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rka e I ?i kkeetki n joustavoituvat
keus valita entisen ja uuden jiirneljdnnesvuosisata sitten jestelmdn vdlill6. aivan kuten aiansaitsee kaiken sen kunnian, koinaan "valtion vanhan" .la
joka pioneerity<ille kuuluu: ldh- "valtion uuden" eliikejiirjesteldettiinhiin uutta sosiaaliturva- mdn vtilillii. Valintaoikeuden
j iirjestelmiiii luomaan puhtaalta tarjoaminen edellyttiiii seikkapepohjalta, vain osittain soveltu- rdistii vaihtoehdoista tiedottavien ulkomaisten mallien varas- mista, jotta jokainen tietea, mite
sa. Jo olemassaolevan lainsiiti- on ottamassaia mita jattamassa.

Tydeliikelakien rakentaminen
ru nsas

Ndin luodaan lainmuutoksille
myds pitkti toimeenpanoaika.
tydte. Entisiin sidnndksiin puu- Kestdd kauan, ennen kuin julkituttaessa ovat kohta vastassa sen vallan palvelijat vanhimmas"saavutetut edut", joita ty6- ta nuorimpaan ovat uuden sysmarkkinoilla on totuttu pita- teemin piirissii.

ddnncin muuttaminen taas on

aivan toisella tavalla vaikeaa

mrkin loukkaamattomina.

Komitea on tuonut eldkeperus-

Julkisen alan ellikeikiikomiteaa

teisiin mycis aivan uuden tekijiin

runsaiden kahden vuoden uuraan tycin jiilkeen piiiissyt yksi-

(yksil6llistii varhaiseldkett;i var-

on onniteltava siitii, ettd se on

tai viihintiiiinkin uudenlaisen
painotuksen. 'Ty6olosuhteita

mielisyyteen ratkaisun piiiilin- ten) arvioitaessa on mycis otettajoista. Yksityisellii puolella jo va huomioon.lulkisen hallinnon
voimassa olevia joustavia el6keikiimenettelyjd ollaan tuomassa

erityisluonteesta j ohtuvat tietyille tehtiiville asetettavat erityiset

ennestddn varhaisten eliikeikien

tycin vastuullisuuteen

myds julkisten alojen eliikejiirjestelmiin. Kun vaikeutena on
ollut useilla julkisilla aloilla jo

vaatimukset, jotka liittyvat yleiseen turvallisuuteen, henkilon

omaan turvallisuuteen taikka
yleisen

se,

edun kannalta", komitea lausuu

ville lakisiiiiteinen vanhuus koittaa kauttaaltaan varhemmin

Tiihiin asti on tyossii ielviytymisen mahdollisuuksia eldkerat-

huomioon ottaminen sekd

ettd julkisessa palveluksessa ole-

kuin yksityisen

palveluksessa

oleville, komitea on jonkin ver-

ran joutunut

kompromissaa-

Yksilcillisen

varhaiseltikkeen

maan.

saanti-ikdraja on komitean ehdotuksen mukaan 55 vuotta, kuten yksityiselldkin puolella. Var-

hennetulle

vanhuuseliikkeelle
voisi julkisen alan tydntekijii valintansa mukaan siirtyA 5S-vuotiaana, kaksi vuotta ennen yksi-

tyisen puolen tyritoveriaan. Sa-

ma

koskee osa-aikaeldkettd.

Jdnnevdli henkilokohtaisen ratkaisun mahdollisuuden ja yleisen eliikeidn viilillli olisi niin julkisella kuin yksityiselliikin puolella siten viisi vuotta.
Niille, jotka ovat julkisessa pal-

velussuhteessa lainmuutosten

voimaantullessa. annettaisiin oi-

lakitekstiluonnoksessaan.

kaisujen yhteydessd arvioitaessa

piiiipaino ollut tekijiin ja hdnen
tydnsa vdlisen suhteen punnitsemisessa. Kuvaan on nyt tuotu

kolmas komponentti: tydn vastaanottaja, yleis6. "yleinen turvallisuus" ja "yleinen etu". Nei-

den korostaminen ja siten julkisen palvelussuhteen vastuullisuuden erityinen tdhdenttiminen
on varmiisti paikallaan. Eri tointen ja tehtrivien sijoitteleminen
vastuullisuuden ja kuluttavuu-

den asteikoille tulee \ armasti
tuottamaan yhtd runsaasti vai-

keuksia kuin kaikki aiemmatkin
eliikepoliittiset rajanvedot ja ri-

kastamaan mycis eldketurvan
teoriapohjaa. Mutta johonkin
aina on raja vedettdvd.

Yrjo Inrmola

Uako on YU E-asioiss akin

rii I

!

I

Pyydettiin kirjoittamaan jotakin huomasimme, ettii M YEL-ihmiyksildllisestii varhaiseliikkeestri set saivat liihes puolet enemmdn
eli tuttujen kesken YVE:stii.
mycintrijii kuin hylkiiyksiii VAVAKO:een tuli vuonna 1987 vi- KO;lta. YEL-henkilOitii kohdel-

reille yhteensii 827 YVE-valitus-

tiin miltei piiinvastoin. TiistA

ei

voida vetiiii minta. Niiistii 291 koski kansanelii- kuitenkaan
johtopiiiitdstti, johtukelain (22 a $) mukaisia varhais-

F

&

;.

,#s
ffi

elakkeitiija loput eli 536
yrittiijaelakepuolelta (TEL,
LEL, MYEL, YEL). Ratkaisuja
YVE-asioissa tehtiin VAKO:ssa
viime vuonna yhteensti 380, ja
niiist?i 154 koski KELYVEA.
Viime mainituissa oli mydnt6jii
68 ja hykayksiii ntikyy olleen 72.
Tarkkaavainen nyt tietysti kysyy, etta mite ne loput14?Vas-

ja

taan siis: palautusta, raukeamis-

MARTT] HAUVONEN,
VT

Vakuutusoikeuden
vakuutussihteeri

kii.iinlaista

enjo siiUi tosiseikasta,
tuli ty6-

ettA tilas-

tot valehtelevat.
ETK:han antaa VAKO:lle lau-

suntonsa
Niiln myos

muutoksenhauista.

kyseen ollessa YVE-

valituksista. Mainitut instituutit
ovat kriyneet keskusteluja lausuntojen sisiilltistii ja muodosta.
Lgpputulos naytlplryy mielestiini sangen positiivisena YVElausunnot ovat seikkaperiiisid ja

ta, siirtoa ja mitii niitii nyt on. perusteltuja. Niiinhiin ei aina
TEL/LEL-varhaiseliikksil6 voida kehaista, kun puhutaan
myrinnettiin 62 ja 89 muutok- ETK:n lausunnoista perinteisissenhakua hyl5niin. Maatalousy- se tydkyvyttdmyyseliikeasioissa.
rittajat saivat 2l myiint6ii ja vain Toisaalta "rasti ruudussa"-pape-

13 hylkiiystfl. Muut yrittiijlll rit voivat olla hyvinkin tyhjentiita- viisti formuloituja. Kollegani
pauksessa, ja l0 muutoksenha- ovat viiittiineet ja olen itsekin
kijaa sai luvan vielii sinnitellii. ollut havaitsevinani, etta ETK
Yhteensd ansioeliikesektorilla on pikkuhiljaa jossain miiiirin
piiiistettiin YVEL:lle 5:sst

tehtiiin siis 88 mytintdii ja ll2 tiukentanut kannanottojaan
hylkiiystii vuonna 1987. Muu- YVE-asioissa. Niiin n?iyttiiisi
tosprosentti vaikuttaisi olevan olevan etenkin henkistii tytitii

melko korkea. Mytinteisiin rat- tekevEn muutoksenhakijan kohkaisuihin ovat tietysti osaltaan dalla. Mene ja tiedn. Ehkii sen
vaikuttaneet uudet liiiikiirinlau- verran uskaltaisi kuitenkin sasunnot, tytinantajien selvitykset noa, ettiijos ETK on lausunnosyms. vasta VAKO:lle esitetyt re- saan YVE-mytinntin kannalla,
levantit tiedot. Onhan mycis sel- tullaan VAKO:ssa useimmiten
vi*i, ettei valitusprosessin kulu- koodaamaan tapaus ratkaisiiessa kukaan juuri nuomr, eivit- kohtaan kirjaimella M. Mikafi
kA tydskentelyn vielii jatkuessa ETK sensijaan tarjoaa hylkyS,
rasitukset, kuluneisuudet ja tultaneen YVE joko hylkiiiimuut olosuhteet useinkaan vd- mii5n (H) tai my6ntiimdtin (M).

henny.

Satunnaisesti tulevat varhaiseliikkeidenkin kohdalla myris kirP, s. R ja kaytd<in.
).lilil.jll Y;"o-:")X1Y:.rlLi.P\tl
KUtI.arsena
saantona stta" ettel ole "laimet
kultaista siidnttiii. YVE-juttuihin YVE-ratkaisut perustuvat koko-

r

tiimli siiSnt6 mielestini istuu. naisarviointiin eri TEL:n 4 e
Asianlaita on nimittiiin niin, ettii $:ssii lueteltuja tekijt ia punniYVE-ratkaisut jos mitka on teh- ten, toinen toistaan etusijalle

tiivd in casu. Ei ole kahta saman- asettamatta. Sairautta taytyy ailaista tapausta. Ei mydskaen na kai jonkin verran olla, mutta
voida vakavissaan vtitrd:i, ettA saattaapa "liihes norrnaalil<iyesimerkiksi siivoojat saisivat jo- d6ksillzi" eliike olla mycinnettii-

tenkin ldysemmin

perustein vissd esimerkiksi silloin, kun on
YVE:n kuin sanokaamme parin- kyse n. 40 vuotta raskasta uraktekijiit (=lueloksen lopputarkas- tatyotd tehneestii syrjiiseutujen
tajat sukkatehtaalla). Edellii pienelajiista, semminkin kun hii2

YVEa VAKO:ssa kiisiteltiiessd
ilmeni kuitenkin, ette muutoksenhakija oli tarkastuslautakun-

nan p66triksen jiilkeen ja sairaslomansa pAAtftya palannut
tydiraikalleen uusiin, entistii selviisti kevyempiin ja vaihtelevam-

piin tehtaviin. Niissii hiin oli

sitten hyvin seka omasta ettA
ty0nantajansa mielestii piirjennyt

ja tditA ofi kuulemma oikein

ilo

paiskia. Tlmiinkaltaisen

kiiEnteen jiilkeen ei oikein ollut
kanttia veitEe asianomaista sii-

nii mliirin pyslviisti tydkyvyttdmiiksi, ettii ty6n jatkaminen olisi
muka kohtuuton edellytys.

Huomasin muuten viime vuoden kesdkuussa julkaistusta Teollisuusuutiset -lehdestii eriiiin

suuren eliikelaitoksen

osasto-

piiiilliktin todenneen VAKO:n

olevan vasta luomassa omaa linjaansa YVE-asioissa. Tiimiin lin-

jan selviiimistii oikein odotettiin.
Mitiihtin linjaa tiissii mahdetaan
tarkoittaa? Oikeinko jotakin yhteismitallista? Mitii yleensd tarkoitetaan, kun puhutaan jostain

liniasta tytikykyii

arvioitaessa?

piitietoisuuden hdlventdmiseksi voinenkin niiin lopuksi paljasE

taa oman niikemykseni VAKO:n linjasta YVE-ratkaisuis-

saan. Ymmiirtiiiikseni linjana on

ja on ollut se, etta YVE my6nnetiilin, mikiili ansiotydn jatkamista, YVEn my6ntiimiseen vaikut-

tavia tekij6itd kokonaisuutena
kussakin kiisiteltavassii yksittaistapauksessa arvioitaessa pidetdiin kohtuuttomana.

YVE-edellyysten suhteen on

tdsmiilleen sama KEL:ssa ja
TEL:ssa (a niiin ollen mycis

LEL:ssa, MYEL:ssa

ja

YEL:ssa). Mikaan seAnto ei tamiikiiiin "helppous" ole, koska
siitii on olemassa poikkeuksia siiiinndstii taitaa siis sittenkin
olla kyse. Muistelenpa eriistiikin
tapausta, jossa tarkastuslautakunnassa oli jo todettu valittajalla olevan oikeus YVEen. TEL3

POTIITIKOT
KAN NAITAUAT J U TKISEN JO USTAUIA

MYtiS PERHE.EIIIKE.
UUDISTUKSELTE TUKI
Kaikki

eduskunnassa

istuvat puolueet ovat
yksimielisesti jousta-

E
,*:

d

vien ellkeikien takana.
Ne suhtautuvat varhennettuun Yanhuuse-

lilkkeeseen, yksiltilli-

seen

Puoluesihteeri

Ulpu Iivari,
SDP

Puoluesihteeri

Aarno Kaila,
Kok

Puoluesihteeri
Seppo Kilriiiinen,
Kesk.

varhaiselilkkee-

seen ja osa-aikaelflkkeeseen mytinteisesti,
katsovat, ettil eliikeikljfirjestelyt ovat osoitta-

neet tarpeellisuutensa,
ja ettzi jousto oli tervetullut uudistus..., ilmaisu riippuu vlhdn siit[

t-

M

Piilsihteeri

Esko Vainionpdl,

SKP

Puoluesihteeri
Peter Stenlund,

RKP

Puoluesihteeri

Aaro Niiranen,
SMP

il

kiertohaastaffelusta.

ffi
Puoluesihteeri

4

Puoluesihteeri

Jari P. Havia,

LKP

Tytiellke-lehden hel-

mikuussa tekemlstd

:W

Jouko Jiiiiskeliiinen,
Krist.

minkii puolueen edustaja on IlnessI.
Yhtii mieltH ollaan
mytis siite, ett[ joustot
pitee ulottaa julkiselle
sektorille.
Yksimielisyys vallitsee
viell siitilkin, ettd perhe-elfikeuudistus on
ajankohtainen asia.
N[m[ asiat kfiyv[t ilmi

Kansanedustaja

Marjatta Stenius-

Kaukonen, Deva

l.

Mitd mieltti olette

suomalaisen eliikej tirj estelmtin
o ike udenmukais uude s t a?

Puoluesihteeri

Ulpu Iivari, SDP

l.

Sosialidemokratia on tehnyt
sosiaaliturvan rakentamiseksi
tycitd Forssan 1903 puoluekokouksesta saakka. J iirjestelmtilIisesti site on rakennettu vasta
neljdnnesvuosisadan ajan. Sosiaaliturvassamme on edelleenkin

aukkoja ja sen tasokin on usein
riittematdn. Erityisesti tame
koskee tydekiketurvaa, joka on

tdnd aikana rakennettu ldhes
nollapisteestii liihtien. Huonolmmassa asemassa ovat ne

eliikeliiiset,.joille ei ehtinyt ennen
eldkkeelle jiiiimistii kertyii kunnollista tycieliikettii. Suurella

saneldkkeisiin ei testd yleisen hy- ohjelman toteuttamiseksi nailta

tddn tdrkeiind elinkoron ensisi-

mitadn.

jaisuutta kansaneldkkeen

lisS-

korjata erityisesti viiliinputoaj ien

asemaa.

Puoluesihteeri Seppo

Kiiiiriiiinen, Kesk.

l.

Suomalaineneliikejiirjestelmd ei ole vielii tiillii hetkellii
oikeudenmukainen. Ansiosidonnaiset ty6eliikkeet saattavat
olla hyvinkin korkeita, kun taas
heikommassa asemassa eli pelkdn kansaneldkkeen varassa eld-

vien ihmisten eliikkeet ovat hyvin alhaisia. Lisiiksi kansaneldkettri saavien eliikepuolisoiden
henkildkohtainen eldke on pienempi kuin yksindisen kansaneliike. Tiillaista "puoliso-tarveharkintaa" ei ole tyOeliikkeissa.

Perusteiltaan eliikeiiirjestel-

kysymys oikeudenmukaisuudes-

eldke nostaa yksindisen tasolle ta.

miseksi.

tuksen I V vaihe ja yhdenmukaistaa tydeliikkeiden j a kansaneldk- Puoluesihteeri Aaro
keiden indeksitarkistusjiirjestel-

K ansanedustaj a M arj atta
Stenius-Kaukonen, Deva

eli toteuttaa kansaneliikeuudis-

Niiranen, SMP

md.

Pii2isihteeri Esko

Vainionptiii, SKP

l. Ei se ole riittdvdn oikeuden- l. - Suomalaista eldketurvaa ei
mukainen. Pienet eltikkeet ovat voi pitaa oikeudenmukaisena.
kohtuuttoman alhaiset ja viiliin- Sen suurin heikkous on perusputoajia on edelleenkin runsaas- eldketurvan alhaisuus. Asiaa piti. Erityisesti vanhempien ikd- tiiisi liihteii korjaamaan kansanluokkien kohdalla joukossa eliikkeiden tasokorotuksella ja
sotiemme veteraanit ja invalidit toteuttamalla kansaneldkeuuon eldketurvassa suuria puut- distuksen IV vaihe. Vastoin halteita, vaikka juuri nlmei ikiiluo- lituksen viiitteitii hydty IV vaikat ovat tehneet valtavan tycin heesta menisi pienituloisille. Se
itsendisen Suomen rakentami- poistaisi samalla todella epiioisessa, puolustaneet sitd sodissa keudenmukaisuutena pidetyn
ja jiilleenrakentaneet sotien jiil- puolison el6kkeen pienentymisen toisenkin siirtyessd eliikkeelkeen nykyisen elintasomme.
le.

Epiioikeudenmukaisena ekike-

l. - Eliikepolitiikkamme on ol- jiirjestelmiiii voidaan pitiii my<is Puoluesihteeri Jouko
lut oikean suuntaista. Pienim- julkisen ja yksityisen sektorin Jiiiiskeliiinen, Krist.

pien eltikkeiden osalta voidaan
luonnollisesti aina kysyd, turvaavatko ne toimeentulon riittdvdssri miidrin. Eliiketurvan peruslinjassa ei tapahtune liihivuosina suuria muutoksia, mutta
jlirjestelmiiii tulee kehittaa ja

l.

- Jotta elekejdrjestelmimme oli- osaa laskettaessa, kuten sotilas- mdmme on oikeudenmirkiinen.
si nykyistii oikeudenmukaisem- vammalaissa on siiiidetty. Tiissii Perusturvan tason kohottamipi, tulisi kansanel6kkeiden tasoa
on mitd suurimmassa mddrin nen on kuitenkin velttemetdntA
korottaa, puolisoiden kansaneleikeldisten tuloerojen tasoitta-

l. - Suomalaista eliikejiirjestelosalla nykyisistii eliikeliiisistii ei m65 ei voi pitaa oikeudenmukaisiis ole tiiyttii tyrieliikettii. Tilan- sena. Eniten eriarvoisuutta luone korjautuu viihitellen, kun vat liian suuret eliike-erot. Kaneliikkeelle jiiii uusia iktiryhmiii, saneliikejiirjestelmdn kautta tujotka ovat ehtineet ansaita ty6- leva peruseldketurva on liian alelekette pitemmiiltii aj alta.
hainen. Kattava sosiaalinen perusturva, mycis vtihimmiiiseliike,
pitiisi olla 20fi) markkaa kuukaudessa verotonta tuloa.
Puoluesihteeri
Aarno Kaila, Kok

Puoluesihteeri

vinvoinnin lisiiyksestii anneta osin. Hallitusohjelmassa pide- Jari P. Havia, LKP

erilaisten sSSdcisten vuoksi.

l.

Vihreiit

Suomalainen eliikejiirjestel-

Mycis eliikejZirjestelmien in- mii sisiiltiii historiallisista syisui

deksit luovat

eriarvoisuutta, epiitasaisuuksia

ja jopa

epiioi-

l.

Suomalainen eliikejiirjestel-

mti on kohtalaisen hyvii. Puut-

teitakin l6ytyy: heikoimmassa

koska tyiieliike- ja kansaneld- keudenmukaisuuksia. Ndin on asemassa ovat ne eliikkeensaakeindeksi kertyvdt eri tavoin. laita varsinkin niissd tapauksis- jat, jotka eiviit koskaan ole olleet
TEl-jlirjestelmiin sisiilliikin in- sa, joissa henkild ei ole tehnyt tycieldmdssd. Esimerkiksi kouludeksimenettely jattaa eliikepal- palkkatydtii, kuten esimerkiksi idssii vammautunut ei ole ehtikan laskentaperiaatteista johtu- monien perheeniiitien tai talon- nyt ansaita omia tuloja. Niinpii
en LEL-, MYEL- ja YEL*liik- emiintien kohdalla.
hdn joutuu eldd kituuttamaan
keet tosiasiallisesti pienemmiksi
kuin TEL-eliikkeet.

Kansaneliikejiirjestelmii on
korjannut tdtd epdoikeudenmu-

kaisuutta, mutta taso ei ole riit-

Puoluesihteeri Peter

Stenlund, RKP
I.

-

trivzi ja

oikeudenmukainen.

Kristillinen Liitto on eduskun-

nassa vaatinut kansaneldke-

pelkiin kansaneldkkeen varassa
todellisessa puutteessa, sillii kan-

saneldke on mitoitettu vanhusten tarpeisiin, jotka ovat jo ehtineet hankkia ekimdn vdlttamattomyydet.

Eliikej iirjestelmein liihtdkoh- uudistuksen neljdnnen vaiheen

ta on helppo hyvtiksyii. Yksityis- toteuttamista.
kohtiin mentiiessii jiirjestelmiissri
Kansaneleikkeiden korotusinon kuitenkin piirteitii, jotka ovat
deksi tulee saattaa samalle tasolristiriidassa kansalaisten oikeusle kuin TEl-indeksi. Vastustimtaj un kanssa. Pientii tytieliikettii
me aikanaan heiniikuun indeksisaavien henkil<iiden kohdalla tarkistuksen poistamista.
ja
yhteenty<ikansaneldkkeen
Olisi sliiidettiivii laki kotona
sovitus ei ole onnistunut ratkaisu, vaan se vaatii ko{aamista. tapahtuvaa hoitotyritii tekevien

Tdmii on mycis kirjattu hallitus- henkildiden eldketurvasta. Tdohjelmaan samoin kuin ellk- mii koskisi lasta, vanhusta, vam-

Eliikkeiden vuosittaisissa in- keen tarkistusmenettelyyn liitty- maista tai pitkdaikaissairasta
vien epdkohtien selvitfdminen. hoitavia. Ensimmriinen askel

deksitarkistuksissa kansantulon
kasvusta annetaan osa tytieltik-

keiden korotuksiin, mutta kan-

Sosiaali- ja terveysministerid on tiissii olisi sosiaali- ja eliiketurvan
ryhtynyt roimenpiteisiin hallitus- liitteminen kotihoidon tukeen.
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2. Minktilaisens ntiette
ansio sido nnaisen
tulevatsuuden?

so

Puoluesihteeri

siaaliturv an

kin tilanne. pakottaa suhtautu-

Puoluesihteeri

Ulpu Iivari, SDP
2. - Suurimmalle osalle suomalaisia palkkatulo on toimeentulon ehdoton edellytys. ja sen
katkeaminen ilman siihen perustuvaa sosiaaliturvaa merkitsee

kdyhyysloukkuun putoamista.

2.

Eltikejiirjestelmd jakautuu
kahteen toisiaan tdydentdvdiin
osaan. kansaneldkkeeseen ja

tyistiimistii

ja

eriarvoisuutta.

tycieldkkeeseen. Kdsitykseni mu-

kaan tilanne tulee vastaisuudessakin olemaan samankaltainen:
kansanelSkkeen luonteinen jdr-

teh6a tiihiin

tavoitteeseen.

Mahdollisuutta

vakuutetun

ansaitsema

keelle siirtymistii edeltiivii kulutustaso. Jiirjestelmiit tiiydentdvrit toisiaan, kunhan tydnjako
on selvd.

mainita tydeliikkeiden

ja

voisi

sen kehittamisen

nainen sosiaaliturvaja siihen si-

ettd sosiaaliturva on aukotonja
kaikki viiliinputoamiset on pystftava estdmddn. Kun pidiimme huolta itse jiirjestelmiin toimivuudesta, on samanaikaisesti
huolehdittava sosiaaliturvamme
rahoituksesta. Terve kansantalous, poliittinen tahto huolehtia

sosiaaliturvan tulevaisuudesta
sekri vahva kansalaismielipide

saavutettujen etujen siiilyttiimi-

aaliturvan kohentaminen on tdrkeintd. Vasta sen jdlkeen tulee
ansiosidonnaisen sosiaaliturvan

mahdollisten puutteiden korjaa-

mlnen.

kansaneldkkeiden yhteensovittami-

siiltyvti ansioista riippumaton

perusturva teiydentiiviit toisiaan.
Perusturvassamme olevat perusteettomat erot on poistettava.
Erityisesti on huolehdittava siite.

aseman parantamiseksi.

Moninaisista eldkemuodoista Puoluesihteeri Aaro
huolimatta on pidett[vd huolta Niiranen, SMP
siita, ette perustoimeentulotur- 2. SMP:n mielestd perussosi-

ja eliikkeen ha- Piiiisihteeri Esko
hemmin sairauden, tydttdmyy- kijan oikeusturvan parantami- Vainionp[2i, SKP
den, vanhempainloman, tydky- sen, joita selvitelIen Eliikeko- 2. - Suurimpia tuloja saavien
qrtt6myyden, vanhuuden ym. mitea 87:ss6.
osalta ei ole tarpeen 60 prosentin
varalta. Tiimii nk. ansiosidonmukainen tycieliiketurva. Ei ole

lennettu maksettavaki my6-

dessii kiiyttiiii huonompiosaisten

van rahoitukseen

ja viime parantaa. Esimerkkinii

kddessri mycis itse rahoittama.
Osa tyrintekijdn palkasta on tal-

voimavaroja halutaan ensikd-

raudutaan turyaamaan eltik- luulottomasti selvittiiii.

vaa kehitetddn mahdollisimman
Kohtuullisen ansiotason sdilytOn sy1.td todeta, etteivdt eldke- kattavaksi ja selkeiiksi, minkii
tdvri sosiaalivakuutus on perus- jiirjestelmiit
kuitenkaan vield ole vuoksi sen hoito olisi annettava
teltu.
valmiita. Niite tulee edelleen yh- yhden organisaation, KansanNykyinen sosiaaliturva on ty<i- teensovittaa, virtaviivaistaa ja
eldkelaitoksen, hoidettavaksi.
vrienliikkeen tydn tulosta, tydn- samalla viiliinputoajien asemaa

tekijiin itse

Kansaneldkeuudistuksen nel-

siiyksiin hyvin kriittisesti.
olisi omiaan korostamaan mie- Jiirjestelmiistii on lisiiksi pois- hen ja naisen vdlistd tasa-arvoa
tettava niita tekijdita, jotka ai- ja edistiiisi siten oikeudenmukaiheuttavat tarpeettomia menoja. suutta. Kiireellisempiiikin toiesimerkiksi perhe-eliikeuudistus menpiteitzi kiytyy, jos rajallisia

Mikiili kohtuullisen ansiotason
ottamisesta mukaan
siiilyttiiviiii sosiaalivakuutusta jestelmii turvaa viihimmiiistoi- maksun
sosiaalituransiosidonnaiseen
heikennettdisiin, vahvat ja va- meentulon ja tyOelakkeellii vatulisi ennakko-

rakkaat pystyisiviit joka tapauksessa hoitamaan henkildkohtaisen lisdturvansa yksityisin vakuutuksin. Se vain lisiiisi yksi-

-

maan uusun suunrn menonli- jiinnen vaiheen toteutuminen

Aarno Kaila, Kok

Puoluesihteeri Seppo
Kziiiri2iinen, Kesk.

2. - Ansiosidonnainen sosiaaliturva on esimerkiksi yksityisen
sektorin tydeldketurvan osalta

mitean jarkea siinii, ettii lakisiiiiteisen eldketurvan avulla jzirjestetiiiin ekikkeellii oleville ihmisille niin suuret tulot. etta kulutuksen ohella niitii kiiytetii?in omaisuuden kasaamiseen.

vield voimaantulovaiheessa. Tzi-

mtin takia ansioon sidotutkin

etuudet voivat trilld hetkellii olla

Puoluesihteeri Peter

Stenlund, RKP

Puoluesihteeri Jouko
K rist.

Jiiiiskeliiinen,

2. - TEL-jlrjestelmiisszi olevat
erityisratkaisut kertymdn osalta

ovat olleet viilttiimiittrimiii eri
ikiiryhmien etujen tasapainottamiseksi. On valttamatrintd. ettd

myris verotuksessa mm. ekiketulovdhennyksen kautta turvataan
suhteellisen pientii eliikettri saavien edut. On muistettava, ette
moni nykyinen eldke on hankittu paljon nykyistii tiukemmissa
olosuhteissa.

- Yhri suurempi osa ikdluokasta
hankkii eldketurvansa palkka-

pieniii. Toisaalta taas saatetaan
saada hyvinkin suuria etuuksia.

2.

- Ansiosidonnaisen j rirjestelmdn
heikkoutena on se. etta siite peeseviit osallisiksi vain ne ihmiset,

on perusturvan antaminen kai- naisin

- Elakejarjestelmiimme ideo- tyrillii. Siksi tulevaisuuden haasloginen liihtdkohta on tiirked. teet ovat osittain erilaiset kuin
Kansaneldkkeen tarkoituksena

tdmd hetken kysymykset. Olenhaaste on eldketurvan ra-

kille. Eliikevakuutettujen tulota- hoittaminen tulevaisuudessa
viilttiimiit- jotka tycimarkkinoilla saavat tu- soon sidoksissa oleva tycieliike
varsinkin, kun tyriidssd oleva
tOmitt. SDP pitiiii tulonjaollisesti loa. Esimerkiksi kotona tapah- on looginen
ratkaisu sellaisessa ikiiluokka liihivuosikymmeninii
ja sosiaalisesti perusteltuna, ettd tuvasta hoitotydstii tai opiskeseksi ovat j atkossakin

sosiaaliturva takaa ihmisarvoisen eldmhn sen kaikissa vaiheissa.
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markk inat alousj iirj estelmdssri,
lusta ei tillaista oikeutta synny. jossa
kansalaiset itse ensisijaisesTdmdn vuoksi kattavan perusti
ovat vastuussa toimeentulosturvajdrjestelmln kehittAminen
taan ja menestymisestiian. TatA
on keskeisen ftirkeiid.
jakoa on myris pidettiivii oikeu- Olemassaolevat selvitykset denmukaisena etenkin, kun
viittaavat siihen, ettri ansiosidon- koulutusjiirjestelmrimme avaa
nainen sosiaaliturva on vietdvis- eri yhteiskuntaryhmiin lukeutusii liipi, jos kansantalouden kehi- ville ihmisille mahdollisuudet
tys on riittiiviillii tasolla- Kuiten- luoda itse oman tulevaisuutensa.

alkaa pienentyd.

Puoluesihteeri

Jari P. Havia, LKP
2. - Ansiosidonnainen elSketurva muodostaa mytis tulevaisuudessa eliikejiirjestelmln rungon.

3. Mitii mieltti olette

Kansanedustaja M arjatta
Stenius-Kaukonen, Deva

j oustavista eltikeiktij iirj e stelyistti?...

3.

Joustavia eliikejiirjestelyjii
jotta erilaisissa eldmdntilanteissa olevien ihmisten
tarpeet voidaan ottaa huomioon

tarvitaan,

eldkeratkaisuissakin. Yksiktlli-

sen varhaiseldkkeen ja varhennetun vanhuuseldkkeenkin suosio osoittavat. ettii usein yli 40

Kansanelrikejdriestelmin uud istuksen yhteydessd tehty eri elri-

kcjiirjestelmien yhteensovitus.

missd ansioeldke vdhentdd kansaneldkkeen lisiiosaa, on jiirjestelmdnd toimiva. Eri ekikemuotoja tarvitaan, koska ihmisten
eliimii ja tyohistoria on erilainen,
jolloin eliikejiirjestelrnin on
mycis oltava joustava.

Kansanedustaja Marjatta
Stenius-K aukonen. Deva

2.

Eliikejiirjestelmiinkin eplioikeudenmukaisuus liittyy juuri
sosiaaliturvan vahvaan ansiosidonnaisuuteen. Jollei kunnollista perusturvaa saada aikaan ja
ansiosidonnaisuutta lievennetti.

jako hyvii- ja

huono-osaisiin
kansalaisiin s) /enee. Tiimii jaottelu ei edes ole riittrivd kuvaamaan yhteisk unnallisen eriarvoisuuden kehitystii. Koko sosiaali-

turyan ansioihin sitomisen seuoli ennakolta selvtisti

raukset

ndhtdvissd ja siksi olemme esittd-

neet toisenlaista vaihtoehtoa jokaisessa j iirjestelmien kehittiimisen vaiheessa.

Niin eliiketurvan kuin koko

sosiaaliturvan rahoituksessa on
viime kddessri kysymys tulonja-

Puoluesihteeri

Ulpu livari, SDP

3. Ns. joustava ellikejiirjestelmii, joka kasittaa yksil6llisen

2.

Sekri perusturvaetuutta ettd
ansiosidonnaisuuteen perustuvaa eliikejiirjestelmdd tarvitaan.
Niiiden keskiniiistii rakennetta
voisi t ietenkin miettid: korjaamisen varaa olisi liihinnii perusturvan puolella.

haisel:ikkeellii olevalle stiiidettiin
suhteellisen kireliksi.

varhaiseldkkeen. varhennetun

Piirisihteeri Esko
vanhuuselSkkeen ja osa-aika- Vainionpiiii, SKP
eliikkeen. antaa ihmisille vaihtoehtoja siirtyii joustavasti eltik- 3. Yksilollisenvarhaiseliikkeen
suuri suosio niiyttiiii keskittykeelle.
neen ldhinni elikkeen voimaanJoustava el5kkeelle siirtymi- tuloajankohtaan. Eldkemuodon

nen on luonut pitkddn rasitta- suosio ndyfidii pikkuhiljaa tavassa tycissd olleille oikeuden soittuvan. Ongelmana on kuitiiysipainoisiin eldkepdiviin, kun tenkin edelleen melko suuri hvltycissd ei eniiii jaksa eikd vielti ole

kdysprosentti.

tarpeellisuuden.

Stenlund, RKP

ajautunut tdydelliseen tydkyvyttdmyyteen. Joustavan eliikeiiin
saama suosio on osoittanut sen Puoluesihteeri Peter

Puoluesihteeri

misen ylittiivdn heiddn voimansa. Mycis ty6paikan sdilymisen

epdvarmuus saa ihmiset hakeutumaan eldkkeelle. mikiili siihen

suinkin on mahdollisuus. Usein
tycipaikkaa ei eniid edes ole yritysten saneerausten ja lopettamisten seurauksena.

Yksilcillisen varhaiseldkkeen

sisilto ja varsinkaan sen tulkinta

ei vastaa olemassa oleviin tarpei-

siin. Korkeat

hylkdysprosentit
erityisesti naisten kohdalla selittyvdt mielestdni sillii, ettd naisten
laadullisesti miesten tdistii poik-

keavien tydtehtavien kulutta-

3.

Jouston lisddntyminen elrikejiirjestelmiissdmme on terve-

vuutta ei tunnustela. Tiissii voisi
olla vaikka tasa-aruovaltuutetulIe tutkimisen aihetta.

Tyottcimyyseliikkeen ikiiraj an
yksikillisen varhaiseldkkeen saa- korottaminen 60 vuoteen on
saattanut vuonna l9-11 ja sen
3. Kokoomuslaisuuteenkuu- vuttama suosio.
jiilkeen syntyneet. jo tyiittcimiikluu yksildllisyyden tukeminen ja
si joutuneet todelliseen viiliinpuyksilcillisten tarpeiden tunnustatoajan asemaan, jonka korjaaminen. Tdmdn pohjalta tuemme Puoluesihteeri Aaro
minen on kiireellisin tehtavri.
pyrkimyksiii kehittiiii eliikeikii- Niiranen, SMP
Nykyisen tycittdmyystilanteen
jiirjestelyja joustaviksi. Onhan
h1vii, jos yleisen eldkeidn ohella -1. SMP piti trirkcinrijorrstavia jatkuessa toimivin tapa olisi palauttaa tydttdmyyseliikkeen ikiieliikeikii voidaan miiiiritellii el ii k ej iirj estelyj ii.
raja 55 vuoteen aikaisempaan
myos henkil6n omien tarpeiden
tapaan.
ja toiveiden pohjalta.

Aarno Kaila. Kok

tullut asia. Tdstd on osoituksena

Puoluesihteeri Jouko

Uusien eldkemuotojen suosio Jiiiiskeliiinen. Krist.
kertoo varttuneemman vden tarpeista ja haluista. Kohtuullinen 3. Joustavien eldkkeiden on-

osta. Mielesttimme palkansaajille, eliikeliiisille ja eri syistd muun eldke tuntuu usein turvallisemsosiaaliturvan varassa eldmtidn malta kuin epdvarma ja rasittajoutuville kuuluu nykyistri suu- va tyo. Tulevaisuutta ajatellen
rempi osuus tulonjaossa. Rahoi- pddtriksentekij riiden on osattava
tus pystltaan turvaamaan. jos vetaa tdsta oikeat johtopaatdkvain poliittista tahtoa riittiiri.
set. Arvioidaanhan vuonna 2005
Suomessa olevan 55 64-vuotiai-

Vihreiit

vuoden ty<ihistorian omaavat
velvollisuus yksikillisellii var- ihmiset tuntevat tyrinteon jatka-

ta

gelma on luonnollisesti loputlisen eldketason jddminen normaalitasoa matalammaksi. Vapaaehtoiset yksilcilliset ekikkeet
ovat hyvinti vaihtoehtoina.

- Ty6ttomyyskysymyksiin

ei

Varhennettua vanhuuseldkettri

pitiiisi kor.lata siten, ettri

alene-

maprosenttia pienennetdrin ja

eliike korotettaisiin normaalin
vanhuuseldkkeen suuruiseksi

65-vuotiaana. Tiedotusta eldke-

muodon sisiilkistii pitiiisi edelleen parantaa ja tehda mahdolli-

eli- seksi eldkkeen peruminen ja

kejiirjestelyillti ilmeisesti ole rat-

parisataa tuhatta nykyistii kaisevaa vaikutusta. koska esienemmdn.
merkiksi osa vapautuvista tyci-

muuttaminen toiseksi.

paikoista aina korvataan muulla

Puoluesihteeri Seppo

Kiiiiriiiinen, Kesk.

3.

kuin ihmistydllii.
Puoluesihteeri

Mahdollisuus siirtyii joustaJari P. Havia. LKP
vasti el:ikkeelle oman eldmtintikannatet3. .loustavien eliikejliryestellanteen mukaisesti on
tavaa. Oli ennakolta niihtivissii, micn suunnittelu kdynnistettiin
Eliik keiden rahoittaminen vaatii etta yksilolliselle varhaiseldk- liberaalin sosiaali- ja ter.reysmikcst;iviI taltlutta. Juuri nyt ei keelle halukkaita tulee runsaasli. nisteri lrma Toivasen toimcsta,
ole tiedossa rahoitusongelmia, Trimdn vuoksi oliviilttdmritdn se joten liheraalicn suhtautuminen
mutta miten on tulevaisuudessa toimenpide. niiin jiilkeenpiiinkin joustavaan ja yksilolliseen eliikjos Suomen metsdt kuolevat...? katsottuna. etta tydn lopettamis- keeseen on m1/onteinen.

Vihrerit

3.

Joustavat ellikeikiijiirjestelyt

ovat hyvti asia, varsinkin kun

tycillisyystilannc on mikd se on.
Korjattavaa olisi viel2i tdsstikin:

yksiltillisessli varhaiseliikkeessri
on Iiian tiukat kriteerit. Se ei

jotka jiiiiviit ilman tydtd tyotto-

takaa elzikettti kaikille niille,

myyseliikeikiirajan noustessa 55

vuodesta 60 vuoteen.
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4. ...entti erityisestt

osa-aikaekikkeeseen ponostamisesta?

antajat eivdt monesti viilitii etsiii
mahdollisuuksia osa-aikaeliik-

Puoluesihteeri

Ulpu livari, SDP

4. -

keen jiirjestelyihin. Tiimiihiin on
Osa-aikaeliikkeistii pitiiii ainoa joustavan eliikejiirjestelyn

Puoluesihteeri

Jari P. Havia. LKP

4.

Osa-aikaeldkettd ei tunneta

muoto, jossa eliikepiiiitdksen riitttiviisti, joten sen tiedottaminen vaihtoehto. Se edellyttii2i edellytyksenri on mycis tyonan- seen kannattaa panostaa lisdri.
kuitenkin tycimarkkinoilta ny- tajan mukanaolo. Osa-aikaeldke Osaeliike tarjoaa joustavan
kyistd suurempaa yhteistydtii ja pitiiisi mielestdni saada yleisty- mahdollisuuden vanheneville
jirjestelyhalua.
tydntekijoille pehmedin eliikmddn nykyisestddn.
keelle siirtymiseen. Se on myris
luoda myos kiiytdnnrissd todelli-

Kaiken kaikkiaan pidiin jous-

(kokopiiiviiisen)

tyoky /ytt6-

tavia eliikejiirjestelyjii mycintei- myyseldkkeen ereis vaihtoehto
send lisdnri suomalaiseen tydela-

Puoluesihteeri

Aarno Kaila, Kok
4. - Vuoden 1987 alusta voi-

kejiirjestelmiiiin.

osatyokykyisille.

maan tullut osa-aikaeldke ei ole

saavuttanut odotetun kaltaista
Kansanedustaja Marjatta
suosiota. Tdmri ekikemuoto si- Puoluesihteeri Peter
siiltiiii kuitenkin lukuisia hyvii Stenlund, RKP
Stenius-Kaukonen, Deva
puolia. Siksi on syyta selvittee
4. Osa-aikaeltikkeen vdhtiisen
alhaisen suosion syitli seki tut- 4. - Valitettavasti osa-aikaeldke

kia, voitaisiinko sitd kehittee ei ole saanul osakseen

ansaitse-

suosion pdiasiallisena syynd us-

maansa huomiota. Se saattaa kon olevan 60 vuoden ikiirajan.
osittainjohtua siita, etta se toteu- Se karsii osa-aikaeldkkeen pois

suositummaksi.

tettiin yksildllisen varhaisekik- todellisten vaihtoehtojen joukosta. Osa-aikaeldkkeeseen pa-

keen vanavedessd.

nostaminen on jrirkevdd. jos sen
ikiiraj a alennetaan viihintiiiin 55
vuodeksi, jolloin tydn vdsyttdmzi
eliikkeenhakija voi punnita valintaa osa-aikaekikkeen ja yksi-

Puoluesihteeri Seppo

Kiiiiriiiinen, Kesk.

4.

Oli virhe, ettd osa-aikaeluike

toteutettiin vuotta mydhemmin
kuin muut joustavat eliikej iirjestelyt ja ettii ikiiraja siiiidettiin 60

vuodeksi eikii 55 vuodeksi kuten

yksil6llisessii varhaiseldkkeess6.
Osa-aikaeliike ei ndistri syistd

tullut todelliseksi vaihtoehdoksi.

killisen varhaiseldkkeen viilillii.

Puoluesihteeri Aaro

Nykyisessii tyOttOmyystilantees-

Niiranen, SMP

4.

SMP on voimakkaasti

a.ja-

sa voisi harkita osa-aikaeldk-

keen ikdrajan laskemista 50 vuo-

nut osa-aikatyontekijoiden elii- teenkin, jolloin se voisi osaltaan
keturvan jtirjest[mistii. Jousta- olla helpottamassa vaikeita sa-

vien el2ikejiirjestelmien kohdalla neeraustilanteitakin.
Tiimdn vuoksi osa-aikaeldkkeen osa-aikael;ikkeiden heikko suoheikon menestyksen sylt on tar- sio johtuu tietysti osa-aikaeliikkoin selvitetteve ja tehtava sii- kciden alhaisesta tasosta.
hen tarpeelliset muutoket.

Vuoteen 2000 mennesa yli 50vuotiaiden tydntekijdiden luku-

mttird lisliiintyy rajusti.

Vihreiit

Sen

vuoksi osa-aikatyd yhdistettynii

Puoluesihteeri Jouko

4.

Olisi hyvii asia, ettd ihminen

voisi vanhuuden liihetessii pik-

kuhiljaa viihentiiri ty6aikaa. J drosa-aikaekikkeesten olisi tehtajestelmd ei kuitenkaan jostain
vii todelliseksi vaihtoehdoksi yk- Jiiiiskel2iinen, Krist.
sil<illiselle varhaisekikkeelle siir- 4. - Nykyisellddn osa-aikaeliiket- sylzstri toimi. Monilla ei ehkii ole
tymiselle.
ta ei pideta hyviinii ilmeisesti sen sellaista tyopaikkaa, jossa tyciaivuoksi, ettii tulotaso jdd matalal- kaa voisi joustavasti vdhentiid.
le

Piiiisihteeri Esko
Vainionpiiti, SKP

ja

tyrissa joudutaan kuitenkin

On

my<is v66rin, ettd eldke pe-

roikkumaan kiinni. Voisi tutkia rustuu viimeisten tyrivuosien ansitii, olisiko sellaisia henkilditii. sioihin. Sellaisissa ammateissa.

.lotka haluaisivat toisaalta entistri joissa palkka perustuu tydsuoriloivemman siirtymisen eliikkeel- tukseen kuten esim. metsurin
Osa-aikaeliikkeenhuonon le ja toisaalta Usate elakekerty- ammatissa ekikemuodostuu
suosion taustalla ovat osaltaan md?insri varsinaisen eliikeiiin jiil- alhaisemmaksi kuin oikeudenmukaista olisi.
ennakkoluulot ja asenteet. Tydn- keen.

4.
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5. Joustavat eliikeiktijtbjestelyt

etvtit koske
j ulkisen sektorin ty tintekii 6itti.
Miten tiimiin asian kansso pittiisi menetellti?

Puoluesihteeri

Puoluesihteeri Seppo

5.

5.

Ulpu livari, SDP

Kiiiiriiiinen, Kesk.

JoustavaelSkeikduudistus

Joustavat eliikejiirjestelyt

tulee laajentaa mycis julkiselle tulisi ulottaa

mycis julkrselle sek-

sektorille, jotteivat sekii yksityi- torille. Joustava yksilollinen eldsellii ettii julkisella sektorilla eld- keikii on tarkoituksenmukaikett6 ansainneet olisi eri asemas- sempi, kuin nyt julkisella sektosa. Tiilldin keskeisend kysymyk- rilla sovelletut kaavamaisesti
send on eliikejiirjestelmien erilai- alcnnctut vanhuuseldkeiat. Tasista eldkkeistii aiheutuvat on- mrin vuoksi on toivottavaa, ettA

gelmat. Yksityisen

ja

julkisen

sektorin eldke-etujen perusteettomat erot tulee pclistaa.

komiteassa lciydetiiiin toteuttamiskelpoinen ratkaisu.

joiden joustavalle eldkkeelle siir- Piiiisihteeri Esko
tymistii estziS se, etta he ovat Vainionpiiii, SKP
ansainneet eldkettiidn sekii yksi5. Julkisen sektorin tycintekityisella ettii julkisella sektorilla. joille pitAisi
myris turvata mahHe saavat nyt vain yksityisen dollisuudet joustaviin eliikejiir-

tycinantajan palvelukessa an- jestelmiin. Yksityiskohtiin on
saitsemansa eliikkeen ennen syyt;i palata komitean esityksen

Puoluesihteeri

Aarno Kaila, Kok

5.

5.

Joustava eldkeikiiiiiriestelmii
on saatava aikaan mycis julkisella sektorilla. Vaikeutena ovat
kirj avat eliikeiiit, joita jouduttaneen yhdenmukaistamaan.

Kansanedustaja Marjatta
Stenius-Kaukonen. Deva

5.

Kiireellisintii on ratkaista sellaisten vziliinputoajien asema,

vanhuusekikeikdd.

Puoluesihteeri

Jari P. Havia. LKP

jiilkeen.

Puoluesihteeri Peter

Stenlund, RKP

Joustavat eliikejiirjestelyt
tulisi saattaa voimaan julkisella
sektorilla viimeistridn vuoden

1989 alusta. Se on valttamatdntA. koska tyollisyyslain voimaan-

tulon myritd julkisen sektorin
velvoitetydpaikoissa tydskennel-

leet menettavdt muuten kokonaan oikeuden yksikilliseen varhaisel6kkeeseen. Ammattikoh-

taisiin alennettuihin eliikeikiin ei
saa puuttua.

Vihreiit

Julkisen sektorin eliikeikii- 5. Luonnollisesti julkisellakin 5. On aika selvd, ettri ndiden
kysymvstd selvittdvdn komitean sektorilla tarvitaan joustava eld- eliikkeiden pitdisi koskea myos
pdeiongelmahan on, miten sovit- kejiirjestelmii. Useimmille tydn- julkisen sektorin tydntekijoitii.
taa yksiloiden erilaiset tarpeet jo tekij<iille tdmii antaisi suuremsaavutettujen ammattikohtais- mat valintamahdollisuudet. Jotten eliikeikeirajojen kanssa. Elii- ta saavutettuja etuja ei vaarankeikiirajojen sdilyttdminen vai- nettaisi. tyrintekijciille on tarjotkeuttaa uusien joustavien eldke- tava mahdollisuus valita, haluamuotojen sovittamista j ulkiselle vatko he kuulua nykyisen vai
sektorille.

-

Yksityiselki puolella uusien
elSkemuotojen sisSSnajo on kuitenkin sujunut hyvin ja osoitta-

uuden eldkejdrjestelmiin piiriin.

nut eliikejiirjestelmdn valmiudet Puoluesihteeri Aaro
sopeutua muutokseen. Viitaten Niiranen, SMP

jiilleen yksil6llisyyttii tukevaan
peruslinjaamme toivon, etta

5.

Mielestrimmejoustavieneld-

my<is julkisella sektorilla piiiis- keikiijiirjestelyjen piiriin olisi sitiidn joustavuuden lisdrimiseen sdllytettdvri mycis valtion sektoja henkilokohtaisten tarpeiden n.
parempaan huomioon ottamiseen.

Puoluesihteeri Jouko
K rist.

Jiiiiskeliiinen.

5.

Mahdollisuus joustaviin elii-

kejarjestelyihin tulee ulottaa
my<is

julkiselle sektorille.

9

6. J oustovien eliikeikiijitujestelyien

my iitti

yleinen 65 vuoden eltikeikii
on to siasiassa alentunut.
Mitii mieltii olette tiillaisesta kehttyksestti?

Puoluesihteeri Aaro
Niiranen, SMP

Puoluesihteeri

Puoluesihteeri Seppo

6.

Kehitys johtanee entistd
Periaatteessa on hyvd, ettri 6.
liian jiiykiistii 65 vuoden eldke- enemmrin tulevaisuudessa eltikeidstd on siirrytty joustavampiin idn alentamisen suuntaan. Ei se
jiirjestelmiin. Kysymys ei ole mikiiiin huono asia ole. Sillii on
vain alaspdin liukumisesta, sillii sitapaitsi melkoinen tydllisyyson mahdollista siirrya eliikkeelle poliittinen merkitys.
65 vuoden jiilkeenkin ja saada
lykkiiyskorotusta. TAta mahdollisuutta on kriyttdnyt yksityiselli
sektorilla hyvdkseen noin 30 000
ihmistii.
Puoluesihteeri

Ulpu Iivari, SDP

Ihmiset ovat erilaisia ja on
oikein. etta elakkeelle voi siirtyd
yksil6llisesti tydntekijiin tervey-

den, tydn rasittavuuden ja
omien toiveiden perusteella. Tdll6in voivat ne tyontekiiat, jotka
eiviit eniiii jaksa, piiiistii nykyistii

aikaisemmin eliikkeelle. ja toisaalta ne tyontekijat, joilla on
tycikykyii j a tycihalua, voivat olla

pitempiiiin tciissd yhteiskunnan
yhteiseksi hycidyksi. On ihmisiii,
jotka haluavat jatkaa tycintekoa

Kiiiiriiiinen, Kesk.

6.

Jari P. Havia. LKP

6.

lhmisten terueys on yksilollistd. .joten on perustehua siirtyii

senkin vuoksi. etteivdt ole ehti-

neet ansaita teytte eleketta.

eliikkeelle myos yksilollisesti.

Pii:isihteeri Esko

Vainionpiiii, SKP
Puoluesihteeri

Aarno Kaila, Kok

6.

6.

Yleinen eliikeikiihiin ei tie-

tenkdiin ole alentunut. vaikka

eliikkeelle siirtymisen ajankohta
Kysymys on ihmisten yksi- on keskimddrin alentunut. Milcillisten tarpeiden ja yhteisten nusta tdllainen kehitys on ollut
resurssien yhteensovittamisesta. perusteltua ja oikein. Yleista elaOn ensinndkin muistettava. ettei
keikiiii alempi eliikkeelle siirtyse miten joustavaa eliikeikdd uiminen liittyy sairauksiin tai kunddn halutaan kayttii[ valtta- luttavaan ja vaaralliseen tydhdn,
matta pida yhta tulevaisuudessa,

viihemmdn raskaan tietoty6n

valtakaudella.

Keskustelussa

esiin noussutta rahoitusongelmaa ei siten vdlttdmdttd ole.

vaikkei taloudellinen kasvu olisi-

Kehitys on mycinteinenja heijastaa yleistri sosiaaliturvan kasvua.

jota ihminen ei kykene

teke-

mdiin yleiseen eltikeikiitin saak-

ka. Kysyi voi siis myos niin
pdin, onko yleinen eliikeikii epiirealistisen korkea.

Kansanedustaja Marjatta
Stenius-Kaukonen. Deva

6.

DemokraattisenVaihtoeh-

don tavoitteena on yleisen eliike-

iiin alentaminen 60 woteen ja

raskaissa ja kuluttavissa ammateissa 55 vuoteen, joten kehitys
on vienyt tavoitteidemme suuntaan.

kaan toivotun suuruisla.

Toiseksi korostaisin. ettd eldke-

turvan perusolemukseen kuuluu, ettd se pitea lupauksensa. Puoluesihteeri Peter
Jokaisen suomalaisen on voita- Stenlund, RKP

va luottaa siihen. ettii hiin eliik-

keelle siirtyessddn saa vdhintddn

6. Kehitys on hyvii, jiilleen
tydllisyystilannetta ajatellen.
alentuminen saattaa pitkiin ajan Kaikilla halukkailla pitiiisi kui-

6.

Keskimdtirdisen eldkeidn

nykyisen lainseidddnnon !arjokuluessa muodostua ongelmaksi
tydmarkkinoita ajatellen. JousMitd itse eldkejdrjestelmdn ra- tava eliikejlrjestelmS tarjoaa
hoitukseen tulee, piddn nykyistii myds mahdollisuuden tyOssaamat etuudet.

Vihreiit

tenkin olla mahdollisuus jatkaa

tycintekoa ellikeiiin saavutettuaankin. Tiimii ei ole eldkejdrjes-

telmtistii vaan tycinantajista kiin-

tydnantajilta perittiivien vero- oloajan pidentrimiseen, jolloin ni. Esimerkiksi Helsingin kauluonteisten eldkemaksujen ra- porkkana on suurempi, lykiitty punki on tydnantajana noudathastointia toimivana jiirjestel- elike. Tiitii porkkanaa on myos tanut tassa kohtuuttoman jaykpidettave nikyviisti esillii.
mdnd.
kiiii kiiytiintdii.

r0

7. Milld tavalla suhtaudutte
p er he- e ltikeko mite on

uudistusesityksitn?

tekemtin

M tnkiilaista uudistusaikotoulua toiv otte

p er he - e ltikeuudistuks e lle ?

Puoluesihteeri

Ulpu Iivari, SDP

7. Ministcri Vappu Taipaleen
aikanaan asetlaman komitean

tyciskentelyn yhtenti liihtrikohtana oli lasten aseman turvaaminen jomman kumman vanhemmista kuoltua. On perusteltua
tasa-arvon nimissd ja perheiden
toimeentulon rakentuessa molempien vanhempien ansiotycin

varaan, ette myds

mieslesket

saavat eldkettii. Nykyisiin eliikkeisiinhiin perhe-eltikeuudistus
ei tulisi vaikuttamaan.

Komitea totesi uudistuksella

olevan yhteyksid verouudistuk-

seen ovat kiinteiit. Pitdisin tarkoituksenmukaisena, ettd perheeldketurvan uudistaminen on
kokonaisverouudistuksen yhtend elementtind.

Jari P. Havia, LKP
7. Perhe-eldkekomitean mie- 7. LKP vastusti mies- ja naistinto on viell lausuntokierrok- leskien eriarvoisuutta jo perhe-

Puoluesihteeri Seppo
Kziiiriziinen, Kesk.

ten taloudellisen turvan parane-

1.

Perhe-eldkeuudistus on tar-

peellinen,

ja

sen viiviistyminen

pahentaa ongelmia ja vaikeuttaa

uudistuksen toteuttamista. Komitean esitys ei siind muodossaan tdytd kaikkia uudistukselle
asetettuja tavoitteita. Uudistus-

Mikiili piiiitoksiii nykyisen esitykseen voi yksityskohtaihallituksen aikana syntyy. vai- semmin ottaa kantaa vasta sitkutukset alkavat ndkyd vasta ten. kun vireillii olevan verouudistuksen vaikutukset ovat
ensi vuosikymmenellS.
seen.

selvilld.

Puoluesihteeri Peter

Puoluesihteeri

Stenlund, RKP

sella. RKP:n mielesti komitean eliikelakia sdddettriessd" mutta
ehdotukset oval oikeansuuntai- eriarvoisuus ajettiin kansanrinsia. Ne merkitsevdt olecllista as- tamahallituksen toimesta ldpi
kelta kohti suurempaa suku- vuonna 1968. Perhe-eldkeuudis-

puolten viilistri tasa-arvoa ja las- tus olisi toteutettava mahdollisimman nopeasti.
mista. Komitea jiitti kuitenkin
avoimeksi kysymyksen kotityritri tekevdn puolison taloudelli- Kansanedustaja M arjatta
sesta turvasta avioliiton hajotStenius-Kaukonen. Deva
tua, kun toinen puoliso on luoEliikeoikeuden saaminen
nut uraa kotityritii tehneen puo- l.
lison tuella. Komitean mielestti miesleskille on tasa-arvon mutiimii ei ole eliikepoliittinen, vaan kaista. Lasten osuuden nostamiliihinnii avioliitto-oikeudellinen nen on oikea toimenpide, sillii
kysymys. Oleellista on, ettd td- kaikki selvitykset osoittavat, ettd
miikin kysymys saa kohtuullisen koyhyysloukkuihin johtaa juuri
lasten lukumiidrdn kasvu. Eldratkaisun.
kesovitusta koskevat ehdotukset

Puoluesihteeri Aaro

Niiranen, SMP
Puoluesihteeri

Aarno Kaila, Kok

7.

Nykyisessd perhe-el;ikejtirjestelmdssd on puutteita. Perheeliikkeet ovat erdisszi tapauksissa
riittamattomid turvaamaan perheen toimeentuloa, toisissa taa^s

voivat johtaa ylikorvauksiin.

Perhe-eldketurvassamme on
myris erditi vanhentuneita piir-

teitd, kuten miesleskien eliikeoikeuden puuttuminen.

Komitean tydn lahtdkohta on

oikea:

Perhe-eliikejiirjestelmdd

kehitettiessd on tavoitteena pideuava sit6. ettd jiilkeen jiiiineiden puolison ja lasten toimeentulon perusta on turvattu.

Komitea esittdd lapsen ekik-

keen ikiirajan nostamista I6
vuodesta l8 vuoteenja sen elzikkeen tason nostamista. Tdmd on
perusteltu esitys. Perusteltuna
pidiin mycis tasa-arvon tuomista
mies- ja naislesken eliikkeisiin.

-

Piiiisihteeri Esko
Vainionpiiii, SKP

7.

Perhe-eliikekomitean mietinndssd on monia hyraii asioita.
Niihtiiviiksi jiiZi, Ioytyyko niiden

Sosiaali- ja terveysministeridsEn ole vield ehtinyt perehtyd toteuttamiseen poliittinen yksi- sa on tehtdvri tarvittavat korperhe-eidkekomitean ehdotuk- mielisyys ja mikd on uudistusten jaukset valmisteltaessa hallituksiin. Piiiillisin puolin tarkasteltu- kustannusvaikutus. SMP ei ole sen esitystii, joka on pikaisesti
na eniten pelottaa se, ettd uusi vielzi ottanut lopullista kantaa saatava eduskunnan kiisittelyyn.
hYvin komitean ajatuksiin. Puolueen Eduskunnan on huolehdittava
on
iiirjestelmii ja
vaikea ym- kanta selviiiii sitten, kun lakiesi- siite. etta kauan vireilki ollut
monimutkainen
miirtiiii. Pelkiiiin, ettd syntyy sel- tykset ovat eduskunnan kiisitel- uudistus saadaan pikaisesti voiviii viiliinputoamistapauksia. tdvind. Aikataulun osalta todet- maan .ja ettii se on oikeudenkun pienituloisten eldketurva takoon, etta sen ratkaisee valti- mukainen .

7.

niiyuiiii jiiiiviin kovin pieneksi.

- Eliikeoikeus myiis miesleskille
on oikea liihtcikohta. Oikea on
myds pyrkimys lasten eldkkeen
parantamiseen. Toisaalta ehdotus eliiketulovdhennyksen alentamiseksi verotuksessa saattaa
johtaa siihen, ettd tosiasiassa lasten ekiketurva heikkenee. Pitiiisi
varmistaa, ettei ndin ole.

- Pienituloisten leskeneldkettd

ontalouden tilanne. Suomessa
hyviitkin asiat tavan takaa vii-

vristyvdt silki perusteella ettd vedotaan rahan puutteeseen, vaik-

ka rahaa kyllii lOytyy

runsaasti

varsin kyseenalaistenkin valtion
hankkeiden ajamiseen.

Puoluesihteeri -louko

Jziziskeliiinen, Krist.

7.

ei
Perhe-eldkekomiteanesitykmielestdni pitdisi alentaa sillli pe- set eivrit koskisi nykyisin makrusteella, etta oma eldke tai eld- settavia eliikkeitii. Siksi muutoskekertymri on suurempi kuin ten toteuttaminen suhteellisen
edunjiittiijiin ansaitsema ekike. lyhyellii aikajiinteell6 ei ilmeisesti

mutta kunnollisen lainvalmiste-

Pitiiisi olla jokin rajatulo, johon olisi kovin vaikeaa. On oikein,
saakka Ieskeneldkettd makse- ettd eri ryhmien (miesleskien,

taan riippumatta

lasten) asemaa uudistuksella pa-

olevaan kokonaisverouudistuk-

ta.

keudenmukaisemmaksi.

Toivon uudistukselle ripeiiii,

lun mahdollistavaa aikataulua.
Komiteatyrin yhteydet tulossa

ovat liian jyrkiit ja johtavat menetyksiin liian alhaisella tulotasolla, joten niitii ei voi ehdotetussa muodossa hyvtksyii.

puolisoiden
keskindisen eldkkeen suuruudes-

rannettaisiin ja tilanne tulisi oi-

Vihreiit

7.

On hyvii, ettd perhe-eldkettd
mycinnettdessd ei enrid katsota
ihmisen sukupuoleen. Lesken-

eliike pittiisi kuitenkin voida

myontriei mycis avoliitossa olleille, tdmd ei ole mikddn raha- vaan
asennekysymys.

Kdsittddksemme mittidn lisdselvityksie ei endd tarvira, liikkeelle
voisi liihteii nopeasti.

Kokosival : Jouni .lokisalo.ia

Kimnut Norrnttn
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w Sosiaali- ja terveysminis- Perheturva
teritin hallinnonalan toi- Perhepolitiikiusa painopisteind
minta- ja taloussuunni- ovat toisaalta pientenlasten hoil"
*

telma vuosille 1989-92 to tarjoamalla vanhemmille
valmistui viime vuoden vaihtoehtoiset mahdollisuudet
joulukuussa. Se sisiiltiiii hoidon jiirjestiimiseen ja toisaalta aikaisempaa tehokkaampi
aikaisempien vuosien ta-

perhekustannusten tasaus. Pien-

paan niitil hallinnon, toi- ten lasten vanhempien mahdollimeentuloturvan, sosiaa- suuksia tydssziolon ja perhe-e liilipalvelujen ja terveyden- mdn nykyistii joustavampaan

huollon kehittlmislinjo-

ja, joita

hallinnonalan
omissa pliittiksissii noudatetaan ja joille valtion
lflhivuosien tulo- ja menoarvioesitykset hallinnonalan osalta rakentuvat. Toiminta- ja talous-

ery.:"{

*t

i

i
l

b

yhteensovittamiseen parannetaan sekii sosiaaliturvan ett;i tyolainsdddlnnon uudistuksilla.
Perhe-eliikej tirjestelmriei kehitetddn suunnitelman mukaan perhe-e l6kekomitean ehdotusten
pohjalta siten. etta uud'stus voidaan toteuttaa suunnitelmakau-

den alkupuolella. Kytkentd verotukseen puoltaa uudistuksen
kes- toteuttamista yhtzi aikaa verouu-

suunnitelmat ovat
keinen osa ministeritin distuksen kanssa. Pienten lasten
osalta suunnitelmassa
pitkiijiinteistl suunnitte- hoidon
on todettu valinnaisen hoitolutytitil, jonka muita osia
ovat sosiaali- ja tervey-

mahdollisuuden toteuttaminen

denhuollon

nykyisen lainsdddf,nndn mukai-

hoitusselvitykset, kehittiimisohjelmat ja erillis-

mahdollisuus valita
kotihoidon tuki tai kunnallinen piiivdhoito. Trimrin lisiiksi kotihoi-

S-vuotis- sena siten, ettd vuoteen 1990
suunnittelu, pitkln aika- mennessd kaikkien alle 3-vuotion
vllin sosiaalimeno- ja ra- aiden lasten vanhemmilla
joko
selvitykset.

Valmistuneessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa sosiaalivakuutuksen j a toimeentuloturvan

don tuen

sisaruskorotuksen

mdtirdd korotetaan,

Iisdosan

saantiedellytyksid lievennetdrin

sekii tasoa korotetaan. Sisaruskorotuksen mddrd korotettaisiin

suunnitelmakauden

aikana

miiAriistti ja

kehittrimisen piiiikohteina ovat

50 o/o:iin perusosan

perheiden toimeentulon edistii-

dolliseen laajentamiseen uusiin

toimintakykyti ylltipitiiviit ja lisdosan mddrd perusosan suuomatoimisuutta edistdviit toi- ruiseksi. Suunnitelmassa ei ole
met. Painopisteind ovat lapsi- otettu kantaa jiirjestelyjen mahminen, toimeentulojdrjestelmdn

yhteensopivuuden ja kattavuuden parantaminen sekd tydeliimrissri tapahtuvien muutosten
huomioon ottaminen. Suunnitelmassa ei ole ennakoitu verouudistuksen vaikutuksia.

ikiiluokkiin.

Perhekustannusten tasausta ke-

hitettiiisiin suunnitelman mu-

kaan erityisesti lapsilisiii korotta-

malla. Kehittdmissuunnitelman

mukaan lapsilisdmenot kasvaisi-

vat suunnitelmakaudella reaali-

Seuraavassa on kiisitelty yksi- sesti noin 75 %a:lla eli runsaalla 2
tyiskohtaisemmin perhe-, tydt- miljardilla markalla olettaen, ettcimyys-, sairaus- ja eldketurvan

lohkoja sekd erditii toimeentuloturvan erilliskysymyksiii.

t2

td nykyisessii verotuksen kautta
tapahtuvassa tasauksessa ei tapahdu muutoksia.

Elatustukea kehitetiiiin ja aitiysavustuspakkauksen reaaliarvoa korotetaan. Sairaan lapsen
vanhemmille maksettava hoitoja kuntoutusavustus vakinaiste-

taan suunnitelmakauden aikana
laajennetaan koskemaan alle
7-vuotiaiden lasten vanhempia.

ja

Tytitttimyysturva
Tycitt<imyysturvan kohdalla on
varauduttu erityisesti peruspiiivdrahan ja lapsikorotusten korottamiseen. Ttimf, n lisiiksi

tytif

tcimyysturvan muuta korotustarvetta selvitetriiin muun vd-

himmiiisturvan selvittdmisen yhteydessd. Tycittcimyysturvan ja
sairausvakuutuksen pdivdrahojen yhteensovituskysymykset
selvitetdiin

'

ja

tarpeelliset kor-

tettaisiin tietyin rajauksin myos selvitetddn. Tydttdmyyseliikkei- tekemien selvitysten mukaan
omaisten tekemistd matkoista. den rahoituksessa siirrytddn noin 40 o/o toimeentulotukea
Korvausj drjestelmdn kehittami- osittaiseen yrityskohtaiseen saaneistaperheistdsaisamanaisen laajuus liittyy myds verouu- omavastuuseen. Sukupolven- kaisesti muuta sosiaalietuutta
distuksessa vdhennysjtirjestel- vaihdoseliikejiirjestelmiinjatka- vuonna 1986. Lisiiksi noin
minen tulee ratkaistavaksi jo 357o:lla asiakkaista oli muuta
mean tehtaviin ratkaisuihin.

Ansionmenetystd korvaavien

etuuksien osalta suunnitelma sisdltdd seuraavat kehittdmisehdotukset:
erityisditiysrahan maksaminen mddrritynlaisissa riskialr
tiissa tdissd tyciskenteleville
raskaana oleville naisille:
- viihimmiiispdivdrahan tason
ja mddrdytymiss66nn6sten
kehittaminen. Pdivdrahan ta-

vuonna 1988. Tytieliikkeiden sosiaalietuutta koskeva
karttumista lapsenhoitoajalta mus vireilld.

hake-

yhteniiistetiiiin asiaa selvittdneen M uuta sosiaalietuutta saaneiden

tyriryhmiin ehdotusten pohlalta.

J;;-;;;;n

osaltaan vaikut_

soti- tanut keskusteluun sosiaalilasvammalain mukaiseen tdy- etuuksien tasojen riittiilyydestii.
Sotavammaisten oikeutta

clennyskorkoon laajennetaan. Kokonaiskuvansaaminentdltd
RintiLmalisiin maksaminen ul- osin edellyttiiii kuitenkin yksi-

komailla asuville veteraaneille tyiskohtaisempaa selvitysti toipyritaan toteuttamaan suunni- meentulotukiasiakkaillemakset-

tujen etuuksien tasosta. Jiiljemi.elmakauden alussa.
piinii olevassa taulukossa on arso pyrittaisiin muun muassa
vioitu toimeentulotukea saavien
t urvaamaan tapauksissa. jois- Toimeentulotuki
sa henkilci on saanut ty6ttdroimeentulotukea kehitetdrin
myyspiiviirahaa valittomasti toiminta- ja taloussuunnitelman ffii,[il'r.fl,:' H:l.T$'I"Ji#i:
i9ii6. 1;oil;.ntrtotut.u sai yh_
ennen sairastumistaan.
mukaan .laajentamalla.. pilYi i..^a'l6l^ooo kotital,ouua'ja
Lisiiksi selvitetddn mahdolli- osan sisdltcid ja korottamalla )Sj.06O' rcniifOa. Taulukosia
suuksia siirtyd vanhempainra- tuen tasoa. Perusosan taso ko- ."iri"tt"i","riaalietuuksia mak_

jaukset tehdiiiin suunnitelmakauden alussa. Kysymyksessd
on muun muassa tydttomyyspiiiviirahan maksaminen sai- han maksamisessa ajoituksel- rotettaisiin suunnitelmakaud-en
henki_
;;i;tmiljoonalle
""'^' rausvakuutuksen karenssin aj al- taan nykyistii joustavampaan alussa 80 76:iin yksiniiiselle hen- il*
;;ii""'
ta.
jiirjestelmiitin, isyysrahan van- kilcille maksettavan kansaneldk- Y"":
Osa-aikaty<itii tekevien tycittci- hempainrahakautta lyhenttivdn [.., potlu-iu lisdosan mia;iita ]ltlYkt':l ,Iiivtettv laskutapa
myysturvaa on selvitetty sosiaa- vaikutuksen poistamiseen sekd eri nsl radlari perusosan
ilti3JJ:T,?fi31fi3.THix,1?:';
li- ja terveysministeridn asetta- vanhempainrahakauden piden-

;;;;

messa tyciryhmiissti.

trimiseen.

Sairausturva

Elilketurva

Sairausvakuutuksen osalta toitoteuteminta- ja taloussuunnitelma si- Suunnitelmakaudella
mukaisotiltusvammalain
taan
siiltiiii sekii kustannusten koretuoikeuttaperuselinkoron
sen
vauksiin ettei ansionmenetyskor-

Ti..ren maksamismenettelyn

ke-

hittamista selvitetdan parhail-

laan sosiaali- ja terveysministeri-

saaneissa perheissd on vain yksi
muun sosiaalietuuden saaja.

Taulukon perusteella muilla
asettamassa tytiryhmiissii. etuuksilla kuin tytittcimyysturSelvitystyd liittyy muun muassa van peruspdiviirahalla ei niiyttiiitilanteisiin, joissa toimeentulotu- si olevan juurikaan yhteytta toien tarve johtuu muun sosiaali- meentulotuen saamiseen. Ndi-

6n

hakemisesta, ja tilantei- den etuuksien tason nostaminen
minen kansaneldkkeen lisdosaa etuuden
joissa muun sosiaalietuuden ei siis sanottavasti vrihentdisi toisiin,
mairir6ttriessd. Muilta osin kandotuksia.
saneliikejlirjestelmdn kehittamr- mddrd ei riitii viihimmiiistoi- meentulotukiasiakkaiden mddKustannusten korvauksia kosmeentuloon. Sosiaalihallituksen rdd.
sessd on viitattu asetettuun ko-

vauksiin liittyviii kehittamiseh-

kevan kehittdmissuunnitelman

miteaan, jonka tehtdvdnd on sel-

Etuuden Tbimeen- Ptiiimiesten
saajia tulotuki- osuus
(1000 h)
asiakkaita etuuden
perheen .saaiista

pohjana ovat sairausvakuutukvittaa tyri- ja kansaneldkkeiden
sen kehittiimistoimikunnan te- yhteensovituksen toimivuus ja
kemrit ehdotukset. Tarkoituksena on, ettd toimikunnan kiireelli-

oi

keudenmukaisuus. eliik keiden

tarkistusmenettelyssd olevat
sinii pitiimiit suorakorvausjdrjesepiikohdat ja eltikkeensaajien
telmSiin siirtyminen, korvaustakehittason tarkistusmenettely

ja eraat

asumistuki j iirjestelmein
mistarpeet. Suunnitelmakaudel- SVL:n

korvausten piirin laajentamista
la toteutettavat korjaustoimenkoskevat ehdotukset toteutettaipiteet tdsmennetddn komitean
siin suunnitelmakauden alussa.
tycin valmistuttua.
Suunnitelmakaudella on mycis
tarkoitus laajentaa korvattavan Tyrittdmyyseliikkeen suhdetta
hammashuollon piiriii sekii mat- tydtttimyysturvaan j a tydllislyskakustannusten korvausperus- lakiin sekii tydttOmyydeste aiteita siten. ettii korvauksia suori- heutuvat puutteet eldketurvassa

pdivdraha
523
Tyottdmyysturvan
peruspdivdraha 203
Ty6ttomyysturvan
ansiopdivriraha 210
1.024
Kansaneliike
884
Tydeliike
236
Opintotuki

';:r;;lu
<
2,4
22,1
4,8
5,6
4,2
4,1

o/c'

I

l7,l

<
<

3,1
I
I

2,8
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ETAKKEIDEN

Erflilt muut
Thloudelliset vaikutukset
kehittiimiskohteet
Jos suunnitelmakaudella toteuErillisini selvityskohteina toi- tetaan vain jo tehdyt piiiitcikset
minta- ja taloussuunnitelmassa ja lain edellyttdmAt velvoitteet.

ovat muun muassa osa-aikatydn
tyosuhde- ja sosiaaliturvan ke-

hittdminen, hoitovapaalla ole-

vien pienten lasten vanhempien

sosiaaliturvan

kehittdminen.

kuntoutuksen kokonaisjdrjeste-

lyt ja

kuntoutuksessa olevien

henkil6iden toimeentuloturvan

jiiryestiiminen sekd yritt:ii ien sosiaaliturvan parantaminen.
Tap at urm ava k u ut usj

a

rjeste l-

sosiaali-

ja

terveysministerion
yhteenlasketut

hallinnonalan

budjettimenot lisiiiintyisiviit reaalisesti vuoden 1988 31.6 miljardista noin 32.9 miljardiin
markkaan vuonna 1992. Kehittdmissuunnitelmien toteuttaminen merkitsisi menojen lisiiiintymistd noin 37,0 miljardiin markkaan vuonna 1992. Menojen Iisriyksestd toimeentuloturvan
osuutta olisi tiilkiin noin 2,7 ja
sosiaalipalvelujen osuutta 1,1
miljardia markkaa.

miiii kehitetiiiin selkeyttrimrilki
ammattitautilain sisiiltd:i ja uudistamalla puolustusvoimissa
palvelevien tapaturmaturvaa Hallinnonalan
koskevaa lainsiiiidintciii. Edellisen osalta on jiitetty dskettdin

kehittAmishankkeet ovat usein laajuudeltaan ja

KEHITTAMISTYti
JATKUU
Vuonna 1987 vietettiin
nilyttlv[sti tytielilkejilrjestelmfln 25-vuotisjuhlia. Kansanellkelai-

tos tziytti puolestaan 50
vuotta. Erilaisissa juh-

lapuheenvuoroissa to-

dettiin Suomen elilkekokonaisuuden olevan

p[[piirteisseen valmis.
Kuitenkin kun tarkas-

tellaan julkisen toimeksiannon perusteella ta-

pahtunutta ellketurYan ja siihen l[heisesti
liittyvln muun sosiaali-

taloudellisilta vaikutuksiltaan
tyciryhm[muistio ja jiilkimmiii- mittavia, joten ne saattavat ennen on parhaillaan tytiryhmrin nen toteutumistaan esiintyzi toi-

turvan kehitt:imistyti-

telmrin tarkoituksenmukaisuut-

asiat j[iviit kuitenkin
selvdsti muiden asioiden, kuten verouudistuksen, perhepoliittisten toimenpiteiden ja

pohd ittavana. Yrittlijien lakisiiiiteisen tapat urmavak uut usjtirjes-

,ta selvitetddn

minta- ja taloussuunnitelmissa
monenkin vuoden ajan. Niiin

ollen valmistuneesta suunnitelja mahdollisuudet masta ei voida suoraan tehdii

parantaa koululaisten ja opiske-

ensi vuoden valtion tulo- ia me-

taan.

piiitdksiii. Suunnitelma palvelee

liloiden tapaturmaturvaa tutki-

noarvioesityksen osalta johto-

ja

Hallinnon osaha toimenpitect julkista hallintoa

poliittista

kohdistuvat muun muassa tyd- pddtdksentekoa ldhinnd sosiaaliasioiden hallinnon tehostami- ja terveysministeririn kannanotseen. tytittdmyysturvan toi- tona sekd luettelona vireilld olemeenpano-organisaation toimi- vista kehittAmishankkeista ja
vuuden kehittdmiseen ja kan- niiden taloudellisista vaikutuksane16kelaitoksen hallinnon

jiir-

jestdmiseen laitoksen hoitaman
sosiaaliturvan laajuuden edellyt-

sista.

Toimeent ulot urvaet u u ks ien
maksamiskiiytiinntjn yksinkertaistamista selvitetaan. Tavoit-

teena on palvelujen joustavuu-

den lisririminen ja kisittelyviiveiden pienentdminen. Eldkeratkaisujen kohdalla tavoitteena on
erityisesti viimeisen laitoksen periaatteen laajentaminen myos

Rahoituksen osalta on varau-

duttu

sosiaaliturvamaksujen
palkkasidonnaisuuden vrihentrimisehdrltustcn t()leutlamiseen.

t4

havaitaan, ettd tyti-

tehd[[n jatkuvasti.
Viime vuonna el[ke-

tytiellmzin uudistuk-

sen, YarJoon.
Vuonna 1987 tytisken-

teli

toistakymment[

assa on luonteeltaan
paikkaus- ja tdyden-

julkiselle sektorille
taistaminen.

t[

el[keasioita kdsittelevilil tytiryhm[[, komiteaa tai toimikuntaa.
Valtaosa nlistl oli sosiaali- ja terveysministeritin asettamia. Vaikka
kehittilmistyti pdilasi-

tiimiille tasolle.

ja muutoksenhakujdrjestelmien yksinker-

ti,

rri,

MATTI TOIVIAINEN
,;, t.t

vu k

iuul i- ia t t r n').t

uul

tt.to.sas

I

on

trt i rt i.: t er ii

i

tt

er i k t ti :;t ut k i lu

nystytitil,

tytiskenteli
muutama elin vaikean
ja elzikepolitiikkaa pe-

riaatteellisemminkin

koskevan asian kanssa.

kanssa ot-t osttittautunut enna- tekemistd ratkaisuista olisi yhteniiisiii. Tydryhmain mddrdaika
koitua vaikeammaksi.
jatti kesdkuussa l9tl7 I paattyy 30.6.1gti8.
Viime vuonna jiitti kuusi eliike- Komitea
jossa esitetiidn vii Edelliseen ei pidii sotkea tydryhpoliittista valmisteluelintr.i mie- osamietinnon,

Perhe-ellkekomitea sai
tytinsd valmiiksi

j
sektotintiinsii. Suomalaiseen eldkeko- liaikaisratkaisuna ulkisen
muuttamisrin
eleikestiinniistcn
konaisuutecn jdtttd ilmeisesti
eltikeoindkyvimmrit jdljet runsaat neljti ta siten, ettti iulkinen
yksityisen sekto
vuotta tyciskennelleen perhe-elii- keus laukeaisi
YVE-piiiitdksen yhteydessd.
kekomitean tyd. Komitea esittii6 rin
lukuisia muutoksia sekd yleiseen Jatkoaikaa useamman kerran
perhe-eldkkeeseen ette tyoelake- saaneen komitean miiiirdaika

lakeihin.

p2iiittyi 16.3.1988.

miiii. joka selvitttiti joustavien
eliikeikiijiirjestelyjcn. erityisesti

yksiliillisen r arhaiselikkeen. t()imeenpanoa ja ratkaisukdytdn-

tiiii. Tyoryhmdn on

selvitykses-

sdiin kiinnitettdvti huomiota eliikeikiijiirjestelyjen toimeenpanoa
varten annettuihin ohjeisiin, elii-

lokakuus- kelaitokselle toimitettaviin elaiKomitean esityksen mukaan Valtioneuvosto asetti
kehakemuksen ratkaisemiseksi
jonka

tehtava
perhe-eldkkeen painopiste siir- sa I987 komitean,
rettziisiin lapsenelzikkeisiin. Esi- on J1.5. 1988 mennessA muun
tyksen mukaan leskeneltikkeen muassa selvittdd pienten tytija kansaneldk keiden
voi saada my6s miesleski. Elak- eliikkeiden
keestd poistetaan samalla yli- yhteensovitussddnndsten toimija oikeudenmukaisuutta.
kompensaatiomahdollisuus nk. vuulta
Komitean, .ioka otti nimekseen
eldkesovituksen avulla.
Eldkekomitea 87. tulee kiinnitKomitea toteaa. ettii teknisesti taa erityista huomiota eldkkeelle
uudistus voidaan t()teuttaa ai- siirtyvien puolisoiden elaketurkaisintaan vuoden 19t39 alussa ja van muutoksissa todettuihin
ette sen toteuttaminen on miele- epiijohdonmukaisuuksiin.
kiistii yhdistiiii verouudistukseen. Esitys, johon liittyy kuusi
eriavaa mielipidettii, ldhetettiin
lausuntokierrokselle.

Perhe-eliikekomitean tyon lisliksi on syytd mainita lulevan ajan
palkan tyoryhmiin ja lapsenhoitajan tycieldketurvan selvitystyG

ryhmdn mietinnot. Kummankin

Komitean on toimeksiantonsa
mukaisesti myris selvitettavA

eliikkeiden tarkistusmenettelys-

epiikohdat ottaen huomioon eliikejArjestelmien erityispiirteet ja tavoitteet. Kolmas komitealle annettu tehteva koskee
eliikkeensaaiicn asumistuen kehittAmista siten. etti se tasaisi
sri olevat

tyciryhmdn esitys sisdltdii ty6- nykyistii paremmin eldkkeeneliikkeensaajien asemaa parantavia ehdotuksia yksityisen sektorin tyoekikelakeihin.

Julkishallinnon elekeikilkomitea loppusuoralla
Keskenerdisista kehittamishankkeista lienee tunnetuin julkishal-

saaJlen asumrsmenoja.

tarvittaviin selvityksiin ja uusia
eldkemuotoja koskevaan tiedotukseen. Tyiiryhmli viimeistelee
parhaillaan mietintciridn.

Eldketurvan muutoksenhakukomitean tehtiviind on puoles-

taan 30.6. l9tltl mennessii tehdii
ehdotukset muun muassa hallint()lainkeyttiikomitean mietinncin pohjalta eldkejtirjestelmien
m uuto ksen ha k u menettelyjen

yksinkertaistamisesta siten, ettA
vakuutusoikeudesta muodostetaan eldkeasioiden yhteinen ylin

muutoksenhakuaste. Ktlmitean

tulee myos tehdd parannusehdtl-

tuksia muista muutoksenhakuprosessiin ja -organisaatioon

tyvistii tekijoistii.

liit-

Viime iscn laitoksen periilatctta
tutkivan toimikunnan on selvi-

tettiivri mahdollisuudet.la tehtiivd tarvittavat ehdotukset ns. vii-

meiscn laitoksen pcriaattcert

Yhteistyti tiivistyy ja
oikeusturva paranee
Muut merkittdviit tycin alla olevat hankkeet liittyviit erilaisiin

ulottamisesta koskemaan koko

ansioeliikejiirjestelmriti. Toimi-

kunnan tulce saada tyajnsa priritiikscen -10.6. lgltB menncssri.

Parhaillaan

tytiskentelevistai

oikeusturva- ja yhteistyc;asioi- tyoryhmistii r oidaan mainita
hin. Nk. Enne-tyoryhman tehta- vielii MYEI-:n mukaisten tyotu-

linnon eldkeikrikomitea. Vuo- vdnd on tydkln/ytt6myysellik- loien mdiirriytymistd tutkiva tyo1985 alussa asetetun komite- keen ja yksildllisen varhaisekik- ryhmri. Tydryhmiin on selvitetan tehtavEine on selvittdA, miten keen hakijan oikeusturvan pa- tiivii huhtikuun I9tl8 loppuun
julkisiin eliikejiirjestelmiin on rantamiseksi tehdd ehdotus ndi- mennessd maatalousyrittdjien
den

mahd ollista sisiillyttdh joustavan tzi elrikemuotoja koskevan, eldeliikkeelle siirtymisen mahdollis- kelaitosten vdlisen ennakkoiltavat uudet eldkemuodot. Jous- moitus- ja neuvottelumenettelyn
tavien eldkemuotojen yhdistii- kehittemisestd niin, ettri piiiitdkminen julkisen sektorin ammat- senteko nopeutuisi ja mahdollitikohtaisten eliikeikiirajojen simman suuri osa ekikelaitosten

eliikelain mukaisten tyotulojen
mAaraytymissiilintcijen toimi-

vuus ja oikeudenmukaisuus siten. L'ttA tycitulot vastaisivat nykyistii paremmin todellista tyo-

KIMMO NORRMEN,
VTK

l: l A k e t u r v o k e s k u k.t e r t
.\ u lill tl i l l e l uosos l o n
t iedot toia-tut kiiu

panosta.
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TYtiKYUYTTOmYYSASIAIN
NEUUOTTETUKUNTA

2S.UUOTIAS
KOKENEITTEN RATKAISIJAIN KOLLEGIO
Ty ti eliik ej flrj estel m

In

ETK n silloinen osastopiiiillikkci
Yhteistyti neuvotteluMarkku Kaikkonen. Lisiiksi
voima on sen hajaute- kunnan asettamiseksi
neuvottelukuntaan valittiin kahtun jflrjestelm[n kly- ETK:n silloinen johtaja nykyimuuta jdsentd varajdseHeimer flil"rlL
tflnntinliiheisyydess[ ja nen hallitusneuvos
Sundberg laati neuvottelukunjoustavuudessa ja toi- taa
ja sen toimintaa suunnittele- Ensimmdisessd kokouksessa
puheenjohtaja esitteli
saalta sen jilsenten yh- van ensimmdisen muistion loka- 5.4.1963
neuvottelukunnalle laatimansa

teistytikyvyss[, joka
tuo parhaan asiantun-

temuksen

yhteiseen

kflytttitin.
Tytikyvytttimyysasiain

:

myyden

mikuussa

neuvottelukunnan
asettaminen oli esillii ETK:n hallituksen kokouksessa. Sen jiilkeen kun Suomen Henkivakuutusvhtioiden Yhdistvs, tvdeleke-

otettiin uudelleen esille

oiden esittelijcjind toimivat alukvuoron mukaan kaksi neuvottelukunnan jiisentri, j oista toinen
oli liitikiiri. M ycihemmin neuvottelukunta peatti, ettA lainopilliset asiat esittelee erityinen lainopillisen puolen esittelijii, jollaisena toimi varatuomari Seppo
si

neuvottelukunnan veteraania arvioimaan lautakunnan
tytin merkitystii.

lziiiketieteen eri koisalojen asian-

tuntijoita.

Neuvottelukunnan

Tiillii hetkellii
nassa

neuvottelukun-

on puheenjohtajan, halli-

tusneuvos Heimer Sundbergin,
varapuheenjohtajan, johtaja
Antti Suomisen, lis;iki kuusi-

ja

toista jdsentl

varajdsenineen.

Neuvottelukunnan neljii sihtee-

rid, jotka suorittavat asioiden

ETK:n lainopillisella osastolla.
Tiissii kokouk- edelleen neuvottelukunnan
puolen
asetti sen. Ldiiketieteellisen
ETK:n yhteyteen tyOklnryttd- esitteli neuvottelukunnan lddkd- Neuvottelukunnan

sessa 25.3.1963.

sessa

ETK:n hallitus

mdiset jdsenet.

rij iisen Martti Lehtinen. Liiikin- merkitys
tcineuvos Lehtinen toimii edelleen neuvottelukunnassa l6dke- Neuvottelukunnalla on edelleen
tieteellisen puolen esittelijiinii ja merkitystd tydkln/ytttimyyseliikkeiden ratkaisukiiytiinncin yhtarkastavana liiiikiirinii.

mukana alusta ldhtien. ETK:n edustajana neuvottelukuntaan valittiin puheenjohtaOhjesliinttiistl toimintaa
Tytieliike pyysi muuta- jaksi ETK:n
silloinen johtaja,

maa

Neuvottelukuntaan kuuluu
eliikkeiden ratkaisutoiminnan ja

Pietiliiinen ETK:sta, nykyinen perinpohjaisen valmistelun ja
M aatalousyrittiijien eliikelaitok- toimivat kokouksissa vuoroviikokouk- sen varatoimitusjohtaja. Hiin on koin sihteereinzi, tyriskenteleveit
jd-

arvostelemisessa. Leimallista neu- myysasiain neuvottelukunnan
yhteistoivottelukunnalle on, et- pyslvdisluonteiseksi
mintaelimeksi ja nimesi tehtyjen
tH sen asiantuntijoiden ehdotusten pohjalta sen ensim-

kantajoukko on ollut

senhakuelimet ja viranomaiset.

kolmivuotiskausi piiiittyi viime
vuoden lopussa. jolloin nimettiin
kuussa 1962. Asiat eteniviit nopeastija seuraavan luoden tam- luonnoksen ohjesiiiinn<iksi. Asi- jdsenet seuraavaksi kaudeksi.

ni,uvotti:tukurita pe- ir:'f i,illg#,[T,i!f,l,J"'i*:;
rustettiin puolueetto- tirir.,*irrunnpuoltaneetneuasettamista ja nimaksi asiantuntijaeli- vottelukunnan
menneet edustajansa siihen, asia

meksi luomaan linjaa
tytikyvyn ja -kyvyttti-

eliikkeitl kasittelevat muutok-

nykyinen hallitusneuvos Heimer
Sundberg, jonka aktiivisen tyrin
tuloksena neuvottelukunta on
saanut muotonsa ja toimintatapansa. Hallitusneuvos Sundberg

Neuvottelukunnan alkuperdisen
ohjesdrinncin mukaan neuvotte-

lukunnan tehtavane on antaa
TEL:n ja LEL:n mukaista toimintaa harj oittaville eliikelaitok-

denmukaistajana sekri uusien

eldkemuotojen, kuten esim. yksilcillisen varhaiseldkkeen, sovel-

tamiskdytiinndn suunnananta-

jana. Viimeisten

kymmenen

vuoden aikana neuvottelukunta
on antanut keskimiiiirin 90 suositusta vuodessa. Vuonna 1986
oli 5l:ssZi ja viime vuonna l6:ssa

on toiminut neuvottelukunnan sille niiden tai Eliketurvakes- tapauksessa kysymys oikeudesta
innostavana ja asiat perinpohjin kuksen pyynncistui suosituksia yksil6lliseen varhaisel6kkeeseen.
Eliiketurvakeskuksessa pidettiin tuntevana puheenjohtajana ko- liihinni periaatteellista merkitys- Eldketurvakeskus j ulkaisee neujo tyrielakejarjestelmiin alkuvai- ko sen neljiinneswosisataa kes- td omaavissa asioissa, jotka kos- vottelukunnan tdrkeimpiti suosiheessa tarpeellisena perustaa tdneen toiminnan ajan. Hiinen kevat ndiden lakien mukaisten
joka edisteisi tycielakelaitos- johdollaan neuvottelukunnassa tyci k yvytt<i myysel iik ke id e n
ten yhteistoimintaa tyokyvlttdmycintdmistii, rajoitussddnndkelin.

myysel2ikeasioiden ratkaisutoiminnassa. ETK:n johto ryhtyi
suunnittelemaan yhteistoiminta-

elintd. jossa eri eldkelaitosten

edustajat voisivat yhdessii kes-

kustella j a ratkaista kiiytiinncissii
esiintyviii ongelmia.

l6

sen soveltamista tai vastuunvalintaa. Nykyisin voimassa ole-

van ohjesiidnn<in mukaan rat-

den
Toi- kaisusuosituksia voivat plytAe
seksi ETK:n edustajaksi neuvot- sekii yksityisen ettri julkisen sek-

telukunnan ensimmiiisen kolmi- rorin rydeliikelaitokset ia Eliikeruotiskauden ajaksi valittiin turvakeskus samoin kuin tyci-

tuksia kokoelmassa puolivuosittain. Yksil6llistd varhaiseliikettii
koskevat suositukset iulkaistiin
soveltamiskriytdnnrin alkuvaiheessa kaikki. Vastaisuudessa
niistd jaetaan tdrkeimmdt. Neuvottelukunnan suosituksia selos-

tetaan vastedeskin Ty<ieliike-lehdessii.

Arja Sankari

Hallitusneuvos
Heimer Sundberg

ffiI

EA

aiheuttaa edelleenkin ongelmia,
liihinnii silloin kun joudutaan
maarittelemadn, mistd tyosuhsilti matkan varrella sattunut hu- teesta hakijalle on myonnettiivd
vittaviakin tilanteita. Muistan teysitehoinen eldke, jossa ns. tumintaan saatiin mukaan mycis kun erdstd tyrinantajaa edustava leva aika luetaan eldkkeeseen
valtiokonttori ja Kunnallinen konttoripiiiillikkii esiintyi neu- oikeuttavaksi.
eldkelaitos. Samoin saatiin KE- vottelukunnan kokouksissa aika
LA:sta sekii juridista ettii liiiike- aggressiivisesti aiheuttaen asian Muitakin erikoiskysymyksiii on
T0luvun alussa, kun
tieteellistii asiantuntemusta kasittelylle jopa hankaluuksia. ollut, kuten
edustavat jiisenet. Tiirkeii askel Sattui kuitenkin. ettd erddssd ko- YEL ja MYEL asluivat voioli se, ettd TKN:n tydhdn ryhtyi- kuksessa, jossa tdmd konttori- maan, kysymys tydk) /yttdmyyjalviit osallistumaan SAK:n ja piiellikkti oli kuultavana tohtori den alkamisesta ennen taiNiinkeen
lakien
voimaantulon.
STK:n edustajat samoin kuin Somerilla oli kenraalin univoryrittiijien ja maatalousyrittiijien munsa yllii. Mainittu konttori- ikiiiin kiiytiin 70-luvulla pitkii
elSkevakuutuksen tultua voi- paallikko esiintyi silloin kaik- keskustelu alkoholismin merkimaan SYKL:n ja MTK:n edus- kien ylliitykseksi erittiiin kunni- tyksestd tyokyvytt<imyyden aitaja. Vaikean tydllisyyden aika- oittavasti ja kauniisti ja tuijotteli heuttajana. Myds kysymys tyOnaeldkkeenhakijantycillistiimis- koko ajan lumoutuneena ken- kyvyttdmyyseldkkeen mydntemahdollisuuksilla on huomatta- raalin leijonia. Tdmdn jiilkeen misestd osaekikkeend tai taytena
va merkitys tydk) vyttdmlysar- me tietysti pyysimme tohtori So- ekikkeend on ollut neuvotteluvostelussa. Tiitii silmtill2i pitiien meria pukemaan univormun yl- kunnan suositusten kohteena.
TKN:n jiiseneksi on nimitetty lensd aina, kun kyseisestd kont- Viimeisend vaikeana erikoiskymycis tycivoimaviranomaisten toripiitillikkrid odotettiin ko- symyksend on ollut yksildllinen
varhaiseldke, iossa TKN:n
esittame asiantuntija. Samanai- koukseen.
telujen aihe, eldkkeen hakijoiden

SAATIIN KOOLLE
PARASTA ASIANTUNTEMUSTA
Ty6kyvyttomyysasiain neuvot-

telukunta eli TKN, joksi sita
yleisesti kutsutaan, perustettiin
ajankohtana, jolloin

juuri toi-

mintansa aloittavalle tycieliikejiirjestelmiille oli luotava keinot
yhtendisen eliikekiiytiinncin aikaan saamiseen. Ty<ieliikelainsiiiidiint<i oli kaikille noin 200

vielii uutta, ja
siinii oli monta kohtaa, joiden

eliikelaitokselle

soveltaminen edellytti eliikelaitoksen harkintaa. Tiimii koski
muun muassa ty<ikyvyttcimyy-

den arviointia. Niiin ollen oli
tiirkeiitii saada kootuki tydelekelaitoksille yhteinen elin,

joka

voisi toimia suunnan antajana
ty6kyvyttcimyyteen liittyvissti

harkintakysymyksissii.
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TKN:n

kdsittelemissei asioissa

omaksuma linja niiy,ttiiii pysyneen. myris muutoksenhakuelimlssa.

TKN;n nyt tayttaesse

25 vuotta
muistan kiitollisuudella, kuinka
ETK on jatkuvasti suhtautunut

tulevat edustetuiksi.
kuutusalan silloista huippuasi- it*lrra ol,"iaffa hetkellii sisii_ on luonnollisesti keskeisenii ai- neuvottelukuntaan mycinteisesantuntijaa. Heistd mainittako^on r"*i.rl-rvAantautien, keuhko_ heena ollut kysymys eldkkeen ti. Kiitiin myds neuvottelukunhakijan tyokyvy,ttdmyydestri. nan kaikkia jiiseniii siitii hyviistii
erityisesti _pi!ka!, kokemul<sen
?ietisairauksien ja
omannut Elske-varman.i,"Itgl."
Viljo Keiniinen..Mycis Hakerijasenet olivat vakuutusalan par-
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mukana oleva ldrikintcineuvos
Martti Lehtinen, Pohja-yhtidn Alussa toimittiin ehkii hiukan
yliliitikiiri, ldiikintdkenraaliluut- improvisoiden, mutta hyvin
nantti Pekka Somer, Ilmarisen pian TKN:n kokoukset saivat

yliliiiikiiri, liirikintdneuvos Jussi vakiintuneen muotonsa. Asiat
Antila, Patrianyliliiiikiiri Felix valmistellaan perusteellisesti
Heikel sekii Pohja-yhtirin ja KE- ETK:n lainopillisella osastolla,
LA:n liiiikiirind toiminut profes- minkiijiilkeen ne menevdt esitteleviin liiiikiirin tarkastettaviksi.
sori Ensio lkonen.

Julkinen puoli

mukaan

Eri aikakausilta voidaan kuiten-

kin havaita tiettyjti erikoisongelmia,

jotkajuuri silloin ovat olleet

etualalla. Niinpii 60luvun ehkd
vaikein piihkinii oli kysymys ns.

yhteishengestii, joka jatkuvasti
on kokouksissa vallinnut. Erityisen kiitoksen ansaitsee neuvottelukunnan "ikuinen" tarkastava

laakari, lddkintoneuvos Martti

rajoitussddnn6n soveltamisesta Lehtinen, jonka pitkaaikainen ja
eli siita. olivatko hakijan sairaus perinpohj ainen tyOelakeasioiden
ja tyokyvyttdmyys alkaneet niin tuntemus on antanut vakavuuaikaisin, ettei tietty tycisuhde den ja varmuuden neuvotteluendd voinut perustaa oikeutta
tydkyvyttd myyseldkkeeseen.
Uskon ettd TKN:n lukuisat rajoitussddnnrin soveltamista koskevat suositukset ovat vaikutta-

kunnan tycille. Haluan

tdntricin, jossa asiaa tarkastel-

tarvitaan.

mycis

kiittee neuvottelukunnan pitkSaikaista lainopillisten asioiden
esittelijiiii, varanotaari Arja Sankaria, joka on ollut neuvotteluSen jiilkeen kokouksen osanot- neet merkittavasti tydelakejar- kunnan eriidnlainen 'hyvii haltitajille jaetaan etukdteen kirjalli- jestelmrissti syntyneeseen kdy- ja". aina auttamassa kun jotain
nenselostuskunkinasiantausta-

Alussa olivat TKN:sse eduster- H[f,:1[..l.?r:sittelevdn
tuina vain tydelakelaitokset sup-

liiiikiirin laan hlvin suuresti eltikkeen hakijan kannalta. Vaikka rajoitus-

sriiinndn soveltamisessa on pdds-

peassa merkityksessd, mutta Vaikka kokouksiin on liittynyt ty yhtenuiiseen ja johdonmukarmy6hemmin tiihiin yhteistoi- tietty muodollisuus eikd keskus- seen kdytdnt66n, tdmd kysymys
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kiiikintbneuvos

Tydkyvyttomyysasiain neuvottelukunnan toiminnan alkuaikoina kiisiteltiivissd tapauksissa
usein ongelmana oli rajoitus-

lenterveyden hiiiriOt ja erilaiset
tuki- ja liikuntaelimiston kiputilat, rappeumat ja rasitusvammat. Ilmeisesti nriissri tautiluo-

Martti lthtinen

TUO JATKWASTI
UUTTA ETEEN

srilinnoksen soveltaminen tai so-

veltamatta jiittiiminen. Monesti
jouduttiin myciskin pohtimaan.

oliko vaikeasti invalidisoituneen
henki16n ty6nteko tulkittava
rycikyvyrtrimiinii tehdyksi tyii.

kokeiluksi vai cldkeoikeutta
tuottavaksi, normaaliksi tycisuhteeksi. Edellii mainitut kysymykset voivat hakijan elziketurvan
kannalta olla varsin merkittevia.
Niihin on aikaa myoten l6ydetty selkeiti ratkaisuperiaatteita.
Tydeliikejiirjestelmdn ja lainsiiii-

drinnrin rakenteesta johtuen

edelleenkin usein joudutaan etsimaan vastausta kysymykseen,

Pitkliiin esittelijiinii toimineena
katson olevani esteellinen arvioi-

maan neuvottelukunnan ty(in
merkitystd. Omalta kohdaltani

toiminta-ja tyrikylyn miii- totean sielld tyriskentelyn olevan
mielenkiintoista, virikkeistri ja
jopa jiinnittiiviiikin. M ihinkiiiin
osin vielri hataria.
Neuvottelukunta on aikaa myci- harmaaseen rutiiniin neuvotteluminkd tyosuhteen perusteella ten laajentunut. jolloin sen toi- kuntu ty6ssdiin ei ole vajonnut.
maaraytyy tulevan ajan huomi- mintaan ovat tuoneet merkittd- Sen toiminta on painokkaasti
oon ottava triysitehoinen eldke. vein panoksensa julkisen sekto- tuonut esille sen. ettd eldkehakeTrimdn tulkinnassa voi olla vai- rin eldkelaitosten. Kansaneldke- muksen ratkaisun pohjana tulee
keuksia, jos hakijalla tydkyvyt- laitoksen. tyrivoimaviranomais- olla luotettavat, monipuoliset
tiimyyden alkua edeltiinyt ty6- ten ja tycimarkkina- ja yrittiijii- tiedot hakijan tyd-ja eldmiinolo
historia sisiiltiid monia, lyhyitii, jiirjestdjen edustajat. Miellytti- suhteista, terveydentilasta ja ykjopa eri lakien piiriin kuuluvia vdri on todeta, ettii nykyisin hy- sil6llisistii ominaisuuksista. Rattoimivalle tyo- ja kaisuun vaikuttavien liiiiketietyosuhteita, ioiden viiliin saattaa vin
kissa

rittiimisen perusteet ovat joiltain

sijoittua jo sairausjaksojakin. kansaneldkej drjestelmrin vriliselTy<ikyvytt<imyyden liiiiketieteel- le yhteistyolle eldkeratkaisuissa
Iisessd arvioinnissa ongelma-alu- on oltu Iuomassa pohjaa neuvotccna ovat olleet toistuvasti mic- telukunnassa.

teellisten tekijoiden punnitsemion otettava huomioon tyriliiiiketieteelliset ndkcikohdat.

sessa

Liitikint iikenraaliluutnant t i Pekka Somer

TYOKYVYTIOMYYSASIAIN
NEUVOTTELUKUNNAN
ALKUTAIPALEELIA

erottui huomattavan moni

sai-

ja vammautunut, jolla laakarinlausunnosta piiitellen saattoi
olla vield edellytykset tydkyvyn
palauttamiseen. Vakuutusyhtiras

6iden kuntoutustoiminta. .joka

U usi TE L miiiiritteli tycikyvyttomyyden tavalla, .jossa oli eroja
aikaisemmin siiiidettyihin lakeihin ja vakuutussopimuksiin ku-

ten esimerkiksi

lakisdiiteinen tapaturmavakuutuslaki.

sotilasvammalaki.

kansanelSkelaki. sairausva-

tapaa. esimerkiksi pelkkiinii fyysisend rajoituksena tai ansiokyvyn menetyksenei. Neuvottelukunta omaksui alusta alkaen ohjeekseen arvioida hakijan edellytykset kokonaisvaltaisesti hdnen
elzimdntilanteensa huomioon o1taen.

kuutuslaki ja
Yhteiskunnalliset
henkivakuutuksiin liitetyt so-

pimukset.

rakennemuutokset

Niiisstikin tyOky\yttdmyys oli Suui-et rakennemuutokset osuimiiiiritelty eri tavoin ja eri astei- vat yhteen keslillii I962 voimaan

seksi.

tulleen

tyoeliikejiirjestelmdn
kanssa. Suuren maalta kaupunkiin suuntautuneen muuttoliik-

Eldketurrrakeskuksen asetettua
tyiikyvyttomyysasiain neuvottelukunnan sen oli selvitettivii uu- keen mycitd vaikeutui monen
den lain ja sen hengen sdritrimeit tycinsaanti ja sopeutuvuus vieperiaatteet ja suuntaviivat ty6- raassa ympdristcissii ja uudessa
kyvyttdmyyden arvioinnissa uu- tyopaikassa. Uusissa olosuhteisdella, kiiytiintddn sopeutuvalla sa ei ehkd voitu hyddyntaa jeljeltavalla. Tycihrin osallistuvat va- ld olevaa tycikykyii. Tyottdmdkkuutuslddkdrit olivat kyllii aikai- si jiiiiminen ja juurettomuus jousemmassa toiminnassaan pereh-

dutti eldkkeelle

hakeutumista.

tyneet arviointityrihdn. Kuiten- Tyovoiman liikkuvuus katkaisi
kin entisiin lakeihin verrattuna entiset lddkdrisuhteet ja hoitoilmeni eroja. Tycikyr,yn mene- kontaktit. joihin perustuvien
tystd voidaan arvioida monella liiiikiirintodistusten saanti han-
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oli saanut periii sotavammaisten
mittavan ja uraauurtavan kuntoutustietouden ja. kokemukset,

sai runsaasti uusia asiakkaita
eliikkeenhakijoiden joukosta.
Tulokset olivat kirjavia fyysis-

ten vammojen ja

sairauksien

osalta selvzisti paremmat kuin

lukuisten psyykkisiii varvoja kirsivien kohdalla. kun motivaatio
kaloitui. Uuden. vieraan ldiikii- oli viihiiisempi kuin eliikepiiivien

rin oli vaikeata todeta objektii- houkutus.

visesti hakijan terveyden tila. Neuvottelukunnan tyo koettiin
Edellii esitetyt syyt tuottivat han-

vastuunalaiseksi. Se

kaluuksia vakuutusyhtidille ja kaisemaan monen

joutui rat-

tyciekimdssd

myos lisdsivzit neuvottelukun- vdsrihtrineen kohtalon ja lisiiksi
nan tyotii.

neuvottelukunnan ratkaisut heiRatkaisutoiminnassa oli pakko jastuivat ennakkotapauksina
hoitaa mycis tehtdvdnsd nurja yhtidissii tehtaviin eliikepiiiitcikpuoli: liian koykiiisin perustein siin. Osallistuminen tycikyvyttoeliikepiiivillepyrkiviit niitiikin myysasiain neuvottelukunnan
oli ja akanat oli perattava.i),ryien

joukosta.

Eliiketurvajiirjestelmiin toimintaa, uskottavuutta,

taloudellista pohjaa

vaarantaa
loysii k iitisest

Kuntoutus

i

ei

saanut

tydhcin toi viikoittain saman
pdydiin ympiirille joukon vas-

tuunalaisissa erilaisissa tehtavis-

sd toimivia, eri ammattiin kuuluharkitsemattoman via ja erilaiselta kannalta ongel-

mia arvioivia jiiseniii. Mieleeni

on jiiiinyt aloitekykyinen, vired
tydryhma, joka vilpittcimasti
pyrki.jakamaan oikeutta kaikille

Eliikkeelle pyrkivien joukosta osapuolille.

UUDET
ELAKEMUODOT
TUOVAT UUSIA
TULKINTATEHTAVIA

keisid ongelma-alueita ovat ol-

leet

alkoholismiin liittyvat tulkinnat,

muiden tekij<iiden kuin sai-

-

rauden vaikutukset ty<ikyvyttdmyyteen,
tydk).vyttomyyden ja ty<itt6myryden v;ilinen rajanveto.

erikoisesti kuntoutuksen jdlkeen.

Uusien eldkemuotojen tulkinta

Tytieliike pyysi tytimarkkinakeskusjlrjesttijen arviota

neuvottelukunnan tehtHviisti ja merkityksestii tiimiln pflivfln tilanteessa ja
vastaisuudessa.

Seuraavassa tytimarkkina-

jiirjesttijen asiantuntijalhlklrien kannanotot.

Hannu Suutarinen

iiiiiiiiiiiiiiit
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iii,

ei ole vield tdysin vakiintunut.
Tdmdn vuoksi TKN:n niikemyksiii vield tarvitaan. Mikali
vastaavat eliikejiirjestelyt tulevat

voimaan julkisella sektorilla,

tuonee se tullessaan yhteensovitusongelmia. Tdrkednd pysyy

- TyOkyvlttomyysasiain neu- edelleen yksityisen tytielikejiirvottelukunta on pddosan toimi- jestelmdn ja Kansanel6kelaitokkauttaan kasitellyt "perinteisiii" sen tulkintoja koskevien linjojen
eldkehakemuksia. Niiissei kes- yhteensovittaminen.

Markku Toropainen,

A

s ia

ntun

SAK

t

ij a I ii ii k ii r i,

saololle, jossa eri eldkelaitosten
ratkaisut saataisiin yhteniiisiksi.
Olen vuosien varrella ihmetellyt
kuitenkin sita, miksi suuret eki-

kelaitokset niin harvoin tuovat
omia tapauksia neuvottelukun- Tydkyvyttomyyden arviointi nan kdsittelyyn.
edellyttiiii monipuolisia tietoja
Tytikyryttomyysasiain neuhakijan terveydentilasta ja olosuhteista sekd vakuutusyhti<iltii vottelukunnan tehtevat ovat pehyvhd asiantuntemusta arvioida riaatteiltaan edelleen hyviiksytedellii mainittuja tietoja. Tydky- tevia. Neuvottelukunta voisi nyvyttcimyysasiain neuvottelukun- kyistd huomattavasti enemmdn
taan on koottu monipuolinen palvella pieniii eliikesiiiititiitii ja asiantuntemus hallinnosta, eri kassoja. koska niiden asiantuneliikejiirjestelmistd sekii etujiir- temus tydkyvlttrimyysratkaisujestoistii. Neuvottelukunnan voi- ja tehtiiessd ei voi olla niin runsas
ma on sen monipuolisessa asian- kuin suurten eldkelaitosten. Eliituntemuksessa. koska tiill6in eri kelaitosten olisi syylii toimittaa
tahojen niikemykset voidaan neuvottelukunnalle sellaisia takunkin tapauksen yhteydessd pauksia,joissa on kyse ennakkosaada esille. Keskustelu on mo- pdritdsluonteisista tapauksista.
nipuolisempaa kuin esimerkiksi Uusien eldkemuotojen mukaanmuutoksenhakuasteissa. koska tulon olisi luullut lisiiiiviin tyrikykokousta kohden tapausten lu- lyttdmyysasiain neuvottelukunkumddrri on rajoitettu. T;istii nan kdyttdii. Olisi ehkii sptii
syystii kiisiteltyjen tapausten rat- harkita vaihtoehtoa, jossa nykaisuehdotus voisi toimia hyva- kyistii jonkin verran sitovammin
nd esimerkkind mycis muitten edellytettiiisiin tydeliikejiirjestelvastaavien tapausten kiisittelylle. mdn kdyttdvrln neuvottelukunJoustavien eliikejiirjestelmien nan palveluita silloin, kun ratmukaantulo on lisdnnyt vielii kaisulla on yleisempdii merkitystarvetta sellaisen elimen olemas- rii.

&
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Kuva on neuvottelukunnan kokouksesto 26.1.1988. Pdydiin iiiiressii
istumassa keskellii puheenjohtaja, hallitusneuvos Heimer Sundherg ia
htinen vieressiitin oikealla asioiden liitiketieteellisen puolen esittelijii
liitikintdneuwts Martti lrhtinen jo vasemmalla asioiden lainopillisen
pwtlen esittelijii varanotaari Arja Sankari. Takorivissii seixtmasso
oikealta lukien: neurologian erikoiskiiikiiri Bengt Wit'kstrdm, varatoinri'
rus.johtaja Seppo Pietiliiinen, keuhkos. ia sisiit. erikoisltiiikiiri Tapio

Vare, iohtav'o .yliliiiiktiri Hannu Hiirkdnen, dosentti Sakari Tbla'
t e lukunnan va ropuheen io h r aja, ET K :n lainopi llinen j oht aj a A nt ti Suominen, osostopdiillikkd Risto Rinta-Jouppi, yleisliiiiket. ja tydter'
ve t's h uo I I on e r i k o i s I ii ii k iiri H a nn u S uutar inen, t ar k as t aj a M a rj o- Li i sa
Halinen, valtiot. lisensiaatti Koorina Knuuti.ia Suomen Ponkin ososlopiirillikkd Anton Miikelii, jonka liiherteimci asia oli kok<tuk.sessa kiisitelneuvot

tiivtinri.
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0sa-ai kaeltikkeel le I tihdettiti n
TEL:st?i ia YEL:stti

LEENA LIETSALA, zTT
Eliiketurvakeskuksen
tutkimusosaston
a pula isosas t Lspiid lli k k b

Osa-aikaeliikkeitii

on

haettu

huomattavasti vdhemmdn kuin
ennustettiin ennen lain voimaantuloa. Niita on haettu niin v5-

hiin, etta

satunnaisvaihtelun

Osa-aikatyostd saatavan ansi-

otulon keskiarvo oli ilmoituksen
mukaan keskimddrin 4200 mkl
kk ja mediaani 3400 mk/ kk.

Osa-aikaeliike

on 44 64 pro-

vuoksi on hiukan epdvarmaa senttia poisjiilineestii

tdssd vaiheessa yrittdd kuvata

tyypillistii osa-aikaeldkkeenhakijaa tai -saajaa. Ensimmdiset
170 tapausta ovat alla selostetun

kaltaisia, seuraavat 200 ehkii jo
poikkeavat t;istei.

ansiosta.

Eldkeprosentti on riippuvainen
hakrjan iestd siten, ettd 60-vuoti-

aat saavat 44 prosenttia ansiotu-

lon vdhennyksestdein eldkkeenii
prosentti kasvaa l/ 3
prosenttiyksikkriii ikiikuukautta

ja tiimii

(ikii eliikkeen alkaessa) kohden
Kuka saa osa-aikaeliikettil? aina 65:een ikdvuoteen, jolloin
Eliikkeen saa 60-64-vuotias prosentti on 64. Mikiili nZiin

tyontekijii tai yrittiijii, joka siirtyy kokopiiivatyosta osa-aikaiseen ja on ennen eliikettii ollut
pitkaan kokopiiiviityiiss;i. Osaaikaeldke tuli voimaan vuonna
1987.

Hakijat
Noin

g

t

170 henkeii

laskettu eliike ylittiia 75 prosent-

tia karttuneesta eliikkeestd. elii-

ke rajoitetaan 75:een prosenrtiin
ansaitusta eldkeoikeudesta.

Idsti laskettu eliikeprosentti oli

keskimddrin noin 50 vuonna
1987.

Osa-aikaeldkkeen suuruus oli
jiittihakemuk- keskimiiiirin I 932 mki kk, mie-

sensa osa-aikaekikkeestd vuo- hilld 2457 ja naisilla I 346 mk7
den 1987 aikana. Ellikeuii haki- kk. Miesten keskieliike oli
vat melkein yksinomaan TEL:n TEL:ssii 2925 ja YEL:ssii 2 269
piirissi tyriskentelevdt ja YEL:n mk/ kk. Naisten keskieliikkeet
yrittiijiit. TEl:liiisten osuus on olivat yhtii suuria TEL:ssd ja
noin 56 prosenttia kaikista haki- YEL:ssii.
joista ja YEl:liiisten osuus 40
Melkein puolet tapauksista oli

prosenttia. Miehistii useammat sellaisia. etre elekkeen
miidrd
toimivat yrittiijinii kuin tycisken- ylitti 75 prosenttia karttuneesta
telvat TEL:ssii. naisista valtaosa eldkkeestd ja rajoitettiin mainitaas oli TEl--tyrissii.
tun prosentin suuruiseksi. Nailla
Miesten osuus eldkkeensaajista vdhentdmdttom6n eldkkeen kesoli viihiin suurempi kuin naisten. kisuuruus oli2232 mk/kk, mieHeistd kolmannes oli 60- ja nel- hilla 3002 ja naisilla 1549 mk.
jdnnes 6l-vuotiaita.
kk.
Osa-aikatyostd saadun ansiolulon ja ellikkeen yhteism66rd oli
Ellkkeen mzizirii ja

kokonaistulot

Osa-aikaellikkeensaajilla oli ennen eldkettd suhteellisen suuret

ansiot ulot. Heidiin vakiintuneet
ansiotulonsa olivat keskiarvoltaan 8 300 markkaa kuukaudessa ennen siirtymistii osa-aikatyti-

keskiarvoltaan 6150 ja mediaaniltaan 5000 markkaa kuukaudessa

luonna

1987.

Eliikeaikaiset

kokonaistulot
muodostavat keskimii?irin kol-

me neljdnnestd eldkkeensaajien

hdn.

aikaisemmasta vakiintuneesta
ansiotulosta. Tirlot olivat suu-

6650 mk/ kk, koska suurituloisia

losta.

rimmalla osalla noin 70 80 proAnsiotulojen mediaani oli vain senttia aikaisemmilsta ansiotu-

miehiii oli suhteellisen paljon.

Edellii mainitusta kokonaistuEliikettii hakiessaan osa-aikael;i- losta viihennetddn luonnollisesti
keliiiset ilmoittivat, kuinka suu- vield vero. Veroprogression ansiret heiddn ansiotulonsa tulisivat
olemaan osa-aikatydssf, Suurin
osa (58 /6) ilpoitti ansiotulojen-

sa vdhentyvhn noin
20

puolella.

osta verotettu tulo ei mainittavasti en6ri poikkea siitii, mitti

niimii henkildt saivat keskimiiiirin kokopiiiviitydssii ollessaan.

JOUSTAUAT ETAKKEET
SUOSITUIM PIA U UDETLAMAALLA
Varhennetut vanhuusellkkeet ovat yleisimpiii Eteliija L[nsi-Suomessa, yksiItilliset varhaiselikkeet Etelfl-Suomessa ja PohjoisKarjalassa. Joustavat elflkkeet ovat muuttaneet etenkin uusmaalaisten eHkkeelle hakeutumista.

Tytikyvytttimyyselekettl

on perinteisesti haettu pal-

jon ltii- ja

Pohjois-Suo-

Yksilollinen varhaiseldkehiin on

ikiiiintyville tarkoitettu tytiky-

vyttcimyyseldke, jonka saa lievem min perustein kuin perintei-

tydkyvyttomyyseldkkeen.
Selvitysten mukaan tdmdn uuden eldkkeen saajat ovat olleet
sen

pitkiiiin ja miltei yhtiijaksoisesti
tycissti ennen eliikkeelle jiitimistaan

Perinteistd ty6kyvyttdmyyselakettii saa U udellamaalla suhteessa kolmanneksen vdhemmdn ih-

messa mutta viihiin Etelii- misiii kuin muualla Suomessa.
Perinteistii tyokpyttomyyseliija LInsi-Suomessa. Uudel-

kettii

myonnettdessii liiiiketie-

Iamaalla ei ole ennen jousvoimaantuloa hakeuduttu pal-

teellisillii seikoilla on suurempr
paino kuin yksild llistd varhais-

Yarsln yleisesti

Tirun ja

Tycitt<imyyseliikkeiden pieni vdestdosuus erottaa Uudenmaan
selvdsti muusta Suomesta. Tytit-

Keski-Suomen

Idiineissl.

tavien ellkelajien
jon

edes tytitttimyysellkkeelle, jolle Pohjois-Suomen lislksi on hakeuduttu

Porin, HImeen, Kymen ja

Uudellamaalla hakeudutaan selvdsti useammin uusille joustaville tyoel iikkeille kuin muualla
Suomessa. M uille ellikkeille taas
Uudellamaalla asuvat ovat perinteisesti hakeutuneet huomattavasti viihemmdn kuin muualla
asuvat. Vuonna 1986 tydelek-

keelld olevien osuus vtiestostd oli
U udellamaalla nelj dnneksen pienempi kuin muualla maassa. Sitd vastoin Uudellamaalla oli var-

saaJla suhteessa melkein kymkuin
meneksen enemmdn

muualla Suomessa.

Vertailu Uudenmaan ja muiden

kidnien viilillii osoittaa lisiiksi.

ettii ioustavat eliikkeet ovat kesklmaaraltaan varstn suuna alna-

tomyyseliikkeellti olevien osuus
on ldhes kaksi kolmannesta pienempi kuin keskimddrin muualla Suomessa.

vastainen. Siellii tyOttOmyyseliikkeelle joudutaan puolta useammin ja perinteiselle tyOkyvytdmyryseliikkeellekin keskimiiii-

riiistd useammin kuin muualla
Suomessa. Sitd vastoin jousta-

den ero ei ole kovin suuri.

vanhuuseliikkeet

maalla eliike otetaan ntmenomaan varhennettuna useam-

t,57

Tyiieliikkeensaajien

Muu

15,2
2,3

143

t5,2
t2,0

,45
77

0,84

I,47

Suomi

18,7
6,1

51

l,09

1,80

jaettu vastaavanikiiisellti sosiaalivakuutet ulla

Eliikkeensaajien
viiestdllii.

r

aluejnkauma eliikelaieittain vuonna 1986, %

Kaikki Varhenn, :fydttti Yksildll. Perint.

tydelekk.vanhuus- m1rys- varhais-tydkyvy-

saajat eltike eliike elake

t9,9

Ahvenanmaan
Htimeen

Kymen

Mikkelin

Pohj.-Karjalan
Kuopion
Keski-Suomen

Joustavien eliikelajien myotii

Tiimti ntikyy siinti, ettii Uudella-

5,8
1,43

Lappi

51

Koko maa

Muualla Suomessa varhennetut kuin mitai tdhdn asti on ollut.

vanhuuselSkkeet ovat keskiarvoltaan huomattavasti yksilollisid varhaiseldkkeitii pienempiii.
Uudellamaalla niiiden eltikkei-

Kaikki tyihlakkeet

muualla Suomessa.

enemmdn omassa valinnassa

16.2

t4,t

Koko
maa

Oulun
Lapia

muodot ovat Uudellamaalla tavoittaneet vdestdryhmid, joille
eliikkeelle siirtyminen on ehkd

15,2 t2,4
12,3 5,6
5,3 4,0
l,53
,45 2,55
,77

Muu

Suomi

Tyiielikkeensaejien vSiestiioeuudet
l,apin liiiinissii ja muualla Suomessa, /6

Vaasan

lekkiiiiltii.

Koko Uusi-

Kaikki tydeHkkeet
Ty6acimyyseliikkeet
Perint. ty6ky"/yttdmlyselekkeet
Yksildlliset varhaiseliikkeet
Varhennetut vanhuuseliikkeet

ville eliikkeille on hakeuduttu
ldhes puolta vdhemmdn kuin

ennen varsinaista elakeikae, joko yksil6lliselle varhaiseldkkeelle. jos tydkyky on alentunut niin.
ette tyd on alkanut tuntua rasittavalta, tai sitten varhennetulle
varhaiseliikkeelle, jos eliikkeelle
siirtyminen muuten tuntuu mie-

To

maa maa

Lapin liiiinissd tilanne on pdin-

kin Uudellamaalla. Yksilollisten Vaikuttaa siltii, ettii uudet eliike-

varhaiseldkkeiden keskiarvo on
parempi kuin muiden eliikkeiden varsinkin Uudellamaalla,
mutta myds muissa lddneissd.

Tyiieliikkeensaqiien viiestiiosuudet
Uudetlamaalla ja muualla Suomessa,

elaketta ratkaistaessa.

Uudellamaallakin asuvat keskihennetun vanhuuseldkkeen saa- ikaiset ovat havainneet, ettii ty6ia suhteessa yli puolet enemmdn eldmdstd voi siirtye ekikkeelle

Jay ksilcillisen varhaiseldkkeen

LEENA LIETSALA

22,5

tdmyysel.

I8.9

17,6 t6,2
0,0 0,3
2A,2 15,9
6,7
9, t
4.5 4.8
3,7 4,5
6,1 5,3
6,2 5,0
,7 8,7
9,0 7,8
6,1 2,4
100,0 100,0 1000 100,0
15,3
0,4
14.9
7.7
4,8
4. r
5,8
5.5
9,4
8,4
3,9

r5,8
0,9
13.8
6.5
3.0
3.0
3,8
3.8
9,9
7,l
2.4

13,4

0,2

13,7
7,7

5.0
4,8
6,9
6,0

8,I

7

75t092 4352 63366 7454
0,0
0,8 0,4
ulkomailla

Lukumii.iirii
lisiiksi

-

9,6

2g,g

10,6

4,7

100,0

t74600
1,9

Tytteliikkeensaajien k€ddmiiiiriiiset kokonaiseliikkeet eliikelajin
asuinliiiinin mukaan 3I.12.1986, mk/kk
Varhenn.
vanhuus-

Liiiini

eliike

Uudenmaan

Ty6ttii. Ykilt ll. Tyt kymyys- varhais- kyvyuti-

3316

eliike

3323
3032
3889

Porin 2724 2417
Ahvenanmaan 7397 1936
Himeen
2835 2492 ll45
Kymen
28t9 2205 32ll
Mikkelin
24& 2169 2743
Pohj.-Karjatan
2440 2M6 2699

Turunja

Kuopion
Keski-Suomen

Lapin

Koko maa

-

lisiiksi

ulkomailla

2543
2b2t
2466
2565
2726
2800

785

m70
2t7t

2212
2310
2194

2fi5
967

Ja

2858

2990
2849

2872
2962

3028

eliike

myysel.

3775

3486
2953
2948

3043

3316
3183

3l7l

2696
2639
2819

2865
2720
2772
3C02
3133

..

3038
3065

2678
2694
2749
2805

2633
2800
2913
2985
539

min kuin muualla Suomessq.
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TYtiTTtiMYYSET[KKEIDEN
RAHOITUSTAPA
MUUTTUMASSA

Elflketurvakeskus on tehnyt sosiaali- ja terveysmi-

nisteritille esityksen tytittti
myysellkkeen rahoitustavan muuttamiseksi. Thrsaattaa yksittlinen
kusneen

tytittti-

myyseliikkeest[ samaan tapaan, kuin
on

vastuussa

tyti-

Tytitttimyyselilkejiirjestelmiin kehityksestfi
Tydttcimyysekike on liitetty eliikelakeihin l.l .1911. Eliike on
tarkoitettu pitkaaikaisty<ittO-

miille piiivlirahakauden jiilkei-

Vuoden

aikana

alkaneet

seksi toimeentuloturvaksi siksi
ajaksi, kunnes hdnet pystyt;idn

t97l

252

eliikeiiin.

1973

1974

681

tyrillistiimiiiin tai hiin saavuttaa

Alun alkaen

tycittcimyyseliik-

keen ikiirajana

oli 60 luotta.

Myrihemmin ikiirajaa alennettiin. Aluksi 1.7.1978 31.12.1919
se

oli 58 vuotta. Tdmzin vuosi-

kymmenen

Tytitttimyyselilkkeiden
rahoitus

Tytitttimyysellkkeensaajien
lukumilrl 197l-1987.

t912
1975

1976

319

560
445
657

Iakumiitirii
vuoclen
lopusso

ar-

tydttdmyyselak-

keelle siirtyvia tulisi olemaan
suhteellisen viihiin ja etta elak-

keet jiiisiviit lyhytaikaisiksi. Ttimd ndkemys pitikin paikkansa

jlirjestelmiin
sina,

ensim miisinii vuojolloin ellikkeitii mydnnet-

tiin vuosittain

miille.

500 700 tydtt6-

Tycittcimyyseliikkeiden

miiiirii kiiiintyi kuitenkin rajuun
nousuun 1970-luvun lopulla .la

varsinkin 1980-luvun alkupuo-

vien tydntekijiiin

(LEL) ja erziiden

eldkelain

tydsuhteessa

249

olevien taiteilijoiden ja toimittajien eliikelain (TaEL) mukaiset

t2l5

yhteisesti ndiden lakien mukai-

481
951

l28

r

r53I

1917

I 196

2203

1978
1979

4r68

2982

450 I

7576

alkupuoliskolla
980
14010
7877
eltikkeen saaminen sidottiin syn981
176t2
5321
tymdvuosirajaan. jota vuosittai n
982
23051
7560
jolloin
muutettiin,
ikiiraja muo983
r 2330
32619
dostui 54-55 vuodeksi. Vuoden
984
r3510
43355
1986 heiniikuusta alkaen el:ik985
13t23
51148
keen on voinut saada vuonna
986
I
7028
63332
ja
1930
sitd ennen syntyn).t tyo9214
66269
tcin. Niiin ollen tzinii vuonna 981
ikiiraja on 57 58 vuotta. lkiiraja
palautuu alkuperdiseksi 60 vuodeksi vuoden l99l alkuun men- Tydttdmyyseliikkeiden lukunessd.
mddrdn kasvuun on vaikuttanut
ekikkeen
saamisen ikiirajan
Jiirjestelmiiii valmisteltaessa

vioitiin, ettd

Tyontekrjiiin eliikelain (TE L), lyhytaikaisissa tyrisuhteissa ole-

alentamisen lisiiksi yleisen tydllisyystilanteen huononeminen
1970-luvun alun tasosta. TyOttd-

myyden jyrkkiiiin kasvuun nimenomaan tycittrimyyseliikkeeseen oikeutettujen ikiiryhmissii
ovat lisiiksi olennaisesti vaikuttaneet yrityksissa toteutetut ter-

tydttdmyyselek keet rahoitetaan

sen ekiketurvan jdrjestdneiden
tyrinantajien

kesken Ddttd-

myyseliikemenot on otettu huomioon vakuutusmaksun tasausosan suuruutta vahvistettaessa.

Niiin

ty<ittomyysel6kkeet ai-

heuttavat samantasoisen kus-

tannuksen kaikille tyOnantajille,
siitii riippumatta, miten paljon

kunkin tyrinantajan palvelussuhteisiin perustuvia tycittrimyysel[kkeitd myonnetddn.

Rahoitustavan
muutosehdotus
Tycittomyyselhk keen rahoitustapa on perustunut nrikemykseen,
etta tydttomlyden taustalla ovat

yleiset, yksittiisestii yrityksestii

riippumattomat kansantaloudelliset tekijat. Tydtt0myyseliikkeite on kuitenkin viime vuosina

usein mydnnetty myOs yksittliisen yrityksen toimenpiteiden
seurauksena, mikd oleellisesti on
lisiinnyt eldkekustannuksia. Tiimd on perusteltua ottaa huomi-

vehdytiimistoimenpiteet. Nii- oon tydttomyyseldkkeiden ra-

den seurauksena alkava tydtt6- hoittamisessa siten, etta osa kusmyys on mycis kausiluonteista tannuksista kohdennetaan yrityott6 mylte.pitkiiaikaisempaa,
useln pysyvaa.

tyskohtaisesti.

liskolla. Huippu saavutettiin
Tdmdn vuoksi Eldketurvakesvuonna 1986, jolloin rydtt6- Ty6ttdmyyseliikkeitii maksettiin kus on ehdottanut sosiaali- ja

myyseliikkeitii
I

mydnnettiin

7.fi)0 tydttomiille. Ty<ieliikela-

kien mukaisten tydttdmyyselak-

keensaaj ien lukumiiiirdn kehitys
ilmenee oheisesta taulukosta.
22

ruoden

1986 aikana noin 1300 terveysministeri6lle tydntekij iiin
miljoonaa markkaa. Tiimii oli eliikelain l2 Q:iin muuttamista
1,3 prosenttia lakien piiriin kuu- siten, ettii mddrdtty eldkelaitos

luvien tydntekij<iiden wotuisesta palkkasummasta.

yksin vastaa

tycittcimyyseliik-

keen puolesta maariista, silloin

kun eldke on myonnetty tiiysite- TaE L: n perusteella mydnnetytshoisena, eli kun el6kkeeseen oi- tii tydttdmyyseliikkeistii.
keuttavaksi on luettu myris eldEhdotettu tytittiimyyskeikliiin jtiljelld oleva aika tai sitd
eliikkeiden rahoitustapa (TEL)
palkka.

Eldkelaitosten
yhteiselle vastuulle ehdotetaan
vastaava

kuitenkin edelleen jiitettiiviiksi

ne tyottcimyyseliikkeet, joiden
perusteena on alle viisi vuotta

.jatkunut tyrisuhde. Rajaus on
tarpeen.

jottei omavastuu

vai-

keuttaisi vanhimpien tydnteki-

jciiden tycinsaantia.

Eliikkeen alkumiiiirdn toinen

puolisko sekd eldkkeen alkamisen jelkeiset indeksikorotukset

Yritykselle tydttdmyysehkkeistii
aiheutuvaa kustannusta valaisee
seuraava esimerkki. Oletetaan.
ettii 60 vuotta tAyttAveille henki-

lolle myonnetaan tydtlomyyseliike, jonka suuruus on 3000
mk1kk. Jos eliikettii maksetaan

65 vuoden ikiiiin asti, eldkemenot ilman indeksikorotuksia
ovat 180.000 mk. Jos yrityksessri

T.ytittttmy)seliik keet

Eliikkeiden

osat

lll

r apaakir.ja-

I

indeksi

Alle 5 r.uotta
jatkuneet tyilsuhtect ja

Yhtciscsti kustannettava

ckik keet

Yli 5 ruotta
.jatkunect tf ii
suhtcL't
(eliik kecn

al k unraiairiiain

asti)

.iitidcn

lukunrilirii

on vdhintddn 300 tyontekijiiii, kumddrdn puolikkaasta, kun
yrityskohtainen kustannus on
tydkyvyttdmyyseldkkeissi vasedelleen ekikelaitosten yhteiselle puolet eliikemenosta eli 90.000
tuu on koko eldkkeen alkumddvastuulle.
mk. Toinen puolija indeksikorordstri. Toiseksi tyottcimyysellikyhteisesti

ja

vapaakirlaeliikkeet jiiisiviit

Lainmuutoksen vaikutus
tytinantajalta perittlvlln
vakuutusmaksuun
Eliikelaitoksen on lainmuutok-

tukset rahoitetaan

kaikkien tydnantaj ien kesken.

Muutoksen taloudelliset
vaikutukset

rydnteki-

00

keissd vastuun ulkopuolelle

jhisi-

Tavoitteen toteuttamiseksi on
jouduttu tinkimiiiin taydellisestA

yhdenmukaisuudesta tycikyvyt-

trimyyseliikkeiden rahoitustekniikan kanssa. Eroista luonnolli-

v6t alle viiden vuoden pituiseen sesti aiheutuu ylimiiiiriiistii toityOsuhteeseen perustuvat eliik- meenpanotydtd ja samalla rakeet. Tyokyvyttcimyyseldk keissd

hoitusjiirjestelmdn selkeys kdrsii.

ei olc vastaavaa tyosuhleen pikustannukset on
tuuteen perustuvaa rajoltusta. Eldketurvan
sen toteuduttua katettava tycit- Esitys ei pitkallii aikavzilillii tarkuitenkin voitava jakaa mahdolKolmanneksi tyottomyyselekaialkaessa elSke-

tcimyyseliikkeen
vastuuseen tuleva lisiiys. Elike-

kasteltuna lisiiii tydeliikkeistd

keisszi yrityskohtaisen vastuun

heutuvaa kustannusta. mutta piiriin tulisivat yli

50 tyontekijiin
vastuut ja vakuutusmaksut las- siirtyminen eldkkeen alkaessa tayritykset, kun vastaava raja tyrija
terveysminis- pahtuvaan eldkevastuun kattaketaan sosiaalik).vyttOmyyseliikkeissii on 300.
teririn vahvistamien laskuperus- miseen iohtaa osaksi kustannusteiden mukaan.
ten kohdentumiseen nykyiseen Yrityskohtaisen kustannusteklainsiiiidlntcicin verrattuna ai- niikan piiri on pyritty tycittoThrkoitus on muuttaa perusteila
kaisemmille vuosille. Tiistii syys- myyseliikkeiden osalta saamaan
niin, eud yli 50 TEL-tycintekijiin
rahoit- mahdollisimman laajaksi. Sayritykset tulisivat rahoittamaan tii tyottomyyseldkkeiden
on
siirtymdvaiheessa malla on kuitenkin huolehdittu
tamiseksi
yrityskohtaisesti, yrityksen suuperittdvii korkeampaa vakuu- siita, ette yrityskohtainen kusruudesta riippuenjoko osaksi tai
tusmaksua kuin nykyisen lain- tannus on kohtuullinen niin eri
kokonaan, tydttcimyyseldkkeessiiriddnndn vallitessa. Korottava kokoisilla yrityksillii kuin eritii eldkelaitokselle aiheutuvan vaikutus
on ensimmdisinti vuosi- suuntaisesti kehittyvien toimieldkevastuun. Tiiysin yrityskohalojen yrityksillii. Erityistti huona 0,3 prosenttia palkoista.
tainen vastuu olisi yli 300 TELmiota on kiinnitetty siihen. ettei
tycintekijiin yrityksilla. (Tekniikmuutos vaikeuta vanhimpien
Ehdotuksen tarkastelua
kaa valaisee oheinen kuva). Pietydntekij 6iden tydllistiimistii.
net tyrinantajat puolestaan ra- Kaavailtu tyottdmlyselekkeihoittaisivat tyOtt<imyyseliikkees- den rahoitustekniikka eroaa tyo- Liihtrikohtana on ollut rakentaa
td johtuvan eliikevastuun eldke- k).vyttdmyyseliikkeiden rahoi- tycittcimyyseliikkeiden rahoituklaitoskohtaisesti kollektiivisesti. tuksesta kolmessa kohdin. En- seen sellainen yrityskohtainen
Yrityskohtaista vastuuta ei sinn;ikin tycittrimyyseliikkeissei tekniikka, ettei siitii aiheutuisi
mydskdrin olisi LEL:n eikii eldkelaitos vastaisi eldkkeen al- haitallisia heijastusvaikutuksia.

lisimman

oikeudenmukaisesti

vakuutuksenottajien kesken. Silloin kun yritys voi omilla toimil-

laan. suoraan tai epdsuorasti,
vaikuttaa eliikkeelle siirtymiseen, on osa

kustannukista koh-

dennettava

yrityskohtaisesti.

N;iin on hyvin kokemuksin me-

netelty tydky'v}/ttomyyseliikkei-

den osalta. Tamin periaatteen

toteutumiseen pyritZiiin nyt myos

tyottdmyyselakkeiden rahoitustavan muuttamisella.

MARTII HANNIKAINEN,
FM

Eliiketurvakeskuksen
vakuut usteknillisen
t,so.\ton

lfitillikki)
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TYOSUHTEEN YHDENJAKSOISUUS
YRITYKSEN OMISTAJANUAI H DOS-

TILANTEISSA
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RIITTA KCRPILUOMA,
VT

Eliiketurvakeskuksen

lainopillisen osaslon
lak intie.s

Yritystoiminnassa voi
tapahtua muutoksia,
joiden oikeudelliset vaikutukset voivat ulottua

Tycisopimuslakiin (TSL 7 $:n 2.
mom.) sisiiltyy yleissiiiinncis tyosuhteen jatkumisesta tydnantajan liikkeen luovutuksen yhtey-

dessd. Tydntekijiin el6kelaissa
(TEL) on erityissddnncis tycisuh-

teen jatkumisesta
kiksi
siot

fuuyritysten konMytis yritystoimuodon muu-

olla vaikutusta

palYeluksessa

YIEN

henkiltiiden ellikKysymysontiilIlhinn[ siitf,, kat-

toksesta huolimatta.
Jos yritystoiminnassa
tapahtunut muutos on
sellainen, ettii tytinantajaa on muutoksesta

huolimaffa pidettiiv[

juridisesti samana yrityksenii, yrityksen palveluksessa olevien tytiyhsuhteet
Jos yritai halvaihtuu
tapahtuu siten, etlii

tulee tyiineliikelain eri)

yrityksen
o m istaj a nvai hdost i lan teissa.
TEL2 $:n l. momentin mukaisesti tyosuhteen ei katsota keskeytyneen yrityksen omistajan
tai haltijan vaihtumisen johdosta. TEL:iin tdmd sddnnds on

fityks€stii tolseen konsernin tai yritysryhmiin
sisilH taikka yrityksen
ja sen omistajan viliffi.

omistajanvaihd oksesta sovellettavaksi. TEL2 $:n l. momentin
mukaisesti yrityksen omistajan
tai haltij an vaihtuessa ty6suhteet

jatkuvat keskeytymiittii. Tata

sista huolimatta. Myriskiiiin siirinncistii sovelletaan sekri koko
kommandiittiyhtion aanettd- yrityksen etta yrityksen osan

mien yhtirimiesten muutokset ei- omistajan tai haltijan vaihtumivdt vaikuta yrityksen oikeushen- seen. TEL 2 $:n l. momentin
kilcillispteen. Toisin sanoen, soveltamisen edellytyksend on

vaikka kaikki yhtiomiehet vaih- kuitenkin, ette yrityksen osan

tuvat, tyrisuhteet jatkuvat yh- omistajan tai haltijan vaihtuessa
denjaksoisina. Vastaavasti osa- siirtyy selkeii kokonaisuus (tehtullut vuonna 1963, iolloin ty<j- keyhticissii tapahtuva osakkei- das, tuotantolinja).
sopimuslaissa ei ollut yleissddn- den omistajien vaihtuminen ei Yrityksen omistusoikeuden vaihn6std tycisuhteen jatkumisesta vaikuta yhti6n oikeushenkil6lli- tuminen edellyttliii, ettii yrityktydnantaj an omistajanvaihdosti- syyteen. Tyosuhteet jatkuvat sen aikaisemman omistajan ja
n;iin ollen yhdenlaksoisina osaklanteissa.
viilillii on takeiden luovutuksista huolimat- uuden omistaian
pahtunut jonkinlainen luovutusta.
toimi tai saanto (kauppa, lahja,
perint6, fuusio).
Yrityksen mlilritelmd

ja yritysmuodot

Yritysmuodon muutokset

Yrityksellii tarkoitetaan ammat- Avoimen yhticin muuttuminen
ti- tai liiketoiminnan harjoitta- kommandiittiyhtioksi tai piiinjaa. Ammattitoiminnan harjoit- vastoin ei muuta yrityksen identajia ovat esimerkiksi asianajo-, titeettiii. Mydskiiiin kommaninsinddri- ja arkkitehtitoimistot. diittiyhtidn muuttuminen osakonsulttitoimistot. mainostoi- keyhti6ksi ei vaikuta yhtion
mistot, lddkdriasemat, fysikaali- identiteettiinjos muutos tapahset hoitoasemat. viihdealan toi- tuu noudattaen kommandiittimistot ja vastaavat yritykset.
yhtion muuttamisesta osakeyh-

(203152)
Yritystoimintaa voidaan harjoit- ti<iksi annetun lain
taa eri muodoissa. Milloin yksi- muotosddnndksiii. Koska tycinjuridisesti samana,
tyinen luonnollinen henkild har- antaja siiilyy
joittaa ammatti- tai liiketoimin- tydsuhteet siis jatkuvat yhdenjaksoisina, vaikka kaikki yhticitaa. yritysmuotona on usein toiminimi. Tiillaista yritystd kutsu- miehet vaihtuisivat. Avoin yhtiri

taan myos

yksityisliikkeeksi.

Kun useammat henkilcit harjoir

tavat yritystoimintaa yhdessd, he
muodostavat sitd varten useim-

miten yhtidn. Tavallisimpia
yhticimuotoja ovat avoin yhtiti,
kommandiittiyhtio

ja

osakeyh-

diittiyhticitii nimiteteidn

usein

Yrityksen haltijan vaihtumisella

tarkoitetaan yrityksen

tai

sen

osan vuokralleantoa ja yrityksen

luovuttamista konkurssipesdn

hallintoon. Jos tyrinantaja panee

toisen henkilon sijaansa vain

johtamaan ja valvomaan tycitri,
kysymyksessd

ei ole yrityksen

haltijan vaihtuminen, eikii tiillii

ole mitdiin vaikutusta tyrisuhtei-

den jatkumiseen.

Vaikka uuden tyonantajan toiminta ei korjaustdiden tai muun
sellaisen syyn vuoksijatkuisi vd-

littcimasti omistusoikeuden siirtymisen jiilkeen, TEL 2 $:n L
ei voi identiteettinsii siiilytiien momentin sddnndstd voidaan
muuttua suoraan osakeyhticiksi, soveltaa. Kdytdnnrissii esiintyy
vaan se tdytyy ensin muuttaa mycis tilanteita, joissa yritys kilkommandiittiyhti<iksi. TAIIA pailusyistii ostetaan, mutta sen
osin on kuitenkin vireillii lain- toimintaa ei sellaisenaan.jatketa.
muutosehdotus thallituksen esi- Osa henkil<ikunnasta saatetaan
sijoittaa ostajan muihin yrityktys 6/87).

ti6. Avointa yhtidtaja kommanmycis henkil6yhtiriiksi.

syntyii mytis
kun tytintekijl siirtyy

alaisten yhticimiesten vaihtuminen ei vaikuta yrityksen oikeushenkil<illisyyteen. Koska tyrinantaja on sama. tydsuhteet jatkuvat yhdenjaksoisina muutok-

Yritystoiminnan muutok-

joissa sovelletaan
Yrityksen omistussuhteissa saat- set,

taa tapahtua muutoksia joko TEL2 $:n 1. momenttia
siten, ettd koko yritys siirtyy
uudelle omistajalle taikka siten. Yrityksen omistajan tai
etta yrityksen yhticimiehet tai haltijan vaihtuminen
osakkeiden omistajat vaihtuvat.
Henkilciyhti6ssii (avoin yhti6 Kun yritys myydiiiin, tulee
ja kommandiittiyhtici) vastuun- TEL:n erityissridnncis yrityksen

siin. Selvissd omistajanvaihdostilanteissa ei edellytetri, ettd uusi tycinantaja toimisi samalla
alalla tai samassa paikassa kuin
yrityksen aikaisempi omistaja.
Jos on epziselvrid, onko kysymys

omistajanvaihdoksesta, yrityksen toiminnan jatkaminen sa-

malla alalla ja samassa paikassa
viittaa siihen, ettd kysymyksessd

on ollut yrityksen tai sen
omistajanvaihdos.

osan
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Kdytdnnrissd esiintyy mytis tilanteita, joissa tyonantaja lakkautlaa jonkin toimintansa
(myyden esimerkiksi vain teolli-

suushallin itse yritystd

tai

sen

osaakaan luovuttamatta) ja samoissa tiloissa aloittaa sen jiilkeen toinen yritys vastaavanlaatuisen toiminnan. .los yritysten

viilillii ei ole ollut yrityksen tai
sen osan luovutustointa, kysymyksess;i

ei ole TEL 2 $:n l.

menneen yhtirln yhtiomiehet tai

osa heistd

konkurssin raukeami-

vellettaessa yhdenjaksoisena, osakkeiden tuottamista iiiinistii
edellyetiiiin, ettd siirrosta huoli- tai muutoin osakkeiden omis-

matta voidaan katsoa tydnanta- tuksen tai sopimuksen perusteeltion, on se eri oikeushenkilo. jan siiilyviin samana. Tiillriin on la miidrddmisvalta toisessa osaVaikka tdsszi tilanteessa uusi yri- yleensd kysymyksessd tydnteki- kcyhticissii. Myiis milloin emotys aloittaisi toiminnan konkurs- jiin siirtiiminen toisen tyrinanta- yhtio tytiiryhticiineen tai sen tysiin menneen yrityksen entisissi jan kiiytettiiviiksi eli tycintekrliin tiryhti6 taikka useammat tytertiloissa, tydsuhteisiin ei voida lainaaminen.
yhticit yhdessd omistavat edelld
soveltaa TEL 2 $:n L momenttia
tarkoitetun mddrrin jonkin
ja tycisuhteet siis katkeavat. Td- Tyontekijiin lainaamistapauksis- muun yhticin osakkeita. on
sa siirto perusluu siirronsaajan
md johtuu siita, ettai yritykset ja tyonantajan vtiliseen sopi- myds viimeksi mainittu yhtii)
ovat eri oikeushenkilciitii. eikii mukseen. jossa myos yleensi so- emoyhtion tytiiryhti6. Emoyhniiden viilillii ole ollut luovutusvitaan siirron vaatimista talou- tiii tytiiryhtioineen muodostaa
tointa.
dellisista jiirjestelyistii. Siirtoon konsernin. TytlryhtioitA nimitesen.ialkeen perustavat uuden yh-

momentissa tarkoitettu yrityksen omistajan tai haltijan vaihtuminen. Tzillaisessa tilanteessa
tyontekrj<iille syntyy kaksi erilliste TEL-tyosuhdetta, vaikka Yritysmuodon muutokset,
tyriskentelyii jatkettaisiinkin sa- joissa yrityksen

tarvitaan tycintekijiin suostu-

$:n l. momentin

Tyrisuhteet kuitenkin jatkuvat
yhdenjaksoisina TEI- 2 $:n l.

mus. Siirronsaaja saa oikeuden
johtaa ja valvoa tydta siina laajuudessa, kuin on velttematdnta
siirretyn tyontekovelvollisuuden
tdyttrimiseksi. Siirrosta huotimatta tycisuhteeseen liittyvlit oikeudet ja velvollisuudet siiilyviit
varsinaisella tyonantajalla. Niiin
ollen varsinaisella tyonantajalla
on oikeus irtisanoa tydsopimus
ja vastuu siita, etta tyontekijd saa
hdnelle ty6- ja tyoehtosopimuk-

fuusio eli yhtion jakautuminen

yhti6n muuttamista yksityisliik-

kaan kuuluvat

identiteetti muuttuu. Tiill<iin
tydsuhteisiin sovelletaan TEL 2
$:n l. momentin sddnnristd. Tilanne on sama, milloin kom-

varsinainen tyonantaja on kui-

massa tycipaikassa.

Fuusio ja diffuusio
Fuusio tarkoittaa kahden yhticin

yhtymistii. Kun yhti6 fuusioidaan toiseen yhtidcin, tyrisuhteet

jatkuvat TEL

2

mukaisesti yhdenj aksoisina. Dif-

useammaksi eri yhtidksi on fuusion kd;inteinen tilanne. Niiissii-

kin tilanteissa tydsuhteet jatkuvat yhdenjaksoisina TEL 2 g:n l.
momentin mukaisesti.

identiteetti ei silily

Jos yksityisen ammatin- tai liik-

keenharjoittajan yritys, yksityisliike, muutetaan henkiloyhtiriksi
tai osakeyhticiksi. merkitsee se
yrityksen identiteetin muutosta.

tian

toisiinsa niihden

sisar-

yhti6iksi.

Vakuutusoikeuden ja eliikelauoikeusk:iydnncissi
tydsuhde on katsottu yhdenjaksoiseksi. kun kysymyksessi on
ollut edellii esitetty tycintekrlAn
lainaaminen konsernin siseillii.

takunnan

Yhdistysten osalta esiintyy kon-

sernia muistuttavia rakennel-

mia, kun yhdistyksellii on jdsen-

yhdistyksini alajiirjestri.jii. Jos-

kus mycis jiisenyhdistysten paltaloudelliset veluksessa olevien henkikiiden
keeksi.
etuudet. Vaikka voidaan sopia palkan maksun hoitaa kattojdrHenkil<in siirtyessii yhdisJos avoin yhtici muutetaan suo- siite, ette siirronsaaja maksaa .jesto.
tyksen
sisdlld itsendisen.jeisenyhraan osakeyhtiriksi. yrityksen tyrintekijiin palkan siirron ajalta,
momentin nojalla. Sama koskee sen sekri tyolainsiiiidiinntin mu-

tenkin viime kridessii vastuussa
myds palkan maksusta.

Siirto on tarkoitettu viiliaikai-

d

istyksen

ja katto.iiirlestijn viilil-

la. TEL 2 $:n l. momcntlia ci
voida soveltaa. Milloin palkan
maksajana on ollut koko ajan

kattqairjestci. voidaan katsoa
mandiittiyhtid on muutettu osa- seksi. joskaan tyosuhteen yhden- henkilrin olleen tycisuhteessa siikeyhtidksi noudattamatta siite jaksoiseksi katsominen ei edelly- hen eikii jiisenyhdistykseen. .l osJos konkurssipesii jatkaa yritysannetun
lain muotosddnnciksid td, ettii tyontekijii olisi palannut kus voidaan soveltaa tyrintekitoimintaa, tycisuhteet jatkuvat (laki
kommandiittiyhtidn mu- varsinaisen tycinantajan palve- jan lainaamista koskevaa tulkinTEL2 $:n l. momentin mukaiuuttamisesta osakeyhtidksi 203/ lukseen. Epiiselvissii tilanteissa tasridntrid. .los tyri alayhdistyksesti yhdenjaksoisina konkurssi52). Niiissii tilanteissa tyrisuhteet paluu viittaa siihen, ettii kysy- sessri liittyy kiinteiisti tycihiin
pesdn vakuutuksessa. Kun konjatkuvat yhdenjaksoisina myksessd on ollut lainaamisti- ptiiiyhdistyksessti, voidaan katsiis
kurssipeszi luovuttaa yrityksen
TEL
2 $:n l. momentin perus- lanne.
soa tyota tehdyn kokonaisuukokonaisuudessaan tai osittain.
teella.
dessaan yhdessii tydsuhteessa,
ty6suhteet jatkuvat yhdenj aksoijossa niimii yhdistykset ovat
sina TEL 2 $:n l. momentin

Konkurssi

mukaisesli uuden omistajan vakuutuksessa. Yrityksen selvitystila ei vaikuta tydsuhteiden jatkumiseen.

Kun konkurssi varojen puutteessa raukeaa, se merkitsee
konkurssiin menneen yrityksen
lakkaamista. Jos konkurssiin
26
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Tytintekijiin siirtyrninen
yritysryhmln sislllil
Tavallisesti tydntekij iin siirtyessii
yrityksestii toiseen tydsuhde
piiiittyy ja uusi tydsuhde alkaa.
Jotta tycisuhdetta voitaisiin neissri tapauksissa pitaa TEL:a so-

Konsernin
sisiliset siirtymiset

tyonantajina.

Osakeyhtiolain (734118) mu- Siirtyminen yhteiskaan emoyhti6lla tarkoitetaan yrityksen palvelukseen
osakeyhticitii, joka omistaa niin
monta toisen osakeyhtidn (tytiiryhti6n) osaketta, ettii silld on

enemmdn kuin puolet kaikkien

Jos yhtiot perustavat tasaosuuk-

sin yhteisen yhtion. ei

synny

konsernisuhdetta, ellei milliiiin

,

I

osakkaalla ole toisistaan suu- Joskus voi kuitenkin olla kysy-

rempaa miidrddmisvaltaa. Usein mys edellii kerrotusta tydntekiyhteisyrityksen palvelukseen j en lainaamisesta yhti6iden viililsiirtyy perustajayhteisdjen tycin- le.
tekijditii, jotka siinii jonkin aikaa
tyriskenneltyddn palaavat perustaneen yhteiscin palvelukseen. Siirtyminen eri tytialalle

sessd tycisuhteessa

ja siinii ty6-

johon tuleva aika liittyy. Parhaillaan on vireille lainmuutosesitys, jonka mukaan
suhteessa,

harkinnanvaraista eldkepalkkaa
koskevaa menettelya voitaisiin

soveltaa myos

aikaisemmin

piiiittyneisiin tydsuhteisiin.
Siirtymisen ei voida katsoa ta- samalla tytinantajalla
pahtuneen saman lydnantajan
Milloin tycisuhde on katkennut
puitteissa eikii TEL 2 $:n L Tydntekijiin siirtyessii saman j a tycikyvyttrimyyselziketapahtupalvelukessa
eri
tycinantajan
momenttia voida soveltaa. Joisma sattuu pian katkeamisen jiilsakin tilanteissa voidaan katsoa, tydalalle saattaa el2ikejiirjestely
keen. eldketurva voidaan saattaa
lyhytmuuttua
TEL:sta
samalla
etta kysymyksessd on tycintekivastaamaan hakijan vakiintujan lainaaminen, jolloin tyosuh- aikaisissa tyosuhteissa olevien nutta ansiotasoa soveltamalla
(LEL)
eliikelain
tycintekijiiin
de alkuperdiseen tycinantajaan
alaisuuteen tai piiinvastoin. rajoitussddntciii viimeiseen tyosiiilyy katkeamattomana.
Niiissii tilanteissa TE Ltydsuhde suhteeseen. RajoitussdAnnon soaina katkeaa.

veltamisen edellytyksend on

myos, ettii hakijalla oli tydkyvytlomyyden aiheuttanut sairaus jo
tyrisuhteen alkaessa. Kun ty6suhde on katkeamisen jiilkeen
jatkunut vdhintiidn vuoden, rarinnakkain yksityisliikkeen (toi- Tyosuhteen jatkumisella yhden- joitussiiiintoii ei voida soveltaa.
minimen) ja sen omistajan pal- jaksoisena tai sen katkeamisella
Tycisuhteen j atkumisesta yhdenveluksessa, katsotaan etta tydnkannalta ole ny- jaksoisena TEL:a sovellettaessa
ei
eldketurvan
tekrjii on yhdess;i jakamatto- kyisin kovin suurta merkitystd.
massa tyrisuhteessa yrityksen Jos tycisuhteen ei voida katsoa omistajanvaihdostilanteissa on
yleiskirje.
omistajaan. Tiimii johtuu siitii. jatkuneen yhdenjaksoisena, eld- valmistettu ETK:n
yritys
luonnollisen
henkil6n
ettd
ke lasketaan erikseen kummirsja henkild itse eivdt ole eri oi- takin
tydsuhteesta. Jos eliiketakeushenkikiitd. Vastaavasti ti- pahtuma sattuu pian tyosuhteen
lanteissa..ioissa tydntekijii siirtyy
katkeamisen jiilkeen, tdmri saatesimerkiksi yksityisliikkeen pal- taa kuitenkin vaikuttaa eldkkeen
veluksesta liikkeen omistajan mdrlrdytymiseen, vaikkakaan ei
palvelukseen, tydsuhteen katsovalttamette eldkkeen tasoon.
jatkuvan

Siirtyminen yrityksen
ja sen omistajan viiliilii
Tytisuhteen katkeamisen
Milloin tydntekijii tyciskentelee vaikutus ellketurvaan

yhdenjaksoisena.
taan
Samoin tyosuhde jatkuu keskey- Tulevan ajan (eli ajan eldketarymarta milloin tyrintekijii siir- pahtumasta elakeikiian) fiittymityy yksityisliikkeen palvelukses- nen katkenneeseen tycisuhteeta toisen yksityisliikkeen palve- seen riippuu siit6, kuinka kauan
lukseen, kun niiillii yrityksillii on viimeisin tycisuhde ehti jatkua
ennen eldketapahtumaa. Ellei
sama omistaja.

Yhticimuotoinen yritys on

sen

viimeisin lyosuhde ehtinyt jat-

kua vrihintiiiin neljii kuukautta

sijaan omistajistaan erillinen oi- ennen eldketapahtumaa, tuleva
keushenkilci. Jos siis henkiki aika liitetiiiin viimeistii edeltiityoskentelee rinnakkain yhtitin neeseen tycisuhteeseen. Kun tyciomistajan ja yhticin palvelukseskatkeamisen jiilkeen

suhde on
sa, katsotaan, ettii tydntekije jatkunut vdhintddn neljii kuutydskentelee kahdessa erillisessd

kautta, tuleva aika liittyy siihen.

taavasti siirtyminen toisen yhticin palveluksesta toisen yhticin
palvelukseen katkaisee tydsuhteen. vaikka yhtirit olisivat sa-

Jos eldkkeenhakijan ansio on

rinnakkaisessa tydsuhteessa. Vas-

mojen henkildiden omistamia.

poikkeuksellisesta syystd alentunut ennen eldketapahtumaa, td-

mii voidaan ottaa eliikepalkkaa
mddrdttdessd huomioon viimei-
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KUITTI SALYTETTAVA - KVITTOT BOR SPARAS

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 4/88) tydeliik-

keiden

ja eriiiden

muiden toi-

meentuloetuuksien saattamisek-

si ulosmittauskelpoisilsi. Uudis-

vat etuudet, kuten sairauspriivriraha, ovat kohonneet liihes palkan suuruiseksi. Tiistii huolimatta eliikkeiden ja eriiden muiden
etuuksien ulosmittausta koskeva

tus on ollut vireillii varsin pit- kielto est66 suurtenkin eliikkei-

den ulosmittauksen. TdtI on
erdissd tapauksissa kiiyetty tie1982.
toisesti hyviiksi, jolloin on voitu
Ty6- tai virkasuhteeseen taikka viilttiiii muun muassa verojen
yrittiijlitoimintaan perustuvaa perintiiii.
eliikettii, sairaus- ja iiitiyspiiiviik56n. Asiaa koskenut edellinen
lakiesitys on rauennut vuonna

rahaa sekd eriiitri muita toimeentuloetuuksia ei voimassa olevan

Tavalliselle eliikeliiiselle ulosmit-

tauskiellosta saattaa aiheutua
lain mukaan saa ulosmitata haittaa esimerkiksi silloin, kun
muutoin kuin erSissri harvoissa ulosmittaus kohdistetaan eliikkeen sijasta suoraan koti-irtaipoikkeustapauksissa.
mistoon. Ulosmittauskielto heiOlosuhteet ovat muuttuneet kentdri myds eliikeliiisen mahmerkittaviisti niistii ajoista, jol- dollisuuksia saada luottoa.

loin eliikkeiden ulosottoa koske-

vat rajoitukset ovat

syntyneet.

Erityisesti tyci- ja virkasuhteisiin
perustuvat eliikkeet ovat parantuneetja el6kkeensaajien piiri on
laajentunut. Mycis muut vastaa-
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Ehdotuksen mukaan eliikkeet ja

muut ulosmittauskelpoiset etuudet ulosmitattaisiin palkan ulosmittausta koskevien s#tnndsten
mukaisesti.

suojaosuuden lisaksi jiitettiivii
Ulosmittauksen ulkopuolelle Tydnantaja tai julkisyhteisd voi Ulosmittausmenettely
yksi nelj;isosa suojaosuuden ylitolisi jiitettiivd perustoimeentu- olla vahingonkorvauslain nojalEhdotuksen mukaan eliikkeet ja tiivdstd nettotulosta. jolloin veloon tarkoitettu kansaneliike ja la velvollinen miiiiriityin edellymuut etuudet ulosmitattaisiin lalliselle jtiiivii mti2irii kasvaisi
vahingonmuut eldkkeet sekzi el6ke-

eraat

tai sosiaalilainsiiiidtinncin nojalla
mddrdttyyn tarkoitukseen
mydnnetty avustus ja kustannusten korvaus.

Ulosmittaamatta olisi uudistuk-

sen.liilkeenkin jiitettave aina rahamiiiirii, j onka velallisen katso-

taan tarvltsevan oman Ja

Per-

heensd valttamattdmddn elatuk-

I
I

seen. Tiillaisen suojaosuudcn
meidrdd on tarkoitus uudistuk-

palkan ulosmittausta koskevien palkan tai eldkkeen kasvaessa.
sridnnosten mukaisesti. Tdmtin Palkan ylitettyii suojaosuuden
vdhentulojen
tai
elatuksen
assa
mu kaisesti myris ulosmittauksen
ulosmitattava mddrd alkaisi
tymisestd. Jos vahingon kiirsiulkopuolelle jiiiivien etuuden nousta asteittain, kunnes tietYn
neellii on pys),ve vamma tai pitosien miidrd eli vapaaosa ja v5- rajan jiilkeen voitaisiin ulosmitakiiaikainen invaliditeetti, joka
himmdistoimeentulon turvaa- ta sdiinncinmukainen kolmanhaittaa tai estdd tulojen hankkimiseksi tarkoitettu osa eli suoja- nes palkkatulosta.
mista, korvaus maksetaan yleenosuus olisivat samat kuin palkan

kiirsijtille korvausta muun mu-

sd toistuvaisuussuorituksena.
Vahingonkorvausta tai sen sijaan maksettavaa korvausta

tauksessa.

koskevassa lainsddddnndssd ei
ole ndiden korvausten ulosmittausta koskevia siiiinndksiii, lukuunottamatta liikennevakuutuslakia. Korvaukset voidaan

Ulosmittauskelpoisiksi
tulevat etuudet

ncisten mukaisesti
olevan lain nojalla.

sen yhteydessd korottaa ja se
olisi sama kuin palkan ulosmit-

I

I

tyksin maksamaan

Esityksen mukaan ulosmittaukpiiriin tulisivat tyci- tai virka-

sen

suhteeseen taikka yrittiijiitoimintaan perustuvat eldkkeet.

ulosmittauksessa.

Oikeutta eldkkeeseen tai etuu-

teen ei sellaisenaan voida ulosmitata. Ulosmittaus kohdistetaan my<ihemmin erddntyviin
suorituksiin niin, ettd ulosotto-

mies kieltiiii eldkkeen maksajaa
ulosmitata kokonaan saatavan suorittamasta ulosmitattua
ulosmittausta koskevien siiiin- mddr66 muulle kuin ulosotto-

jo

voimassa miehelle.

Ulosmittauksen ulkopuolelle jiiiivlt etuudet

Suojaosuus
Palkan ulosmittausta koskevan

asetuksen mukaan on aina jdtet-

tdvd ulosmittaamatta miiiirii, jo-

Kansaneldkelakiin ja sotilas- ka henkildn katsotaan tarvitsevammalakiin perustuvat etuu- van vrihimmdistoimeentulon
mottaisiin eri laeista. poistettai- det, perhe-eliikelain mukainen
siin myds valtioneuvostolla ole- perhe-eldke sekd rintamasotilas- turvaamiseksi. Tiillaisen suojava oikeus paattee eliikkeiden, lain mukainen el;ike on tarkoi- osuuden suuruus riippuu velallielinkorkojen ja henkivakuutus- tus siiilyttaa ulosmittauskelvot- sen perheen koosta. Vuoden
1988 alusta lukien elatusvelvollisummien ulosmittauskelpoisuu- tomana.
suutta vailla olevalle henkilcille
desta. Tiill<iin valtioneuvoston
paatdsten nojalla voimassa ole- Lukuun ottamatta tyottdmyys- on ulosmittaamatta jatettava
vat ulosmittauskiellot raukeaisi- turvalain mukaista peruspdivS- 53,50 markkaa piiiviiii kohti eli
rahaa ja koulutustukea palkan 1605 markkaa sellaista kuukautvat.
sijaan tuleva raho on tarkoitus ta kohti, jona on 30 ptiivtiii. Jos
U losmittauksen piiriin saatettaisaattaa ulosmittauskelpoiseksi. velallisella on kolme huollettasiin myris sairausvakuutuslain Sitd vastoin miiiiriittyihin tarkoi- vaa. vastaava mddrd on 3405
nojalla myonnetttivdt piiivii- ja tuksiin my6nnetlt avustukset, markkaa kuukaudessa.
iiitiysrahat, jotka miiiiriltiiiin ja tuet ja korvaukset, joita nykyisin
kestoajoiltaan ovat eliikkeisiin koskee ulosmittauskielto, jiiisi- Suoiaosuus on tarkoitus korotjoka
verrattavia.
viit edelleen taman kiellon pii- taa markkamdiireiiin, pohja-vasja
kansaneliikkeen
taisi
Tybttdmyysturvalain mukaista riin.
lisdosan sekd rintamalisin suuSamalla kun eliikkeiden ulosmittausta koskevat kiellot ku-

peruspdivdrahaa ei saa voimassa
olevan lain mukaan ulosmitata.
Niiin olisi mytis uudistuksen jiilkeen. Sen sijaan ansioon suhteu-

rinta mahd ollista yhteismiiiiriili.

tydeliikelakeihin

kuntaryhmdssa 2129 markkaa

kil6ltii voitaisiin ulosmitata kolmasosa,

kun hdnen nettoPalk-

kansa olisi 3960 markkaa kuukaudessa tai enemmiin.
Ehdotuksessa on katsottu riittdveiksi, ettti velalliselle joka tapauksessa varataan vdlttamaticintd elatustaan varten suojaosuutta vastaava miitird rahaa
joko ulosmittauskelpoisista tai
ulosmittauskelvottomista eldkkeistii. Suojaosuutta laskettaessa otettaisiin huomioon velallisen palkan, kaikkien eliikkeiden
ja toimeenluloetuuksien yhteismiiiirii riippumatta niiden ulosmittauskelpoisuudesta.

Voimaantulo

Uutta menettelyd on tarkoitus
niihin eliikkeiden ja

soveltaa

muiden

toimeentuloetuuksien

eriin, jotka eriiiintyviit lain tultua

voimaan.

Ulosottoperusteen

syntyhetkellii ei olisi merkitystii.

Uudistus edellyttaii eri tahoille
suunnattua tiedottamista. Td-

miin ja erilaisten teknisten ongelmien selvittdmiseksi on katsottu
tarkoituksenmukaiseksi, etta
uudistukseen liittyviit lain muutokset tulisivat voimaan vuoden

siiilyisiviit ulosmittauskelvotto- Vuonna 1988 tama on yksiniiimina. Tiillaisia ovat esimerkiksi sellii henkil6llS ensimmdisessd kuluttua niiden hlviiksymisestd.
perustuvat

Valtioneuvoston piiiitciksiin perustuvat eliikkeiden. elinkorkoulosmittauskelpoiseksi.
ja henkivakuutussummien
jen
meulosmittauksessa
Nykyisin
Tapaturmavakuutuslain noj alla kastus- j a matkakustannuksista.
lakkaisivat
ulosmittauskiellot
netell66n siten, etta jos nettomycinnettdviit vahingoittuneelle Jos asianomaisessa laissa ei ole palkka
tullesvoimaan
lainmuutoksen
pienempi
kuin
suojaon
tai hdnen omaisilleen mydnnetyt sddnndstd tiettyyn tarkoitukseen
sa.
osuus, siitd ci saa ulosmitata
henkil<ikohtaiset korvaukset ku- maksettavien avustusten ja kusmitadn. Kun nettopalkka ylittaa
ten p[ivdraha, eldkeja elinkorko tannusten ulosmittauskelpoimddrSn, siita
on tarkoitus saattaa ulosmit- suudesta, noudatettaisiin ulosot- suojaosuuden
ulosmitataan aluksi koko suojatauskelpoisiksi. Samoin ammat- tolakiin otettavaa sddnncistd,
osuuden ylitteva osa, ja velallititautilain ja erdiden muiden esi- jonka mukaan tdllaiset korvaukselle itiii suojaosuus. Kun nettotyksessii lueteltujen lakien nojal- set on jAtettavd ulosmittaamatta. palkka
kohoaa suojaosuuden
la mydnnety't korvaukset ansipuolitoistakertaiseen mddrddn.
onmenetyksestd tulisivat ulos- Myos aineettomasta vahingosta palkasta ryhdytiiiin ulosmittaamittauksen piiriin. Sen sijaan suoritettava korvaus olisi ulos- maan yksi kolmasosa, joten ve- CLLI LAPPALAINEN ,T
Eltiketurvakeskuksen
ndiden lakien nojalla suoritetta- mittauskelvotonta. Tiillaisia
lalliselle jiiii kaksi kolmasosaa.
e liike lait o s t ar kas t u k se n
vat hoito-. [ridke-. hautaus- ja korvauksia ovat muun ohessa
vlitarkastaja
muiden kustannusten korvauk- haittaraha. korvaus kivusta ja Uudistuksen yhteydessii jiirjesset olisivat edelleen ulosmittaus- sdrystd sekd viasta tai muusta telmdd ehdotetaan muutettapysyviistii haitasta.
vaksi siten, ettii velalliselle olisi
kelvottomia.

tettu tydttdmyyspiiiviiraha tulisi

I

Mycis kustannusten korvaukset

Ehdotuksen mukaan mikiili

suojaosuus olisi 2200 markkaa
kuukaudessa, yksiniiiseltii hen-

hautausavustukset sekd kor- kuukaudessa.
vaukset kuntoutus-, Iiiiikiirintar-
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EIAKESIIATII|I DEN NYKYTI tA

JA TUTEUAISUUS

Eliikesiiiititiiden toiminta

EliikeSiititiiit

osana

tyoeltikejiirjestelmiti

aivan viime vuosia lukuunotta- vaihtoehdoista on pienenkin eld*.oto ajan hiljalleen kesddticin siiilytettiivii tarpeelli111111.3"
Kasvanut. Kun vuonna 1965

perustuu vfihiin yli 30 vuot-

Tydntekijiiin eliikelain voimaan- TEL:n mukaista toimintaa

Tytinantajakohtaisia eliike-

dollisuuden hoitaa tycintekijiiinsd TEL:n mukainen eliiketurva

ta sitten voimaan tulleeseen eliikesliititilakiin.
jiirjestelyjii varten tarvittiin
joustava elilkelaitmmuoto,
joka houkuttelisi ty6nantajia jiirjest?imiiiin henkilii-

tai

osalle siit[
tytinantajan kustantaman
kunnalleen

elflketurvan. Maassamme

ei silloin ollut, vaatimaton-

ta kansaneliikettii lukuunottamatta, mitii[n lakisiiiiteist[ eliiketurvaa. Elflkesiiiititimuoto saikin melko
nopeasti

lain

voimaantulon jllkeen hyviin vastaanoton tydnantajien keskuudessa. Eliikesiiltiiiiden Iu-

kumliirii

korkeimmillaan

liihenteli Sffi:aa.

OLU SiMOINEN, HoK
El ii k e s tiiit i d y hdis t y k s e n
toiminnanjohtaja

tulo tarjosi tyrinantajille

mah-

omassa eldkelaitoksessa, elSkesddticissli. Tete mahdollisuutta

oti nen osaaminen omissa

1985 vastaavat luvut olivat 86
TEL-saatidta ja I 64 000 tyonte- Elii.ke.s?iiitiiiiden

kiiyttivtitkin liihinnii suuret ja kijiia. KehityJta voidaan- pitaa
sikiili oikean suuntaisena, ettii
niille tydnantajille, joilla jo oli TE L-eliikesiiiiti<iiden keskik oko
toiminnassa vapaaehtoista lisd- on kasvanut ja_toiminnassa oleeldketurvaa mydntdvd elikesiiii- vientoimintaedellytykset parankeskisuuret yritykset. Varsinkin

tio, oli luonnollista liittaa eleke-

laitoksen toimintaan

myds

TEL:n mukainen eldketurva.

kiisis-

har- sddn. Eluiketurvakeskuksen koujoittavia eliikesiiiitiditii periiti lutustoiminta on tdsse mielessd
158 ja toimintapiiriin kuului hyvinkin tarpeellisena apuna.
137 000 ty<intekijiiii, vuonna

tuneet.

rEl-siiiittit
hyvin

selviytyneet

lisde!6keturva

pliLsr6ati6illa on ollut

ja

on

.a.i1.., ..itittara -Ji tlOnt._
f.i;5;l uupuulf,toirtu lisaeleke_

i;;;;

#iwina

eliikelaitoksi_

na. TEL:n asteittainen voimaan-

tulo ei vieliikiiiin ole tehnyt pa-

ll,"jl,Tffi'35'jli:?JlJf:H:lti

ei varsinkaan vanhempien ikd-

Muutokset ellkeluokkien kohdalla. Tavoitetason
siiiititiiden lukumllrissil
#,:i,lJl
i":*,:,1
ff ilj, iffi :[ii,, u
l?il X
Tarkasteltaessa muutoksia ;muutlunur',voloaan
"'* #tlXit sanoa'
etta ia alennettu
" ",,iilil
etdteit<a
ovat niitd
TEL:n mukaista toimintaa har- metKetn
- ^...:JOKalnen ffiUUIOS
"" i:^:^r:r.
., -':' On
llsaelal(e-etuta,
Jolta tarvltaan
.joittavissa eliikesiiiiti6issd on to-:1t:'^'::
j ar k ossa k n.' u n ty<;e ta m an i idettava, ettd elSkesddticiiden lu- ?:lI:31'.':l1l'^1^X"'
f
".
llsannvt tvomaaraa. 5amaan
i

kumddrd on olennaisesti viihentynyt. Tiihiin muutokeen ovat

t<

nssa olemlnen taa vataaKsl ta
:',"I_- teh trivien hoi tamine n 6ri syisia
vaat i i eld k keet te si i rtymista nor^
^lTYl;
narJorltavat
maalia aikaisemmin.-

::lll':ii,T,y]i:l:::''-

Lll^|
vaikuttaneet monet tekijAt. :'.':::".':liiT
T.:Ka1f].1.1o'mrntaa
TEL:n voimaan tullessa perus- eraKesaauol.
oval selvtltyneet
tettiin - viihimmiiistycintekijii- hyvin vaikeidenkin muutostilan-

Yli
onko elflkesfliltitin
TEl-eliikesiiiitiditii. Sen seuAutomaattisen
tietoje-nkiisiue- lisleliketurva
rauksena purettiin melko nomddrdn ollessa 20

-

liian pieniii teiden

peasti huomattava mddrd tavallaan "elinkelvottomia" eliikesdi-

ticiitii. Alussa moniin yrityksiin
perustettiin erikseen tydntekij 6itii ja erikseen toimihenkilditii
varten omat TEL-siiiiti6nsii. Sittemmin nditd on viihitellen fuusioiden kautta yhdisteuy. Lisiiksi yritysmaailmassa on tapahtunut omistussuhteiden muutoksia ja se on aiheuttanut muutok-

sia myds elakejarjestelyihin.

Toimintapiiriin kuuluvien
lukumilf,rH kasvanut

;tri*.po-*i" r
';:.,1,fI'HHilldt, ji.::Tlfil

ovat ostaneet valmiita palveluja Tiedotusvrilineet ovat viime ainiiihin tehtiiviin erikoistuneilta koina seuranneet valppaasti

palvelutoimistoilta. Varsinaisten
vakuutusteknisten palvelujen li- "
siiksi on eliikesiiiiti<iiden rekistereiden hoito annettu usein eliike-

sdiititin ulkopuolelle hoidettavaksi. Sitii vastoin eliikkeiden

laskennasta ja eliikkeiden hoitoon liittyviistii muusta osaamisesta ei pienenkriein eliikesiilitidn
ole syytii luopua. TEL:n mukais-

ta toimintaa harjoittavan eliikesiiiiticin huomattava etu ty6nte-

erdiden eliikesiiiiti6iden kohdalla meneilliidn olevia lisrieldketur-

van kaventamistoimia. Niiiden
tapausten perusteella ei kuitenkaan voida ketii5n pelotella sillii,
ettd eldkes;iiitidn lisdeldketurva
olisi jonkinlainen eliikepommi.
Silloin, kun lisiieliiketurva mitoitetaan oikein vastaamaan yrityksen tarpeita ja toimintaa, ei
synny vaaraa itse yritystoimin-

taa hdiritsevistii kustannuspaikijiiin kannalta on nopeiden ja neista. On selvdd, ettii nykyisen
TEL-eliikesiiiiticiiden toiminta- oikeiden tietojen saaminen l6hel- kilpailun vallitessa mikdrin yritys
piiriin kuuluvien lukumSdriissd la toimivasta elSkelaitoksesta. ei pysty antamaan 25 palvelussitii vastoin on tapahtunut muu- Tytintekijiin tarvitessa vastaisuu- vuoden jiilkeen tydntekijdilleen
tosta toiseen suuntaan. Toimin- dessa entistd enemmdn tietoa talttA elaketta esimerkiksi 50
tapiiriin kuuluvien lukumddr;i, eliiketurvastaan ja kiiytettiivistd vuoden i2issii. Tiimii asia ei ollut
30

lanteessa joudutaan arvioimaan

niinkiiiin selvd parisenkymmen-

ta vuotta sitten. Silloin katsot- eldketurvan toteuttamismuoto
tiin, ettii omalla alallaan hyvin usein uudelleen. Myds lisiieliike-

menest)"iallA yritykseile menee turvan jatkamistarve joutuu tarhwin vastaisuudessakin. Annet- kastelun kohteeksi.
tiin lupauksia. joiden lunastamisen aika alkaa nyt olla edessd.

Lisdel[keturvan firve
supistuu

Vastuuvajauksen
osuus vilhentynyt

Yhteiselilkesfliititin
kiiytttimahdollisuus
Edellii totesin, ettd suurten yritysten kohdalla on meneilldiin
muutosprosessi, jonka tarkoituksena on muodostaa entistii
tehokkaampia tuotantoyksikciitii erillisten yhticiiden muodossa.
Yhden tydnantajan eliikesiiiitid
voidaan tiilldin muuttaa useamman tydnantajan yhteiseliike-

myont;ivistd
Lisdeltiketurvaa
eliikesiiiiti6istii on jo huomattaEliikesiiiitiolain mukaan eldke- va osa sulj ettu. Tdmi merkitsee siiiiti<i ksi ja siiilyttiiil my<is tytiirsiiiiti<illti saa olla vastuuvajausta. sita, etta eldkesiiiiticin lisiieliike- yhtididen eldketurva samassa
TEL:n mukaisen toimtnnan turvasta eivtit endei Pddse osalli- eliikesiiiitidssii, ellei haluta peosalta vastuuvajausta on hyvin siksi ne tyontekijat, joiden ty6- rustaa uusia eliikesiiiiticiitii.
vShiin, eik2i sillii ole muutenkaan suhde on alkanut eliikesiiiiti<in
merkitystii, koska vastuuvajaus sriiinnriissii mainitun piiiviimiiiion katettava luottovakuutuksel- riin jelkeen. Lisdeliiketurvaan Joustoa
la. Vapaaehtoisen lisiieliiketur- ovat tamdn jiilkeen oikeutettuja TEl-yhteisellkesliititiihin
van kohdalla sitd vastoin vastuu- vain ennen sulkemista tydnantavajausta saa olla rajoituksetta. jan palvelukseen tulleet henkilcit. Eliikesiiiitidyhdistyksessd on jo
Vastuuvajauksen kiiyttci on an- Lisiieldketurvan sulkemisella ei ionkin aikaa tyriskennelly't ty<itanut yrityksille liikkumavaraa ole pitkiiin aikaarr olennaista ryhmd, jonka tehtiivdnd on paeldkevastuun kattamisessa ta- vaikutusta ekikesii6ticin eldke- rantaa yhteiseliikesiiiitioiden toiloudellisesta tilanteesta rrrppuen' vastuisiin. Eliikesiiiiticin ulko- mintaedelly'tyksiii edellii tarkoiajatelSitri mukaa. mitii liihemmiis puolelle jiitettyjen nuorten tydnliiuamiTEL:n mukaista 6070n tavoite- iekij0iden lisiieliikkeiden osuus
samoln
nen
tasoa vanhuuseliikkeissii piiiis- olisi heidiin eliikesiiiiticissii olleskuin eroaminen siite, tulee nyjtiiinyt
Pienvtihiiiseksi.
saankin
lisdeldketurvan
tei6n. vdhenee
kyistd joustavammaksi. TEL:n
osuus. Trimd vaikuttaa lisiieliike- ten lisdeldketurvaa mydntdvien
mukaista toimintaa harj oittavan
ja
turvan vastuun kasluun ja v5- eliikesiiiititiiden purkamisten
yhteiseliikesiiiiticin kannatusvassulkemisten
eliikesiiiitibiden
hentiiii vastuuvajauksen tarvetmaksuihin ja sijoitustoimintaan

tapainoksi perustetaan

ta.

j-oku

vuosi muutamia uusia, pelkiis-

liitty.iiin kysymYksiin

saadaan

Eliikesiiiititiiden vastuuvajauk- tiiiin lisiieltiketuryaa mydntevia enemmiin joustoa. Tiimii kaikki
on varmasti omiaan tekemdiin
sen osuus koko eldkevastuusta eliikesiiiiti<iitii.
on viime vuosinaiatkuvasti alen-

essd eldkesddtiriiden kokonais- TEL-elilkesfliititiiden
vastuu (TEL + lisiieltike) oli yhteens;i 24718 miljoonaa mark- osuus kasvaa

oli vastuuvajausta tiista TEL:n mukaista toimintaa harmiiiiriistii 6 568 miljoonaa mark- joittavien eliikesiiiiti6iden tulekaa eli noin neljdnnes. Jos kiiy- vaisuus niiyttiiii melko vakaalta.
tettrivissd olisi eliikesiiiitioiden ti- On mahdollista, ettd joitakin
linpiiiitdstiedot vuodelta 1987, pieniii eliikeseetidita joudutaan
tilanne olisi vielii parempi, koska siirtamiiiin vakuutukseen. jos
tiedossa on, ettii eriiiit eliikesiiiiti- niiden toiminta ikdrakenteen tai
rit ovat kattaneet vastuuvajaus- muiden kustannuksia lisddvien
taan tavallista enemmdn. Vas- tekijoiden vuoksi muodostuu
tuuvaj aus on keskittynyt Iiihinnii kannattamattomaksi. Suurten,
harvoihin suuriin yrityksiin, joil- yli I000:n tydntekrjen. yritysten
la on koko henkilcikunnan kat- TEL:n hoitaminen oman eldketava hyvd lisdelSketurva.
siiiiti6n puitteissa ei voi muodostua sen kalliimmaksi kuin eliiketurvan jiirjestdmien eldkevakuuMiltd tulevaisuus ndyttdd? tusyhticissd. Niiin ollen on luonYritysten toiminnassa on me- nollista, etta siirtymisia eliikevaneillddn erddnlainen muutospro- kuutusyhticiihin ei suurten yrisessi. Suurten yritysten eri toimi- tysten kohdalla tule tapahtualoja ollaan hajauttamassa ja maan. On todenndktiistti, ettd
kaa,

I
I

\

iseliikesiiiiti6stii tyOnantapaljon nykyistii
eliikelaikiiyttdkelpoisemman
toksen tycinantajien muuttuvia
tarpelta varten.

yhte

tunut. Kun vuoden I 986 piiiitty-

jien kannalta

Thlevaisuuden haasteet
EliikesiiZiti6, tycinantajakohtaisena .ja hallinnoltaan demokraattisena ekikelaitoksena, pystyy vastaamaan kaikkiin niihin
haasteisiin, joita nykyaikaiselta
eldkelaitokselta vaaditaan. Hyviin palveluihin tottunut nyky-

ajan ihminen edellyttiiii myris

eldkelaitokselta tarvitsemiensa

tietoien saamisen helppoutta ja
mddrdtynlaista kokonaispalvelua. Eliikesiiiitirjllti on tycintekijaii ltihella olevana ja tdmdn olosuhteet tuntevana eldkelaitoksena hlviit edellytykset tiiyttiiii niimri vaatimukset. Eliikesiiiiticit
ovat tydelakejdrjestelmdn tiihiin-

astisen voimassaolon aikana
yhti<iitii. Ntiiden diffuusioiden maan nykyistti suuremman ja- muodostaneet jiirjestelmiin tiirvaikutus heijastuu usein myds lansijan suurissa yrityksissii, keiin tukipilarin. Tiimd toteamuodostamassa ndistd itsenriisiii eldkesdiiticivaihtoehto tulee saa-

eldketurvaan. Muuttuneessa

ti-

kunhan sen edut oivalletaan.

mus ptitee varmasti jatkossakin.
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EtAKKEET,
TUTOEROT JA KOYHYYS
OLLI KANGAS,

rrr

Suomen Akatemian

nuorempi tutkija

Syrjiiytyminen on ollut yksi viimeaikaisen yhteiskuntapoliittisen keskustelun kdytetyimmistd
teemoista niin ulkomailla kuin
Suomessakin. Viiestcin on ndhty

jakautuvan entistri selvemmin

Oheinen artikkeli pohjautuu kirjoittajan tutkimukseen Politik och

ekonomi i pensionsftir(Institutet
ftir socialforskning.
Stockholms universitet, 1988) Tutkimus liittyy kahteen laajempaan projektiin: Suo-

slkringen

men Akatemian tahoittamaan hankkeeseen 'Suomalainen hy-

vinvointivaltio 1980-luvulla"sekl Tukholman
yliopistossa meneilllln
olevaan "Svensk social

i internationell
belysning" -projektiin,
jossa vertaillaan sosiaaliturvan kehittymistii
politik

OEcD-maassa Yuosina 1930-1985.
18

tia? Miten tycimarkkinoilla pit-

ettA aktiiviaikainen

ke on kehittynyt kansanelikkee-

makkaammin Suomessa kuin

kiiin

palvelleen tydntekijan ele-

verrattuna'l Trimiin j iilkeen
analysoidaan lrihemmin. miten
eldkeoikeudet nakyvet vanhusseen

useimmissa muissa maissa.

Asia ei kuitenkaan ole ndin yksi-

hlve- ja huono-osaisiin (ks. esi- veestdn sisdisessd tulonjaossa. oikoinen. On ensinndkin tarkasmerkiksi Sosiaalinen aikakaus- Kolmannessa jaksossa tarkastel- teltava, miten hyvin lakisiiiiteikirja 1987:4). Keskustelussa on laan kciyhyyden ja vanhuuden seen eliikejiirjestelmddn rakennettu katto on pitiiny. Tirtkiotettu kantaa mycis valtiollisen vdlistd suhdetta.

mukset osoittavat korvaavuussosiaalipolitiikan mahdollisuuktasoa madaltavien leikkurien
siin pienentdd tai estdii oletettua
johtaneen siihen, ettd ansiosikaht iajakaa nt u misprosessia.
ElHke-edut
donnaisuus on hankittu kollekUseissa puheenvuoroissa nditd
ja yksilcillisten vakuumahdollisuuksia on pidetty pie- Kuviossa l, joka perustuu tiivisten
(ks. esim. Espingtusten
kautta
joskus hyvinvointivalti- Svensk socialpolitik i internatinind
Andersen
I987,
Rantala
ja
jopa
on on ndhty uusintavan
onell belysning-projekissa 1987). Suomessa 7l:
nditd lisrivavoimistavan jakoa (ks. esim. Le (SSIB) keriittyihin aineistoihin,
Grand 1984; Marklund & Svall- on tarkasteltu minimieldkkeen. kuutuksia on solmittu merkittdfors

1987).

keskimddrdisen teollisuustycintekijiin eliikkeen ja maksimieliik-

veisti vdhemmdn kuin muissa
OECD-maissa. Edellii sanottu

Tdllaisten kahtiajakovaikutusmycis verrattaessa Suomea
keenl) nettokorvaaruustasoa pdtee
ten voidaan ajatella liittyviin (prosenttia
muihin Pohjoismaihin. Vain nelteollisuuden keski- jii
Suomessa enemmdn eliikejiirjesprosenttia suomalaisista ekipalkasta) l8 OECD-maassa
telmdin kuin muihin sosiaalivakemenoista kanavoitui vuonna
kuutusmuotoihin. Sairaus- ja vuonna 1980.
1985 kollektiivisten lisiieliikkeitydttdmyysvakuutukset muut- Kuviosta ilmenee. ettd Suomes- den kautta. Norjassa ja Ruotsistuivat nimittain 1970-luvulla sa, Belgiassa sekd Japanissa ei sa vastaava luku oli 13 prosentin
useiden palkansaajaryhmien ole sziaidetty eliikekattoa (ks. luokkaa (Nordisk statistisk
kohdalla tasaetujerjestelmiksi, Janhunen 1987). Eriiissii maissa skriftserie 47 , 196-191). Tanskaskun maksimipiiiviirahoja ei ko- (Saksa, Italia ja Hollanti) eliike- sa yksityiset vakuutukset muorotettu inflaatiovauhdin tahdis- katto on taas niin korkealla, ettd dostivat jo noin neljiinneksen
sa. 1980-luvun alussa tapahtu- sillii ei ole suurtakaan merkitvs- kaikista ekikemenoista (Kampneet uudistukset paransivat etuja td. Muissa OECD-maissu rnuk- mann, Henriksen & Rasmussen
merkittavdsti, mutta tiiydellistii simieliike on huomattavasti pie- 1987, 304).
ansiosidonnaisuutta ei tuolloin- nempi. Ruotsissa ja Norjassa se
kaan toteutettu.

Tydeliikkeissii korvaavuustaso ei
sen sijaan laske ylemmissdkrizin

tuloluokissa. T;imdn tdyden tulosidonnaisuuden vuoksi rikas
on Suomessa rikas eliikkeelliikin. Suomalainen eliikejiirjestelmii niiyttiiisi siis sallivan poik-

ksellisen suuren eriarvoisu uden. Mutta ovatko ekike-erot
keu

asettuu teollisuuden keskipalkan
tietiimiin. Tanskassa ja muissa

On listiksi huomattava, ettii lisiieliikkeet palvelevat Suomessa eri

tarkoitusta kuin Skandinavian
tasaeldkemaissa (Australia, Irmaissa. IVtuissa
lanti, Uusi Seelantija Englanti)

ellikkeiden suuruus

on

noin

35-45 prosenttia keskipalkasta.

Pohjoismaissa

lisiieduilla parannetaan yleisen
eliikejiirjestelmiin tavoiterasoa.
Meillii ta:rs lisiieldkkeiden avulla

Maksimieliikkeiden tarkastelu pyritZiiin
yleensd nopeuttamaan
tuntuu tukevan veitteita siita. eldkeoikeuksien
karttumista,

kA

r) Tarkastelu kohdistuu pakoltisiin

meilld kansainvdlisesti todella eliikejiirjestelmiin.

M inimiel?ike on
laskettu olettaen, ettei eliikkeensaaKysymystii liihestytiiiin kolmes- jalla ole muuta tuloa. Keskivertota eri perspektiivistii. Aluksi sel- tyontekijA viittaa teollisuuden keskipalkkaa saaneeseen tyyppitavitetaan, millaiset eldkeoikeudet paukseen, joka jaa vanhuuseldk-

suuret?

kehittyneissii teollisuusmaissa keelle tyoskenneltyiiiin kaikkiaan
kansalaisille on taattu. Jakavat- 35 vuotta. joista l0 vuolta viimeiko eliikkeet vanhusviiestdn kah- simmrissii tydpaikassaan.
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hyvdosai-

suus kertautuu eleikepriivind voi-

ei-

varsinaisesti parantamaan

I

laissa sriiidettyd eldketasoa.

Mikali tarkastelu

laajennetaan

yksil<illisiin eliikevakuutuksiin,
Suomen ja muiden Pohjoismai-

den vdlinen ero korostuu. Yksilcillisi2i eldkevakuutuksia on
Suomessa hankittu erittiiin viihdn, mutta Skandinavian maissa ne ovat yleisiii. Yli miljoona

I

Kuvio

tanskalaista, noin miljoona ruotsalaistaja parisataa tuhatta nor-

Minimielilke, teollisuustyiintekijiin ellke

jalaista on parantanut vanhuu-

Hort 1986, 32; Vestero Jensen
1985, 184 190). Vakuutusten
mddrd on tosin viime vuosina

200

ta tdmd "eltikevakuutusboomi"

160

nen

140

on ollut viele toistaiseksi viihiiialle kaksi tuhatta vakuu-

verrattuna

ta

.iossa

tehtiin 120000 uutvakuutussopimusta (Hort

vuonna

1985

1986,3r-32).

Thsa-arvotavoitteen kannalta
kollektiiviset

ja

yksityiset lisii-

el6kkeet ovat pulmallisia:

ne

F t20
F
z
t! r00
a

o

80

ovat yleisimpiii hyviituloisten ja

60

(ks. Rantala 1987). Esimerkiksi
Tanskassa 70 prosentilla ylemmistri toimihenkiloistii on kollektiivinen lisiieliike. Ty<intekijoistii vain vajaa kymmenesosa

40

toimihenkilciiden

keskuudessa

voi nauttia vastaavista eduista
(Henriksen, Kampmann & Ras-

mussen 1987, 188). Tanskalaiset

maksimieliike l8

r80

kasvanut my6s Suomessa, mut-

esimerkiksi Ruotsiin.

ja

OECD-maassa 1980, prosenttia (netto) keskipalkasta.

denturvaansa listivakuutuksin
(Hippe & Pedersen 1986, 431

tusta vuosittain

l

20
0
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tutkijat ovatkin voimakkaasti
moittineet maansa eliikejiirjes-

telmrid

kahtiajakavuudesta
(Vestero Jensen 1986).

Lisiieliikkeiden vinoon

[1#

sosio-

ekonomiseen jakautumiseen liit-

palkkatasoon nrihden parempia

Kuvio

n,larsrn,rr

2.

tyvid ongelmia voidaan yrittaa peruseldkkeitii.
ratkoa ruotsalaistyyppisillii kol- Myos keskivertopalkansaajan Teollisuustytintekijiin ellkkeen ja minimieliikkeen vllinen suhde
lektiivisillii jiirjestelyillii, jotka eldke on meilld verrattain korerlissl OECD-maissa vuosina 1970-1985.
peittriviit liihes koko palkansaa- kea, tarkasteltavien maiden joujakunnan. Mutta jos verrataan
kossa seitsemdnneksi korkein. I50
koko eldkevakuutussektoria
Vakuutuksen peittiivyydestii :<45
ei pelkiistiiiin pakollisia eliikejiir-

jestelmia

Ruotsin ja Suomen

(eliikkeensaajat/elakeian ylitta- J'{!
neet) ja minimieliikkeestd sekd 2 4.0
=

vdliset erot eivdt olekaan niin tyyppitydntekijiin eltikkeestii
suuret kuin kuvion L perusteella muodostettu eldketurvan kehit-

voisi odottaa.
maassa on

Kummassakin

toteutettu kaltAnnds-

tyneisyysindeksi saakin Suomes-

sa erittAin korkeat

arvot.

Zts
?:o
E]

OECD-maista vain Ruotsi si- ,X. r.t
on vain keinoissa, joilla se on joittuu Suomen edelle. On kui- -lEt
2.0
saavutettu.
tenkin syytii huomauttaa, ettd z
pelkiis- '1 ,.5
Lakisiiriteiseen eliikej?irjestel- indeksissd ovat mukana
jiirjestelmiit.
lakisiiiiteiset
tiiiin
mddn sisdllytetyillii katoilla ei siis
X ro
ole suurtakaan merkitystii van- Mikali laskelmiin olisi sisiillytet- F
husvdestdn tulojen tasaajana. ty kollektiivisopimuksiin poh- zs
Maksimietujen tarkastelua tdr- jautuvat lisdeliikkeet, Suomen
Lkelmpiiii onkin selvittiia, millai- suhteellinen asema olisi laskenut
jonkin
maisverran. sil[6 useissa
nen perusturva kussakin maassa
ja sopimuspohtaataan, kuinka suuri tavallisen sa lakisddteinen

sii tiiysi ansiosidonnaisuus. Ero

ao

palkansaajan eliike on ja kuinka jainen lisiieliike yhdessii ylittavat
suureksi perusturvan ja palkan- 60 prosentin kon,aavuustason:
saajan eldkkeen viilinen ero Ranskassa, Hollannissa 1a
Ruotsissa eri eldkemuotojen yhmuodostuu.
teenlaskettu tavoitetaso on70 7o
Kuviosta l. selviiiii. etta suoma- ja Liinsi-Saksassa 75 % (Horlick
lainen tdysi kansaneliike on kor- 1981. 24). Tanskassa. jossa on
vaavuustasoltaan kansainvaili- kiiytossii lukuisia erilaisia lisisesti katsoen erittain hyvii. Vain el2ikkeitii, tavoitetaso vaihtelee.
muutamissa maissa maksetaan Useille ammattiryhmille taataan

/

I
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VUODET

l

9u0
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985
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.

suoMl

--_ NOR.IA
__ENGLANTI
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Kuvio

3.

Tuloerot vanhusvlestiin keskuudessa erlissl OECD-maissa 1980,
gini-indeksi.
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kuitenkin eliikkeet, jotka ovat
korvaavuustasoltaan merkittdvdsti paremmat kuin suomalaiset ekikkeet. Esimerkiksi teolli-

suuden keskipalkkaa

saavan

tanskalaisen virkamiehen nettoeliike oli l980luvun alussa periiti
97 prosenttia palkasta (Vestero
Jensen 1985,206).

Elilke-erojen
kehityssuunnat tr970-1985
Kuviossa 2 on tarkasteltu tvcimarkkinoilla pitktiiin toimin6en

Amerikkalaisissa eliikej iirjestel- lisen tulonjaon tulisi olla tasai- si poikkeaa selvdsti muista maismissii tilanne on tyystin toinen. sempi sellaisissa maissa. joissa ta myris siinei, ettd eldkeldisten
Niin Kanadassa kuin Yhdysval- on eliikekatto (Norja, Ruotsi) tai tulonjako on selvisti tasaisempi
loissakin minimieldke on selvristi tasaeldke (Englanti) kuin sellai- kuin aktiivivdesttin. Ruotsissa
huonontunut ansioeldkkeeseen sissa maissa. joissa eldkekatto on etiikkeelle siirtyminen siis tasaa
verrattuna. Yhdysvalloissa tilan- suhteellisen korkealla (Saksa, tuloja. Suomessa ja Norjassa tune on itse asiassa muuttunut USA) tai jossa sita ei ole lain- loerot eivdt tiillciin juurkaan pieperusteellisemmin, kuin kuvio kaan (Suomi).
nene. Muissa maissa taloudellipaljastaa. Vuoden 1984 jiilkeen
nen eriarvoisuus kasvaa jyrkdsti
eliikkeelle siirtyville ei ole nimit- Kuvio 3 osoittaa kuirenkin muu- aktiivivziestostd eldkeliiisrvhmiin
tdin taattu eniiii minimiturvaa ta. Vain USA:ta koskevat tulok- siirryttdessd (Ringen & Utsitalo
(Social Security Programs... set ovat odotusten mukaisia: tu- re88).
1985, 271). Eliikeliiisten kahti- loerot ovat sielld suurimmat.
Mitii tutonjakomittarit kertovat
ajako niiyttiiisi olevan hyvin voi- Vanhusvdestrin sisdiset tuloerot
sitten
vanhusvriestcin elintasoovat
kuvion
mukaan
selvdsti
ja
makas
tdysin kiistaton.

pienimmdt Ruotsissa, mikd on eroien ajallisesta kehityksesta
paljolti seurausta hyvistei perus- Suomessa? Onko ansioeliikejiiruseiden eurooppalaistenkin mai- eliikkeistii ja kehittyneestd asu- jestelmiin kehittyminen suurenden kohdalla, mikiili kollektiivi- mistukijiirjestelmdst;i. Myds tanut eroja? Vielii 1965 eliikeliiiset ja yksilcilliset vakuutukset suomalaislen eluikeldisten toi- set jakaantuivat selvdsti kahteen
otettaisiin huomioon. Mutta tril- meentuloehdot jakaantuvat ryhmddn: kansaneldkeltiisiin ja
loin jakoja ei aiheuta lakisiiiitei- kansainvzilisesti katsoen tasai- julkisen sektorin virkaelikettd
nen sosiaalipolitiikka, vaan sen sesti. Tulonjaon tasaisuudessa nauttiviin. Keskimiiiiriiinen virpuuttuminen!
Suomisijoittuu heti Ruotsin jiil- kaeldke oli tuolloin kaksinkerkeen ja ennen Englantia ja Ka- tainen tdyteen kansaneltikkee-

tyontekijiin ansioeliikkeen ja Epiilemiittii tilanne olisi

marginaaliryhmille maksettavan
peruseliikkeen viilisen suhteen
kehittymistii vuosina 1970 1985
erdissri OECD-maissa. Oletuksena on, ettii mikiili eliikejiirjestelmd on kahtiajakava, tydntekijiin ansioeliikkeen ja minimieldkkeen vhlinen ero on suuri.
Lisiiksi on syytd olettaa, ettii ero
on kasvanut tarkateltavana
ajanjaksona.

USA

Vanhusten villiset

sama

tuloerot

ri"tyii;;;;;

nadaa, joissa eldkekatto on suh- seen verrattuna (Alestalo & Uuteellisen alhainen. Tasaeldke ei sitalo 1987, .169, ITti; SSIB)

:iil3X'f,;,XiJ'X?,1#l;l*'n,,"
Euroopassa ty<intekijiin eliik- Fderii keskityrtii,
keen suuruus on ollut I,l-1,5- pitapauksille maksettaviin eld,. ,,__-r1 ,
Asla on ,..^_r
tuonleva'
Kun otetaan
kertainen minimiturvaan verrat- ke-etuuksiin. Seuraavassa tar- ^^,^'^_
tuna, eikel trissd suhdeluvussa ole kastellaan..lihemmin, millaisiin ::.?jll:::-""TfliiT't"ltl,t"Yl,
paaenlolset elaKKeet' LlsaKsr
tapahtunut olennaisia muutok- tosiasiallisiin lulonlakovaikusia 1970-lurulla ja l98OJuvun tuksiin2) eri eliikejiirjestelmiir l-lo'-'lo1-]u omarsuuoen tuotol

alkupuoliskolla. Suomessa kyseinen suhdeluku laski hivenen
l97Oluvun alussa. Tiimiin jiil-

kansaneliikkeen vrilinen suhde on vakiintunut 1,4kertaiseksi, mikri on pienempi

kuin

OECD-maissa

yleensd.

Kun lisiksi tiedetiiiin. ettii Suomessa pelkkriei kansanelzikettd
saavlen osuus on vormakkaasti

prenid

ja

kesliisuuria eliikkeitii
Vuonna

iaavier lukum;irirdd.

t985 suurin osa (84 /6) yksityisen

sektorin ansioeliikkeisia oti alte

2000 markan eliikkeitii.

yli

5000

ovat johtaneet. tadtdolerta- lluooo.s-Iavat uselssa malssa mk:n elzikkeitd maksettiin vain
oPn ,vannusten noin prosentille vanhuksisra
muksena on. eua vanhusten vdltlffi3iliY|l,

keen tyyppitydntekijiin eliikkeen

ja tiiyden

*;:H?3iffl,??fl.h'[,jilil;

2)

Tarkastelu perustuu Luxemburg

i"r..r^l::iip"Tlt,,_1ti'iB,#l!,rl'ff HIX_
[.ja.:irtir*i; k;hitatil;;
vanhusten tulolsta 11,
Selvastl
SUU- -::.^
-\y:t:i::,
",
/6;Kanadass""fi Af
42 o/d: Suomessa

ln",f*tSi;;*:f[lyl:::1- ;;i;;,,;t::,y:RTfr,ytir iJij#i:!1,?'t#'ii]''*.,tjlrsoo rsar
&, Ri,s.l"ib'J;i: :Tlij#''-'3**lT,X:l"hIX[l
ti,l
1n.d:lrd*,Kuuluvat
'iiiu
Lr)-projeKiltn
maat ovat
Engllnti, rrru.L *unui",

Safisa, ],iorta,

nr"iiiji

il#:

u6a.

Sr"-

eldketurvan korkeaa lqsoit (Esping^.dndersen 1987,79;

men tiedoi pohjautuvar Hannu la

1987).

Ranta- Ktiyhyys ja vanhuus

supistunut tarkasteluajanj akson
y"ll}*':: i':?I'-?..;?l+il;"'#
aikana. kahtiajako-olettamus ei
van h usv de sr o n r u o nj ao n t as ail;t
I#X5;'H
nhytd ainakaan tdmein tarkaste- muokartu LIS-kAsitreistbn mukai- suuden suhteen Ruotsi niiyttiiii paljon vanhusten toimeentuloslun pohjalta saavan tukea.
olevan omaa luokkaansa. Ruot- ta. Kuviosta I ilmenee, ettii eldsiksi

,:n:tt;m il
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r

ketaso

on

Pohjoismaissa kor-

hyyden

ja

vanhuuden yhteyttii

kea. Tdmri kiiy myds ilmi koy-

ryhmdssd lisiiiintyy huomatta-

vastl.

Vanhusten tulotaso on kuitenluotaavissa tutkimuksissa kin
parantunut Suomessa mer(Hedstrdm & Ringen 1987). kittaviisti viimeisten kahden
Ruotsalaisista vanhuksista koyhiksi (tulot alle 50 Vo med iaanitu-

losta)

ei

nziet voida luokitella

keteidn. Norjassa kriyhyysrajan

alapuolelle joutui vuonna 1980
noin 4 % eliikeliiisistd. Muissa
LIS-projektin maissa ktiyhyys
on nimenomaan vanhusten on-

gelma. Esimerkiksi 20 % englantilaisista ja 25 7o amerikkalaisista
vanhuksista putoaa kdyhyys-

loukkuun.

Suomesta tiiysin LlS-projektin

L[hteet:
Alestalo,

M&

no 94, 1987. Department

Uusitalo,

H:

of Soci

ology. Universily of Umed.
Fin- Nordisk. statistisk skriftuer_ie .47.

Flora'p ftoim.): Social tryghed i de nordiske lanGrowth ro Limits. The Wesrein de. Kobenhnvn 1986.

land.

Tboksessa

European Welfare States Since

n'y:ig ,{r. Kdyhyys

Suomessa

vuosikymmenen aikana. Vield
Worid War II.'Berlin. New York 1966-1981. Kansontalou.stieteen
pro gradu -tutkielma. Helsingin
l960Juvulla kriyhyys liittyi nit987.
menomaan vanhuuteen. Eliike- Esping-Andersen, G: Stare or4 ^yliopisto- 19-81'
"Mirket in the'Formarioi of So- Rantala, J: lakaako suomalainen
jiirjestelmien kehittyminen on

cial Security Regimes. Wor*W tldtrykeiiili7sle,lmii kansalaista A'
kaventanut aktiivi-ikiiisten ja
Papers ni 87f2U. Europealn i! BJuokkiin? Tydeliike 1987:3, s'
vanhusv;iestrin eli ntasoeroja siiUiiversity Ins,titure. Floience !:l I nri mddrin, ettii tycieliikettii saaRingen, _S & Uusitalo H: Income
1987.
vien toimeentulo ei endd olen- Gustafsson, B: En bok om
Distribution in the Nordic Welfattignaisesti poikkea tycissiikiiyvien
fare States. Tboksessa J.E. Kolaoin. Luna paq.
elintasosta. KansaneliikelSisten- Hedstrdm, P & Ringen S: Age antl b^erg (toim'): C.ompa-rlng-Welfare
kin kiiytettiivissd olevat tulot Income in Conte"mporary"Socie- State,s and.lnbour Markets 1988
ty. Journal of Social Policy vol ^ fforthcorying);
nousevat noin 70 prosenttiin ko-

titalouksien

kulutusyksikkdii

iogoAz;2,;.227-239.'

Sailas,

!.:

Ka,v-hii.l.keskuude.ssam-

Henrikseni J, Kampmann, P & me' Sosigalihallitukseniulkaisu'
kanssa vertailukelpoisia kcry- kohden lasketusta keskitulosta
Rasmussen J: Fordelninsen af ja ll1987.
(ks. Uusitalo 1988).
hyysaineistoja ei ole vield saataprivate pensioner. Rapp-on f11 Sociol Segurltt \ggryrys -!\1oyS'socialministeriet
villa. Kdyhien vriest6osuuden on Kdyhiit eiviit siis eniiii niiyttiiisi
fra f\hknings- hout the Lltorld 1983. U.S- Department of Health and Human
projekt
"Private bewioner fim
laskettu olevan Suomessa hive- olevan vanhuksia eiviitkd van'mtid
Services. Social Securily Admidr ZOOO".
nen suuremman kuin Ruotsissa hukset k6yhiii. Hyvinvointivaltija Norjassa (5 % viiestcistii). Kun on ja eldketurvan kehittyminen Hippe, J & Pedersen, A: Velferd till nisfiation-Oflice- of Policy. Was'
ilgs. En undersokelse ai de pri- hington D.C- 1984.
lisiiksi koyhyyden jakaantumi- on pystynyt olennaisesti paranvaie innslag i helse- og sosia$o1|- S-o,siaalinen alkakalt$iria !9!7:a.
nen eri ikiiryhmien kesken on tamaan ainakin yhden vdestciSS/8, Svensk socialpolilik i intertikken. Osio t987.
samansuuntainen (ks. esim. ryhmzin elinoloja.
Horlick, M: The relatioruhip bet- nationell belysning -projektissa
Rautio 1987), Suomen voidaan
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BURNOUT

ILKKA VARTIOVAARA
S uo nte

SAATTAA OttA
TttAp[ls EN TAt pvswAtu

LL
n Uiii k iir i I e fulen

ptiiitoimirta ja

ryOrn,rrnOMYYDEN SYY
Burnout on olotila, joka sijoit-

kaan, he kokevat pettymyksen

tuu toisaalta stressin,

toisaalta
vaikea-asteisen ja usein pysyvdmmdn psyykkisen sairauden

hyvin raskaasti. Heistii tuntuu,

muuttuen stressizi vaikeammaksi tilaksi. Burnout on vakavampaa kuin tuttu normaali viisyminen, stressaantuminen, tyytymdttomyys tydhcin jne. Se on
tietynlainen masennuskriisi, jossa ndhdddn psyykkisen ja fyysisen energian loppuminen, selviit

on hyvien, lahjakkaidenja ahke-

ettei heitii ole haluttukaan ymmiirtiiii, on vain kaytetty hyvtiksi
ja lopulta hyliitty. Jiiljelle jea
viilimaastoon.
pako kyynisyyteen. apatiaan.
Burnout kehittyy ja kulkee stresj a yksiniiisyyteen.
aggressioon
sin kautta, mutta jatkaa matkaansa stressantumisen ohi On mycis sanottu, ettri burnout

negatiiviset asennemuutokset, it-

rien ihmisten riski. Laiskat eiviit

stressaannu eivdtkri ajaudu burn-

outiin. Hiiikiiilemiit<in

ihmis-

tyyppi ei hiinkiiiin pala karrelle,
koska hdn jyrdd muut alleen;
hdnen ympriristcinsd on burnout-

riskissi. Hiin ei hiiiriinnv toisten

ihmisten tarpeista, koska han ei

setunnon perusteellinen kon- niita edes n;ie. Hdn vain

tekee

kurssi.

tydtd omalla, muita stressaavalla

massa, parantamassa tai luomassa uutta. Burnout syntly,
kun tdhdn kaikkeen pyrittdessd
ihminen t<irmdd jatkuviin esteisiin, joiden vuoksi hdn lopulta
stressaantuu ja turhautuu. Ja
kun tiitii jatkuu riittevan kauan,
voi lopputulos olla burnout. On

tunneperdinen uupumustila,
oman minuuden vaikeutunut

Burnoul on aivan erityisesti nii- tavallaan.
den ammattien vaarana, joissa
tyontekijii itse omdla persoonallisuudellaan, omilla henkisillii
BURNOUT TARKOITTAA:
ominaisuuksillaan on mukana
tycissd auttamassa, palvele- o Oireyhtymrid jossa vallitsee

Nukahtaa poikkivilsyneenil. Herflfi aamuytiste
tytiasioiden myllertfless[ mielessl. Koko pfiivfln
kiireen tunne. Valmistuneet tytit eivfit tuota
tyydytystfi. Haluaa etilisyytt[ tytihtinsfl, teoretisoi. Kestojlnnitykset lihaksissa rasittayat, sairausalttius kasvaa.

siis menty'tavallisen" stressaan-

tumisen ohi-

ja

tiedostaminen, heikentynyt suo-

rituskyky; tiissd mriiiritelmrissii

tarkoitetaan erityisesti henkiltiitii, jotka tydskentelevdt jossakin

ihmissuhdeammatissa.

.

Jatkuvasti pahenevaa idealis-

min katoamista, energian vdhenemistri

ja

tarkoituksettomuu-

stressin sD/t ovat den. tunnetta. joka liittyy erityipaljolti samanlaiset: on niitd, jot- sesti auttavissa ammateissa oleka liihteviit henkilcistii itsestiiiin, vien tydskentelyyn.

Burnoutin

Burnout-ilmitin oireet saatetaan tunnistaa ja niita, joita tyo ja tyoyhteis<)
o Fyysiste, emotionaalista ja
erikseen nimettlvinii fyysisinii ja psyykkisinzi aiheuttaa.
henkistd uupumustilaa. jossa on
oireina, mutta yhteinen nimittej[ on loppuunpa- Idealistiset nuoret ovat erdiden tyypillistti ruumiillisella tasolla
laminen, burnout. Se saattaa johtaa tytikyvyttti- selvitysten mukaan erityisessd tuntuva uupumus. krooninen
ja
veisymys,
vaaravydhykkeess6.
He haluavuttomuuden
toipddmeizirdnsd saavuttaak- vottomuuden tunne, kielteisen
seen uhrautua, tehdii ja antaa min6-kuvan syntyminen sekri
kaikkensa, parantaa liihimmiiis- kielteiset tunteet tycitii, muita

myyteen, joka tIssil tapauksessa on tyt perlinen. avat

Burnout-ilmidte luonnehtii Tytieliikkeen tilaa-

massa artikkelissa Ilkka Vartiovaara, joka on
julkaissut aiheesta kirjan.
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tensei eldmdd ja joskus koko ihmisiii ja jopa eldmiiA yleensd
maailmaa. Kun tdmd ei onnistu- kohtaan.

o Oireyhtymiiii, jossa esiintyy
vddrdnlaisia asenteita asiakkaita
.ja omaa itsedzin kohtaan. ja jossa
usein on mukana epiimiellyttii-

viii fyysisiii ja emotionaalisia oireita.

o Olotilaa. .iossa vallitsee niin
selvii uupumus, iirtyisyys ja vii-

symys, ettii se merkittdveisti hei-

kentiid asianomaisen
kuutta ja tydkykyii.

o

tehok-

Omien sekii fyysisten ettd

psyykkisten voimavarojen tyhjentymistii. Tamd voi tapahtua
siten, ettd henkilci kuluttaa itsensd loppuun yrittamella epiitoivoisesti toteuttaa sellaisia epiirealistisia tavoitteita, jotka hdn on
itselleen asettanut tai muut ovat
hiinelle asettaneet.

o Tilannetta, missd ihminen kuluttaa itseddn tekemiillii jotakin,

mikii hdnen on pakko tehdd
vaikka viikisinkin. Kyseessii on
kykenettdmyrys selviytyA riitte-

touden tunnetta; sellaista epiito- dyttiiri itsenszi ikiiiin kuin ottaisi Mukana voi olla avuttomuutta
dellisuuden oloa joka vaikuttaa puudutuspiikin. Tdmdn hlin siis ja toivottomuutta. Ihminen saatsiihen, miten itiminen tuntee tekee suojautuakseen voimak- taa karttaa toisia, mutta samalla
hdn alkaa suhtautua negatiivioman minuutensa. Silloin hrinel- kaalta pahanolon tunteelta josta
"
sesti mycis omaan itseensd. Kielld on tunne, ettei hdn entid ole hiin kiiisii.
entinen oma itsensii. Jotain hti- c..^-rr..^.^^^- L^:,.!.^-^-:-^- teinen ajattelutapa varittaa ja
viiiiristiiii ajattelua. joka voi
nessd on muuuunut. Usein ihmi- :|",illi.tl1* ,, i:iTltl:"*'l:l
nen tuntee, etta hanen tunne- !f^!iv:1i^l:':3.,.'::."-|.:11.1'-t::," muistutta vihaa ja selliiseksiviia\lanomalsta.'.'lY3' KalKen aleldmdnsaonkuolemassa.aiatuk,, i " Kaa tunne. etter nan tee tvolaan mein muuttuakih.
::i 9Y.1t ?i5l':.':::ll::lJ:j1ll,o ,oro..t si hwin. Tunne' alkaa Riippuen siitii, mitii tvcitii henkiJa,KoK,oetamatunt.uuep.arooe.l.'l: use'in haneri itsensdkin oivalta- ld tii<ee, alkaa hiinen suhtautuvol..llyos IYnIea' ellel
5etta'
f.?n.
tosiasiasta. ettii hrin on misensa siihen muuttua. Jos hdn
t'-a o'e mastaan
jo liikaa vrilimatkaa on ihmissuhdeammatissa, siirtyy
ouanut
PIi^u^ ill}I:?.11.::]:'li
netsta
KrrnnostunutKaan' muihin ihmisiin.
Voi olla huono negatiivisuus mycis asiakkaisiin.
Myos alentunut henkinen suori- omatunto_ siitd. miten .tycinszi Asenne heihin tulee valtttelevektuitaso on tyypillista b";;;;ii; hoitaa. . Tuntee kohtelevansa si, ylenkatsovaksijajoskus avoisa. Ihminen'6i'jaksa .naa t-.t Oa huonosti ihmisiii, ja tdmzi saat- men kielteiseksi'
yhtii paljon ja'yhtii hlvin kuin taasynnyttaallsetn,foaja 11v.-]- Tyciteho on huono. Sen sijaan
i,nnen. rianrxyynopea.minja telyii' ,Mutta samalla on. myds eita'uurastettaisiin, kuten bLrnkeskittymiskyky on alentunut. \'otmal(as Iunne s.rlta. etterJllal outin alkuvaiheessa. aletaan tyriTiitlainen muutos liiuyy edella Tll-1,pvtll_n1Y,111111?il;I, 95 td nyt karreila. Tehda:in vain
mainittuun depersonalisaatioon volm'3. )qn suaan petkaa..seu- viihin mahdollinen. Kertyneet
ja voimistaa iitA omalta 6531- rauksia,joitasyntyy,jospiiiistiiii ki;ii.lr.i il;i.ei voirut j6ntaa
ihmisiii ldhelle,itsrddn
;;;;iir*.;;.tavtv.ir.L,iiil*-

taan.

viin hyvin tydn tai ykityiselii- vielii tietty tiirkeii
mdn synnyttdmdstd stressistd.

.

..,::_r

6dn nn huono

tilaa, joka vdhitellen muuttuu
masennukseksi tai epritoivoksi.

o

Muutosta, jossa henkilon

omaan ammattiin liittyviit asenteet ja kiiyttiiytyminen muuttu-

vat

kielteiseen suuntaan, seu-

rauksena tyrin aiheuttamasta rasituksesta.

.

o

Olosuhteita joissa ihminen
joutuu tyciskentelemiiiin liian lu-

oiiril'i'ilirili?'[Jt]ii#',]";ijl1
'oili"TTli,3.,",.X i:,T,"""

stressaavien asioiden

itr.ivvto*,.t
'iJilH",,frtir_..Xfii?ii,1i*"Jfill
niirti' ,oi olla vaikea pddstri ljiin riratri lisiiiintyvti?in alko-

I'saKs1,f':iilllylAil..i
..nnn
9t99n ja
holin
rauhoittavien lddkeartoistenasioihin,koettaaymmdr??l':X'[1#,\"."1; vaikeaa pernili:"i*jlt";;Jl,m:;
trsten 1u vaatimusten
FL p[hkiniinkuoressa h.esuhteet o.vat pitktille.edennees"iG:
toiser hdneen t<ohaistavai'ilili
;;".'
:X}311"'ffiilL'U"'Ilrffll[:
den tarpeet ovat silloin tdrkedm";;.;.ilJ;d:irittetysliittyvat ihmissuhteet.
.ilr"*rkuvauksesta bn #;,
F:l;.
piii kuin omat'
lahioisin tutkimuksisia-joiiu on i'ii'o..o, ovat tavallisia. Konjatkunut
tarpeeksi ;;il ;;i ;;-""r"iu" Ci-irirt"
Kun tdtd on
olla
kauan,.on topputulokseir,T: i[-lri'ia. ili;;l"i;"iaiin tii [i,'ii on,tn lapsiin voi myos
;1i;.".
ja
tyhjyys. ;iffi"]; uo'iauun todela. eua
tionaalinenuupumus
Auttajan tai antajan osassa.ole- il;;;.ii t"*"it,""-;;;;;r;;;: Usein esiintyy erilaisia psykova ei endei. jaksa. hin ol
?iyul iu;.1;;;"';i;;perin innosrunut. somaauisia sairauksia. Ne voilopussa..Hdn on koettanut toi- il;il"i;he;l#; l; ioiiiriu if.,_ vat vaihdella laajalla asteikolla
mia. parhaansa mukaan, mutta ;i;.i,16" ililr"rt,i"ri--"i,.rfiiti alkaen viattomisra mutta usein
se ei ole riittiinyt. Nyt hdn rtse on
vilustumisista_ ja
;;;il, ,ut,tuutu,,ir.ltaan tur- uusiutuvista
loppuunajettu,
ulortuen.jopg-vaikeisiin syddn-

lt Muutossarj"

Tilannetta, jossa ne ihmisen
puolustusmekanismit, joilla hiin
koettaa selviytyii stressaavista titJrye ,YgiTl,
lanteista ja tuntemuksista, eivdt ovat lopussa, ja tilalle.tulee,kaik-

eniiii riitii.

taepaon-

uoi-uluitu,n.foriiiin.n sitou- li]ill;;k;ird.'iifi.ir",'k.,:iH* ^:t...
tuminen siihen, mitti on teke- ole riitteven hwa rvononsa. erra il:?ffil#,Lf]1.::,rli?,lft::_

Sellaista tilaa, missti ihmiseen mdssii. Emotionaariseua rasoua
keriiiintyy niin runsaasti erilaisia iv,,twaliir.ii^itri ,oir.in,jo!voimakkaita kielteisiii tunteita. taa burnoutiin silloin, kun ihmietta ne tekevzit olon sietdmdttci- nen talla tavalla paneutuu liikaa
miksil henkilci vetiiytyy pois tilanteista. jotka niiitii tunteita
synnyttdvdt.
o Lisiiiint),rriid ahdistuneisuuden

,.:

il,iillr jx3$:'Ji'&,l1i'fl'"'ix,#JjH[;*iJu*liiil*lr;*x
'mut<ain
lisiitekrjti..liian

ki s.e. mikli on tyypillista Uurn-

outille.

riissi

il;il;k;i,'-";iffiil[5i;d
;a[;.'[wnir.f.ri

ia ioskus

fi.*itrik;l'^^*""''"'
""
:"''-.

viha-

sairauksiin.- Henkil6 sairastelee
patjon ja on usein sairaslomalla.
Han iaa pois triistii pienimmds-

r:ll 5x'rtl?l,iflll,'fiqllx'rtT":'Xfil
j:,:
i;i;;; ;."';;,r_ :3H'',rrH1l;yJjil:l'::,ili,t';
illi,uu,,uruua ja kuruuavasra
"i;irr:i;;i;i;.
i;;;r*, *i"a, tuntemrs€ssaJa rvcitilanteesta. jossa hdn on jouffi;;;;i;"irnui tu"iiirrrv i'ulr, ot.,,.,uun riian kauan.
elziii. Hhn saattaa etiidntyh torsrst;-'ild
i";; on seurausta selid
ta.ihmisistii,. pitaa kaikkii" jq ,ir.J[i.fu'-,a .;;;];;.;;
kuluva
;h: Burnour-muutossarjaan
kaikkeen viilimatkaa ruin ertei i#ir;i;;G -'ur;1i"1;;ili
aika vaihtelee sekin. Siihen vaigikqal . pddse hlid:.,T:?l i;;iii;";;-*v|rlwrir.rii'r"i kutravat monet seikat: henkilcin
Juuri hairitsemiseltd muiden ih- .""^a" i" iut ru,,uton.
oma peruspersoonallisu.us, hdmisten seura hdnestd nyt tuntuu.
nen amma[tinsa, ty<ipaikkansa
tlanteessa ihminen

jasti, liian pitkiiiin ja liian vai- utospiiiisyii, mit6 tahansa
keissa ulkoisissa olosuhteissa.

Tiivistelmil mdHritelmisti

ja

keskeisistH asioista

Edellii luetelluista maaritelmista

voi tehdii yhteenvetoa ja sanoa.
ettd burnout tarkoittaa sellaista

oireyhtym66, jossa yksi kaikkein
keskeisimpiii piirteita on vahva

tunnepohjainen uupumustila.
Tiirkeii siihen liittyvii oireellinen

tuntemus on niin sanottu depersonalisaatio, milld tarkoitetaan
laaja-alaista ja hiiiritseviiii ou-

noa. jolla voisi vdhentd^d-.?i.?1
pahaa-oloaan ja jaksaa jotenkrn

Trilki tavalla hiin siis minimoi lhanteiden viihittdinen katoami- sekzi monet muut ulkoiset tekipaitsitycitehtevzinsrimycisihmis- nen jS kyynistymil:t p-" :..nil jiit. Kehitys riiyteen burnouriin
tyypillistii.burnoutille. Henkistii voi joskirs tapahtua varsin
suhteensa.
Jos hdn toimii ihmissuhdealalla, glergiaa.ei tunnu olevan yhtean. Iyhyeisii ajassa,^
tai siihen voi
'
ei hiin eniiii jaksa suhtautua tyci- Koko eliiminen tuntuu tarkoi- rieina vuosia.
hdn oikealla tavalla. Hdn ei pyri- tuksettomalta. Hohto, jota enkddn ymmiirtdmriiin toisten asi- nen niiki tycissii, on kadonnut
oita tunnepohjaisesti vaan jiiii- jonnekin.
5/

ATKUKOKEMUKSET

w0rHxrLAlrosrEN

HANNU RAMBERG,
Ekiketurvakeskuksen
ans iore k is ter i t oim is t on

ptiiillikkr)

OTEPA IUEIUSTA ROH KAISEIIIA

Perinteisesti tycihistoriaa kuvaa- annettu, koska otteessa ilmoitetvien rekisteriotteiden antaminen tavat arviot tulevasta eldkkeestd
tydntekij<iille ja yrittiijille on ol- saattaisivat sisiiltiiii melko suulut yksinomaan El;iketurvakes- renkin virheen. RiittAvan luotetkuksen vastuulla. Viime vuonna tavan ekikearvion laskemiseksi
otteiden antamiseen osallistuivat on oltava tiedossa tarpeeksi mo-

ensimmiiisen kerran my6s tyo- nen vuoden palkkatiedot. Oteldkelaitokset. Tapaus juhlisti teen sai mycis vastaavalla tavalla
omalla arkisella tavallaan nykyi- maaritelty joukko maatalousysen ty6elakejiirjestelmdn nelj iin- riuajia.
nesvuosisataista taivalta.

Miksi eliikelaitokset vasta nyt Periaate yksinkertainen
tulivat mukaan otepalveluun? Eldkelaskelman valmistamisen
Eliikelaitoksen kannalta on tietenkin tdrkedte sen tunnettavuus

vakuutettujen joukossa. Vakuuterun tyontekijiin taiyrittiijiin
on varmasti helpompi tdllaisen

periaateratkaisu on yksinkertai-

nen: Eldketurvakeskus

valitsee

ensin rekisteristiidn sovitun ikdiset henkilot, joiden kohdalla ase-

tetut lisiikriteerit taytyvat. Tamiellyttiiviin tutustumisen jril- miin jiilkeen hankitaan vdestdre-

keen hoitaa asioitaan. Tdmii ndkyi myds mydnteisenii suhtautu-

jotka liitetiien

tii liihentiiii yleisdti

tuihin vanhojen

misena otteeseen. Ote epiiilemiit

sen eldketurvasta vastaaviin eliikelaitoksiin.
Yksittainen vakuutettu uskaltaa
entistd paremmin kysyii asioistaan. Muitakin keinoja olisi varmasti ldytynyt ldhentdmdrin osapuolia, mutta rekisteriote on tdrkeii vdline mycis siksi, ettd niiin
vakuutetulle tarjotaan mahdollisuus tarkistaa itse;i5n koskevien
tietojen oikeellisuus.

kisterikeskuksesta osoitetiedot,

Eldketurvakeskuksen tycisuhderekisteristd saatyOsuhteiden

vapaakirjatietoihin. Tiedot jaetaan asiaa hoitaville eliikelai-

otteen tai eliikelaskelman, kuten

sitd myds kutsutaan, saivat viime vuonna 30, 40 tai 50 vuotta
tdytt;ineet henkildt, jotka olivat
syntyneet kuukauden I. 10. pai-

vinii. LisZiksi edellyettiin. euei

henkil<illii ollut julkisia palvelussuhteita eikii eliikeoikeuteen vaikuttavia asioita parhaillaan ratkaistavana tai muuten selvitettdvdnd. Otetta ei myriskdein saanut,jos otteen oli saanut vuoden

sisiillii

Eldketurvakeskuksesta
tai tulisi sen sieltd automaattises-

ti saamaan. Otteen liihetti se
eliikelaitos, jossa tyrintekijii oli
vakuutettuna voimassa olevan
ty6suhteensa perusteella. Tyci-

kelaskelmista valmistettiin vii- el6kekiisvalmennuksen yhteymeksi mainitulla tavalla. Eldke- dessd sekii joissakin erityistilan-

turvakeskukselle otej akelusta ai- teissa. Ilman tycisuhteita olevan
heutuneet ylimiiiiriiiset kulut markkamddriiisen eldkearvion

maksoi kukin eliikelaitos "ai- ovat saaneet vuosittain kaikki
heuttamisperiaatteen" mukai- lisrieldkevakuutetut. Yrittejat

sestl.

ovat saaneet vuosittain tietoonsa

Ote 10 000:lle

teella synt) yastd el;ikkeen mdd-

Otteen sai kaikkiaan hieman yli
10000 vakuutettua. Otteet ldhetettiin syys-lokakuussa. Otteen
saajia kehotettiin huolellisesti tutustumaan eliiketurvaansa sekii
ottamaan yhteyttii otteen ldhettiijiiiin. jos havaitsevat puurteita

arvion yrittiijdtoiminnan perus-

riisti. Julkisen sektorin elikelaitokset eiviit toistaiseksi ole voineet ldhettdd eliikeotteita.

Otteita vuodesta 1967
Eldketurvakeskus on antanut re-

kisteriotteita vuodesta 1967 lutai virheitii tiedoissaan. Noin kien. Otteen voi saada pyyntti2,67o otteen saajista halusi ot- kortilla, jollaisen voi saada vateen saatuaan kysyii jotain asi- kuutusyhticin konttorista, posaan liittyviiii seik kaa eliikelaitok- tista, pankista tai kansaneldkesesta. Hyvin usein asiat selvisivdt laitoksen toimistosta. Lisiiksi
puhelinsoitolla. Tutkittavaksi, Eldketurvakeskus on vuodesta
tai selvitettdviiksi, niinkuin sisiii- l97l lukien liihettiinyt autosessd kielenkdytdssri asia ilmais- maattisesti otteita, kun TEL:n
taan, joutui noin 0,7 /6 tapatk- alainen tyrisuhde on paattynyt
sista. Selvittelyii edellyrtiineiden tai kun henkiki ensimmdisen

toksille, ja ne laskevat hallussaan
olevien palkkatietojen perusteel- tapausten miiiirii jtii selviisti pieIa arvion nykyisestii tycisuhteesta nemmdksi kuin Eliiketurvakessyntyvdstri eliikkeestii, joka lisii- kuksen normaalissa otepalvelustiiiin piilittyneista tydsuhteista sa. Eroa selittaii osaltaan se, etta
karttuneeseen ekikkeeseen. Tie- eldkelaitosten kautta otteet vali-

dot tycisuhteista vanhoista sekii nykyisestii - ja arvio kokoViimevuotinen ldhetys oli koeli- naiseldkkeestii kirjoitetaan paperille ja nain ote on valmis
hetys. Se kohdistui vain pieneen
joukkoon vakuutettuja. Eldke- liihetettiiviiksi tyOntekijiille. Kiiy-

VTM

koituvat joukolle, joka on ehtinyt vakiintua keskimiiiiriiistii pidempddn tycisuhteeseen. Eliikelaitosten otepalvelun vakiinnuttua saattaa tdmd ero pienentyd,

kerran

on tullut TEL:n

LEL:n piiriin. Lisiiksi otteen

myos aina kun

tai

saa

tycisuhteeseen

tehdiiiin TEL:n mukainen tekninen katkaisu. Vuoden 1987 lop-

puun mennessii Eldketurvakes-

kus on liihettdnyt otteita noin 4,5

miljoonaa. Viime vuonna Eldketurvakeskuksen lShettdmien otteiden mddrd kohosi uuteen entdnncissd el6kelaskelman valmis- sillS asian uutuus on vieki saatta- ndtysmiiiirddn: 425 000. Eliiketaminen ei kuitenkaan ole liihes- nut vaikuttaa tuloksiin. Eliike- laitosten osallistuminen ekikekiiiin niiin yksinkertaista. Jo pel- turvakeskuksen kokemuksen otepalveluun ei aiheuta muutokkiis6an oikeiden tapausten va- mukaan selvittelyyn otetuista ta- sia Eldketurvakeskuksen trihiilinta edelly.ttiid useiden atk-oh- pauksista muuttuu lisiiselvitys- nastiseen ote.j akeluun.
jelmien rakentamista. Onneksi ten johdosta noin 70-80 %.
jatkuvan kehittael6kkeen laskentaohjelrnistoa ei Suunnitelmien mukaan eliikelai- Otejakelu on

tarvinnut kihteri rakentamaan tokset osallistuvat mycis tiind misen kohteena. Toukokuussa
alkaa jakaa
eikii my6skiidn aivan kaikkia \.uonna eliikelaskelmien liihettii- Eldketurvakeskus
joissa on mukana voiotteita.
osia kokonaan alusta lukien. sil- miseen. Laskelma kihetetdiin nyt

le

kAytettevissd

oli

ennestddn

muihin tarkoituksiin rakennettuja ohjelmia. joita voitiin tiissii

yhteydessii kayttaa hyviiksi.

Eliikelaskelman,zalmistamiseksi

on

olemassa kaksi mahdolli-

massaolevan tyrisuhteen vuosi1938, 1943, 1948, 1953 ja 1958
ja yrittajiin tycituloansiotiedot
syntyneille tyontekrj6ille ja maatieto.
Niiiden
avulla lasketaan
talousyrittiijille. Otteet ldhetemark kam&irdinen kokonaisekitdiin syyskuussa.
ke. Aikaa mydten ekikelaitosten
Tyrieliikej iirjestelmii on antanut omaan otepalveluun tulee oletetvakuutetuille eldketurvasta ker- tavasti tilanteen vaatimia muutovia otteirajo pitkaan. Otteiden toksia ja parannuksia. Piitillimantamistehtdvd on tdh6n saakka mdisenti muutoksista on eri eld-

suutta. Eliikelaitos voi kiilttiiii
Eldketurvakeskuksen tulostasuhteen oli tiil.tynyt jatkua vd- maa rekisteriotetta, tai eliikelai- kuulunut yksinomaan Eldketur- kelaitosten otteiden yhteniiistiihintiiiin kaksi taytta kalenreri- tos voi itse tulostaa otteen Eleike- vakeskukselle. Eliikelaitoksetkin minen. Mallina kaytetaan Ty6vuotta. Aivan vasta alkaneiden t u rvakeskuksesta saatujen tieto- ovat jossain mriiirin jo aikaisem- eliikelaitosten Liiton puitteissa
tycisuhteiden perusteella otetra ei jen perusteella. Suurin osa eld- min nditri tietoja jakaneet mm. valmistettua otemallia.
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UARHAISEIATSXIIISTEN

PALUETUN PARANTAMINEN

SIRPA COLLIN, rr,tz
Eliiketurvakesk uksen

e

lii k e re

k is t e r

ito i mist

pdiillikkt)

o

n

Joustavien elflkemuo-

tojen tultua voimaan
yksiltillisen varhais-

elilkkeen ja varhennetun vanhuuseldkkeen

osalta vuoden 1986
alusta ja osa-aikaelflkkeen osalta vuoden
1987 alusta

- on 55-64-

vuotiailla vakuutetuilla
ollut mahdollisuus valita omaan elfimflntilanteeseensa parhaiten
sopiva eliikemuoto mo
nen eri vaihtoehdon jou-

Ty0eliikejiirjestelmdn piirissii en erityinen eliikkeelle aikovan
olevat tai olleet tyontekijat ja tiedustelulomake, jonka avulla

yrittiijiit ovat saaneet Eldketur- vakuutetut voivat saada tietoja
vakeskukselta rekisteriotteita eri eliikelajeista ja el6kkeen mddtycisuhderekisterist;i ja eliikelai- ristd. Lomakkeita on tyoelaketoksilta erilaisia eldkeoikeudesta
kertovia laskelmia. Eldketurvakeskus on antanut otteita tydsuhderekisteristddn sekd vakuutettujen omasta pyynndstd ettd

laitosten omissa palvelupisteissd
tydeliikelaitosten osakkaina
olevien vakuutusyhticiiden kont-

ja

toreissa.

Lomakkeen voi taytEd missd
automaattisena otepalveluna tahansa edellii mainitussa palve-

mm. TEL-tydsuhteen piilittymi- lupisteessd tarvitsematta kayttaa
sen perusteella sekd tydntekijAn ainoastaan oman tydnantajan
tultua ensi kertaa tydeldkej iirjes- eldkelaitoksen palvelupistettzi.
telmiin piiriin.
Lomake tAytetaAn aina yhdess;i
Ty<ieliikejiirjestelmdn 25-vuotis- asiakaspalvelijan kanssa, jotta
juhlavuonna 1987 eliikeotepal- keskustelun avulla voidaan selvelua laajennettiin siten, ettii eki- vittaa juuri ne tiedustelijan
kelaitokset voivat toimittaa va- omaan eldmdntilanteeseen sopikuuttamistaan tydntekijoista tai vat elakemuodot, joista tietoja
yrittiij istii valituille ryhmille Elii- halutaan. Niiin varmistetaan

jo

kosta.
keturvakeskuksen rekisteritieValinta ei kuitenkaan ole toihin perustuvia eliikelaskelhelppo. Sen on saanut mla.

saadaan selvitys mahdollisim-

nen

taan vastauksen antamista.

Laajentunut rekisteriotepalvelu
todeta varmasti jokai- ja
ennakkolaskelmat tydeliik-

sosiaalivakuutustyiiskentelevfl

alalla

jonka

tyneet

levat. Kun tarkoituksenmukaisimman el[kevaihtoehdon valinta
on vaikeaa kokeneelle-

kin

asiakaspalveHjalle,
voi vain arvaillin, miten
vaikeaa se on elHkkeenhakijalle itseneen, jonka

tiiytyy tiedustella

eri

keen mdrirdsta antavat tyontekoaan jatkavalle yleensd riittrivdn tiedon eliiketurvasta. Varhaiseliikeikiiisille rekisteriotepalvelu ei kuitenkaan ole riittdvdn
yksil<illinen palvelumuoto. Se ei
anna vastausta siihen. mikii olisi
kyseisen henkilcin kannalta tar-

koituksenmukaisin elikevaihto-

ehto.

Varhaiseliikeikdisten vakuutet-

tujen yksildllistd palvelua paran-

suuksia monelta eri
luukulta.

man monista

tiissii

vaiheessa

eldkelaskelman

laatimiseen vaikuttavista seikoista. Tdmd nopeuttaa osalTiedustelulomake toimitetaan

asiakaspalvelupisteestri vakuutetun viimeisen yksityisen sektorin
tydsuhteen tai yrittiijatoiminnan

jakson vakuuttaneeseen tycieldkelaitokseen, missii tapahtuu

varsinainen eldkelaskelman tekeminen ja muiden tarvittavien

tietojen selvittdminen. Ennen

vaihtoehtoisten laskelmien laatimista elSkelaitos on vielti tarvittaessa yhteydessA vakuutettuun

netaan antamalla heille pyyn- puhelimitse tai kirjeitse.
ncistd tietoja eri eliikelajeista.
Tiillirin on tarkoituksena selvittiiii eliikkeelle aikovalle eri eldke- Elikelaskelmien

muotojen sopivuutta

omaan

hiinen
eliimtintilanteeseensa.

laatiminen

Eliikelaitos ilmoittaa tiedustelijalle eliikkeen mddrdn kustakin
a tydeliikkeis- vakuutetun eliimiintilanteeseen

Palvelu tiihtiiii siihen, ettii tyri-

eliikejiirjestelmii

voi antaa

kuutetuille neuvoj
etuuksien mdiirifl ja ta,
kansanekikkeestd,
saamismahdolli-

niiden

myds, ettd

va-

tydtt6-

myys- ja sairauspdivdrahoista se-

kii verotuksen vaikutuksesta kokonaisekikkeen mddr66n.

Eliikkeelle aikovan
tiedustelulomake
Varhaiseliikeikdisten 55-64-vuotiaiden vakuutettujen kiiytcissii
on ollut maaliskuusta 1988 alka-

liittyviistii el.ikelajista. Eliikkeen

mdiirdt on arvioitu niiden ansioiden mukaan, jotka tydeliikelaitos tydnantajan vuosi-ilmoituksista on saanut. Lopullinen tYoeldkkeen mddrzi on mahdollista
selvittiiii vasta elakehakemuksen
kiisittelyn yhteydessd, koska vasta tiill6in saadaan tieto viimeisis-

td

eleikkeen miitirddn vaikutta-

ja vasta tiillciin
selviiiii todellinen eldkkeen alka-

vista ansioista
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misajankohta, mille on omalta
osaltaan vaikutusta eldkkeen

mddrdiin. Mycis eliikkeen saamisen edellytyksistA annetaan tietoja.

,ET

ELAKETURVAKESKUS

EdKKEELLE AIKovAN TIEDUSTELU

EBrobilG, ioll6 E[rotuorle3tu! tdmitE ky$lyn

Tycieliikkeen lisiiksi annetaan
tietoja kansaneldkkeen m*irdstd ja muista sosiaalivakuutus-

ELAKETURVAKESKUS

PLII

etuuksista silloin, kun silld on

IIEI,SINKI

vaikutusta eltikelajin valintaan.

OO52I

ko. etuuden mycintiivdstri laitok-

HALUAN ARVION TYOELAKKEEN IUAANASTA SEKA NETOJA ERI ELAKELAJEISTA

Yksityiskohtaiset tiedot muista
eduista ja niiden tarkoista miidristd on kuitenkin sy1'tii hankkia
sesta. Eldkelaitokset antavat tietoja mycis verotuksen vaikutuk-

HENKTL6TIEOOT

sesta kokonaiseliikkeiden miiii-

riin. Verotuksen vaikutuksen
tarkka arviointi on kuitenkin
mahdotonta ilman lopullista

ennakonpiddtysprosenttia, koska eliikelaitoksen tiedossa ei ole
kaikkia vakuutetun verotukseen
vaikuttavia tekijditii.

etlixeLatt,

JOSTA
TIETOJA
HALUTAAN

Julkisen sektorin tycieliikkeiden

mtiiristd ei vielii tzissii vaiheessa

Vanhuuseleke
Varhennenu vanhuulolike
Ykslltillinen varhaisetihe
T

voida antaa tietoja, mikii johtuu

julkisen sektorin rekistereiden

ELAKKEELLE

puutteellisuudesta. Sen jiilkeen
kun valtion ja kuntien palvelus-

y6kyvyfl6hyysoliike

TydnOhyytelak€

O[-!lkaeltko

E

olekkelle

LTSATtEToJA

suhderekisterien kiiynnissd oleva

uudistustyci on saatettu loppuun, voidaan niistiikin palvelussuhteista karttunut eltike ottaa eliikelaskelmissa huomioon.

Mikeli

Eldketurvakeskuksen

tycisuhderekisterin perusteella
tai muutoin selvidd, ettri tiedustelija on ollut julkisessa palvelus-

suhteessa. ilmoitetaan laskelmis-

sa, liittyykti kyseessii olevaan

eliikelajiin mahdollisuus hakea
vastaavaa eldkettii myris julkiselta sektorilta ja kerrotaan, mistii
on mahdollisuus hankkia lisdtietoja.

Eliikett[

on aina haeffava
Sen jiilkeen

kun vakuutettu on

3

TIEOUSTE.
LIJAN ALLE.
XIRJOITUS

E

OTTAJA

Paiv6m$,6

p albb.ptus

saanut tydelekelaitokselta vastauksen tiedusteluuns4 hdn voi
saada tarvitessaan lisdtietoja otmuotoon, on eldkettii haettava
tamalla yhteyttii vastauksen anteyttamalle eliikehakemuslomataneeseen eliikelaitokseen.
ke ja hankkimalla tarvittavat liEliikelaskelma ei ole eliikepiiii- sdselvitykset hakemuksen liittds. Jos tiedustelija katsoo ole- teeksi. Eliikehakemuslomakkeivansa oikeutettu j ohonkin eliike- ta saa tycielSkelaitosten asiakas40

palvelupisteistzl, vakuutusyhticii-

den konttoreista, Kansaneliike-

laitoksen paikallistoimistoista,
pankeista ja posteista. Kaikissa
nziissii paikoissa myds avuste-

taan hakemuksen tdyttdmisessd.

ETK: t

I

tietooankit

tytiel ti keiiirie'stel
ETK:n tietopankit ei-

viit ole yleisesti tunnettuja, mutta ne ovat tytieliikelaitosten tytin tilrke[ apuvflIineo ohjeiden ja ennakkotapausten kiisikirjasto.

OUTI LEHMUS,

orr

Eliiketurvakeskuksen
lainopillisen osaston lakimies

Mike on ESOR?
Ekiketurvakeskuksen lainopilli-

sen osaston ylliipitiimii sovelta-

ja

m?i n ti

etorese rvi

mattomia ohjeita. Kaiken kaik- ei tarvitse erikseen mldritelld eri- neet yksityiskohdat. Mikiili takiaan dokumentteja EYLE:ssii tyisiii hakusanoja, vaan kaikki pauksen sisiiltiimiiii oikeusohjeton tdlld hetkellii noin 530 kappa- asiaan liittyvat sanat auttavat ta halutaan keyttae laajemmalti
tunnistamaan halutut dokumen- eikd se ole oikeuskdyt2innrissd
letta.
tit.
selvdsti vakiintunut kanta, on
EYLE-tietopankki on tarkoitetaina slyte tutkia tapauksen
tu laajennetuksi yleiskirjehake- Hakustrategian kannalta tdr- asiakirjat.
mistoksi. Sieltii kiytyy helposti keintri on hakusanojen katkaiseniiden yleiskirjeiden numerot, minen. Koska suomen kielen ESOR:ssa on pyritty siiilyttlijoissa hakusanana kdy'tetty asia sanat taipuvat varsin monella miiiin esim. VAKO:n ja ELK;n
esiintyy. Vaikka EYLE-doku- tavalla ei hakusanan perusmuo- julkaistujen p;idtdsten kokoelmentteihin on pyritty tiivistii- toa kdytettdessri saada esille lii- mat kokonaisuudessaan. Tiistd
miiiin yleiskirjeiden pii2iasialli- heskiiSn kaikkia niitd tapauksia, johtuen tietopankissa on mycis
nen sisdlt<i. on selvuiii etteivdt ne joissa hakusana asiasisdltdnsti vanhentuneita kantoja. Onkin
liiheskiiiin aina pysty korvaa- puolesta esiintyy. Esimerkkinii aina syytd katsoa tapauksen ratmaan varsinaista yleiskirjettii. mainittakoon vaikkapa hakusa- kaisupiiivi ja vertailla kaikkia
Yleiskirjemappeja siis tarvitaan na'eliikepalk ka'. hakusana esiin- hakusanalla saatuja tapauksia
tyy ESOR:ssa perusmuodos- keskenridn, jottei kiiyttiiisi ohjeevieki toistaiseksi.
saan 76 dokumentissa, mutta naan vanhentunutta ratkaisua.
Tietopankin tulosteena laadi- kdytettdessri katkaistua muotoa

taan vuosittain

kakiosainen

eli sanavartaloa'eldkepalk' esille
yleiskirjehakemisto, j oka liihetesaadaan jo l2l dokumenttia.
tiiiin ETK: n yleiskirjeenii tytieliikelaitoksille. Hakemiston en- Tietopankkien taustalla toimiva
simmiiinen osa sisdltdti hakusa- STAIRS-ohjelma mahdollistaa
nola ja yleiskirjeen numeron. varsin monimuotoisten hakutaToisessa osassa kirjeiden nimet pojen kiiytcin. Haku voidaan

ratkaisuasioiden tieto- ovat ajanluvun mukaisessa jrir- esim. kohdistaa vain tiettyyn
kappaleluokkaan tai haku voipankki (ESOR) on ollut kiiytos- jestyksessd.
daan rajata niin, ettd vastauksii ETK:ssa ja eldkelautakunnasseksi saadaan vain tietyn aikavdsa jo vuodesta 1984. ESORlin tapauksia. Loogisilla operantietopankki kiisittaa nykyisel- Tietopankkien plivitys
liiiin jo yli 1350 erillistii doku- ESOR- ja EYLE-tietopankin yl- deilla (a, tai, ei) ktiytettyjii hakumenttia. Niiistd piiiiosan muo- liipitotavat poikkeavat toisis- sanoja voidaan yhdistellii keskedostavat vakuutusoikeuden, eld- taan. ESOR:iin dokumentit lisri- niiiin. Ohjelman kiiyttiimii kieli
kelautakunnan ja ETK:n piili- tiiiin yksi kerrallaan, kun taas on englanti, joten sen osaaminen
tcikset sek;i korkeimman hallin- EYLE:ii piiivitetiiiin ns. errlajoi- helpottaa muistamista ja virheilto-oikeuden eliikeasioita sivu- na tarvittaessa. Eriiajomenette- moitusten ymmdrtiimistii. Engavat ratkaisut. Myds l-ainopilli- lyn vuoksi EYLE ei aina ole lantia osaamatonkin oppii tietonen osasto tiedottaa -sarja on viimeistii yleiskirjettii myriten pankin ktiytrin aivan mainiosti,
viety tietopankkiin kokonaisuu- ajan tasalla. ETK:ssa pyritiiiin joten kielitaito tai sen puute ei
dessaan. Lisiiksi mukana on kuitenkin siihen, ettd ajantasai- voi olla kynnyksend tietopankin
ETK:n soveltamisasioissa anta- suusvaatimu ksesta jouduttaisiin kiiyttiij eksi ryhtymiselle.
mia lausuntoja, LA-ryhmiin tinkimddn mahdollisimman vdpOytiikirjoista erikseen valittuja hiin.
kohtia sekii 25 eri aiheista laaditTietopankki ei ole laki

mis-

tua esseet6. Esseitten aiheet kiiyvat ilmi esseeluettelosta, joka
niin ikiiiin on tietopankissa.

EYLE eli

yleiskirj etietopankki
EYLE on ililtiiiin ESOR:a nuorempi. Yleiskirjeiden lyhennelmistd koostuva EYLE saatiin
valmiiksi \uonna 1987. Siihen
on talletettu kaikki ETK:n vuoden 1977 jtilkeen julkaisemat

Kiiyttiijiikunta laajenee
Tietopankkien sisiilltin laajentuessa ja niiden teknisen toteutuksen kehittyessd on niistd muodostunut merkittdvd apuviiline

ETK:n sisdisessii toiminnassa.

Tietopankkien kayttdmahdollisuus on kiinnostanut my6s eliikelaitoksia ja niiille onkin mycin-

netty k[yttcioikeus

sekd

ESOR:iin ettii EYLE:een. En-

simmdiset ulkopuoliset kayttaj at

tulivat mukaan vuonna 1986.
Tiillii hetkelld ovat viimeisimmiitkin laitokset liittyneet tietopankkien kiiyttiijiikuntaan. Uu-

sien kiiytiijien koulutus on parhaillaan kdynnissd.

Tulevaisuuden
suunnitelmia
Edellii korostettiin, ettei tietoetta pankin sisiilt<iii pidii pittiii lain

On tdrkedtii pitaa mielessa,
tietopankit on tarkoitettu piiii- veroisena. Tulevaisuudessa saattdksenteon ja neuvonnan apuvii- taa kuitenkin olla mahdollista,
Molemmissa tietopankeissa on lineiksi. Tietopankkien sislltd- ettd tietopankista etsivfi l6]teisi
kiiytcissii ns. vapaa haku. Tiimii mei aineisto saattaa toki sisiiltiiii varsinaisen lakitekstinkin. Tartarkoittaa sitd, etta miketahansa tarkeita lain soveltamisohjeita, koituksena on viedd ETK:n toidokumentissa esiintyvii merkki- mutta useimmiten on kysymys mittama Tydeliikelainsiiiidtinttj -

Tietopankkien
hakustrategiasta

jono kiiy

hakusanasta. Vain yksiuiiisistii rat kaisuista. joista ei
suomen sovi tehdi liian pitkalle menevid
kielen sanat on rajattu kyselyjen johtopiiiitdksili. Lisiiksi on huoulkopuolelle. Tiillaisia sanoja mattava, ettii ESOR:n puolella

kaikkein yleisimmiit

kirja omaksi tietokannakseen

STAIRS:iin. Koska suunnitelma toteutuu, siihen on vielii liian

aikaista vastata. Tarkoituksena

ovat mm. ei, on joka, luoksi. olevat ratkaisut ovat lyhennel- on tietenkin, ettii mahdollisimVapaa hakutapa on sekd kaltte- miii piiiitcisselostuksista, eikii ly- man pian, kunhan hankkeen

yleiskirjeet sekri erditd tydeliike- jiin ettti lyhenteiden laatijan kan- hennelmiistii velttamatta ilmene
laitoksille lahetettyje numeroi- nalta helppo, sill6 kummankaan kaikki lopputulokseen vaikutta-

tekninen toteutus saadaan onnistumaan.

4l

Kuntoutuksesta, ytikyuystA
ia el?iketuruasta
HEIMC TASKINEN

t

Invalidiliiton

I nvalidil i it o n asu mis-

j a .r hdy s k u n

s"

t as u unni t t e lupalveluosast t ry pdti I I i k kii

50-vuotisjuhlavuoden johdosta Tytieliike-lehti pyysi
liitolta kantaa ottavaa

Kuntoutuslaitoksille riittiia
piiiinsiirkyii ndissd samoissa asi-

tytikyky

mukaan mycis eliikevakuutuk-

olssa.

"Hyridyllisen kansalaisen" mal-

lista on luovuttu lnvalidiliiton

kirjoitusta siitfl, onko

yhteiskuntakelpoisuuden mitta,
liittyykti elilkkeen saamiseen yh[ syyllisyydentuntoa.

ulkopuolellakin.

sessa. Tydhdn kuntoutuksen
avulla tapahtuva tyokyvyn pa-

ammatilliseen kuntoutukseen. vaatii

Tyrieliiketurva ei murtanut tycintekoa arvostavaa arktisluterilaisInvalidiliiton tdyttdessii 50 vuot- ta kulttuuria. Edelleenkin niihta on soveliasta huomauttaa, et- tiin tycihOn osallistuminen tdrtii liiton tavoitteissa ja ohjelmissa keimmiiksi kansalaisosallistumitycihcinkuntoutuksen piiiimiiiirii sen muodoksi (mm. Kekkonen).
oli ensisijainen perustamisvai- Luonnollisesti eldkevakuutukheessa ja kauan sen jiilkeenkin. sen kannalta oli kiinnostavaa
Tydhcin k untoutuksen piiiimiiii- verrata varsinkin nuorten vamriisti ei ole myohemminkiiiin maisten kohdalla, mitii maksaa
luovuttu. vain sen yksinoma- 20-3040 vuoden tydkyvlttoisuudesta. Liitto niiki hyviksi myliseldke. ja vaihtoehtona tietodistella kaikissa yhteyksissii ja tynmiiiiriiisilld kuntoutuskuskaikin tavoin pyrkimystd saada tannuksilla saavutettavissa oleva

mycis kuntoutuksessa uusia profeettojaja uusia pioneere-

lauttaminen ja tycikyvyn vajautumisen estdmisen mahdollisuus
tietysti selvitetaen, mutta realistista on mydntiiii tydhcinkuntou-

tuksen mahdollisuuksien rajat-

kin.

Ty<ikyvytt<imyyseliikeliii-

ja. Sen verran suuria ovat elin- nenkddn ei ole hyddytdn. Hdn
ympriristcimme, elinolojemme,
elintapojemme. odotuksiemme

ja vaatimuksiemme

muutokset.

Raamatunhistoriassa on varot-

tava esimerkki taaksekatsomisesta. Taaksekatsoja kivettyi
suolapatsaaksi. Suurta vahinkoa kuntoutuksen tulevaisuu-

delle ei aiheudu,ios taakekatso-

jia joku

mddrd kivettyisikin.
Mutta ihan henkilokohtaisesta

syystii yksi varaus: historiallises-

on

ansainnut eldkkeensri. On
olemassa tycihcinkuntoutuksen
pddmtkirien ulkopuolella olevaa
kuntoutusta ja palvelua, jolla
mycis autetaan ihmisid monipuoliseen .ja rikkaaseen eldmiseen, suunmpaan saawtettavlssa olevaan riippumattomuuteen.

Irti syyllisyydestil

kansa-

20-3040 vuoden ryt kyryrd- ta kehityksestii uteliaita iilkcirin
myyseldkkeen vdlttdminen.
tdmd koskeko.

Sallittaneen sanoa, etta ty6eliikevakuutuksen ndind aikoina

istoriallisessa katsannossa tdl-

Kohteliaisuuden tiliin ei tarvitse Ty<iklvyn kesitettakin rakennelukea seuraavaa: Tapaturma-, muutos runnoo. Samalla selkeyliikenne- j a eliikevakuutuslaitos- dellii ja tiismiillisyydellii kuin josten perustama ja ylliipitiimti Va- kus ennen vanhaan ei voida tyokuutusalan Kuntouttamiskes- kykyisyyttii j a tydkyvyttdmy).tte
kus on ollut suurena apuna jrir- endd mririritellii. Miiiirittelyssii
jestcijen ja siiiitiriiden harjoiua- on otettava huomioon henkildn
man kuntoutustuotannon laa- ikiiiin, sukupuoleen, asuinpaikdunkehitykselle. VKK:lla on ol- kaan, koulutukseen, koulutettalut omia laatuodotuksia. Kun- vuuteen. tycikokemuksen mddtoutustuotannon pyrkimykset rii2in ja laatuun, flysisiin, psyykniiden saavuttamiseksi ovat koi- kisiin ja sosiaalisiin ominaisuuktuneet kuntoutuksen parhaaksi. siin kohdistuvia viiliin vaikeasti
mitattavia ja arvioitavia asioita.
Ndmd monimutkaiset, vaikeasti

pauttanut eliikkeensaajia eliik-

invalidit'hyddy.llisiksi"
laisiksi.
H

havainto.jen

lainen todistelu on ymm;irrettd-

vdmpdd kuin liiton olemassaolon todistelu joillakin muilla
perusteilla. Meidiin kulttuurimme on tycintekoa arvostavaa

arktisluterilaista.

60-luvulle

saakka valtavdestciltii puuttui

eldkevakuutuksen

ja

vastaava

toimeentuloturva ty6kf/yttdmyyden varalta. Invalidiliiton
oma kuntoutustuotanto oli

kauan piiSasiassa ammattikoulutusta. Ammattikoulutus ndhtiin kaikkein tarkeimmaksi kilpailueduksi invalideille oloissa.
arvioitavat ja mitattavat asiat
kun suurin osa vriestristd siirtyi Ammaffilaisten aika
ovat mukana mycis kuntoutusta
tycieliimdrin suoraan kansakou- Tycih0nkuntoutus voidaan ja- koskevissa valinnoissa. Vamlusta.

kaa profeettojen, pioneerien ja maisuus on yksi varteenotettava

harjoittama mainonta on va-

keensaamisen syyllisyydentunnoista. Tydeliikejiirjestelmii pitiiii sisiilliiiin erilaisia valintoja.
Tycihdnkuntoutuksen valinnat
eivdt ole ainoita, kylliikin varteenotettavia. Ne ovat varteenotettavia senkin vuoksi, ettii tycieldmdssd tulee olla tilaa erilaisil-

le, mycis erilaisen ja viiliin rajoi-

tetunkin tycikyvyn ihmisille.

Rakennemuutos

tdn, mutta ei

se saa

on

valttAmeolla separaat-

tori joka jakaa ihmisiii jyrkiisti
tytikykyisten (tydmarkkinakelpoisten) ja ty<ikyvyttdmien (tyo-

markkinoilta
kategorioihin.

syrjiiyyneiden)

ammattilaisten aikaan. Profee- seikka, vain yksi. Se on tapatur- Kuntoutus vaikuttaa, paitsi kunkokivat, ma- ja liikennevakuutuksen ra- toutettavien tilaan ja tilanteeTytintekoa arvostetaan
ammattilaiset erittelevdt. Nyt hoittamassa kuntoutuksessa seen, myris vallitseviin kiisitykTycieldketurvan aikaansaami- eletddn ammattilaisten aikaa. miiiiriiiiviimpi kuin tydeliikeva- siin ty6kykyisyydestii ja tydhdnnen ei vdhentdnyt kiinnostusta Voi olla, ettd rakennemuutos kuutuksen puolella.
kelpoisuuden ehdoista.

tat ndkivdt, pioneerit
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KANSAINUNHSESTR
SOSIAALITURUASTA
Sosiaaliturvan m:itirdy'tyminen
tapauksissa, jolloin henkilti siirtyy Suomesta ulkomaille, on
yleensd hankala maarittea, koska eri tilanteissa on otettava
huomioon useita muuttujia. Aina tulee kysymykseen seka Suomen ettd uuden maan sosiaaliturvajzirjestelmien tarkastelu.

Suomen sosiaaliturvan ulottu-

minen taas riippuu toiseen maahan siirtymisen luonteesta, silld
aina on katsottava, kuinka pitkiksi ajaksi henkilci siirtyy toi: il

seen maahan. tyciskenteleeko
r:.i

iW'
r*6
-;1'l

.,;',

f'

hiin siellii suomalaisen yrityksen

palveluksessa, suomalaisen yh-

ti6n tytaryhtion

palveluksessa,

ulkomaalaisen yrityksen palveluksessa, tyoskenteleekti hiin

lainkaan, onko hiin opiskelija,

vai onko htin

tyoskentelevf,n

henkil6n perheenjiisen.

Tarkasteltaessa uuden maan sosiaaliturvajiirjestelmdd on ensiksi katsottava. onko maassa sosi-

aaliturvaa,

joka

vastaa

edes

suunnilleen Suomen turvaa. Toi-

seksi

on

tarkasteltava tuon

maan sosiaaliturvajiirjestelmiiiin
liittyvii rajoituksia, jotka koskevat ulkomaalaisen piiiisyii jiirjestelmirin ja etuuksien maksamis-

ta ulkomaille.

Yhtaelte on myds otettava huo-

mioon, onko Suomella ja kysy-

mykseen tulevalla maalla sosiaaliturvasopimus. sill6 tdllainen sopimus ratkaisee useimmat eteen

tulevista ongelmista. Tiill<iinkin

on kuitenkin tutkittava sopimuksen sisiiltciii ja soveltamis-

kiiytiintoii, sillii myds niissd on
pientd vaihtelua.

Seuraavassa tarkastellaan huo-

mioon otettavia seikkoja henkilon siirtyessd Suomesta ulko-

maille. Ensin kasitelliilin tapaukjolloin henkilcj siirtyy eisopimusmaahan ja sen jiilkeen
tapaukset, jolloin henkiki siirtyy
maahan, jonka kanssa Suomella
on sosiaaliturvasopimus.

set,
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Siirtyminen

er-soprmusmaahan

Uuden maan sosiaaliturva

keus sosiaaliturvaetuuksiin edel-

ly{tiiiikin odotusaikojen tayttAmist6.

asuviksi. Mycis muissa tapauk- saattaa eldkeoikeus syntyd mycis
sissa henkilci saattaa pysyii Suo-

tyt skentelyvaltiossa. Joissakin tamen kansanel5ke- ja yleisen per- paukissa osa ty6skentelyvaltion

jiirjestelmiiiin maksetuista maklkomaiden sosiaaliturvaj drjes- he+ldkavakuutuksen sekd saijos
rausvakuutuksen
piirissii,
suista saadaan takaisin, mika toihiiSiirryttiiessti Suomesta maahan, telmistd on mahdollista saada
jonka kanssa Suomella ei ole tietoa Suomessa sosiaaliturvaa nen oleskelunsa ulkomailla on saalta on hyvl asia, mutta toisaalsosiaaliturvasopimusta on tar- hoitavista vakuutuslaitoksista, tilapiiistii. Tilapiiisyydestii ei la- ta saattaa aiheuttaa vaikeuksia
ja kiiytiin- palkkauksen miiiirittrimisessd.
kasteltava tytiskentely- tai oles- Eldketurvakeskuksesta, Kan- eissa ole maarittelye
ndssd
sen
ratkaisee
Useimmissa tapauksissa kuitenKansaneldja
ja
saneliikelaitoksesta
kelumaan sosiaaliturvaa, sen tasosiaalikelaitos kussakin yksityista- kin sosiaaliturva jiiii ulkomaille
soa verrattuna Suomen turvaan terveysministeri6n vakuutuspauksessa erikseen. Alle vuoden siirtyneellii henkil<illii puutteellija ulkomaalaisiin kohdistuvia osastolta.
oleskelu ulkomailla katsotaan seksi ulkomaisten jiirjestelmien
rajoituksia tiissii j[rjestelmiissii.
useimmiten
tilapiiiseksi, mutta rajoitusten vuoksi ja Suomen
Useimpien muiden maiden sosivuoden
raja
ei ole mitenkziiin jiirjestelmiin rajoitetun ulottuaaliturvajiirjestelmissd on erilai- Suomen sosiaaliturvan
pitempikin oles- vuuden takia.
ehdoton,
vaan
sia nk. odotusaikoja ulkomaan uloffuminen
kelu voi olla tilapiiistii, jos tilakansalaisia varten. Hyvin yleiEdellii esitetysta seuraa myos
Ulkomaille siirryttdessei on aina- piiisyys on selvdsti meariteltavissesti esimerkiksi vanhuuseliikeluonnollisesti
se. etta dkomaille
oikeuden saaminen edellyttaa kin tilapiiisen oleskelun ja ty<is- sti. Liihempiii tietoja tristei saa muuttava henkito. joka ei siirry
kentelyn
tapauksessa
sy).ta sel- K ansaneldkelaitoksesta
viidentoista vuoden maksettuja
siellii tyrieliimiidn tai siirtyy eimaksuja sosiaaliturvajitrjestel- vittaa Suomen sosiaaliturvan Y leisesssii k ansanterve.vs- ja sal suomalaisen yrityksen palvelukulottuvuus
ulkomaille.
Se vaihmiin. Vastaavasti tyokyvltto- telee tilanteesta ja tapauksesta
raalapalveluiririestelmcissci hoi- seen, siirtyy pois suomalaisesta
myyseliikeoikeus syntyy yleensd
detaan kdytdnncissii mycis muita sosiaaliturvajiirjestelmiistii ja
riippuen eri sosiaaliturvan aloilla
viiden vuoden maksettujen makkuin Suomessa asuvia henkil<ii- pddsee uuden maan jdrjestelmiin
hyvinkin paljon.
sujen j iilkeen. Sairausvakuutuktd, kun he joutuvat sairaanhoi- piiriin tiimiin jdrjestelmdn asetsessa on usein I vuodenja tycit- Jos henkilci siirtyy tydskentele- don tarpeeseen Suomessa oles- tamin edellytyksin. Sama kostcimyysturvassa 6 kuukauden mddn ulkomaille suomalaisen kellessaan. Suomen t.vdtt dm.v )'s- kee ulkomailla tyciskentelevdn
odotusaika. Lisiiksi useimmissa yrityksen tai suomalaisen yrityk- turvajtirjeste lmassa edellytetridn henkildn puolisoa ja muita persosiaaliturvajdrjestelmissei on ra- sen tyteryrityksen (suomalaisen maassa asumistaja Suomen tyo- heenjiiseniii. jot ka saavat sosiaajoituksia, joiden mukaan ansait- omistus viihintiiiin 5l /) palve- markkinoiden kdytettdvissii ole- liturvansa perheen huoltajan vatuja oikeuksia ja etuuksia ei ai- lukseen hanen tvdeliikevakuu- mista tydttdmiinii tydnhakijana. kuutuksen kautta. Ulkomailla
nakaan tiiysimiiiiriiisend saa mu- tuksensq pysyy Suomessa voi- Ulkomaille siirtyneen henkildn oleskelun mahdollinen tilapiiikanaan siirtyessiidn pois maasta. massa. Sen sijaan tvdtapaturma- siis edellytetiidn palaavan Suo- syys on ndissiikin tapauksissa
vakuutus pysyy voimassa vain meen ja ilmoittautuvan tydttd- syyte ottaa huomioon. Suomeen
Yleisesti voidaan todeta, ettd jos
tycinantaja on edelleen suo- miiksi ty6nhakijaksi, jolloin hiin palattua piiZistiiiin joka tapaukuseimmissa maailman maissa ei
malainen. Tytiiryrityksen palve- p66see turvan piiriin.
sessa taas suomalaisen jiirjestelole Suomen sosiaaliturvan tasoa
Iuksessa ulkomailla tyciskentelemiin piiriin.
vastaavaa sosiaaliturvaj iirjestelktpsilisci lain mukaan ulkomailvii
henkilci
ei
ole
tapaturmavamiiii. Toisaalta niissiikin maissa,
le siirtyneelle lapselle maksetaan
joissa vastaava jarjesteha on, kuutettu Suomessa.
lapsilistiii vain muuttoa seuraasiihen liittyy erilaisia rajoituksia. Asumiseen perustuvat sosiaali- van vuosineljdnneksen paatty- Sosiaaliturvasopimukset
Niiin ollen voidaan arvioida, ettii turvan alat, kensaneliike- ja ylei- miseen saakka. Lapsilisiin mak- Sosiaaliturvasopimuksilla on
harvoin Suomen tasoa vastaava nen perhe-ekikevakuutus, sai- saminen aloitetaan taas lapsen kahden tai useamman maan sososiaaliturva saadaan toisessa rausvakuutus ja yleiset kansan- Suomeen muuttoa seuranneesta siaaliturvajiirjestelmiit pyriuy
U

maassa ilman sosiaaliturvasopi- terveys- j a sairaalapalvelut, tyOtmusta tai ilman pitkiiii tycisken- tcimyysturva ja lapsilisii, pyslviit
telykautta kyseisess;i maassa.
voimassa pddpiirteissiiiin seuraa-

uiden maiden sosiaaliturvasta vastl:
on slyffi lisiiksi tietiiii, ettii liihes Kuuluminen Suomen kansankaikissa maailman maissa Poh- e ltike- j a y le isee n pe rhe-e liik ev ajoismaiden ulkopuolella sosiaa- kuutukseen sekd, sairausvakuuliturva perustuu tyciskentelyyn tukseen lakkaa henkildn muumaassa. Tdmii merkitsee sitii, tettua maasta. Kuitenkin jos
ettli piiiisiiiintciisesti vain tycissti henkil<i on suomalaisen ty6nanolevat henkikit ja heidiin per- tajan palveluksessa ulkomailla,
heenjdsenensii piiiiseviit sosiaali- hdnen katsotaan edelleen asuturvan piiriin. Suomen ja mui- van Suomessa. Ttilkiin kuitenM

vuosineljdnneksestri alkaen. yhteensovittamaan siten, etta

Poik keuksen muodostavat vain maasta toiseen siirtyva henkil<i
ulkomailla opiskelevan henkilcin on aina jonkun maan sosiaalimukana olevat lapset ja sellaiset turvan piirissii, mutta ei kaksinsuomalaiset lapset, joiden huol- kertaisesti turvattu, mikzi mertaja tyciskentelee Suomen valti- kitsisi myds kaksinkertaisia
on palveluksessa ulkomailla. maksuja. Suomen tekemissd soTiill<iin lapsilisii maksetaan siaaliturvasopimuksissa on tdmyos ulkomaille.
hiin piiiimiiiiriiiin piiiisty hieman

Kuten edelld esitetystii kiiy selvil-

le, ulkomaille siirtyneen henki- Tiillii hetkellii Suomella on Pohlcin sosiaaliturva vaihtelee hlvin- joismaiden kanssa sosiaaliturvakin satunnaisesti eri tilanteissa. sopimus. joka on tullut voimaan

den Pohjoismaiden kaltainen, kin edellytetdiin, ett;i hdn on Joillakin sosiaaliturvan aloilla
paaaslassa asumNeen perustuva Suomen kansalainen. On huo- saattaa syntyd kaksinkertainenjiirjestelmii. on liihes tdysin tun- mattava, etta tame koskee vain kin turva. Esimerkiksi tytiiryritematon muualla maailmassa. suomalaisen tydnantajan palve- tyksessd ulkomailla palvelevan
Siirryttiiessii ulkomaille tyds- luksessa olemista, eikii sitii voida henkildn ekikevakuutus jatkuu
kentelemddn on my6s huomat- soveltaa tytliryhticissii ulkomail- Suomessa samalla kun tytdryritava, etta maksuvelvollisuus so- la tyciskenteleviiiin henkil6cin.
siaaliturvajiirjestelmdiin syntyy Myds ulkomailla opiskelevat
yleensii viilittcimiisti, vaikka oi- katsotaan edelleen Suomessa
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vaihtelevasti.

1.1.1982

ja julkaistu

Suomen

asetuskokoelman sopimussarjassa n:o 8l/81. Sopimus Saksan liittotasavallan kanssa on
tullut voimaan Ll0.l98l (SopS.
64lSl), sopimus Ison-Britannitys joutuu vakuuttamaan useissa an ja Pohjois-lrlannin Yhdistytapauksissa tycintekij iinsii mycis neen Kuningaskunnan kanssa
tyciskentellvaltiossa. Tiilloin 1.2.1984 (SopS. l0-l l/84), sopi-

turvajdrjestelmzi vastaa hyvin ta. Ehkii merkittavin sopimussuomalaista jiirjestelmiiii ja Suo- ten tuoma lisdturva liittyy saimesta Saksan liittotasavaltaan raanhoitoon. joka useimpien so32187), sopimus Espanjan kans- siirtyvii henkil<i on kaikissa ti- pimusten perusteella voidaan
sa 1.8. 1987 (SopS.37 38/87), so- lanteissa riittevesti turvattu. tarvittaessa antaa myds henkipimus Kanadan kanssa 1.2. 1988 Ison-Britannian eldketurva ei kin oleskelumaasta. Tdmd kosja Quebecin kanssa 1.4.1988 ja kaikissa tilanteissa vastaa Suo- kee sekd matkailijoina, liiheteteliikkeiden maksamista koskeva men ekiketurvaa, mutta erityi- tyinii tydntekijciinti, opiskelijoimus Sveitsin kanssa 1.10. 1986
(SopS. &186), sopimus ltdvallan kanssa 1.1.1987 (SopS. 3l-

sopimus Yhdysvaltain

kanssa

muutoin tilapiilsesti sopiteen asti) tyriskentelyn tapauk- musvaltiossa oleskelevia henkisessa tycintekijii on mahdollista lciitii, jotka sopimusmdrirdysten
sesti tilapdisen (aina viiteen vuo-

na ette

17.5.1968 (SopS. 2t 68). Lisiiksi
sopimus Kreikan ja Luxemburgin kanssa on odotettavissa voi- pitad Suomen sosiaaliturvajdr- mukaan kuuluvat toisen sopimaan vuoden 1989 aikana. Suo- jestelmdn piirissii. Sveitsin, Itti- musvaltion sosiaaliturvajrirjesmi on mycis ratifioinut euroop- vallan ja Espanian jiirjestelmiit telmdn piiriin. Tiillaiset mrieipalaisen sopimuksen sairaanhoi- ainakin osittain vastaavat Suo- riiykset ovat luonnollisesti tiirdon antamisesta tilapdisen oles- men sosiaaliturvajiirjestelmiiii, keimpiii erityisesti Espanjan, (a
kelun aikana. Se on Suomessa mutta ndihinkin maihin tilapiii- tulevassa Kreikan) sopimuksestullut voimaan 1.9.1986 (SopS. sesti tydskentelemddn liihetetyt sa. koska matkaihjoiden miidrd
57-58/86). Tiimiin sopimuksen henkilot voidaan haluttaessa pi- ndissd maissa on suuri. Niillii on
soveltamista koskeva sopimus tdd Suomen jiirjestelmiin piiris- varsin suuri merkitys tietenkin
my6s Pohjoismaissa, joissa olessairaanhoidon antamisesta tila- sii.
keleva henkilo saa tarvitsemansa
pdisen oleskelun aikana on SakKanadan
osalta onsairaanhoidon sopimuksen pesan demokraattisen tasavallan gelman sopimuksen
muodostaa se, etta Ka- rusteella. Sairaanhoitoa tilapiiikanssa odotettavissa voimaan
nadan liittohallituksen lainsdri- sen oleskelun aikana koskevat
toukokuussa 1988.
ddnncissd oleva sosiaaliturva mddrdykset puuttuvat Sveitsin
Kun henkilci siirtyy Suomesta koskee vain eldkevakuutusta. ja ja Itiivallan sopimuksista. Kanamaahan, jonka kanssa Suomella ndin ollen sopimus on rajoittudan sopimuksessa niitii ei myoson sosiaaliturvasopimus, hrin on nut siihen. Muihin sosiaaliturvakddn ole ja
sopimususeimmissa tapauksissa katta- sopimuksiin verrattava sopimi- jiiriestelyssii Quebecin
koskevat
vain
ne
vasti turvasttu jomman kum- nen tilapiiisesti tydskentelevien opiskelijoita ja tilapiiisesti tyosman maan sosiaaliturvajiirjestelsosiaaliturvasta voidaan Kana- kentelevid.
miiss2i riippumatta siitii, millii dan sopimuksen perusteella tehtavoin, mihin ja kuinka pitkiiksi dd, mutta rajoitettuna elSkeva- Toinen kiiytlinn6ssri merkittriva
ajaksi henkilci toiseen maahan kuutukseen. Muu osa kanada- sopimusten tuoma lisdetu on
siirtyy. Sosiaaliturvasopimuksil- laista sosiaaliturvaa on osavalti- mahdollisuus saada sopimuksen
la on poistettu sopimusvaltioi- oiden lainsddddnnrissd ja niiin perusteella suomalaista kansanden sosiaaliturvajrirjestelmissd ollen Quebeclr kanssa tehty so- elaketta mycis Suomen rajojen

olevat ulkomaalaisia koskevat
odotusajat ja muut rajoitukset.

Kaikki ansaitut oikeudetja etuudet voidaan saada myos toiseen
sopimusmaahan.
Pohjoismaisen sosiaaliturvaso-

pimuksen mukaan henkiltit
kuuluvat pdturidntoisesti sen

maan lainsddddnnon piiriin, jonka alueella he asuvat. Ndin ollen

Pohjoismaasta toiseen siirtyva
henkilo on aina kattavasti tur-

vattu jossakin maassa. Piiiisiiiintriisesti tema on asuinmaa.
Asuinmaan periaatteesta on joi-

takin poikkeuksia, mutta yksit-

tiiisen henkil6n turva on kaikissa

tilanteissa jiirjestetty jossakin

maassa, tai erdissd tilanteissa
useammassakin maassa. Poh-

j

oismaiden sosiaaliturvajiirjestel-

mat vastaavat lisiiksi tasoltaan

suurin piirtein toisiaan, joten ko-

vin merkittdviii ongelmia ei yksittiiisissiik iiiin tapauksissa pddse
syntymiizin.

Saksan liit t otqsavallan sosiaali-

pimusjiirjestely

on

varsinaista

Suomesta siirtyneitii henkilditii
asuu eniten. Naita ovat vanhat
siirtolaisuuden kohdemaat Ka-

nada

ja

Yhdysvallat (kansan-

eliikkeen saaminen edellyttiiti
Yhdysvaltain kansalaisuutta) ja
uudempi eliikeliiisten siirtolaisuuden kohde, Espanja.

Tulevaisuuden nilkymiil
Edelld kuvatut tilanteet muuttu-

vat

tulevaisuudessa merkitttivdmmin liihinnii siten, ettii sosiaaliturvasopimuksia tulee lisiiii.

Niitii on tarkoitus tehdii liihes
kaikkien Euroopan maiden

kanssa. Lisiiksi pyritaan laajen-

tamaan Yhdysvaltain kanssa
tehtyii sopimusta ja tekemldn

ainakin sairaanhoitoa koskevia
sopimuksia sosialististen maiden
kanssa. Sopimuksettomiin mai
hin siirtyneiden henkilciiden sosiaaliturva jiiii tulevaisuudessakin riippumaan uuden maan sosiaaliturvajiirjestelmdstd ja toisaalta Suomen jiirjestelmiin
ulottuvuudesta. Suomen jdrjestelmSn ulottuvuuden vaihtelua
eri sosiaaliturvan aloilla pyrittaneen ldhivuosina kuitenkin yhtenziistzimddn lainsiiiidiintciii
muuttamalla.

ulkopuolelle. Ilman sopimusta

sopimusta laajempi. Se sisiiltiiii Suomen kansaneldkettd ei
myos miiiiriiyksiii ty6tapatur- mycinnetd ulkomaille lainkaan.
ma- ja ammattitautivakuutuk- Kaikkien mainittujen, poisluetsesta ja sairausvakuutuksesta se- tuina Pohjoismaat. sopimusten
kii Quebecin omasta tydeliike- perusteella Suomen kansaeldkjiirjestelmiist[. Niiin ollen Que- keen pohjaosa voidaan mydntiid
becin alueelle siirtyvii henkilti on toisessa sopimusvaltiossa
monessa tapauksessa paremmin asuvalle henkilolle. joka on josturvattu sopimuksen perusteella kus eldmdssdrin l6 vuotta tdytetkuin muualle Kanadaan mene- tyd;in asunut Suomessa yhdenvd. Yhdy,svaftauz
kanssa tehty jaksoisesti viisi vuotta. Koska
-koskee
vain eliikkeiden kaikissa Pohjoismaissa. toisin
sopimus
maksamista maasta toiseen, eikii kuin muissa sopimusvaltioissa,
se anna mahdollisuutta mihin- on kansaneldkejiirjestelrn?i, pohkiiiin iiirlestelyihin.
joismaisessa sopimuksessa on
Ensi vuoden aikana voimaan sovittu. etta maasta toiseen siirtulevat Kreikan ja Luxemburgin tyvii henki16 saa kansaneldksopimukset vastaavat sisiill6l- keensd aina siitd maasta. missd
triiin Itrivallan ja Espanjan kans- hdn asuu. Niiin ollen kansaeldkkeen saaminen on turvattu myds
sa tehtyjii sopimuksia.
muihin Pohjoismaihin siiryneille
Sosiaaliturvasopimusten merki- henkiloille.
tys ei kuitenkaan rajoitu siihen,
ettd henkilon sosiaaliturva on Kansaneldkettd koskevan md6erilaisissa maasta toiseen siirty- rdyksen merkitys on tietenkin
misen tilanteissa jiirjestetty yh- suurin niiden maiden kanssa
destd tai toisesta sopimusmaas- tehdyissii sopimuksissa, missri

MATTI KARI,

rr

Sosiaali- ja tervevsminisleritin
vakuu t us os as t o n .v lit ar k as t aj a

45

SOSIAALITURUASTA
SOPIMUKSET KANADAN JA QUEBEGIN KANSSA
Suomen ja Kanadal vllinen sosiaaliturvasopimus
tuli voimaan 1.2.1988. Sopimukseen liittyvl sosiaaliturvasopimusjiirjestely Kanadan proYinssin r Quebecin kanssa tuli voimaan
1.4.1988. Sopimusten periaatteet vastaavat Suomen
muiden sosiaaliturvasopimusten periaatteita. Sopimukset mm. poistaVat
kaksinkertaisen eldkevakuuttamisen, helpottavat
oikeuden syntymiste sopimuspuolten ellkkeisiin ja
takaavat elilkkeiden maksamisen sopimusmaasta
toiseen. Kahden erillisen
sopimuksen olemassaolo
aiheuttaa kuitenkin omat
erityispiirteensl.

rausvakuutuksesta
mavakuutuksesta.

tai tapatur- aaliturvesopimus koskee

vain Sopimusten toimeenpano

eldkevakuutusta, ldhetetyn tydntekij 6n todistuksellakin osoite-

joka

ja

Vakuutetulla,
on asunut
Joidenkin eldke-etuuksien saatehnyt
tydta
sekd
Suomessa
ettri
minen Kanadan eliikejiirjestel- taan vain kuuluminen lehr6mistii edellyttdd useita vuosia maan eleikevakuutuksen piiriin. Kanadassa, voi olla oikeus sekl

vakuutusaikaa Kanadassa. Sosi- Sopimus mddrriii myds eliikkeiaaliturvasopimuksella eliikkei- den maksamisesta ulkomaille
den saamista on helpotettu. Sen Sen perusteella molempien sopiperusteella Kanadiusa triytt'v.- musmaiden tydelakkeet on
neen vakuutusajan kanssa vol- maksettava ilman rajoituksia sodaan nyt laskea yhteen tydeliike- plmusmaasta torseen Ja soplvakuutusaikaa Suomessa kana- musmaiden kansalaisille ne on
dalaista tydelaketta varten. Vas- maksettava myos muihin maitaavastl asumisaikaa Suomessa hin.
voidaan ottaa huomioon kanadalaista kansaneliikettii varten.
Viihintiiiin yksi vakuutusmaksu- Laaja
Quebecin
vuosi Kanadassa vakuutetulla
on kuitenkin oltava, jotta hiin sopimusjlrjestely
voisi saada sielta tyrielekkeen. Vaikka Quebec on perustanut
Kanadalaiseen kansaneleikkee- oman
drjestelmdnsd
vaaditaan nyt viisi vuotta
asumista Kanadassa.
Jos eldkeoikeutta varten on ollut
tarpeen leskea yhteen molemseen

Kanadan
man suaan,

tyci- ettd kansaneliikkeeseen molemmista maista. Tiillaisia neljiin

eri eldkkeen hakijoita tulee to-

denniikoisesti olemaan runsaas-

ti. sillii

Kanadassa on tuhansia

Suomen kansalaisia ja kymmenia tuhansia suomalaista alku-

perdd olevia henkil<jitii.
Suomi on sopinut sekd Kanadan
ettri Quebecin kanssa erillisellii
toimeenpanosopimuksella siitd,

miten eliikettd haettaessa mene-

tellddn. ToimeenpanosopimukSISSA on nimetty yhdyselimet,
jotka hoitavat keskitetysti sopimusk umppanien viilisen t ietoliikenteen.

Eleikkeen hakeminen useista eri

eliikejiiryestelmistii

eella asuvat

ja

vaihtoeh-

jiirjestelmien olemassaKanadan kansaneldkejdrjestel- toisten
monimutkaiselta.
olo
vaikuttaa
plen so pimusmaiden vakuutus- man prlnln.

mutta kdytdnncissd mia sujuu
aikaa. vakuutuslaitos Kanadas- Quebecin sopimusjiirjestelyn
helposti. Kanadalaiset ovat sopiKanadan liittovaltion kanssa jsa mydntiiii vain osan tyrieliike- tycieldkevakuutusta koskevat neet keskentiiin siita. kummasta
;irjestelmdnsd
mukaisista
etuukmddrdykset poikkeavat vain vdtehty sopimus poikkeaa Suokanadalaisesta

men muista sosiaaliturvasopi- sista. Vanhuuseliikkeen mddmuksista. Erilaisuus johtuu kah- reitin ei vakuutusaikojen yhteendesta eri syystd. Ensinndkin th- laskeminen vaikuta. sen sijaan
md sopimus kattaa valn osan esimerkiksi kanadalaisesta tvcisosiaalivakuutuksen alueesta eli kyvyttcimyyseliikkeestii makseja
vain eldkevakuutuksen. Toinen taan tdlloin vain osa orvonelrikettd
ei
myrinnetd
lainkaan.
Jos
syy erilaisuuteen on siinii, ettti
taas tyoskentelyaika Kanadassa
on
kiiy.ttiinyt
Kanadan
Quebec
liittovaltion perustuslaissa ole- yksin riittiiti tayttameiin vakuukanadalaivaa mahdollisuutta perustaa tusaikaedellytykset,
nen
ekikelaitos
ei
rajoita
sielld
oma tyoelakejiirjestelmiinsii. Tiimrin vuoksi Kanadan liittovalti- kertyneitii etuuksia.
on kanssa tehty sopimus koskee Sopimuksessa ei ole mzi.drdyksid
vain toista kanadalaista rydela- Suomen tyiie kikkeen laskemisesta, J oten tycieldke miiiiriiytyy
kejiirjestelmiiii.
Suomen on siis ollut tarpeen myds sopimuksen voimassaolsolmia erillinen sopimusjdrjeste- lessa oman lainsddddntcimme
ly Quebecin kanssa saadakseen mukaisesti.
molemmat kanadalaiset tydela- Tydntekijiit eldkevakuutetaan
kejiirjestelmiit soplmusten prr- siinri sopimusmaassa, jossa he
riin. Quebecin kanssa on sovittu, tekevdt tyotii. Jos kuitenkin on
paitsi sopijapuolten ty<ieltikkeis- kysymyksessri sop imuken tartd, myos sairaus- ja tapaturma- koiuama Iahetetty tycintekijii,
onka hiinen kihtrimaassa oleva
vakuutuksesta.

tyOelAkejaiestelhdn Kanadan sopimuksesta. Somristti elrikettri cri tilanteissa hapimusjiirjestelyssd on kuitenkin
Tycielrike mydnnetddn ja
joitakin Kanadan sopimusta etaan.
maksetaan Kanadasta aina yhteedullisempia miiiiriiyksiii. Va- nA etuutena silloinkin, kun tyonkuutusaikaa Suomessa voidaan
tekijii on ollut tydssd sekri Queesimerkiksi lukea hyvdksi kaikbecissd ettd muualla Kanadassa.
kien eldke-etuuksien saamiseksi.
Vakuutusaikana otetaan huomiKanadassa
siis toisin kuin
esroon molempien kanadalaisten
merkiksi orvoneldkettd varten jiirjestelmien mukainen tyiiskenKanadan sopimusta edullisempi
muilta osin eldke mdiion myds miidrdys siita, etta telyaika,
rdytyy yleensd sen jdrjestelmdn
voi
otsuomalainen elikelaitos
mukaan, jonka piitaa huomioon vakuutusaikaa sddnncisten
riin vakuutettu on viimeksi kuu-

Quehecissd,

jotta

tydkyvytto- lunut

myyseldkkeeseen voitaisiin Suo-

Kanadassa asuvien suomalaishyviiksi eldketapahmdiirii on aiheuttanut eldketen
tuman ja el[keitin vdlinen aika.
Tdstd vakuutusaikojen yhteen- hakemustulvan Kansaneldkelaitokselle, mutta tyoeliikkeisiin
Itrskemisesta on hycityii silloin,
messa lukea

kun eldkkeenhakija ei ole asunut

tyri nantajansa lahettiie tilapiiiSuppea Kanadan sopimus sesti tekemaan tycitii toiseen sopimusmaahan, vakuutus kotiKanadan liittovaltion sosiaaliva- maassa voidaan pitrid voimassa.
kuutuslainsddddntdrin kuuluvat Kotimaan vakuutuksessa voi ld- annettava todistus. Quebeciin
vain Kanadan tydelake- ja kan- hetettyna tycintekijiinii pysya ldhtevdn tyrintekijiin todistuksaneliikejiirjestelmiii koskevat enintddn 24 kuukauden ajan. sella osoitetaan hdnen pysymisddnndkset. T;imdn vuoksi sosi- Tiimii todistetaan Eldketurva- sensd Suomen koko sosiaalivaaaliturvasopimuksessakaan ei keskuksesta annettavalla todis- kuutuksen piirissii seuraavien
ole mtieirtiyksid esimerkiksi sai- tuksella. Koska Kanadan sosi- kahden vuoden ajan.
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liittyviit yhteydenotot lisiiinty-

nevdt rauhallisemmassa tahdisSuomessa viittd vuotta.
sa. Ensi vuodcn vaihteessa sopiKoska Quebecin sopimukseen muspuolten viililki vaihdettavat
sisiiltyviit provinssin lainsiiiidiinensimmdiset tilastot tulevat kertcicin kuuluvat sairaus- ja tapasopimusten merkitykturm avak u utusm ddrdykset, tomaan
sestri suomalaisille ja kanadalaimyds liihetetyn tyontekijiin tosille.
distusr koskee laajempaa vakuutusalaa kuin muualle Kanadaan

TAzuA HEINILA
HANNIKAINEN, zT
Eltiketurvakeskuksen

e

liike t ointis t on lak inties

I

KANADASSA KANSANETIKE
JA KAKSI TYt|ETIKETTN
Kanadan pakollinen elilke-

turva muodostuu kansaneliikejilrjestelmilstl ja kahdesta tytieliikejiirjestelmils-

tii.

Tytieliikejiirjestelmisti

toinen koskee Quebecin
provinssia ja toinen koko

muuta Kanadaa. Kansaneliikejlrjestelmilhn kuuluvat kaikki Kanadassa asuvat henkiltit, tytieldkejlrjestelmliln yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajat
sekil itseniliset yrittiijiit.

Kansanel6ke-

iii rieste! miistti vain

vanhuusellikkeitii

K ansaneldkej drjestelmzistd

mak-

setaan vanhuuseldkkeitii 65
vuotta tiiyttiineille henkil<iille.

Tdyteen

vanhuuseldkkeeseen

vaaditaan 40 vuoden asumisaika
Kanadassa. Osaeldke maksetaan, jos asumisvuosia on alle 40
mutta kuitenkin l0 vuotta. Ttiysi
ekike on 3 10,66 CAD (963 FIM)
kuukaudessa vuoden 1988 tammikuussa. Osaeldkkeen mdrirri
on2,5 Vo ttiydestti eliikkeestti kutakin asumisvuotta kohti.

Tulosidonnaisia lisid
Kansaneldkejdrjestelmdn van-

huuseliikkeen saajalle makse-

taan tulosidonnaista eliikelisiiii

ja

aviopuolisolistiii, jos eliikkeen-

saajan tulot jddvdt miiiir;ityn ra-

Kanadan provinssit maksavat
pienituloisille eliikkeensaajille
taydentavia elekkeita. Ne ovat

tulosidonnaisia.ia niiden tarkoituksena on nostaa eldkkeensaajan tulotaso provinssissa sovitulle tasolle.

Tytiel ii keiii ri estel m i std

ansioeltikkeitd

keen alennusprosentti samoln

kuin lykkiiysprosentti on

0,5

kuukaudessa 65 vuoden idssd
Kanadan kaksi tydelekejiirjestel- maksettavasta eliikkeestii. Eliikmad ovat rakenteeltaan saman- keen ottaminen ennen 65 vuolaiset. Niistii maksetaan tycissd- den ikaa edellyttiiii tytinteon looloajan ansioihin suhteutettuja pettamista siinii mddrin, etteivat
vanhuus-. tydkyvyttdmyys- ja tyotulot ylitii korkeinta mahdolperhe-eliikkeitii. Eldkeoikeus lista vanhuuseliikettii.

edellyttiiii, etta tulot ylittiiviit Vanhuuseldkkeen miiiird on
vuosittain mddrrittiiviin alarajan.
Eliikelisiin tiiysi miiiirii on 369,21 Vuonna 1988 alaraja on 2600 25 7o vaklutetun keskimiizirdisistii eldkkeen perusteena olleista
CAD (l 145 FIM) kuukaudessa. CAD (8 060 FIM) vuodessa.
tuloista koko tydsstioloajalta.
Vanhuuseltikkeensaaja voi nziin

jan alapuolelle.

saada eliikkeenii enintiiAn 679,87
CAD (2 108 FIM) kuukaudessa.

Joustava eliikeikl

Aviopuolisolisdii voidaan mak- vuodesta 1987liihtien
saa 60-64-vuotiaalle eliikkeensaajan puolisolle, joka tiiyttiiii Yleinen vanhuusekikeikZi on 65
vanhuusel;ikkeen asumisaika- vuotta, mutta vakuutettu voi otvaatimuksen. Aviopuolisolisdn taa elSkkeen alennettuna 60
tdysi miiiirli on 551,13 CAD vuoden iiista tai lykata elakkeen
aina 70. ikiivuoteen asti. Eltik(l 709 FIM) kuukaudessa.

Keskimiiiiriiistri tuloa laskettaessa vakuutusajasta voidaan poistaa enintddn l5 7o niistii r,uosista. jolloin tulot ovat jostain syys-

tri olleet alhaiset, samoin kuin
luodet, jolloin vakuutettu on
ollut kotona hoitamassa lapsi-

aan. Vehennykset eivdt saa pu-

dottaa lopullista vakuutusaikaa
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vdhemmlksi kuin l0 vuotta. Va- FIM) kuukaudessa. Ansioihin tai siitii vanhuuselSkkeeste, jo- l8 vuoden ikiiiin tai 25 vuoden
kuutusajan pituus vaikuttaa suhteutettu osa on 75/ vakuu- hon tiimd oli kuollessaan oikeu- ikiiiin asti, jos hiin jatkaa opiskenZiin ollen eldkkeen mdiirddn ai- tetun vanhuusel6keoikeudesta tettu. Tdmdn leskeneliikkeen luaan. Ty6kyvytt0miille eliike
noastaan eldkkeen perusteena eli enint;iiin 407,30 CAD (l 262 enimmdismdiirii on 325,84 CAD maksetaan ilman ikiirajaa. Puoolevan tulon kautta.
FIM) kuukaudessa vuonna (1010 FIM) kuukaudessa. liorvon elike on samansuuruiEliikkeen perusteena olevalla tu- 1988. Eliikkeen mddrdd korote- Alle 65_vuotiaan lesken elake n9.l kuin alle 65-vuotiaan lesken
lolla on yliiraja kunakin vakuu- taan huollettavista lapsista. ll- koosruu tasasuuruises;' ;;.;; :l:I!t:^ tasasuuruinen osa (eli
man lapsikorotuksia tydkyvyt- jt
u u k audessa) M otusmonna. Vuonna 1988 yliiraja
;;;i
.:'
I
on 26 500 CAD (82 150) FIM) tdmyyseliikkeen enimmdismdd- i^ru.rir.n osan rnU.a ; lem.mat,.vanhempansa menettiirii on 660,94 CAD (2049 FIM)
vuodessa. Yliiraja on sama kuin
98,96 cAD t:07 errtaifrrlir- neelle eldke on kaksinkertainen'

;d;;t.,;;J;

teollisuuden keskipalkka. Va- kuukaudessa.
kuutetun eldkkeen perusteena Kanadan tydelekej arjestelmdssd
sempien vuosien tulot tarkiste-

keskimiiiiriiisen eldkkeen perusteena olevan tulon yliirajan perusteella.

Vuonna 1988 korkein mydnnet-

tdvii ansioperusteinen vanhuuseldke on 543,06 CAD (l 683

FIM) kuukaudessa. Yhdessii
kansanekikkeen kanssa yksiniiinen eleikkeensaaja saa vanhuuseliikkeend enintiiiin 853,72 CAD
(2U7 FIM) kuukaudessa r.uonna 1988.

Kanadan tydeliikejiirjestelmdssd

joulukuussa I 987 mycinnettyjen

I

987 myrinnettyjen

henkiltille, joka joutuu olemaan I / 120 jokaista kuukautta kohti, vuosittain.
poissa tycistri sairauden vuoksi. jonka hiin on alle 45-vuotias
Sairausvakuutusj iirj estelmiiiin ei edunjiittiijtin kuollessa'

Kanadan rvdeldkejerjesrelmdssei
joulukuussa I987 mydnnettylen iakaminen
lastaj at ovat oikeutettuja tydttcileskeneliikkeiden

myyspdiviirahaan.

den iiissii.

TytikyvytttimyyseHkkeene
ja ansioelflke

tasaelilke

TyOkyqttrimyyseldkkeen saa-

miseksi vaaditaan vakuutusmaksuja vrihintiidn kahdelta
luodelta viimeisistii kolmesta
ruodesta tai viihintiiiin viideltii

Elilkeoikeuksien

kuulu lainkaan piiviirahaetuut-

ta. Itseniiisistd yrittiijistii vain ka-

vanhuusel;ikkeiden keskim[drd Tytikyvlrtt<imyyseliike muuteo\i304,74 CAD (945 FIM) kuu- taan vanhuuseliikkeeksi 65 vuokaudessa.

dessa. Ansioihin suhteutetun

osan mddrd on37,5 o/6edunlatte- Elekkeet sidottu
jdn vanhuuseliikkeesrd rai van- kuluttaiahintoihin
r
ty<ikyvyttdmyyseliikkeiden kes- huuseldkeoikeudesta. Kanadan
kimiiiirii oli 529,15 CAD (1640 tyrieliikejiirjestelmdssd alle 65- Maksu.ssa olevia tycieldkej1rygsFIM) kuukaudessa.
vuotiaan lesken eliike on enin_ telmistd maksettavia eliikkeitii
tarkistetaan.kerran vuodessa kuTydkyvytttimyyseldkkeen mak- tiiiin 302,61 CAD (938 Fl M ) luttajahintaindeksin muutoksen
kuukaudessa.
on-,ur*
euebetin
samista edeltdd kolmen kuukauperusteella. Kansaneliikejiirjesden odotusaika. Tholta ajalta jiirjestelmiissii eiimmaisetale on telmdstd maksettavia eliikkeita
ia*i
korkeampi.
vakuutettu voi saada pdiveirahaa
tarkistetaan samoin kuluttaja.
tycittcimyysvakuutuksesta. Tycit- Lapsettoman.ja tydkykyisen les- hintaindeksin perusteella,
muita
tcimyyspriiviirahaa maksetaan
[91-$.yt1a. eliikettii alennetaan tarkistukser tendaan neljdnnes-

olevaa tuloa mddrdttiiessii aikai- joulukuussa

taan kolmen viimeisen vuoden

;;;d1;: ?jfl t'-

Sukupuolet tasa-arvoisia
perhe-ellkkeessl

keskimiiliriioli Aviopuolisoille avioliiton aikakuukau- na kertynyt tycielzikeoikeus jae-

200,90 CAD (623 FIM)

dessa.

taan tasan puolisoiden kesken,

jos liitto pAattyy avioeroon. Ja-

Leskenelilke
yhteensovitetaan

ko on automaattine.n, joskin terveys- Ja sosiaaliministeriti voi
piiiittiiii, ettei jakoa tehdii, jos
Leskelle, joka saa leskeneldk- siiui on haittaa molemmille puokeen lisiiksi tydkyvyttdmyyselii- lisoille. Eliikeoikeuden jako teh-

kettd, maksetaan molemmista
Kanadan tydeliikejirjestelmissd eliikkeistii ansioperusteiset osat
on sukupuolten tasa-arvo toteu- tiiysimiiiiriiisind, muttatasasuutettu slina mielessii, ett;i lesken- ruisista osista vain suurempi.

eliike maksetaan sekii nais- ettd Kun leskeneliikkeen saaja

tiiyt-

diiiin jomman kumman puolison hakemuksesta silloin, kun
puolisot ovat asuneet erilliiiin
vdhintriiin yhden vuoden ilman

muodollista avioeroa.
miesleskelle. Lisiiksi avoliitto tae vanhuusekikei"'
vuodelta viimeisistii l0 vuodesta
jaossa avoliitto
.-lil^* Eliikeoikeuden
avioliittoon eldtk- maksetaan eliikkeinii entnraan
| , t....
ennen tyOk).vlttOmdksituloa. rinnastetqan
keen saamisen edellytyksenii. k o rke i n m ah d o ui nen
Eliike maksetaan vakuutetulle,
i3;
eliike. Jos leskeneliikkeen l[::,i,L1l,",T,1t'r".rt,1i,T
saaia - -',:,-'i' , "*
joka ei pysty enae mihinkiiiin Vuodesta 1987 liihtien leskeneldkkeen maksamista on jatket- ottaa varhennetun vanh.--:, :;;i.- volvat hakea.eliikeoikeuden jatyrihdn. Tydkyvlttdmyyden arqllll,:.1 r"l
tu, vaikka leski solmisi

*:

vioinnissa otetaan lddketieteellis-

ten seikkojen lisiiksi huomioon

avioliiton.

uuden

keen (60-64 ruoa.n'uill'#i 5::h\1..1,:1,1,:l
ansioperusreinen.'\:.q:11[.,xi?i"ff l,r'il,?l'#ff
,?.1.ffi1
maksetaan tdysimd^drdisend,'j:;""".-'"'

vakuutetun koulutus ja ammat- kskenelike maksetaan 65 vuottitaito seke asuinpaikkakunnan ta triyttiineelle leskelle ja alle 65- mutta vanhuuseldkettd alennevuotiaalle leskelle, jos hdn on taan normaalien siiAnndsten
tydllisyystilanne.
tayttanyr viihintiiiin 35 vuotta, mukaan.
Tydelakejarjestelmdn tydklrrythuoltaa lasta tai on tydkyvytdn.
tcimyyseldke koostuu tasasuuLapsille tasasuuruiset
ruisesta osasta ja ansioperustei- lrskeneliikkeen miiiirii on 65
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perhe-er,ikkeet

Vuoden 1987 alusta ldhtien ovat
avioliitossa tai avoliitossa olevat

60 vuotta tdyttiineet henkildt
voineet jakaa keskeniian liiton

vuotta tiiyttdneelle leskelle 60 %
3:11]3-j:[1il1ea",X,#.:?.h.j_
(786 edunjiittiij iin vanhuusekikkeest;i Lapselle perhe-eldke maksetaan kumpi avio- tai avopuolisoista

sesta osasta. Tasasuuruisen osan

mdlirii on 253,64 CAD

Tffi

ja etta molemmat neljii

viidesosaa on sijoitettu
nor- Quebecin takaamiin obligaatioimaalia vanhuuseleikettii. Liitto- hin ja osakkeisiin. Loput varoisaan jatkavien osalta eliikeoi- ta ovat kiinteiissii omaisuudessa.
keuksienjako ei ole mahdollinen talletuksina ja lainoina.

sita hakee

hakevat varhennettua

tai

Quebecin tydcliikej iirjestelmrissd. Jakoa ei voida tehdii siinii- Hallinto tervevs- ia

kiiiin

tapauksessa, ettd toinen
osapuolista saisi eldkkeen Kanadan tydeliikej drjestelmiistui.

Eliikkeiden rahoitus
Kansanekikkeet kustannetaan

kokonaan yleisillii verovaroilla.
Kanadan

ja

sosiaaliminisferi6lla

Ansioperusteinen tycieliike maksetaan ulkomaille my<is ilman
sosiaaliturvasopimusta. Esimerkiksi Suomeen maksettiin Kanadan tydelakejiirjestelmiistii viimeisten kliytettiiivissii olevien ti-

lastotietojen mukaan (oulu-

kuussa 1986) l4l eliikettii. Niistii
vanhuuseldkkeitA oli 89, tydkyKa- ryttcimyyseliikkeita l7 ja perhe-

Kansaneliikejdrjestelmdn ja
nadan ty<iel6kejiirjestelmiin hallinto on liittovaltion terveys- ja
sosiaaliministeririllii ja sen alueja paikallistoimistoilla. Quebecin tyoeliikejiirjestelmdn hallinto
kuuluu provinssin eldkevirastol-

eliikkeitii 35 kappaleua. Tilastosta ei kiiy selville, kuinka monet eliikkeensaajista olivat Suomen kansalaisia.

Uapaaehtoiset lisdel6kkeet

Quebecin tycieliik- le.
yleisiti suurissa yrityksissA
keet rahoitetaan vakuutettujen Terveys- ja sosiaaliministerio toija tydnantajien vakuutusmak- mii ensimmdisend valitusasteena Noin puolet kaikista palkansaasuilla sekd sijoitusrahastojen tyotulon arviointia, etuuden jista on oikeutettu listieliikkeisiin
yrityskohtaisista eliikejiirjestetuotolla. Vakuutusmaksut kertisaantia ja mddrdd koskevissa asi- lyistti. Julkisella sektorilla osuus
teiiin verotu ksen yhteydessd.
oissa. Toisena asteena on kolmi- on liihes 100
/6, yksityisellii sekPalkansaaja maksaa vakuutus- jiiseninen tarkastuslautakunta. torilla noin 40
/6.
o/o
Valittaja ja ministeriri valitsevat
maksuna 2
v akutrtusmaksun
perusteena olevasta tulostaan ja kumpikin lautakuntaan yhden Vanhuuseldke on yleisin eldketycinantaja saman md^drdn pal- jdsenen ja jiisenet yhdessd pu- etuus. Normaali eliikekii on 65
kansaajien palkoista. Itsenziiset heenjohtajan. Tarkastuslauta- vuotta, mutta varhaiseldkkeelle
yrittiijiit maksavat eldketurvaan- kunta kokoontuu valittajan voi piiiistii jo 55 vuoden itissd.
jarjestelmissa maksesa varten palkansaajan ja tyrin- asuinpaikkakunnalla. Kolmas Monissa
myi'is
tyokyvyttomyyseliiktaan
antajan yhteisen maksun suurui- valitusaste on eldkelautakunta.
johon voi valittaa vain eldkelau- keitd. Perhe-eliikkeet ovat sitzi
sen maksun.
takunnan puheenjohtajan suos- vastoin harvinaisempia. TyypilliVakuutusmaksun perusteena tumuksella. Eliikelautakunnassa nen eliiketurvan tavoite on 60
o/o'.n eliike loppupalkasta
olevalle tulolle on asetettu ala- ja
on puheenjohtajan lisiiksi kah- l0
yliirajat. Alaraja on 2 600 CAD
yleisten
tydelakkeiden kanssa
deksan jiisenta, jotka ovat korvuodessa eli sama kuin jiirjestelyhteensovitettuna.
Eliikkeiden
ja
provinssin
keimman oikeuden
mddn kuulumisen tuloraja. Ylaylemmdn oikeusasteen tuoma- sddnndlliset indeksitarkistukset
raja on 26500 CAD (82150 reita. Vakuutusmaksuja koske- ovat harvinaisia.
FIM) vuodessa. Yldraja vastaa vista pddtoksistri valitetaan ensin
Yksityisell2i sektorilla 55 7a vateollisuuden keskipalkkaa. Raja sen kuutetuista osallistuu eliikkeijoja tarkistetaan kerran vuodes- valtiovarainministeriddn
den rahoitukseen yhdessd tyonsa teollisuuden keskipalkan j iilkeen eldkelautakuntaan.
antajan kanssa. Julkisella sektomuutoksen mukaan.
rilla vakuutetut osallistuvat ldEllikkeiden
maksaminen
Kanadan ja Quebecin tycieliikehes poikkeuksetta eldkkeittensd
jarjestelmille on omat sijoitusra- ulkomaille
rahoitukseen tyonantaj an kanshastot. Niiden kautta sijoitetaan Kansaneldke maksetaan ulko- sa.
ne vakuutusmaksut, joita ei kolmen ldhimmiin kuukauden aika-

na tarvita eliikkeisiin. Kanadan
tydelAkejarjestelmiin sijoitusrahastosta varoja lainataan provinsseille siinti suhteessa, kuin
niistd on maksettu vakuutus-

maksuja viimeisten l0 vuoden
aikana. Ne varat, joita ei lainata

provinsseille, sijoitetaan liitto-

valtion obligaatioihin. Quebecin
sijoitusrahaston varoista noin

maille ilman sosiaaliturvasopi-

musta,jos elSkkeensaaja on asunut Kanadassa viihintrizin 20
vuotta l8 vuoden iiin tiiyttiimisenjelkeen. Muutoin eliike maksetaan ulkomaille vain kuuden
kuukauden ajalta, ellei sosiaaliturvasopimuksella ole toisin sovittu. Tulosidonnaisia eliike- ja
aviopuolisolisid maksetaan ulkomaille aina vain kuuden kuu-

ICUKO IANHUNEN,
Eliiketurvakeskuksen
tulkimusosaston

r,r.r

erityistutkija

kauden ajan.
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Hyvti ktisikiria
tytikyuyn a ruioi nnista

Suomessa on

jo kauan kaivattu

kirjaa tyrikyvyn

arvioinnista

kiiytiinncin liiiikiirien tarpeisiin.
Kliinisess!i peruskoulutuksessa
tydkyvyn arviointijiiii usein viihiille huomiolle, koska itse diagnostiikkaan asetetaan piiiipaino.
Suomen Liiikiiriliiton julkaise-

ma kirja 'Ty<ikyvyn arviointi"

on siten arvokas lahja ja kiisikirja meille kaikille.x)

yksityiskohtaista l6dketiereellis- nenii- ja kurkkutauteja sekii siltd ammattitietoa siitii, miten tyci- mdtauteja, kattavatkin kiiytiinkykyii eri sairauksissa ja vioissa ndn liiiikiirin kannalta kaikki

arvioidaan. Aluksi se kdsittelee
varsin perusteellisesti verenkiertoelinten sairauksien ja keuhkosairauksien vaikutusta fyysiseen
suorituskykyyn ja antaa tarkat
ohjeet mycis taudin vaikeusasteen arvioinnista j a johtopiiiit<isten teosta.

tdrkeimmdt ryhmdt tycikyvyn

arvioinnissa. Ihotaudeissa olisi

kaivannut selkeiiii j akoa ammattitautina korvattaviin ihottumiin
ja sairauksina Kansaneldkelain

1a

tydelakelakien perusteella

korvattaviin ihotauteihin.

Kirjan viimeinen osa kiisittelee
Selkein yleisohjein. lyhyesti ja kuntoutusta ja erityislaitosten
alkuun liiiikiireille perustiedot yi mekkiiiisti on kdsitelty varsin- kayttda apuna tycikyvyn arvitapaturma- ja ammattitautilais- kin endokrinologiset, hematolo- oinnissa. K untoutusj drjestelmdt
ta, kansanekike- j a tydelakelaeis- giset sairaudet j a tulehdukselliset on ryhmitelty hyvin ja siiniikin
ta, sotilasvammalaista, liikenne- reumataud it ja sidekudossairau- viidakossa kirja antaa liiiikiirille
vakuutuslaista sekd oikeusturva- det. On kiisitelty mybs ndiden vihjeet, minkd kuntoutusjiirjesteistd valitusasioissa. Tdmdn sairauksien vaikutusta suoritus- telmiin piiriin hakija kuuluu ja
jakson loppuun olisi kaivannut kykyyn ja suoriutumiseen. Suo- mistd kuntoutusta tulee pyytaA
lyhyttri yhteenvetoa, kenelle mi- rituskykyii ja suoriutumistahan kussakin tapauksessa.
kin laki on tarkoitettu ja mitkii onkin pidettiivri l;iiiketieteellisen
Suomen Liiiikiiriliiton'Ty<ikyovat lakien piiiiperiaatieet, kor- arvlolnmn perustana.
',yn arviointi" -kirja on todella
vaustaso, mikd korvausjirjestelKirjassa on kiisitelty kaikki key- tervetullut ja hWe kiisikirja
md on ensisijainen kussakin tatdnncin
kannalta merkitykselli- maan lddkdreille. He painiskelepauksessa, mitkd ovat edut jne.
Kirja on hyvin jaoteltu ja antaa

Niiin

hakemuksesta tulisi parempi ja se ohjautuisi oikeaan
paikkaan jo alun pitaen. Tema

set sairaudet ryhm ittiiin.

vat kuiytiinndssa kentella Uman

me vuosina jatkuvasti lisiitinty-

kirjan piiiitoimiuajalle Matti Kekille, jonka uutteruudella on ol-

On mycis ilolla todettava, ettii ongelman parissajavarsin niukoin
lZihmnii erilkirja sisiiltiiii varsin laajan osan yhtendisin eviiin
ehkd auttaisi sosiaaliturvan laki- tyrlkpyn arvioinnista psyykki- listen kirjoitusten varassa. Kirja
pykiilien kanssa tuskailevia lii6- sissii ja neurologisissa sairauksis- tulee levidmddn kdy.tdnnrissd
kiireitii.
sa. Ensimmiiinen ndistd tuottaa myds muiden sellaisten kiiytjopa alan erikoisliiiikii- tciOn, jotka ovat niiiden asioiden
Seuraavaksi kirja kiisittelee ta- tuskaa
kanssa tekemisissii.
j
paturmissa kiiytettiiviii liiiikiirin- reille a mielipide-eroavaisuuksilausuntoja ja tapaturmien arvi- akin on havaittavissa. Tiimiin Lrimmin kiitos toimituskunnalle
ja kirjoittajille sekii erikoisesti
ointia. Se kiisittelee ensin tydky- ryhmiin diagnoosit ovatkin vii-

vyn arvioimisen yleisohjeet, sekii

selvittae yleisimmiit vammat ja

neet.

seikat, joihin arvioinnin tulee Tuki- j a liikuntaelinten sairaudet
perustua kussakin vammassa. on toinen suuri ryhmii. jotka on
Tiihiin kohtaan olisi kaivannut kiisitelty sairauksittain. ja annet-

arviointia

ammattitaudeista,
koska ne kuuluvat tapaturmavakuutuksen piiriin. Ne on kuitenkin siirretty seuraavaan osaan.

Liiiiketieteellisen arvioinnin

osalta olisi voinut viitata seuraa-

vaan osaan.

ratkaiseva vaikutus kirjan

syntyyn.

tu ohjeet potilaan tutkimiseksija
arvioimiseksi tdrkeimmissri sai-

rauksissa. Se sisiiltiiii my6s rasi-

tusvammojen arvioinnista ja diagnostiikasta tietoa, joka auttaa
EJomakkeen perusteluiden laa-

tlmlsessa.

Kirjan neljiis osa onkin sen tAr- Kolme viimeistii kohtaa. iotka

keinosajaantaahyviiejajopaselvittiiviitihotauteja,korva-,
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ryakyryn arviointi
Tbim. Matti Kekki
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Yliltiiikiiri
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TiedeffiAnk0 TaEL:sta?
Onko tieto TaEL:sta mennyt Pe- kiiytiinnollisesti katsoen koko- asiallisesti, vaan pitdviit ldtd uurille? Vastaajana TaEl-asioihin naan ilman ekiketurvaa." tena lisdvelvoitteena. Toiminimien mtidrii on lisiiiintynyt. Yhii
erikoistunut LEL Ty<ieliikekasuseammin halutaan, etta tyOntesan ja Esiintyvien taiteilijoiden

eldkektssan

tiedotussihteeri

Sirkka-Liisa Poutanen.

"On ja ei. Ne, jotka tilittavet
jatkuvasti, ovat tietoisia er;iiden
tyosuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eldkelaista.
Mutta on yksityisiii kansalaisia,
jotka satunnaisesti joutuvat
tycinantajan rooliin. ja he eivit

Mi_teljatkossaon^

tarkoitus tiedottaa?

[3;"'fl'#t,J[:'ff1?:3#l]o"uu

teet kaikille viime vuoden aikana

"Mutta on sitten toisenkinlaista
asennetta. Sanotaan, ettii kYllii
me maksaisimme, jos vain tietdi-

Nyt on kanttoripulaa, ja

ty<ipanoksensa on arvostettu."

"Syksyllii liihetetddn rekisteriot-

TaEL-tydtii tehneille. Tama on simme."
yksi kaikkein parhaita keinoja
'Tydntekijdissa on tlytyvaisia.
asioiden perille viemiseksi. "
Sain dsken aivan viehdtttivtin
"Muullakin tavoin tiedotetaan. kirjeen henkikiltii, jolle olin ltitAsta asiasta tiedii. Myos esimer- Viime aikoina on kirjoitettu hetdnyt TaEL-esitteitii. Hiin piti
kiksi urheiluseurat ja muut yh- urheiluseurojen omiin lehtiin. erinomaisena sita. etta laki on
distykset ovat usein tieHmiitto- esimerkiksi. Uusi kohde tulee voimassa, ettii ndmrikin ammatolemaan kirkot ja seurakunnat. tiryhmiit on huomattu ja heidiin
miii."

Entii tytintekijiit itse?
Tietilvdtkti he tilstI asiasta?

seura-

kunnat joutuvat palkkaamaan
kanttoreille sijaisia. joista on

suoritettava TaE L-maksut. "

"Meillii on pieni vihkonen. jo"On keikkataiteihjoita, jotka tehon TaEL-tycintekrlii itse voi
kevdt TaEL:n piiriin kuuluvaa tayttea muistinsa virkistdmiseksi
tydta satunnaisesti, eiviitkii sillii TaEL-tyristii kertyneet ansiot.

"On olemassa esimerkiksi keik-

kamuusikoita, jotka vuosikausia
ovat tehneet tydtd, mutta joilla ei
eliikemielessd ole minkdiinlaista

tyrihistoriaa. Juuri tdllainen ly-

hytaikainen keikkaty<i on raskasta. Jokaiseen keikkaan on
Rekisteriotteen saadessaan hdn
Mutta ne, jotka elattavat ircensd voi tarkistaa. ettii kaikista eliike- suhtauduttava, kuin se olisi viimeinen. Aina on annettava Pafreelance-tycillii, ovat kyllti selvilturya on kunnossa. Vilkkaasti
lzi. Ulkomaalaiset jiiivdt usein on ylipiiiinsii kysytty TaEl-esit- rastaan, jotta saa uusia tYdtilaisuuksia. Tdllaisesta tyristii, jos
ulkopuolelle, eiviitkii he osaa teita."

tavoin ole el;ikeasioista tietoisia.

valvoa, ette saavat elSkettd-

mistii, pitiiisi tulla mycis eliikettd.

Ja tdmdhdn on myds arvostus-

Kaan.

"Yksityisen tydntekijiin kohdalla tdssd voi olla kysymys suurista
summista. On aivan hlviituloi-

Miten uuteen elilkelakiin
on suhtauduttu?

sia, viihdettii pdiityokseen teke- "On ollut penseitiikin tydnantaviii, jotka tiihiin asti ovat jddneet jia, iotka eivdt osaa suhtautua

kysymys."

Haastattelu: K.S.
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MUT]TOKSEN FIAKU E LINTE N pAATOT<sTA
UAKUUTUSOIKEU

D

EN PAATO

Esitiin tilaston vakuutusoikeuden vuonna 1987 kiisittelemistii
yksil<illistii varhaiseleikettli koskevista asioista. Lisiiksi mainitsen, etta vuoden 1986 puolella

antamisen jiilkeen saatu lisdselvitystii hakijan terveydentilasta

kaksi tallaista asiaa. Vakuutus-

seikoista.

ehti

vakuutusoikeus

kiisitellS

XSII

oikeuden ilmoituksen mukaan
"suuressa osassa" tapauksista oli

PENTTI

KCIVISTOINEN

ekikelautakunnan pddt6ksen

Eltiket urvakeskuksen
lainopillisen osaston

ptieillikki)

tai muista asiaan vaikuttavista

Yksiltilliset varhaiselekkeet
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ELIKELAUTAKUNNAN PAATiiS

Vakuutusmaksujen mak-

suunpano ja elilkelaitoksen

vaihtaminen konkurssiti-

lanteessa

(Eldkelautakunnan
2653 I 87

sesta

teen.

postitettu

on

piiiitos

n:o

Peatdkvalitettu vakuutusoikeu19. 1.88).

laksi katsottavista maksuista toi- konkurssipesdn

kannalta

n.s.

maksettava konkurssipesdstd
Tydsuhteet on ilmoitettu vakuuennen kaikkia muita suorituksia
tukseen 6.6.1986 lukien.
Hiukkasen konkurssimenettelystl ja konkurssisaamisista

konkurssipe-

sdn toimitsijamiehelle TEL-vakuutuksen lopullisen maksun,

eriipiiivii 5.6.86. Pesiin massavel-

kana eldkelaitos ilmoitti peri-

vdnsd, erdpdivii 1.3.87 laskuperusteiden mukaisen TEL-vakuutusmaksun ajalta 6.6. 30.6.86.

Maaliskuussa 1987 eliikelaitos
maksuunpani tilillepanokortilla
konkurssipesdlle ennakkomak-

tava saaminen on siten saama- seuraavaa: "Vallitsevan kiisitykmiehelle varmempi saatava kuin sen ja kiiytiinncin mukaan palkkonkurssisaaminen. Massavel- kasaamiset j a tyrieldkevakuutus-

pesdn varoista. Ldht6kohtana sanoo tyosopimuksen ennen

on mycis, ettii konkurssivelkojan konkurssin alkamista, noudatesaatavan pitiiii olla syntynyt en- taan normaaleja irtisanomisainen konkurssin asettamisp:iivdd. koja. Jos irtisanominen tapahjiilkeen, sovelletaan
Konkurssisaamisia ovat saami- tuu tdmeln
tycisopimuslain
(TSL) 4l g:n I
joiden
set,
oikeusperuste on synmomenttia.
Sen
mukaan tycisotynyt ennen konkurssin alkamispimus voidaan puolin ja toisin
ta. Jos velkoja haluaa konkurssisaamisesta maksun konkurssis- rrtrsanoa paAttymaan l4 piiiviin

sa. hdnen on ilmoitettava

se

Tycieliikelaitosten Liiton julkai-

eli ennen velkojille konkurssi- sussa'Tydeliikelakeihin perustuomiossa tuomittuja jako- tuvien saatavien periminen
osuuksia. Messavelaksi luokitel- (1985)" sivulla 134 on todettu

Konkurssi voi alkaa velkojan tai ka voidaan tarvittaessa mycis
velallisen hakemuksesta. Jos ve- ulosottaa konkurssipesdltd.
5.6.86. lallinen asetetaan konkurssiin.
TEL-eliikelaitos valvoi konkurs- konkurssi alkaa hakemuksen
Tytinantajan konkurssi ja
sissa maksamattoman TEL-va- jattOpaivaste. Pesdn varat ja vetytisuhteen
pilIttyminen
kuutusmaksun vuodelta 1986 lat luetteloidaan konkurssin
konk urssin asettamispdivddn as- asettamispdivdn mukaan ja sa- Konkurssista ei automaattisesti
ti enimmiiisvalvontanamasta pdivdstii lukien konkurs- seuraa, ettii tydsuhde piiiittyy.
Helmikuussa 1987 eliikelaitos il- sivelallinen ei voi enri6 miiiirdth Jos tycinanraja tai tydntekija irti-

Kiisitelty tapaus
K Oy:n konkurssi alkoi

moitti kirjeelliidn

Tytielikevakuutusmaksuja konkurssi

massavelkaa. Massavelka on saamiset

sen ekikelaitoksen kanssa.

maksut voidaan valvoa kon-

kurssissa. jos ne kohdistuvat aikaan ennen konkurssiin asettamista. On mycis esitetty ktisitys,

ettii kaikki konkurssin alkami-

sen eli hakemuksen jiittiimispiii-

ven jalkeiseen aikaan kohdistuvat palkkasaamiset ja tycieliikevakuutusmaksusaamiset olisivat

konkurssipesdn massavelkaa.
Saamiset jaettaisiin tiillciin siten,

ettd aikaan ennen konkurssin

alkamista kohdistuvat saamiset
valvottaisiin konkurssissa ja sen
jiilkeiseen aikaan kohdistuvat

saatavat perittaisiin suoraan
konkurssipesiiltd massavelkoi-

na. Tiimdn kdsityskannan tueksi

kuluttua irtisanomisesta Tvciso- on viitattu TSL

4l g:n I

mo-

mdiiriittynd konkurssin valvon- pimus voi paattya irtisanomatta. menttiin ja lainkohdan syntyhistapiiiviinii. Muussa tapauksessa 1os tydntekijii ei ole konkurssipe- toriaan. Kun lainkohdassa tode-

sut ajalta 1.7.86-30.10.86, erdsdn kdytettdvissii. Viiliaikaisen taan, ettri palkan konkurssin
piiivii 1.5.87. Huhtikuussa 1987 hiinellii ei ole oikeutta maksuun pesiinhoitajan tehtevane on irti- ajalta maksaa pesii, on katsottu,
konkurssiin
luo'uutetuista vapesdn toimitsiiamies

teki valisanoa tycisopimukset, jotka ei- ettd konkurssi alkaa hakemuktuksen maksuunpanosta eldke- roista.
viit ole pesiille tarpeen. Jos tyri- sen jiittiimispiiiviinii ja ettii pesl
lautakunnalle. Hiin ilmoitti, ettii Jos velkojan saamisoikeus on sopimusta ei irtisanota ja tydnte- vastaa kaikista palkoista eikii

maaliskuinen lasku on virheellinen ja veloitus aiheeton, koska
konkurssipesii on tehnyt TELvakuutussopimuksen massave52

syntynyt vasta konkurssin alka- krlii on konkurssipesan kaytetta- esim. vain irtisanomisajan palmisenjelkeen, voi myds itse kon- vissii, tycisuhde jat kuu yhdenjak- kasta."
kurssipesti olla velallisena. Tiil- sorsena myris konkurssin aika- Vakuutusoikeus on anLanut ai-

lciin velkojan saamisoikeus on

na.

hepiiristii m.m.

seuraavan

(ETK:n julkaiseman) piiiitciksen. (Piilitds n:o l054l8ll1347

postitettu 30.8. 1982. Hakusanat
ETK:n Esor-tietopankista: tycisuhteen jatkuminen, konkurssi,

vakuutusmaksu. Asiakoodi:
TEL.2$r.M.J.).

Pddtriksen mukaan tydntekijdi-

den tydsuhteet olivat jatkuneet
yhtiOn konkurssista huolimatta
yhdenjaksoisesti irtisanomisajan
piidttymiseen saakka. Konkurssin alkamisen jiilkeen erddnty-

neisiin irtisanomisajan palkkoihin perustuvat tyoeldkevakuutusmaksut ovat konkurssipeslin
massavelkaa. Selosteessa viitataan mycis seuraaviin piiiitciksiin: ELK 276186, VAKO ll03/
861

194, post. 20.2.81, ETK

l8 I 33.

Huomattakoon, ettA VAKO Pitliii ptiiitdksen sanamuodon mukaan massavelkana konkurssin

alkamisen jiilkeen eriidntyneisiin
palkkoihin perustuvia vakuutusmaksuja (vrt. TELA:n ... jiilkeen
kohdistuneisiin.....).

Edelleen TELA:n julkaisussa (si- voimassa. Konkurssi ei piiiitii
seuraavaa: tydsuhteita. Se vain synnyttrid
"Yleensd eldkelaitos pitaii voi- puolin ja toisin TSL:n
$:n
massa konkurssiin menneen mukaisen irtisanomisajan. Jos

vulla 125) todetaan

tyonantajan vakuutuksen. Maksut sensijaan lasketaan erikseen
konkurssin asettamista edelttivalta ajaltaja konkurssin asetta-

4l

irtisanomista ei suoriteta, ty6-

suhteet tydnantajaan, jota konkurssipesd vain edustaa, jatku-

Edellii esitetyn perusteella eldkelautakunta hylkiisi konkurssipe-

sdn

maksuunpanovalituksen.

Ekikelautakunta oli sitii mieltii.
ettd maksuunpano ei ollut lain

tai sopimuksen vastainen.

Valituksessaan VAKO:lle kon-

vat yhdenjaksoisina. Vakuutus- kurssipesd katsoo, ettei yhtitin
ehtojen mukaan tydnantaja voi jiirjestelmii
misen j iilkeisestii ajalta.
TEl-vakuutus kossiirtaa TEL-vakuutuksen toiJos pesd jatkaa toimintaa yli seen eldkelaitokseen vakuutus- ke niitti tapauksia, joissa konirtisanomisajan ja mahdollisesti kauden paiatyttyA irtisanomalla
palkkaa uusiakin tydntekijditA, vakuutuksen syyskuun loppuun
on pesdn hallinnon kannalta sel- mennessd (TEL:n mukaisen pevemp;ki, ettd pesd ottaa erillisen rusvakuutuksen vakuutusehto-

vakuutuksen. Tiissei tapauksessa jen mukaan vakuutuskausi on
siirretddn konkurssin asettamis- ensimmdisen vakuutuskauden
hetkellii j atkuneet tycisuhteet uu- jiilkeen kalenterivuosi. Vakuuteen vakuutukseen niin, ettei siirtussopimus tehdiiiin vakuutusto vaikuta tyontekij<iiden eltike- kaudeksi ja sen voimassaolo jatoikeuden laskentaan."
kuu sen jdlkeen vakuutuskauden
Esilld olevassa tapauksessa kon- kerrallaan, jollei sitii irtisanota.).
kurssipesd ilmoitti'tehneensd Koska K Oy:llii on ollut voimasuuden vakuutussopimuksen sa oleva vakuutus. kattaa se
massavelaksi katsottavista mak- mycis yhti6n konkurssin aikaiset
suista toisen eldkelaitoksen tydsuhteet. Niiin ollen eliikelaikanssa". Konkurssiin menneen toksen vaihto olisi ollut mahdolyhti6n eliikelaitos oli sita mielta, lista vain vakuutuksen irtisanoettii TEl-vakuutus oli edelleen mismenettelyd noudattaen.

ETK:n ANTAMAT SOVEI]AMISRATKAISUT ]A IAUSUNNOT

kurssipesri jatkaa konkurssiin
menneen yhticin liiketoimintaa
TSL:ssii sdddetyn irtisanomisajan jiilkeen. "Konkurssissa tapahtuu yleisseuraanto, omistajanvaihdokseen verrattava tapahtuma. Tiill<iin uudella omistajataholla on oltava valta piiiitttiii myds vakuutusturvan uu-

delleenjiirjestiimisestii. Konkurssipesiille konkurssis66nncissii siiiidettyii valtaa ptiiittiiii
pesiin asioiden hoitamisesta ei
esimerkiksi
TEl-vakuutuksen vakuutuseh-

voida rajoittaa
toj en

miiiiriiyksillii. "

VAKO:n ratkaisu kerrotaan ai-

kanaan tiillii palstalla.

ILKKA SAVCHEIMC
VTM

Eltiketurvakeskuksen
lausunt otoinrist on piidl li k k o

TaEL:N SOVEUTAMINEN RADIOMAINOKSISSA ESIINTYVIIN AVUSTAJIIN
I Radiomainoksia valmistava yh- 'Jees" viisi kertaa mainokseen El;ikekassan mielestd kyseisissii esityksissd kiiytetiiiin riittiiviin
tapauksissa lain soveltamisedel- ammattitaidon omaavia henkiti6 tiedusteli Eldketurvakeskuk- kuuluvana osana.
lyiykset taytty,r/at, joten vakuu- l6itli. Tiimiin vuoksi ndiden esiselta, onko radiomainoksissa . T:,^--^
r...:^^*..
--...1^:..
sovellet- jo.i,'ji|ll,,Tlll"iiyr?tilfiii
ti,'."rsut-on suoritettava. tysten suhteen ei esiinny tulkin) i#j.+H'il".avustajiin
taongelmia. Sen sijaan tulkintavaike"uksia esiintyy
nutevaxuutusyhtiti
I Eraketurvakeskuksen mielestd H'i]iif#Jl|l;,,51l[l,itllfl
)'[u vJvrrL
viihriisempien
avustajatehtdvien
TapiOlan IaUSUntO
avustajan vdhdinen tehteva tai xx."
r

I

ilmoitusluonteisen tekstin

yhtidlla on asiakkaan liihettri- Tapiolan kiisityksen .mukaan li'li?:r,l;rrtilr'r],Ti1H1";Jlr,[j:l
md teksti noin 30 sanaa. Maino5 avustajan tehtava mainoksissa siyal ole alin ammattilaijia.
on tiedotusluonteinen. joten mi- oli nun vdhdinen. ettei.tyd taytte- Avustajien ty<i on sindnsri Ta-

3.

Iil,t,r,'"'"n'

ffi*T-+ff[,r,1:'f#,ln?..J :il:"Ii:hl,J:xl,'^T,*l'i;*tt ::il"l*xx'"',r,ff',xlt*[','*
tamisvelvollisuutta.
tai esityksellisen tydn osuus raedellii mainittu henkil6.
Esiintyvien taiteilijoiden Ellketurvakeskuksen ei"ffilr'*;,',::3';':lll.liili1{Ii

raavrssa esrmerKelssa

,

luke-

mlnen rao.lomalnoKsessa, seu-

..i.::l'
(ErK:n.^tituusun"t

Asiasta saadut tiedot
yhtiri
radiomainoksissa
Ir tekstinkiivuiiii
luirjoina yleensii ammat- elfikeliassan
tilaisia eli haytttitii<ilta'.,9:"fr:

lausunto

kanta

perusteluineen

liiinniihdykset .tai sitten selv;isti

i$ortusluonteisen tekstin luke-

Eleikekassan mielestd TaEL:a TaEL:a sovelletaan niiyttelij<ii- mtnen

h,, r" prlhin isiintvviiri t"ii;li
[],:'nflX',1\fff'[:l:'i3'T'# il$i.,ffi'!.u'Ji'ir,i'"3yi[i,l:";
joi\i.n,joillaonesityksessiijokin TaEL:n soveltamisesta tdmdnhin,.tanssijoihintaimuihinssllnretiidnns.tavaltisiat#til.Yil_
joilla on esi- rooli tai sellainen osa- tai avusta- tvvppisiin avustustehteviin ei
I ticin mietesta ammauiiii:fi *;- ]ry1:_]Xil:iluoihin.
sellainen jatehtave. jossa on riittava esi- v6i6ls antaa yleispdtevdd ohjetta.
rooli-tai
ri_ks:::el?lin
I rettaessa tyri kuuluu T;i'L:, ;il:
tehtava.
is556 tyksellinen taitaiteellinen panos. koska tapauksei pyrkiviit oleI riin. Sen sijaan yhtitirl;-ili."rfi on.r.iirt6vd
:y-llif.r_r:,aian
esiivksellinen ra-i tai- Ratkaiseva on luovan tai esityk- maan yksittaisiii. ja.niiin ollen ne
TaEL:n soveltaminen ffiilffi
tydn osuus. Pelkkii mu- jouduiaan useimhiten ratkaise, ole selvdei. Vfrtio .riiii"illi.i'J teeltinen punoi. Lirakri eliike- sellisen
kanaolo tai muutoin vdhriinen maan vksittdistapauksina. Td-

)

"J,lill:"i'lil,rir]""" lTrll"y:]l.ettdTaEL:a5svsl- ;,J.{:rllffi;;,tHLfif
yhtii,ra
illiffl;l,H:Y,:l#";"#i:1;
r
on uu,-*'',,lili,oo. li:iili.'loJ*I?il1,ili'?", ilL:
tausta ja tekstin lukijana kiiyte- rastelija, jos tyriskentely muu- TaEL:n soveltaminen ei edellyti ajan mittaan kokemusten karttiiiin alan ammattilaista. Lisiiksi toin thyttha TaEL:iin kuulumi- ammatillistaplitevyyttii.Toisaal- tuessa soveltamiskiiytdntd selta on ilmeistii, ettii vaativissa kiintyy.
avustajaa plrydetddn huutamaan sen edellytykset.
:1i,"#,1,:ti

'""*
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UUTTA TYOE LAKE LAI NSAADAN TOA
PERHEYRITYKSEN

POSTIPANKIN

MAATALOUS.

HENKILOTUXXNX YRITTAJIEN
rAsnxvvs
ELAKELAIN
VAKUUTTAMISEN ELAKETURVA
TAUTOxOHDAKSI l-aki tv;ntekijtiin eliikelain so- JA LUOPUMIS.
MYEL:SSA
veltamisesta postipankkilaissa ELAKELAIN
tarkoitetun Postipankin henki- MUUTTAMINEN
l-aki maatalousvritttijien eltikelain muutontisesto (1009 I
I

t.t2.t987)

l6k unnan tyd- .ja virkasuhteisiin
(

I

l08l 23.12.1982) Postipankin

muututtua 1.1.1988 lukien osa-

MYEL:ii muutettiin siten, ettA keyhtioksi sen henkiltjkunta siirvakuuttamisen liihtokohdaksi tyi TEL:n piiriin. Henkilokunotetaan maatalousyrittiij iin per- nan eliiketurva stiilyy kuitenkin
heenj dsenen sij asta perheyrityk- ennallaan siten, ettd TEL:n viisen jrisenyys. Perheyrityksen jii- himmiiisehtoien mukaista eliikesenen on tiiytettiivii tietyt suku-

laisuutta, asumista ja tycintekoa
koskevat ehdot, jotka maaritel-

liiiin tarkemmin

uudessa la

$:ssii. MYEL:n I $:n 2 momentin 4 kohtaan, 8 $:n 4 momenttiin sekii I I $:n 3 momenttiin on
tehty la $:stii johtuvat muutok-

Iaki maat olous.t rit tijien eltikelain 6 e .\Sr muullumi.\(.\!d
t

(t31513t.t2.te87)

$:n
muuttomisesta (l l30l 23.12.1987)

LUEL:n mukaista luopumisekikkeen laskusduintcid muutettiin siten, ettd eldkettd karttuu
myds l5 hehtaaria ylittavalta
maatalousmaan alalta. Markkamiiiiriit ja porrastus sdilyivdt en-

ktki luopumisekikelain l5.ia 23 tiselliirin.
muuttomisesta (13161 Inki tuli tointaarl

.$rn

3t.t2.t987)
turvaa tdydenneteen vapaamuo- MYEL 6 e $:iiii ja t-UEL l5 $:aa
toisin lisiieduin. Eliikejiirjeste- muutettiin siten. etta maatalouslyistii huolehtii uusi Postipankki piiri ei eniid alista eldkehakeOy:n eliikesiiiitiri. Muutoksen muksia maatilahallitukselle.
johdosta kumottiin TEL 8 $:n 4 vaan se voi antaa lausunnon
momentin 6 kohta tarpeettomana. Ltki tuli vointaan 1.1.1988.

Lisiiksi lailla muutettiin MYEL l0 $:n 4 momenttia siten, ettd
maatalousyrittiijii on vastuussa

set.

samassa yrityksessd tyciskentele-

vdn aviopuolisonsa ja perheyri-

laitoksella on tietyissa tapauksissa kuitenkin oikeus alistaa lausunto maatilahallitukselle. M uutosten tarkoituksena on lyhentiiii eliikehakemusten kiisittelyaikaa. L U E L 23 $:iiii tiiydennettiin
siten. ettti myos maatalouspiirin

yritteijiin kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa eldvdn henki-

siin

hki

IAit tulivot voimoan

lausuntoihin saa hakea

muutosta.

lcin vakuutusmaksuista.

1.1.1988.

1.1.1988.

suoraan eldkelaitokselle. Eliike-

16 $:n 2 momentissa tarkoitetuista seikoista antamiin kieltei-

tyksen jdsenen sekd maatalous-

tuli voimaan

LUOPUMIS.
ELAKKEEN
LASKUSAAXTO
Ltki luopumiseltikelain 9

OUTI LEHMUS
OTK

EI ti ke t urva ke:; k uk se n
lainop i I lise n osos I o t1 lak i m ies

1.3.1988.

YTEISKIRJEISIIN SARJAJAKO
Vuoden 1988 alusta lukien yleis- tyisen sektorin tyoelakejerjestel- Iuvat kaikki ne sddnnokset, jot- niistri muodostuu Eliiketurvakirjeet on jaettu kolmeen sar- mdn osalta vireillii olevat halli- ka sisiiltyviit Tycietiikelainsiiii- keskuksen virallinen kanta. Aijaan. Sarjat ovat A, B ja C. tuksen esitykset seki vahvisletut diintci-kirjaan.
hepiiriin kuuluvia asioita ovat
mm_
Yleiskirjeen sarj a mriziriiytyy sen lait ja asetukset. Samoin tullaan
sisiillcin perusteella. Kunkin edelleen toimittamaan sosiaali- Soveltamisohjeita tullaan toihallituksen esitykset
sarjan sisdltzimdt kirjeet nume- turvasopimuksiin liittyva aineisroidaan erikseen kalenterivuo- to sekii jiirjestelmiiii koskevat

mittamaan kuten nykyisinkin.
Ratkaisu kulloisenkin sovelta-

A rs/88.

tarvittaessa muidenkin ministe-

diiiin

ulkisen sektorin tyoelzikejarjestelmdd koskevaan lainvalmiste-

Suurin osa Eldketurvakeskuk-

sittain juoksevasti, esimerkiksi

Sarja A: Tytieliikelainsilildilntti ja soveltamisohjeet

sosiaali-

ja terveysministeri6n ja misohjeen tarpeellisuudesta teh-

rioiden piiiitokset.

J

Eldketurvakeskuksessa.
Piiiipaino soveltamisohjeita laadittaessa on edelleenkin uuden

lainsddddnncin tulkitsemisessa.

luun ja Iainsiiiidiintdcin liittyvistii sen antamista soveltamisohjeista
Sarja A:n jakelussa tullaan ld- asioista tiedotetaan kuten tdhdn- vaatii Eldketurvakeskuksen halhettiimddn edelleen kaikki yksi- kin asti. Tiedotuksen piiriin kuu- lituksen hyvdksymisen, jolloin
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- vahvistetut siiiidcikset
soveltamisohjeet

?xill,L;.,.kniikka

i

Surjurru ju.taan eldkevakuutukseen liittyvdt vakuutusteknistd
laskentaa ja selvittelyii koskevat

yleiskirjeet. Aihepiiriin kuuluvia
asioita ovat mm:
perusteet

- vastuunjako

'

ETK:n kustannusperusteet

ETK:lle annettavat tilastotie-

dot

Sarja C. Ilmoitusliikenne
lSarjessa annetaan ohjeet ETK:n
keskusrekistereihin tehtiivistii il-

moituksista. Samoin siinii jul-

,kaistaan tyoeliikejiirjestelmiin

i,'3,::li[",'i:'jaKeranvdrinen
Sarjajaon yhteydessri on tarkis-

Aihepiiriin kuuluvia asioita ovat

I

mm:

I

- tietoliikenneohieet ETK:n re-

YLEISKIRJEITA

tettu yleiskirjeiden vastaanotta-

jat. Piiiisiiiintciisesti yleiskirjeitii
jaetaan tarvitsijoille heidiin

omien ilmoitustensa mukaan. A-sarja
Tarkoituksena on. ettzi kukin
yleiskirjeen vastaanottaja saa

ty6nsri kannalta

tarpeelliset
yleiskirjeet. C-sarjan yleiskirjeet
meeritelleen henk ilrikohtaisesti.
Lopullisen ratkaisun C-sarjaan

Luopumiseliikelain 9 $:n muuttaminen

A r/ 8rl

4. r. 1988

Postipankin henki16kunnan eldketurva TEL:n alaiseksi

A 2/88

6.

kuuluvien yleiskirjeiden saajista

M aatalousyrittiij ien eliikelain
tekee ETK. Vastaanottajatiedot ja
luopumiseliikelain muuttaminen
pidetiiiin ajan tasalla osoiterekisterissd ja vastaanottajat tarkisteSuomen ja Kanadan vdlisen
taan ajoittain. Sarjajaolla on pysosiaaliturvasopimuksen voimaantulo
ritty mm. vdhentdmddn suureksi
paisunutta yleiskirjeiden painosmdiirdd.

laitosten viilistii sekii tyOelakejiirjestelmiin ja ulkopuolisten
,osapuolten
'kennettd viilistii ilrnoituslii- Tarvittaessa voidaan edelleen lriohjaavat yleiskirjeet. hettda erityisille kohderyhmille
,

uus]A

tarkoitettuja sarjajaon ulkopuolisia kir.ieitii.

Hannu Ramberg

kistereihin

C-sarja

r.l98tt

A 3/88

r9.1. r988

A 4/88

5.2. 1988

c

4. 1.1988

r/88

Postipankin yhticimuodon muutoksen
vaikutus tietoliikenteeseen
ja eliikepiiiitdsten antamiseen

KYSY
TYOELAKKEISTA!

KYSYMYS:

VASTAUS:

Olen ollut pitkiiiin jatkuneen Ansiotuloissa raiameere
tycittdmyyteni perusteella tycit-

Ttillci polstalla Eltiketurva- tdmyyseliikkeellii jo kahden
vuoden ajan. Ikiiii minulla on
ke s kukse n lainop illine n j o hliihes 6l vuotta. Minulle ei ole
taja Antti Suominen vas- osoitettu tyovoimaviranomaistaa t.vde ltikkeitti koskeviin ten taholta tyotli enkii ole sita
k ys y my k siin, j oi lla saattao myciskddn omatoimisesti onnisolla yleisttikin mielenkiin- tunut lciytdmiiiin. Nyt olen kuitenkin ajatellut. etta yrittiisin
l0a.
loytiiii ainakin kestiajaksi edes
Tt,de kikeasioita kr,tske- jotain tilapiiistydtii, koska terv iin k y s.v my k siin v os tat aon veyteni on vield hyva ja eldke on
E I ti k e t ur v a k e s k u k s e s t a kuitenkin aika pieni palkkaan
m.vos kir.jeitse ja

puhelimitse. Kun kirjoitatte, mainitkaa tdydellinen nimenne,
osoitteenne .ja henkilt)tunnuksenne.

verrattuna. Tiedustelisinkin nyt,
menetlinko het i tyijttomyyseliikkeeni, jos saan tyOpaikan'l Vaikuttaako palkan miiiirii mitenkiiiin asiaan ja se, kuinka kauan
tydssd tulisin olemaan?

Ty6ntekijiiin eldkelaissa on tarkat sddnncikset siita. milloin

tyottcimyysellikettii ei makseta.
Tydttdmyyseldke on tarkoitettu
sellaisille vuonna 1930 tai sitii
ennen syntyneille pitkiiaikaisesti
tydttomille, jotka ovat tydttominii tyOnhakijoina tydvoimatoimistossa. Yleensf, ansiotYtihon
meno merkitsee sitd. ettii eliikkeen maksaminen keskeytetzidn,

koska eliikkeensaaja ei talloin

eniid ole tydton.

TYdttomYYs-

eltikkeen tarkoituksenahan on
korvata pois jiiinYttii ansiotuloa. Kuitenkin jos eldkkeensaa-

jan ansiot jaavet kuukaudessa
alle I 636,48 markan (vuoden
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1988 indeksitasossa), eliike maksetaan, vaikka eliikkeensaaj a olisi tata palkkaa vastaavassa tyds-

sii jatkuvastikin. Markkamiiiird
on sidottu TEL-indeksiin ja se
tarkistetaan vuosittain. Kuukausiansiota miidriittdessii otetaan

huomioon kaikki

ansiotycist?i

saadut korvaukset eli toisen palveluksessa saatu rahapalkka ja

muut rahanarvoiset etuudet

se-

kd ansiot itseniiisesth yrittejatoiminnasta.

Eliikkeen keskeyttlminen
Jos ansiotulot ylittavat edeile
mainitun laissa sdddetyn raja-

mddrdn, eldkkeen maksaminen
keskeytetiiiin seuraavasta mah-

dollisesta maksuajankohdasta.

Edellytyksenii on luonnollisesti,

minkI ruoksi takaisinperintddn ei ryhdyttiiisi. Takaisinperintii voidaan toteuttaa
vasta sen jiilkeen kun asiasta on
annettu peetds. Tydttdmyyseliike voidaan peria takaisin my6s
kuittaamalla se vastaisista eliikeseksi syyksi,

eristii.

saaja on itse velvollinen ilmoitta-

maan eliikelaitokselle ty6hdn
menostaan, jos ansiot ylittavat
laissa siiiidetyn rajamdiirdn jonkin kuukauden aikana. Eliikelai-

tos keskelttiiii my6s

omasta
aloitteestaan eliikkeen maksamisen, jos se saa tietaa. etta perusteet siihen ovat olemassa. Tiissii
tapauksessa eliikelaitos kuitenkin kuulee eliikkeen saajaa ennen keskeyttiimispdiitriksen tekemist6.

tdmisen syy.tii ei eniiii ole olemas- lain.
sa. Tydttomen on

tiilldin

esitet-

tavA elakelaitokselle selvitys ansiotydn. piiettymisestii sekii-.tydvolmavlranomalsen todistus

tydttcimyydestei. Jos kuitenkin
eldkkeen lakkaamisesta on ennettenyt kulua jo ylivuosi, eliik-

eldkkeen saamisen ehtojen tiiyttymistii. Tdmii tarkoittaa mm.
uusien ty<ittrimyyspdivdrahojen
saamista 200 piiivAltii. Myds eliike tulee tiillciin laskettavaksi uu-

delleen.

KYSYMYS:

Miten eliikkeeni tullaan

laske-

maan, kun olen vaikeavammainen invalidi ja saan trimiin r,uok-

si invalidirahaa sekd tietysti
sdlnnollisen palkan tyds6ni?
Otetaanko saamani invalidiraha

Myds ulkomailla oleskelu ai- aikanaan huomioon

eldkkeessd-

heuttaa eldkkeen keskeyttiimi- ni, vai lasketaanko eliikkeeni
sen. Enintidn kuukauden pitui- pelkiistiiiin palkan perusteella?
nen ulkomaanmatka ei kuitenkaan vielii estii tydttcimyyseliik-

keen maksamista

tiiltii

ajalta.

VASTAUS:

Tydntekijiiin eliikelain 7. pykiiKuukautta pitemmrin ulko- Idssri
on siiiidetty eldkkeen pemaanmatkan vaikutus eliikkeen
maksamiseen ratkaistaan ta-

pauskohtaisesti.

Eldkelaeissa

rusteena olevasta palkasta. Sen

mukaan eliikkeen

perusteena

oleva palkka mddrritiirin tydan-

siosta. Tyciansion mddrd laske-

Thkaisinperintii

on

sditnncikset

mycis aiheettomasti maksetun

taan samojen perusteiden mu-

kaan kuin veron ennakkoa pidiitettaessa. kuitenkin niin, ettei

tydtttimyyseldkkeen takaisinpe- tydsuhteen piiiittyessli maksettarinniistii. Lain mukaan, jos elii- vaa vuosiloman korvausta oteta
ketta on maksettu aiheettomasti huomioon.

yli

kolmen kuukauden ajalta,

elSke on perittava aina takaisin.
Kolmen kuukauden jakson ei

tarvitse olla

yhdenjaksoinen,

Invalidirahaa maksetaan yleen-

sii sellaiselle ty<issii kiiyviille hen-

kil6lle, jonka tyd- tai toiminta-

kyky on alentunut viihintiiiin
kahdella kolmasosalla. Invalidijoina
voi olla sellaisia kuukausia,
raha on verotonta tuloa, jonka
vaan tycissiiolojaksojen viilillii
ekikkeensaaja ei ole ollut ty6ssa.

sosiaalihallitus myrintdd. Vaikka
Eliikelaitoksella on harkintaval- invalidirahan mycintiimisen
ta takaisinperinnrin suhteen sil- erddnd edellltyksenii onkin sen
loin, kun kysymyksessl on enin- saajan ansiotydssa kaynti, sita ei
tddn kolmen kuukauden ajalta oteta huomioon eldkettd mairiperittavii eliike. Tietiimiitto- riittiiessii. Niiin ollen kysyjiin inmyyttit lain siiiinnciksistii ei validiraha ei vaikuta milldrin tayleensii katsota sellaiseksi erityi- voin hdnelle mycihemmin my6n56

Invalidirahaa ei voida maksaa

eniiii sen jiilkeen, kun sen saaja,
vaikka olisi vielii tydssa on siirtynyt eliikkeelle, jos eldkkeen
miiiird on viihintiiiin invalidirahan suuruinen. Niiin ollen esimerkiksi osaeldkkeen mydnteminen saattaa estaa invalidirahan saamisen.

Elflkkeen maksun
aloittaminen uudelleen
Ensi vuoden alusta tulee voimaan
vammaistukilaki, joka
Tycittcimyyseliikettii aletaan
maksaa uudelleen, kun keskeyt- korvaa nykyisen invalidiraha-

ettii ansiotyd jatkuu tai muu keen uudelleen mycintdminen
keskelttiimisen sly on edelleen edellyttaa kaikkien tydttdmyysolemassa. Tydttdmyyseliikkeen

nettdvdn tycieliikkeen m66r66n.

A NSI O ELI KETU RUAA KA RT UTTAUAT

UUODEN 1987

PIIIITYESSI

Tarkasteluhetkellii ansioeldke-

turvaa kartuttavina

voidaan

Ansioelilkelakien piiri vuonna 1987
-l

tyd-, yritteja- tai virkasuhteessa
olevien lisiiksi pitiiii myds niitii

Y

vuoden aikana muttei pddttyes-

K

eldketurvaa kartuttaneita. jotka eiviit ole lopettaneet tyoskentelyiiiin eliik keelle siirtymisen tasd

kia. Seilyyhiin heillii

S
I

T

eleiketur-

N

t

ei olisi

Tietyn lain piiriin kuulumisen
edellytyksenii

on kyseisen lain

misehtojen

(vdhimmdisansio.

mukaisen eliiketurvan karttu-

N

E

T

K

R

sotaan olevan LEL- tai TaEL-

K

tycisuhteessa vuoden pAattyessa,

i jos hiinellii on LEL- tai vastaa-

J

U

L

vasti TaEL-toimintaa ioulu-

K

kuussa. Muissa laeissa tyci-, yrittaja- tai virkasuhteen tiiytyy olla
voimassa vuoden viimeisend

oli

vuoden lopussa

50 000 henkilcilld samanai-

kaisesti kaksi tai useampia yksityisen puolen eri eliikelakien mukaisia tydsuhteita ja vuoden mittaan noin 130 000 henkilciii kartutti eliikettii useamman kuin
yhden yksityisen puolen eldkelain piirissi.

E

ffi

R
I

MYEL

200000/ 20soo0

MEL

10000/

1

TEHOSTUU

Kunnallinen eliikelaitos on tehnyt Kansaneliikelaitoksen kanssa sopimuksen, jonka mukaan

1000

VEL

D+A0A/ 32sa00

KVTEL

4J9000/ 540000

Ki

tt

1

-

KELA:n paikallistoimistot ottavat vastaan kunnallisten viran-

haltij ain ja ty<intekij iiin el[kelain
(KVTEL:n) mukaisia eliikehakemuksia ja antavat kunnallista
eliiketurvaa koskevaa neuvon-

taa. Sopimus astuu voimaan
vuoden 1989 alusta.

s000/

1

Sopimuksen taustalla ovat kunnailisten el6kehakemusten ja
eliikkeitten lukumddrein odotettavissa oleva voimakas kasvu ja
eri eldkevaihtoehtojen lisiiiinty-

8000

vuonno 1987 onsoinneel
vuoden 1987 pd0ityessd onsoitsevot

minen. Niinpii

Eliikettii tyti-, yrittiij[- tai virkasuhteessa ansainneet:
Vuoden

Vwtclen 1987

aikana

Yksityinen

sektori

YEL ja

LEL
YEL
MYEL
MEL

TaEL

muutossarakkeesta;
KVTEL kasvavat edel-

leen voimakkaasti. Mycis MEL

jalleen kasvussa.

VEL:n lisiiys johtuu aikaisem-

Henkilditii

Henkilc)itii

I 900 000

r 600000

I 400000

r40000

r0 000
260 000
160 000
205 000

11000

I

6 000
140 000
150 000

200 000

r0 000

Julkinen sektori

VEL**)
KVTEL
KiEL

syvdt jokseenkin ennallaan.

1987

325 000
540 000
l8 000

274000

439 000
l5 000

*)

piiiit t.ressi)
Muutos edellisvuoclesta

0
0
0
+7 000
-5 000
+1 500

+5000
+9000
+1000

*)LEL:n kohdalla vuosina 198l-1986 ollur luku 240000 oli
'

niiden

henkilciidenmriiirii, joiden LEL-ansiot ylsivtit ns. ylemptiiinrajatuloon'
mikri on ehtona tulevan ajan huomioon ottamiselle.

sisi)lttiii m1,ds Suomen Pankin (l 300), Postipankin (7 300)
Kansaneliikelaitoksen (5 500) palveluksessa olevat.

**) VEL:in piiri

ja

on

arvioitu

VTE L-eliikkeiden miiiiriin, j oka tiillii hetkellii on n. 95.000 kpl,
K

Henkil0 voi somonoikoisesti kuuluo useon eri el0keloin piiriin'

niihdiiiin

Mikko Pellinen

1s0000/ 160000

tldkeit0 ty6-, yritt0iU- toi virkosuhfeesso

TEL

pien vuosien puutteellisista tiedoista. MYEL:n lasku jatkuu
edelleen tasaisesti. Muut lait py-

YEL

KUNNALLINEN
ELAKENEUVONTA

T

Eri lakien lukumddrdmuutokset

ja KiEL ovat

4oooo/ 260000

N

Seuraavassa asetelmassa esitetddn arviot eri ansioeldkelakien

noin

1

l

E

K

sektorilla

LEL

0000

N

S

piiriin. Esimerkiksi yksityisellii

1

I

piiiviinii.

edell?i esitetyllzi tavalla laajemmin I a suppeammrn ymmtirtden.
Henkil<i voi samanaikaisesti
kuulua useankin eri elSkelain

To EL

T

o

tarkasteluhetkellii. Henkikin kat-

i

E

S

, odotusaika. ika....) taytyminen

piireihin kuuluvista henkildistii

40000/r 400000

I

sestd. vaikka uutta eliiketurvaa

aloitettukaan.

1 1

Y

vassaan ns. tulevan ajan oikeus
vuoden ajan tydnteon piiiittymi-

kartuttavaa toimintaa

TEL

kaksinkertaistuvan kymmenen
ja liihes kolminkertaistuvan kahdenkymmenen vuoden kuluessa. Tdmii edellyttliii my<is eliikeneuvonnan tehostamista.

K ELA:n toimihenkildille jiirjestetiirin ensi syksynii l2-15 kun-

nallista eldketurvaa koskevaa
koulutustilaisuutta. Koulutusta
on tarkoitus jatkaa mycis tulevina vuoslna.

Mainittakoon. ettii Kunnallinen
eliikelaitos on tehostamassa eleikeneuvontaansa myOs parhail-

laan rakennettavan eldkeasiamiesverkoston avulla. El2ike-

asiamiehet toimivat kunnissa ja

kuntainliitoissa antaen oman

toimensa ohessa tydntekijdille
tietoa eleketurvaan liittyvistii kysymyksistii. He toimivat yhteyshenkikiina Kunnallisen eliikelaitoksen ja kuntatydnantajan v5lilla.
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ELAKEVAKUUTUSYHTIOIDEN HAL.
LINTO UUDISTUU

LEL- JA TaELMAKSUT NYT
VIITESIIRROLLA

tilapiiisten tilittiijien maksuja ja
lomakkeita ja velittevet ne edelleen Tycieliikekassaan.

Tyrielikekassa ottaa lomakkeiden jatkokiisittelyssii kayttddn

TYONTEKIJOIDEN

RYHMAHENKIVAKUUTUKSEN
KORVAUKSET

Tytimarkkinajiirjesttit ja LEL-ja TaEL-eliikevakuutuson v;ilitetty helmikuun mikrofilmauksen. Pitemmiillii NOUSSEET
elikevakuutusyhtitit ovat maksut
alusta liihtien viitesiirrolla. LEL aikaviilillii uudistus tulee siis
sopineet, ettil tytimarkki- Tycieliikekassa ja Esiintyvien tai- myos viihentdmddn arkistoita- Tycintekij<iiden ryhmdhenkivanajiirjesttijen edustajien lu- teilijoiden eldkekassa solmivat van paperin mriiiriid.

kum[irI yhtitiiden hallin-

a;iasta sopimuksen rahalaitos-

elilkelaitosten Liiton, TELA:n yhteyteen perustetaan korkean tason neuvottelukunta. Yhtitit voivat perustaa mytis omia
yhtitikohtaisia neuvottelukuntiaan.

Viitesiirtoa k,iiytett iin ensimmdisen kerran tammikuun palkkojen tyoeliikemaksuja tilitettiiessd. Lain mukaan tycieliikemaksut on suoritettava viimeistddn
palkanmaksua seuraavan kuukauden 20:ntena piiiviinii. Helmikuussa osui viikonlopun takia

Tiillii hetkellii eldkevakuutusyh-

palva.

nossa kasvaa. Lisiiksi Tyti- ten

kanssa vuoden vaihteessa.

viimeiseksi tilityspiiiviiksi

kuutuksen vakuutussummia on

nostettu vuoden alusta. Myds
Viitesiirto ei aiheuta minkiiiinlai- ehtoihin on tehty tarkennuksia,
sia muutoksia levyillii tai nau- jotka koskevat lyhytaikaisten

hoilla tilityksensii hoitaville
tycinantajille. Tydnantajat eiviit
viel6 voi kiiyttiiti linjasiirtoa tilityksissddn, mutta hyvinkin pian
tulevaisuudessa sen kdyttd tulee
mahdolliseksi ja suositeltavaksi.

tytintekijajarjestrijen edustajaa tilityksissii kdytettiivien lomaksekd kummallakin osapuolella keiden uusiutumisena. Aikai-

yksi varajrisen. Uuden sopimuk- semmin kaytdssa on ollut hyvinsen mukaisesti varsinaisten edus- kin monenlaisia lomakkeita.
tajien lukumiiiirii lisiitiiin kum- Vanhoista lomakkeista kayttricin
maltakin puolelta yhdellii. Uu- jiiii vielii toistaiseksi taylorix-kirsissa hallituksissa tulee olemaan janpitojarjestelmddn soveltuva

yhteensii kuusi varsinaista ty6- tycintekijiilomake.

markkinaosapuolten edustajaa
Uusilla lomakkeilla tilitetiiiin
nykyisen neljiin sijasta. Varajiivastaisuudessa sekd LEL- ettii
senten miiiirii pysyy ennallaan eli
ja
kummallakin osapuolella on TaEl-maksut. LEL TaEl- on
aina kuitenkin tilitettiivii eri tiliedelleen yksi varajiisenen paiktyksinii, kuten myds eri LELka.

oiden edellytys vakuutuksessa

on alennettu 6 kuukaudesta
kuukauteen.

3

Tycintekrj<iiden ryhmdhenkivakuutus perustuu tycimarkkinajiirjestrijen keskeiseen sopimuk-

ja sen piiriin kuuluvat vdhiiisin poikkeuksin kaikki tyo-

seen

22.

ti6iden hallituksissa on kaksi Tycinantajat huomaavat viitesiirvarsinaista tycinantaja- ja kaksi ron kdyttcicinoton kihinnii vain

tydsuhteiden kestoa. LEL-ansi-

eliikelakien alaiset ty6ntekrjiit.

SOSIAALITURVA.
SOPIMUKSET
KIRJAKSI
Suomen ja muiden maiden

Korkein perussumma on nyt
ja lapsikorotus

54 700 markkaa

on 22 160 markkaa. Jos kuolema on tapaturmainen, molempia korvauksia korotetaan 50

viilil- prosenttia.

ld solmittuja sosiaaliturvaa koskevia sopimuksia ei tiillit hetkellii Korkeimman korvaussumman
ole koottuna yksiin kansiin. Lli- saa alle S0-vuotiaana kuolleen
hiaikoina Eldketurvakeskus jul- henkilon omaiset. 50 ikiivuodeskaisee Suomen voimassaolevat ta ykispiiin korvaussumma alesosiaaliturvasopimukset ja muut nee asteittain ja piiiityy 60 ikasosiaalivakuutusta koskevat vi- vuoden kohdalla ll 100 markralliset mddrdykset omana kir- kaan.
janaan. Kirjassa ovat mycis ne Tydntekijdiden ryhmdhenkiva-

alojen tilitykset.
sosiaaliturvasopimuksiin liitty- kuutus siiilyy pdiisiirintciisesti
Tydmarkkinoiden edustus eldvdt kansainvdliset sopimukset, voimassa tydsuhteen paattymiViitesiirron
kiiy,ttricinottoa
ovat
kevakuutusyhticiiden hallintojotka on ratifioitu Suomessa. sen jalkeen kolmen vuoden ajan.
neuvostoissa kasvaa niin, ettii pitdneet tarpeellisena niin Ty6- Kukin sopimusteksti on molem- Jos tyrisu hteen piirittymisen
syynykyisten neljiin sijasta kummal- eldkekassa kuin rahalaitokset- milla sopimuskielillii. Lisiiksi so- nd
on triydelle tyiikyvyttcimyysTycieliikekassa
ny"t
tilikin.
saa
lakin osapuolella on seitsemrin
pimusmaiden vdliset toimeenpa- eliikkeelle siirtyminen, vakuutyksissri tulevat rahavarat vhlitedustajaa.
joissa on mdd- tusturva on voirnassa vielii 5
tdmiisti kayttodnsa. kun aiem- nosopimukset.
riiyksiii
sopimusten
soveltami- vuoden ajan.
Yhticit voivat perustaa vakuutet- min varat on siirretty rahalaitokja joita ei ole
tujen ja vakuutuksenottajien vd- sista vain kahdesti kuussa. Ra- sesta kriytdnncissii
Viime vuoden aikana maksettiin
Iisen informaation tehostami- halaitoksilta taas viitesiirron julkaistu Suomen asetuskokoel- tydntekijdiden ryhmzihenkivanyt
man
ovat
soplmussarJassa,
seksi omia yksityiskohtaisia neu- kaytt6Onotto poistaa ylimiiiikuutuksen perusteella korvaukensi kertaa saatavina.
vottelukuntia. Niita ei tahan riiistii kiisittelytydta.
sia noin 130 miljoonaa markkaa.

mennessl ole ollut lainkaan.

jo aiemmin
Neuvottelukunnat voivat olla Tyrieliikekassa on
jatkutycinantajat
ryhmitellyt
valtakunnallisia tai alueellisia.
viksi ja tilapiiisiksi tilittajiksi.
Ty<ieliikelaitosten Liiton yhtey- Kummallekin ryhmiille on nyt
teen perustetaan oma erillinen, edelleen omat tilityslomakkeenkorkean tason neuvottelukunta. sa. Jatkuvat tilittejat saavat esiSiihen kuuluuu TELA:n nime- tefetyt maksulomakkeet ja
iimien edustajien lisiiksi tyd- mycis tyrintekijdlomakkeet suomarkkinajiirjestcijen korkein raan Tydeldkekassasta. Jatkuvia
tilittajia on Tyoeliikekassan re-

johto.

Uusi menettely on tarkoitus to- kistereissd n. 22 Ofi) tyonantajaa.
jo.ista reilu tuhat on ruotsinkieliteuttaa tdmrin vuoden aikana.
sla.

Pankeissa ja posteissa on jatkossajaossa vain tilapiiisille tilittajil-

tarkoitettuj a yhdistettyj ii makty<intekijiilomakkeita.
Pankit ja postit ottavat jatkossa-

le

su- ja

kin vastaan
58

sekd jatkuvien ettd

Korvauksen keskisumma oli

66

Offi markkaa.

EIAKKEISTA ULKOMAIL]A

tA eli tayden eldkelisdn miiiirti. Voimaantulo
Leskellii on myos mahdollisuus
Komitea ehdottaa voimaantulosaada kunnallista asumislisdd.
ajankohdaksi tammikuuta 1989.
Yleisestil lisiieliikejiirjestelmlstl Lehtitietojen mukaan hallitukmaksettavan

ueliik keen mtiti-

sen esitys parlamentille annetaan
maksetaanko vasta kansanedustajien kesdIeskeneldkkeen ohella myos lap- lomakauden jiilkeen.
seneliikettti. Jos lapseneldkettd ei
makseta. on lesken alkueliike 40
r/6 edunjattiijien elakkeestd. Jos
lapseneltikettd maksetaan, on
lesken alkueliike 20 % edunjiittiijiin eliikkeestii.
EHDOTUS
al k

Merenkulun Iisiieliikejiirjestel-

mdn hallinto on siirretty merenkulun lisdeliikekassalta Vakuutusyhtiii SPP:lle. joka hoitaa
mycis ITP:n hallinnon.

rii riippuu siitd,

Tiiysimddriiinen erityisleskenellke lasketaan samalla tavalla
kuin alkueldke.

Eliikkeet ovat veronalaista tuloa. Leskeneliikkeen saaja voi

tehdei verotuksessaan eldketulo-

RUOTSI

KOMITEA.
MIETINTO PNNUN.
ELAKKEEN
UUDISTAMISESTA

i

Kansanellke- ja yleisen lisleliikejiirjestelmln perhe-eldk keiden
uudistamista tutkinut komitea

jatti mietintOnsii sosiaaliministerille hclmikuun puolivdlissd.

Komitean ehdotusten
pd:ikohdat
Komitean ehdotusten mukaan

elikettl parannetaan. Eliikkeen mi6riti

lapselle maksettavaa

nostetaan nykyisestd.

Perhe-eldke maksetaan alle 65vuotiaalle nais les k e I le ja miesleskelle samoilla edellytyksillii.
Perhe-eliikkeend maksetaan al(omstdllningspension) yhden vuoden ajalta tai

kuelzikettii

vuotiasta Iasta. Erityisleskenell-

kettii (siirskild elierlevandepen-

YLARAJAN

POISTAMISESTA

vrihennyksen samaan tapaan
kuin kansanelikkeen saaja.
Ruotsin sosiaalivakuutuslaitos
on ehdottanut yleisen llsiieliikejiirjestelmiin eleikkeen perusteeSiirtymilkauden
na olevan tulon yllrajan poistaslHnntikset
mista vuodesta 1990. EliikepeUuden perhe-eliikejiirjestelmdn rusteen yliiraja on nykyisin 7.5
voimaantullessa leskenellkettl kertaa perusmldrd. Laitos pcsaavat naiset siiilyttiiviit eliik- rustelee ehdotustaan sillii. ettii

keensd entiselltizin. Leskenelti- tulevaisuudessa yhI suurempi
ketta ei yhteensoviteta lesken osa tuloista jdisi lislieliikkeen uloman lisrieldkkeen (ATP) kans- kopuolelle. Vakuutusmaksut
sa vanhuuseldkeirisszi.
maksetaan jo nykyisin myos eliiNaiset, jotka ovat tiiyttiineet 60 keperusteen yliirajan ylittavasta

vuotta uuden

perhe-eliikkeen

tulosta.

voimaantullessa, sdilyttdvdt sa- Sosiaalivakuutuslaitos ehdottaa
moin oikeutensa leskeneldkkee- lisriksi muutosta maksussa oleseen nykyisen lain mukaisena. vien eliikkeiden tarkistukseen.
Leskeneldkettii ei myciskiiiin yh- Eliikkeet tarkistetaan kuluttajateensoviteta lesken oman lisd- hintaindeksin perusteella. Laitos

(ATP). Mutta tiimd leskeneliike
yhteensovitetaan lesken oman lisdeldkkeen (ATP) kanssa.

Kansanellkejlrjestelmhstl mak settava alkueliike on 96 /6 Perus-

mridrtistd eli sama kuin vanhuuseliike. Lisiiksi maksetaan eliikelisil enintddn 48 Q perusmddrtis-

VUONNA

1988

Ruotsin yleisten eliikejiirjestelmien keiyttdmtin perusmiiriln

suuruus on 25 800 SEK vuodessa vuonna 1988. Perusmidriidn
ovat sidottuja useimmat sosiaali-

vakuutuksen etuudet. muiden
muassa kansaneldkkeet

ja

ylei-

sen lisiieliikejiirjestelmdn mukaisen ansioeldkkeen perusteena

oleva tulo. Perusmtfuirdn koho-

tessa nousevat vastaavesti

kaikki

maksussa olevat yleiset eliikkeet.

Kansanellkkeen tdysi mtidrzi on
yksiniiiselle eliikkeensaajalle 96
7o perusmdtlriistii eli 24 768 SEK

ruodessa tammikuun 1988 alusta. Avioparille, josta molemmat
puolisot saavat tayden eltikkeen,
maksetaan 157 fl6 perusmdiirdstii

eli20

124

SEK vuodessa molem-

mille. Ellkelisiil
kansaneldkkeeseen

maksetaan

niille eliik-

keensaajille, jotka saavat vdhiin

tai eivdt lainkaan yleistd ansioi-

hin

45 vuotta

nuo-

rempia uuden perhe-eldkkeen

LISIiEIIiKEKASSAN KUNNALLINEN
HALLINTO SPP:lle ASUMISLISA
Merenkulun piiiillysttitehtiivissii PAKOLLISEKSI

voimaantullessa. sdilyttdvdt les- olevilla on oma tyomarkkinasokeneliikeoikeutena kansaneldke- pimukseen perustuva lisiieliike-

Eliikkeensaajille

den perhe-eldkkeen voimaantu- keturvaa. Merenk ulun lisiieliike-

paaehtoinen, mutta keiytdnnossii kaikki kunnat maksoivat sitd.

sion) maksetaan leskelle. -ionka
jiirjestelmiins:i. joka tiiydentiiii
mahdollisuudet elattda itsensd jiirjestelmiistii ja yleisestii lisiieliikansaneldkkeen ja ylesen lisiimriirdn.
kejdrjestelmiistd
sen
ansiotycillii ovat heikentyneet.
antamaa eltieliikejiirjestelmdn
jonka aviomies oli ansainnut uu-

Ellkkeen mlilril

ON 25 8OO SEK
VUODESSA

suhteutettua lisiieliikettii.
Vanhuusekikkeen saajalle tdysi
eliikelisii on 48 01, perusmiiiir:istti
eldkkeen (ATP) kanssa.
ehdottaa. ettri tulevaisuudessa eli 12 384 SEK vuodessa. TycikyMyds naiset, .iotka ovat uuden tarkistus tehtiiisiin reaalipalkko- vyttomyyseldkkeen saajalle eliikelisd on kaksinkertainen. Ansiperhe-eleikkeen voimaantullessa jen muutoksen perusteella.
oihin suhteutettu lisrieldke alen45 ja 60 iklvuosien viilillii. siiilyttaa ekikelisiin taytta miiaraa taytdviit leskeneliikeoikeutensa. He
simiiArziisesti.
saavat ennen 65 vuoden ikiiii
leskeytyesstidn omien tyotulojensa lisAksi vtihintd6n puolet perheen lisdekikeoikeudesta MERENKULUN

pitemmiiltii ajalta siinii tapaukettri leski huoltaa alle l2- Naiset, jotka ovat

sessa.

YLEISEN
LISAELAKKEEN
ELAKEPERUSTEEN

PERUSMAANA

loon

mennessd.

jiirjestelmiissii

on noin 20 000

vakuutettua. Jdrjestelmd on rakenteeltaan samanlainen kuin
teollisuuden ja kaupan toimihenkiloiden ja tyiinjohtajien lisiieliikejiirjestelma ( ITP).

maksettava

kunnallinen asumislisf, on tehty
pakolliseksi vuoden 1988 alusta.

Aikaisemmin asumislisd oli va-

Asumislisiin tultua pakolliseksi
monet kunnat joutuvat nosta-

maan asumislisinsii

mddrdd.

Asumislisf, on tulosidonnainen
kansaneklke-etuus.
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TANSKA

helpotettu. Englannin hallitus

EUR00PAI'I
YHTEISii
KANSANEIIiKKEEN
TULOSIDONTAA
SUKUPUOLTEN
LAAJENNETAAN
TASA.ARVO
Vuoden 1989 alusta kansanel6kejiirjestelmiin tulosidontaa tul-

laan laajentamaan nykyisestd.

Voimassa olevassa laissa van-

huuseldk keen tasasuuruinen pe-

rusosa on tulosidonnainen
vuoden yleisen eliikeiiin ja

67
69

ikdvuoden viilillii. Perusosaa
alennetaan 60 /6 siitii osasta
eliikkeensaajan tuloa, joka ylittaa 57 000 DKK vuodessa.
Vuoden 1989 alusta tulosidonta

tulee koskemaan mycis ennen 67
vuoden ikiil maksettavia eldkkeitd. Todenniikdisesti rajatuloa
tullaan siinii yhteydessii kuitenkin nostamaan.
Perusosan lisiiksi eliikkeensaajille maksetaan tulosidonnaista li-

slosaa. Sen tulosidontaan
aiota tehdii muutoksia.

ei

haluaa ndilld toimenpiteillii siirtdd vastuuta eldketurvan kustan-

tamisessa valtiolta tydnantajille

ja vakuutetuille.

Uusitun

eliikejiif estelmiin
useimmat sddnncikset ovat voi-

Euroopan yhteisdn komissio on

saanut kasiteltavakseen ehdotuksen, jonka perusteella suku-

puolten tasa-arvoista kohtelua

laajennettaisiin vanhuusekikeirin
perhe-eliikkeiden osalta. Eh-

ja

dotus on jatkoa komission jo

hyviiksymiiiin viralliseen ohjeistoon, jolla sukupuolten tasa-ar-

KANSANELAKKEIDEN
MAKSAMINEN
ULKOMAILLE
Australian kansaneldkkeiden
maksamista ulkomaille on rajoi-

tettu heindkuusta 1987 liihtien.

tdysimddrdisenri voimaan kolmen vuoden siirtymiikauden jiilVanhuuselikeiiin tulisi ehdotuk-

sdturvana.

vo hyvdksyttiin

vapaaehtoisiin

lisiieliikejiirjestelmiin. Uuden

ohjeiston arvellaan tulevan mahdollisen hyvdksymisensii jtilkeen
keen.

sen mukaan olla sama molemmille sukupuolille. Tiimii koskee
sekii pakollisia ettd vapaaehtoisia eliikkeitii.

Lasten kotona hoitambeen kdy-

tettaviksi tycisseiolovuosiin.

Perhe-el[kettl ehdotetaan maksettavaksi nais- .ja miesleskille

samoilla ehdoilla.

Joissakin EY:n jiisenmaissa voi
kotona oleva puoliso saada sosiaaliturvaetuuksia tytiss[ kiiyviin

puolison vakuutuksen perusteella. Tzimdn siiiinnciksen katsotaan olevan tasa-arvon vastaista
ja se ehdotetaan korvattavaksi

y.ksil6llisellii oikeudella etuuk-

Yli 12 kuukautta Australian ul- slln.
kopuolella asuneen ekikkeen-

saajan kansaneldkettii alenne-

taan suhteessa siihen aikaan,

jonka hiin oli asunut Australiassa ennen ulkomaille muuttoa.

Jos hdn oli asunut Australiassa
tytissiioloajastaan viihintiiiin 25
vuotta ekike maksetaan ulkomaille alentamattomana. Muis-

sa tapauksissa eliikettii alenne-

taan.

Aikaisemmin eldke maksettiin
ulkomaille rajoituksitta jos se

oli myrinnetty vakuutetun asues-

sa Australiassa.

Australian kansaneleikejdrjestelmdstd maksetaan tulmidonnaisia vanhuus-, ty6kyvyttdmyysja perhe-eliikkeitd. Vanhuuseliikeikii on naisilla 60 ja miehillii 65
vuotta.
60

palkansaajilla on mahdollisuus
irrottautua ai kaisemmista ansioeliikejiirjestelyistii ja tyrinantajilla perustaa uusien sdiinndsten
mukaisia eliikej iirjestelyj ii.

Palkansaajat voivat pysyd tycinantajan yrityskohtaisessa eliikejiirjestelyssii, liittya siihen, olla
sen ulkopuolella valtion yleisessti eliikej iirjestelmiissd tai jiirjestiiii itse oman ansioeldketurvansa henkil6kohtaisella eliikkeellii.
Henkilcikohtainen eliike voi

tetyt vuodet ehdotetaan rinnas-

AUSTRATIA

massa huhtikuun 6. piiiviistii
liihtien. Tuosta piiiviistii liihtien

mycis toimia vapaaehtoisena li-

Henkikikohtaiset

eldkkeet voivat tulla voimaan
heinlkuun 1. piiiviistii alkaen.

Keslkuun 30. piiivii on viimei-

nen pdivii, jolloin itseniiiset yrittijiit voivat ottaa itselleen ennen
huhtikuun 6. piiiviiii voimassa
olleiden sdlnndsten mukaisia lisiieliikevakuutuksia. Heiniik uun
alusta heiddn on otettava lisrieldkkeensii samojen siiSnncisten
mukaan kuin palkansaajat henkil6kohtaisia eliikkeitiiiin. On

kuitenkin huomattava, ettii yrit-

tiijille ansioeldketurva on edelleen vapaaehtoista. Pakollista
heille on vain valtion yleisen

eliikejiirjestelmdn peruseldke, j oka on tasasuuruinen, kansaneld-

ketyyppinen etuus.

Heindkuun alusta henkivakuu-

tusyhtitit menettavat monopo-

ISO-BRITANNIA
ELAKETURVAN
UUDISTUS

VOIMAAN HUHTI.
KUUSSA

1988

Englannin uusittu eliikejiirjestel-

mI tulee

kokonaisuudessaan

Uusitussa

eliikejiirjestelmiissii

voimaan vuoden 1988 aikana.
palkansaaj at voivat itse j iirjestiiii

oman ansioeldketurvansa niin

kutsutulla

henkikikohtaisella

eliikkeellti. Tycinantajien mah-

dollisuutta perustaa

yleistii

ansioeldkettd korvaavia yritys-

kohtaisia eliikejiirjestelyjii on

linsa lisiieliikevakuutusten tarjoajina. Myds pankit, asuntolainoja mycintiiviit rakennusosuuskunnat ja rahoitussddtirit voivat

ryhtyii markkinoimaan henkildkohtaisia eliikkeitii. Vakuutetut

voivat sijoittaa vakuutusmak-

sunsa ndiden kautta. Eliikkeelle
jiiiidessiiiin he joutuvat kuiten-

kin ostamaan eldkevakuutuksen

jostakin henkivakuutusyhti6stii.

ITAUALTA

LESKEN.
ELAKKEESEEN
MUUTOKSIA
Palkansaaj ien eliikej iirjestelmiin
on lisiitty lesken alaiklrajaa koskeva edellytys siinii tapauksessa,

ettei leskenel6kettd
leskellii ole lasta.

hakevalla

Uusien sddnndsten mukaan les-

kenelzike maksetaan nais- ja

miesleskelle,

joka on tayttenyt

35 vuotta edunj iittiij iin kuollessa

tai jonka avioliitto oli jatkunut

viihintiiiin l0 vuotta taijolla on
lapsi edunj iittdjdn kanssa.

Nykyisessii laissa ei leskeneldk-

keen saamiselle ole asetettu alaikiiraj aa siiniikiiiin tapauksessa,
ettei leskellii ole lasta. Sita vastoin on kiiytcissii avioliiton kestoaja puolisoiden vdlistii ikiieroa
koskevia vaatimuksia, jos edunjattaja oli saanut eltikettd avio-

liittoa solmiessaan.
Leskelle,

joka ei ole oikeutettu

leskeneleikkeeseen. tullaan mak-

samaan kertasuoritus, jonka

mddrd on 35 kertaa leskeneldkkeen kuukausimddrd. Nykyisessd laissa kertasuoritus on enintiiiin eduniiittdjdn puolen vuoden ansioiden suuruinen.

HALLITUS.

PUOLUEET
SOPIMUKSEEN
ELAKE.
UUDISTUKSESTA
Itdvallan hallituksessa olevat
puolueet ovat pddsseet sopimuk-

seen vuoden 1988 valtionbudje-

tin

yhteydessd toteutettavista

ekikemuutoksista. Muutosten

vuoden iiissli 14 vuodeha ja 60 hoituksesta liihinnii kansallisen
vuoden iiissii tai sitd aikaisem- keskustelun pohjalta. Ty<iryhmin eliikkeelle jiiiiviltii l5 viimei- mdn suositusten lopullisesta
seltil vuodelta. Muutos ei tule kohtalosta ei ole varmuutta.
koskemaan niitd vakuutettuja, koska parlamenttivaalitkin tulejotka jiiiiviit tytikpyttdmyys- vat vdliin.
eliikkeelle ennen 50 ikdvuoden
Tyoryhmti pitea jakojerjesteltayttamista.
mlI edelleen parhaana rahoitusNykyisessii laissa vakuutusajaksi muotona sosiaaliturvassa. Varinnastetaan 15 iktivuoden jiil- kuutusmaksupohjaa ehdotetaan
keen koulutukseen kdyetty ai- kuitenkin laajennettavaksi siten.
ka. Peruskoulun ylittaviistii kor- ettd vakuutusmaksut perittlisiin
keammasta koulutuksesta voi- koko tulosta. Nykyisessd laissa
daan "vapaavuosina" ottaa huo- vanhuus- ja perhe-eldkkeiden
mioon enintziiin kuusi vuotta. osalta kdytetddn yltirajaa, kun
Trimdn vuoden tammikuusta taas tytikyvyttomyyseldkkeissd
liihtien vapaavuodet poistetaan rajaa ei ole. Tyokyvyttdmyysasteittain eldkkeeseen oikeutta- eldkkeet kustannetaan samoista
vasta vakuutusajasta. Vuonna maksuista sairausvakuutuksen
1988 koulutusvuosista otetaan kanssa.
huomioon eninttiiin 5 / 6 tiiydestii
Tydryhmii suosittelee, etta teymdrirtistii, vuonna I 989 enintiiiin
teen vanhuusekikkeeseen vaad it4l 6 1ne. Opiskelija voi kuitenkin
tavaa vakuutusaikaa nostettaimaksamalla

YHDYSUATTAT

Eldkkeensaajalle makettavaa den irissii tai 65 luoden idssd
ilman tiettyd vdhimmdisvakuutusaikaa. Tyriryhmiin mielestd
eldke saadaan nykyisin aikaisempaa lyhyemmiillii vakuutus-

sa tytissl kuin siinii, josta

vakuutusmaksuja

ketaan

ll

viimeiseltii ruodelta,
63 vuoden iiissii 12 vuodelta, 62

vuoden iiissii 13 vuodelta, 6l

ELAKEAIKANA

Yhdysvaltain yleisen eliikejiirjestelmdn hallinnosta vastaava sosiaaliturvahallitus on tehnyt

otostutkimuksen vanhuuseldkkeen saajien tytinteon jatkami-

sesta eliikeaikana. Tutkimus

koski vuotta 1982. Tutkimuksen
tuloksia selostetaan laitoksen aikakauskirjassa no. ll/ 1987.

Tutkimuksen mukaan 23,8

ja

Vo

21,9 % naisista oli
edelleen tyossii l8-30 kuukautta
sen jiilkeen, kun he olivat saamiehistii

neet vanhuuseliikkeensd ensim-

siin vdhitellen. Tiillii hetkellii tiiy- mbisen kerran.
saad a koulutusvuodet tiiysimiiiisi eliike voidaan saada3Tt f ,va- Tyrintekoa jatkaneista miehistii
riiisind huomioon otetuiksi.
kuutusvuoden jiilkeen 60 vuo- 60 % oli tutkimushetkelld muus-

eldkettd tullaan alentamaan. jos
hdn saa yleisistii eliikejiirjestelmist[ useamman kuin yhden
elHkkeen ja niiden yhteismeAra
ylitraa I I 827 ATS wodessa.
Nykyisessi laissa eldkettd alen-

netaan,

jos

eldkkeensaajan

ajalla mutta eliikkeellii ollaan

toisaalta kauemmin. Parikymmentd vuotta sitten keskimdd-

he

olivat j ddneet eliikkeelle. Naisilla

vastaava prosenttiosuus oli 44.
Useimmilla (67,5 7o miehistii ta

naisista) tyrintekoa jatkaneista oli lyhyempi tytiaika kuin
ennen eldkkeen ottamista. Valtaosa tydntekoa jatkaneista tyoskenteli toimihenkiltiammateissa.
7 1,8 7o

ansiotulot eldkeaikana ylittiiviit r;iinen vakuutusaika oli 45 r'uot3 583 ATS kuukaudessa. Tama ta ja eliikkeelldoloaika l5 vuotta.
siiiinnds jiiii edelleen voimaan.
Nykyisin vakuutusaika on noin Yanhuusellkeik[ on Yhdysval40 vuottaja eliikeaika 20 vuotta. tain yleisessti eliikejii4estelmiissii

RANSKA
SUOSITUKSIA
SOSIAALITURVAN
RAHOITUKSEN
TURVAAMISESTA
Ranskan sosiaaliturva on ollut

Tulevaisuudessa sekf, vakuutusajan ettii eliikeajan arvellaan ole-

65 vuotta, mutta elakkeen voi

ottaa alennettuna jo 62 vuoden
iiistii. Yhdysvalloissa on paatetty
eliikeiiin nostamisesta 67 vuoLopuksi tyriryhmii suosittelee, teen. Nostaminen tehdiitin eritettd ellkkeen perusteena oleva tain pitken siirtymiikauden kutulo laskettaisiin viimeisten 20 luessa, joka kestdti aina vuoteen
lai 25 parhaan vuoden keskian- 2021 saakka.
van 30 vuotta.

sioista. Voimassa olevassa laissa
el6keperuste Iasketaan l0 viimeisen vuoden keskiansioista.

usean vuoden ajan pahasti alijiilmiiinen. Vdestcin vanhenemisen ja taloudellisen taantuman
l,uoksi sosiaaliturvan kustannukset ovat kohonneet arvioitua

tultua hyvdksytyiksi useimmat
ennen 65 vuoden ikiil eliikkeelle
jridviit tulevat saamaan aikai- nopeammin. Esimerkiki eliikesempaa pienemmln eHkkeen.
menot olivat ll,4 Eo BKT:stii
Voimassa olevassa laissa elik- vuonna 1985, kun ne l0 vuotta
olivat 9,4 %. Keskikeen perusteena oleva tulo lzske- aikaisemmin
1960 ja 1984
vuosien
nousi
el6ke
taan indeksillii tarkistetuista l0
viimeisen vuoden keskiansioista. viilillii I 300 7. Palkat nousivat
1000 o/o ja
Eliikeperusteen laskemista muu- vastaavana aikana
tetaan siten, elta64 vuoden ilssi hinnat 500 %.
eliikkeelle j iiiiviltd keskiansio las-

OTOSTUTKIMUS
TYONTEON
JATKAMISESTA

Ranskan hallitus asetti viime ke-

sdnd "kuuden viisaan miehen"
tytiryhmiin tekemiiiin suosituk-

]OUKC ]ANHUNEN,
FM

Eltiket urvakeskuksen
tut kinrusosaston

erit.ristutkija

sia sosiaaliturvan tulevasta ra-

6l

ENGLISH SUMMARY

Among all the political parties
represented in Parliament there
is general agreement about the
necessity of flexible retirement
ages. This was established by
the poll taken by our magazine
among the parliamentary party
secretaries and the parliamentary groups. They all report a
positive attitude towards the
early old-age pension, the
early disability pension and the
part-time pension. Moreover,
they are in favour of introducing flexible retirement ages into
the public sector, as well. The
relevant Committee is just
about to complete their work
as this issue is going to press.

There is also general agreement about the urgency of the
survivors' pension reform.
Various working groups,
committes and commissions
have been set up to look into
pensions. Last year they numbered roughly one dozen. The
majority is patching up and
filling the gaps in existing
pension cover. However, some
are examining matters of
a more complicated nature,
pertaining to the fundamental
principles of pension policy.

The work of the Survivors'

Pension Committee will leave a
permanent mark on the
Finnish pensions, more so than
any other of the present committees. It took the Committee

more than four years to complete their proposal, the essentials of which are shiftrng the
emphasis oI survivors' pensions
towards the provision of survivors'pension cover to children
and extending entitlement to
survivors'pension cover to widowers. The Committee also
suggest that pension coordination be introduced to avoid
overcompensation. ln the opinion of the Committee, the technical opportunities for the implementation of the reform will

not be available till

1989.

It

would seem meaningful to let
the implementation coincide
with the tax reform, which is
62

presently under preparation.

A working group

has been

set up to examine the practice

followed in determining eligibility for the early disability pension. Measures will also be taken to improve the legal protection afforded to applicants of
early disability pension and
other forms of disability penslon.

The Pension Cover Appeals
Committee works to come up
with proposals for simplfication
of the appeals procedure within
the pensions schemes. The report
has to be filed by the end ofJune.
Yet another working group
is looking into the rules and

regulations on determining the
farmers'income as laid down
in the Farmers'Pensions Act:
whether or not they arejust
and how they work in practice.
The aim is better correspondence between income and actual work contribution.
A Government bill wa;
introduced to Parliament with
a law proposal for subjecting
employment pensions and

some other benefits to execution.

The former law proposal to this
effect lapsed a few yean ago.
So far, the prohibition on
execution of pensions and some
other benefits has formed an
obstacle to levying execution
on pensions, however sizeable.
Even after the reform. the sum
of money deemed necessary for
the pensioner to support himself should be exempted from
execution. The same should
apply to basic income protection.

Olli Kangas, junior researcher

at the Academy of Finland,
contributes with an article on
pensions, poverty and income
disparities, ba;ed on his study
on the politics and economics
olpension insurance at the
University of Stockholm in

1988. The study relates to two
more extensive projects: the one
on the Finnish welfare state in

the

1980's, financed by the

Academy of Finland, and the
other on Swedish social politics

against international background,
conducted at the University of
Stockholm. The last one of these
two projects compares the
development of social security

in l8 OECD-countries
1930

and

1985.

between

In recent years, isolation hzs
been one of the most popular
topics for sociopolitical discussion in Finland as well as abroad.
The discussants have painted a

picture of the population being
split up into two: those who are
well off and those who are badly off. The possibilities of interference with the presumed splitup process by means of state
social policy have also been
touched upon. Some have felt
that the emergence of the wel-

fare state has given renewed
strength to the process and even widened the gap.
The writer takes three different
approaches to the question of
whether there really are big
differences between the Finnish
pensions, by international
measure. He starts by giving an
account of the pension rights
enjoyed by the citizens of the
industrial cuontries. Are the
pensions inclined to split up the

aged population? How does the

pension of an employee in long
service compare with the
national pension? In the third
section, the writer discusses the
relationship between poverty

and old age.
Finland, Belgium and Japan
have no upper pension limit
legislated for. Examination of
the maximum pensions in the
OECD-countries alone would
suggest that in Finland more
often than in most other countries a living standard that is
high during active working life
continues to be so after retirement, as well.
The matter is. however. not
that simple. Studies show that

cuts in the replacement rate
have resulted in collective and
individual insurance being taken
out to make sure that the income

as a pensioner will meet the
level of preretirement income.
The number of such insurances
is much lower in Finland than
in the other OECD-countries
or the Nordic countries. In 1985.
a mere 4 per cent of pension

expenditure in Finland was
attributable to collective additional pensions. In Norway and
Sweden, this percentage was
13, and in Denmark individual

insurance accounted for as
much as 25 per cent of total
pension expenditure.
In the opinion of the writer.
statutory upper pension limits
are not of much signficance for
evening out the income of the
aged. More important is

finding out what kind of basic

income protection is granted in
each individual country, how
big the pension of an ordinary
wage earner is, and how big the

difference between basic income

protection and the wage

earner's pension is.
Measured by the replacement
rate, the Finnish full national
pension provides a very adequate cover by international
standards. Considering the
general wage level, there are
but a few countries where the
basic pensions are higher. An
average wage earner also gets a

fairly big pension in this country.
By this measure, Finland is
placed seventh among the

OECD-countries studied.
Taking into consideration the
collective additional pensions.
she is somewhat lower on the
scale.

In the course of the last two

decades, the income level of the
aged population has improved

considerably. In the 1960's still,
poverty and old age walked hand

in hand. With the development

of the pensions scheme, the
differences in the standard of
living between the active and
the aged population have been
reduced. The standard of living
provided by the employment
pension does no longer essentially differ from that enjoyed
by the active working population. The income available to
national pensioners also comes
up to 70 per cent of the average
available income per consumer
unit for households. So it
seems that the poor are no
longer old and the old no
longer poor. Through the
emergence of the welfare state
and the improvement ol pension cover it has been possible
to provide essentially better
living conditions for at least
one group in society. the writer
concludes.

FIGURE

MINIMIUM PENSIONS. INDUSTRIAL WORKERS'PENSIONS, AND MAXIMUM PENSIONS IN
II] OECD-COUNTRIES, I980, EXPRESSED AS PERCENTAGES OF AVERAGE (NET) EARNINGS
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TILAS TOTIETC]A
TYCELAKKEENSAA]ISTA
31 t2.1 987

Taulukoiden luvut ovat vlihimmdisturvan mukaisia.

Aikaisemmasta tilastokdytannOstA poiketen varhennetut vanhuuseldkkeet sisdltyvdt vanhuus-

eliikelukuihin ja yksilcilliset varhaiseleikkeet tydkyvytt<imyysekikelukuihin. Osa-aikaeliikkeet
ovat tilastossa omana taulukkonaan. 3 I . 12. 1987 oli maksussa kaikkiaan 825 000 tydeliikettii.

Muutos edellisestii vuodesta on +39000 kappaletta eli 5,0 prosenttia.
oli 415000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta) (+19000), tyrikyvyttdmyyseliikkeita 195000 kappalerta (+17000), ty6rtdmyyseliikkeitii 66 000 kappaletta (+3 000), perhe-eldkkeita 148 000 kappaletra (+l 699; sekd vuoden
1987 alussa voimaan tulleita osa-aikaeldkkeift 142 kappaletta. Niiistii oli vuoden 1986 alussa
voimaan tulleiden lakien mukaisia eltikkeitii: varhennettuja vanhuuseldkkeita 6 600 kappaletta
(+2 300) j a yksikillisiii varhaiseldkkeita I 5 000 kappaletra (+7 600).
Vanhuuseliikkeiden keskimiiiird oli 1325 mk/kk, joista varhennettujen vanhuuseldkkeiden
1726 mklkk, tydkyvyttdmyyseliikkeiden I 842 mklkk, joista yksilcillisten varhaisel;ikkeiden
2487 mklkk, tytittr;myyseliikkeiden 2099 mk/kk, perhe-el6kkeiden l0l6 mk/kk ja osaaikaeliikkeiden I 896 mk/ kk.

Vanhuuseldkkeita

VAN H T] LJSF t-AK K I- FI', KAiKKi
Voimassa olevat 3l .12.1981

Keskimiiiiriiinen perusel6ke mkl kk

Eliikkeensaajia

Miehet Naiset Yhteens;i Miehet Naiset Yhteensd
73875 t27 524 201 399 2854 1207 I 8l I

Eliikkeen mydntiijii
TEL-eliikelaitokset
YEL-eliikelaitokset

16539 13663 30202 2442

MYEL-eliikelaitos

53

r78

79

885

r33 063

35413 14809 50222

LE L-eliikelaitos

I

I

823
178

Kaikkityoelakelaitokset 179005 235881 414887x) l88l

Alkaneet eldkkeet

l.l.

31.12.1987

Kaikki tyctelakelaitokset

*) Kaikki -luvussa

16773 20189

37 563

*)

2129

mukana yksi TaEL-laitoksen maksama eldke

I

VAR H HNNI1 I'T] VANH
Voimassa olevat 3l .12.1987

TIL]SEI-AKKEF
E

liikkeensaajia

971

903

I 325

980

1

848

I

537

493

Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 I .12.1987

64

558

475

I

1442 3080 4522 4057
334
405
739 2900
MYEL-eliikelaitos
2t6
861 I 077
837
LEL-eliikelaitos
125
197
322 1240
Kaikki tyoelakelaitokset 2l17
4543 6661*) 3379
Kaikki tydelekelaitokser

2054

381

Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset

Eliikkeen my<intiijii
TEL-eliikelaitokset
YEL-eltikelaitokset

*) Kaikki -luvussa

584

2 386

*)

mukana yksi TaEL-laitoksen maksama eldke

3 554

I

Yhteensei

169
984

2090
I 850

330

432

284

655

955

1726

959

I 882

OSA_AIKAELAKKFIlI

Voimassa olevat 3l .12.1981

Eliikkeen mydntiijii
TE L-eliikelaitokset
Y E L-eliikelaitokset

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseldkemk/kk
Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd

MYEL-eliikelaitos

32

48

38

l8

80
56

4

4

LE L-eliikelaitos
K

Alkaneet eldkkeet
K aik

l.l.

358
1372

I

r 985

l87l

835

835

2

aik ki tydeltikelaitokset

2925
2108

75

67

t42

2380

1355

l6

69

145

2457

I

1896

31.12.1987

ki tydelakelaitokset

366

l

938
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Voimassa olevat 3l .12.1987

Eliikkeen my<intiijii
TE L-eliikelaitokset
Y E L-eliikelaitokset
M YEL-eliikelaitos
LEL-eliikelaitos

Kaikkityciekikelaitokset

Alkaneet eldkkeet

l.l.

50719 55413 106t32 3156
9 t76
4045 1322t 2303
t] 473 t9156 37 229 I 0r7
I 614
33 094
5 596 38 690
195214*)
2285
110462 84810

l618
t 4t2

2353

2030

410

673
1264

695

t 418
1842

31.12.1981

Kaikkityoelakelaitokset

*) Kaikki -luvussa

Eliikkeensaa.jia Keskimddrdinen ruseldke mk/ kk
Miehet Naiset Yhteens;i Miehet Naiset Yhteensti

15973 13835 29810*) 2654

mukana kaksi TaEL-laitoksen maksamaa eldkettii

1424

2083

TAYDET EI-AKKEET
Voimassa olevat 3l .12.1987

Eliikkeen mydnt[jii
TE L-eliikelaitokset
Y E L-eliikelaitokset
M Y E L-eliikelaitos
LE L-eliikelaitos

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseltikemk/kk
Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd

566 48 878 94444 3 100
I0 399
2359
1 326
3 073
13332 14270 27 602 I 087
30 899
5 3l I
362t0 t 515

45

Kaikki tyoeldkelaitokset 97 123

Alkaneet eldkkeet

l.l.

3I

7l

532

168 656

*)

2283

l 570
t 437

2 308

2087

423

I

648

261

744

t

439

I 852

.12.1987

Kaikkitydelakelaitokset 11875 9253 21129*) 2486
x) Kaikki -luvussa mukana yksi TaEL-laitoksen maksama eldke.

1330

1979

65

OSAEI-AKKI:tl

I

Voimassa olevat 3l .12.1987

Eldkkeen mytinttljti
TE L-eliikelaitokset
Y E L-eliikelaitokset

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperusel6kemk,'kk
Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
t

n6

940

133

MYEL-eliikelaitos

3

LE L-eliikelaitos

t 024

Kaikki

tydeldkelaitokset 6273

r

503 2679
6477

288

I I 562

128 tt52

5

t

9t6

I

009

1253 1415 1045

313
3344

*)

299

660

560

lr89
I 104

I

407

1368
414

I il9

552

851

645

903

Alkaneet el6kkeet l. l.-3 I .12.1987
K

aikki tycieldkelaitokset

*) Kaikki -luvussa

YKSI

I,oI,I

634

668

1303x) ll75

mukana yksi TaEL-laitoksen maksama eldke

ISI:

I

VI\I{ HI\ISEI-i\K

Voimassa olevat 3l .12.1987

K

FEIKeskimiiiiriiinen perusel:ike

Eliik keensaaj ia

Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset

Eliikkeen mydntiijii
TEL-eliikelaitokset
Y E I--eliikelaitokset
M YEL-eliikelaitos
LEL-eliikelaitos

3911 5032 9009 4167 2264
910
659 l 569 2703 t 461
1008 2142 3 150 I 199
494
I tlt
t57 r 328 3 015 I 605
Kaikki tyrieldkelaitokset 7 066
I 990 l5 056 3 364 I I ll

l.l. 3l .12.1981
Kaikki tyoeldkelaitokset 3 464

mk,, kk

Yhteensd
3 104
2 184

720

2848
2487

Alkaneet eldkkeet

3914

1

318

3

504

I

779

2589

r V0I.I0MYYSEI-AKKFEI
Voimassa olevat 3l .12.1987

Eliikkeen myontiijii
TE L-eliikelaitokset
YE L-eliikelaitokset
M YE L-eliikelaitos
LE L-eliikelaitos

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperusel6kemkrkk
Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd

740 28219 46959 3415
933 I 818 2019
2309 2929 5 238 I 426
8 582
12256 I 744
3 674
Kaikki tyrieldkelaitokset 30 516 35 755 66211 2154

Alkaneet eliikkeet

l.l.

18

885

I

780
069
464

2432

I 532
888

682
I 541

2099

1723

2503

t 425

3l .12.1987

Kaikkitydelzikelaitokset 4328
66

I

4862

9190

3319

I)EItHIl-FLAKKF

F-

Eldkkeen m
a
TE L-eliikelaitokset
Y EL-eliikelaitokset
L-eliikelaitos
Kaikki tydelakelairokset

Kaikkit

Eliikkeensaajia

Lesket

Lapset Yhteensd

65 35 I
12322 77 673
1223 12758 1902 t4660
309r0
403 30 3 12 2768 33 080
4615 37 996
34841
650 33 38 I
148263*) I 016 l4l 803 2t610 1634t3

LE

l.l.

Eliikkeiden peruseldke
Iukumddrd mk kk
69 353
t 434
r3 r5r

MYEL-eliikelaitos

Alkaneet elSkkeet

Keskimddrdinen

I

Voimassa olevat 3l .12.1987

3l .12.1987

laitokset
ll85l*)
I l3l
mukana kaksi TaEL-laitoksen maksama elaketta

*) Kaikki -luvussa

KI\IKKI EI,;TKKI:t:

Keski-

I

Voimassa olevat 3l .12.1981

Eliikkeen mydntiijii
TE L-eliikelaitokset
Y E L-eliikelaitokset
M Y E L-eliikelaitos
L E L-eliikelaitos
Kaikki tyoeldkelaitokset

mriririiinen

Eliikkeiden peruseldke
lukumdiird mkt kk

I 954

423923

l

58 448

846

206 444

568

r360r7

I 074

824 837

*)

I 454

Alkaneet eldkkeet l. l.-31 .12.1987

Kaikki tydekikelaitokset
88 559 *)
I 749
*) Kaikki -luvussa mukana viisi TaEL-laitoksen maksamaa
eldkettd.

Perhe-eldkkeistii 5613 oli lisiietujen mukaisia, keskimddrin
I 207 mkikk. Muista eliikkeistii 26 169 sai lisiiksi rekisterdityd

lisiieliikettii keskimdiirin I 415 mk kk. Niimii olivat etupddssd
ja YE L-eliikkeitii.

TE L-

MAKSETT]T I:I-AKKEET

\,III.I. MK

Vdhimmdisturva
TE L-elitkelaitokset
Y E L-eliikelaitokset
M Y E L-eliikelaitos
LEL-eliikelaitos
Kaikki tydelakelaitokser
Rekisterciity lisdturva
Yhteensd

II ]I I] I987
9 696.3

1280.7
1392.2

t751,7
14 t20.9

517,4

t4 638,4
67

*

aa

TILAA OMA TYOELAKE.LEHTI

68

T,vdeliike-lehden kirjoilukset ovot vo-

paasli lainaltovissa- lttinalloessa on
lehden nimi (ja kirjoittajan nimi) mai-

nittava.

EILA TUOIVTINEN

RAILI HYRTXANEN

PERHE.
EL.AXETT'RYA

ANSIOTYO JA

LESXIEN

MI.ruTflIVASSA

TERVEYDENTIII\

YIITEISKUNNASSA

f/

7/

7r'

/

7

7 -tl

I
,I
II
I

-/ 7

^-

n

n

Elikelur"rk€skuksen

lulkimuksir l9tt!1

t

I
It
I
I

Eiketunakeslukscn
tutkimuksls

l9tt:2

AJAN KOHTAISIA TUTKIMU SJULKAISUJA
vielii rajoitetusti saatavana:
KARI SALMINEN, Yhteiskunnan rakenne, politiikka ja eldketurva.
Kokonaiseltiketurvan muotoutuminen Suomessa ja Ruotsissa.
ETK:n tutkimuksia

1987:2.

OU KO JA N H U N EN, Eliikejiirjestelmiit teollisuusmaissa
ETK:n tutkimuksia 1987:3.

J

EILA TUOMINEN, Perhe-eldke muuttuvassa yhteiskunnassa.
ETK:n tutkimuksia

1988:

l.

ILAILI HYRKKANEN, Leskien ansiotyri.ja rerveydentila.

ETK:n tutkimuksia

1988:2.

Tiedustele Eldketurvakeskuksen tutkimusosastolta,

puhelin (90) I5ll.

