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laajemmalle, sddnniilliseksi, kattauammaksi

Jo kohta neljiinnesvuosisadan
Eliiketurvakeskus on lahettenlt
j okaiselle asiasta kiinnostuneel-
le tycieliikevakuutetulle otteen
tdmdn eliikerekisteristii. TEmEn
palvelumuodon historia on ai-
nutlaatuinen maailmassa: l6hes
koko tytielekejirjestelmiin voi-
massaolon ajan sen piiriin kuu-
luvilla on ollut mahdollisuus
valvoa, ettii heidiin tycieliiketur-
vansa karttuu lain tarkoitta-
malla tavalla.
Periaatteessa rikkeettdmiin sys-
teemin toteutumisessa on kaksi
heikkoutta. Vanhojen tydsuh-
teidensa tietoja on vaikea ver-
tailla muistin ja sattumanvarai-
sesti siiilyneiden omien pape-
rien varassa. Tuoreeltaan tar-
kistamisen, liihes luosittain
toistettavan, j ohon Eldketurva-
keskus kehottaa, ottavat tavak-
seen vain harvat vakuutetut.
Niiiden epiikohtien lieventiimi-
seksi Eliiketurvakeskus otti
toistakymmenta vuotta sitten
keytttitin uuden oma-aloittei-
sen otepalvelun: vakuutettujen
pyytiimien otteiden lisiiksi alet-
tiin otteita lAhettae pyytemettA
tietyissii el:imdntilanteissa, uu-
sille eliikevakuutuksen piiriin
tulijoille ja tydsuhteen piiittii-
neille. Kun lisiiksi eliikevakuu-
tusyhtiOt ovat muistaneet omaa
asiakaskuntaansa oteliihetyk-
siliS ja useat ammattiliitot tilan-
neet otejakelun aika ajoin koko
jdsenkunnalleen, henkil6koh-
taisen eliiketiedon jakelu on
melkoisesti tihentynyt.
Tydeliikelaitokset ovat nyt Elii-
keturvakeskuksen tuella enti-
sestiidn kehittiineet elikeotepal-
veluaan. Ne ovat ryhtyneet lii-
hettamaAn eliikeotteita vakuu-
tetuille tasavuosin, 30-, 35-,
40-, 45 -, 50- j a 55-vuotiaille. (60-
vuotiaita puhutellaan jo eliik-
keellevalmennukseen liittyvin
kirjein.) MyOs eliiketiedon tar-
jonta erilaisissa tilaisuuksissa,
turuilla ja toreilla on lisiiiinty-
miissii. (Sallittaneen lisiitii, ettii
ETK on tlissiikin ollut edelltikii-
vijiini jo viitendtoista kesdnii,
kahdeksassakymmenessii tilai-
suudessa.)

Tdyttdessddn 25 vuotta ty0ela-
kejiirjestelmii teki kaksivaihei-
sen monivdlinekampanjan
avulla tutuksi sekii palveluverk-
koaan ettd sita mita palvelupis-
teistii saa. Tycieldkelaitosten
Liitto on nyt tutkituttanut kam-
panjan liipimenoa ja sen vaiku-
tusta yleistin tietoon ja asentei-
s[n.
Palvelupisteen tunnus, eliike-
kaari, meni hyvin perille siitii
huolimatta, etta sen aihe sattui
olemaan ilmassa ja samankal-
taisia sateenkaaria ilmestyi sa-
moihin aikoihin valaisemaan
eriiitti muitakin tuotteita ja
tuottajia. Puolet haastatelluista
tiesi kaaren ndhdessiiin, mistii
asiayhteydestii oli kyse, kaksi
kolmannesta, kun viihiin autet-
tiin. Nuoret tydntekijet tunsivat
merkin paremmin kuin eliik-
keensaajat. Eliikeliiisille lienee
polku eliikkeen nostamispaik-
kaan jo ennestiiiin tuttu, joten
sanoma ei heitii puhutellut.
Palvelupaikan tunnettavuutta
selvitettiiessii Eliiketurvakeskus
suoriutui hyvin, ja lehdistdssii
ETK profiloitui selkeiisti niiky-
viin. Vakuutusyhticite sen sijaan
ei niinkiiiin mielletty tydeleke-
palvelupaikaksi; saattaa olla,
etta yleisessii tietoisuudessa
"el6ke" ja '\akuutus" yhd ovat
kaksi eri asiaa. Sen sijaan palve-
lun laatua kysyttAessa tyOeliike-
palvelupisteet ylimalkaan sai-
vat hyviin tyydyttiiviin arvosa-
nan; niiden arvosana kohenikin
kampanjan kestiiessd.

*
Palvelumerkki on nyt pantu
paikoilleen. Joua se pysyy ja
jotta sen pitiimiselle on perus-
teita, palvelun tasosta onjatku-
vasti pidettiivii huolta.
Uusien ellikemuotojen tulo on
muuttanut eliikeneuvonnan
luonnetta. Kun aiemmin useim-
missa tapauksissa asiakas oli
ilman valintaongelmia ohjatta-
vissa hakemaan oman tarpeen-
sa mukaista eliikelajia, eri vaih-
toehtojen punninta muodostaa
nyt suuren osan neuvontatyos-
tii. Tehtiiviiii monipuolistaa en-

tisestiiiin laajemman palvelun
odotus: eliikeneuvojan odote-
taan voivan kertoa kaikesta sii-
tti, millii tavoin yhteiskunta tu-
lee eliikeasiakasta vastaan hi-
nen nimenomaisessa eliimiinti-
lanteessaan. Eliikeneuvojan
odotetaan voivan kertoa my<is
muusta kuin eliikkeiste. Pal-
veluyhteiskunnan piirteisiin
kuuluu, ettii asiakkaat oppivat
odottamaan laaja-alaista palve-
lua.

Laajentunut, tihentyny eliike-
tietopalvelu pyrkii tavoitta-
maan niitekin vakuutettuja, joi-
ta ei tahan asti ole tavoitettu tai
jotka eiviit ole saamaansa pos-
tiin reagoineet. Palvelun lisiiii-
minen tulee lisiiiimiiiin tiedon
kysyntiiii. Kysytty tieto on en-
tistli laaja-alaisempaa ja moni-
siiikeisempiiii.
Eliiketurvakeskus omasta puo-
lestaan pyrkii entisestdiin jous-
tavoittamaan ja jouduttamaan
palveluaan uusimalla organi-
saatiotaan. Lainopillista ja va-
kuutusteknistd asiantuntemus-
ta yhdistetiiiin muodostamalla
lainopillisen ja vakuutusteknil-
lisen osaston eriiistil osista neu-
vonta- ja valvontaosasto, jouk-
ko tydskentelyryhmiii, joihin
on kuhunkin koottu ammatti-
taito kunkin yksittiiisen eliike-
ongelman monipuoliseen hoita-
miseen, siitii riippumatta, onko
ensimmiiinen keskuslaitoksen
tietoon tullut ongelman oire
puute tai virhe tydntekijiin elii-
kerekisterissd vai kenties tycin-
antajatarkastuksessa merkitty
pukki.
Palvelun laadusta ja kattavuu-
desta huolehtiminen on tydelii-
kelaitosten ja Eliiketurvakes-
kuksen yhteinen tavoite. Sa-
malla kun pyritaan huolehti-
maan siitli, ettei mikiiiin osateh-
tava jaa hoitamatta, on myris
sailyrettava mielekiis tydnjako
ja valtettava aiheettomia piiiil-
lekkiiisyyksiii, laitosten ja kes-
kuslaitoksen keskeniiiin ja lai-
tosten keskendiin.

Yrici l-armola
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TOISAATTA JA TOISAATTA

Taannoin pahoitteli eriis tycito-
verini sit6, ettl minunkaltaiseni
"toisaalta ja toisaaltazihmiset
jeevat helposti toiseksi, jos mu-
kana on herkemmin kantaa ot-
tavia ihmisiii. Niin itsekin jos-
kus koen.

Viimeaikaisessa yksil0llistii var-
haisellkettii koskeneessa kes-
kustelussa yksi argumentti on
ruvennut kylliistyttiimiiiin. Hii-
lyii liian kanssa on nostettu sii-
ta, etta yksilolliset varhaiseldk-
keet ovat ldhteneet liikkeelle
nopeammin kuin hallituksen
esityksessii oli todettu.
Kustannukset ovat tietenkin
tiirkeii asia ja niille olisi ratkai-
sua tehtaessii pantava asian-
mukainen paino. Uskon kuiten-
kin, ettii tiiss[ asiassa ratkaisu ei
olisi ollut toinen, vaikka kehitys
olisi tiismiillisesti ennakolta
niihty. Mitii tiihiin niikemiseen
tulee, haluan leheltA seurannee-
na todeta, ettii laskelmien suo-
rittajat nimenomaan painotti-
vat, ettii tiedot varsinaisten en-
nusteiden tekemiseen puuttu-
vat. Oli tyydyttavA tlysin olet-
tamuksenvaraisiin laskelmiin.
Yksildlliset varhaiseliikkeet yh-
dessii perinteisten eliikkeiden
sekii muiden yksil6llisesti jous-
tavien eliikemuotojen kanssa
ovat jdrkevii vastaus ajan haas-
teisiin. Vaihtoehtona olivat van-
hanmalliset ammattiryhmittAin
kiinteat eliikeiiit. Muisrettava
on, ettd vanhanmallinen elike-
ikiiratkaisu olisi j ohtanut vielii-
kin nopeampaan kustannuske-
hitykseen.

Me suomalaiset ndemmd rakas-
tamme eliikkeelle siirtymistii.
Yksiltillisen varhaiseliikkeen
hakijoista pereti liki 60 prosent-
tia on alle 5S-vuotiaita, siis
55-57 woden ikiiisiii. Tiissii ei
ole kirjoitusvirhettd enempdi
prosenttiluvussa kuin iiissii-
kddn. Kun tilanne on tdllainen,
on kustannustenkin kannalta
valttametdntii mycintiiii eliike
vain henkilciille, joita laki tar-
koittaa eli joiden "ei kohtuudel-
la voida edellyttaa eniiii jatka-
van ansiotycitiiiin".
Parempi olisi ollut, ettii yksildl-
lisen varhaiseliikkeen alaikiira-
jaksi olisi valittu maltillisempi,

eliikeikiikomiteassa esillii ollut
60 vuotta. Piiiiasiallisena syynd
55 vuoden valitsemiseen poliit-
tisella taholla lienee ollut, ettl
tydttdmyyseliikkeissii oli koko
80Juvun ajan sovellettu viiliai-
kaist 55 vuoden ikiirajaa 60
woden asemesta.
Tiissii tullaankin konkreettisesti
siihen, ettd eliiketurva ei tahdo
soveltua suhdanneviilineeksi.
Kun ellikkeissd vallitsee eriiiin-
lainen jatkuvuuden laki, on vai-
kea huonontaa olemassaolevia
etuja, vaikka muutosta peruste-
lisivat selkedt syyt. Ty6ttti-
myyseliikkeen ikiiraja siirtyi
YVE-eliikkeeseen siiti huoli-
matta, ette tydtt0myyseldkkeen
ikiirajan alennus oli vain viili-
aikainen toimenpide. On mui-
takin esimerkkejii.
Heiniikuusta 1989 toteutunevat
j oustavat eliikemuodot julkisel-
la puolella. Sielliikin on aikaan-
saatu ratkaisu, joka viihitellen
joustavoittaa ja yksil<illistiiii
eliikkeelle siirtymisen mahdolli-
suudet likimain samaan tapaan
kuin yksityisellli puolella. Yksi-
mielisyys syntyi kuitenkin vain
siten, ettii julkisen puolen eliik-
keissd vallinnutta yksityiseen
puoleen verrattuna parempaa
eliiketurvan linjaa jatkettiin.
Ammateittain porrastettujen
eliikeikien poistaminen piti
kompensoida auliimmalla
YVE-ratkaisulla.
Kohta maan hallitus joutunee
kamppailemaan samantapai-
sessa ongelmassa ryhtyessiiiin
miettimiilin perhe-eliikeuudis-
tusta. Parannusten ohella on
perusteltua aihetta miettiii vi-
noutumien poistoja, mm. eriiitii
etujen huononnuksia. Ratkai-
sua yritti komitea yli neljii vuot-
ta. Erimielisyys kuitenkin jai.

Eliikeasioissa ensi vuosi on yhtii
kiinnostava kuin liihivuodet-
kin. Koko ajan ilmenee uutta.
Tulevaisuudessa ongelmat el6-
kepuolella eiviit valttametta
olekaan taloudellisia. Miten esi-
merkiksi turvataan, ettii eliike-
liiisillii on tulevaisuudessa aut-
tajia? Koneita voivat usein ohja-
ta toiset koneet, mutta ihmiset
tarvitsevat ihmisiii. Tiimii tie-
tenkin koskee muitakin kuin
eliikeliiisiii.
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Markku Hiinninen, FK
Eliiketurvokeskuksen

suunnittelujohtaja
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YRITTAJAil 01{ TUOTAUA ilAHKA]ISA
Helsinkiin kokoontui viime elokuun 8.-11. plivinii pidet-
tyyn Yritt[jien 15. maailmankongressiin I 700 yritysmaail-
man edustajaa viiden maanosan 47 maasta arvioimaan
yritystoiminnan - erityisesti pienen ja keskisuuren - suun-
taviivoja 90-luvulle mentiiessii. Timiinkertaiselle kongres-
sille oli leimaa antavaa eurooppalainen n[ktikulma, idiin-
kaupan niktikulma ja NL:n ensiesiintyminen tillii fooru-
milla, sekil maailmanlaajuisen yhdentymisen nilktikulma.
Aiheiden ajankohtaisuutta korostivat Euroopan yhdenty-
minen, NL:n perestroika ja yleisemminkin maailman yhl
nopeutuva muuttuminen.

Yrittiijyyden 90Juvun avainsa-
noiksi niiyttiiviitkin muod ostu-
van

teollisuuden ja talouden ra-
kennemuutos

Euroopan yhdentyminen:
markkinat vapautuvat, tyrivoi-
ma liikkuu
- tieto- ja informaatioteknii-
kan liipimurto, maailman 'pie-
neneminen'
- kansainvdlistyminen, yhteis-
toimintaa yli raj ojen, yhteistydl-
lii menestykseen
- naisyrittiijtit tulevat
Meneilliiiin on maailmankau-
pan suurin murros II maail-
mansodan jiilkeen. Nyt tarvi-
taan kaupan ja palvelujen va-
pautta ja siihen menndiin huip-
puteknologian, kanssakdymi-
sen ja yhteistyrin avulla. Mi-
k66n maa tai kansa ei voi olla
eristyksissii ja itsentisyys mer-
kitsee taakan jakamista, ei voi
tyytya status-asemaan, vaan on
sopeuduttava ympiirdiviiiin
maailmaan. On keskityttiivii to-
delliseen toimintaan todellises-
sa maailmassa.

Uusi Eurooppa
90-lulun Eurooppa tulee ole-
maan tiysin uusi; uusi yrittiijyysja uusi tekniikka valtaavat
markkinat ja rajat hiiviiiviit. Sa-
malla kun yritysten ttiytyy kan-
sainvdlistyii, on niiden puolus-
tettava omia kotimarkkinoi-
taan; pienyritysten on muutut-
tava samalla globaaleiksi ja pai-
kallisiksi. Korkea teknologia ja
informaatiotekniikka luovat tli-
hiin edellytykset, mutta mycis
sosiaalista innovaatiota on ta-
pahduttava, sillii perusasioiden
unohtaminen on suurin vaara.

Pienyritykset ovat tarkeite, sille
samalla kun maailman suuret
yritykset ovat teknologian avul-
la \apauttaneet' miljoonia ih-
misiii ikiivlin ty6n kirouksista,
yleensd vain pienetja keskisuu-
ret yritykset ovat kyenneet luo-
maan uusia mahdollisuuksia.
8l prosenttia kaikista Euroo-
passa ja USA:ssa viimeisten l4
vuoden aikana luoduista uusis-
ta tydpaikoista on syntynyt alle
20 hengen yrityksiin ja uusien
yritysten lukumiiiirii on noussut
30 prosentin vuosivauhtia. Ra-
kennemuutoksessa juuri pien-
yritykset pieninii ja joustavina
keksiviit parhaiten mahdolli-
suutensa uusilla markkinoilla.
Asennekasvatus muutokseen
on yrityksissd saatava vauhtiin
ja toteutettava, sill:i hyviiksyjiit
tulevat kukoistamaan 90luvul-
la.

Naisyrittiijlt tulevat
N aisyrittiij iit kaatavat perintei-
siii raja-aitoja tydntymiillii
miesten hallitsemille toimialoil-
le. USA:ssa 80 ja Kanadassa 70
prosenttia uusista yrityksistii on
naisten perustamia. Vuositu-
hannen vaihteessa naisten ar-
vioidaan omistavan joka toisen
USA:n yrityksistii, kun osuus
tiillii hetkellii on 25 prosenttia.
Euroopassa naisomistus on
suunnilleen samaa luokkaa tai
pienempi. Suomessa joka kol-
mas yrittiiji on nainen, Ruotsis-
sa joka neljiis, Ranskassa ja
Ldnsi-Saksassa j oka viides.

Naisyrittajyyden riped kasru on
ajoittunut vasta viime vuosiin ja
alueelliset erot ovat suuret. Es-
panjassa naisten luosittain luo-
mien yritysten osuus on nyt l0
prosenttia, N orj assa 28 70, Hol-
Iannissa 3670 ja Suomessa
38 70. Suomessa naisten osuus
on tosiasiassa kasvanut varsin
hitaasti, vain kaksi prosenttiyk-
sikkciii viiden viime vuoden
aikana, mikii selittyy silld, ettti
aloittavien naisyrittiijien luku-
miiiirii tuolla jaksolla on vain
hieman miehiii suurempi. Suh-
teeltisesti katsoen vuosittain
aloittavien naisyrittiijien miiiirii
on kuitenkin kasvanut peftti26
prosenttia kun vastaava kasvu
miehillii on ollut l3 prosenttia.
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Yritttijyys on elinvoimaa
Kun yrittiijiikongressin 90-lu-
vun ndkymiii arvioi yrittiijyy-
den ndkdkulmasta, hyviiltii
niiyttiiti. Kongressin yleiseksi
ndkemykseksi kasvoi usko pie-
nyrittajyyden vahvaan nousuun
kaikkialla maailmassa. Kaikki
esitetyt yhteiskunnalliset ja kan-
santaloudelliset kehitysarviot
nAyttiviit julistavan pien-
yrittiijyyden kasvavaa elinvoi-
maa. Tiimiin perusteella voi-
daan Suomessakin odottaa
yrittiijiikunnan jatkavan viime
vuosien vankkaa kasvuaan vie-
la pirkaan.

YEL:in kannalta katsottuna
nousee kysymyksenii kuitenkin
mieleen, piiteekci YEL nyky-
muodossaan vielii vuoden 1992
jiilkeisessti maailmassa? Miten
esimerkiksi lain vaatimus Suo-
messa asuvasta yrittejeste kes-
aA rajattomaksi muuttuvan
Euroopan haasteen? Ty<ivoi-
man liikkuminen muuttuu va-
paaksi, palveluja voi teettaa
siellii - tai ostaa sielte - missd se
kulloinkin on edullisinta. Kan-
salliset markkinat eivdt kauan
riita, oma hiekkalaatikko
muuttuu vain hetken hurmaksi.
Suomalaisyrittajan on muutut-
tava uuden polven hansakaup-
piaaksi, on liihdettiivd merta
edemmds kalaan.
Kun pienyrittaj,ista tulee 'mini-
monikansallinen' ja hiin hajoit-
taa toimintansa ja markkinansa
maailmalle, voidaanko hdnet
YEL:n mielessii edelleen henki-
kirjoittaa Suomessa asuvaksi,
vai missd kulkee raja ja mikii
raja? Uudet yhteistyd- ja yhti<i-

muodot saattavat niiniktiiin
vaatia YEL:lta uutta rajanve-
toa. Onko mahdollista, ettii
yrittiijiikunta kasvaa, mutta
YEL ei?

Yritysten perustamista ja kas-
vua pitiiisi rohkaista, jotta saa-
vutettaisiin terve ja jatkuva ta-
loudellinen kasvu, mikii on pe-
rusedellytys uusien tydpaikko-
jen luomiselle. Uutta kasvua
lciytyy. jos pienten yritysten toi-
mintaedellytykset ovat hyvdt.
Hallitusten pitiiisi tukea alka-
vaa yritystoimintaa esimerkiksi
kannustamalla alkavia yrittajia
3-4 vuoden verohelpoiuksilia.
Myds yrittejien sosiaaliturva-
toimikunta Suomessa oli sa-
mankaltaisilla ratkaisulinjoilla
esittliessiiiin mietinncissiiiin
vuonna 1984, etta aloittavan
yrittiijiin vakuutusmaksurasi-
tuksen helpottamiseksi hiinelle
kerran elinaikanaan my0nnet-
tiiisiin keskimlitrin 50 prosentin
alennus kolmen ensimmtiisen
vuoden yrittiijiivakuutusmak-
suista.

Suomalainen yrittiijii
Millainen on suomalainen yrit-
tiijii? Suomalaisissa on hyviii
aineksia menestyjiin, mutta he
eiviit kehu itseiiiin tarpeeksi.
Toisaalta kateus on suomalais-
ten jarruna, joskin piirre eliiii
vahvana mycis ruotsalaispiireis-
sii. Suomalaisyrittiijii, kuten
mycis ruotsalaiskollegansa, ha-
keutuu harvoin itselliseksi saa-
vuttaakseen yhteisdnse arvon-
antoa. Hdn ei viilitii yrittiijyy-
den sosiaalisista statusarvoista
siinii miiiirin kuin esimerkiksi

Kiinassa ja Portugalissa, joissa
ne nousevat korostetun vah-
voiksi motivaatiotekij <iiksi.

Suomessa ja anglosaksisissa
maissa yrittamiseen kannusta-
vat eritoten halu ansaita rahaa
muiden arvojen saavuttamisek-
si, ja raha halutaan kayttaa ni-
menomaan itseii varten, ei liihi-
yhteisrin hyvinvoinnin tasaami-
seen, kuten esimerkiksi perheel-
le Italiassa tai Puerto Ricossa.
Suomalaiselle yrittiijiille on
ominaista halu yksil<illiseen ke-
hittymiseen. Yksiltillisyys on
vahvaa muissakin Pohjoismais-
sa, mikd selittyy pitkiille kehit-
tyneellii sosiaaliturvajiirjestel-
mlillii. Suomalaiset haluavat
tanskalaisten tapaan viedii ide-
ansa eteenpain; he haluavat op-
pia ja kulkea uusimman teknii-
kan kehitttijinii.
Suomalainen yrittiijiikunta on
mycis vahvasti organisoitunut.
Tete n[kemysta tukee mm.
se, ettl yrittajyyden motivaa-
tiotekijditii ja arvomaailmaa
selvittdviissii kansainviilisessii
tutkimuksessa Suomeen liihete-
tyt kysymyslomakkeet saatiin
kaik ki taytettyinii takaisin.

MIKKO
PELLINEN,VTK, LuK

Projektipiiiillikkd,
Eliiketurvakeskuksen

tut kimu.so.sasto
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HEIIKItOTUl{ilUS
ta l!

EI SITTEI{KAA]I
TIETOSUOJAII SUURII{ UHKA

on seka kyky ettii halu. [rpo-
ranta arvelee, ettii tiillainen toi-
minta lisddntyy, kun poliittiset
suhdanteet muuttuvat. Jos tiitii
pelkiiii, on pyrittavii pitiimatn
omatunto puhtaan harmaana
ja kiiytettiiva vain kiiteistli ra-
haa. Sen keyttejilta ei nimeii
useinkaan kysellii, eikii rekiste-
r<iintiii synny. Vaan kukapa tie-
tiiii, jos muutoksen tapahduttu
niimii listataankin ensimmiiisi-
na ep,iilyttavina?

Eliiktitin henkiltitunnus
Henkil6tunnukselle on kekseli-
iis kansa antanut tehtavia, joi-
hin sita ei ole alun perin ajatel-
tu. Se jiiljennetiiiin shekkien
taakse tai muihin papereihin
kertomaan, ettii henki16 on esit-
tany't riittaven naytdn henkil<il-
lisyydestiiiin. Ei piiiise pomo
mydhemmin velttoilusta muri-
semaan, jos viiiirinkiiytds on
tapahtunut. Voisiko ajatella, et-
te tyydyttitsiin yksikinumerolla
tai pelkiillii tarkistusmerkillii
osoittamaan toimenpide suori-
tetuksi,jos tarkoitus ei ole rekis-
teroid iiktitin mitaen?

Jos uskon viiitteeni, ettii henki-
ldtunnus ei ole nimed vaaralli-
sempi, niin kuinka voisin silti
piiiistii siihen, ettii 'hallitsen tie-
toja itsestiini, kuten muutakin
omaisuuttani'? Ei pidii houku-
tella varkaita liki. Kaikkinainen
tietojen yhdistely rekisteristl
toiseen olisi tehteve kontrolloi-
dusti ja rekisteriselosteista nii-
kyviisti. Tietojen kasaaminen
laajoiksi tietueiksi yhteen rekis-
teriin helpottaa rikollista liihes-
tymistii, aivan kuin kaikki rahat
olisivat takataskun lompakos-
sa. Siitii kai voimme olla samaa
mielta.
Tiimiin tietiimisen ei tarvitse
nousta jiirkeviin toiminnan es-
teeksi. Samassakaan yritykses-
sii ei kaikkiin rekisterciityihin
tietoihin tarvitse olla samanlais-

Kirjoitukseni Ty6eliikeJehden
numerossa 3/88 oli saanut Tie-
tosuojalautakunnan varajiise-
ne.n Matti Leporannan keytta-
maan Yume numerossa vastrne-
puheenvuoron. Hiinen mieles-
tiiiin olin viihiitellyt holhousval-
tion ja yksityisen yritysel[miin
rekister6intikeinoja ja niiden
kansalaisille aiheuttamaa uh-
kaa. Olin tarjonnut perustee-
tonta ruususenunta. Luin jutun
uudelleen lt ytamatte siitii sel-
laista.

Tietosuojalautakunta on uusi,
tiirkeii elin, jonka varajiisenen-
kiiiin kanssa en mielell[ni olisi
eri mielta. Kuitenkin keskustelu
henkikitunnuksesta ja sen ker-
tomiseen liittyvistt vaaroista on
niin mielenkiintoinen ja rekiste-
rinpidon perusteisiin menev5,
etten malta olla esittamdtti
eriiitii tarkennuksia. Ehkiipii
eriiiryydet ovatkin vain sanon-
lallisia ja yhteisymmiirrys ttir-
keimmiistii eli henkiltirekisteri-
lain tarkoittamasta tietojensa
hallitsemisesta 16ydetiiiin.

Viiritykset ja vlristykset
"Maalailusta vastaa toimittaja
ja lausunnoistani vastaan itse"
ilmoittaa Leporanta. Siiniipii
se, mind paheksuin juuri maa-
lailua, jonka arvelinkin toimit
tajan osuudeksi. Tiillaiseen kah-
tiajakautuneeseen tekstin syn-
tyyn onjoutunut tottumaan no-
peasykkeisessd lehdist<issii.
Luulin, ettii Puntarin jutut syn-
tyisiviit paremmassa paritycis-
kentelyssii ja [rporannalla olisi
ollut mahdollisuus Paunun vri-
rien kiiytt6ii siiiidell6. Tiimiin
kirjoituksen mahdollisista luki-
joille aiheuttamista viiristyksis-
td en toimitussihteerille syytii
tydnnd.

Odysseuksen
henkiltitunnus

seus oli kykloopin luona, hdn
ilmoitti nimekseen "ei-kukaan'.
Henkilcitunnusta kyklooppi ei
tullut kysyneeksi. Kuinkahan
olisi sankarin tarun kdynyt, jos
sokaistu jiitti olisi voinut huuta-
essaan "Ei-kukaan tahtoo tap-
paa minut" avunhuutoihinsa
fiittee paalekavijiista nimen li-
siksi vaikka tunnuksen?

Esimerkiksi heittamani tunnus
oli todellakin pienin pyydetyltii
alueelta. En ymmiirrii, miksi
lrporanta epiiilee, ettei se kuu-
luisi kenellekiiin. Uskoisin, ettii
tunnuksen omistaja Reijo eliiii
ja voi hyvin, niinkuin vain viisi-
kymppinen voi. Kutsuani kah-
vin iiiireen rupattelemaan hrin ei
kai ole havainnut, kun ei ole
yhteytta ottanut.

ItsestIIn
paha pappi saarnaa
'Jos hetu on niin vaaraton viiii-
rissii kiisissli, miksi ette antanut
omaa tunnustanne?" kysyy vas-
tine. Hyvti kysymys. Oikein it-
sekin ensin ihmettelin, kuinka
olinkin sen vdlttiinyt. Tarkem-
min ajatellen syy oli yksinker-
tainen. En kuulu lukualueeseen
30-50 -vuotiaan miehen sotu.
Lehden kuva vain oli niin nuo-
rekas ja hyvii.
En olisi todellakaan arastellut
kertoa tunnustani, olinhan ju-
tussa muutenkin Kytcihongan
kannalla, ettii nykymasiinoilla
nimellii tunnistaa aivan riitt6-
vdn tarkasti. Ja jos ei tunnista
juuri oikein, niin epiiilee kaik-
kia l6ytamieiin. Musiikista in-
nostuneet nuoret ajattelevat
niiin ja soittelevat minun puhe-
limeeni, kun Aki tai Sohvi pitiii-
si tavoittaa.
"Lukot ovat rehellisiii ihmisiii
varten" pitaa edelleenkin paik-
kansa. Leporanta sanoikin pys-
tyvlinsd veerinkayttamean,
mutta ei haluavansa niin tehdii.

ja lainaajan henkil<itietoja pysy-
vdsti yhteen, kun peletaen lai-
nausten perusteella muodostu-
vaa henkilcikuvaa. Antaisiko-
han joku joustavasti ja halvalla
vakuutuksia, joilla asiakkaan
petollisuus korvattaisiin vahin-
koa kiirsiviille? Tulenarka pieni
kysymys, joka on kai jo lauta-
kunnassa saanut ratkaisunsa.
Virheellisiii, itsekeksittyjti hen-
kildtunnuksia tulee kavahtaa.
Toisaalta tunnistamisessa on ol-
tava pikkutarkkuuteen saakka
huolellisia, sillii viiiiriiiin paik-
kaan talletettu tieto voi olla
puuttuvaa tietoakin pahempi.
Virheiden viilttimdminen on lii-
hes aina halvempaa kuin niiden
selvittely ja korjaaminen. Aina
niita kuitenkaan ei voida jiittiiii
korjaamattakaan. Aikoinaan
Isak tosin teki niin, kun karvai-
sista kiisistii joutui henkilcitun-
nusten puuttuessa poikiaan
tunnistamaan. Mutta kaksos-
ten tunnistaminen onkin sellai-
nen erikoistapaus, ettii siihen on
ehkii syytii varata kokonaan
uusi puheenvuoro.

]OUKO
SIRKESALO,FM
Eliiketurvakeskuksen

vara t o imi tusj o htja
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Tilastokeskus ja El6keturvakes-
kus sopivat tiimiin vuoden kesii-
kuussa yhteisen kuntakohtai-
sen eliiketilaston laatimisesta.
Tilasto julkaistaan Suomen vi-
rallisen tilaston j ulkaisusarjassa
Sosiaaliturva ja se on nimeltiiiin
'Tybeliikemenotilasto alueit-
tain'. Tilasto tulee ilmestymiiiin
vuosittain tilastointivuotta seu-
raavan vuoden syyskuussa. Td-
mdn vuoden syyskuussa valmis-
tui vuoden 1986 tilastoja kulu-
van syksyn aikana tuotetaan
vielii vuotta 1987 koskeva tilas-
to.
Tilasto sisiiltiiii liiiini- ja kunta-
kohtaista tietoa tyrieldkeme-
nosta seki tilastointivuoden ai-
kana ty6eliikettd saaneista hen-
kil6istii. Tycieliikemeno koos-
tuu tycieliikkeensaajille makset-
tujen tycieliikkeiden yhteismiiii-
riistii. Eliikkeensaajina ovat tdl-
l6in mukana kaikki vuoden ai-
kana viihintiiiin kuukauden
ajan eliikettii saaneet eli myris
ne, joiden eldke on peettynyt
vuoden aikana. Eldkkeensaa-
jien lukumiirird tdssd on siten

l2ihes 3 7o suuremPi kuin esimer-
kiksi vuoden lopussa tyrieliiket-
td saavia koskevissa tilastoissa.

Tilastossa yksityisen sektorin
eliikkeinii ovat mukana ty6-
eliikelakien TEL, LEL, YEL,
MYEL, LUEL jaTaEL mukai-
set eliikkeet ja julkisen sektorin
eliikkeinii tydelakelakien M E L,
VEL, KVTEL ja KiEL mukai-
set eliikkeet sekii Postipankin,
Suomen Pankin ja Kansanelii-
kelaitoksen toimihenkil6iden
eliikkeet, Ahvenanmaan maa-
kuntahallituksen maksamat ja
valtion vanhan eliikejirjestel-
mdn mukaiset elAkkeet. Tilas-
tosta puuttuvat kansaneldke-
etuudet, kuntien vanhojen elii-
kesiiintiijen mukaiset eliikkeet,
tapaturmavakuutus-, liikenne-
vakuutus- ja sotilasvammalain
mukaiset ns. SOLITA-etuudet
sekii eliikesiiiiti<iiden ja -kasso-
jen maksamat vapaamuotoiset
lisiieliikkeet.

Vuonna 1986 tytieliikettli
908 000 elflkkeensajalle
Tilaston mukaan maksettiin
vuonna 1986 edellii mainittuja
tyoelakkeite kaikkiaan 21,9
miljardia markkaa 908 000
eliikkeensaajalle. Edelliseen
vuoteen verrattuna eldkkeen-
saajien miiiirii kasvoi liihes
50000 eliikkeensaajalla (5,7 c/o)

ja eliikemeno vajaalla kolmella
miljardilla markalla (15,7 7d.
TEl-indeksin muutoksen mu-
kaisen eliikkeiden tarkistuksen
osuus kasvusta oli noin 7 pro-
senttia. Kolmessa vuodessa eli
vuodesta 1983 vuoteen 1986
tycieldkkeensaajien mddrii on
kasvanut 122 000 eldkkeensaa-
jalla eli 15,6 prosenttia.

Liiiini- ja kuntakohtaisen tar-
kastelun ulkopuolelle tdssd ti-
lastossa jaavat laitoksissa asu-
vat noin l6 000 tydelekkeensaa-
jaa. Kuntatieto puuttuu myds
niiltii liihes 40 000 rydelakkeen-
saajalta, jotka joko asuvat ulko-
mailla tai joiden osoite on
muusta syysta tuntematon.
Kaikkiaan kuntatieto puuttuu
siis noin 6 prosentilta tydeliik-

keensaajista. Niimii eliikkeen-
saajat eiviit siten ole mukana
seuraavassa lddnikohtaisessa
tarkastelussa.

Liiiineittiiin tarkasteltuna tyci-
eliikkeensaajien mriSrei on kas-
vanut kolmessa vuodessa suh-
teellisesti eniten Vaasan liiiinissii
(17,3 prosenttia) ja liihes yhtii
paljon Turun ja Porin liiiinissii.
Suhteellisesti pienintii kasvu on
ollut Uudenmaan liiiinissii ( 13,2
prosenttia).
Joka viides tydeliikkeensaaja
asuu Uudenmaan liiiinissd ja
runsas neljiinnes tyciel6keme-
nosta eli ldhes kuusi miljardia
markkaa maksettiin vuonna
1986 Uudenmaan liiiinin eliik-
keensaajille. Turun ja Porin se-
kii H limeen liiiineissii eliikkeen-
saajia on noin 15 % koko maan
eliikkeensaaj ista ja tytielakkeita
maksettiin molemmissa lee-
neissd runsaat kolme miljardia
markkaa. Viihiten eliikkeensaa-
jia ja myds pienin tyrieliikeme-
no oli Ahvenanmaalla, jossa
ty6elakkeite maksettiin runsaat
sata miljoonaa markkaa. Toi-
seksi pienin ty<ieliikemeno,
noin 650 miljoonaa markkaa,
oli Pohj ois-Karjalan liitinissi ja
hiukan edellistii suurempi, noin
750 miljoonaa markkaa, lapin
liiiinissii. Ks. kuva l.
Eltikkeensaajaa kohti laskettu
tycieliikemeno koko maassa oli
vuonna 1986 keskimiiiirin
24 147 markkaa vuodessa. Uu-
denmaan liiiinissii se oli 33 686
markkaa ja Ahvenanmaalla
29204 markkaa. Edellisten li-
siiksi Hdmeen ja Kymen liiii-
neissii eliikkeensaajaa kohti las-
kettu vuotuinen ty<ieliikemeno
ylitti 25 000 markkaa, alle
20000 markan se jiii Mikkelin,
Pohjois-Karjalan ja Vaasan l6d-
neissh. Ks. kuva 2.

Yli puolet
saa vanhuusellkeffil
Yli puolet tycieldkkeensaajista
saa vanhuuseliikett6, joten van-
huuseliikkeiden osuus tydelake-
menosta on myds merkittava.

Joka viides tytiellkkeensaa-
ja asuu Uudenmaan liiiinissii
ja runsas nelj[nnes tytiellke-
menosta maksetaan Uuden-
maan liilniin. Toiseksi eni-
ten eli 15 prosenttia tytiel[-
kemenosta maksetaan Hii-
meen l[ilniin ja liihes Yhtl
palion Turun ia Porin liiii-
niin. Vlhiten eliikkeensaajia
ja mytis pienin tytieliikeme-
no on Ahvenanmaalla. Noin
kolme prosenttia tytieliike-
menosta maksetaan Pohjois-
Karjalan l[iinissl ja hiukan
enemmiin Lapin liiiini$sii.
Tdmii ilmenee iiskettiiin iI-
mestyneest[ tilastosta TYti-
elilkemeno alueittain' vuo-
delta 1986. Seuraavassa sup-
pea esittely tilastosta. Luvut
koskevat ainoastaan tyti-
elilkkeensaajia ja ovat vuo-
delta 1986.
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Kuva I TYOELAKEMENO ELAKELAJIN MUKAAN LAANEITTAIN
VUONNA 1986
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Vuoden 1986 tyoelakemenosta
56 prosenttia eli yli l2 miljardia
markkaa maksettiin vanhuus-
eltikkeinii. Ty0kyvytt6myys-
eliikkeinii maksettiin liihes 5
miljardia (22 7o), tyOttdmyyse-
l2ikkeinii 1,4 miljardia (6,5 Vo) ja
perherlekkeind 2,7 miljardia
markkaa (12,5 %o). Loput eli
runsaat 600 miljoonaa markkaa
(3 %) maksettiin sukupolven-
vaihdos-, luopumis- ja rintama-
veteraanien varhaiselzikkein6.
Ks. kuva 3.
Vielii selvemmin vanhuuseliik-
keiden osuus korostuu julkisen
sektorin maksamissa eliikkeis-
sii, joissa vanhuuselikkeiden
osuus oli yli 70 prosenttia el6ke-
menosta, tyiikyvytt6mlyselak-
keiden 14 prosenttia ja tytittti-
myyseliikkeiden osuus vain va-
jaan prosentin. Yksityisellti sek-
torilla vanhuuseliikkeiden
osuus oli 45 prosentttia, tyriky-
vyttcimyyseliikkeiden 28 pro-
senttia j a tydtt6myyseliikkeiden
osuus l0 prosenttia.
Liitineittiiin tarkasteltuna eld-
kemenon jakautuminen eri elii-
kelajien osalle vaihtelee melko
suuresti, ks. kuva 4. Vanhuus-
eliikkeitii maksettiin suhteelli-
sesti eniten Ahvenanmaalla,
jossa niiden osuus oli 74 pro-
senttia koko maakunnan ty-
cielikemenosta. Toiseksi suurin
osuus vanhuuseliikkeillii oli
Uudenmaan lii:inissli, 63 pro-
senttiaja seuraavina olivat Vaa-
san seke Turun ja Porin liitinit
56 prosentin ja Hiimeen liiiini 55
prosentin osuuksilla. Pienin
vanhuuseldkkeiden osuus oli
Oulun liiiinissii, 47 prosenttia j a
hyvin liihellii olivat Lapin ja
Pohjois-Karjalan liiiinit 48 pro-
sentin ja Kuopion liiiini 49 pro-
sentin osuuksilla.
Tyci kyvyttri myyseliik keide n
osuus lliiinin tycieliikemenosta
oli suurin Oulun liiiinissti, 30
prosenttia. Seuraavina olivat
Pohjois-Karjalan liiiini 29 pro-
senttia, Lapin ja Kuopion liiinit
27 prosenttia ja Keski-Suomen
laani 26 prosenttia. Pienin tyri-
kyvyttrimyyselikemeno oli Ah-
venanmaalla, jossa osuus oli
vain l2 prosenttia.
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KUVA 3 TYOELAKEMENON JAKAUTUMINEN ELAKELAJIN MUKAAN
VUONNA 1986
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Tydttcimyyseltikkeitii makset-
tiin suhteellisesti eniten Lapin
liitinissii eli yli l0 prosenttia
koko liiiinin ty6eliikemenosta.
Ttimii niikyy selviisti myds tydt-
tcimyyseliikkeensaajien mae-
riiss6, sillii Lapin liiiinin eliik-
keensaajista perati l3 prosent-
tia saa ty6tt6myyselaketta.
TyOttdmyyseliikemeno oli suuri
myds Hemeen liiiinissli,liihes l0
prosenttia liiiinin tyrieliikeme-
nosta. Pienin tydttt mlTselAke-
meno oli Ahvenanmaalla, vain
vajaa prosentti. Uudenmaan
lliiinissii tyOttOmyyseliikkeiden
osuus tydeldkemenosta oli
myds pieni. 2.5 prosenttia.
Joka viides sukupolvenvaih-
dos- tai luopumiselSkkeensaaja
asuu Vaasan lzitinissii, jossa niii-
den maatalouden erityiselek-
keiden osuus koko liiiinin ty6-
eldkemenosta oli liihes 5 pro-
senttia. Seuraavina ovat Poh-
jois-Karjalan liiiini hiukan yli 3
prosentin ja Kuopion ja Mikke-
lin liiiinit hiukan alle 3 prosentin
osuuksilla. Uudenmaan liiiinis-
sii sukupolvenvaihdos- ja luo-
pumiseliikkeet muodostivat
vain 0,3 prosenttia koko liiiinin
tydeliikemenosta.
Rintamaveteraanien varhais-
el2ikkeitii makseuiin koko
maassa noin 1,5 prosenttia ko-
ko tydelakemenosta. Liiiineit-
tdin tarkasteltuna veteraanie-
liikkeensaajat ovat jakautuneet
melko tasaisesti, poikkeuksena
on Ahvenanmaa, jossa heita on
vain muutama.
Perhe-eliikkeiden kohdalla ei
liiiineittiiistii vaihtelua myds-
kiiiin ole selvdsti havaittavissa.

Suhteellisesti vdhiten perhe-
eliikkeensaajia kaikista liiiinin
eliikkeensaajista on Vaasan lii6-
nissii ja eniten Pohjois-Karjalan
liilinissii. Perhe-eliikkeene mak-
settavan eliikemenon osuus
vaihtelee Vaasan liiiinin ll,5
prosentista Uudenmaan liiinin
13,5 prosenttiin koko liiiinin
el6kemenosta.

Yhteenveto
Yhteenvetona edellisistii voi-
daan todeta, ettii lihinnii koko
maan lukuja vastaavasti elike-
lajit ovat jakautuneet Turun ja
Porin, Kymen, Mikkelinja Kes-
ki-Suomen lddneissii. Uuden-
maan liiiinissii vanhuuseldk-
keen saajia on keskimiiiiriiistii
enemmen ja tytitt<imyyselak-
keensaajia sekii maatalouden
erityiseliikkeitd saavia viihem-
mdn. Ahvenanmaalla valtaosa
eliikkeensaajista on vanhuuse-
Iiikkeellii, tydkyvyttdmyyselii-
ketta saavia on huomattavasti
keskimiiiriiistii viihemmiin ja
tyOttdmyyseliikettii saavia vain
muutama kymmenen. Hiimeen
liiiinissii sitiivastoin korostuu
tydttOmyyseliikkeiden suuri
osuus ja Pohjois-Karjalan ja
Kuopion liiiineissd taas suuri
tydklYyttdmyyseliikettii saa-
vien osuus. Vaasan liidnissd on
paljon sukupolvenvaihdos- tai
luopumiseliikettii saavia. Oulun
ja Lapin lidneissi vanhuuselii-
kettd saavia on suhteellisesti vii-
hiin j a tyOkyvyttdmyyseliikettii
saavia runsaasti, Lapin liiiinissii
on lisiiksi keskimiiiiriiistii enem-
m ii n tydttd myyse liikel iiisiii.

MAI]A HILTUNEN,

Eliiketurvakeskuksen
tutkimusosaston

t ilastosuunnit telija
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TYOTTOMYYSETAKKEESTA
Viime aikoina on usein kysytty, vaikuttaako tytillisyyslaissa
siiiidetty velvoitetytillistiiminen tytitttimyyselilkkeen saami-
seen tai hakemiseen.
Toisena ajankohtaisena kysymyksenii on ollut, miten 55
vuotta tiiyttiineiden tytitttimyyspiiiviirahan enimmiiismiiii-
riin piteneminen vaikuttaa tytitttimyyseliikkeelle siirtymi-
seen ja tytitttimyyseliikkeen miiiirilytymiseen.

Tiissii artikkelissa on tarkasteltu niiitii kysymyksiii. Tytilli-
,yyslain, tytillisyysasetuksen ja tytitttimyysturvalain siiiin-
rtiksiii on selostettu nimenomaan eliikkeen hakemisen tai
aamisen niiktikulmasta.

Kolmantena - nyt ja aina ajankohtaisena - kysymyksenfl
on ollut, mitii tytittdmyyselfikkeen saaja sae tehdii tytikseenja miten pitkiiiin oleskella ulkomeilla ilman, etti elike
keskeytetiiiin.

GRAN CANABIA
PUYA DEL I'IGLES - PUER1O R'CO - US PALNAS

y'elvoitetytillistilmisestil

Jusi tyollisyyslaki (275l87) tuli
'oimaan 1.1.1988. Tarkemmat
niiiiriiykset lain tiiy,tiint66npa-
osta on annettu tycillisyysase-
uksella (737187).
-ydntekomahdollisuuksien j iir-
:stiimisessd liihtrikohtana on
matoiminen tai tydvoimapal-
elujen avulla tapahtuva tyti-
cin sijoittuminen. Ellei pitktiiin
ydtt6miinii olleelle muuten
ciydy tycintekomahdollisuutta,
valtion tai kunnan viranomai-
silla on velvollisuus jiirjesteii
hiinelle tydntekomahdollisuus
kuuden kuukauden ajaksi (vel-
voitety<illistiminen, Tycilli-
syysl 18$). Kunnan tydllista-
misvelvollisuutta on kuitenkin
rajoitettu. Valtio on velvollinen
jiirjestiimiiiin tycintekomahdol-
lisuuden niille pitkiiaikaistyrit-
tdmille, joita kunta ei ole tydllis-
tenyt.
Velvoitety<illistiiminen kiiynnis-
tyy tycivoimatoimiston osoituk-
sesta. Tyrivoimatoimisto lAhef
tAe tyiillistiimisvelvolliselle
tyOnantajalle (valtiolle, kunnal-
le) tydllistiimisilmoituksen tydr

tcimiistii. Ty<illistiimisilmoituk-
sen perusteella em. tyrinantajan
on j[rjestettiivii tyottomiille
tydpaikka (TytillisyysA 24 $).

Keihin
velvoitetytillistiminen
kohdistuu?
VelvoitetyOllistiiminen kohdis-
tuu pitkiiaikaistyritttimiin. Pit-
kiiaikaistydtdn on
- tytikykyinen,
- l7-& -vuotias,
- tytimarkkinoilla kiiytettiivis-
si oleva,
- tydvoimatoimistoon tyrinha-
kijaksi ilmoittautunut henkilO,

joka on ollut tydttdmiinii yh-
denjaksoisesti l2 kuukautta tai

jota ei ole tiinii aikana velvoi-
tetyOllistetty.
Tydkykyisini pidetiiiin kaikkia
niitti henkilditii, joita ei ole sosi-
aalivakuutuslaitoksen lainvoi-
maisella piititOksellii todettu
tyiikyvyttdmiksi tai jotka eiviit
saa sairausvakuutuksen piiivii-
rahaa. Henkilcin ei katsota ole-
van tycimarkkinoiden keytetta-
vissii, jos hiin itse asettaa sellai-

sia raj oituksia, j otka estiiviit tar-
jotun tycin vastaan ottamisen
ty6markkinoilla yleisesti sovel-
lettavin ehdoin tai tarjottuun
hiinelle soveltuvaan koulutuk-
seen osallistumisen.

Velvoitetydllistiiminen ei koske
tyiittcimyyseliikkeen saajia
(Tydllisyysl l8 $ 4 mom.).
Velvoitetyrillistiimisosoitusta ei
tehdii mytiskdiin silloin, kun
henkil<j on hakenut tiiyttii tyd-
kyvytt<imyyseliiketti, yksil6llis-
td varhaiseliikette taikka tyot-
t6myysellikettii. Lisiiedellytyk-
send on kuitenkin, ettii tiiyden
ty6kyvyttdmyyseliikkeen tai
yksildllisen varhaiseliikkeen ha-
kemusta ei ole lainvoimaisella
piiiittiksellii hyliitty ja ettii hen-
kil<i itse ei vaaditydh6nosoitus-
ta. Tydtt0myyseliikkeen haki-
jalta edellytetiiiin, ettii eliikkeen
saamisen edellytykset ovat ole-
massa. Tydhdnosoitusta ei teh-
dI myciskiidn silloin, kun tycin-
tekomahdollisuus olisi merki-
tyksetcin henkildn pysyviin
tycillistymisen edistiimiseksi
(Ty6llisyysA 24 fi4 mom.).
Ennen velvoitetytillistiimistti on

tyOvoimatoimiston kuitenkin
selvitettiivii pitkiiaikaistydttd-
mlin tydllistymis- ja koulutus-
edellytykset taikka mahdolli-
sesti kysymykseen tuleva so-
siaali- ja terveyshallinnon
ratkaisu (tyOllistymisselvitys,
Tydllisyysl- 18 $ I mom.). Vel-
voitety6llistiimistd sovellettaes-
sa ty6voimahallinnon tulisi
eduskunnan sosiaalivaliokun-
nan mielestd keyttee tydttdmen
edut huomioon ottavaa harkin-
taa (SoVM n:o 42l9186).

Velvoitetytillistimisen
seuraukset
ellketurvan kannalta
Edelld on jo todettu, ettii tdyden
tyrikyvyttdmyyseliikkeen, yksi-
lcillisen varhaiseliikkeen ja tydt-
trimyyseliikkeen saajat tai haki-
jat eiviit yleensii ole velvoite-
tycillistiimisen kohteena.

Velvoitetydllistiivii kunta tai
valtio on tyiillistettavan henki-
l6n tydnantaja ja velvoitetycil-
listetty tulee siten kunnallisen
tai valtion eliiketurvan piiriin,
kun tiillainen kunnan tai val-
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tlon p
kaude
mlsessa

alvelus on jatkunut kuu- keuden menettiminen. (Yksi- riikkaisen kalenterivuoden ai- kertyy kaksi "piiiviirahatonta

pitkiiaikaistydttdmiille
kuukauden ajaksi ja

VEL- tai KVTEL-eliiketurvaa.

suhteen perusteella el6kkeeseen
oikeuttavaksi luetaan ns. tuleva
aika eli aika eliiketapahtumasta
eliikeikiiiin.

n ajan. Velvoitetyirllista-
kunnan tai valtion on

Jos eldketapahtu-
velvoitetydllistiimi-

Siihen saakka kunnes jul-
sektorin eliikelakeihin

ldllinen varhaiseldke tulee tiet-
tavAsti voimaan julkisella sek-

ty<illistiimistii ei kohdisteta yk-
sil<illisen varhaiseliikkeen haki-
jaan, jonka hakemusta ei ole
lainvoimaisella piiiitdksellii hy-

teyttaneen peruspiiivii-
ei sovellettaisi tarvehan-

Lainmuutoksen jg,hdosta tycit-
tOmyysturvan punln tulivat em.
edellytykset tii).ttevat 55-vuo-
tiaat henkilcit, joilla ei ole
oikeutta kassapiiiviirahaan ja
joilla ei ennen lainmuutosta esi-

myyspiilviirahan saaminen on
tyrittrimyyseliikkeen saamisen
edellytyksenii, em. lainmuutok-
sella laajennettiin mycis tyrittci-
myyseliikkeeseen oikeutettujen
pllna.

kana (Tydtt6myysturval 26 $).
Ennen enimmdismdliran taytty-

vielli enint66n 400 tyrittdmlys-
piiiviiltii, eli heidiin enimmiis-

Tytitttimyyspiiivii-
rahakausi ennen

hoiseen ty6ttdmyyseliikkeeseen
(eli tyOttcimyyseliikkeeseen, jos-
sa on otettu huomioon ns. tule-

palvaa

edellii esitetystii TEL:n
nriksestii. Saadakseen

Laskettaessa pisintii mahdollis-
j?irjestettiivii tycitekomahdolli- torilla 1.7.1989 lukien.) Velvoi- mistii55 vuottateytteneille hen- ta teoreettista aikaa,jonka tule-
SUUS tetyd llistiimistii edelteA kuiten- kilciille voidaan maksaa ansi- van ajan oikeus voi siiilyii, saa-

daan jiilkikarenssiajaksi tyottd-
myyspiiivdrahapiiivineen ja
"pdiviirahattomine" piiivi neen

kuuden kin tydllistymisselvitys, jota oon suhteutettua pdiviirahaa
talta ajalta siis karttuu myds tehtiiessd selvitetddn ty6ttcimiin

Velvoitetydllistiiminen voi vai-
tyrillistymisedellytykset ja mah-
dollisesti kysymykseen tuleva
sosiaalihallinnon ratkaisu. Ku-

maeransa on 900 ptiiviiii. noin 4 luotta 8 kuukautta.
kuttaa mycis siihen, minkii ty6- ten edellii on todettu, velvoite-

ma sattuu

minnan perusteella.
tycillistiimisen seurau

sen kestiiessii ja kunnan tai val- liitty
tion palvelus on jatkunut vdhin- Tytitttimyyspiivilrahantiiiin neljii kuukautta ennen eli- enlmmarcmaaraketapahtumaa, tuleva aika liit- ja tytitttimyyselHketyy kunnan tai valtion palveluk-
seen. Tuleva aika liittyy kuu-
kauden jatkuneeseen kunnan Tydttdmyyspdivdrahaa makse-

taan perusp6iviirahana ja ansi-tai valtion palvelukseen silloin, oon suhteutettuna piiivdrahanakun velvoitetydllistiimistii edel-
tlvdn tycisuhteen perusteella ei
en?iii ole oikeutta tulevaan ar-
kaan. Edellytyksenii tulevan san jiisenillii.
ajan huomioon ottamiselle on

kikarenssiajan mddrlytymises-
td kerrotaan tarkemmin jiiljem-

taloudellisen tuen tarpeessa
(tarvehankinta, tydttdmlystur-

piinii. val- l3 $ I mom.). Tytittdmyys-
turvalakia muutettiin 1.4.1987Velvoitetvdllistiiminen voi vai-

Trimri arvio on laskettu oletta-
en, etta piiiviirahan maksami-
sessa ei tapahdu mitiian kat-

ellketapahtumaa koksia. Katkoksia pdivirahan
TyOttOmyyspiiiviiraha saattaa
olla suurempi kuin tydttcimyys-

maksamisessa voi syntyii esi-
merkiksi sairauden, tytissliolon

eliike. Sen vuoksi tydttomyys-
el5kkeeseen oikeutettuja kiin-
nostaa, kuinka pitkaan vor saa- jona henkil<illii on oikeus sai-da ty<ittrimyyspiiiviirahaa me-
nettamatta oikeuttaan teysite- rau s v akuut us p iiivd rah aan

MyOs lyhyet tytisuhteet aiheut-
tavat katkoksia piiiviirahan
maksamisessa. TyOvoimatoi-

henkild on kieltiiytynyt tai
eronnut tydste ilman piiteviiii
syytii taikka itse aiheuttanut
sen, ettei tydsuhdetta synny. Jos
ttillaisia "piiiviirahattomia" piii-

vioitua pisintii mahdollista jiil-
kikarenssiaikaa. Jotta eleketta
miiiiriittiiessd otettaisiin huomi-
oon tuleva aika, edellytetiiiin
lisiiksi, etta elaketapahtuma on
ennen sitii kalenterivuotta, jon-
ka aikana henkil<j taytt:aa @
wotta (TEL 6 $ 3. mom.).
LEL-eliikkeen tulevaa aikaa
koskeva siiiinncis poikkeaa

tai ty<ivoimatoimikunnan miiii-
riiyksen j ohdosta. Piiiviirahaa ei
nimittiiln makseta sind aikana,

eli ns. kassapiiiviirahana. Ansi- yn aika). mikunta voi my6s miiiiriitii, ettli
oon suhteutettuun piiiviirahaan piiiviirahaa ei makseta kuudelta
on oikeus vain tyottOmyyskas- Jotta TEl-tydttiimyyseliik- viikoltaesimerkiksi silloin, kun

oikeus,
alna. ettiielZiketapahtumasat- Peruspdiviiraha maksetaan teen ja eliiketapahtuman vdlilld
tuu ennen kuin vuosi, tai tar- ajallisesti rajoittamattomana.

Peruspdiviirahan saamisen
olla alle 360 sellaista piiiviin,

kemmin sanottuna ennen kuin joilta eliikkeenhakijalle ei ole
jiilkikarenssiaika on kulunut edellytykseniiony 'leisten edelly- maksettu tydtt6myyspeiviira- viii on, ne lyhentiivdt edellii ar-
palveluksen peattymisesta. Jal- tysten lis6ksi, ettd henkilci on

kuttaa myris tytillistetyn oikeu-
teen saada yksilcillistii varhais-
elakette. Yksilcillisen varhais-
eldkkeen saamisen yhtenii edel- vuottalytyksenii on, etta elakette mea- rahaanrdttdessii voidaan ottaa huomi-
oon tuleva aika yksityisen sek-
torin tycisuhteen tai yrittiijiitoi-

keessii siiilyisi ns. tulevan ajan
tulee viimeisen ty<isuh-

haa. Tiitii alle 360 "piiiviirahat-
toman" pdiviin ja piiivtirahapiii-
vien pituista aikaa kutsutaan
jilkikarenssiajaksi.

alkaen siten, ettii taloudellisen Jiilkikarenssiaika SIIS tiiyttlry
tuen tarvetta ei edellytetii tyd-
historian omaavalta 55 vuotta

359 "piiiviirahattoman" piiiviin
jiilkeen. TyOttdmyyspiiiviiraha

taytteneelta henkil<iltii. Jotta 55 alkaa viiden ns. karenssipiiivdn
jiilkeen. Tytittdmyyspiilviira-
haa maksetaan enintiiiin viidel-

kintaa, edellytetiiiin ettii henki- tii piiiviiltii viikossa, joten viiden
lo on tydtt6miiksi joutuessaan "peiiviirahattoman alkuka-

siiiin-

keus lukea tuleva aika eliike-
ajaksi velvoitety<illistiimistd
edeltineen tydsuhteen perus-
teella "sammuu", kun kunnan
tai valtion palvelus
nelja kuukautta.

on jatkunut
Sen vuoksi

en6[ ole sellaista uutta yksityi-
sen sektorin ty<isuhdetta taikka
yritt5jiitoimintaa, jonka perus-
teella olisi oikeus tulevaan ar-
kaan.
kisen

"sammuu" my6s oikeus yksi16l-
liseen varhaiseliikkeeseen, ellei merkiksi puolisonsa tulojen
velvoitetycillist:imisen jiilkeen vuoksi ole ollut oikeutta kassa- jhlkikarenssiaika

piiiviirahaan. Koska ty6tt6-

Velvoite- tarunyt tydssiioloehdon.
ksena oi- Tycissiioloehdosta on siiiidetty

lain 16 $:n 2-5 momenteissa.

LEL-
renssipiiiviin lisiiksi joka viikko eliikkeeseen tulevan ajan henki-

TEL{y0suhde jiilkikarenssiaika eliketapahtuma

viit + 359
'' palvaa

siiiidetiiiin yksildllinen varhais-
eliike, velvoitetydllistiimisen Ansioon suhteutettua piilviira-
vaikutuksena voisi siis joskus haa maksetaan enintiiiin 500
ollayksil<illisenvarhaiseliikeoi-tytitttimyyspiiiviilt6neIj2inpe-
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lon teytyy ansaita LELT g:n l. Tytitttimyysellkkeen
mo mentissa sliiidetty_ ns. yle mpi sCaian ansiotyti
rajamiiiirii ennen eldketapahtu- - '--
maa 540 sellaisen piiiviin aika-
na, joilta ei ole suoritettu piiivii-
rahaa. LEL:n mukaan tulevan
ajan oikeus voi ylemmdn raja-
miiiiriin ansaitsemisen jiilkeen
siiilyii enimmilliiiin noin 5 vuot-
ta 3 kuukautta. Tiill<iin tydttit-
myyden on tullut olla tiiysin
yhdenjaksoinen, piiiviirahan
saaja on teyttenlt 55 r.uotta
ennen 500 piiiviirahapiiiviin
telttemiste. ja eliikkeen saami-
seen vaadittavan iiin tulee tayt-
tyii viimeistiian ty6tt6myysto-
distuksen antamispiiiviinii.

Tytitttimyysellkkeen
saajan oleskelu
ulkomailla
Tydttcimyyseliikettii ei makseta
kalenterikaudelta, j onka aikana
eliikkeensaaja ulkomailla oles-
kelun tai muun vastaavan syyn
johdosta ei voi ottaa vastaan
tydte(TEL4c$4mom.).
Tydttdmyysel2ikkeen keskeyt-
t?iminen tulee harkittavaksi,
kun eldkkeensaaja on ulkomail-
la yli kuukauden ajan. Ulko-
maillaolon vaikutus tydtt<i-
myyseliikkeen jatkumiseen har-
kitaan kussakin yksittiiista-
pauksessa erikseen. Pitempdiin-
kin muussa miunsa olevalle elii-
ke voidaan maksaa, jos eliik-
keensaajalla on Suomessa
asunto ja hin on valmis palaa-
maan kotimaahan heti, jos ty6-
tli tarjotaan (VAKO 341187 I
174). Jos eldkkeensaaja kuiten-
kin muuttaa koko talveksi esi-
merkiksi Espanjaan, eliikkeen
keskeyttiimiseen on yleensii
katsottava olevan riittava syy,
vaikka henkil<illii olisi Suomes-
sa asunto, johon hiin kesiiksi
palaa. Ty6ttdmyyselake kes-
keytetiidn, kun eliikkeensaaja
muuttaa Suomesta ja luopuu
tiiiillii olevasta asunnostaankin.
Nliissii tapauksissa on katsotta-
va, ette henkilci on estynyt otta-
masta vastaan Suomessa mah-
dollisesti tarjottavaa tydta.
Raja-alueilla, esimerkiksi Tor-
nionjokilaaksossa Ruotsin
puolelle muuttaneelle, el6ke
voidaan maksaa, jos piiivittlii-
nen ty6ssiikiiynti Suomen puo-
lelta ehkii tarjottavaan ty0paik-
kaan olisi mahdollista.

Tydttiimyyselaketta ei mycis-
kiiiin makseta kalenterikuukau-
delta, jonka aikana elIkkeen-
saaja on ansiotytissii ansaiten
vlihintiiiin 1636 markkaa kuu-
kaudessa (TEL 4 c $ 4 mom.).
Markkamiiiirii on ilmoitettu
vuoden 1988 indeksissa l29l ja
sitii korotetaan vuosittain TEL-
indeksillii.
Tydtttimyyseliikkeen saajan an-
sioty<i voi siis aiheuttaa eliik-
keen keskeyttiimisen. Laissa
puhutaan ansiotydstii rajoitta-
matta sit6 esimerkiksi ty<ieliike-
laeissa tarkoitettuun ansioty<i-
hdn, kuten rintamaveteraanien
varhaiseliikkeen ja yksilOllisen
varhaiseliikkeen kohdalla on
tehty. Vuoden 1985 TEL:n
muutoksen (olloin ansiotytin
vaikutuksesta ty6ttdmyyselek-
keen saamiseen siiiidettiin) hal-
lituksen esityksen perusteluissa
ei tarkemmin selosteta, mite sa-
nalla ansiotyd tyotttimyyselek-
keen yhteydessd tarkoitetaan
(HE 24e 184).

Eliiketurvakeskuksen yleiskir-
jeessd Ty dt t dmyyse liike u ii ko s-
kevot muutokset 13 185 ansi-
otyo on mtiiiritelty seuraavasti:
"Ansiotyrinii pidetiiiin rahaa tai
muuta rahanarvoista etuutta
vastaan tehtiiviiii tytitii, my6s
toimintaa itseniiisenii yrittaja-
na.

Selviiii on, ett6 kaikki tydelake-
lakien alainen ansiotyci eli ty<i-
suhteessa, toimi- tai virkasuh-
teessa taikka siihen verrattavas-
sa palvelussuhteessa j a yrittej e-
nii tehty tyO on laissa tarkoitet-
tua ansiotyrite. Yhta selviiii on,
ettii eliikkeensaajan saamat
peaomatulot, kuten korot,
osingot, wokratulot taikka sa-
tunnainen myyntivoitto, eiviit
ole ansiotyciste saatua tuloa.
Erilaisissa luottamustoimissa
toimiminen ei yhtii itsestiiinsel-
vdsti kuulu ansiotycin kiisitteen
piiriin. Kuitenkin eriiistii valtion
palkkiotoimista voi karttua val-
tion eliikelain mukaista eliiket-
tii, jolloin ne voidaan rinnastaa
muuhun valtion palvelukseen.
Kunnallisista luottamustoimis-
ta voi ansaita kunnallisten luot-
tamushenkildiden eliikelain
mukaista eldketurvaa. Eriiissii
yksityisissii luottamustoimissa

(esimerkiksi yrityksen hallinto-
neuvoston tai hallituksen jfue-
nyys) on mycis ansiotydn piir-
teita ja niistii voi ansaita eliike-
turvaakin TEL I b $:n mukai-
sesti. Sill5, karttuuko toimin-
nasta eliiketurvaa, ei ole merki-
tystii hark ittaessa tiillaisesta toi-
minnasta saatavan tulon vaiku-
tusta tydttdmyyseliikkeen jat-
kumiseen. Jos henkildn tulot
yhdestii tai useasta eri julkisesta
luottamustoimesta yhteensd
nousevat poikkeuksellisen suu-
riksi, tydttiimyysellikkeen kes-
keyttiiminen tulee harkittavak-
si. Yksityisistii luottamustoi-
mista maksettavat palkkiot ei-
vet saa ylittaa sallittua ansion
rajamiiliriiii.
Lasten, vanhusten, vammaisten
tai pitkiiaikaissairaiden kotihoi-
don tuesta ei yleensii kartu elii-
keturvaa minkiilin tydeliikelain
nojalla. Hoitajan ei ole yleensii
katsottu olevan virka- tai tyri-
suhteessa kotihoidon tukea
maksavaan kuntaan. Eliikelau-
takunta on katsonut vanhusten
kotihoidon TEL-tyOsuhteessa
tehdyksi tyciksi, kun vanhusten
hoitaminen oli tapahtunut hoi-
dettavien kotona ja kun koti-
hoidon tuen lisiiksi oli maksettu
rahapalkkaa (Eliikelautakunta
5.5. I 988 75 / 88). Eliiketurvakes-
kuksen yleiskirjeen l3i 85 mu-
kaan lasten. vanhusten ja vam-
maisten kotihoidon tukea pide-
teen ty6ttOmyyseliikkeensaaj an
ansiotydstii saatuna tulona.

Ty<ittdmyyspiiiviirahan saami-
sen esteenii on lasten kotihoi-
don tuesta vain lisdosa. Lasten
kotihoidon tuen lisdosan saa-
misen edellytyksenii on lapsen
kotona tapahtuva hoito. Tiistii
syystd lisdosan saajaa ei voida
pitaa ty<ittcimyysturvalain tar-
koittamassa mielessfl tycimark-
kinoiden kAytettevissa blevana,
kokoaikatydtii hakevana tytit-
tcimiinii tydnhakijana. Tydtt<i-
myyseliikkeen saajien ikiraken-
teesta johtuen lasten kotihoi
don tukea maksetaan harvoin
tyOttOmyyseliikkeensaaj alle.

Tycittdmyysturvalautakunta on
katsonut, ettd puolisonsa hoita-
misesta heidan yhteisessii kodis-
saan vammaisten kotihoidon-
tukena saatu palkkio ei ollut
hoitajan osa-aikaty6n palkkaa
eikii sirutuloa, eikii niiin ollen
mydskiilin esteena tydtt0myys-
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pdiviirahan saamiselle (Sosiaa-
li- ja terveysministeridn tiedote
tydttOmyysturvalautakunnan
piiiitdksistii II/ 1987).

Myds perhehoidosta, esimer-
kiksi kasvattilapsen hoitamises-
ta lastensuojelulain nojalla
maksetun palkkion katsominen
ansiotyristii saaduksi tuloksi on
tulkinnanvaraista. Korkeim-
man hallinto-oikeuden oikeus-
kdyttnndssd tdllaisen perhehoi-
tajan ei ole katsottu olevan vir-
ka- eikii tydsuhteessa palkkion
maksavaan kuntaan (KHO
19.12.1979 taltio 5091). Mieli-
sairaiden ja kehitysvammaisten
perhehoitoa ei myciskidn ole
pidetty kunnallisessa virka- tai
tycisuhteessa tehtynii tydna
(KHO 18.12.1987 taltio 5619 ja
KHO 18.4.1988 taltio l47l).
Eliikelautakunta on katsonut
perhehoidon yrittij2itoimin-
naksi silloin, kun toiminta on
ollut laajaa (ELK 17.2.1987,
223 I 86Y).

Ansiotulon vaikutusta tydtt6-
myyseliikkeen j atkumiseen har-
kittaessa on huomattava, etta
tycin kestolla ja tydajan pituu-
della ei ole merkitystii eikii ty<in
siis tarvitse olla minkiiiin tyci-
eliikelain piiriin kuuluvaa. Kuu-
kausipalkkaa laskettaessa ote-
taan palkka ja muut etuudet
huomioon samoin kuin eliike-
palkkaa laskettaessa. Jos tyiit-
tdmyyseliikkeensaaj a harj oittaa
maatalous- tai muuta yrittaja-
toimintaa, pidetiiiin aniiona si-
te tyrituloa, joka hiinelle
on vahvistettu tai vahvistettai-
siin, jos hiinet vakuutettaisiin
MYEL:n tai YEL:n nojalla. Jos
henkil6 on samanaikaisesti
useammassa tycisuhteessa tai
tydsuhteen rinnalla harjoittaa
yrittiij iitoimintaa, tarkastellaan
tydstii saatujen ansioiden yh-
teismAdrdd katsottaessa, ylitta-
viitkd ansiot eliikkeen maksun
estdviin raj amiiSriin.
Eliiketurvakeskuksessa valmis-
tellaan parhaillaan ohjeita eliik-
keensaajan tycissriolon vaiku-
tuksesta eliikkeen jatkumiseen.

Ellkkeensaajan
ilmoitusvelvollisuus
Tycittdmyyseldkkeen saaja on
velvollinen ilmoittamaan eldke-
laitokselle ulkomailla olostaan,
tydhcin menostaan ja muista
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seikoista, jotka vaikuttavat hd-
nen oikeuteensa saada ty6tt6-
myyseliiketta (TEL 17 a $ l.
mom. ja TEA l2 a $ 3. mom.).
Tyiivoimatoimisto ilmoittaa
eliikelaitokselle elikkeensaajan
ansiotydstii, ellei eldkkeensaaja
itse ole sitii tehnyt. Eliiketurva-
keskus seuraa ellikkeensaajien
tyOntekoa tycisuhderekisteriin
saapuvien ilmoitusten perus-
teella ja ilmoittaa eliikkeensaa-
jan ansioty6sta elaketta maksa-
ville ellikelaitoksille.

Tytitttimyyselikkeen
keskeyttiiminen
ja takaisinperinte
Kun eliikelaitos on saanut tietiiii
seikasta, jonka vuoksi tytittri-
myyseliiketti ei saisi maksaa,
eliikelaitos keskeyttiiii eliikkeen
maksamisen seuraavasta mak-
sujaksosta alkaen. Keskeyttii-
misen edellytyksenii on, etta syy
keskeyttdmiseen on edelleen
olemassa.

Jos eliikettii on maksettu ajalta,
jolta siti ei olisi saanut maksaa,
eliikelaitos perii perusteetto-
masti maksetun eliikkeen takai-
sin. Eliikelaitos voi erityisestii
syystii luopua takaisinperinniis-
tii, j os takaisinperittavaa eleket-
tii on enintiiiin kolmelta kuu-
kaudelta.

Jos peritteveii on kolmea kuu-
kautta pitemmiiltii ajalta, pe-
rusteettomasti maksettu eldke
on aina perittiivii takaisin. Lain
mukaan takaisinperintiiii, jos se
on tehtevA kolmea kuukautta
pitemmiiltii ajalta, ei voida
my<iskiiiin sovitella. Niiissii ti-
lanteissa pienikin sallitun ansi-
on ylitys aiheuttaa koko kuu-
kauden eliikkeen takaisinperin-
niin. Takaisinperittiivii miiiirii
voi sen vuoksi olla saatua ansio-
tuloa suurempikin.
Eliike voidaan periii takaisin
mycis kuittaamalla se vastaisista
eliike-eristii (TEL 4 c $ 6.
mom.).
Keskeytettyii tydttdmyyselaket-
tii voidaan ryhtyii uudelleen
maksamaan, jos eliikkeenhaki-
ja hakee eliikettii uudelleen vuo-
den kuluessa keskeyttdmisestd
ja esittda tycivoimaviranomai-
sen todistuksen ty0tt6myydes-
ra.

RIIT'IA
KORPILUOMA, vr

Eltiketurvakeskuksen
lainopillisen

osaslon lakimies
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Eduskunta hyviiksyi lokakuus-
sa 1988 hallituksen esityksen
eliikkeiden ja eriiiden muiden
etuuksien ulosmittausta koske-
van lainsiiiiddnndn muuttami-
sesta (HE 4/88). Lainmuurok-
silla saatetaan ulosmittauskel-
poisiksi ty<i- tai virkasuhteeseen
tai yrittiijiitoimintaan perustu-
va eliike, sairaus- ja iiitiyspiiivii-
raha sekd eraat muut toimeen-
tuloetuudet.
Ulosmittauksen ulkopuolelle
j iiiiviit edelleen perustoimeentu-
lon turvaksi tarkoitetut kansan-
eliike, perhe-eliikelain mukai-
nen ns. yleinen perhe-el6ke, rin-
tamasotilaseliikelain mukainen
eltike sekii tytittOmyysturvalain
mukainen peruspdivhraha. Sa-
moin jiiiiviit ulosmittauksen ul-
kopuolelle sotilasvammalain
mukainen piiiviiraha, elinkorkoja huoltoeliike sekii eliike- ja
sosiaalilainsiiiidzinn<in nojallamiiiiriittyyn tarkoitukseen
mydnnetty a\,ustus ja kustan-
nusten korvaus.
Eliikkeen ja muun toimeentulo-
etuuden ulosmittaus toimite-
taan palkan ulosmittausta kos-
kevien siiiinncisten mukaisesti.
Ulosmittaamatta on siten jiiter
tava maAratty osuus eliikkeen
tai muun etuuden nettomiiiirris-
td. Jos velallinen saa palkan tai
ulosmittauskelpoisen eliikkeen
Iisiiksi sellaista eliikettd, jota ei
saa ulosmitata, palkasta tai
eliikkeestii ulosmitattava osa
lasketaan kaikkien palkka- ja
eliiketulojen yhteismiiliriistii.
Tiimii johtaa siihen, ettii pal-
kan- ja eliikkeensaajilta saa-
daan ulosmitata aina samasta
nettotulosta sama miiiirii.
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Ulosmittaamatta on aina jiitet-
tiivii rahamiiiird, jonka velalli-
sen katsotaan tarvitsevan omanja perheensii velttamettOmeen
elatukseen (suojaosuus). Tliti
asetuksella miiAriittiivid raha-
miiiiriili korotetaan uudistuk-
sen yhteydessi tuntuvasti niin,
ettii se on vuoden 1988 tasossa
noin 2200 markkaa kuukau-
dessa. Lisiiksi ulosmittausta lie-
vennetiiiin niiltii palkan- ja eliik-
keensaajilta, joiden tulot ylitte-
viit suojaosuuden vain vihin.
Uutta menettelyii sovelletaan
niihin eliikkeidenja muiden toi-
meentuloetuuksien eriin, jotka
eriiiintyviit siiiinncisten tultua
voimaan. Ulosottoperusteen
syntyhetkellii ei ole merkitystii.
Hallituksen esityksessd ehdo-
tettiin, ettd uudistus tulisi voi-
maan vuoden kuluttua lakieh-
dotusten hyv[ksymisestii. Tasa-
vallan presidentti ei ole tiitii
kirjoitettaessa vielii vahvistanut
kyseisiii lakeja eikii miilriinnyt
niiden voimaantuloaikaa. Ole-
tettavasti muutokset tulevat
voimaan 1.1.1990.

Tarkempaa tietoa uudistukses-
ta on saatavissa Tydellike-leh-
den numerosta 2 I 88 s. 28 - 29 .

Yksityisen tydnantajan palve-
luksessa olevia ty0ntekijttita
koskeviin tydelakelakeihin on
lisiitty l. l. 1989 lukien alaikiira-
jaa koskevat sd5nndkset. Va-
kuuttamisvelvollisuus alkaa si-
nii kalenterivuonna, jona tyrin-
tekije teyttee 14 ruotta.
Eliiketta karttuu vain sellaisesta
tydskentelyst[, joka on jatku-
nut tycintekijen taFettye 23
vuotta. Tiitii ennen eliiketurval-
la on merkitystii vain, jos tyOn-
tekijii tulee tydkyvyttdmAksi
ennen kuin tydsuhteen piiiitty-
misestii on kulunut noin luosi.
Koska nuoren tydntekijen tyd-
kyvyttdmyys johtuu useimmi-
ten liikenneonnettomuudesta
tai tyOtapaturmasta, tytieltiket-
tii ei yleensd jea etuuksien yh-
teensovittamisen takia makset-
tavaksi. Vuoden 1986 lopussa
yhdellekiiiin alle I 8-vuotiaalle ei
maksettu ty0elakelakien perus-
teella tydkyvytOmyyseleketta.
Alunperin tyrintekijiiin eliikela-
ki (TEL) ja lyhytaikaisissa tyd-
suhteissa olevien tyrintekijiiin
eliikelaki (LEL) koskivat vain
l8 vuotta teytteneite tycinteki-
j6itii. Siiiinndkset alaikiirajasta

poistettiin kuitenkin 1.7.19'11
lukien. Yrittiijien eliikelait
(YEL ja MYEL) sen sijaan kos-
kevat vain l8 vuotta teyttaneita
yrittajie.

Nuorten tytintekijiiin suojelusta
annetun lain mukaan tydhdn
saadaan ottaa l5 vuotta teytte-
nyt oppivelvollisuutensa suorit-
tanut henkilci ja liihinnii koulu-jen loma-aikoina 14 vuotta
tiiyttiinyt tai saman kalenteri-
woden aikana sanotun iiin
tayttava henkil<i. Kiiytiinndssii
kovin nuoria henkilditii ei juuri
olekaan vakuutettu TEL:n tai
LEL:n mukaan. Sen sijaan erdi-
den tycisuhteessa olevien taitei-
lijoiden j a toimittajien eliikelain
(TaEL) piiriin kuuluvilla aloilla
tydskentelee melko paljon var-
sin nuoria henkilciitii erilaisissa
lyhltaikaisissa esiintymistehtii-
vrssa.

Nuoria ty<intekij<iitii koskevia
ongelmia on esiintynyt erityi
sesti TaEL:a sovellettaessa.
Epiisehyyttii on ollut siita, min-
kii iktiisenii henkildn voidaan
katsoa olevan tycisuhteessa ja
siten kuuluvan lain soveltamis-
piiriin. Ainakaan aivan pieniin
Iapsiin ei voida kohdistaa tyd-
sopimuslaissa tarkoitettua
tycinantajan johtoa ja valvon-
taa. Toisaalta ei voida osoittaa
mitaan tiettya ikaa, josra lukien
niiden ty<isuhteen tunnusmerk-
kien olisi katsottava olevan ole-
massa.

Kun hyvin nuorille henkildille
jiirjestetyllii eliiketurvalla ei ole
tyttkyvytt0myyden varaltakaan
kiiytiinndn merkitystd, on tar-
koituksenmukaista korjata

Eduskunta on hyvlksynyt lait tytielflkkeiden ja er[iden
muiden etuuksien saattamisesta ulosottoketpoisiirsi. Uudis-
tus tulee oletettavasti voimaan 1.1.1990.
Yksityisen sektorin tytiellkelakeihin on lisiitty 1.1.1989
lukien alaikiiraja. Samassa yhteydessfl on muuiettu TEL
7 $:n 2. momentin slilnntist[ ellkkeen perusteena olevan
palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisista niin, ettii sit[
voidaan soveltaa muihinkin tytisuhteisiin kuin tytintekijiin
viimeiseen tytisuhteeseen. Mytis siiiinntiksen soveltamiien
edellytyksiii on tilsmennetty. Niimii muutokset tulevat
voimaan 1.1.f989.

EIIKKEET UTOSOTTOKETPOISIISI ATAHARAJA TYtiEilxu.n[EIHI 1{
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edellii kuvattu epdselvii tilanne
rajoittamalla TaEL:n sovelta-
minen 14 wotta tAyttaneisiin
tydntekijriihin. Vakuuttamisvel-
vollisuuden tulee kuitenkin yh-
denmukaisesti nuorten tydnte-
kij?iin suojelusta annetun lain
kanssa koskea myds niite
TaEL:n piiriin kuuluvaa tyotA
tekeviZi nuoria, jotka tiiytttivdt
saman kalenterivuoden aikana
14 vuotta.
Ty<iel6kelakien yhteniiisyyden
luoksi alaikiirajaa koskevat
siiiinnrikset listittiin mycis
TEL:iin ja LEL:iin. Erikseen
selvitetdiin, onko alaikiirajasta
tarpeen siilitiiii myiis julkisen
sektorin eliikelaeissa.

Alaikiirajaa koskevat TEL:n,
LEL:n sekii TaEL:n I $:ien
muutokset tulevat voimaan
1.1.1989 siten, ettii niill5 ei ole
vaikutusta ennen voimaantuloa
tehdystii ty6sta karttuneeseen
eliiketurvaan.

MUUTOKSIA Eti[EPAtlGil
HARIfl 1I ]IA]IUARAISEET
TARIOSTAMISEET

TEL 7 $:n 2 momentin siiiinnOs- jopa alle viiden prosentin alene-
ta elakkeen perusteena olevan maa eliiketurvassa. Hallituksen
palkan harkinnanvaraisesta esityksen perustelujen mukaan
tarkistamisesta on laajennettu poikkeussiisnn6ksen sovelta-
koskemaan mytis muita tyii- mista vaativan muutoksen on
suhteita kuin tytintekijrin vii- katsottava olevan merkittiive
meistii tydsuhdetta. Samalla on vasta silloin, kun sen vaikutus
tdsmennetty s2iiinniiksen sovel- tytintekijtin kokonaiseliiketur-
tamisen edelytyksie. Muutok- vaan on ainakin 7,5 prosenttia.
set koskevat tapauksia, joissa N:iin 1556,illistii miierittelye
eliiketapahtuma sattuu lain- laissa ei kuitenkaan pidetty
muutoksen voimaantulon siiiinnOksen joustavuuden kiir-
l.l.1989jiilkeen. simetta mahdollisena. Poik-

- ^:r--: keuksellinen menettely edellyt-Itvselsta saannosta on atral- ...... taa arna vxsuoKontilsta narKtn-
::gll',J1:Y-:l:1T, IH tuq jolloin laissa mii.iiritellyt te-tyonteKrJan tT:tsfn tal noln niaf tutee ottaa huomioon to-vuotta ennen etaxetaDantum:ul . '
sattuneeseen tyosunteesoen' tiinnrin ohiaamiseksi stiiinnoi<-LarnmuutoKsen muKaan elax?- t.n tark6itusta vastaavaksiIaitos.korjaa se.llTs"n eliikepal- iel iT."i momentin sana
Kan :ueneman,JoKa on arneutu- ._,_ ... _:l _ _,*.:;;:: "olennarnen" muutettiin sanak-nYI .elaKqTP-aliumaa vantto' si'merkittdvii". Lisiiksi siiiidet-
T.T:'^- "o:ll1:T ,g-A:l tiin, ette sosiaali- ja terveysmi-vuooen arKana umennoesta. ii:'*;:'- rustend vol antaa tarkempiapolKKeuKseusesta.syysta., lT- miiaravksiii siiflnn<iksen sovel-Krstarrunen suontetaan elaKeta- ^ 1-
pahtuman satuttua samoin talrusesta'

kuin nykyisin tytintekijtin tai Kerrotuilla muutoksilla ei ole
edunsaajan ilmoitettua esimer- tarkoitus muuttaa stiinncikses-
kiksi eliikehakemuksessaan, et- sa aikaisemminkin olleita poik-
tiisiiiinnOksensoveltamiseenon keuksellisen syyn ja vakiintu-
aihetta. Korjaaminen on mah- neen ansiotason kiisitteiden si-
dollista mytis aikaisemmin kuin sailt6e. Muutoksia sovelletaan
kymmenen yuotta ennen el6ke- myds silloin, kun eliikepalkka
tapahtumaasattuneenansiota- on poikkeuksellisesta syystii
son aleneman johdosta. Tiill<iin korkeampi kuin vakiintunut
kuitenkin edellytetii5n, ettii ansiotaso.

llgl"t:fJ:. 9.. ^t9liT?3,1 ^ 
j j'^" eut.turvakesk uksen laino pi l-

:,t^':':,:H.t::avaKsr Katsottu- linin johraja Antti Suominenvan selvltyKsen' on selostariut lainmuutokseen
Eltikepalkan harkinnanvarai- johtanutta esitysta sekd sen
sen tarkistamisen edellytyksenii taustaa Tydeliike-lehden nume-
on ennen lainmuutosta ollut, rossa 2187 s. 12 - 13.
ettii ansiotason muutoksella on
olennainen vaikutus ty<inteki-
jiin koko eliiketurvaan. Olen-
naiseksi vaikutukseksi katsot-
tiin alunperin noin kymmenen .. PERTTI
prosentinalenemaeliiketurvas- MANNISTO, OrX
sa. Oikeuskiiytiinndssd on kui- Eliiketurvakeskuksen
tenkin viime aikoina pidetty eliikelaitostarkastaia
olennaisena vaikutuksena huo-
mattavasti tiitii pienempiiiikin,
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UAITIO]I TULO. JA ME]IOARUIOESITYS
vuodelle 1989

Menoarvioesityksen
loppusumma on 124 200
milj.mk eli9Vo suurem-
pi kuin vuoden 1988 var-
sinaisen menoarvion
loppusumma. Esityksel-
lii pyritiiiin ennen kaik-
kea hillitsemHiin inllaa-
tiota ja vaihtotaseen ali-
jiiiimiiii. Olennaisin uu-
tuus on vuonna 1989
aloitettava tulo- ja varal-
lisuusverotuksen raken-
teen uudistaminen. Eri
tulolajien verotuksen
yhtiiliiistiiminen, vfl hen-
nysjiirjestelmln selkeyt-
tiiminen ja marginaali-
verojen alentaminen
ovat tsvoitteena uudis-
tuksessa, joka on tarkoi-
tuksena toteuttaa asteit-
tain vuoteen 1991 men-
nessii.

Taloudellinen tausta Elilketurva
Kansantalouden tuotanto on
kasvanut luodesta 1982 liihtien
suhteellisen tasaisesti keskimliii-
rin runsaan 3 prosentin vuosi-
vauhtia. Vuoden 1988 kasvu
kohoaa osittain maatalouden
edellistii vuotta paremman tu-
loksen ansiosta noin 47o:in.
Vuoden 1989 tuotannon enna-
koidaan olevan 270 suvrem-
man kuin kuluvana vuonna.
Ifusw hidastuu tasaisesti kai-
killa tuotannonaloilla. Keskei
set talouskehityksen huolenai-
heet ovat kuitenkin vaihtota-
seen vaje ja in{laatio.

Ty<illisyyden pitktiiin jatkunut
kasru on pysiihtynyt. Ty0llisen
tydvoiman miidrii sSilyy samal-
la tasolla vuodet 1985-1989.
Tydvoiman tarjonta pysyy en-
nallaan, joten tytittdmyysaste
siiilyy edelleen vaj aan 5 Vo tasol-
la. Teollisuuden tydvoima su-
pistui vuosina 1985-1988 yli
,t0 000:lla. Supistumisen odote-
taan edelleen jatkuvan. Palvelu-
elinkeinojen tydvoiman kasvu
jatkuu 2 prosentin vuosivauh-
tia. Teollisuuden piiriin aikai-
semmin kuuluneiden palvelu-
toimintojen siirtyminen palve-
luelinkeinojen piiriin luettaviksi
itseniiisiksi palveluyksiktiiksi
selittiia osan tyollisyyden muu-
toksista.

Vuosi sitten asetettu inflaatiota-
voite ylittyi selviisti. Tavoitellun
3%o:n hintojen nousun sijasta
ovat hinnat yuonna 1988 nous-
seet yli 5 7o edellisvuotisesta.
Vuoden 1989 tavoite on 4,5 /6 ja
siihen uskotaan piiiistdvlin, jos
vakautusratkaisun palkanko-
rotuskehykset pitavat.

Vuonna 1988 verotus kiristyi
ennakoituakin enemm6n, kos-
ka inllaatio kiihtyi, samalla kun
verovihennyksie ja veroasteik-
koja tarkistettiin vain viihiin.
Verouudistus ja vakautusrat-
kaisu vaikuttanevat vuonna
1989 veroastetta pienentivdsti.
Vuonna 1989 bruttoveroaste on
noin 0,5 prosenttiyksikk6ii pie-
nempi kuin edellisenii vuonna
eh37 7o.

Toimeentuloturvan piiiipaino
on edelleen perheturvassa. Li-
sliksi pyritiiiin parantamaan
t o imee nt ulo t u rv aj iirj e stel m iin
yhteensopivuutta ja kattawut-
ta. ElSkelainsiiiidiintririnkin eh-
dotetaan pienehktij[ muutok-
sia. Sotilasvammalain mukai-
nen peruselinkorko tulisi halli-
tuksen antaman esityksen mu-
kaan 1.10.1989 lukien koko-
naan etuoikeutetuksi tuloksi
kansanelikkeen lisliosaa mdii-
rettaessa. Hallitus antaa esityk-
sen laiksi ulkomaille maksetta-
vasta rintamalisiistti. Sen mu-
kaan tunnuksen saaneelle, mut-
ta ulkomailla asuvalle, voidaan
maksaa 1.4.1989 lukien rinta-
malisiiii.
Sukupolvenvaihdosel5kej iirjes-
telmaii esitetiiAn jatkettavaksi
vuoden 1990 loppuun saakka.
Toimikunta on asetettu selvitti-
md6n, miten sukupolvenvaih-
dosel2ikejfi estelmiiii jatketaan
vuoden 1990 jiilkeen. Hallitus
antaa esityksen maatalousyrit-
tiijien ryhmiihenkivakuutuksen
toteuttamisesta l. l. 1989 lukien.
Kustannuksista maksavat va-
kuutetut kaksi kolmannesta ja
valtio yhden kolmanneksen.
Hallituksen tarkoituksena on
antaa eduskunnalle esitys per-
he-ellikeuudistuksesta siten, et-
t[ uudistuksen toteuttaminen
voidaan aloittaa vuoden 1990
alusta.
Valtion osuutena MYEL-eliik-
keiden menoihin ehdotetaan
yhteensd 1610 milj.mk eh 137o
enemmf,n kuin kuluvalle vuo-
delle. YEl-eliikkeiden valtion-
osuus pienenee 18%o ja on 231
milj.mk wonna 1989. Rinta-
maveteraanien varhaiselSkkee-
seen kaytetteveen miiiiriira-
haan esitetf,iin 178 milj.mk, mi-
kii on 77 milj.mk viihemmin
kuin vuonna 1988. Viihennys
johtuu elEkkeeseen oikeutettu-
jen miiiiriin supistumisesta. Val-
tion osuus kansaneliikelaista
johtuvista menoista kasvaa
2l5E milj. markkaan,lisiiys ku-
luvasta vuodesta on 338
milj.mk.

Muu toimeentuloturva
Yksilapsisten perheiden lasten
kotihoidontuen maksukautta
pidennetlidn kolmeen vuoteen.
Aitiysavustus kohoaa @0
markkaan 1.3.1989 lukien ja
lapsilisiit kohoavat 1.10.1989
keskimiiiirin l7lp. Korotus ei
koske kolmea vuotta nuorem-
masta lapsesta maksettavaa li-
siiii. Opintorahan perusosien
enimmiiismiiiiriii ehdotetaan
korotettaviksi 80 markalla. Uu-
det miiiiriit ovat keskiasteella
390 mk ja korkea-asteella 500
mk kuukaudessa.

Osa-aikatydta vastaanottanei-
den tytitt<imien toimeentulotur-
vaa parannetaan 1.7.1989 lu-
kien. Samoin esitetiien poistet-
tavaksi ansioon suhteutetun
tydtt0myyspiilviirahan 200 suo-
rituspiiivin jiilkeinen alenema.
Tydtttimyyspiiivtirahaa esite-
tii6n maksettavaksi my6s sai-
rausvakuutuksen karenssipiii-
vilta.
Toimeentulotuessa siirrytaan
viiden vuoden kuluessa asteit-
tain laajan perusosan keytttiOn.
Yksiniiisen perusosa on tim6n
jdlkeen 8070 kansaneliikkeen
Hydeste miiiiriistii. Samalla
karsitaan perusosan lisiiksi
erikseen huomioon otettavia
menoja. Kuntien tulee siirtyii
laajan perusosan kiiyttcicin vuo-
den 1993 loppuun menness6.

Verouudistuksessa verotettavan
tulon alarajat nousevat, mikd
lisiiti my6s veronalaisia toi-
meentuloturvaetuuksia saavien
pienituloisten nettotuloja.

Maksut
Tydnantajan tydtttimyysva-
kuutusmaksun arvioidaan las-
kevan 0,1 prosenttiyksikola
vuoden 1988 tasosta eli l,l pro-
senttiin palkoista.
Tycinantajan sairausvakuutus-ja kansanellkemaksut pysyviit
ennallaan lukuunottamatta
kunnan ja kuntainliiton sai-
rausvakuutusmaksun 0,25 pro-
senttiyksikOn alennusta. Ehdo-
tetut vuoden 1989 maksut ovat:
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Sairaus- Kansan-
vakuutus ellike-

vakuutus

Ykityinen 1.20 l.ms/4,95i

Valtio ja senlaitokset 2.45 4,45

Kunnat ja
kuntainliitot 3,70 4,45

Kunnalliset
tiikelaitokset 2,45 4,45

Muu julkinen
sektori 3,95 4,45

Keskimiiiirdinen ty6elekemak-
surasitus kohoaa vuoden 1988
I 3,8 prosentis ta 14,9 prosenttiin
vuonna 1989. Kuntien keski-
miiiirdisen elikemaksun Kun-
nalliselle eliikelaitokselle arvioi-
daan nousevan 14%:iin; vuon-
na 1988 maksu on noin 12,570.
Kohoaminen johtuu vaiheittai-
sesta siirtymisestd osittaiseen
rahastointij iirjestelmiiiin.

Vakuutetun sairausvakuutus-
maksu siiilyy ennallaan 1,7 pen-
nin6 veroiiyriltii. Sen sijaan va-
kuutetun kansaneliikevakuu-
tusmaksua ehdotetaan alennet-
tavaksi 0,25 pennillti iiyriltii eli
1,55 penniin.

Eliikkeiden verotukseen vaikut-
tavista vihennyksistd on ehdo-
tettu poistettavaksi valtionvero-
tuksen tydtuloviihennys. Sen
vaikutukset on siirretty vero-
taulukkoon korottamalla tulo-
luokkien markkamiiiiriii, joten
vdhennyksen poistaminen ei ki-
ristii verotusta. Eldketulovd-
hennysten enimmliismddriit las-
ketaan periaatteessa samoin
kuin vuonna 1988. Valtionvero-
taulukon alimman rajatulon
korottuminen l5 900 markasta

sa. Sekii valtionverotuksen ettd
kunnallisverotuksen eliiketulo-
vdhennyksen alenemiskerroin
ehdotetaan 0,7:ksi. Nykyisin
valtionverotuksessa alenemis-
kerroin on 0,75 ja kunnallisve-
rotuksessa l. Merkityksellinen
muutos on my6s se, ettl kun-
nallisverotuksen eltiketulovii-
hennys alkaa pienentyii heti ko-
konaistulon ylittiiessii eldketu-
lovdhennyksen tdyden miiiirdn.
Tiihiin saakka pienentyminen
on alkanut vasta kokonaistulon

Elfrkkeensaaiien uerotus uuonna 1989
Kaikkiaan eliiketulon verotuk- 36 000 markkaan vaikuttaa val-
seen tehdyt muutokset ovat vii- tionverotuksen eliiketuloviihen-
hiiiset ja kokonaisuutena ne lie- nyksen merkitykseen. Valtion-
ventiiviit eldkkeensaajien vero- veron eliiketulovdhennys alen-
tusta. Kuvassa on esitetty netto- taa vuonna 1989 sellaisten eliik-
tulon lisiiys vuodesta 1988 luo- keensaajien verotusta, joi4ql
teen 1989 samalla eliiketulota- kokonaistulo on 3000-4000
solla, kun yksintiisellii eliiketu- mk/kk. Kunnallisverotuksen
lonsaajalla ei ole muita tuloja perusviihennyksen tiiyden miiii-
eikii ylimiiiiriiisiii vdhennyksiii. riin kohoaminen 5 200 markas-
Todeilisuudessa vuodenvaih- ta 8 000 markkaan ja sen vaiku-
teessatulevat indeksitarkistuk- tusalueen ulottuminen nykyi-
set korottavat kaikkien eliiketu- sen l0 400 markan sijasta
lonsaajien bruttotasoa. lndeksi- 48 000 markkaan asti merkitsee
tarkistusten ja verotusmuutos- sit6, ettd perusvdhennys keven-
ten nettotuloa korottava vaiku- tiiii aikaisempaa useamman
tus on tydeliikkeen saajilla kes- eliikkeensaajan kunnallisvero-
kim[eriir 8-9 70, mistii verouu- tusta. Sekii valtionverotuksen
distuksen vaikutus on keski- ettii kunnallisverotuksen invali-
miiiirin 2 prosenttiyksikkdn. diviihennykset sdilyviit ennal-
Henkilcitasolla verouudistuk- laan.
sen vaikutukset ovat kuitenkin
yksildllisiiija riippuvat tulon- Suurimmat periaatteelliset
laajan tulo- ja p6rherakentees- muutokset ovat eliiketulovii-
ta. hennysten pienenemisvauhdis-

Kuvio l. Nettolisiiys 198911988 samalla eliiketulotasolla. Yksiniiinen, ei
muita tuloja eikii vtihennyksiii, kunnallisvero + kirkollisvero + sairausva-
kuutusmaksu = 19,7 p iiyriltii.

4000 5000 5000
El0ketulot mk/kk

ylitettyi elIketulovdhennyksen
ja kaksinkertaisen tiiyden pe-
rusvdhennyksen yhteismiiiirdn.
Vuoden 1989 eliiketulovdhen-
nysten mliiirzit riippuvat tiiyden
kansaneliikkeen miiiiriistii. Jos
vuoden 1989 kansaneldkein-
deksin pisteluku olisi 982, olisi
valtionverotuksen elhketulovii-
hennyksen tiiysi miiiirii 19 500
markkaa (v. 1988: 19 000 mk) ja
kunnallisverotuksen eliiketulo-
vlihennyksen tiiysi m66rd
26 300 mk (22800 mk), kun
kansaneldkettii saa yksiniiinen
tai vain toinen puolisoista ja
20900 mk (18400 mk), kun
molemmat puolisot saavat kan-
saneldkettS. Vrihennys loppuisi
valtionverotuksessa kokonais-
tulon ylittiiessii 47 400 markkaa
ja kunnallisverotuksessa koko-
naistulon ylittiiessii 63 900
markkaa (puolisoilla 50 800
mk). Viihennysten lopulliset
miiiirtit selviavet, kun vuoden
1989 kansaneliikeindeksi on
vahvistettu.

Ensi vuoden verotukseen esite-
tdiin muitakin muutoksia, joilla
on vaikutusta eliikkeensaajien
verotukseen. Tapaturma- ja lii-
kennevakuutuksen perusteella
kertakaikkisena korvauksena
maksettavat eliikkeet joutuvat
kokonaan verolle, samoin ensi
vuonna alkavat huoltoeliikketja huoltoapuelekkeet. Uudet
syytingit menevat verolle raha-
ja tavarasuoritusten osalta.

BO LUNDQVIST, r,rr
Eliiketurvokeskuksen
suunnitte luosaslon

tutkija
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JOUSTAUA ETAKEIKA POHJOISMAISSA

Siirtyminen tytielii-
miistii ellkkeelle on
pitkln aikaa ollut sosi-
aalipoliittisen keskus-
telun ja sosiaalivakuu-
tuksen kehityspyrki-
mysten tlrkeimpiii ky-
symyksi[. Yhteisenii
piirteenl niin Pohjois-
maissa kuin muissakin
teollisissa maissa on
ollut, ettl yhii suurem-pi osa viiestiistl jiiii
pois tytielilmiistii en-
nen yleistii ellkeikiiii.
Vanhimpien ikiiryh-
mien elilkeliiistyminen
on eri maissa saanut
jossain miiiirin erilai-sen ilmenemismuo-
don.

Sewaavassa on ktiytetty tie-
loja Tukholnossa liinii syk-
synii pidetysld pohjoismai-
sesra sosioolivakuutusko-
kouksesto, erilyisesli Ruot-
s k R i kstii r s iib ing s v er ket in
toimistopddllikdn Cdran
S me&na*in alusT uksesta.

Alussa perinteinen tydkyvyttit-
myyseliike (Ruotsissa fcirtids-,
Norjassa ufdre-, Tanskassa
vuoteen 1984 asti invalidepen-
sion, sen jiilkeen fortidspensi-
on) imi suuren osan ennenaikai-
sesta tycieliimiistii siirtymisestii.
Ajan mittaan on uusia eliike-
muotoja syntynyt perinteisen
tyttkyvyttOmyyseliikkeen rin-
nalle, mm. ty6tt6myyselake
Suomessa ja Ruotsissa (fOrtids-
pension pi arbetsmarknadsor-
sak) 1970-luvun alussa, osa-ai-
kaeliike Ruotsissa (delpension)
vuonna 1976, Tanskassaja Suo-
messa vuonna 1987 sekii jiilki-
palkka (efterlon) Tanskassa
vuonna 1979. Suomessa rinta-
maveteraanit ja maatalouden
ikiiiintyneet ovat Iisiiksi saaneet
omat elekeja{estelynsii.
Keskustelu joustavasta eliike-
iiista ei siten voi rajoittua pel-
k:isteen eri maiden joustavan
elekeikiijiirjestelmiin mukaisiin
eliikkeisiin, vaan sen pitaa si*il-
tii[ kaikki sellaiset eltikejiirjes-
telmiin osat, jotka tekeviit elii-
keiiin joustavoittamisen mah-
dolliseksi. Eltikeiin joustavuus
pitae siten sisiilliiiin sekii eri
ryhmien erilaiset eliikeiiit tai yk-
sildiden enemmdn tai viihem-
mdn omaan valintaan perustu-
vat eliikeiiit etta asteittaisen siir-
tymisen ty6eliimiistii eliikkeelle.

Tytimarkkinoilla
ratkaiseva merkitys
varhaisellkkeiden
lisllntymiseen
Viime vuosikymmeninii esiinty-
neeseen kiinnostukseen eliike-
itin joustavoittamiseen on ole-
massa monta syytii. Ensinniikin
ovat tyOeldmdn muutokset ja
tytiolosuhteet vaikeuttaneet
ikiiiintyneiden ihmisten tydss[
pysymisti. Toiseksi elSkejirjes-
telmid on muutettu ja kehitetty
suorastaan tyOllisyyspoliittisis-
ta syistii. Ty<imarkkinoiden
merkitys korostuu mycis siinii,
ettii tytieldmiissii vallitsevat erot
eri Pohjoismaiden viilillii ovat
vaikuttaneet joustavan eliikei-
kiijiirjestelmiin muotoutumi-
seen keytanniisse.
Kun tarkastellaan pohjoismai-
sia yhteiskuntia parin vuosi-
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kymmenen ajalta, voidaan ha-
vaita, etta tiille ajalle ovat olleet
ominaisia elinkeinoeliimiin ra-
kennemuutokset ja rationali-
soinnit. Vaikutukset tytillisyy-
teen ja tydttdmyyteen ovat ol-
leet suuremmat Suomessa ja
Tanskassa kuin Norjassa ja
Ruotsissa.

Islannin kehitys on tiissii suh-
teessa ollut poikkevaa; siella on
tydttdmyyden sijasta ollut jat-
kuvaa ty6voiman puutetta.

Tycieliimiin muutosprosessi ja
vaatimukset yha parempaan
tuottavuuteen ovat johtaneet
elinkeinoel[mdn keskittami-
seen ja lisiinneet vaatimuksia
tyOvoiman liikkuruuden ja suo-
rituskylyn suhteen. Tiillainen
kehitys on aiheuttanut ongel-
mia etenkin vanhimman tyci-
voiman kohdalla. Tydn vaati-
mustason noustessa ik66ntynei-
den ty<intekijdiden sairaslomatja tydkyvyttdmyyseldkkeet
ovat lisiiiintyneet. Lisiiksi hei-
diin riskinsii jaada tydttdmeksi
rationalisointitilanteissa on ol-
lut huomattavasti suurempi
kuin nuorilla.

Ikliintymisen vaikutukset
yksiltillisiii
Kiinteiin eliikeiiin jiirjestelmiis-
sii ei oteta huomioon sita, etta
vanheneminen ja sen muka-
naan tuoma suorituskyvyn
heikkeneminen on vahittain
eteneva prosessi, joka tapahtuu
eri yksildilla eri nopeudella.
Kun arvioidaan tyristii selviyty-
mistd, on suorituskyky ja sen
vdheneminen lisiiksi suhteutet-
tava tydhcin ja sen vaatimusta-
soon. Tyrikyky voi olla riittii-
matdn joko siita syyste, etta
yksildn suoritustaso alenee tai
siitii syystii. ette tyiin vaatimus-
taso nousee.

Kun keskustellaan ikiiiintymi-
sestii ja sen merkityksestd eliik-
keelle siirtymisen ajankohtaan,
on usein korostettu, etta yksi-
lciiden terveydentilan vaihtelut
lisaAntyvat iiin mycitii. Monelle
vanhemmalle tycintekijtille ra-
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kennemuutoksessa tarvittavat
uudelleenjiirjestelyt ovat erityi-
sen rasittavia. Tiitii taustaa vas-
ten on elIkeuudistuksissa tiih-
dennetty yksiltillistii eliikeiiin
valintaa ja mahdollisuutta as-
teittaiseen aktiviteetin viihentii-
miseen.

Vaikka yksilOiden hyvinvointi
on ollut keskeinen tekijii eliike-
jiirjestelyjen muotoutumisessa,
ovat ty6markkinapoliittiset te-
kijiit kuitenkin vaikuttaneet nii-
hin. Itse asiassa yksildiden ase-
ma on monessa suhteessa riip-
puvainen siitii, miten ty6mark-
kinat toimivat ja miten sosiaali-
poliittiset jarjestelyt sopivat
tycieliimiin edellytyksiin. Niinpii
esimerkiksi Ruotsin joustavan
eliikeikiijiirjestelmiin tiirkeim-
miksi tavoitteiksi asetettiin

- vanhempien tyOntekij<iiden
terveysongelmien ja kulumisen
viihentiiminen,
- mahdollisuuksien luominen
tydelemiisse pysymiseen eliike-
iiin jiilkeen sekii
- tydelemiistai eliikkeelle siirty-
misen pehmentiiminen.
Niimii piiiimdiiriit ovat piiiiasi-
assa yksilcikeskeisiii. Vanhem-
man tyOvoiman ty<ieliimdssd
kohtaamat ongelmat ovat kui-
tenkin usein kollektiivisia luon-
teeltaan.

Ennen kuin varsinaiset jousta-
vat eliikeikiij iirjestelmiit tulivat
voimaan, tydeliimiin muutokset
olivat vdhitellen muokanneet
eliikejiirjestelmiii joustavaan
suuntaan. Jo viime vuosikym-
menelld ty<ikyvyttcimyyseliik-
keen miiiiritelmii6 lievennettiin
ottamalla ty<ikykyii maaritetta-
essd huomioon eriiitii sosiaalisia
tekijOitI kuten mm. ikiiiintynei-
den mahdollisuutta saada tydta
omalla paikkakunnallaan.
Ruotsissa vuonna 1976 ja Suo-
messa ja Tanskassa 1980-lurul-
la keyttdt n otetutjoustavat elii-
keikiijiirjestelmiit ovat siten
suoranaista jatkoa tiille kehi-
tykselle. Myds Norjassa on pit-
kiiiin suunniteltu vastaavanlais-
ta eliikejiirjestelmdd, joskin sen
kayttddnotto talla hetkellii

niiytt?iii epiitodenniikdiselta.
Niin ikiiiin suunnitellaan lslan-
nissa eliikeiiin j oustavoittamis-
ta.

Eriiiden eliikej iirj mtelyj en
motiivi tytillisyys-
poliiffinen
Pohjoismaissa on myds esi-
merkkejti elekejarjestelyista,
jotka ovat syntyneet puhtaasti
tydllisyyspoliittisin perustein.
Esimerkkinii tiistd on Tanskan
j alkipalkkajarjestely (efterlon)
wonna 1979, jonka piiiitavoit-
teena oli houkutella vanhempia
tyontekijoite poistumaan ty6-
elZimiistn ja jiittiiii tilaa nuorille
tydttt mille. Suomessakin on
esimerkki vastaavasta vanhem-
piin ikiiluokkiin suunnatusta
el5kejlirjestelystii vuodelta
1979. Toisena esimerkkinii voi-
daan mainita Suomen tytitt6-
myyseliike, jonka tavoitteet ei-
vdt olleet suorastaan tytillisyys-
- ^l::..:^:^ :^-L^
PUlrrttrJr4r lllulta JvrrN4 r!u
raukset olivat kuitenkin nuo-
rempien ikiiluokkien tytillisyyt-
t6 kohentavia. Suomen tydttti-
myyseldkkeen ikiirajan alenta-
minen vuosina 1978 ja 1980
tahtiisi, aivan kuten tanskalai-
nen jiilkipalkkakin, tydttiimyy-
den ongelmien viihentdmiseen
aikana, jolloin koko Liinsi-Eu-
rooppaa vaivasi kova tycitt6-
myys. Mytis Ruotsissa siirtymi-
nen tydttdmyyselikettii vastaa-
valle eliikkeelle on ollut 1980-
luvulla suurempi kuin aikai-
semmin, mutta ei liiheskiiiin
niin suuri kuin edellii mainituil-
le Tanskan ja Suomen eliikkeil-
le.

Koko liinsimaailmaa l970lu-
vun lopussa koetellut matala-
suhdanne, joka aiheutti yritys-
ten lakkauttamisia ja rationali-
sointej a, kouraisi syviisti sosiaa-
liturvan eri alueita. Ruotsissa
osa ylimiiiiriiiseksi kiiyviistd
tydvoimasta hakeutui osa-aika-
eliikkeelle, joka otettiin kiil't-
t6dn wonna I976. Suomessaja
Tanskassa, jossa taantuma oli
vielii syvempi kuin Ruotsissa,
ty6tt6myys kasvoi moninker-

taiseksi. Ndissii maissa ei jous-
tava eliikeikiijlirjestelmii ollut
vielii voimassa, joten liika tyti-
voima ohjautui suureksi osaksi
tydtt6myyseliikkeelle ja jlilki-
palkalle. Kaikissa Pohjoismais-
sa varhaiselikkeiden miiiri siis
kasvoi, mutta virtaus eliikkeelle
kulki eri eliikejiirjestelyjen kaut-
ta. Maiden viilisissii vertailuissa
ei siten riite, ette tarkastellaan
pelkiistiiiin sellaisia eliikejnrjes-
telyjii, joiden tavoitteet ovat sa-
manlaiset, vaan myds niita ela-
kertuuksia, jotka toimivat tiiy-
dennyksenii tai vaihtoehtoina.

Norjassa, jossa ty6kyvyttd-
myyseldkkeen rinnalle ei vielii
ole kehitetty mitaan uusia elii-
kemuotoja, eliikkeiden miiiird
on tiillii hetkellii kovassa kas-
vussa, koska suhdanteet sielld
ovat heikkenemiiss5. Tdmiin-
hetkinen vaihtoehto joustaville
eliikemuodoille Norjassa on si-
ten perinteinen ty6kyvyttOmyy-
seliike. Norjassa ei yleistii jous-
tavaa elfrkeikfriiiriestelmdii il-
meisesti otetakaan kiiytttitin,
koska niiiden suunnitelmien
rinnalle on noussut ns. tyti-
markkinaeliike (avtalsfiist fdr-
tidspension), joka koskisi LO-
aloja (vastaa liihinnii SAK:ta
Suomessa) ja julkisen alan ty6-
voimaa ja antaisi ntiillii aloilla
pitkiiiin tytiskennelleille mah-
dollisuuden tietyssii miiiirin
joustavoittaa eliikeikiilinsii.
Tycimarkkinaeliikkeen on miiii-
rd tulla voimaan vuoden 1989
alussa.



Joustavat
eliikeikiij iirj estelmHt
muotoutuneet
tytikulttuurin ehdoilla
Eliikejlirjestelmiit s66ntriineen
muodostavat vain puitteet uu-
distuksille. Toteutus riippuu
suurelta osaltaan mm. siite, mi-
ten eliikejiirjestely sopii tydele-
miin edellytyksiin. Lisiiksi se
riippuu asenteista, kompensaa-
tiotasosta jne.

Ruotsissa osa-aikaeliikkeestii
tuli hyvin nopeasti suosittu. En-
simmdisen nelj[n vuoden aika-
na osa-aikaeliikettii haki noin
20000 henkei vuosittain.
Enimmilltiiin osa-aikaeliikkeitli
oli Ruotsissa voimassa 67 800
vuonna 1980. Tanskassaja Suo-
messa, joissa osa-aikaelike tuli
voimaan vuonna 1987, vain
murto-osa ennakoidusta haki-
jamiiiiriistti toteutui. Eliikejiir-
jestelun oltua voimassa puoli-
toista vuotta Tanskassa oli noin
5 000 ja Suomessa vain 168 osa-
aikaeliikkeensaajaa.

Eliikeuudistuksen lopputulos
on heriittdnyt ihmetystii sekti
Tanskassa etti Suomessa. Eriis
tiirkeii syy siihen, ettii maiden
kehitys tiiltii osin poikkeaa niin
paljon Ruotsista, on varmaan
S€, ettii jiilkipalkka, tyotto-
myyseliike ja Suomessa lisdksi
edellisenii vuonna voimaantul-
leet yksil6llinen varhaiseliike j a
varhennettu vanhuuselike ovat
imeneet osan mahdollisista osa-
aikaeliikkeen hakijoista. Suo-
messa saa tiillii hetkellii noin
70 000 henkeli tyrittiimyyselii-
kettii ja yhteensii noin 34 000
henked varhennettuj a vanhuus-
ja yksikillisiii varhaisel2ikkeitii.
Tanskassa saajo noin 100000
60-66-wotiasta j iilkipalkkaa.
Tiirkein syy ldytynee tiissiikin
tapauksessa kuitenkin ty6elii-
miistii. Osa-aikaeliikkeen eriis
perusedellytys on se, etta osa-
aikaty<itii on saatavilla. Ruot-
sissa osa-aikatydla on pitkiit
perinteet, Tanskassa ja Suomes-
sa sitd vastoin ei, ja varsinkin
Suomessa sitii pidetean usein

tilapiiisenii jiirjestelynii. Mytis
Ruotsin tytimarkkinajarjestdt
ovat vahvasti tukeneet osa-ai-
kaeliikejiirjestelmii[, kun se esi-
merkiksi Tanskassa ty<inanta-
jien puolelta sai liihinnl kieltei-
sen vastaanoton. Suomen tyon-
tekij iij iirjesttit ovat perinteisesti
suhtautuneet negatiivisesti osa-
aikaty<ih0n. Osa-aikaeliikkeen
ne ilmeisesti periaatteessa hy-
viiksyviit, kunhan osa-aikatyci
jiirjestetiiiin ty0ntekijan ehdoil-
la. Ne eiviit kuitenkaan ole sitii
milliiiin tavalla pyrkineet mark-
kinoimaan. Myds ty6nantaja-
puoli Suomessa suhtautuu
eliikkeeseen periaatteessa
myOnteisesti, mutta on vaikea
sanoa miten se on vaikuttanut
yksittiiisten tydnantajien osa-
aikaty6n tarjontaan.
Ruotsissa asenteet osa-aikaeld-
kettii kohtaan olivat sekii ty6-
markkinaosapuolten ette ylei-
siin osalta siis varsin mycintei-
set, Tanskassa ja Suomessa il-
meisesti eiviit.

Eliikeikii
joustava alaspHin
- harvoin yltispiiin
Kokemukset osoittavat, ettii
pohjoismaiset elekejerjestelmiir
ovat lisdnneet eliikeiiin jousra-
voittamista alaspiiin, kun sen
sijaan eliikkeen lykkliiminen yli
virallisen eliikeiiin on harvoin
kiiytetty mahdollisuus. Kuiten-
kin eliikeikiijiirjestelyjen tavoit-
teena pitiiisi olla tycin jatkami-
sen mahdollistaminen yli ylei-
sen eliikeid.n silloin, kun yksil6l-
liset edellytykset siihen ovat ole-
massa.

Tosiasia on, ettii eliikesiiiinttijen
muutokset on piiiiasiassa suun-
nattu tukemaan varhaista tyrin
jattamista, eliike- ja tyOlainsiiii-
diintti eiviit juurikaan sisiillii
varsinaisia kiihokkeita tyrin jat-
kamiseen. Pohjoismaissa on
piiinvastoin useita esimerkkej ii
sellaisista siiiinnciksistii, jotka
tekevdt tydn jatkamisen vai-
keaksi tai jopa mahdottomaksi.
Niiitii ovat mm. tyOsuhdetur-

van ja irtisanomissuojan puut-
tuminen eliikeiiin jiilkeen sekii
pakolliset eroamisidt.
Eliikeilin yksipuolinen jousto
alaspiiin johtuu siita, ettii eliike-
lains66diint06 on sovitettu ty<i-
eliimiin muutoksiin. Niin kauan
kuin tycivoimaa on ollut riittii-
viisti, ikiiAntyneitii on autettu
selviytymiiiin tyOelamen raken-
nemuutoksista suosimalla hei-
diin siirtymistii?in tydvoiman
ulkopuolelle.
Vanhimman tydvoiman muo-
dostama tuotantokapasiteetti j a
sen mukaan mycis koko kan-
santalouden reaalitulo vihenee,
kun ikiiryhmiin eliikeliiistymi-
nen lisiiiintyy. Viime vuosikym-
menelle ominaisen tycivoiman
kysynniin ja tarjonnan epltasa-
painon kannalta lisiiiintyvii var-
haiseliikkeelle hakeminen on
osaltaan edistiinyt sopeutumis-
ta suhdannevaihteluihin ja ra-
kennemuutoksiin ja niistii joh-
tuviin yritysten rationalisointei-
hin ja tytitttimyyteen. Pitkaila
tehtiiimeUa demografi nen kehi-
tys muuttaa ratkaisevasti ns.
aktiivien ja eliikellisten luku-
miiiiriin suhdetta, ja kun tiihiin
lisiitiiiin eldketurvan rahoituk-
sen ja sukupolvien vlilisen tu-
Ionjaon niikdkohdat, tulee van-
himman tyrivoiman tuotantore-
surssi uuteen valoon.
T?istA syyste fienee aiheellista
arvioida, ovatko nykyiset jous-
tavat eliikeikejarjestelmet tar-
koituksenmukaisia myds tule-
vaisuudessa. My<is ty6lainsiiii-
diinncin toimivuutta pitiiisi tar-
kastella si-ltd kannalta, miten
hyvin se tukee ty6ntekoa ylei-
sen eldkeiiin tiyttiimisen jiil-
keen. Yhdessii niiden pitiiisi
luoda puitteet sen piiiviin tyd-
eliimiille ja eliikepolitiikalle.
Tycivciman tarjonnan kannalta
pitiiisijo nyt kiinnirtiie huomi-
ota muuttuviin koulutustarpei-
siin ja varhaiskuntoutukseen.
Tydolosuhteet ja tydilmapiiri
ovat myOs avainasemassa suo-
rituskyvyltiiiin heikentyneiden
tydntekomahdollisuuksia arvi-
oitaessa.

Tulevaisuuden niikymdt eliike-
liiistymisen suhteen eiviit ehkii
kuitenkaan ole niin hlilyttiiviii,
kuin milta ne tiinii piiiviinii
niiyttiviit. Nykyiset sosiaalipo-
liittiset jerjestelyt on sovitettu
liihimenneisyyden tydeldmiiiin,
jolloin tydvoimaa oli liikaa. Mi-
kiili tulevaisuutta leimaa ty<i-
voimapula, voi tilanne eliikerin-
tamalla muuttua taysin pain-
vastaiseksi. Siita on esimerkki-
nd Islanti,jossa on ollutjatkuva
tycivoiman puute. Siellii eliike-
ikii on kiiytiinntissii joustava
yldsptiln.

LEENA LIETSALA, zTT
Eltiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
ap u I a i s o s as r o ptid lli k k d
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KUl{]{AttISEttE SEKTORI LLE
UAPAAKTRJATEKIIIIKKA
JA OSAETAKE

vaan palvelussuhteeseen tai vu-
meksi p[iittyneeseen palvelus-
suhteeseen. Teknistii katkaisua
voidaan soveltaa vain sellaiseen
palvelussuhteeseen, jossa tyO-
ajan muutos on taPahtunut
l.l.1989jiilkeen.

Osael[ke
Kunnallisen eliikesiiiinncin mu-
kaan henkil<ille, joka on tullut
omaan tyoh<insii tiiysin ty6ky-
vyttomiiksi, mutta joka pystyy
tekemtiIn muuta ty6tii, voidaan
tietyin edellytyksin mydntiiii ns.
erotuseliike. TZilldin hdnelle
maksetaan entisestii ja uudesta
tydstd saadun palkan erotus
eliikkeenii.
Erotusel[ke on kunnallisen elii-
kej iirjestelmiin erikoisuus. Niitii
on tiille hetkellii maksussa noin
300. Missiiiin muussa eltikejiir-
jestelmiissd ei tunneta vastaa-
vaa eliikettii. Muissa jiirjestel-
missii osittain tytikyvyttOmiin
henkilOn sairauden vuoksi ta-
pahtuva ansion aleneminen
pyritiiiin korvaamaan osaeliik-
keellii. Osaelikkeen ja erotus-
eliikkeen tarkoitus on siis liihtd-
kohtaisesti samanlainen.

Erotuseldkkeiden kiisittely on
suuritOistii ja aikaavieviiii, sillii
tydansioiden vaihdellessa jou-
dutaan erotuseliike laskemaan

- - _tr:__tl^ ^t_ll^uuucuEcll. l\ullrld[lDsll4 4rou4
ei ole katsottu olevan sellaisia
erityistekijciitii, joiden takia
osaeliike ei soveltuisi kaytetta-
viiksi sielliikin. Toisaalta myds

ty6elekejarjestelmiin yhteniii-
syys puoltaa erotuselakejerjes-
telmiin kumoamista.
Mm. edellii mainittuihin perus-
teluihin vedoten Kunnallisen
eliikelaitoksen valtuuskunta
muutti 3.6. 1988 KES:n erotuse-
laketta koskevia siitinndksiii.
Eliikesiiiinncin muutoksella ero-
tuseliikejiirjestelmii kumotaan
1.1.1989 alkaen. Tdtii ennen
myrinnettyihin erotuseliikkei-
siin sovelletaan kuitenkin edel-
leen vanhoja miiiiriiyksiii. Sa-
masta ajankohdasta lukien ote-
taan kaytt66n osaeliike, jonka
edellytykset ovat vastaavat kuin
yksityisellii puolella.

OUTI
LEHMUS,oTT

Eltiketurvakeskuksen
lainopillisen osas t o n lak imies

Vapaakirjatekniikka
Nykyisin voimassa olevan kun-
nallisen eliikesiiiinncin mukaan
eltikkeen perusteena oleva palk-
ka lasketaan vain viimeisen pe-
ruseliikkeeseen oikeuttavan
palvelussuhteen perusteella. Ai-
kaisempien palvelussuhteiden
ansioilla ei ole vaikutusta eliike-
palkkaan. Aikaisemmat palve-
lussuhteet otetaan luonnollises-
ti huomioon eliikeaikana. Mi-
kiili viimeisen palvelussuhteen
palkka poikkeaa henkildn ai-
kaisemmasta palkkakehityk-
sestii, antaa nykyisen kaltainen
el6kkeen laskutapa virheellisen
tuloksen ansioeliikejiirjestel-
miin kannalta, jonka osa myds
KVTEL-jerjestelmd on.

Valtion eliikejiirjestelmd nou-
datti aikaisemmin pitkilti sa-
manlaista eldkkeen laskentata-
paa kuin kunnallinen jtirjestel-
mii. Valtion eliikejiirjestelmii
siirtyi kuitenkin ns. vapaakirja-
tekniikkaan vuoden 1987 alusta
lukien. Vapaakirjatekniikan
mukaan, jota noudatetaan
mycis yksrtyrsel16 sektonlla,
eliikkeen perusteena oleva palk-
ka ja eliike lasketaan jokaisesta
eliikkeeseen oikeuttavasta pal-
velussuhteesta erikseen.

Ansioeltikej iirjestelmdn parem-
man toteutumisen kunnallisella
sektorilla on katsottu vaativan
vapaakirjatekniikan toteutta-
mista. Kunnallisen eliikelaitok-
sen valtuuskunta hyviiksyikin
3.6.1988 kunnalliseen eliike-
siiiintrjcin muutoksia, jotka
mahdollistavat vapaakirj atek-
niikkaan siirtymisen.
Osana uudistusta otetaan kayt-
t66n mycis teknistii katkaisua
koskevat stiinniikset. Edelly-
tyksend on, ette sd.iinnrillisenii
didettave tyoaika ja vastaavasti
tvdansiot ovat vdhintiidn kolme
vuotta yhdenjaksoisesti kestii-
neessii ty6suhteessa olennaisesti
muuttuneet. Palvelussuhteen ei
katsota keskeytyneen, j os eliike-
tapahtumaan on aikaa kaksi
vuotta. Henkil6llii on oikeus
saada Kunnalliselta eliikelai-
tokselta peetds siit6, sovelle-
taanko hiinen tyosuhteeseensa
teknistii katkaisua.

Edellii mainitut muutokset tule-
vat voimaan 1.1.1989 ja niitii
sovelletaan vain sellaisiin palve-
lussuhteisiin, jotka ovai piittiy-
neet 1.1.1989 tai sen jtilkeen.
Henkildn aiemmin paettyneet
palvelussuhteet yhdistetidn ns.
pohj avapaakirj aksi j oko j atku-

TARUETTA -oil,
YTTYKKEITA
PUUTTUU

V"r\t

Yastakaa Suomeksi.
Kielenhuollon tila ja sen kohentu-
minen STM:n hallinnonalalla. So-
siaali- j o t ervey sminist er idn t ), dry h-
miimubtio 1988:19.

Suomen virkamiesten viehty-
myksessii erityisen hallintosuo-
men kehitttmiseen ja kiiyttddn
on haluttu ndhdii suuriruhti-
naskauden arvojen ja traditioi-
den elinvoimaisuutta. Tiimii kii-
sitys perustuu siihen, ettii laki-
kielen kaavoja noudattavan,
kaiken-samoihin-virkkeisiin-
noukkivan sanonnan ulottami-
nen myds muuhun hallintokir-
joitteluun oli 1970-luvulle asti
hallintojuristien sydiimenasia.
Mutta sita mukaa kun hallinto-
juristit ja oikeusistuimet viihi-
tellen ovat siirtyneet selkeiim-
p;iiin suomeen, ovat uuden ab-
strahoivan ja kliseenomaisia

termejii viljeleviin suunnittelu-
suomen kayttajiksi rientlneet
muun muassa yhteiskuntasuun-
nittelijat ja kasvatusoppineet.
Heidiin jargoniaan ei selitii eniiii
tsaarivallan perinne.

Valtiovalta on kyllii kantanut
huolta virkakielen epidemo-
kraattisuudesta. Vuonna l98l
jiitti mietintdnsii virkakieliko-
mitea, joka katsoi, ettd ymmiir-
rettdvd kirjoitustapa on osa hy-
viili viranhoitoa:
"Y hteisku nt aj 6rjestel mdm me
perustuu siihen, ettii kansalaisil-
la on oikeus vaikuttaa valtiolli-
seen ja kunnalliseen piiiit<iksen-
tekoon. - Osallistumisoikeus
toteutuu huonosti, jos kansalai-
set eivit kykene seuraamaan
lainsiiiidiinttivallan ja siihen pe-
rustuvan muun vallan kayttde.
Oikeussiiiinntikset ja piiiitcikset

&*
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on kirjoitettava sellaisella kie-
lellii, jota kansa ymmrirtiiii."
Komitea tajusi kylli, miksi mo-
net siiiinndkset on kirjoitettu
varsin yleiseen muotoon. " -
Ntiiden sii6nn0sten vaikeaym-
mSrteisyys ei johdu kielestii,
vaan siitii, ettii siiiinndkset on
tarkoitettu moniin eldmdntilan-
teisiin. Tiillainen siidntely on
joskus viilttimiitcint6." Mutta
sen jdlkeen komitea totesi, ettii
monia tulkintoja tarjoava siiiin-
n6s on yleisen oikeudenmukai-
suuden ja tasapuolisuuden kan-
nalta huonompi kuin yksiym-
miirteinen ja kuormittaa myos
viranomaista monenkertaisella
neuvonta- ja selvittelytydllii.

Onko komitean tyristl ollut
kdytdnncin tuloksia? Vaikea
osoittaa. Missii kielenkaptd on
selkeytynyt, se on saattanut sel-
keytyii komiteamietintci6 luke-
mattakin, samanlaisten havain-
tojen ja vastaavan ajatuksenku-
lun pohjalta, joka oli johtanut
myds komitean asettamiseen.
Mutta mietintrinsii ehdotus-
osassa komitea tyytyi hyviin-
tahtoisiin suosituksiin, ja ylei-
nen oli sanonnoiltaan myds se
valtioneuvoston pddtcis, joka
komitean mietinncin johdosta
annettiin: "Viranomaisten on
valvottava - -, ministerididen
tulee harkita - -" (HVNp a97l
82). Varsinaisia vastuuhenkilcii-
tli ja tiismiillisie tavoitteita ei
asetettu.

Ei kuten Ruotsin vastaava sel-
vittelyty<iryhmd suorasukaises-
tiehdottaa (DsD 1987:7) jokai-
sen viraston peellikOn tehta-
viiksi:
"se till att det som skrivs vid
myndigheten blir si liittbegrip-
ligt, enkelt och klart som m6j-
ligt".
Valtiovarainministeri6n (!) teh-
tiiviiksi sentiiiin annettiin Suo-
messakin antaa virastoille ja lai-
toksille yleiset ohjeet kielenkZiy-
tt n parantamisen omakohtai-
seksi suunnittelemiseksi ja sit-
temmin seurata, kuinka oli kiiy-
nyt.
Valtiovarainministeri6n seuran-
ta osoitti, etta yksitteisiin ko-
hennustoimiin oli monin pai-
koin ryhdytty, koulutusta oli
jiirjestetty ja kielenoppaita han-
kittu saataville, mutta mitaan
kielenkiiyttin varsinaisia uudis-
tusohjelmia ei ollut suunniteltu,
saati toteutettu.

Oman sysiiyksensii kielen sel-

keydestii huolehtimiseen antoi
vuoden 1982 hallintomenettely-
laki, joka tosin muuten ei puhu
virkakielestl mutta tiihdentii5
viranomaispiietdsten sehyyden
vaatimusta.
Tarkastellessaan kielenhuollon
tilaa keviiiillii 1985 valtiovarain-
ministeriri huomautti sosiaali-
ja terveysministeridlle, etta sen
hallinnonala erityisesti on yksit-
tdisten kansalaisten palvelua ja
vaatii kielenkiiyt<istii huolehti-
mista. STM puolestaan asetti
tammikuussa 1987 ty<iryhman
kartoittamaan oman hallinnon-
alansa kielenkiiytrin paranta-
mistarvetta ja ilmeneviii ongel-
mia sekd laatimaan suosituksia
tai ohjeita "siita, miten kieliasun
selkeys ja ymmiirrettevyys voi-
daan varmistaa valmisteltaessa
viranomaispiiiitriksiti ja ohjeita,
suunnitelmia sekii yksityisille
kansalaisille tarkoitettuja asi-
akirjoja mukaan lukien esitteet,
oppaat, tiedotteet". Lisiiksi tyci-
ryhmiin tuli pohtia asiakasneu-
vonnan kehittemiste. Tytiryh-
mdn puheenjohtajana ja sihtee-
reinii olivat ministeridn tiedot-
tajat, ja jiisenet edustivat ty6-
suojeluhallitusta, liiiikintOhalli-
tusta. Eliiketurvakeskusta ja
Kansaneliikelaitosta.
Ty<iryhmii j arjesti edustamien-
sa laitosten piirissii kyselyn.
Joukolta tydkseen tekstiii kir-
joittavia ja puhumalla esiinty-
viii kyseltiin heidiin kielenhuol-
lon tarvettaan ja kiisitystiiiin
alansa kielen laadusta. Kuten
odottaa saattoi, suuri osa, yli 80
prosenttia, katsoo tarvitsevansa
tukea kielenkeytt6nse. Runsaat
puolet pitaa tyokiireitii kielen
viimeistelyn esteena, vajaat
puolet ennalta lukkoon lycityja
sanontoja rasitteena. Oppaita,
neuvontaa ja koulutusta on jok-
seenkin riitteviisti ulottuvilla.
Yli70 Tovastaajista pitiii alansa
kieltii kohtuullisen selkeSn6
mutta katsoo, ettii kielen help-
polukuisuus on eri asia.

Tarkastellut kirjallisen tuotok-
sen lajit, j oita kutakin kirj oittaa
useampi kuin sata vastaaja,
ovat mietinncit, lausunnot, asi-
antuntija-artikkelit, asiakaskir-
jeet, p<iytiikirjat, piiiitcikset,
yleistajuiset artikkelit ja tiedot-
teet sekii yleis- ja ohjekirjeet.
Harvempien tycistettiivinii ole-
via tuotteita ovat sdiidcisluon-
nokset, tutkimusraportit, asiak-
kaille tiedotettavat paat0kset ja
Iehtien yleisdnosastoihin laadit-
tavat vastaukset.

Ty<iryhmii pyysi Kotimaisten
kielten tutkimuskeskuksen kie-
litoimistoa tarkastelemaan asi-
anomaisten laitosten kirjallisia
tuotoksia. Kielitoimisto totesi,
ettei virastojen ja laitosten kie-
lenkiiyttissii ndytteiden perus-
teella ilmene suuria eroja.

Ekiketurvakeskuksen ja Kan-
saneliikelaitoksen kielenkiiyttii
todettiin "sangen yleiskieliseksi
ja siten valtioneuvoston virka-
kielipiiiit6ksen tavoitteiden mu-
kaiseksi".

Mycis tyriryhmiin jdsenten omia
raportteja vertailtaessa todet-
tiin, ettii Eliiketurvakeskus on
omistanut suhteellisestikin otta-
en hyvin huolta ja huomiota
kielenkiiyttddnsd ja neuvontan-
sa sujuvuuteen.

Tytiryhmii tarkasteli hyviin kie-
lenkiiytdn yleisiii esteitii. Sel-
laisiksi todettiin hallintotydssii
vallitseva kiire, joka pakottaa
totutuissa ilmaisukaavoissa py-
slttelemiseen; ammattisokeus,
joka estiiii ndkemiistti mita asi-
akkaan on kohtuullista odottaa
tajuavan; varovaisia kiertoil-
mauksia suosiva uudiskieli; ke-
hittelyvaiheen terminologisten
hiitiiratkaisujen siirtyminen va-
kioktiytt<i<in; asiatarkkuuden j a
yleistajuisuuden vilinen ristirii-
ta; samanaiheisen tiedon monet
liihteet. Ryhmiissii katsottiin,
ettii esimerkiksi perherliikeuu-
distuksen tiedottamisesta saat-
taa tydelakejerjestelmiin ja
Kansaneliikelaitoksen tiedotta-
misen perusteella saada erilai-
sen kuvan.

Kun oli miiiirii tehdii kiiytiinnrin
ehdotuksia, ty<iryhmii totesi
eviiiinsd niukanlaisiksi. Teki
mieli kannustaa hyviiiin kielen-
keytt66n, koska siihen ei maa-
nittelemalla eikii komentamalla
piiiistii. Mutta mikli kannusti-
meksi? Kielitaitolisa, kurssien
tarjoaminen, omaehtoisen kou-
lutuksen tukeminen, yhteiset
kielikritiikkipalaverit tydyksi-
kdn kirj oittajakunnan kesken?

"Kielenhuolto olisi saatava toi-
minnan yhte itsestaanselvriksi
ja rutiininomaiseksi osaksi kuin
laintarkastus on nykyisellddn",
ryhmii katsoi. Terho Itkosen
Kieliopas tulisi hankkia jokai
seen osastoon tai toimistoon,
samoin Kielikello-lehti ja ensi
vuodesta alkaen julkaistava
Nykysuomen penrssanasto
sarja. (Saarimaan Kielenopas,
alansa klassikko, ja Nykysuo-
men Sanakirja ovat jo 1950-

luvulta ja osaksi liian vanhoja
tarjotakseen apua nykysuomen
pulmiin.)
Ryhmii ehdotti, ette ainakin py-
syviiiin keyttddn tarkoitettuja
asiakirjoja tuottavat viran-
omaiset velvoitettaisiin siidn-
ncilliseen yhteistydh<in Koti-
maisten kielten tutkimuskes-
kuksen kanssa. Tiimii edellyt-
td.isi puolestaan my<is tutkimus-
keskuksen voimavarojen lisiiii-
mist5. Oikeusministericin lain-
tarkastusyksikk6<in olisi ryh-
miin mielesta saatava kielen-
huoltajan virka.
Ty0ryhmiin mietinntin liitteenii
on ministeririn ohjeen muotoon
laadittu kiiytiinndn tavoitteiden
sarja, joka on kohdistettu asi-
akirjojen, siiiid0sten ja julkaisu-
jen valmistelijoille sekii itse
tekstien kirjoittajille. Erikseen
tydryhme antaa mycis neuvoja
asiakaspalvelun tehostamiseen
yleensii. Puhutaan riittevesta
henkil6stcin varaamisesta neu-
vontatehteviin, tehtavekohtai-
sista puhelinluetteloista ja pal-
veluhakemistoista, poikkeusti-
lanteiden varajii{estelyistii,
puhelinneuvojicn ja puhelin-
vaihteiden hoitajien avainase-
masta.

Neuvoja voidaan antaa. Niiden
noudattamiseen ei aikuisia ih-
misiii voi tairutella. Kysymys
on siite, mieltaeko kukin viras-
to, ette se osa sen palvelutyristii,
joka ei mene kielimuurin ltipi
eikii siksi johda kiiyttinnrin tu-
loksiin, on hukkaan heitettyli
ty6ta.

Yrjb Larmola
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EHketuruakes kuksen luottouakuutus
ia eltutt rahoitusmarkkinat

Rahoitusmarkkinoi-
den muuttuessa luotto-
vakuutuksen tehtiivii
riskirahoituksen koh-
distajana on siiilynyt ja
jopa tulossa koroste-
tusti esille.

trffifiE$mi*

Vapautuvat rahoitusmarkkinat
ovat monipuolistaneet yritysten
rahoitusvtilineitii ja helpotta-
neet rahan saantia. Samalla eld-
kevakuutuslainojen kysyntii on
viihentynlt. Tiimii on hieman
hidastanut luottovakuutuskan-
nan kehitystii. On kuitenkin pe-
rusteita pitiii tilannetta tilapiii-
senii. Toisaalta rahoitusmarkki-
noiden vapautuminen ei ole
poistanut tarvetta etsiii uusia
keinoj a yritysten riskirahoituk-
selle. Eliiketurvakeskuksen
luottovakuutus on syytd muis-
taa vaihtoehtoisena ratkaisuna.

Korkoerojen merkitys
tasoittuu
Vielii kolme wotta sitten ko-
hultiin korkeista koroista. Kor-
koja sanottiin nostaneen sen,
ettai Suomen Pankki oli asteit-
tain lieventiinyt tiukkaa siiiin-
ndstelyii. Lisiiksi markkinavoi-
mien oli annettu vaikuttaa kor-
koihin. Nyt samoista syistd sa-
notaan korkotason laskeneen.

Yritysten taseet ovat tdnii vuon-
na pullistelleet edullisia ulko-
maisia luottoja. Tiistii huoli-
matta viime aikojen kehityksen
perusteella arvellaan, ettii korot
tulevat pysymiiiin liihitulevai-
suudessa korkeina. Kansainvii-
Iisen kehityksen huomioon ot-
taminen voi johtaa kiisitykseen,
ettd tilaa korkojen alentamiseen
itse asiassa ei ole. Mahdollinen
peruskoron lasku ensi vuoden
alusta lukien lienee enemmdn
vakauttamissopimuksen tuki-
toimi kuin rahapoliittisen har-
kinnan tulos.

Inflaation kiihtyminen sekd
meillii ettii muualla todennii-
kciisesti pitae korkotason yl-
heelle. Kansainviilisten korko-
jen nousulla on jo ollut ilmeistii
vaikutusta Suomen korkota-
soon.

Vaihtotaseen vajauksen kasvu
on Suomessa ollut viimeaikai-
sen kehityksen ehkii hiilyttiivin
piirre. Pyrkimys tdmiin epdsuo-
tuisan kehityksen katkaisuun
saattaa ylliipitiiii korkeaa kor-
kotasoa. Rahoitusmarkkinoilla
tapahtui kesiin aikana jo selvii
kdiinne kireiimpiiiin suuntaan.
Kiiiinteen selittaa liihinnd va-
luuttavarannon kehitys.

Sijoittajapiireissii arvioidaan,
ettii vaihtotaseen kasvava vaje
vie Suomen rahapolitiikan pe-
rimm:iisten kysymysten dzirelle.
Devalvaatiospekulaatiot saat-
tavat taas kiiynnistyii maailmal-
la. Nyt vaihtotaseen alijiiiimiistiijo osoitetaan sormella ulko-
maille maksettavia korkoja. Pa-
Iuuta ulkomaisten piiriomavir-
tojen ja luotonannon siiiinncis-
telyyn on jo joissakin yhteyksis-
sii vaadittu. Se tuskin aivan
pian tapahtuu, mutta vaatimus-
ten esitteminen on kuitenkin
osoitus siite, ette nykyinen ti-
lanne ei ole ikuinen.

Riskirahan kohdistajaa
tarvitaan
Rahamarkkinoiden tuotekehi-
tyksessd on edelleen tilaa inno-
vaatioille. Pienelle ja keskisuu-
relle teollisuudelle ei niiet ole
tarpeeksi vaihtoehtoja tarj olla.
Viime vuonna Suomessa perus-
tettiin noin 20 000 yritystii eli
noin 4 000 yritystii miljoonaa
suomalaista kohden. Yhdysval-
loissa, jota pidetiiiin uuden yrit-
tljyyden mallimaana, perustet-
tiin noin 3 000 yritystii miljoo-
naa amerikkalaista kohden.
Pahin pullonkaula on kuiten-
kin piiiiomapula. Suomessa on
toistakymmentii kehitysyhti-
dtii, joilla on Sitran tutkimuk-
sen mukaan kdytettdvisstidn
730 miljoonaa markkaa. Siitii

oli sijoitettuna 156 yritykseen
157 miljoonaa markkaa. Mutta
vaikka kaikki 730 miljoonaa
olisi yrityksissii, on ilmeistd, et-
tei riskipiiiioman tarvetta voida
teyttaa yksinomaan kehitysyh-
ticiiden oman piiiioman ehtoisil-
la sijoituksilla.
Rahamarkkinoiden vapautta-
minen ja sijoitustoiminnan jat-
kuvasti poikkeuksellisen kiih-
keiinii pysynyt kasvu ovat joh-
taneet rahoitustoimintaa ja ar-
vopaperikauppaa harj oittavien
yhtitiiden miidriin kasvuun lii-
hes kolminkertaiseksi hyvin ly-
hyessii ajassa.

Rahoitusinstrumenttien moni-
puolistumisesta huolimatta ris-
kirahaongelmaa ei ole liihes-
kiiiin tyydyttiiviisti ratkaistu.
Riskirahan kanavoituminen
pdrssin kautta rajoittaa mycis
sen ohjautumista monipiirtei-
selle yritysmaailmalle.

Haaste
luottovakuutukselle
Nykytilanne on vakava haaste
luottovakuutukselle. Sen olisi
pystyttiivii siis antamaan eliike-
laitoksille se lainojen kohdista-
misapu, jolla ehdottoman tur-
vallisesti sijoitettava eliikeraha
muuttuu lainan saajan kannalta
riskirahaksi.
Oleellisinta ei ole se, saako yri-
tys riitteviisti rahaa oman piiii-
oman ehdoin. Paremmin yti-
meen osuu kysymys, onko ra-
haa yleensii saatavissa ja mille
hinnalla. Kun asia ndin ndh-
diiiin, riskirahana voidaan pitdd
mm. luottovakuutuksella taat-
tua eliikelaitoslainaa.
Eliiketurvakeskuksen luottova-
kuutustoiminnan kehitys on ol-
lut viime aikoina melko tasais-
ta. Vakuutuskanta on kasvanut
8Oluvulla suunnilleen suoravii-
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vaisesti, mika kuitenkin samalla
merkitsee suhteellisen kasvun
hienoista hidastumista. Syys-
kuun lopussa luottovakuutuk-
sen kanta oli miltei 2l miljardia
markkaa. Kun tiisti viihenne-
tiiiin Eliiketurvakeskukselle an-
nettujen vakuuksien arvot sekii
elSkestiiiti0iden ja -kassojen re-
aaliomaisuuden miiird, saa-
daan luottovakuutuksen netto-
kannaksi 8 miljardia markkaa.
Tiimii miiiirii on siis Eliiketurva-
keskuksen luottovakuutuksen
takaama riskiraha tiillii hetkel-
lii. Eliikevakuutusyhticiistii ja
LEL Tytieliikekassasta lainan
ottaneiden yksityisten yritysten
osuus tiistd riskirahasta on 6
miljardia markkaa. Luottova-
kuutusasiakkaina Eliiketurva-
keskuksella on noin 4 500 yri-
tysta.

Rahamarkkinoiden
muuttuvat puitteet
Ei ole pitkliii aikaa siitii, kun
vakiintuneina k2isittein[ puhut-
tiin koppilaisista j a syppiliiisistii
yrityksistii. Pahasti velkaantu-
nutta yritystZi pidettiin miltei
piiiirahoittaj ansa omaisuutena.
Tiistii tilanteesta vapautuminen
on varmasti molemminpuoli-
nen i-lo. Mutta se on samalla
tehnyt rahoituskysymykset en-
tistd vaativammiksi yrityksille.
Kehitys on tuonut myds ongel-
mansa rahoittajapuolelle. Ti-
lanne yrityksessii voi muuttua
hyvin nopeasti. Esimerkkinii ol-
koon eriis kasinopelin osanot-
taja Asset Stripper eli Omaisuu-
den Perkaaja. Hiin vaanii yri-
tyksiii, joilla on aliarvostettua ja
tehottomassa kawdsse olevaa
omaisuutta. Vallattu yritys pa-
loitellaan ja kiinteii omaisuus
myydiiiin. Kun yhti6 on puret-
tu, jiiii perkaajalle sievoinen
voitto kateen ja takaaja nuole-
maan nrippejidn.

Aikoinaan luottovakuutus alensi
takauksen hintatasoa, nyt sitii
alentamassa on kansainvdlinen
kilpailu. Koska taman kilpailun
vaikutus ei yllii kaikenkokoisiin
yrityksiin, Eliiketurvakeskuk-
sen luottovakuutusta tarvitaan
edelleen hintatasoa alentamaan
tai ainakin kurissa pitamaan.
Pelkiillii olemassaolollaankin
ETK:n luottovakuutus voi talla
tavalla vaikuttaa takausten hin-
tatasoon.

Luottovakuutus on eliikelainan
ottajan kannalta takauksen
kaltainen. Se nf,et mm. kiiy
tydeliikelaitokselta saadun lai-
nan vakuudeksi. Lisiiksi luotto-
vakuutuksella turvataan tyd-
eliikej iirj estelmiin elakesaetioi-
den ja el[kekassojen koko elii-
kevastuu.
Luottovakuutuksen maksu
mtiiiriitiiiin vuosittain yritykses-
tii saatujen tietojen perusteella.
El2iketurvakeskukselle annettu
reaalivakuus alentaa vakuutus-
maksua.
Jos eliikelaitos sanoo lainan irti
eike sita miiiiriiajassa makseta
kokonaan takaisin el[kelaitok-
selle, Eltiketurvakeskus korvaa
maksamattoman lainan eliike-
laitokselle luottovakuutuksen
perusteella ja lainan takaisinpe-
riminen siirtyy tiimiin jiilkeen
Eliiketurvakeskuksen tehtAvak-
si.

ESKO
PROKKOLA, pu, snv

Eliiketurvakeskuksen
I uo t t ov akuu t us o s a s t o n

ptiiillikkt)
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YKSIIOIIISET UARHAISETAKKEET
TT

IEL:SSA

Vuoden 1986 alusta tuli voimaan yksiltillinen varhaisellke,
joka perustuu vuonna 1983 mietinttinsii jlttiineen el[keikii-
komitean ehdotukseen. Komitea katsoi, ettii kiinteii 65
vuoden ikii ei ole osoittautunut onnistuneeksi ja oikeuden-
mukaiseksi. Tytissii selviytymistfl ajatellen ei ole osoitetta-
vissa selviiii, kaikille sopivaa eliikeikiirajaa. Eri henkiltit
vanhenevat eri tavoin. Lisiiksi tytin asettamat vaatimukset
ja tytiympiiristti vaikuttavat tytistH selviytymiseen.
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Oikeus yksilcilliseen varhaiseliikkeeseen on 55 vuotta tiiyttiineellii
henkildllii, jonka tyiikyky on pysyviisti siinii miizirin alentunut,
ettei hiinen kohtuudella voida edellyttii5 jatkavan eniiii ansiotyd-
t66n. Yksil6llisen varhaiseliikkeen saaminen edellyttiid myris, ettd
tyrinteko on loppunut tai ansiotulot jtiiivlit alle 819 mk/kk (v.
I 988 indeksitaso). Lisiiksi viimeisen tycisuhteen piitittymisestii ei
saa olla kulunut niin pitktiii aikaa*), euei tyontekijiillii olisi eniiti
oikeutta ns. tulevaan aikaan.

Yksil6lliseen varhaiseliikkeeseen haetaan yleensd ennakkopiiri-
tcistii. Mydnteisen ennakkopiiiitiiksen saatuaan hakijalla on puoli
wotta aikaa piiiittiiii, ottaako hiin eliikkeen.

Yksiltillistii varhaiselflkefffl hakeneet
Yksil<illistii varhaiseliikettii oli mahdollista hakea ennakkoon jo
vuoden 1985 puolella. LEL Tytieliikekassalta ko. eliikettti haki
vuoden 1985 loppuun mennessd noin 200 henkildii. Suurimmat
hakijamiiiiriit ajoittuivat kuitenkin yuoden 1986 alkupuolelle;
ensimmiiiselld vuosipuoliskolla hakij oiden miiiirii oli liihes 800,
toisella hakijoiden mii5rii pieneni puoleen; 55-5Gvuotiaiden
mdiirii pysyi liihes ennallaan, mutta vanhempien hakijoiden
miiirii aleni runsaat 60 70. Yuoden 1987 aikana hakijoiden
puolivuosittainen mrilirii vakiintui suurin piirtein vuoden 1986
loppupuolen tasolle.

Yksilcillisen varhaiseliikkeen hakijoiden joukko painottuu nuo-
rimpiin ikiiluokkiin. Vuonna I 985 ennakkopiititOstii hakeneiden
joukossa my6s vanhempiin ikiiluokkiin kuuluneita oli suhteelli-
sen paljon, mutta mydhemmin nuorimpien ikiiluokkien osuus on
kuitenkin koko ajan kasvanut (kuvio l).
Vuoden 1985 loppuun mennessd LEL:stii yksilOllistii varhaiselii-
kettii hakeneista 55-56-vuotiaiden osuus oli l7 %0,vuoden 1987
jiilkipuoliskolla eliikettii hakeneilla vastaavan osuuden ollessa jo
60 70. TEL-/ YEl-eliikettii hakeneilla nuorimpien ikiiluokkien
osuuden kaslu on ollut hiukan hitaampaa 20 /o:sta 53 %:iin, kun
taas MYEl+liikettii hakeneissa osuus on kasvanut 17 07o:stavain
33 %o:iin. Vuoden 1988 ensimmiiisellii neljiinneksellii 55-56-
ruotiaiden osuus laski LEL: ssii 44 %o:lin jaTEL I YEL: ssti 43 7o: iin
MYEL:ssii osuuden pysyessd ennallaan. 60 64-vuotiaiden osuus
on laskenut LEL:ssii ja TEL/YEL:ssd vajaasta puolesta neljiin-
nekseen ja MYEL:ssii kolmannekseen (kuvio 2).

LEl-aloilla yli80 Vo hakijoista oli miehiii. TEL-/YEl-eliikettli
hakeneista vastaava osuus oli runsas q0 7o ja MYEl-eliikettii
hakeneista vaj aa 40 70. Tiimiijohtuu osittain LEl-alojen miesval-
taisuudesta. Kuitenkin mycis suhteutettuna niihin yksityisen
sektorin tydeliikkeeseen oikeutettuihin, jotka eiviit olleet eliik-
keelld ko. vuosien lopussa, on huomattavissa LEL:ssd miesten
suurempi hakemisalttius; TEL:iin/ YEL:iin verrattuna 1,2-kertai-
nen ja MYEL:iin verrattuna 2,3-kertainen. Naisilla hakemisalt-
tius LEL:ssa on suurin piirtein samaa luokkaa kuin MYEL:ssii
ja 0,6-kertainen TEL-/YEl-piiriin nzihden (kuvio 3).

*) TEL;1si] YEL:ssr) ja MYEL:ssii yli vuotta, LEL:ssii tydntekijiilki
pittiii olla LEl-palkkoja vrihintiiiin I0 328 mk (v. 1988 indeksiiaso)
540 piiiviin aikana ennen ekiketapahtumaa.

SAARA
HASSINEN,T

L E L Ty de I iike kas san v akuutus -
t ek n ise n linj an tut k ija,

KUVIO I.
YKSILOLLISEN VARHAISELAKKEEN ENNAKKOPAA-
TOSTA VUOSINA 1985_1987 HAKENEET IAN MUKAAN

KUVIO 2.
YKSILOLLISTA VARHAISELAKETTA VUOSTNE ISSS_
1988 HAKENEET

55-56-vuotiaiden osuus 60-64-luotiaiden osuus

:55 56 57 56 59 60 61 62 6J 61
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KUVIO 3.
YKSILOLLISTA VARHAISELAKETTA VUOSINA 1985_
1987 HAKENEIDEN PROSENTTIOSUUS NIISTA YKSI-
TYISEN SEKTORIN TYOELAKKEESEEN OIKEUTETUIS-
TA, JOTKA EIVAT OLLEET ELAKKEEELLA KO VUO-
SIEN ALUSSA
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Yksil0llisen varhaiseliikkeen hakemisalttius on LEl-alojen mie-
hillii liihes kaikissa ikiiluokissa suurempi kuin TEL-/ YEL-
piirissii. Suurimmat poikkeamat ovat 6l-63-vuotiailla. LEL-
alojen naisilla eldkkeen hakemisalttius on 64-luotiaita lukuunot-
tamatta alhaisempi kuin TEL-/YEl-piirissii (kuvio 4).

KUVIO 4.
YKSILOLLISTA VARHAISELAKETTA VUONNE 1-c.87

HAKENEIDEN PROSENTTIOSUUS NIISTA YKSITYISEN
SEKTORIN TYOELAKKEESEEN OIKEUTETUISTA, JOT-
KA EIVAT OLLEET ELAKKEELLA VUODEN 1987 ALUS-
SA

MiehetTo Naiset %
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Yksiltillisten varhaiseliikkeiden hylkiiyspiiiittikset
Tavanomaisiin tydkyvlttdmlyseliikkeisiin niihden yksildllisten
varhaisekikkeiden hylkiiysprosentti on korkea. Vuonna 1987
hyliittiin yksil<illisen varhaiseliikkeen ennakkopiiiitiiksistii LEL:n
piirissii 21 7o kaikkien ty6kyv)'tttimyryseliikkeiden hylkiiysprosen-
tin ollessa 55-56-ruotiailla 4 70.

TEL:ssi| YEL:ssti ja MYEL:ssii ovat sekii yksilcillisten varhaise-
liikkeiden ettii kaikkien tydkyvyttdmyyseliikkeiden hylkiiyspro-
sentit suuremmat kuin LEL:ssii; yksildllisissti varhaiseliikkeissl
1,4-1,6 -kertaiset ja kaikissa tytikyvyttdmyyseliikkeissii 1,3- I ,6 -
kertaiset (kuvio 5).

KUVIO 5.
YKSILOLLISTEN VARHAISELAKKEIDEN
TYOKYVYTTOVTYYS EI-AKKEIDEN H YLK
TIT 55 64-VUOTIAILLA

JA
Avs

MUIDEN
PROSEN-

YEL

n€L

ru!
LEL

LEL

TEL

26

YEL

05r0152A25J0510

6l

rl i

lr6

ti
t\:

Yksikillisiii varhaisel6kkeiti hyltittiin eniten vuoden I 986 loppu-
puoliskolla; TEL:ssii 37 7o ja LEL:ssii 25 70. Tiimiin jiilkeen
hylkiiysprosentit ovat laskeneet kaikissa jiirjestelmissd; suhteelli-
sesti eniten hylkiiysprosentti on laskenut LEL:ssii ja viihiten
TEL:ssd (kuvio 6).

KUVIO 6.
YKSILOLLISEN VARHAISELAKKEEN ENNAKKOPAA-
TOSTA HAKENEIDEN UUSIEN HAKIJOIDEN HYL-
KAYSPROSENTIT VUOSINA 1986_I987

a0t

EL
t0 ,// -\ XYEL

YEL

LEL

t0

tl-ab tt/-d6 tl-t1 ll/-61

Naisten hylkiiysprosentti on kaikissa jiirjestelmissii suurempi
kuin miesten. LEL:ssii naisten hylkiiysprosentti on yli kaksinker-
tainen miesten hylkiiysprosenttiin ndhden; 60-64-wotiailla periiti
kolminkertainen. TSmii johtuu piiiiasiassa siite, ette yksilollistii
varhaiseldkettii hakeneiden naisten joukossa on paljon sellaisia,
joiden tydhistoria on repaleinen. Listiksi heidiin joukossaan on
paljon kausiluontoista puisto- ja puutarhatycitii tehneitii
(kuvio 7).

KUVIO 7.
YKSILOLLISEN VARHAISELAKKEEN ENNAKKOPAA-
TOSTA HAKENEIDEN UUSIEN HAKIJOIDEN HYL-
KAYSPROSENTIT VUONNA 1987

Kaikki

T& ta tB- ffI

I \

GL/



KUVIO 7.

55-59 -vuotiaat 60-64-vuotiaat

IB- LE- nI u\tl IE- Itr tfitl

KUVIO 8.
YKSILOLLISELLE VARHAISELAKKEELLE VUOSINA
I986 1987 SIIRTYNEET, OSUUS ELAKKEESEEN OIKEU-
TETUISTA

Miehet Naiset
4!

I

/ LEL
EL

7

/ IEL
AEL
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Yksiltilliselle varhaiselikkeelle siirtyneet
Vuosina 1985-1987 mydnteisen ennakkopiiiitriksen LEL:sta saa-
neista oli noin 90 /6 siirtynyt 30.6.1988 mennessd el6kkeelle.
Yksil6lliselle varhaiseliikkeelle siirtyi LEL:ssii vuoden 1986 aika-
na 828 henkil0ii ja vuonna 1987 550 henkilOti. Vuoden 1988
ensimmiiisellS neljdnneksellii eliikkeelle siirtyi 266 henkil<iii.
Liihes 90 7o eliikkeelle siirtyneistli on ollut miehiti. TEL-eliikkeelle
siirtyneistii runsas 40 Vo oli miehi6, YEl-eliikkeelle siirtyneistii
noin 60 7o ja MYEL-eliikkeelle siirtyneistii vajaa 4A 70.

Niistii henkil<iistii, joilla on mahdollisuus hakea yksil<illistii
varhaiseliikette, siirtyi LEL:ssii eliikkeelle vuonna 1986 5,8 7o ja
vuonna 1987 4,4 /6. TEL:ssii eliikkeelle siirtyi 1986 4,5 7o ja 1987
4,8, YEl:ssii 3,9 7o ja 3,5 7o sekii MYEL:ssii 2,9 Vo ja 3,5 7o.

Miehillii eliikkeelle siirtyneiden osuus oli suurin LEL:ssii ja pienin
MYEL:ssii, naisilla suurin TEL:ssii ja pienin LEL:ssii (kuvio 8).
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I Vuoden 1987 lopussa oli voimassa I 328 LEL Tycieldkekassan
I my <intiimiiii y ksil<i llistii varhaiseliikettii, mikii oli vaj a a l0 %o koko
I ETK-jarjestelmiin yksildllisistii varhaiseliikkeistii. Miehillii osuus
I oli 17 7o ja naisilla 2 Vo.

Lukumiiiiriiisesti yksil<illisiii varhaiseliikkeitd vuonna 1987 oli
LEL:ssii 5,7 %o 55 64-vuotiaiden tydkyvyttdmyyseliikkeistii, 3,4
clo kaikista tyii kyvytttimyyseliikkeistii j a vaj aa prosentti kaikista
eliikkeistii. TEL:ssii vastaavat osuudet olivat 13,5 70,8,5 7o ja
2,17o.

Yksildlliset varhaiseliikkeet ovat keskimiiiiriiltdln suurempia
kuin muut eliikkeet. LEL:ssii yksildllisten varhaiseliikkeiden
keskiarvo vuonna 1987 oli 1,9-kertainen kaikkien tydkyvyttd-
myyseliikkeiden ja 2,7-kertainen kaikkien eliikkeiden keskimiiii-
rii.iin verrattuna. TEL:ssii yksil6llisten varhaiseliikkeiden keskiar-
vo ei poikennut niiin paljoa muista keskiarvoista, tydkyvyttti-
myyseliikkeisiin verrattuna se oli 1,3-kertainen ja kaikkiin el2ik-
keisiin verrattuna l,Gkertainen.
Vuoden 1987 lopussa voimassa ollut yksiltillisten varhaiseliikkei-
den laskennallinen kuukauden eliikekanta oli LEL:ssa 3,78 milj.
mk ja TEL:sse27,97 milj. mk. LEL:ssii yksil<illisten varhaiseliik-
keiden osuus koko eliikekannasta oli 2,6 %o jaTEL:ssa 3,4 70.

Ellkekustannukset
Yksil<illiset varhaiseliikkeet aiheuttavat huomattavia kustannuk-
sia LEL Ty<ieliikekassalle. LEL Tydeliikekassan vastuulla olevan
eliiketurvan vakuutusmaksua korottava vaikutus oli yksilOllisten
varhaiseliikkeiden osalta viime vuonna 1,2 7a LEl-palkoista eli
kolminkertainen verrattuna siihen, mitii lakia siiiidettiiessii koko
tyrieliikej iirjestelmiille ennustettiin.
Tiistli huolimatta tavallisten ty6kyvytt0myyseliikkeiden kustan-
nukset ovat olleet huomattavasti korkeammat kuin ennen yksi-
killisten varhaiseliikkeiden voimaantuloa. Sen sijaan ty6tt6myys-
eliikkeiden mydntcijen miiiirii ikiirajan kohoamisen vuoksi aleni
vuonna 1987 selviisti ennen wotta 1986 vallinneelta tasolta.Site,
kuinka moni yksilOllisen varhaiseldkkeen saaja olisi siirtynyt
tydttdmyyseldkkeelle, jos tycittrimyyseliikkeen ikiiraja olisi jiilinyt
55 vuoteen, ei ole voitu selvittee. Arvion mukaan edellii esitetty
yksildllisen varhaiseliikkeen aiheuttama maksutasoa korottava
vaikutus oli TEL-piirissl keskimiiiirin noin neljiinneksen pienem-
pi kuin LEL:ssii vakuutettujen palkkasummilla mitattuna. Kui-
tenkin tavallisissa tydkyvytttimyyseliikkeissii kustannusero on
LEL- ja TEl-piirin viilill[ vielii suurempi.

LAHllpfT: Joustavan eliikeikiijlirjestelmiin roimeenpanoa seuraavan
tydryhmen raportti,
El[keturvakeskus 1988
Joustavien elAkelajien seurantatilastoja l. l. 30.6. I 9gg,
Eliiketurvakeskus 1988
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SOSIAATITURUASOPIMUS
SUOMEil JA LUXEMBURGII{ UAtIttE

Suomen ja Luxembur-
gin viilisen sosiaalitur-
vasopimuksen sisllltis-
t[ klydyt neuvottelut
ovat pfl[ttyneet. Sopi-
mus on allekirioitettu
ja se saattaa tulla voi-
maan jo vuoden 1989
aikana. Voimaantulo
on mahdollista vasta,
kun molempien mai-
den parlamentit ovat
hyvilksyneet sopimuk-
sen mflilriiykset. Lu-
xemburgin sosiaaliva-
k uut uslainsliidlnntin
muuttuminen tlmiin
vuoden alussa oli yhte-
nI syyn[ neuvotteluien
kiiymiseen juuri nyt.
Muutos mm. vaikutti
muista kuin sosiaali-
turvasopimusmaista
Luxemburgiin tulevien
vakuuttamisvelvolli-
suuteen.

TARIA HEIN]LA-
HANNIKAINEN, TT

Eliiketurvakeskuksen
lainopillisen osaston

lakimies
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Luxemburgin suurherttuakun-
ta on pinta-alaltaanja asukaslu-
vultaan pieni, mutta sillii on
eurooppalaisena keskuksena
merkitystii suomalaisille. Lu-
xemburgin sopimus on Suo-
melle avaus Benelux-maihin.
N?iiden maiden sosiaalivakuu-
tusj[rjestelmissii on sellaisia ra-
joituksia etuuksien saamisessa
ja maastaviennissii, joista voi-
daan viilttyii vain sosiaaliturva-
sopimuksilla. Suurimmilla suo-
malaisilla liikepankeilla on Lu-
xemburgissa tytiirpankkinsa ja
siellti on myiis suomalaisia
osakkuuspankkeja. Sosiaalitur-
vasopimuksella estetii.in nyt se,
ettii suomalaiset tyontekijet of-
si vakuutettava saman tycisuh-
teen perusteella sekii Suomessa
ettii Luxemburgissa. Luxem-
burgin lains[iidiinttlmuutoksen
voimaantultua vakuuttaminen
olisi ilman sopimusta ollut
usein pakollista molemmissa
miussa.

Luxemburgin sopimuksen
miiSruiykset vastaavat pitkiilti

Suomen jo voimassaolevien so-
pimusten sisiiltciii. Sopimus
koskee molempien maiden sai-
rausvakuutusta, tapaturma- ja
ammattitautivakuutusta, eliike-
vakuutusta seka ty0tt6myys- ja
perhe-etuuksia.

Sopimuksen piiriin kuuluvat
henkil<it vakuutetaan vain siinii
maassa, jossa he ty6skenteleviit
tai asuvat. Tillii miiiirtiyksellii
estetiiiin kaksinkertainen va-
kuuttaminen. Sopimus miidrilli
lisiiksi, ettii sopimusmaan on
eriiin poikkeuksin annettava
toisen sopimusmaan kansalai-
sille samat oikeudet sosiaaliva-
kuutusetuuksiin kuin omille
kansalaisilleen. Yhdenvertaista
kohtelua ei kuitenkaan tiiysin
sovelleta esimerkiksi Suomen
kansanelSkevakuutukseen.
Kiiytiinndssii tiirkeii on myOs
miiiiriiys, jonka perusteella mo-
lemmissa maissa kertyneitii va-
kuutuskausia voidaan laskea
yhteen, jotta oikeus sairausva-
kuutus-, eliikevakuutus- ja tyOr
trimyysvakuutusetuuksiin syn-
tyisi. Niiitd kausia voidaan ot-
taa toisesta sopimusmaasta
huomioon, ellei oikeutta etuu-
teen synny pelkiistii5n maan
omien vakuutuskausin perus-
teella. Sopimuksen mukaan so-
pimusmaiden mydntiimiit etuu-
det voidaan mycis yleensii mak-
saa vapaasti maasta toiseen.

Tytiskentelymaassa vakuutta-
misesta voidaan poiketa silloin,
kun on kysymys liihetetysti
tydntekijiiste. Liihetetty tytinte-
kijii voidaan pitiiii liihtcimaansa
sosiaalivakuutuksen piirissii
enint66n kahden vuoden ajan.
Vakuutus liihtOmaassa voi py-
syii voimassa pitempiidnkin, jos
sopimusosapuolten sosiaalimi-
nistericit myOntiiviit siihen poik-
keusluvun. Llhetetty tytintekij ii
ja hdnen perheensii saavat tar-
vitsemansa sairaanhoitoetuu-
det l?ihettiimisaikana tyriskente-
lymaan sairausvakuutusjtirjes-
telmiistii. He pysyviit kuitenkin
sairausvakuutettuina Hht6-
maassaan, josta heillii on esi-
merkiksi oikeus sairauspiiiviira-
haan. Jos ty6ntekijiin vakuutta-
minen siiilyy poikkeusluvalla

liihtcimaassa kahden vuoden
mA.iiriiajan peetyttya, tycinteki-
jiin ja hinen perheensl on hoi-
toetuudet saadakseen otettava
Luxemburgissa lisiivakuutus.
Myris sellaiset sopimusmaassa
asuvat henkilcit, jotka oleskele-
vat toisessa sopimusmaassa esi-
merkiksi turisteina, saavat tar-
vitsemansa sairaanhoidon oles-
kelumaassaan.

Luxemburgin eliikevakuutus-
lainsiiiidiinn6ss[ on sekii uusia
etta jo ennen t6min vuoden
alkua voimassaolleita ns. ka-
renssiaikoja eltkeoikeuden syn-
tymiselle. Oikeus eliikkeeseen
voi syntyii vain, jos neme va-
kuutusaikavaatimukset taytty-
viit. Esimerkiksi tyOkyvyttd-
myys- ja perhe-elEkette varten
vaaditaan, etta vakuutetulla on
viihintiiiin yksi vuosi vakuutus-
aikaa viimeisten kolmen yuo-
den aikana ennen eliiketapahtu-
maa. Teta kolmen vuoden mii.ii-
riiaikaa voivat pidentd:i esimer-
kiksi tytikyvyttrimyyseldkkeellii
oleminen, opiskeleminen tai
lapsenhoitoaika. Vastaavanlai-
sia kausia Suomesta voidaan
sosiaaliturvasopimuksen perus-
teella rinnastaa Luxemburgissa
tiiyttyneisiin kausiin.

Luxemburgissa ellikkeen suu-
ruus miiiirdytyy sen mukaan,
kauanko siellii tyciskentely on
jatkunut ja mit[a ovar olleet
tydntekij[n ansiot. Eliike Lu-
xemburgista lasketaan yleensui
maan oman lainsiiiidiinndn mu-
kaisesti. Luxemburg takaa kai-
kille joko Suomessa tai Luxem-
burgissa asuville elSkkeensaajil-
leen oman lainsiiiidiintrinsii mu-
kaisen minimieliikkeen. Lu-
xemburgissa eliikkeellii on
mycis enimmiiismiiiiriinsii, j oka
vuonna 1988 on noin 12000
markkaa kuukaudessa. Jos elii-
keoikeus Luxemburgissa syn-
tyy vain ottamalla huomioon
vakuutuskausia myds Suomes-
ta, luxemburgilainen eliikelai-
tos soveltaa eliikkeen laskemi-
sessa sopimusmiiiiriiyksiii, jot-
ka poikkeavat sen omasta lain-
siiiidiinncistii.
Suomen tytieleke lasketaan

myris sopimusta sovellettaessa
yleensii oman tycieliikelains66-
diint6mme perusteella. Suomen
kansaneliikejiirjestelmiin mu-
kaisten vanhuus- ja perherliik-
keiden pohjaosan saamista on
sopimuksella helpotettu.
Varsinaisen sosiaaliturvasopi-
muksen lisiiksi sopimusmaat
ovat solmineet erikseen toi-
meenpanosopimuksen, jossa
mriiiriit&in sosiaaliturvasopi-
muksen kSytlntd<in soveltami-
sesta. Luxemburgin eliikejdrjes-
telmien hallinto on neljiillii eri
eliikelaitoksella, mutta tietolii-
kenteen Suomeen hoitaa keski-
tetysti Luxemburgin yhdyselin,
joksi on nimitetty Sosiaalitur-
van yleinen tarkastuslaitos.
Suomen yhdyselimiii eliikeasi-
oissa tulevat olemaan Eliiketur-
vakeskus ja Kansanel?ikelaitos.

Sosiaaliturvasopimus allekir-
joitettiin Luxemburgissa ulko-
ministeri Sorsan vierailun aika-
na syyskuun puoliviilissii. Suo-
messa eduskunta kzisittelee so-
pimuksen mahdollisesti tana
syksynii, joten uutta sopimusta
voidaan soveltaa kiiytiintdOn
ehkiijo ensi vuonna.
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NAISTEN JA MIESTEN
SOSIAALITURUAN EROT

VAH ITELLEN TASO ITTUMASSA

Kuluvan vuoden kesilkuussa pidetyssii ISSA:n kansainvl-
lisessil tutkimuskonferenssissa pohdittiin naisten ja miesten
tasa-arvoa sosiaaliturvassa. Kokoukseen osallistui noin
sata asiantuntijaa 30 maasta. Naisten oikeudellisen ja
sosiaalisen aseman todettiin viime vuosikymmenten aikana
kaikkialla kohentuneen. Naisten tytieliimliin siirtyminen,
mikii on ollut yleinen tendenssi useimmissa teollistuneissa
valtioissa, ja siihen liittynyt sukupuoliroolien sekii arvojen
ja asenteiden muutos ovat viitoittaneet sosiaaliturvan ke-
hittiimistfl. Mytinteisistil lainsii[diinntin uudistuksista huo-
limatta eri maiden sosiaaliturvassa voidaan havaita yhH
sek[ suoraa ettl epiisuoraa sukupuoleen kohdistuvaa dis-
kriminointia.
Konferenssissa kiisiteltiin sosiaalietuuksien tasa-arvoista
kohdentumista laajasti. Aihepiiri kiisitti ellke-, sairaus- ja
tytitttimyysvakuutuksen sekil perhepolitiikan. Seuraavassa
on poimittu muutamia teemoja erityisesti eliiketurvaa
koskevista keskusteluista.

Naisten sosiaaliturvakysymyk-
sili kiisiteltiin edellisen kerran
ISSA: n tutkimuskonferenssissa
Wienissii \.uonna 1972 eli puo-
Ientoista luosikymmentii sitten.
Naisten oikeudellisen ja sosiaa-
lisen aseman kehitys on tind
ajanjaksona ollut kaiken kaik-
kiaan suotuisaa. Sosiaaliturvan
erot sukupuolten viililld ovat
viihitellen tasoittuneet. Kat-
saukset eri maiden nykytilan-
teeseen toisaalta osoittivat, ettii
ongelmia yhii esiintyy eikii nii-
den luonne ole olennaisesti
muuttunut.

Eplsuora diskriminointi
yleisintii
Yleisenii piirteenii eliike- ja
muista sosiaaliturvajiirjestel-
mist[ todettiin universaalien,
kaikkia tietyn valtion kansalai-
sia koskevien jiirjestelmien ole-
van sukupuolen suhteen neut-
raalej a. Tiillaisten j iirjestelmien
siiiinncikset ja (usein tasasuurui-
set) etuudet ovat samat miehille
ja naisille. Etuuksien saamisen

edellytyksenii on joko maassa
asuminen tai kansalaisuus.
Sukupuoleen kohdistuvaa dis-
kriminointia esiintly yleisim-
min jtirjestelmissii, joissa etuu-
det miiiiraytyvit tycissdolon pe-
rusteella. Eriarvoisuuden syynd
ei useinkaan ole lainsiiiidiinntin
diskriminoivat sdiinncikset,
vaan naisten huonompi asema
tydmarkkinoilla sekti yleensd
viihiiisempi tytivoimaan kuulu-
YUUS.

Puheenvuoroissa ja keskuste-
luissa korostuivat eritoten ty<i-
elImiiiin liittyvat tekijiit eliike-
ja sosiaaliturvan erojen aiheut-
tajana. Osa-aikatyd on naisilla
tavallista. (Suomessa tosin
poikkeuksellisen vdhdistii. Vain
kymmenesosa suomalaisista
naisista kiiy osa-aikatydssii,
kun osuus muissa Pohjoismais-
sa on ldhes puolet.) Edellytykset
sosiaaliturvan piiriin kuulumi-
selle eivdt osa-aikaisessa ty0ssa
aina tiiyty. Sama pdtee mytis
tilapiiisluontoisiin ja lyhytkes-
toisiin ty<isuhteisiin, joita esiin-
tyy naisilla miehiS useammin.
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Lisiiksi naisten matalampi
palkkataso merkitsee ansiosi-
donnaisissa jiirjestelmissii vas-
taavasti pienempiii sosiaalie-
tuuksia.
Pienten lasten hoidosta johtu-
vat katkokset ansiotydss[kiiyn-
nissd heikentavet iliin ikien
naisten sosiaaliturvaa ja viime
kiidessii eliikeaikaista toimeen-
tuloa. Kotityd on yleisesti hei-
komman sosiaaliturvan piirissii
kuin ansiotyd (kotona tehty
hoitotyd, lasten, vanhusten ja
sairaiden hoito, perheyritykses-
sd ayustavana perheenj6seneni
toimiminen jne.). Informaali-
sella sektorilla tehty tyd on joko
vailla sosiaaliturvaa tai oikeut-
taa viihiiisempdtin turvan ta-
soon.

Epiisuoran diskriminoinnin
olemassaolo ja sen eliminoimi-
sen vaikeus tunnustettiin ylei-
sesti. Ongelmien ratkaisemisen
todettiin edellyttiiviin tyti- ja
perhe-eldmiin asenteiden ja
kiiytiinttijen radikaalia muutos-
ta, mutta myOs lainsiiiiddnndlli-
siii toimenpiteita mm. perhe- ja
tyrilainsliidiinn<in piirissii pi-
dettiin valtremattOmena.

Suora diskriminointi
sosiaaliturvassa
vlhenemlssfi
Sukupuoleen kohdistuvaa suo-
raa diskriminointia, jossa voi-
massa olevat siiiinndkset asetta-
vat tosiasiassa miehet ja naiset
eriarvoiseen asemaan, esiintyy
yleisesti eri maiden sosiaalitur-
vassa. Tiillainen erottelu on
usein seurausta siitii, ettii lain-
sddddnnrin liihtdkohtana on ol-
lut naisen taloudellinen riippu-
vuus aviosuhteessa miehen
hankkimasta toimeentulosta.
Nainen ei ole oikeutettu sosiaa-
liturvaetuuksiin itseniiisenii yk-
silcinii, vaan aviosuhteen perus-
teella. Eliikejiirjestelmien siiiin-
ncikset perustuvat usein viel6
perinteiseen elatusajatteluun.

Viimeisten kymmenen woden
aikana vanhuuseldketurvaa on
teollisuusmaissa uudistettu per-
hesuhteista riippumattomaan
yksilOllisesti miiiiriiytyviiiin
suuntaan.

Perhe-eldmdn rakenteiden sy-
viillinen muutos on vienyt poh-
jaa aikuisten henkil6ideri keski-
niiisiin elatussuhteisiin perustu-
valta sosiaaliturva-aiattelulta.
Sillii on jopa selviii n6gatiivisia
vaikutuksia. kuten Englannin
tydttOmyysturvaa ja tarvehar-
kintaa koskeva esitys osoitti.
Tycittcimyysturvaa koskevat
siiiinncikset j ohtavat niiet siihen,
ettd miehen joutuessa tyott6-
miiksi my<is vaimosta tulee
usein tyritcin. Pienempituloisen
vaimon ei ole taloudellisesti
edullista kiiyde ansiotydssii,
koska miehen tydttdmyyskor-
vaukset saatetaan evltii. Tiimii
oli niihtiivissii puolisoiden tycil-
lisyytta ja tyOttrimyytte koake-
vista luvuista.

Esimerkkejii suoraan diskrimi-
noivista sosiaaliturvasliinn<ik-
sistZi on kosolti. Sddnnrikset
voivat joissakin tapauksia olla
mycis naista suosivia kuten eri-
lainen eliikeikekeytentd miehil-
lii ja naisilla. Naisten yleinen
eliikeikii on monissa maissa
miesten vastaavaa ikiiii tuntu-
vasti alempi. Yleinen eliikeikii
voi mycis olla sama kuten Suo-
messa, mutta joillakin ammatti-
aloilla naisille on siiiidetty mie-
hiii alempi ikii. Naista suosiva
on monissa maissa myris perhe-
eliikelainsiiiidiint6. Miesleskellii
ei ole leskeneldkeoikeutta tai se
on tarkoin rajoitettu. Suora dis-
kriminointi kohdistuu yhta hy-
vin naisiin. Muun muassa jois-
sakin eliikej iirjestelmissd naiset
maksavat suurempia vakuutus-
maksuja sillii perusteella, ett?i
naisten keskimii5riiinen eliniki
on pidempi.

Suuntauksena hyvinvointivalti-
oissa on ollut tiillaisen lainsiiii-
diinnOn muuttaminen miehiii ja

naisia tasa-arvoisesti kohtele-
vaksi. Kansainviilisten sopi-
musten (mm. YK:n naisten syr-jinniin poistamista koskeva
yleissopimus, EEC:n piirissti
ammatilliset eliikeohjelmat
muutettu sukupuolen suhteen
neutraaleiksi) sekii kansallisen
lainsiiiidiinndn tavoitteena on
ollut sukupuolta diskriminoi-
vien siiiinncisten poistaminen.

Kotitytitil tekevien
sosiaaliturvassa puutteita
Perheen sosioekonominen hy-
vinvointi miiiiriiytyy seki ansi-
otuloista ettA puolisoiden,
yleensii vaimon suorittamasta
kotityOste, j olla on taloudellista
merkitystl paitsi perheelle
myds yhteiskunnalle. Kiisitys
siitA, ette nainen tekee tuotta-
vaa tyritii yhta hyvin kotona
kuin kodin ulkopuolisessa ansi-
otydssii, on yleistymiissii. Asen-
teiden muutosta on tapahtunut
mycis siind suhteessa, ettd puo-
lisot niihdiiiin tasavertaisina yh-
ticikumppaneina, joilla kum-
mallakin on oma taloudellinen
panoksensa perheen elatukses-
ta huolehdittaessa. Epiitasa-ar-
vo vallitsee kuitenkin yhti-
cikumppaneiden sosiaaliturvan
kattayuudessa ja tasossa. Koti-
tyritii tekevl tai tehnyt puoliso
on kaikkialla heikommin tur-
vattu kuin ansiotyrissii kiiyvii
puoliso.
Vanhuuden toimeentuloturvan
perustana on yleensd jonkinlai-
nen viihimmiiis- tai minimielii-
ke. Pelkiistiian kotitytitii teh.ny
niunen saa usermmssa malssa
tiillaisen perusturvan. Joissakin
maissa on kehitetty ratkaisuja
kompensoimaan lasten synnyt-
tiimisestii ja hoidosta johtuvaa
vajausta omassa ansio- tai lis5-
eliikkeessii. Esimerkiksi IUval-
lassa naiset, joille on kertynyt
viihemmln kuin 30 vakuutus-
vuotta, saavat kustakin synnyt-
tdmiistiiiin lapsesta 3 prosentin

lisiin eliikkeeseensd. Vastaava
ratkaisu ongelmaan on alentaa
teyteen eliikkeeseen vaaditta-
vien vuosien miiiiriiii hoitotyti-
htin kiiytetyn ajan osalta. Eriiis-
sii valtioissa on mahdollista ot-
taa vapaaehtoinen eliikevakuu-
tus kotityOta tekeviille (esim.
Ranskassa, Saksan liittotasa-
vallassa ja Israelissa). Tiimiin
mahdollisuuden kiiyttiiminen
on osoittautunut viihiiiseksi, j o-
ten miniiiin hyviinii ratkaisuna
sita ei voida pitaa.
Puheenluoroissa korostettiin
voimakkaasti kotitydta teke-
vien ja tyOssii kiiyvien naisten ja
heidiin intressiensii vastakkain-
asettelun haitallisuutta. Kyse
on eri eliimiinvaiheissa olevista
henkil6ist6, joiden edut ovat
yhteiset. Myds ansioty<issii ktiy-
vii nainen on jossakin eliimiinsd
vaiheessa pois ty<istii ja kotily6-
td tekevii nainen elinaikanaan
ansiotydssii. Ratkaisuja naisten
kotona olosta johtuviin sosiaa-
liturvaongelmiin tulisi hakea
koko eliimiinkaaren niiktikul-
masta, ei hetkellisestii eliimiinti-
lanteesta kiisin.
Kotitydte tekevien sosiaali- ja
elSketurvan parantamisen es-
teend todettiin olevan ennen
muuta rahoituksen eli kysy-
myksen siitd, kuka viime kiides-
sa vastaa kustannuksista. On-
gelmana on niin ikiiiin kotity<in
miiiirittely, rajaus tai kriteeri
sille, minkiilaisen kotity<in tulisi
kartuttaa esimerkiksi omaa an-
sio- tai fisaeliikettii. Yhteiskun-
nilla tuskin on intressiii my6n-
tiiii lisiieliiketurvaa kaikesta ko-
titydsta. TyOn on oltava yhteis-
kunnan kannalta "tuottavaa"
tydta. T:ime koskee yhtii hyvin
pienten lasten hoitoa kuin per-
heissd suoritettavaa hoitotydte,
vanhusten ja sairaiden hoitoa
yleisemminkin. Syntyvyyden
lasku ja viiestcin ikliiintyminen
hyvinvointivaltioissa tekevdt
sosiaaliturvan parantamisen
kotityrin osalta akuutiksi kysy-
mykseksi.
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Eronneiden
ellketurvaan korjausta
ellkeoikeuksien
jakamisesta

Kanadassa ja Saksan liittotasa-
vallassa sekii Uudessa Seelan-
nissa on pyritty ratkaisemaan
eronneiden, kotityotii tehnei-
den naisten toimeentulo eliike-
oikeuksien jakamisella puoli-
soiden kesken. Niiissii maissa
on voimassa siiiidcikset, joiden
mukaan eliikeoikeus tasataan
erotilanteessa. Yksiltillisen tur-
van tarpeellisuutta ja el5keker-
tymien tasaamisen oikeutusta
erotilanteessa ei keskusteluissa
asetettu kysymyksenalaiseksi.
Pyrkimyksenii on luonnollisesti
taata puolisoiden eldketurvan ei
vainde jure, vaan mycis defacto
tasa-arvo. Kanadassa tavoite
on saaYutettu vain osittain, sille
yksityiset ammatilliset eliikejtir-
jestelmiit eiviit kuulu jaon pii-
nln.
Eliikekertymien jakamista kos-
keva kysymys on ollut esillii
mvcis muissa maissa. Esimer-
ki[<si USA:ssa on asiasta kdYy
vilkasta keskustelua jo viime
vuosikymmenelld. Sosiaalitur-
vauudistuksen kansallinen ko-
missio toi kysymyksen julkisuu-
teen viimeksi vuonna 1983. Ele-
keoikeuksien jakamiseen liitty-
vi6 ongelmia selviteltiin, jolloin
ptiillimmiiiseksi nousi kysymys
rahoituksesta. Kokouksessa esi-
tetyn arvion mukaan nykyises-
sI poliittisessa ja taloudellisessa
tilanteessa uudistuksen pikai-
nen toteutuminen ei niiy'tii ko-
vin todenndkriiseltii.
Missiiiin maassa ei toistaiseksi
ole toteutettu yleisesti eliikeoi-
keuksien jakamista avioliiton
aikana. Kanadassa wodesta
1987 lukien eliikkeelle jaavat
puolisot ovat voineet hakemuk-
sesta jakaa keskeniiiin aviolii-
ton aikana kertyneet eliikeoi-
keudet. Mahdollistaessaan oi-
keuden yksil6lliseen eliikkee-
seen eliikekertymien jakaminen
toisi ainakin laadullisen paran-
nuksen pitkiiiin ansiotycistii
poissaolleiden naisten vanhuu-
den toimeentuloon.

Mytis mieslesket
saamassa
leskenellkeoikeuden
Naista suosiva leskeneldkeoi-

keus perustuu kiisitykseen avi-
oliitosta naisen elatuslaitokse-
na, mikd perinteisesti onkin ku-
vannut vallitsevia perhesuhtei-
ta. Leskeksi jiiiineellii naisella
on siten automaattinen lesken-
el:ikeoikeus useiden maiden
eltikejiirjestelmissii. Miesleskel-
td eliikeoikeus yleensii joko
puuttuu kokonaan tai oikeus
eliikkeeseen on tarkoin rajoitet-
tu miiiiriittyihin erityistilantei-
siin. Usein edellytyksenii on
miehen tyiikyrytttimyys tai
muu syy siihen, ettii hiinen toi-
meentulonsa on ollut vaimosta
riippuvainen. Perhe-eliikelain-
sii[diintd noudattaa yhii van-
haa avioliittomallia monessa
maassa.

Tiillaisen leskeneldketurvan
liihtrikohdat ovat kuitenkin
oleellisesti muuttuneet. Parina
viime vuosikymmenend naisten
ansiotyOssiiktiynti on yleistynyt
eri puolilla maailmaa. Nuoriin
ikiiluokkiin kuuluvat naiset
ovat luonnollisesti vanhoja
enemmln kodin ulkopuolisessa
ansiotycissd, joten kyse on mycis
sukupolvien viilisestii erosta
tydssiikiiymisen mallissa. Eni-
ten. on lisiiiintyny-t kaikissa
maissa juuri naimisissa olevien
naisten tydssiikiiynti (vert. Kan-
santaloudellinen aikakauskirja
4l 1987,378). Ansiotytin mycitii
naisten taloudellinen riippu-
mattomuus on lisiiiintynyt ja
oikeus omaan ty6- tai lisiieliike-
turvaan on tullut yhii yleisem-
miiksi.
Puhtaasti sukupuolen mukaan
maaraytf/Aa leskeneliikettii ei
eniiii voida pitaa oikeudenmu-
kaisena. Viimeisten kymmenen
vuoden aikana suuntauksena
onkin ollut naisille ja miehille
yhtiiliiinen leskeneldkeoikeus.
Kanadassa leskeneliikettii alet-
tiin maksaa miehille vuodesta
1975 liihtien. Itiivallassa lesken-
eliike siiiidettiin sukupuolesta
riippumattomaksi vuonna
1981. Miesten osalta leskeneld-
ke tulee kuitenkin tiiysimiiiiriii-
senii voimaan vaiheittain vuo-
teen 1995 mennessd. Saksan
liittotasavallassa mieslesket tu-
livat vuoden 1986 alusta lesken-
eliikkeen piiriin. Leskeneldk-
keestii tehtiin tuolloin tulosi-
donnainen. Samoin muun mu-
assa Ranskassa, Norjassa,
Tanskassa ja Islannissa saavat
nykyisin myos miehet lesken-
eliikkeen.

Perusteet
naisten ja miesten
erilaiseen eliikeikii-
kiiytiinttitin
heikkenemlssl
Naista suosivalla eliikeik?ikliy-
tiinn6llii on pitkiit perinteet. Pe-
rusteeksi naisten alemmalle elii-
keiiille on esitetty muun muas-
sa, ette se osaltaan kompensoi
naisten tydstii poissaolosta -
lasten synnyttamisesta ja hoi-
dosta - johtuvaa heikompaa
eliiketurvan tasoa. Ikteroa on
perusteltu myds sillii, ette puo-
lisot voivat jiiiidii eliikkeelle sa-
manaikaisesti. Nainenhan on
usein muutaman vuoden mies-
taan nuorempi. Monissa maissa
naisten yleinen ellikeik[ on
edelleenkin alempi kuin mies-
ten. Esimerkiksi Itdvallassa,
Saksan liittotasavallassa, Itali-
assa, Sveitsissii, Englannissa,
Japanissa, Australiassa ja Isra-
elissa naiset piiiisevlit viisi vuot-
ta aikaisemmin eliikkeelle kuin
miehet.

Kysymys naisten ja miesten el6-
keikiikiiytiinniin yhteniiistiimi-
seste on viime aikoina ollut
esillii. Muun muassa Itiivallassa
on kiiyty keskustelua erilaisen
eliikeiiin perusteista ja tarkoi
tuksenmukaisuudesta. Eliike-
iiin yhteniiistiimisen puolesta
on argumentoitu sillii, ettii nai-
silla keskimiiiiriiinen eliikkeellii-
oloaika on tuntuvasti pidempi
kuin miehillii johtuen sekii nais-
ten alemmasta eliikeiiistii ette
naisten pidemmiistii keskimiiii-
rdisestii elinajasta. Naisten ja
miesten perheroolien yhdenmu-
kaistuminen ja muiden kuin
avioperheiden, eronneiden, yk-
sinhuoltajaperheiden jne. yleis-
tyminen vivdt osaltaan pohjaa
eliikeiiin sukupuolen mukaisel-
ta erolta. Kehitys yhii jousta-
vampaa eliikkeelle jiiiimisen
kaytentde kohti tekee niin
ikiiiin tiillaisen erottelun aikai-
sempaa tarpeettomammaksi.

Yhteiskunnan muutokset
edellyttiivlt
sosiaaliturvalta
joustavuuffa
Demograafiset trendit - avioi-
tuluuden ja syntyvyyden alene-
minen, keskimiiiiriiisen elinidn
nousu, avioerojen ja avoliitto-
jen yleistyminen sekii avioliiton

ulkopuolisten synnytysten li-
s[iintyminen - ovat olleet 1960-
lurulta liihtien yhteisiii piirteitii
kaikissa liinsimaissa. Seurauk-
sena on ollut perhekoon piene-
neminen ja "ei-tyypillisten" per-
heiden, yksin el6vien, avoper-
heiden ja yksinhuoltajaperhei-
den yleistyminen. Perheen
muutoksiin liittyy my6s naisten
aktiviteetin kasvu tydmarkki-
noilla, mikii on yhdenmukaista-
nut naisten ja miesten rooleja
yhteiskunnassa. Arvioiden mu-
kaan muutosprosessi ei ole vielii
piiiittynyt.
Yhteiskunnan ja perhen muu-
tokset ovat merkinneet sosiaali-
turvan tarpeiden muuttumista.
Konferenssin loppupuheenvuo-
roissa korostettiin sitii, ette so-
siaaliturvajiirjestelmien tulee ol-
la nyky-yhteiskunnissa jousta-
via, muuttuviin eldmiintilantei-
siin soveltuvia. Joustavuuden
tavoite niikyy muun muassa vii-
meaikaisessa eliiketurvan kehit-
tiimisessii paitsi Suomessa
myOs muissa Pohjoismaissa.
Avioerojen lisiiiintyminen ja
erityyppisten perhemuotojen
yleistyminen edellytttiviit myris
sita, ette perheratkaisut eiviit
vaikuta yksilcin sosiaaliturvaan.
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Heikki Niemelii: Suomen
ko k o naise lti k ej ii r.j e s t e I miin
muolouluminen. Kansan-
eliikelaitoksen julkaisuja.
Helsinki 1988.

MeilH on ollut tapana
valitella eliikejflrjestel-
mi:i koskevan tutki-
muksen niukkuutta.
Nyt tflhln ei eniifl ole
aihetta, sillii iyhyen
ajan sislllii on ilmesty-
nyt kolme tiirkeiiii kir-
jaa, joissa kiisitellSifln
Suomen eliikejiirjestel-
miin kehitystii. Heikki
Niemel[, Teivo Penti-
kiiinen ja Kari Salmi-
nen edustavat erilaisia
liihestymistapoja, jo-
ten kirjat tiiydentlviit
hyvin mytinteisellii ta-
valla toisiaan. Heikki
Niemelln vilittiskirja
on pikkutarkkaa histo-
riankirjoitusta ja sellai-
sena arvokas llihdeteos
niille, jotka syystfl tai
toisesta joutuvat elilke-
politiikkaan perehty-
miiin.

IUSSI VANAMO, rrz
Eliiketurvakeskuksen

tulkimusosaston
piitillikki)

Historiallisen tarkastelun
luonne
Heikki Niemeliin massiivinen
teos, 337 suurikokoista silua,
on nimenomaan Suomen eldke-
politiikan historia. Siinii toisin
sanoen selostetaan Suomen el6-
kejtirjestelmiin kehitys ruoden
1937 kansaneliikkeestii nykyi-
seen tydeliikepainotteiseen ko-
konaiseliikejiirjestelmiiiin asti.
Historiallinen tarkastelutapa
tarkoittaa Niemeliin kirjassa si-
te, ette tekijii kertoo, mahdolli-
simman tiukasti alkuperiiiseen
dokumenttiaineistoon tukeutu-
en, mite on puhuttu, sovittu ja
peetetty puolueiden, etujiirjes-
tdjen ja epiivirallisten henkiki-
ryhmittymien kesken.

Tutkimuksensa aikaisemmassa
vaiheessa Niemelii yritti tulkita
historiallista aineistoaan korpo-
ratistisen viitekehyksen avulla.
Viiitoskirjassaan hiin toteaa
korporatistisen tulkinnan liian
yleiseksi ja irralliseksi.
Hyvinvointivaltioteorioihin hiin
ei mydskiiAn halua tukeutua sill6
perusteell4 etta ne jiittiiisiviit
huomioonottamatta kansallisten
tekij<iiden vaikutuksen.

Perustelut selittiivien viiteke-
hysten hylkiiiimiseen tuntuvat
kieltiimiittii heppoisilta. Toi-
saalta tekijdn tiedonintressi on
voittopuolisesti historiallinen.
Ehkii historioitsijan ei tarvitse-
kaan perustella sitii, ettd h6n ei
kiiytii sosiologisia tai valtio-
opillisia selitysmalleja.

Niemelii itse kutsuu tarkastelu-
kulmaansa poliittis-historialli-
seksi. Se tarkoittaa site, etta
kunkin hetken historiallinen ti-
lanne, henkildiden ja ryhmien
keskiniiiset kontaktit sekii ai-
kaisemmat poliittiset paetdkset
saavat suuren painon selityste-
kijdinii.

Kdlnnekohdat
elflkej]irjestelmln
kehityksessii
Runsaasta historiallisesta ai-
neistosta voidaan kaavamaises-
ti hahmottaa Suomen eliikejiir-
jestelmdn kehityksen punainen
lanka.

Kansaneliikelaki toteutettiin
vuonna 1937 vakuutusperiaat-
teen mukaan. Jiirjestelmiin ra-
hastointi tuki sodanjiilkeistii j il-
leenrakennusta ja valtiojohtois-
ta teollisuutta.
Vuonna 1956 vakuutusperiaat-
teesta luowttiin. Kansaneliike
muutettiin tasaeliikkeeksi, ja ra-
hoituksessa siirryttiin jakojiir-
jestelmiiiin.

Tyrieliikejiirjestelmiin perusta-
minen vuonna 1962 vahvisti an-
saintaperiaatteen asemaa eliike-
turvassa. Se oli myds tycimark-
kinaratkaisu, joka varmisti pal-
kansaajille kulutustasoa vastaa-
van eliiketurvan ja edisti tydvoi-
man liikkuvuutta. Automaatti-
nen takaisinlainaus tuki teolli-
suuden investointeja.
Tulopolitiikka merkitsi vuodes-
ta 1968 liihtien eliiketurvan ke-
hittamisen siirtymista tycimark-
kinajiirjestOille.
Kuusen tytiryhmii valmisteli
vuonna l97l kansaneliike- ja
tydeliikejiirjestelmien tyrinjaon
sekii eliikkeiden verotuksen yh-
teniiistiimisen.
Eliikepommin purkamisen
(1972) jelkeen eliiketurvan pai-
nopiste siirtyi kansaneliikejiir-
jestelmiistii tytieliikejiirjestel-
m6iin.
Eliikejiirjestelmien asema ja
tehtavien jako vakiinnutettiin
ns. historiallisessa kompromis-
sissa vuonna 1976.

Vuoden 1980 kansanel6keuu-
distuksessa kansaneliikkeestii
tuli eliikeviihenteinen ja tarve-
hankinnasta riippumaton v6-
himmiiistoimeentulon takaava
eliike.

Niemelii pitiili Suomen eldke-
turvan kehittiimistydn erityis-
piirteenii site, ette merkittiivet
ratkaisut on neuvoteltu tulopo-
liittisten j irjesttijen ja eltikej iir-
jestelmien asiantuntijoiden
muodostamissa ty6ryhmisse
samalla, kun puolueet ovat pi-
tiineet julkisuudessa yllii eliike-
poliittista viiittelyii. Mielenkiin-
toinen piiiitelmii, joka saattaisi
antaa aihetta pohtia valtion ja
kansalaisyhteiskunnan suhdet-
ta nimenomaan Suomen olois-
sa.

Lihihistorian
vaikeudet
Niemeliin kirja vilisee yksityis-
kohtia: nimid, vuosilukuja, kir-
jainyhdistelmiii jne. Jonkinlais-
ten yleislinjojen selville saami-
nen detaljien kaaoksesta ei ole
tavalliselle lukijalle helppoa.
Niemelii itse kyla hallitsee ai-
neistonsa hyvin ja on pystynyt
sen myds jiisentelemiiiin.
Yksityiskohtien runsaus on ni-
menomaan liihihistorian kir-
joittajan ongelma. Asioilla ei
ole vakiintunutta ja yhteisesti
hyviiksyttyii tiirkeysjiirjestystii.
Toisaalta tydta auttaa se, etta
dokumenttiaineistoa on mah-
dollista teydentee mukana ol-
leiden henkiloiden haastatte-
luilla. Niemeldn haastattele-
mien henkikiiden lista tekeekin
varsin vakuuttavan vaikutuk-
sen.
Eliikejiirjestelmtin kehitykseen
vaikuttaneista henkil6istii nou-
sevat tietysti esiin Pekka Kuusi,
Teivo Pentikiiinen ja V. J. Suk-
selainen.
Kuusen kirja "60Juvun sosiaali-
politiikka" saa aika neltteven
sijan uuden sosiaalipoliittisen
ajattelun linjaajana. Sen se var-
masti ansaitseekin, mutta on
muistettava, ettii tyrieliikejiirjes-
telmiin syntlyn se ei ole voinut
vaikuttaa. Tycieliikelaithan siiii-
dettiin jo ennen kirjan ilmesty-
mistii. Se on kylliikin voinut
tarjota hyviii perusteluja tycielii-
kejiirjestelmiin kehittiimiseksi
eliikepolitiikan kiiymisvaihees-
sa.
Pieniii huomautuksen aiheita
voidaan tietysti lttytea. Joiden-
kin henkilciiden poliittisia si-
donnaisuuksia on ehkii liioitel-
tu (esim. Tauno Suontausta).
Joidenkin kohdalla tiirkeitiikin
taustatekijciitd on jiitetty mai-
nitsematta (esim. Osmo Kaipai
nen). Tiimiintyyppinen kirja
vaatisi mycis ehdottomasti ni-
mihakemiston.
Suomen eliikejiirjestelmiin
taustan selventiij6nii Niemeliin
teoksella on suorastaan perus-
tutkimuksen arvo. Se toimii eh-
kii mytis vastapainona liian
yleistiiville tulkinnoille. Histo-
rian todellisia mutkia ei pitiiisi
liikaa oikoa.
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Uesipuhueli Berliinissd

International Council on So-
cial Welfare'n, Sosiaalihuollon
maailmanneuvoston, kokouk-
set ovat terveellisiS. Professio-
naalisissa kokouksissa asiakas-
ndkcikulma pyrkii unohtu-
maan, eikd niinkiiiin harvoin:
ICSW:n kokoukset ovat pro-
fessionaalisia hyvin viiljiisti jos
lainkaan. Valtion ja osavaltion
sosiaaliministerit tapaavat niis-
sii pelastusarmeijalaisen, tyci-
markkinakeskusjiirjestdn so-
siaaliasiainj ohtaj a slummitydn-
tekijlin. puolivaltiollisen sosiaa-
lij iirjest<in edustaja sosiaalieko-
nomistin ja sosiaalijuristin. Tiis-
te seuraa, ettd plenum-kokouk-
sissa keskustelu lainehtii alus-
tusteemasta suuria huolimatta
ja turhautuneet sosiaalityrinte-
kijiit saavat purkaa sielujaan.
Kongressin tydryhmissii osan-
ottajat kuitenkin joutuvat yksi-
l6imAiin ja konkretisoimaan
yleviit ajatuksensa ihmisoi-
keuksista ja niiden toteutumi-
sesta - kunnes ajatukset jiilleen
yhdistelliiiin yleisemmille tasol-
le, piiiitcislauselmiksi.

ICSW: n maailmankongresseil-
la on mycis korkea kansainviili-
nen status, joka takaa sen, ette
ILO:n ja UNESCO:n silmdnte-
kevdt ainakin ndkevtt niiden
asiakirjat. Jerusalemin kon-
gressin avasi 1978 Israelin presi-
dentti. Brightonin kongressin
1984 avasi Ison-Britannian sisd-
ministeri, ja kuningattaren ter-
vehdys luettiin; Berliinin kon-
gressin avajaisissa 3 1.7.1988 pu-
hui liittokansleri Helmut Kohl.

Laki sosiaaliongelmien
korjaajana,
korjaamisen esteene,
ongelmien llhteenl
Kongressin teemana oli "Laki -
sosiaalinen hyvinvointi - sosi-
aalinen edistys". Yleisalustuk-
sen oli laatinut Prof. Dr. Hans
F. Zacher, Mi.inchenissd toimi-
van kansainviilisen sosiaalioi-
keuden Max Planck - instituu-
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tin johtaja. Hen totesi, ettii laki
voi paitsi korjata sosiaaliongel-
mia myOs suorastaan aiheuttaa
niitii. Rodun, uskonnon tai su-
kupuolen vuoksi diskriminoi-
via lakeja viel6 vaarallisempaa
on lainsiiiidiintd, joka ei ole itse
tietoista omista sosiaalisista pe-
rusolettamuksistaan eikii sosi-
aalisista seurauksistaan. Tasa-
puolisuutta tavoitteleva lain-
sziiidiintci usein jiittiiii huomiot-
ta heikkojen tarvitseman tur-
van. "Kaikki tunnemme kuului-
san periaatteen, jonka mukaan
k<iyhalla ja rikkaalla on yhtiiliii-
nen oikeus nukkua siltojen al-
la." Yhtiiliiinen rangaistus, esi-
merkiksi perheenhuoltajan
vankeus, raunioittaa kOyhiin
talouden, ei ehkii rikasta. Kai-
ken tarpeellisen huomioon ot-
tava laki muodostuu niin moni-
mutkaiseksi, etta se siniinsii on
diskriminoiva: oppimaton ei
saa siite selviiii siinii kuin oppi-
nut. Zacher kiteytti laajan,
maallikollekin kiintoisan oi-
keusteoreettisen esseensa tote-
amalla, ettii lakinormit ovat ai-
na abstraktioita, ne eivdt val-
mista ruokaa eiviitkii vaateta
ketddn, perustarpeet tasa-arvoi-
suus, turya, tarpeiden tyydytys,
varallisuuden hankinta ja osal-
listumisen mahdollisuus sen si-
jaan ovat realiteetteja. "In some
cases we also find that handso-
me norms obscure some very
unhandsome realities. "
Ensimmiiisen varsinaisen ple-
nary sessionin puhujana oli
mm. liittotasavallan sosiaalimi-
nisteri, Prof. Dr. Rita Suss-
muth. (Liittotasavalta tuntuu
rekrytoivan akateemista viikeii
keskeisiin tehtiiviin - tohtori on
liittokansleri Kohlkin.) Suss-
muth romutti puheessaan uus-
kdyhyyden muodikkaan kiisit-
teen: samoin perustein koyhie
ja syrjiiiin jiiiineitii oli esimer-
kiksi Saksassa 1920-30 Juvuil-
la. Sussmuth oli sita mielti,
ettei ketiiiin, jota voitiin hoitaa
kotona ja joka halusi ja saattoi
pysyii kotona ilman ettii koh-

tuuttomia palnelta synt)ry, pl-
tdisi pakottaa laitoksiin. Orgaa-
niset yhteydet takaavat parem-
min elinolot kuin standardoi-
dut sliinncit.

Vesipuhveli banaani-
maassa, ministeri
budjetintekijiinii
Itse keskustelu lainehti varsin
irtonaisesti. Thaimaalainen
professori Vitit Muntarbhon
osoitti hymyillen, ettii hyvin
useat kysymykset sosiaalisesta
oikeudenmukaisuudesta voitiin
yksitteistapauksen tasolla pa-
lauttaa samalle tasolle kuin ky-
symys vesipuhvelista, joka lai-
duntaa naapurin banaanipel-
lossa. Panaman sosiaaliministe-
ri, joka samalla on maansa kor-
keimman oikeuden jiisen, halu-
si tietSii, toteutuuko Liittotasa-
vallassa kansalaisen demok-
raattinen oikeus hakea muu-
tosta ep6oikeudenmukaiseksi
kokemaansa lakiin. Muuan
afrikkalainen periisi saastelai-
siiiidiintdii. Muuan bremeniliii-
nen kehitysapumies vertaili mi-
nisterien palkkasummaa kehi-
tysa\un miiiiriidn ja kyseen-
alaisti tAlla perusteella ministe-
rien moraalin budjetintekijtii-
nii. . . Hiin sai kuin saikin maan-
miehiltean aplodeja. Plenumin
aiheena oli "Laki sosiaaliongel-
mien alkuna laki sosiaalikehi-
tyksen viilineen6".

Forum-istunnossa, jonka ai-
heena oli "Lakijayksilcin ihmis-
arvon ja yksityisyyden suoja",
norjalainen professori Asbjorn
Kjonstad, pohjoismaisiltakin
forumeilta tuttu, eritteli vastak-
kain sekretessin eli tietosuojan
ja avoimen informaation kiisit-
teitii. Hin oli sita mielta, etta
ammatillinen salassapitovelvol-
lisuus vuotaa niin pahasti, ettii
se on vain niienndistii ja tulisi-
kin useissa tapauksissa korvata
avoimella avoimuudella. Hiin
oli sitii mieltii, ettii Kiinan julki-
sesta keskiniiisestii naapurikas-

vatuksesta ja mm. yksittiiisten
ihmisten sosiaaliongelmien hoi-
dosta joukolla piiiitdksiii teke-
miillli olisi liinnessiikin oppimis-
ta. Yhteinen kehittely johtaa
hiinen mielestiiiin parempaan
ymmdrrykseen. Toinen esi-
merkki oli Italian psykiatria,
jossa oireiden syytii ja hoitoa
usein etsitd6n laajasti keskuste-
lemalla potilaan ja hiinen ym-
ptiristOnsii sekii hoitohenkilci-
kunnan kesken.

Kenialainen professori Smokin
Wanjala kysyi, voiko talouskas-
vuun tahtaevii, marginaaliyksi-
ldt syrj iiiin j ettAva yhteiskunta-
ja oikeusjiirjestelmii ylimalkaan
puhua ihmisarvosta. "Lain tu-
lee olla sekii miekka ettti kilpi."
Pydrdtuolissa istuva nainen ki-
listeli kelloaan, vaati riitaisesti
huomiota ja puhui vammaisten
huomioonottamattomuudesta
yhteiskunnan ja muun muassa
tdmdn salin suunnittelussa:
"lnvalidirahoja on, yhteyden-
tuntoa ei." Hongkongilainen
sosiaalivirkailij a huomautti vii-
leiisti, ettii tulisi laatia suositus-
standardi kunkin maan vam-
maisten kohtuulliseksi huolen-
pidon tasoksi, jotta ndistii tois-
tuvista mielenosoituspuheen-
vuoroista piiiistiiisiin. Nigeria-
lainen juristi muistutti, ettl
Afrikkaan yhii toimitetaan ala-
arvoisia halpoja rohtoja ja huo-
noja ruokas?iilykkeitii. Egypti-
Itiinen sosiaatijuridiikan profes-
sori totesi, ette ekonomiset vaa-
teet ohittavat aina sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden tavoit-
telun. Muuan keskieurooppa-
lainen halusi tietiiii, kumpi pa-
remmin auttaa Etela-Afrikan
mustaa viiestciii, se etta sen val-
mistamia tuotteita ostetaan val-
tiokaupan viilityksellii vai se et-
tii ei osteta. Alkiid ostako, neu-
voi afrikkalainen liimpimiisti.
Puheenjohtaja, The Rt. Hon.
The Lord Colville of Culross,
kiitti kaikenndhneen britin ele-
ganssilla ja suvereeniteetilla iiii-
rimmAisen mielenkiintoisesta
keskustelusta.



SosiaalinHyttelyil,
ekskursioita,
iltajuhla Lepakossa
Kongressin pitopaikkana oli Ii-
Zee-Zee eli ICC, International
Congress Center, piiiiltiipiiin
kuvaamattoman ruma moderni
bunkkeri, sisiiltii suuri ja toimi-
va. Sen ulkoseindt oli koteloitu
Itipipiitisemiitttimiksi, kongres-
sitoimisto ja muut ydintoimin-
not oli upotettu puoliksi latti-
aan, katutasoon, ison aulan
keskelle, ja ydintii kiersivdt
kaikki kongressitiskit. Jyrkiisti
laskeviin katsomoihin mentiin
kolmannesta kerroksesta, jon-
ne taas noustiin liukuportaita
osanottajamerkkejii tarkasta-
vien walkietalkie-miesten ohi.
(Matti Savola tosin meni ker-
ran liipi pelkaistean hurskaan
ilmeen ja puhtaanvalkoisen pa-
peripalan avulla, kun oli kadot-
tanut badgensa jonnekin.) Toi-
nen kerros oli liimpidtii, kahvi-
latilaa ja berliiniliiisten sosiaali-
organisaatioiden neyttelya. Mi-
nun mielestdni kiintoisimpia
oiivat maahanmuuttajien so-
peuttamista versus erakoitu-
mista esitteleviit ndyttelytaulut
eliimdkertoineen ja Stadt-als-
Schule-projekti, erddnlainen
minimalistinen koulu uutena
alkuna viiliin pudonneelle nuo-
risolle (Helsingissd on hiukan
vastaava, Pannu-Akatemia).
Ndyttelysszi liikkui pari valkoi-
seksi sminkattua niiyttelijiiii,
jotka kulkivat mykkinii edesta-
kaisin tarkoin tutkituin spasti-
kon liikkein. Ne eivrit olleet
pilkkaa, vaan testi vierailijalle:
Paljonkos sieddt erilaisuutta?
Kongressin osanottajille oli, si-
kiili kun ehtiviit, myris tarjona
ekskursioita berliiniliiisiin sosi-
aalikohteisiin. Naisniikdkul-
maakaan ei ollut unohdettu,
eikii liioin historian mustia sivu-
ja (valkoisia kohtia, sanotaan
toisaalla) salailtu. Oli tilaisuus
tutustua ensimmiiisen maail-
mansodan ajan ja Weimarin ta-

Hitlerin aikakauden sosiaalipo-
litiikkaan - sellaistakin oli,
vaikka periaatteiltaan perin eri-
laista kuin sosiaalipolitiikaksi
nyt kutsumamme. Oli mycis
mahdollisuus ekskursioihin
muurin toiselle puolelle, It6-
Berliiniin ja Potsdamiin. Lien-
nltys on edistynyt. Kun kaksi
vuosikymmentd sitten olin Ber-
liinissii kongressissa ja mielin
tutustumiskiynnille itdiin, mi-
nua varoitettiin olemaan viitta-
mattakaan liinsimaiseen kon-
gressiin j a esiintymiiiin yksityis-
turistina.
Kaupungin vastaanoton (sa-
maisessa kongressildmpiiissii)ja ICSW:n 60-vuotisjuhlan
(niin ikiiiin, melkein pelkkiii pu-
heita) lisiiksi kongressin osanot-
tajille oli jiirjestetty yhteinen il-
tatilaisuus toisaalle, Saksan
maineikkaan, synkiinkin mai-
neikkaan filmiyhtidn UFA:n
vanhoilla studioilla. Ne oli pe-
lastanut repimiseltii joukko
nuorten sosiaalisia ja ympiiris-
tt liikkeite, joka oli perustanut
alueelle oman toimintakeskuk-
sensa, eriidnlaisen Lepakon.
Vanhoja filmejii, musiikkia ja
makkaraa ulkoilmassa.

Sosiaaliturva on
opettelun asia
niin kehitys- kuin
teollisuusmaissakin
Eri maiden ongelmanasettelut
olivat perin erimitallisia. Aasi-
an, Afrikan ja Etelii-Amerikan
valtioiden edustajien puheen-
vuorot koskettelivat enimmdk-
seen perusturvan takaamista ja
epiivakaisten olojen ja yleisen
kdyhyyden ongelmia. Kyse oli
ennakkoluuloista ja toisaalta
myds vankoista kansanoikeus-
traditioista eurooppalaisia oi-
keuskiisityksiii vastassa. Lati-
nalaisen Amerikan ja Karibian
tuntija, tohtori Carmela Mesa-
Lago, erotteli kiisittelemiinsii
Etelii- ja Viili-Amerikan maat

omaksuivat Bismarck-vaikut-
teisen sosiaalilainsiiSd:innrin,
Beveridge-vaikutteisen lain-
sdddiinncin l9zt0-50-luvuilla
omaksuneisiin ja Karibianme-
ren mydhemmin itseniiistynei-
hin "my6htiiintulijoihin".
Kiinnostava oli japanilaisen
tohtori Nobuo Maedan selvi
tys. Hiin kertoi, ettii voimak-
kaan poliittisen painostuksen
jiilkeen useimmat Japanin liiii-
nit hyvtiksyiviit l970luvun
alussa lain vanhusten maksut-
tomasta liiiikehoidosta. Van-
huustautien ennaltaehkiiisemi-
seen pyrittiin, koska perheet pi-
tiv[t jiiljellekin jiiiineitii van-
huudesta aiheutuvia kustan-
nuksia - laitoshoidosta, l66kti-
rintutkimuksista ja -hoidosta
aiheutuvia - liiallisina. Kuiten-
kin jo kymmentii vuotta myci-
hemmin jouduttiin tiiysin va-
paasta liiiikehoidostakin tinki-
mii6n vanhustuvan yhteiskun-
nan kustannusten noustessa
('hky-rocketing increase').
Wieniliiinen tohtori Eugen
Muhr kertoi sosiaaliasiamiehis-
tii, Volksanwalt, joilla oli tyci-
kenttiiniiiin sek[ sosiaalisen ter-
minologian ja kiiyt?inndn yhte-
niiistiiminen Itiivallan eri sosi-
aaliviranomaisten kesken ettd
tuomioistuinten sosiaaliasioissa
antamien peatOsten tarkasta-
minen. Asiantuntemattomuut-
ta ja virheite kuulemma l6ytyy.
Tydtttimyyttii tutkinut tydryh-
mii oli pdiitdslauselmassaan
huolissaan siita, seilyyk0 tyti-
markkinaj tirjestdjen rooli. "Ak-
tiivinen tycimarkkinapolitiikkaja aktiivinen vakuutusturva
vaativat virallisten ja epiiviral-
listen organisaatioiden yhteis-
ty6ti. Ikiken perustavanlaatui-
sen ptiitdksenteon tiill6 alueella
(kun on kyse tydttdmyyden hoi-
tamisesta) tulee nojata ty0nan-
tajien j a ammattiliittojen aukto-
riteettiin." Erityisesti kannettiin
huolta marginaalityOntekij<iis-
tii, joilla tarkoitettiin osa-aika!
sia ja tilapiiisiii.

ki tutkiaja vertailla avioliiton ja
aviottoman liiton etuja ja hait-
toJa.
Ty<ikyvyttiimyys-ty0ryhme oli
huolissaan kompetenssikon-
fl iktista tytikyvytt0myysongel-
maa hoitavien eri viranomais-
ten kesken ja siitii, muistettai-
siinko sosiaali-informaatiota
tarjottaessa myds ne, joita ei
aistivikansa tai mentaalisen
vammansa vuoksi yleisin kei-
noin tavoiteta. Vammaisten jiir-
jestrijen tulisi ryhm6n mukaan
voida osallistua vammaisia kos-
kevaan lainvalmisteluun ja piiii-
tciksentekoon kaikilla tasoilla.
Vanhuutta kiisitteleve tydryh-
mii oli sita mielte, eftii pakolli-
sesta eliikkeellesiirtymisiiistii tu-
lisi yleensii viihitellen piitutii
eroon sielld missl sitii ei tyriteh-
tdvien vuoksi ole pidettiivii ai-
van velttemettomena. Elek-
keellesiirtymisen sallivan iiin
sen sijaan tulisi olla vahvistettu-
na kunkin maan kansallisten
edellytysten mukaisesti. Eliike-
leisen tydansioita ei saisi ran-
gaistusverottaa.

ICSW on hyvii foorumi opettaa
asioiden yhteyksiii ja suhteelli-
suudentajua. Berliini on hyvii
kokouspaikka: kongressikielen
ylevyyteen kohotakseni: arpi
Euroopan kasvoissa, osoitus
omahyv!ilsten korkeakulttuu-
rien tdrmiilimisestii umpiku-
jaan.

Muistan lukeneeni, mita
muuan afrikkalainen lempeiin
ironisesti lausui l93OJuvun lo-
pulla hiilyttiivien viestien kaiku-
essa Euroopasta: - Eurooppa-
laiset ovat tuoneet meil]e niin
paljon rauhaansa ja kulttuuri-
ansa, ettei heille itselleen jAenyt.
Ehkiipii meillii nyt puolestam-
me on tilaisuus oppia kehitys-
mailta takaisin jotakin, olojenja ongelmien erilaisuudesta
huolimatta.

Yrjd l-armola

savallan sosiaaliongelmiin ja niihin,- jotka 1920-30-luvuilla Perhepoliittinen ty<iryhmti kiis-
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ETAKETURUAKESKU KSEI{ ORGAilISAATI O

TEHOSTUU JA SETKEYTYY

Vuoden vaihteessa astuu voi-
maan Eldketurvakeskuksen uu-
si organisaatio, joka tehostaa
talon toimintaa entisestdlin. Ta-
voitteena on ollut palvelun pa-
rantaminen niin vakuutettui-
hin kuin heidlin asioissaan
Eliiketurvakeskuksen puoleen
kiiiintyneihin eliikelaitoksiinkin
pein, toteaa ETK:n toimitus-
johtaja Matti Uimonen.

Uudistus nopeuttaa erityisesti
asiakaskirleenvaihtoa ja va-
kuuttamisvelvollisuuden val-
vontaan liittyvien asioiden hoi-
toa. Niitii on aikaisemmin hoi-
dettu ketjuna, tapaus on siirtY-
nyt edetessiidn ihmiseltii ja osas-
tolta toiselle. Nyt yksi asiakas-
kirje tai valvontatoimi hoide-
taan yhdessd tydpisteessa lop-
puun kokonaan uudella
osastolla, jonka nimeksi tulee
neuvonta- ja valvontaosasto.
Uusi osasto muodostetaan nY-
kyisten lainopillisen ja vakuu-
tusteknillisen osaston viiestii.
Ty6tii tekeviit kymmenen ihmi-
sen solut; raskasta monen esi-
miehen portaikkoa on keven-
netty, toimistojako Purettu.
Viilillisesti tai velittdmiisti uu-
distus koskettaa Uimosen arvi-
on mukaan puolta ETK:n vdes-
te. Siirtymiikaudella saattaa
pieniii ongelmia vielii esiintyii,
mutta Uimonen uskoo niistii
peiistevan pian eroon ja toivoo
sisiiiinaj ovaiheessa mycis eliike-
lait osten ymmiirt timyst ii.

Uudistusta on valmisteltu eri
projekteissa parisen vuotta,
myds ulkopuolisten konsulttien
asiantuntemusta kaytteen ja
henkildstcin 66ntd kuullen.
M uutenkin Eliiketurvakeskuk-
sen organisaatiota uudistetaan
perustamalla uusia osastoja.
Organisaatiota yksinkertaiste-
taan liittemiillii eriiitii osastoja-
on ulkopuolisia yksikciitii isom-
piin kokonaisuuksiin. Tavoit-
teena on, ette osastot olisivat
joko henkilcilurultaan tai tehte-
viltean sen kokoisia, ettii yksi
ihminen pystyy niita johta-
maan.

TilastoyksikOste muodostetaan
tilasto-osasto. Tietotekninen
yksikkd muuttuu tietohallinto-
osastoksi, henkil<ist6yksikkd
henkikist6osastoksi.
Osastojen nimid modernisoi-
daan. Lainopillisen osaston ni-
mi lyhenee lakiosastoksi, va-
kuutusteknillisen osastor, va-
kuutusteknikseksi osastoksi ja
hallinto- ja talousosaston ta-
lousosastoksi.

Uuteen lakiosastoon siirretiiiin
nykyisin osastojaon ulkopuo-
lella oleva eliikelaitoskoulutus.
Sijoitustoimisto jaetaan luotto-
vakuutusosaston ja talousosas-
ton kesken.

Uusiin tehtaviin nimitettavat
henkilcit tulevat ETK:n sisiiltii,
Uimonen sanoo.
Nyt perustetun neuvonta- ja
valvontaosaston piiiillik<iksi
siirtyy nykyinen vakuutustek-
nillisen osaston apulaisosasto-
piiiillikkd, frl.kand. Heikki
Poukka, joka myOs veti uudis-
tusta edeltenyttii tapauksenhal-
lintaprojektia. Osastolle nimite-
tiiiin kaksi apulaisosastopii?il-
likkda, valt.maist. Ilkka Savo-
heimo ja varatuomari Markku
Sirvid. Savoheimo on ollut ai-
kaisemmin lainopillisen osas-
ton lausuntotoimiston piialtk-
k6, Sirvid taas saman osaston
valvontatoimiston piiiillikk<i.
Uuden tilasto-osaston piiiilli-
kdksi siirtyy tutkimusosaston
nykyinen apulaisosastopee[ik-
k6, valt.kand. l,eena Lietsala.
Tietohallinto-osaston peiilli-
kciksi tulee nykyinen tietotek-
niikkapiiiillikk<i, fil.tri Riitta
LindstrOm. Henkil6striosaston
piiAllikOksi tulee talon nykyinen
henkil6stdpiielfi kk6, valt. maist.
Seija Kausto.
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NIMITYS
ILMARISESSA

El6kevakuutusosakeyhtici Il-
marisen johtajaksi on nimitet-
ty ekonomi Kari Aitolehti.
Hdnen vastuualueensa kiisit-
tAe yhteysosaston.

Kori Aitolehti

Tytielilkeneuvonta
sopii vaikka

huvipuistoon

Varrtuneiden ptiiviin ohjelmon juonsi imitaauori Heikki Helakorpi. Neuvonnassa kiiyneitli kiinnos- jarjest0t.
Yliityspalkintojen arvonnossa auttoi Sammon Ressu. - tivat eldkkeen miiiiriin lisiiksi

Eliike-Sampo jiirjesti Siirkiin-
niemen huvipuistossa uuden-
tyyppisen eliiketied otustilaisuu-
den 15. elokuuta. Jo perinteisen
"Varttuneiden pdivdn" yhtey-
dessii yleis6 sai viihteen lisiiksi
myds tietoa omasta tyOelake-
turvastaan.
Ravintola Siirkiissii jiirjestetys-
sd neuvontapisteessii yleisd
saattoi tarkistaa oman tyrield-
keturvansa j a keskustella eliike-ja vakuutusasioistaan. Koska
neuvonnasta oli suorat ATK-
yhteydet rekistereihin, kevijtiil-
le voitiin antaa jo paikan ptiiillti
markkamiiiiriiinen arvio eliik-
keen miiiirdstii. Eliike-Sammos-
sa vakuutettuja tyOntekijditii ja
yrittejia palvelivat Eliike-Sam-
mon neuvojat ja muissa laitok-
sissa vakuutettuja ETK:n neu-
vojat.

muun muassa uudet elikemuo-
dot, eliikeliilsen ansiorajat sekii
tycitt0myyseliike ja ty<ittOmyys-
turva.
Neuvontapiste sai yleistiltti hy-
v6n vastaanoton. KiivijOitii riitti
runsaasti miltei koko nelitunti-
sen aukioloajan, viililld ruuh-
kaksi saakka. Piiiviin aikana
suoritetun yleiscikyselyn mu-
kaan ldhes kaikkien vastaajien
mielestii tyOelikeneuvonta so-
pii huvipuistoon erinomaisesti
tai melko hyvin. Liihes 500 vas-
taajasta yksikiiiin ei suhtautu-
nut tiiysin kielteisesti uuteen tie-
dotustapaan.
Varttuneiden piiivii jiirjestettiin
jo neljiinnen kerran, nyt ensim-
mdisen kerran yhteistydssii
Sampo-Yhtididen kanssa. Piii-
viin ohjelmasta vastasivat piiii-
asiassa tamperelaiset eliikeliiis-

Anna Thpola
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TYOELAKENEUVONTAA
ILTATORILLA
Eliike-Varma pystytti
oman neuvontapisteen
Helsingin kauppatoril-
le elokuun ajaksi. IIta-
toriaikana ellkeneu-
vojat jakoivat el[ketie-
toutta torilla k[viitiille.

"Kokeilumme onnistumrnen
ylitti ennakko-odotuksemme",
eliikeneuvontatoimiston asia-
kaspalvelun esimies Mauno
Hietikko toteaa. Valtaosa asi-
akkaista oli tyossii kiiyviili viies-
tdii, iiiltiiiin 20-40 -vuotiaita.
"Menemiillii torille tavoitimme
satoja asiakkaita, jotka olivat
kiinnostuneita eltikkeisiin liitty-
vistii asioista", Hietikko kertoo.
Kiinnostavin tiedustelun aihe
oli eliikkeen miiiirii. My6s eliik-
keen saamisen edellytykset ja
erilaiset eliikevaihtoehdot kiin-
nostivat torikojuun pistiiytynei-
ta. "Meilta tiedusteltiin my6s
vakuuttamisvelvollisuuteen, ve-
rotukseen ja yksil<illisen varhai-
seliikkeen ratkaisuun liittyvie
asioita. " Eliikeneuvojilta kysyt-
tiin mycis eliikepliitdksen muu-
toksen hakuun neuvoja.

Suuri osa kiivijdistii tilasr oman
henkiliikohtaisen arviolaskel-
man eliikkeensii miiiiriistii. Elii-
ke-Varmassa vakuutetut saivat
laskelman miltei paluupostissa.
Muualla vakuutettujen laskel-
mapyynndt viilitettiin edelleen
Eliketurvakeskukseen vastat-
tavaksi.

Neuvontapisteessii poikkesi
myOs juuri yritystoimintaansa
aloittavia nuoria yrittiijiii, jotka
halusivat tietoa lakis5[teisestti
yrittiijiivakuutuksesta. Mytis
joustavamaksuiset eliikevakuu-
tukset tuntuivat kiinnostavan
yrittejie.

Kokeilusta saatu palaute on ol-
lut mycinteistii. "Useamman
kuin yhden kerran saimme
kuulla, ette tenne teidtin pitiiisi
tulla tietoa jakamaan", Hietik-

ko kertoo. "Ty0sstmme olem-
me huomanneet, etta neuvon-
taa eliikkeisiin liittyvissii asiois-
sa kaivataan. Miksi emme veisi
tietoa sinne, mistii sitii helpoim-
min tullaan tiedustelemaan",
Hietikko sanoo.

Marja-ltena Ranta
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Prokko ja kukka
Jugend-salissa
Joka syksyisellii Vanhusten vii-
kolla, ETK:n esittaytymispli-
vinii, on kaksi odotettua koh-
detta: luottovaltuusosaston
piiiillikkd, pianisti Esko Prok-
kolaja kukka. Ohjelman kaava
on ollut vuodesta toiseen sama:
Prokko soittaa iiikkliiille kuuli-
jakunnalle jotakin muistot
mieleen tuovaa, allekirjoitta-
nut tuo terveiset ETK:sta ja
koskettelee jotakin ajankoh-
taista eldkeasiaa, Prokko soit-
taa lisiiii, ja lopuksi jaetaan
ruusu kullekin kuulijalle.

I
hokko soittaa. Kiisien ristiinvienti liittyy Debussyn kappaleeseen Osa yleisdii istui kauniisti penkissii kukkaa odottaen, osa kiirehti
Puutarhoja sateessa. jonoon.

ll elArEruRver

Anneli Ahonen ja Inger Koskinen ovat saaneet osastolle lisiihou-
kuttimeksi Jarmo Raution.

40

Iloiset ja haikeat ajatukset tulevat kuulijain mieleen.

Varsinainen asiallinen asia hoi-
detaan ohjelmatapahtuman
ympiirillii. Asiakaspalvelun vd-
ki, Anneli Ahonen, Leena Hy-
vcinenja Inger Koskinen, anta-
vat neuvoja eliikeasioissa ja
keskustelevat asiakkaidensa
kanssa niiiden kohtalosta.

Tiinii vuonna palveltiin Van-
husten viikolla ensi kerran
peatteen avulla. Paatteelte tar-
kastajia oli 143, niiistii alle 65-
vuotiaita I17.
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Antero Ahonen

Vuosittain myrinnettyjen vete-
raanieliikkeiden luku on huip-
puvuosien muutamasta tuhan-
nesta pudonnut parin viime
vuoden aikana muutamaan sa-
taan vuodessa. Mutta milloin
mycinnetiidn viimeinen veteraa-
nieliike? Vastaajana on Eliike-
turvakeskuksen suunnittelu-
osaston piielikkd Antero Aho-
nen,joka on tyrinsii vuoksijou-
tunut paljon tekemdlin veteraa-
neja koskevia arvioita.
"Veteraanien joukossa niiyttiiii
olevan muutamia jopa 1932
syntyneitii, jotka siis olivat l2-
l3-vuotiaita Lapin sodan piiit-
tyessd vuonna 1945! Todennii-
kdisesti he ovat sotatoimialu-
eella'pikkulottina' palvelleita
naisia, joille veteraanitunnus-
lautakunta on mydntanyt rinta-
mapalvelustunnuksen. "
"Viimeinen tiiyspainoisesti so-
taan osallistunut rintamamiesi-
kiiluokka oli ruonna 1925 syn-
tyneet. Heistii on rintamalla ol-
leita elossa 2l 000. Hehiin tiiyt-
tavet 63 wotta tdmiin luoden
aikana."
Veteraanit alkavat nyt jo olla
ikiimiehiii, vai kuinka?
"Ilind vuonna harvempi kuin
yksi viidestii on alle 65-vuotias.
Hyvinkin vanhoja veteraaneja

Milloin mytinnetiliin
viimeinen veteraanielilke?

on joukossa, koska kansalais-
sodan veteraaneja on jiiljellii tu-
hatkunta miestii ja yhdeksisen
sataa naista."
Milloin tehdiiiin viimeinen vete-
raanieliikehakemus?
'Yoi veikata, ettii yksi noista
muutamasta vuonna 1932 syn-
tyneistii pistiili eliikehakemuk-
sensa sisiiiin 64-vuotiaana
vuonna 1996. Vaikka niiiden
viimeisten veteraani-ik[luok-
kien kohdalla voidaan puhua
todella vapaaehtoisesta elek-
keellesiirtymisen mahdollisuu-
desta, elakkeen saaminen kui-
tenkin edellyttiia mm. 60 vuo-
den ikaii, pitkiiii tyriuraa, tule-
van ajan oikeutta, alentunutta
ty<ikykyii, tydstii luopumista ja
sita, ettei saa muuta eliikettii."
Paljonko veteraaneja on vielii
maassamme?

"Kaikkiaan veteraaneja on telle
hetkellti noin 290 000, joista
naisia on noin 50 000. Uusia
veteraaneja tulee kuitenkin ko-
ko ajan; peetdste rintamapalve-
lustunnuksesta odottaa 9 000
naista. Lisiiksi on aloitettu rin-
tamatunnuksen mycintiiminen
tyrivelvollisille."

Haastattelu: K.S.
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VAKUUTUSOIKEUDEN
PAATOKSIA

Putkien ja putkistojen
parissa tytiskenteleviin sovellettavan
ellkelain mIflr[[minen on hankalaa

Pitk[fln on ollut epiltietoisuutta siitI, onko otsikkokohdas-
sa mainittuihin tytintekijtiihin sovellettava TEL:a vai
LEL:a. Lakiteksti on asiassa niukkasanainen. Tilannetta
on yritetty parantaa mm. Eliketurvakeskuksen soveltamis-
ohjeilla. Kaiken kaikkiaan paljon inhimillisiii voimavaroja
on kiiytetty klytttikelpoisten ja selkeiden soveltamisohjei-
den aikaansaamiseksi. Tdstii huolimatta joudutaan lukui-
sissa yksittiiistapauksissa tekemiiiin paljon selvittelytytitii
tapauksen ratkaisemiseksi ja tfimiin jiilkeenkin on ratkai-
sun ennalta-arvattavuus hankalaa mytis soveltamisongel-
miin perehtyneelle. Seuraavat kahta yksittiiistii tytinantajaa
koskevat YAKO:n pliittikset valottanevat problematiikkaa
ja antanevat ehkii aavistuksen siitl seikkaperiiisestii ja
laajasta selvittelytytistii, jota tapaukset vaativat.

PENTTI
KCIVISTCINEN ,T

Eliiketuntakeskuksen
lainopillisen

osaston piiiillikkti

Putkitapaus
N:o I

(VAKO:n piiiitds n:o 04275 l87l
1973, ETK-arkisto n:o 20218).
Postitettu 22.9.;,988.

Tapauksen tausta
P. Oy pyysi Eliiketurvakeskuk-
sen ratkaisua siita, onko yhtidn
tydntekijdihin, jotka suoritta-
vat mm. suurten siilliriiden, put-
kistojen ja teriisrakenteiden
asennusta, sovellettava TEL:a
vai LEL:a.
Kaupparekisterin mukaan yhti-
6n toimialana on harjoittaa ko-
nepajaliikettii, mm. suurten siii-
liriiden, putkistojen ja teriisra-
kenteiden asennusta, valmistus-
ta ja myyntiii.
ETK:n tarkastajan tarkastus-
kertomuksen mukaan yhtiri
valmistaa piiiiasiallisesti kahta
erikokoista varastosiillidE, l0
miljoonan ja 50 000 litran. Yh-
ti6 rakentaa myds siiiliOihin
kuuluvat hoito- ja kulkutasot
sekii portaat, jotka on kiintelisti
rakennettu s6ilidihin kiinni.
Rakentaja asentaa siillidihin
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kuuluvat taytt6- ja tyhjennys-
putket. Muiden t6iden osuus
liikevaihdosta on llhes merki-
tykset6n. Pumppuasemia yhtiti
ei ole rakentanut. Yhti0 ei ura-
koi siiili<iiden perustus-, betoni-
alusta- eika valuma-allastOitii.
Siiili<iiden rakentamiseen ja
pystyttiimiseen tarvitaan kun-
nan rakennuslautakunnan ra-
kennuslupa.

Yhti6lla on teollisuushalli, jossa
voidaan tehdii viihiiisessd miii-
rin pienehkdjen teriisrakentei-
den ja siiili6iden esivalmistusta.
Tyrintekij iit ovat piiiiasiallisesti
tycissii varastosiiili<iiden raken-
nuspaikalla. Ty<intekijiiitii ei
voi eritellii siten, ettd esimerkik-
si asentaja asentaa putkistot tai
teriisrakenteet, jotka hitsaaja
kiinnittaa lopulliseen muotoon,
vaan tydntekijat tekevet kaiken
tycin alusta loppuun yhteisty<i-
nii. Yhticin kertoman mukaan
ei myciskiiiin ole eroteltavissa
sellaisia tydntekijiryhmi5, jot-
ka tyOskentelisivtit vain teolli-
suushallissa tai rakennuspaikal-

la, vaan ty<i miiiiriiytyy tilan-
teen mukaan.
My0s LEL Tydeliikekassan tar-
kastaja on kiiynyt yhtidn luona
palkkakirjanpidosta toteamas-
sa, mita tyotii tyontekijiit teke-
vet ja misse tyO tapahtuu. LEL
Tyrieliikekassan mukaan yhti-
tin pii5toimiala on teollisuuden
terdsrakenteiden ja siiiiididen
asennus ja hitsaus rakennuspai-
kalla. Yrityksellii on my6s teol-
lisuushalli, jossa tehdeen vahiii-
sessii miiiirin terdsrakenteidenja siiilididen esivalmistusta.
Hallissa voi tyoskennellii vain
muutama tytintekijii, minkii
vuoksi varsinainen ty0 tehdiien
asennuskohteissa. Ty0ntekij iii-
den palkkaus tapahtuu usein
rakennuspaikkakunnalla.
LEL Tytieliikekassa katsoi lau-
sunnossaan, ettzi teollisuuslai-
tosta palvelevien putkistojen se-
kii maapohjaan pysyviisti kiin-
nitettyjen siiiliOiden ja niihin
valittdmesti liittyvien putkisto-
jen asentaminen on LEL I $:ssii
tarkoitettua rakennustydtii ja

kyseisiin asennustciihin tekeviin
ty6ntekijdihin tulisi soveltaa
LEL:a.
Eliikelaitos, jossa yhtiOllti on
TEl-vakuutus, oli sitii mielta,
ettii yhti6n teollisuusputkityOn-
tekijdiden tytisuhteisiin tulisi
soveltaa TEL:n siiAnn6ksii,
koska VAKO on vastaavanlai-
sessa Oy R. Ab:n tapauksessa
pitiinyt tyosuhteita TEL:n pii-
riin kuuluvina.

Ellketurvakeskuksen
kanta
Yhti66n on mm. suurten siillirii-
den, putkistojen ja teriisraken-
teiden asennusta suorittavien
tydntekij<iiden tyonantajana
sovellettava LEL:a.
Perustelut. Eliiketurvakeskuk-
sen julkaiseman LELn sovelta-
misala -kirjasen mukaan raken-
nustriistii kuuluvat LEL:n pii-
riin maa-, vesi- ja talonraken-
nustydt. Maa-, vesi- ja talonra-
kennustdihin luetaan kaiken-



laisten rakennusten ja kiintei-
den rakenteellisten laitteiden ra-
kentaminen maan pinnalle,
maan sisiiiin ja veteen. Niimii
tydt kiisittivit mm. tiljy- ynnl
muuta siiiliOiden rakentamista.
Eliiketurvakeskuksen mielestii
yhtidte ei voida tyiinantajana
rinnastaa R. Oy:hyn, jonka te-
ollisuusputkittiitii tekevien
ty6ntekijdiden VAKO ei ole
katsonut tyciskenteleviin LEL I
$:n I momentissa tarkoitetussa
rakennusty6ssii. Yhtitin valmis-
tamat varastosiiilittt eiviit ole
teollisuuden tuotantolaitteistoi-
hin kuuluvien putkistojiirjestel-
mien osia, eik6 tyOntekijdiden
tekemii tyd ole prosessiputki-
tyOtii, kuten Oy R. Ab:n ta-
pauksessa.

Eliikelautakunnan kanta
Yhtiti haki muutosta ETK:n
pii5tdkseen ja esitti, ette sen
ty<intekijOiden ei ole katsottava
tybskenteleviin LEL I $:ssii tar-
koitetussa tyciss6, vaan heitii on
pidettava konepajaliikkeen
tycintekijtiinti ja siis TEL:n pii-
riin kuuluvina. Eldkelautakun-
ta hylkiisi valituksen ETK:n
piiiitdksessii lausutuilla peruste-
luilla.

VAKO:n kanta
Yhti6 haki muutosta VAKO:lta
uudistaen vaatimuksensa. VA-
KO totesi piiAtOksessiiiin seu-
raavat tiedot yhtitin toiminnas-
ta. Yhtitl on ilmoittanut valmis-
tavansa kahta eri kokoista va-
rastosiiili6ta ja rakentavansa
niihin kuuluvat hoito- ja kulku-
tasot sekii portaat. Yhtiii raken-
taa ja asentaa myds siiilididen
teytt6- ja tyhjennysputket. Yh-
tici on todennut, etta sen tyOnte-
kijoita on mahdotonta jaotella
vain teollisuushallissa tai vain
rakennuspaikalla tyOskentele-
viin, koska tydn luonne vaihte-
lee kulloisenkin toimeksiannon
ja tilanteen mukaan.

YAKO hylkiisi Yalituksen
Perustelut: Asiassa esitetyn sel-
vityksen perusteella VAKO kat-
soo, ette sfliliOiden sekl niihin
liittyvien putkistojen ja rautara-
kenteiden valmistus- ja asen-
nustycitii suorittaviin yhtitin
tytintekijdihin on sovellettava
LEL:a.

R:n tapaus
Tytinantaja ja TEl+l2ikelaitos
olivat sitd mielte, ettlia asia on
rinnastettavissa Oy R. Ab:n ta-
pauksen kanssa. Siinii VAKO
katsoi, ettii R:diin teollisuusput-
kitiiite tekevien tytintekijEiin
ty0nantajana oli sovellettava
TEL:a.
No, millainen sitten oli R:n ta-
paus? Esittelen sen pidiittliytyen
VAKO: n pliiit0stekstiin.

Oy R. Ab on teollisuusputki-
urakointiin erikoistunut yritys,
joka tekee tdit6 sek6 kotimaisil-
le ette ukomaisille asiakkaille.
Piiiikonttorin, keskusvaraston
ja konepajan listiksi yrityksellti
on I 2 toimipistettii ympfi Suo-
mea. R:n kokonaishenkiltimiiS-
riistii joka oli 30.4. 1984 yhteen-
sii 125 henkiltiii 50 henkiltiii
tekee teollisuusputkitoite.
Muut ovat toimihenkiltiita (50)
j a konepaj a- j a varastohenkilOs-
t6a (25).

Teollisuusputkitus luokitellaan
Oy R. Ab:ssii raskaan metallin
ty<iksi. TyO kuuluu osana puun-
jalostus-, energia- ja kemianlai-
toksissa uudisinvestointeihin ja
korj austdihin. Teollisuusputki-
ty0ntekijat jakautuvat asenta-
jiin ja hitsaajiin. Asentaja asen-
taa putkistot ja teriisrakenteet,
jotka hitsaaja kiinnittla lopulli-
seen muotoonsa. Putkistojiir-
jestelmiin kuuluvien laitteiden
(pumput, liimmtinsiirtimet) ja
varustimien (venttiilit ja mitta-
ri| asennus seki koekiiytt6
kuuluvat mycis teollisuusputki-
tycintekijdille. Teollisuusputki-
tyrintekijriiden tyci kuuluu me-
talliteollisuuden ja koneenra-
kennuksen tycialaan. R:n toimi-
alaan ei kuulu rakennustoimin-
nan harjoittaminen. Kauppare-
kisterin mukaan yhtidn toimi-
alana on teknillinen suunnitte-
lu- ja asennustoiminta sekii
siihen liittyvien tuotteiden val-
mistus ja kauppa.

Eliiketurvakeskus oli asiassa si-
tA mieltii" ette R. on teollisuus-
putkiurakointiin erikoistunut
yritys, joten sitii ei voida pitiia
putkiliikkeenii eik2i sen teolli-
suusputkiasentajia putkialan
tydntekij6inii. Koska R:n ty0n-
tekijat rakentaessaan teollisuus-
putkistoja ja terdsrakenteita ei
viit tehneet mydskiiiin koneen-
rakennustydtti, vaan LEL 1

$:ssii tarkoitettua rakennustyii-
tii, oli R:iiiin teollisuusputkitdi-

tii tekevien tydntekijtiiden tydn-
antajana LEL I $:n perusteella
sovellettava LEL:a. Eliikelauta-
kunta oli sita mielte, ettii R:n
tytintekijtiiden ei ole katsottava
tytiskenteleviin LEL I $:n tar-
koittamassa rakennustydss6,
minkii vuoksi heihin on sovel-
lettava TEL:a. VAKO oli sa-
maa mielta samoilla perusteilla
kuin eliikelautakunta.

Oikeusohjeet
Laissa siiiidetiiiin, ettii LEL:a
sovelletaan maa-, vesi- ja talon-
rakennustytissii. Laki ei kuiten-
kaan koske putki- tai siihktialan
ty6ntekijiiii, jos hiin on muun
yrityksen kuin rakennusliik-
keen palveluksessa (LEL I $).
ETK on antanut ohjeita LEL:n
soveltamisesta LEL:n sovelta-
misala -kirjasessa. Sen mukaan
maa-, vesi- ja talonrakennustdi-
hin luetaan kaikenlaisten ra-
kennusten ja kiinteiden raken-
teellisten laitteiden rakentami-
nen maan pinnalle, maan sisiiiin
ja veteen. Niimii tyot ktisittevat
mm. 6ljy- ym. siiilididen raken-
tamista.
LEl-kirjasen mukaan putki-
alan tytintekijiin[ pidetiiiin put-
kiasennus- tai putkieristysalan
ty6ntekijiin. Putkialaan kuulu-
villa tOillii tarkoitetaan ensi si-
jassa vesi-, viemfi- ja l[mpti-
johtotOitti. Putkialan tOiksi kat-
sotaan myds muun kuljettime-
na toimivan putken asennus-
ty6t, kuten siifidist2i koneeseen
tai piiinvastoin, samoin kuin
siiilidstii toiseen rakennettavan
putken asennusty6t. Niin ikiiiin
putkialaan kuuluviksi t0iksi lu-
etaan putkieristysalan tytit. Sita
vastoin muut eristystyrit on kat-
sottava 6yallisiksi, LEL:ssa
tarkoitetuiksi rakennustdiksi.
ETK on tiismentiinyt kirjasen
ohjeita yleiskirjeelliiin n:o 8/ 83.
Sen mukaan TEL:n ja LEL:n
soveltaminen putkialan ty6nte-
kij<iihin tulee ratkaista ensisijai-
sesti tyontekijiin tekemiin tyrin
perusteella. Yleiskirje jatkuu
edelleen: "Lain mukaan kuiten-
kin mytis putkialan ty0ntekijet
kuuluvat LEL:n piiriin, jos he
ovat rakennusliikkeen palve-
luksessa. Muissa tapauksissa ei
yksinomaan yrityksen toimiala
ratkaise sitii, kumpaa lakia sa-
nottujen alojen tyrintekijciihin
sovelletaan.'
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TEL:a sovelletaan siten ty6nte-
kijiiiin, joka tekee putkialan
ty6tii muun yrityksen kuin ra-
kennusliikkeen palveluksessa.
Rakennuspaikalla tydskentele-
vdt putkialan tydntekijat kuulu-
vat LEL:n piiriin silloin, kun
tydnantajana on rakennusliike,
samoin kuin siinii tapauksessa,
etta ty6nantajaa ei ole katsotta-
va yritykseksi.
Silloin kun yrityksen toimiala
on tarpeen selvittiiii, ei tete
paettelye voida tehdii esimer-
kiksi yhtirijerjestyksessi maini-
tun toimialan perusteella, vaan
on selvitettiiva, mite toimintoja
yritys kiiytiinncissd harjoittaa.
Kilsite putkialan tyd tesmenne-
t56n seuraavasti:

Putkialan tyonii pidetiiiin LEL-
kirjasessa mainittuja vesi-, vie-
miiri- j a liimpdj ohtotditd, muun
kuljettimena toimivan putken
(esim. Sprinkler-putkistot ja ra-
kennusten kaasuputket) asen-
nustycitii sekii edellii mainittu-
jen putkien eristystycitii.

Sen sijaan putkialan tyota ei ole
teollisuus- yms. putkistojen ja
niihin liittyvien s[ilididen ja
rautarakenteiden (kiinteiden
rakenteellisten laitteiden) ra-
kentaminen j a eristiiminen.
Ilmastointilaitteiden asentami-
nen rakennuksiin ja teollisuu-
den prosesseihin sekii asentami-
sen yhteydessd tapahtuva sliiit6
on LEL I $:ssii tarkoitettua
rakennusty<ite. Tallaista ty0ta
piiiiasiassa tekeviit tyontekijet
kuuluvat siten LEL:n piiriin.

KERTAUS
Yhtiti P:n tapaus
VAKO:n ratkaisu: Eliikelauta-
kunnan peatdste ei muuteta
(Yhtidcin on siis tycinantajana
sovellettava LEL:a).
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VAKO:n perustelut:
Asiassa esitetyn selvityksen pe-
rusteella k.o. ty6ntekij6ihin on
sovellettava LEL:a.

R:n tapaus
ETK:n ratkaisu: Tydntekijiit te-
kevat LEL I $:ssii tarkoitettua
rakennustycitii, eiv6t koneenra-
kennustydtii eiviitkii ole putki-
alan tydntekijciitii.
VAKO:n ratkaisu: Ty0ntekijat
eiviit tee LEL I $:ssi tarkoitet-
tua rakennustydta, joten he
kuuluvat TEL:n piiriin. Piiii-
triksestii ei ilmene, ovatko tytin-
tekijiit putkialan tydntekij0itii
tai tekevitkci he koneenraken-
nustycitii tai mahdollisesti jo-
tain muuta TEL:n piiriin kuulu-
vaa ty<itii.

Putkitapaus N:o 2
Kaukoliimpd- ja teollisuusput-
kistojen asennustyO.
(VA KO:n piiiitds n:o 364 I I 86 I 820,
ETK-arkiston:o 19897)
Postitettu 21.4.1988

VAKO:n pllttisseloste
Finlex:issl
Kaukoliimpti- ja teollisuusput-
kistojen asennuksiin erikoistu-
neen tycinantaj an palveluksessa
olevia asentajia, jotka suoritti-
vat kaukoliimptiputkien ja nii-
hin liittyvien rautarakenteiden
asentamista maapohjaan, oli
pidettiivii putkialan tydntekijcii-
nii ja heihin oli sovellettava
TEL:a.
Tapauksen yksityiskohdat ilme-
nevat ETK:n VAKO:lle anta-
masta vastineesta, jonka julkis-
tan seuraavana:

Annetut piiiittikset
Eldketurvakeskus on 3. 10. 1985
antanut TEL:n ja LEL:n sovel-
tamista koskevan piiiitdksen.
Piiiitriksen mukaan S. Oy:hyn
on tycinantajana sovellettava
LEL:a, koska yhtidn tycinteki-
jiit tekeviit piiiiasiassa LEL I $:n
tarkoittamaa rakennusty<itA.

TEl-eliikelaitos on valittanut
Eldketurvakeskuksen piiiit<ik-
sestii eliikelautakuntaan. Eliike-
laitoksen mielestii kaukoliim-
pdputkien asentaminen on put-
kialan tycitaja S. Oy:n tydnteki-
jciihin tulisi soveltaa TEL:a.
Eliikelautakunta on piilittikses-
siiiin I 5.5. I 986 katsonut selvite-
tyksi, ettii S. Oy:n asentajat
ovat toimineet putkialan ty6n-
tekijdinii. Tiimiin vuoksi ja kos-
ka yritystii ei ole pidettdvii ra-
kennusliikkeenS, eliikelauta-
kunta on muuttanut Eliiketur-
vakeskuksen peetdste niin, ettii
S. Oy:hyn on tyOnantajana so-
vellettava TEL:a.

LEL Tytielikekassan
valitus
LEL Tydeliikekassa on valitta-
nut eliikelautakunnan piiitiik-
sestti vakuutusoikeuteen. Vali-
tustaan LEL Tydeliikekassa on
perustellut Eliiketurvakeskuk-
sen yleiskirjeen 8/ 83 tulkinnalla
TEL:n ja LEL:n soveltamisesta
eriissii tapauksissa. LEL TyO-
eliikekassan mielestii S. Oy ei
missiiiin tapauksessa ole sellai-
nen putkialan (LV-alan) yritys,
jota LEL I $:n l. momentin 3.
kohdan poikkeussdiinndksellii
tarkoitetaan. Kaukoliimpdput-
kistojen asentamista kiintelisti
maapohjaan suorittavat ty6nte-
kij iit ovat ammattinimikkeistdl-
tddn luokka- tai korkeapaine-
hitsaajia, eiviitkii putkialan
tydntekijditii.

Kun kyseessd on tiiysin yksise-
litteinen tydala ja ammattikun-
ta, LEL Tycieliikekassa vakiin-
tuneen soveltamiskiiytiinndn
mukaan katsoo, ettd S. Oy:n
tytintekijtit asentaessaan kau-
koliimpriputkistoja pyslviisti
maapohjaan tydskentelevdt
LEL I $:ssi tarkoitetussa ra-
kennustyossa.

TEL-eliikelaitoksen
lausunto
Eliikelaitoksen kdsityksen mu-
kaan kaukoliimpbputkien asen-
taminen on putkialan ty6ta. S.
Oy:n tydntekijiit eiviit lainkaan
osallistu maankaivuutdihin,
vaan asentavat kaukoliimpci-
putket valmiiksi tehtyihin kai-
vantoihin. Kaukoliimpdput-
kien lisiiksi yhtiOn asentajat te-
kevdt myds varsinaisten liimp6-
putkien asennustycitii. Tdmiin
ty6n osuus yhtiOn toiminnasta
on noin viidennes. S. Oy ei
harjoita lainkaan maa-, vesi- tai
talonrakennustoimintaa. joten
se ei ole rakennusliike.
Yksityisen tycinantajan ty6nte-
kijdiden eliikevakuuttamisessa
TEL on yleislaki, jota sovelle-
taan kaikkiin muualla kuin
LEL:n piiriin nimenomaisesti
siiiidetyillii tydaloilla tydskente-
leviin tydntekijoihin. LEL{y6-
alat on kzisitettava niiden ylei-
sen kielenkiiytrin mukaisessa
merkityksessii. Eliikelaitoksen
mielestii kaukoliimpdputki on
putki siinii kuin kiinteistrin liim-
pt - ja vesiputketkin. Niinpii
lain sanamuodon perusteella on
kaukoliimpciputkialan ty<inan-
tajalla ilman muuta syyta kat-
soa ty<intekijriittensd kuuluvan
TEL:n piiriin. Lainsdiinnds ei
anna mahdollisuutta kiisitellii
kahta ty<in luonteen kannalta
samanlaista tydalaa toista put-
kialan tyiinii ja toista muuna
kuin putkialan tydna.



Eliketurvakeskuksen
kanta
S. Oy:hyn on tydnantajana so-
vellettava LEL:a.
Perustelut. Eliiketurvakeskuk-
sen julkaisemassa LEL:n sovel-
tamisala -kirjasessa on mainittu
kaukoliimpdverkoston raken-
tamisen olevan LEL:n piiriin
kuuluvaa rakennusty0tA. Ela-
keturvakeskuksen 9.2. 1983 an-
tamassa yleiskirjeessii 8/83 on
tiismennetty putkialan tydn ka-
sitettti seuraavasti: Putkialan
tydne pidetaen vesi-, viemiiri-ja
liimpOjohtotditii, putkialan tyci-
t[ ei sen sijaan ole teollisuus-
yms. putkistojen rakentaminen
ja eristiiminen. Eliiketurvakes-
kuksen S. Oy:tii koskeva sovel-
tamispaat0s on edelld mainittu-
jen ohjeiden mukainen.
Ellikelautakunta ja TEl-eltike-
laitos ovat laajentaneet kiisitet-
tii liimp6j ohtotyot kiisittemeen
mycis kaukoliimpdputkitydt.
Eliiketurvakeskuksen yleiskir-
jeess?i 8/ 83 tarkoitetaan liimpci-
johtotdillii liimpdputkien asen-
tamista rakennuksiin. LiimpO-
johto ei siis tarkoita kaukoliim-
pciputkia.
Vakuutusoikeus on Oy R. Ab:tii
ja T. Oy:tii koskevilla piiiittiksil-
liiiin 2l.l 1.1985 ja 20.3.1986 ot-
tanut kantaa teollisuusputkien
rakentamiseen ja eristdmiseen.
Vakuutusoikeuden piiiitcisten
mukaan edellii mainittua tydtii
tekeviit tyontekijet eivet ty6s-
kentele LEL:n I $:n I momen-
tissa tarkoitetussa rakennus-
tycissii. Oy R. Ab:n ja T. Oy:n
tytlntekijdiden tyd ei kuiten-
kaan ole liittynyt kaukoliimpci-
putkien asentamiseen tai eristd-
mlseen.

UUSIA YLEISKIR]EITA
M aat alous y r it t iij i lleryhmiihenkivakuutus Al25l88 14.10.1988
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TaE[
JA TIETOKIIPAILUT

ETKilta pyydettiin lausun-
toa siit[ onko televisiossa
tietokilpailun luonteisissa
ohjelmissa rahapalkintoja
tavoitteleviin henkiltiihin so-
vellettava TaEL:a. (ETK:n
lausunto annettu 12.8.1988).

ETK:n mielestil ohjelmissa
esiintyviin henkiltiihin ei so-
velleta TaEL:a lukuunotta-
matta niitii henkiltiitii, jotka
esiintyvlt roolihahmossa.

tajalla tarkoitetaan ohjelman
toimittamiseen ja valmisteluun
osallistuvia henkil<iitii (esim.
graafrkko).

TaEL:n soveltaminen edellyt-
tiiii, ettd henkilon tyo kuuluu
jonkin laissa mainitun ammat-
tiryhmiin piiriin ja hiin tekee
ammattinimikkeen mukaista
tydta, jossa taiteellisen tai esi-
tyksellisen tydn osuus on mer-
kittava. Lisiiksi edellytetiiiin, et-
tii tycitii tehdiitn alle vuoden
pituisiksi sovituissa tydsuhteis-

ILKKA
SAVOHEIMO,vTu

Eltiketurvakeskuksen
I ausun t o t o imis t on p iiti I I ikk t)

tydn johto ja valvonta on ilmei-
sen selvii. Vaikka niiitii ohjelmia
lienee pidettiivii viihdeohjelmi-
na, on kuitenkin niihin osallis-
tuvien esiintymisestA tehtAva
sama johtopiiiit<is kuin asiaoh-
jelmiin osallistuvien esiintymi-
sestii eli TaEL:n edellyttiimii tai-
teellisen ja esityksellisen ty6n
osuus ei ole merkittiivii. Sel-
vemmin tdm6 ilmenee tietokil-
pailuissa, joissa pelkiillii napin-
painalluksella vastataan osaan
kysymyksistii.
Ohjelmissa esiintyy mytis julki-
suuden henkil6itti, esim. nAytte-
lijciite. TaEL:a sovelletaan kui-
tenkin vain ammattinimikkeen

el tee ammattlnl-
mukaista

Tytiskentelytiedot sa'

Lausunnon pyytaja oli vhti<i, ____
joka tuottaa'niir. ftitpaitubtlet- ETK:n kanta
mia. Ohjelmissa esiintyy henki- .--._ _:^r^^l6ite r.iifale-^ru 6il"i*i",1*:l^:t!:tii. kvseisis.lii.oh-
tehtavissd. rlpiiilat ;ffiii;: fJli:'.l:'ii*Iien henkildiden
vat erilaisia t.ntararu.il]u'iii tY.o.9i tiiytii.TaEL:ssa.asetettyja
osallistuvat ,unu_u*,ui,,f, 

:*' edellytyksiii, joten heidilr teke-
Heillemaksetaanrahapalkinto- lfl,s-a tyo er Kuulu lat'L:n
ja. Ohjelmissa on ollut muftnna Pllntn'
mycis eri alojen julkisuuden TaEL:n piiriin kuuluvana tycinii
henkil<iitii. Kilpailemassa on ol- ei pidetii yleensii esim. asiaoh-
lut esim. niiyttelij<iitii tietyssd jelmissaesiintymistieikiiasian-
roolihahmossa. Kaikille kilpai- tuntijana kAytettyja puheen-
lijoille maksetaan palkkio. woroja, koska tiillaisesta tyds-
TaEL r g:ssii on lueteltu lain ::^Ril^t:li]i,t1$ellrttiimiitai-piiriin t<iutwut u-.rutliriii- teellinenjaesityksellinenpanos'
miit. Kohdassa 4 on mainittu Saadun selvityksen mukaan
radio- ja televisio-ohjelman toi- osanottajat kilpailuohjelmissa
mittaja tai kuuluttaja taikka tai- ovat tycisuhteessa ohjelmia
teellinen avustaja. Soveltamis- tuottavaan yhtititin, koska stu-
kiiytiinndssiitaiteellisella avus- diossa nauhoitustilanteessa

hiineen ei sovelleta
tydtii, joten

TaEL:a. Sen
sijaan, jos hiinen kanssaan on
sovittu roolihahmon esittami-
seste, ThEl-maksu on makset-
tava.

Sellaisissa kilpailuissa, joissa
osallistujille ei makseta esiinty-
mispalkkiota, vaan palkkion
suuruus vaihtelee kilpailume-
nestyksestii riippuen, on katsot-
tava, ettei palkkiota makseta
vastikkeena tehdystii tydsta.
Niiin ollen TaEL:n soveltami-
nen ei voine tulla kysymykseen
tydsuhteen puuttuessa.
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KYSY
TYOELAKKEISTA!

T[llii palstalla
Eliiketurvakeskuksen
Iainopillinen johtaja
Antti Suominen vastaa
tyoelakkeit?i koskeviin
kysymyksiin, joilla
saattaa olla yleistikin
mielenkiintoa.

Ty<ieliikeasioita
koskeviin kysymyksiin
vastataan Eliiketurva-
keskuksesta myds kir-
jeitse ja puhelimitse.
Kun kirjoitatte,
mainitkaa tiiydellinen
nimenne, osoitteenne
ja henkilcitunnuk-
senne.

KYSYMYS
Piiiitydni ohella kiiyn silloin tiil-
ldin eri tyOpaikoissa iltaisin tai
viikonloppuisin tekemiissl toi-
mistotdite, jotka ovat liihinnii
peetetydskentelya. Miteen jat-
kuvaa tydsuhdetta minulla ei
niiiden tilapiiistydnantajien
kanssa ole, vaan menen ty6h6n
silloin, kun tydnantajalla on
ruuhkaa ja minulla taas mah-
dollisuus ottaa tydte vastaan.
Samalla tydnantajalla saatan
olla joskus muutaman kerran
kuukaudessa ja joskus taas me-
nee viikkoja, etten ole ollut
ty6ssii kertaakaan.
En tiedii, kuuluuko minulle elii-
keturvaa niiistii silut<iistd. Vero
niistii kuitenkin pidiitetiiiin ja
palkka nousee kuukausittain
yleensii aina yli tuhannen mar-
kan. Kirjallisia tydsopimuksia
ei ole tehty enkii ole halunnut-
kaan sitoa itseiini sillii tavoin,
ettd minun olisi pakko mennd
tydhdn aina tarvittaessa.

VASTAUS:
Tydntekijiiin eliikelain (TEL) I
$:ssii on siiiidetty tycisuhteen
kuulumisesta TEL:n piiriin.
Ennen 1.2.1987 voimaantullut-
ta lainmuutosta alle kuukauden
pituiset tycisuhteet jiiiviit TEL-
eliiketurvan ulkopuolelle. Kui-
tenkin joissakin tapauksissa ly-
hyita perattiiisiii tyciskentely-
kertoja on yhdistetty yhdenjak-
soisiksi TEL-tyosuhteiksi ja tii-
men menettelyn ovat hyviiksy-
neet my<is valitusviranomaiset.
Jiilkikiiteen on katsottu, etta
sdiinndllisesti saman tyOnanta-
jan palveluksessa toistuva ty<is-
kentely oikeuttaa myds eldke-
turvaan. Tyciskentelykertojen
yhdistiiminen on ollut kuiten-
kin harkinnanvaraista, joten
lainmuutos toteutettiin selkeyt-
tdmiiiin asia.

Lainmuutoksen jtilkeen lyhyi-
den alle kuukauden jatkunei-
den tycisuhteiden katsotaan
muodostavan yhdenjaksoisesti
jatkuneen TEL-tyosuhteen, jos
tydntekija tekce viihintdiin kol-
mena perdkkiiisenii kalenteri-
kuukautena tydte saman tytin-
antajan palveluksessa ja tyrian-
sio kunakin kalenterikuukaute-

na nousee ainakin TEL:n edel-
lyttameen viihimmdisrajaan
(vuonna 1988 se on 818,24 mk).
Lisiiksi edellytetddn, ettd ty6n-
tekijli on tydssii viihintiiiin 20
tuntia kalenterikuukaudessa.
TEl-tyiisuhteen katsotaan tdl-
lciin alkaneen sinii piiiviinti, jol-
ta sen perusteella maksettiin en-
simmdisen kerran palkkaa ja
pdiittyneen sen piiiviin lopussa,
jolta sen perusteella viimeksi
maksettiin palkkaa ennen ty6-
suhteen katkeamista tai eliik-
keeseen oikeuttavan ty6kyvyt-
t6myyden alkamista.
TEL:n soveltamisen kannalta
on ratkaiseva tydnantajan ja
tyOntekijiin viilillS tehdyn ty6-
sopimuksen sisdltd. TEL:n so-
veltamisalan laajennus ei koske
sellaisia tapauksia, joissa on
tehty sopimus viihintiiiin yhden
kuukauden kestaviiste tydsuh-
teesta. Tiiltii osin TEL:ii sovelle-
taan kuten aikaisemminkin.
Myds tyOoikeudellisesti toistai-
seksi sovitussa ty0suhteessa
tyciskentely voi olla jaksottais-
ta, mutta tiilldinkin TEL:ii so-
velletaan vanhojen siiinncisten
mukaan.
Kysyjii on ilmoittanut, ettei ha-
nen kanssaan ole tehty ty6sopi-
muksia tilapiiistdiden osalta ja
hiin on tydssil useammassakin
tydpaikassa. Jos tydsuhteet sa-
maan tytinantajaan kuitenkin
toistuvat kolmen kalenterikuu-
kauden aikana ja palkka- seki
kuukausitydaikavaatimus tiiyt-
ty']/et, L2.1987 jalkeen alkanut
tyd tulee TEL:n piiriin. Lain
piiriin kuuluminen voidaan rat-
kaista aina vasta takautuvasti
aikaisintaan kolmannen kalen-
terikuukauden lopussa ensim-
m6isestii tyriskentelykerrasta.
Lainmuutoksen jiilkeenkiiiin ai-
van satunnaiset tydt eivit tule
TEL:n piiriin, vaikka palkka tai
palkkio olisi huomattavakin,
koska mycis ty<iaikaedellytyk-
sen on taytfteva.

KYSYMYS:
Olen valtion palveluksessa puo-
lustusvoimissa ja minulla on jo
tyrivuosia niin paljon, ettd voin
jAade teydelle eliikkeelle. Olen

vielli terve sekii tydkykyinen ja
ty<itaitojakin on mielestiini sen
verran, ettd olen ajatellut ha-
keutua ansiotyrihdn. Eri tahoil-
ta olen saanut toisistaan poik-
keavia tulkintoja siitii, karttuu-
ko minulle eniiii eliikettii, jos
eliikkeellii ollessani olen tydssii.

Asian varmistamiseksi tieduste-
lenkin nyt, voinko esimerkiksi
ryhtyii itseniiiseksi yrittiijiiksi ja
kartuttaa niiin vieli eldketur-
vaani vai onko saamani valtion
eldke esteenii sille, ettei lisiielii-
kettd eniiii kartu?

VASTAUS:
Ansioeliikelaeissa yleinen elii-
keikii on 63 tai 65 ruotta ja
tiimiin lisdksi on ainakin vield
toistaiseksi ammattikohtaisia
alempia eliikeikiti. Niiin ollen
on mahdollista, ette henkilti
vanhuuseliikkeellii ollessaankin
on vielii tycissii, josta karttuu
eliikettii. Toisin kuin yleensii
muut eliikkeet, vanhuuseliiket-
ti ei lakkauteta sillli perusteella,
etta sen saaja menisi ansiotyd-
hdn.
Valtion ellikelaissa (VEL) on
siitinndkset siita, ettei tiimin
lain mukaista eliikettii kartu
henkilcille, joka jo saa tytielii-
kettd vanhuuseliikkeenii aikai-
sempien virka- tai tyosuhteiden
taikka yrittiij iitoiminnan perus-
teella. Kysyjiille ei siis eniiii voi
karttua lisiiii VEL:n mukaista
elaketta, vaikka hin viel6 meni-
sikin valtion palvelukseen.
Muissa eliikelaeissa ei vastaa-
vaa sii[nncistl ole, joten kysyje
voi esimerkiksi ryhtyti itsenii!
seksi yrittiijiiksi eikii VEL-van-
huuseliikkeen saaminen este
uuden eliikkeen karttumista.
Eliikkeisiin sisiiltyvii yhteenso-
vitussdiinndstd voi kuitenkin
vaikuttaa sen, ettei uutta eldket-
td tule maksettavaksi, jos eliike
ja uusi ansiotoiminta eiviit ole
j atkuneet rinnakkain viihintiiiin
kolmea wotta.
Todettakoon lisiksi, ettii 63
vuoden iiin tiiyttiimisvuoden
jiilkeen alkaneesta yrittiijiitoi-
minnasta ei eniii kartu lisdd
eliikettii. Sama siiiinnds koskee
mycis tycieliikelakien alaisia tyo-
suhteita.
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ETK:lta pyydettyihin
ellkeotteisiin
markkam[[rilinen
arvio eliikkeestil
Rekisteriotteen pyytiijii saa nyt
Eliiketurvakeskuksesta mark-
kamliIriiisen eliikkeen arviolas-
kelman. Eliikkeen markkamlii-
rii lasketaan elakelaitoksista
hankittujen palkkatietojen
avulla sekii yrittajien osalta vas-
taavasti hankittujen YEL- ja
MYEl-tycitulotietojen avulla.
Markkamdiiriiinen eliike laske-
taan 30-63-vuotiaille, j os nykyi-
nen tydsuhde tai yrittajatoimin-
ta on ehtinyt jatkua viihintiiiin
kaksi taytte kalenteriyuotta.
Vuosittain markkaotteen tulee
saamaan n. 60000-70000 va-
kuutettua. Toistaiseksi tyrisuh-
teen piirittymisen johdosta an-
nettaviin massaotteisiin ei ryh-
dytii laskemaan eliikkeen mark-
kamiiiiriiii.
Otteella kerrotaan laskennassa
kiiytettyjen ruosiansioiden
miiiirii sekii yrittiijiin nykyinen
tyOtulo. Samalla kerrotaan sen
eliikelaitoksen nimi, joka tiedot
on antanut.
Laskelmaa on muutettu siten,
ette tyottdmyyslisii esitetiien
nyt markkamiidriiisenl omana
erdniiin. Yrittiijien eliike arvioi-
daan erikseen seka tydkyvyttd-
myyseliikkeenii etti vanhuus-
eliikkeenii.
Ansiotietojen keriiiiminen pi-
dent?i6 jonkin verran otteen toi-
mittamisaikaa. T?imdn joh-
dosta nopeuttamistoimenpiteet
ovat selviteltavina.

Hannu Ramberg

TELvakuutusmaksu
vuonna 1989
Sosiaali- ja terveysministeriii on
5.10.1988 vahvistanut woden
1989 TEl-vakuutusmaksun
laskuperusteet. Keskimiiiiriii-
nen TEL-maksu on ensi vuon-
na 14,9 %o palkasta, mikti on I , I
prosenttiyksikkdA tiiminvuo-
tista maksutasoa korkeampi.
Alle 24-vuotiaista perittiive
TEl-maksu on 9,8 /e palkoista.
T[tI vanhemmista tycintekij 6is-
tA perittave maksu on pientydn-
antajilla (alle 50 tytintekijiiii)
I 5,6 7o p alkoista j a suurtyrinan-
tajilla tytintekijan i:ista riippu-
va.

LEL.MAKSU
VUONNA 1989
LEl-maksu on vuonna 1989
kaksi prosenttiyksikkdii korke-
ampi kuin tiind vuonna. Sosiaa-
li- ja terveysministeriO on vah-
vistanut uudeksi maksuksi 17
prosenttia. Nuorista, alle 24-
vuotiaista maksu on 9,8 pro-
senttia.

TaEL-MAKSU
VUONNA 1989

Ensi vuoden TaEl-maksu on
yli 24-vuotiaista 14 prosenttia
eli sama kuin tiintkin vuonna.
Alle 24-vuotiaiden maksu nou-
see. Nuorista, alle 24-vuotiaista
suoritetaan TaEl-maksuna 9,8
prosenttia palkasta.
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YLEISIIN
ELAKKEISIIN
TULOSSA
MUUTOKSIA
ISSA:n aikakauskirjassa I I
1988 Neuvostoliiton eliikejir-
jestelmien hallintoa koordinoi-
van elimen, ty6- ja sosiaaliasi-
ain valtionkomitean sosiaali-
turvaosaston varajohtaj a selvit-
telee syiti, miksi Neuvostoliiton
yleista elekej erjestelmiiii tullaan
uudistamaan. NKP:n keskus-
komitea on tehnyt piiAt<iksen
uudistuksesta, mutta ei sen si-
siil16sti. Artikkelin kirjoittajan
mukaan eliikkeiden taso suh-
teessa palkkoihin on laskenut.
Kun vuonna 1960 keskimiiiiriii-
nen vanhuuseliike yleisessii elii-
kejiirjestelmiissii oli 60 prosent-
tia keskipalkasta, se oli vuonna
1985 laskenut 46 prosenttiin.
Maatalouden eliikejiirjestel-
miissli kehitys on ollut yleisestii
jiirjestelmiistd poiketen piiin-
vastaista; l9 prosentista (vuon-
na 1970) 3l prosenttiin (vuonna
re8s).
Eliikkeen ja aktiiviaikana teh-
dyn tydpanoksen viilillii pitiiisi
olla nykyistii selvempi yhteys.
On epdoikeudenmukaista, ettli
esimerkiksi vain l0 vuotta tie-
tyllii teollisuuden alalla ty0s-
kennellyt saa samansuuruisen
eliikkeen kuin toisilla aloilla 20
tai 25 vuotta tyciskennellyt.
1950-luvun puoliviilissli tehdyt
ja edelleen voimassa olevat ty6-
alojen luokitukset eiviit en62i
piide. Eliikkeiden miilirissii pi-
tiiisi mycis ottaa paremmin huo-
mloon maan en osren hyvin
erilaiset elinolosuhteet. Erityi-
sesti tama koskee enimmiiiselii-
kettii, joka on tella hetkellii
sama koko Neuvostoliitossa.
Taloustieteilij<iiden mielestd
eltiketason tulisi olla 67 70 pro-
senttia palkasta. Siihen Neu-
vostoliitossa ei kuitenkaan ole
varaa. Eldkemenot kasvaisivat
150 prosenttia,jos tuo taso otet-
taisiin kiiytt<i<in. Kohtuullinen
eliiketaso on saavutettavissa
50 55 prosentin eliikkeillii.
Kauan tycieliimiissii mukana ol-
leita voitaisiin palkita eliikebo-
nuksilla. Peruseliike voisi olla
50 prosenttia palkasta ja 30 35
vuotta ylittAvilte tycivuosilta

I

ELAKKEISTA ULKOMAILLA
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maksettaisiin bonuksena l-2
prosenttia palkasta tai24 pro-
senttia peruseliikkeestii vuodes-
sa.
Eliikkeille on nykyisin vrihim-
miiis- ja enimmiiismiitirdt. Ya-
himmiiiseliike tulisi sailyttaa j o-
ko nykyiseen tapaan Lrit<stien
m?idriittiivdnii miidrdnd tai vd-
himmiiispalkkaan suhteutettu-
na. Enimmriiseliikkeen oikeu-
tus ja oikea m55r6 ovat vaikeita
ongelmia. Ilmeisesti myds
enimmiiiseldke tullaan kuiten-
kin sailyttamddn.
Eliikkeen perusteena olevan
palkan laskemistapa on selvitet-
tliviinii. Nykyisessii laissa eldke
lasketaan loppupalkasta. On
ehdotettu, ettii eliike tulisi las-
kea viiden viimeisen vuoden
keskipalkasta. Puhtaan loppu-
palkan hylk?iiiminen saattaisi
alentaa eliikkeiden miiiiriii.
Ekikeitit ovat Neuvostoliitossa
hyvin alhaiset. Tydvoimapulas-
ta johtuen eliikkeensaajia roh-
kaistaan jatkamaan tycintekoa
eliikeaikana. Elikeiln yleistii
nostamista ei harkita. Naisten
ja miesten eliikeikien yhteniiis-
tiiminen olisi sitii vastoin toivot-
tavaa.

MAATALOUS-
TYONTEKIJOIDEN
ELAKKEITA
PARANNETAAN
Neuvostoliiton kollektiivitiloil-
la tyciskentelevillii on oma el?i-
kejiirjestelmiinsii, joskin se ny-
kyisin on rakenteeltaan piiiiosin
saman-lainen palkansaajat kat-
tavan yleisen eliikej iirjestelmiin
kanssa. Valtion maatiloilla tyds-
kenteleviit kuuluvat yleiseen
el iikej iirj es te I miiiin.
Vuoteen 1964 saakka kollektii-
vitiloilla tyriskentelevdt saivat
eldkkeensii suoraan tilalta, mi-
kii merkitsi varsin eritasoisia
eliikkeitii eri puolilla maata.
Koska kollektiivitilojen palkka-
taso on edelleen alempi kuin
muilla ty<ialoilla, ovat eliikkeet
keskimiiiirin myds alhaisempia.
Kollektiivitiloilla tyciskentele-
vien eliikkeiden parantamiseksi
tuli tammikuussa 1988 voimaan
laki, jolla viihintiiiin l0 r,uotta
el?ikkeellii olleet saavat l0
SUR:n korotuksen kuukausi-
eldkkeeseensii. V?ihimmiiiselii-
ke on 40 SUR kuukaudessa,
joten korotus on enimmilldiin
25 prosenttia.

RUOTSI

VANHUUSELAKETTA
EI TARVITSE ENAA
HAKEA

Vanhuuseliikettii, joka otetaan
65 vuoden yleisessli eliikeiiissii,
ei lokakuusta 1988 liihtien tar-
vitse eniiii hakea. Kansaneliike-
jiirjestelmiin ja yleisen lisiieliike-
j tirjestelmiin hallinnosta vastaa-
vat yleiset vakuutuskassat lii-
hettevat vakuutetulle ennen hii-
nen 65-vuotispiiivliiinsii tiedon
tulevan eldkkeen miiiiriistii ja
siita perittiv:iste verosta.

Eliikkeen mydntiiminen ei kui-
tenkaan kay yhte helposti siinii
tapauksessa, ette vakuutettu on
avoliitossa, asuu erossa puoli-
sostaan tai on ollut tydssa ulko-
mailla ja saa sieltd eleketta.
Niiissii tapauksissa vakuutus-
kassa tarvitsee lisiitietoja va-
kuutetulta.

ITAVATTA

VIIDESOSA
vAnsr0srA
SAA ELAKETTA

Vuoden 1988 alussa 22 prosent-
tia Itiivallan viiest6stii sai eli-
kette. Elekkeensaajista 80 pro-
senttia sai eliikkeens6 palkan-
saajien ja 20 prosenttia yritte-
j ien eliikej iirjestelmistii.
Eliikkeensaajista 39,6 prosent-
tia sai vanhuuseliikettii, 6,3 pro-
senttia varhaiseliikette pitken
(35 vuoden) palvelusajan perus-
teella, 0,9 prosenttia varhaiselI-
kette tydtttimyyden perusteella,
20,8 prosenttia tydky/ytt6-
myyseliikettii, 27,6 prosenttia
naislesken eliikettri, 0,9 miesles-
ken eliikettii ja 3,9 prosenttia
lapseneliikettii.

(lECD

TUTKIMUS
vAESTON
VANHENEMISESTA
JA SEN
SEURAUKSISTA

Taloudellisen yhteistydn ja ke-
hityksen jiirjest6n OECD:n, jul-
kaiseman tutkimuksen mukaan
l8 prosenttia jiirjestdn jiisen-
maiden veestdste tulee vuonna
2020 olemaan 65 vuotta tefte-
neitii. Nykyisin 65 vuotta tiiyr-
Hneita on 13 prosenttia. Yli 75-
vuotiaita tulee olemaan 7 pro-
senttia viiestdstii; nykyisin heitii
on 5,8 prosenttia. OECD:n ti-
laston mukaan Suomen vdes-
ttistti 65 wotta teytuneita tulee
vuonna 2020 olemaan 21,7 pro-
senttia ja 75 vuotta teytteneite
8,5 prosenttia. Niimii molerrr-
mat luvut ylittavat oECD:n
keskimiiiiriit.

Veest0n vanheneminen aiheut-
taa painetta elekejarjestelmia
kohtaan. OECD kehoittaa hal-
lituksia tutkimaan, miten yri-
tyskohtaiset ja vapaaehtoiset
eliikejiirjestelyt voisivat tzissii
auttaa pakollisia eltikejiirjestel-
mie. OECD on itse aloittamas-
sa tutkimusta, jolla selvitetdzin
vapaaehtoisten lisiieliikkeiden
merkitystii el6keturvalle.

Viiestdn iklirakenteen vanhetes-
sa tyrissii kdyminen vdhenee.
Vuonna 1985 OECD-maissa
miespuolisista 55-64-luotiaista
alle 60 prosenttia oli mukana
ty0elamiissa. Suomessa timii
osuus oli 57,8 prosenttia, mutta
esimerkiksi Ruotsissa vielii 76
prosenttia. Suomea alhaisem-
pia osuuksia oli monissa mais-
sa; esimerkiksi Hollannissa
53,8, Ranskassa 50 ja Italiassa
38,2 prosenttia.

OECD-maissa alle l0 prosent-
tia jatkaa ty<intekoa 65 vuoden
iiin jiilkeen. OECD piiiittelee,
etta tilanteen jatkuessa tiillaise-
na tulevaisuuden eliikeliiiset
ovat nykyisiii eliikeliiisiii nuo-
rempia, terveempid ja varak-
kaampia. Ongelmaksi tulevat
kuitenkin muodostumaan'hy-
vin vanhat" eli 75 luotta taytte-
neet eliikkeensaajat. Heidiin
pulmiinsa joutuvat sekii eliike-
j iirjestelmlit ett:i sairausvakuu-
tusjiirjestelmiit paneutumaan
entistd enemmdn.

RAltst(A

OSA.AIKAELAKE
VOIMAAN
HEINAKUUSSA

Ranskan yleisessii el5kejiirjes-
telmdssii otettiin viime heinii-
kuussa keyttt dn osa-aikatyd-
hcin yhdistetty osa-aikaeliike.
Mydhemmin kesiillii myds tyd-
markkinasopimuksiin perustu-
vissa palkansaajien lisiieliikejiir-
jestelmissii ryhdyttiin maksa-
maan osa-aikaeliik keitii.
Osa-aikaeliiketti maksetaan 60
wotta tiiyttiineelle, jolla on ta-
kanaan viihintliiin 37,5 vaku-
tuuswotta eli miiiir5, jolla voi
saada myds normaalin vanhuu-
seliikkeen 60 luoden iiistii. Nor-
maalin vanhuuseliikkeen miiIrd
on tallOin 50 prosenttia eliik-
keen perusteena olevasta pal-
kasta.

Osa-aikaeliikkeenii maksetaan
30 prosenttia vanhuusel{kkees-
tii, jos edunsaaja tyriskentelee
60-80 prosenttia taydeste ty-
6ajasta, tai 50 prosenttia, jos
hiin tydskentelee 40-60 pro-
senttia tiiydestii tydajasta, taik-
ka 70 prosenttia, jos hiin ty6s-
kentelee vdhemmiin kuin 40
prosenttia tAydesta tydajasta.
Ranska on neljiis maa, joka
maksaa osa-aikaty6hdn yhdis-
tettyj ii osa-aikaeliikkeitii. Muut
maat ovat Ruotsi, Suomi ja
Tanska.

YLEISEN ETAKE-
JARJESTELMAN
RAHOITUSVAJE
KASVAA

Ranskan yleisessii eliikejiirjes-
telmiissri on ollut huomattava
rahoitusvaje usean vuoden
ajan. Vuonna 1987 vaje oli 10,3
miljardia RFR. Kuluvana
wonna sen lasketaan olevan
17,6 miljardia FRF ja ensi
vuonna 33,4 miljardia FRF.
Koko sosiaaliturva on rahoi-
tuksellisesti miinuksella. Vaje
aiheutuu eliikkeistli. Vuonna
1987 sosiaaliturvan kokonais-
vaje oli alle yhden miljardin
FRF:n. Kuluvana vuonna vaje
tulee olemaan I I miljardia FRF
ja ensi vuonna 32,6 miljardia
FRF.
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Sosiaaliturvan vajetta on parin
woden ajan paikattu ylimiiii-
riiisilli vakuutusmaksuilla ja
veroilla. Niiden voimassaolon
piti piiiittya viime heiniikuussa,
mutta Ranskan hallitus on nyt
piiiittiinyt peria ylimiiiiriiisiii
maksuj a edelleen. Ylimiiiiriiiset
maksut koostuvat vakuutettu-
ien vakuutusmaksuista ja piili-
bmatuloihin kohdistuvasta lisd-
verosta. Ylimiiiriiinen vakuu-
tusmaksu on 0.2 prosenttia ja
lisiivero I prosentti. Lisliveroa
maksavat woden 1987 vero-
tuksen osalta - henkilcit, joiden
vero on viihintiiin 370 FRF.

SAI(SAil TIIIT(lTASAVATTA

JULKISEN
SEKTORIN
ELAKKEISIIN
VAADITAAN
MUUTOKSIA

Liittotasavallassa on kiynnisty-
nyt poliittinen keskustelu julki-
sen sektorin yksityistii sektoria
paremmista eliikkeistii. Keskus-
telun aloitti liittohallituksen
ty6ministeri ehdottamalla vr7-
kamiehille eleikevakuutusmak-
suio.

Liittovaltion virkamiehet eiviit
tiillii hetkellii maksa vakuutus-
maksuj a eliikej iirjestelmiilleen.
Yksityisellii sektorilla palkan-
saajien vakuutusmaksu on 9,35
prosenttia eldkkeen perusteena
olevasta palkasta.

Liittohallitus ei ole toistaiseksi
tehnyt paatOsta julkisen sekto-
rin eliikkeiden mahdollisista
muutoksista.

SUE!TSI

ELAKEIAN
ALENNUSEHDOTUS
HYLATTY

Sveitsiliiiset hylkiisivtit kesli-
kuussa suoritetussa kansaniiii-
nestyksessii yleisen eliikeiiin
alentamisen miehillii 65 vuodes-
ta 62 vuoteen ja naisilla 62
luodesta 60 vuoteen.

YHDYSVATTAI

ELAKKEENSAA-
JILLE OMA
HINTAINDEKSI

Yhdysvalloissa on kiiytdssii
kaksi kuluttajahintaindeksiii,
joista toinen lasketaan palkan-
saajille ja toinen kaikille kau-
punkimaisissa olosuhteissa asu-
ville. Edellisen piiriin kuuluu
noin 40 prosenttia vaestdsta.
Jiilkimmiiinen otettiin keyt-
tcicin vuonna 1978 ja sen piiriin
kuuluu noin 80 prosenttia viies-
tOst5. Maksussa olevia eliikkei-
tii tarkistetaan taman jelkim-
mdisen kuluttajahintaindeksin
perusteella.

Viime vuoden lopulla Yhdys-
valtain kongressi hyvaksyi liit-
tovaltion tilastokeskuksen
suunnitelman uuden kuluttaja-
hintaindeksin laskemisesta
eliikkeensaojil/e. Indeksin pii-
riin tulisivat kuulumaan 62
vuotta teyttaneet henkikit eli
vain vanhuuseldkettii saavat.
Eliikkeensaajien omaa indeksiii
perustellaan silla, etta eliikkeel-
ld olevien ostotavat ja menot
poikkeavat tycissd olevien osto-
tavoista ja menoista esimerkiksi
terveysmenojen sekd asumis- ja
kuljetuspalvelujen tarpeen osal-
ta.

]OUKO
]ANHUNEN M
Eliiketurvakeskuksen

tu t kimusosas t on erit yistutkijo
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TIIASToTIEToJA TytiEtAxrrrilsAAJIsTA 90.6.1 gBB
Taulukoiden luvut ovat vdhimmiiisturvan mukaisia.
Aikaisemmasta tilastokiiytdnncistii poiketen varhennetut vanhuusel6kkeet sisiiltyviit vanhuus-
elikelukuihin ja yksil6lliset varhaiseliikkeet ty0kyvytt6myyseliikelukuihin. Osa-aikaeliikkeet
ovat tilastossa omana taulukkonaan. 30.6.1988 oli maksussa kaikkiaan 841000 ty<ieltikettii.
Muutos edellisestii vuodesta on +34 000 kappaletta eli 4,2 prosenttia.
Vanhuuseliikkeita oli 424000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta) (+14000), ty<ikyvyttdmyyseliikkeite 200000 kappaletta (+9000), tydttdmyys-
eliikkeitti 66000 kappaletta (+300), perhe-eliikkeita 152000 kappaletta (+7000) sekii vuoden
1987 alussa voimaan tulleita osa-aikaeliikkeite l7l kappaletta. Niiistii oli vuoden 1986 alussa
voimaan tulleiden lakien mukaisia eliikkeitii: varhennettuja vanhuusel6kkeita 7 800 kappaletta
(+2200) ia yksiltillisid varhaiseliikkeita l8 300 kappaletta (+S 3gg;.
Vanhuuseliikkeiden keskimiiiirii oli l4l0 mk/kk, joista varhennettujen vanhuuseliikkeiden
I 860 mk/kk, tycikyvyttcimyyseliikkeiden 1980 mk/kk, joista yksikillisten varhaiseliikkeiden
2675 mklkk, tydttrimyyseliikkeiden 2255 mki kk, perhe-eliikkeiden 1075 mk/kk ja osa-
aikaeliikkeid en 2120 mk/ kk.

VAN H L] T]SEt-AK K EE'T. KAiKKi
Voimassa olevat 30.6. 1988

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseldkemk/kk
Eliikkeen mytintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-el?ikelaitokset 75744 131284 207028 3041 I 281 1925
YEL-eliikelaitokset 16929 t4028 30957 2s72 1662 2160
MYEL-eliikelaitos 53888 8l 684 135572 878 404 593

LEL-eliikelaitos 35602 15 168 50770 t26r 502 I 034
Kaikki tydelakelaitokset 182163 242165 424328 2021 959 l4r0

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.6. 1988

Kaikki tydeliikelaitokset 9 044 l0 555 19 599 2299 I 066 I 635
*1 tOikki -luvussa mukana yksi TaEL-hiloksen malcsama elikc

VARH ENNETUT VAN H U USEt-AK K EET
Voimassa olevat 30.6. 1988

Eliikkeensaajia Keskimtiiriiinen perusel6ke mk/ kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset t 73t 3 599 5 330 4 3 l0 t 247 2239
Y E L-elikelaitokset 419 473 892 3091 I 104 2037
MYEL-eliikelaitos 264 973 1237 901 362 477
LEL-eliikelaitos r65 222 387 l 258 303 710
Kaikki tyoelakelaitokset 2579 5268 7 847 *) 3 568 I 028 t862

Alkaneet eldkkeet l.l. 30.6. 1988

Kaikki ty6eliikelaitokset 475 761 1236 3557 I t22 2058
*;1 tOikki -luvussa mukana yksi TaEL-laitoksen mak"sama ehke.

OSA-AIKAELAKKEE-T
Voimassa olevat 30.6. 1988

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseliikemk/kk
Eltikkeen mycintiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-elikelaitokset 42 5l 93 3260 1432 2258
Y EL-eliikelaitokset 5r l9 70 2259 I 543 2065
MYEL-eliikelaitos 3 4 804 153
LEL-eliikelaitos 2 2 4 I 292
Kaikki tyrieliikelaitokset 98 IJ t7t 2630 l 438 2t2t

Alkaneet eliikkeet l.l. 30.6.1988

53 3 l 19 l40r 2665Kaikki tyoelakelaitokset 39 t4
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TYOK YVYTTOM YYSE LA K K EET. kaikki
Voimassa olevat 30.6. 1988

r.laKKeensaaJla Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen my0ntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset s2199 57 032 109231 3374 1735 2 5r8
YEL-elikelaitokset 9397 4148 13 545 2454 1495 2160
MYEL-eliikelaitos t7 396 19531 36927 l 09r 441 747
LEL-eliikelaitos 33 541 5705 39246 1728 710 l 580
Kaikki tyoelakelaitokset 112539 86420 198959*) 2454 I 363 I 980

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.6. 1988

Kaikki tydelekelaitokset 7848 6504 14352**) 2832 I 506 2231
*) I{aikki -luvussa mukana lcymmenen TaEL-laitoksen maksamaa ekikenil*"1 lfuikki -luvussa mukana kahdeksan TaeL-hitoksen maksamaa ekikettd

I,\\ I)ET EI-,AKKET] I
Voimassa olevat 30.6. 1988 Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseldkemktkk
Eliikkeen mytintiijii Miehet Naiset Yhteensi Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 4613t 49533 95664 3290 1669 2450
YEL-eliikelaitokset 7383 3091 10474 25fi Is22 2219
MYEL-eliikelaitos 13174 13908 27082 I 163 452 798
LEL-eliikelaitos 3 l 107 5 386 36 493 t 677 679 I 529
Kaikki tydeliikelaitokset 97 801 71921 169722*) 2431 I 353 1974

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.6. 1988

Kaikki rydelekelaitokser 5914 4537 10451 **) 2629 I 386 2089
*) I{oikki -luvussa mukana yhdekstin TaEL-laitoksen maksamaa ehkentl

"*) Ihikki -luvussa mukana kahdeksan TaEL-hitoksen maksamaa ek)keni7

OS,AF l ,\KKEF I
voimassa olevat 30'6'1988 Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/kk
Et"kl** *y"rte
TEL-eliikelaitokset l 159 1473 2632 2003 l 063 t477
YEL-eliikelaitokset 909 299 I 208 I 555 I 054 I 431
MYEL-eliikelaitos 2922 3052 5974 690 317 500
LEL-eliikelaitos l 033 136 I 169 1262 617 I 187

Kaikki ryoelekelaitokset 6023 4961 10984*) I 172 592 9r0

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.6. 1988

Kaikki tycieliikelaitokset 326 33r 657 t2t8 697 956
*) Ihikki -luvussa mukana yksi TaEL-laitoksen maksama ekike.

YKSILOLLISET VAR HAIS EI-AK K EET
Voimassa olevat 30.6. 1988

ElaKKeensaajla Keskimiiiirdinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen mycintiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset 4909 6026 10935 4488 2439 3359
YEL-elikelaitokset I 105 758 I 863 28t4 I 560 2304
MYEL-eliikelaitos l 300 2s7t 3 87r t262 525 773
LEL-eliikelaitos I40t 183 I 584 3217 1693 3041
Kaikki tydeliikelaitokset 8 715 9 538 l8 253 3 590 I 839 2675

Alkaneet eliikkeet l.l. 30.6.1988

Kaikki tydelekelaitokset I 608 I 636 3244 3907 2004 2947
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TYOTTOMYYSELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1988

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen my0ntiijii Miehet Naiset Yhteensi Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 18940 28044 46984 3665 l 895 2608
YEL-el?ikelaitokset 906 935 r 84r 2187 l 133 I 652
MYEL-eliikelaitos 2277 2886 5163 l5l9 489 943
LEL-eliikelaitos 8 465 3 593 12 058 I 875 7t7 I 530

Kaikki tyoelekelaitokset 30 589 35 458 66047 *) 2966 I 641 2255

Alkaneet eliikkeet l.l. 30.6.1988

Kaikki tydelekelaitokset 1649 1774 3423*) 37ll I 693 2665
*) I<aikki -luvussa mukana yksi TaEL-laitoksen maksama ehk.

PER H E-EI-AKK EEI-
Voimassa olevat 30.6. 1988

Eliikkeen myOntiijii

Keski-
miiiiriiinen

Eliikkeiden peruseliike
lukumdtirii mk/ kk

Eliikkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensli
TEL-eliikelaitokset 70824 I 520 66850 t2267 79 tt7
YEL-eliikelaitokset l3 630 t 29s 13 230 l 886 15 r 16

MYEL-eliikelaitos 3t 896 426 31325 2647 33972
LEL-eliikelaitos 35 372 690 33 909 449t 38 400
Kaikki t set t5t 725 * 1076 145 316 21294 166610

Alkaneet eliikkeet l. l. 30.6.1988

Kaikki tyciellikelaitokset 5 983 **) t2t2
*)

**) Ifuikki -luvussa mukana kolme TaEL-laitoksen maksamaa ehkettii.
I(aikki -luvussa mukana yksi TaEL-hitoksen maksama ehke.

KAIKKI ELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. I988

Eliikkeen mytintiijii

Keski-
mii2iriiinen

Eliikkeiden peruseliike
lukumiidrd mk/ kk

MAKSETUT ELAKK EET I.I._30.6.1988
MILJ. MK
VAhimmiiisturva

TEL-eliikelaitokset 434t60 2082 TEL-eliikelaitokset 5 395,6
YEL-eliikelaitokset 60 043 I 948 YEL-eltikelaitokset 702,2
MYEL-eliikelaitos 209 562 603 M Y EL-eliikelaitos 760,2
LEL-eliikelaitos 134450 I170 LEl-eliikelaitos 946,6
Kaikki tycieldkelaitokset 841 230 *) I 55 I Kaikki tydelakelaitokset 7 804,7

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.6. 1988
Rekisterriity lisiiturva 282,3
Yhteensii 8 087,0

Kaikki tyrielSkelaitokset 43420**) I 856

Perhe-eliikkeistii 5816 oli lisiietujen mukaisia, keskimliirin
I 256 mk/ kk. Muista elikkeistii 27 354 sai lisiiksi rekisterriityii
lisiieliikettii keskimiiiirin I 458 mk/ kk. Niimii olivat etupiidssii
TE L- ja Y E L-eliikkeitii.

*) Kaikki -luvussa mukana viisitoista ThEL-laitoksen maksamaa eliikettri.**) Koikki -luvussa ntukana kvmmenen TaEL-laitoksen maksamaa eliikettii.
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ENGLISH STJMMARY

The Finnish government
budget proposal for 1989
totals FIM 124.2 thousand
million, which is 9 per cent
more than the sum total of the
actual budget for the current
year.

The prime objective of the
budget proposal is to keep
inflation in check and to
narrow the current account
deficit. The most fundamental
reform is the restructuring of
the income and property
taxation, which will be
embarked upon next year and
gradually put into effect by
1991, if possible. What
Government wishes to achieve
by this reform is: equal
treatment of various kinds of
income in the taxation, a
clearer deduction system, and
lower marginal rates of taxes.

The production of the national
economy has been growing
relatively steadily since 1982,
at an average rate of some-
what more than three per cent
a year. This year, the growth
will be almost four per cent,
which is partly attributable to
the improved return of agri-
culture. And next year,
production is anticipated to
increase two per cent over the
current year. Growth is
slackening steadily in all
branches of industry. The
current account deficit and
inflation are the major causes
for concern.

In the provision of income
security, the emphasis
continues to lie on familial
lncome protectlo
more, efforts are

n. Further-
made to

improve the compatibility and
coverage of the system of
income protection.
Minor amendments to the
pension legislation are also
suggested.

According to a Government
proposition, the system of
change-of-generation pensions
will continue to be in force till
the end of 1990. A committee

has been set up to look into
the possibilities of extending
the validity of the system
beyond 1990. Government has
presented a bill to Parliament
regarding the introduction of
group life assurance for
farmers, to take effect at the
beginning of next year. Those
insured will pay two-thirds of
the costs involved, and the
State will contribute one-third.
Government intends to intro-
duce a bill to Parliament
concerning the survivors'
pensions reform, to the effect
that implementation of the
reform will start at the
beginning of 1990.

The term of payment of
children's home care allowance
to families with one child will
be extended and the maxi-
mum amounts of the
maternity benefit, the child
benefit and the student grant
increased. The income security
of those unemployed who
have accepted part-time work
will be improved, and the daily
allowance paid to long-term
unemployed will cease to be
subject to the reduction
presently made after 200 days
of payment.
Next year's rate of contri-
bution under The Employees'
Pensions Act (TEL) has been
laid down. The average rate
will be 14.9 per cent of wages
and salaries. This figure is I.l
percentage points higher than
the rate for this year.

The contribution rate under
TEL payable on the wages
and salaries of under 24-year-
old employees is 9.8 per cent.
Employers with less than 50
employees pay 15.6 per cent of
wages and salaries in contri-
bution for employees who
have attained age24, and
employers with more than 50
employees pay a contributiorf
the rate of which is dependent
on the age of such employee.

The negotiations on the
content of the agreement on

social security between
Finland and Luxembourg
have come to an end. The
agreement has been signed and
may already come into effect
next year. However, the
agreement cannot take effect
before it has been ratified by
the parliaments of the two
countries. The reason why the
negotiations were conducted at
this very time was the reform
of the social security legis-
lation in Luxembourg. Among
other things, this reform
affected the liability to take
out insurance for people
coming to Luxembourg from
non-agreement countnes.

Being a European centre, the
Grand Duchy of Luxembourg,
though small, is important to
Finns. The major Finnish
commercial banks have
subsidiary banks there, and
Finnish banks also hold shares
in foreign banks in Luxem-
bourg. Thanks to this
agreement, double insurance
does not have to be taken out
for those who are working for
these employers. By this
agreement Finland has made
her first move towards the
Benelux countries.

The article on flexible forms of
pension in the Nordic
countries in this issue is based
on the talks at the Nordic
social security meeting in
Stockholm last September,
special attention being given to
the address made by G6ran
Smedmark, office manager at
the National Social Insurance
Board of Sweden.

The part-time pension has not
met with the same response in
Sweden, Denmark and
Finland. Sweden counted
67,800 part-time pensions, at
their most, in current payment
in 1980. In Denmark and
Finland, into which countries
the part-time pension was
introduced in 1987, only a
fraction of the number of
people expected to apply for
this form of pension did
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actually apply. Eighteen
months after the introduction
of the pension, there were
5,000 part-time pensioners in
Denmark and as few as 168 in
Finland.
The final outcome of the
pension reform caused
astonishment both in Den-
mark and in Finland. One
major reason for this consider-
able deviation from the trend
in Sweden is most certainly the
fact that, in Denmark and
Finland, some of the potential
applicants of part-time
pension have chosen the
temporary pension or the
unemployment pension,
instead, or, in the case of
Finland, retired on early
disability or early old-age
pension, which forms of
pension had been introduced
the year before. In Finland,
there are at the moment
around 70,000 unemployment
pension benehciaries and all in
all approximately 34,000
recipients of early old-age and
early disability pension. In
Denmark, as many as 100,000
of those aged 60-66 receive
temporary pension.

However, the most important
reason is probably to be found
in working life. Availability of
part-time work is one basic
condition for the part-time
pension. In Sweden, part-time
work goes back a long time,
which is not the case in
Denmark and Finland. The
general attitude towards the
part-time pension is fairly
positive in Sweden, both
among the labour market
organizations and the public.
This is apparently not so in
Denmark and Finland.

Experience shows that there
is a tendency towards taking
the pension early within the
Nordic pension schemes,
whereas very few avail them-
selves of the right to defer the
pension beyond the official
retirement age. The
amendments in the pension

regulations have, in the main,
been directed to support early
retirement from work. The
pension and labour legislation
include few real incentives to
stay on in working life. On the
contrary, there are several
examples in the Nordic
countries of regulations
making it difficult or even
impossible to go on working:
lack of employment security
and protection against
arbitrary dismissal after
attainment of the retirement
age, and existence of
compulsory ages of retirement.

The fact that the introduction
of flexible retirement ages has
in practice come to mean early
and not deferred retirement
originates in the adaptation of
the pension legislation to the
changes in working life. As
long as the supply of labour
has been sufficient, society has
rendered the aged population
assistance in coping with the
structural changes in working
life by supporting the
withdrawal of the aged from
the active work force.

In the long run, the situation
will, however, change in
consequence of a shift in the
ratio between the sizes of the
active and the retired
population being brought
about by the demographic
trend. Consideration of such
additional aspects as the
financing of pension security
and the income distribution
between generations will make
us see the production resource
of the older working
population in a new light.

It is well-justified to assess
whether the present system of
flexible retirement ages will
serve a purpose in the future.
as well. And the labour
legislation should also be
examined in terms of how well
it, when put into practice,
supports deferred retirement.
The prospects regarding the
future size of the retired

population may, however,
not be as alarming as they
seem today. The present
sociopolitical order is a result
of adaptation to the working
life in our immediate past,
when there was excess of
labour.
If there will be a shortage of
labour in the future, the
situation on the pension front
may be completely reversed.
Iceland is an example of a
country which has had a
constant shortage of labour.
And here flexible retirement is
actually the same as deferred
retirement.

English translation:
Eija Puttonen
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Tr riehke-lehden kirjoitukset ovdt \)a-
paasti lainattavisso. I-oinaltaessa on
lehden nimi (a kirjoittajan nimi) mai-
nittota.
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Tyrieliiketieto on uudistuvaa
tietoa.

TYOELAKE
on alan ainoa ammattilehti.

Haluatko olla ajan tasalla?



Tlllii kortilla voit
korjata osoitetietosi
tai tilata lehden
vuosikerran.
Vuosikerta maksaa
vain 50 markkaa.
(Vap aak app alej akelussa
oleville ei sitiikiiiin.)



Toimipaikkatieto tarvitaan vain silloin, kun lehti on tullut tai se tilataan tytipaikalle.

! O"oitte"n muutos ! U*i til"u.
Nimi

Toimipaikka

Liihiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Merkitkliii t:ihiin se vanha osoite, johon lehti on ennen tullut
Nimi

Toimipaikka

Liihiosoite

OSOITE
JOHON
LEHTI
HALUTAAN

VANHA
OSOITE

Postinumero Postitoimipaikka
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