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Yhdenfie
SOSIAALITURVAN MAAITMA

Kun lukee katsauksia en mal-
den sosiaaliturvajdrjestelmistd,
havaitsee, miten jarjestelmien
erot kuvastavat yhteiskuntara-
kenteen ja kulttuuritradition
eroja. Mutta teollisuusmaiden
systeemejd tutkittaessa erottuu
toinen, vastakkainen piirre: teh-
tyjen ratkaisujen samansuun-
taisuus. Samat riskit turvataan
samantapaisin sdrinnrist<iin, sa-
mat menetykset saavat saman-
kaltaisen kompensaation. Se,
mikii yhdessii maassa on nimel-
tdiin eliike. saattaa toisessa
maassa olla muun muotoinen
rahaetuus, mutta etuuksien ver-
tailu on hyvin pitkiille mahdol-
lista.

Turvaj drj estelmien s am ans uun-
tainen. vaikka kehitysetappien-
sa suhteen ehkii eriaikainen ke-
hitys on tulosta kansainviilises-
td vuorovaikutuksesta. Turva-
jiirjestelmiit keskustelevat kes-
kenddn, yksistii kokemuksista
on hydtyii monessa maassa.
Piiiiosin keskustelua valittavat
sosiaaliturvan kansainviiliset
yhdyselimet, suurimpina Kan-
sainviilinen tydjiirjestri ILO,
Kansainvdlinen sosiaalivakuu-
tusjiirjestci ISSA ja Kansainvd-
linen sosiaaliturvan neuvosto
ICSW.
Talouseldmdn nopea kansain-
viilistyminen on tehnyt myds
sosiaaliturvan kansainvdlisistd
pelisiiiinnciistd sopimisen aivan
uudella tavalla tiirkeiiksi ja yhii
laajempaa maasta maahan siir-
tyvien ihmisten joukkoa koske-
vaksi. Oman maan kansalai-
suuden tuottama turva ei saa
kadota eikd uralla ansaittu elii-
kesuoja katketa silloin, kun tyci
vaatii siirtymistii vieraaseen
maahan.

Oman maan ja oleskelumaan
sosiaaliturva voidaan niveltea
yhdeksi kokonaisuudeksi mai-
den keskiniiisen sosiaaliturva-
sopimuksen avulla. Tlllaisia so-

pimuksia Suomella on nykyi-
selldiin toisten pohjoismaiden,
Saksan liittotasavallan, Sveit-
sin. Itavallan, lson-Britannian,
Espanjan ja Kanadan sek;i erik-
seen Quebecin osavaltion kans-
sa, Kreikan sopimus on val-
miiksi neuvoteltu ja Luxembur-
gin kanssa neuvotellaan.

Yhdysvaltain kanssa Suomella
on ekikesopimus. Lisiiksi Suo-
mea koskevat Wienin yleissopi-
mus, joka on tehty diplomaat-
tien ja konsulien sosiaaliturvas-
ta, sekd eurooppalainen yleisso-
pimus sairaanhoidosta tilapiii-
sen maassa oleskelun aikana.
My6s ILO on hyvdksyttiinyt
jiisenilliiin asiaa koskevia sopi-
muksia ja suosituksia.

Sosiaaliturvasopimukset sisdl-
tdvdt muutakin kuin eliikkeitii
koskevia siiiinnci,ksiii, mutta
eldkkeet ovat niiden taloudelli-
selta ja sosiaaliselta painoarvol-
taan merkittiivin osa. On elin-
keinoeldmdmme kansainviili-
sessii kehityksessii mukana py-
symisen erds ehto, ettii niiitii
sopimuksia on saatu aikaan.

Sopimuksin luvatun sosiaali-
turvan toteutuminen edellyttiiii
seurantaa ja valvontaa. Siinii
on ElSketurvakeskuksella tiir-
kea tehteve. Kansainviilisen yh-
teistycin kehittdminen edellyt-
tdd mycis muuta: tutkimista,
selvittelyii ja tietojen vaihtoa.
Kokemuksia vaihdetaan paitsi
nimenomaisesti sosiaalialan or-
ganisaatioiden kirjeenvaihdolla
ja tapaamisilla myds alaa sivu-
avissa ja laajemmissa yhteyksis-
sd. Eldketurvakeskus iloitsee
siita, etta se puolestaan saa hei-
ndkuussa olla isiinnciimiissd
Helsingissei pidettavea kansain-
viilistii vakuutusmatemaatik-
kojen kongressia. Se on yksi
lenkki yhteisen kehityksen tiel-
le.

Yrjd larmola
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Tietosuojasta on tullut erittiiin Samantapainen perin ldysiiltii
keskusteltu teema, kiitos ennen tuntuva vdite on 'Jotakin Pih-

t kaikkea vastavalitun tietosuo-
javaltuutetun ahkeran ja taita-
van esiintymisen julkisuudessa.
Pitava ja uskottava tietosuoja
on tdrkeii erityisesti suuren re-
kisterin varaan ty<iskentelynsd
rakentavalle tyttelekejarjestel-
miille. Oikea tunnistaminen ja
virheellisten tietojen havaitse-
minen sekii korjaaminen tarvi-
taan oikean miiiirdisen eldk-
keen mycintiimiseen.

Lehtikirjoittelusta ovat viime
kuukauden aikana huomiotani
kiinnitteneet erityisesti pari kir-
joittajaa. joiden esitykset vaati-
vat reunahuomautuksia.

Paljonko puntarissa?
Ehdottomasti pahimmat kau-
hukuvat maalailee Liikealan
ammattiliiton jiisenlehti Punta-
ri. Toimittaja Olli Paunun suu-
rilla kuvilla katseen vangitseva
juttu on saanut suurimman
osan etusivusta ja keskiau-
keamasta. Henkilcitunnuksen
'kaikkiallisuutta" siunailevasta
tekstistii on vaikea saada selvil-
le, mikd on toimittajan osuutta
ja minkii hiin on kuullut Matti
Leporannalta. Niiyttiiisi siltii,
ettri tdmii tietosuojalautakun-
nan jdsen olisi sanonut pysty-
viinsii viiiiri nkalttemean kenen
tahansa 30-50 vuotiaan mie-
hen sotua. Kuinkahan? Nehiin
ovat koska tahansa kiiytettiivis-
sii, sopii aloittaa pienimmiistd
010138-003B. Kenelle tunnus
kuuluu, sitii en tiedii, enkii yritii
selvittaekaen. Jos tunnuksen
omistaja sattuisi tiimiin luke-
maan, niin tavattaessa lupaan
kahvit tarjota.

kalan kaartia pystyisi aineisto-
na kiisittelemiiiin helposti ja
halvalla, kertomatta kenelle-
kiilin". Varmaan niiin on, mutta
mikii olisi tiillaisen mikrokaar-
tin teho tosipaikan tullen.
"Hautakuoppaa ei peitetii en-
nen kuin tiedetdiin, kenen hetu
viediiiin kirjoista", kirjoittaa
Puntari. Entiipii sitten eli so
what? Pitiiisiko tuntematon sa-
laisuu ksineen haudata ottamat-
ta selvtii, kenestii nyt on kyse.
Haudan kaivuutakaan ei kai
voida aloittaa ennen kuin vai-
naja on tunnistettu, umpeen-
luonti ei sitten eniiii ole ongel-
mallista. Tuntemattomana hau-
taamatta jeaneitA ei liene suuria
miiiiriii, mutta luettuna saattaa
tiillainen mahdollisuus vaikut-
taa karmealta. Henkil6tunnuk-
sestaan ei kannata huolta kan-
taa, sillii se jaa olemaan kuole-
man jiilkeenkin. Perhe-eliik-
keissii sitii nimitetiiin edunjiit-
tiijiin henkil6tunnukseksi.

Henkiltitunnuksen
napit kiinni
Leporannan lisiiksi on kiisit-
tiiiikseni Arto Kyt0honka niin
harvinainen nimiyhdistelmii, et-
tA miteen henkikitunnusta ei
tarvittaisikaan, jos kaikilla olisi
niiin hyvin tunnistukseen sopi-
va nimi. Kyt<ihonka raportoi
Liinsi-Berliinistii (Tietoviikko
24.3.1988) verikkaalle tyyn-
liiiin henkil6tunnusasioista.
Otsikkona jutulla on "Saavat
hiivetii henkildtunnusta" ja kir-
joittajan mukaan "suomalainen
henkilOtunnus napittaa salat

.U *I
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auki ja siite saavat kiirsiii pie-
nemmdtkin lakeijat", kun ai-
kuisopiskelijan ikii niikyy hii-
nelle annettavasta todistukses-
ta. Jos todistuksessa todella tar-
vitaan myohempiiii kayttda
varten niiin hyvii tunnistus, olisi
kai syytii muokata henkildtun-
nus sellaiseen muotoon, ettei
syntymdvuosi olisi suoraan
luettavissa.

Kun henkildtunnusta oltiin ot-
tamassa sairausvakuutuskort-
tiin, tuli luokseni eriilin kontto-
rikoneliikkeen edustaja saksa-
laisen asiantuntijan kanssa to-
distamaan, ettii kirjaimen kiiy-
tcistii tarkistusmerkkind tulisi
ajanoloon vaikeuksia. Olisi pi-
tenyt kalttAa IBM:n reikiikort-
tikoneille kehittamee standar-
diratkaisua. Nyttemmin kaikki
on toisin ja henkildtunnuksen
syntymtiaikaosan voisi vaikka
kotimikrossa naputella neljiillii
kirjaimella.

Tarkistusmerkkien valikoi-
maan ei ole kelpuutettu sekaan-

Sopii tutkis-
vaatisi kai

oman selostamisen.
laskentakaa-

olisi pantava

elikirj aiminen yhdistelmii oli-
kai pisin mahdollinen muis-

kymppisemme voisi huoletta
esitellii tunnuksensa AAHW-
003B eikii ikiivuosista olisi kuu-
Iijalla aavistustakaan. Tunnus
olisi puhelinluettelon suosituk-
sen mukaan Aadam Aadam
Helge Wilhelm 0038 eli henkild
varustettaisiin neljiillii uudella
etunimellii. Jos vanhemmilla
olisi vaikeuksia nimien keksimi-
sessii, niiistii voisi olla johtoa
siihenkin pulmaan.

Viifiriiii turvallisuutta?
Kyt6honka ktuittelee my0s tee-
maa, kuinka voidaan tunnistaa
ilman henkilcitunnuksiakin.
Miniikin tiissii lehdessii taan-
noin (Ty6eliike 3/86) yritin sitii
todistella. "Preussilainen teho-

luulemus". Niiin vapaa kirjaili-
jamme palstallaan Tietoviikon
Tosiajassa ja minii olin
samaa mieltA, kunnes

alvan

Ruotsin tietosuojaviranomai-
sen Datainspektionen tekemiin
ratkaisun.
Svenska Dagbladet otsikoi
12.3. 1988 Ruotsin tilastoviras-
ton saavan siiilyttiii henkilOre-
kisterinsii. Lain mukaanhan
siellii niin kuin meilldkin, on
tilastotarkoitukseen yhdistelty

rekisteri tietyn ajan kuluttua
hiivitettava. Nyt tietosuojalau-
takunta, tosin kahden jiisenen
epiiillessd, on valmis puolta-
maan pidempiiii siiilytystii, jos
identifiointitiedot muutetaan
lukemiskelvottomaan muo-
toon. Muunnosavainta siiilytet-
tiiisiin tietosuojaviranomaisen
luona erilliiiin tilastoviranomai-
sen rekisteristii. Mielenkiintois-
ta on niihdii, my6ntii6kd maan
hallitus, jolta lupa kokeiluun on
haettava, jatkoaikaa. Jos joku
laittomasti hankkii kopioita
SCB:n rekisteristii, luulisi kiin-
nostuksen kyla kohdistuvan
ennemmin uudempaan tietoon
kuin kymmenen vuotta varas-
tossa seisseisiin.

Suojeltavia tietoja meistii kai-
kista varmasti on ja tietosuojaa
uhkaavia tekijditii on pyrittiiva
etsimiidn ja torjumaan. Tlimii ei
kuitenkaan saisi tapahtua ylen-
palttisella pelottelulla tai toi-
saalta toimenpiteillii, jotka mit-

luotiin eli tunnistamisen var-
mentajana ja jiirkiperiiistiijiinii.

]OUKO SIRKESALO,
FM

Eliiketurvakeskuksen
varat oim itusjohtaja

valvonta osaa taatusti erottaa
kaikki Heinz Mtillerit, vaikka
henkilcitunnus puuttuukin. Ja
nimenomaan siksi. Henkildtun-
nus on iirsyttiiviin alkeellinen.
KaytOssa ovat psykologisesti
fiksummat ja muutenkin Pa- tavuudestaan huolimatta eiviit
remmat tilastointikeinot. " Sak- torJu tosr vaaraa, vaan alnoas-
sassa "laki on nykyaikainen, taan luovat viiiiriili turvallisuu-
ovelasti viisas. N1t kansalaisen dentunnetta. Ehkapii tiimiikin
on helppo unnuttautua siihen kirjoitelma osaltaan auttaa siii-
luuloon, ettii valtio ei sitten- lyttemaan erinomaisen suoma-
kiiin valvo kaikessa ihan kaik- laisen henkil6tunnuksen siinzi
kea, ja sehiin on rauhoittava tehtaviissa, johon se alunperin

naln
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Toimitusjohtaja Matti Uimonen, 50:

:r.-,61- 1.
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UAKUUTETUTLEKIiI OiI JAETTAUA
UASTUUTA ETATTTURUAilSA

TOTEUTUMISESTA
Eldketurvakeskuksen toimitus-
johtajalle, varatuomari Matti
Uimoselle. tuli kesdkuussa puo-
li vuosisataa tdyteen. TiistZi ajas-
ta yli puolet, 26 vuotta, hdn on
vaikuttanut Ekiketurvakeskuk-
sessa, ja tdstd ajasta yli puolet,
kohta I4 ! uotta, talon toimitus-
johtajana.

Matti Uimosen tihdnastinen
toimitusjohtajakausi kattaa
myris talon historiasta yli puo-
let. Vaikka tydelzikeasioissa
tydskentelevdt tuntevat
ETK:sta muitakin asiantunti-
joita, Matti Uimonen on mo-
nelle yhtii kuin Eliiketurvakes-
kus.

Matti Uimonen syntyi Viipuris-
sa mutta kasvoi perushelsinki-
liiseksi. Nuorena oikeustieteen
ylioppilaana hiin tuli ETK:n
palvelukseen esittelijaksi lain-
opilliselle osastolle toukokuus-
sa 1962, valmistui tvcin ohessa
oikeustieteen kandidaatiksi
1964 ja sai varatuomarin arvon
1969. Uran kaari on selked:
esittelijdstd lakimieheksi. apu-
laisosastopddllikdksi, osasto-
piiiillikciksi, lainopilliseksi joh-
tajaksi j a toimitusjohtajaksi.
Vaikka ura on selkedn linjakas,
ahdasalaiseksi fakkimieheksi ei
Uimosta voi luonnehtia. Liihes
nelisatapdisen tydntekijiijou-

kon johtaminen on henkikijoh-
tamista ja suuresti vaihtelevan
asiajoukon johtamista. Tdssd
pddsev:it oikeuksiinsa mate-
maattinen hahmotuskyky,
muisti, nopea priiissdlaskutaito
ja nopea replikointikyky. joista
Uimonen myOs tunnetaan.

Toisaalta Matti Uimonen on
halunnut keskittdd aktivitcct-
tinsa tydelekeasioihin ja torju-
nut muihin aloihin liittyviit
luottamustehtdvdt. Omalla toi-
mialalla hiin on tydskennellyt
muun muassa Kansainvdlisen
sosiaaliturvajdrjestcin ISSA:n
hallituksen jiisenenii ja on edel-
leen Eliketiedotustoimiston
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johtokunnan puheenjohtaja.

Tydeliike teki Matti Uimoselle
muutaman haastattelukysy-
myksen.

Eltiketurvakeskuksen ertiiinii
keskeisenii toimintaideana on
t.t'deltikkeeseen oikeuttavien
ansioiden huolellinen kirjaan-
vienti vakuutettu vakuutetulta
ja sen volvontinen, ettti t_tdeliike
voidaan kullakin kerralla
m y dnt iiii luo t e I t avan k ok onais-
tiedon varassa. ETK <tli uran-
uurtajo aloittaessaon I timiin t ie-
t ot e k n i i k a n .t' I i ne ljtin ne svu tt si-
satq siuen. Tietotekniikko on
kaiken aikaa kehitt"tnyt, m1,cts
ETK:ssa. Ntietko, ettii tekniik-
kaa kehittiimiillti voidoan tule-
vaisuudessa vie lti listit ii vak uu-
tetun palvelun varntuu!!a .jajoustavuutta, vai vaatiiko .jtir-
jest e lntiin t iist ti e de I leen ke hi t t ti-
minen jo vakuutetultakin liian
sofistikoituja valmiuksia, k-t
kyti ntodernin tnuottLisen .jo
-kielisen I iedon vast aanot t anti-
seen?

Moderni tekniikka luo entis-
td paremmat mahdollisuudet
kommunikoida niin, ettd kum-
pikin puoli ymmiirtiiii toisensa.
Voidaan kertoa eldkkeen tark-
ka markkamiiiirii, voidaan an-
taa tietoa siita, millaiset ovat
vakuutetun tulevaisuudennli-
kymiit juuri siind tilanteessa,
jossa hdnen kanssaan keskus-
tellaan. On tosin sekin uhka,
ettd moderni tekniikka mahdol-
listaa liiankin mutkikkaat rat-
kaisut lainsddddnndssii. Mutta
sen uhan kanssa on opittava
eldmidn.

En pidii tdtd vaaraa mitattdma-
na, mutta jos teemme jiirjestel-
miistii ja ratkaisuista tekniikan
vuoksi liian monimutkaisia,
meiddn ei pidii syyttaa tekniik-
kaa, vaan itseiimme. Tekniikan
mahdollisuudet on osattava
hy6dyntiiii oikealla tavalla.
Mikd vastuu eliiketietojen oi-
keellisuudesta on vakuutetulla,
mikii jiirjestelmiillii? N[mii ovat
sekd periaatteellisia ettii kiiytiin-
ncin kysymyksiii. On pakko
mennd siihen. ettd vakuutetun
vastuuta kasvatetaan. Hiinet on
saatava kiinnostumaan rekiste-
roityjen eliiketietojensa oikeelli-
suudestajo tydaikana. Tdmd on
vaikea tehteve, mutta ilman sen
toteuttamista on vaikea taata
eliikerekisterin virheettcimyyttii
koko neljiinkymmenen vuoden
aikajiinteellii.

Tl, d e I ti k e la in sii ti d tinn ti n suun-
nittelu on ETK:n asiantuntija-
rehttiviii. Yhdenmukainen tyd-
elrikejiirjestelmii,'ltismtilleen
somuo ja samansuuruisla sa-
mossa t ilanteessa kaikille ", olisi
kaavamainen ja tuhlaileva; elci-
mtinuran ja eliimtintilanteen
erot jo niistii johtuvat tarpeiden
erol huomioon ottavo jtirjestel-
mii toas on vaikeaselkoinen.
T),de lcikejiirjeste lmii a lk oi mel-
ko virtaviivaisena ja on kehitty-
n),t detaljirikkauteen piiin.
Kohta pari vuosik.vmmentii on
p uhut t u "hieno sti ti dti s t ti " j a ym-
mtirretty sillii hyvin usein erilai-
sio poikkeussiiiinnciksiii. Vielti-
ko 1990-luvulla eleimme hieno-
stiiiddn aikaa?

- Kyile. Sitii eliimme vielii
2000Juvulla ja kolmannen vuo-
situhannen toisella kymmenel-
liikin. Suuria eliikeratkaisuja ei
pystyta tekemddn muuten kuin
joko tasoon puuttumalla tai
tuhlaamalla. Eldkevaroja ei ole
syyte panna epdtarkoituksen-
mukaisiin kohteisiin, eikii elii-
keratkaisuilla saa mennd laa-
dun heikentiimiseen.

Suuriakin uudistuksia on viel6
tehty perhe-eldkeuudistus
nyt viimeksi - mutta syntyvet
uudet siidnncikset eiviit ole kir-
veelld veistettyjii. Kun eliiketur-
van kohdentuminen paranee,
sii6nn6kset velttamAtta mutkis-
tuvat. Olen ollut tekemisissd
jokseenkin kaikkien ty0elake-
lainsiiiidiintcion tehtyjen muu-
tosten kanssa. Niistii monista
kymmenistd muutoksista yk-
sinkertaistavia muutoksia on
vain viihiin. LEL:n muuttami-
nen toimialakohtaiseksi oli sel-
lainen. Muuta ei heti muistu
mieleen.

Toistettakoon nyt vielii selvyy-
den vuoksi: perhe-eldkeuudis-
tus ei ollut hienosiiiitdii, mutta
se toteutetaan hienosiidtcimeka-
nismilla.

Tulit taloon ommottiiuristina,
mutto olemnte tulleet lunte-
maon sinussa vtihinttitinkin
korkeaa harrastajat asoa olevan
vok uutusm atemaol ik o n j a k an-
santalousmiehen. Kumpio tut-
kit useammin, etuuksien toteu-
tumista koskevia kaavoja toi
et uuksien kustonnu.sk rvvn stii-
l1'misen edelb't.vk siti?'

Taustani viittaa etuuksien
kanssa askartelemiseen, mutta
kustannuspuoli on ratkaisevan
tdrke6. Kustannuspuoli voi
kaataa ellikejiirjestelmdn. His-
toriaa katsoen voi todeta, ettd
kustannuksiin on eldkejdrjestel-
mii monesti kaatunutkin. EIii-
kejiirjestelmiin hoidossa on toi-
mittava pitkiijiinteisemmin
kuin yritystaloudessa saati
p iiiviinpo lit iikassa.

Viittaavat taipumukseni nyt
mihin tahansa, rahoitukseen
liittyvlit asiat on tassa tehtavas-
sa asetettava etusijalle.
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ELAKEIKAIARIESTELMA
IT

MYOS IULKISELLE SEKTORILLE

Julkishallinnon elilke-
ikflkomitea jetti mie-
tinttinsl ministeri
Ulla Puolanteelle
28.4.1988. Mietintii
kilsittffi toisaalta eh-
dotuksen joustavan
eliik eikiij iirj estelm iln
toteuttamisesta julki-
sella sektorilla siten, et-
t[ se viilitttimisti tulee
koskemaan niitfi julki-
sessa palveluksessa
olevia, joilla ei ole am-
matillista erityisellke-
iklii, ja toisaalta valin-
nan perusteella niitl
ammatillisten ellke-
ikien piiriin kuuluvia,
jotka eiv[t ole valin-
neet vanhaa elfikeikii-
jilrjestelmii[.

]UHANI SALMINEN,
LO K, Eltikevak uut usosa k e y' h t i t)

I I m a r i se n t o i m i t u sj ct h t a..j a

seen tulevat kuuluvat velittd-
masti uuteen eliikeikiijiirjestel-
miiiin. Niiin ollen julkisen sek-
torin nykyinen ammatillinen
eliikeikiijiirjestelmd poistuu ai-
kaa myciten. Komitea ei ole
kuitenkaan tydssaen puuttunut
eroamisikiijiirjestelmddn eikii
puolustusvoimien ja rajavartio-
laitoksen sotilaseliikejiirjestel-
miiiin. Tdmii johtuu siitA, ettii
eroamisikiijiirjestelmiin leht6-
kohtana ovat muut kuin puh-
taasti eldkepoliittiset tekijiit.
Nk. julkinen etu ja toisaalta
puolustusvoimien ja rajavartio-
laitoksen eliikeikiijiirjestelmdn
mearittelevat puhtaasti maan-
puolustukselliset niikrikohdat,
joita eliikeiklkomitea ei ollut
pdtevd arv'ioimaan.

Komitean ehdotukset koskevat
valtion el2ikejiirjestelmiiii ja
kunnallista eliikejirjestelmiiii.
Niin ikiiiin ehdotus koskee sel-
laisia erityiseliikejiirjestelmiii,
joiden perusteella etuudet suo-
raan miiiiriiytyviit valtion eliike-
jiirjestelmiin mukaan. Komitea
ei ole sitii vastoin laatinut ehdo-
tuksia molempien valtiokirkko-
jen, Suomen Pankinja Kansan-
eliikelaitoksen eliikejiirjestel-
mistd, vaikka nekin luetaan jul-
kisiin eliikejiirjestelmiin. Komi-
tea on kuitenkin pitiinyt liiht<i-
kohtana site, etta nriissd
eliikejiirjestelmissd toteutetaan
vastaavat muutokset.

Eliikeikii
Julkisen sektorin yleinen el6ke-
ikii olisi 63 vuotta niillii, jotka
kuuluvat julkisen sektorin nk.
lisiieliiketurvan piiriin. Sitii vas-
toin perusturvan piirissii olevat,
siis liihinnii vapaakirjalaiset,
kuuluisivat edelleen 65 vuoden
vanhuuseldkeiiin piiriin. Jous-
tavia eldkkeen muotoja ovat

aikaeliike. Yksikillisen varhais-
elSkkeen saamisedellytyksend
oleva ikd on 55 vuotta kuten
yksityisellii sektorilla, mutta
varhennetun vanhuuseldkkeenja osa-aikaeldkkeen edellyttii-
mii ikli olisi 58 vuotta eikii 60
vuotta kuten yksityiselld sekto-
rilla. Tiihiin ratkaisuun on pd6-
dytty ensinn?ikin sen vuoksi.
ette joustavalla eliikeikiijlirjes-
telmiillii saataisiin jotakuinkin
sama peittiivyys kuin ammatil-
lisella eliikeikiijiirjestelmalla oli
eldkkeen alkamishetken osaltaja toisaalta sen vuoksi. ettd
joustaville eliikkeen muodoille
on haluttu antaa sama ajallinen
ulottuvuus eli viisi vuotta ylei-
sestd eldkeidsta alaspdin, kuten
yksityisellii sektorilla. Kolman-
neksi on ratkaisussa mytis jos-
sain mdiirin niihtiivd kompen-
saatiota ammatillisten eliike-
ikien poistamisesta, mike taval-
laan on mycis ykkciskohdan
olennaisin merkitys. Yksil<illi-
sen varhaiseldkkeen osalta kat-
sottiin 55 vuoden ikiiraja yleen-
sii riittiiviiksi, mutta nimen-
omaan valtiolla se on tehan asti
ollut alin mahdollinen ammatil-
lisen eliikeidn raja.

Varhaisellkkeen
edellytykset
Yksil6llisen varhaiseliikkeen
saamisedellytykset ovat l6htci-
kohtaisesti samat kuin yksityi-
selld sektorilla. Yksityisen sek-
torin jiirjestelmiiste poiketen ar-
viointi suoritetaan kuitenkin
julkisen sektorin spesiaalityci-
kyvytrimyyskiisitteen taustaa
vasten, eli arvioinnin pohjana
on yksinomaan se tyo tai tehta-
vii. jota asianomainen suorit-
taa. Toinen poikkeama on se,
ettii julkisen sektorin yksilolli-
nen varhaiseldke omaa erditd

varhaiselSkkeen

Niimii piirteet tulevat esiin sii-
n5, ettii yksildllisen varhaiselek-
keen mydntdmistii arvioitaessa
ei oteta lukuun ainoastaan niitd
kriteerejii, joita sovelletaan yk-
sityisellii sektorilla, vaan ar-
vio innissa k iinnitet iiiin huomio-
ta mycis julkiseen turvallisuu-
teen, ty6ntekijan omaan turval-
Iisuuteen ja ty<in vastuullisuu-
teen suhteessa kolmanteen.
Niiiden lisdkriteerien liiht<ikoh-
tana on pdiiosin julkisen sekto-
rin eriiiit erityispiirteet. Komitea
on esityksessddn luetellut erliiti
tyoaloja, joissa ndiden kritee-
rien toteutumista voidaan pitiii
olettamuksena sen jtilkeen, kun
ty<intekijiin terveydentilan hei-
kentyminen tai suorituskylryn
lasku on muutoin todettu. Esi-
merkinomaisesti voi todeta tiil-
laisia aloja olevan poliisitoimi,
palolaitos, potilasturvallisuu-
teen Iiittyviii tehtevia suorittava
terveydenhoitohenkil6kunta,
joukkoliikenteessii palvelevat
jne. Kriteerien soveltaminen ei
kuitenkaan ole rajoitettu ndihin
aloihin, vaan sitd voidaan sovel-
taa jokaiseen tycihcin tai tehtA-
vdiin, missd kriteerit konkreetti-
sesti yksittaistapauksessa toteu-
tuvat.

Ellkkeen
mililrilytyminen
Varhennetussa vanhuusel6k-
keessd vlihennysasteikko on sa-
ma kuin yksityisellii sektorilla,
joten eliikettd vihennetiidn 0,5
prosenttiyksikkdii j okaista kuu-
kautta kohden, jolla varhentaa
eliikkeelle siirtymistiiiin. Suo-
raan on todettava, ettri tdmd
laskutapa on jossain mliiirin
edullisempi kuin yksityisellii
sektorilla sovellettu. T6htinkin
sisiiltyy lievdd kompensaatiota

Uudistuksen voimaantulon jiil- yksil<lllinen varhaiseliike, var- ammatillisen
keen julkishallinnon palveluk- hennettu vanhuuseldke ja osa- piirteita.
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ammatillisten eliikeikien poista-
misesta.

Osa-aikaeliikkeen sisiilt6 poik-
keaa mycis yksityisen sektorin
vastaavista sdiinnciksistii. Poik-
keamat koskevat osa-aikaeliik-
keen saamisedellytyksen rajoja
niiden ollessa jonkin verran
suppeammat, osa-aikaelSkkeen
mddrdytymistapaa sekd van-
huuseldkkeen laskentatapaa.
Niiistii voidaan todeta. ettii elli-
ke ehdotetaan puoleksi pois
jiiineestri ansiosta, mikii vastaa
eliikeikdkomitean alkuperlistd
ehdotusta. Vanhuuseliikkeen
meare taas mdiiriiytyisi viimei-
sen tdysaikaisen tycisuhteen
edellytysten pohjalta, jolloin sii-
hen sovellettaisiin erii6nlais-
ta tyOkyvyttdmyystekniikkaa.
Komitea on tietoinen niiistli
poikkeuksista yksityiseen sek-
toriin verrattuna ja on liihtenyt
siitii, ettii yksityisellii sektorilla
on arvioitava erikseen mahdol-
listen muutosten tarpeellisuus.
Komitea on l5hettdnyt tiistii kir-
jeen Eliiketurvakeskukselle.
Komitean esitys merkitsee
mycis julkisen ja yksityissekto-
rin varhaiseliikejiirjestelmien
toimivuuden muodostumista
kokonaisuudeksi, koska komi-
tea ehdottaa laukaisuperiaat-
teen ulottamista kaikki sektorit
kattavaksi, jos yhdeltii sektoril-
ta siirtyy varhaiseliikkeelle.

Pitkii siirtymiiaika
Uudistuksen voimaantulohet-
kellii julkisessa palveluksessa
oleville turvataan etujen louk-
kaamattomuus valintaoikeu-
della. Tiimii valintaoikeus kos-
kisi valintaa uuden-ja vanhan
eliikeikiijdrjestelmiin viilillii.
Niiin ollen sellainen henkil6,
joka on valinnut vanhan el6ke-
ikiij iirjestelmiin, ei voisi kalrtaa
uuden ja joustavan eliikeikiijiir-

jestelmdn etuisuuksia sen jiil-
keen hyvdkseen, kun valintaoi-
keutta varten varattu aika on
paattynyt. Valinta on mycis ai-
nutkertainen tapahtuma siten.
ettd site ei voi peruuttaa. Valin-
tailmoitus on tehtava kirjallises-
ti asianomaiselle eldkelaitoksel-
le. Tdllaisesta ilmoituksesta kiiy
mycis eldkkeen hakeminen.
mutta sen toteutuminen edellyt-
tae lopullista elekepeatosta.
Niiin ollen ennakkopddtos yksi-
l6llisestii varhaiselSkkeeste ei
ole vielii katsottava valinnan
toteuttajaksi, vaan vasta lopul-
linen maksatuspddtOs. Valinta-
oikeus on sellaisella julkisessa
palveluksessa olevalla,
I ) joka on uudistuksen voi-

maantulohetkell!i julkisessa
palveluksessa ja eri ammatil-
lisen eliikeilin piiriin kuulu-
vassa tehtevesse.

2) joka on uudistuksen voi-
maantulohetkell2i julkisessa
palvelussuhteessa ja tulee
valintaoikeuden kestdessd
sellaiseen tydhdn tai tehtii-
viiiin, johon liittyy ammatil-
linen eliikeikii.

Valintaoikeutta on kaytettava
kymmenen vuoden kuluessa
uudistuksen voimaantulosta.
Komitea esittaa voimaantulo-
ajankohdaksi tammikuun
l. piiiv?iii 1989.

Kustannusten kasvu
Komitean ehdotukset aiheutta-
vat luonnollisesti el6kemenojen
kasvua julkisella sektorilla, sille
uudistus merkitsee eliike-etujen
parannusta piiiiosalle julkisen
sektorin palveluksessa olevista.
Menojen kasvua hillitsee kui-
tenkin pidemmiin piiiille amma-
tillisten eliikeikien poistuminen.
Tyypillistii menokehitykselle on
arvioiden mukaan se, ettd 16-
himmiin kymmenen vuoden ai-
kana, jolloin itse asiassa on voi-

massa kaksi rinnakkaista eld-
keikiijiirjestelmiiii. menojen
kasvu on merkittdvdn voima-
kas, mutta laskee sen jdlkeen ja
alkaa jdlleen vuoden 2010 jal-
keen kasvaa. kun julkisen sek-
torin tyontekijekunnan ikara-
kenne alkaa voimakkaasti
muodostua vanhemmaksi. On
kuitenkin pidettava mielessd,
ettd arviot voivat olla vain
suuntaa-antavia. koska jiirjes-
telmdn kiiyttdherkkyys perus-
tuu erittdin epiivarmoihin olet-
tamuksiin. Erehtymisen mah-
dollisuuden suuruutta korostaa
yksityisellli sektorilla tapahtu-
nut kehitys,jos verrataan tahan
mennessd syntynytta kehitystii
hallituksen esityksen arvioihin.

Toimeenpano-
organisaatio
Varhaisellikejdrjestelmdn toi-
meenpanoa Ja seurantaa varten
perustetaan Kunnalliseen elSke-
laitokseen ja valtiokonttoriin
varhaiselSkelautakunnat. Niii-
den lautakuntien tehtevena on
kiisitellii ennakkotapausluon-
teisesti periaatteellista laatua
olevia yksityistapauksia, antaa
yleisohjeet julkisen sektorin eri-
tyiskriteerien soveltamisesta.
seurata varhaiseliikejiirjestel-
mdn toimeenpanon edistymistii
ja tehdii tarpeellisia ehdotuksia
jiirjestelmiin kehittemiseksi.
Lautakuntien mallina on tietys-
sii miiiirin ollut yksityisen sekto-
rin elSkevakuutusyhticiiden elii-
keasioiden neuvottelukunnat,
mutta lautakuntien tehtiivii ja
asema on laaja-alaisempi kuin
eliikevakuutusyhti6issii. Lauta-
kunnan kannanotot yksittaista-
pauksissa sitovat periaatesopi-
mukseen mukaan eldkelaitosta,
ellei lautakunnan ratkaisu ole
lain tai muiden siiiinnOsten vas-
tainen tahi vastoin vakiintunut-

ta ratkaisukiiytantOa. Tiill6in
tarkoitetaan muutoksenhaku-
elimien ratkaisujen pohjalta
syntynytta kiiytlintdii. Jos elii-
kelaitos poikkeaa lautakunnan
kannanotosta, on se merkittiivii
niikyviin eldkepdlitdkseen ja
mycis perusteltava, miksi on
poikettu. Lautakuntaan kuuluu
yhdeksiin jiisentli, puolueeton
puheenjohtaja ja neljii palkan-
saajien keskusjarjestcijen edus-
tajaa ja neljii julkisen sektorin
tycinantajapuolen edustajaa.
Lautakuntien asema on alun
pitden luotu varsin vahvaksi
liihtien siita, etta alun alkaen
varhaiseldkejdrjestelmdn toi-
meenpanon tulee saavuttaa
kaikkien osapuolten luottamus.
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Tycittcimyysturvaa Suomessa
hoidetaan piiiviirahan osalta
tydttdmyysturvalakiin perustu-
en. Laki tuli voimaan vuoden
1985 alusta. Lain mukaiset
etuudet jakautuvat perus- ja an-
sioturvaan. Hallinto on jaettu
siten. ettd ylin johto. valvontaja
kehittdmisvastuu on toimeen-
tuloturva-asioissa sosiaali- ja
terveysministeri6llii. Ty6voi-
mapoliittisista asioista vastaa
p.uolestaan tyovoimaministe-
no.
Piiiviiraha maksetaan joko tar-
veharkintaisena peruspdivdra-
hana tai ansioon suhteutettuna
priivdrahana. Peruspiiivrirahan
maksamisesta huolehtivat Kan-
saneldkelaitoksen paikallistoi-
mistot ja ansioon suhteutetun
pdivlirahan (kassapiiiviiraha)
osalta vastaavasti tydttdmyys-
kassat.

Kelan perusplivdrahan maksa-
tusta hoitavia paikallistoimisto-
ja on 245. Tycittcimyyskassoja
on 72. Kassoilla on mycis alue-
toimistoja ja asiamiesverkko j6-
senpalvelua varten.

Asiallinen pddtdsvalta tycivoi-
mapoliittisissa asioissa on ty<i-
voimatoimistoilla ja tyrivoima-
toimikunnilla. Maksajat ovat
sidottuja kokonaisuutta koske-
vassa pdivdrahapiiiitdksessdiin
tydvoimapoliittiseen lausun-
toon.
Pdivdrahapridtdksestii voi valit-
taa tydttdmyysturvalautakun-
taan. Sen piiitdksestii voi valit-
taa edelleen vakuutusoikeu-
teen.

TyOttOmyyskassojen hallinnos-
ta ja jiisenyrydestd on siiiidcikset
tydttdmyyskassalaissa.

Peruspiiiviirahaa sai vuoden
1987 aikana 198 300 ja kassa-
piiiviirahaa 207 500 henkil<iii.
Perusturvan pdiviirahamenot
olivat 1.4 miljardia ja ansiotur-
van vajaat 2,1 miljardia mark-
kaa. Keskimddrdinen perusplii-
veiraha oli 77 markkaa ja kassa-
pdiviraha 142 markkaa brutto-
na piiiviissii. Keskimiiiirdinen
piiiviirahakausi oli perusturvas-
sa 92 piiviiiija ansioturvassa 69
piiiviiii. Kuukaudessa on keski-
miiiirin 2 1.5 piiiviirahapiiiviiii.

Perusturvan rahoituksesta vas-
taa valtio. Kassapdivdrahoista
katetaan viiden prosentin osuus
piiiviirahamenoista ja hallinto-

menot j zisenilta perittavin jasen-
maksuin. Valtio osallistuu kas-
sapiiiviirahamenoihin 48 ja
ty<inantajat 47 prosentin
osuuksin. Hallintokustannuk-
sista jiili kassojen vastattavaksi
lopullisesti noin 80 prosenttia.
Loppuviidenneksestd vastaavat
valtio ja tycinantajat tasajaon
mukaan.

Fuikki al kaa tytinhakijaksi
ilmoittautumisella
Oikeus tydttdmyysturvaan on
tycivoimatoimistoon ilmoittau-
tuneella, kokoaikatycitii hake-
valla henkilcillii. Myds tydssii
oleva voi ilmoittautua tycinha-
kijaksi. Jos tydsuhteen paatty-
minen on tiedossa tai tycitt6-
myys on muutoin tosiasia esi-
merkiksi lomautuksen vuoksi,
ei ty<tnhakijaksi ilmoittautumi-
sessa pitiiisi viivytellii.
Tycihakemus on voimassa en-
simmdisestd ilmoittautumispdi
veistii alkaen. Hakemus on uu-
sittava tyovoimatoimiston
kanssa sovittuna mdiiriiaikana.
Tycihakemus paattyy, kun ha-
kija ilmoittaa esimerkiksi tyri-
paikan saatuaan, ettei hdn eniiii
hae tydtii. Tyrihakemus lakkaa
olemasta voimassa mycis, kun
sita ei ole sovittuna aikana,
yleensd mddrdpdivdnd. uusittu.
Tavallisimmat ilmoittautumis-
vdlit ovat kahden viikon ja kol-
men kuukauden viilillii. Uusi-
minen on tehtevisse henkil6-
kohtaisesti tai puhelimitse.
Olennaista on, etta tydnhakija
on tydnvalityksen tavoitettavis-
sa, kun tyota on tarjolla.
Joukkolomautuksissa menette-
ly on hieman edellisestii poik-
keava. Viihintdrin kymmenen
tycintekijiin lomautus liihtee
liikkeelle tydnantajan tydvoi-
matoimistolle antamalla en-
nakkoilmoituksella, jota seuraa
tarkistusilmoitus, kun luku-
mddrri- ja lomautusaikatiedot
ovat tasmentyneet. Yksittdinen
tydnhakija on mycis joukkolo-
mautuksissa viime kiidessii itse
vastuussa siita, ettA nimi on
listalla.
Tyrin hakemiseen vaikuttavista
muutoksista on syyte ilmoittaa
viilittcimiisti tycivoimatoimis-
toon jo etukiiteen. Ilmoitettavia
asioita ovat mm. tyrihdn meno,
koulutuksen aloittaminen, lo-
ma- ja sairausajat ja matkat.

Tycihakemuksen yhteys piiivii-
rahaoikeuteen ilmenee siten, et-
tii piiiviirahaa ei voida maksaa
silta ajalta, jolloin rydhakemus
ty6voimatoimistossa ei ole voi-
massa. Mycis tosiasialliset esteet
tydn vastaanottamiselle voivat
aiheuttaa piiivirahan epiiiimi-
sen kyseiseltii ajalta.

0 i keus tytittiimyyspi ivdrahaan
TydttOmyyspiiiviirahaan on oi-
keus tycittrimalla ty6nhakijalla,
joka asuu Suomessa ja on palk-
katydntekijii. Lisiiksi vaadi-
taan, ettd ikii on viihintiiiin l7 ja
enintiiiin 65 vuotta. Piiivirahan
hakijan pitaa olla ryiikykyinenja tycimarkkinoiden kiiytettii-
vissii ja hakea kokoaikatyOtii.
Jos hiin on ilmoittautunut ty6-
voimatoimistoon eikd hiinelle
ole voitu osoittaa tydte eike
koulutusta, ovat ndmii yleiset
edellytykset teyttyneet.
Suomessa asuvana pidetiiiin
mycis ulkomaan kansalaista,
miktili asumincn taelle on pysy-
viiii tai pitkiiaikaiseksi tarkoi-
tettua. Muutoin ulkomaiden
kansalaiset kuuluvat ansiotur-
van piiriin Suomen tekemien
vastavuoroisten sopimusten
kautta. Tydttdmyysturvasopi-
mukset ovat voimassa Pohjois-
maiden, Englannin, Saksan liit-
totasavallan sekii Itiivallan ja
Espanjan kanssa.

Palkkaty6ntekijiinii pidettiiin
henkilciii, jonka toimeentulon
on katsottava perustuvan toi-
selle tehtiiviiste tydste saata-
vaan palkkatuloon. Tydttri-
myyspiiiviirahaan on oikeus
myds yrittiijiillii, jos yritystoi-
minta on niin viihiilstii, ettei se
este vastaanottamasta kokoai-
kaista tyota.
Tydkykyisenii pidetiiiin henki-
l<i?i, joka ei saa tdyden tydky-
YyttOmyyden perusteella mi-
Uan etuutta. Osatyrikyvytt6-
myys ja sen mukainen etuus ei
sindnsii esti saamasta pdiviira-
haa. Tiiyden tydkyvytttimyyden
mukaisia etuuksia ovat esimer-
kiksi sairausvakuutuksen piii-
viiraha ja kansaneliikkeenii
maksettava tyOkyvyttdmyys-
eliike. MyOs tycieliikelakien se-
ka tapaturma- ja liikenneva-
kuutuslakien nojalla maksetta-
vat tayteen tydkyvlttdmyyteen
perustuvat eliikkeet merkitsevdt
sit6, ettt henkiloaei tana aikana

pidetii ty6ttdmyysturvalain
kannalta tycikykyisenii.
Yleensd iiikkiiiimpiii piiiviira-
han saajia koskee sidntci, jonka
mukaan sairausvakuutuspdivd-
rahan 300 piiiviin enimmiiisajan
jiilkeen voidaan maksaa ty6ttd-
myyspiiiviirahaa siihen saakka
kunnes eldke, tyrikyvyttOmyys-
eliike tai jokin varhaiseliike,
myonnetdiin. Jos eldke mydn-
netddn alkavaksi takautuvasti,
maksetaan eliike piiiviirahan
maksajalle siltd osin, kuin ne
osuvat piiiillekkiiin. Takaisin-
saanti edellyttiiii, ettii p?iiviira-
han maksaja on saanut tiedon
el6kehakemuksen vireilldolostaja tiista on mennyt ilmoitus
eldkkeen maksajalle. Jiirjestely
takaa sen. ettii toimeentuloon ei
jiiii ajallista aukkoa.

Tycimarkkinoiden kiiytettiivis-
sii olo on lain mukaan testatta-
va konkreettisella ty6- tai kou-
lutustarjouksella. Liiht<ikohta-
na on, ettii pdivdrahan hakija
itse ei aseta rajoituksia tyon
vastaanottamiselle tai koulu-
tukseen osallistumiselle. Taval-
laan kiellettyjd rajoituksia ovat
esimerkiksi vetoaminen kulku-
yhteyksien puuttumiseen. vai-
keus jiirjestiid lastenhoito, yli-
mitoitetut palkkavaatimukset
tai tyOaikaa koskevat rajoitteet.

Vaatimus hakea kokoaikaty<ita
merkitsee keiytiinndssd sita, etta
kokopiiiviityri pitiiii pystyii vas-
taanottamaan. Pelkdstdiin osa-
aikatytitii hakeva ei kuulu ty6t-
tOmyysturvan piiriin. Sen sijaan
osa-aikatyd pitiiii tarjottaessa
ottaa vastaan, jos siita saatava
palkka sindnsii tai osa-aikatyrin
palkka ja samanaikainen sovi-
teltu piiivdraha ylittdvdt sen
p?iiviirahan miiiiriin, jonka ha-
kija saisi ollessaan kokonaan
tydttdmana. Vertailussa tydpal-
kasta saa viihentdii tulonhank-
kimiskustannukset, esimerkiksi
tydmatkakulut. Lastenhoito-
kustannuksia ei tissa yhteydes-
sa oteta huomioon.

Vastaanotettavalla ty6llii tar-
koitetaan ty6tii, johon ei koh-
distu tydtaistelutoimia kuten
lakkoa. sulkua tai saartoa ja
jota voidaan pitea hakijan ty6-
kykyyn ndhden sopivana ja jos-
ta maksetaan tyciehtosopimuk-
sen mukainen tai taman puut-
tuessa kdypd palkka. Saavutet-
tuun ammattitaidon suojaan
tydntekijii voi vedota kolmen
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ensimmaisen tydkyvyttomyys-
kuukauden ajan. Ty<i voi olla
hakijan normaalilla ty6ssd-
kAyntialueella tai sen ulkopuo-
lella, jolloin ty6n vastaanotta-
miseen hakijan suojaksi on sdd-
detty muun muassa palkkaa,
ty6n pysf/eisyytta ja kokoai-
kaisuutta, ik65, asunnonsaantia
sekii perhe- ja huolto-olosuhtei-
ta huomioon ottavia ehtoja.
Tarjotun ry6n pitAa olla Suo-
men rajojen sisiillii. Merialan
tyOpaikat kotimaisilla aluksilla
ovat tiistii luonnollinen poik-
keus.

Koulutus rinnastetaan ty<ihdn,
mikiili toimeentulo koulutusai-
kana on kohtuullisesti turvattu.
YleensA koulutuksella tarkoite-
taan tydllisyyskursseja, joita jo-
ko 42 ammatillista kurssikes-
kusta toimeenpanee omissa ti-
loissaan taikka joita jiirjeste-
tddn muissa ammattiin tahtAa-
vissii oppilaitoksissa. Koulutus-
aikainen toimeentulon turya on
hoidettu viihintiiin samantasoi-
sesti kuin tyOttdmien piiivlra-
ha. Ty<itt6myyspiivdrahan me-
nettiimisen uhalla ei 50 vuotta
tayttaneen tarvitse mennd tycil-
lisyyskoulutukseen. I 7-vuotiai-
den ikiiluokkaa koskee velvolli-
suus mennd ammatilliseen kou-
lutukseen,jossa opiskelu on ta-
loudellisesti turvattu opintoso-
siaalisin eduin.

Tyd ja koulutus ovat rinnastei-
sia ja ne molemmat ovat etusi-
jalla suhteessa toimeentulotur-
vana maksettavaan tydttd-
myyspiiiviirahaan. Peruspiiivd-
rahan ja kassapdiviirahan ensi-
sijaisuus toisiinsa niihden ilme-
nee siten, ettii ensin tutkitaan
hakijan oikeus kassapiiiv6ra-
haan.

Piiivdrahan hakeminen

Hakemus
Piiiviirahaa haetaan kirjallises-
ti. Peruspliiviirahaa j a kassapiii-
vdrahaa varten on oma hake-
muksensa, joita saa ty<ivoima-
toimistoista ja maksajilta. Ha-
kemusten joutuisa kiisittely
vaatii, ettii lomake taytetaan
huolellisesti ja ettii tarvittavat
liitteet oheistetaan. Viikkokoh-
tainen ilmoitus on taytettave
jokaisen piiiviin osalta sen mu-
kaan onko hakija ollut ty6tcin,
sairas, lomalla, matkoilla tai
muutoin estynyt vastaanotta-
masta ty6ta. Tyottdmyysaikai-
set tyciss6olotunnit pyydetiiiin

myds ilmoittamaan. Koska piii-
vdrahaa haetaan jo toteutuneen
tilanteen mukaan jiilkikiiteen,
hakemus on peiivrittdvti ja alle-
kirjoitettava mydhemmiiksi
kuin viimeinen tydttdmyyspei-
vii, jolta p:iivdrahaa haetaan.

Peruspiiiviirahahakemus jiite-
tean taytettynii joko Kelan pai-
kallistoimistoon tai poikkeusta-
pauksissa tycivoimatoimistoon.
KassapSivdrahaa koskevan ha-
kemuksen ottavat vastaan vain
kassan asiamiehet tai kassan
toimisto. TydttOmyyspiiiviira-
haa pitiiii hakea viimeistSdn
kolmen kuukauden kuluessa
ty6voimatoimistoon ilmoittau-
tumisesta. Tata vanhempaa
tydttdmyysaikaa koskeva hake-
mus hyliitiiiin, ellei viiviistys
johdu erityisen painavasta syys-
tii. Tiillaisena syynd ei pidetii
esimerkiksi tietamettOmyytta
tai unohtamista. Hakemuksen
voi liihettiiii mycis postitse.

Hakemuksen liitteet

Tytivoimapoliittinen
lausunto
Peruspdiviirahaa ja kassapiiivi-
rahaa varten tarvitaan tydvoi-
matoimiston tai tydvoimatoi-
mikunnan antama lausunto
piiiviirahan saamisen tytivoi-
mapoliittisista edellytyksistii.
Tydvoimapoliittiset ehdot ovat
samat kummassakin turva-
muodossa. Yleensii ty0voima-
toimisto toimittaa lausunnon
suoraan maksajalle. Annettu
lausunto on voimassa toistai-
seksi. Tiimin vuoksi tyrin hake-
misessa tapahtuneiden muutos-
ten ilmoittaminen ty0voimatoi-
mistoon on hiiiridttdmiin piii-
viirahan maksatuksen turvaa-
miseksi tiirkeiia.
Annetut lausunnot ovat noin
90-prosenttisesti pAivdrahan
maksamisen kannalta esteettci-
miti. Tilanne on tiillciin voitu
todeta selkeiiksi tydnhakijan il-
moittautuessa tydnhakijaksi
esittiimiinsii ty<i- tai opiskeluto-
distuksen tai muun selvityksen
perusteella. Visaisimmat ja piii
viirahaoikeuden suhteen moi-
tittavaa menettelye osoittavat
tapaukset menevat tyOvoima-
toimikunnan kiisittelyyn. Niiitii
ovat esimerkiksi tyiistii tai kou-
lutuksesta kieltiiytymiset taikka
eroamiset, jolloin joudutaan en-
sin selvittiimiiiin kiiyttiiytymi-
seen vaikuttavat syyt ja sen jdl-
keen ratkaisemaan, onko syy

ollut tydtt6myysturvan kannal-
ta hyviiksyttiivii vai ei.

Ty6voimatoimistoja on 180.
Lisiiksi on sivuvastaanottoja.
Tydvoimatoimikunta toimii
tydvoimatoimiston yhteydessii.
Puheenj ohtajana toimii tydvoi-
matoimiston virkamies. Muita
jiiseniii kolmivuotiskaudeksi ni-
mettiivdssd toimikunnassa voi
olla neljiistii kahdeksaan ja he
edustavat tydmarkkinajiirjest<i-
jii. Toimikunnat antavat niille
miiiiriityissii asioissa ty6voima-
poliittisen lausunnon ty6tt6-
myyspiiiviirahan maksajalle.
Tdmd lausunto, samoin kuin
tyrivoimatoimiston antama, on
maksajaa sitova. Toimikunnat
kiisitteleviit myds ty<inviilityk-
seen ja tydvoimapalvelujen toi-
meenpanoon sekii ty<illisyyden
hoitoon liittyviii asioita ja teke-
viit niistli kehittiimisesityksiii.

Vakuutus- ja
tytissHoloehto
Kassapiiivdrahaan on oikeus
tydtt6myyskassan j iisenellii, j o-
ka on ollut vakuutettuna viihin-
taan kuusi liihinnii edellistii
kuukautta. Kassan jlsenen va-
kuutusehto toteutuu kassan
siiiintcijen mukaisen jiisenmak-
sun suorittamisella kuuden
kuukauden ajalta. Lisiiksi hii-
nen on vakuutettuna ollessaan
tullut tiiyttiiii 26 viikon tydssa-
oloehto.
Peruspdiviiraha on yleensd tar-
veharkintainen. Ilman tulotar-
kastelun kautta tapahtuvaa tar-
veharkintaa voidaan maksaa
peruspziiv:irahaa 55 ruotta tziyt-
tiineelle tydttomalle tyonhaki-
jalle, joka on tydttomeksijou-
tuessaan tayttanyt 26 viikon
tycissiioloehdon. Tiimii sdiintd
koskee myds kassan jesenta,
jolla ei eniid ole oikeutta saada
piiivirahaa kassaltaan.

Kassan jiiseneltii ja perustur-
vaan kuuluvalta 55 vuotta tlyt-
taneelte tarveharkinnan poista-
miseksi vaadittava 26 viikon
tycissdoloehto tarkoittaa pal-
kallista palvelussuhdeaikaa.
Tydssiioloehtoa tarkastellaan
kalenteriviikoittain 24 kuukau-
den ajalta. Kunakin viikkona
palkallisia tunteja pitea olla vA-
hintiiiin 18. Perioditydssti vas-
taava tarkastelu tehdiiiin tasoit-
tumisjakson puitteissa keski-
mdiirdn perusteella. Opetusalal-
la tuntivaatimus on alempi ja
tycisuhteisilla kotitytintekij 6illii

l0



meerittely tapahtuu palkan pe-
rusteella. Liihtrikohtana palkan
osalta on aina tyciehtosopimuk-
sen mukainen palkka.

Ty6ssiioloehdon pitiili tayttyA
kahden edellisen vuoden (24
kuukautta) aikana. Tycivoima-
toimisto tai tycivoimatoimikun-
ta voi pidentiiii tiitii kahden
vuoden aikaa, jos hakija on
ollut poissa tytimarkkinoilta
sairauden. lastenhoidon. opin-
tojen. asevelvollisuuden tai
muun hyviiksyttiiviin syyn
vuoksi.

Palkkatodistus
Peruspiiiviirahaa varten tarvi-
taan tydnantajan antama palk-
katodistus avio- tai avopuoli-
son tuloista. Todistus mahdolli-
sen osa-aikatyrin tai sivutycin
tuloista on tarpeen sekd perus-
pdiv;irahaa ettii kassapiiiviira-
haa haettaessa, silli ne vlihentii-
viit muutoin maksettavaa pdi-
viirahaa.
Kassan jdsenen piiiviirahan pe-
rusteena kiiytetiiiin vakiintu-
nutta palkkaa tydttomyytta
edeltiineeltd 26 viikolta. Las-
kennallisen palkan mii?irittelee
kassa tycinantajalta saatavan
palkkatodistuksen perusteella.

Jos kassapSivdrahan hakijalla
ei ole ollut siiiinndllistii palkka-
tuloa edellisen l2 kalenterikuu-
kauden aikana viihintiiiin 20
viikolta, miiiiritelliiiin tyci kausi-
luonteiseksi tai epiisiiiinncilli-
seksi. Niiissii tapauksissa palk-
kaperuste muodostuu tydtulos-
ta ja veronalaisista ansionmene-
tyskorvauksista kertyneeste
vuositulosta.
Palkkatulo maaraytyy veron
ennakonpidiityksen alaisesta
palkasta, josta viihennetddn lo-
ma- tai lomaltapaluuraha ja
vuosilomakorvaus. Jollei palk-
katietoa saada tydnantajan to-
distuksella, voidaan kiiyttiiii
edellisen vuoden verotodistusta
tai muuta luotettavaa tietoa.
Lasketun tyottdmyytte edeltii-
neen 26 viikon eli puolen vuo-
den palkkatulo jaetaan jaksoon
sistiltyvillii laskennallisilla tyci-
piiivillii. Kuukausipalkan jaka-
jana kiiytetiidn 21,5:d,, ellei pal-
kattomia poissaolopriiviii ole.
Vuositulosta piiiistiiiin kuukau-
sipalkkaan kiiyttiien jakajana
l2:ta.
Kerran mZiiiritelty palkkatulo
miiiiritelliiiin hakij an vaatimuk-

sesta uudelleen, jos hiin on jiiii-
nyt tyctttdmeksi viiden kuukau-
den kuluessa edellisen tydtt6-
myysjakson piiiittymisestii ja 26
viikon palkkatulojen mukaan
laskettu piiiviiraha nousee vd-
hintiiiin kymmenen prosenttia.
Jos aikaa edellisen tydttdmyys-
jakson pddttymisestii on taas
kulunut yli viisi kuukautta, on
uudelleenmdtirittely tehteva.

TytitttimyyspSivdrahan mddriit

Perusplivilraha
Tiiysi peruspdivriraha on 8l
markkaa piiiviissii. Hakijan
huollettavina olevista alle l8-
vuotiaista lapsista maksetaan
lapsikorotusta.
Lapsikorotus maksetaano hakijan kotona asuvista lap-

sistaja ottolapsistao lapsista, joista hakija on vel-
vollinen maksamaan elatus-
apuao hakijan kanssa samassa ta-
loudessa asuvista avio- tai
avopuolison lapsista.

Lapsikorotus on yhdestd lap-
sesta l7 markkaa, kahdesta yh-
teensd 25 markkaa ja kolmesta
tai useammasta lapsesta yh-
teensii 32 markkaa piiiviissii.
Tiiyden peruspiiivdrahan saa
yksindinen enintddn 2 690 mar-
kan kuukausituloilla.
Huoltovelvollisen tuloraja on
4030 markkaa kuukaudessa
yhteensd kummankin puolison
(myds avopuolison) tulot mu-
kaan luettuna. Hakijan puoli-
son tuloista jatetaan huomioon
ottamatta 220 markkaa kuu-
kaudessa. Huoltovelvollisen tu-
lorajaa nostetaan 460 markalla
alle l8-vuotiasta huollettavaa
lasta kohti.
Hakijan ja hiinen puolisonsa
tyOttdmyysaikaisista tuloista
otetaan huomioon veroja vd-
hentiimiittiio palkka- ja eliiketuloto liike- ja ammattituloto maatilatalouden tuloto vuokratuloto muut jatkuvat tulot.
Jos tyrittcimiin tulot ylittaviit
hiinen tapauksessaan sovellet-
tavan tulorajan, perusp2iivdra-
haa viihennetiiiin. Vdhennys on
75 prosenttia tulorajan ylittii-
vdltd tulon osalta.

Peruspiiivdrahan miiiiriiiin eiviit
vaikuta seuraavat tulot. lapsilisli

. lasten kotihoidon tuen pe-
rusosa ja sisaruskorotuso asumistuki. sotilasavustuso sotilasvammalain elinkorko
ja tiiydennyskorko. rintamasotilaseliikeo perhe-eliikkeen lisdosao sosiaalihuoltolain toimeen-
tulotuki. vian. vamman tai haitan pe-
rusteella maksettava erityis-
ten kustannusten korvaus.

Kassapiivlraha
Kassapiiivdraha muodostuu
tayden peruspdivdrahan (81
mk) suuruisesta perusosasta se-
ke tydttdmyyttii edeltiineiden
palkkatulojen mukaan miiiiriiy-
tyviiste ansio-osasta. Lapsiko-
rotukset ovat samat kuin perus-
pdivdrahassa.

Ansio-osa on 45 prosenttia piii-
vdpalkan ja perusosan erotuk-
sesta. Suurempituloisella ansio-
osa on porrastettu niin, ettd
kuukausipalkan ylittiiessii 90-
kertaisen perusosan (= 7 290
mk), ansio-osa on tiimdn pal-
kan ylittavaltd tulon osalta 20
prosenttia.
Ansioturvan mukainen paiivi-
raha voi lapsikorotuksineen ol-
la korkeintaan 90 prosenttia va-
kuutetun piiiviipalkasta. Kas-
san jdsenen viihimmiiispiiiviira-
ha on kuitenkin perusturvan
mukaisen pdiviirahan suurui-
nen mahdollisella lapsikorotuk-
sella korotettuna.
Kahdensadan maksetun tycittci-
myyspiiiviin jdlkeen tAysi kassa-
piiiviraha alenee 12,5 prosent-
tia, ei kuitenkaan alle peruspeii-
vdrahan mahdollisine lapsiko-
rotuksineen.

Pflivlrahaoikeuden
rajoitukset
Tycitt<imyys p iiiviirahaoikeutta
rajoittavat tekijdt voidaan ja-
kaa kolmia. Vaikutus on koko-
naan esteva, pdivdrahaa viihen-
tiivii tai sitten tekijii on koko-
naan vaikutukseton.
Piiiviirahaa ei voi saada hakija,
joka ono alle l7-vuotias tai 65 vuotta

teyttenyt (ko. kalenterikuu-
kauden peatyttye)o laiminlycinyt ilmoittautumi-
sen tycivoimatoimistoono kieltiiytynyt tyosta tai kou-
lutuksesta ilman piiteviiii
sy).ta
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o pddtoiminen opiskelilao lomalla raskauden. synny-
tyksen tai lapsen hoidon
vuoksi

o joutunut tl,ottcim:iksi lakon
tai tvcisulun vuoksi

tai joka. tyollist)')' omassa. puolison-
sa tai vanhempiensa r ritl'k-
sessd tai omassa trcissddn

joka saao sairausvakuutuslain mu-
kaista paiil'drahaao iiitiys-. isvvs- tai vanhem-
painrahaao lasten kotihoidon tuen lisd-
osaao tycikvvvttciml,yseliikettii tdy-
den tvdk1.'vvttcimyvden pe-
rusteellao yksil<illistii varhaiseliikett:i. r'arhennettua vanhuuseld-
kette. tydttdmvyseldkettdo sukupolr,'envaihdoseldkettdo rintamaveteraanien varhais-
elikeuii. vanhuuselakettealle65-vuo-
tiaana tdvsien palvelusvuo-
sien perusteella.

Lakisddteiset etuudet. jotka ei-
viit kuulu edellZi mainittuihin.
vdhennetdiin pdivdrahasta. Tiil-
laisia piiiviirahaa vdhentiiviS so-
siaalietuuksia ovat mm.o tydeldkelakien mukainen

os atyd ky Y-yt t ci mvysel zikeo alle 65-vuotiaalle mycinnetty
vanhuuseldke. mikii ei pe-
rustu triysiin palvelusvuosiino luopumisel6keo kansaneldkelain mukainen
pysyariin sokeuden. Iiikunta-

Pdivdrahasta vdhennetdln
myds seuraavat etuudet silloin,
kun niita ei makseta tdyden
tydkyvyttdmyyden perusteella:o liikennevakuutuslain mu-

kaiset etuudet. paitsi erityis-
ten kustannusten korvauk-
set ja perhe-eliikkeeto sotilasvammalain mukainen
piiiviiraha. tapaturmavakuutuslain mu-
kainen piiiviiraha ja tapatur-
maeldke.

Silloin. kun etuutta maksetaan
tdyden tydkyvyttdmyyden pe-
rusteella, se est6d kokonaan
piiivdrahan saamisen.

Tydttdmyyspdiviirahasta vd-
hennetddn etuuksien mddrd
pdivdssd siten, etta kuukauteen
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kyvyttdmyyden tai avutto- Piivdrahan maksaminen
muuden perusteella makset-
tava tydkyvyttomyyseliike. Omavastuuaika

katsotaan sisilltyvdn 21,5 pei-
viid.

Jotta piiiveirahan ja sosiaali-
etuuden yhteensovitus voidaan
tehdli. piiiviirahan maksajan pi-
tdd saada tieto viimeisimmistd
maksussa olleesta etuuden
mddriistli. Timd jiirjestll osit-
tain suoraan elSkerekistereistai
ja muutoin hakijan ilmoituksen
perusteella.

Seuraavat sosiaalietuudet eivAt
kuitenkaan vzihennd priiviira-
haa:. lapsilisii. lasten kotihoidon tuen pe-

rusosa ja sisaruskorotus. kunnan maksama vanhuk-
sen, vammaisen tai pitkiiai-
kaissairaan kotihoidon tukio perhe-eldkkeet, joina pide-
tddn mycis huolto- ja lisii-
huoltoel2ikkeitii. sotilasavustuso sosiaalihuoltolain mukainen
toimeentulotuki. erorahato invalidirahao kansaneldkelain mukainen
apu- ja hoitolisiio tapaturmavakuutuslain mu-
kainen haittarahao sotilasvammalain mukainen
elinkorko ja tiiydennyskor-
koo vlimddriiiset sotaeliikkeeto rintamasotilaseldkeo liikenne-. tapaturma- ja soti-
lasvammalain mukaiset eri-
tyisten kustannusten kor-
vaukset.

Tydttdman omavastuuaika,
jolta ei makseta pdivdrahaa, on
yhteensii viisi tycitontii tydpai-
vd6. Tdmd aika pitiiii olla tycit-
t6mdnd tycinhakijana tydvoi-
matoimistossa. Omavastuupdi-
vien ei tarvitse olla periikkiiisiii
piiiviii, vaan niihin voidaan las-
kea ty<iurimyyspiiiviit kahdek-
san periikkiiisen kalenteriviikon
ajalta.

Saman kalenterivuoden aikana
ei lasketa uutta omavastuuai-
kaa, vaikka tycittcimyys viilillii
keskeytyy. Sitd ei lasketa uudel-
leen myciskiiiin, jos tycittdmyys
ja piiiviirahan maksaminen jat-
kuvat yhdenjaksoisena yli vuo-
denvaihteen. Sen sijaan yli l3
piiivin yhtiijaksoinen tydssd-

olo, sairaus, matka tai muu este
katkaisee tydttdmyyden ja piii-
viirahaoikeuden. jonka jiilkeen
omavastuuaika lasketaan uu-
delleen.

Ensimmdistd kertaa tvrimark-
kinoille tulevan peruspeivara-
han hakijan on oltava joko
tyossa tai tydnhakijana tydvoi-
matoimistossa kuusi viikkoa.
ennen kuin oikeus peruspdivd-
rahaan voi alkaa.
Viiden piiivlin omavastuuaika
on kuitenkin niilld perusturvan
piiriin kuuluvilla ensikertalaisil-
la. jotka pyrkiviit tycih6n val-
mistuttuaan ammattiin oppilai-
toksesta. Sama pdtee yrittiijiin,
jotka ovat keskeyttiineet tai lo-
pettaneet yritystoimintansa.

Karenssit
Tydvoimatoimikunnan mdil-
riidmddn kuuden viikon karens-
siin, jolta ajalta ei makseta tycit-
tcimyyspiiiviirahaa, voi joutua
hakija, joka on. kieltaytynyt tai eronnut

tydstd taikka koulutuksesta
ilman pdtevuiii syytiio itse aiheuttanut sen. ettei
ty6suhdetta synnyo ilman hyvliksyttiiviiii syytii
ollut pitkiihkcin ajan. enin-
tddn kuusi viikkoa. poissa
tycimarkkinoilta.

Jos hakija ilman pdtevdii syyti
kieltiiytyy enintddn viisi piiiviiii
kest?ivdstd tydste, hdn saa pdi-
vdrahan kolmen viikon karens-
siajan jiilkeen.

Asetettu kolmen tai kuuden vii-
kon miiiiriiaika kuluu tydssa rai
tydnhakijana ollen.

Toistuva tyostA kielteytyminen
ilman piitevdii syytii voi aiheut-
taa pdivdrahan menetyksen. Oi-
keus piiivlirahaan palautuu vas-
ta kahdeksan viikon tycissiiolon
jiilkeen. Tiilldin tydtii pitliii olla
vdhintiidn l8 tuntia viikossa.

Tytitttimyysaikaisen
tyiin vaikutus

Tilapiiinen tyti
Piiivdrahan saajan tehdessd ti-
lapiiisesti tyriti, joka koostuu
yhdestii tai useammasta perdk-
khisestd kokoaikaisesta tydpAi-
vdstd muodostaen aina erillisen
tycisuhteen, pdiviirahaa ei mak-

seta tycipdiviltd. Peruspiiivdra-
haa maksetaan ilman aikarajaa
1a kassapdivdrahaa enintddn
500 tai 900 piiiv2iltii.

Sivutytin vaikutus
Jos henkil<i, jolla on ollut piiii-
tydnsa ohella sivutyci. joutuu
tyottdmaksi peatydstaan. ty6t-
tcimyysaikana saatu sivutydtu-
lo vaikuttaa tvcittcimyyspdivd-
rahaan.

Tiiysimiiiiriiisesta peruspAivera-
hasta tai kassapdivdrahasta vd-
hennetiiiin 75 prosenttia siita
sivuty6tulon osasta. joka ylittiiei
460 markkaa kuukaudessa.
Niiin laskettua pdivdrahaa
maksetaan kerran kuukaudessa
ja ajallisesti samoin kuin edellii
tilapiiisen tvcin yhteydessd.

Jos sivutyci on hankittu pid-
tydn paattymisen jiilkeen, sitii
pidetiiZin vastaanotettuna osa-
aikatycine.

Osa-aikatytistil
soviteltu pilivilraha
Tycittdmlille, joka ottaa vas-
taan osa-aikatyon, voidaan
maksaa soviteltua tyottdmyys-
pdiviirahaa. Tyottdmyyspiiivli-
rahasta viihennetdiin tiilkiin 75
prosenttia osa-aikatydn palkas-
ta sen 460 markkaa kuukaudes-
sa ylittdvdltd osalta.

Soviteltua piiivdrahaa makse-
taan enintddn sadan sellaisen
tydttdmyyspeivirahan suurui-
nen mddrd, jonka osa-aikatydn-
tekijii kokonaan tydttOmanA
(perusturvassa tarveharkinta
huomioon ottaen) saisi.

Koska soviteltua piiiviirahaa ei
makseta tete pidemmelte ajal-
ta, henkikillii on tdmdn jiilkeen
oikeus irtisanoutua osa-aika-
tydsta ja saada viilittdmdsti ko-
konaan tydttdman pdivdrahaa.

Lyhennetyn tytiplivln
pilivlraha
Kokoaikatycistd osapdivdtyri-
hcin siirtymiidn joutunut tydn-
tekrjii voi saada pdivdrahaa me-
netettya tydaikaa vastaavasti.
Ehtona on. etta hrin on ollut
ennen tyciajan lyhennystii yh-
denjaksoisesti kokoaikaisessa
ty<isuhteessa samaan ty6nanta-
jaan edelliset l2 kuukautta ja



ettd keskimiidrdinen viikkotyti-
aika on lyhentynyt ja palkka
viihentynyt vdhintdiin 20 pro-
senttia.

Lyhenneuyd tyOpaivaa tekeviil-
le maksetaan tyrittrimyyspiiivii-
rahaa enintddn sataa teytta
tydttomyyspeivae vastaavalta
ajalta.

Lyhennetty tytiviikko
Ty6ntekijtille. jonka viikkotyri-
aikaa on lyhennetty I 4 koko-
naisella piiiviillii. on oikeus piii-
vdrahaan niiiltii tyottcimyyspdi-
viltii. Peruspdivdrahaa makse-
taan rajoittamattomalta ajalta
niin kauan, kuin tydviikon ly-
hennys kestdd. KassapIiviira-
haa maksetaan enintiidn 500
pZiiviiltii neljiin periikkdisen ka-
lenterivuoden aikarra sekd mah-
dolliset 400 lisiipiiiviid 55 vuotta
tiiyttiineille.

VdhimmiiissHilntti
Lyhennetyn tyciajan ja osa-ai-
katycin tapauksissa kassan jlise-
nelle maksetaan pdivdrahaa vd-
hintddn peruspiiivrirahan ja
mahdollisen lapsikorotuksen
verran. Tiilldin osa-aikatycin
palkka vdhennetri;in pdivdra-
hasta kuitenkin 460 markkaa
ylittavalta osalta kuukaudessa
75-prosenttisesti.

Miten pitkiltd ajalta
tytitttimyyspdivdra haa
maksetaan?

Pdivrirahaa maksetaan enin-
tiiiin viideltii piiiviiltii viikossa
jiilkikiiteen ja yleensd kahden
viikon viilein. Sivutydtii ja osa-
aikatycitii tekevdlle pdivdraha
maksetaan kuukausittain j iilki-
kdteen.

Pdivdrahan maksamisen ehto-
na on. ettii pdivdrahan saaja
ilmoittautuu tyottdmyyden
kestdessd tycivoimatoimistoon
sen miiiiriidmiillii tavalla. Piiivli-
rahaa ei makseta, jos piiiviira-
han saaja on tycissii. sairas tai ei
muusta syystii voi ottaa vastaan
ry6te.
Lisiiksi pdiviirahan saajan on
jatkohakemuksessa tai ilmoi-
tuslomakkeessa selvitettavii
tycittdmyystilanteensa piiivii-
kohtaisesti. Samalla on ilmoi-
tettava taloudellisissa sekd per-

he- ja huolto-olosuhteissa ta-
pahtuneet muutokset.
Perusturvan mukaista piiivlira-
haa maksetaan rajoittamaton
aika, jos tytjttdmelle muuten on
edellytykset p;iiviirahan saami-
seen.

Ansioturvan mukaista kassa-
piiiviirahaa sen sijaan voidaan
maksaa enintiidn 500 piiiviiltii
neljiin periikkdisen kalenteri-
vuoden aikana. Piiivdrahakausi
voi olla yhdenjaksoinen. Lisdk-
si 55 vuotta tdyttdneelld on oi-
keus piiivdrahaan 400 piiiviiltii
eli yhteensd 900 piiivliltii.
Enimm?iisajan teytyttya voi
kassan jiisen, jolle ei ole voitu
osoittaa tycitii tai koulutusta ja
joka tayttAa muut lain edelly-
tykset. saada tarvehark intaista
peruspdivdrahaa.

Peruspdivdrahaa maksetaan il-
man tarveharkintaa yli 55-vuo-
tiaalle, joka kassapdivien tiiy-
tyttya on edelleen tyoton tai
perusturvaan kuuluvana on
tayttanyt 26 viikon tycissdolo-
ehdon.

Uusi 26 viikon tycissdolo kassan
jiisenend antaa yleensii oikeu-
den alusta alkavaan pdivdraha-
kauteen.

Tyiitttimyyspd iviirahan
ennakonpidiitys

Peruspiiivdraha ja kassapdivd-
raha ovat saajansa veronalaista
tuloa. Peruspiiivdrahan osalta
ennakonpiddtyksen toimittaa
Kansanekikelaitoksen paikallis-
toimisto ja kassapiiivdrahasta
tyiitt6myyskassa piiivlirahan
maksun yhteydessd yleensd ve-
rottajalta suoraan saamiensa
verokorttitietojen mukaisesti.

Peruspdivdrahan ennakonpidS-
tys on yleensii verokorttiin mer-
kityn pidiitystunnuksen. esi-
merkiksi 19.00 A. numero-osan
suuruinen eli l9 prosenttia.
Kassapdivdrahan ennakonpi-
detyksesse sovelletaan normaa-
listi taulukkopidiitystii eli vero-
korttiin merkityn pidiitystun-
nuksen ja pidiitykseste tehta-
vien vdhennysten mukaista pi-
datysta.

Jos tycittomlilld on muuta tu-
loa, esimerkiksi osa-aika- tai
sivutydstd, ennakonpiddtys teh-
didn palkanlisdprosentin mu-

kaan. Palkanlisdprosentti ilme-
nee verokortista tai erikseen an-
netusta sivutuloverokortista.

Jotlei maksajalla ole ennakon-
pidltykseen tarvittavaa tietoa.
pidiitys toimitetaan 50 prosen-
tin mukaisesti.

Jos pdiviirahan saaja hakee kes-
ken vuotta verojohtajalta muu-
toksen ennakonpidiityksen
mddrdAn. pidiitys toimitetaan
sen mukaisesti.

Maksuvuotta edeltavalta tycit-
tdmyysajalta saadun pdivdra-
han ennakonpidiitys tehdiiiin
prosenttitaulukon mukaan. Pi-
ddtys on piivhrahan miidriistii
riippuen 20. 25, 30, 35, 40, 45 tai
50 prosenttia. Ennakonpiddtys-
aste on tdhdn asti ollut keski-
miiiirin vajaan neljiinneksen
bruttopiiiviirahasta.

Valitustie

Peruspdivdrahan ja kassapdivd-
rahan myrintiimisestd, epiiiimi-
sestd ja takaisinperinnristii an-
netaan piiiviirahan hakijalle kir-
jallinen peetds.

Pddtdkseen tyytymetdn saa ha-
kea siihen muutosta tydtt6-
myysturvalautakunnalta. Vali-
tus on tehteva kirjallisesti ja
viimeistddn 30. piiiviinii sen jlil-
keen, kun valittaja on saanut
tiedon kirjallisesta pziiitoksestd.

Perusturvaa koskeva valitus on
toimitettava Kelan paikallistoi-
mistoon ja ansioturvaa koskeva
valitus asianomaiseen tycitt6-
myyskassaan.

Tycittdmyysturvalautakunnan
piiiitriksestii voi vield valittaa
vakuutusoikeuteen, joka on
korkein valituselin.

TydttOmyysturvaltautakuntaan
tehdiiiin vuosittain noin 5 000

valitusta, joista noin viidennes
on hyvdksytty.
Vakuutusoikeuteen menneistii
jutuista on muuttunut noin jo-
ka viides.

Kehittlm istarpeita

Turvan kattavuus on kassajd-
senten osaltajo yli 80 prosenttia
palkansaajista. Perusturvassa
tilanne on periaatteessa kun-
nossa, jos tavoitteena pidetiiiin
palkansaaja-asemassa olevien
toimeentuloturvan hoitoa. Il-
meinen paine on olemassa esi-
merkiksi siihen, ettd turvaa laa-
jennettaisiin nykyistii enemmdn
yriuiijiin.
Taso eli maksettava rahamiidrd
ei ole riittava. Liian moni tyri-
tcin joutuu vieki turvautumaan
toimeentulotukeen. Turvan pe-
rusmarkkamddrid on lain mu-
kaan tarkistettava, mikiili palk-
kataso muuttuu. Tdmd ei ole
kuitenkaan riittenyt. Tarvitaan
rakenteellista tason kohenta-
mista. Tulotonta peruspeiiviira-
han saajaa ei helpota pelkkii
tarveharkinnan purkaminen.
Samantyyppisestii ongelmasta
on kyse myds osa-aikatydttd-
mien ja pitkiiiin tydudmana ol-
leiden aseman parantamisessa.
Ty<illisyyslain toimeenpanon
vaikutuksista voidaan jo nvt
esittaa arvio, ettii tydttdmvys
velvoitetycin jiilkeen aiheuttaa
toimeentulovaikeuksia.
Jdrjestelmiin toimivuus ei vielii
ole liiheskiiiin tiiydellinen. Pit-
kelti seannoksistii johtuva hal-
linnollinen jiiykkyys, maksatus-
ten hoidon vaikeus ja viiviistys
olisi pikaisesti saatava kuntoon.
Seurantatietoa ja toteuttamis-
kelpoisia esityksiii on jo kosolti
olemassa. Tarvittavat piiiitdkset
riippuvat pitkalti kehirtamis-
vastuussa olevista viranomai-
sista ja poliittisista piiiiuiijistii.
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ERORAHAIIITESTELMII
SUOMESSA

Erorahaj[rjestelmfl on
ollut meilll voimassa
kahdeksantoista vuot-
ta. Tlinfl aikana haki-joita on ollut yli
142 000 henked ja ero-
rahoja on maksettu
noin I miljardi mark-
kaa. Viime vuosien
voimakasta elinkeino-
ellm[n rakennemuu-
tosta kuvaa se, ettl t[s-
tI summasta on vuosi-
na 1980-87 maksettu
I[hes 900 milj. mark-
kaa eli 90 % koko sum-
masta. Suurin osa
ndist[ erorahoista on
mennyt tytitttimyys-
eliikeiiin saavuttaneille
hakijoille.

MATTI KAUKORANTA,
Er o r o has t on t oim i t usj o ht aj a

Erorahajrirjestelmdn ja ty<iela-
kejiirjestelmiin keskin;iinen si-
donnaisuus ja vuorovaikutus-
suhde niikyy 1980-luvulla ta-
pahtuneessa kehityksessii te-
hostetun tydttdmyysturvan
luomiseen ikiiiintyneille irtisa-
notuille palkansaajille: ty6ttd-
myyseliikeikiiisten erorahan
saajien vuotuinen mddrii on ol-
lut suorassa vaikutussuhteessa
tyOttdmyyseltikeltiisten luku-
miidrin kasvuun.

JlrjestelmHn luominen
Erorahajiirjestelmii on meilld
liihtdkohdiltaan tydmarkkina-
jiirjestrijen aikaansaannoksia.
Taloudellisen vakauttamisen
jatkotoimia koskevan, syys-
kuun ll. piiviinii 1969 allekir-
joitetun sopimusratkaisun eli
ns. Liinamaa kakkosen yhtend
kohtana sovittiin erorahaj drjes-
telmiin luomisesta
misesta vuoden I
Jiirjestelmii oli alunperin suun-
niteltu toteutettavaksi sopimus-
pohjaisena, jolloin se olisi kos-
kenut vain allekirjoittajajiirjes-
t6jen jiiseniii. Keskusjiirjestcit ja
mycis valtiovalta piiiityiviit kui-
tenkin siihen, ettii jiirjestelmli
piti periaatteessa saada koske-
maan kaikkia ty6suhteessa ole-
via palkansaajia riippumatta
siiti, oliko ty6nantaja jiirjestiiy-
tynyt vai ei. Tiilltiin vain lain-
siiidiintritie oli mahdollinen.
Kysymys LEl-aloilla tycisken-
televien seki kuntiin tycisuh-
teessa olevien tyrintekijdiden
asemasta erorahaj iirjestelmdssd
aiheutti erityispohdintoja ja rat-
kaisuja. Valtioon virkasuhtees-
sa olevat jiiiviit alkuvaiheessa
temen jarjestelmdn ulkopuolel-
le. Valtiokonttori hoitaa tiitii
nykyii valtion virkasuhteisten
e r o ra h aj lirj estelmiiii.

Ja^toteutta- Hallinto ja valvonta
970 alusta.

Lainsiiiidiintti
Laki tycintekijrin erorahasta an-
nettiin 6.3.1970 ja se tuli voi-
maan taannehtivasti siten, ettii
1.1.1970 ja sen jiilkeen paatty-
neet tyrisuhteet tulevat periaat-
teessa jdrjestelmiin piiriin. Lakija sitii seurannut erorahalaki
(947 I 1978) ovat puitelain luon-
toisia. Lailla ei siten miiiiritellii
erorahajdrjestelmdn eikii erora-
han mydntlimisen yksityiskoh-
tia, jotka on sAanndstetty val-
vontaviranomaisena toimivan
sosiaali- ja terveysministeritjn
vahvistamilla Erorahaston
siiiinn6illii ja niihin perustuvilla
rahaston hallintoelinten piiii-
ttjksillii. Tiimii ehkii jossain
mriririn poikkeuksellinen malli
on kiiytiinnrissd osoittautunut
joustavaksi ja tarkoituksenmu-
kaiseksi.

Erorahan mydntamista, mak-
samista ja muuta jiirjestelmiidn
liittyvaa kdytdnndn tyote hoi-
taa lain nojalla Erorahasto
(vuoteen 1979 Eroraharahas-
to). Erorahasto on itsendinen
lakisiiiteinen oikeussubjekti,
joka ei ole valtiohallinnon osa,
kuten varsin yleisesti systeemin
luonteesta johtuen uskotaan.
Juridiselta statukseltaan se
muistuttaa tdten Eliiketurva-
keskusta. Erorahaston hallin-
nossa ovat edustettuina ty6-
markkinaosapuolet. Ylimpiinii
toimielimenii on sosiaali- ja ter-
veysministeririn kolmivuotis-
kaudeksi nimittiimd IS-jiiseni-
nen hallintoneuvosto, joka
puolestaan nimittaa pariteetti-
periaatteen mukaisesti vuodek-
si kerrallaan johtokunnan, jo-
hon kuuluu kaksitoista varsi-
naista jdsentii.
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Erorahaston toimintaa valvoo
lain mukaan sosiaali- ja terveys-
ministericr, kiiyteinnrissd sen va-
kuutusosasto, joka my6s kiisit-
telee kansalaisten eroraha-asi-
oissa tekemdt valitukset kante-
luluontoisina. Erorahaston
piiiitriksiin ei liity tavanomaista
miidrdmuotoista muutoksenha-
kutietd. Erorahapiiiitdkseen
tyytymatdn voi hakea oikaisua
Erorahastolta, joka itseoikaisu-
na voi muuttaa uuden selvityk-
sen pohjalta aikaisemman piid-
tdksensd. Viime kiidessii val-
vontaviranomaiselle tehty kan-
telu antaa varmuuden piiiit<ik-
sen lain- ja sdrintcijenmukaisuu-
desta. Kantelujen mddrd on
vuosittain ollut hdvidviin pieni:
vuonna 1987 28 kantelua. Pdii-
tdksia tehtiin vastaavasti vh-
teensii 20 0l I kpl.

Rahoitus
Erorahasto saa varat erorahoja
varten eduskunnan vuosittain
vahvistaman ja tyOnantajien
palkkasummansa perusteella
maksaman tycittcimyysvakuu-
tusmaksun osana. Tiimii maksu
on vuonna 1988 1,2 7o palkka-
summasta. Erorahastolle tuleva
osa, jonka sosiaali- ja terveys-
ministerid vahvistaa, on vastaa-
vasti 0,051 /p palkkasummasta.
Maksu on kollektiivinen, joten
yksittainen tydnantaja, jonka
toimintapiiristii erorahahake-
mus tulee, ei rahoita entiselle
ty<intekijiilleen maksettavasta
erorahasta mitaan ylimii2iriiistii
osuutta.

Erorahan saamis-
edellytykset ja
-perusteet 1988

Erorahan saamisen perusedel-
lytyksenii on, ette hakija on

menettenyt tycipaikkansa sen
johdosta, ette tydnantaja tuo-
tannollisista tai taloudellisista
syistii on viihentdnyt tydvoimaa
tai lopettanut toimintansa. Ero-
rahan hakijan tulee olla tycivoi-
matoimiston kirjoissa tydttd-
miind ja tytikykyisenii tycinha-
kijana.
Eroraha on saajalleen verova-
paata tuloa (TVL 22 $).
Erorahaa on haettava tycisuh-
teen peattymisvuotta seuraa-
vien kahden kalenterivuoden
aikana.

Erorahahakemuslomakkeita ja
esitteite saa tydvoimatoimis-
toista kautta maan. Niiden vtili-
tyksellii mycis tehdyt eroraha-
hakemukset toimitetaan tydn-
antajien kautta edelleen Erora-
haston kesiteltaviksi.
Eroraha maksetaan kahdessa
osassa, A-summana ja B-sum-
mana. Molemmat koostuvat
perusosasta ja yksil6llisestii lisii-
osasta, joka A-summan osalta
miiiiriiytyy tycissdolovuosien ja
hakijan palkan perusteella ja
B-summan osalta hakijan idn
mukaan.

Erorahan edellytykset
TEL-tytisuhteessa olleelle
A-summan mycintdmisen ylei-
senii edellytyksenii on palkan-
saajan tydpaikan menettdmi-
nen tuotannollisesta tai talou-
dellisesta syystii. Lisiiksi edelly-
tetddn, ettii hakija on:
l. tydpaikan menettdessddn ol-

lut 50-64-vuotias tai
2. 40 49-vuotias, jolloin hii-

nen tiiysien ikdvuosiensa ja
viimeisen tycisuhteensa pal-
veluvuosien summan on ol-
tava viihintdiin 50 ja

3. hiinen viimeinen ty6suhteen-

sa on kestlnyt peesaantdi-
sesti viihintiiiin 5 vuotta (oi-
keus erorahaan saattaa syn-
tye myds. jos kahden viimei-
sen toisiaan viilittcimiisti seu-
ranneen ty6suhteen yhteispi-
tuus on viihintddn 8 vuotta)
sekii

4. hiin on ty6tt6meksi joudut-
tuaan velitt6miisti ilmoir
tautunut tycivoimatoimis-
toon ja ollut tydttcimiind
tydkykyisenti tydnhakijana
viihintiiin yhden kuukauden
aJan.
Jos hakija saa uuden tydpai-
kan ennen kuin kuukauden
tyt ttdmyys on tayttynyt,
erorahaoikeus jad voimaanja laukeaa, mikiili uuden
tyrisuhteen paatyttya erora-
hamaisesta syysta edellytyk-
set ffiyttyvat.

(LEL/ MEl-hakijalta edellyte-
tiiiin piiiiasiallisen toimeentulon
saamista LELIMEl-aloilla
tyottrimiiksi j outumista velitt6-
mesti edelteneiden kahdeksan
vuoden aikana seka tydtt0ma-
nii tycinhakijana olemista v5-
hintiiiin 120 tytipiiiviiii 60 viikon
aikana.)

A-summan
milriytyminen ja
maksaminen
A-summan suuruutta lasketta-
essa otetaan huomioon koko se
aika, jonka hakija on ollut ty6-
suhteessa tai kunnallisessa vir-
kasuhteessa. Tycihistoria selvi-
tetaan peeosaltaan ETK:n toi-
mittamasta hakijan tydsuhde-
rekisteristS. Eldketurvaan vai-
kuttamattomat vanhat tydsuh-
teet osoitetaan tycitodistuksin,
niiden jiiljennriksin tai muutoin
luotettavasti.

Vuonna 1988 ptiiittyneiden ty6-
suhteiden osalta erorahan
A-summan perusosa st 4t444
markkaa. Lisiiosan suuruus las-
ketaan tytihistorian perusteella
siten, etta 5 tycisuhdevuotta
(LEL/ MEl-hakijalla 8 vuotta)
ylittavalH ajalta maksetaan
vuotta kohti 186 markkaa. Li-
sdosan suuruuteen vaikuttaa
mycis hakijan palkka ns. ansio-
lisiinii.

B-summan saamisen
edellytykset
A-summan saaneella henkiltillii
on oikeus saada erorahan B-
summa, jos hiin on ollut tyrivoi-
matoimiston kirjoissa tydtt6-
miinii tyrinhakijana yhteensii
v?ihintliiin kolme kuukautta ha-
kemuksen perusteena olevan
tycisuhteen pdiittymisestii lu-
kien.

(LEL/ MEl-hakijalta edellyte-
taan tydttdmdnd tycinhakijana
olemista yhteensii viihintiiiin
200 tydpiiiviiii 60 viikon aika-
na.)

B-summan
mllrHytyminen ja
maksaminen
B-summan perusosa on vuonna
1988 pdiittyneen tycisuhteen
osalta 3 821 markkaa. 50-vuoti-
aalle ja sitd nuoremmalle haki-
jalle maksetaan vain perussum-
ma. LisAosana maksetaan 51.
ikdvuodesta lukien ikiivuosi-
lisiinii 196 markkaa taytettya
ikdvuotta kohti 6l vuoden
ikiiin asti. Tiiysi B-summa 6l
64-vuotiaille on 5 977 markkaa.
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ViikkotuntimilIriln
vaikutus T El-erorahaan
Jos hakijan viikkotuntimddr:i
on ollut tydsuhteen paattymistai
edelteineiden viiden vuoden ai-
kana keskimdirin
- -'15 tuntia tai enemmdn. hii-
nell;i on oikeus tevteen erora-
haan;

27 tunnista alle .15 tuntiin.
hiinellzi on oikeus 3'4-erora-
haan:

- 20 tunnista alle 27 tuntiin.
hiinellii on oikeus I 2-erora-
haan.
Tiimd ositus koskee sekd A- ettii
B-summaa. kuitenkin siten. ettii
osaerorahana maksetaan aina
vdhintddn perussumma, kunnes
matemaattisesti laskettu osa-
summa vlittti6 perussumman.

Jos hakrja on saanut piiiiasialli-
sen toimeentulonsa tyOsuhtees-
ta. jossa t)-6aika on alittanut 20
viikkotuntia. mutta ollut vdhin-
tiiiin l6 viikkotuntia. hzinelle
maksetaan puolet tdydesta teo-
reettisesta erorahasta edelly'ttii-
en, ettd hdnen tyciansionsa on
ylittanvt ruosittain rahvistetta-
van rajatulon (vuonna 1988
I 636.48 markkaa kuukaudessa
ja 19637.76 markkaa vuodes-
sa).

( LEL M EL-aloilla tyoajan vai-
kutus lasketaan keskimddriiisen
tyokuukausina m;itirdytyl'dn
vuosity'ciajan pohjalta I l-,
3 4- tai I 2-erorahana.)

Erorahan eri osien
suuruus Yuonna 1988
piliittyneiden tyti-
suhteiden osalta:

B-perussumma 3 ti2l
Ikzivuosilisii 196

TEL A-summiin maksettava
ansiolisd:
Palkka mkr kk Ansiolisii
(velys 306,-) (vilys l5-1,-)
2975-3281 1649
1282-3588 1802
-r 589 - -1 895 I 955
3896-4202 2108
4203 - 4505 2261
4 510 - 4 816 2414
4 817 - 5 r23 2567
5 124 - 5 4-10 2720
5 431 - 5737 2873
5738 - 6044 3026
6045-635r 3179
6-152-6658 3332
6659-6965 3485
6966-7272 3638
7 273 - 7 579 3191
7 580 - 7 886 3944
7 887 - 8 r93 4097
8 194 - 8 500 4250
8 501 - 4403

Elikkeen vaikutus
erorahaan
Eroraha kuuluu lain mukaan
liihtcikohtaisesti tyOttdmyystur-
van piiriin ja se on kahdessa
osassa maksettava kertakor-
vaus menetetystii pitkiiaikaises-
ta t)'6suhteesta.

Erorahaa ei makseta
Tdstd seuraa, ettii henkilo, joka
tyrisuhteensa piiiittymisen jiil-
keen on vdlittomasti oikeutettu
sairaus- ja1 tai tydkyvytttimyys-
turvaan - sairauspiiiviirahaan
tai eldkkeeseen - ei ole oikeu-
tettu erorahaan, vaikka hiinen
tycisuhteensa pridttymisen syy
olisi ensisijaisesti erorahamai-
nen eli tuotannollis-taloudelli-
nen ja vaikka tydkyvyttdmyy-
den alkamisajankohdan totea-
minen tapahtuisi vasta myd-
hemmin takautuvasti.
Tdllaisessa tapauksessa tycisuh-
teen piiiittymisen jdlkeen alka-
nut, mydhemmdn tarkastelun
valossa "ndenniiinen" tYdttd-
myys muuttuu tydkyvyttdmyy-
deksi ja myds mahdollisesti
maksetut tydttomyyspAivara-
hat peritridn lain mukaan ta-
kautuvasti maksettavasta eldk-
keestii takaisin tyottomyYskas-
salle siltd osin kuin eliike ja
tydttdmyyspaivdrahat menevat
aj allisesti piiiillek k iiin.

Vanhuuseliike

Jos erorahan hakija saa tvdsuh-
teensa perusteella sen pAattymi-
sen jelkeen vanhuus- tai siihen
verrattavaa elAketta, erorahaa
ei makseta. Rintamaveteraa-
nien varhaiselike rinnastetaan
vanhuuselAk keeseen-

Tv ci k y v.r' t t 6 n t.t'.r's e lci k e f
Y k si lci I li ne n va rhaise liik e

Erorahan hakijan tulee olla tyo-
kvkyiseni tydttOmana tydnha-
kijana nrddriajan tydvoimatoi-
miston kirjoissa. Tdstd seuraa,
ctta eivat myoskiiiin tydkyvyt-
t6myyseliikettii tai yksil6llistii
varhaisel6kettd velittcimdsti
tydsuhteen paattymisen jiilkeen
saavat ole oikeutettuja erora-
haan.

Eroraha maksetaan
Erorahan mycintdmisen esteena
ei ole se, ettii hakija saa ty6tt6-
myyseliikettii, perhe-eliiketti,
rintamasotilaseldkettd (KELA),
osatycikyvyttcimyyselSkettd tai
tapaturmavakuutuslain, liiken-
nevakuutuslain tai sotilasvam-
malain mukaista elakette taik-
ka vanhuuselekette toisen elii-
kejiirjestelmiin perusteella kui-
tenkin edellyttden, ettii hakija
on saanut piiSasiallisen toi-
meentulonsa siitii tycisuhteesta,
jonka menettdmisen johdosta
hiin erorahaa hakee.

KHsittelymenettely
Mikeli erorahahakemuksen kd-
sittelyii varten ETK:lta saaduis-
ta hakrjan rekisteritiedoista k,iiy
ilmi, ettii hakijalla on vireillii
tyok).vyttdmyyseleketta, yksi-
l6llistii varhaiseldkettd tai rinta-
maveteraanien varhaiseliikettd
koskeva hakemus, Erorahasto
antaa kielteisen vdlipiiiitciksen
sekd siihen liittyviin lyhyen se-
lostuksen jatkomenettelystti.
Jos eleikehakemus hylateen kai-
kissa kiisittelyasteissa tai hakija
peruuttaa sen, erorahan mycin-
tdmiselle ei tdssii suhteessa ole
estetta.

*

Erorahaston postiosoite on PL
l9l,00l2l Helsinki 12, kiiynti-
osoite Kalevankatu 12, Helsin-
ki, puh. 90-601217.

A-perussumma
Palvelusvuosilisd
Ansiolisd, alin" vdlys

" ylin
Palkka-asteikko,

alin palkka
vdlys
ylin palkka

(LEL MEL-aloilla sovelletaan
vakioituja vahvistettuja vuosi-
ansioita).

mk
4 444

r86
1 649

153
4403

2975
306

8 50r
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MARMI
HANNIKAINEN ,u

Eliike t urv ak es ku k s e n v a kuut us-
teknillisen osaston piiiillikkt)

Tytikyvytttimyys on
hyvin moniulotteinen
kiisite. Sen taustalla
vaikuttavat objektii-
visten tekijtiiden lis[ksi
monet subjektiiviset
tekijlt. Niistii osa on
taloudellisista olosuh-
teista riippuvia. Niin
muodoin mytis talou-
delliset suhdanteet
heijastuvat tytikyvyt-
ttimyysfrekvensseihin.
Vaikutus voi ilmetl
muun muassa fre-
kvenssien aaltoiluna
eli syklisyytenii.
Kirjoituksessa tarkas-
tellaan tytikyvyttti-
myyden luonnetta ja
taloudellisten suhdan-
teiden vaikutusta tyti-
ky v ytttimyysfrekvens-
seihin. Artikkeli perus-
tuu kirjoittajan koor-
dinoimana tehtyyn sel-
vitykseen 'TlIkeva-
kuutuksen tytikyvyttti-
myysriski ja sen tausta-
tekijiit". Selvitys on
julkaistu Elilkevakuu-
tuksen tasoitusvastuu-
tytiryhmiin muistion
liitteenii (STM:n tyti-
ryhmlmuistio 1987:26)ja julkaistaan mytis
erillisenl ETK:n tutki-
mussarjassa 1988:3.

Tytikyvytttimyyden
luonteesta
Tydntekijiin tyokyvyuomyytta
ei voida tdsmdllisesti mitata.
Tydkyvyn aleneminen tapah-
tuu yleensii vzihitellen useiden
vuosien aikana. Niin tvcinteki-
jdn itsensd kuin hdntd hoitavan
liiiikiirinkin on vaikea mddritel-
ld ajankohtaa, milloin tyoky-
vyttcimyyden raja ylittyy.
Ty6kyvyttcimyyden Iuonteesta
johtuu, ettii eliikkeiden luku-
mddriidn vaikuttavat muun
muassa hakemisalttius ja rat-
kaisukiiytiintrj. Eliikepiiitoksis-
te saatavat tilastot eivdt niin
ollen kuvaa todellisen objektii-
visen tydkyvyttcimyyden fre-
kvenssii. vaan subjektiivisten
tekijriiden muuntamaa fre-
kvenssid. Tdtd havaittua tydky-
vytt6myysfrekvenssid eli ti,tiky-
vyttcimyyseldkkeiden alkavuut-
ta voidaan valaista kuvan I
mukaisella periaatemallilla.
Periaatemallin mukaan vakuu-
tetun tydkyvyn heikentymiseen
vaikuttavat liihinnii objektiivi-
set tekijiit, muun muassa ikii,
sukupuoli, tyriolosuhteet ja vii-
estdn terveydentilanne. Sita
vastoin eldkkeen hakeminen
riippuu objetiivisten tekijdiden
kuten sairauden laadun ja ty<i-
tehtevista suoriutumisen lisiiksi
mycis subjektiivisista tekijciistii.
Eliikkeen hakemiseen vaikutta-
vat tyci,ntekijiin ja ympiiristdn
asenteet, tycinsaannin mahdol-
Iisuus sekii ty<intekijdn talou-
dellinen tilanne.

Mycis eliikehakemuksen ratkai-
suun vaikuttavat sekii objektii-
viset eua subjektiiviset tekijiit.
Objektiivisia tekijditii ovat ldd-
kdrin lausunnot sairauden laa-
dusta, sekd tiedot tyciolosuh-
teista ja sairauden vaikutukses-
ta tydhon. Subjektiivisia teki-
j<iitii puolestaan ovat esimer-
kiksi hakijan. tyonantajan ja
liiiikiirin ndkemykset tydkyvys-
te, elakeratkaisijoiden kiisityk-
set hakijan sosiaalisista ja talou-
dellisista olosuhteista sekii ylei-
nen mielipide ratkaisukdytdn-
ndstii.

Taloudellisten
suhdanteiden
heijastumisesta
tytikyvytttimyys-
frekvensseihin
Osa havaitun ty6kyvyttdmyy-
den taustalla olevista subjektii-
visista tekijdistd riippuu talou-
dellisista suhdanteista, muun
muassa tycillisyystilanteesta.
Ndin ollen on ilmeistii. etta ta-
loudelliset suhdanteet heijastu-
vat mycis tydkyvyttdmyyseliik-
keen saajien miiiiriidn.
Perinteisen teorian mukaan ta-
loudellinen lama lisriri tydkyvyt-
tcimien m;idriiii. Ty<ikyvytt6-
miksi jiiivistii osa on vajaakun-
toisuuden tai korkean ikiinsii
johdosta kykenemdtcin oppi-
maan uutta ammattia, vaikka
olisikin selviytynyt entisestii
tydstii. Toisen teorian mukaan
puolestaan noususuhdanne li-

stiisi tyciklvyttdmyytta. Tiimiin
otaksutaan johtuvan siitii, ettii
tiilloin osa vAestoste joutuu ti-
lanteeseen,jossa se ei pysty teyt-
tdmiidn muuttuvia vaatimuk-
sia. Noususuhdanteen aikana
tycieliim[iin tulee myris tervey-
dellisen valikoitumisen seu-
rauksena terveydentilaltaan
keskimddrdistd heikompaa ty6-
volmaa.
Taloudellisten tekijciiden vaiku-
tuksesta tyokyvyttdmyysriskiin
on olemassa myds tilastollisiin
tutkimuksiin perustuvaa nayt-
tcid. Kansaneliikelaitoksessa on
alueellisten tilastojen pohjalta
tehdyssd tutkimuksessa osoit-
tautunut, ette tydky.vyttcimyys-
eliikkeellii olevien mddrdd sdd-
teliviit nimenomaan tydmark-
kinat. lukuunottamatta mielen-
tervevden hiiiri6istii johtuvaa
tyOkyvyttdmyytta, jota oli eni-
ten kriyhillZi viiest6tappioalueil-
la.

ElSketurvakeskuksen tutkimus
'Tydttdmyys tydkyvyttiimyys-
eliikkeiden hakijoiden ty6histo-
riassa" (ETK 1982:l) tukee kii-
sityst6, etta tydttdmyys lisiiisi
eliikkeelle hakeutumisalttiutta.
Tutkimuksen mukaan TEL-
aloilla tycittdmet nayttaisivet
hakevan eliikettd tycikykyisem-
pinii kuin tydssii olevat.

Myris USA:n sosiaalivakuutuk-
sesta tehty tutkimus vuosilta
1964 1978 paljasti tyttttit-
myrysasteen j a tydkyvlttdmyys-
el?ikkeiden hakemusten miiii-
riin viilillii selviin riippuvuuden.

Taloudellisten
suhdanteiden heijastum i nen
tyti kyvyttti m yyse H kke i d e n
alkavuuteen

t7
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Kuvo 3
TYOKYvYTTOU vvsrlAK K EI DEN ALK Avuu DEN JA TyOrrOM vvSASTEEN M uuros (%)

Jos tydtt<imyysaste olisi tarkas-
teluviilillii pysynyt vuoden 1969
tasolla, hakemuksia olisi tullut
noin 8 prosenttia viihemmiin
kuin todellisuudessa tapahtui.

Taloudellisten
suhdanteiden
ilmeneminen TEL-LEL
-tytitttimyyselilkkeissl
Taloudellisia suhdanteita voi-
daan kuvata monilla eri mitta-
reilla. Kuvissa 2 ja 3 mittarina
on kaytetty tydttdmlysastetta
eli tyducimien tydnhakijoiden
mdirdn suhdetta tydllistetyn
tycivoiman mii6rddn.
Kuvasta 2 ilmenee tydttdmyys-
asteen kehitys vuosina 1967
I 985 sekii vastaavalta aikaviilil-
te TEL- ja LEl-ty<lkyvyttd-
myyseliikkeiden alkavuus (huo-
maa eri asteikot TEL:n ja
LEL:n osalta!). Kuvan perus-
teella ei ole vedettdvissd varmo-ja johtopiiiitOksie ty6ttdmyy-
den ja eliikkeiden alkavuuden
vdlisestii riippuvuudesta. On ni-
mittain ilmeistii, ette ty0tt6-
myysasteen j a ty6kyvyttOmyys-
eliikkeiden alkavuuden vastak-
kaissuuntainen kehitys I 970-lu-
vulla johtuu ainakin suurim-
maksi osaksi muista tekijdistii
kuin tydttcimyyden ja tydkyvyt-
tcimyyden vdlisestd riippuvuu-
desta. Tydkyvyttrimyyseliikkei-
den alkavuuden kasvuun
1960 1970 -luvuilla ovat mita
ilmeisimmin vaikuttaneet elii-
kejiirjestelmiin tuntemuksen
parantuminen, terveyspalvelu-

jen saatavuuden lisiiiintyminen
ja eliikkeelle hakeutumisalttiu-
den lisiilintyminen elAketurvan
tason nousun mycitii.
Vuoden 1978 jiilkeen ty6kyvyt-
tcimyyseliikkeiden alkavuuden
kehitys on ollut yhden kah-
den vuoden aikaviiveelld sa-
mansuuntaista kuin tydtt6-
myysasteen kehitys. Tiimii niiyt-
tiiisi tukevan sita kiisityste, etta
tydkyvyttOmyyseliikkeiden al-
kavuus kasvaisi taloudellisen
laskusuhdanteen aikana.
USA:ssa tehdyt tutkimukset
ovat osoittaneet, etta tyrikyvyt-
trimyyseliikkeiden alkavuuteen
vaikuttavat pikemminkin tyril-
lisyystiianteen muutokset kuin
tycittdmyysasteen pitempiaikai-
nen taso. Kuvassa 3 on esitetty
tydkyvyttcimyyseliikkeiden al-
kavuuden ja tycittrimyysasteen
suhteelliset vuosittaiset muu-
tokset.

Kuvan 3 perusteellakaan ei voi-
da tehdd varmoja johtopiiiit<ik-
sili muutosten keskiniisestii
riippuvuudesta. Tarkastelua
vaikeuttavat vaikutusviiveet.
On mahdollista, ettii ty<ittci-
myysasteen muutokset heijas-
tuvat vasta tietyn ajan jiilkeen
tydkyvyttOmyyseliikkeiden al-
kavuuteen. Viive voi olla eri
ajankohtina erilainen. Lisiiksi
tarkastelua vaikeuttavat toteu-
tettujen lainmuutosten vaiku-
tukset. Esimerkiksi vuosien
1975-1976 alkavuuteen on
oleellisesti vaikuttanut tuolloin
toteutettu tydelekkeiden taso-
korotus.

Yhteenveto
Taloudellisten suhdanteiden
vaikutukesta tycikyvyttcimyys-
frekvensseissd on odotettavissa
syklisyyttii. TEL- ja LEL-tyd-
kyvyttdmyyseliikkeiden alka-
vuudessa onkin havaittavissa
syklisyyttii. Vuosittaisissa alka-
vuuksien muutoksissa (kuva 3)
esiintyy lyhytkestoista 2-5
vuoden pituista sykliii, jossa
aaltoilu on selviisti voimak-
kaampaa kuin on arvioitu tilas-
tollinen satunnaisheilahtelu.
Vastaavana aikana taloudelli-
sissa suhdanteissa esiintyi 3-6
vuoden pituista sykliii.
T E L - L E L-tyci kyvytt ci myys-
syklien yhteyttii havaittuihin ta-
loudellisiin sykleihin ei kuiten-
kaan ole teydellA varmuudella
pystytty toteamaan. Tdmd saat-
taa johtua toisaalta siite, ettii
tydkyvyttdmyyseliikkeiden al-
kavuuteen aiheuttavat sykliii
muutkin kuin taloudelliset teki-
jat, ja toisaalta siita, etta ha-
vaintoja sekoittavat vaikutus-
viiveet, joiden pituudet voivat
vaihdella.
Mitii ilmeisimmin taloudelliset
suhdanteet heijastuvat TEL-
L E L-tydkyvyttdmyysfrekvens-
seihin. Tiimii voidaan piiiitellii
tilastollisesti luotettavilla ana-
lyyseilla kuitenkin vasta sitten,
kun TEL-LEL-jiirjestelmiistI
on kertynyt tilastotietoj a selvris-
ti nykyistii pitemmiiltli ajalta,
ehkii ensi vuosituhannelle siir-
ryttaesse.
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ELAKETURVASTA

SIIRRYTTIIESSII
t! !t !! ll

ELAKEIARI ESTELMASTA TOISEEN
Tytieliike-lehden edel-
lisess[ numerossa kir-
joitin ellketurvasta
yrityksen omista-
janvaihdostilanteissa.
Tuolloin tarkastelun
kohteena olivat sellai-
set yrityksen omis-
tajanvaihdostilanteet,
joissa ellketurva siiilyy
yksityisen sektorin elI-
kejlrjestelmilss[. Tiis-
sii artikkelissa klsitel-
l[[n sellaisia tytinanta-
jaan kohdistuvia muu-
toksia, joissa samalla
ellketurva siirtyy yksi-
tyisen sektorin eliike-
jiirjestelmlstii julkisiin
eliikej[rjestelmiin tai
plinvastoin.

Yksityinen laitos
valtion haltuun
Iailla tai asetuksella

Milloin yksityinen yhteis6 tai
laitos otetaan valtion haltuun
lailla tai asetuksella, siirtyviin
henkil<isttjn tycisuhteet katkea-
vat eliiketurvan kannalta ja
niistii muodostuu TEL-vaPaa-
kirjoja. Siirtyneellii henkilollii
on kuitenkin valtion eliikelain
(VEL) 5 $:n 5. momentin 2.
kohdan nojalla oikeus Iukea
tasse yhteisdssd tai laitoksessa
palvelemansa aika eliikeajaksi
VEL-eliikkeessS. Edellytyksenzi
on, etta henkilti on ollut Yhtei-
srin tai laitoksen palveluksessa
silloin, kun se on otettu valtion
haltuun, ja h?in on sen mukana
siirtynyt valitt6miisti valtion
palvelukseen. Yksityinen palve-

lus otetaan huomioon myds li-
sdeldketurvan saamisen edelly-
tyksend olevaa kolmen vuoden,
mutta ei kuuden kuukauden
vdhimmiiispalvelusaikaa eli ka-
renssiaikaa laskettaessa.

Kun henkil<i saavuttaa oikeu-
den eldkkeeseen TEL:n nojalla,
VEL-eliikkeestii vdhennetihn
TEL:n mukainen ellike siltii
osin kuin se perustuu samaan
palvelusaikaan kuin VEL-elii-
ke. TEL:n alainen palvelus las-
ketaan VEl-eldkkeeseen
VEL:n mukaisella karttumis-
prosentilla, mutta elikkeestI
vdhennetSSn TEL:n mukaan
karttunut eliike. Niiin ollen siir-
tynyt henkild on kokonaiselti-
keturvan kannalta samassa ase-
massa kuin hiin olisi, jos tycin-
antajana olisi palveluksen alus-
ta asti ollut valtio.
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Yksityisen laitoksen
valtiollistaminen
muutoin kuin lailla
Yleisimmin valtiollistaminen
tapahtuujoko lain tai asetuksen
perusteella. Poikkeuksellisesti
voi kuitenkin yksityinen tycin-
antaja siirtya kokonaan tai
osaksi valtion haltuun esimer-
kiksi yrityskaupalla. Kiiytiin-
ncissii tiillaiset tapaukset ovat
olleet harvinaisia. Ndissii tilan-
teissa VEL-e laketta varten ei
voida lukea yksityistii palvelus-
ta. Sita ei oteta huomioon
mydskiiiin lisdeliketurvan saa-
misen edellytyksenii olevia vii-
himmiiispalvelusaikoja lasket-
taessa. Henkiki saa siis erikseen
TEL-vapaakirjan yksityisestii
tycisuhteesta ja VEl-eliikkeen
valtion palveluksesta.

Koska yleinen eliikeikii valtion
palveluksessa on alempi kuin
yksityisessii palveluksessa, hen-
kildn kokonaiseldketurva ei to-
teudu viel6 hdnen saavuttaes-
saan valtion palveluksessa el!i-
keiiin. Tiillaisessa tapauksessa
hiin voi jatkaa valtion palvelus-
ta, kunnes hiinelle syntyy eliike-
oikeus yksityisenkin palveluk-
sen osalta. Toisaalta hiin voi
ottaa TE L-eliikkeen varhennet-
tuna vanhuuseldkkeenii yhta ai-
kaa VEl-eliikkeen kanssa.

Mainittakoon, ette pelkiistiiiin
osakeyhtidn osakkeiden siirty-
minen valtion haltuun ei muuta
osakeyhticin oikeudellista luon-
netta. Sen vuoksi tiillaisella
muutoksella ei mydskiilin ole
vaikutusta osakeyhtidn tydnte-
kijiiiden elSketurvaan.

Yksityinen laitos
YAL-laitokseksi
Eriiiden yksityisten tydnanta-
jien palveluksessa olevien eliike-
turva mAaraytyy julkisen eltike-
jiirjestelmiin mukaisesti. Yksi-
tyisistii valtionapua saavista lai-
toksista kuuluvat erdistd val-
tion varoista suoritettavista
eliikkeistii annetun lain (VAL
382169) piiriin ne, joita koske-
vissa erikoislaissa j a asetuksessa
on nlmenomalnen saannos ol-
keudesta saada eliikekustan-
nuksia varten valtionapua
(VALJaitos).

VALJaitosten henkilcikunnasta
kuuluvat TEL:n piiriin ne, joi-
den osalta VAl-laitoksella ei
ole oikeutta lakisliiteiseen val-
tionapuun.
Joskus VALlaitoksen palve-
luksessa oleva henkil6 suorittaa
laitoksessa useamman laatuista
tydte ja tdista vain osa on sellai-
sia, ettii niistii maksettavaan
palkkaan suoritetaan valtion-
apua. Ttillaisissa tapauksissa
henkilcin eliiketurva jakautuu
siten, ettii siltii osin kuin palk-
kaukseen saadaan lakisiiiteistii
valtionapua, elaketurva mea-
riiytyy VAL:n mukaisesti ja
muutoin TEL:n mukaisesti. Tii-
mri menettely perustuu TEL I a
$:n erityissiiiinndkseen.

Yksityinen laitos
VALTAvA-laitokseksi
Sosiaali- ja terveydenhuollon
aiemmin valtionapua saaneiden
toimintayksikkcijen koko hen-
kikikunta kuuluu 1.1.1984 al-
kaen suoraan VEL:n alaisuu-
teen. Muutos liittyy sosiaali- ja
terveydenhuollon valtionapu-
jiirjestelmiin uudistukseen (ns.
VALTAVA-lainsiiidiintti).
Sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuu-
desta annetun lain (SVOL 677l
82) 22 $:ssii on siitidetty, ettii jos
aikaisemmin VAL:n piiriin
kuulunut laitos jatkaa toimin-
taansa yksityisenli toimintayk-
sikk<inti, jolta kunta hankkii
sosiaali- ja terveyspalveluja, on
tiillaisen toimintayksikdn pal-
veluksessa olevalla henkildllii
oikeus valtion varoista kustan-
nettavaan eliikkeeseen samojen
siiiinndsten mukaan kuin valti-
on palveluksessa olevalla henki-
l0le l.l.l984lukien.
MyOs niillii tiillaisessa toiminta-
yksik<issii tyOskentelevillii hen-
kildi[a, joiden palkkaukseen ei
ole aikaisemmin saatu lakisiii-
teist:i valtionapua, on sama oi-
keus. Niiin ollen nekin tiillaises-
sa toimintayksikdssd tyciskente-
leviit henkildt, jotka aikaisem-
min kuuluivat TEL:n piiriin,
ovat siirtyneet VEL:n piiriin ja
TEl-vakuutukset heiddn osal-
taan ovat VALTAVAn voi-
maantultua kriyneet tarpeetto-
miksi. Ennen VALTAVAa pal-

vellusta ajasta muodostetaan
TEL-vapaakirja. El2iketurva
muodostuu samanlaiseksi kuin
niissii tapauksissa, joissa yksi-
tyinen laitos siirtyy valtion hal-
tuun muutoin kuin lailla tai
asetuksella.

VEl-eliikkeen perusteena ole-
vana palkkana on henkil<ille
taiste tydsta maksettu palkka
kokonaisuudessaan. joten
VALTAVA-laitosten kohdalla
palkasta ei jiiii mitiiiin eldketur-
van ulkopuolelle.

Yksityisen
yhteistin tai laitoksen
kunnallistaminen
Milloin yksityinen tydnantaja
(esimerkiksi yksityinen lasten
piiiviikoti tai yksityinen liiken-
nelaitos) kunnallistetaan, hen-
kikikunnan tydsuhteet katkea-
vat eliiketurvan kannalta ja yk-
sityisestii palveluksesta muo-
dostetaan TEL-vapaakirja.
(Yksityisen sairaanhoito- tai
huoltolaitoksen kunnallistami-
sesta on siiiidetty erityislaki, ks.
jtiljempenii). Eliiketurva siirtyy
omistusoikeuden siirtymisestii
lukien TEL:n piiristii kunnallis-
ten viranhaltijain ja tydnteki-
jiiin eliikelain (KVTEL) alai-
suuteen. Eliikkeen saamisen
edellytyksenii on kuitenkin, etta
palvelus on siirtymisen jiilkeen
j atkunut viihintiiiin kuukauden.
TEL:n alaista palvelusta ei ote-
ta huomioon KVTELJisiielii-
keturvan saamisen edellytykse-
nii olevia karenssiaikoja lasket-
taessa, eikii siirtymista edelte-
nyttii palvelusaikaa lueta yleen-
sii eliikeajaksi KVTEL-eliikettii
mriiriittiiessd. (Palvelusaikaa
siirtyneessii laitoksessa ennen
1.7.1962 voidaan eriiin edelly-
tyksin lukea lisiieliikkeessii el[-
keajaksi.)
Vanhuuseldkeikii on KVTEL-
eliikejiirjestelmiin mukainen.
Kunnallisen eliikelaitoksen jii-
senyhteiscin (KVTEL I $ 3. ja a.
mom.) siiiinndistii riippuu, voi-
ko henkiki jatkaa palvelustaan
eliikeiiin tayttamisen j alkeen sii-
hen saakka, kunnes saavuttaa
oikeuden TEL;n mukaiseen
eltikkeeseen. TELrliikkeen
varhentaminen on mahdollista
60. ik[vuodesta alkaen. Milloin

henkildn vanhuuseliikeikii on
alle 60 vuotta, vanhuuseldkettd
ei ole mahdollista saada tdssii
eliikeiiissii samanaikaisesti en-
nen siirtymistii ja siirtymisen
jiilkeen palvellulta ajalta. Niii-
hin eliikeikiiryhmiin kuuluvat
esimerkiksi linj a-autonkuljetta-
jat linjaliikenteessli, joiden koh-
dalla edellii mainittu tilanne siis
voisi tulla kysymykseen.

Erityislaki
sairaanhoito- ja
huoltolaitoksista
Yksityisen sairaanhoito- tai
huoltolaitoksen kunnallistami-
sen yhteydessii tulee sovelletta-
vaksi erityislaki yksityisen sai-
raanhoito- ja huoltolaitoksen
henkildkunnan aseman jerjes-
tiimisestii laitoksen siirtyessii
kunnan tai kuntainliittojen
omistukseen (417 168). Lain
siiiinncisten mukaan kunnan tai
kuntainliiton palvelukseen siir-
tyneen henkil6n KVTEL-eltik-
keessii otetaan huomioon mycis
henkildn aikaisempi palvelus
po. laitoksessa eldkkeeseen oi-
keuttavana palvelusaikana.
Kun henkilci saavuttaa oikeu-
den TEL-eldkkeeseen ennen
siirtymistii olleesta palvelukses-
ta, KVTEl-eliikkeestii viihen-
neteen TEl-vapaakirjaa vas-
taava miidr6. Niiin ollen siirty-
nyt henkild on kokonaiseliike-
turvan kannalta samassa ase-
massa kuin hiin olisi. jos siirty-
nyt laitos olisi ollut kunnallinen
palveluksen alusta asti.

Osakeyhtiti tai yhdistys
elHkelaitoksen
jlsenyhteistiksi
Eriiiit yksityiset osakeyhticit ja
yhdistykset voivat niin halutes-
saan liittyi Kunnallisen eldke-
laitoksen jiisenyhteistiksi, jol-
loin niiden tycintekijdiden el2i-
keturva siirtyy KVTEL:n alai-
suuteen. Siihkdlaissa (319179)
tarkoitettu siihkolaitosta ylla-
pitiivii osakeyhtirj ei kuitenkaan
voi liittya Kunnallisen eliikelai-
toksen jiisenyhteis<iksi.

KVTEL I $:n 4. momentin mu-
kaan Kunnallisen elSkelaitok-
sen jlisenyhteisOksi liittyvalta
osakeyhticiltii edellytetriiin, ettii
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kaikki osakkeet ovat kun-
tien, kuntainliittojen taikka
eliikelaitoksen jiisenyhtei-
scin omistuksessa,

- osakkeita yhtiojiirjestyksen
mukaan saadaan luovuttaa
vain kunnille, kuntainliitoil-
le tai eliikelaitoksen jiisen-
yhteis<iille ja

- osakeyhti6 on eliikelaitok-
sen ohjesddnncissd mri6rdt-
tiivtillii tavalla liittynyt elii-
kelaitoksen j iisenyhteisriksi.

Jos tlillaisen osakeyhticin yhti6-
j zirjestystii muutetaan siten, ette
osakkeiden luovutus mycis
muille on mahdollista, osa-
keyhtid ei voieniiii olla Kunnal-
lisen el6kelaitoksen jiisenyh-
teisci. Tiillciin osakeyhticin pal-
veluksessa olevien henkilciiden
eldketurva siirtyy KVTEL:n
alaisuudesta TE L:n piiriin.
Myds yhdistys, jossa on jiiseni-
nd yksinomaan kuntia, kun-
tainliittoja ja niiden muodosta-
mia yhdistyksid, voi niin halu-
tessaan liittya elakelaitoksen jii-
senyhteis<iksi.

Osakeyhticin tai yhdistyksen
liittyessii Kunnallisen eliikelai-
toksen j dsenyhteisdksi eliiketur-
va siirtyy KVTEL:n alaisuuteen
siitd alkaen, kun tycinantaja on
hyviiksytty jasenyhteisdksi.
Tydsuhteet katkeavat eldketur-
van kannalta ja KVTEl-eliike-
oikeuden saaminen edellyttiiii
kuukauden pituista palvelusta
KVTEL:n piirissii. Aikaisem-
masta TEL-vakuutuksesta
muodostetaan vapaakirja.
Tycinantaja on saattanut jiirjes-
tdii ennen siirtymistii tydehtoso-
pimuksiin tai omiin eliikesiein-
tciihin perustuvia sellaisia lisd-
etuja, joita ei voida rekisterciidii.
Jiisenyhteisri on itse maksanut
niimii lisiiedut ja tiillainen jiir-
jestely on ollut rinnan lakisiiii-
teisen TEl-vakuutuksen ohel-
la. Niimii lisiiedut voivat olla
voimassa ainakin siirtymiihet-
keen saakka ja niistii vastaa
jiisenyhteisd. Eldketurvaa mak-
setaan tdllciin kolmesta eri pai-
kasta: TEL-laitoksesta, tydnan-
tajalta suoraan ja KVTEL:n
alaisen palvelun osalta Kunnal-
lisesta eldkelaitoksesta.

Siirtyminen LEL:n
piiristii VEL:n tai
KVTEL:n piiriin
Valtion tai kunnan tydsuhteessa

olevien LEL-alalla tydskentele-
vien eldketurva miiiirtiytyy
VEL:n tai KVTEL:n mukaises-
ti, milloin henkild on pysyviksi
ja ympiiri vuoden kestdvdksi
tarkoitetussa tyrisuhteessa.
Kiiytiinndssd siirtymisti LEL:n
piiristii VEL:n tai KVTEL:n
piiriin aiheutuu silloin, kun
tytintekijiin ty<iala muuttuu
muuksi kuin LEl-alaksi, ja sil-
loin, kun tycisuhde muuttuu py-
syviiksija ympdri vuoden kestri-
viiksi tycisuhteeksi. Kdytdnnrin
ongelmana on ollut siirtymis-
ajankohdan todentaminen.

Toistaiseksi tehty tycisopimus
katsotaan pysyviiksi ja ympiiri
vuoden kestiiviiksi tarkoitetuk-
si. Tallaisen sopimuksen teh-
neet LEL-alalla tyOskentelevlit
kuuluvat siis VEL:n tai
KVTEL:n alaisuuteen. Miiiirii-
aikaisen tai miiiiriittyii tehtiiviiii
varten tydsopimuksen tehneet
LE L-alalla tyriskenteleviit kuu-
luvat LEL:n alaisuuteen. Rat-
kaisevaa on siis sopijapuolten
tarkoitus tyrisopimusta tehtaes-
sii eikii tycisuhteen tosiasiallinen
kesto. Erityisesti on huomatta-
va. ette pitkiksi ajoiksi. jopa
vuosiksi tehty maeraaikainen
tycisopimus kuuluu LEL:n pii-
nln.
Jos mdirdaikaisessa tyOsuh-
teessa olevan tycintekijiin tycin
luonne saman tycisuhteen jat-
kuessa vaihtelee siten, ettii hiin
osan vuotta tyciskentelee LEL-
t<iissii ja osan vuotta muissa
tdissli, tydsuhdetta on arvostel-
tava yhtena kokonaisuutena.
Tydntekijiin kuuluminen
LEL:n taikka VEL:n tai
KVTEL:n piiriin miiiirlytyy sen
mukaan, millaista ty6ta ty6so-
pimus piiiiasiassa edellyttiiii.

VEL-lisiieliikkeessl j a KVTEL-
lisiieliikkeessii otetaan huomi-
oon valtion tai kunnallinen
LEL-palvelus eliikkeeseen oi-
keuttavana palvelusaikana.
KVTEL:n osalta edellytetiilin,
etta KVTEL:n alainen palvelus
(eli palvelus siltii osin, kuin siitil
on maksettu KVTEL-maksut)
on jatkunut viihintiiiin kuukau-
den ja ettii kunnallinen tyrisuh-
de kokonaisuudessaan (LEL +
KVTEL) teyttaa lisiieliiketur-
van karenssit, vaikkapa pelkiis-
tddn LEL-tycisuhteena. Sa-
maan palvelusaikaan perustuva
eliikeoikeus (LEL-osuus) vii-
hennetddn VEL- tai KVTEL-

elSkkeestii siite alkaen, kun
tycintekijiillZi on oikeus eliikkee-
seen LEL:n nojalla.

Ellketurvan muutos
julkiselta sektorilta
yksitykselle sektorille
Milloin valtion laitos tai Kun-
nallisen eliikelaitoksen j iisenyh-
teis6 muuttuu yksityis6ksi, ela-
keturva siirtyy VEL:n tai
KVTEL:n alaisuudesta TEL:n
piiriin. TEL:n mukaisen eldk-
keen saaminen edellyttiiii palve-
luksen jatkumista viihintiiiin
kuukauden siirtymisen jiilkeen.
Vanhuuseldkkeen saamisen
osalta ei niiissii tilanteissa yleen-
si tule ongelmia, koska VEL:n
ja KVTEL:n perusturvan mu-
kainen eliikeikii on sama kuin
TEL:n yleinen eliikeikii. Van-
huuseliikkeen varhentaminen ei
kuitenkaan ole vielii julkisella
sektorilla mahdollista.
Jos tydnantaja yksityistemisen
jAlkeen jiirjestee lisiietuja tydn-
tekij<iilleen, niihin on mahdol-
lista sisiillyttiiri mytis VEL- tai
KVTEL-vapaakirjan miiiiriii-
sen eldkkeenosan saaminen sa-
manaikaisesti muun eldketur-
van kanssa.

Valtion yhteisti tai
laitos yksityiseksi
Kun valtion laitos muuttuu yk-
sityiseksi laitokseksi, valtion
palvelus katkeaa, henkildlle
syntyy VEl-vapaakirja ja elii-
keturva siirtyy TEL:n piiriin.
Kiiytiinndssii niiissd tilanteissa
on siirtyvaile henkildkunnalle
jiirjestetty mddrdtyin edellytyk-
sin VEL:a vastaavat ekikerdut
eli samat edut, jotka siirtyviillii
henkilcjstcillii oli valtion palve-
luksessa ollut. Tiimti vapaa-
muotoinen lisiieliiketurva on
toteutettu eliikes6iinnrin avulla
(Vapo Oy, Televa Oy ja Posti-
pankki Oy).

Kunnallinen
yhteisti tai laitos
yksityiseksi
Milloin jokin kunnallinen toi-
minta yksityistet[iin (esimer-
kiksi siten, ett6 kunnan aiem-
min suoraan omistama siihk6-
laitos muutetaan osakeyhticik-
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si) taijos osakeyhti6 tai yhdistys
ei voi eniii olla Kunnallisen
elikelaitoksen jiisenyhteis6,
siirtyvan henkil6stdn kunnalli-
set palvelussuhteet katkeavat
eliiketurvan kannalta. Siirtyviin
henkilcistcin eliiketurva siirtyy
TEL:n alaisuuteen siite alkaen,
kun tycinantaja lakkaa olemas-
ta Kunnallisen eliikelaitoksen
jiisenyhteis6. KVTEL:n alaises-
ta palveluksesta muodostetaan
vapaakirja, jonka karttumis-
prosentti on 2 ja vanhuuseliikei-
kii on sama kuin TEL:n yleinen
vanhuusel[keikli eli 65 wotta.
Jos siirtyneellii henkikillii on
kunnallista palvelusta yhteensii
vlhintdiin kymmenen vuotta,
hiinellii saattaa eriiin edellytyk-
sin olla oikeus lisiieldketurvan
mukaiseen ns. irtisanomissuo-
j aeliikkeeseen Kunnalliselta elii-
kelaitokselta eldketapahtuman
sattuessa. Edellytyksene on, et-
tii henkil6 on irtisanottu ilman
omaa syytdain. Eliikkeen saami-
sen edellytyksend on lisiiksi, et-
tii my6s henkilOn muut virka-
tai tydsuhteet ovat eliikkeen al-
kaessa paattyneet.

Julkisen sektorin
sisliset siirtymiset
Valtion palvelus jatkuu yhden-
jaksoisena, kun henkild siirtyy
valtion laitoksen palveluksesta
vatttomaisti toisen valtion lai-
toksen palvelukseen.

Kunnallisen palvelussuhteen ei
katsota keskeytyviin kunnalli-
sen jaoituksen muuttumisen, jd-
senyhteiscin laitoksen, liikkeen
tai kiinteistdn toisen jiisenyh-
teiscin omistukseen siirtymisen
taikka jiisenyhteis0n tietyn toi-
minnan toisen jiisenyhteiscin
toiminnaksi siirtymisen johdos-
ta. Muutoin palvelussuhteet eri
jiisenyhteis<iihin ovat erillisiii
palvelussuhteita.

Lisdeldketurvan mukaisen
eliikkeen saaminen toisesta jul-
kisesta jiirjestelmiistd aiheuttaa
mycis toisen julkisen jtirjestel-
miin eliikeoikeuden saamisen li-
s2ieliiketurvan tasoisena samas-
ta ajankohdasta. Tiissii tarkoi-
tettuja julkisia jiirjestelmiii ovat
valtio, Kansaneldkelaitos, Suo-
men Pankki, evankelis-luterilai-
nen kirkko, ortodoksinen kirk-
kokunta, Ahvenanmaan maa-
kunta ja Kunnallinen eliikelai-
tos. Tiimii lisdeliikeoikeuden

laukeaminen koskee sekli hal-
linnollisesta syystd ettii oma-
aloitteisesti tapahtuneita siirty-
misiii.
Lisdeliiketurvan saamiseen
edellytettavie viihimmiiispalve-
lusaikoja eli karenssiaikoja las-
kettaessa otetaan huomioon
my<is palvelus toisessa julkises-
sa jiirjestelmiissii. Kumpikin
elZike lasketaan kuitenkin omal-
la palvelusajallaan ja omilla
palkoillaan ja mycinnetiiiin ja
maksetaan erikseen.

Yksityinen valtionapua saava
VAl-laitos voidaan kunnallis-
taa. My<is VALTAVAlaitos
voidaan kunnallistaa. Tiilkiin
el:iketurva siirtyy VEL:n piiris-
tii KVTEL:n piiriin. Mycis niiis-
s2i tilanteissa henkilti saa VEL:n
ja KVTEL:n mukaiset eliikkeet
samanaikaisesti edellii esitetyn
mukaisesti lisdeldketurvan ta-
soisina.

Yhteenveto eliiketurvasta
eliikejiirjestelmien
vf,lisissfi siirroissa
Kun yksityinen tydnantaja siir-
tyy KVTEL:n tai VEL:n piiriin
tai kun valtion tai kunnallinen
yhteisd tai laitos siirtyy TEL:n
piiriin, mukana siirtyvien ty6n-
tekij<iiden tyOsuhteet katkeavat
eldketurvan kannalta ja siirty-
misen jilkeisen ellikelain alai-
suuteen tuleminen edellyttea
kuukauden odotusajan kulu-
mlsta.

Siirtyneelle henkil6lle syntyy
tiillaisen omistajavaihdoksen
johdosta eri eliikkeet siirtymistd
edeltdneeltii ja sen jtilkeiseltii
ajalta. Kummankin eliikkeen
saamisen edellytykset ja miiiirii
maareytyvat omien siiiintdjensii
mukaan. Eldkeoikeus ratkais-
taan erikseen ja eliike makse-
taan erikseen kummastakin elii-
kejiirjestelmiist6. MyOs muu-
toksenhaku piiiitdksistii tapah-
tuu eri eliikej tirjestelmiin.

TytikyvytttimyyseHke
Eri eliikejiirjestelmien tydkyvyt-
tdmyyseliikkeen saamisen edel-
lytykset eli tydky\,yttdmyys-
miiiiritelmiit eroavat toisistan
(yleinen ja ammatillinen ty<iky-
vyttdmyysmadritelmii). Yksi-
tyisen sektorin tyOelekelakeihin
ei sisiilly VEL:n ja KVTEL:n

siseltamaa s66nncistd, jonka
mukaan viranhaltijalla ja tydn-
tekijele on oikeus tyOkyvyttd-
myyseldkkeeseen palveluksen
piiiityttyii, jos htin on saanut
oikeuden mycihempiiiin virka-
tai tyrisuhteeseen taikka yrittii-
jiitoimintaan perustuvaan TEL
8 $:n 4. momentissa tarkoitet-
tuun tyOkyvyttOmlryseliikkee-
seen (laukaisuperiaate).

Kiiytinndn ohjeena on kuiten-
kin noudatettu sitA periaatetta,
ettri aikaisempiin ty<isuhteisiin
perustuvasta vapaakirj asta vas-
taava yksityisen sektorin eliike-
laitos noudattaa muun ansio-
eliikejiirjestelmiin eliikelaitok-
sen ratkaisulinjaa silloin, kun
tiimii toinen laitos vastaa haki-
j an tiiysitehoisesta eliiketurvas-
ta. Tdmdn johdosta siirtymisti-
lanteissa tydky'vyttdmyyseliik-
keen saa yleensd aina samanai-
kaisesti molempien elSkejiirjes-
telmien alaisesta palveluksesta,
vaikka eri jtirjestelmien ty<iky-
vyttdmyysmeeritelmat eroaisi-
vatkin toisistaan.

RajoitussilInntis
Milloin tydkyvyttdmyys aiheu-
tuu sellaisesta sairaudesta, vias-
ta tai vammasta, joka tycinteki-
jala o[ jo tydsuhteen alkaessa,
hiinellii on oikeus tydkyvyttO-
myyseliikkeeseen tlmiin ty6-
suhteen perusteella vain, jos
hiin on tullut tycikyvyttdmiiksi
aikaisintaan vuoden kuluttua
ty6suhteen alkamisesta (TEL 4
$:n 4. mom.)
Rajoitussiiiinnds on samankal-
tainen sekii TEL:ssa, VEL:ssa
ettii KES:ssii, mutta TEL:ssa
puhutaan tycisuhteen alkami-
sesta, VEL:ssa palveluksen al-
kamisesta ja KES:ssii kunnalli-
sen palvelussuhteen alkamises-
ta. Rajoitussiiiinndstd siiiidettii-
essii ei ole otettu huomioon
eldketurvan siirtymistilanteita.
Rajoitussiiiinncis on luonteel-
taan suojasiiiinncis.

Kun tycintekijan ty<ioikeudelli-
nen tycisuhde on eliiketurvan
siirtymisestd huolimatta yhden-
jaksoinen, rajoitussiiinndstii ei
piiiisiiiintciisesti tulisi soveltaa
siirtymistilanteissa. Ainoas-
taan, milloin rajoitussiiiinncistd
soveltamatta eldketurva siirty-
misen johdosta muodostuisi
kohtuuttomaksi henkildn tyri-
historiaan ndhden, rajoitus-
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seanndsta tutsi voida soveltaa,
jos muut edellytykset tiiyttyvtit.

Tuleva aika
Milloin tydsuhde on siirtymisen
johdosta eliiketurvan kannalta
katkennut, siirtyneelle henkildl-
le lasketaan eri eliikkeet siirtoa
edeltiineen ja sen jilkeisen pal-
veluksen osalta. Se, kumpaan
eldkkeeseen tulee liitettiiviiksi
tuleva aika, riippuu siirtymisen
jiilkeisen palveluksen kestosta.

Ellei palvelus siirtymisen jiil-
keen ennen eldketapahtumaa
ehtinyt j atkua viihintiiiin nelj iiii
kuukautta, tuleva aika liitetiiiin
siirtoa edeltiineeseen palveluk-
seen ja tulevan ajan palkka las-
ketaan siirtoa edeltaneiden an-
sioiden perusteella. Tulevan
ajan eliikkeen karttumispro-
sentti on myris siirtoa edeltii-
neen eliketurvan karttumispro-
sentin mukainen.
Kun palvelus siirron jelkeen en-
nen eldketapahtumaa on jatku-
nut vlihintiiiin neljii kuukautta,
tuleva aika liitetiiin siirron jiil-
keiseen palvelukseen ja laske-
taan siirron jiilkeisten ansioiden
perusteella. Tulevan ajan kart-
tumisprosentti on tiilldin siirty-
misen jiilkeisen eliiketurvan
mukainen. Tulevan ajan karttu-
misprosentti vaihtelee siirtymis-
tilanteissa ndin ollen 1,5 prosen-
tista 2,2 prosenttiin riippuen sii-
ta, minke elakelain alaiseen pal-
velusjaksoon tuleva aika liittyy.
Koska tuleva aika lasketaan el6-
keikiiiin saakka, VEL:n tai
KVTEL:n alaisuuteen siirty-
neen henkil6n tuleva aika saat-
taa olla TEL:n mukaista tule-
vaa aikaa lyhyempi (lyhyimmil-
liiiin 53 vuoden ikiiin). Lisiielii-
keturvan mukainen eliikeikii
saavutetaan jo neljan kuukau-
den palveluksen perusteella
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(KVTEL:n osalta edellyttiien,
ettii kunnallista palvelusta tule-
va aika mukaan lukien on yh-
teensd 3 vuotta). Niiissii tilan-
teissa tulevan ajan liittyminen
julkisen eliikej iirjestelmdn alai-
seen palvelukseen saattaa mer-
kite eleketurvan heikkenemis-
tli, jota ei kokonaan korvaa
julkisen eliikejtirjestelmdn suu-
rempi karttumisprosentti.
Valtion eliikelain mukaan nel-
jiin kuukauden aikaa lasketta-
essa otetaan huomioon mycis
tyOk).vyttOmyyden alkamisen
jiilkeisti aikaa silloin, kun hen-
kil6llii on oikeus sairausajan
palkkaan. Tuleva aika voi siis
liittye ennen tydky!),ttomly-
den alkamista alle neljii kuu-
kautta, mutta se n jalkeinen aika
mukaanluettuna yhteensd yli
neljil kuukautta, jatkuneeseen
valtion palvelukseen.

HarkinnanYarainen
eliikepalkka
Milloin eldkkeen perusteena
oleva palkka elAkkeenhakijan
tai edunjiitttijiin viimeisessii tii-
miin lain alaisessa tycisuhteessa
on poikkeuksellisesta syystii ol-
lut alhaisempi kuin hiinen palk-
kansa samassa tycisuhteessa en-
nen tiillaisen syyn ilmaantumis-
ta niin pitkiinii aikana, etta suu-
rempaa palkkaa voitiin pitiiti
vakiintuneena, ja jos tiillii sei-
kalla on olennainen vaikutus
eliiketurvaan, pidetiiin eltik-
keen perusteena olevana palk-
kana sitd keskimiiiiriiistd tycian-
siota, joka hiinell[ olisi ollut,
jollei mainittua syyta olisi esiin-
tynyt (TEL 7 $:n 2. momentti).
TEL:ssii puhutaan harkinnan-
varaisen palkan kohdalla vii-
meisestri tdmln lain alaisesta
tyrisuhteesta, VEL:ssa viimei-
sesta tamen lain tarkoittamasta

palveluksesta ja KES:ssii vii-
meisestd tiimiin eliikesiilinndn
alaisesta palvelussuhteesta. An-
sion tulee olla vakiintunut sa-
massa ty6suhteessa, samassa
palveluksessa ja samassa palve-
lussuhteessa.

Eliikkeensaajan kannalta har-
kinnanvaraisen palkan sovelta-
misella saattaa olla olennainen
merkitys, varsinkin jos tuleva
aika liittyy lyhyen aikaa siirty-
misen jalkeen jatkuneeseen pal-
velukseen ja ansiotaso siinii on
poikkeuksellisesta syystii alhai-
nen. Erityisesti, milloin rajoi-
tussdiintciii ei voida soveltaa tdl-
laiseen palvelukseen, eliiketur-
va saattaa olla epdsuhteessa
tyrihistorian aikaiseen ansiota-
soon.

Harkinnanvaraista palkkaa
koskevia siiiinndksiii laadittaes-
sa ei ole otettu huomioon siirty-
mistilanteita. Siirtymistilan-
teessa on kysymys tydoikeudel-
lisesti yhdenjaksoisesta tydsuh-
teesta ja sddnn6ksen soveltami-
nen on harkinnanvaraista. Tiitii
sliiinndstii tulisi voida soveltaa
siirtymistilanteessa siten, ettii
ansiotason alentumista ja va-
kiintumista arvioitaessa voi-
daan ottaa huomioon mycis en-
nen siirtymistd ollut ansio.

RIITTA KORPILUOMA,
VT

Eliiketurvakeskuksen
lainopillisen osaston lakimies
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TYOTTOMYYS
VAIKUTTAA

PSTYKKISEEN
HWINVOINTIIN

1980-luvulla on puhut-
tu usein tytiyhteiskun-
nan kriisistfl. Kriisi-
vditteen mukaan tyii
on menettilnyt merki-
tystlln ihmistii ja yh-
teiskuntaa koossa pit[-
viinfl tekijiinl. Aina-
kaan tytitttimien kan-
nalta tyti ei ole menet-
tiinyt merkityst[fin.
Tuoreet tutkimustu-
lokset osoittavat sel-
vdsti, ett[ tytitttimyys
alentaa yksiltin psyyk-
kistl hyvinvointia ja
ettfi tytitttimfinii pysy-
minen ylliipitiiii tltii ti-
laa. Tytillistyminen pa-
lauttaa useimmiten
alentuneen psyykkisen
hyvinvoinnin.

kauhukuvia joukkotydttdmyy-
den kielteisistii vaikutuksista
yhteiskuntaan ja yksil<iihin. Pu-
huttiinhan silloin muun muassa
tydttomyyden ai kapommista ja
muista dramaattisista seurauk-
sista. Viiitteet esitettiin usein
varsin kevyin perustein. Jotkut
tutkijat varoittivatkin leimaa-
masta tyottomid vasten parem-
paa tietoa.
Viime vuosina on erityisesti
tydttdmyyden yksilOihin koh-
distuvista vaikutuksista saatu

KIMMO NORRMEN,
VTK

Eliiketurvakeskuksen
suunnilteluosaston
tiedottaja-tutkija

tirin ja Helsingin yliopiston yh-
teisessd Terveydentila ja tyc;ttc;-
myysprosessi -projektissa.
Erikoistutkija Eero Lahelma
KuntoutussiiAti6ste on ollut
peevastuussa vuonna 1983 al-
kaneesta tyovoimaministeri6n
rahoittamasta projektista sen
alusta ldhtien. Hiin toivoisi ylei-
sen kiinnostuksen herddvdn uu-
destaan tydttdmien ongelmiin.
Nyt on tutkimustietoakin kiiy-
tettiivissii keskustelua ja piii-
tciksentekoa varten.

Tytitttimyys ei yleensii saa lyhyellii tiihtiiimellii aikaan
mitiiiin dramaattista, lopullista ihmisen murtumista.
Tytitttimiit sopeutuvat rakennemuutokseen, mutta so-
peutuminen tapahtuu heidiin psyykkisen hyvinvointinsa
kustannuksella, erikoistutkija Eero Lahelma viiittlii.

1970-luvun puoliviilin jiilkeen Suomessa on asiaa tutkittu
esiintyi julkisuudessa erilaisia muun muassa Kuntoutussiiii-

tutkimustietoa monista maista. Lahelma sanoo, ettii tutkimus-
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ten mukaan tydttdmyys rasittaa
psyykkistii hyvinvointia paljon
enemmdn kuin useimmat ty6t.

- Tycistressiin ja loppuunpala-
miseen tydssd on kiinnitetty
varsin paljon huomiota. Sen
sijaan tydttdmien psyykkinen
hyvinvointi on saanut vain vd-
hiin mielenkiintoa osakseen.
Oma arvioni on, ettd tydttti-
myys on vdestdn psyykkiseen
hyvinvointiin vaikuttavista yk-
siuiiisistii tekijdistii tdrkein.

Teollisuuden tytinhakijat
tutkimuskohteena
Terveydentila ja tydttcimyys-
prosessi -tutkimuksessa tarkas-
tellaan tydttOmyyttA terveyson-
gelmien syynii. Terveysongel-
mat ovat kuitenkin niin moni-
naisia, ettei yhdell2i tutkimuk-
sella voi tavoittaa niita kaikkia.
Tdmdn vuoksi tydttdmyyden
vaikutusten tarkastelu rajattiin
mielenterveyteen eli psyykki-
seen hyvinvointiin. jota mitat-
tiin Goldbergin Englannissa ke-
hiltamalla General Health
Questionnaire -oireindeksillii
(GHQ-12). Samaa mittausta-
paa on kiiytetty vastaavissa eu-
rooppalaisissa tutkimuksissa.
Tutkimus kohdistui helmikuus-
sa 1983 tydttomiinii olleisiin
25 -49 -vuotiaisiin teollisuuden
tydnhakrjoihin. Tutkimuksesta
rajattiin pois nuoret ja vanhat,
tyOttOmyyseliikeikiirajaa lShel-
lii olevat tydnhakijat.
Aineisto koottiin kahtena posti-
kyselynii., joista jiilkimmiiinen
suontettun runsas vuosl enslm-
mdisen kyselyn jiilkeen. Tiimii
noin 700 henkilcin aineisto an-
taa poikkileikkaustilannetta
paremman mahdollisuuden tar-
kastella tydttdmyyden ja tydn
merkitystii.

Tytin merkitys yhl suuri
Eero Lahelman mukaan tydn
merkitys ei ole viihentynyt,
vaikka viilineellinen suhtautu-
minen siihen on mahdollisesti
lisiiiintynyt. Eri ihmisten asen-
noituminen tyOhdn vaihtelee
mycis enemmiin kuin aikaisem-
mln.
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Kuitenkin jos tyd otetaan ihmi-
seltii pois, merkitsee se yleensd
hyvin kielteistii kokemusta. Td-
md vaikuttaa koko eliimrinti-
lanteeseen: ansioihin, sosiaali-
siin suhteisiin ja statukseen. Tie-
tysti loytyy valittevie tekijditii,
kuten kotitycit ja puolison suu-
ret tulot, jotka helpottavat so-
peutumista.

- Ilmeisesti juuri tlistii johtuu
se, etta naiset niiyttiivdt kest6-
viin ty6n menettiimisen parem-
min kuin miehet. Miehet ovat
naisia yksipuolisemmin kiinnit-
tyneite palkkatyrih6n, ndin viii-
tetdzin, Lahelma kertoo.

Eliike ei ole vaihtoehto
Tutkimusaineiston ikiirajaus
merkitsi, eue tyottdmyyseliike
ei ollut vaihtoehto tutkittaville.
Koulutus ja kuntoutus saatta-
vat myds tarjota helpotuksen
tycittcimille. Aineiston perus-
teella tyrillistyminen osoittautui
kuitenkin selviisti mielenkiin-
toisimmaksi tekijiiksi. Sen suuri
parantava vaikutus ylliitti jopa
tutkijat.
Tulokset olivat hyvin selvdt.
Vaikka sukupuoli. alhainen toi-
meentulotaso, sosiaalisen tuen
puute ja avioliiton rikkoutumi-
nen olivat yhteydessii psyykkis-
ten oireiden esiintymiseen, oli-
vat ndmS yhteydet huomatta-
vasti tydttdmyytta heikommat.

Uudelleen tydllistyneillii psyyk-
kisen hyvinvoinnin palautumi-
sen todennlkriisyys oli 68 pro-
senttia. Sen sijaan molemmilla
kyselykerroilla tydttdmana ol-
leilla se oli 36 prosenttia.

myys pelkiistddn ei ole tdtd.
Pitkiiiin jatkunut yksiniiisyys,
sairaudet ja toimeentulovaikeu-
det liittyviit syrjdytymiseen.
l980Juvun tydttdmyys sen si-
jaan voi koskettaa ylliittaen ko-
konaisen yrityksen henkil6kun-
taa. Lahelma huomauttaa.

Tyiitttimyyden yhteys
vakaviin terveysongelmiin
epilselvil
Terveydentila ja ty6tt6myys-
prosessi -projekti ei toistaiseksi
ole tuonut selvyyttii tydttomyy-
den ja vakavien terveysongel-
mien yhteyteen. Eero Lahelman
mu kaan pitkiiaikaisissa sairaus-
prosesseissa ty6ttOmyyden vai-
kutusta sairauteen ja sairauden
vaikutusta tycittcimyyteen on
vaikea erottaa toisistaan.

Lahelma korostaa sita, ettei
ty6ttOmyys yleensii saa lyhyellii
tiihtiiimellii aikaan miteen dra-
maattista, lopullista ihmisen
murtumista. Tydttdmat sopeu-
tuvat rakennemuutokseen,
mutta sopeutuminen tapahtuu
heidiin psyykkisen hyvinvoin-
tinsa kustannuksella.

- Tiissii tutkimuksessa psyyk-
kinen hyvinvointikin mearitel-
tiin hyvin arkisella tavalla.
Olennaista on se, ettei tytitt<i-
myys johtaa kielteisiin ilmitjihin
ja ette pahoinvointia voidaan
lievittaa tydn avulla. Tulos on
yhteiskuntapolitiikan kannalta
itse asiassa hyvin optimistinen.
Mutta jos mitaan ei tehda, tun-
tuu tiimii varmasti pitemmiill?i
tahtaimelle sosiaalipolitiikan
muilla sektoreilla.

Tytitttimyys ei merkitse
syrjiiytymistii
Tiimiin vuoksi Eero Lahelma
painottaakin site, etteivat ty0t-
trimyys ja syrjiiytyminen ole sa-
moja asioita. Tycittcimyys on
syrjiiytymisen kannalta tiirkeii
asia. Se saattaa laukaista syr-
jiiytymisprosessin, mutta asiaan
vaikuttaa myds moni muu asia.

- Syrjiiytyminen on leimaava
kiisite, joka ymmdrretdiin pysy-
viimmiiksi olotilaksi. Ty6ttti-



Perhe-elilketutkimus osoitti :

Raili Hyrkkanen,
VTK

Eliiketurvakeskuksen
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OTTIVAT VASTUUN
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1960-luvulla siiildetyt
perhe-elflkelait poh-
jautuivat perinteiseen
perhemalliin, jossa ela-
tusvelvollisuus on yk-
sin miehellii vaimon
hoitaessa kotia ja lap-
sia. Perhe-ellketutki-
muksen l[hes kolmen
tuhannen lesken haas-
tattelut osoittivat, ettl
nykyiset olosuhteet ei-
vdt enll vastaa perin-
teist[ mallia. Naimisis-
sa olevat naiset kfiyvilt
yleisesti ansiotytiss[ ja
ottavat vastuun per-
heen toimeentulosta
mytis leskeksi jiiI-
tyiiln.

Kotilitien tytissilkHynti
IisiiHntyi
Leskeksi jiiiineet naiset kiiviviit
ennen puolison kuolemaa yhtd
yleisesti ansiotycissd kuin muut
naimisissa olevat naiset. Pal-
kansaajavdestcissd tydvoima-
osuus oli korkein 35-49 -vuoti-
aiden iiissii leskeytyneillii naisil-
ta. joista liihes 90 prosenttia
kiivi tycissii. Vajaa kolmasosa
alle -15-vuotiaista naisleskistd
oli ollut kotona lapsia hoita-
massa. Niistii leskisti, jotka oli-
vat jo tayttaneet 50 vuotta, sa-
moin vajaa kolmannes hoiti
pdiitoimisesti kotia (kuvio l).
Kotiiiitien tydssiikiiynnin li-
slSntyminen leskeytymisen jiil-
keen osoittaa, ette naiset pysty-
vat ottamaan vastuun perheen
roimeentulosta leskeksi jiiiity-
iiiin. Alle 4O-vuotiaana leskey-
tyneistri kotitiideistii nimittiiin
puolet meni ansiotycihrin ja
40-49-vuotiaistakin joka kol-
mas. Tdtd vanhempien naisles-
kien tydhdnpaluu oli jo harvi-
nalsempaa.

Jo ennen leskeytymistii ansio-
tycissd olleet naiset jatkoivat
yleensd tycintekoa leskeksi jiiii-
tyAan. Yli 50-vuotiaiden nais-
leskien tycissdolo viiheni leskey-
tymisen jiilkeen priiasiassa
eliikkeelle siirtymisen takia. Il-
man eldkettii tydnteon lopetta-
neita oli suhteellisen vdhlin.

kuin nykyisin. Vuonna 1960
vain puolet naimisissa olevista
25-54-vuotiaista naisista teki
ansiotyritii. Leskenellike oli
alunperin tarkoitettu naisille,
jotka joko korkean ikiinsii tai
pienten lasten hoidon takia ei-
vdt voineet hankkia toimeentu-
Ioaan omalla ansiotydllddn.
Elinkeinorakenteen muutos ja
kaupungistuminen aiheuttivat
kuitenkin sen, ette naisten tycis-
siikiiynti alkoi I960-luvulla voi-
makkaasti lisiiiintyii. Vielii
vuonna 1970 naimisissa olevat
naiset kdvivdt muita naisia har-
vemmin ansiotycissd, mutta
1980-luvulle tultaessa eroa ei
juuri eniiii ollut (taulukko l).
Lasten piiiviihoidon jiirjestelyt
ja naisten koulutustason para-
neminen Iisiisiviit osaltaan nais-
ten mahdollisuuksia kiiydii an-
siotydss?i.

I kiiryh mittiiiset erot naisten
tydssiikiiynnissii ndkyiviit mycis
leskien kohdalla. Sodan jiilkeen
ja 1950-luvun alussa avioliiton
solmineet, 50-64 vuoden i6ssd
leskeksi jiiiineet naiset olivat ol-
leet poissa ty6st?i keskimiiiirin
puolet avioliiton kestosta. Vii-
desosa teman ik?iisistli naisista
oli ollut kotona koko avioliiton
ajan. Ero vanhempiin leskiin
niikyi jo 40-49-vuotiaana les-
keytyneiden kohdalla. Niimii
1960-luvun taitteessa avioliiton
solmineet naiset olivat olleet

masosan avioliiton kestosta.
Vain kuusi prosenttia heistii oli
ollut kotona koko avioliiton
ajan.

Naiset kotona
lastenhoidon takia
Lasten-ja kodinhoito on useim-
miten syynd naisten kotona ole-
miseen. Syntyvyyden alentumi-
sen johdosta lastenhoitoaika on
lyhentynyt. Naimisissa olevien
35-44-vuotiaiden p65miesten
perheissd lapsiluku aleni koko
viiestdssei keskimiilirin yhdellii
lapsella parissa kymmenessd
vuodessa.

Lastenhoitoajan lyhentyminen
niikyi my6s naisleskien kohdal-
la. Leskeytyessddn 50-64-vuo-
tiaat naislesket olivat olleet
avioliiton aikana poissa tycistri
keskimiiiirin kymmenen vuotta
lasten- ja kodinhoidon takia.
Nuoremmilla, 40-49-vuotiailla
naisleskillii lastenhoitoaika oli
supistunut yhteensii kuuteen
vuoteen, eli se oli lyhentynyt
liihes puolella.

Leskillii alle lS-vuotiaiden las-
ten luku ei eronnut muusta ve-
estOste ennen leskeytymistd
niissii perheissii, joiden pddmies
oli tiiyttiinyt 35 vuotta. Sen si-
jaan tiitd nuorempien perheet
olivat koko vdestcicin verrattu-

Heillii syynii oli .usein tydtt6- poissa tycistd keskimddrin kol- na suurempia.
myys tar yntystolmrnnan lop-
pumlnen.
Yli SO-vuotiaat maatalousyrit-
tiijien sekii ammatin- ja liik-
keenharjoittajien lesket, jotka
olivat tyOskennelleet yhdessii
puolison kanssa, joutuivat les-
keksi jiitityiiSn usein Io_petta-
maan yritystoiminnan. Jatka-
misen esteend oli tavallisesti
ammatillisten edellytysten
puuttuminen, lesker.r korkea ikii
tai huono terveys. Maatiloilla
tapahtui usein sukupolvenvaih-
dos lapsen ryhtyessii tydn jatka-
jaksi. Puolison kuolema ei vai-
keuttanut ainoastaan naisles-
kien yritystoimintaa, vaan yhtd
lailla se kosketti miesleskiii.

Kotilitiys yleistl
vanhoissa avioliitoissa
Perhe-eliiketurvaa koskevat
sdiinndkset tulivat paAosin voi-
maan 1960-luvulla, jolloin nai-
misissa olevat naiset eiviit kiiy-
neet yhtd yleisesti ansiotycissd

Kut io l. PA LKA N S AAJ AVA' ESTOO ttt X U tt tU V I E N l''l A I S-
LESKIEN TYOSSA.OLO ENNEN PUOLISON KL|OLEMAA
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Kotiiiidit halusivat
tytihtin
Leskiii haastateltiin vuonna
1984, jolloin puolison kuole-
masta oli kulunut nelja vuotta.
Tiillciin kotona olleista alle 50-
vuotiaista naisleskistii yli puoletja 50 S4-vuotiaistakin ldhes
puolet aikoi palata takaisin an-
siotycihcin. Tyrih<in haluttiin
p6Sasiassa taloudellisista syistd.
Perheen kulutustason muutos-
ten tarkastelussa kdvi esille, ettd
joka neljiinnen kotiiiidin kulu-
tustaso aleni leskeytymisen jiil-
keen, jos hiinellii oli huolletta-
via lapsia. Kulutustaso aleni lii-
hes puolella niistii naisista, joilla
lapsiperhevaihe oli jo takana-
piiin (Tuominen 1988, 208-21 I ).
Tydhdn aikovia eijuuri ollut 55
vuotta tdyttdneissd naisleskissii.
Huono terveydentila ja korkea
ikii olivat tydmahdollisuuksien
puuttumisen ohella yleisimmdt
syyt kotona olemiseen.

Leskeytymisen jiilkeen tydhon
menneet naiset eiviit merkitte-
vdsti eronneet muista kotiiii-
deistii avioliiton aikana hanki-
tun tyokokemuksen suhteen.
Noin puolet kotiiiideistii ei ollut
kiiynyt tyossd ennen leskeksi
jiiiimistiiiin. Tycihcin menneiden
leskien perheet eivdt mydskliiin
olleet suurempia kuin niiden
naisten, jotka pysyiviit kotona.
Tycihcinmeno oli sen sijaan sel-
viisti yhteydessii lesken koulu-
tukseen.

Koulutetut
paremmassa asemassa

kskeytymisen jiilkeen ty6hdn
menneillS, alle 50-vuotiailla nai-
silla oli parempi peruskoulutus
ja ammatillinen koulutus kuin
muilla kotiliideilld. Ty0htin
menneistd leskistii suunnilleen
yhta moni oli suorittanut am-
matillisen tutkinnon kuin jo en-
nen leskeytymistii tydssii olleis-
ta. Viihintdiin ammattikoulun
kdyneitii oli tyrihrin menneistii
kolmasosa. Muista kotiiiideistii
vain vajaa viidesosa oli kdynyt
ammattikoulun tai suorittanut
korkeamman ammatillisen tut-
kinnon. Tydhtin menneet lesket
olivat kiiyneet myOs enemmdn
ammattikursseja kuin muut ko-
titiidit. Osa ndistd kursseista oli

Haastatteluhetkelld kotona ol-
leiden naisleskien halukkuus pa-
lata ty6hdn oli myris selviisti

yhteydessd lesken koulutusta-
soon. Enemmin koulutusta
saaneista useammat aikovat pa-
lata takaisin tydhdn kuin vii-
hemmdn koulutusta saaneista.

Vdestcin koulutustason parane-
minen parina viime vuosikym-
menend tuli esille my6s leskien
kohdalla. Nuoremmat heistii
olivat saaneet paremman perus-
koulutuksen kuin vanhemmat
lesket. liiltiiiin 25-34 vuoden
iiissii leskeytyneistd noin puolet
oli kiiynyt keskikoulun tai pe-
ruskoulun tai suorittanut yliop-
pilastutkinnon. Sen sijaan 45
vuotta tiiyttiineistii sama koulu-
tustaso oli enintddn kuudes-
osalla. Koko vZiest<i6n verrattu-
na naisleskien peruskoulutus oli
etenkin vanhemmissa ikiiryh-
missd keskimdiirdistii viihiii-
sempi.

Tycihtin menneiden kotiiiitien
parempi peruskoulutus muihin
kotiiiiteihin verratt una heijastui
mycis heidiin ammattiraken-
teessaan. Neljiisosa heistii ty6s-
kenteli koulutusta vaativissa
toimihenkildammateissa. Tyci-
hcin menneet naislesket olivat
myds avioliiton aikana tycissi
ollessaan tehneet useammin ns.
henkistii tyritii kuin muut koto-
na olleet naiset.

Tydhdn menneiden naisleskien
koulutustason paremmuus ei
kuitenkaan yksin selit2i tydhdn
sijoiuumista, koska niiistiikiidn
kaikki eivtit olleet hankkineet
ammattikoulutusta. Kulloinen-
kin tycivoiman tarve eri ammat-
tialoilla on viihintiilin yhtii mer-
kittava seikka. Palvelualojen
ty6voiman kysyntiiii 1980-lu-
vun alkupuolella osoittaa se,
ette tydhdn menneistd leskistii
yli 40 prosenttia sijoittui vii-
hemmiin koulutusta vaativiin
palvelutycin ammatteihin,
useimmiten suurtalouksiin, ra-
vintoloihin ja siivoojaksi.

Itn- ja Pohjois-Suomessa
vlhln tytimahdollisuuk-
sia
Tycihiin sijoittumisen mahdolli-
suudet nayttivet vahvasti riip-
puvan lesken asuinpaikasta.
Itii- ja Pohjois-Suomen korke-
an tyOttOmyysasteen alueilla
kotiiiitien tycihdnmeno oli vii-
hiiisempiiii kuin Eteli-Suomen
runsaammin tytitii tarjoavilla
alueilla. Ty<ihrin menneistii ko-
tiiiideistii suurin osa asui Etel6-
Suomessa. Niistii kotitiideistii,
jotka eiviit menneet tycihdn, va-
jaa puolet asui Kuopion. Poh-
jois-Karjalan, Oulun ja Lapin
ldiineissd, joissa naisten ty6tt6-
myysaste oli l980luvun alussa
kesk imddriiistii korkeampi.
Ita- ja Pohjois-Suomessa asui
mycis vajaa puolet niistd naisles-
kistii, jotka haastaueluhetkillli
olivat pois tydsta ja jotka eiviit
aikoneet palata ty6hcin. Les-
kien tydhdn palaamisen haluk-
kuutta vdhensi se, etteivet mo-
net uskoneet tycitii kuitenkaan
ldytyviin. Ita- ja Pohjois-Suo-
messa asuvat lesket arvioivat
kotipaikkakuntansa tydmah-
dollisuudet huonommiksi kuin
Eteld-Suomessa asuvat.

Sairastavuus
tytihtin hakeutumisen
esteenl
Yli 50-vuotiailla naisleskillii toi-
mintakykyyn liittyvat vaikeu-
det ja sairauksien tydnteolle ai-
heuttamat haitat lisiiiintyiviit
selviisti nuorempiin naisiin ver-
rattuna. Ne kotona olleet nais-
lesket, jotka eivdt aikoneet pa-
lata takaisin tyohon, ilmoittivat
useammin kuin muut kotiaidit
ty<ikykyii alentavia pitkiiaikais-
sairauksia ja liikkumisvaikeuk-

Taulukko l. Ammatissa toimivien osuudet 25-54-vuotioisto
naisist a siviilisiiiidyn mukaon vuosina 1960 - I 980

suoritettu leskeytymisen jel- 1970keen. 1980

Vuosi

1960

Naimisissa
olevat
%

49
6l
77

Muut
7o

83
82
80

Uhde: Yleinen viistrilaskenta 1960, osa XII, 2; Vriestdlaskenta 1970, osa
II A, 50; Viiestd- ja asuntolaskenta 1980, osa I A, 66.
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sia. Osa heistii kertoi sairauden
olevan esteenA tyOhOn paluulle.

Niistii 50-64-vuotiaista naisles-
kistii, jotka leskeytymisen jiil-
keen olivat pois tydstei saamatta
elAketta. joka toisella oli jokin
tycintekoa haittaava sairaus.
Samanikiiisista tydssa olleista
naisista sairauksia ilmoitti vain
joka kolmas. Kotona olleilla
naisilla mycis toimintakykyyn
liittyvtit vaikeudet olivat kaksi
kertaa yleisempiii tydssii ollei-
siin verrattuna.

Monet naislesket kdrsivlt ns.
stressioreista. kuten pddnsiirys-
te. unettomuudesta, ylirasittu-
neisuudesta tai viisymyksestS.
Haastattelua edeltdneend aika-
na yli puolet 50 vuotta teytta-
neistd oli tuntenut voimatto-
muutta tai vdsymvstd. Stressioi-
reet liittvivat joissakin tapauk-
sissa puolison kuoleman ai-
heuttamiin sopeutumisvai-
keuksiin. Niillii leskillii, joilla oli
tiillaisia vaikeuksia, ilmeni
stressioireita useammin kuin
muilla leskillii. Vielii neljii vuot-
ta puolison kuoleman jiilkeen
viidesosa leskistd ei ollut sopeu-
tunut puolison menetykseen.

hskien sairastawutta tarkas-
teltiin myds vertaamalla sai-
rausvakuutuksen piiiviirahaa
saaneiden osuuksia koko vdes-
tci<in. Alle 5S-vuotiailla naisles-
kille piiiviirahaa saaneiden
osuudet nousivat puolison kuo-
leman jiilkeen. Sairausvakuu-
tuksen pliivIrahaa saaneiden
leskien osuudet olivat myds ikii-
ryhmittiiin tarkastellen korke-
ammat koko viiestcidn verrattu-
na. Oliko naisleskien lisii?inty-
nyt sairastavuus vaikeasta elii-
miintilanteesta johtuva ohime-
nevii ilmi6, vai ennakoiko se
tulevaa tydkyvyttOmyyttS, se ei
ollut selvitett6vissii neljtin vuo-
den seurantajaksolla. Sairauden
kehittyminen tyokyvyttdmyy-
deksi on pitktiaikainen tapahtu-
maketju.

Tydkyr,ytt<imyyseliikettii saa-
neiden 55-64-vuotiaiden nais-
leskien osuudet, samoin kuin
miesleskienkin, olivat joka ta-
pauksessa sekd ennen leskeksi
jiiiimistA etta sen jalkeen korke-
ammat kuin vastaavanikiiisellii
vdestdllii. Eldketurvakeskuksen
tyOkyvyttOmyystutkimuksen
tulokset tukevat naisleskistii
tehtyje havaintoja. Niiden mu-

kaan timdnikiiisissii tydkln/yt-
tcimissd oli suhteellisesti enem-
mdn leskid kuin ammatissa toi-
mivassa vdest6ssd ( Hyrkktinen
1980, 4). Perhe-eliiketutkimuk-
sen leskien yleisempi tydkyvyt-
tcimyys koko vdestd<in verrat-
tuna viittaa siihen, etteivet les-
keksi jtiiiminen ja lesken oma
sairastavuus ole toisistaan irral-
Iisia ilmiditii. Ennemminkin ne
kertovat siitd sosiaalisesta ym-
pdristdst;i ja elSmiintilanteesta.
johon leski on joutunut.

LHhteet:
HYRKKA,NEN RAILI: TT')KT.-

r'.tttdmiit 1970-luvulla. Otoio-
portti Ill. Perhesuheetjo asumi-
ne n. Elii ke tu rvakes k ukse n t ut k i-
muksia 1980:3, Helsinki 1980

HYRKKA'NEN RAILI: kskien
ansiot yd ja terveydentila. Eliike-
turvakeskuksen tutkintuksia
1988:2. J1'viisk.vlti 1988

TUOM IN EN EILA: Perhe-eliike-
lurvo muuuuvassa ),hteiskun-
nassa, Eliiketurvakeskuksen tut-
kimuksia 1988 : l, J t,viiskvlii 1988
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Vastikiifl n ilmestynees-
si teoksessa suomalai-
sesta ellmiintavasta
vanhat ihmiset kerto-
vat klrsineensfr elil-
mfinsl aikana monia
vastoinkilymisii. Vas-
tukset voittaneina, tyy-
nesti ja avoimesti he
kuitenkin arvioivat
tytintiyteistii eliimfliin-
s[. Vanhuuttaan elil-
vien ihmisten nykyi-
syys sitii vastoin jli vil-
hille huomiolle. Hei-
dfln tuntemuksistaan,
toiveistaan, peloistaan,
iloistaan ja suruistaan
ei juuri saa tietoa.

MERVI TAKALA, r,rr
Eliiketurvokeskuksen

t ut k imu.so.saston t ut k i jo

Suomalaisen vanhustutkimuk-
sen painopiste on ollut eldmdn
ul koisten olojen kartoittamises-
sa. On tutkittu asumista ja
asuinympdristcijii sekii vanhus-
ten tarvitsemia palveluja. Ter-
veytta ja toimintakykyri on sel-
vitetty useissa projekteissa.
Mycis vanhusten elintavat, Iiik-
kumisen useus, tupakan ja al-
koholin keytto ovat kiinnosta-
neet tutkijoita. Niiissii yhteyk-
sissii on saatettu luoda pikainen
silmdys eldmisen laadulliseen
puoleen, esimerkiksi yksiniii-
syyteen ja onnellisuuteen. Van-
hojen ihmisten eldmdntapaa ja
vanhuuden kokemuksia on
Suomessa vielii tutkittu varsin
viihdn. Niitti on alettu vasta
aivan viime. aikoina pitii[ tutki-
mlsen arvolslna.
Koska vanhukset eiviit ole olleet
eliimiintapatutkijoiden erityi-
sen kiinnostuksen kohteena. on
tietoa vanhojen ihmisten elii-
maste etsittavii tutkimuksista,
joissa kuvataan suomalaisten
ekimiintapaa yleensd.

Laajimmin suomalaista elii-
mdntapaa on viime vuosina et-

sitty Suomen akatemian Elii-
mdntavan muutoksen tutki-
musprojektissa. Piiiiasiallisen
tutkimusaineiston muodosta-
vat eldmdkerrat, jotka keriittiin
projektin vuonna 1978 vantaa-
laisille jiirjestiimiin kilpailun
avulla. Eliimiikertojen sato,
runsaan sadan kilpaan osallis-
tuneen tarinan tulkinnat on
luettavissa teoksesta Suomalai-
nen ellmii (Roos JP: Suomalai-
nen elImI. Tutkimus tavallisten
suomalaisten elimfikerroista,
1987).

Vanhukset kokeneet
hyvinvoinnin kasvun
Eldmdkerroista voidaan Roo-
sin mukaan hahmottaa neljd
sukupolvea. Sukupolven muo-
dostavat suunnilleen saman-
ikiiiset ihmiset. Heidiin eliimiin-
kulkuaan ovat muokanneet yh-
teiset historialliset ja sosiaaliset
kokemukset, ja siksi heille on
kehittynyt samankaltainen tapa
hahmottaa maailmaa. M oraali-
sissa ja ideologisissa asioissa sa-
man sukupolven ihmisillii on

usein yhteinen arvomaailma,
usein vield tydste, sukupuolesta
ja asuinpaikasta riippumatta.
Vanhimman, "sotien ja pulan"
sukupolven jisenet ovat synty-
neet suunnilleen vuosina
1900 l9l8. "Jiilleenrakennuk-
sen ja nousun" sukupolven jiise-
net ovat syntyneet sotien viilise-
nd aikana. "Suuren murroksen"
sukupolven muodostavat viime
sotien aikana tai heti senjdlkeen
syntyneet ja nuorin sukupolvis-
ta on kaupunkilainen lahidi-
den sukupolvi".

Nykyiset vanhukset ovat pdd-
asiassa vanhinta sukupolvea ja
elikeaikaa lAhesty/et my6s jiil-
leenrakennuksen ja nousun
sukupolven jiisenet, osa heistii
jo onkin eliikkeellii.

Suomalaisesta eliimiistii voi
niihdi mitZi niiiden ryhmien jii-
senet ovat eliimlikerrassaan
kertoneet tutkijoille, millaisia
asioita he ovat halunneet tuoda
esille. Tai ehkii pikemmin niih-
dddn se, millaisia tulkintoja kir-
joiltaja on halunnut ekimiiker-
roista tehdii. Eriis seikka kui-
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tenkin on hakematta selvd: van-
hemmat ihmiset ovat olleet
nuoria ahkerampia kirjoittajia.
Kolme nelj:Xta kilpailijasta oli
50 vuotta tayttanyt.
Kahdella vanhimmalla suku-
polvella on paljon yhteisiii ko-
kemuksia. Keskeisiii ekimdnta-
pahtumia ovat olleet maail-
mansodat ja elSmdn aktiivisim-
pien vuosien ajoittuminen so-
tien vdliseen aikaan. Olosuhteet
ovat olleet yhdenmukaiset:
kdyhyys, epdvarmuus, sairau-
det, perheiden hajoaminen van-
hempien kuoleman takia, kou-
lun puuttuminen tai keskeyty-
minen, koulunkiiynnin tuoma
sosiaalisten eriarvoisuuksien
tiedostaminen, tyOnteon aloit-
taminen varsin varhaisessa ids-
sd. jatkuva tydnteko ja ponnis-
telu, sota-ajan puutteet ja kiu-
sat. Ndmd vanhemmat suku-
polvet ovat kokeneet puutetta,
mutta hyveksyneet sen osaksi
omaa maailmaansa.

Suomalainen
menestystarina
Eldmiintarinoihin liittyy sotien
jiilkeen koettu suuri muutos,
eldmiin muuttuminen turvalli-
seksi ja vauraaksi. Hyvinvoin-
nin kasvusta ovat jdlleenraken-
tajat voineet nauttia selvemmin
kuin nykyinen varsinainen van-
hussukupolvi, joka on jiiiinyt
osittain tiistri muutoksesta syr-
jiiiin.
Kirjassaan Roos nimittdii edel-
ld kuvattua el6mdnkaarta "suo-
malaisen yhteiskunnan keskei-
seksi menestystarinaksi: jos per-
he on tyhjiistii hankkinut itsel-
leen oman asunnon, auton ja
muut vehkeet, jos lapsista on
tullut kunnollisia, koulunkiiy-
neita ja menestyvili kansalaisia,
niin eliimiiiinsd voi olla tyyty-
vdinen: on saavuttanut sen min-
ka pitaakin".
Suomalaisessa eliimiissii luon-
nehditaan myos niitii tekijoite,
jotka erottelevat vanhemmat
sukupolvet nuoremmista. Naite
polvia erottaa Roosin mukaan
ensinniikin se. ette fyysinen ja
sosiaalinen turvallisuus on huo-
mattavasti lisiiiintynyt. Turvat-
tomuuden ja epiivarmuuden ti-
lalle on tullut itsestiiiin selvtinti
pidetty sosiaaliturva, parempi
terveydentila, vdkivallan epiito-
denndkciisyys ja perheen siiily-
minen pitkiiiin yhdess6.

Toinen ero liittyy tydhdn ja

koulutukseen. Ensimmdrsen
sukupolven kertomuksia szivyt-
tiiii ylpeys tehdystli tydste, tydn
kuuluminen elIm6n keskeisiin
saavutuksiin. herkedmlitcin
tydnteko ja uurastus. Nuorem-
mille koulutus on keskeisempi.

Kolmantena erottavana seikka-
na on ihmissuhteiden lisiiiinty-
nyt merkitys. Vanhemmat ihmi-
set eivdt pohdi ihmissuhteita,
nuorempien kirjoittajien mielis-
sd taas ihmissuhdeongelmat
ovat nousseet keskeiseksi huo-
lenaiheeksi. Tiihiin liittyy mycis
pyrkimys omaa elAmdntapaa
suojaavien kulissien rakentami-
seen: toisin kuin vanhempansa
suuren murroksen sukupolvi
haluaa tarkoin varjella yksityis-
eliimiiiinsii ulkopuolisilta. Jos
ihmisten huolena oli aikaisem-
min toimeentulon turvaami-
nen, tuntuu se nyt olevan eld-
miin jiirjestiiminen itseii tyydyt-
tiiviiksi.
Mitii vanhusten elemantavasta
saadaan siis tietiiii? Eliimiiker-
tansa kirjoittaneet kertovat mo-
nenlaisia tapahtumia eliimdnsd
varrelta, joita kirjan saamasta
vastaanotosta piiiitellen monet
lukijat innostuneesti ahmivat.
Vanhusten eliimdntapaa etsivdl-
le tulee eteen se ongelma, ettii
eliimiikertojen kirjoittajat kat-
sovat eliimdinsd taaksepdin, he
arvioivat menneitS tekemi-
siddn, onnistumisia ja epdonnis-
tumisia. Se. miten vanhukset
nykyisyyden kokevat. jaa tal-
loin viihiille huomiolle, joko
siksi etteivdt kirjoittajat ole niis-
td kertoneet tai siksi. ettei niite
ole kirjaan mahdutettu.

Vanhusten
menestystarinoilla
eri mittarit
Ihmiset arvioivat eliimddns?i
mittarein, jotka eiviit valttemat-
ta ole julkilausuttuja. mutta jor-
ka jokainen samassa yhteiscissd
eliivii yleensii tunnistaa. Mycis
eldmdkertojen kirjoittajat tun-
nistavat suomalaisen yhteis-
kunnan menestystarinan ja mit-
kii ovat sen elementit. Sukupol-
vittaisia eroja tietenkin on.
nuorten menestyskertomuksel-
la on erilaiset mittarit.
Entii millaista on suomalaisten
vanhusten eldmd tdnddn ja min-
kiilaisia ovat kokemukset van-
huudesta? Millaisia ovat heiddn
ihmissuhteensa, miltd tuntuu
jos ntiitii ihmissuhteita ei ole,

minkdlaatuiset ovat suhteet
puolisoon. lapsiin. tuttaviin. ys-
taviin, minkelaiset kysymykset
askarruttavat vanhoja ihmisiti,
ovatko nimd asiat paljon muut-
tuneet vuosien varrella, mikii
on heidiin suhtautumisensa
kuolemaan? Niimii kysymykset
eivdt ole menestystarinan ele-
menttejd, ehkii siksi niitii ei elii-
miikertakilpailussa tuoda esille.

Esimerkiksi tSekkiliiinen kiryai-
lija Milan Kundera veittae, ette
vanhusten suhde kanssaihmi-
siin on erilainen kuin nuorem-
milla. Hdnen mukaansa van-
huksilla on erioikeus vapau-
teen, koska vanhan ihmisen ei
endii tarvitse huolehtia muiden
mielipiteestii eikd tulevaisuu-
desta. Vanha ihminen on yksin
l2ihestyviin kuolemansa kanssa,ja koska kuolemaa ei tarvitse
miellyttiiii. vanha ihminen voi
tehdii kaikkea. mikii miellyttliii
hdntd itseidn.

Eliytyminen
Yanhusten maailmaan
vaikeaa
Toinen ongelma on se, onko
vanhusten eldmdntarinoiden ai-
touden siiilyttiivii, eliiytytii tul-
kinta. mahdollista. Onhan van-
husten kokemusmaailma
useimmiten tutkijalle vieras.
Tulkintaan vaikuttaa paitsi se.
mikd on tarinan lukijan tai kuu-
lijan oma suhde vanhuksiin ja
vanhuuteen, my6s se. miten yh-
teiskunnassa ylipiiiinsii eri-ikiii-
set ihmiset niihdiiin. On usein
pantu merkille, ettri Suomessa
vanhuksiin suhtaudutaan kah-
talaisesti. Riippuen kdyttcitar-
koituksesta ja asiayhteydestii
vanhuus kuvataan joko helein
tai synkin vdrein. Toisaalta van-
huksia ihannoidaan heiddn saa-
vutustensa. rohkeutensa, sisun-
sa vuoksi tai jopa pelkiistiiiin
siksi ettd he ovat kyenneet eld-
miiiin pitkiiiin. Toisaalta van-
huksia pidetliiin herkiisti sekd
taloudellisena ettei henkisend
taakkana.
Ranskalainen sosiologi Pierre
Bourdieu, jota suomalaiset elii-
mdntapatutkijat mielelliiiin si-
teeraavat, niikee teoksessaan
Sosiologian kysymyksiii ( 1985)
vanhukset liihinnii kehityksen
jarruna. Bourdieun mukaan
vanhuus merkitsee sosiaalista
laskua ja valta-aseman mene-
tysd. Vanhukset vastustavat
kaikkea mikd muuttuu, koska
he ovat jiittiineet tulevaisuuten-

sa taakseen. kun taas nuoret
maarittelevat itsensii tulevai-
suuden haltijoiksi.
Tutkimuksessaan Pitklaikais-
sairaan vanhuksen maailma ja
uskonnollisuus ( 1987) Raili
Gothoni on tullut toiseen tulok-
seen. Monet hdnen haastattele-
mistaan vanhuksista kokivat
jatkuvuuden ja toivon tunnetta.
Mycis Gothoni toteaa, ette van-
henemisen 1a sairastumisen
mydte monet asettivat el6mdn-
arvoja uuteen jirjestykseen.
Kaikilla hdnen tutkimillaan
vanhuksilla painottuivat sosi-
aaliset ja emotionaaliset arvot.
Tiill6in monet kokivat, etta ym-
piirciivii yhteiskunta kulki vas-
takkaiseen suuntaan korostaes-
saan menestymistd, muutoksia
ja instrumentaalisia arvoja. Voi-
daan tietysti kysya. vastustavat-
ko vanhukset nuoria vai nuoret
vanhuksia. Vai olisiko kysymys
sittenkin jostain vdhemmdn
dramaattisesta, vaikka arvo-
maailmojen erosta.

Suomalainen eldmdntapatutki-
mus kertoo kiinnostavia asioita
tiimiin vuosisadan kokeneiden
ihmisten eliimiistii. tirkeistd
muutoksista ja kehityksestii,
turvattomuudesta ja puutteesta
kohtuullisen turvattuun eliike-
leisyyteen. Vanhuuden koke-
musmaailmasta ja ajatuksista
se kertoo vain ohimennen, kuin
vahingossa. Ja usein se pikem-
min paljastaa tulkitsijoiden kli-
sityksia siit?i, mitii vanhuus hei-
ddn mielestdiin on.
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HAKEUTUMINEN
VARHAISELiiKKEELTE

!t

VAHENEE

55-64-vuotiaiden ellkelliistyminen ei nfiytfi jatkuvan
en[[ yhtri voimakkaana kuin vuonna 1986, jolloin uudet
joustavat ellkemuodot tulivat voimaan ja 55-vuotiaat
viimeisen kerran tiltii erflii saattoivat hakea tytitttim;,ys-
elflketti. Vuoden 1987 lukujen valossa niiyttiiii siltI, etti
eldkellisten osuus kasvaa syntymlvuoden mukaan siten,
ettil se tulee olemaan korkeimmillaan vuonna 1930 syn-
tyneilli ja alenee sitfl nuoremmilla ikiiryhmilli. 55-64-
vuotiaiden ikiiryhmln eliikkeell[ olevien osuus pienenee
sitfl mukaa, kun vuoden 1930 jiilkeen syntyneet kohortit
muodostavat yhi suuremman osan ikiiryhmistii.
Vajaan vuosikymmenen kuluttua varhaiseliikkeellii ole-
vien osuus 55-64-vuotiaiden iklryhmissi lienee aivan
eri suuruusluokkaa kuin esimerkiksi vuonna 1988, jolloin
yli puolet tIm[n ikiiisistii on elilkkeelll ja arviolta vain
neljlnnes 65-vuotiaista tytieliikettl ansainneista siirtyy
vanhuuselflkkeelle ilman edeltivld varhaisel[kett[.

55-64-vuotaiden ellkekartta
ennen vuotta 1986

Alle vanhuuseliikeikiiisillii on jo 197O-luvulta liihtien ollut
mahdollisuus siirtya ty<ittrimyysekikkeelle ja maatalouden eri-
tyiseliikkeille, sukupolvenvaihdos- ja luopumiselIkkeille, varsi-
naisen tycikyvyttdmyyseliikkeen lisiiksi.
1960-70-lukujen vaihteessa tapahtunut elinkeinorakenteen
muutos purkautui tydkykyisen ty<ivoiman massamuuttona
Ruotsiin ja ty<ikyvyttdmdn osan siirtymisene lyhyen ajan
kuluessa tydkyvyttdmyysel?ikkeelle. Elikkeelle siirtyneet eivdt
tuolloin voittopuolisesti olleet 55-64-vuotiaita, kuten vuosi-
kymmentri mycihemmin 1980-luvulla, vaan huomattavasti suu-
rempi osa oli yli 65-ruotiaita, mutta myds 45-54-vuotiaita.
Olivathan esim. rintamalla olleista nuorimmatkin vielii alle 50-
vuotiaita.

-

LEENA LIETSALA, zTT
Elriketurvakeskuksen

tutkimusosaston
a p u lai s o s as t o p dii I li k k ti

Tyottdmyyden kasvu 1970-luvun lopulla sekd tuotannon raken-
nemuutokset I980-luvulla saivat aikaan sen, ette ikiiiintynyttii
tydvoimaa poistui tyOttdmyyden kautta ty6ttOmyyseliikkeelle.
Kehitystii korosti tyOttdmyyseliikkeen alaikiirajan alentaminen
vuonna 1980 55:een vuoteen sekri rintamaveteraanien varhais-
elikkeen voimaantulo vuoden 1982 heiniikuussa. minkri turvin
ne rintamamiehet, joiden tyOkyky ei ollut alentunut riittavasti
tydk)'vyttOmyyseldkkeen saamiseksi, saattoivat siirtya tyciela-
mdstd eliikkeelle. Sukupolvenvaihdoseliikkeen alaikiirajan
muuttaminen 55 vuodeksi vuonna 1980 ja luopumiseldkkeen
edellytysten helpottaminen vuonna 1987 on kasvattanut maa-
talousvdestdn el6kkeensaajien lukua.

Kuva I
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TAULU I

Vuosina 1980-1987 55-64-vuotiaina eliikkeelle siirtyneiden lukumticirti (erikseen
55- ja 56-vuotioina siirtltneet) sekti 65-vuotta tiiyttdneiden suoroon vanhuuseliikkeel-
I e s i i r t v ne i de n qa- o s uus k a i k i s t a v anhuus e liik k e i s t ti

55-vuotiaat
Vuosi

1980 l98l t982 1983 1984 1985 1986 1987

TyOkyvyttdmyyseliike
Yksil. varhaiseliike

971 858 789 951 I 103 1257 I 300
950

I 976
591

26

I 377
985

Tydttdmyyseliike
Sukupolvenvaihd.eliike
Luopumiseliike

I 331
158
3l

t3M
207

30

l616
268

32

2021
372

26

2424
428
35

2048
544
27

592
278

Kaikki, ml. vanh.eliike
Prosentteina ei-
eliikkeellii olevista

2493

6.7

2447

6.5

2705

7.1

3 380

8.4

3997

9.9

3 881

9.4

4847

I 1.9

3237

8.4

56-luotiaat
Vuosi

I980 l98l 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Tyt, kyvyttdmyyseliike
Yksil. varhaiseliike
Tydtttimyyselike
Sukupolvenvaihd.eltike
Luopumiseliike

l 000 938 854 997 I 142 I 170 t 233
835

3897
436
43

340
440

t 243
235
48

6r5
303
5l

I 025
304
46

l7l8
329

37

2252
355

32

2707
437

33
346
408

Kaikki, ml. vanh.eliike
Prosentteina ei-
eliikkeellii olevista

2528

7.3

t9t2
5.5

2235

6.3

3 087

8.7

3784

10.3

4349

r 1.9

6436

t7.t

3 555

10.3

55-64-vuotiaat
Vuosi

1980 l98l 1982 1983 1984 1985 1986 1987

TyOkyvyttdmyyseliike
Yksil. varhaiseliike

l0 106 9 140 7 9n t0 7t0 ll 172 I I 510 I I 881
7 830

l7 053
2589
3207

306
480

4489

l0 885
7 558
9 213

856
2 803
4 882

395
2397

146

Tyrittcimyyseliike
Rint.veteraanieliike
Sukupolvenvaihd.eliike
Luopumiselike
Vanhuuselike
Varh.vanhuuseliike
Osa-aikaeliike

7 894 5 330 7 572
3 0r3
2 170

323
666

12353
3 589
2697

2U
704

13 528 I J

3

t42
990
062
30r
544

2 013
328
660

2 lll
288
577

I
2

634
459
2s3
528

Kaikki
Prosentteina ei-
elikkeellii olevista

2r 001

8.1

t7 446

6.6

2t 65s

8.0

29 574

10.8

29 549

I1.0

47 610

17.9

38 985

15.9

Suoraan vanhuuselSk-
keelle siirtyneet, /6 48.'7 47.9 47.4 46.6 45.3 41.4 39.4 34.2
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Vuosi 1986

Joustavan eliikeikZijiirjestelyn tullessa voimaan oli eliikkeellti jo
43 prosenttia ty6eliikejiirjestelmiin 55 64-vuotiaiden ikeryh-
miistii. Vertailun vuoksi voidaan mainita, ette vastaava osuus
vuonna 1978 oli vain 33 prosenttia.
T?istii huolimatta melkein l7 000 55-64-vuotiasta haki yksikil-
listii varhaiseliikettii ja vajaat 5 000 60-64:vuotiasta varhennet-
tua vanhuuselaketta yksityiseltii sektorilta vuonna 1986. Tuona
vuonna siirtyi muillekin eliikelajeille enniitysmaara 55-64-
vuotiaita. Siihen oli syynii toisaalta veteraanieliikkeiden edelly-
tysten lieventiiminen ja tyrittcimyyseliikkeen alaikiirajan nosta-
minen asteittain takaisin 60 vuoteen. Ikiirajan nousustajohtuen
vuonna 1930 syntyneet tulevat olemaan ty0tt6myyseliikkeen
nuorin ikiiluokka aina vuoteen l99l asti, jolloin l93l syntyneet
tulevat lain piiriin. Tieto ikiirajan noususta lisiisi kaikkien
ikiiluokkien kiinnostusta tyOttdmyyseldkkeeseen, vaikka se
vuonna 1986 koski vain vuonna l93l syntyneitii. Vuonna l93l
syntyneet saivat tietyin rajoituksin hakea tyottdmyyseliikettii
vuoden 1986 puoliviiliin saakka.

jiilkeen syntyneitd on seurattu 50:nnestii ikiivuodesta vuoteen
1987 saakka. Vuosina 1924-1926 syntyneistii on keriitty
saatavilla olevat tydsuhdetiedot vuosilta 1977 1987.

Seuraavaksi kuvaan tilastolukujen avulla parin syntymiikohor-
tin tydssakeyntiii ja eliikkeelle jiiiimistii viimeisenii vuosikym-
menend ennen virallista vanhuuseliikeikiiii.

Vuonna 1920 syntyneet
Vuonna 1920 syntyneistii yksityisen tyciellikesektorin piiriin
kuuluvista henkil6istii 55 prosenttia oli tyrissii yksityisellii
sektorilla vuoden I977 lopussa, jolloin he olivat 57-vuotiaita.
Yksityisen sektorin eliikkeellii oli 25 prosenttia ja 20 prosentria
oli siirtynyt joko julkiselle sektorille tai tyOelemen ulkopuolelle.
Erilaisista ryhmistii, jotka olivat tyOelamaste poissa vuoden
vaihteessa, voidaan luetella tydttdmat, sairaat, eiaketta odotta-
vat, perheenemiinndt jne. Yksityisen tycieldkesektorin piiriin on
luettu kaikki tydelakeoikeutta ansainneet eli osalla on oikeus
pelkiistiiiin vapaakirjaeliikkeeseen.
Vuoden 1978 heiniikuussa tydttdmyyseldkkeen alaikiirajaa
alennettiin 58 vuoteen. Vuonna 1920 syntyneiden eldkkeensaa-
jien lukumldrissd se ei kuitenkaan sanottavasti niiy vielii
vuonna 1978 ja vuoden 1980 ikiirajan alentaminen 55 vuoteen
ei koskenut endi tiitii ikiiluokkaa, joka sinii vuonna teytti
tydtttimyyseliikelaissa miiiiritellyn 60 vuoden iiin. Kuitenkin
tlistiikin syntymdluokasta siirtyi vuosina 1979-1984 rydud-
myyseldkkeelle moninkertainen miiiirii siihen verrattuna, mitl
vastaavanikiiisistd muutamaa vuotta aiemmin. Mutta verrattu-
na 1925 1930 syntyneisiin, jotka saattoivat hakea tydttdmyys-
eliikettii jo 55-vuotiaista liihtien, vuosina 1920-24 syntyneiden
eliikkeelle siirtyneiden lukumiiiriit eivdt ole kovin suuria.
Rintamaveteraanielikkeen tullessa voimaan vuoden 1982 hei-
niikuussa vuonna 1920 syntyneet olivat 62-vuotiaita. Tiille
eliikkeelle hakeutui toistatuhatta ikiiluokkaan kuuluvaa ennen
65 vuoden ian tayttAmista.
Vuonna 1920 syntyneiden yksityisen sektorin tycissd olleiden
osuus vdheni vuosien 1977 ja 1985 velillii 4 6 prosenttia
vuosittain. Eliikkeellii olevien osuus lisiiiintyi samalla prosent-
timiiiiriillii, joskin siirtyminen ellikel6iseksi useimmissa tapauk-
sissa on tapahtunut sairaslomien ja tydtttimyyskausien kautta,
jolloin henkil<j viilillii on luokiteltu 'ei tycisuhteessa eikii eliik-
keellii'-ryhmiiiin. Viimeksi mainitun ryhmiin osuus oli noin
viidennes vuosittain, kunjulkiselle sektorille siirtyneet lasketaan
mukaan.
Vuoden 1984 lopussa, ikiiluokan ollessa 64-vuotias, runsas
viidennes oli vielii yksityisen sektorin tydsuhteessa, 58 prosent-
tia oli yksityisen 

- 
sektorin eliikkeelld ja viidennes ii ottrt

tydsuhteessa eikii eliikkeellii. Vuonna 1985, jolloin ikiiluokka
tuli 65 vuoden ikiiiin, heistii 41,5 prosenttia siirtyi ilman
edeltavaA yksityisen sektorin varhaiseliiketta suoraan yksityisen
sektorin vanhuuseliikkeelle ja vain noin viidennes suoraan
tycistii eliikkeelle. Miehista 36 ja naisista 46 prosenttia siirtyi
ilman edeltiviiii varhaisel!ikettd vanhuuseliikkeelle.
Kuluneen vuosikymmenen aikana 55 64-vuotiaille jiirjestetyt
eliikehelpotukset eivdt ole tiiydellii teholla vaikuttaneet vielii
vuoden 1920 syntymiikohorttiin. Heillii ei ollut mahdollisuutta
55-vuotiaina siirtye tyOttOmyyseliikkeelle, eiviitkii joustavar
elikemuodot tulleet voimaan heiddn aktiiviaikanaan. Kuiten-
kin tiimii rintamalla pitkiilin ollut ikiiluokka jossa kaatunei-
den osuus aikanaan oli kaikkein suurin - on viimeisinii
aktiivivuosinaan siirtynyt runsaammin varhaiseldkkeelle kuin
heita aiemmin syntyneet.

Vuosi 1987

Vuodel 1986 lopussa puolet (49 %) tydelakelakien piiriin
kuuluvista 55-64-vuotiaista oli eliikkeellti. Eliikettii saavien
osuus oli tosiasiassa suurempikin, sillii tilastointiajankohtana
tydsuhteessa olleet eliikkeensaajat on luokiteltu tycisuhteisiksi.
Vuoden 1987 aikana joustavia eliikemuotoja haettiin melkein
puolta viihemmiin kuin yuonna 1986. Hakemukset viiheniviit
kaikissa ikiiryhmissii, mutta merkille pantavaa on, ettii 55-
vuotiaatkin, vuonna 1932 syntyneet, hakivat yksiltillistii var-
haiseliikettii viihemmiin kuiri 55-wotiaat olivaf hakeneet edel-
liseni vuonna. SGvuotiaat hakivat vuonna 1987 yksiltilliselle
varhaiseliikkeelle enemmiin kuin vanhemmat ikiiryhmat, mutta
kuitenkin viihemmlin kuin he itse olivat hakeneet 

-vuonna 
1986.

Elakkeita alkoikin vuonna 1987 huomattavasti vdhemmiin kuin
vuonna 1986. Viiheneminen oli suurinta tyt ttdmyyseliikkeissii,
koska 55- ja 56-vuotiaat eivdt eniiii olleet eliikkeeseen oikeutet-
tuja, mutta mycis muiden ikiikohorttien siirtyminen tycittci-
myyseliikkeelle vliheni. Eliikkeiden kokonaismaeren pudotus
olisi ollut vieliikin suurempi, ellei luopumisellikkeitii olisi alka-
nut yli kymmenkertainen miilirii aikaisempiin vuosiin n6hden.
Osa-aikaeliikkeita ei alkanut ensimmiiisenii voimassaolo!,uote-
na juuri lainkaan. Syyksi arvellaan site, etta osa-aikaeliike tuli
voimaan viimeisenii joustavista elSkelajeista. Toinen syy saattai-
si olla, ettei osa-aikatyrillii ole Suomessa perinteitii. '-

Miten jatkossa?

Eliikeboomi niiyttiiii olevan laantumassa, mutta jatkossakin
varhaiseliikkeelki olevien osuudet saattavat kasvaa ja eliikkeelle
siirtyminen vasta vanhuuseliikeiiissd viihentyii muuiamissa van-
himmissa ikiiryhmissil, vaikka varhaiseldkkeelle siirtyminen
vuosittain viiheneekin.

Asian selvittrimiseksi olen analysoinut niiden ikiiluokkien tycis-
siikiiyntiii ja eliikkeellZioloa, jotka saavuttivat 55 vuoden idn
ennen vuotta 1980.'vuosina 1980-86 tai vuonna 1987.

Tycisuhdetiedot ovat saatavilla vuosilta 197']--1986, vuoden
1987 luvut ovat arvioita. Analyysiin on valittu vuosina l9l8-
1932 syntyneiden ikiiluokat. Vanhin syntymiikohortti oli 59-
vuotias vuonna I 977. Vuoden I 9 I 8- I 923 kohortteja on seurat-
tu vuodesta 1977 vanhuuseliikeikii2in asti. Vuonna 1927 ja sen
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Vuonna 1923 syntyneet
Nuorin ikiikohortti, jota voi tarkastella vanhuuseldkeikiidn
saakka on vuoden 1923 syntymiiikiiluokka. Kuten vuoden 1920
kohorttikin, se on myos sodassa mukana ollut ikiiluokka.
Tihiin ikiiluokkaan kuuluvat olivat 57-vuotiaita, kun tycitto-
myyselzikkeen ikilrajaa alennettiin 55:een vuoteen, he olivat 59-
vuotiaita rintamaveteraanien varhaiseldkkeen ja 63-vuotiaita
joustavien eldkemuotojen tullessa voimaan. Vuonna 1988 he
saavuttavat 65 vuoden idn.

Kuten johdannossa mainitsin, tycikywyttcimyyseliikkeiden lu-
kumiiiirzi lisiiiintyi nopeasti 1970-luvun alussa tapahtuneiden
rakennemuutosten takia. Timii kehitys koski mvcis vuonna
1923 syntyneita, jotka silloin olivat viisissiikymmenissii. Vuosi-
na 1973 ja 1974 siirtyi ikiiluokasta tycikyvyttdmyyseldkkeelle
vuosittain noin I 300 henkeii. se on suurin mdiird, mita tastii
kohortista on tullut tyokyvyttomia. Vuosina 1974-1979 elak-
keelle siirtyneiden mddrd oli melkein vakio, mutta vuonna 1980
se kaksinkertaistui tycittcimyyseliikkeiden takia. Seuraava alka-
neiden eliikkeiden huippuvuosi oli I983, johon vaikuttivat
tydttdmyyseliikkeiden liseiksi rintamaveteraanien varhaiseldk-
keet, maatalouden erityiseliikkeet ja vanhuuselikkeet (alenne-
tulla eliikeiiilli).
Vuosi 1986 oli eldkkeelle siirtymisen huippuvuosi tarkasteltaval-
la ikliluokalla. Aikaisemmin mainittujen eliikelajien lisiiksi tuli
yksildllinen varhaiseldke ja varhennettu vanhuuseliike, joka
antoi naisillekin suurempia mahdollisuuksia varhentaa eldket-
tiiiin. Ikiiryhmdn joustavista eliikkeistii kaksi kolmasosaa koos-
tui varhennetuista vanhuusellikkeistii ja yksi kolmasosa yksil6l-
Iisistd varhaiseliikkeistii. Naiset olivat toki tassakin ikdluokassa
muodostaneet enemmiston tydttcimyyseliikkeensaaj ista jo vuo-
desta 1980 liihtien.
Vuonna 1987 ikiiluokan alkaneet elSkkeet vdhenivdt yli viiden-
neksen edelliseen vuoteen verrattuna.
Yksityisen sektorin eliikkeellii olevien osuus kasvoi vuosina
1978 1979 kahdella prosenttiyksik6llii vuosittain ja vuosina
1980 1987 5 l0:lld prosenttiyksikdllii vuosittain. Vuonna
1986 kasvu oli suurin.
Arviolta kihes kolme neljdstd yksityisen sektorin elikettd
ansainneista oli vuoden 1987 lopussa yksityisen sektorin eleik-
keellii. Se merkitsee, etta neljannes menee vanhuuseldkkeelle
ilman edeltdviiii yksityisen sektorin varhaiselAkettii. Koska 5
prosenttia jo saa eldkettd julkiselta sektorilta, tulee uusina
eliikeliiisinii siirtymiiiin vanhuuseldkkeelle vain viidennes yksi-
tyisen sektorin ikiluokasta.

Mitalin toinen puoli niikyy siinii, miten ikeluokkaan kuuluvat
ovat olleet viimeisinii aktiivivuosinaan tycissd yksityisellii sekto-
rilla. Siitii on aineistoa olemassa vain vuodesta 1977 liihtien,

jolloin ikiiluokka oli 54-vuotias. Vuoden 1977 lopussa oli
yksityisen sektorin ty<isuhteessa 62 prosenttia ikdluokan tydela-
kettd ansainneista, I 8 prosenttia oli yksityisen sektorin eliikkeel-
lii ja loppuviidennes ei ollut yksityisen sektorin tycissii eikii
eliikkeellii. Viime mainituista arviolta 2 prosenttiyksikkdii
odotti eliiketta 1a 9 prosenttiyksikkciii oli siirtynyt julkisen
sektorin tyrisuhteeseen vuonna 1911 tai aikaisemmin.
Vuosina 1978 1980 tyrisuhteisten osuus vhheni kolmella ja
vuosina l98l- 1986 5-8:lla prosenttiyksikcilld vuosittain. Vu6-
den 1987 paattyesse arviolta l2 l3 prosenttia oli yksityisen
sektorin tycisuhteessa, joten vrihintdin joka kymmenes niiyttiiisi
siirtyvdn suoraan tycistd vanhuuseldkkeelle vuonna 1988.

Verrattuna vuonna 1920 syntyneisiin on vuoden 1923 ikiiluokka
parantuneen eliiketurvan ansiosta voinut lopettaa jokapliiviisen
ansiotydnsd keskimddrin vuotta tai paria aikaisemmin.

Vuosina 193l-1932
syntyneiden iklkohortit
Vuoden 1923 jiilkeen syntyneitd ikiiluokkia ei voida seurata
eliikeikiiiin asti, mutta vertailemalla niiden tdhdnastista kehitys-
td vanhempiin ikiiryhmiin. voidaan ennustaa niiden kiiyttiiyty-
mistii lahivuosina.
Eliikkeellii olevien osuudet ovat hitaasti laskeneet alle 55-
vuotiaiden osalta. Trimii on havaittavissa niistl ikakohorteista,
joista on tietoa saatavissa. ts. vuosina 1922- 1932 syntyneistii.
55-vuotiaiden osalta tilanne on pdinvastainen. TyOsuhteessa
olevien osuus on pienentynyt ikiiluokka ikdluokalta ollen
pienimmilliiiin vuonna 1930 syntyneillii (v. 1985) ja on sen
jiilkeen noussut vuosina l9-11 ja 1932 syntyneillii. Eliikkeellii
olevien osuus on kasvanut kohortti kohortilta. kunnes se
vuonna 1932 syntyneiden kohdalla (v. I987) on pienentynyt.
Vertailemalla 56-vuotiaita niihdiiiin, ettd vedenjakaja kdy vuon-
na 1930 syntyneiden kohdalla. Tydssii olevien osuudet ovat
suurempia ja eliikkeellii olevien osuudet pienempiii ennen ja
jiilkeen vuotta 1930 syntyneillii kuin ko. ikliluokalla.
Selitys on yksinkertainen. Vuonna 1930 syntyneiden ikiiluokka
jiii viimeiseksi, jolla on oikeus saada tycittrimyyseliikettii alle 60-
vuotiaina. Yksildllisestii varhaiseliikkeeste huolimatta voidaan
siis olettaa varhaiseliikkeelld olevien 55-59-vuotiaiden osuu-
den pienenevrin tulevaisuudessa. Se tietenkin edellyttae, ette
tydikliisten terveydentila pysyy samanlaisena tai paranee ja ettd
tydttdmyys ei pahene tai se pystytddn hoitamaan muilla
keinoilla kuin eliikkeillii.
Itse asiassa yksildllisen varhaiseliikkeen hakijatkin ovat jo
viihentymiissd. Vuonna 1932 syntyneet ovat hakeneet sith
vdhemmiin kuin l93l syntyneet.
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Vuosina 1924-1930
syntyneiden kohortit
Niiillii ikiiluokilla on vastaisuudessakin mahdollisuus siirtye
melkein kaikille niille varhaiseliikkeille, joille he ovat siirtyneet
viime vuosina. Monestakin syystii olettaisin kuitenkin, ettei
ellikkeiden lisdiintyminen endd jatku.

Rintamaveteraanit ovat pian kaikki yli 65:n vuoden ikiiisiii.
Vuonna 1925 syntyneet on nuorin varsinainen rintamaikdluok-
ka. Paitsi ettii uusia rintamaveteraanielSkkeitii ei endii tule,
luulisin sen viihentiivdn myds muita tycikyvytt0myytte edellyt-
tiiviii eliikkeitii.
Yksiliilliset varhaiseltikkeet vlihentiiviit tulevaisuudessa perin-
teisiii tydkyvyttdmyyseliikkeitii. Se niikyy jo vuoden 1987
alkaneiden tydkyryyttdmyysellikkeiden luvuista.
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Yksiltillisten varhaiseliikkeiden hakemukset ovat voimaantulo-
vaiheen jdlkeen vdhentyneet kaikissa ikiikohorteissa. Eliikelajin
tullessa voimaan tietynlainen pato purkautui. Voi tietenkin olla,
ettii hakemukset lisiiiintyvat taas ldhivuosina, mutta tuskin
samanlaista sumaa pdrisee endiin syntymiiiin.

Luopumiseldkkeiden hakeminen tuskin pysyy pitkiilin yhtii
runsaslukuisena kuin vuonna l987,jo senkin takia, ettl luopu-
miskelpoisia tiloja ei ole jtiljellii.

Ty0ttdmyyseliikkeelle siirtyneiden m65rd niiyttiiisi myds vdhen-
tyv6n. Se pieneni kaikilla kohorteilla vuonna 1987. Jos tydtt6-
myys kasvaa ja ty<ittr;myyseldkkeiden rahoitustapa siiilyy en-
nallaan, tydttdmyyseliikkeiden lukumd:ird saattaa kuitenkin
uudelleen ruveta kasvamaan.

Vaikka 58-64-vuotiaiden eliikeliiisten osuudet eiviit liihivuosi-
na paljon kasvaisikaan, ne olivat jo vuonna 1987 niin suuret,
ette ne voivat ylittiiii vanhempien ikiiluokkien osuudet liihesty-
essiidn 65 vuoden ikiirajaa.

Oheisesta kuviosta kiiy ilmi kunkin kohortin eliikeliiisosuuden
kehitys 55 vuoden tiiyttiimisen jdlkeen. Niihdii2in, ettii kuvaajat
kohortti kohortilta nousevat.

Kuva 7
VUOSINA 1923-1930 SYNTYNEIDEN ELAKKEELLA
OLEVIEN OSU UDET 52-64.VUOTIAINA
l-mrus
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TAULU 2,

Yksityisen sektorin tyoeltikkeellti olleiden osuus vastaovon iktiisestii tydeltiketurvaa kartuttaneesta vtiestostti
vuosino 1978-1986 iiin ja sukupuolen mukoan, prosentteina

Ika
Vuosi

1978 1979 1980 198 I 1982 1983 1984 1985 r986

-1920-24
25-29
30-34
30 34
35-39
40--44
45-49
50-54
55-59
60 64

0,02
0,28
0,63
1,09
1,09
1,96
155
6,92

13,41
25,1 8
43,45

0,01
0,l6
0,55
1,03
1,03
1,77
3,16
6,1 I

12,17
28,08
45,20

0,01
0, l5
0,50
1,02
1,02
1,69
3,12
5,79

11,62
28,81
46,65

0,01
0,14
0,48
1,05
I,05
t,7 t
3,1I
5,65

n,52
32,50
52,48

0,01
0,20
0,58
1,05
1,05
r,86
3,34
6,42

12,54
27,56
45,50

0,01
0,24
0,60
1,06
1,06
1,94
3,41
6,69

r3,04
25,75
44,96

0,01
0,14
0,50
1,02
1,02
1,69
3,M
5,72

I 1,53
30,63
49,69

0,01
0,13
0,45
r,08
1,08
1,77
3,09
5,68

I1,54
34,01
54,17

0,01
0,12
0,39
1,00
1,00
1,72
2,87
5,46

n,34
38,05
60,81

Kaikki 7,80

55 64-vuotiaat
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1978 t979 r980 198 I 1982 1983 1984 r 985 1986
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24,6
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32,5
36,9
41,5
44,1
46,5
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42,4
45,8
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2t,t
25,7
29,6
1))
36,3
40,8
44,0
47,8
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3 1,3
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65,4
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Eliketurvakeskuksen
tutkimustoiminta on
piilasiassa soveltavaa
sosiaalitutkimusta.
Sen tarkoituksena on
selvittdfl tytisslkiyvin
tai tytielimistl el[k-
keelle siirtyvin vfies-
tiin toimeentuloa ja so-
siaaliturvaan kohdis-
tuvia tarpeita. Nlm[
painottuvat mytis uu-
dessa ldhivuosien tut-
kimusohjelmassa. Tar-
koitus on kuitenkin li-
sltii el[kejfirjestelmin
perusteita, kehitysti ja
tulevaisuuden nlky-
mif, koskevaa tutki-
musta.

IUSSI VANAMO, r,rr
Eltiketurvakeskuksen

t ut kimus o s as t o n p iiti I li k k t)

Eldketurvakeskuksen edellinen
tutkimusohjelma vahvistettiin
vuonna 1982. Sen edellyttiimiit
tycit saatiin toteutetuksi noin
viiden vuoden kuluessa. Uusi
ohjelma laadittiin alkuvuodesta
1988. ja sen tiihtiiimend on niin-
ikiiiin viisi vuotta.
Etukateen suunniteltu tutki-
musohjelma on ElSketurvakes-
kukselle velttamatdn. Muuttu-
vassa yhteiskunnassa tutkimus-
tiedon tarve on liihes rajaton. ja
ilman suunnitelmaa jouduttai-
siin helposti tutkimusresurssien
epatarkoituksenmukaiseen ja
epiitaloudelliseen kdyttoon.
Tutkimustyd on luonteeltaan
pitkiijiinteistti. Se ei yleensd pys-
ty antamaan vastauksia piiiviin-
kohtaisiin kysymyksiin, ellei
niihin ole osattu jo huomatta-
vasti aikaisemmin varautua.

Tiistii syystii tutkittavien ongel-
mien valintaan ja miidrittelyyn
on paneuduttava huolellisesti ja
kaytettave hlviiksi kaikki se
asiantuntemus, mita kyseiseltii
alueelta on saatavissa.

Perhe-elilke ja
eliikeiit
polttopisteessl
Uuden tutkimusohjelman kes-
keisinii aihealueina ovat perhe-
ellikekysymykset ja joustavaan
ellikkeelle siirtymiseen liittyviit
ongelmat.

Eldketurvakeskus on jo muuta-
man vuoden ajan tehnyt perhe-
eldketurvaa koskevaa tutki-
musta. Tulokset on toimitettu
perhe-eliikekomitean kayttd6n
sitd mukaa, kuin niitii on ollut
saatavissa. Ensimmdiset tutki-
musraportit aiheesta julkaistiin
vuoden 1988 alussa.

Perhe-eldketutkimusta varten
keriittyd haastatteluaineistoa ei
ole suinkaan hyddynnetty lop-
puun asti. Uuden tutkimusoh-
jelman mukaan sen analyysia
jatketaan laajentamalla kysy-
myksenasettelua perheen talou-
dellisen tilanteen muutoksesta
yleisen hyvinvoinnin muutok-
seen leskeytymistilanteessa.
Toisaalta on tarkoitus paneu-
tua nimenomaan palkatonta
kotityrita tehneiden naisleskien
toimeentulo-ongelmiin.
Tutkimusohjelmassa on myds
varaud uttu perhe-eldkelainsiiii-
diinndn uudistukseen. Lain-
muutosten vaikutusten seuran-
ta pyritaen saamaan mahdolli-
simman ajankohtaiseksi ja kat-
tavaksi.

Yksilcillinen varhaiseldke ja
varhennettu vanhuuseldke tuli-
vat voimaan vuoden 1986 alus-
sa. Uusien eldkemuotojen kiiyt-
tddnottoa on seurattu tuotta-
malla niistii varsin tiiviisti tilas-
totietoja. Vuoden 1987 alussa

Eldketurvakeskus julkaisi mycis
selvityksen yksilcillisistii var-
haiseliikkeistd ensimmdisen
voimassaolovuoden kokemus-
ten perusteella. Niistii kaiva-
taan kuitenkin jatkuvasti tiis-
miillisemp!iii ja syviillisgmpii?i
tletoa.

Uudessa tutkimusohjelmassa
edellytetiiiin varhaisen eliikkeel-
le siirtymisen tutkimista taajasti
sekii yksilcin, yritysten etta yh-
teiskunnan niik6kulmasta. Li-
siiksi tarkoitus on selvittiid var-
haisen eliikkeelle siirtymisen
vaikutuksia tulevaisuuden sosi-
aalipolitiikalle.

Katse toisiin
teollisuusmaihin
Ty<ieliikejtirjestelmdn teyttees-
sii 25 vuotta vuonna 1987 jul-
kaistiin tutkimus kokonaiselii-
keturvan muotoutumisesta
Suomessa ja Ruotsissa. Tutki-
musta on pidetty merkittdvdnii
panoksena keskusteluun ty<i-
eliikejdrjestelmdn roolista suo-

malaisessa sosiaalipolitiikassa.
Tiitii tutkimusaluetta aiotaan
tulevaisuudessa edelleen syven-
tdd. Uuteen tutkimusohjelmaan
on otettu vertaileva hisiorialtis-
sosiologinen analyysi Suomen,
Ruotsin, Norjan ja Tanskan
eliikej2irjestelmien synnystii ja
kehityksest[.
Mycis muuta ulkomaisia el6ke-
jiirjestelmiti koskevan tiedon
tuotantoa jatketaan. Eldketur-
vakeskus julkaisi vuonna 1987
yleisesityksen ulkomaisista jdr-
jestelmiste. Liihivuosina on il-
meistd tarvetta mycis joidenkin
erityisteemojen perusteellisem-
paan tarkasteluun.
Edellii lueteltujen, keskeisten
tutkimusalueiden ohella tutki-
m usresu rsseja joud utaan tietys-
ti suuntaamaan kulloinkin
ajankohtaisten tiedontarpeiden
tyydyttamiseen. Suuret muu-
tokset eldketurvaa koskevassa
lainsiiiidiinnrissii tai sen sovelta-
misessa voivat mycis vaatia oh-
jelman tarkistusta tai ainakin
joidenkin tutkimushankkeiden
lykkiilimistii.
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MARKKAMTIARIIT ilAKWIIil
ELAKEOTTEELLE

Elilketurvakeskuksen
llhettiimlstii eliikeot-
teesta ilmenee nyt eliik-
keen m[ilrl markkoi-
na. Tiihln saakka on
kokonaisellke joudut-
tu ilmoittamaan pro-
sentteina.

HANNU RAMBERG,
VTM

Eliiketurvakeskuksen
ans iorekis t erit oimist on

ptitillikkr)

Arvioidun eliikeprosentin pe-
rusteella on otteen saajaa keho-
tettu itse laskemaan oman eldk-
keens[ markkamiiiirii nykyisten
tulojen perusteella. Monessa ta-
pauksessa piitistiiiin ntiinkin hy-
vii5n lopputulokseen, mutta
esiintyy mycis runsaasti tilantei-
ta, joissa eliikkeen markkamiiii-
rdn laskeminen erilaisista syistii
johtuen ei onnistu tyydyttavalle
tavalla.
Paettyneista tydsuhteista ja
paatryneesra yrittiijiitoiminnas-
ta on tiihiinkin saakka voitu
ilmoittaa eliikkeen markka-
mdiirii. Jatkuvan tycisuhteen
eltikkeen markkamtiiirdli ei ole
voitu laskea, koska ansiotietoja
ei ole ollut Eliiketurvakeskuk-
sella kiiytettiivissii. Nyt El?ike-
turvakeskus keriizi ansiotiedot
eliikelaitoksista eliikkeen arvi-
oimista varten.

Kun Eliiketurvakeskus on tii-
hiin saakka joutunut kaikissa
jatkuvan TEl-ty0suhteen ta-
pauksissa ilmoittaryaan otteen
saajalle, ettii ansiotiedot eivlit
ole kiiytettiivissii, palauttaa osa
otteen saajista otteen takaisin
Eliiketurvakeskukselle ansiotie-
doilla tiiydennettynii. Taustalta
heijastuu usein ajatus, ettii asiat

eiviit olisikaan kyseisen henki-
lcin osalta nyt aivan kunnossa.
Siitiihiin todellisuudessa ei ole
kysymys. Niiissii tapauksissa
tytintekijiiii informoidaan ta-
vallista yksityiskohtaisemmin
seka toimitetaan ilmoitettujen
ansioiden perusteella laskettu
markkamiiiiriiinen arvio eliik-
keestii. Joskus voi kuulua myds
kommentti: "pelkillii prosenteil-
la ei elii".

Kenelle
markka-arvio
Toistaiseksi markkamiiiiriiinen
eldkearvio toimitetaan vain
osalle otteen saajista. Ensinnii-
kin aivan nuorille markkamdii-
riiistii eliikearviota ei lasketa.
Tyrintekij iin tai yrittiij iin edelly-
tetddn olevan inltiiin viihint6Sn
30 vuotias ja korkeintaan 63
vuotias. Lisiiksi edellytetiiiin et-
tii tydsuhde tai yrittejatoiminta
on kestiinyt viihintiiiin kaksi
pyyntdvuotta edeltavezi kalen-
terivuotta. Tydsuhteen kestolle
asetettu vaatimus on tarpeen,
koska eldkkeen perusteeksi
otettavien ansioiden taso ei
useinkaan vielii ole ehtinyt va-
kiintua. M arkkamiiiiriiinen el6-
kearvio lasketaan, vaikka hen-
kiki olisi samanaikaisesti va-
kuutettuna useassa eliikelaitok-
sessa.

Arviota eliikkeen miiiiriistii ei
Iaadita niille henkilOille, jotka
jo ovat eliikkeellii tai ovat kuol-
leet. Arviota ei my6skiitin tehdii
sellaisille henkilciille, joiden elli-
kehakemus on vireillii tai joita
koskevajokin muu selvittely on
vireillii Eliiketurvakeskuksessa.

Eliikearvion perusteena kiiyte-
tyt ansiotiedot kirjoitetaan ot-
teelle niikyviin. Niiin osittain
varmistutaan siitii, ettii ansiotie-
dot ovat oikein. Aivan pienillti
ansiotietojen eroilla ei arviolas-
kelmien kannalta ole merkitys-
ta elAkkeen miiiiriiiin. Tarkoilla

ansiotiedoilla on merkitvstl
eliikkeen miiiiriiiin vasta joi ne
kohdistuvat tycisuhteen nelj iiiin
viimeiseen vuoteen, koska nii-
den perusteella lasketaan tyd-
suhteen piiiityttyii lopullinen
elIkkeen miiiir[. T6mii koskee
TEL:a. Sen sijaan LEL- ja Ta-
EL-ansiot vaikuttavat aina suo-
raan lopullisen eliikkeen miiii-
riiiin. Niimii ansiot ovat jo tii-
hiinkin saakka ilmenneet rekis-
teriotteelta tarkkoina markka-
miiiirinii.

Ajantasatietojen
saanti ei aina
aukotonta
Markkamiiiiriiisten eliikearvi-
oiden toteutusperiaate on seu-
raava. Eliiketurvakeskus pyy-
tii6 magneettinauhoilla eliike-
laitoksilta tiedot otteen saajien
ansiotiedoista, j a eliikelaitokset
palauttavat samat nauhat an-
siotiedoilla tiiydennettynii. Saa-
miensa tietojen perusteella
ETK laskee eldkkeen markka-
miiiirdn. Kiiytiinndssii ansioi-
den saanti ei kuitenkaan ole
aivan mutkatonta: ansiotiedot
saattavat olla tarkistettavina tai
koko tyrisuhteen tiedot voivat
olla tarkistettavina tai tiiydelli-
siii ansiotietoja ei ole vielii saatu
eliikelaitokseen jne. Mikiili tie-
toja ei ole saatavissa tai niita ei
saada ajoissa, llhetetiidn tyiin-
tekijtille prosenttimiiiiriiinen
eliikearvio. Tietoja ei voida jiiii-
di odottamaan hyvin pitkiiksi
aikaa, koska otteen toimitta-
misaika venyisi kohtuuttoman
pitkaksi. Kiiytiinnossii tietojen
saapumista odotetaan nykyiiiin
enintiiiin viisi ty<ipiiiviiii. Ansio-
tietoja ei jiitetii ETK:n rekiste-
reihin pysyviisti.
Markkamiiiiriiinen eliikeote
toimitetaan vain tyrintekij6iden
ja yrittajien itsensii pyytiimille
eliikeotteille. Elliketurvakes-
kuksen automaattisesti lAhette-

mille, niin sanotuille massaot-
teille ei ryhdyta laskemaan
markkamiiiiriiisiii eliikearvioi-
ta. Massaotteet ovat niite ottei-
ta, jotka annetaan tycisuhteen
peettymisen johdosta tai tydn-
tekij[n ensimmiilsest[ tulemi-
sesta tyoelakejarjestelmiin pii-
riin. Niiistii tycisuhteista ei ole
otteiden antamishetkellii vielii
kaytettevisse riitteviisti ansio-
tietoja.
Kokemukset markkamiiirdis-
ten eliikearvioiden esittdmisestii
ovat niukkoja. Niiden saamaa
vastaanottoa seurataan tiiviisti.
Markkamiiiiriilseen eliikearvi-
on esittemiseen liittyy hyviit ja
huonot puolensa. Markkamliii-
riiisen eliikearvion saajan on
hyvii muistaa, ettd kyseessii on
todella arvio. Tlimii koskee eri-
tyisesti nuoria ik?iluokkia sek?i
my6s vastikiiEn uuteen tydsuh-
teeseen menneitii henkil6itii.
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ELAKEHAKEM U KSEN KASITTETY
TT

E LAKETU RVAKES KU KS ESSA

Eliikkeenhakija voi
jiittiii tlyttiimlns[ elii-
kehakemuksen tytielfl-
kelaitoksen asiakas-
palvelupisteeseen, va-
kuutusyhtitin kontto-
riin, Kansanellkelai-
toksen paikallistoimis-
toon, pankkiin tai pos-
tiin tai Ellketurvakes-
kukseen. Edellii
mainituista palvelupis-
teistfi kaikki muut
paitsi tytiellkelaitosten
asiakaspalvelupisteet,
joina toimivat mytis
vakuutusyhtitiiden
konttorit, liihettiiviit
hakemuksen Eliiketur-
vakeskukseen, joka
toimittaa hakemuksen
edelleen eliikep[[ttik-
sen antavaan tytieliike-
Iaitokseen.

Ennen kuin hakemus voidaan
toimittaa tyOelakelaitokseen,
mikii tapahtuu yli 90 Toissa ta-
pauksista hakemuksen saapu-
mista seuraavana tydPaivane,
hakemus kiy usessa eri tycipis-
teessS.

Hakemukset tulevat ETK:n
postitukseen, miste ne toimite-
taan vakuutusteknillisen osas-
ton eldkerekisteritoimiston ela-
kehakemusyksikticin. Sieltii ha-
kemukset kansioimisen j iilkeen
viediiiin Tietokonepalveluun
kiisiteltiiviiksi. Tietokonepalve-
lussa hakemukset rekisterdi-
diiiin alkutarkistuksen jiilkeen
vireilletulleiksi. Alkutarkistuk-
sessa suoritetaan henkilcitun-
nistus. Jos se jostakin sYYstii
epiionnistuu, hakemus palau-
tuu vakuutusteknillisen osaston
ellikehakemusyksikkdcin lisii-
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selvitystd varten. ETK:n piiiit-
teilta katsottavaa henkil6rekis-
terid apuna kayttaen korjataan
esimerkiksi virheellinen henki-
ldtunnus. ja hakemus toimite-
taan uudestaan Tietokonepal-
veluun vireilletulon rekisterciin-
tiri varten.

Yksi hakemus koskee
yleensd useaa elilkelaitosta
Eliiketurvakeskukseen tullut
elikehakemus ohjataan kaikille
niille eliikejiirjestelmille, joiden
piiriin hakija on kuulunut ja
ansainnut elaketta. Mikiili ha-
kija on ollut vakuutettuna use-
assa yksityisen sektorin el6ke-
laitoksessa, ohjataan eliikeha-
kemus siihen eliikelaitokseen,
jossa hakija on ollut viimeksi
vakuutettuna. Eliikehakemuk-
sen ohjaus suoritetaan koneelli-
sen piiiittelyn avulla, jonka te-
kee Tietokonepalvelu hake-
muksen vireillepanon rekiste-
rciinnin yhteydessii Eliiketurva-
keskuksen rekisteritietojen pe-
rusteella. Eliikehakemuksen
ohj aus koneellisesti eliikeratkai-
sun tekevdlle laitokselle onnis-
tuu nykyisin yli 90 prosentissa
tapauksista. Mikeli eliikelaitok-
sen pAattely ei koneellisesti ole
mahdollista, ohjataan hakemus
Eliiketurvakeskuksen lainopil-
lisen osaston eliikehakemusja-
oston selviteltiiviiksi.
Eliikehakemuksen ohj auduttua
koneellisessa kiisittelyssii lain-
opillisen osaston eliikehake-
musjaostoon selvitetridn hake-
muksen ratkaiseva eliikelaitos
hakijan rekisteritietojen ja ha-
kemuslomakkeen tietojen pe-
rusteella.

Jaostoon ohjautuneista eliike-
hakemuksista ilmeneviit haki-
jan vakuuttamattomat ty6suh-
teet ja yrittiijdtoiminnat selvite-
ttiiin. Eliikelaitoksen pyynncistii
jaostossa selvitetddn mycis lai-

tokseen suoraan tai Eldketurva-
keskuksen koneellisen kiisitte-
lyn kautta saapuneesta hake-
muksesta ilmenevii vakuutta-
maton toiminta. Tarkoituksena
on, ettei eliikkeenhakijan eldke-
turva pienene tydnantajan tai
hrinen oman laiminlycintinsii
johdosta.

Eliikkeenhakijan tycisuhteistaja yrittiijiitoiminnasta hanki-
taan lisiiselvityksiii hakijalta,
tyrinantajalta, erilaisista liihde-
teoksista ja eri viranomaisilta.
Tycinantajan jalj iueminen jopa
vuosikymmenien takaa ei ole
helppoa. Usein joudutaan kdy-
miiiin rajanvetoa eri tydelakela-
kien viilillii ja tutkimaan aikai-
sempaa soveltamiskiiytantda ja
valitusasteiden ptiiitciksiii.

Kun hakijan tydsuhteen tode-
taan kuuluvan tyrintekijiin elii-
kelain piiriin, tydnantajaa ke-
hotetaan ottamaan TEL-va-
kuutus. Tarvittaessa Eliiketur-
vakeskus ottaa vakuutuksen
tycinantajan kustannuksella.
Silloin kun tyrinantaja on jiir-
jestiinyt muille tydntekijOilleen
vakuutuksen, tiiltii eliikelaitok-
selta pyydetii6n selvitys mycis
eliikkeenhakijan kuulumisesta
TEL;n piiriin. Eliikkeenhakijan
yrittiijiitoiminnan kuuluessa
yrittajien eliikelain piiriin haki-
j alla teetetiiiin Y E L-vakuutus.
Eliiketurvakeskus huolehtii siis
TEL- ja YEL-vakuutusten teke-
misestii. Sen sijaan vakuutta-
mattomasta LEL-alan tydstd
pyydetiiiin selvitys LEL TyOelii-
kekassalta ja eriiiden ty6suh-
teessa olevien taiteilijoiden ja
toimittajien eliikelain piiriin
kuuluvista ty6suhteista Esiinty-
vien taiteilij oiden eliikekassalta.
Maatalousyrittajien eliikelai-
tokselta pyydetiiiin lausunto va-
kuuttamattomasta maatilata-
loudesta, kalastuksesta ja po-
ronhoidosta eli M YEL-vakuut-
tamisesta. Jos hakijan toimin-

nan selvitetiiiin kuuluvan muun
kuin yksityisen sektorin eldke-
jiirjestelmiin piiriin, eliikehake-
mus jaetaan ao. jiirjestelmlin
eliikelaitokseen.
Silloin kun eliikkeenhakijalla ei
ole mitaen tyoeliikejiirjestelmiin
palvelua, Eliiketurvakeskus an-
taa hylkiiiivin piiiitriksen eliike-
hakemukseen. Koneellisen
peattelyn jiilkeen eliikehake-
mukset tulevat taas vakuutus-
teknillisen osaston eliikehake-
musyksikk66n jatkokiisittelyii
varten. Sielli hakemuksiin liite-
tiiiin Tietokonepalvelussa tulos-
tetut tyOsuhde- j a eltiketapahtu-
marekisteriotteet sekii muita
mahdollisia Iisiiselvityksiii, ku-
ten esimerkiksi liiiikirintodis-
tuksia, tydtodistuksia, tapatur-
ma- tai liikennevakuutuspiiii-
triksiii, j oita Eliiketurvakeskuk-
seen saattaa tulla hyvinkin var-
haisessa vaiheessa ennen eliike-
hakemuksen vireilletuloa. Mi-
kdli hakemus otrjataan kahteen
tai useampaan eri tyrielekelai-
tokseen, kopioidaan hakemus-
lomakkeet ja niiden liitteet jo-
kaista eliikelaitosta varten, lu-
kuunottamatta liiiikiirinlausun-
toja, jotka toimitetaan piiiisiitin-
tdisesti vain sille eliikejiirjestel-
miille, j onka piiriin eliikkeenha-
kija on viimeksi kuulunut. Niiin
toimitaan sen vuoksi, etta muut
eliikelaitokset noudattavat vii-
meisen laitoksen ratkaisua.

Eliikelaitokset asioivat
mytis suoraan keskenliln
Osa eldkehakemuksista tiyte-
tiiiin tydeliikelaitosten asiakas-
palvelupisteisse tai toimitetaan
suoraan eliikehakemuksen rat-
kaisevalle eliikelaitokselle. T?il-
lciin koko hakemusta ei eniiii
laheteta Eliiketurvakeskukseen,
vaan ainoastaan sen vireilletu-
losta tehtava ilmoitus, jonka
perusteella hakemus rekistercii-
diiiin vireilletulleeksi ja tytisuh-



SIRPA COLLIN ]A
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Kirjoittajat ovat
e lii ke re k is t e ri t oimi s t o n

piiiillikkd ja
e lrike ha kemusj aost on hoit aj o

de- j a eliiketapahtumarekisteri-
otteet tulostetaan. My6s niiille
hakemuksille suoritetaan Tieto-
konepalvelussa edellii selostettu
koneellinen paettely. Jos hake-
mus pitiiisi jakaa myds toiselle
tai useammalle eliikelaitokselle,
huomautetaan hakemuksen vi-
reilletulosta ilmoittaneelle eld-
kelaitokselle rekisteriotteella,
mille eliikelaitoksille kyseisen
laitoksen on jaettava hakemus,
ja samalla tulostetaan valmiiksi
tarvittava miiiirii rekisteriottei-
ta. Eliikehakemuksen vireilletu-
lon rekisterdinnin jiilkeen Elii-
keturvakeskukseen tulleet ha-
kemuksen ktisittelyssii tarvitta-
vat liiiikiirintodistukset vm. li-
sdselvitykset liihetetiiiin'eliike-
hakemusta ktuitteleville laitok-
selle.

Mikeli Eliiketurvakeskukseen
saapuu myrihemmiissii vaihees-
sa lis?iii hakemuksen ratkaisuun
vaikuttavia lisiitietoja. toimite-
taan ne vireilliiolorekisterin pe-
rusteella hakemusta klisittele-
ville eliikelaitoksille. Myris teh-
dyistii eliikeratkaisuista ioimite-
taan tiedot toisille hakemusta
kasitteleville laitoksille.
Eldkehakemuksen vireilletulon
rekisterdinnin jiilkeen eliik-
keenhakijalle liihetetiiiin kirje,
jossa hdnelle kerrotaan, mihin
eliikelaitoksiin hakemus on l5-
hetetty eliikepiiiitriksen teke-
mistii varten. Kirjeessii hakij alle
kerrotaan eldkelaitosten osoit-
teet ja puhelinnumerot. jotta
hdn voi halutessaan tiedustella
suoraan laitoksesta, missii vai-
heessa hakemuksen kiisittely
on.

HAKEMUS ELAKETURVAKESKUKSEEN

TOISEEN
LAITOKSEEN

- ALKIIIARKASTUS
_ VIREILLETULON

REKISTEROIT.I'N

- REKISTERIOTTEIDEN
PYYI{TO

- ELAKELAITOKSEN
PAATTELY

LAITOKSEEN

LA.OSASTOLLE
SELVITIELYYN

HAKEMUS ETK

KIRJE
ELAKETAP.
REKISTERI

LISA.
TIED.

TYOSUHDE-
REKISTERI

TIEDOKSIOTE HAKEMUS
LIITTEINEEN

HAKEMUS
LIITTEINEEN

ELAKE-
LAITOS
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EHketuruakeskuksen TE L-valvonta
tdndtn

pyritty
entistI
si.

Ellketurvakeskus on
viime vuosina yhteis-
tytissii elilkelaitosten
kanssa alkanut tarkas-
tustoiminnan avulla
valvoa tytinantajia,
joilla on TEl-vakuu-
tus. Ellketurvakes-
kuksen vakuuttamis-
velvollisuuden valvon-
nan piiriin ovat tlmiln
valvonnan lisiiksi pe-
rinteisesti kuuluneet
tytinantajat, joilta
puuttuu TEl,-vakuu-
tus kokonaan. Tdmin
vuoden alusta on tiitii-
kin valvontamuotoa

kehittiimil[n
kattavammak-

MARKKU SIRVIO, r,r
Eliiketurvakeskuksen

valv ont ot o im is t on piiiil likkii

TEl-vakuutuksen
ottaneiden
tytinantajien valvonta
E16keturvakeskus alkoi vuonna
I 985 yhteistydssii elSkelaitosten
kanssa tehostetusti tarkastus-
toiminnan avulla valvoa tycin-
antajia, joilla on TEl-vakuu-
tus. Teta valvontamuotoa pi-
dettiin tarpeellisena, koska tar-
kastuksella tytinantajan luona
voidaan selvittee kaikki puut-
teet TE L-vakuutuksessa kerral-
la kuntoon. Luonnollisesti
tycinantajien tarkastamisen
ohella toimii edelleen vakuute-
tuille liihetettiivien eliikeottei-
den palautteen perusteella ns.
tyrisuhdekohtainen valvonta,
jonka avulla hoidetaan kun-
toon yksittiiiset laiminlycinnit.
Tydsuhdekohtainen valvonta
on my6s apuvdline selvitettees-
sii tycinantajia, joita tulee tar-
kastaa. Samoin tarkastetaan
tyOnantajia, jotka toistuvasti
ovat ilmoittaneet elakelaitoksil-
le virheellisiii tietoja tai ovat
jattaneet tiedot kokonaan toi-
mittamatta.
Eliiketurvakeskus tarkastaa
vuosittain joko omasta aloit-
teestaan tai eliikelaitosten pyyn-
ncistd noin 100 tydnantajaa,
joilla on TEL-vakuutus.

Tytinantajat,
joilta puuttuu
TEL-vakuutus
Jos tydnantajalta puuttuu
TEL-vakuutus, Eldketurvakes-
kus tutkii tydnantajan koko toi-
minta-ajan ja hankkii kaikista
tydntekij 0ista tycisuhdetiedot j a
kiiy tarvittaessa tycinantajan
luona tarkastuksella. Eliiketur-
vakeskus myds valvoo, etta
tydnantaja tekee vakuutuksen
asianmukaisilla tiedoilla. Elii-
keturvakeskus joutuu myds ot-
tamaan TEL-vakuutuksen elti-
kelaitoksesta tyrinantajan kus-
tannuksella, jos tyonantaja pe-

rusteettomasti kieltiiytyy otta-
masta vakuutuksen.
Vakuutuksen ottamatta jatta-
neiden tyOnantajien valvonta
on perinteisesti perustunut lii-
hinnii tyrintekijdiden ilmoituk-
siin puutteista. Tycintekijiit ovat
taas havainneet puutteet eliike-
otteista, joita heille on liihetettyjoko tydntekij<iiden omasta
pyynncistii tai ty<ielakejarjestel-
mdn aloitteesta.

Eldketurvakeskus on lahettenyt
tydntekijOille el6keotteita vuo-
sittain 300 000-350 000 kappa-
letta. Niiiden otteiden palaut-
teen perusteella ilmoitetaan vir-
heellisyyksiii tydsuhteiden re-
kisterciinnissd vuosittain n.
10000 kappaletta. Virheitii on
keskimiiiirin 1,5 kappaletta tie-
dustelua kohden. Tiimiin lisiiksi
Ekiketurvakeskuksessa selvite-
tAan vuosittain 4 000-5 000
tytisuhdetta, joiden osalta tycin-
antajalta puuttuu TEl-vakuu-
tus.

Tiimdn eliikeotepalveluun pe-
rustuvan valvonnan lisiksi Elii-
keturvakeskus on tiimiin vuo-
den alusta kiiynnistiinyt valvon-
nan, jossa pyriteen Eliiketurva-
keskuksen rekisterien avulla
lciytiimiiiin tydnantajia, joilta
puuttuu TEl-vakuutus. Tiimi
valvontamuoto ei siis edellytii
tydntekijiin ilmoitusta vakuu-
tuksen ottamatta jiittiineestii
tydnantajasta, vaan kohteet
pyritiiiin seulomaan esille Elii-
keturvakeskuksen toimesta.

Val v ontah enk il tik u nta
Eliiketurvakeskuksen valvonta-
toimistossa tydskentelee selvit-
telyhenkilcikunnan lisiiksi l0
tarkastaj aa. Valvontatoimiston
yhteyteen perustettiin vuonna
1985 paikallistarkastusorgani-
saatio valvontatydta helpotta-
maan. Eliiketurvakeskuksella
on viisi tarkastajaa, jotka toimi-
vat paikallistarkastajina piiii-
kaupunkiseudun ulkopuolella.

Paikallistarkastajien sijoitus-
paikat ovat Tampere, Turku,
Vaasa, Oulu ja Kuopio. Niiiden
viiden tarkastajan lisiiksi kent-
tiityciss;i tydskentelee liihinnit
Uudenmaan liiiinin alueella
kolme tarkastajaa. joiden sijoi-
tuspaikka on Helsinki.
Paik allistarkastusorganisaatio
on osoittautunut tarpeelliseksi
ja hyridylliseksi, koska tarkas-
tajalle jtiii nyt enemmdn aikaa
tarkastuksiin tydnantajan luo-
na. Ty<iaikaa ei enid kulu sa-
massa mddrin kuin ennen pai-
kallistarkastusorganisaatiota
tyoajoihin sijoituspaikasta
tycinantajan luokse. Tarkastus-
tycitii helpottaa luonnollisesti
tarkastajien paikallisten olojen
hlvii tuntemus.
Vuonna 1986 tycinantajaval-
vonnan ty6t lisaantyivdt enti-
sestdiin, koska tuolloin Eliike-
turvakeskus alkoi tarkastaa
tydnantaj ia, j oiden palvelukses-
sa on TaEL:n piiriin kuuluvia
ty<intekij6itti.
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Yliopistot ja tytieldke-
jirjestelmfr ovat viime
aikoina Idhentyneet
toisiaan. Ellketurva-
keskuksen ja Tytiell-
kelaitosten Liiton yh-
teistytind on useissa
yliopistoissa viety pfll-
ttikseen Iuentosarja
"T y tie l i k ej l rj estel m I
suomalaisen sosiaali-
turvan osana". Luen-
tosarjassa on kahdek-
san luennoitsijan toi-
mesla pyritty anta-
maan kattava liipileik-
kaus tytieldkejiirjestel-
mlstd. Sarjaan on si-
siltynyt kaikkiaan
seilsemln erilaista tee-
maa, jotka ulottuvat
t y tie I :i k ej I rj est el m In
synnystil tulevaisuu-
den nilkymiin saakka.
Luennoista saadut ko-
kemukest ovat olleet
varsin mytinteisil.

Tiedon tarjonnan
merkitys
Tydeliikkeiti koskevalla asia-
tiedolla on yliopistoissa merki-
tystei ainakin kahdessa suhtees-
sa. Yliopistoissa on yhteiskun-
tatieteiden opiskelijoita, jotka
voivat sijoittua valmistumisen-
sa jalkeen merkittaville paikoil-
le tycieliimAssii. Opiskelijoiden
aineyhdistelmdss6 voi eldketur-
vapolitiikka jZiiidii liian viihiille
huomiolle ainakin suhteessa
sen yhteiskunnalliseen merki-
tykseen. Osittain tdmd johtuu
siita, etta el:iketurvan opetus
yliopistoissa jiiii mielestiini
joitakin poikkeuksia lukuunot-
tamatta - helposti muun ope-
tuksen varjoon. Puutetta on
mycis opettajista ja ajan tasalla
olevasta oppimateriaalista.
Keskitetty tietopaketti voi kor-
vata nditri puutteita.
Viime vuosina kiiyty keskustelu
yhteiskunnan muuttumisesta.
tycin merkityksestd, sosiaalipo-
litiikan "kriisistii" jne. on sivun-
nut myds eliikejiirjestelmiii. Eri
yhteyksissii on puhuttu mm.
kansalaispalkasta, perustoi-
meentuloturvasta .lne. Joskus

on asetettu kyseenalaiseksi
myds asioihin suhteutetun eld-
keturvan tulevaisuus. Ajankoh-
taisen eliikepoliittisen tiedon
puute on haitannut mielestdni
tiitiikin keskustelua.

Luentosarjan
muotoutuminen
Eleiketurvakeskuksen asiantun-
tijat ovat jo aikaisemmin opet-
taneet yliopistoissa jossain
miiiirin mm. vakuutusmatema-
tiikkaa ja tyokyvyuOmyyseliik-
keisiin liittyvid asioita. Satun-
naisesti on luennoitu mvcis
muista aiheista. Jatkuvaa ope-
tusta elSketurvapolitiikassa on
ollut Jyviiskyl6n yliopistossa.

Ajatus tydelakeiarjestelm65n
liittvvien teemojen luennoimi-
sesta syntyi vihitellen jiirjestel-
mdn 25-vuotisjuhlavuoden
kynnyksellii. Luennot paatet-
tiin pitaa Eldketurvakeskuksen
ja Tyrieliikelaitosten Liiton yh-
teistycinri. Neuvotteluissa Tam-
pereen yliopiston vakuutusopin
opettajan ja Helsingin yliopis-
ton sosiaalipolitiikan laitoksen
edustajan kanssa sovittiin luen-
tojen jiirjestiimisestii aluksi
niiissii paikoissa. Samalla sovit-
tiin luentojen sisdllcistii. Luen-
tosarjaan liittyisi mahdollisuuk-
sien mukaan my6s yliopistojen
oma johdantoluettelo.
Luentosarja toteutettiin Tam-
pereella ja Helsingissd viime
vuoden keviiiillli. Saadut koke-
mukset olivat mycinteisid, joten
luentosarja piiiitettiin viedii liipi
mycis muissa yliopistoissa. Tii-
mdn vuoden keviiiillii luento-
sarja toistettiin Tampereella ja
Helsingissd. Lisiiksi luennoitiin
Turun ja Oulun yliopistoissa
sekii Lapin korkeakoulussa Ro-
vaniemelld.

Luentoaiheet
ja luennoitsijat
Tydeliikejiirjestelmdn esiuely
on aloitettu Eldketurvakeskuk-
sen tutkijan Kari Salmisen esi-
tyksellii "Eliikevakuutus Suo-
messa eri intressiryhmien kan-
nalta". Luennossa tarkasteltiin
eliikepolitiikkaa osana hyvin-
vointivaltion kasvua. Keskeisen
osan luennosta muodosti poliit-
tisten ja taloudellisten organi-

saatioiden elakepoliittisten kan-
tojen esittely ja tarkastelu nii-
den vaikutuksesta elSkepolitii-
kan muotoutumiseen.
Omana teemanani on ollut
Suomen elikejirjestelmien esit-
tely. Aluksi olen hahmotellut
kokonaiskuvan suomalaisesta
el;iketurvasta. sen sisriltiimistd
laeista ja niiden kattamista hen-
kilcimiiiiristii. Sen jiilkeen kZisit-
telin tyoeliiketurvan keskeisiii
periaatteita ja kuvasin melko
yksityiskohtaisesti tycieleketur-
van eri osa-alueita. Luennon
toisessa osassa kdsittelin jZirjes-
telmdn hallintoon. eldkkeen ha-
kemiseen ja maksamiseen. oi-
keussuojaan jne. liittyvia kysy-
myksiii. Esittelin tAsse osassa
my6s kansaneliikejiirjestelmiin
keskeisimmdt piirteet ja luku-
mddrritietoja elSkkeensaajista.
eleiketasosta ja -kustannuksista.
Eliikejiir jestelmistd eri maissa
kertoi Eldketurvakeskuksen
erityistutkija Jouko Janhunen.
Hiin kiisitteli mm. eliiketurvan
levinneisyyttd maailmassa ja
eldketurvan organisointia ja
hallinnon jiirjestiimistii. Teolli-
suusmaiden eldkejdrjestelmien
yksityiskohdisra olivat ldhem-
man tarkastelun kohteena ekik-
keiden miidrdytyminen, eliike-
ikZi ja perhe-eliike.

ElAkkeelle siirtymisen uusia
muotoja esitteli tutkija Raija
Gould. Hdn kertoi joustavan
eliikkeelle siirtymisen ideasta,
uusien ekikemuotojen kritee-
reistd, eldkkeiden miiiiristS, en-
nakkohakemusmenettelystd ja
eliikkeiden lukumiidristd. Lu-
ennossa kuvattiin lisiiksi uusille
eldkemuodoille siirtyneitii ja
pohdiskeltiin varhaisen ekik-
keelle siirtymisen merkitystd.
Eldketurvakeskuksen tutkijan
Bo Lundqvistin luennon teema-
na oli eldkevakuutuksen vaiku-
tus kotitalouksien vdliseen tu-
lonjakoon. Tarkastelun kohtee-
na olivat mm. tulonsiirtojen
merkitys ja vaikutukset, tulon-
jaon mittaamisen problematiik-
ka ja tulonjaon muutokset. Li-
siiksi pohdittiin eliikkeelle siir-
tymispiiiit<iksiii taloudellisten
liihtokohtien kannalta.
Tydeliikevakuutuksella on mo-
nipuolisia kansantaloudellisia
vaikutuksia. Vaikutukset ulot-

tuvat tulonmuodostuksen ja tu-
lonjaon lisiiksi mm. tycillisyy-
teen, tuotantoon, kilpailuky-
kyyn, sosiaalipalvelujen kysyn-
tliiin jne. Tiimdn tyyppisiii kysy-
myksiii esiteltiin Ty6eliikelai-
tosten Liiton tutkimuspiiiilli-
kcin Jouni Kokkosen luennos-
sa.

Tycieliikelaitosten Liiton toimi-
tusjohtaja Pentti Kostamo luen-
noi tydelakelaitosten srjoitus-
toiminnasta. Esityksessd ker-
rottiin eliikejiirjestelmien rahoi-
tuksen ja tydelakejerjestelmiin
sijoitustoiminnan periaatteista.
Lis2iksi tarkasteltiin sijoitustoi-
minnan kohteita ja tyrieliikejtir-
jestelmrid luotonantajana.
Toimitusjohtaja Kostamon toi-
sessa luennossa tuotiin esiin eld-
kevakuutuksen tulevaisuuden
haasteita. Eliikeliiisten luku-
miiiiriii. eldkemenoja ja elikkei-
den tasoa kdsitteleviin osan jal-
keen esityksessii pohdittiin elii-
kevakuutuksen nykytilanteen
merkitystd ja arvioitiin tiiltii
pohjalta sosiaaliturvan ja eliike-
vakuutuksen pitkiin tahtaimen
kehitysn,iikymiii.
Eldkevakuutusjiirjestelmien ke-
hitysnAkymistd luennoi mycis
Eldketurvakeskuksen suunnit-
telujohtaja Markku Hdnninen
Helsingin yliopistossa. Esityk-
sessA kasiteltiin eldkkeen saami-
sen edellytyksiii ja eliiketasoky-
symysta tulevaisuudessa. Luen-
nossa pohdittiin mycis eldketur-
van rahoituskysymystri ja elA-
kemenojen kehitystii.

Luento-ohjelmasta
Yksittiiiset luennot eri paikka-
kunnilla olivat kahden tunnin
mittaisia (2 x 45 min.). Koko
luentosarjan pituus oli 18-22
tuntia. Luentosarjan jiilkeen pi-
dettiin kertauskuulustelu. Sen
hyvdksyttdvai suorittaminen
korvasi erikseen sovitun koh-
dan tutkintovaatimuksista.
Luentoihin osallistuneiden
mddrd vaihteli melkoisesti paik-
kakunnittain. Yhteistyd yliopis-
tojen kanssa luentojen jiirjestii-
misessd sujui hyvin. Tulevaisuu-
dessa luentosarjaa on tarkoitus
jatkaa mahdollisuuksien mu-
kaan. Uusina yliopistopaikka-
kuntina saattavat tulla mukaan
Joensuu, Jyviiskylii ja Kuopio.
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KREIKAN
SOSIAATITURVASOPIMUS
ODOTTAA VOIMAANTULOA

TAR]A H EI N ILA.HAN N IKAINEN,
VT

Eliiketurvakeskuksen
lainopillisen osas t o n lak i m ie s

Suomen ja Kreikan v[-
lillil voimaantuleva so-
siaaliturvasopimus pa-
rantaa maasta toiseen
siirtyvien tytintekijtii-
den el[keturvaa ja an-
taa suomalaisturisteille
oikeuden saada sai-
raanhoitoa Kreikassa.
Sopimus allekirjoitet-
tiin tiinii kev[HnI ja se
tulee voimaan toden-
nfrktiisesti ensi vuon-
na. Kreikka on VIli-
meren maista Espan-
jan jllkeen toinen ja
kaiken kaikkiaan yh-
destoista valtio, jonka
kanssa Suomi solmii
sosiaaliturvasopimuk-
sen.

Suomalaisille turisteille annet-
tavan sairaanhoidon lisiiksi so-
pimuksen etuja on. ettei samaa
tydntekoa enriri vakuuteta kah-
teen kertaan. Tiihiin asti on
saattanut olla pakollista mak-
saa samasta tydsuhteesta va-
kuutusmaksut molempien mai-
den eldkevakuutukseen. Myds
elikeoikeuden saaminen hel-
pottuu Kreikassa, jossa oikeus
eldkkeeseen on ilman sopimus-
ta syntynyt yleensd vasta yli l2
vuoden vakuutettuna olon ja
tyciskentelyn jiilkeen. Lisiiksi
sopimusmaissa kertyneet eldk-
keet tullaan maksamaan maas-
ta toiseen.

Kreikan eliiketurva
Kreikan koko eliikevakuutus
perustuu vakuutusmaksujen
maksamiseen ja tycintekoon.
Pakollinen eldkevakuutus ja-
kaantuu noin 80 prosenttia eld-
keturvasta maksavaan perus-
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eliikkeeseen ja sita taydenta-
viiiin lisiieliikkeeseen. Kreikan
perusellikejiirjestelmdn erityis-
piirteitii ovat mm. moninaiset
varhennetut vanhuuseldkkeet
ja mahdollisuus mycintdii per-
he-eliike muillekin omaisille
kuin edunjiittiijiin leskelle tai
lapsille.

Peruseliikkeitd maksetaan 26
eri eliikejiirjestelmiistei. joista
tdrkein on palkansaajien jiirjes-
telmd. Maatalouden eliikejiir-
jestelmddn kuuluvat. paitsi var-
sinaista maataloustycitd teke-
vdt, mycis muut pienissi kun-
nissa asuvat vakuutetut, jotka
eiviit kuulu muuhun peruselti-
kejiirjestelmii?in. Pakollisia lisii-
eliikejiirjestelmid hoitavat avus-
tuskassat. joita on yleensd pe-
rustettu ammattialoittain. Ne
tyontekijiit, jotka eivdt kuulu
muuhun avustuskassaan, saa-
vat eldkkeen Palkansaajien ylei-
seste avustuskassasta.

SopimusmlHrHykset
elilkkeistil
Kreikan ellikejiirjestelmistii
ovat sosiaaliturvasopimuksessa
mukana peruseliikejiirjestel-
miit. Sopimuksessa mliiiriitddn,
etta Suomen tycieldkevakuutus-
kaudet lasketaan yhteen Krei-
kan vakuutuskausien kanssa,
ellei oikeutta peruseliikkeeseen
Kreikassa muuten synny. Tdmii
mdiiriiys helpottaa niiden va-
kuutettujen eliikkeen saamista.
jotka ovat tehneet tycitii Krei-
kassa varn muutaman vuoden.

Kun eliikkeen saa Kreikassa
yleensii noin 12 vuoden (4050
piiivtin) tydskentelyllS, vakuu-
tetulle voidaan nyt mycintiiii
eliike vaikkapa viiden vuoden
Kreikassa tydskentelyn perus-
teella. Ehtona on, ette tycinteki-

jii on lisiiksi ollut ty<issd Suo-
messa viihintiiiin seitsemdn
vuotta. Kreikkalaisen elhkkeen
mddrddn Suomessa tyciskentely
ei vaikuta. vaan vakuutuslaitos
Kreikassa maksaa vain viideltd
vuodelta kertyneen eldkkeen.
Tdmiin lisiiksi Suomesta mak-
setaan suomalaiseen vakuutus-
aikaan perustuva tydeleke.
Saadakseen kreikkalaista elii-
kettd tydntekij iillii on kuitenkin
oltava vdhintiiiin yhden vuoden
mittainen vakuutuskausi Krei-
kassa.

Toisin kuin peruseliikkeet
kreikkalaiset lisiieliikkeet eiviit
ole mukana sosiaaliturvasopi-
muksessa. Kuitenkin kaikki
tycintekijdt Kreikassa on va-
kuutettava mycis lisiieliikej!ir-
jestelmdssd. Vaikka Suomessa
tyciskentelyaikaa ei lisiiellikettii
varten otetakaan huomioon. li-
siiellikeavustuskassat maksavat
eldkkeen peruseldkkeen muka-
na Suomeen.

Suomen tydelakkeet mydnne-
tiiiin ja maksetaan oman lain-
siiiidiintdmme mukaisesti mycis
sopimuksen voimassaollessa.
Kuitenkin Kreikassa tycisken-
nelty aika voidaan ottaa huo-
mioon, jotta tydntekijiillii olisi
oikeus lukea hyviikseen tyciky-
vyttdmyystapahtuman j a eliike-
i6n vdlinen aika. Tiitii meidriys-
tii sovelletaan, ellei tydntekijii
ole asunut Suomessa viihintii5n
viittd vuotta.
Suomen kansaneldkejarJestel-
mdn mukainen vanhuus-, les-
ken- ja lapseneldkkeen pohja-
osa voidaan sopimuksen perus-
teella mydntiiii Kreikkaan.

Vakuuttaminen
Sosiaaliturvasopimuksen mu-
kaan tydntekijii vakuutetaan

siinii maassa, iossa hdn tekee
ty6te. Samoin kuin muissakin
Suomen sosiaaliturvasopimuk-
sissa tiistd poikkeuksena on ld-
hetetty tydntekijii. Tiillainen
ty<intekrjii voi pysyii enintddn
24 kuukauden ajan liihtdmaan
sosiaalivakuutuksessa, jos hiin
tehdessddn tydtd toisessa maas-
sa on edelleen tycisuhteessa liih-
tOmaassa olevaan tydnanta-
Jaansa.

Sairausvakuutus
Sopimuksen tultua voimaan
suomalaisturistit saavat valitt6-
mdsti tarvitsemansa sairaanhoi-
don Kreikassa. Liihetetyillii
ty<intekij<iillii perheenjdseni-
neen on mycis oikeus sairaan-
hoitoon tyOntekomaassa. Suo-
mesta eliikette saavat eliikellii-
set piiiisevdt lisiiksi Kreikan sai-
rausvakuutuksen piiriin maksa-
malla tietyn vuosimaksun.

Voimaantulo
Sopimusneuvottelut kiiytiin lii-
hes enndtysajassa. Varsinaisten
sopimusneuvottelujen, toi-
meenpanosopimusneuvottelu-
jen ja lomakeneuvottelun kdy-
miseen kului kaikkiaan vain pa-
ri vuotta. Allekirjoitetun sopi-
muksen voimaantulo vaatii vie-
lii molempien sopimuspuolten
ratifioinnin. Suomessa sopi-
muksen eduskuntakiisittely on
luultavasti ensi syksynS, ja voi-
maantulo on mahdollista aikai-
sintaan ensi vuoden vaihteessa.

Sopimuksen tultua voimaan
sen toimeenpanosta vastaavat
molemmissa maissa tata varten
nimetyt yhdyselimet, joita elii-
keasioissa ovat Kreikassa suu-
rinta osaa sosiaalivakuutukses-
ta hoitavat IKA sekii Suomessa
Eldketurvakueskus ja Kansan-
eldkelaitos.



KATSAUS VUODEN 1987
tr tl

TYOELAKETURVAAN

Katsauksessa tarkas-
tellaan llhinnl yksityi-
sen puolen elilkelaitos-
ten toimintaa; Esiinty-
vien taiteilijoiden elil-
kekassa on myiis mu-
kana, vaikkei sitfr erik-
seen mainittaisi. Muis-
ta ellkejlrjestelmistI
on vain kokonaiselfl-
kemeno. Vuoden 1987
luvuista vain osa on
lopullisia. kun taas su-
luissa olevat vuoden
1986 luvut ovat kaikki
lopullisia.

Elilkelakien muutoksia
Tyci- j a yriuiijiieltikelakeihin lii-
tettiin uutena elAkemuotona
osa-aikaeldke. Sen saamisen
ehtona on mm. siirtyminen osa-
aikatydhrin sekli 60 vuoden ikd.
Eldke korvaa ansioiden alene-
mista ja mahdollistaa vaiheit-
taisen siirtvmisen tycistd ekik-
keelle. Lait tulivat voimaan
r.1.1987.

Merimieseldkelakiin tulivat
l.l. 1987 sddnncikset varhenne-
tusta vanhuus- ja yksilcillisestli
varhaiseldk keestri.

Tydttdmyyseldkkeen sai vuon-
na 1930 tai sita ennen syntynyt
eli ikiiraja on nousemassa 60
vuoteen.

Tytieliikkeiden luku-
mIflrI yli 800 000
Vuoden 1987 peattyessa oli
vanhuus-. tyokyvyttdmyys-,
tydttdmyys- ja osa-aikael6k-
keitii maksussa n. 616 600
(644 400). Perhe-eldkkeitii oti
148 300 (l4l 300) ja niitii mak-

paljon. Erityinen piirre vuodel-
ta I987 on alkaneiden tydttd-
myyselAkkeiden miiiiriin jyrkkii
putoaminen.

Maksetut tytielilkkeet
1987 tyOelakkeinii maksettiin
14,64 mrd.mk (12,75 mrd.mk).
Tdstd miiiirdstd on 517 miljoo-
naa markkaa rekisterciityjii lisii-
elikkeitii (464 mmk).
Taulukon 3. lukuihin sisriltyvdt
varhennetut vanhuuselSkkeet
125 mmk sekii yksikilliset var-
haiseliikkeet 378 mmk. My<is
TaEl-eliikkeet ovat mukana,
mutta niiden mddrti on selvdsti
alle 0,5 mmk. Sen sijaan osa-
aikaeldkkeet 2,4 mmk siita
puuttuvat.
Rintamaveteraanien varhais-
eliikkeitii maksettiin lisiiksi 223
mmk.
Eldkemeno kasvoi nimellisesti
14,8 t edelliseste vuodesta, mi-
ka merkitsee I0.l prosentin
reaali kasvua k uluttaj ahinnoil la
mltattuna.

REUO LAATUNEN,
FK

Eliiketurvokeskuksen
suunn it t e luosos I on I ut k Uo

settiin l6J 400 ( 157 300) leskelle
ja lapselle. Neita elAkelajeja oli
31.12.1987 ndin ollen 824800
(785 700).

Edellisiin sisdltymdttdmiii rin-
tamaveteraanien varhaiseliik-
keita oli 6 400 (7 500).

Taulukkoon l. sisiiltyy 6TaEL-
laitoksen maksamaa elakette.
Osa-aikaeliikkeita oli samana
aikana maksussa 142 kappalet-
ta. Vanhuuseliikkeistii 6661 oli
alkanut varhennettuna ja ty6-
klvyttdmyyseliikkeistii 15056
oli yksilcillisiii varhaiseliikkeitii.
Taulukosta 2. voi todeta. ette
kahtena viime vuotena ellikkei- Titulukko 2. Vuosina 1983 1987 mrdnnett)'ien elcikkeiden luku-
td on alkanut poikkeuksellisen miiiirii laieittain.

Th u I u k k o I . 71, r) e ki k k e i de n I u k u nt iiri r ti t 3 I . I 2. I 9 8 7 e lti k e laj e i t t ai n
.ia e ld k e lqi t o ksi t t ain

TEL LEL YEL MYEL YHT

Vanhuuseldkkeet
Tyrikyv.eliikkeet
Tycitt.ellikkeet
Perhe-eldkkeet

20r 400
t06 r00
47 000
69 300

50 200
18 700
r2300
34 800

30 200
r-r 200

I 800
r3200

l-r_3100
37 200

5 200
30 900

414800
195 300
66 300

l4fJ 300

Yhteensri 421 800 1.36 000 58 400 206 400 824700

I 983 I 984 r 985 r 986 r 987

\hnhuusellikkeet
Tycikyv.eliikkeet
Tyott.elAkkeet
Perhe-eldkkeet

32 172
t9 775
l2 3-10
ll09t

27 057
2t0lt
r-3 510
t0 916

36774
2t 081
13 r23
n 77t

40244
29 573
t7 028
l 649

37951
29 821
9 r93

11854

Yhteensd 75 -168 72494 8-1468 98 494 88 459

Titulukko 3. Elcikemeno vuonno 1987 eltikela.ieittain.ia laitoksit-
tqin, mmk

TEL LET- YEL MYEL YHT

Peruself,kkeet
vanhuuseldkkeet
tycikyv.eliikkeet
tydtt.elakkeet
perhe-eldkkeet

Yhteensli

4259
2928
I 336
I t72
9 695

59r
678
209
274

I 752

/ -1J
326

-1 -1

189
r 280

871
_t9l
56
t47

I 392

6 454
4250
r 633
I78r

14ll9
Lisiieliikkeet 509 8 517

Yhteensii t0204 t 752 r 288 t 392 l4 636
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Eliikkeiden indeksi-
tarkistukset 1.1.1987
TEL-indeksipisteluku vuodelle
1987 oli 1225 (l 165),joten kas-
vua on 5,l5Vo Q,087o).
Kansaneldkeindeksi oli vastaa-
vasti 893 (863) ja nousua siinii
3,5 7o (4,9 Vd.

55-64-vuotiaista yli puolet
eliikkeellii
Joustavien eldkemuotojen ol-
tua voimassa jo kaksi vuotta
sekii osa-aikaeldkkeen vuoden,
eldkeliiisten miiiirii ikiiluokissa
55-64 oli jo yli puolet.

Kaikkiaan niiissii ikiiluokissa
oli vuoden 1987 pddttYessd
omaelakkeensaajia 232000
(2 l4 000). Eniten kasvoivat
joustavien eliikemuotojen sekii
erityisesti luopumiseliikkeiden
lukum[iirdt.
Kuviossa l. on esitetty tyt - ja
yrittiijisuhteisten sekii eliike-
liiisten lukumdiirat 31.12.1987 .

Vapaakirjat samoin kuin ty6- ja
yrittiijiisuhteet on arvioitu.

Elikkeen mlilril
1983 tai sen jalkeen alkaneiden
vanhuus-. tyokyvyttdmyys- ja
tydtt0myyseliikkeiden taso on
38-60% eldkepalkasta, jos
eliikkeeseen oikeuttava aika on
tiysimiiiiriiinen. Jos aika on ly-
hyempi, eliike on samassa suh-
teessa pienempi. Varhennettu
vanhuuseliike ja osa-aikaeliike
lasketaan oman sliiintcinsd mu-
kaan ja tiilldin vastainen van-
huuseldke j56 normaalissa elii-
keiiissii alkanutta vanhuusel5-
kettii pienemmiiksi.

l.l 1.1987 jiilkeen alkaneita
TEL- ja LElrliikkeitli ei vd-
himmiiistaso eniiii koske. YEL-
ja MYEl-eliikkeet saavuttavat
samantason ajankohdasta
1.5.1995 alkaen.

Kuviossa 2. niiytetddn lasken-
nallinen 38 prosentin ja 60 pro-
sentin tyrielZike sekd tdmiin tyci-
eliikkeen ja kansaneliikkeen yh-
teismliiiri.
Eliikepalkkana on kiiytetty
kunkin eliikelain piiriin kuulu-
vien vakuutettujen arvioitua
keskipalkkaa tai -tydtuloa vuo-
den piiiittyessii. Kokonaiseliike
on saatu lisiiiimiillii tyoeliikkee-
seen sellainen yksiniiisen, II
kuntaryhmiissd asuvan kansan-
eliike, jolla ei ole muita tuloja
kuin tydeliike. (Kansaneldkein-
deksin pisteluku on 893.)
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Kuvio I

Vapaakirjat 89 000

TyO kyvytt6 myYseliik keet
I14000

Ty6- tai yritt?ijiisuhteessa 128 000

Osa-aikaeliikkeet 100

Rintamaveteraanien varhaiseliikkeet 6 400
Vanhuuseliikkeet 2 800

Varhennetut vanhuuseliikkeet 5 300

Luopumiseliikkeet 6 900

Sukupolvenvaihdoseldkkeet I 4 600

Tytittdmyyseliikkeet 66 300

Yksil<illiset varhaiseliikkeet
l5 100

Ifuvio 2.

KOKONAISELAKE 3 I. I2. I987

ELAKE MK/KK
5.000

4.000

3.000

2.000

r.000

Tytieliike 38 % Tydeldke 607o

0

2200
MYEL

2200 3950
MYEL LEL

3950
LEL

6350
TEL

4850
YEL

Yksiniiinen
Kansaneliikeindeksi 893
Kuntaryhmii II

PALKKA MK/KK

4850
YEL

6350
TEL

R\ry\ Tyoeliike

ffi Kokonaiseliike

IKALUOKKIEN 55_@VUOTIAIDEN JAKAUMA
YKSITYISELLA PUOLELLA 3I. I2. I987



TEL LEL YEL MYEL kaikki
laitokset

Vanhuuseliike
Varh. vanhuuseliike
Tydkyv.eliike
Yksildll. varh.eliike
Tyott.elake
Perhe-eliike

l8ll
2090
2353
3 104
2432
I 434

971
655

I 478
2848
I 425

650

2054
l 850
2 030
2 184
t 532
I 223

5s8
655
695
720
888
403

I 325
I 726
I 842
2487
2099
r016

Kaikkilajit t 954 t 0'74 I 846 568 I 454

Maksutulo, vastuuvelka
ja vakuutetut
Vakuutusmaksun taso oli vuon-
na I987 liihes sama kuin vuosi-
na 1980 ja 1981. Viilillii se oli
matalampi.

Vakuutusmaksutulona v. 1987
keriittiin n. 16,05 mrd.mk
(14,10 mrd.mk), mistii rekiste-
rOidyn lisiiturvan osuus oli n.
375 mmk (330 mmk).
Laskuperuste- ja takaisinlai-
nauskorko oli 9Vo koko vuo-
den.

Tytieliikelaitosten rahasto eli
vastuuvelka 31.12.1987 oli arvi-
olta 73,7 mrd.mk (65,20
mrd.mk).

Taulukossa 6. ruosi 1986 on
ennakkotieto ja vuosi 1987 on
arvio. Vakuutettu voi yhtiiaikaa
kuulua usean tycieliikelain pii-
riin. Yhteensii -sarakkeessa ku-
kin esiintyy vain kerran.

Kaikki lakisHHteiset
elHkkeet
Vuonna 1987 maksettiin laki-
siiiiteisiii eliikkeitii 42,41
mrd.mk (38,85 mrd.mk).
Koko lakisiiiiteisen eliikemenon
osuus markkinahintaisesta
bruttokansantuotteesta oli v.
1987 I t,0 E6 (10,9 7d.
Nimellisesti koko ekikemeno
kasvoi 9,27o, mikd merkitsee
4,9 /a:n reaalikasvua (kuluttaja-
hinnoilla mitaten) eli markkoi-
na n. 1,9 mrd. mk.
Kansantalouden palkkasum-
masta kokonaiseldkemeno oli
24,2V0 (24,1 7a). Eliikemenon
suhde tuotantoon ja palkkoihin
on siten siiilynyt ltihes ennal-
laan.

Taulukko 4. Keskimiiciriiinen t ydeliike 3 t. I 2. 1987 mk I kk

Tauluk k o 5. Keskimcitiriiinen vakuutusmaksuprosent t i eliikeloeit-
tain vuosina 1983-1987

Taulukko 6. Vuosien 1983-1987 lopussa tyd- toi yritt(ijtisuhteessa
o lle e t t y oe liike lain muk aan

Taulukko 7
mrd.mk

Vuonna 1987 maksetut lakisiiiiteiset eliikkeet,

I 983 r 984 I 985 r 986 1987

TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL

I l,l
1,2
9,8
4,6

I
ll,l
I 1,6
9,6
4,4

I 1,5
I 1,6
10,0
4,6

12,2
12,2
ll,l
5,1

12,0

r3,0
13,0
fi,7
55

12,8

TEL LEL YEL MYEL ThEL YHT

1983
1984
1985
1986
1987

I r21 5l6
I l3l 130
r r3l 353
ll304l4
r r40000

I 50 463
149 263
145 856
139 363
140 000

12874{)
r 33 848
I 39 090
143 879
r50 000

223 565
217 588
210779
202048
200 000

4609
l0 000

I 573 r39
l 58t 667
I 576951
r 568 700
I 580000

Yksityisen sektorin tydeliikkeet
(merimieseliikkeet mukaanlukien)
Julkisen sektorin tydeliikkeet
Sotilasvamma-, liikennevakuutus-,
tapaturmavakuutus-, rintamaveteraanien
varhaiseliike-, sukupolvenvaihdoseliike j a
luopumiseliikelain mukaisia eliikkeitii
Kansaneliikkeet

14,85

r0,l3

2,87

14,56

Yhteensl 42,4t
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1905-r985

Vuonna 1979 ilmestyi Kalevan
100-vuotishistoriikki ja viisi
vuotta mydhemmin teos '75
Sampovuotta". Teta iiskettdin
julkaistujen suomalaisten va-
kuutusyhticiiden historiikkien
sarjaa tiiydentdd viime vuon-
na ilmestynyt mittava teos
VERDANDI 1905-1985. Ver-
dandi-yhticin 80 ensimmiiistd
toimintavuotta kdsittelevdn his-
torian on kirjoittanut varatuo-
mari Karl Johan Huld6n. K.J.
Huld6n tuntee vakuutusmaail-
man perinpohjaisesti oltuaan
mm. Suomen Merivakuutusyh-
distyksen toimitusjohtajana.
Hdn on mycis toiminut Verdan-
din juridisena neuvonantajana,
ja on yhticin hallintoneuvoston
pitkiiaikainen jiisen.

K.J. Huld6n ty6skenteli Ver-
dandin historian parissa nelisen
vuotta, minkii ajan hiin siiilytti
kotonaan yli 20 hyllymetriii
Verdandin arkistoaineistoa.
Valmis liihes 600-sivuinen histo-
ria ei ainoastaan kerro tekijiinsii
suunnattomasta jiirjestelmiilli-
syydestd ja perusteellisesta pa-
neutumisesta tycihdn, vaan on
laajempikin kulttuuriteko. K.J.
Huld6nilla on hlvin kunnianhi-
moinen ote tydhdnse, minkii
ansiosta teos sisdltdd runsaasti
historiallisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokasta aineistoa,
joka varmasti on omiaan herdt-
tiimiiiin vakuutusvdked laajem-
mankin lukijakunnan mielen-
kiinnon. Kirjoittaja kuvaa Ver-
dandin kehitystii eriiiden kes-
keisten historiallisten tapahtu-
mien valossa, kahta maailman-
sotaa ja niiden viilistii taloudel-
lista lamaa unohtamatta. His-
torian monipuolinen kuva-
aineisto (yhteensii 332 kuvaa)
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tarjoaa mm. joukon kulttuuri-
historiallisia harvinaisuuksia
sekd hienoja taide-eliimyksiii

kirjassa kun on useita veiriva-
lokuvia Verdandin omistamista
korkealuokkaisista taideteok-
sista. Teoksen onnistunutta jd-
sentelyd ja sujuvasanaista ker-
rontaa taydentee miellyttlivii
ulkoasu; graafisesta suunnitte-
lusta ja taitosta on vastannut
graafikko Henri Eklund.
Toimintansa ensimmdisten 80
vuoden aikana Verdandi on
muuttanut nimeii ja juridista
statusta kahdesti ja liikeideaa
kolmasti. Historia jakaantuu
p2iiilukuihin yhti<in historian eri
vaiheiden mukaan. Lopussa on
liitteinii mm. taulukkomuotoi-
nen esitys eri Verdandi-yhtitii-
den kehitysvaiheista sekd erit-
tdin valaiseva matrikkeli. K.J.
Hulden on lisiiksi niihnyt paljon
vaivaa laatiessaan ruotsinkieli-
sen vakuutussanaston, joka se-
kin on historian lopussa.

J iil lee nvak uut us o sa k e y h t iti
Verdandin perustaminen vuon-
na 1905 oli osatarkkaan harkit-
tua suunnitelmaa luoda Tur-
kuun vahva vakuutusyhtiriiden
ryhmii, joka pystyisi tyydYttii-
miiiin kaikki silloiset vakuutus-
tarpeet. Verdandin lisliksi ns.
Turun ryhmdiin kuuluivat
vuonna 1906 perustettu Henki-
vakuutusosakeyhti<i Fennia ja
vuonna 1908 perustettu Keski-
niiinen vakuutuslaitos Sampo.
Kaikkien kolmen yhtidn piiii-
konttorit sijaitsevat Kiinteistri-
osakeyhti6 Verdandin talossa
Turussa.
Verdandin perustaja ja ensim-
mdinen toimitusjohtaja oli fiI.
tri Karl Julius Hartman, joka

VERDANDI

myds perusti Sammon ja my6-
tevaikutti aktiivisella panoksel-
laan Henki-Fennian syntyyn.
Aluksi Turun ryhmii menestyi
erittein hyvin ja kolmen yhticin
yhteinen osuus maan vakuutus-
markkinoista oli parhaimmil-
laan l6 prosenttia, vuosi oli
1913. Henki-Fennia ei kuiten-
kaan selviytynyt voimakkaasta
kasvusta, vaan joutui vuonna
l9l5 luovuttamaan vakuutus-
kantansa Henki-Suomelle.
Ensimmdisen maailmansodan
jiilkeen Verdandi jatkoi Henki-
Fennian perinteitii - aika oli nyt
kypsii ensivakuutustoiminnan
aloittamiseen. Samassa yhtey-
dessd yhticin nimikin muutettiin
Vakuutusosakevhtid Verdan-
rirksi. Henkivakuutus on siten
kuulunut Verdandin toimialaan
65 vuotta yhtiOn toiminnan 80
vuodesta. 50 vuoden ajan Ver-
dandi harjoitti ainoana yhtiOnii
Suomessa henkivakuutusta ns.
siiiistcikellovakuutuksen muo-
dossa. Siiiist6kello oli tavalli-
nen pciytdkello, jota pidettiin
kiiynnissd kolikoilla. Verdandin
rahastaja kdvi sdiinncillisest i va-
kuutuksenottaj an luona tyhjen-
tdmdssii kellon kolikkosliili6n
ja toimitti maksukolikot edel-
leen yhticin konttoriin. Aika-
naan Verdandin tavaramerkki-
nii tunnetuksi tullutta saiist6-
kellovakuutusta kuvataan seik-
kaperdisesti historiassa.

Suomessa vuonna 1933 siiiidet-
ty ensimmdinen vakuutusyhti<i-
laki johti Verdandin kahden
osaston erottamrseen tolsls-
taan: jelleenvakuutusosastosta
tuli Jiilleenvakuutusosakeyhtici
Veritas ja henkivakuutusosas-
tosta Henkivakuutusosakeyh-

tid Verdandi. Tdmii kolmas Ver-
dandi aloitti toimintansa tam-
mikuun l. piiiviinii 1933.

TEL:n tullessa voimaan vuon-
na 1962 Verdandin toimialaa
laajennettiin kiisittiimiiin mycis
eliikevakuutus. Henki- ja eliike-
vakuutusyhticinii Verdandilla
on takanaan 25 menestyksen
vuotta. Vuonna 1987 yhtidn va-
kuutusmaksutulo oli 340 mil-
joonaa markkaa, mistii 90 pro-
senttia oli eliikevakuutusmak-
suja. Verdandi on suurin vuon-
na 1985 Suomen vakuutus-
markkinoita hallitsevien viiden
yhti6ryhmittym;in ulkopuolelle
j iiiivistii vakuutusyhticiistii.
Yhticin toimitusjohtajana ja
hallituksen puheenjohtajana
toimii fiI. maist. Kurt Ljung-
man. Hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja on oik. kand. Mar-
garetha Sarlin-Wikstr6m, en-
simmiiinen ja toistaiseksi tiettii-
vdsti ainoa nainen,joka on ylti-
nyt tiillaiseen asemaan suoma-
laisessa vakuutusyhticissd.

Sunna Vennstrtim

K.J. Huldtn: Fdrrindring och kon-
tinuitet, VERDANDI 1905-1985,
592 s. ISBN 951-99901-4-3
Liufdrsiikringsaktiebolaget Ver-
dandi, 1987.
K.J. Huldtn: Muurtuminen ja jar
kuvuus, VERDANDI 1905-1985
Qyhennettl, painos, 9l s.) ISBN
95 t-99 t0-4-2
H enk ivakuut us o sakey h t id Ver clan-
di, t987
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MITEN SYNTYvAT
YLEISKIRJEET?

MIKSI
NAIN?

Tiimtin lehden lukijoissa on var
maan paljon sellais'ta joille Elti-
ketwvakeskuksen yleiskirjeet
ovat tuttuja. Mutta miten ne
syntyvtil? Mttti nyt on vbeillii?
Yastaajana on Ekikefirvakes-
kuksen loinopillisen ososton lo-
kimies Riitta Korpiluoma.

'Tavallisin yleiskirjeen valmis-
telun alulle paneva voima lain-
opillisella osastolla on lainmuu-
tos, jonka johdosta tarvitaan
soveltamisohjeita. Tosin osa
yleiskirjeistii on sellaisia, joissa
vain annetaan tiedoksi hallituk-
sen esitys tai eduskunnan hy-
viiksymd laki. Niiistii viimeksi
mainituista huolehtii lakimies
Outi Lehmus."

"Eldketurvakeskukseen voi tul-
la kyselyiii usealta eri taholta
samasta asiasta, joka on ongel-
mallinen. Todetaan, etta ohjeita
tarvitaan ja sellaiset valmiste-
taan. Aina ei tarvita edes yleis-
kirjettii, vaan asiasta kerrotaanjoko vihredreunaisessa tai
oranssireunaisessa tiedotteessa.
Molempien otsikkona on Lain-
opillinen osasto tiedottaa. Vih-
redreunainen tiedote on valmis-
teltu tulkintaryhmdssd ja orans-
sireunainen tiedote lainopillisel-
la osastolla."

"My6s tulkintaryhmrin jiisenet
voivat ottaa esiin kysymyksid,
joista tarvitaan tarkempia oh-
jeita. Joskus aloite tulee Eliike-
turvakeskuksen hallituksesta.
Tiista on esimerkkinii parhail-
laan tulkintaryhmiissii oleva
yleiskirjeluonnos El2ikkeen
maksamisesta muulle kuin
eldkkeensaajalle itselleen. "

Riitta Korpiluoma

"Usein yleiskirjettii valmistele-
maan asetetaan tydryhmii. Sii-
nd voi olla mycis eliikelaitosten
edustajia mukana. Tyciryhmii
laatii alustavan yleiskirjeluon-
noksen, joka sitten kiisitelliiiin
tulkintaryhmdss6."

Tiissti on tullut esiin tulkinto-
ryhmii. Ketkti siinti ovot muka-
na?

'Tulkintaryhmassa ovat muka-na eliikelaitosten edustajat,
mycis julkiselta sektorilta. Elii-
kelaitosten edustajat ottavat
aktiivisesti osaa valmistelutyci-
hcin. Yleiskirjeluonnokset krisi-
tellaan tulkintaryhmiissii hyvin
tarkasti ja eliikelaitosten edus-
tajat ottavat yksityiskohtaisesti
kantaa yleiskirjeen sisiiltcicin. "
"Kun tulkintaryhmt on hyviik-
synyt yleiskirjeluonnoksen, se
menee ElSketurvakeskuksen
hallitukseen. Kun yleiskirje on
hyvaksytty siellii, se jaetaan elii-
kelaitoksille."

Miten pian prosessi on kriyty
liipi?
"Se riippuu ihan yleiskirjeestii.
Jotkin menevdt nopeasti. Mut-
ta hyvin laajat, vaikeat tulkinta-
asiat kestdviit melko kauan.
Tiistd on esimerkkinii yhteenso-
vitusyleiskirje. Sen luonnokses-
sa on n)'t 70 sivua. Mutta jos
kysymyksessd on suhteellisen
selkeii asia, jossa ei tapahtu
kovin paljon uusia tulkinnalli-
sia kannanottoja, asia valmis-
tuu muutamassa kuukaudes-
sa."

Mitti nyt on vireillii?
"Yritystoiminnan muutosten
vaikutus TEl+yrisuhteen yh-

denjaksoisuuteen on ollut tul-
kintaryhmiin kiisittelyssli ja se
on menossa Eliiketurvakeskuk-
sen hallitukseen. El5kepalk-
kaan luettavista ansioista teh-
dii6n mycis parhaillaan yleiskir-
jetta."
"Kesken on tiillii hetkellii myds
mm. ty6kyvyn arviointia kos-
keva yleiskirje. Se laaditaan
tiiydentiimiilld vuonna 1984 an-
nettua yleiskirjettii niin, etta sa-
maan yleiskirjeeseen otetaan
my6s yksildllistii varhaiseliiket-
td koskevat ohjeet."
'TyOssiiolo eliikkeellii ollessa
on herdttdnyt paljon keskuste-
lua. Se kiinnostaa kovasti ja
siite on tullut paljon kyselyjii
myris eliikelaitoksilta. Tlillii het-
kellii ohjeet ovat hajallaan eri
yleiskirjeissi eliikelajikohtaises-
ti, mutta ne on tarkoitus koota
yhteniiiseksi ohjeistoksi. "
'Tycittcimyyseliikkeestii on tar-
koitus tehdii samanlainen iso
yleiskirje kuin tydkyvyttdmyys-
eliikkeestd. Tiihiin tulisivat
kaikki rytittomyyseliikkeistii
annetut ohjeet."
"Mycis ulosottolain muutosten
vaikutuksesta eliikeasioiden kii-
sittelyyn on tarkoitus laatia
yleiskirjeja sita varten on perus-
tettu ty6ryhma."

Haastattelu: K.S.
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VAKUUTU SOIKEUDEN PAATOKSIA

Tytiellkelaeissa on
sllnniikset viivdstys-
korotuksesta. Niiden
mukaan elflkelaitok-
sen on ellkkeen tai
muun etuuden suorit-
tamisen viivlstyessi
maksettava ellke tai
muu etuus viivfistys-
ajalta korotettuna.
Seuraavassa tarkaste-
len Vakuutusoikeuden
(VAKO) kannanottoja
viivistyskorotusasiois-
sa.

Yksityisen sektorin tydelakela-
eissa viivdstyskorotussddnnrjk-
set tulivat voimaan 1.4.1985.
Asiasta saadetaan TEL 19 d
$:ssii, LEL:ssa, TaEL:ssa,
YEL:ssa ja MYEL:ssa sitii nou-
datetaan viittaussiiiinnciksen
perusteella.

Lain mukaan on piiiisiiiintdnii,
etta elekeasiain kiisittelyn kes-
tdessd kauemmin kuin kolme
kuukautta, on eldkelaitoksen
maksettava eliike ylimenevdltd
ajalta korotettuna. Korotus on
16 prosenttia vuotta kohden.
Kolmen kuukauden miiiiriaika
lasketaan "sen kalenterikuu-
kauden piiiittymisestti, jona
et uudensaaja on esit t tiny t e ltike-
laitokselle vaatimuksensa sekti
etuuden perustetta ja miitirtiti
koskevan sellaisen selvityksen
kuin hiineltti kohduudella voi-
daan vaatia ottaen huomioon
myds e ltikelaitoksen mahdolli-
suudet honkkia selvit-ys. "Eldke-
turvakeskus on antanut viiviis-
tyskorotuksen mdiirdytymises-
tii yleiskirjeen n:o l5/85.
Ty6kyvytt6myyseldkeasioissa
voidaan sanoa, ettii eliikkeen-
hakija on tayttanyt edellii mai-
nitun lain velvoitteen, kun hiin
on liittiinyt hakemukseensa B-
lddkiirinlausunnon, jossa hdnet
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todetaan tydkyvyttdmiiksi vii-
hintii2in vuoden ajaksi. Muuta
henelta ei voitane kohtuudella
edellyttaa. Hakijahan ei voi pe-
riaatteessa vaikuttaa liiiikiirin-
lausunnon sisiiltcicin, vaan lau-
sunnon taso riippuu hoitavasta
lSdkdristii.

Jos siis tydkyvyttdmyyselii-
kehakemuksen liitteenii on
puutteellinen (kuitenkin yli
vuoden tydkyvyttOmyydestii
annettu) B-lidkdrinlausunto,
hakija ei saisi kiirsi5 siita, etta
hakemuksen kiisittely lisiiselvi-
tyksen hankkimisen vuoksi vii-
vistyy. Lisiiselvityksen hankki-
minen ndissl tilanteissa ei ole
tietenkddn mytiskddn eliikelai-
toksen syyta. Kysymys ei ole-
kaan syyllisyydestd, vaan siitd,
kuka kiirsii asian viiviistymises-
tii johtuvan viivdstyskorotuk-
sen suuruisen tappion.

Viivistyskorotus
muutoksenhaun
yhteydessl
TEL 19 d $:n 2. momentin
mukaan muutoksenhakuelin
voi muutoksenhaun yhteydessii
miidrdtd, 'ettti korotus laske-
taan mydhemmiistii ajankoh-
dasta, jos eliikelaitos osoittua
muutoksenhaun aikana tapah-
tuneen oleellisen muutoksen
e t uudensoaj an o I o suht eis s o. "

ElSketurvakeskus on laskenut
(15.3.1988), eua eliikelaitok-
set ovat ainakin 14 tapaukses-
sa pyytaneet vastineessaan
VAKOa ottamaan kantaa vii-
viistyskorotuksen maksami-
seen. Viidessii niiistii tapauksis-
ta VAKO ei ole ottanut asiaan
kantaa. Se on joko jiittiinyt
kokonaan lausumatta asiasta
tai se on siirtanyt asian eldkelai-
tokselle ensimmdisena asteena
kiisiteltiiviiksi.
Kun VAKO on ratkaisussaan
ottanut kantaa viivdstyskoro-
tuksen maksamiseen, kysymys
on ollut joko korotusta koske-

PENTTI KOIVISTCINEN,
VT

Eliiketurvakeskuksen
lainopillisen osaston

piiiillikkt)

vien sd?inncisten voimaantu-
loon liittyviistd ratkaisusta (3
tapausta) tai viivdstyskorotuk-
sen laskemisen ajankohdasta (6
tapausta).

Viivilstyskorotuksen
laskemisen ajankohta
Kun on ollut kysymys viiviis-
tyskorotuksen laskemisen ajan-
kohdasta, eliikelaitokset ovat
vastineessaan pyytiineet
VAKOa mliirddmddn viivds-
tyskorotuksen mycihemmdstd
ajankohdasta eliikkeensaajan
olosuhteissa muutoksenhaun
aikana tapahtuneen olellisen
muutoksen vuoksi. Oleellisena
muutoksena on viitattu esitet-
tyyn uuteen selvitykseen. Tdl-
laista uutta selvitystd ovat olleet
uusi perusteellisiin tutkimuksiin
perustuva B-lddkiirinlausunto,
sairauskertomus tai uudet rcint-
genkuvat. Kahdessa tapaukses-
sa on viitattu Kansaneliikelai-
toksen tyOk),vyttdmyyseliik-
keen mycintrimisestd saapunee-
seen tietoon ja yhdessii tietoon
liikenneluvan raukeamisesta.
Kahdessa tapauksessa on viitat-
tu mycis tietoon viimeisen elii-
kelaitoksen mydntiim;istd eldk-
keestd.

VAKO on hyleinnyt yhtii lu-
kuunottamatta kaikissa em. ta-
pauksissa eliikelaitoksen vaati-
muksen viiviistyskorotuksen
laskemisesta hakemuksen vi-
reille tuloa mycihdisemmdstii
ajankohdasta. Perusteluna on
esitetty, ettei eldkelaitos ole
osoittanut eliikkeensaajan olo-
suhteissa tapahtuneen oleellista
muutosta muutoksenhaun ai-
kana.

Yhdessii tapauksessa VAKO
katsoi, ettii viivdstyskorotus oli
laskettava mycihemmin saapu-
neen uuden liiiiketieteellisen sel-
vityksen tiedoksisaannista. Ky-
symyksessii oli vapaakirj aeliike,
joka myrinnettiin viimeisen lai-
toksen (valtiokonttorin) ratkai-

sua seuraten. [VAKO 14.5. 87
(3632 I 86 I 961. ETK-arkistonu-
mero I 8956, julkaistu)1.

Edellii esitetysta voitaneen teh-
di se johtopliiitds, ett6 pelkiis-
tdiin uuden, entista perusteelli-
semman lddketieteellisen selvi-
tyksen saapuminen muutoksen-
haun kuluessa ei oikeuta laske-
maan viivdstyskorotusta my6-
hemmiistii ajankodasta. Mycis-
kd?in mydnteinen kansaneliike-
ratkaisu ei ole sellainen muutos,
joka siirtiiisi viivdstyskorotuk-
sen alkamisajankohdan tiedon
saamiseen ko. ratkaisusta. Lain
sanamuodon muukaanhan
edellytetdiin, ettd eltikkeensaa-
jan olosuhter'ssa on tapahtunut
oleellinen muutos.

Jos sen sijaan muutoksenhaun
aikana esitetaan selvitystii uu-
desta sairaudesta, johon ei
aiemmin ole vedottu, tiitii voita-
neen pitaa TEL 19 d $:n 2.
momentissa tarkoitettuna muu-
toksena. Tiillainen muutos lie-
nee kysymyksessii mycis silloin,
jos hakijan sairaus on oleellises-
ti pahentunut muutoksenhaun
aikana.

P.S. Tiimiin kirjoituksen laati-
misen jiilkeen on saatu tietiiii,
ettd viivristyskorkoasia on ollut
esillii VAKO:n puheenjohtajien
kokouksessa. Siellii on pdritet-
ty, ette vastaisuudessa VAKO ei
tutki viiviistyskorkoasiaa sil-
loin, kun eliikelaitos vastinees-
saan pyytiiii koron mddriilimis-
ta tietyste ajankohdasta lukien.
Tiillaisessa tapauksessa VAKO
siirtee asian eliikelaitokselle en-
simmiiisenii asteena kiisiteltli-
v6ksi. Puheenjohtajat katsoi-
vat, etta erillinen prosessi vii-
vdstyskoron osalta on selvin ja
johtaa "yhdenmukaisuutta ta-
kaavaan" lopputulokseen kdy-
tdnncissii. Eliikelaitoksen piiii-
tdksestri el6kkeensaajalla on
mahdollisuus valittaa el?ike-
lautakuntaan ja edelleen
VAKO:een, jolloin VAKO tut-
kii asian.
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UUSIA YLEISKIR]EITA

ILKKA SAVCHEIMC,
VTM

Eliiketurvakeskuksen
I ausun t o t oimis t on piitilli k kr)

A-sarja
Vammaistukilaki ja kansaneliikelain
muuttaminen
Eliikkeiden ulosmittauskiellon
kumoaminen
Suomen ja Kanadan viilinen sosiaali-
turvasopimus sekii Suomen ja Quebecin
viilinen sosiaaliturvasopimusj iirjestely
Tydeliikejiirjestelmiin tietojen anto
Eltiketurva siirryttiiessii
eliikej iirj estelmiistii toiseen

Takautuvasti maksettavan eliikkeen
j aksottaminen verotuksessa
Maatalousyrittiijien eliikeasetuksen ja
kunnallisten viranhaltijain ja tycintekijiiin
eliikelain muuttaminen
Muutos ty<ieliikelakien mukaisten
vapaaehtoisten lisii,etujen vapaakirjan

i 
ehtoihin ja perusteisiin

Urheiluliitto pyysi
ETK:n lausuntoa siit[,
onko sen kiiyttlmiin
siiestiijiin sovellettava
TaEL:a.
ETK:n mielestl siestd-
jien tekem[ tyti on
muusikon tytiffi ja
kuuluu silloin jos tyti-
sopimukset on solmit-
tu alle vuoden kestfi-
viksi TaEL:n piiriin.

A 5/88

A 6/88

A 7/88
A 8/88

A e/88

A 10/88

Silestijien tyti
Urheiluliiton ilmoituksen mu-
kaan sen ohjelmassa olevissa
lajeissa tarvitaan toisinaan ur-
heilijoiden harjoitustilanteissa
musiikkisdestystii esim. piano-
siiestyksen;i. Lajien harjoittelu
tapahtuu yleensri suljetuissa ti-
loissa koulujen juhlasaleissa tai
urheiluopistoilla, jolloin liisnii
on harjoittelevien urheilijoiden
lisiiksi heitii ohjaava valmenta-
ja. SliestlijZin tyd on tasse ta-
pauksessa opettavan henkilcin
musiikillisena avustajana toimi-
mista. Sliestiijien kanssa ei teh-
dii kirjallisia sopimuksia. Sdes-
tajet ovat joko muusikoita tai
opiskelij oita. Siiestiijtiii tarvitta-
essa se henkilci, kenelle kulloin-
kin sopii. tulee sdestiimd?in.
Siiestyksistii maksetaan keikka-
palkkio. Urheiluliiton mielestii
sriestiiminen ei kuulu TaEL:n
piiriin, koska kysymyksessd ei
ole varsinaisesta esiintymisest6.

Esiintyvien
taiteilijoiden
elfrkekassan lausunto
Eldkekassan mielestd TaEL:n
soveltaminen edellyttaa luovan
taiteellisen tai esityksellisen
tyOn osuutta tydpanoksessa.
Tiimiin on katsottava taytty-
viin, kun henkild tekee laissa
lueteltuihin ammattiryhmiin
kuuluvaa tyritii, esimerkiksi
muusikon ty6ta, riippumatta
siitii, missii soittaminen tapah-
tuu.
Edellii sanotun perusteella elii-
kekassan mielestii siiestiijiin on
sovellettava TaEL:a, koska
tyciskennellessiiiin siiestijinii he

tekeviit muusikon tydte, vaikka
kysymyksessri ei olekaan var-
sinainen esiintyminen.

Elf, kevakuutusosakeyhtiti
Kansan lausunto
Eldkevakuutusosakeyhtiri Kan-
san lausunto oli samanlainen eli
myds sen mielestd siiestiijien tyci
on TaEL:ssa tarkoitettua muu-
sikoiden ty<irii, joka ty6 kuuluu
TaEL: n soveltamispiiriin.

Elilketurvakeskuksen
Iausunto
Alussa sanotun mukaisesti
ETK:n mielestd sdestdjien te-
kemiiiin tyOhdn on sovellet-
tava TaEL:a. He tydskente-
levrit urheiluliiton johdon ja
valvonnan alaisena ja ovat nriin
ollen tycisuhteessa siihen. Ty6-
suhteet on solmittu alle vuoden
kestiiviksi ja he tyriskentelevdt
TaEL:ssa luetellussa ammatti-
ryhmdss6, nimittiiin muusik-
koina. TaEL:n soveltaminen ei
edellytii, ettii muusikon tydta
tekevd henkil<i on ammatiltaan
muusikko. Laissa ei aseteta
myciskdiin rajoituksia esiinty-
mispaikalle, vaan tycitri voidaan
tehdii kaikenlaisten esiintymis-
ten ja tapahtumien yhteydessd.
TaEL:n soveltamiseen riittad se,
ettii henkild tekee muusikon
tyritii ja saa siitri korvausta lain
muiden soveltamisedellytysten
samalla tayttyesse.

Edellii oli kysymys sdestrimises-
tii urheiluharjoituksissa. Vas-
taavanlaista slestystei tehdfliin
useilla muillakin aloilla ja ta-
pahtumissa. Mycis niimii siiestri-
miset kuuluvat TaEL:n piiriin.

16.2.1988

29.2.1988

1.3. 1988

24.3.1988

7.4.1988

19.4.1988

A lr/88 20.4.1988

A l2l88 22.4.1988
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TYtiKYVYTTtiMYYSASIAIN
NEUVOTTELUKUNNAil SUOSITUS

Yksiltillinen varhaisellke Hakijan kuvaus Suositus
Neuvottelukunnan mielestii
X:llii ei ole oikeutta yksildlli-
seen varhaiseliikkeeseen. (Pdy-
tiikirja 2/88, kohta 2.)

Keskusteluista kdvi ilmi perus-
teluina mm., ettd X:n oletettiin
pysty/an suorittamaan vielii
monenlaista tydtii, vaikka tor-
ninosturin kuljettajan tyo oli
tuottanut hiinelle vaikeuksia.
X:n yleinen terveydentila on hy-
vd, eikii hiinellii ole todettu py-
syviiii tyokyvyn alentumaa ai-
heuttavaa sairautta. X:llti ei
myciskiiiin ole havaittavissa sel-
laista tydstii aiheutunutta rasit-
tuneisuutta ja kuluneisuutta
kuin yksilcillistd varhaiselSkettd
myOnnettiiessd edellytetiiiin.
Hiin on tydtdn, mutta koko-
naisarvion mukaan hiinen ty6-
kykynsii ei ole alentunut yksi-
lolliseen varhaiseliikkeeseen oi-
keuttavassa m66rin. Kuulon
alentuma ja liihiniidn heikkene-
minen samoin kuin reaktioky-
ryn hidastuminen ovat ikiiiinty-
mistii vastaavia ilmi<iitii. Kun
kuitenkin otetaan huomioon
X:n poikkeuksellisen vaativa ja
pitkiiaikainen tyci, puhuvat ne
tiissii tapauksessa eliikkeen
mydntiimisen puolesta. Suosi-
tus syntyikin iiiinestyksen jiil-
keen.

ARIA SANKARI, r,r
Eliiketurvakeskuksen lausunto-

asiain jaoston hoitaja

X on 56-vuotias mies Pohjois-
Suomesta. H[n on tytiskennel-
lyt eri tydnantajilla torninostu-
rin kuljettajana n. 30 ruoden
ajan. Viimeisin tycisuhde on al-
kanut v. 1974 ja pddttynyt mar-
raskuussa 1987. X:n vaimo on
tydk),vytt dmyyseliikkeellii.

Tytinantajan kuYaus

Asiakirjoissa oli tycinantajan
kirjallinen kuvaus X:n tyotehta-
vistii ja selviytymisesta ty0sse.
Lisiiksi oli soitettu X:n esimie-
helle.

X ajoi torninosturia rakennus-
tycimaalla. Tydhdn kuului ma-
teriaalien ja rakennuselement-
tien nostoa nosturilla sekii nos-
turin huolto ja kunnossapito.
Ruumiillisesti rasittavaa tyossd
oli kiipeiiminen tikkaita pitkin
30- 40 metrin korkeudella ole-
vaan nosturin ohjaamoon.
Huoltotycissii rasittavaa oli kor-
kealla olevilla puomeilla kiipei-
ly. Henkisesti rasittavaa tydssd
oli tarkkuus. Pienikin virheliike
tai tietyn asian huomaamatta
jetteminen voi aiheuttaa tapa-
turmavaaran tai aineellista me-
netystA.

X selviytyi tyOsta tydnantajan
mukaan tyydyttiivtisti. Hiin oli
tunnollinen tycintekijii, jonka
tarkkuus ja reaktiokyky ovat
kuitenkin iein mukana heiken-
tyneet merkittaviisti. Sairaus-
poissaoloja on ollut vdhdn.
Tyciterveysaseman sairaskerto-
muksen mukaan X on ollut
viimeksi sairaslomalla v. 1984
tapaturman vuoksi.
TyOsuhteen piiiittymisen syyksi
esimies ilmoitti sen, ettei X:lle
l<iytynyt uutta tydkohdetta,
koska nosturinkuljettajia oli
liian monta. Osittain ty<isuh-
teen piiiittymiseen vaikuttivat
myos X:n vaikeudet tyciss6.
Hiin oli aiheuttanut tydpaikalla
vaaratilanteita ja pelkiisi sellais-
ten toistumista.

X piti tyritiidn rasittavana sa-
man tyciasennon, kiipelmisen,
suuren tapaturma-alttiuden ja
tydn vaativuuden vuoksi. Sai-
raus oli haitannut tydssii nis-
ka-, hartia- ja selkiivaivoina
puolentoista vuoden ajan. Piii-
vittiiistii stressin aiheuttamaa
piiiinsiirkyii oli esiintynyt X:n
mukaan noin puoli vuotta.
Kuulon vajaus oli aiheuttanut
havainto- ja reaktioklvyn hei-
kentymistii ja hermostuneisuut-
ta. Korkealla tydskentelyn pel-
ko ja kiireinen tydtahti haittasi-
vat tycissri selviytymistA. X pel-
kiisi aiheuttavansa alhaalla ole-
ville tycintekijOille tapaturman.
Hiin tunsi, ettei pysty nuorem-
pien urakkatahtiin. Tydssii tar-
vittavan tarkkuuden siiilyttlimi-
nen kovassa tycipaineesa tuntui
yhd vaikeammalta. Liiiikiirille
X oli valittanut myOs unetto-
muutta.

Terveydentila
B-liiiikiirinlausunnon lisiiksi
asiakirjoihin oli hankittu ko-
piot tyciterveysaseman sairaus-
kertomuksista.
X:llii on esiintynyt iikillisiii sel-
kiikipujaksoja, ja v. 1984 hiintti
on hoidettu oikean olkaluun
ulomman sivunastan tulehduk-
sen vuoksi. V. 1987 X:n yleis-
kunto todettiin hyviiksi. mutta
mieliala hieman tuskaiseksi. Oi-
keassa ranteessa oli pieni hyyte-
ldrakkula. Muuten tuki- ja lii-
kuntaelimistOn tila oli kliinisesti
normaali. Rdntgenkuvauksessa
havaittiin rappeumaa lanneran-
gan alaosassa. Oikean korvan
kuulo oli aikaisempaan verrat-
tuna alentunut. X:ll2i todettiin
meluvammaan sopiva kuulon
alenema korkeissa ddnissii.
Kaukoniiko oli tyrydyttiivd,
mutta syvyysniidn tutkimukses-
sa X:lle tuli kaksi virhettii. Hii-
net lahetettiin silmiiliiiikiirille
kaukolasien hankkimista var-
ten.

54



KYSY
TYOELAKKEISTnI

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

Tyrieltikeasioita
koskeviin kysymyksiin
vastataan Eliiketurva-
keskuksesta myos kir-
jeitse ja puhelimitse.
Kun kirjoitatte, mai-
nitkaa tiiydellinen
nimenne, osoitteenne
j a henkikitunnuksenne.

KYSYMYS:
Tycini laatu on sellainen, ettii
joudun tehtavieni vuoksi mat-
kustamaan hyvin paljon. Mat-
kat ovat kotimaanmatkoja.
Teen ne omalla autollani, tosin
tycinantajani olisi antanut mi-
nulle mahdollisuuden mycis yh-
ticin auton kaytttidn, mutta itse
olen valinnut tiimiin vaihtoeh-
don. Minulle maksetaan mat-
kapiiiviltii piiiviiraha ja kilome-
trikorvaukset, joista ei pidiitetii
veroa. Kysyisinkin ny, koska
niimd korvaukset muodostavat
aika huomattavan osan tulois-
tani, saanko mycis niiden osalta
aikanaan elikettii?

VASTAUS:
Tydntekijiiin eliikelain 7 $:n 3.
momentissa siiiidetiilin, etta
eliikkeen perusteena olevaa
palkkaa mdliriittiiessd tydansio
mtitiriiytyy samojen perusteiden
mukaan kuin veron ennakkoa
pidiitettiiessii, kuitenkin niin, et-
tei tydsuhteen paattyessa mak-
settavaa vuosiloman korvausta
oteta huomioon. Yleensii eliike
lasketaan kaikista tycisuhteen
veron ennakonpidiityksen alai-
sista ansioista. Kiiytiinndssii ei
kuitenkaan tAm6n siiiinnriksen
perusteella ole tiiysin ongelma-
tonta ratkaista, mitkii ansiot
otetaan huomioon miiiiriittiies-
sii TEl-palkkaa eli elEkkeen
perusteena olevaa palkkaa.

Matkakustannusten
korvaukset
Eltikkeen perusteena olevaan
palkkaan kuuluu kaikki se
palkka, minkd tyiinantaja mak-
saa tycintekijille vastikkeena tii-
miin tekemiista tydsta. Palkan
lisiiksi tycinantaja saattaa mak-
saa ty6ntekijiille erilaisia kor-
vauksia ty6n suorittamisesta ai-
heutuneista kustannuksista.
N[md eiviit ole ennakonpidii-
tyksen alaisia ansioita. NiitA ei
mydskEiin lueta elEkkeen pe-
rusteena olevaan palkkaan. Esi-
merkiksi tydnantajan maksa-

mat matkakustannusten kor-
vaukset kuuluvat tydn suoritta-
misesta aiheutuneisiin kustan-
nuksiin eikii niitii oteta huomi-
oon eldkepalkassa. Korvaukset
saattavat kuitenkin ylittaa nai-
den kustannusten todelliset
mltiriit. Jos niiin on eikii voida
osoittaa ylittiivinkin osan men-
neen kuluihin, korvausta on yli-
meneviiltii osalta pidettiivii
palkkana, josta tulisi suorittaa
ennakonpidiitys. Kustannusten
mtirirdn arvioimisesta antaa ve-
rohallitus piilitdksillliiin tar-
kemmat ohjeet.

PHivlrahat
Verohallitus miiiirittelee piiivii-
rahan korvaukseksi ruokailu-
ja muiden elinkustannusten li-
siiyksestS, joka tyOntekijiille ai-
heutuu tydmatkasta. Piiiviira-
hat ovat verovapaita siltii osin,
kuin ne eiviit ylitti valtion virka-
miehille suoritettavien piiiviira-
hojen miiiiriiii. Jos tiimii mliiirii
ylitetiitin, yJite katsotaan pal-
kaksi, josta on suoritettava en-
nakonpidiitys. Tiilldin ylite
myds lasketaan TEL-palkkaan.
Kuten matkakustannusten kor-
vauksen osalta, myds tiissii voi-
daan ylite katsoa verottomaksi,
jos tydnantajan tai tydntekijiin
selvityksellii osoitetaan ylitta-
viinkin osan menneen kuluihin.

KYSYMYS:
Olemme kaksi veljestii ja omis-
tamme yhdessii 50 prosentin
osuuksin avoimen yhti6n, joka
harjoittaa autoliikettii. Muita
osakkaita ei ole. Toimintamme
on alkanut vuonna 1980. Eliike-
turvaamme selvittiiessiimme
havaitsimme, etta tasta samasta
tydstti ja tiiysin samoissa olo-
suhteissa olemme aluksi kuulu-
neet samaan vakuutukseen
ty6ntekij0ittemme kanssa,
mutta heinakuusta l98l ellike-
turvamme on siirtynyt yrittajien
ellikelain piiriin.
Haluamme nyt jo tiissAvaihees-
sa selvittee, onko eldketurvam-

me hoidettu lainmukaisesti ja
ellei ole, voimmeko sen viel6
korjata ja miten?

VASTAUS:
Avointen ja kommandiittiyhti-
6iden yhtiOmiesten eldkeoikeu-
dellinen asema on tydelekela-
kien voimassaolon aikana vaih-
dellut ja ollut siten hyvin seka-
va. Eri aikoina vakuutukset ja
eldketurva on hoidettu voimas-
saolevien lakien ja tulkintojen
mukaisesti. Listiksi muutoksen-
hakuasteiden antamien ratkai-
sujen perusteella on omaksuttu
uusia tulkintoja. Takautuvan
ajan eliikejiirjestelyihin ei kui-
tenkaan yleensii eniiii jtilkikii-
teen ole puututtu, ellei sita ole
jouduttu tekemiiiin esimerkiksi
vakuutusoikeuden antaman
piiiitciksen perusteella.

Avointen yhtiOiden yhtiOmies-
ten eliiketurvan miiiiriiytymi-
sesta on siiiidetty TEL:n 2 $:n 6.
momentissa (aikaisemmin 3.
mom.). Kesdkuun l98l lop-
puun avoimen yhti6n yhticimies
kuului TEL:n (LEL-aloilla
LEL:n) piiriin ja katsottiin siis
tydsuhteessa olevaksi, jos hiin
yksin tai yhdessii perheenjiisen-
tensii kanssa omisti enintiiiin 50
prosenttia avoimesta yhti<istit.
Jos taas omistusosuus oli suu-
rempi kuin puolet yhtidste, ha-
neen sovellettiin YEL:ii. LisSksi
edellytetiiiin luonnollisesti, ettii
osakas osallistuu yrityksessii
tydh6n. Pelkkii omistaminen ei
vielii riitii eliikelakien piiriin
piiiisemiseksi. Veljeksiii, vaikka
he asuisivat samassa taloudes-
sa, ei katsota tiitii lakia sovellet-
taessa keskeniiiin perheenjiise-
niksi.
TEL:n 2 $:[iin tuli muutos
I .7. 198 I , jolloin eliiketurvan
mliiiriiytyminen selkiytyi. Tiistti
pliiviimiiiiriistii kaikki yritykses-
sii ty6skenteleviit avoimen yh-
titin yhtidmiehet kuuluvat
YEL:n piiriin. Niiin ollen nSyt-
taa, etta kysyjien eltiketurva on
hoidettu alusta alkaen voimas-
sa olleiden lakien mukaan.
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AIRA HEINASELLE POIKA

Sosiaaliturvan Keskusliitto jakaa vuosittain Rumpalipoika-
pienoispatsaan tunnustuksena merkittiivistd saavutuksista so-
siaalitiedottamisen alalla. Patsasta on jaettu sekii ansioituneil-
le toimituskollektiiveille ettii yksityisille. Tiinii vuonna Rum-
palipoika luovutettiin Ensi- ja turvakotien liiton toiminnan-
johtajalle, sosiaalineuvos Aira Heiniiselle, joka on paitsi
sosiaalialojen monitoimi-ihminen myOs tunnettu taidegalleris-
ti ja pitaa taiteenkin tiedottamisessa sosiaalisia niikdkohtia
niikyvillii.

ELAKETIETOA NUMEROINA
ILMESTYI

ETK:N VILKAS
MESSUKESA

Eldketurvakeskus osallistuu td-
nd kesdnii neljille messuille ja
yhteen juhlatapahtumaan uusi-
tulla niiyttelyosastollaan. Osas-
ton suunnittelun liihtdkohtana
on ollut asiakkaiden tietosuo-
jan turvaaminen.
Asiakkaita palvellaan tulosta-
malla rekisteriote ja antamalla
henkil6kohtaista tycieldkeneu-
vontaa. Saatavana on myris
eliikkeitti koskevaa aineistoa.
Osaston miehitys on kerrallaan
kahdeksan henkilciii.

Messukauden avasi Karjalan
Messut, Joensuussa 2. 5.6.88.
My<iskin Etela-Pohjanmaan
Messut Seiniijoella 8. 12.6.88
on jo tiitii lehtea luettaessa kdy-
ty.
Pohjois-Suomen Messut pide-
tiiiin kahdeksan vuoden tauon
jtilkeen puunjalostusteollisuu-
den ja uiton kaupungissa, Ke-
missii, 21.-26.7.88. Kemissii
Eldketurvakeskus on mukana
kolmatta kertaa.

Kesiin suurimmat messut, Jy-
viiskyliin Suurmessut 88, jarjes-
tetiiiin 30.7.-7.8.88. Jyviisky-
liiiin Eliiketurvakeskus pystyt-
tdd osaston jo viidettii kertaa.

SKP:n 70-vuotisjuhlatapahtu-
ma on Tampereella l.-3.7.88.
Tapahtuman yhteydessii pide-
taen nayttely Pirkkahallissa, jo-
hon Eliiketurvakeskus osallis-
tuu supistetulla osastollaan.

Messukauden lopuksi ollaan
mukana lokakuussa Vanhusten
viikolla, Helsingissii.

Numerokortti eli Eliiketietoa
numeroina 1987 on ilmestynyt.
Kortti sisiiltliii keskeisiii tietoja
tydelakkeista. sosiaalimenoista.
kansantaloudesta ja vdest6stii.
Kortissa on lakikohtaisia tietoja
keskimiiiiriiisistii tycieliikkeistii
ja kokonaiseliikkeistii. Kortista
ldytyy mycis tietoja eldkeme-
nosta, maksutulosta, vastuuve-
lasta sekii vertailu Ruotsin ty6-
eliikej iirjestelmliiin. Korttia voi
tilata Eliiketurvakeskuksen
postittamosta.

ELAK TUW\KESKI-JS fXT

ELAKETIEIOA
IrllJMEpOhrA
(Eldketuryrrn lilnyvll .nnakkotictoia i. truiolukuia vuodelb 1987)
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Ensi heiniikuussa on Suomessa
kansainvdlinen vakuutusmate-
maatikkojen kongressi eli
aktuaarikongressi ICA-88.
Osanottajia on yli tuhat. joten
vieraiden miiiird seuralaisineen
vlittea kaksi tuhatta. Kongressi
alkaa 11.7. ja kestiiii noin vii-
kon. Kongressin tieteelliset ko-
koukset pidetiiiin Finland ia-ta-
lossa.

Kongressin pdlaiheet ovat
seuraaYat:
Aktuaarin asema ja velvollisuu-
det eri maissa.
Vakuutusliiketoiminnan vaihte-
lun syyt ja vaikutukset.
Sosiaalivakuutuksen ja yksityi-
sen tycieliiketurvan kehitys.
Uusien matemaattisten mallien
soveltaminen henkivakuutuk-
seen ja muuhun henkil<ivakuu-
tukseen.
Jdlleenvakuutuksen vakuutus-
matematiikalle antama haaste.
Nykyaikaisen tekniikan sovel-
taminen vakuutustoiminnan ja
eldkerahast oje n sij oitu ks ii n.

Monet vakuutustoiminnassa
noudatettavat menettelytavat
perustuvat matemaattisin mal-
leihin ja teorioihin. Ndiden teo-
rioiden kehittamiste kdytdnncin
tasolle tukee merkittdvdsti mm.
kongresseissa tapahtuva yhteis-
toiminta. Riskiteorian sovelta-

minen vakuutusyhti6iden vaka-
varaisuuden tutkimiseen on
eriis tyypillinen esimerkki. Sen
teoreettisen pohjan kehittami-
sessd ansioituivat mm. ruotsa-
Iaiset matemaatikot. Kiiytiin-
nrin sovellutusten kehittdminen
on taas ollut suomalaisten va-
kuutusmatemaatikkojen eri-
koisalaa. Suomen valintaa ak-
tuaarikongressin ICA-88 isiin-
tlimaaksi on syytd pitaa tunnus-
tuksena tdmdn tyrin tulokselli-
suudesta.

Ensimmdinen aktuaarikongres-
si oli v. 1895 Brysselissii. Nykyi-
sin kongressi on joka neljiis
vuosi. Tdmii kongressi on kah-
deskymmeneskolmas. Edelli-
nen oli Sydneyssii.

Kongressin yhteydessd on hyvd
tilaisuus markkinoida Suomea
monella tavalla ja j2irjestiiii osal-
listuiille mahdollisuus henkil<i-
kohtaisiin tapaamisiin epdviral-
lisissa puitteissa. Kongressin tii-
mdn puolen kohokohdaksi
muodostunee yhteinen retki Sa-
vonlinnan oopperajuhlille. Siel-
lii tiille harvinaisen kansainvdli-
selle yleiscille esitetean tilaus-
ndytdntcinri Verdin Aida.

ESKO PRCKKOLA,
FM, SHV

Eltiketurvakeskuksen
I u o t I o t,u k uu t us o.\ o.t t o tl p A ii I I i k k c)

Uakuutusmatemaati kkojen
kansainvdlinen kokous Suomessa

Tasa-arvolain muutos
hyvlksytty edus-
kunnassa

Moninaisten valmisteluvaihei-
den jlilkeen eduskunnassa hy-
viiksyttiin priiisidisen alla tasa-
arvolain muutos. I aki naisten
ja miesten vdlisestd tasa-arvosta
annetun lain 4 ja 25 $:n muutta-
misesta. Lakia ei teta kirjoitet-
taessa I1.4. 1988 ole vield vah-
vistettu.
Lainmuutos perustuu hallituk-
sen esitykseen 192187, joka on
toimitettu eliikelaitoksille
ETK:n yleiskirjeellii 40 I 81. La-
kiesitys hyviiksyttiin muuten
hallituksen esittdmdssri muo-
dossa, mutta eliikkeitii koskeva
lain uusi 25 $:n 4 momentti
hyviiksyttiin seuraavassa muo-
dossa: "Eliikejiirjestelyjii, joiden
mukaan eri sukupuolta olevien
tydntekijdiden eliiketurvan eh-
dot ovat erilaiset, saadaan tydn-
tekijiin tycisuhteen alkamisajan-
kohdasta riippumatta soveltaa
I ptiiviiniitammikuuta 1987 jel-
keen. jos tiillainen eliikejiiryeste-
ly on ollut voimassa mycis sitii
ennen." Muutos tehtiin toisen
lakivaliokunnan ehdotuksesta.
Muutos johtui siita, ettii nais-
puolisten tydntekij<iiden oikeu-
teen siirtyii aikaisemmin eliik-
keelle kuin miestyrintekijiit
saattaa liittya muitakin eroja
kuin eliikeiiit. Tiillaisia eroja voi
olla, kuten valiokunta toteaa,
esimerkiksi ellikekertymissd.
Tdmdn vuoksi pykdldn sana-
muotoa vdljennettiin hallituk-
sen esittamestA siten, ettii siind
puhutaan eri ikiiisinii eliikkeelle
siirtymisen oikeuden sijasta eri-
laisista eldketurvan ehdoista.
Valiokunta totesi edelleen, ettd
joissakin tasa-arvolainsiiiidiin-
ndn voimaantulon jdlkeen sol-
mituissa tycisopimuksissa on
korotettu naisten eliikeikiii
aloilla, joissa naisten eliikeiiit
ovat alhaisemmat kuin miehil-
lii. Kun lainmuutoksella on tar-
koitus mahdollistaa entisen
kdyteinncin jatkaminen. piti va-
liokunta suotavana, ettd selvi-
tettdsiin mahdollisuudet pa-
lauttaa eliikeikii niiissd sopi-
muksissa alan kdytdntde vas-
taavaksi.
P.S.
Lakitulivoimaan I. 6. 1988.

PENTTI KOIVISTCINEN
VT

Eliik e r urvak eskuk sen lainopil lisen
().\as t on ltiitil I i k k ii

TYOELAKEJARJESTELMAN
MONIKIELISISTA TSITTEISTA

UUDET PAINOKSET

Eldketurvakeskuksen ja Eliike- mycis julkisen sektorin tyciellik-
Sammon yhteistyollii tehty ty6- keitli.
e.liikejtirjestelmdd kuvaava erite E.ite on tarkoitettu ulkomaa_ilmestyy keszikuussa uusitussa il;iil.t- ' 'Iiat 

.urluntuntijoille.muodossa' P?iiipaino tekstisse on niissa
Uusitussa esitteessii kuvataan tydelak.keiden ytsityiskohdissa,
rydelakejar.iestelmiin ry;rra, .ioiden kokemuksesta tiedetaiin
t<eiritysti ja rakennettu.'SJaJl kiinnostavan ulkomaalaisia.
tda on laajennettu esitteen ai- Tydeliike-esite painetaan viidel-
kaisemmasta versiosta siten, et- lii kielellii: englanniksi, rans-
ta yksityisen sektorin tyrieltik- kaksi, ruotsiksi, saksaksi ja ve-
keiden lisiiksi tarkastellaan niijiiksi.

TYOELAKEPAIvA
10.r1.1988
Eldketurvakeskus jerjestaii
Tydeliikepiiiviin marraskuun
10. piiiviinii Helsingin Messu-
keskuksen kongressitiloissa.

Piiiviin ohjelmaan tulee sisiilty-
miiiin alustavan suunnitelman
mukaan mm. varhaiseliikkei-
den ulottaminen julkiselle sek-
torille, eliikkeiden rahoittami-
nen elinkeinoellimiin ja palkan-
saajien ndkdkulmasta, varhais-
eliikkeelle pyrkimishalukkuu-
desta sek6 ammatillisesta kun-
toutuksesta tyOssapysymista
edistiivdnii tekijiinii ja joitakin
muita ajankohtaisia asioita.

Lisiitietoja TyOeliikepiiiviistii
saa koulutuspiiiillikk<i Lauri
Miikeliiiseltii.

57



ELAKKEISTA ULKCMAILLA
]OUKO ]ANHUNEN,

FM
Eliiketurvakeskuksen

t u t k i m usosas I o n er i t.t' i s t ut k ija

RUOTSI

TYONANTAJIEN VAKUUTUSMAKSUT LAKI-
SAATEISIIN JA SOPIMUSPOHJAISIIN
SOSIAALIETUUKSIIN VUONNA 1988

LAKISAATEISET
Tytintekijtiiden ja toimihenkiltiiden osalta:

SOPIMUSPOHJAISET
Toimihenkiltiiden osalta:

Yleinen lisiieliike (ATP)
Sairausvakuutus
KansanelAke (AFP)
Osa-aikaeliike

/e palkkasummasta
10,60
10,10
9,45

Lisiieliike (ITP)
Ryhmiihenkivakuutus
Tydturvarahasto
Tydtapaturma
Yhteensd

7o palkkasummasta
8,25
0,30
0,65
0,05

9,25

Tycitapaturma
Tydmarkkinamaksu (tydttdmyys ja koulutus)
Tydsuojelu
Aikuiskoulutus
Palkkatakuu
Lastenhuolto
Yleinen palkkamaksu

Yhteensii

0,50
0,90
2,t6
0,35
0,27
0,20
2,20
0,34

37,70

ITP-maksu on alentunut 0,25 prosenttiyksikkciii vuodesta 1987
Muut maksut ovat samat kuin vuonna 1987.

Tytintekijtiiden osalta:

Kokonaismaksu on pysynyt samana kuin vuonna 1987, koska
viime joulukuussa hallitus piiiitti alentaa yleistii palkkamaksua
1,66 piosenttiyksikdlln. Palkkamaksun alentaminen kompensoi
ATP-maksun ja eriiiit pienemmdt maksukorotukset.
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Lisaelake (STP)
Ryhmdsairausvakuutus
Ryhmiihenkivakuutus
Eroraha
Tycitapaturma
Lomautuspalkka
Tyciturvarahasto
Yhteensd

/e palkkasummasta
2,90
2,l8
0,35
0,r0
0,42
0,05
0,10

6,10

Kokonaismaksu on sama kuin edellisend vuonna.
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YLEISEEN LISA-
ELAKEVAKUUTUS-
MAKSUUN EHDOTE-
TAAN KOROTUKSIA
Yleisen lisiiel2ikejiiriestelmdn
hallinnosta vastaava sosiaaliva-
kuutuslaitos on ehdottanut
vuosia 1990- 1994 koskevassa
rahoitussuunnitelmassa tydn-
antajien lislellkevakuutusmak-
sua korotettavaksi 0.5 prosent-
tiyksikollii vuosittain vuodesta
1990 liihtien. Vuonna 1994
maksu olisi l3.l 9i palkkasum-
masta. Palkansaajarahasto-
maksua ehdotukseen sisiiltyy
vuosittain 0.2 76 palkkasum-
masta.

Laitos on samalla ehdottanut.
ettd kansanellkemaksua voitai-
siin alentaa noin 1.5 prosenttia
vuosien 1990 1994 kuluessa.
koska entistri harvemmat eldk-
keensaajat tulevat saamaan
kansanel;ikeiiirjestelmdn tulosi-
donnaisia eldkkeenlisid ansio-
eldkkeen mddrdn kasvaessa.

Yleiset lisleldkkeet rahoitetaan
yksinomaan tycinantajien va-
kuutusmaksuilla. Kansanel;ik-
keet puolestaan kustannetaan
tycinantajien vakuutusmaksuil-
la ja verovaroista. Viimeksi
mainitut kattavat noin 20 %
kansanel6kemenoista.

Lis[eliikerahastojen tuotol]a
katetaan noin 20 /6 (vuonna
I 986) yleisistii lis;ieldkemenois-
ta. Sosiaalivakuutuslaitos pitAe
helyttavana sita, eue lisiieliike-
rahastojen varoja joudutaan
normaaleina vuosina kaytta-
md;in ekikemenoihin. Rahasto-
jen alkuperdinen tarkoitus oli
olla kdytetteivissli vasta myci-
hemmin tulevaisuudessa, jol-
loin ekikkeensaajien ja tycissa
olevien vdlinen suhde on muo-
dostunut nykyistii huonom-
maksi. Sosiaalivakuutuslaitos
pitiiii vuosien 1987-1989 lise-
elIkevakuutusmaksuja liian al-
haisina. Vuoden 1987 maksun
olisi pitiinyt olla 12,2 %o palkka-
summasta 10,2 %a:n asemesta.
Mycis vuosien 1988 ja 1989
maksut - 10,60 7o palkkasum-
masta ovat laitoksen mieles-
tii liian alhaiset.

MAANVILJELIJOILLE
OMA
TYOMARKKINA-
VAKUUTUSLAITOS
Ruotsin Ltirininvakuutusyhtiot
ja M aataloustuotta.jain Kiskus-
Iiitto perustivat vuodenvaih-
teessa kaksi uutta vakuutusyh-
tiota. Yhtioiden nimet ovat Ag-
ria Gruppliv ja Agria Sak. En-
siksi mainitulle vhriolle aioraan
siirtdd maatalousyrittdjien I0
vuotta sltten perustetut lisdva-
kuutukset. Uudet vakuutusyh-
ticit ovat saaneet toimiluvan
Ruotsin hallitukselta.
Maatalousyrittajien lisdturva
koostuu tapaturmavakuutuk-
sesta (TFA), ryhmfisairausva-
kuutuksesta (AGS) ja ryhmii-
henkivakuutuksesta (GLA).
Niiiden vakuulusten hoito ontallZi hetkellii tydntekij6i-
den tyomarkkinavakuutuksia
(AMF) hoitavilla vakuutuslai-
toksilla.
Vak uutusten siirtoaj ankohd ak-
si on kaavailtu kuluvan vuoden
heindkuun L piiiviiii. Toistai-
seksi ajankohta on auki, koska
irtisnomisneuvottelut AMF:n
kanssa ovat edelleen kesken.

VUODEN 1982
DEVALVAATIO
KORVATAAN
ELAKKEENSAAJILLE
Ruotsin valtiovarainministeri
on luvannut hallituksen kor-
vaavan vuoden I982 devalvaa-
tion aiheuttaman ostoarvon
alennuksen eliikkeensaajille
vuoden 1989 alusta. Se tehdiiiin
nostamalla perusmllrlI (bas-
belopp) ylimdiirdiset 600 SEK
vuositasolla. Tiillii eliikkeensaa-
jien katsotaan saaneen tdyden
korvauksen devalvaatiosta. De-
valvaatiokorotuksen lisiiksi pe-
rusmdeiriiii tullaan korotta-
maan normaalisti kuluttajahin-
taindeksin nousun perustella.

Perusmdiirdn devalvaatiokoro-
tus maksaa 2,60 miljardia SFK.
Korotus rahoitetaan osaksi nos-
tamalla tytinantajien lis[eliike-
maksua (ATP) 0,4 prosenttiyk-

sikdii ll prosenttiin palkka-
summasta vuoden 1989 alusta
ja osaksi uudella arvopaperei-
den myyntiverolla. Vero tulee
olemaan 0..i prosenttia myynti-
arvosta. Vero jaetaan tasan
myyjiin ja ostajan kesken. Ve-
roa maksetaan vasta. kun ver-
otettava myyntisumma on vd-
hintiiiin 500000 SEK.

TANSKA

KOMITEA
TUTKIMAAN
LISAELAKKEIDEN
LAAJENTAMISTA
Tanskan hallitus on nimittdnvt
komitean, jonka tehteviinii on
selvittaa. miten ansioperustei-
nen lislellketurva voitaisiin ul-
ottaa niihin yksityisen sektorin
palkansaajiin, jotka ovat sen
ulkopuolella. Komitea koostuu
tycimarkkinajiirjestrijen ja val-
tiovallan edustajista. Ehdotuk-
sensa komitean on annettava
syksyyn mennessd.

Tanskassa on kansaneliikejiir-
jestelml, joka kattaa koko vd-
estcin. Palkansaajilla on oma
palkansaaj ien lisiieliikejiirjestel-
minsl. Tdmuin jiirjestelmiin
elikkeet eiviit kuitenkaan ole
ansioperusteisia, vaan jokainen
vakuutusvuosi kartuttaa ekiket-
ta tietyllA rahamliarrilld. Julki-
sen sektorin palkansaajilla on
omat ansioperusteiset lisiieliike-
jiirjestelynsii. Yksityisellii sekto-
rilla lisiieliikejarjestelyt eiviit ole
pakollisia. Niiden piiriin kuu-
luu toimihenkilciistii noin puo-
let, mutta tycintekijciistii vain
kymmenesosa. Komitean tehtri-
v6nii on nimenomaan tdmdn
lisieliiketurvan kehittdminen.

RANSKA

OSA-AIKATYOHON
YHDISTETTY
OSA.AIKAELAKE
Ranskassa ryhdytiiiin maksa-
maan osa-aikatyiihtin yhdistet-
tyjii osa-aikaellkkeitii kuluvan
vuoden heindkuun alusta.
Ranska tulee ndin olemaan nel-
jds maa, jossa tdm;i eldke on
kiiytcissii. Muut maat ovat
Ruotsi, Suomi ja Tanska.

Ranskassa osa-aikaeliikettii tul-
laan maksamaan 60 vuoden ils-
tI 65 vuoden ikiiiin. Osa-aika-
eliike edellytt66. ettd vakuute-
tulla on viihintiiiin 37,5 vakuu-
tusvuotta eli miiiirii, jolla saa
normaalinkin vanhuuselcikkeen
60 vuoden iiisszi. Osa-aikaeliik-
keen ottava kartuttaa uutta
vanhuusellikeoikeutta 65 vuo-
den ikddn asti.

Osa-aikaeliikkeitei tullaan mak-
samaan sekd palkansaajien ylei-
sestl ellkejlrjestelm[stii ette
tydmarkkinasopimuksiin pe-
rustuvista lisleliikejiirjestelmis-
tii.
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NEUVOSTOLIITTO

YAPAAEHTOINEN
tISAEtAKE
Neuvostoliitossa tuli tammi-
kuussa 1988 voimaan lislellke-
j[rjestelmii, jolla palkansaajat
voivat vapaaehtoisesti nostaa
eliiketasoaan. Uutta lisiieliike-
jiirjestelmtiii hoitaa sitii varten
perustettu eliikelaitos.
Neuvostoliiton pakollinen elii-
keturva muodostuu yleisen elii-
kejiirjestelmiin j a kollektiivitilo-
jen eliikejlrjestelmln maksa-
mista eliikkeistii. Yleisessii elii-
kejiirjestelmiissd maksetaan eri-
tyisellikkeitii armeijan palve-
luksessa oleville, opettajille, len-
tiijille, tiedemiehille, ltiiiktireille
ja eriiille muille ammattiryhmil-
le.

Lisiieliikejnrjestelmiillii vakuu-
tetut voivat korottaa yleisen jiir-
jestelmiin maksamaa elaketta
10-50 SUR:aa kuukaudessa.
Yleisen j iirj estelmiin maksaman
vanhuuseliikkeen enimmiiis-
miirii on normaalisti 120 SUR
kuukaudessa.

Lisiieliike edellyttiiii, ettii va-
kuutusmaksuja maksetaan vd-
hintiiAn viiden vuoden ajalta.
Vakuutusmaksujen maksami-
nen voidaan aloittaa vieli ylei-
sen eliikej iirjestelmiin eliikeiiissii
(naisilla 55 vuotta ja miehillii 60
vuotta). Tiilliiin lisiieliike tulee
maksuun viiden vuoden kulut-
tua.
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Lisiieliike maksetaan kuukau-
sierini tai yhden vuoden eliike-
miiiird etukriteen kertasuorituk-
sena vakuutetun toiveesta riip-
puen.

Varat lisdeleikkeiden rahoituk-
seen saadaan vakuutettujen va-
kuutusmaksuista ja valtion ra-
hoitustuesta. Vakuutetun va-
kuutusmaksun suuruus riippuu
halutun lisiieliikkeen miiiiriistii
ja vakuutukseen tuloiiistd. Esi-
merkiksi 40 vuoden iiissa va-
kuutukseen liitty"/eja 30 SUR:n
lisiieliikkeen haluava maksaa
vakuutusmaksua noin l0 SUR
kuukaudessa eliikeikiiiin asti.
Jos sama vakuutettu haluaa
korkeimman mahdollisen lis6-
eldkkeen - 50 SUR kuukau-
dessa - hdn joutuu maksa-
maan vakuutusmaksua 17
SURkuukaudessa. Yleiseen
Iisiieliikej iirjestelm66n vakuute-
tut eivit maksa vakuutusmak-
suja.

Vakuutettu voi lopettaa vakuu-
tusmaksujen maksamisen mil-
loin tahansa ennen eliikeikSS.
Tiill<iin vakuutusmaksut palau-
tetaan 8 prosentilla vdhennet-
tyinli. Jos vakuutettu kuolee
ennen eldkeikdii, vakuutusmak-
sut palautetaan omaisille tdysi-
miiiiriiisinli.

VARHAISELAKKEEN
MAKSAMINEN
LOPETETAAN
Liittotasavallan hallitus on
peattanyt, ettei varhaiseliikkei-
td makseta endd vuoden 1988
jiilkeen. Varhaisel2ikej iirjestelyt
ovat perustuneet valtion ja ty<i-
markkinajiirjestcijen v6lisiin so-
pimuksiin ja ne ovat olleet alun-
perinkin viiliaikaisiksi tarkoi-
tettuj a. Varhaiseliikej iirjestely-
jen piiriin kuuluu noin kolmas-
osa palkansaajista.

Liittohallituksen mielestd var-
haiseliikkeet ovat liian kalliita.
Tulevaisuudessa elikeikii2i pi-
tiiisi mieluummin nostaa kuin
laskea.

Lakkautettaviksi tulevista var-
haiseliikej iirjestelyistii on mak-
settu eliikkeitii 58 vuotta Uytta-
neille vakuutetuille. Varhais-
eliikkeen miiiirii on eliikejiirjes-
telystii riippuen 65 l5 Talop-
pupalkasta. Varhaiseldke kar-
tuttaa uutta el2ikeoikeutta.
Tycinantaja kustantaa varhais-
eliikkeet, mutta saa liittovaltiol-
ta korvaukse na 35 V6 menoista,
jos eliikkeelle siirtynyt korva-
taan yrityksessd ty6ttcimiillii
henkil<illii.

ULKOMAALAISET
POISTETTU ELAKE.
JARJESTELMASTA
SaudiArabiassa tydskenteleviit
ulkomaalaiset on poistettu
maaliskuusta 1987 lukien maan
elflkejiirjestelmtstii. Tapatur-
mavakuutukseen he edelleen
kuuluvat. Eliikejiirjestelmiissii
elakette kartuttaneille makse-
taan kertakorvaus maaliskuuta
1987 edelt[neelta ajalta. Jos elii-
keoikeutta ei ole syntynyt, mak-
setaan vakuutusmaksut takai-
sin.

Ulkomaalaisten poistamista
elii'kejlirjestelmflstl on perustel-
tu useilla syillii. Ulkomaalaiset
tydskenteleviit Saudi-Arabiassa
yleensii vain lyhyen ajan,jonka
johdosta heille ei tule lainkaan
eliikeoikeutta. Varsin monet ul-
komaalaiset ovat Saudi-Arabi-
assa tyciskentelynsii ajan myds
oman maansa eliiketurvan pii-
rissii, jolloin tuloksena on kak-
sinkertainen vakuuttaminen.
Saudi-Arabiasta maksetaan
eliikkeitfi ulkomaille, mutta
maan viranomaiset pitevet sita
hallinnollisesti monimutkaise-
na. Lopuksi ulkomaalaisten
poistamista eliikej iirj estelmiistii
on perusteltu sillii, ettii useat
sosiaaliturvaan toffumattomat
ulkomaalaiset ovat halunneet,
ettei sosiaaliturvamaksuja pe-
rittiiisi heidiin palkastaan.

SAKSAN
LIITTOTASAVATTA

SAUDI.ARABIA



ENGLISH SUMMARY

Saudi-Arabiassa on yleinen elii-
kejiirjestelmii, joka kattaa vii-
hintiiiin 20 tytintekijiiii tytillistii-
vien yritysten palveluksessa ole-
vat henkil6t. Jdrjestelmdn ulko-
puolella ovat maatalousty6nte-
kij iit, kotiapulaiset, merimiehet
ja kaikki alle kolme kuukautta
kestdvdt tycisuhteet. Jiirjestel-
miistii maksetaan vakuutusyuo-
sien mdiirdiin ja ansioihin suh-
teutettuja vanhuus-, tydkyvyt-
tdmlys- ja perhe-eliikkeitii.
Vanhuuseldke maksetaan 60
vuoden iiissii l0 luoden viihim-
miiisvakuutusajan jiilkeen. Elii-
kettii karttuu 2 prosenttia kah-
den viimeisen tycivuoden keski-
ansiosta vakuutusvuotta koh-
tei. Valtion palveluksessa olevil-
la on oma eliikejiirjestelmiinsii.

The committee looking into
the possibilities of introducing
flexible forms of pension into
the public sector completed
their work at the end of April.
In this issue, the chairman of
the committee, Juhani Salminen,
discusses the most essential
results of the work of the
committee.
The proposals made by the
committee relate to the State
and local government pensions
schemes and to such special
pension plans under which
entitlement to benefits is
determined directly according
to the State pensions scheme.
The committee suggests that
the reforms take effect from
the beginning of 1989.

The reform is modelled upon
existing flexible forms of
pension in the private sector,
thus including early disability
pension, early old-age pension
and part-time pension. The
suggested general pensionable
age is 63 years. except for
those with paid-up policies
from the public-sector schemes
for whom it will continue to
be 65.

The suggested age for retiring
on early disability pension is
55 years as in the private
sector, whereas that for
retiring on early old-age
pension and part-time pension

is 58 years and not 60 as in the
corresponding forms of
pension in the private sector.
Following the reform, the
special occupational retirement
ages, which are lower than the
general pensionable age, will
be abolished.

The eligibility criteria for the
early disability pension are
much the same as in the
private sector. However, in the
public sector the assessment is
strictly confined to the current
job of the applicant.
The early disability pension
has some features in common
with the occupational early
pension. This is to say that in
the assessment, consideration
is also given to factors like
public safety, the employee's
own safety, and the degree of
responsibility associated with
the job.
The reduction scale employed
for calculating the early
old-age pension is the same as
in the private sector. The
pension is reduced by 0.5
percentage points for each
month the pension is taken
early.

The rights of the public-sector
employees are safeguarded in
that they are offered a choice
between the old and the new
pensions scheme during a
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transition period of ten years.
The choice is final, in other
words if the employee chooses
the old scheme, he will not be
entitled to benefits under the
new flexible pensions scheme.

The committee proposals will
cause pension expenditure to
rise in the public sector.
However, the future abolition
of the system of occupational
retirement ages will hold down
the growth of expenditure
until 2010, when it will gain
renewed force in consequence
of the age structure of the
public-sector employees
getting older.

The survivors' pensions acts
enacted in the 1960s are
modelled upon the traditional
Finnish family pattern, where
the husband alone is
responsible for providing for
the family and the wife stays at
home to take care of the house
and children. The article is
based on the study conducted
by Raili Hyrkkiinen of the
Central Pension Security
Institute and titled "Gainful
employment and health status
among widows". The study
shows that the traditional
pattern is no longer applicable
to the present situation, as it is
today very common for
married women to be gainfully
employed outside the home
and to take responsibility for
the support of their family also
when being widowed. The
subjects of the study include a
little less than 3000 women
widowed in 1980.

The study established that it is
equally common for widows
as for married women to be
gainfully employed, which is
to say that women generally
go on working after having
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been widowed. Quitting work environment and situation of
is unusual. The majority of the the widow.
yollqggr widows take up The secretary general of the
gainful gmployment upon the Federation of "Unemployment
death oftheir husband, every Insurance Funds, fuirarii
other h.ome-abiding mother Talonen, contributes with an
under 40 does so, and as many article on income security
as one in three mothers aged during unemployment, which40-49- in Fin"land is governed'by the
Half of those under Act on Income Security
55-year-old widows who were during Unemployment' There
not'gainfully employed at the are two kinds of statYtory
time"intend6d to'reenter the unemployment benefits, the
labour force for economic basic daily ?llowance and the
reasons, whereas those over 55 earnings-adjusted-daily
*e.e not planning to go out io allowance. The administration
work aftei havin[ Ue# is so organized that supreme .
widowed. Their i6asons for manage.m.ent. supervision and
staying at home *"t. fooi responsibility for develo^pment
t.itttlaOuan.rA ug",lnO tact rest lithrhe Ministry of-
of employment opp'ortunities. Social Affairs and Health,

whereas the Ministry of
The widows entering the Labour attends to matterslab.our.forcewere.equally concerninglabourpotcy.
welkducated as those already Those whl are lefton.the force.,Judging.from the ;;;i;;;jieceive either a
:J^t::,,T:. :-' .t l"'^' Tl.:]':Y.t *" n meani+eited basic d ailyIne wloows wno were not . allowance or an
lf.*l[.::0.1,.":-*,:llf _,11..".,r,ie!:""i,stiaaaly
3l jl? j1 iivl:::::l'. :1,:::Y ^^ ^ arr owa"nc.. f h. fo..ei is paidcorrelatlon Detween wllllngness out bv the local offices of'theto reenter the labour force,and 5""iri r.rri""ce Institution
5n' *l*:*j::;,TP.:i1ows iii'in"' r?i# uv tr,.wltn ntsner eoucatlon were'-'-"'-'o"-' :--':-'":.''-.', unemDlovmentlnsuranceKeener on returnlns to worKY , IUnOS acmlmstereo Dv tneInan tne less-€oucateo wloows. trade unions.
The study showed that the The writer thinks that the
disability rate is higher among income security provided
widows than in the rest of the during unemployment has not
population. The proportion of as yet been brought onto a
55-64-year-old widows sufficient level. There are too
receiving disability pension many unemployed people who
was, both after and before rely on societal income
their being widowed, higher support for their subsistence.
than in the rest of the Furthermore, the scheme is far
population of contemporary from being fully operational.
age. In the opinion of the The writer suggests that urgent
writer this is indicative of measures be taken to make the
certain correlation between administration more flexible
widowhood and morbidity and to facilitate handling of
among widows. They are payment orders and eliminate
express reflections of the social delays.
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IOISESTI ELAKKEISTA
Eliiketurvakeskus on yhdessi tyomarkkinakeskusjiirjesttijen kanssa varustanut oman tiedotuspis-
teen Mini-Suomeen, Ahtariin. Tietokone vastai etamin suuriin kysymyksiin, sellaisiin kuin:
Millainen on minun eliiketurvani? Miten tydmarkkinaj[rjest<it vaikuttavat minun elamiiiini?
Miten sosiaaliturva tulee vastaan eri eliimiintilanteissa? Mitii koulun jiilkeen?

Poiketkaapa kesiillii!
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Tydeldke-lehden kirjoitukset ovat va'
lainattavissa. Lainattaessa on

lehden nimi Qa kirjoiltajan nimi) mai
niuava.
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Kreikka on Vtilimeren maista Espanjan jtilkeen toinen
ja kaiken kaikkiaan yhdestoista voltio,

jonka konssa Suomi solmii sosiaaliturvasopimuksen.
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