voi vaarantaa tiedon pyytajen
omaa terveyttti.
"Meillii on rekistereissd tieto
tautiluokituksesta. Koodi ava-
taan ja tautiluokan nimi kerro-
taan. Mutta muuten asiakasta
neuvotaan kiiiintymiiiin hoita-
van ldiikiirin puoleen. Tode-
taan, ettemme me maallikkoina
osaa antaa tarkempia tietoja",
Poukka sanoo.

Vaitiolovelvollisuudesta
s[[detty
Henkilorekisterilaissa on seid-
detty vaitiolovelvollisuudesta.
Vaitiolovelvollisuus koskee
kaikkia, jotka joutuvat missii
tahansa henkil6rekisterin pidon
vaiheessa tekemisiin ihmisten
henkildkohtaisia olosuhteita tai
taloudellista asemaa koskevien
tietojen kanssa. Laki kieltiiii an-
tamasta tdllaisista seikoista tie-
toja sivullisille.
Vaitiolovelvollisu udesta on siiii-
detty mycis tydntekijiiin eliike-
laissa ja vakuutusyhticilaissa.
"Mitaan uutta ei lakisiidteinen
vaitiolovelvollisuus siis tytielii-
kejiirjestelmiissd ole", Poukka
mainitsee.
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VAKUUTUSOIKEUDEN ]A
E LAKE LAIJTAKUN NAN PAATOKSIA

Olen poiminut viime aikai-
sista muutoksenhakuelinten
ratkaisuista esille joukon
tytiellkelakien keskinlistii
rajanvetoa koskevia sovelta-
misratkaisuja. Niiss[ tulee
esille erityisesti tytisuhteen ja
yrittiijiitoiminnan vllinen
rajanveto.

kiytetyt lyhenteet:
ETK = Eliiketurvakeskus
ELK = eldkelautakunta
VAKO = vakuutusoikeus
VAKOn piiiittis n:o 018811871877,
ETK-arkistonumero 193 13
Postitettu 25.5. 1988. Aiinestvsrar-
kaisu

VAI,OKUVAAJA
ETK katsoi valokuvaajan ol-
leen ty<isuhteessa lehtiyhticidn.
Ellikelautakunta oli toista miel-
td ja perusteli piiiitcistiiin seu-
raavasti: X:lle ei ole maksettu
valokuvaaj an tydstii peruspalk-
kaaja ansiot ovat miieiriiytyneet
kuvausten miiiiriin ja julkaistu-
jen kuvien perusteella. X:lle ei
ole maksettu vuosilomakor-
vausta. Hiin on itse ostanut
filmit ja muut valokuvaustar-
vikkeet. X on valmistanut ku-
vat omassa laboratoriossaan,
eikii hiinen tydskentelyAAn
muille tycinteettiijille ole esitet-
tyjen selvitysten perusteella ra-
joitettu.
Kuulostaa ihan perustellulta tii-
miikin, vai mitii?
ETK haki piiiitdkseen muutos-
ta ja perusteli valitustaan seu-
raavasti: X on tyciskennellyt va-
lokuvaajana jatkuvasti ja vaki-
tuisesti. Hiinelle on korvattu
matkakuluja sekd maksettu
piiiviirahoja. Materiaalikulut
on my<is korvattu. Yhtici on
maksanut hiinelle palkan kuu-

kausittain ja hdnen verokorttin-
sa on yhticille. Yhti6 on rajoit-
tanut hdnen ty6skentelyiiiin si-
ten, ettei hlin ole saanut tyris-
kennelld kilpaileville lehdille.
Uutispiiiillikkd tai jompikumpi
peatoimittajista on m66rdnnyt
X:lle kuvauskohteet. X:llii on
ollut nimi puhelinluettelossa
lehtiyhtirin kohdalla.
Nyt asiantila niiyttiiii jo selveisti
toisenlaiselta, eik6 vain?

VAKO hyviiksyi ETK:n vali-
tuksen ja katsoi X:n olleen tyri-
suhteessa lehtiyhtiti6n.

VA KOn piiiitds n:o 048291 87 I 788,
ET K-arkistonumero 20790
Postilettu 4.5.1988

SOVITUSTYO
Eliikelaitos vahvisti Z:lle YEL-
tycituloksi hiinen sovitus- ja
tuotantotdistdan 25 000 mark-
kaa 1.1.1986 alkaen. Z haki
purkua piiiitdkselle. Hiin oli sitii
mielte, etta sovittajan- ja tuotta-
jantyO on tydsuhteessa tehtyii
silloin, kun muusikko itse osal-
listuu iidnitystapahtumaan ja
saa tyOstiilin tuntipalkkaa. Z:n
mukaan hiinen yrittiijiitoimin-
naksi katsottu tycinsei on ollut
juuri tiillaista. Muusikon tycin
osaltaZ on ollut TaEl-tycisuh-
teessa ja hrinen sovitustydnsd
on liittynyt kiinteiisti tihiin tyd-
suhteeseen. Z:n sovitustyd on
tapahtunut piiiitydn eli instru-
mentin soittamisen yhteydessii.
Z on tehnyt aenilevltydta, soit-
tanut rumpuja ja toiminut ka-
pellimestarina tycisuhteessa se-
kii tehnyt levytettiivien kappa-
leiden sovitukset. Tyrisuhteen
j akamattomuusperiaatteen mu-
kaisesti tdllainen tyd on my<is
sovitustycin osalta vakuutettava
TaEL:n mukaisesti.

Eliikelaitos vastusti purkuhake-

musta. ETK puolsi sita. VAKO
purki ty<itulopiiiitdksen.
Puolloksi purulle viittaan
ETK:n yleiskirjeeseen n:o 8/86,
s. 7. 'Siivellys- ja sovituspalkki-
ot eiviit yleensii ole tycisuhteessa
tehdystii ty0sta saatua palkkaa,
vaan tdllainen tyd tapahtuu
yrittiij iiasemassa. Kuitenkin sil-
loin, kun musiikin sovittaminen
tai sevelteminen liittyy kiinteiis-
ti TaEL-tydsuhteeseen siten, et-
tii tyci kokonaisuudessaan voi-
daan katsoa tycisuhteessa teh-
dyksi, my6s siivellys- ja sovitus-
tyti siseltyvet muusikon TaEL-
tydhdn. Niiin menetellii5n sil-
loin, kun sama henkilci sdvel-
ti6, sanoittaa ja esitteii, eikii eri
triitii voida erottaa toisistaan.
Tiilldin tydskentelyii on tarkas-
teltava yhtenii kokonaisuutenaja vakuutettava TaEL:n mu-
kaan. Kun henkild vain sevelteA
tai sovittaa, hdn tydskentelee
itseniiisenl yrittiijiinii j a kuuluu
YEL:n piiriin."

VAKOn piiiitds n:o 01730187 1912,
ET K-arkistonumero 1987 4
Postitettu 17.5.1988

KUNNAT,T,IS-
OPISTON
KOTiI,TITTAJA
Kunnallissiiiitici s.r., joka on yk-
sityinen siiiitio, ylliipitiiii kun-
nallisopistoa. X oli toiminut
vuodesta 1975 liihtien opiston
kouluttajana kuulumatta sen
vakinaiseen henkil6kuntaan.
Kysymys oli TEL:n soveltami-
sesta X:5iin ennen vuotta 1983,
jolloin X oli perustanut oman
yrityksen koulutuskonsultoin-
tia varten.
Jokaisesta kurssista oli sovittu
X:n kanssa erikseen, mutta
eriiiit kurssit oli sovittu jopa
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vuodeksi eteenpiiin. Opisto on
miiiirinnyt kurssien tavoitteet
ja aiheet sekii valvonut X:n
tydskentelyii muun muassa
kurssiarvosteluista keriittyjen
tietojen avulla.
Kouluttajatycin lisiiksi opiston
ja X:n viilillii oli vuonna 1977
sovittu tiettyjen uusien kurssi-
kokonaisuuksien suunnittelus-
ta ja niihin liittyvan kirjallisen
opetusaineiston tuottamisesta.
Sopimus uudistetti.in vuosit-
tain. Kurssikokonaisuuksien ta-
voitteet, rakenne, runkoja kes-
keiset aiheet oli suunniteltu en-
nen sopimuksen solmimista
suunnittelukokouksissa. Varsi
naisen kirjoitustyiin ja kurssien
yksityiskohtaisen suunnittelun
X hoiti omissa tydtiloissaan.
Tyd noudatti ty6nteettajen
kanssa sovittua aikataulua ja
tydsuunnitelmaa.
X:n tydtii valvomaan oli perus-
tettu erityinen seurantaryhmd,
johon oli kuulunut sek6 Kun-
nallisliiton ettii Kunnallisopis-
ton edustajia. Tiimii suunnitte-
lu-, seuranta-ja valvontaelin oli
piiiittiinyt tydn yleisten suunta-
viivojen lisiiksi my6s tuotetta-
van aiheiston sis5lldn tarkem-
mista kysymyksistii sekii arvioi-
nut jiirjestettyjen koekurssien
onnistumista.

ETK, ELK ja VAKO olivat sitii
mieltii, ettii X oli TEl-tydsuh-
teessa Kunnallissiiiitid0n vuo-
desta 1975 alkaen. TEltliike-
laitoksen mielestii X:n vuonna
1983 perustaman yrityksen toi-
miala kiisittiiii samanlaisen toi
minnan, kuin mistii X:n tytis-
kentely Kunnallisopistossa en-
nen yrityksen perustamista on
koostunut. X:n tydskentelyn
luonne opiston kouluttajana ei
hdnen ilmoituksensa mukaan
ollut muuttunut yhtidn perusta-
misen jiilkeen. Eliikelaitos kat-
soi X:n tydn yrittiijiitoiminnak-
sijo ennen vuotta 1983.

VAKOI piititds n:o 040231871123,
ET K-arkistonumero 2027 l
Posriteuu 16.6.1988

I I,MOITT IS-
HANKKI.IA
Yhdistys oli tehnyt X:n kanssa
sopimuksen ilmoitushankin-
nasta. Sopimus oli nimeltiiiin
ilmoitushankintasopimus. So-
pimuksessa on kohta'Tycisuh-
de". Siinii mainitaan, ettii ty6-
suhteen alkamispiiivit on 1.6.
1984 ja ettii se on voimassa
kolmen kuukauden koeajan jiil-
keen toistaiseksi. Palkkio oli
provisiopalkkio.
X:n pyynndste ETK sai tehta-
vikseen ratkaista, kuuluiko X
TEL:n vai YEL:n piiriin.

Yhdistyksen selvityksen mu-
kaan X:lle ei maksettu piiiviira-
haa. Hiinellii ei ollut luontois-
etujaja hiinelle ei korvattu mui-
ta kuluja kuin postikulut. Hiin
sai tehde samanaikaisesti toita
mycis muille ja kiiyttiiii sijaista
tai apulaista yhdistystii kuule-
matta. Yhdistyksen mielestd
kyse ei ollut tyrisuhteesta, koska
X:ll[ ei ollut yhdistyksen tahol-
ta maarattya tyriaikaa, ty<itiloja
eikii esimiestii ja ilmoitusten
hankinta oli muutenkin tapah-
tunut tiiysin itseniiisesti. Yhdis-
tys ilmoitti mycis, ettei ilmoitus-
hankintasopimusta ollut tar-
koitettu tyrisopimukseksi. Il-
moitushankintasopimuksen sa-
na 'tycisuhde" tarkoittaa ilmoi-
tushankintasopimusta ja sana
"tydnantaj a" toimeksiantaj aa.

Kuitenkin niin ETK, ELK kuin
VAKOkin katsoivat, ettti X oli
ollut tydsuhteessa yhdistyk-
seen.

Tiihiin on todettava, ettii koto-
naan tydskenteleviit provisi-
opalkkaiset ilmoitushankkijat,
joiden tydskentelyssa tai tydeh-
doissa ei ole erityispiirteitii, on
vakiintuneesti katsottu itseniii-
siksi yrittajiksi. K.o. tapaukses-
sa ETK totesi piiiitriksensii pe-
rusteluissa muutakin, mutta
keskeisin ja mielenkiintoisin
kohta oli: 'Yhdistys on kiistd-
nyt tarkoittaneensa tehdti ty6-
sopimuksen X:n kanssa. Asia
on tiiltii osin tulkinnanvarai-

nen, kuten sopimuksen sisiiltci-
kin. ETK:n mielestii yhdistys
vahvempana sopijapuolena on
tehnyt sellaisen sopimuksen,
josta heikompi osapuoli X on
saanut sellaisen kiisityksen, ettii
hlin on tydsuhteessa yhdistyk-
seen. Niiin ollen tiimiin sopi-
muksen perusteella aiheutuvat
eliikejiirjestelyt tulevat yhdis-
tyksen vastattavaksi, joten sen
on j iirjestettlivii TEL-vakuutus
X:Ile."
ELK viittasi ratkaisuissaan
ETK:n piilit6ksen perustelui-
hin. VAKO lausui ratkaisunsa
perusteluna ainoastaan sen, ettii
X oli ollut siinii miiiirin yhdis-
tyksen johdon ja valvonnan
alainen, ettii hiin on ollut ty6-
suhteessa yhdistykseen.

VAKOlla on ilmeisesti ollut
omat syynsa siihen, ettei se ole
kirjannut perusteluihinsa vah-
vempi-heikompi osapuoli -ar-
gumentointia. Uskon kuitenkin
vakaasti, ettd sanotulla periaat-
teella on tdrked sijansa mycis
VA KOssa epiiselviii sopimuksia
tulkittaessa.

ELK:n piiiitds n:o 3099187,
ETK-arkistonumero I 154 (sov.)
Postitettu 8.4.1988.
Aiinestysratkaisu
Valitus vireillii

SOLISTI
Ongelma: Onko orkesterin
huippusolisti johdon ia valvon-
nan alainen tydnte kij ci?

ETK ja ELK katsovat tycisuh-
teen olevan olemassa. Oy Yleis-
radio Ab:n mielestii ei ndin ole.
YLE ja C olivat tehneet solist!
sopimuksen. Sen mukaan YLE
oli tilannut C:n esittemaiin pia-
nokonserton Radion sinfonia-
orkesterin konsertissa. YLE:n
mielestii C ei tuolloin tydsken-
nellyt TaEL:ssa tarkoitettuna
tycisuhteessa olevana muusik-
kona. YLE katsoi, ettii solistiso-
pimus on hankintasopimus, jo-

ka ei sisiillii tydsuhdetta. Muu-
sikon kanssa sen sijaan tehdiiiin
(ohjelma)tydsopimus.

Edelleen YLE:n mielestd muu-
sikko ja solisti ovat kiisitteelli-
sesti eri asemassa. Muusikko
myy yhtidlle tyripanoksensa ja
hiin on velvollinen noudatta-
maan niitii miiiiriiyksiii, joita
hiinelle tyrinj ohto-oikeuden ra-
j oissa annetaan soitettavista sii-
vellyksistii, tahtilajeista, tem-
posta y.m.s. Solisti puolestaan
esittee repertoaariinsa kuulu-
van tulkinnan, eikii kukaan voi
eikii saa puuttua siihen; ptiin-
vastoin hiinen tulkintansa mii6-
rdii esimerkiksi Radion sinfo-
niaorkesterin mahdollisen sdes-
tyksen sisiillcin.

Suomen Solistiyhdistys r.y. toi
vastineessaan esille m.m. sen,
ettii YLE:llii on riidattomasti
oikeus johtaa ja valvoa solistin
tyOta. Keytenndssii direktio-oi-
keutta kiiyttiii ensisijaisesti ka-
pellimestari, joka johtaa orkes-
teria solisteineen sekd harjoi-
tuksissa ettii konserteissa. Solis-
ti ei yksin vastaa esityksestd,
vaan kapellimestarilla on siitii
kokonaisvastuu.

PENTTI
KOIVISTCINEN, zr

Eliiketurvakeskuksen
lainopillisen osaslon

priiillikkt)
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ELAKETURVAKESKUKSEN
ANTAMAT
SCVELTAMISRATKAISUT
]A LAUSUNNOT

Uuden virsikirjan esittely ei ollut ThEL:n piirissfl

ILKKA
SAVOHEIMO, vru

Eliiketurvakeskuksen
lausunt o t o imis t o n

ptitillikkr)

Seurakunta tiedusteli
ETK:lta, mitii eliike-
lakia oli sovellettava
X :iiiin hiinen tytisken-neltylln seurakun-
nan virsi-illassa tilai-
suuden vetiijiinil, esi-
telmtiitsij[nii ja uu-
sien Yirsien harjoitta-

Tytin kuvaus
Seurakunta ilmoitti maksa-
neensa X:lle palkkion tyds-
kentelystd virsi-illassa. X:in
antaman selvityksen mukaan
hdnen tehtdvdnriein oli ollut
uuden virsikirjan esittely seu-
rakunnan kappelissa. Esitte-
lyyn oli kuulunut tietopuoli-
nen osaja lauluniiytteet. Tycis-
kentelystd oli sovittu suullises-
ti ja tycistii oli maksettu kerta-
korvaus.

ETK:n ptiiittis
Kuten alussa mainittiin, X:aan
ei ETK:n pdiitdksen mukaan
ollut sovellettava TaEL:a.
Tiimii siksi, ettii X ei tehnyt
muusikon tycitii. Opetustyd ja
kirjojen esittely eivdt ole Ta-
EL:n piiriin kuuluvaa ty6tii, ja
X oli piiiiasiassa tehnyt ope-
tustyritii. TaEL olisi tullut so-
vellettavaksi, jos hiin olisi piiii-
asiassa laulanut tai Iaulattanut
yleis<iii.

ETK:n piiiit<is koskee vain tii-
te tapausta. On ttysin mah-
dollista, ettd seurakuntalaisia
perehdytetddn jossakin muus-
sa seurakunnassa uuteen virsi-
kirjaan sill6 tavoin, ettii tilai-
suuden vetiijiin voidaan kat-
soa tekeviin muusikon tydtii ja
TaEL:a on sovellettava hdnen
tyrihrinsii.

tytis-

koska ei ollut teh-
nyt sanotun lain pii-
riin kuuluvaa tytitii.
ETK:n piilittis annet-
tiin 17.5.1988.

Elilkelaitosten lausunnot
Asiasta pyydettiin lausunnot
kirkkohallitukselta ja Esiinty-
vien taiteilij oiden eliikekassal-
ta.
Kirkkohallituksen mielestii X
on ollut toimiessaan virsi-il-
lassa tilaisuuden vetiijdn6, esi-
telmciitsij iinii j a uusien virsien
harjoittajana tyrisuhteessa
seurakuntaan. Hiinen tyOtAAn
on pidettitvii opetustydhdn
verrattavana. Niiin ollen h:i-
nen tyciskentelyynsri ei voida
soveltaa TaEL:a, vaan
KiEL:a.
Esiintyvien taiteilijoiden elii-
kekassan mielestri TaEL:ssa
lueteltuihin ammattiryhmiin
kuuluu mm. muusikko. Muu-
sikoksi katsotaan jonkin ins-
trumentin soittajan lisiiksi
myds laulaja. Sen sijaan esitel-
mien pitaminen, kirjojen ja
musiikkiteosten esittelvt sa-
moin kuin opetustyci eiviit
kuulu TaEL:n piiriin.
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UUTTA
TYC E LAKE LAI N SAADA N TCA

MAATALOUS-
YRITTAJIEN
ELAKEASETUKSEN
MUUTTAMINEN
ASETUS maatalousyrittajien
eldkeasetuksen 6 e $:n muutta-
misesta (149 i 12.2.1988)
Muutoksella tarkennetaan
maatilahallituksen velvollisuut-
ta antaa valtioneuvostolle ker-
tomus sukupolvenvaihd oseliik-
keeseen liittyvissii asioissa.
Asetus tuli voinruan 1.3.1988

TASA.ARVOLAIN
MUUTOS
LAKI naisten ja miesten vdli-
sestd tasa-arvosta annetun lain
4ia25 S:n muuttamisesta (406i
6.5. r988).
l-ain 25 8:n 4 momentin mu-
kaan eri sukupuolta olevien
tycintekijciiden eldketurvan eh-
dot voivat olla erilaiset, jos tiil-
lainen eliikejiirjestely on ollut
voimassa ennen tasa-arvolain
voimaantuloa ( l. L 1987). SAan-
nciksen tarkoituksena on mah-
dollistaa tasa-arvolainseizidiin-
ncin voimaan tullessa vallin-
neen tilanteen jatkuminen.
ktki tuli wtintaart 1.6.1988.

MERIMIESELAKE-
LAIN 14 a $:N
MUUTTAMINEN
I-AKI merimieseldkelain l4 a
$:n muuttamisesta (567
17.6. I988).
Lainmuutoksella turvataan
tyottdmaksi joutuneen, meren-
kulun palveluksessa olleen hen-
kilcin oikeus siirtyd vanhuus-
eliikkeelle ansaitussa alennetus-
sa eldkeidssd viiden vuoden
ajan viimeisen M EL:ssa tarkoi-
tetun tyosuhteen pddttymisestii.
Aikaisemmin mritirdaika oli
kolme vuotta.
ktki ruli wtinruan 1.7.1988. kuite n-
kin siten, ett{i .\itA .sovellcluurr
l.l .1988 lukien.

KVTEL 3 a $:N
MUUTOS
LAKI kunnallisten viranhalti-
jain ja tydntekijiiin eltikelain 3 a
$:n muuttamisesta (650i
r.7. re88).
KVTEL 3 a $:n regressisddn-
nOsta muutettiin, siten ettd siinii
mainittu tapaturmavakuutus-
lain sdrinnciksiin perustuva elin-
korko muutettiin tapaturmava-
kuutuslain sddnnciksiin perus-
tuvaksi pdiviirahaksi j a tapatur-
maeldkkeeksi. Lisiiksi pykiiliiiin
lisiittiin uusi 2. momentti, jonka
mukaan 3 a $:n I momenttia
voidaan soveltaa myos perhe-
eliikkeisiin.
ktki tulee vointaon 1.1.1989.

OUTI LEHMUS, orr
Eltiketurvakeskuksen
lainopillisen osaston

lakimies

UUSIA YLEISKIR]E]TA

A-sarja
Merimieseleikelain I4 a $:n
muuttaminen
Tyrintekijiiin eliikelain I ja 7 $:n
muuttaminen
Sukupolvenvaihdoseliikkeen mddrii-
ajan jatkaminen
Tasa-arvolain muutos
Eldketurvakeskuksen yleiskirje-
luettelo
Yritystoiminnan muutosten vaikutus
TE L{yosuhteen yhdenjaksoisuuteen

Merimieseliikelain l4 a $:n
muuttaminen
KVTEL3a$:nmuutos
Luopumiseldkelain jat kaminen

Takautuvasti maksettavan elSkkeen
j aksottaminen verotuksessa

Diplomaattien puolisoiden eldke-
turva

A r3188

A l4l88

A l5/88
A 16/88

A r7188

A r8/88

A l9/88
A 20/88
A 2rl88

A 22188

A 23l88

10.5.1988

30.5.1988

31.5. r 988

2.6. r988

7.6. 1988

22.6.t988

30.6. 1988

20.7. r988

21.7. r 988

27.7.1988
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KYSY
TYOELAKKEISTnI

Tiillti palstalla
El[keturvakeskuksen
lainopillinen johtaja
Antti Suominen vastaa

koskeviin

koskeviin
vastataan
keskuksesta myos kir-
jeitse ja puhelimitse.
Kun kirjoitatte,
mainitkaa tiiydellinen
nimenne, osoitteenne
ja henkiltitunnuk-
senne.

aattaa

KYSYMYS: samansuuruisesta palkasta. Li-
olen ollutjo kolmattakym..n- t^f|1.'-!liikeikii on paria vuotta
ta vuotta saman tydriantajan alempl'
palveluksessa. Tycisuhteeni on Kysyjiin tiiytteiessd 65 vuotta
kuulunut TEL:n piiriin. Jokin hiinelle mydnnetiiln TEL:n
aikasittentulilainmuutos,jolla mukainen eliike, joka on erik-
tdmd laitos siirtyi valtion omis- seen haettava. Tdmii lasketaan
tamaksi. Kyllii siinii yhteydessii hiinen mainitsemastaan vuonna
eldketurvastakin jotain tiedo- 1963 piiiittyneestd tytisuhteesta
tettiin, mutta haluaisin kuiten- sekii nykyisen tycisuhteen siltd
kin vielii varmuuden siita, mi- ajalta, jolloin laitos oli yksityi-
ten eldketurvani kokonaisuu- nen. Kahteen kertaan eliikettii
dessaan tulee jirjestymiiiin. tuolta ajalta ei kuitenkaan kar-
Vanhuuseldkkeelle pdiisen 63- tu, sillli VEl-eltikkeestii viihen-
vuotiaana noin viiden vuoden netaan TEL:n mukainen elZike
kuluttua. Pitaaki, minun hakea siltii osin, kuin se kohdistuu
erikseen eleketta 65-vuotiaana samaan palvelusaikaan kuin
ja miten saan eldkkeen edellises- VEl-eliike.
ta ty6suhteestani, joka peettyi
jo vuonna 1963? KySyMyS:
VASTAUS; Kysyisin yksildllisestii varhais-

Kysymyksestii. kiiy,mi, lili,l.l: :iilHi'r,'1;113,1.i,'i,,-Tl";#
syj?in tytipait$ .gligvi valtion i;;;;";fi;;ua raskastateol_haltuun lailla. riiil.int*:\::: iii;il;ffi tli,r".ni ji tervey_henkildkunnan - eliiketurvan Hffi;;ilieenii. Siinii sivus_l(arttumtnen I bL:n muK.aan,?l ru olen hoitanut kodin ja lapset.katkennut -ja _siirtynyt^ vattiT ilk;;l"li i*rirt"l fy-ory:el2ikelain (YFL) mukaan I",r- 'r;,;;;ri.rli.ua oren hake_tuval(sr' t'laKeturva ']ll:*,t:|, nit. rn,1itu sitd ei ole mydnnet-
palvelu.ksesta. ennen.valtion h"l- i;.';;iTk; oien kaikki valituk_tuun siirtymistii siiilyy TEL:n :'^1,.':': :'"--."-'
mukaiseni ja siitii muodoste- selKln tennyt'

taanns. vapaakirja. TiimiiTEL- Ttillii hetkelld en saa mistiiiin
eldketurvan aikainen palvelus- mitaAn, eldmme pelkiistiiiin
aika luetaan kuitenkin eldke- mieheni elSkkeen varassa, joka
ajaksi my<is VEl-eliikkeessii, sekiiiin ei ole suuri. Tdytdn ensi
jos henkiki on ollut laitoksen tammikuussa 55 vuotta, jolloin
palveluksessa silloin, kun se on kai voisin aikaisintaan yksilcilli-
otettu valtion haltuun ja jos sen varhaiseliikkeen saada.
henkilcjonsiirtynytvelittdmes- Liiiikiirinlausuntoja minulla
ti valtion palvelukseen. kyllii on erilaisista nivelten ku-

lumista ia muistakin vaivoista.vtL:n muKalnen ylelnen "lu- Pairaruhaa olen saanut enim-keikii on 63 vuotta. mutta ' l,'.'.11:':-"*.:,.., .: .."'-:': mdrsaran sarrausvakuutuksestaI tL:ssa vanhuuselal(erka on b)
,uottu Nain oren -r:ti.:i; ,&i.j:1*T#,,ff iij;il3nykyisestii- tycistddn vanhuus- t'r;J; "i."""iffr, viimeksi ke_eldkkeen 63-vuotiaana. jos hiin .dfia 1SA6. 

" '
ei eroa palvelussuhteestaan sitei
ennen. Hdnen VEL:n mukai- VASTAUS:
sessa eldkkeessddn otetaan huo-
mioon mybs se aika, jonka hiin Yksi16llisen varhaiseldkkeen
on ollut laitoksen palveluksessa saamiseksi hakijalta edellyte-
sen ollessa yksityinen. Siten hen tiiiin 55 vuoden ik66, tycinteon
on eldketurvan kannalta samas- lopettamista tai vdhentdmistei,
s& &SeriaSSo kuin hiin olisi, jos oikeutta sellaiseen elSkkeeseen,
laitos olisi ollut alusta saakka jossa voidaan ottaa huomioon
valtion omistama. Tella on mycis ns. tuleva aika eli aika
merkitystd sikiili, ettii VEl-elii- eliikeikiiiin saakka, sekii ty<iky-
kettd karttuu vuotta kohden vyn alentumista pysyviisti.
enemmdn kuin TEl-eliikettii Muiden edellytysten kuin tyci-

kyvyn alentumisen arviointi ei
yleensii tuota eldkeasiaa rat-
kaistaessa vaikeuksia.
Kysyje ilmoittaa hakeneensa
ty<ikpytt<imyyseliikettd, jota
hiinelle ei kuitenkaan ole mycin-
netty ilmeisestikiiiin sillii perus-
teella, ettei hiintd ole katsottu
eldkkeeseen oikeuttavassa miiii-
rin tydkyvyttcimiiksi.
Yksil6llisessii varhaiseliikkeessii
ekikkeen mytintiimisen edelly-
tyksend ei kuitenkaan ole, ettd
sairaus olisi aiheuttanut hakij al-
le tydkyvyttdmyyden siinii
miiiirin kuin tiiyden tai osaeldk-
keenii mycinnettdviin tydkyv)'t-
trimyyseliikkeen saamiseen vaa-
ditaan. Tiissiikin eliikkeessii liiii-
ketieteellisillii tekijdillii on silti
merkitteva osuus tyrikyvyn ar-
vioinnissa, mutta laki asettaa
niiden rinnalle myds muita seik-
koja, kuten tyciolosuhteet, am-
matissaolon pitkiiaikaisuuden,
ikdSntymiseen liittyvat tekijiit
sekii tydstii aiheutuneen rasittu-
neisuuden ja kuluneisuuden.
Niiyttiiisi kuitenkin siltii, ettei
kysyjiillii olisi mahdollisuutta
yksil<illiseen varhaiseliikkee-
seen pelkdstdiin sillii perusteel-
la, ettei hiin voisi saada eniiii
ekikkeeseensd tulevaa aikaa.
Tdmii tulevan ajan oikeus ni-
mittain siiilyy eliikkeessd 360
piiiviiii tydsuhteen piiiittymisen
jiilkeen, miktili henkilci ei ole
saanut tydttdmyysturvalain
mukaista pdiviirahaa, joka pi-
dentiiii tiitii aikaa.

Kysyjii ei ainakaan ole ilmoitta-
nut saaneensa muuta kuin sai-
rausvakuutuslain mukaista piii-
vdrahaa, jota ei oteta tulevan
ajan miiiirittelyssd huomioon.
Kysyjii tiiyttiiii 55 vuotta vasta
vuoden 1989 alussa, jolloin hiin
aikaisintaan voisi yksil6llisen
varhaiseliikkeen saada, jos tule-
van ajan ja tydkyvyn alentumi-
sen edellytys tayttyisivet.
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ELAKEKOMITEA 1987:N TUAAnAaIKAA
PIDENNETTY VUODEN LOPPUUN

LISAAIKAA VAKUUTETUN OIKEUSTURVAN
UUDISTAMISTYOLLE

Valtioneuvosto pidensi 26.5.
1988 tekemiilliiiin piiitriksellii
eldkekomitea 1987:n tyrin val-
mistumiselle asetetun mddrd-
ajan kuluvan vuoden loppuun.
Ty<in piti asettamispdritdksen
mukaan valmistua 3 1.5. 1988.

Komitean tehtavene on selvit-
tdii pienten tydelekkeiden ja
kansaneldkkeiden yhteensovi-
tussiiiinndsten toimivuutta ja
oikeudenmukaisuutta, ellikkei-
den tarkistusmenettelyssd ole-
vat epdkohdat ja eliikkeensaa-
jien asumistukijiirjestelmiin ke-
hittemista siten, etta tuki ny-
kyistd paremmin toimisi eliik-
keensaaj ien asumismenojen ta-
saajana. Komitean tehtavene
on mycis selvittee vaihtoehdot,
jotka mahdollistaisivat nyky-

muotoisesta kalleusluokitusj iir-
jestelmiistii luopumisen kan-
s anel iikej iirj este I m iis s ii.
Komitea oli toukokuun lop-
puun mennessd kartoittanut
keskeiset tehtavaalueellaan eri
tahoilta esiin tuodut epiikohdat
ja tehnyt selvityksiii ongelmien
vaihtoehtoisista ratkaisumah-
dollisuuksista. Komitea perus-
teli miiliriiajan pidentiimisen
tarvetta eriiiden lisdselvitysten
hankkimisella ja verouudistuk-
sen valmistelun keskeneriiisyy-
dellii.
Komitea on tilannut kotitalous-
tiedustelun aineistoon perustu-
via selvityksid mm. pienitulois-
ten yhden ja kahden ekikkeen-
saajan kotitalouksien kulutuk-
sessa olevista eroista, i;in vaiku-

tuksesta kulutukseen sekii eliik-
keensaajien asumismenoista
suhteessa kulutukseen. Komi-
tea on my6s tilannut selvityksen
eldkkeensaajien kulutusraken-
teen kiiytrin vaikutuksesta kun-
nittaisiin kalleusindekseihin,
jotka ovat nykyisen kalleusluo-
kituksen keskeisenl perusteena.

Toimeksiannon mukaan komi-
tean tulee tydss66n ottaa huo-
mioon, mitii hallitusohjelmassa
kokonaisverouudistukselle ase-
tettujen tavoitteiden mukaisesti
valtiovarainministeritin yhtey-
dessd toimivien selvityselinten
toimesta ehdotetaan.

Motti Toiviainen

Ehdotukset eivdt valmistuneet
mii5riiaikaan mennessd. Muu-
toksenhakukomitea ja neuvot-
telumenettelye kehitteve tyri-
ryhmii ovat saaneet jatkoaikaa
kuluvan vuoden loppuun saak-
ka. Viimeisen laitoksen periaat-
teen laajentamista koskeva toi-
mikunnan jatkoaika piiiittyy
3 l. r0.1988.

Antti Suominen

Lainmuutoksen voimaantulles-
sa annettiin Eldketurvakeskuk-
sen yleiskirjeellii A 16188 ohje
siita, etta vanhat eliikejiirjeste-
lyt, joissa naisilla ja miehillii on
erilaiset eldketurvan ehdot, voi-
vat jatkua entisellSdn. Ne lisii-
eliikejiirjestelyt, joissa on tasa-
arvolain antamisen johdosta
muutettu eldketurvan ehtoja,
on mahdollista palauttaa ennen
1.1.1987 voimassa olleiden elii-
keturvan ehtojen mukaisiksi.

Viime vuoden keviiiillii kiiyn-
nistettiin laaja selvittelytyri va-
kuutettujen j a eliikkeenhakij oi-
den oikeusturvan parantami-
seksi. Valtioneuvosto asetti ko-
mitean kehittemaan ja yksin-
kertaistamaan ellkeasioiden
m u ut o ksen h ak uj !irj e ste I m iiii.
Samanaikaisesti sosiaali- ja ter-
veysministeri6 asetti toimikun-
nan selvittiimddn mahdollisuu-
det tehdri tarvittavat ehdotukset
ns. viimeisen laitoksen periaat-

teen ulottamisesta koskemaan
koko ansioeliikejiirjestelmiiii.
Sosiaali- ja terveysministeridn
viime kevddnd asettaman tyri-
ryhmiin tehtavAna oli eliikkeen-
hakijan oikeusturvan paranta-
miseksi kehittaa tydk).vytt6-
myyseliikkeiden ratkaisemista
siten, ettii pddtciksenteko no-
peutuuja ratkaisut ovat yhtene-
viii ty6- ja kansaneldkepiiiitds-
ten viilillii. Neille kaikille asetet-
tiin miiiiriiajaksi 30.6. 1988.

TASA.ARYOLAIN MUUTOS TULLUT VOIMAAN

Tasa-arvolain eliikejiirjestelyji
koskeva 25 $:n muutos tuli voi-
maan 1.6.1988. Tiimiin pykiiliin
muutosvaiheita on seurattu
Tydeliikkeen numeroissa l/88
ja 3/88.
Muutospaineet liihtiviit alku-
jaan 1.1.1987 voimaantulleen
tasa-arvolain 8 $:n 2. momentin
siiiinndksestd. Sen mukaan
tycinantajan menettelyh on pi-
dettava lain tarkoittamana syr-
jinttinii, jos hiin soveltaa tydnte-
kijiiiin epiiedullisempia palkka-
tai muita palvelussuhteen ehto-
ja kuin vastaavassa tycissii toi-
mivaan vastakkaista sukupuol-
ta olevaan tydntekijiiiin. Eliike-

etuja pidetiiiin palvelussuhtee-
nehtoina. Tiimiin vuoksi katsot-
tiin, ettd erilaiset eliikeiiit ja
muut eliike-etuudet naisille ja
miehille olisivat laissa kiellettyii
syrjintiili. Sukupuolen mukaan
mliiiriiytyviii eliikeikiii on mm.
pankki- ja vakuutusalalla.
Tasa-arvolaki ei esimerkiksi ta-
sa-arvovaltuutettu Paavo Niku-
lan mielestd (TyrielAke I / 88)
pakottanut nostamaan naisten
eliikeikiiii samaksi kuin saman-
arvoista tydt?i tekevillii miehillii,
mutta tulkintavaikeuksien viilt-
tamiseksi piiiidyttiin ratkaise-
maan asia lainmuutosteitse.
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ELAKKEISTA AIKASARJOJA APL-TIEDOSTOSSA ETK:SSA

Eliikkeistii on koottu aikasarjo- silloin vielii olisikaan ollut voi- verraten monipuolista ja senja Eliiketurvakeskuksen APL- massa. Esimerkiksi tydtt6- erilainen yhdistely moninker-
lpohjaiseen tiedostoon. myyseliikkeistii on tiedot mat- taistaa eri matriiseihin sisiilty-

riisin muodossa jo vuosilta vdn tiedon.Arnelna ovat mm. elaKemenol-
eliikkeiden rukumaarail ;iek;l 1962 1.969' mutta ne on merkit- on mm. mahdollista verrata
kanta, alkaneet elakkeet js IY notttxsr' hintojen, palkkojen ja eliikkei-
maksutulo. Kaikki ndmd ovat Kaikkiaan tietomatriiseja on den kasvua. Lisiiksi voidaan
mahdollisuuksien mukaan elii- 145 kappaletta. Ne ovat muo- esimerkiksi laskea tydkyvyttd-
kelajeittain ja laitoksittain, erik- toa 24 ^ N tai 25 , N, missei N mien miiiirii alle 65-vuotiaista,
seen yksityinen ja julkinen sek- on jokin luku l:n ja l0:nviilillii. keskieliike vuoden 1985 hinta-
tori sekd kansaneliikkeet' Tiillii hetkellii aikasariat oiiiittv- tasossa' samoin el2ikemenojen

Aikasarjoiksionmycismuodos- vetvuoteen l98i,lt8'td l98?, :::.t'^^:tY,1t^1l?i:il1i|:t::tt"
teuu eriiit hinta- ja palkkain- koskavastan;i[;;;;"'iil;i[;] y^'"kf:,?,]:lTlt.gl:lill*:I:'
deksit, jotkut kansaritalouden vat lopulliset tiedot olla kiiytet- T:'looll"tTtt tYnalslen enlars-
,rrnproon suureer sera sosiaali- tiivissi. air<asa-.1o1a o" i;ik;i ten kuvren tuottamlsen'
menot. Tietokannassa on mycis tus jatkuvasti taydentaa ja pai-
joitakin vlestciri ja tyrivoimaa vittriri sitii mukaan, kuin tietoja
koskevia tietoja. saadaan.

Aikasarjat alkavat teknisistii Kaikkiaan tiedosto sisiiltiiii yli
syistii vuodesta 1962, vaikka l5 000 lukua, jotka on jiirjestet- Lisiitietoja antaa Eliiketurvakes-
kyseistiitietoataijiirjestelmiiiiei ty 145 aikasarjaksi. Tieto on kuksen tutkija Reijo Laatunen.

TYOTTOMYYSTURvAETUUKSIIN KoRoTUS HEINAxUUSS.I.

Tydttdmyysturvaetuuksia on
korotettu asetuksella (484/88)
1.7.1988 alkaen. Tycittrimyys-
turvalain mukaan etuuksia on
tarkistettava maan yleisen palk-
katason muutosta vastaavassa

, suhteessa. Tarkistus on 1.7. 1987
toteutettuun nlhden keskimiiii-
rin 6,9 prosenttia.

Uudet markkamddrIt ovat seu-
raavat:

Peruspdivdrahan tdysi mddrd
piiiviiii kohti on 86 mk.
Lapsikorotus yhdestii alle 18-
vuotiaasta huollettavasta
lapsesta on 18 mk, kahdesta
lapsesta yhteensd 27 mk ja
kolmesta tai useammasta
lapsesta yhteensd 34 mk.

- Tuloraja, jonka ylittavat tu-
lot vdhentrivdt triyden perus-
piiiviirajan mddrdd, on huol-
tovelvollisella 4 3 l0 mk ja yk-
siniiisellii 2 880 mk. Huolto-
velvollisella tulorajaa korote-
taan 490 markalla jokaisen
huollettavan alle I 8-vuotiaan
lapsen osalta.

- Puolison tuloista otetaan tar-
veharkinnassa huomioon
230 mk kuukaudessa ylitteve
osa.

- Sivutydn ja osa-aikatyrin tu-
loraja (suojaosa) on 490 mk
kuukautta kohti. Rajan ylit-
trivi tulo viihennetddn 75-
prosenttisesti piiiviirahasta.

Tarkistus nostaa tydttdmyys-

kassojen jdsenten ansioon suh-
teutettuja tyOttOmyysp:iiviira-
hoja keskimiiiirin 3-4 prosent-
tia.
Tycillisyyskoulutukseen osallis-
tuville maksettavat koulutustu-
et nousevat, kuten tyottcimyys-
turvaetuudet. Koulutustuki
muodostuu peruosasta, lisdtu-
esta ja lapsikorotuksesta. Pe-
rusosan suuruus miiiiriiytyy
tydttdmyysturvan peruspdivii-
rahan mukaan. Myris lapsiko-
rotus seuraa tydttdmyysturvan
vastaavia miiiiriii. Lisdosa on
normaalitapauksessa ansioon
suhteutetun ty6ttOmyyspeiva-
rahan ansio-osan suuruinen.
Tydllisyyskoulutukseen osallis-

tuvalle maksettava veroton eri-
tyistuki on neljrinnes koulutus-
tuen perusosasta eli 21,50 mk
piiiviissii. Erityist ukea myonne-
tddn viihintiiiin neljiin lapsen
huoltajalle taikka kolmen lap-
sen huoltajalle, jos perheen yh-
teenlasketut veronalaiset tulot
ovat enintiiiin kuukautta kohti
Iaskettavan tycitttimyysturva-
lain mukaisen suurimman ko-
rotetun peruspiiiviirahan miidrS
kaksinkertaisena (2 x 2 580 mk/
kk).

Juhani Thlonen

maksettaisi, jos sen ja hakijan
muiden ty6- ja perhe-eliikkei-
den yhteismiiiirii ylittiiii 5 870
mk/kk. Markkamiiiirrit ehdo-
tetaan sidottavaksi TEL-indek-
siin. Korvauksen mydntiiisi ja
maksaisi valtiokonttori.
Siirtymisvelvollisia virkamiehiii
on ulkoasiainhallinnossa noin
300. Korvausjdrjestelmiin pii-
riin arvioidaan tulevan noin 200
puolisoa.
Laki ehdotetaan tulevaksi voi-
maan 1.3.1989. Outi lrhmus

DIPLOMAATTIEN PUOLISOIDEN ELAKETURVA

Hallitus on antanut eduskun-
nalle esityksen laiksi ulkomaan-

i 
edustuksen siirtymisvelvollisten
virkamiesten puolisoille mak-
settavasta erityiskorvauksesta
(HE 8l/88).
Ulkomaanedustuksessa palve-
levien virkamiesten puolisoiden
tycieliiketurva jiiii usein puut-
teelliseksi, silld oman ammatin
harjoittaminen tai muu ansio-
tyd asemamaassa on harvoin
mahdollista. Monissa maissa
ansiotyti on maan lakien tai

yleisten asenteiden vuoksi tiiy-
sin mahdotonta.
Niiiden puolisoiden tydeliike-
turvaa kompensoimaan heille
ehdotetaan maksettavaksi eri-
tyiskorvausta, jonka suuruus
miiiiriiytyisi sen ajan mukaan,
jonka puoliso on asunut yhdes-
sii ulkomailla virantoimitukses-
sa olevan, siirtymisvelvollisena
ulkoasiainhallinnon virkamie-
henii toimivan aviopuolisonsa
kanssa. Korvauksen miiiirddn
eiviit vaikuttaisi puolisoiden yk-

sil6lliset olosuhteet, kuten kou-
lutus. ansiotaso tai aikaisempi
tyriura.
Erityiskorvauksen saamisen
edellytyksenii olisi, ettii puoliso
on ennen 65 vuoden iiin tiiyttii-
mistri asunut yhdessii tai useam-
massa asemamaassa yhteensri
viihintiiiin 120 kuukautta. Jos
huomioon otettavaa aikaa olisi
tasan 120 kuukautta, korvauk-
sen miiiirli olisi 6 192 mk vuo-
dessa, mikd olisi pienin makset-
tava korvaus. Korvausta ei

55



Suomen ia Saksan liittotasauallan
sosiaalituruasopimus:

markka

markastako?

El[kkeitii Saksan liit-
totasavallasta Suo-
meen maksettiin viime
vuoden aikana lilhes
kolme miljoonaa Suo-
men markkaa. Ellk-
keensaajia oli 173.
Maksaminen perustui
Suomen ja Saksan liit-
totasavallan vlliseen
sosiaaliturvasopimuk-
seen. Vastaavasti Suo-
mesta maksettiin eliik-
keit[ Saksaan 3,5 mil-
joonaa markkaa.
Sopimusta valmistel-
taessa oli tytioletta-
muksena, ettii summat
olisivat kumpaankin
suuntaan samat, mutta
eri valuuttoina. Nyt
tarkasteltavina olevat
luvut nflyttiviit tyydyt-
tlviln molempia osa-
puolia, kun tilastotie-
toja vaihdettiin sopi-
musta hoitavien yh-
dyselinten tapaamisen
yhteydessii, kertoo
Ellketurvakeskuksen
varatoimitusjohtaja
Jouko Sirkesalo ko-
kouskuulumisina.

]OUKO
SIRKESALO, FM
Eliiketurvakeskuksen
varatoimitusjohtaja

Sopimuksen soveltaminen
kuin Rubikin kuutiota
pytirittelisi
Rubikin kuutioon tutustuin en-
si kerran, kun sosiaaliturvaso-
pimuksesta neuvoteltiin tiimdn
vuosikymmenen alussa Lyype-
kissii. Siellii se oli Breitestrassel-
la tavaratalon ikkunassa ja ai-
van pakotti ostamaan. Nythiin
kuutio on jo poissa muodista,
mutta ehkii sen kiisittelyyn voi
verrata sopimuskysymysten
ratkomista. Sekd Suomen ettii
Saksan eliikejiirjestelmat ovat
sineinsri itsessddn yhtd monen-
kirjavat kuin ihmiselo. Kun sit-
ten otetaan molemmissa maissa
tyciskennellyt eliikkeenhakija,
voi tilanne niiyttiiii aivan ylivoi-
maiselta. Mutta tottunut kiisit-
telijii yleensii hoitaa asiat jiirjes-
tykseen muutamalla kiidenliik-
keellii.

Kuitenkin jo sopimusta solmit-
taessa todettiin osapuolten vdli-
nen yhteydenpitotarve. Suo-
messa sopimuksen eldkeasioita
hoitavat Kansaneldkelaitos ja
Eliiketurvakeskus. Liittotasa-
vallassa on hoitajia useampia:
toimihenkil6vakuutusta L:insi-
Berliinissii hoitava BfA, tycinte-
kijdvakuutuksen hoitajista ni-
mettynd LVA Schleswig-Hols-
tein Lyypekistii, kaivostycinte-
kijiiin vakuutusyhdistys Bun-
desknappschaft Bochumista.
Merimieskassa Hampurista ja
rautateiden vakuutuslaitos
Frankfurtista. Pddosan asioin-
nista Suomeen hoitavat kaksi
ensiksi mainittua. Yleensd on-
gelmallisia tilanteita pliivittiii-
sessd kanssakiiymisessli on ollut
vdhiin, ja niisti on siinii samas-

sa selvittykin. Neiin on tavatta-
essa voitu ystdvyydessei vaihtaa
tietoja uudesta lainsiidddnn<istd
ja tulossa olevista muutoksista.

Tytiskentely
toisessa sopimusvaltiossa
Suomalaisia oli Saksan vakuu-
tuksessa l. l.1988 kaikkiaan
l49ll. mikii oli l2 prosenttia
enemmdn kuin neljii vuotta ai-
kaisemmin. Kasvu oli ollut no-
peampaa miesten osalta, eten-
kin tyrintekijciissii. Silti miehiii
oli vain yksi kolmannes ja nai-
sia kaksi kolmannesta.

Jos l49l I suomalaista hajaan-
tuu 6l miljoonan saksalaisen
joukkoon Liittotasavallassa ja
Liinsi-Berliinissii, heitii on vain
keskimddrin 244 kutakin mil-
joonan ryhmiiii kohti.
Suomessa oli viime vuoden lo-
pussa I 866 Saksan kansalaista.
Siitii laskettu suhdeluku olisi
380. Ntiin ajatellen sopimusta
tarvitsevia sittenkin on tiiiillii
enemmdn. Noin 8 300:n lisilii
olisi mentiivd Saksaan, jos tiil-
laiset suhdeluvut haluttaisiin sa-
moiksi.
Ilmeisesti niiissii kahdessa ryh-
mdssd maassa asumis- ja tycis-
kentelyajat, ehkii myds ikiira-
kenteet poikkeavat melkoisesti,
kun n;iin erisuurista ryhmistd
toiseen sopimusmaahan eliik-
keensri kanssa palanneita on
kihes sama mddrd.

Lapsenkasvatusraha
U utuutena Saksan liittotasaval-

lan eliikkeiden yhteydessd on jo
eliikkeellii oleville iiideille mak-
settava lapsen kasvattamisesta
tuleva lisdys. Ainahan tdllaiset
erikoiseriit eivrit tule sosiaalitur-
vasopimuksen piiriin, mutta
nyt isdntiimme vakuuttivat, ettli
kyllii eriit maksetaan Suomeen-
kin, jos tiiiiltii lciytyy Saksassa
aikoinaan lapsensa synnyttanyt
eiti.

T2illii hetkellai mddrdys on voi-
massa vasta kaikkein vanhim-
milla ikiiryhmillii. Vuosina
1907 l9ll syntyneet iiidit saa-
vat oikeutensa ensi vuoden
alusta. Vaikka kysymyksessii
ovat melko iakkAet ihmiset,
jatkuu voimaantulo harvinai-
sen rauhallisena. Seuraavan
vuoden alussa lisdtdrin uusi vii-
sivuotisluokk a ja 1920 syntynei-
siin tullaan vuoden 1990 alussa.
Sitd nuoremmille jiirjestely on
toisenlainen: he saavat listiyk-
sen eliikkeeseen oikeuttavaan
aikaan.

Etuuden miiiird on 28 DEM
(noin 70 mk) kuukaudessa kul-
takin eliiviind syntyneeltd lap-
selta. Kelpaisipa oman iiitimuo-
rinikin viidestii lapsestaan saa-
da semmoinen summa eliikkee-
seensd lisdd. Jos nimittdin sama
etuus sii6dettiiisiin Suomeen,
meillii olisi niiitii yli 77- vuotiai-
ta iiitejii 150000. Heille tulisi
vuodessa 400000 lapsestaan
320 miljoonaa markkaa. Mie-
lestiini lapsiperheen iiidille
suunnattava tuki olisi pyritteve
antamaan jo aikaisemmassa
vaiheessa. Ehkii lapset voisivat
isoina sitten huolehtia iiidin hy-
vinvoinnista ainakin mainitulla
summalla.
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Lilhetetyt tytintekijiit
Aina ei toisessa sopimusmaassa

I tehty tyc; viekdrin tyontekijaa
sen maan jdrjestelmddn. Jos
suomalainen tydnantaja liihet-
tdd Suomesta ty<intekijiin lyhy-
eksi ajaksi Saksaan, tdmii voi
pysyd Suomen sosiaaliturvan
piirissii ns. kihetettynii tyonteki-
jiinii. Jottei saksalainen viran-
omainen perisi maksuja. on
ty6ntekijiille hankittava tdstd
todistus El,iiketurvakeskuksel-
ta. Viime vuonna ETK antoi
tiillaisia todistuksia 470 kappa-
letta, joista Saksaan lehtijtiille
170. Saksan sopimuksessa mdii-
rdaika on yksi vuosi, erdissd
uudemmissa sopimuksissa kak-
si vuotta.

Sopimusten tarpeellisuus
Sosiaaliturvasopimuksia solmi-
taan muistakin syistii kuin kak-
sinkertaisten maksujen estiimi-
seksi. Ne takaavat. etta maasta
toiseen siirtyvii ei joksikin aikaa
jiiii kokonaan ilman sosiaalitur-
vaa, niin kuin voisi seurata uu-
den maan turvan piiriin tule-
mista koskevista, joskus varsin
ankarista, aikarajoista. Lisiiksi
vain sosiaaliturvasopimus an-
taa mahdollisuuden paluu-
muuttoon eldkkeellii ollessa, jos
ldhtcimaa muutoin on rajannut
eliikkeiden maastavientiii. Ty6-
kyvyttdmyyseliikkeiden tdysite-
hoisuuden takaavia ns. prorati-
sointi-sddnnciksiri on my6s
erdissd sopimuksissa, ei kuiten-
kaan vielti Saksan kanssa teh-
dyssd.

Sosiaaliturvasopimukset eivdt
suuriakaan merkitse koko
maan eliikemiiiriin. Kuitenkin
yksittiiiselle eldkkeensaaj alle on
merkitystri sille. etta hiin kan-
sainvlilistymisen lisiidntyessri
voi huoletta siirty?i maasta toi-
seen. Kotiinpaluun mahdolli-
suus eldkevuosien tullessa antaa
tilaisuuden haaveilla nuoruu-
den laitumista. vaikka useim-
miten kai vain haaveeksi paluu
jiiiikin.
Saksan liittotasavallan kanssa
tehty sosiaaliturvasopimus on
kohta ollut voimassa kokonai-
sen kymmenluvun. Keskuste-
luissa kerrottiin, ettd maiden
viilillii on tarkoitus neuvotella
mahdollisista muutoksista sopi-
mukseen. Kovin suurina eivdt
koolla olleet muutospaineita
niihneet.

nu0Tsrit
PERHE.ELAXTUUDISTUS
ATOITETAAl{
uu0ililA 1990

Ruotsin eduskunta hy-
viiksyi kesiikuussa per-
he-elikeuudistuksen
hallituksen esityksen
mukaisena. Uudistuk-
sella lasten perhe-el[-
keturvaa parannetaanja miehille annetaan
oikeus leskeneliikkee-seen. Leskenellke
muuttuu vlhitellen vii-
Iiaikaiseksi etuudeksi,
jota maksetaan ensisi-
jaisesti vain tietyltiiajalta edunjiittiijiin
kuoleman jiilkeen.

IOUKO IANHUNEN r,rz
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaslon
erityistutkija

Hallituksen esityksen peruste-
luissa todettiin. ettd naisten ja
koko perheen aseman muuttu-
minen vuosien mycitl on tehnyt
perhe-eliikeuudistuksen vAltta-
mdttcimdksi. Yha useammat
naiset kdyvdt nykyisin ansio-
ty6ssiija kartuttavat siten omaa
ansioekikettri;in. Kun vuonna
I960 vain 32 prosenttia naisista
oli ansiotydssii, vuonna 1985
ansiotycissd kiiyviii oli jo 80
prosenttia. Leskeneldketarve
on kiistatta vdhentynyt. Toi-
saalta sukupuolten vdlinen ta-
sa-arvo edellyttiiii miehille oi-
keutta leskeneliikkeeseen sa-
moilla perusteilla kuin naisille.

Perhe-eldkkeen uudistaminen
aloitetaan tammikuussa 1990.
Nykyisen kaltainen leskeneliike
poistuu uudistuksen my<itii vii-
hitellen pitkiin - joka 50 vuotta
kestiiviin siirtymiikauden ku-
luessa.

Perhe-eliikettd tullaan maksa-
maan nykyiseen tapaan sekli
kansaneldkejdrjestelmristi ettri
yleisestii lisiiel[kej iirjestelmiis-
fi. Kansaneldkejrirjestelmiin
eliikkeet ovat tasasuuruisia,
yleisen lisiieliikeiiirjestelmein
eliikkeet ty6ssdoloajan ansioi-
hin ja pituuteen suhteutettuja.

LapsenelHkettl
l8-vuotiaaksi asti
Nykyisin lapseneldkettii makse-
taan kansaneliikejiirjestelmiistii
l8 vuoden ja yleisestd lisiieliike-
jiirjestelmlistd l9 vuoden ikiiiin
asti. Uudessa perhe-eldkkeessi
lapseneliikettii maksetaan mo-
lemmista jiirjestelmist?i l8 vuo-
den ikiiiin. Jos lapsi key 18.
ikiivuotta taytteessaan lukiota
tai on muussa peruskoulutuk-
sessa, j atketaan lapseneliikkeen
maksamiSta koulunkdynnin
loppumiseen saakka, korkein-
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taan kuitenkin kesdkuun lop-
puun sinii vuonna, jona lapsi
tiiyttiiii 20 vuotta.
Kansaneliikkeessd siiilytetiiiin
lapseneliikkeen perustaso ja ta-
kuutaso. Perustason mukainen
eliike on 25 prosenttia ja takuu-
tason mukainen eliike 40 pro-
senttia perusmiiiiriistd (eli
25800 SEK:sta vuonna 1988)
vuodessa. Niiissii miiiirissii on
molemmissa yhden prosentti-
yksik<in alennus nykyisiin miiii-
riin verrattuna. Tdysorvolle pe-
rustaso on 50 prosenttia perus-
mdiiriistd vuodessa. Takuutaso
nousee tiiysorvolla nykyisestii
62 prosentista 80 prosenttiin pe-
rusmdIrdstii vuodessa. - Elek-
keen takuutasolla turvataan se,
ettd kansaneliike- ja yleisestd
lisiieliikejiirjestelmiistii makset-
tavat eliikkeet nousevat yhdessii
ainakin tuohon mdiiriidn.
Lapseneldkettii ei tulla alenta-
maan, vaikka lapsi saisi saman-
aikaisesti elatusalrrn ennakkoa.
Elatusavun ennakon suuruus
nostetaan 30 prosentista 40 pro-
senttiin perusmiiiir[stii vuodes-
sa.

Yleisessii lisiieliikejiirjestelmiis-
sd lapseneldke tulee olemaan 30
prosenttia (nykyisin 40 prosent-
tia) edunj ettaj iin eliikkeestii, j os
edunsaajana on vain yksi lapsi.
Tiimii eliike maksetaan, vaikka
edunsaajana olisi myds leski.
Lapseneliikkeen miiiirii nousee
toisen ja seuraavien lasten osal-
ta nykyisestii l0 prosentista 20
prosenttiin edunjiittiijiin eliik-
keestd.

Tdysorvot tulevat saamaan ylei-
sessd lisiieliikejarjestelmdssd
lapseneldkkeen molempien
vanhempien jdlkeen.
Ulkomaalainen lapsi, joka on
otettu vastaan adoptiomielesst,
saa eliikkeen siiniikin tapauk-
sessa, ettei adoptio ollut vielii
enndttiiny.t tulla voimaan. Kan-
saneliikkeen karenssiaika alen-
netaan tiissti tapauksessa viides-
td vuodesta kuuteen kuukau-
teen.

Leskenelilkkeenil alku-
eliikettii ja jatkoel[kettii
Uudessa laissa leskeneliike
maksetaan samoilla edellytyk-
sllld nais le s kelle ja mie s le s ke lle.
Nykyisin mies ei voi saada les-
keneliikettii.

LeskenelSke edellyttiiii edun-
saajalta alle 65 vuoden ikiiti ja
sita, ette hiin oli ollut avioliitos-
sa edunjiittiijiin kanssa tai avo-
liitossa hiinen kanssaan viihin-
tiiiin viiden vuoden ajan.

Leskelle maksetaan leskenelSk-
keend alkueliikettii (omstiill-
ningspension) yhden vuoden
ajan taikka pitemmelta ajalta
siind tapauksessa, ettii leski
huoltaa alle l2-vuotiasta lasta.

Alkueliikkeen jiilkeen leskelle
maksetaan jatkoeliikettii (siir-
skild efterlevandepension), jos
lesken mahdollisuudet eltittiiii
itsensd omalla ansiotydlliiiin
ovat heikentyneet. Oikeus jat-
koellikkeen jatkuvaan saami-
seen selvitetddn kolmen vuoden
vdlein. Leskeii pyritaen tuke-
maan koulutuksella ja tyci-
markkinapoliittisilla keinoilla,
jotta hiin voisi hankkia itse
oman toimeentulonsa ilman
leskenellkettii. Tietyissii ta-
pauksissa leskeneldkkeen ase-
mesta voidaan maksaa tyriky-
vyttomyyselekettA.
Jatkoeliikettii maksetaan vain
Ruotsissa asuvalle leskelle.

Eliikkeenii kansanellkettii
ja ansioperusteista
lisiieliikettl
Kans ane I iikej iirj e ste I miisti
maksettava lesken alkueliike on
96 prosenttia perusmiiiiriistii
vuodessa eli sama kuin tiiysi-
miiiiriiinen kansaneliike. Lisiik-
si maksetaan eliikelisii?i enin-
tiiiin 48 prosenttia perusmiid-
rdstd vuodessa. Eliikelisiiii mak-
setaan niille eliikkeensaajille,
jotka saavat vain vihiin tai eiviit
saa lainkaan yleisti lisiieliikettii.
Leskellii on mycis mahdollisuus
saada leskeneltikkeen lisiiksi
kunnallista asumislisiid,

Yleisestii lisiieliikej irj estelmiistii
maksettavan alkueliikkeen
miiiirii riippuu siitii, maksetaan-
ko leskeneliikkeen ohella mycis
lapseneldkett6. Jos lapseneld-
kettii ei makseta, on lesken al-
kueliike 40 prosenttia edunjiit-
tiijiin eliikkeestd. Jos lapsenelii-
kettti maksetaan, on alkueliike
20 prosenttia edunjiittiij iin eliik-
keestii.

Tiiysimiiiiriiinen j atkoeliike las-
ketaan samalla tavalla kuin al-
kueliike. Tiiyden j atkoeliikkeen

lisdksi maksetaan osa-aika-
tydhdn yhdistettynii - kaksi
kolmasosaa tai puolet tiiydestii
eliikkeestd.

Kaikki eliikkeet ovat verotetta-
vaa tuloa. Eldkkeensaaja voi
tehdii verotuksessaan eliiketu-
lovdhennyksen samaan tapaan
kuin kansanelSkkeen saaja.

Pitki siirtymlkausi
U uden perhe-eliikej irjestelmiin
voimaantullessa leskenelSkettii
saavat naiset sailyttavet elak-
keensri entiselliiiin. Leskeneld-
ketta ei yhteensoviteta lesken
oman lisdeldkkeen kanssa hii-
nen tullessaan vanhuuseliike-
ikiiiin.
Naiset, jotka ovat tiiyttlineet 60
vuotta uuden perhe-eldkkeen
tullessa voimaan, siiilyttiiviit sa-
moin oikeuden leskeneldkkee-
seen nykyisen lain mukaisena.
Tiissiikiilin tapauksessa lesken-
eliikettii ei yhteensoviteta van-
huuselSkeiiissii lesken oman li-
siieliikkeen kanssa.

Mycis naiset, jotka ovat uuden
perhe-eldkkeen voimaantulles-
sa 45. ja 60. ikiivuosien viilillii,
siiilyttiiviit Ieskenel2ikeoikeu-
tensa. Mutta heidiin leskeneliik-
keensd yhteensovitetaan van-
huuseliikeiiissd oman lisiieliik-
keen kanssa. Niiille leskille kui-
tenkin taataan aina lisiieliikkee-
nii viihintiiiin puolet edunjiittii-
jiin ja lesken omien eliikkeiden
yhteismeariist:i, ei kuitenkaan
enempiid kuin mitii maksettai-
siin nykyisten eldkesd6nncisten
mukaisesti.

Naiset, jotka ovat 45 vuotta
nuorempia uuden perhe-eltik-
keen tullessa voimaan, siiilyttii-
vdt leskeneldkeoikeutena kan-
saneliikejiirjestelmdstd ja ylei-
sestd lisdel6kejdrjestelmiistii sen
miiiiriin, jonka aviomies oli an-
sainnut uuden perhe-eldkkeen
voimaantuloon mennessd.

Elilkekustannukset
tulevat laskemaan
Perhe-eldkeuudistuksen aiheut-
tamat kustannusmuutokset ja-
kautuvat pitkille ajanjaksolle
siirtymiikaudesta johtuen. En-
simmiiisten vuosien aikana kus-
tannukset tulevat kasvamaon
nykyiseen perhe-eldkkeeseen

verrattuna. Vuonna 1990 meno-
lisdys on noin 100 miljoonaa
SEK ja vuonna 1995 noin 345
miljoonaa SEK.
Sen jiilkeen kustannukset alka-
vat alentua. Vuonna 2000 me-
not tulevat olemaan noin 200
miljoonaa SEK pienemmdt
kuin nykyisen muotoisen per-
he-elSkkeen aiheuttamat kus-
tannukset. Vuonna 2030 meno-
alennuksen on arvioitu olevan
liihes 10000 miljoonaa SEK
vuodessa.
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ELAKKEISTA ULKOMAILLA

I*

VIIDES ELAKERAHASTO
KAYTTOON
TTUNAKUUSSA 1988
Ruotsin parlamentti hyviiksyi
viime helmikuussa viidennen
r ahas t o n perustamisen.

Viides rahasto otettiin kiiytt66n
heiniikuun alussa 1988.

Viides rahasto toimii samojen
periaatteiden mukaan kuin nel-
jiis rahasto. Viidennen rahaston

perustamisen jiilkeen rajoite-
taan palkansaajarahastojen
mahdollisuutta ostaa pcirssino-
teerattuja osakkeita. Palkan-
saajarahastot voivat omistaa
vdhemmdn kuin kuusi prosent-
tia yhden yrityksen osakkeista
nykyisen enintiiiin kahdeksan
prosentin asemesta.

hakemuksia tuli vuonna 1987
yhteensd 14700 kappaletta.
Vuonna 1986 niite tuli 8 300
kappaletta.
Parhaimmillaan - vuonna 1980
- noin 27 prosenttia ikrinsd
(60 64-vuotiaista) ja tulojensa
perusteella osa-aikaekikkeeseen
oikeutetuista oli ottanut tiimiin
eldkkeen. Vuonna 1987 vastaa-
va luku oli l3 prosenttia.
Osa-aikatycihcin yhdistettyjii
osa-aikaeliikkeitd maksetaan
vain neljein maan yleisissii elii-
kejiirjestelmissii. Niimii maat
ovat Ranska, Ruotsi, Suomi ja
Tans ka. Tanskan osa-aikaeliike
tuli voimaan vuonna 1987 sa-
moin kuin Suomen. Ranska
liittyi heinekuussa 1988 osa-ai-
kaelZikkeitii maksavien maiden
joukkoon.

RUOTSI

YLEINEN ELAKERAHASTO
vuosINA 1986-1987
AIla olevassa asetelmassa on varoista. Neljiis rahasto on puh-
tietoja Ruotsin yleisestti eltike- das sijoitusrahasto. Se sijoittaa
rahastosta vuosilta 1986-1987. varoja talouseldmiin eri sekto-
Yleisessii eliikerahastossa ovat reille osakeostoina. Yleisen eld-
yleisen lisiieliikejiirjestelmdn kerahastonyhteydessdtoimivat
(ATP) varat. myris vuonna 1983 perustetut

Milj sEK
Tulot

vakuutusmaksut
korot (netto)
voitonjakoverot

Menot
eliikkeet
hallinto
pienyritysrahasto

Rahasto 31.12.
siita 4. rahasto
ja palkansaaja-
rahastot

I 986

74868
40 193
32772

I 903

48193
48 418

375

292686
5 6r0

6 087

1987

8l 678
45 030
33 l9l

3 457

54 300
53 801

399
100

320064
6639

9728

OSA.AIKA ELAKKEIDEN
UAAnA ALKoI KASYAA
VUONNA 1987
Osa-aikaeliike osa-aikatycihdn
yhdistettynii otetiin Ruotsissa
kiiyttdcin vuonna 1976. Tiillcrn
eliikeoikeus annettiin palkan-
saajille. Yrittejet saivat osa-ai-
kaeldkeoikeuden vuonna I 980.

Kuvio osoittaa, ettii osa-aika-
eliikkeiden mddrd alkoi alentua
vuonna 1981. Tuona vuonna
alennettiin osa-aikaeliikkeelle
siirtymisen aiheuttamasta tyci-
tulon alentumisesta saatavaa
korvausta 65 prosentista tyritu-
lopoistumasta 50 prosenttiin.
Korvaustaso nostettiin takaisin
65 prosenttiin heiniikuussa
1987. Vuonna 198'1 osa-aika-
eliikkeen saaiien miiiird alkoi
jiilleen kasvaa.

Vuoden 1987 lopussa maksussa
oli 35 736 osa-aikaeliikettii.
YrittajiA osa-aikaeliikkeen saa-
jista oli vain I 208. Uusia eldke-

Iiihde: RFV I Sratistik-information I I I 88.
30 000

Yleiseen eldkerahastoon kuu- viisi alueellista palkansaajara-
20 000

rahastoa. Niistd
neljr
yksi huolehtii Kolmen ensimmiiisen vakuu-

luu itse asiassa ii erillistii hastoa.

[.uku-
miiiirii

60 000

50 000

40 000

t0 000

0

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Kuva: Osa-aikaeltikkeen saaj ien lukumiidrii

pientycinantajien ja itsen;iisten
yrittajien vakuutusmaksuva-
roista, toinen valtion, kuntienja
valtioj ohtoisten yritysten j a kol-
mas suurtyrinantajien tycinteki-
jdittensii puolesta maksamista

tusmaksurahaston varat on si-
joitettu piiiiosin obligaatioihin.
Neljdnnen rahaston ja palkan-
saajarahastojen varat ovat
osakkeissa.

Kaikki osa-aikaelZikkeen
saajat

Hakemuksia

Osa-aikaeliikkeellii olevat
yrittiijiit
Vuosi

vakuutusmaksuista kertyneistii kihde: RFV I Statistik-information 3 I 88
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PALKANSAAJIEN LISA.
ELAKEJARJESTELMA
YUOSINA 1986-1988

rRtAl{Tt

YARHATSNTATE
rvOrr0uvvnnN
PERUSTEELLA
Irlannin eliikejiirjestelmiissd on
otettu kaytt66n tydttcimyyden
perusteella maksettava varhais-
eliike.

lrlannin pakollinen eliiketurva
perustuu tasasuuruisia eliikkei-
te maksavaan el2ikejiirjestel-
miiiin. Siihen kuuluvat yksityi-
sen ja julkisen sektorin palkan-
saajat sekd tiimrin vuoden huh-
tikuusta liihtien myos itseniiiset
yrittitjiit. Irlanti oli huhtikuu-
hun saakka ainoa ldntisen Eu-
roopan maa, jossa yhdelliikiiiin
yrittiijiiryhmiillii ei ollut lakisiiii-
teistd eldketurvaa.

Julkisen sektorin palkansaajis-
ta noin neljiillii viidesosalla on
lisiiksi ansioperusteiset lisiieliik-
keet. Yksityisellii sektorilla lisii-

Tanskan lisiieliikejiirjestelmiidn
(voimassa vuodesta 1964) kuu-
luvat l6-64-vuotiaat yksityisen
ja julkisen sektorin palkansaa-
7'al. Jiirjestelmdstii maksetaan
vanhuus- ja leskeneldkkeitd.
Leskeneliikkeet maksetaan sa-
moilla perusteilla sekii nais- ettd
miesleskille. Eliikeikii on 67
vuotta. Lisiieliikejiirjestelmdn
eliikkeet eivdt ole ansioperustei-
sia, vaan jokainen vakuutus-
vuosi kartuttaa eldkettii tietyllii
tasasuuruisella summalla.
Eriiitii keskeisiii numerotietoja
palkansaajien lisiieltikejiirjestel-
miistii vuosilta 1986 88. Vuo-
den 1988 luvut ovat ennusteita.
Asetelman luvut on saatu lisd-
eliikejiirjestelmiin hallinnosta
vastaavan eldkelaitoksen vuo-
den 1987 vuosikertomuksesta.

Itseniiiset yritttiiiit, jotka ovat
aikaisemmin palkansaajina
kuuluneet lisiieliikej tirjestel-
mdiin, voivat jatkaa vakuutus-
taan vapaaehtoisena edellyttii-
en, ettd palkansaajajakso kesti
vlhintddn kolme vuotta. Vuo-
den 1987 lopussa 2 050 ttillaista
yrittajee kuului lisiieliikejiirjes-
telmiirin.
Lisiieliikej iirjestelmiin rahastoj a
on lain mukaan hoidettava si-
ten, ettatuotto on mahdollisim-
man suuri. Sijoitukset on tehta-
va turvaavasti, reaaliarvon siii-

lyttden sekd mahdollisimman
suuren koron tuottavasti. Sijoi-
tustoiminnan yleisend tavoit-
teena on edesauttaa piiiioma-
markkinoiden tasaista kehitys-
td. Vuoden 1987 lopussa sijoi-
tuksista 73,3 prosenttia oli nor-
maaleissa rahalaitosten ja valti-
on obligaatioissa, I 1,9 prosent-
tia indeksiobligaatioissa, 3,1
prosenttia kiintedssd omaisuu-
dessa ja 0,3 prosenttia
tyci nant aj al ai n o issa.

Vuoden 1987 lopussa lisiieliike-
jiirjestelmiin hallussa olleiden
obligaatioiden mddrti oli 5,6
prosenttia kaikista liikkeellelas-
ketuista obligaatioista. K66-
penhaminan pdrssissd noteerat-
tujen osakkeiden nimellisarvos-
ta 4,7 prosenttia oli lisiieltikejiir-
jestelmin hallussa.

Tydnantaj at v oiv at t ak aisinla i-
nata puolet neljiin edellisen nel-
jdnnesvuoden eldkevakuutus-
maksuistaan. Lainaus tapahtuu
tydnantajan rahalaitoksen
kautta. Korko mdiirdytyy raha-
laitoksen normaalin lainakoron
mukaan. Jiirjestelmistd laina-
taan mycis suoraan yritystoi-
mintaan. Korko riippuu tiill<iin
kulloisestakin obligaatiokoros-
ta.

eldkkeet ovat tdysin vapaaeh-
toisia. Niiden piirissii on noin
kolmasosa yksityisen sektorin
palkansaajista.

Yleisessd jiir.lestelmiissa tydtt6-
myyden perusteella mydnnettd-
vd. varhaisekike maksetaan 60
vuoden ilistli 65 vuoden van-
huuseliikeikeidn asti. Eliikkeen
saaminen edellyttiiii viihintiiiin
I 5 kuukautta jatkunutta tydtt6-
myytta. Eliike on samansuurui-
nen kuin tycittdmyysavustus.
Siita johtuen varhaiseliike on
muista eliikkeistii poiketen osit-
tain tasasuuruinen ja osittain
ansioperusteinen. Varhaiseldk-
keen maksamista ei lopeteta,
vaikka eldkkeensaaja menisi
tycihdn edellyttiien, ettei tydai-
ka ylitii l8 tuntia viikossa.

IIALIA

ELAKKEEN
LASKUTAPAA
MUUTETAAN
Italian parlamentti on hyviiksy-
nyt lain, jolla muutetaan pal-
kansaajien yleisen eliikejiirjes-
telmiin elSkkeen laskutapaa.

Tiihiin saakka eliikettii on kart-
tunut 2 prosenttia viiden viimei-
sen ty6vuoden keskiansiosta
tydvuotta kohti. Eliikkeessd
huomioon otettavalla ansiolla
on vuosittain tarkistettava ylii-
raja.

Uudessa laissa vanhuuseldk-
keen perusteena oleva ansio las-
ketaan edelleen viiden viimeisen
tvcivuoden keskiansiosta mutta
ilman yliirajaa. Yldrajan kdsite
kuitenkin sdilyy laissa, koska
yliiraj a vaikuttaa eliikkeen kart-
tumisen mddrddn. Eliikkeen
karttumisprosentti on muutettu
ansion mddriistd riippuvaksi.

Vanhuuselcikkeen mtitirii on 2
prosenttia elikkeen perusteena
olevasta keskiansiosta yll?i mai-
nittuun yliirajaan (oka on

38 725 000 ITL vuodessa vuon-
na 1988) asti. 1.5 prosenttia
keskiansiosta yliirajan ylittiiviil-
tri osalta yliirajan l,33-kertai-
seen mridrddn (51 504 250 ITL
vuodessa) asti, 1,25 prosenttia
keskiansiosta yliirajan 1,33-ker-
taisen miiiiriin ylittdvdltii osalta
1,66-kertaiseen mddrddn
(64283 500 ITL vuodessa) asti
ja I prosentti keskiansiosta yl5-
rajan 1,66-kertaisen miidriin
yUttavalta osalta.

Vanhuuseldkkeen saaminen
edellyttiiii edelleen viihintiiiin I 5
vuoden vakuutusaikaa. Eliiket-
td voi karttua enintiiiin 40 vuo-
delta.

]OUKO
IANHUNEN, F,tz
Eliiketurvakeskuksen

t ut k i muso sas t on e r i t y istu t k ij a

Tulot Milj.DKK
Vakuutusmaksut
Rahaston tuotto ja
kurssivoitot

Menot Milj. DKK
Eliikkeet
Hallinto
Reaalikorot valtiolle

Siirrot rahastoon
Rahasto/ 31.12.

Eldkkeensaaj ia I 3l .12.
Eldketurvaa kartuttaneita

heistii aktiivivakuutett uja
tilastovuonna

655 89973 87t29t l 834

6673 5114
50 639 56640

Tuhansia
371 393

3 300 3 350

1986

2305

6 387

1987

2331

6263

l 988

3264

7 241

7 364
63 718

878
95

2 168

417
3 400

2550 2600 2600
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TILASTCT]ETO]A TYOELAKKEENSAA]ISTA
Taulukoiden luvut ovatvdhimmriisturvan mukaisia. 31 .3.1988
Aikaisemmasta tilastoktiytiinndstii poiketen varhennetut vanhuuseliikkeet sisiiltyvit vanhuus-
eliikelukuihin ja yksil<illiset varhaiseliikkeet tyiikyvyttdmyyseliikelukuihin. Osa-aikaeltikkeet
ovat tilastossa omana taulukkonaan. 31.3.1988 oli maksussa kaikkiaan 833000 tycieliikettii.
Muutos edellisestii vuodesta on +36 000 kappaletta eli 4,5 prosenttia.
Vanhuuseliikkeita oli 419000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta) (+t9000), tyrikyvytttimyyseliikkeita 197000 kappaletta (+9000), tycittdmyys-
elikkeitii 67 000 kappaletta (+ I 000), perhe-eliikkeita I 50 000 kappaletta (+7 000) sekii vuoden
1987 alussa voimaan tulleita osa-aikaeldkkeitii 168 kappaletta. Niiistii oli vuoden 1986 alussa
voimaan tulleiden lakien mukaisia eliikkeitii: varhennettuja vanhuuseliikkeita 7 300 kappaletta
(+2200) ia yksilcillisiii varhaiseliikkeita l6 700 kappalerta (+7 200).
Vanhuuseldkkeiden keskimiiiirii oli 1404 mk/kk, joista varhennettujen vanhuuseldkkeiden
1856 mk/kk, ty6kyvyttcimyyseliikkeiden 1962 mk/kk, joista yksil<illisten varhaiseliikkeiden
2647 mklkk, tytittdmyyseliikkeiden 2238 mklkk, perhe-eliikkeiden 1074 mk/kk ja osa-
aikaeliikkeid en 2072 mk/ kk.

VAN H T] t] SET-A K K I1 I:'t. KAiKKi
Voimassa olevat 31.3. 1988 Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseldkemk/kk
Eliikkeen myrintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 74754 129245 203999 3026 1277 I 918
YEL-eliikelaitokset 16764 13846 30610 2571 1666 2t62
MYEL-eliikelaitos 53 545 80 754 134299 872 403 590
LEL-eliikelaitos 35492 14984 50476 1250 502 l 028
Kaikki tytielakelaitokset 180 555 238 830 419 385 *) I 996 956 1 404

Alkaneet eliikkeet 1. 1.-3 1.3. 1988

Kaikki tyiieliikelaitokset 4 491 5 064 9 555 *) 2304 I 085 I 658
*) Kaikki -luvussa mukana yksi TaEL-laitoksen maksama el6ke

VAR H ENNETUT VANHT] LJSEI,A K K F,t]'I
Voimassa olevat 3 I .3. 1988

EtaKKeensaaJla Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen my<intiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensri
TEL-eliikelaitokset l 598 3 331 4929 4322 1244 2242
YEL-eliikelaitokset 389 448 837 3 100 1076 20t7
MYEL-eliikelaitos 243 9t7 I 160 878 354 464
LEL-eliikelaitos 148 214 362 t286 304 705
Kaikki tyrieliikelaitokset 2378 49tt 7 289 *) 3 58 I I 021 I 856

Alkaneet eliikkeet l.l. 31.3.1988

Kaikki ty6eliikelaitokset 270 380 650 3685 I 178 2220
*) Kaikki -luvussa mukana yksi TaEL-laitoksen maksama eliike

OSA-A IKAELAK KEET
Voimassa olevat 3 1.3. 1988 Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseliikemk/kk
Eliikkeen mycintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteense
TEl-eliikelaitokset 37 52 89 3 301 | 432 2209
YEL-eliikelaitokset 50 20 70 2247 1520 2039
MYEL-eliikelaitos 5 6 927 873
LEL-eliikelaitos 2 3 I 180
Kaik ki tyrieliikelaito k set 93 75 168 2587 I 433 2072

Alkaneet eliikkeet l.l. 31.3.1988

38 3 163 I 384 2555Kaikki tytieliikelaitokset 25 l3
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I'YOK YVYTTOM YYSELATTTgT. KAiKKi
Voimassa olevat 3 1.3. 1988 t laKKeensaaJla Keskimiiiiriiinen peruseltike mki kk
Eliikkeen mytintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset st6t4 s6302 t07916 3 353 t72l 2501
YEL-eliikelaitokset 9299 4t04 13403 2440 1490 2149
MYEL-eliikelaitos t7 428 t9 667 37 095 I 082 436 740
LEL-elSkelaitos 33315 5644 38959 t7t4 713 I 569
Kaikki tycieliikelaitokset lll 657 85 720 197 377 *) 2 433 I 349 I 962

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 1.3. 1988

Kaikki tyiielskelaitokset 4076 3284 7360**) 2815 l518 2237
*) Kaikki -luvussa mukana neljii TaElJaitoksen maksamaa eliikettii.**1 Kaikki -luvussa mukana kaksi Tael-laitoksen maksamaa elAketta.

TAYI)I: I I YOKYVYTTOMYYSFI-ATTnI..I
voimassa olevat 3l'3'1988 Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/kk

TEL-eliikelaitokset 46001 49250 95251 3280 I 663 2444
YEL-e liikelaitokset 7 359 3087 10446 2500 I 516 2210
MYEL-eliikelaitos 13239 14 lll 27 350 I 155 449 790
LEL-el6kelaitos 30993 5 340 36 333 r 668 685 I 524

Kaikki ty6eliikelaitokset 97 593 71790 169 383 *) 2421 1345 I 965

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 1.3. 1988

Kaikki tydeliikelaitokset 3 086 2315 5 401 **) 2624 I 413 2105
Kaikki -luvussa mukana kolme TaEl-laitoksen maksamaa eliikettii.
Kaikki -luvussa mukana kaksi TaEl-laitoksen maksamaa eliikettii.

CSAELAKKEET
Voimassa olevat 3 1.3. 1988 Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseltkemk/kk

*)
**)

Eliikkeen mytintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset I 139 1495 2634 2007 1063 l47l
YEL-eliikelaitokset 922 310 1232 1546 1080 1429
MYEL-elikelaitos 3020 3 189 6209 695 317 501

LEL-eliikelaitos I 044 132 t 176 1263 606 I 189

Kaikki tyiielekelaitokset 6125 5 127 11252*) I 164 589 902

Alkaneet eldkkeet l. l.-31.3. 1988

Kaikki tytieliikelaitokset 187 177 364*) t2t3 769 997
*) Kaikki -luvussa mukana yksi TaElJaitoksen maksama el6ke.

Y KSI I-OI,I-ISET VAR HAISEI,ATTPTT
Voimassa olevat 3 1.3. 1988

EIaKKeensaaJla Keskimtiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eldkkeen my6ntiijti Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii
TEL-el6kelaitokset 4474 5557 10031 4446 24ll 3 318

YEL-eltikelaitokset l0l8 707 1725 2809 I 555 2295
MYEL-el6kelaitos I 169 2367 3 536 I 258 523 766
LEL-el6kelaitos I 278 172 1450 3l9l 1667 30ll
Kaikki tyoelakelaitokset 7 939 8 803 16742 3 565 I 820 2647

Alkaneet el2ikkeet l. l.-3 1.3. 1988
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TYOTTOMYYSELAK K EE'f
Voimassa olevat 3 1.3. I988

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseldkemk/kk
Eliikkeen my<intiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 19003 28290 47293 3636 l 886 2589
YEL-eliikelaitokset 898 930 l 828 2168 l 128 1639
MYEL-eliikelaitos 2312 29t5 5227 I 513 490 943
LEL-eliikelaitos 8 565 3 645 12210 1864 717 I 52t
Kaikki Oeliikelaitokset 30 780 35779 66 559 *) 2940 1634 2238

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 1.3. 1988

Kaikki ty6eliikelaitokset 1032 1023 2 055 *) 3 689 1737 2718
*) Kaikki -luvussa mukana yksi TaEl-laitoksen maksama eliike.

PERH E-ELAKKEET
Voimassa olevat 3 1.3. 1988

Eliikkeen mydntiijii

Keski-
miiiiriiinen

Eliikkeiden peruseliike
lukumdiirii mk/kk

Eliikkeensaajia
Lesket Lapset Yhteensii

TEL-eliikelaitokset 70 003 l 516 66027 12280 78307
YEL-eliikelaitokset 13392 1295 12992 t9t6 14908
MYEL-eltikelaitos 3t 429 426 30 843 2714 33 557
LEL-eliikelaitos 35 164 688 33 698 4563 38261
Kaikki cieliikelaitokset

Alkaneet eliikkeet l. l.-31.3. 1988

149 990 *) 1074 143 561 2t 476 165037

Kaikki tycieliikelaitokset 3 087 I 192
*) Kaikki -luvussa mukana kaksi TaEl-laitoksen maksamaa eliikettii.

KAIKKI ELAKKFT,I
Voimassa olevat 3 1.3. 1988

Eliikkeen mycintijii

Keski-
miiiiriiinen

Eliikkeiden peruseliike
lukumiiiirii mk/kk

MAKSETI]T I-,I,AKKFFT I.I. .3I .].IgI{It
MII..I MK

Vtihimmliisturva
TEL-eliikelaitokset 429 300 2073 TEl-eliikelaitokset 2675,8
YEL-eliikelaitokset 59 303 1947 YEL-eliikelaitokset 349,2
MYEL-eliikelaitos 208 056 601 MYEL-eliikelaitos 378,9
LEL-eliikelaitos 136812 I 139 LEl-eliikelaitos 472,4
Kaikki tytieliikelaitokset 833 479 *) I 543

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 1.3. 1988

Kaikki tyOeliikelaitokset 22095**) I 886

*) Kaikki -luvussa mukana kahdeksan TaEl-laitoksen mak-
samaa elaketta.**) Kaikki -luvussa mukana kolme TaEl-laitoksen maksa-
maa eliikettii.

Kaikki ty6el6kelaitokset 3 876,3
Rekisterriity lisiiturva 140,6
Yhteensii 4016,9

Perhe-eliikkeistii 5 709 oli lisiietujen mukaisia, keskimiiiirin
1262 mk lkk Muista eliikkeistii 26 805 sai lisiiksi rekisterdityii
lisiieltikettii keskimiiiirin I 475 mk/ kk. Niimii olivat etupiiiissd
TEL- ja YEL-eliikkeitii.
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ENGLISFI SUMMARY

From the editorial we learn
that this autumn the
discussion on pension policy
started even before Parliament
had gone into session. And
this early start was as much
initiated by the employers'as
by the employees'
organizations. Parliament will
have to take a stand on the
issue concerning the retirement
ages in the public sector, for
which decision it has an
exceptionally unanimous
commlttee report to rest on.

The suggested age for retiring
on early old-age pension and
part-time pension from public
service is 58, over 60 in the
private sector. The difference
is accounted for by the fact
that the general retirement age
is 63 in the public sector and
65 in the private sector. The
Committee considered it
important that the five-year-
span between the forms of
pension be kept intact.
In their proposal, the
Committee suggest 55 as the
age for retiring on early
disability pension from public
service. that is the same as in
the private sector. In
suggesting that for retirement
from certain public branches
consideration also be given to
individual and public safety
and degree of responsibility,
the Committee adopted a
whole new principle. The
author figures that this will
only have marginal impact as
far as the number of people
retiring on such grounds is
concerned.

The differences between the
retirement ages in the public
sector and those in the private
sector stem from a
compromise. This was the
price that had to be paid for
the gradual abolition of the
occupational retirement ages.
This abolition is, however,
subject to a transitional period
of l0 years.

The decision to be taken on
the introduction of flexible
forms of pension into the

public sector may give rise to
demands for changes in the
private sector, as well. In the
opinion of the author, such
demands may be raised upon
comparison of age limits and
other eligibility criteria.
The editorial doubts there will
be any new grounds lor
presenting these demands.
"They have it. so we want it.
too", is not a very strong
argument in terms of social
policy, the author points out.

The author regrets that the age
limits have become all too
accentuated in the discussion.
The fact that the other
eligibility criteria are so
defined that they allow for
various interpretations
deserves, in his opinion, more
attention than the constant
arguing about the age limits.
So does the practical
application. ln their proposal,
the Committee suggest that
early disability pension boards
gradually be set up to agree on
the principles for the
assessment of eligibility to the
early disability pension. Bodies
with similar tasks already exist
in the private sector. The
author expects that the
concrete discussion on the
justice and fairness of the
eligibility criteria will take
place in these bodies in the
future.

According to the estimate of
the Central Pension Security
Institute, the sum total of
pensions paid in Finland this
year will amount to FIM 45.8
thousand million, roughly one
third of this originating in the
private sector. The private-
sector pension expenditure for
this year, including the
pensions paid under the
Seamen's Pensions Act, is
estimated at FIM 16.6
thousand million.

The pension legislation is
undergoing constant
development and amendments
are made to the pension acts.

So far. the amendments

legislated for this year do not
involve any major costs.

At the close of 1987, there
were around 855,000 pensions
in current payment under the
private-sector employment
pensions scheme (viz. under
the employees' pensions acts,
except for the Seamen's
Pensions Act, and under the
self-employed persons' and
farmers'pensions acts in the
private sector). Roughly
155,000 of these were
survivors' pensions paid to
approximately 171,000 widows
and children. To this above
sum come about 4,200 front
veterans' early retirement
pensions, the number of which
is steadily decreasing due to
lewer and fewer new pensions
being awarded and the
pensions of older beneficiaries
being converted into old-age
penslons.

The growth of the number of
pensions is clearly slowing
down, and the number of
unemployment pensions even
seems to be dropping.
The nominal value of
employment pension
expenditure will rise by 12.1
per cent over last year, the real
growth accounting for 6.8 per
cent of this, provided that the
increase in consumers'prices is
5 per cent. The real growth of
employment pension
expenditure is, on the one
hand, attributable to the
increase in the number of
pensions and, on the other, to
the higher level of the newly
awarded pensions.
Employment pension
expenditure. too. is increasing
more slowly this year than last
year.

This year the contribution rate
will for the first time exceed
that of 1980 and 1981. the rate
having been lower in the years
in-between. The increase in the
contribution rate is due to the
costs of the early disability
pension having been higher
than estimated and the age
structure of the insured

population
older.

slowly getting

The average contribution rate
for this year is 13.8 per cent
for employees covered by the
Employees' Pensions Act, 14.0
per cent for those covered by
the Temporary Employees'
Pensions Act, and 13.5 per
cent for those covered by the
Freelance Employees' Pensions
Act. The average contribution
rate is 12.0 per cent for self-
employed persons and 5.8 per
cent for farmers.

The income from
contributions has been
estimated at FIM 18,410
million for this year. The
increase over last year is in the
region of 14.6 per cent and it is
almost solely attributable to
the increase in the level of
payments (6.2 per cent) and
earnings (8 per cent). The size
of the insured population
seems to remain the same.

It is estimated that the fund of
the employment pensions
institutions will equal FIM
83.6 thousand million at the
close o[ the year. This sum is
fivefold the annual pension
biil.
Total statutory pension
expenditure accounts for 10.9
per cent of the gross national
product at market price. As
the increase in total pension
expenditure is 8.0 per cent in
nominal value, the real growth
is 2.9 per cent measured by
consumers' prices. Expressed
in marks, it is around FIM 1.2
thousand million.
The total pension expenditure
accounts for roughly one
quarter of the wage bill of the
national economy.
In 1986, the private-sector
employment pensions acts
applied to more than I,900,00(
employees, which equals
around three quarters of
Finland's total work force.
The number of people in the
private sector drawing
employment pension that year
amounted to 884,304 persons,
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57 per cent of whom were
women.

At the end of 1986, the
average employment pension
amounted to FIM 2,140 per
month; FIM 2,726 for men
and FIM 1,693 for women.
With the public-sector pension
and the national pension, the
total pension of a private-
sector pensioner averaged
FIM 2,783 per month. More
than 90 per cent of the
pensioners in the private sector
also drew national pension.

Almost every other of the
disability pensions awarded in
the private sector last year was
granted on the grounds of
some disease of the
musculoskeletal system and
connective tissue, whereas a
decade ago such a disease was
the cause in one out of three
disability pensions awarded.
Diseases of the circulatory
system came second and
mental disorders third on the
list of most common disability
pension awarding criteria.

In 1987, all in all6l,000
persons retired on employment
pension in the private sector.
The median age of the retirees
was 59.6 years, which suggests
that a little more than half of
[he retirees were under 60
years of age. Every fifth retiree
was under 55 and every fifth
had attained the age of 65, so
Lhree out of five retired at the
age of 55 64.

fhis issue also covers the large
longress for actuaries held in
Helsinki last July. There were
1,300 actuaries participating in
lhe congress, representing all
lhe continents and more than
50 different countries. With
lhe accompanying persons, the
party numbered 2,300 persons.

'It is quite right that you
younger people work a little
longer. At 65. you will be in
better health, more alert and
have better work capacity than
lhis or the preceding
generation", says professor
Ieivo Pentikiiinen in

conclusion to the session
where models were presented
for the solution of the pension
crisis impending upon us in
the next century.
The ageing of the population
and the sufficiency of the
pension funds was one of the
most important subjects of the
congress. This is a world-wide
problem.
In the industrial countries. the
declining birth rate combined
with increasing life expectancy
gives rise to concern. In
Finland, for instance, life
expectancy is anticipated to
increase by two years by the
year 2000.

The population growth is
expected to result in a
corresponding increase in
pension costs, which will gain
in force in the years 2010 2020
and cast a shadow of a
possible cost crisis.

ln order to fight this crisis it is
necessary to make sufficient
preparations in advance, i.e.
employ funding, raise the
general retirement age, weaken
the index cover. abolish some
of the early forms of pension
and reduce the amounts of
pension.

According to professor
Pentikdinen, the matter is
under control in Finland. The
costs are rising, but not as
much as they are elsewhere.

The systems of change-of-
generation and farm closure
pensions are meant to
continue in their present forms
in 1989 and 1990. The
Ministry of Social Affairs and
Health set up a committee to
look into the extension of the
currency of these systems
beyond the year 1990. In their
work, the Committee shall
consider the need for
developing the systems in
terms of both social and
agricultural policy.

English tanslation:
Eijo Puttonen
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