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Keskustelu
vielfl edessd

0nnea
isolle uelielle

Julkinen keskustelu viime mar-
raskuussa tyrinsd piiittiineen
perhe-ekikekomitean mietinnris-
tri on vaikuttanut rauhalliselta -
sitakin rauhallisemmalta. kun
muistissa ovat trimdn mittaisten
eldkeratkaisujen usein aiemmin
nostattamat tunnemyrskyt. P66-
kirjoitusten maltillisuus ei siniin-
sii ole ylliittiiviiii. Hyvin erilaisis-
ta alkundkemyksistii liihdetty-
ddn komitean eri intressiryhmdt
pystyivtit tulemaan melko liihel-
le toisiaan. Vaikka eriiiviii mieli-
piteita oli kuusi, yhdessiikiiiin
niistii ei veitetty uudistuksen ole-
van perusrakenteeltaan vino tai
viiiiriin suuntainen; mielipide-
erot koskivat enimmeikseen
edunsaaj aryhmien raj aamista j a
etuuksien mitoitusta.
Lehtien piiilkirjoitukset my<itiii-
levAt niita eri intressiryhmien
kantoja, jotka useimmat kuul-
tiin jo mietinnrin valmistuessa,
joten uutta ei keskustelu ole ku-
vaan tuonut. Yleiscinosastoihin
keskustelu tulee tiiydellii voimal-
laan vasta kun lainmuutoksista
alkaa tulla totta.
Perhe-eliikeuud ist us ei komitean
ehdottamassa muodossaa ole-
kaan kaikilta osiltaan helpposel-
koinen eikii helposti yleisdlle
kerrottavissa. Miehen tulo les-
keneliikkeeseen oikeutetuksi on
yleisesti mieluisa uudistus; sen
kokevat tasa-aryon lisiiiintymi-
seksi myos naiset jotka nyt voi-
vat tuntea, ettii heidiin tydlliiiin
ansaitsema el6ke*tu pysyy per-
heessri. Yleisen perhe-eldkelain
mukaisen lapseneldkkeen peete-
idn nostaminen I6:sta 18:aan yh-
denmukaistaa lapsuuden ja ai-
kuisuuden rajaa muuhun lain-
siiiidiintdcin, jos kohta l8 vuotta
tiiyttiinyt nyky-yhteiskunnassa
ei ole suinkaan omillaan toi-
meen tulija vielii pitkiiiin aikaan,
hyvin usein ei liioin vield muuta-
maan vuoteen sridnncillisen opis-
kelupaikan eikd opintotuen hal-
tija. Mutta ansioeliikejirjestel-
mddn ehdotettu leskeneldkkeen
eldkesovitus on tyypillinen va-
kuutusmatemaattinen kompro-

missi, jonka sekii rakennetta ettd
tiismiillisiii perusteita on vaikea
eldkkeenansaitsijalle tai -saaialle
selostaa.

Leskenel;ike miiiiriiytyy leskey-
tymisajan tilanteen mukaan. Sil-
loin tarkastellaan sekd edesmen-
neen etta lesken omaa ansioeki-
keoikeutta rinnakkain. Jos les-
ken oma ansioeldke (tai ellei hin
vielli ole eliikkeellii, eliikekerty-
md) on suurempi kuin puolison
eliike (on tai olisi) tai on suurem-
pi kuin 2400 markkaa kuukau-
dessa, ylitteestzi puolet alentaa
leskenelSkkeen taytta mddrdd.
Lesken oman ansioelzikkeen
meiririidn eldkesovitus ei vaikuta.
Tiillii ratkaisulla pyritridn estd-
miiiin ylikompensaatiota. ts. si-
tA, ette leskiperheen toimeentulo
markkamddrdisesti kohenisi an-
sioeliikkeiden avulla, vaikka on
- karusti sanoen yksi suu vd-
hemmiin sycimdssd. Merkille-
pantavaa on, ett[ samasta poh-
jaselvitysaineistosta komitea (s.
77) 1a eriiiit sen jiisenet (toinen
eriiivii mielipide s. 4) tulevat vas-
takkaisiin johtopliiit<iksiin siitii.
miten perheen toimeentulotason
todella kdy suhteessa aikaisem-
paan.

Eliiviiii eliimiiii ymmiirtiien teh-
tyjii pehmennyksid on tulossa,
jos toteutuvat komitean ehdo-
tukset siitd, ette huoltajuuteen
perustuva eldkeoikeus siiilyy lap-
sen idste riippumatta, ja siitii,
ettii 50. ikeivuoden jiilkeen sol-
mittu uusi avioliitto ei tuota uut-
ta eldkeoikeutta eikii lakkauta
entistii.

Sosiaali- ja terveysministeri
odottaa mietinncistd lausunto.ja
helmikuun loppuun mennessd.
Uutta argumentaatiota tuskin
esitetaan, vaan kyse on vaihto-
ehdoista ja painotuksista, jotka
komitea jo on kattavassa alus-
tuksessaan tuonut esille.

Yrjd Ltrrmola

Kansaneliikelaitos viettiiii
Vaikka

historiaa,
eliimiikerrat

huomattavasti

Elii-
keturvakeskuksen kautta
kejlrjestelmii
mentawotta

eliike-

kemuksia vastaanotettaessa,

UihCI pari ensimmiiistil vuosi.
kymmentii,iin kansaneliikejfi es-
telmii oli ansaintaan perustuva
jiirjestelmil Sen kohtalona oli
jti?id;i sodan jalkoihin ja muo.
dastua etuuksiensa tason vaati*
mattomuuden vuoksi eliikkeen
ansaitsijoita ja saajia turhautta-
vaksi; suuri rakeonemuutos
1956, joka tasasi ansaitsijoiden
eliikeansiot kaikkien kansalais-
ten yhteiseksi saamiseksi, taas
nostatti palkanansaitsiiain jyr-
kiin reaktion. Kansakunnan yh-
teiseksi omaicuude-ksi ja totutuk-
si kansalaisturvallisuuden teki-
jiiksi kansaneliike jiisentyi vasta
I96Glululla, samalla kun perus-
elflketurvan toinen puoliskoo 4{r-
sioon perustuva tyOel2iketurva,
hahmottui.

ellikkeistii neuvottaesEs ja tilas-
toja laadittaessa. Muutaman
yuoden kokemukset ty6kyvytt&
.myysratkaisujen ennakkovertai-
lusta ovat myds hyvdt: neuvotte-
lu on olennaisesti viihentiinyt
vastakkaisten ratkaisujen miiii-
rZiii.
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FREETAilGERIT JA
ETAKETURUA

ANTTI SL]CMINEN
VT, ekonomi

Eliiketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja

Freclancereille srieidettiin oma
elzikelakinsa vuoden 1986 alusta
lukien. Eriiiden tydsuhteessa ole-
vien taiteilijoiden .ia toimittajien
eliikelaki poisti huomattavan
ty6ntekrj tiryhmdn eldketurvassa
olleet puutteet. Voidaan todeta,
ettzi uudistuksen jAlkeen periaat-
teessa kaikki ansiotyriti tekevrit
henkildt kuuluvat lakisldteisen
tyrieldketurvan piiriin.

Olisi perusteltua olettaa, etta uu-
distuksen toteud uttua freelance-
tahot olisivat nyt tyytyviiisiii elii-
keturvansa kuntoon saattami-
sesta. Nriin ei kuitenkaan ndytd
asia olevan. On esitetty voima-
kasta arvostelua, etteivdt uuden
eldkelain piiriin kuulukaan kaik-
ki freelancetyritd tekevdt. On sa-
nottu, ettA ryhmAt, joiden eliike-
turvaan TaEL on tuonut paran-
nusta, ovat jiiiineet pieniksi. Jo-
pa on vditetty, ettd tilanne free-
lancereiden osalta on kiiytiin-
ncissd muuttunut vain entistd
epdmddrdisemmiiksi. On piiii-
dytty toteamukseen, ettei TaEL
ole toiminut siinzi tarkoitukses-
sa, johon se luotiin: saattamaan
viimeisetkin tycintekijiiryhmiit
eldketurvan piiriin.

Arvostelua ovat osoittaneet en-
nen kaikkea Suomen Sanoma-
lehtimiesten Liiton, Radio-ja te-
levisiotoimittajien liiton, Free-
lance-ohjelmatyontekij 6iden,
Suomen arvostelijain liiton sekii
Suomen kiiiintiijien ja tulkkien
liiton freelancerit. Hb nimesiviit
viime vuoden teemavuodek-
seen. Tiissri mielessii he ovat
vuoden aikana ldhestyneet eri
yhteyksissii Eliiketurvakeskustaja esittiineet niikemyksiiiiin
oman eliiketurvansa puutteista.

Mistd sitten on kysymys, kun
uskallan viiittiiii, ettd uusi laki on
tayttAnyt sille asetetut tavoitteet?
Saattaa olla, ettii eldkelainsdd-
ddnnon vaikeus, informaation
puutteellisuus sekd soveltamis-
piirin rajaukset ovat johtaneet
siihen, ettei uusi laki vastaa kaik-
kia siihen asetettuja odotuksia.

Uudistuksen tarkoituksena oli
saattaa lakisdiiteisen eldketur-
van piiriin vain ne taiteellista ja
toimituksellista tycrta tekevdt
freelancetycintekijAt, jotka ovat
sridnncillisesti mukana tydelii-
mrissei, mutta.jotka ovat jaAneet
kokonaan tai osittain tvcielSke-
turvan ulkopuolelle rajaussiiiin-
ncisten vuoksi. On siis muistetta-
va, etta TaEL:n piiriin kuuluvat
vain tyrisuhteessa olevat. Trimii
ilmenee selvdsti jo lain nimestd-
kin.

Sellaiset freelancetytitd tekevdt,
jotka eiviit tyciskentele tycisuh-
teessa, ovat jo TOJulun alusta
kuuluneet yrittiijien eldkelain
piiriin. Niiiden osalta eldketurva
on koko ajan ollut jiirjestykses-
sli, eikii nyt toteutetulla uudis-
tuksella ole ollut tarkoituskaan
puuttua heidiin eldketurvaansa.
Eldketu rvan jiirjestiiminen miiii-
raytyy tydnteetttiijiin ja tyonsuo-
rittajan vdlisen sopimuksen poh-
jalta. Tydeliikelakien sovelta-
mispiiriii maaritelteessii kiiyte-
tiiiin tydsopimuslain mukaista
tydsuhteen maaritelmaa. TAma
ratkaisee sen, sovelletaanko hen-
kikidn tydsuhde-eliikelakia vai
yritttijiieliikelakia. Tiirii samaa
rajankiiyntiii sovelletaan luon-
nollisesti mycis TaEL:n alueella.

Keskustelu tyci- vai yrittiijlisuh-
teen olemassaolosta on korostu-
nut erityisesti toimittajien koh-
dalla. On ilmeistii, ettd suuri osa
freelancetoimittajista on luullut
pdSsevdnsd uuden eldkelain pii-
riin. Kuitenkaan oikeuskdythn-
nriss;i tiillaisia toimittajia ei
yleensd ole katsottu tytisuhtei-
siksi. Tiissii yhteydessii on syytA
korostaa, ettii yrittajaasemassa
olevat kuuluvat jo perinteisesti
lak isdiiteisen eliiketurvan piiriin.
TaEL toi eldketurvan piiriin sel-
laiset freelancetybntekij at, j otka
olivat jddneet eldketurvan ulko-
puolelle.

TaEL on tAyttAnyt sille asetetut
odotukset. Eldketurvan piiriin
on tullut se ryhmti freelance-
tydntekijdita, joka jei aikaisem-
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min suurelta osin eldketurvan ul-
kopuolelle. Lailla ei ollut tarkoi-
tus muuttaa tycisuhteen ja yrittii-
jdsuhteen kesitteita, mikii erityi-
sesti on todettu hallituksen esi-
tyksessti eduskunnalle. Eliiketur-
van jiirjestriminen on automaat-
tinen seuraus siita sopimus-
suhteesta, mikii vallitsee tydn-
tekijiin ja tydnteettajiin ja ty<in-
suorittajan viilillti. Riippuen sii-
td, onko kysymyksessii tycisuhde
vai itsenlisenii yrittiijiinZi tapah-
tuva tydskentely, eliiketurva j iir-
jestetiiiin TaEL:n tai YEL:n mu-
kaisesti.

TaEL:ssa yrittiijiisuhteen j a tyci-
suhteen rajanklynti. samoin
kuin lain soveltamispiirin mdd-
rittely, on diirimmiiisen hankala.
Tiitii vaikeutta lisdd edelleen se,
ettd verotuksessa noudatetaan
erilaista palkansaajan kasitetta.
Tiissii suhteessa on niihtiivii
mydnteisend Freelancer-87 tee-
mavuosi ja sen yhteydessii kiiyty
keskustelu. On valttiimatdnta,
ettii kaikki freelancetycitri teke-
vrit ovat tietoisia omasta tycioi
keudellisesta asemastaan j a siitd,
millli tavoin mm. heidiin eliike-
turvansa jdrjestyy.

Lopuksi on syytA vielS todeta,
ettii kaikista epZiilyistii huolimat-
ta TaEL:n voimaan saattaminen
on onnistunut hyvin. takia siiii-
dettiiessri sille asetetut odotukset
ovat myris kdytdnn<issd pitkiille
toteutuneet. Eliiketurvan piiriin
on tullut merkittdviijoukko hen-
kildita, jotka huomattavasta
tydpanoksestaan huolimatta jiii-
vdt aikaisemmin vaille heille
kuuluvaa eldketurvaa.
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TASA.ARUOTAKI JA
ETAKEJARIESTETYT

II

Elikekysymykset
lakia siHdettiessl
Lain valmisteluvaiheet olivat
varsin moninaiset ja lausunto-
kierroksia j iirjestettiin eri valmis-
teluvaiheissa. Eliikekysymykset
tulivat tiillciin esiin, mutta eivtit
niin vahvasti kuin lain voimaan-
tulon jdlkeen. Eduskunnan sosi-
aalivaliokunnallekin huomau-
tettiin, ettd eliikejiirjestelyissii il-
meisesti on miidrdyksiii, jotka
voivat osoittautua ongelmalli-
siksi tasa-arvolain syrj intiikielto-
jen kannalta. Valiokunnassa tiet-
trivristi katsottiin, ettd ongelmat
voidaan ratkaista lain tulkinnal-
lisin keinoin.

Eri lainvalmisteluvaiheissa tosin
todettiin, ettd leskeneliiketurvan
puuttuminen miehiltii on tasa-
arvoperiaatteiden vastaista. Kun
tdtd ongelmaryhmiid pohti per-
he-eliikekomitea, asia voitiin j iit-
tdd maininnan varaan. Samoin
on tasa-arvolain valvonnassa
jiiiity odottamaan perhe-eldke-
komitean ehdotuksia luottaen
komitean periaatemietinnds-
siiiin jo ennen lain voimaantuloa
omaksumaan periaatteeseen, et-
td vastaisuudessa perhe-eldke-
j[rjestelmiin on oltava sukupuo-
lesta riippumaton.

Iulkintaongelmat
tasa-arvolain kannalta
Jo ennen tasa-arvolain voi-
maantuloa nousivat naisten ja
miesten erilaisten ekikeikien on-
gelmat niikyviisti ja laajalti esille.
Eldketurvakeskuksen hallitus te-
ki esityksen lain muuttamiseksi.
Esityksestri k uullut asiantuntijat.
professorit Pirkko K. Koskinenja Niklas Bruun suhtautuivat
kuitenkin epiiillen tai torjuvasti
lain muuttamistarpeeseen. Teok-
sessaan Thsa-arvolaki he esitta-
viit (s. 140):

Eliik esriiinndissri mciiirite lt.y.jen
eliik e-etujen osit t aisen piitemtit-
tdm.vyden ongelma on mieles-
ttimnrc johdonmukaisesti rat-
kaistavissa vain siten, ettti kukin
tyr)ntekijii :;aa itse valita, siirt.vy-
kci hrin eliikkeelle 58- vai 63-
vuotiaana. Sitii vastoin tasa-qr-
volaille tuskin voidaan antao
niin pilkiille meneviii oikeusvai-
kutuksia, ettii m)'(is eltikkeen
laskentaperusteet tulisivot ptite-
mtittdmiksi. Miesten ja naisten
eliikemaksut ja ansaitut eliike-
edut ovat eri suuruisia eri eliike-
iiistii johtuen. Tiimti vaikuttaa
myds eltikkeisiin, .joita suorite-
taan "liian qikqisen" eliikkeelle
siir t y m isen j tilkeen. Ko ska e ltike-

jiirjestelmti kuitenkin on luotu
enne n t asa- arv o lain v o imaant u-
loa, laille tuskin voidaan antaa
eliikkeiden mtitiriiytymiseen
ulotluvqq tuannehtivaa piite-
miit t 6 m1t y svai k ut ust q. Sil ti p ail-
si kysymyksessiihtin ovat qsteil-
tain ansaitut yksildlliset edut.
Jos sukupuolisidonnainen ja
sy rjivri jiirjeste lmii on omak sut tu
I . I . 1987 eli tasa-arvolain voi-
maantulon.j ti lke e n, v oivat j o ht o-
piiiit d kset o I la t o ise t. Thsa- arv o-
lain 25.3 $:n mukaan lain siitin-
ndksiii ei sovelleta, miktili ne
oval ristiriidassa ennen lain voi-
maanluloa tehdyn tydehto-, vir-
kaehto- tai toimiehtosopimuk-
sen kanssa. Jos syrjiviit eltike-
ehdot sisriltyvtit esim. tyoehto-
sopimukseen, ne ovat niiin ollen
piiteviti sopimuksen voimassa-
o lon piitit t ymiseen ast i.

Tdhdn vastattiin, etta miesten
eliikeiiin alentaminen on ylivoi-
maisen kallis ratkaisu ja tiistii
syystd mahdoton.
Asiasta kiiytiin kevddn mittaan
neuvolteluja vakuutus- ja tasa-
arvoviranomaisten sekd tyrj-
markkinaosapuolten kesken.
Niiissii esitin omasta puolestani,
ettd ongelma voitaneen ratkaista

PAAVO NIKULA, orr
tasa-aryovaltuuteftu

Kirjoittamattoman
lainvalmisteluperi-
aatteen mukaan lain
tehtiiviinii on kieltiifl ,
kiiskeii ja rangaista.
Nai5ten ja misten
vllisesfii tasa-arvosta
annettu laki mu(>
dostaa tlstI merkit-
tiiviln poikkeuksen.
Tasa-arvolaki on kir-
joitettu vahvasti ta-
voitteelliseksi.

Tasa-arvolain tar-
koituhsena on estiiii
sukupuoleen perus.
tuva syrjintii. Tiihii
osin ollaan vielii pe
rinleisillii linjoiila.
Tavoiteffa edistetiiin
lain syrjintiikielloilla,
joiden piiiisisiiltti -en,
ettil naisia ja miehiii
ei sae sukupuolen pF
rusteella asettaa eri'
rsemafln.

Tasa-arvolain ta-
Yoitteena lisiiksi on
edistiiii naisten ,a
miesten viilistii tasa-
arvoa seke
estiimiseksi
arvon
si parentaa naisten
asemaa erityisesti
tytieliimiissii. Tiimii
tavoite on Yeativa ja
tiirkeii. Se antaa yh-
den keskeisistii tul-
kintaohjeista lain
kiiyttissii.
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tulkintateitse samaan tapaan
kuin Koskinen ja Bruun esitui-
vrit kustannuksia lisiiiimiittii. Si-
tenjos miehille tulee oikeus eleik-
keeseen samassa alemmassa ids-
sd kuin naisilla, timii merkitsee
ensinntikin. ette elekette on an-
saittu lyhyemmln ajan, kuin mi-
ta tayden elzikkeen ansaitsemi-
seen vaaditaan. Toisekseen mie-
helle maksetaan ndin miiiiriiyty-
ny.ttd alempaa eldkettd pitem-
miin ajan, mistii tulisi tavallaan
toinen alennus eldkkeen mri[-
rddn. Vaihtoehto ei olisi kovin
houkutteleva, minkii listiksi voi-
daan kysyd, siirtyisikd eriarvoi-
suus eldkeidstd eldkkeen laskuta-
paan.

Eldkeik6ongelman yhteydessd
viitattiin siihen, ettd niin hyvin
Ruotsissa kuin Norjassakin, jon-
ka tasa-arvolaki paljossa on
omamme esikuva, erilaiset elii-
keiiit naisille la miehille on kat-
sottu tasa-arvolain vastaisiksi.

Asiasta hankittiin lisiiselvitystii
perinteisellii pohj oismaisella kei-
nolla. soittamalla tasa-arvo- ja
eldkeviranomaisille Osloon ja
Tirkholmaan. Saatu selvitys
osoitti ensinniikin. ettii Ruotsis-
sa kunnallisella sektorilla oli
omaksuttu naisille ja miehille yh-
teinen eliikkeellesiirtymisikii-
kausi, jonka aikana ty<intekija
sai valita eliikkeelle siirtymis-
ajankohdan. Siirtymiskausi on
pituudeltaan kaksi vuotta.
Norjassa olikin tavoiteltu sita,
ettri naiset eiviit olisi velvollisia
eroamaan alemman eliikeiiin
saavutettuaan. vaan voisivat jat-
kaa tydntekoa ansaitakseen tdy-
den eldkkeen. Norjassa siis nais-
ty<intekijdiden aseman paranta-
minen ty<ieldmdssd katsottiin
edellyttliviin, etta eroamisikd
naisilla ja miehillii on sama.

Vastaavaan tapaan ongelmaa
on ldhestytty YK:n syrjinnin

kieltiiviin yleissopimuksen kan-
nalta asiaa seuraavan komitean
istunnoissa. Kysymys naisten ja
miesten erilaisten ekikeikien suh-
teesta lasa-arvotavoitteisiin ei
ole yksistiiiin pohjoismainen.
vaan ilmenee varsin monissa
maailman maissa.

Suomessa neuvotteluissa kat-
soin omalta osaltani. etta tasa-
arvolaki ei pakota nostamaan
naisten eliikeikiiii samaksi kuin
samanarvoista tydtii tekevillii
miehillii. Jos trimii olisiollut tar-
koitus, se olisi tullut esiin lain
valmistelu- j a siiiitiimisvaiheissa.
Silti neuvotteluissa piiedyttiin
siihen, ettd tulkintatilanne on
parasta ratkaista lai nmuutosteit-
SC,

Thsa-arvolain muutosesitys
Hallitus antoi marraskuun 1987
lopulla eduskunnalle esityksen.
Sen mukaan ennen tasa-arvo-
lain voimaantuloa (1.1.1987)
noudatettuja eliikejiirjestelyjii,
joiden mukaan eri sukupuolta
olevilla tydntekijdillii on oikeus
siirtya elakkeelle eri ikliisinii,
saadaan edelleen soveltaa tyd-
suhteen alkamisajankohdasta
riippumatta. Eduskunta alkanee
kiisitellii lakiesitystii ruoden
1988 alkupuolella. Lainmuutok-
sen tarkoituksena on siis tehdii
mahdolliseksi tycinantajalle jat-
kaa ennen tasa-arvolain voi-
maantuloa noudattamaansa eri-
laisten eldkeikien jiirjestelmiiii
mycis mydhemmin tehtevissa
tycisopimuksissa. Niin ikiiiin voi-
taisiin uudistaa tydehtosopi-
mukset, joissa ennen tasa-arvo-
lain voimaantuloa on miiiiritelty
naisille ja miehille erilaiset eliike-
iat. lausutaan lakiehdotuksen
perusteluissa. Niissri todetaan
myos, ettd erilaisten eliikeikien
jiirjestelmii ei voisi endd tasa-ar-
volain voimaantulon jlilkeen

kasvaa, vaan ainoastaan sdilyd
entisellddn.

Lain muutosehdotuksen lausun-
tokiisittelyssii tuli vielii esiin eriii-
te tulkintaongelmia, mutta pee-
asiasta vallinnee melko laaja yk-
simielisyys. Merkille pantava on
hallituksen perustelulausuma:
'Tasa-arvolain muutoksesta
huolimatta on eri osapuolten
syyte pyrkia selvittiimiiiin, millii
tavoin ja edellytyksin pitkiill2i
tiihtiiyksellii on mahdollista
poistaa sukupuolen mukaan
miiiiriiytyviii eroja eliiketurvas-
sa... Tasa-arvoasiain neuvottelu-
kunta katsoo, etta tulisi tehde
suunnitelma siita, kuinka liseele-
kejiirjestelyissii piiiistiiiin tasa-
vertaiseen asemaan viimeistiiiin
vuoteen 2000 mennessii." Tata
lausumaa on ilmeisesti inspiroi-
nut tieto kehityksestii Liinsi-Eu-
roopassa (ks. esim. Jouko Jan-
husen artikkelia, Tyrieliike 3/ 87).

Soveltamisktiytiintti
Eliikekysymykset muodostavat
tasa-arvovaltuuletun tdisse eri-
koisen ryhmrin siktili, etta paa-
asiallisesti ongelmat ovat liitty-
neet lainsAadrinncin muuttamis-
tarpeeseen. Yksittiiisiii sovelta-
mistapauksia ei varsinkaan yksi-
tyissektorilta ole niiiden lisiiksi
juurikaan tullut.
Sen sijaan julkisen sektorin eldk-
keiden kertymisessd sota-ajalta
on useissakin tapauksissa otettu
yhteyttii tasa-arvovaltuutettuun.
Niiidenkin osalta on tdrmetty
lainsidd rinncin miiiiriiyksiin. joi-
ta on esitetty muutettavaksi mm.
rintamasotilaseliikelainsiiiid iin-
n<in sekd valtion eldkelain osal-
ta. Ensiksi mainitussa tapauk-
sessa ongelmana on ty6velvollis-
ten miesten puuttuva eldketurva,
jiilkimmiiisen lain osalta taas
epdkohtana on eldkkeen kerty-

minen naisille mycihemmdstzi
iiistii kuin asevelvollisuuttaan
suorittaneille miehille.

Tdmdn piiiviin tasa-arvo-ongel-
milla voi siten olla pitkiit juuret.
Sota-aikana naiset ja miehet tie-
tenkin joutuivat tosiasiallisesti
eri tehteviin, mutta on paljon
tapauksia, joissa tehtiiviit ja vel-
vollisuudet naisilla ja miehillii ei-
viit paljoakaan poikenneet. Silti
erot tdmdnpdivdn eldketurvassa
ovat tuntuvat, ja perustuvat pal-
jolti muodollisiin seikkoihin.
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II

TYOIITEKO II II
ELAKKEETTA

OTLESSA
Tytielikkeen tarkoi-
tuksena on turvata
toimeentulon jatku-
vuus tilanteissa joissa
tytiansiot vanhuu-
den, tytikyvytttimyy-
den, tytitttimyyden
tai perheenhuoltajan
kuoleman takia lak-
kaavat.Koska elike
tulee poisjiiiineen an-
siotulon tilalle, pe'
ruslHhttikohtana on,
ettei ellkellinen voi
eliikkeellil ollessaan
tehdii ansiotytitl ai-
nakaan olennaisessa
mHflrin.

TImI ei kuiten-
kaan merkitse sit:d,
ettei ellkkeelli olija
voisi tietyissil tilan-
teissa eldkkeellil ol-
lessaan tehdii ansi-
otytitii. Esimerkiksi
vanhuuselHkelilinen
voi olla ansiotytissd
ilman, ettl silli on
vaikutusta vanhuus.
elikkeen maksami-
seen. On mytis lilh-
detty siit[ ettei tyG
kyvytttimyyselflk-
keen saajalta kun-
toutusmielessil ole
syytil estHI vilhflistd
tytintekoa.

Kdytzinndn menettelyssd eldk-
keelld olevan tyonteko ei ole ai-
heuttanut aikaisemmin sanotta-
via ongelmia. Uusien eldkemuo-
tojen voimaantulon myotd on
eldke-etuuksissa lains:iiidiinncin
tasolla asetettu tyoteon suuruu-
delle tarkkoja markkamiiririi.
Tzimd on eliikkeensaajien kes-
kuudessa aiheuttanut epatietoi-
suutta siitd, saako eliikkeellii oli-
ja olla tycissZi ja kuinka paljon
hiinellii voi ansiotuloja olla. Sa-
moin epiitietoisuutta on ilmen-
nyt siitii. minkiityyppiset ansio-
tulot estAvat el6kkeen maksami-
sen.

Voimassa oleva
IainsilIdIntti
Tydkyvyttdmyyseliike my6nne-
tiilin.j oko tdytenii tai osaeldkkee-
ni. Eliike lakkautetaan, kun
eldkkeensaajan tyrikyky on siinti
mddrin palautunut, ettei hdn
taytA enea eldkkeen saamisen
edellytyksiii. Tyokpyn palautu-
minen todetaan yleensii liilikii-
rinlausunnosta. Tapauksissa,
.joissa henkil6 eliikkeellii olles-
saan menee ansiotycih6n, joudu-
taan hdnen eldkkeensd maksa-
misen jatkamista arvioitaessa ot-
tamaan huomioon puhtaasti
laaketieteellisten seikkojen lisiik-
si hdnen ansiotulojensa suuruus.
Lainsiiiidiinnrissii ei miiiiritellii
rajaa sen suhteen, milloin tydssii
olon perusteella tydkyi)"tt6-
myyseliike lakkautetaan. On
kuitenkin selvdii, ettii tydssIolo
ja siitii saatujen ansioiden suu-
ruus vaikuttaa oleellisesti tyiiky-
lytt6mlryseldkkeen maksami-
seen. Johtoa tiihdn on ldydettii-
vissii tycikyvyttcimyysmiiiiritel-
miistii. On liihdetty siita, etta
eliikkellii oleva voi ansaita noin
30 prosenttia eliikepalkasta il-
man ekikkeen lakkauttamista.
Luonnollisesti lakkauttamista
harkittaessa otetaan huomioon
terveydellinen tilaja sen ennuste
sekd ty<inteon pysyvyys.

Yksilollisessii varhaisel6kkeessd
on tarkkaan siiiidetty ansiotulo-
jen raja. Yksil6llisen varhais-
eliikkeen saaminen edellftea la-
hes tiiydelliste tydstA luopumis-
ta. Eliikkeen saamisen erdiind
edellytyksenii on, etteiviit tydn-
tekijtin ansiot ylitii TEL:n piiriin
pdiisemisen rajaa. Mainittu raja
wonna 1988 on 818 markkaa
kuukaudessa.

Rintamaveteraanien varhaiselii-
kelaissa edellytetddn, etta elek-
keensaajan jaljeila oleva ty<ian-
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sio voi olla enintridn TEL:n pii-
riin kuulumisen luian suuruinen.
Tiissd suhteessa se noudattaa vk-
silcillisen varhlriseli.ikkeen ntiiai-
riivksiii.
Tyiitlcimyyselrikkeessii siiiin-
ntikset tytinteosta ovat l,ksitvis-
kohtaisimmat. Elaketta ei mak-
seta niiltd kalenterikuukausilta.
joina eliikkeen saaja on ansio-
tyosse.ia Irdnen suanransa ansiot
kuukaudessa vlittairat TEL:n
piiriin piiiisemiien rajan kaksin-
kertaisena.

Mikiili eliikkeensaaja ansaitsee
yli laissa sdddetyn rajan. keskev-
tetddn hdnen elzikkeensd maksa-
minen. Elikelaitos joutuu peri-
mtiiin takaisin liikaa maksetun
eldkkeen. Ainoastaan tapauksis-
sa. joissa ra.ian vlitteria ansiotu-
loja ei ole kolmea kuukautta pi-
temmalra ajalta. on eliikelaitok-
sella mahdollisuus luopua takai-
sinperinndstei erityisestd s)'vsta.

Osa-aikaeliike poikkeaa edelld
mainituista siinA suhteessa. ettd
eldkkeensaajan on oltava osa-
aikatydssa. Eliikkeen maksami-
sen edellytyksend on. ettd ansioi-
den aleneminen on 35-70 pro-
senttia osa-aikaty6hcin siirtymis-
td edeltdneistd vakiintuneista an-
siotuloista. MikAli osa-aikaeldk-
keen saajan ansiotuloissa tapah-
tuu sellaisia muutoksia. ette ha-
nen ansionsa eiviit pysy edellZi
mainitun prosentt irajan puitteis-
sa, joudutaan osa-aikaeldke lak-
kauttamaan.

Vanhuuseldke muodostaa eleke-
etuuksista poikkeuksen, kuten
edelld on jo tcdettu. Eliikkeelle
siirtymisen jiilkeen eldkkeensaa-
ja voi mennd ansiotycihdn va-
paasti ilman eldkkeen lakkautta-
mispelkoa. Tdmd koskee myds
varhennetulla vanhuuseldkkeel-
ki olevaa.

Erisuuruisten rajamililrien
tarve

Voidaan tietysti kysyd, onko ol-
lut tarkoituksenmukaista sddtdii
erilaisia rajamiiiiriii. Etsittaese
syitii tlihiin, on ldhdettzivii eri elii-
ke-etuuksien tavoitteista. Tessd
suhteessa on todettava, ettd eri
eldke-etuudet ovat luonteeltaan
erilaisia. mikii antaa perusteita
myos eriasteiseen tycintekomah-
dollisuuteen harkittaessa eldk-
keen maksamista. Tdstii huoli-
matta nousee esille kysymys sii-
tii, olisiko sittenkin ollut tarkoi-
tuksenmukaista sddtdd samat

rajat .1a edellltvkset ty6nteon
suhteen. Vallitscl'aa sekavuutta
lisiiii vielii se. cttai rnarkkan.uili-
rdisten ralojen lisiiksi eri eliike-
etuusmuodoissa lainsriddinndn
tasolla ptliketaan lrrviis siinii. nri-
th ansiotuloja otetiran huomi-
oon rajanrdziriai laskcttacssa. Li-
sdksi eroja esiintvv myos tvo- ja
kansanekike.j d{estel miin vtililld.
Kaikesta edellai esitetystii on seu-
rauksena. etti.i eliikkcensaajan.
kuten nry(is muiden tahojen. on
vaikea tietvissA tilanteissa tietdri.
mitd tuloja ()tetaan huomioon
eleikkeen maksamisen jatkamis-
ta harkittaessa. ValttamAtctnta
on. etta eliikkeensaajalla on
mahdollisuus saada yksiselittei-
nen vastaus siihen. mitd tyotA ja
paljonko hdn voisira rehda elak-
keelld ollessaan.

Otan tiissd esille vain yhden esi-
merkin nykyisin vallitsevasta ti-
lanteesta, mikii niiy,ttiiii eliik-
keensaajien keskuudessa aiheut-
tavan ihmetystd. Perinteisessd
tycikyvyttcimyysel6kkeessei ei ole
siiiidetty tydnteon suhteen
markkamiitirriistd rajaa ansioi-
den mddrdlle eliikkeellii ollessa.
Tydansioita ekikkeensaaj alla voi
olla noin 30 % ennen eliikkeelle
siirtymistii olleesta ansiotasosta
ilman eldkkeen lakkauttamista.
Yksilollisessii varhaiseliikkeessd
eliikkeensaaja saa ansaita kor-
keintaan TEL:n raiamiirirzin ver-
ran. Tristd esitetddn usein kysy-
myksiii, minkd vuoksi tyokyvyt-
tcimyyseldkkeensaaja saa elzik-
keelld ollessaan ansaita enem-
mdn kuin yksilcillisen varhais-
eliikkeensaaja, vaikka tyOk),vyt-
tcimyysm;ieiritelmien mukaan
perinteisen tydkyvyttdmyyseliik-
keen saaja on "enemmiin sairas".

Vastaus edellii esitetyyn vdittee-
seen ei ehkd ole yksiselitteinen.
Koko kysymykseen asettelu on
ldhtokohdaltaan virheellinen.
On muistettava, etta kaikissa ta-
pauksissa eliike korvaa poisjiiii-
nyttd tyciansiota. Niiin ollen sekd
perinteisessd tyOkyvyttdmyys-
eldkkeessd etta yksildllisessd var-
haiseliikkeessii liihtokohtaisesti
on liihdetty siite, ettei eldkkeen-
saajalla voi olla tyciansioita
muuta kuin vdhdisessri meiiirin.
Voimassaolevassa lainsiiiidiin-
n6ssd on liihdetty siita, ettA tar-
kat rajamaidrdt on aiheellista
mddrdtd ainakin sellaisissa ta-
pauksissa, joissa eldkkeensaajilla
on jriljell?i todellista tydkykyii ja
mahdollisuus ansaita tydtuloja.
Yksitcillisellii varhaiseldkkeelld
tyrintekijiille annetaan vali nnan-

mahdollisuus tvcin.jatkamisen.ja
elAkkeclle siirtvmiscn viilitlii. Sen
sijaan pcrinteJisellii tl,rikyvyttir-
rnvvseliik kcellti ellik kccnsaajan
tr iiir kl on tosiasiallisesti ;iin
paliclr.r alcntunut. cttci hiin sai-
rautensa vuoksi eniiii pystv ty6n-
tckoon. Niii n ollen lainsiiiitiijiillii
ei ole ollut tarvetta srititrili rnark-
kamriiirriistii rajaa.

Nvkr inen tilanne erilaisinc rajoi-
nee n ja erilaisine tulomddrittelyi-
neen ei ole rvvdvttiive. Elaik-
keensaajille on tiirkeriii pystyei
inlbrmoimaan. mitd hiin cliik-
keellii ollessaan voi ansaita il-
man eldkkeen menettdmisen
vaara.l. Kaikissa eliikemuodois-
sa pitiiisi tyiransiot ottaa samalla
tavoin huomioon eikd eroja tv6-
ja kansaneldkejiirjestelmiin viilil-
Iii pitiiisi olla.

Nvkyinen epdmii;iriiinen tilanne
tulisi selkeyttiiri. Tdrnii edellyttiiei
eri eliike-etuusmuotoihin luetta-
vien tuloien miiiirittelyn yhden-
mukaistarnista sekd samanlaisen
kdytdnn6n aikaansaamista ty6-ja kansanelSkejdrjestelmdrin.
Tyd- ja kansaneldkejdrjestelmri
muodostaa yhden kokonaisuu-
den. jolloin ei ole perusteltua
syytd samassa eliikemuodossa
hyviiksyii erilaista menettelyri.
Kiytdnncissd hankaliksi ovat
muodostuneet esimerkiksi ta-
paukset, joissa eldkkeensaajalla
on luottamusmiespalkkioita tai
eliikkeensaajalle maksetaan ko-
tihoidontukea.
Koko ongelma on noussut esille
varsinaisesti joustavien eliikeikii-
etuuksien voimaantulon myotii.
Ekikkeensaajat ovat yhzi useam-
min kiidntyneet eliikelaitosten
puoleen ja pyytiineet yksityis-
kohtaisia neuvoja edellii maini-
tuissa kysymyksissd. Tilanteen
selkiyttdminen edellyttiiii lain-
sddd;intcimuutoksia.

Ellkkeensaajien valvonta

Tarkat markkamddrdiset rajat
ekikkeen maksamisen edellytyk-
scnd merkitseviit aikaisempaa
tarkempaa valvontavelvollisuut-
ta eldkelaitoksille. Myds eliik-
keensaajilta on voitava edellyt-
tdti ilmoitusvelvollisuutta olo-
suhteiden muuttuessa. on viilt-
lamatcinta. ettd eldkkeensaajat
tiettivdt voimassaolevat sriiin-
ncikset eldkkeen maksun jatka-
misen edellytyksistd. Ohjeiden
on oltava niin selvdt ja yksinker-
taisct. ettei eldkkccnsaajan oi-
keusturva vaarannu.

On kuitcnkin varrnaa, etta
tietvissii tilanteissa joudutaan
harkitsenraan aiheettomasti
maksettavan cliikkeen lakkaut-
tanlista .ja nryos aiheettomasti
ntlksetun cllikkcen takaisinpe-
rintaiii.

Voin.rassa oleva lainsiiiidiint6
ekikkciden lakkautlamisestu ja
takaisinperinniistA on osin puut-
teellinen. Eliikkeensaajalla on
kylliikin ilmoittarnisvelvollisuus
esimerkiksi tydhdn menosta.
mutta aiheettomasti maksetun
eldkkeen takaisinperintd on kiiy-
trinnossii hankala toimenpide.
Lisiiksi eldkkeen takautuva lak-
kauttaminen ei juuri tule kysy-
mykseen. Vastaisista elzike-eristd
ei ole juuri mahdollista nyky-
stidnncisten mukaisesti periri ta-
kaisin perusteettomasti makset-
tua eldkettd.

Eliike maksetaan poisjddneen
ansiotulon tilalle. Niiin ollen tuli-
si voida aikaansaada menettely,
jolla myos kriyttinncissd pysty-
tritin eldkkeensaajan oikeustur-
van vaarantumatta perimddn ai-
heettomasti maksetut eldkkeet
takaisin tilanteissa, joissa eliik-
keensaaja selvdsti on vddrinkdyt-
tdnyt eldketurvaansa. Tiissii suh-
teessa voimassaolevaa ty<ieliike-
lainsddddntOd tulisi tarkistaa sii-
nd suhteessa, ettei eliikkeiden ta-
kautuva Iakkauttaminen teh-
diiiin mahdolliseksi samoin kuin
aikaansaadaan eldkkeen takai-
si nperi ntdd koskevat siidn nrikset
tulevista ekike-eristd. Todetta-
koon tiissd yhteydessii, ettii halli-
tus on ilmoittanut lfiiaikoina
antavansa eduskunnalle esityk-
sen, jolla poistettaisiin eliikkei-
den ulosmittauskielto.

ANTTI SUCMINEN,
VT, eltorutnti

E I ti k e t u r v a k e :; k u k.r e n
la i ru tp i I li ne n .j o hr ala
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UALTAKUNNALLINENrt

TYO. IA PALVELUSSUHTEIDEil
REKISTERUfiRIESTELMA

KEHITTYMASSA

MARTTI HaNTTTAINEN
FM

Eltik e t urv a k e s kuk s en v a k uu t u s-
t eknil lisen osas t on p iiii I li k k i)

Elilketurvakeskuk-
sen hallitus hyviiksyi
2.12,1987 suunnitel-
man kaikkien tyti- ja
palvelussuhteiden
rekisterijiirjestelmln
perustemiseksi.
Suunnitelma sisiiltll
tavoitteet ja toteutta-
mistavan rekisteri-
jirjestelmfllle, joka
kytkisi yhteen tiedot
kaikista ansioelflke-
jiirjestelmien pffin
kuuluvista tyti- ja
palvelussuhteista.
Jiirjestelmii muodos-
tuisi Eliiketurvakes-
kuksen tytisuhdere-
kisteristii ja siihen
tietokoneyhteydessl
olevista julkisen sek-
torin eliikejiirjestel-
mien rekistereistii.

-

Eliikkeenhakij oiden oikeustur-
van toteuttamisen yksi tiirkeim-
piii edellytyksii on, ettii kaikki
eliiketurvaa kartuttavat tiedot
ovat joka hetki rekister<iityinii
ja nopeasti esille saatavina. Tiitii
tavoitetta ei ole vielii eliikejiir-
jestelmissii tiiydellisesti saavu-
tettu. Tiista syystii sosiaali- ja
terveysministerici on pyytenyt
Eliiketurvakeskusta yhdessii
muiden ansioeliikej tirjestelmien
rekisterinpitiijien kanssa
laatimaan ohjelman siita, milla
tavoin ja missii ajassa voitaisiin
perustaa kaikkia ty6- ja palve-
lussuhteita koskeva rekisteri.

Nykyiset rekisterit -luonnollinen ja valmis
perusta uudelle
rekisterijiirjestelmille

Ohjelman laatimista on alusta-
vasti kasitelty TytieliikeJehdes-
se 3/ 87 Jouko Sirkesalon artik-
kelissa 'Tydhistoriat yhteen
rekisteriin". Siita ilmenee, ettA
Eldketurvakeskuksen rekiste-
rissii on jo varsin laajasti tietoja
mycis valtion ja kuntien sekii
muiden julkisyhteisdjen eliike-
jiirjestelmien piiriin kuuluvista
tyri- ja palvelussuhteista. Ty<i-
suhderekisterissii ovat viitetie-
dot, muun muassa palvelussuh-
teen alkamis- ja ptiiittymispiii-
viimiiiriit, liihes kaikista niistii
julkisen sektorin palvelussuh-
teista, joista on rekistertiity tie-
toja kunkin jiirjestelmiin omaan
rekisteriin.
Elii-kEturvakeskus ja eliikelai-
tokset kiiyttiiviit viitetietoja
muun muassa eliikehakemus-
ten ohj aamisessa elSkelaitoksil-
le ja eliikelaitosten yhteistytitii

vaativien eltikeasiain kiisittelys-
sii. Viitetietojen avulla Eliike-
turvakeskus viilittiiii myds julki
sen sektorin eliikelaitoksille vii-
estrirekisterin mukaiset henki-
Ititiedot. Eldketurvakeskuksen
rekisterijiirjestelmii palvelee
ty6- j a palvelussuhdetietojen re-
kister0innin yhteydessii kaikkia
eliikelaitoksia mytis henkil6-
tunnistuksessa.

Toiminnassa olevat Eliiketur-
vakeskuksen tydsuhderekisterija eltikejiirjestelmien rekisterit
tarjoavat valmiin ja tukevan pe-
rustan kaikkia tydsuhteita kos-
kevalle rekisterijiirjestelmiille.
Tarvetta ei ole luoda suurta
perustamiskustannusta vaati-
vaa uutta rekisteriii. Tavoite on
saavutettavissa toimivien rekis-
terien kattavuuden laajentami-
sella j a rekisteripalvelujen listiii-
misellii ja tehostamisella liihin-
nii rekisterien viilistii tietoliiken-
nette kehittamalle.

Rekisterijiirj estelmln
edelleen kehittHmiselle
asetettavia tavoitteita

Valmistuneessa suunnitelmassa
rekisterijarjestelmiille on asetet-
tu seuraavia tavoitteita:
l) kaikki tydeliikkeeseen vai-

kuttavat tiedot helposti ja
nopeasti saatavilla,

2) hyvii, nopea ja yhdenmukai-
nen asiakaspalvelu,

3) el?iketurvan toteuttamisen
valvonnan tehostuminen,

4) kaikki eliikkeeseen vaikutta-
vat tiedot oikein,

5) valtakunnallisen tilastoin-
nin, ennusteiden ja tutki-
musten helpottuminen.
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Tyti- ja palvelussuhde-
rekisterijflrjestelmH

Rekisterijlrjestelmiln
rakenne

Valtakunnallinen rekisterijiir-
jestelmii voidaan toteuttaa joko
keskitettynii tai hajautettuna re-
kisterinii. Keskitetyssii mallissa
Eliiketurvakeskuksen tyiisuh-
derekisteriin vietliisiin jokaises-
ta eliikejiirjestelmiistii kaikki
eliikeoikeuden m?iiiriiiimisess:i
tarvittavat tiedot. Hajautetussa
mallissa tycisuhderekisteriin tal-
letettaisiin vain sen verran tieto-
ja, kuin on tarpeellista rekiste-
rien vzilisen tietoliikenteen rati-
onaaliseksi hoitamiseksi, ottaen
huomioon myds varmuusniikri-
kohdat.

Rekisterijiirjestelmiin rakenne
ei vaikuta asiakkaan saamaan
palveluun. Teknisesti hajautet-
tukin rekisteri niiyttiiii asiak-
kaasta loogisesti yhdeltl rekis-
terilte, mikiili tiedusteluun an-
netaan eri rekisterien tiedoista
yhdistetty vastaus. Tiimii voi-
daan toteuttaa tietokoneiden
viilisin yhteyksin.
Valmistuneessa suunnitelmassa
rekisterijiirjestelmiiii ehdote-
taan kehitettiiviiksi hajautetun
mallin pohjalta. Tiimii merkit-
see toiminnassa olevien rekiste-
rien mahdollisimman nopeata
tdydentiimistii puuttuvilla ty6-ja palvelustiedoilla. Tiimii ty<i
onkin jo muun muassa valtio- j a
kuntasektoreilla kiiynnissii.
Tiiydentdmisty6n fisaksi on
Iuotava tietoliikepneyhteydet
Eliiketurvakeskuksen ty6suh-
derekisterin ja eliikejiirjestel-
mien rekistereiden viilille.
Kun rekisterijiirjestelmii on val-
mis, voidaan asiakaspalveluti-
lanteessa saada eliikevakuute-
tun kaikki tyd-ja palvelussuh-

----------) Rekisterin ttiydennys
z s--J Tietoliikenneyhteyksien luominens-

detiedot viilittitmiisti esille niin jestelmiiiin liittyvet tietopal-
eliikelaitoksissakuinEliiketur- velut.vakeskuksessakin' 

Kehittiimisen aikataulua ja vai-
Rekisterijiirjestelmiin kehitte- heistusta on varauduttava tar-
mistt ja rakennetta on valaistu kistamaan sen jelkeen kun vii-
oheisessa kuviossa. meisen laitokJen periaatteen

laajentamisen aikataulusta ja
vksitviskohdista on sovittu.

Kehittiimisen aikataulu
Suunnitelmassa on todettu, et- Jatkotoimenpiteet
tei lopullista rekisterijiirjestel-
miiltii vaadittavaa kattavuutta Rekisterijiirjestelmiin kehitte-
voida saavuttaa aivan liihitule- missuunnitelma on valmisteltu
vaisuudessa. Eliikejiirjestelmien yhteistyrissii eri ansioeliikej zir-
oinien rekisterien tiiydennys- ja jestetmien edustajien kanisa.
parannustyd vaatii vielii useam- Esitetyt periaatteet ovat par-
man vuoden. Kehittiimistycissii haillaan hyveksyttavina osa-
onedettiiviivaiheittain. Etene- puolten piiiittiivissii elimissii.
misjiirjestys voisi olla seuraava: Kun niiden kannanotot saa-

t) Aluksi yhteniiistetiiiin asi- *:,1',:j::tt^:toimitetaan sosi-' akaspalvelua yhdenmuk;i- aa[-Ja terveysmlnlstenolle'
sella eliikeotteella. Eliiketurvakeskuksen hallitus

2) Senjiilkeen asiakkaan eliike- on hyviiksyny,t suunnitelman
tiedustelu jaetaan ilman yksimielisesii.- Eliiketurvakes-
nimenomaista pyyntdii kai- kuksen mielestii julkisen puo-
kille eliikejiirjestelmille, jois- len, erityisesti kunnallisen-elii-
sa hiinestii on tietoja. kejiirjestelmtin, rekisterien ra-

3) Julkisen sektorin rekisterien kentamista tulisi kuitenkin no-
tiiydennys- ja uudistustydn peuttaa. Julkisen puolen tulisi-
piiiityttyii ja Eliiketurvakes- kin pyrkiii pAattateisesti jarjes-
kuksen tyrisuhderekisterin ttim?iiin riittavat [siireiurssit
kattavuuden sen seuraukse- muun muassa rekisteritietojen
na lisiiiinnyttye toteutetaan kokoamis- ja tarkistustdihin
muut yhteiseen rekisterijiir- uudistustyrin tehostamiseksi.
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\tiryhmfl esittil[:

IAPSEI{HOITOAI KA UUODEI{
II II

AJATTA TYOELAKETTA
KAHTUTTAUAKSI

Toistaiseksi tytieliike-
jiirjestelmiin yksityi-
selll sektorilla aino-
astaan TEL:n piirissii
tytiskentelevlt ovat
voineet kartuttaa elil-
kettii palkattomalta
lapsenhoitoajaltaan.
TEL:n piirissiikiiiin
karttuminen ei kui-
tenkaan perustu la-
kiin, vaan lain sovel-
tamisessa vakiinfu-
neeseen, osin sattu-
manvaraiseen loppu-
tulokseen johtavaan
kiiytilnttitin. Jos
vastlkililn tytinsii
piittikseen saaneen,
sosiaali- ja terveysmi-
nisteritin asettaman
tytiryhmiln esitys to-
teutuu, voivat vastai-
suudessa kaikki yksi-
tyisen sektorin tyti- ja
yrittiijiisuhteista las-
taan hoitamaan jdd-
vdt kartuttaa elike
turvaansa lapsen yk-
sivuotisplivilIn asti.
Tytiryhmfln sihteeri-
nI toiminut kirjoitta-ja tarkastelee artik-
kelissa esityksen si.
siilttiii.
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Thvoitteena karttumisen
yhten[istilminen
TyOkyvy.tt<imyysturvan osalta
lastaan hoitamaan jddvien Sitien
eldketurvan puutteita korjattiin
jo vuoden 1979 maaliskuun alus-
ta voimaan tulleilla laeilla, jotka
takasivat tulevan ajan oikeuden
sdilymisen naispuolisella tydnte-
kijiillii niin kauan, kuin hiin hoi-
taa alle kolmivuotiasta lastaan.
enintddn kuitenkin yhdeksiin
'"uoden ajan. Vanhuuseldkkeen
karttumisen kannalta tilanne on
ollut toinen, koska tydelSke pe-
rustuu tycintekoon ja siitd saata-
vaan ansiotuloon. Aikaisempaa
ajankohtaisemmaksi asia kui-
tenkin muodostui, kun vuoden
1985 helmikuun alusta tulivat
voimaan lait lasten kotihoidon
tuesta sekd tydntekijiin oikeu-
desta hoitovapaaseen tyOsuh-
teen katkeamatta siihen asti,
kunnes lapsi tayttiiti kolme vuot-
ta. Hyviiksyessririn mainitut lait
eduskunta edellyttikin, ettii hoi-
tovapaalla olevan vanhemman
sosiaaliturva j iirj estetiiiin.

Lasta hoitamaan jddvdn van-
hemman sosiaaliturvan kehitta-
misvaihtoehtoja selvitti aluksi
ns. Kola-tyoryhmii, joka tycielii-
keturvan osalta oli laatinut kol-
me erilaista mallia eliikkeen
karttumiseksi lapsenhoitoaj alta.
Ansiosidonnainen karttuminen
oli malleissa ulotettu vaihtoeh-
toisestijoko lapsen yksi- tai kol-
mevuotispdiviiiin. Niiitii tiyden-
si ns. erillisvakuutus, joka olisi
kohdistunut alle kolmevuotiaan
lapserr hoitoaikaan silloin, kun
ekikettd ei karttuisi ansiotvcin
perusteella.

Kola-tyciryhmdn muistioista an-
nettujen lausuntojen pohjalta so-
siaali- ja terveysministerici asetti

joulukuussa 1986 uuden tyriryh-
mdn, jonka tuli tehdii esitys
tycieliikkeen yhdenmukaisesta
karttumisesta yksityisen sekto-
rin tydeltikej iirjestelmissii niissii
tapauksissa, joissa henkild jiiii
iiitiys-, isyys- tai vanhempainlo-
malle taikka hoitovapaalle hoi-
tamaan lasta. Tyciryhmdn tuli
esitystd valmistellessaan ottaa
huomioon, mitii Kola-tyiiryhmii
oli muistioissaan tyrieldkkeiden
osalta esittanfl sekd muistioista
annetut, tyoeldketurvaa koske-
vat lausunnot.

Nykyinen tilanne
Julkisen sektorin eliikelakeja lu-
kuunottamatta tydelekelait eivet
sisiillii erityisiii siiiinnriksiii lap-
senhoitoaikojen lukemisesta eld-
kettd kartuttavaksi. TEL:ssa eld-
kettii kartuttavaksi ajaksi lue-
taan kuitenkin Eldketurvakes-
kuksen soveltamisohjeiden ja
vakiintuneen kiiytdnndn mu-
kaan tycisuhteen sisiiiin jiiiivii
enintddn vuoden mittainen pal-
katon aika, johon voi olla syynii
lapsenhoito, sairausloma, lo-
mautus, opiskelu tai muu vas-
taava este.

Jos palkaton aika kestdd yli vuo-
den tai henkilcj ei palaa aikai-
sempaan tydsuhteeseensa, ty6-
suhde piiiitetii2in TEL 2 $:n 2
momentin mukaisesti siihen piii-
viiiin, jolta viimeksi maksettiin
palkkaa. Viimeinen palkallinen
piiivii lapsenhoitotapauksissa
vaihtelee muun muassa siitii riip-
puen, maksaako tydnantaja
iiitiysloma-ajalta palkkaa sekl
siita, milloin tyrintekijii pitaa
iiitiys- j a vanhempainloma-aj al-
ta keftyneen vuosilomansa vai
maksetaanko se lomakorvauk-
sena.

TEL: n nykykiiytiinndssd lapsen-
hoitoajat voivat siis kartuttaa
eleketta, mutta omaksutun tyri-
suhteen paattamiskaltanndn
vuoksi kartuttava lapsenhoitoai-
ka voi tapauksesta riippuen
vaihdella 0:sta pziiviistii vuoteen
asti. Lisiiksi tapauksissa, joissa
tycisuhteen eliikepalkan miiiiriiy-
tymisvuosiin jiiii palkatonta ai-
kaa, se voi alentaa ty<isuhteen
eliikepalkkaa. Siten lapsenhoito-
ajan lukeminen eldkettii kartut-
tavaksi saattaa TEL:n nykykiiy-
tdnnrissd jopa vdhentriri tycisuh-
teesta ansaittavaa ekikettii.
Yksityisen sektorin muiden eld-
kelakien piirissii palkattomat
lapsenhoitoajat eivdt nykyisin
voi kartuttaa eliikettii lainkaan.
Yrittajilla tame tosin on periaat-
teessa mahdollista, mutta se
edellyttiii vakuutusmaksujen
maksamista kuten normaalilta
tyciskentelyaj alta. Julkisella sek-
torilla palvelusuhteisiin sisiilty-
vdt palkattomat lapsenhoitoajal
kartuttavat eldkettzi vanhem-
painrahakuukauden loppuun
asti.

Tytiryhmiin esitys
Kokemukset hoitovapaan k6y-
t<istii ja kestosta ovat toistaiseksi
viihiiisiii. Kdytettiivissii olevien
tietojen pohjalta on kuitenkin
oletettavissa. ettd hoitovapaan ja
kotihoidon tuen vuoksi lapsen-
hoito tulee keskeyttdmddn tycin-
teon aikaisempaa useammin ja
mycis hoitoajat tulevat pitene-
mddn. TEL:ssa tdmd merkitsisi
sita, etta tydsuhteita tulisi lap-
senhoidon vuoksi katkaistavaksi
nykyistii enemmdn lain sovelta-
misessa omaksuttua sattuman-
varaista mekanismia soveltaen.

ARTO LAESVUOR]
Eliiketurvakeskuksen

suu nn it te luo sas t o n tut k ija

Tyriryhmii piti liihtrikohtanaan
karttumisen yhteniiistiimisessd
sita, etta TEL:n sattumanvarai-
suus tulee mahdollisuuksien mu-
kaan poistaa takaamalla el6k-
keen karttuminen mdririimittai-
selta ajalta ja samalla liittaa vas-
taava etuus muihin eliikelakei-
hin. Periaatteellisempia ovat sit-
ten kysymykset siita, kuinka pit-
kalta ajalta ansiosidonnainen
karttuminen tulee taata ja keille
etuus tulisi mycintrid.

Kola-tyciryhmdn muistiosta an-
netuissa lausunnoissa kannatet-
tiin useimmin joko TEL:n nyky-
kiiytiinncin kiri aamista lakiin tai
selvitystydn jatkamista yhden
woden karttumisajan pohjalta.
Muun muassa tdmdn perusteella
tyoryhmii piiStyi ratkaisuun, et-
tii tydeliiketurva tulisi jiirjestiiii
yhden vuoden ajalta. Kartutta-
van lapsenhoitoajan kesto sidot-
taisiin kuitenkin lapsen ikiilin,jolloin eliikettii voisi karttua
enintddn lapsen yksivuotispAi-
vliiin asti. Tdtd varhaisemmin
kartuttava lapsenhoitoaika piiiit-
tyisi, jos tyri- tai yritttijiisuhde
piiiittyy ennen ao. piiiviiii tai, jos
tydntekija alkaa sitii ennen kar-
tuttaa eldkettii tydtii tekemiillii.
Oikeus lapsenhoitoajan lukemi-
seen eliikettd kartuttavaksi olisi
tydryhmiin ehdotuksen mukaan
piiiiseiiint6isesti henkildillii, jotka
j iidviit suoraan elSkettd kartutta-
vasta ansiotycistiidn lasta synnyt-
tdmbiin tai hoitamaan. TEL:ssa
etuuteen oikeutettu olisi myris
henkilci, jolla lapsenhoitoaikaa
mahdollisesti edeltrivii palkaton
tyrisuhdeaika ei ole ylittiiny
\uotta eli henkikillii on TEL-
tydsuhde voimassa. kun voimas-
saoloa tarkastellaan lapsenhoi-
don alkamishetkell2i. Miilritel-
mdllisesti tydryhman rajaus on
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suppeampi kuin toimeksiannos-
tajohdettavissa oleva rajaus, jo-
ka sitoo etuuden tydoikeudelli-
sen tydsuhteen olemassa oloon.
Pelktin ty<ioikeudellisen tycisuh-
teen olemassaolo lapsenhoito-
ajalta mydnnettavan etuuden
saantia rajaavana ehtona koet-
tiin kuitenkin viiljiiksi. Se olisi
mahdollistanut lapsenhoitoajan
lukemisen eliikettii kartuttavaksi
sellaisillekin, jotka hoitovapaan-
sa lopussa ldhes kolme vuotta
TE L-tycisuhteensa paattymises-
te synnyttdvdt uuden lapsen.
jolloin tyOoikeudellinen tytisuh-
de jatkuisi taas edelleen.

LEL:ssa ja TaEL:ssa etuuteen
oikeutettuja ei kiytiinnon syistii
ole mahdollista maaritelle sa-
moin kriteerein kuin TEL:ssa.
Tydryhmii esittaa, etta ao. lakien
piirissii tyciskennelleiste etuuteen
oikeutettuj a olisivat tyrintekij lit,
jotka ovat ansainneet vdhintddn
tulevan ajan oikeuden edellyttii-
mdn ansiomddrzin verran tuloja
lapsenhoitoajan alkuun mennes-
sil Yrittiijille etuus myonnettiii-
siin hakemuksesta, jos yrittaja ei
lapsenhoidon takia tydskentele
joko lainkaan yrityksessii tai tyds-
kentelee niin viihdn, ettii viihim-
miiistycltulon vaatimus ei tayy.
Tyoryhmiin esittdmat rajaukset
kohdejoukkoon merkitsevdt
kdytdnnossd sitd. etrd piiiisiiiin-
toisesti kahden tai useamman
lapsen hoitoaikojen lukeminen
elaketta kartuttavaksi ei ole
mahdollista ilman tycihdn pa-
luuta lasten syntymien viilillii.
Poikkeuksen testa muodostavat
tilanteet, joissa lapset syntyvdt
alle vuoden kuluessa toisistaan.

Lapsenhoitoajasta
oma vapaakirjansa
Teknisinii toteutusvaihtoehtoina
tyOryhma tarkasteli perdti seitse-
miiri eri TEl-mallia ja kahta
yrittiijiimallia, joissa kaikissa
kohdejoukon meerittely ja kar-
tuttavan ajan pituus olivat edellii
esitetyn mukaisia. Malleistaan
tyciryhmii piti parhaana ns. eld-
kejaksomallia, jonka mukaan
kartuttavasta lapsenhoitoajasta
muodostettaisiin erillinen va-
paakirjajakso vastaavasti kuin
tyrikyvyttrimyystapausten yh-
teydessd muodostetaan elike-
jakso. Yrittiijille mydnnettdisiin
vastaavalta aj alta vakuutusmak-

t2

TEL:ssa lapsenhoitojakso ulo-
tettaisiin alkamaan varsinaisen
palkanmaksun pddttymisest6,
muissa elrikelaeissa alkuajan-
kohta mddriiytyisi iiitiys-. isyys-
tai vanhempainrahan taikka ko-
tihoidon tuen maksun alkamis-
ajankohdan perusteella. Lapsen-
hoitojakson palkkana kiiytettiii-
siin TEL:ssa sen tyrisuhteen eld-
kepalkkaa, josta lasta hoita-
maan on jiitity. LEL:ssa ja
TaE L:ssa lapsenhoitojakson eld-
ke miiiiriiytyisi tulevan ajan pal-
kan perusteella. MEL-e Iike
miiiriiytyy loppupalkkaperiaat-
teella, joten mycis lapsenhoito-
ajalta eliikettii karttuisi meripal-
veluajan neljiin viimeisen vuo-
den ansioiden perusteella. Yrit-
tiijillii maksuvapautus myOnnet-
tiiisiin hoitoaikaa edeltziviin ty<i-
tulon perusteella ja liihtrikohta-
na on, ettei tydtuloa yleensd
tarkistettaisi maksuvapautus-
aikana.

TEL:n nykykiiytiintti
siiilyisi uusien silInntisten
rinnalla ja ellkepalkka
korjattaisiin
TEL:n nykykiiytiinncissii eri
syistd aiheutuvat palkattomat
ajat luetaan eliikettii kartutta-
vaksi ajaksi,jos palkaton aika ei
ylita vuotta ja se jliii tycisuhteen
sisiiiin. Tyoryhmdn mielestd td-
md vakiintunut kiiytiintci tulisi
edelleen siiilyttiiii mycis lapsen-
hoitotapauksissa mm. siksi, ettri
muutoin saattaisivat yli yksivuo-
tiaan lapsen hoidon luoksi pal-
kattomiksi jaevat jaksot joutua
enarvolseen asemaan muihin
palkattomiin jaksoihin ndhden.
Merkittavin seuraus nykykiiy-.- :.tannon sallyttamlsesta olrsl, etter
alle vuoden mittaisista, tycisuh-
teen sisridn jtiiivisti hoitoajoista
tulisi muodostettavaksi erillisiii
vapaakirjoja, jolloin myriskddn
tydsuhteita ei nriissri tapauksissa
tarvitsisi piiiittiiii. Osaltaan trimri
viihentdisi jiirjestelyjen hoidon
vaatimaa tyota, mutta merkitsisi
samalla mycis sitri, ettd TEL:ssa
yli yksivuotiaan lapsen hoitoajat
voisivat nykykiiyt[nndn edelly-
tyksin kartuttaa eldkettd.

Nykykiiytiinnon sdilytuimisestd
seuraa myos se, etta tyrisuhteen
eliikepalkkavuosiin voi osua pal-
katonta lapsenhoitoaikaa, joka

misesta TEL:ssa aina, kun pal-
katonla iiitiys-. isyys- tai van-
hempainloma- taikka hoitova-
paa-aikaa sisiiltyy tycisuhteen
eliikepalkkavuosiin. Tydryhmiin
kdsityksen mukaan eliikepalkan
korjaaminen ao. tapauksissa on
eltketurvan kannalta jopa tdrke-
iimpiiii kuin eliikettii karlutta-
van ajan pidentziminen nykyises-
ta.

Tietoliikenne- ja
valvontatarve kasvaa
Lapsenhoitoajoilta esitettyjen
erityisetujen mddrddminen ei ole
mahdollista nykyisen tietoliiken-
teen pohjalta, joskin valtaosa
uusista tietotarpeista on sisiilly-
tettlvissd jo nykyisin kiiytcissii
oleviin ilmoitus- ja rekisterilii-
kennejrirjestelmiin. Merkittiivin
uusi jiirjestely aiheutuu siita. ette
etuuksien kohdentaminen
LEL:ssa ja TaEL:ssa edellyttiiii
tietoja iiitiys-, isyys- ja vanhem-
painrahan sekii kotihoidon tuen
saajista, joista rekisteria pitZiii
Kansaneldkelaitos. Kaikissa ta-
pauksissa tarvittava lapsen syn-
tymSaika selvidd mycis em. re-
kisteristzi.

TEL:ssa tyrinantaja ilmoittaisi
eldkelaitokselle ty<intekijiin pitii-
mistii iiitiys-, isyys- ja vanhem-
painlomista sekii hoitovapaa-
ajoista alku- ja loppuajankohti-
neen. Luontevimmin se tapah-
tuisi vuosi-ilmoituslomakkeella.
jolla tyrinantajan tulisi mycis eri-
telld vuosity6ansio ansaintajak-
soineen tyriajanpalkkoihin ja
ruosilomapalkkoihin. Eliike-
palkkakorjauksen toteuttami-
nen tyciryhmdn esittdmiissd laa-
juudessa edellyttiiii, ettd maini-
tut tiedot tulee kerritri henkildir
tiiin kaikilta sellaisilta kalenteri-
vuosilta, joille palkatonta lap-
senhoitoaikaa osuu riippumatta
siitii, jaakd lapsenhoitoaika tyd-
suhteen sisddn vai tuleeko siitd
muodostettavaksi vapaakirj a.

Tyciryhmiin ehd otuksen pohjal-
ta valvontatarvetta aiheuttaisi
piiiillekkiiisen kartuttamisen es-
tdminen tilanteissa, joissa kar-
tuttavaksi luettavan lapsenhoi-
tojakson aikana tyontekijii alkaa
tyoskennellii jossain uudessa eld-
kettii kartuttavassa tyrisuhtees-
sa. Esityksen mukaan kartutta-
va lapsenhoitojakso tulisi tiilldin
paattaa, jos tydntekijiin tydansi-

ot uudessa tyrisuhteessa nouse-
vat pysyvdsti yli TEL:n piiriin
kuulumisen ehtona olevan raja-
tulon kaksinkertaisen mhdrdn.

Esityksen vaikutus
eliiketurvaan
Valtaosalle yksityisen sektorin
piirissii tyoskentelevista tydryh-
mdn esitys merkitsisi kokonaan
uutta etuutta, johon nykyisessd
tilanteessa heill2i ei olisi mahdol-
lisuuksia. Jos etuuden saa triysi-
mdrirdisesti hyviiksi iiitiyslo-
man alusta lapsen yksivuotispiii-
vddn - karttuisi eliikett[ l3 lap-
senhoitokuukaudelta eli yhteen-
sd runsas 1,6 ol palkasta. Mark-
kamriririiisesti tdmd merkitsee 68
markan lisiiystii kuukausiekik-
keeseen laskettuna TEL:n piiris-
sd tyciskentelevien synnytys-
ikiiisten naisten keskipalkkata-
son mukaan.

TEL:ssa tydryhmiin ehdotta-
malla eliikepalkkakorjauksella
saattaa kuitenkin olla oleellisesti
edellistii merkittAvempi vaikutus
karttuvaan eliikkeeseen, koska
eliikepalkkakorjaus vaikuttaa
koko tyosuhteelta ansaittavaan
eldkkeeseen. Suurimmillaan eld-
kepalkkakorjaus voi olla jopa
tuhansia markkoja esimerkiksi
tapauksissa, joissa tyrisuhteen
kaikille neljiille viimeiselle vuo-
delle osuu palkatonta aikaa kah-
den toisistaan noin parin vuoden
vdlein syntyneen lapsen hoidon
vuoksi. Eliikepalkkakorjauksen
merkitys korostuu vieki, jos se
tulee tehtAvaksi pitkiiiin jatku-
neeseen tyosuhteeseen.

Lisflkustannuksia
180 miljoonaa markkaa
vuonna 2050
Yrittijiielakelakeihin ehdotettu
maksuvapautus lapsenhoitoajal-
ta viihentdsi valittomiisti yritta-
jilta perittavid vakuutusmaksu-
ja, mikii nostaisi valtion osuutta
eldkemenoista. Alkuvuosina
valtion osuus kasvaisi arviolta
noin l0 milj. markkaa. Muiden
eliikelakien puolella kustannus-
lisiiys alkaa ndkyd vasta vuositu-
hannen vaihteen jiilkeen ja tiiysi-
painoisesti ehdotus korottaisi
el5kemenoja ja vakuutusmak-
sua vasta vuoden 2030 paikkeil-
la. Tasapainotilassa, noin vuon-
na 2050, tyciryhmrin ehdotus
merkitsee noin 180 milj. markan
kustannuslisiid. Yksityisen sek-
torin tyrielikemenoista tzimri on
silloin arviolta 0. I prosenttia.

suvapautus eikd vakuutusta kat- saattaa alentaa tydsuhteesta an-
kaistaisi, jos hoitoaika paattyy saittavaa elakettA. Keskeisend
lapsen yksivuotispdivddn men- tyriryhmdn esitykseen sisiiltyy-
nessd. kin ehdotus eliikepalkan korjaa-
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Tutkimuksen liihttikohdista

Perhe-eliiketurvaa koskeva laaja tutkimushanke kiiynnistyi Elii-
keturvakeskuksessa vuonna 1983. Tiillciin selvitettiin tutkimus-
tarpeet ja laadittiin tutkimussuunnitelma hankkeen toteuttami-
seksi. Tutkimuksen kohdejoukkona oli noin kolmen ja puolen
tuhannen vuonna 1980 leskeksi jiiSneen henkilcjn otos. Haastat-
telut ajoittuivat vuoteen 1984. Otoshenkikiistii 80 prosenttia
saatiin haastateltua, joten vastausprosentti oli verraten hyvii.
Elinolosuhdetiedot keriittiin sekii kuolemantapausta edeltAneelte
vuodelta ettii sen jiilkeiselte ajalta. Haastatteluvuoteen mennessd
puolison kuolemasta oli kulunut keskimii2irin neljli vuotta.
Tutkimuksessa voitiin siten tarkastella leskeksi jiilineiden eliimiin-
tilannetta ja sen muutosta viilittdmiisti puolison kuoltua sekii
pidemmiillii ajanjaksolla, jolloin eliimiintilanne oli jo vakaampi.
Tutkimusasetelma ilmenee oheisesta kaaviokuvasta.

TUTKIMT]SASETEI,MA

Eliimdntilanteen
viilitdn muutos

puolison
kuolin-

haas-
seuranta- tattelu-
vuosi vuosivuosr

1979 1980 1981 1982 1983 1984

Muutos seuranta\,uoteen mennessd

Haastattelu- ja tulotiedot koskevat vuosia 1979, l98l ja 1983

Tutkimusaineistosta julkaistussa toisessa tutkimusraportissa
"Leskien ansiotyci ja terveydentila" tavoitteena on selvitt?iA
leskeksi jiiiineiden ansiotydssiioloa ennen puolison kuolemaa ja
tydssSolon muutoksia leskeytymisen jiilkeen. Tutkimuksessa
selvitetAan tycissiiolo-osuuksia viiestcicin niihden sekd eri tekijtii-
den vaikutusta leskien tyOssiioloon ja sen muutoksiin. Muutoksia
tarkastellaan ennen muuta leskien koulutuksen ja ammattiraken-
teen, asuinpaikan, perherakenteen ja terveydeniilan suhteen.

Elflketurvan tavoitteiden toteutuminen
leskeytymistilanteessa

Tytieliiketurvan tavoite eli kulutustason ennallaan siiilyminen
toteutuu, kun perheen kulutustaso pysyy puolison kuolemaa
edelteineellii tasolla. Jotta kulutustaso siiilyisi ennallaan tulojen ei
tarvitse pysyii samoina, sillii perheen kulutus pienenee yhden
aikuisen henkildn kulutusosuudella. Kulutuksen pienenemisen
huomioon ottamiseen kiiytettiin kulutusyksikkdmittaria, jossa
perheen kokonaiskulutus jaetaan perheenjiisenten osalle kulutus-
yksik6iden alulla. Kun perheen tulot ja kulutus pieneneviit
samassa suhteessa, kulutustaso pysyy ennallaan.
Taulukosta I niihdiiiin, ett?i viidesosalla palkansaajaviiestcidn
kuuluvista perheistii ty6eliiketurvan mukainen tavoite jiii toteu-
tumatta, sillii 2l prosentilla leskeytyneistii kulutustaso aleni.
Runsaalla kolmasosalla kulutusmahdollisuudet pysyiviit samoi-
na ja noin kahdella viidesosalla, 42 prosentilla tavoite jopa ylittyi.
Suurimmalla osalla taloudellinen tilanne kulutustasolla mitattu-
na pysyi siten viihintiidn samana.
Viihimmiiistasoinen toimeentulo jiii toteutumatta 5 prosentilla
Ieskeksi jiitineistii. Viihimmiiistasoa on tiissii mitattu toimeentu-
lotukinormiin perustuen. KAfetty mittari kuvaa sellaista toi-
meentulotasoa, jolla perhe joutuisi eliimiiiin, mikiili sen pitiiisi
turvautua viimesijaiseen toimeentulotukeen. Vastaavaa mittaria
on kiiytetty vuoden l98l kotitaloustiedustelun aineistoon perus-
tuvassa tutkimuksessa, jonka mukaan toimeentulotukirajan alit-
taneita talouksia oli 5,5 prosenttia viiestristii kyseisenii vuonna
(Sailas 1987). Osuus leskeksi jiiiineillii oli samaa suuruusluokkaa.
Tutkimustulosten mukaan tulorajan alittuminen oli kuitenkin
leskeytyneillli osaksi tilapiiistii, sillii kolmen vuoden kuluttua
puolison kuolemasta viihimmeiistasoisen toimeentulorajan alitta-
neita perheitii oli eniiii pari prosenttia.

Taulukko l.Eliikejiirjestelmien tavoitteiden toteutuminen pal-
kansaajavlesttitin kuuluvilla leskillli

- jiiiviit alle
viihimmiiistoi-
meentulorajan

- ylittiviit
viihimmiiistoi-
meentulorajan

Yhteensii

Perheiden osuus, joilla kulutustaso
velittdmiisti r) puolison kuoltua

aleni pysyi nousi Yhteensii
ennallaan

7o 7o 7o 7o

2215

t9 4t 95

2t 3l 42 100
I) Ktlutustason viilitdntti muutosta on tarkasteltu ajanjaksona

1979- r98 t.

Valtaosa elinolosuhdetietoa on haastattelusta saatua, kun taas
tulotiedot hankittiin etuptiiissti eri rekistereistii. Perhekohtaisen
nettotulon eli niin sanotun kiiytetteivissii olevan tulon laskenta
pohjautui tulonjakotilaston laskentamalliin. Perheiden taloudel-
lisen tilanteen muutos tarkasteltiin tutkimuksessa seke velitt6-
mdssii leskeytymistilanteessa ajanjaksoilla 1979-198 I ettA pidem-
miillii aikaviilillii eli vuosien 1979 ja 1983 viilisenii aikana.
Ensimmiiiset selvitykset ja raportit tutkimusaineistosta laadittiin
ennakkotietoina perhe-eltikekomitean kayltdttn. Perhe-eliikeko-
mitean osamietintci II julkaistiin vuoden 1987 marraskuussa.
Piiiillimmiiisiksi kysymyksiksi niiissii selvityksissii nousivat les-
keksi jiiiineiden taloudellisen aseman sek?i leskien ansioty6ssd-
olon muutosten tarkastelu. Niinpii laajasta tutkimusaineistosta
laaditut ensimmiiiset tutkimusraportit painottuvat taloudellisiin
kysymyksiin.
Tutkimuksessa "Perhe-eldketurva muuttuvassa yhteiskunnassa"
tavoitteena on evaluoida perhe-elliketurvaa sekii leskiperheitli
koskevaan empiiriseen tutkimukseen perustuen ettii viime vuosi-
kymmenten aikana perheessd ja naisten asemassa tapahtuneiden
muutosten taustaa vasten. Perhe-eliiketurvan arvioinnin kritee-
reinii empiirisissii tarkasteluissa ovat kulutustason ennallaan
siiilyminen ja viihimmiiistasoinen toimeentulo. Seuraavat tarkas-
telut painottuvat haastatteluaineistosta saatuihin tuloksiin, sillii
perhettii ja naisen asemaa koskevia muutoksia ja perhe-eliketur-
vaa niiiden muutosten valossa on tarkasteltu jo aikaisemmassa
TydeliikeJehden artikkelissa (Tuominen, Tycieliike 4 I 1987).

Perheiden
osuus, joilla
tulot v. l98l
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l4



Taulukon luvuista niihdiiiin mycis, ettii kulutustason siiilymisestii
huolimatta osalla perheistii tulot jiiiviit alle minimitason. Niiiden
perheiden tulotaso oli jo ennen puolison kuolemaa poikkeuksel-
lisen alhainen. Vaikka kulutustaso sdilyijajopa viihiin nousi, tulot
jtiiviit viihimmiiistoimeentulorajan alapuolelle kolmella prosentil-
la palkansaajavdestticin kuuluvista leskistii. Molempien tavoittei-
den suunnassa tarkasteltuna viiliinputoajia oli vain kaksi prosent-
tia.
Leskeksi jiiiineiden taloudellisen tilanteen muutoksessa oli selvii
sukupuolen mukainen ero. Miesleskillti kulutustason muutos
painottui naisleskiii enemmiin nousun suuntaan. Yli kahdella
kolmososalla miesleskistti ja runsaalla kolmqsosallo naisleskistii
kulut us mahdo llis uud e t p uo lis on k u o h ua p ar aniv at. Va s t a av a s t i
kulutustaso aleni noin neljtisosassa naisleskien ja vain noin
ky mmenesosass a mies le s kien perheis t ii.

Sukupuolen mukainen ero kulutustason muutoksessa johtui
eroista puolisoiden tulosuhteissa. Miesleskien perheissii vaimon
poisjiiiinyt tulo-osuus oli keskimiiiirin vain noin neljiisosa perheen
tuloista, kun naisleskien perheissti edesmenneen miehen tulo oli
keskimiiiirin kaksi kolmasosaa. Perheiden kiiytettiivissii olevat
tulot pieneniviit siten selviisti viihemmlin miesleskillii naisleskiin
verrattuna. Perhe-ekikkeiden johdosta ero mies- ja naisleskien
nettotulon supistumisessa ei kuitenkaan jiiiinyt niiin suureksi.
Yli kahdella kolmasosalla miesleskistii kulutustaso nriytti siten
nousseen. Tiimii merkitsee sita, ettii niiissii perheissii tulot piene-
nivdt suhteessa viihemmiin kuin kulutus. Esimerkiksi kotona
olleen tulottoman vaimon kuolema johti aina kulutustason
nousuun lesken tulojen pysyessd viihintiiiin samoina.

Perheiden
osuus, joilla kulutustaso
vatttdmiisti puolison
kuoltua

aleni
- pysyi ennallaan

nousl
Yhteensii

Mieslesket Naislesket
7o

Kohdistuessaan naisleskiin perhe-eliiketurva toimii ndiden tavoit-
teiden suuntaisesti, sillii valtaosassa perheitii nainen on edelleen-
kin pienempituloinen puoliso. Ilmanperhe-elakette suurimmalla
osalla naisista kulutustaso alenisi, mikti kiiy ilmi oheisen asetel-
man luvuista. Leskeksi jZiiineillii miehillii p6rhe-eliikkeiden pois-
jettemiseile ei ole suurtakaan vaikutusta johtuen siita, ettA perhe-
eliiketuloa on piiiiasiassa vain lapsia huoltavilla nuoremmilla
leskillii. Koko aineiston tasolla tulokset painottuvat vanhempiin
ikiiryhmiin.

Perheiden osuus,
joilla kulutustaso
laskettuna ilman perhe-
eliikettii t)

- aleni
- pysyl ennallaan
- nousl
Yhteensii

Mieslesket
%o

t6
20
64

100

Naislesket
%o

Viihimmiiistasoisen toimeentulorajan alittumisessa oli niin ikiiZin
selvii sukupuolen mukainen ero. Miesleskillii toimeentulo jiii
erittain harvoin viihimmiiistason alapuolelle vaimon kuoltua.
Niiiden talouksien osuus oli vain pari prosenttia. Leskeksi
jtiiineillii naisilla osuus oli kolminkertainen miehiin verrattuna eli
kuusi prosenttia. Minimitulorajan alapuolelle jiiiineistti naisles-
kistii kaksi kolmasosaa kuului ammatittomiin kotiiiiteihin, joilla
mytis kulutustaso miehen kuoltua keskimiiiiriiistd useamman
aleni.

Perhe-elikkeiden merkitys ja tarve tavoitteiden
kannalta arvioituna

78
l3
9

100
1) Kulutustason viilitdn muutos ajanjaksona 1979- t98l laskettuna ilman

perhe-eliikkeitri

Perherliikkeillii on merkittiiva rooli my6s viihimmiiistasoisen
toimeentulon turvaajana nimenomaan niisilta. Leskeksi jiiiineis-
tii naisista noin joka toisella, 52 prosentilla tulot jaivat alle
viihimmiiistasoisen toimeentulorajan, kun tuloista poistettiin
perhe-eliikkeet. Miesleskillii vastaava osuus oli ainoastaan kolme
prosenttia. Perhe-eliikkeillii on siten ratkaiseva merkitys kohtuul-
lisen toimeentulon turvaajina erityisesti naisilla.
Perhe-eliiketurvasta muodostuva kuva ei kuitenkaan ole ongel-
maton. Vaikka perhe-elZiketurva toimii oikeansuuntaisesti, se ei
kohdennu tdysin tarkoituksenmukaisesti. Perhe-ellketurvan tar-
vetta oli osalla miesleskistii, jotka eiviit saaneet perhe-eliikettii.
Noin kymmenesosalla leskeksi jiiiineistii miehislii kulutustaso
vaimon kuoltua aleni. Leskeksi jtiiineistii naisista liihes kaikki
saivat perhe-eliikkeen, mutta runsaalla viidesosalla eliike ei ollut
riitteva siiilyttiimiiiin kulutustasoa ennallaan. Toisaalta leskeksi
jiiiineistii naisista liihes viidesosa kuului ryhmiiiin, joilla ilman
perhe-eliikettii laskettuna kulutustaso aleni, mutta perhe-eliikkei-
den johdosta aikaisempi kulutusraso jopa ylittyi. Niin ikaan noin
viidesosa perhe-eldkettii saavista naisista oli sellaisia, joilla kulu-
tustaso ilman perhe-eliikettiikin siiilyi viihinttiiin samana. Kulu-
tustason ennallaan pysymisen perusteella arvioiden perhe-eliike-
turvan tarvetta ei tAlldin ollut.
Tulosten perusteella voitiin todeta, ettd leskeneliikkeen tarve sekii
lapsiperheisse etta yksiniiisillii leskillii on riippuvainen ennen
kaikkea puolisoiden tulosuhteista. Lesken bllessa perheessii
suurempituloinen puoliso leskeneliikkeen tarvetta ei useinkaan
ollut. Valtaosassa perheitii kulutustaso siiilyi viihintii6n samana,
vaikka leskeneliike poistettiin. Viidesosalla leskeksi j?i?tneistii
naisista omat tulot ylittiviit miehen tulot puolison kuolemaa
edeltiineenii vuonna. Vastaavasti lesken ollessa perheessii pienem-
pituloinen puoliso leskeneliike oli tarpeen kulutustason ennallaan
siiilymiseksi. Kysymys on ennen kaikkea puolisoiden tuloerojen
suuruudesta ja poisjiiiineen tulon kompensaation tarpeesta ja
tasosta tiihiin eroon niihden.

7o

ll
20
69

100

24
40
36

100

Perhe-elSkkeiden merkitystiija tarpeellisuutta eliiketurvan tavoit-
teiden kannalta arvioituna kuvaavat luvut, jotka laskettiin kulu-
tustason muutoksesta ja viihimmiiistasoisesta toimeentulosta
ilman perhe-eliikkeitii. Toisin sanoen tarkasteltiin sita, miten
perheiden \ulutusmahdollisuudet muuttuisivat toisen puolison
kuollessa, jos perherliikkeitii ei lainkaan maksettaiii. Niiin
laskettuna 67 prosentilla leskeksi jiiiineistii kulutustaso aleni ja 43
prosentilla tulot jiiiviit vdhimmiiistasoisen toimeentulorajan al-
apuolelle. Verrattaessa niiitii lukuja taulukon 1. lukuihin niih-
diizin, ettli perhe-eliikkeillii on merkittiive funktio sekii kulutus-
tason etta viihimmiiistasoisen toimeentulon turvaajana.

Leskeksi jiiiineiden tytissilolo ja sen muutokset

ViilittdmZisti ennen leskeytymistii ansiotycissii olleista naisleskistii
valtaosa oli ollut tydssii enimmdn osan avioliiton ajasta. Sen
sijaan niistii naisista, jotka leskeytyessiiiin olivat kotona, yli
puolet ei ollut kiiynyt ansiotycissii avioliiton aikana.

15
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Kuvio 1. Palkansaajaviiestiiiin kuuluvien naisten toiminta ennen
leskeytymistii v. 1979 iiin mukaan.

7o
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- tydsse pois tydstii eliikkeellii

Kuviosta l. niihdiiiin, ettii liihes 90 prosenttia 35-49 vuoden iiissii
leskeksi jiiiineistii oli ansiotydssd vuonna 1979 eli vuotta ennen
leskeytymistd. Vajaa kolmannes alle 35-luotiaana leskeytyneistd
ja saman verran 50 vuotta tiiyttiineistii leskistii oli pois ansiotydstii
olematta eliikkeellii.
Alle 40 vuoden iiissii leskeytyneistii kotiiiideistii puolet oli
siirtynyt ansiotydhdn vuoteen1983 mennessd (kuvio 2). Samoin
kolmasosa 40-49-vuoden iiissii leskeksi jiiiineistii oli mennyt
ansiotyohrin ja joka kymmenes 50-54-vuotiaana leskeytyneistii.
Vain harvat 55-64-vuotiaana leskeytyneistii aloittivat ansiotycin
puolison kuoleman jiilkeen.

-39 4049 50-54 55-59 60 64

AIle 30 vuoden iiissii leskeksi jiiiineistii naisista joka kuudes ennen
leskeytymistzi tydssii olleista oli lopettanut tydnteon vuoteen 1983
mennessd. Nuorimpien leskien perheet olivat viiest66n verrattuna
keskimiiiiriiistd suurempia. Heillii yleisin tyOstii poissaolon syy

leskeytymisen jiilkeen oli lasten- ja kodinhoito. Tiitii vanhemmal-
la iiillii leskeytyneistti vain viisi prosenttia lopetti tycinteon muusta
syystii kuin eliikkeelle siirtymisen takia. Heillii yleisin syy tydnte-
on lopettamiseen oli tycittcimyys.

Ennen leskeytymistii ansiotycissd olleista 55-59 vuoden iiissii
leskeksi jiiiineistii oli runsas kolmannes siirtynyt eliikkeelle vuo-
teen 1983 mennessd, 60-64-vuotiaana leskeytyneistE yli puolet.
Eliikkeelle siirtyneiden osuudet olivat ennen leskeytymistd koto-
na olleilla ldhes samat (kuvio 2). Erityisesti tycittcimyyseliikkeelle
siirtyneiden osuudet kasvoivat leskeytymisen jiilkeen.

Koulutus ja ammattirakenne

Tutkimuksessa verrattiin joidenkin piirteiden osalta leskeytymi-
sen jelkeen ansiotycih6n siirtyneite kotiiiitejii niihin, jotka eiviit
menneet ansiotydhiin. Alle 50-vuotiaiden ennen leskeytymistii
kotona olleiden, mutta sen jiilkeen ansiotydhcin siirtyneiden
naisleskien koulutustaso vastasi sekd perus- ettii ammatillisen
koulutuksen osalta tydssii olleiden naisleskien koulutusta. Niiden
leskien koulutus, jotka eiviit siirtyneet ansioty0hdn leskeytymisen
jiilkeen, oli sen sijaan tycissli olleita viihiiisempi. Myris ne tydssii
olleet lesket, jotka olivat tiiyttiineet 50 vuotta, olivat saaneet
ammatillista koulutusta kotona olleita enemmiin. Kotona ollei-
den tycikokemuksen puute niikyi muun muassa ammattikurssi-
maisen koulutuksen viihdisyyteenii.
AIle 50-vuotiaiden leskien ammattirakenteessa oli havaittavissa
toimihenkildistymistii tiitri vanhempiin leskiin verrattuna. Les-
keytymisen jiilkeen tydhtin siirtyneistii vajaa puolet tyciskenteli
palvelutycin ammateissa ja yhtii suuri osa ns. henkisen tycin
ammatissa tai kaupallisella alalla. Kotona olleet asuivat tycihdn
siirtyneitli useammin maaseudulla, mikii osaltaan oli esteenii
tyt hdn siirtymiselle. Vajaa puolet kotona olleista asui lis2iksi
korkean tydttdmyysasteen alueilla Ita- ja Pohjois-Suomessa.

lesken mahdollisuudet sijoittua tyt eliimiiiin olivat monet kohdal-
la osoittautuneet huonoiksi.

0

Haastatteluvuonna kotona olleista alle 50-vuotiaista liihes kaksi
kolmannesta ja 50 54-vuotiaistakin vajaa puolet halusi palata

Kuvio 2. Vuoteen l9g3 mennessii ansiotytihtin menneiden ja ansiotydhcin,mikaosoittaa,ettiileskeytymisenjalkeinenkotona-
eliikkeelle siirtyneiden osuuaet nii.te i"rii'".llili*i.,1i olo ei aina ollut omaehtoista. Tycihcin -aikovat eiviit eronneet
ttiiinkuuluvist"anaisleskistii,jotkaenrlili;.ifi';#;A pe,rus- tai ammatillisen koulutuksen osalta vuonna 1984 tycissii
olivat kotona (ei ellkkeelpij' olleista. Puolella tydhdn .aikovista ei ollut kuitenkaan miteen

jatkokoulutusta. Ammattitaidottoman, eikd endd aivan nuoren

%o

60

Alaikiiiset lapset

Lasten lukumiiiiriillii oli vaikutusta naisten tycissiikiiyntiin vain
siinii tapauksessa, jos perheessii oli alle kouluikiiisiii lapsia tai jos
huollettavia lapsia oli useampia. Seuraavassa asetelmassa on
esitetty niiden tydssii kiiyvien leskien osuudet palkansaajaperheis-
sii, joilla oli koko tarkasteluajan 1979 83 ainakin yksi alle 18-
vuotias lapsi. Lasten lukumtidrd on aikaviilillii vakio.

Alaikiiisten lasten luku
1979-83
I lapsi
2 + lasta

Nuorin lapsi v. l98l
Alle 7 v.
7 15v.

Tyrissii olevien leskien osuus
1979 1983
Vo 7o84 86
66 72

67
83

tydh<in menneet eliikkeelle siirtyneet

l6

63
8l



1 Yhden lapsen tai jo kouluikiiisten lasten iiitien tydssiikiiynnissii oli
' niihtiivissri pieni lisiiys vuonna 1983 siitii huolimatta, etti valtaosa

oli tydssii jo ennen leskeytymistii. Samoin niiden leskien ty6sse-
kiiynti lisiiiintyi, joilla oli useampia lapsia tai joiden nuorin lapsi
oli alle kouluikiiinen.
Kotona olleiden naisten lapsiluku oli ennen leskeytymistii korke-
ampi kuin tycissii olleiden naisten. Tilanne ei ollut muuttunutI kolme vuotta leskeksi jiilimisen jiilkeen. Mytis tydhdn siirtyne!
den naisten lapsiluku oli sekti ennen leskeytymistii ettii sen jiilkeen
hieman pienempi kuin niiden naisten, jotka eiviit menneet
ansiotydhdn.

I

Terveydentila

Pitkiiaikaisia ja tycintekoa haittaavia sairauksia ilmoittaneiden
leskien osuus lisiiiintyi selviisti 50. ikiivuoden jiilkeen. Haastatel-
luista 50-54-vuotiaista naisleskistii runsas kolmannes ja 55-64-
vuotiaista yli puolet ilmoitti pitkAaikaisia sairauksia, jotka hait-
tasivat tycintekoa. Vajaalla puolella 55 vuotta tiiyttiineistil oli
mycis toiminnallisia vaikeuksia erityisesti liikkumisessa. Leskien
terveydentilan vertaaminen viiest66n on monesta syystii vaikea.
Pitkiiaikaisten sairauksien osuudet eiviit olleet ikiiryhmittiiin
tarkastellen viiestiiii korkeampi. Kuitenkin tyOkyvyttdmyyseliik-
keelld olevien 45-64-vuotiaiden osuudet ylittiviit tarkasteluvuosi-

, na viiestdn osuudet.

Lesket mainitsivat suhteellisen viihiin terveydellisiii syita ty<ista
poissaololleen, mutta ansiotyrin ja terveydentilan viilinen yhteys
niikyi usein epiisuorasti. MyOs ne nuoremmat kotona olevat
lesket, jotka eiviit aikoneet palata takaisin ansiotycihdn, mainit-
sivat tyiintekoa haittaavia sairauksia useammin kuin tytissii
olevat tai tyOhtin aikovat.
Tydhdn siirtymisen halukkuus viiheni jyrkiisti niissii ikiiryhmissii,
joissa pitkiiaikaissairauksien osuus ja liikkumisvaikeudet lisiiiin-
tyiviit. Tytihdn aikovia 55 vuotta taytteneitii ei juuri ollut. Kotona
olleet 50-64-vuotiaat lesket ja mycis ne lesket, jotka jiiiviit
leskeytymisen jiilkeen pois ty<istii, ilmoittivat useammin tydnte-
koa haittaavia sairauksia kuin tyrissii olevat. Terveydelliset erot
tydssii kiiyvien ja kotona olevien leskien viilillii tasoittuivat vasta
60. ikiivuoden jiilkeen.

Yhteenvetoa

eri perhemuodoissa ekivien lasten oikeudellista asemaa on pyritty
johdonmukaisesti tasa-arvoistamaan 1970- ja l980luvuilla toteu-
ietuilla lapsilainsiiiidiinndn uudistuksilla. Tasa-arvoistumista voi-
daan havaita tapahtuneen, paitsi sukupuolten viilillii my6s eri
perhemuotojen kesken.

Naisen aseman muutos niikyy ennen muuta naimisissa olevien
naisten ansiotydss6kiiynnin yleistymisessZi viime vuosikymmeni-
nii. Yhteiskunnan muuttuminen maatalousyhteiskunnasta teolli-
seksi ja jiilkiteolliseksi palveluyhteiskunnatsi samalla kun sosiaa-
liturvaa" etenkin sosiaalivakuutusta ja sosiaalipalveluja, laajamit-
taisesti kehitettiin aiheutti osaltaan sen, ett6 naimisissa olevat
naiset siirtyiviit yleisesti kodin ulkopuoliseen ansiotytihdn. Tutki-
mustulosten mukaan myds leskeksi jtitineiden naisten ansiotyds-
s6olo ennen leskeytymistii oli yleistii. Liihes 90 prosenttia 3549-
motiaana leskeksi jiiiineistii oli kodin ulkopuolisessa ansiotycissii.
kskeytymisen jiilkeen ansiotytissii olevien osuus kasvoi, kun osa
nuoremmista ennen puolison kuolemaa kotona olleista naisista
siirtyi ansioty6hdn. Leskeksi jiiiineiden naisten tydssiiolossa ei
ollut havaittavissa suuria eroja verrattuna naisten ansiotytissii-
oloon yleensii.

Niiiden kehityssuuntien ja empiiristen tutkimustulosten perus-
teella arvioiden voimassa oleva perhe-eliiketurva ei vastaa nykyi-
siii ktisityksiii siiti, miten elaketurvan tulisi kohdentua toisaalta
sukupuolten ja toisaalta eri perhemuodoissa eliivien kesken.
Nykyinen leskeneliike asettaa sukupuolet eriarvoiseen asemaan.
Naisleski saa leskeneliikkeen riippumatta siitii, onko hiin kulutus-
tason ennallaan siiilymisen perusteella arvioiden eliikkeen tar-
peessa, kun taas miesleski ei peAseiint0isesti saa eliikettii, vaikkl
ialoudellinen tilanne vaimon kuoltua ratkaisevasti heikkenisi.
Avoperheissii ja avioeroperheissii eltiviit lapset jiiiiviit perhe-
elEketurvassa niin ikiiiin heikompaan asemaan johtuen leskene-
liikkeen miiiiriiytymistii koskevista siiiinnOksistii. Perhe-eliike-
lainsiiiidiinniissii ei ole otettu huomioon site, ettii avioperhe ei ole
ainoa perhemuoto eikii se ole viiltttmiitte elamenikiiinen instituu-
tio. Yhii tavallisempaa on, etti elinaikana solmitaan useampia
liittoja. Nykyinen perhe-eliiketurva ei siten vastaa perheessii ja
naisen asemassa tapahtuneiden muutosten asettamiin haasteisiin.

Kun perhe-eliiketurvaa arvioidaan yleisesti empiiristen tulosten
perusteella, piiiidytiiiin suhteellisen positiiviseen kiisitykseen. Per-
he-eliikkeillS on tiirkeii tehtiivii sekd kulutustason ylliipitiijiinti
ettli viihimmiiistasoisen toimeentulon turvaajana. Perherliike-
turva toimii niiiden tavoitteiden suuntaisesti erityisesti kohdistu-
essaan naisleskiin, sillii naislesket pienempituloisina puolisoina
ovat merkittiiviisti useammin perhe-elekkeen tarpeessa verrattu-
na miesleskiin, jotka verraten harvoin olivat vaimoaan pienem-
pituloisia. Tirtkittaessa perhe-eleketurvan tarvetta yksityiskohtai-
iemmin eri leskiryhmillii voitiin todeta, ettei se kohdennu tiiysin
tarkoituksenmukaisesti. Leskeneliikkeen tarvetta kulutustason
siiilymisen perusteella arvioiden ei yleensii esiintynyt, jos elool-
jA6nyt puoliso oli perheessii suurempituloinen. Vastaavasti pie-
nempituloisemman puolison leskeytyminen johti elakkeen tar-
peeseen. Sukupuolen sijasta leskeneliikkeen miiiiriiytymisperus-
teet tulisikin hakea puolisoiden tulosuhteista.

Ongelmalliseksi nykyinen perhe-eliiketurva havaitaan mycis, kun
sitii tarkastellaan perhettii ja naisen asemaa koskevien muutosten
valossa. Avioperhe ei ole yhtii vallitseva perhemuoto kuin 1960-
luvulla, jolloin perhe-eliiketurva luotiin. Avioerot ovat yleistyneet
ja avioperheen rinnalle ovat tulleet enemmdn tai viihemmdn
pysyvana instituutiona avoperheet. Eri perhemuotojen ja etenkin
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rirrDE'r plA xxBBN LASKExrnsziAxxor
Yleinen perhe-eliike

Seuraavassa esitettevat markkamiiiirdt on ilmaistu vuoden 1988
indeksitasossa.

Lapsenelilke

Nykylain mukaan orvolle maksetaan tasasuuruista lapseneliiket-
A Q$ mki kk). Komitea esittaA lapseneliikkeisiin lisdmii5r66,
joka tiiysimtiiiriiisenii olisi 259 mk/ kk, ja jota lapsen muut saman
edunjiitttijiin jiilkeen maksettavat perhe-eliikkeet viihentiilsiviit
50-prosenttisesti siltA osin, kun niiden miiiirii ylittiia 188 mk/kk.
Jos siis muita perhe-eliikkeitii on enintiiiin 188 mk/kk olisi
lapsenel?ike 462mklkk. Jos taas muuta perhe-eliikettii on yli 706
mk/kk, olisi yleisen perhe-eliikkeen mdiirii 203 mk/kk kuten
nykyisin. Tiiysorvolle eliike maksettaisiin erikseen kummankin
vanhemman jiilkeen.

Leskenellke
Alkuellke

Alkueliikkeenii esitetiiiin maksettavaksi kuten nykyisinkin leskey-
tymisestii 6 kuukauden ajan kansanetiikettii vistiavat pohjaoiaja kuntaryhmiistii riippuen joko 43 prosenttia (I kr.) tai 40
prosenttia (II kr) lisiiosan tiiydestii miiiiriistii. Muista tuloista
riippuen lisiiosaa voidaan maksaa sen tayteen miiirtiIn saakka.

Jatkoellke

Nykyisin leskenelzikkeen?i maksetaan lapsettomalle leskelle tulo-
harkintaisena kansaneliikkeen lisiiosaa vastaava miiiirii. Lasta
huoltavalle leskelle maksetaan lisiiksi tuloista riippumatta kan-
saneliikkeen pohjaosa (3a6 mk/kk). Lisiiosaa viihentiiv?it lesken
tulot 5o-prosenttisesti siltii osin kuin ne ylittiiviit 188 mk/kk.
Esityksen mukaan leskeneliikkeen lisziosan tuloharkintaa lieven-
netiiiin siten, ettd tytituloista otetaan huomioon vain 60 prosent-
tia.
Yleisen perhe-eliikkeen etuudet ovat nykyisin saajalleen verova-
paata tuloa. Komitea esittea, ettii uudistuksen mukaiset etuudet
olisivat veronalaista tuloa. Lisiiksi lasten oikeutta eliiketulovii-
hennykseen esitetean rajoitettavaksi puoliorvoilla viidennekseen
nykyisestii ja tiiysorvoilla kahteen viidennekseen.
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Ansioelflkkeet
Lapsenelflkkeet

Ansioeliikkeissri lapseneliikkeiden suuruus olisi seuraavan taulu-
kon mukainen miiiiriiosa edunj iittiij iin eltikkeestii.
Lasten luku Lapseneliikkeet yhteensii osuutena

edunjiitttijiin eliikkeestiit 4lt22 7lt23 eltz
Viihintiiiin 4 l0ll2
Neiin lapseneliikkeen suuruus olisi riippumaton siitii, onko
edunsaajana myds leski vai ei.

Leskeneliike

Leskeneliikkeen miiiiriiytymiseen komitea esittae merkittaviia
periaatteellista muutosta. Leskeneliikkeen suuruuteen ei eniiii
vaikuttaisi yksinomaan edunjiitt2ijiin eliike, vaan mycis lesken
oma eliike. Teknisesti teme esiteteen toteutettavaksi siten, ettii
ensin miiiiriitiiiin leskeneliikkeen ns. enimmiiismiiiirii, joka yleen-
sii olisi puolet edunjiittiijiin oman elikkeen mii2irtisti. Jos laste-
nellkkeiden yhteismiilirii on enemmdn kuin puolet edunjiittiijiin
eliikkeestii (lapsia 2 tai enemmlin), olisi leskeneliikkeen enimmtiis-
miitirti kuitenkin puolikasta pienempi, j ottei edunj iitttij iin oman
eliikkeen taso perhe-eliikkeissli ylittyisi. Enimmiiismiiiirii on siten
seuraavan taulukon mukainen miiiiriiosa edunj tittiij Zin el2ikkees-
ta.

Lapsia Leskeneliikkeen enimmdismiiiirii
osuutena edunj attaj an eliikkeestii

0 tai I ll22 slt23 3lt2
viih. 4 2ll2
lrskelle maksetaan alkueliikkeenti enimmiiism iiiir iia 6 kuukau-
den ajan. Tiimiin jiilkeen tehdiiiin ns. eliikesovitus, jossa enim-
miiismiiiiriistit viihennetiiiin puolet siite meerastii, jolla lesken
oma el6ke ylittaa rajamiiiiriin. Rajam66rdn suuruus on 2546 mk/
kk, kuitenkin enintiitin edunj iittiij iin eliikkeen miiiirii. M arkka-
mddrd 2546 mklkk esitetaiin sidottavaksi TEl-indeksiin, ja se
vastaa vuoden 1988 indeksipistelukua 1291.

Silloin kun leski ei saa omaa elekettA, otetaan eliikesovituksessa
huomioon se eliikkeen miidrii, jota leski olisi saanut, mikiili olisi
tullut ty6kyvyttdmiiksi puolison kuolinhetkellii. Tulevaa aikaa ei
kuitenkaan tiisszi otettaisi huomioon, jos lesken viimeisen ty6- tai
virkasuhteen taikka yrittiijiisuhteen piidttymisestd on edunjetta-jiin kuolinpiiiviilin mennessii kulunut yli 360 piiiviiii. Lesken
alkaessa saada omaa eliikettii leskeneliikkeen eliikesovitus tehtdi-
siin uudelleen maksettavan omaeliikkeen todellisen suuruuden
mukaisesti.

Huomattakoon, ettii eliikesovituksessa otetaan huomioon kaikki
eri ansioeliikejiirjestelmien el5kkeet. Siten vaikkapa TEL:n mu-
kaisen leskeneliikkeen mii?iriiiimiseksi on oltava tieto sekii lesken
ettii edunjiittiijiin muidenkin eliikelakien mukaisesta elikeoikeuk-
sista.

Mikali leskellii ei ole tuloja, tai ne ovat niin pienet, etteiviit ne
vastaa hiinen el5kekertymddnsii, eliikesovituksessa voidaan les-
ken anomuksesta kiiyttiiii lesken elzikkeen sijaan miiiiriiii, joka on
60 prosenttia lesken todellisista tuloista.

MINKAI,AISTA ELAKKEEN TASOA
TAVOITEI,TIIN?

Leskeneliikkeen miidriiytymisen perustaksi komitea pyrki selvit-
tiimiiiin miten puolison kuolema todella vaikuttaa jiiljelle jiiiineen
puolison elintasoon. Onhan selviiii, ettd esimerkiksi lapsettoman
avioparin tapauksessa, jos toisen puolison tulot ovat vaikkapa
kolminkertaiset, suurituloisemman puolison kuolema ilman les-
keneliikettii merkitsisi melkoista alenemaa jiiljelle jiieineen puoli-
son elintasossa. Pienempituloisen kuolema taas pikemminkin
kohottaisi jaljelle jaeneen puolison elintasoa, jiiisihiin hiinen
keytettevakseen kolme neljiisosaa niistd tuloista, joilla aikaisem-
min eli kaksi henkilO,ii. Jtilkimmiiisessd tapauksessa on vaikea
nlihdi leskeneleketta perustelluksi.
Tasatuloisen avioparin kohdalla puolison kuolema yleensii alen-
taa jonkin verran jeljelle jiiiineen elintasoa. Tulojen kokonais-
miiiirii putoaa puoleen, mutta menoja ei voi elintasoa pudotta-
matta alentaa puoleen. Tiimii johtuu siita etta talouksilla on mm.
asumiseen liittyvia kiinteitii kuluja.
Tdtii problematiikkaa pohtiessaan komitea meeritteli kulutusyk-
sikktiihin perustuvan laskentamallin. Laskelmissa oletettiin, ettii
kiinteiden kustannusten osuus perheen kuluista on neljlinnes
kaikista kuluista. Muu kulutus tulkittiin perheenjlisenten henki-
16kohtaiseksi kulutukseksi, ja lasten kulutusosuutena kiiytettiin
aikuisten kulutusosuutta pienempiii, lasten lukumiiiiriistii riippu-
via miiiiriii.
Viihentiimiillii perheen aikaisemmista tuloista kuolleen puolison
henkikikohtaiseen kulutukseen mennlt osuus saadaan selville se
tulojen miiiirii, joka antaa jeljellejiiiineelle perheelle entiset kulu-
tusmahdollisuudet. Valittujen kaavamaisten laskentaolettamus-
ten mukaan piiiidyttiin siihen, ettii aikaisemman kulutustason
siiilyttiimiseksi jeljellejiiiinyt perhe tarvitsisi seuraavan taulukon
mukaisen osuuden kuolemaa edeltdneistii tuloista:
Ei lapsia 62.5 7o
I lapsi 73.1 7a
2 lasta 77.2 7a
3 lasta 79.4
4 lasta 81.3 7a

Laskelmaa sovellettaessa otettiin myds verotuksen vaikutus
huomioon.
Komitea ei eliiketasoa miiiiritellessiiiin kuitenkaan ottanut laskel-
man tuloksia puhdasoppisesti tavoitteikseen. Ensinniikin lapse-
neleikkeet priorisoitiin siten, ettii lapsille esiteteAn maksettavaksi
perheen jiiljellejiiineistii tuloista riippumatonta mdiiriiosaa edun-
jettajen eliikkeestii. Myciskiiiin leskeneliikkeen mitoituksessa
komitea ei niihnyt s),yte esittaa tiukasti laskeiman mukaista
etuustasoa varsinkaan pieni- ja keskituloisten kohdalla silloin,
kun nykyinen perhe-elSketurva ylittiiii kaavamaisen laskelman
osoittaman mitoituksen.
Laskelman tuloksen puhdaslinjainen toteuttaminen ei periaat-
teellisestikaan ole ongelmatonta. Ongelmallista on esimerkiksi
ratkaista kysymys tuleeko perhe-elSkkeen mitoituksen pohjaksi
ottaa edunjeittiijtin aktiivi- vai eldkeaikaiset perheen tulot silloin,
kun kuolemaa edelteii pitempi tai lyhyempi - tydkyvyttd-
myys- tai vanhuuseliikejakso.
Periaatteellisesti merkittiivd kysymyksenasettelu on my6s kysy-
mys korvauksen tiiydellisyydestii: tuleeko pakollisen ja yleisen
perhe-eliiketurvan eliminoida kuoleman aiheuttama kulutusta-
son lasku tyystin, vaiko vain esimerkiksi 60-, 80- tai 90-
prosenttisesti. Tiihiin kysymykseen komitea ei ottanut tiismiillistii
kantaa.
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Mycis laskelman pohjana olevat lukuarvot, kuten kiinteiden
kustannusten osuus ja perheenjdsenten kulutusosuudet ovat
alttiita kritiikille. Ne ovat keskimiiiiriiisinii vain suuntaa antavia,
eiviitkii vastaa monenkaan yksittiiisen perheen todellista tilannet-
ta. Toisaalta numero arvoj en muuttaminen j iirj ellisissii raj oissa ei
kuitenkaan laskelman tulosta oleellisesti muuttaisi. Mycis valmis-
tumisvaiheessaan oleva Eldketurvakeskuksen perhe-eliiketutki-
mus tukee laskelman tuloksia.

ESITETTY TURVAN TASO

Miten kulutusyksikkdlaskelmat ja esitetty turva sitten vastaavat
toisiaan? Komitea on sisiillyttiinyt mietintcicinsd runsaan miiiiriin
taulukoita ja kuvioita, jotka valottavat asian teta puolta.

Taulukot ja kuviot laskettiin vuoden 1987 verotusperusteiden
mukaan ottaen huomioon komitean esittiimiit muutokset. Kun-
nallisveroiiyrin hintana ja muina veronluonteisina maksuina
otettiin huomioon yhteensZi aktiiveilla 21,5 penniii ja lapsilla ja
eliikeliiisillti 19,7 penniii. Normaalit viihennykset otettiin my6s
verotettaessa huomioon. Ansioeliikkeet on laskettu TEL:n mu-
kaisesti, jos eliiketasoksi on oletettu 60 prosenttia palkasta sekii
edunjiittiijiille etta leskella. Laskelmissa on lisiiksi otettu huomi-
oon yleinen perhe-eliike ja eliikeliiistapauksissa myds kansanelii-
ke vuoden 1987 indeksitason mukaisena.

Yanhuusellkkeell?i oleva leski
Valtaosa leskeytymisistii tapahtuu eliikkeell!i oltaessa. Seuraava
taulukko osoittaa, miten hlvin vanhuuseliikkeellii olevan lesken
esityksen mukainen tulotaso osuu kulutusyksikkOlaskelman mu-
kaiseen tavoitteeseen. Luku sata merkitsisi sitii, ettii lesken oma
eliike yhdessii leskeneliikkeen kanssa antaisi saman elintason,
joka vallitsi ennen puolison kuolemaa. Alle sadan olevat luvut
osoittavat elintason alenevanja yli sadan olevat luvut osoittavat
elintaosn kohoavan.

Taulukko 1.

Leskiperheen nettotulotaso esityksen mukaan prosentteina kulu-
tusyksikk6laskelman mukaisesta entisen kulutustason seilytte-
viistii tulotasosta. Leski vanhuuseltikkeellii, vertailukohteessa
molemmat eliikkeellii.

edunj iittiij iin bruttopalkka mk/ kk
3000 5000 7000 10000 15000 20000

Kuva I kskiperheen nettotulot mklkk
Edunj tit t iij iin p a lkko : 7 000
kski aktiivi lapsia 0

NTTTO-
TULOT
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8000
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LISXEN PALKKA

10000 15000 20000

Kuviosta niikyy, etta esitetty leskeneliike on nykyisen tasoinen,
kun lesken oma eliikepalkka on alle 4000 mk/kk. Esityksen
mukaan leskeneliike maksetaan nykyistii pienempiinii lesken
eliikepalkan ollessa viilillii 4000-l I 000 mk/ kk, ja leskeneliikettii
ei maksettaisi lainkaan kun lesken oma eliikepalkka ylittea I I 000
mk/kk. Kuvio osoittaa, ettd uusi esitys antaa nykyisen turvan
niille leskille, jotka ovat turvan tarpeessa. Leskiltii, joille nykytur-
va niilttiiisi antavan liikaa, eliikettii pienennettiiin ja niille leskille,
jotka eiviit ole olleet lainkaan puolisonsa tulojen varassa, leske-
neliikettii ei eniiii maksettaisi lainkaan.
Tiitii - ja mytis jiiljempana esitetteviii kuvioita - tarkasteltaessa
on hyvii muistaa, ettei esitys pelkiistiiiin alenna nykyturvan
mukaisia etuuksia. Tulevathan uuden leskeneliikkeen piiriin
esimerkiksi mieslesket, joille koko esitetty eliike on korotusta
nykyturvaan - tai turvattomuuteen - niihden.

Myds on huomattava se, ette esitetyt muutokset koskevat vain
lainmuutoksen jiilkeisiii kuolemantapauksia. Nykyjiirjestelmiin
mukaisesti mydnnetlt etuudet jaevat ennalleen.

Lapseton aktiivileski

Seuraava taulukko osoittaa kulutusyksikkdlaskelman ja komite-
an esityksen vastaavuutta aktiivi-ikiiisen lapsettoman parin ta-
pauksessa.lesken

brutto-
palkka

0
3000
5000
7000

10000
rs000
20000

Taulukosta niihdiiiin, ettii elintaso kohoaa niissii tapauksissa,
joissa piiiiosan toimeentulosta oli muodostanut lesken oma
ansioeliike. Elintason alenemaa taas tapahtuu silloin, kun edun-
jettejan oma eliike oli muodostanut piiiiasiallisen tuloliihteen.

Seuraavassa kuviossa on esitetty keskituloisen (eliikepalkka 7000
mk / kk) edunj 2ittiij iin leskentilanne. Kuvio o n o n merkitty kiiyrinii
nettotulotasot kuoleman jiilkeen sekii nykyisen turvan mukaisena
(naisleskellii) ette esityksen mukaan. Lisiiksi kuviossa on kiiyrii,
joka osoittaa lesken tulotason ilman perhe-eltikettii. Kuviossa on
myris vertailupohjaksi esitetty ennen kuolemaa vallinnut kulutus-
taso ja sen kulutusyksikktilaskelman mukainen jakautuminen
kiinteisiin kuluihin j a edunjiittiij tin omaan kulutukseen.

Taulukko 2

edunjiitttijiin bruttopalkka mk / kk
3000 5000 7000 10000 15000 20000

137 l0l 85109 90 83l0l 94 88106 96 90
I 15 100 92124 lll t02t29 tt7 109

Seuraava kuvio kuvaa tilannetta 7000 mk kuukaudessa ansain-
neen edunjiittiijiin jZilkeen.
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Leskiperheen nettotulotaso esityksen mukaan prosentteina kulu-
tusyksikkdlaskelman mukaisesta entisen kulutustason siiilyttii-
viistii tulotasosta
Leski aktiivi, vertailukohteessa molemmat aktiiveja, ei lapsia

Iesken
brutto-
palkka
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Kuva 2 l.eskiperheen nettotulot mklkk
Edunj tit t tij tin p alk ka : 7 000
Leski eltikkeelki lapsia 0

Kuva 3 l-eskiperheen nettotulot mklkk
Edunj dt t iij dn p o lkka : 7 000
Irski aktiivi lapsia 2

NTTTO_
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ilx/KK

:i.:IE

-

TOUNJAIIiJAN KULUIUS
LESXEN AIKA SEMP KULUTUS
KIINTEAT KULUT
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LESI(EN ANSIO+NYKYINEN LES(INELtrKE., NTITO

NITTO-
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Kuviosta niikyy, ette esitetyt etuudet ovat hieman alemmat kuin
nykyetuudet. Kuitenkin perheen tulotaso edelleenkin viihenee
pienemmiillii miiiiriillii, kuin mitii edunjiittiijii kulutusyksikkcilas-
kelman mukaan eltlessiiiin kulutti, joten esitetynkin jiirjestelmiin
mukaan elintaso perheessii paranee kuolemantapauksen seu-
rauksena.

Komitean esitys ei toki ole lapsiperheissiikiitin pelktistiiiin nyky-
etuuksia alentava, vaikka korotuksia ei tiisse kuviossa niiy.
Miesleskien lisiiksi on lapsiperheiden kohdalla muistettava esite-
tyt yleisen perhe-eliikkeen lapseneliikkeen korotukset, jotka
kohdistuvat pienituloisempien edunjiitttijien lapsiin.

UUDISTUKSEN KUSTANNUSVAIKUTU KSET

Uudistuksella on vaikutuksensa sekii eliikkeen miiiiriiiin ettii
edunsaajien lukumiiiiriin, j oten eliikemeno muuttuu. Seuraava
taulukko ndyttdd, mitii uudistus vaikuttaisi perhe-eliikekustan-
nuksiin, jos uusia siiiinnciksi?i sovellettaisiin vuoden 1989 alusta.
Taulukosta niikyy, ettii lapseneldkemeno kohoaa uudistuksen
vaikutuksesta sekii yleisen perhe-eliikkeen puolella ettii ansioeliik-
keissii. Yleisen perhe-eliikkeen leskeneliikkeissiikin tapahtuu nou-
sua, joka johtuu yhtiiiiltii etuustason noususta ja toisaalta
miesleskistii johtuvasta eldkkeensaajien luvun kasyusta.
Ansioeliikepuolella uudistus sensijaan eliikesovituksen vuoksi
alentaisi leskeneliikemenoa nykyjiirjestelm6Sn ntihden - siitakin
huolimatta, ettti mieslesket saatetaan eliikeoikeuden piiriin.
Yhteisvaikutus olisi siis sellainen, ettii uudistuksen alkuyuosina
maksettaisiin perhe+liikkeinti enemmiin kuin nykysiiiinnciin.
Uudistuksen kuudennesta voimassaolovuodesta alkaen perhe-
eliikemeno olisi nykylain mukaista menoa pienempi.

LTSXEN PALKXA

0
0 0

Kuvio on muodoltaan varsin samantapainen kuin eldkeliiislesken
kohdalla. Lesken elintason suhteellinen alenema on kuitenkin
hieman suurempi kuin eliikeliiistapauksessa.

Lapsiperheet

Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu esityksen mukaisen perhe-
eliikkeen osuvuutta kaksilapsisessa perheessii.

Taulukko 3
Leskiperheen nettotulotaso esityksen mukaan prosentteina kulu-
tusyksikkdlaskelman mukaisesta entisen kulutustason siiilyttii-
viistii tulotasosta.
Leski aktiivi, vertailukohteessa molemmat aktiivej a, 2 lasta.

edunjtittiijiin bruttopalkka mk/ kk
lesken 3000 5000 7000 10000 15000 20000
brutto-
palkka

0 183 133 123 I 18 I 16 120
3000 133 tt4 109 I 13 fi6 fi15000 123 lto 108 109 tt2 ll37000 124 I l0 106 107 109 I I I10000 126 tt2 106 104 107 108

15000 127 r 16 l I I 107 105 10620000 128 I 18 I 13 I l0 107 105

Taulukon mukaan siis elintaso perheissii nousisi kaikissa tarkas-
telluissa tapauksissa. Tiimii on osoitus komitean tietoisesta
lapsiystiiviillisyydestii.
Seuraavassa kuviossa on taas tarkasteltu kaksilapsisen perheen
kohdalla tilannetta kun edunj5ttiijiin palkka on 7000 mk kuukau-
dessa.

Taulukko 4 Uudistuksen aiheuttama muutos eliikemenoon, mmk 1988 rahassa
Lapset Lesket
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1,0
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22,3
24,3
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36,7
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Yl.per-
he+1.

7,3
19,0
25,7
29,1
32,3
34,5
36,5
44,0

Yl.per-
herl.

I 1,6
27,8
38,2
44,8
52,5
56,9
60,8
78,0

Ansioel.

1,4
77
5,9
7,9
9,6

I l,l
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17,3

yht.
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12,g
2,7
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-26,9
-44,5
-63,3

-164,0

2,4,<
-19,0
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-49,7
-67,9
-87,5

-190,7
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Joka kymmenes
yksityisen alan 55-64-uuotias

hakenut joustauaa eltkettt

LEENA LIETSALA,
VTK

Eliiketuryakeskuksen
tutkimusosaston

ap u I a i s o s as t o p titi I lik k d

Jiirjestelmii tuli voi-
maan vuoden 1986
alussa ja 30.6.1987
mennessii noin 28 ffiO
55-6&vuotiasta oli
hakenut

ellkkeitii yksityiseltii
sektorilta. Puolen-
toista vuoden aikana
on siten noin ll pro-
senttia ikiiryhmiin
vakuutetuista ilmais"
sut kiinnostuksensa
eliikkeelle siirtymi-
seen.

Varhennettua van-
huusellkettil on ha-
kenut noin 6 200, yk-
siltillistfi varhaisell-
ketti noin 21700 ja
osa-aikaellkettfl vain
vfihiin yli sata hen-
keii.

Yksiltillistii Yar-
haiseliikettii ovat
suhteessa eniten ha-
keneet S5-vuotiaat ja
naiset, vuonna 1987
mytis 56-vuotiaat.
Tiimii johtuu Yar-
maan siitii, ettii tytit-
ttimyyseliikkeen ala-
ikiiraja nousi 57 vuo-
teen vuonna 1987.

Hakijat

Eliikeikiijiirjestelmd tuli voi-
maan vuoden 1986 alussa ja
30.6.1987 mennessd noin 28 000
henked 55-64-vuotiaiden ika-
ryhmdstd oli hakenut varhennet-
tua vanhuuselaketta, yksildllistii
varhaiseleikettd tai osa-aikaelS-
kettii yksityisen sektorin ty6elii-
kejiirjestelmiista. Noin ll pro-
senttia ikiiryhmdn vakuutetuista
on siten kayttanyt hyvdkseen
joustavan eliikeikiijiirjestelmdn
suomat mahdollisuudet.

Varhennettua vanhuuseldkettd
on hakenut noin 6 200, yksil6l-
listd varhaiselekette noin 2l 700
j a osa-aikaekikettii viihiin yli sata
henked.

Yksiltillistii varhaiseldketta ovat
suhteessa eniten hakeneet 55-
luotiaat ja naiset, 'uuonna 1987
myos 56-vuotiaat hakivat el6ket-
td muita innokkaammin. Maa-
talousyrittiiliit ovat olleet ekik-
keistd vdhiten kiinnostuneita.

Vuoden 1986 alkupuolella haki-
jat jakautuivat itin mukaan ver-
rattain tasaisesti. olihan eldke
yhta uusi kaikille 55-64-vuotiail-
le. Vuoden loppupuolella endd
55-vuotiaat hakivat yhtii innok-
kaasti kuin vuoden aikupuolella,
tiitd vanhemmat vdhensivrit ha-
kemistaan yli puolella. Vuonna
1987 55 vuotta tdyttdviit hakivat
elaketta jonkun verran vdhem-
mdn kuin vuoden 1986 55-vuoti-
aat. Viimeksi mainitut hakivat
muita enemmdn eldkkeelle mycis
vuonna 1987 (nyt 56-vuotiaana),
mikei varmaan johtuu siita. ette
tyottOmyryseldkkeen alaikiiraja
nousi 57 vuoteen vuonna 1987.

Yksiltillisten varhais
elHkkeiden ratkaisut

Ennakkopddtcisten ratkaisujen
ja hylkiysprosenttien kehitystii
tarkasteltaessa hakijoiden ikiira-

kenteessa tapahtuneet muutok-
set on otettava huomioon, silld
hylkiiysosuus on hyvin riippu-
vainen ellikkeenhakijan iiista.
Jdrjestelmdn tullessa voimaan
hakijat siis jakautuivat suhteelli-
sen tasaisesti 55:nja 64:n ikdvuo-
den viilille. Sen jdlkeen ovat
uudet ellikeikiijiirjestelmiin pii-
riin tulleet nuoret ikaluokat
muodostaneet yhd suuremman
osan hakijoiden mddriistii. Td-
md on nostanut koko 55-64-
vuotiaiden ikiiryhmiin hylkiiys-
prosentin tasoa.

Ensimmiiisen vuoden lopulla
koko tyOelakejarjesteknen en-
nakkopddtcisten hylkiiyspro-
sentti nousi alkuvuoden 27 pro-
sentista 35 prosenttiin. Yli 60-
vuotiaiden ikiiryhmiissit hyl-
kdysosuus ei mainittavasti kas-
vanut ja alle 60-vuotiaiden hyl-
kiiysosuuden kasvu j ohtuu osak-
si ikdrakenteen muutoksesta ja
osaksi hylkiiysten lisddntymises-
tii. Vuoden 1987 alussa hylkiiys-
osuus laski taas mutta ei kuiten-
kaan vuoden 1986 alkupuolen
tasolle.

Naisten hakemusten hylkiiys-
osuus on puolta suurempi kuin
miesten. Vuoden 1986
alkupuolella 55 59-vuotiaiden
naisten hakemuksista hyliittiin
keskimzizirin 4l prosenttia ja vas-
taavan ikiiisten miesten 26 pro-
senttia. Yli 60 vuotiaiden iki-
ryhmiissii naisten ennakkohake-
muksista hyliittiin keskimdtrin
20 prosenttia ja miesten vastaa-
vasti l0 prosenttia. Miesten ha-
kemusten hylkiiykset niilttiivlit
keskimiiiirin kasvaneen hiukan
vuonna 1987.

TEL:n luvut noudattelevat suu-
rin piirtein koko jiirjestelmiin
lukuja. TEL:n miesten hake-
musten hylkziysosuus on kol-
manneksen suurempi kuin
LEL:n, mutta TEL:n naisten ha-
kemusten sitd vastoin pienempi
kuin LEL:n.
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MYEL:ssii naisten ja miesten
hakemusten hylkdysosuudet ei-
vat eroa juuri lainkaan, mutta
ikiikohtaiset hylkriysosuuksien
erot ovat melkein yhtd suuret
kuin muissa laeissa.

El[kkeiden alkaminen

Varhennetun vanhuuseliikkeenja osa-aikaeliikkeen ratkaisua
tehtaessa ei kiiytetli harkintaa.
Siten melkein kaikki eliikkeet
alkavat hakemista seuraavan
kuukauden aikana. Yksildllisen
varhaiselSkkeen hakemisesta
ekikkeen alkamiseen kuluu pi-
dempi aika eikii kaikille hakijoil-
le mydnnetiikiirin eliikettd, kos-
ka eliikkeen edellytyksend on.
ettii tydkyky on vdhentynyt.

Mycinteisen yksildllisen varhais-
eliikkeen ennakkopiiiitciksen
saatuaan hakijalla on puoli
vuotta aikaa piiiittiid, ottaako
hdn eldkkeen. Siten yksil<illisiii
eliikkeitii alkoi eniten vuoden
1986 loppupuolella vaikka elii-
kettii haettiin eniten vuoden al-
kupuolella.
Yksikillistii varhaiseliikettii ha-
keneista tydntekijoistii yli 90
prosenttia on myds ottanut elSk-
keen sen saatuaan. Maatalous-
yritt?ijistii vain runsas neljdnnes
ja muista yrittiijistii runsas vii-
dennes on todella siirtynyt eliik-
keelle.

Alkaneet ellkkeet

Aikana 1.1.1986 30.6.1987 al-
koi yli 17000 joustavan eldke-
iktijiirjestelmtin mukaista elSket-
tii yksityisellii sektorilla. Varhen-
nettuja vanhuusekikkeita alkoi
liki 6000 ja yksitcillisi[ varhais-
eliikkeiti runsas ll 000. Varhen-
nettuja el?ikkeitii alkoi eniten he-
ti lain tultua voimaan, minkd
jiilkeen niiden mddrd on vrihen-
tynyt. Yksil6llisten eliikkeiden

painopiste on vuoden 1986 lo-
pussaja aivan vuoden 1987 alus-
sa mutta vuoden puoliviiliin tul-
taessa eldkkeet jo vrihenivdt.

Miehillii on alkanut noin 7000
elekette ja naisilla noin 10000.
Naisenemmistri on selvempi var-
hennetuissa vanhuuseliikkeissd,
mutta myds yksil6llisissii var-
haiseliikkeissli on huomattava
ero sukupuolten viilillii.
TEL:n piirissii alkoi l0 800ious-
tavan elSkej drjestelyn eleketta eli
liihes joka kymmenes TEL:n eld-
keoikeutta ansainnut 55-64-
vuotias siirtyi l. l. 1986 30.6. 1987
ntiille eliikkeille. YEL:n ja
MYEL:n piiriin kuuluneista
noin joka kahdeskymmenes siir-
tyi niiille eliikkeille ja LEL:ssii
vield harvempi.

LEL:ssii eliikkeelle siirtyneiden
pieni miitirti johtuu toisaalta vri-
hiiisestii kiinnostuksesta varhen-
nettua vanhuusekikettd kohtaan
ja toisaalta siite. ettii vain noin
puolella LEL:n piiriin kuuluvis-
ta on oikeus tdysitehoiseen elzik-
keeseen, mikii on edellytyksenii
yksilcillisessii varhaiseliikkeessS.
Yksil6lliselle varhaiseliikkeelle
siirtyneiden osuudet on laskettu
niistd vakuutetuista, joilla on oi-
keus tiysitehoiseen elzikkeeseen.
Yhteensd joustaville eliikkeille
siirtyneiden osuudet on laskettu
kaikista ei-eliik keellti olevista va-
kuutetuista.

Voimassa olevat elikkeet

Voimassa olleiden eliikkeiden
lukumddr;it ovat vdhdn suurem-
mat kuin elilkkelle siirtyneiden
lukumSdrdt, koska osatydkyvyt-
t<imyyseliikkeensii yksikilliseksi
varhaisel6kkeeksi muuttaneita ei
katsota eliikkeelle siirtyneiksi.
Lisiiksi eliikkeitii ei ole ehtinyt
ptiiittyii paljon ensimmdisen
vuoden aikana.

Yksityisellii sektorilla oh l7 249

joustavan eliikeikiijiirjestelyn
elaketta maksussa vuoden I987
puoliviilissii. Y ksilcillisiii varhais-
eliikkeitii oli voimassa 11467.
varhennettuj a vanhuuselikkeitii
noin 5 700 ja osa-aikaeliikkei-
u 89.

Alle 60-vuotiaiden eliikkeita oli
voimassa 5 745 ja yli 6Gvuotiai-
den I I 500. Miesten eliikkeita
maksettiin I 170 ja naisten
10019. Yli 60-vuotiaiden eliik-
keet muodostivat naisten el6k-
keistd huomattavasti suurem-
man osan kuin miesten eliikkeis-
ta.

Elilkekanta

Kuukauden eldkekanta on ko.
kuukautena voimassa olevien
eliikkeiden summa ja wotuinen
eldkekanta saadaan kertomalla
se kahdellatoista. Ekikekanta
luodessa ja vuoden aikana mak-
setut elSkkeet ovat liihes saman
suuruiset pitkiiiin voimassa ol-
leissa eliikelajeissa, joissa ei ole
tapahtunut paljon muutoksia.
Vuoden 1986 joulukuun jousta-
vien eliikkeiden eldkekanta ker-
rottuna l2;lla oli 286 miljoonaa
markkaa. Vuonna 1986 makset-
tiin joustavina ekikkeind 163
miljoonaa markkaa. Ero on
ndin suuri, koska suurin osa
eldkkeistii on ollut voimassa
vain pienen osan vuotta. Vuotui-
nen elikekanta antaa kuitenkin
paremman kuvan tulevasta eld-
kemenosta kuin ensimmriisen
ruoden todelliset eldkemenot.
Vuoden 1987 keslikuun eldke-
kanta (kerrottuna kuukausien
lukumiiiiriillii) oli eniiii l0 pro-
senttia suurempi kuin alkuvuo-
desta maksettujen joustavien
eliikkeiden mddrdt.

Joustavien eliikkeiden eliikekan-
ta oli vuoden 1986 kesdkuussa
l0 miljoonaa markkaa ja joulu-
kuussa 24 miljoonaa markkaa.

Keseikuussa 1987 summa oli jo
38 miljoonaa markkaa. josta
varhennetut vanhuuseldkkeet
muodostivat liki l0 miljoonaa
markkaa, yksilcilliset varhais-
eldkkeet 28 miljoonaa markkaa
ja osa-aikaeliikkeet vain 180000
markkaa.
Miesten eliikkeistii koostuva elzi-
kemeno on huomattavasti suu-
rempi kuin naisten eliikemeno,
vaikka liki 60 prosenttia eldk-
keensaajista on naisia.

TEl-laitokset maksoivat yli 3la
(noin 29 milj.) joustavien eliik-
keiden kokonaissummasta vuo-
den 1987 kesdkuussa, vaikka
TEL:n osuus elSkkeensaajista
tuolloin oli vain runsaat 60 pro-
senttia. Muiden lakien
eldkekannat muodostivat tuol-
loin vain 5-10 prosenttia koko-
naiskannasta, eli 2 - 4 milj. mark-
kaa.

Maksetut elilkkeet

Todellisuudessa maksettuja
markkamddriii kuvaa eldkeme-
no. Aikana 1.1.1986 - 30.6.1987
varhennettuj a vanhuusel6kkeitii
on maksettu I l3 milj. markkaa,
puolet vuonna 1986 ja puolet
\,'uonna 1987. Yksil6llisiii var-
haiselZikkeitii on maksettu
enemmdn vuoden 1987 alku-
vuonna (158,5 milj.) kuin koko
edellisenii vuonna (ll2,a milj.).
Osa-aikaeliikkeistii on kertynyt
maksettavaa yhteensii 700 000
markkaa. Kaikkiaan joustavia
eliikkeitii on maksettu 384,4
milj. markkaa, josta TEl--laitok-
set ovat maksaneet 76 prosenttia
(290 milj. markkaa).
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EtI 1{IA1{ PIDE]ITYMI]IEil TISAA
EIAKEKUSTAill{UKSIA

Tytiikriisten keski-
mHHrilisen elinajan
on todettu kasva-
neen 1980-luvulle
saakka nopeammin
kuin oli osattu enna-
koida. TEl-vanhuus-
ellkevarauksia ontil-
miln vuoksi jouduttu
tarkistamaan jelki-
kflteen niiden riittii-
vyyden turvaamisek-
si. Samalla muutet-
tiin laskuperusteita
vuoden 1986 lopussa
aikaisempaa tarkem-
miksi siten, etti syn-
tymlvuosi otetaan
nyt huomioon ellke-
varausta laskettaessa.

MAMI VOIVALIN
FM, SHV

Eltike-Sammon
a k t uaar i t o imen asiantunt ij a

Tilastojen mukaan keskimiiiiriii-
nen elinaika on pidentynyt vii-
meisen kolmenkymmenen vuo-
den kulucssa ldhes kahdeksalla
vuodella. Naisilla piteneminen
on 8,4 vuotta ja miehillii 6,7
vuotta. Samana aikana on yli
65-vuotiaiden keskimdirdinen
jaljella oleva elinaika kasvanut
noin kolmella vuodella. Naisilla
lisdys on 3,7 vuotta ja miehillii
1,7 vuotta.
Elinajan piteneminen johtuu
em. lukujen valossa suurelta
osalta siita, ettii kuolleisuus on
tyOikiiisilla ja nuoremmilla alen-
tunut. Entistd useampi ikiiluok-
kaansa kuuluvista saar.uttaa eki-
keirin. Kuolleisuus on alentunut
melko tasaisesti kaikissa ikiiluo-
kissa, myds eliikeikiialueella, jo-
ten sen mukaan meistri yhti use-
ampi tulee eldmdin myos ny-
kyistd kauemmin eliikeiiin tiiy-
tettyririn.

Tapahtunutta kehitystii kuvas-
taa sekin, ettd Tilastokeskuksen
laatimissa vriestcitauluissa p;id-
teikii 85 vuotta on vuonna 1975
muutettu 100 vuodeksi. Yli sata-
vuotiaita oli vuoden 1987 lopus-
sa I 34 ja vanhin suomalainen on
tiillii hetkellii tiettdvdsti I 09-vuo-
tias.

Riittiiviitkti
ellkevaraukset?
Aiheellisesti on tunnettu huolta
siita. riittavatkri varat kasvavien
eldkemenojen kustantamiseen.
Sitd mukaa kun on saatu tar-
kempia ennustelaskelmia on
my6s tietiimys eldkemenon tule-
vasta kehityksestii kasvanut.
Keskustelua voidaan nyt kiiydii
aikaisempaa luotettavampien
tietojen pohjalta eikii liioiteltu-
jen pelkojen varittamene.
Valtaosa eliikemenon kasvusta
tulevina vuosina on vanhuus-
eliikkeitii. Vastaisiin eldkesuori-
tuksiin varaudutaan etukdteen
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rahastoimalla vuosittain van-
huuseldkettd 1.50/o ikiiviilillii
23-54 vuotta ansaituista palkois-
ta. Ttilld tavalla eldkekustannuk-
sia voidaan tasoittaa pidemmiil-
le aikaviilille.

Vakuutusyhtiolaissa on rahas-
toinnilta edellytetty turvaavuut-
ta. Sen mukaan tehtyjen eliike-
varausten ja maksujen riittiivyy-
destd on huolehdittava.
Kuolleisuuden aleneminen ja
elinajan piteneminen on ollut
Suomessa erityisesti I 970-luvul-
la poikkeuksellisen nopeata
my<is muihin Pohjoismaihin
verrattuna. Sen vuoksi on ym-
marrettavae, ettd aikaisemmin
tehdlt olettamukset kuolleisuu-
den alenevasta kehityksestzi ovat
j iiiineet liian matali ksi. Vanhuus-
eldkevarausten riittar,lytta on
jouduttu tiistii syystii jtilkikiiteen
parantamaan tiiydentiimiillii ra-
hastoja pidentynyttii elinaikaa
vastaavalle tasolle. Seuraavassa
tarkastellaan niitd periaatteita.
joihin viimeksi 1986 toteutettu
rahastotdydennys perustui.

Elinaika riippuu
mytis syntymilvuodesta
Kun kuolleisuuden kehitystd on
seurattu syntymdvuoden mu-
kaan, on havaittu ettd alenemi-
nen on tapahtunut siten, ettd
mycihemmin syntyneet ikiiluo-
kat ovat kuolevuuden suhteen
sdiinn<illisesti matalammalla ta-
solla kuin aikaisemmin synty-
neet ikiiluokat. Tlimii on havait-
tu mm. Tilastokeskuksen julkai-
semasta syntymdvuosikohtaises-
ta kuolleisuustutkiniuksesta. Sa-
maan suuntaan viittaavat mycis
erddt vanhempien ikiiryhmien
seurantatutkimukset, joita Kan-
sanekikelaitos on tehnyt. Vastaa-
via tuloksia on saatu mycis
Ruotsissa.

Viime vuosina ndyttdii kuollei-
suuden aleneva kehitys ainakin

tilapiiisesti pysiihtyneen ja erdis-
sii ikiiryhmissii on niihtiivissii jo-
pa vhhuiistri nousua. Uusimmissa
ennusteissa on siksi piiiidytty va-
litsemaan kuolleisuuden alene-
miselle selv[sti matalampi kehi-
tyssuunta, kuin mihin tapahtu-
nut pitkAn aikaviilin kehitys olisi
antanut aihetta. Kuolleisuuden
oletetaan edelleen laskevan ja
keskimiiiiriiisen elinajan kasva-
van, mutta hitaammin kuin tii-
hiin saakka.

TEL-vakuutettujen
erityispiirteitil
TEL-vakuutettujen kuolleisuus
kehittyy pitkalle aikaviilillii sa-
mansuuntaisesti kuin koko vdes-
tdn. Yleiset olettamukset eiviit
kuitenkaan riitd. Laskuperustei-
den mitoittamista varten tarvi-
taan erikseen tarkkoja tietojaja
ennusteita nimenomaan TEL:n
piiriin kuuluvien kehityksestd.

Aikaisemmin kiiytetl,t koko vd-
estdn lukumddriin perustuneet
arviointitavat ovat osoittautu-
neet epdtarkoiksi. U usissa lasku-
perusteissa tarkastellaan ekike-
varausten riittar,yytta suoraan
vakuutettujen lukumiiiirii- ja elii-
ketietojen kehityksen perusteel-
la.

Aikaisemmin tiillaiseen ei olisi
ollut mahdollisuuttakaan. Jiir-
jestelmiin tullessa voimaan van-
hempien ikiiluokkien vanhuus-
ellikkeet jiiiviit kokonaan rahas-
toinnin ulkopuolelle. Vasta nyt
kun eliikkeelle on siirtynyt ra-
hastoinnin piiriin kuuluvia ikii-
luokkia, perustetta voidaan vuo-
sittaisen tuloksen osalta soveltaa
koko ikiialueella.

Tarkemmat laskelmat osoittivat,
ettd varaukset vanhuuseliikkeitd
varten olivat tarkasteluhetkellS
kokonaisuudessaan vielii riittri-
vid. Erikseen naisten osalta tar-
kasteltuna varaukset olivat jo
riittamattdmiri .ja sama koski

myris erziitii tyciikiiisten miesten
ikiiluokkia.
Rahastoinnin on kuitenkin tyo-
ikliisten osalta oltava turvaava
viel6 parin vuosikymmenenkin
kuluttua. Sen vuoksi perusteita
oli alenevan kuolevuuskehityk-
sen vallitessa valttAmatdnta tar-
kistaa.

Rahastoinnin perusteita
tarkenneffu
Paitsi kokonaisuudessaan. tulisi
eliikevarausten olla riittiiviii eri
ryhmien osalta erikseen. Tavoit-
teena on, etta perustetta ei nor-
maalitilanteessa enf,ii jalkika-
teen tarvitsisi tarkistaa.

Aikaisemmin perusteet olivat
iasta ja sukupuolesta riippuvia.
Kun uudet perusteet ovat tamAn
lisiiksi syntymdvuodesta riippu-
via, ne toteuttavat entistd parem-
min asetetut vaatimukset. Syn-
tymdvuosikohtaiset laskuperus-
teet voidaan esituiii ns. ikiisiirto-
jen avulla. Ikiisiirrot liittyvat
sukupuoleen ja syntym;ivuosi-
luokkaan.
Taulukossa on esitetty vanhuus-
eldkeperusteiden mukainen tar-
kistettu ikiisiirto eri syntymd-
vuosiluokissa. Jokaisefa kym-
menvuotisluokalla, 40luvulla,
50-luvulla jne. syntyneillii on nyt
oma perusteensa, joka edelleen
on myds iiistii riippuva.
Syntymdvuosien vaikutus on ar-
vioitu molemmilla sukupuolilla
aiheuttavan kymmenessd vuo-
dessa yhden vuoden nuorennuk-
sen kuolevuuden tasossa. Nais-
ten ikiisiirto on kaikissa ryhmis-
se 9 vuotta suurempi kuin mie-
hillti. Se tarkoittaa sita, etta nai-
sille sovelletaan samaa kuole-
\uustasoa kuin 9 vuotta nuo-
remmille miehille. Toisin sanoen
perusteen mukaan naisilla on
odotettavissa olevaa elinaikaa
saman verran kuin 9 vuotta nuo-
remmilla miehillti.

Kdytiinndssd tdmd merkitsee si-
tii, ettii vanhuuselSkeperuste on
nyt saatu oikeantasoiseksi nuo-
rillekin, joiden eldkkeet tulee ra-
hastoida ottaen huomioon hei-
ddn matalampi kuolevuuden ta-
sonsa. Peruste on edelleen riitt6-
vd myds 1930-luvulla tai aikai-
semmin syntyneille, joiden kuo-
lewuden taso on korkeampi.

Kustannukset
Trillaisessa tilanteessa, jossa ylei-
siii laskuperusteita joudutaan
muuttamaan turvaavammiksi
kustannetaan tarvittava rahasto-
tdydennys TEL 12 $:n mukaan
yhteisvastuullisesti tasausjiirjes-
telmdn kautta.
TEL-vanhuuseldkevastuu kas-
voi vuoden 1986 lopussatoteute-
tun perustemuutoksen johdosta
runsaalla 5 prosentilla eli tarvit-
tava rahastotriydennys oli noin
1700 Mmk. Lisiiksi ruosittain
perittiivii vanhuuseliikemaksu
nousi 7 prosenttia, mikti jos
maksu ilmoitetaan prosentteina
palkoista. merkitsi 0.2 prosentti-
yksikcin maksun lisiiystii.

Vanhuuseldkevarausten riitta-
q/ys on pitkiillii aikaviilillii riip-
puvainen siita miten valitut olet-
tamukset kuolevuuden kehityk-
sesta toteutuvat. Uusien perus-
teiden mukaan tarkistetut eliike-
varaukset on voitu mitoittaa si-
ten, ettd ne jatkossa ovat nor-
maalitilanteessa riittavia.

Taulukko.
l-ask uperust e iden m uk q i nen
i k ii s i i r t <t e ri sy n t.r m iivuosi-
luokissa.

Syntymiivuosi

< 1940
1940 1949
1950 1959

>1960

lkiisiirto vuosina

Miehet Naiset

2ll
-3 t2413514
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TaE[:n l{0JAttA
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JO MYOililETTY ETAKKEITA
RIITTA KAAJA, orr
LE L Ty deliikekassan e liike-

osasron lakimies

Freelance-taiteilijoi-
den ja toimittajien
eliiketurvaa paranta-
maan aikaan saatu
eliikelaki TiaEL on
ollut voimassa nyt
kaksi vuotta. Sen
tiiytiinttitinpano on
aiheuttanut monen-
Iaista pililnvaivaa,
tytit[ vastarintaa ja
vliirinkiisityksi[.
Ymmlrrettiiviiii hy-
vinkin, kun TaEL on
merkinnyt uutta so-
veltamistan uusia
kustannuksia free-
Iance-tytivoimaa
kiiyttiiville tytinanta-jille. Kaiken piiii-
mllriinfl on kuiten-
kin ollut elHketurvan
Iuominen mytis sel-
Iaisille tytintekijti-
ryhmille, jotka teke-
viit tytitiiiin lyhytai-
kaisesti, epflsiilnntil-
lisesti, keikkamaises-
ti, Iuovasti, eri tytin-
antajille, ja jotka tii-
hIn saakka ovat me-
nettineet eliikkees-
siiiin, koska heidln
toimintansa ei ole ai-
nakaan kokonaan
mahtunut olemassa
olevien eliikelakien
raameihin.

TaEL:n piiriin kuuluvia muusi-
koita, niiyttelijOita, toimittajia,
kiiiintiijiii ja muita freelancerei-
ta on ndiden kahden vuoden
aikana vakuutettu siten, ettii
heitd vuonna 1986 oli 26000 ja
vuonna 1987 TaEL-maksuja on
maksettu ilmeisesti noin
30000:sta henkil<istii. Sellaisia
taellilaisia. joiden TaEL-ansiot
ylittiviit eliikettii kartuttavan
alarajan 4 430 mk vuodessa, oli
8 500 henkeii vuonna 1986, ja
ilmeisesti vuonna 1987 noin
l0 000.

Koska ei ole kysymys kovin
suuresta j oukosta, eliiketapauk-
siakaan ei odotettu kovin mo-
nia. Arveltiin etukAteen, ettA
ensimmtiisend vuonna saattaisi
tulla noin kymmenen ty<ikyvyt-
tdmyystapausta. Tydklvytt6-
myystapaukset j iiiviit kuitenkin

ja hyvii niin piiin - vain
muutamaan. Kun nyt kaksi
vuotta on kulunut, lienee sellai-
sia el5ketapauksia, joissa
TaEL-osa on mukana, kaikki
eliikelaitokset mukaan luettui-
na yhteensd noin 50.

Viimesijaisin
elilke

TaEL:n piiriin kuuluva ty<inte-
kijii on yleensti samanaikaisesti
mycis muussa, vakinaisemmas-
sa tycisuhteessa, virkasuhteessa
tai yrittiijiinii. TaEL on eliikela-
eista viimesijaisin. Eliikehake-
muksen kiisittely kuuluu siten
myds TaEL:n osalta sille eliike-
laitokselle, jossa tyrintekijii on
TEL:n, YEL:n, MYEL:n tai
LEL:n osalta vakuutettu sa-
manaikaisesti. Esiintyvien tai-
teilijoiden eliikekassa ratkaisee
TaEL-cliikehakemuksen vain
niiss?i tapauksissa, joissa hakija
on kuulunut viimeksi pelkiis-
tiiiin TaEL:n piiriin tai TaEL:n
lisiiksi tydskennellyt julkisella
sektorilla.
TaEL-eliikeasiat hoitaa Esiinty-
vien taiteilijoiden eliikekassa,

ETEK. Keiytdnnrissii niimii,
niin kuin muutkin TaEl-asiat,
hoidetaan hoitosopimuksen
mukaan LEL Tydeliikekassas-
sa. TaEL-eliikeasiat hoitaa siten
LEL Tydel?ikekassan eliike-
osasto.

Ensimmiiisend vuonna Esiinty-
vien taiteilijoiden eliikekassa ei
antanut yhtaen eliikepiiiittistii.
Vuonna 1987 ETEK ratkaisi 9
eliikehakemusta. Niiistii 7 oli
mytinttijii ja 2 hylkiiystii. Hake-
muksiin sisiiltyi eri TaEL-am-
matteja ja kaikkia eliikelajeja.
Hylkiiyksistii toista ei voitu pi-
tee tydkyvyttcimiinii ja toisen
ansiot jiiiviit alle rajamiiiiriin.
Mydnnetyissii eliikkeissii oli
kolme sellaista tapausta, joissa
henkilti kuului pelkiistiiiin
TaEL:n piiriin. Neljii oli julki-
sella sektorilla piiiitydnsii teh-
neite, ja teysitehoinen eliike tuli
heille siten sekri TaEL:sta ettii
VEL:stii/KVTEL:stii.

ETEK:n myrintiimiit kuukau-
sieliikkeet olivat suuruudeltaan
80 markan ja 4 500 markan
viilillii kuukaudessa. Eliikkeen
miiiirii riippui TaEl-palkkojen
suuruudesta ja tulevan ajan pi-
tuudesta.

Muut eliikelaitokset, joiden elii-
kehakemuksiin on sisiiltynyt
TaEl-ansioita, ovat pyytdneet
ETEK: ltii lausuntoja TaEl-elii-
keoikeudesta ja -eliikkeen miiii-
riistii. ETEK on antanut kulu-
neiden kahden vuoden aikana
40 tiillaista lausuntoa ja eliike-
laskelmaa. Laskelmia on pyy-
detty etupiiiissii silloin, kun
my6s TaEL:sta tulee tiiysitehoi-
nen elzike, mutta myds muissa
tapauksissa. TaEL-kuukausi-
ekikkeen miiirli on vaihdellut
204 000 markan viilillii.
TaEl-elliketapauksia on siten
kahden vuoden aikana kiisitelty
ETEK:ssii ja muissa eliikelai-
toksissa yhteensi noin 50, ku-
ten edellii mainittiin. Niiissii on
esiintynyt kaikkia eliikelajeja:
tydkyvyttdmyys-, osatydkyvyt-

tdmyys- ja tyOttomyysel?ikkei-
tii, perhe-eliikkeita, yksilcillisiii
varhaiseliikkeita, rintamavete-
raanien varhaiseliikkeitii ja var-
hennettuja vanhuuseliikkeitii.

- Vanhuuseliike ei vielii niiinzi
vuosina ole tullut kysymykseen
TaEL:ssa ja osa-aikaeliike ei
koske TaEL-ty6tii.

Kaikista ammatti-
ryhmistl

Eliikettii ovat hakeneet kaikki
TaEl-ammattiryhmiit: muusi-
kot, niiyttelijiit, toimittajat,
graahkot, keantajet, tulkit, oh-
jaajat, valokuvamallit, lavasta-
jat jne. Joillakin TaEL:n piiriin
kuuluva tyci on ollut vain sivu-
harrastus, useimmilla kuitenkin
pddammatti.
Koska TaEL-eliiketapauksia on
vain muutamia kymmeniii, yk-
sityisen henkildn tunnistamis-
mahdollisuuden viilttiimiseksi
tiissli ei voida kiisitellii eliikkeita
yksityiskohtaisemmin. Tieto-
suojan vuoksi on myds jaljem-
piin?i tyydytty munneltuihin esi-
merkkeihin.
Kun eliikehakemuksia katselee,
havaitsee varsin usein, miten
tarpeellinen TaEL-vakuutuk-
sen aikaansaaminen oli. Useilla
hakijoilla on tycisuhderekiste-
rissii ennen vuotta 1986 monia
yhden kuukauden kestiineitii
TEl-tycisuhteita. Kuinka mon-
ta tydtii on jiiZinyt eliiketurvasta
puuttumaan alle kuukauden pi-
tuisena, jiiii arvattavaksi.
ThEL:n voimaantulosta lah-
tien, tyrisuhteen lyhyys ei eniiii
ole ollut vakuuttamisen estee-
nii, ja rekisterissii niikyykin lu-
kuisia tydnantajia ja kuukausi-
tilityksiii. TaEl-tlyppinen
vakuuttaminenkin lienee ly-
hyiss?i tyOsuhteissa j oustavam-
paa, kun eldkevakuutus tulee
hoidetuksi pelkiistiiiin vakuu-
tusmaksun maksamisella.
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I Esimerkki taellilaisen muusikon viime vuosien tydsuhderekiste-
ristii on vaikkapa seuraavanlainen:

Esimerkki
Ennen vuotta 1986 on lyhyitii TEl-tydsuhteita useilla tydnanta-
jilla, jolloin alle 30 piiiviin pituiset tydsuhteet ovat jeeneet pois ja
elAkettA on karttunut TEL:ssii vain tiiydestii kuukaudesta.

TEl-tytisuhteet:

Tydnantaja aiko eliike- palkka
kkt

TaEl-eliikkeiden laskemista on Tycieliike-lehdessii jo aikaisem-
min selostettu, mutta ehkd esimerkki todellisuudesta on tiissii
kuitenkin paikallaan. Seuraava tapaus osittain muunnetuin
tiedoin on erds ETEK:n TEl-yhti<ille antama laskelma suhteel-
lisen tyypillisestii TaEL-eliikkeestii.

Esimerkki
Neytte[ja, syntynyt kesiikuussa 1932, on tullut tydkyvytt6miiksi
28.3.1987. H:in on ollut jatkuvassa TEl-tydsuhteessa teatterissa
ja lisiiksi tehnyt TaEL:n piiriin kuuluvia freelance-tditii useille
tycinantajille.

TaEl-Palkat' indeksissii 1225
v. 1986 97 634,41mk 102662,79 mk 12 kk
v. 1987 8 7l l,l2 mk 87ll,l2 mk 2kk27 pv
yhteensii lll373,9l mk : 14 kk 27 pv

tulevan ajan palkka = 7 474,76 mk/ kk

Tulevaan aikaan on oikeus, koska TaEl-ansioita on viihintiiiin
4 658,45 markan rajamiiiirii vuonna 1987 (siihen olisi oikeus myds
vuoden 1986 ansioiden perusteella).

Tulevan ajan palkka saadaanjakamalla kahden vuoden ansiot
vastaavalla ajalla.
Tuleva aika 28.3.1987 - 31.5.1997 = l22kk
Tulevalle ajalle laskettu ansio:

l22kkx7 474,76 mk = 911920,72mk

Oy YLE Ab
Valkyria-linja Oy
Miimmiltin motelli

Polorviihde ky.
Mtimmiliin motelli
Disco Oy
Miimmiliin motelli

4.6.-14.7.83
I t .4.-31 .5.84
3.2.-27.2.84
2.6.-30.6.84
2.8.-20.12.84
7.-28. t2.84
t. t.-22.2.85
6.-27.3.85

4.475,72 mklkk
1.230,00 mklkk

3.528,43 mklkk

4.670,00 mklkk

tkk
tkk
0kk
0kk
4kk
0kk
tkk
0kk

Tiillii muusikolla, kuten useilla taellilaisilla, on samanaikaisesti
ollut myds jatkuva TEl-vakuutus voimassa.
TEL: Suomen solistit Oy, 1.2.1980 alkaen. . .

Vuoden 1986 alusta tyrisuhteet on voitu vakuutta TaEL:n
mukaan, jolloin kaikki ansiot kartuttavat eliikettii:

TaEl-tytisuhteet:

Tydnantaja

Viihde Oy
Tydvtienyhdistys
Oy Vakuutus-yhtic)
Miimmiltin motelli
Oy YLE Ab
Osuusruokala
Ktstannusosakeyhtid
Artistit
Audiovisio Oy
Urheiluseura Jymy
Oy Musikantti
Ktstannw Oy lahja
Oy Discomusa

palkanmaksu-
kuukausi

palkka

Koska eliiketapahtumakuukauden ansio ei oikeuta eliikkeeseen,
sen osuus viihennetiiiin vuoden 1987 ansioista ns. karttunutta
eliikettii laskettaessa.

Eliiketapahtumavuoden ansio:
87ll,l2 mk:2kk27 pv = 3 003,83 mk/kk
2 kk x 3 003,83 mk = 6 007,67 mk

Eliikkeeseen oikeuttavat palkat yhteensii:
102662,79 mk (vuosi

6007,67 mk (vuosi
9l I 920,72 mk (tuleva

yhteensii I 020 591,18 mk
Eldke on 1,5 %o

= 15 308,87 mk/v
74 mk/kk

TaEL:n osalta yhteensovituspalkka on vuoden 1986 ansioiden
keskirniiiirii eli 8555,23 mk/kk. Yhteensovitusperuste on siten
TaEl-palkka + TEl-palkka, joka on7 542,19 mk/ kk, eli yhteen-
sa 16 097 ,42 mk/ kk.

Niiyttelijii
3 4458,20

saa myds taysitehoisen
mk/
733,

kk, joten hdnen

0186
0286
0286
0286
0386
0386
0486
0486
0486
0586
0686
0686
0686

6.923,00
707,2s
300,00

3.880,00
5.270,60

914,00
6.676,70

889,00
2.950,00

66,54
7.841,75
3.600,00
1.021,50

le86)
1987)
aika)

TEl-eliikkeen, jonka mriiirii on
TEL- ja TaEl-eliikkeensa onLaaja kirjo

Kun esiintyviZi taiteilijoita kiiyttiivien tycinantajien kirjo on laaja
eikii tieto TaEl-maksuvelvollisuudesta mahdollisesti ole vielii
tavoittanut kaikkia, eliiketapausten yhteydessii on syytii tarkis-
taa, etta eliikkeenhakijan tyOnantajat ovat maksaneet TaEL-
maksut. TaEl-vakuutetuille on keviiiillii 1987 l2ihetetty ty6suhde-
rekisteriote, joten voidaan kyllii olettaa eliikkeenhakijoiden tar-
kistaneen tilanteensa. Ilmeisesti tycinantajien laiminlydntejii kui-
tenkin tulee esille mydhemminkin aiheuttaen TaEl-eliikkeiden
oikaisuja.

yhteensii 4 94 mk/kk
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METSITyITII TEKEvIEN
TRAKTORIYRITTIUIEil
LEL- rilirETURvAAN MUUToKSIA

Metsritydhbn osallistui vuonna 1986 noin l2 000 LEL I a $:npiiriin kuuluvaa taktoriyritttijiiii. Heistii noin 5000 urakoi
metsiitraktorilla ja 7000 maataloustraktorilla. Luvuissa
ovat mukana sekii ympiirivuotiset ettii aivan tilapiiiset
yrittcijcit.

1.1.1988 tuli voi-
maan asetuksen
muutos, jolla uudis-
tettiin metsiltytit[ te-
kevien traktoriyrittii-jien LEl-elilketur-
vaa. Muutokset kos-
kivat traktoriyrittd-
jiin tytitulon osuutta
kokonaiskorvauk-
sesta, tytitulon vaih-
teluvillii, metsH- ja
maataloustraktorien
viilistii rajanvetoa
sekil pliiasiassa
muualla kuin metsfl-
tytin varsinaisella
suorituspaikalla
tytiskentelevien met-
sltraktoriyrittiijien
vakuuttamista.

Tytitulon osuus
kokonaiskorvauksesta
alenee

Metsiity0tii tekevien traktori-
yrittajien LEL-eliikevakuutus-
maksun perusteena oleva tydtu-
lo on tydhcin kiiytettiivien trak-
torien lukumiiiiriin ja tyypin se-
kii yrittiijien lukumiiiirin perus-
teella mS2iritelty prosenttiosuus
yrittiijiille maksetusta koko-
naiskorvauksesta. Tydtulopro-
sentit esitetiiiin tydtulotauluk-
kona, josta on suoraan luetta-
vissa yrittiijiiiin sovellettava ty6-
tuloprosentti. Ty<ituloprosentti
osoittaa aina metsdtytihtin osal-
listuvien yrittajien yhteisen ty6-
tulon osuuden kokonaiskor-
vauksesta. Yrityksen sisiiinen
asia yleensii on, miten yrittajat
keskenririn j akavat tydtulon.
Vuoden 1988 alussa voimaan
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tulleella asetuksen muutoksella Alennettu tai korotettu ty<itulo- reiksi yrittlijien tydtulon mii6- nen kiiynti metsiitycin varsinai-
rittelemiseksi. Jaottelun perus- sella suorituspaikalla ei eniiii
teena on traktorien varustusta- edellytii LEl-vakuutuksen ot-
so. Koneenkiiyttiijiin tycipanos tamista. Eliikevakuutus tulee
verrattuna koneen ty0panok- jiirjestiiii nyt sen perusteella,
seen, on suhteellisesti suurempi missti yrittiijii piiiiasiassa suorit-
maataloustraktorilla kuin met- taa metstitydrc. Neyrittajat,jot-
setraktorilla urakoivilla yritta- ka tyciskenteleviit piiiiasiassa
jille. Sen ruoksi myds ty0tulo- metsiitydn varsinaisella suori-
prosentit ovat maataloustrak- tuspaikalla kuuluvat edelleen
ioriluokassakorkeammat. LEl-elliketurvanpiiriin.Sensi-

jaan ne yrittajat, jotka suoritta-
vat metsiitraktoriurakoinnin
edellyttiimiii tdite pdtiasiqssa

Pilrasiassa muualla kuin muualla kuin metsiitygn.Yltli:
metsdtytin.varsinaisella lti:liiil3il[:ffi'.f,',['J3:[1:
suorituspaikalla metse- le. Niimii yrittajat kriutuvat
urakointiin osallistuvat muiden yrittiijiieliikelakien pii-
yrittiijiit LEL:n ulko- riin.Puore,e 3,il:#'flL'l#:'"i1il3;"lltl
Vanhojen siiiinncisten mukaan nen piiiiasiallisen tycin mukaan
kaikkiyrittajdt, jotka harjoitti- koskee vain yritttijiina. tehtye
vat metsiitraktoiiurakoinlia ia metsetydte. Se ei tarkoita mo-
osallistuivat viihiiisessiikin nialayrittiijankohdallaerialo-
mddrin metsiitytin suorittami jen viilistii vertailua.. Yrittaje,
seen sen varsinaisella suoritus- jolla piiiiasiallinen toiminta on
paikaltakonettaajaen,huolta- esimerkiksi maanrakennusta
6n, johtaen ty6skentelyii tai teh- tai maatalousyrittiimista ja vii-
den jarjest6lytdita kuuluivat hiiisempiosa metsdurakointia,
LEl-ilakevakuutuksen piiriin. kuuluu LEL:n piiriin siinii ta-
Ulkopuolelle jiiiviit vain ne yrir pauksessa, ettti urakoitstja pa3-
tiijtit,lotka tekivat yksinomaan asiassa itse edelleenkin suorit-
traktorin metsiitydssii kayttde taametsdurakoinnin.
ya$er-r tarvittavaa tydtii mu_ual- Listit iet oj a metsiitycitii tekevienla kuin metsiitydn varsinaisella ;;d;;iy'.idajien - LEl_eliike_suorituspaikalla. i"*uiti ji aietuksen muutok_
Vuoden alusta voimaan tullei- sesta saa LEL Tydeliikekassas-
den siiiinn0sten mukaan viihiii- ta

Metsdtyotd tekevien takt oriyrittiijien l. 1. 1988 voimaan tulleet tydtulo-
prosentit.

IUKKA LINDFORS, vx
LEL Tydeliikekassan
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6
9

Vo
7o
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uu-
siten, ettii kaikkiin nii-

hin yrittiijiin, joilla on kaksi tai
useampia metsdtraktoreita, so-
velletaan aiempaa alhaisempia
tydtuloprosentteja. TY<itulo-
osuuden tasoa alennettiin, kos-
ka traktorikaluston kehittymi-
sen seurauksena aiemmat pro-
sentit, varsinkin suuremmissa
yrityksissii, alkoivat johtaa j on-
kin verran ylimitoitettuun ty6-
tuloon ja eliiketurvaan.

Uutta tydtuloprosenteissa on
myris se, ettii kolmella metse-
traktorilla urakoiville yrittaji[e
on vahvistettu oma tydtuloPro-
sentti ja taulukkoa on jatkettu
uudella tycituloprosenttiluokal-
la, jota sovelletaan yrittiijiin,
joilla on neljti tai useampia met-
siitraktoreita.
YhdellS metsetraktorilla ura-
koiviin yrittajiin sovellettu tyci-
tuloprosentti johti likimain oi-
keaan ty<ituloon, joten siihen ei
tehty muutosta. Tiillaisia yhden
miehen ja yhden traktorin yri-
tyksiii on noin 60-70 /6 metsd-
traktoriyrityksistii.
Maataloustraktorilla metsaty6-
tii urakoivien yrittajien tydtulo-
prosentit siiilyiviit ennallaan.

Tytitulon mfl[rittelyyn
joustoa

Tiimiin vuoden alusta lukien
metsetydte tekeviit traktoriyrit-
tiijiit voivat mycis saada tydtu-
loprosentteihin alennusta tai
korotusta. Tiillainen mahdolli-
suus on kuitenkin vain niillii
yrittajilla, jotka urakoivat met-
siitraktoriksi luokitelluilla trak-
toreilla. Enimmilliiiin alennus
tai korotus voi olla 20 c/o taulu-
kon osoittamasta tycitulopro-
sentista. Muutoksen myOntii-
mistii harkittaessa.otetaan huo-
mioon mm. yrityksen trakto-
rien lukumiiiirii, ikii, traktorei-
hin sijoitettu piiiioma, yrittiijiin
tydpanos yrityksessii sekii met-
siitraktoriurakoinnin laajuus ja
jatkuvuus. Tycituloprosentin
muutosta haetaan LEL Ty<ielii-
kekassalta.

prosentti voidaan ottaa kiiyt-
tdiin sen jiilkeen, kun urakoitsi-
ja on esittiinyt sita koskevan
LEL Ty<ieliikekassan piiiittik-
sen tyiinteettiijiille. PiiiitOkseen
tyytymetdn urakoitsija voi ha-
kea siihen muutosta tavallisessa
muutoksenhakuj iirj estykses s ii,
ensin eliikelautakunnalta ja sen
jiilkeen vakuutusoikeudelta.

Hydraulinen puun-
kuormain maatalous-
traktorin enimmiiis-
varustus

Uuden asetuksen mukaan maa-
taloustraktoriksi katsotaan sel-
lainen maatilatalouden tdihin
tarkoitettu traktori,joka on va-
rustettu enintiiiin hydraulisella
puunkuormaimella ja periivau-
nulla tai -reellii tai niitii vastaa-
villa lisiilaitteilla. Hydraulisella
puukuormaimella korvattiin ai-
kaisemmassa asetuksessa mai-
nittu mekaaninen kuormauslai-
te. Ennen tiillii perusteella met-
siitraktoreiksi katsotut traktorit
siirtyivat maataloustraktori-
luokkaan, minkii seurauksena
mytis yrittiijien tydtuloprosent-
tiin tuli korotus. Traktoreita
koskeva rajanvetomuutos vai-
kuttaa liihinnii kausiyritttijiin j a
siellii ns. "istintiilinjan urakoitsi-
joihin".
Metsiitraktoreiksi luetaan nyt
kaikki erityisesti metsatoite var-
ten suunnitellut traktorit, kuten
monitoimikoneet, prosessorit,
kuljetustraktorit, metsiiojakai-
vurit jne. My<is ne maatilata-
louden tdihin tarkoitetut trak-
torit, jotka on varustettu enem-
millti lisiilaitteilla kuin edellii
mainitulla puunkuormaimella,
luetaan metsiitraktoreiksi. Met-
siitraktoreiksi katsotaan myds
sellaiset maatilatalouden triihin
tarkoitetut traktorit, joita on
metsiitydn suorittamista varten
rakenteellisesti vahvistettu puu-
kuormaimen kiinnittamisen
johdosta.

Traktorit luokitellaan maata-
loustraktoreiksi ja metsiitrakto-
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ETAKKEENSAAJIEN
YRITTAJIToImINTA SUURENN UstAsIN ALLE

Tyciskentelyllii on vaikutusta
ekikkeeseen vasta,jos ansiot ko-
hoavat niin suuriksi, ettii eliik-
keen maksamiselle entiselld ta-
paa ei endd ole edellytykiti. An-
sioilla on eliikelajikohtaiset
enimmdisrajat.

Tiiyden tyciklvyu<imyyseliik-
keen saamiseksi edellytetririn et-
ta ansiotulot v;ihenevdt noin
3/5:lla. Osatydkyvyttdmyys-
eldkkeen saaminen edellyttiiii
2/5:n ansiovdhenemdd. Oikeus
eliikkeeseen lakkaa niiiden ehto-
jen j iiiidessii tiiyttymiittii. Tarkat
rajat ovat jossain miiiirin tapaus-
kohtaisesti riippuvaisia. Yksil6l-
Iiselld varhaiseliikkeellii ja rinta-
maveteraanien varhaiseldkkeellii
olevilla ansioita saa vuonna 1988
olla korkeintaan 818 mk kuu-
kaudessa. Tydttomyyseldkkeen
saajalla ansiotuloja saa olla kuu-
kaudessa enintlirin I 636 mk.
Vanhuuseldkkeen ja perhe-eldk-
keen saamiseen ansiotulot eiviit
lainkaan vaikuta.

Ellkelflisenkin
tytinteko kiinnostaa
Tyiieliikkeen saajien ansiotydn
tekoa seurataan. Seuranta nojaa
pddasiassa elzikkeensaajan
omiin ilmoituksiin tai tyrieldke-
jiirjestelmiin rekisteritietoihin.
Keiytrinnrissd esimerkiksi kaikki
tyrisuhteeseen menneet eliik-
keensaajat tulevat jiirjestelmiilli-
sesti tarkastuksen piiriin. Vakiin-
tuneinta seurannan muotoa
edustaa kolmasti vuodessa ta-
pahtuva tydkyvyttdmyryseliik-
keensaajien tietojen lahettAmi-
nen eleikelaitoksille.

Eliikettii ei ole tar-
koitettu niille tytiikiii-
sille, jotka tekevilt
ansiotytitii. Eliikkeen
tarkoituksena on an-
taa toimeentulotrn-
vaa sellaisille, jotka
eivflt eniiii tytilliiiin
sitii pysyty hankki-
maan. Eliikkeensaa-
jakin voi kuitenkin
tytiskennelll v:ihiii-
sessd m[iirin. Te[ai-
nen on tiiysin sallit-
tua eikil sillil ole vai-
kutusta ellkkeen
saamiseen.

ElSketurvakeskuksessa tehtyjen
selvitysten perusteella on havait-
tu, ettri nykyistii tarkistusmenet-
telyd on aiheellista kehittaa ja
laajentaa. Nykyinen seuranta on
tavoittanut huonosti sellaiset
ekikkeensaajat, jotka ovat eliik-
keelld ollessaan ryhtyneet har-
.joitramaan yrittiijiitoimintaa.
Heidlin kohdallaan tulee harkit-
tavaksi elSkkeen saamisoikeu-
den epddminen sekd YEL:n mu-
kaisen vakuutuksen ottaminen.
Tzimii valvonnan puute aiotaan
nyt ko4ata. Ensimmriiset ta-
paukset tulevat selvittelyyn huh-
tikuussa. Asiasta on kerrottu
ETK :n yleiskirjeessii 27l 87.

Tarkistuksen kohteeksi tulevat
ne eldkkeensaajat, joille on val-
tion verotuksessa vahvistettu an-
siotuloa liikkeestii tai ammatis-
ta. Aivan pieniii tuloja ei oteta
huomioon, vaikka eliikkeen saa-
misen ehtona olevat rajamddriit
tiiyttyisiviitkin pelkkien verotie-
to.ien no.jalla. Tarkasteltavaksi ei
tassa yhteydessd oteta myris-
kiiiin eriiitii sellaisia eldkkeen-
saajia, joille verotuksessa on
vahvistettu ansiotuloa liikkeestii
tai ammatista, mutta jotka eivdt
kuulu yriuiijien eliikelain piiriin.

tyin edellytyksin vapautuksen
vakuuttamisvelvollisuudesta.
Vapautusta on yrittiijiin itsensti
haettava Eliiketurvakeskukselta.

Elilketurva
vastaamaan ansiotasoa
M i ktili eliikeaikainen yrittiijiitoi-
minta on mittavaa, on tdrkeritri,
ettd ekiketurva saatetaan vastaa-
maan mycis saavutettua ansiota-
soa, joka voi olla maksussa ole-
van eldkkeen perusteena olevaa
ansiotasoa merkittavdstikin kor-
keampi. Oikea eliiketurvan taso
saadaan oikein mitoitetulla eld-
kevakuutuksella. Jos eliikeaikai-
nen yritystoiminta jii?i esimer-
kiksi vain osa-aikaiseksi, tulee
usein mahdolliseksi saada yrittei-
jdtoiminnan rinnalla jotain pie-
nempriii eliikettii. Sellainen voi
olla osatyOk)'vyttdmlyseldke,
osa-aikaekike tai varhennettu
vanhuuseldke.

Korostettakoon lopuksi, ettA
eldkkeensaajan v;ihdinen tycis-
kentely ei vaikuta lainkaan ty6-
eliikkeen saamisoikeuteen. An-
siotycitii tekeviin elSkkeensaa-
jan, joko toisen palveluksessa tai
itsendisend yrittiijiinii toimivan
kannattaa kysyii eliikettd mak-
savasta ekikelaitoksest4 minkii
verran voi ansaita ilman. ettri
ansioilla on vaikutusta ekikkeen
saantiin. Tiihiin neuvontaan on
jokaisella eliikkeensaajalla oikeus.

HANNU RAMBERG
VTM

Eliik e t urvak es k uk sen ans io-
r e k is t e r i t o i mis t on p iiiil li k k r)
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Paluu tytieliimliln
voi lakkauttaa eHkkeen
Eldketurvakeskus kihettdd valit-
semistaan tapauksista tiedot elii-
kettd maksavalle ekikelaitoksel-
la, jona voi olla mycis julkisen
sektorin ekikelaitos. Maksava
elakelaitos ottaa yhrelrtii eltik-
keensaajaanja pyytAa tailtA selvi-
tystii tyriskentelystS. Saatujen
selvitysten perusteella prtiitetriSn,
onko oikeus el;ikkeen saamiseen
edelleen olemassa. Jos niiin ei
ole, tulee kysymykseen elf,kkeen
lakkauttaminen. Lakkauttami-
sesta eliikelaitos antaa piiiitdk-
sen, mistd elSkkeensaaja voi ha-
lutessaan valittaa. Eliikkeen lak-
kauttamisen yhteydessii eliikelai-
tos antaa yrittiijiille neuvoja yrit-
tiijien eliikelain mukaisesta eki-
keturvan jiirjestiimisestii. Jos
yrittiijiiltti ei saada tarvittavia sel-
vityksiii eliikkeen saamisoikeu-
den arviointia varten, eldkkeen
maksaminen voidaan mycis kes-
keyttiia, kunnes selvitykset saa-
daan.

Kun el6ke on lakkautettu, jae
Eldketurvakeskus seuraamaan,
ottaako yrittiijii eldkevakuutuk-
sen itselleen. Vakuutus on otetta-
va, jos yrittiijiin tycipanoksen ar-
vo on vrihintdan I 637 mk/ kk (v.
1988). Jos vakuutusta ei oteta,
Eldketurvakeskus ottaa jonkin
ajan kuluttua eldkkeen lakkaut-
tamisesta yhteyttii yriuiijiiSn ja
kehottaa tata ottamaan vakuu-
tuksen. Jos yrittiijii ei tamen-
kiiiin jiilkeen itse vapaaehtoisesti
ota vakuutusta Eldketurvakes-
kus ottaa lain perusteella vakuu-
tuksen jostakin eldkevakuutus-
yhti<istii ns. pakkovakuutukse-
na. Yrittiija voi myds saada tie-



HYUI NUOI NTIUATTIOLTA OilI
HISTORIANSA

KARI SALMINEN, I,TL
Elii k e r urva k es k ukse n t ut k i mus-

osaston tutkiia

Hyvinvointivaltiota
koskevassa keskuste.
lussa ja tutkimukses-
sa on ollut tapana ni-
puttaa hyvinkin eri-
laisia yhteiskuntia sa-
man kilsitteen alle.
Jokainen yhteiskun-
ta on kuitenkin kiiy-
nyt liipi oman histo-
riallisen kehityksen-
sH, joka painaa lei-
mansa sen nykyiseen
kehitysvaiheeseen.

Pekka Kososen
tutkimus pohjols-
maisista hyvinvointi-
valtioista pyrkii ni-
menomaan selitt5-
mHHn Pohjoismai-
den villisil eroja mai-
den taloudellisen ja
poliittisen kehityksen
erityispiirteiden poh-
jalta.

Pckko kosotrcn:
H t'vinvoint ivaltion huasteet ju lxth-
jt ti i.s nt aiset nru I I i t. Sosiua I ipo li ii r iscn
yhi ist yksett t u t k int uk sin 48. Vu:;to-
poirut. lVliinr tii 1987.
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Pekka Kososen viiitciskirja "Hy-
vinvointivaltion haasteet ja poh-
joismaiset mallit" kdsittelee poh-
joismaisten hyr,invointivaltioi-
den kehitystii ja nykytilaa. Hy-
vinvointivaltioon liittyvii proble-
matiikka onkin ollut monen po-
litiikan tutkijan, taloustieteilijiin
ja sosiologin mielenkiinnon koh-
teena 1970-luvun alkupuolelta
liihtien.
Tutkimuksen aihetta eli hyvin-
vointivaltion laajentumista on
selitetty usein tilastollisesti suh-
teellisen monen maan muodos-
taman aineiston pohjalta. Hy-
vinvointivaltion laajentuminen
on tdllaisessa tutkimusperintees-
sd operationalisoitu julkisten
menojen ja sosiaalimenojen kas-
vuksi ja tdlle kasvulle on etsittv
taloudellisia, poliittisia tai demo-
grafi sia seliudviii tekij 6itii. Koso-
sen mukaan taman tutkimusta-
van etuna on, ette se luo yleisku-
van hyvinvointivaltion kasvusta
ja osoittaa yhteisvaihtelun eri te-
kijciiden viilillii. Kuitenkaan ti-
lastollinen tutkimustapa ei esi-
merkiksi Pohjoismaiden koh-
dalla kerro paljoa eri tekijdiden
viilisiii riippuvuuksia luovista
prosesseista ja mekanismeista.
Tilastollinen tutkimustapa kai-
paa Kososen mielestd rinnalleen
ajassa tapahtuvien prosessien
seurantaa ja tdllaisten prosessien
vertailua eri yhteiskuntien viilil-
la-

Tdmdn perustalta Kososen rat-
kaisu onkin erilainen kuin tilas-
tollisessa tutkimustavassa. Hdn
valitsee tutkimuskohteekseen
monen maan sijasta neljti Poh-
joismaata Tanskan, Norjan,
Ruotsin ja Suomen, joilla.yhteis-
kuntina on paljon yhteisiii piir-
teita. Yhtal:iisyyksien perustalta
tutkimuksessa pyritiiiin hahmot-
tamaan maiden vdliset erot ja
pohditaan ndiden erojen syite.
Tutkimuksessa luodaan koko-
naishahmo Pohj oismaiden kehi-
tyksestii ja niiden hyvinvointi
valtioiden nykyisistii ongelmista.
Tutkimuksessa vertaillaan siis
kokonaisyhteiskuntia eikii erilli-
siii muuttujia.
Pohj oismaiden hyvinvointivalti-
oiden kehityksen,'kukoistus-
kauden" (1945-1973) ja murros-
kauden (1975 >), tarkastelu ta-
pahtuu taloudellis-poliittisten
mallien muodostamisen avulla.
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Mallilla ei tutkimuksessa tarkoi-
teta matemaattisia malleja. vaan
maiden talouden, luokiien ja
valtion keskinliistii. suhteellisen
kiinteaa vuorovaikutusta. Mal-
lien pohjana on ollut yhteispoh-
joismaisen talouspolitiikkatutki-
muksen tarkastelukulma, joka
on laajennettu talouspolitiikasta
koskemaan koko hyvinvointi-
valtiota. Tutkimuksessa tasmen-
netddn kullekin Pohjoismaalle
ominaiset mallit ja niiden avulla
analysoidaan maiden kehitystii
ja maiden viilisiii eroja. Mallien
avulla suoritetaan ikiilinkuin
pohjoismaisten yhteiskuntien
uudelleenkuvaus. jonka esiin-
nostamalla kokonaishahmolla
selitetridn Thnskan, Norjan,
Ruotsin ja Suomen hyvinvointi-
valtioiden yhtiiliiisyyksiri ja ero-
.la.
Pohjoismaisista malleista on siis
syytd puhua monikossa, koska
tutkimuksen perusteella maiden
viilillii on olennaisia eroavuuk-
sia. Suomen ja Norjan malleissa
on talouden investointiasteen
korkeus ollut tzirkef, yhteiskun-
tapolitiikan suuntaa ja valtion
toimia siiiidellyt tekijti Ruotsiin
ja Tanskaan verrattuna. Kaikis-
sa neljrissii maassa on yhteiskun-
nallinen rakennemuutos ollut
toisen maailmansodan jiilkeen
nopea, mutta silti sosioekono-
misten ryhmien osuudet ovat
eronneet; Ruotsi on pisimmiillii
palkkatydliistymisess6, kun taas
Tanskalle on ollut leimallista
pienyrittiijien tavallista suurem-
pi osuus ja Suomelle maanviljeli-
jciiden vahva asema. Ntiillii eroil-
la on suuri merkitys. sillii amma-
tillinen ja poliittinen jiirjestiiyty-
minen on noudattanut pitkiille
sosioekonomisten ryhmien ja-
koa. Tydviienliikkeen perusta
onkin ollut laajin Ruotsissa ja
Norjassa, maanviljelijdiden ja
yrittajien panos on niikynyt
enemmdn Suomessa ja Tanskas-
sa.

Kososen mukaan pohjoismais-
ten mallien kokonaisuus ei kui-
tenkaan selity suoraan taloudes-
ta tai eri poliittisten voimien ase-
mista vaan tutkimuksessa'hege-
monisiksi projekteiksi" nimitetyt
toimintatavat ovat olleet tiirkei-
td valtion toimien suuntaajia.
Ruotsille on ollut ominaista sosi-
alidemokraattinen hegemoni-
nen toimintatapa, Norjalle sosi-

alidemokraattinen pragmaatti-
nen toimintatapa, Tanskalle he-
gemoninen liberalistinen toimin-
tatapa ja Suomelle hegemoninen
porvarillinen toimintatapa.

Mallien painotuserot tuodaan
tutkimuksessa esiin katsauksella
kahteen trirkeldn hyvinrointi-
valtion osaan: tycivoimapolitiik-
kaan ja eliikepolitiikkaan. Tycit-
tomyysturvan taso kertoo Koso-
sen mukaan siitd. kuinka vahva
kurinpitopyrkimys yhteiskun-
nassa on vallalla. Tydttdmyys-
turvassa Tanska oli 70-luvun
puolivlilissii liihellii Ruotsia, kun
taas Norjassa ja Suomessa tycit-
tdmyyspiiiviirahan heikko kor-
vaavuus ilmensi tyomoraalin
korostamista. Tydvoimapolitiik-
ka on kuitenkin sidoksissa myds
yleiseen talouspolitiikkaan. ja
ndiden vdlinen suhde on painot-
tunut malleissa eri tavoin. Ruot-
sin mallissa on vallinnut vahva
pyrkimys taystyollislyteen ja
korkeaan tytivoimaosuuteen
niin, ettd mahdollisimman suuri
osa tydikaisistii kiiy tdissii. Nor-
jan mallissa vallitsi pitkaan lahes
tiiystydllisyys, mutta tydvoima-
osuus oli alhainen. Suomen ja
Tanskan malleissa ty6voima-
osuus kohosi melko laajaksi,
mutta hyvinvointivaltion kan-
nalta ongelmallista on ollut tiiys-
tydllisgrden alistaminen talou-
den rajoitteille, jolloin politiikan
valintatilanteessa tyottdmyyden
on annettu paisua.

Mallien painotuserot tulevat nd-
kyviin my<is eliikepolitiikassa:
eliikkeiden tasossa, rahoitusta-
vassa, hallintojdrjestelmiissd se-
kii ratkaisujen tekotavassa. Ko-
sosen ndkemyksen mukaan lisii-
eldkeratkaisut tuovat mallien
painotukset parhaiten esiin.
Ruotsissa yleinen lisiieliike hy-
viiksyttiin vuonna 1959. Se syn-
tyi ammattiyhdistysliikkeen
aloitteesta, iossa keskeistd oli toi-
saalta palkansaaj ien eldketurvan
kohentaminen, toisaalta erityi-
sen ATP-rahaston muodostami-
nen tydnantajien maksujen poh-
jalta. Tama heijasti Ruotsin mal-
lin mukaista hegemonista sosi-
alidemokraattista projektia, jos-
sa elikkeet pyrittiin kytkemiiiin
taystydllisyys- ja kasvutavoittei-
siin. Ruotsin sosialidemokraatit
tekiviit lisiieliikekysymyksestl
arvovaltaansa kohottavan

"markkeerausasian". Ratkaisun
tdpdrdn ja mutkikkaan liipime-
non jilkeen sosialidemokraatit
lisiisiviitkin kannatustaan ja vai-
kutustaan.

Muissa Pohjoismaissa lisiieldke-
ratkaisut tehtiin 60-luvulla,.ja ne
vastasivat kullekin maalle omi-
naisen mallin painotuksia. Tans-
kassa ammattiyhdistysliike ajoi
ratkaisua, joka hyviiksyttiin
1964. Ruotsin jZirjestelmiiiin
ndhden erona oli rahoituksen
painottuminen tycintekijciille ja
se. etta eldkkeet eiviit ole ansiosi-
donnaisia, vaan niitii maksetaan
vakuutusaj an perusteella. Laaj o-
ja rahastojakaan ei kerry, mikri
kuvastaa Tanskan mallin suh-
tautumistapaa valtiolliseen ra-
hoitukseen. Myohempi yritys
muuttaa lisiieliikejtirjestelmi[
Ruotsin mallin suuntaan epion-
nistui tanskalaisen sosialide-
mokratian heikkouden takia.
Norjan tycivdenpuolue tavoitteli
li siieliikekysymyksestd samanta-
paista profiloitumisasiaa kuin
Ruotsissa, mutta porvarilliset
puolueet eivdt ryhtyneet vah-
vaan vastarintaan. Norjalaisen
yhteisymmrirryksen osoituksena
ratkaisu toteutui vuonna 1966
porvarillisen hallituksen toimes-
ta.

Suomen tydelekejarjestelmd syn-
tyi 60-luvun alussa. aiemmin
kuin Tanskassa tai Norjassa.
Ty<jel2ikej Arjestelmdss;i niikyv iit
Suomen mallille ominaiset piir-
teet monin tavoin: jiirjestelmii
kytkeytyy kansantalouden in-
vestointeihin yksityisten eliike-
laitosten ja takaisinlainauksen
kautta ja se syntyi etujiirjestdjen
ja puolueiden yhteistydnii. Eri-
tyisesti rahastoivaan jiirjestel-
miiiin sisiillytetty automaattinen
takaisinlainaus tydnantajalle ko-
rostaa tyrieldkemaksuja yksityis-
ten investointien lisitiijinii. Rat-
kaisusta ei tullut tutkimuksen
mukaan sosialidemokraateille
suurta profiloitumiskysymystd,
kuten Ruotsissa, vaan jiirjestel-
mri toteutui oikeiston ja sosiali-
demokraattien liittoutumisella.



,TI TIiIUA oLE YIRKAMIESTyOTzi"
Emdntd Maija-Liisa Aho on
M E LA-asiamies Alajiirvellii,
Etele-Pohjanmaalla.

Maija-Liisalla on vastaanotto
kirkonkyliissii kerran viikossa.
Toimistopiiivii kulkee niiin:
Klo 6.00 herdtys, aamupala vri-
elle, tytcit kouluun, pojalle
evddt.
Klo 7 maissa: iszinn;in kanssa
sikalaan.
Klo 8 maissa: kiireesti pesulle ja
vaatteiden vaihtoon.
Klo 9.00:ksi vastaanotolle toi-
mistoon.
Klo 13.00: pii2ittyy vastaanotto
virallisesti, mutta harvoin kriy-
tdnn<issii.
Sitten kauppa- ja pankkiasiat
ja taas kotiin, sikalaan ja
ruuanlaittoon.
Seuraavana aamuna asiakkai-
den paperit pannaan postitse
MELAan.

- Joku on yleensd jo odotta-
massa, kun tulen toimistolle, ja
harvoin vastaanotolta voi liihteii
kello 13. Eitama ole virkamies-
tycitii, kaikki asiakkaat palvel-
laan, vaikka aika ylittyisikin, sa-
noo Maija-Liisa Aho.
Asiakkaat soittelevat mvris ko-
tiin ja kyltillii tavatessa tullaan
kysymiiiin. Maija-Liisan mieles-
ta tama ei kuitenkaan hiiiritse
vapaa-aikaa:

- Hyvii niiin, ei ole vastaanotolla

Maija-Liisa Aho

keiden tdyttiimiseen, neljdnnes
neuvontaan ja puolet tapatur-
ma-asioihin.

Maija-Liisa on ollut MELA-
asiamiehend vuodesta 197 4 leh-
tien. Tuli tehtevddn entisen asia-
miehen suosittelemana.

Alkuun oli vain tyrituloilmoi-
tusten j a vanhuus- ja tydkln/)ttd-
myyseliikehakemusten tekoa.
Sitten tulivat luopumisjiirjestel-
mat ja 1982 nyt eniten tydllistiivii
tapaturmavakuutus.

- Asenne MYEL-vakuutukseen
on muuttunut alkuajoista. Nyt
nuoret haluavat vapaaehtoisesti
korottaa tydtulojaan ja jakaa ti-
lan tydtulon eminnrin ja isiinndn
kesken tasan. Tapaturmavakuu-
tuksen piiivdrahat koetaan niin
tiirkeiksi, ett?i niiden vuoksi pi-
detiiiin tydtulot kunnossa.

Asiamies ottaa itsekin viljelijiiiin
yhteyttii, jos huomaa, ettii MY-
El+yritulo ei enrii vastaa tilan
olosuhteita.

- On ttimiijoskus sellaista rd;itii-
lintydtii, ja huolehtimista asiak-
kaasta. Luottamusmieheksi itse-
ni tunnenkin. Kun itsekin olen
viljelija, asennoidun niin. Ja ei-
kdhdn oma suhtautuminen asi-
akkaisiin ratkaise, miten he taas
minuun luottavat.

- Ei ole kovin virallista tdmd
touhu asiakkaiden kanssa. Pu-
humme vastaanotolla mycis "mi-

malautakunnan sihteerinS. Hdn
jlitti tuon tycin, kun siita tufi ko-
kop;iivzitoiminen. Sikatilan
emSnndn aikatauluun kokopiii-
vdvirka ei mahtunut.

- Viljefijan tuntemus, maatalous-
ammatin tuntemus ja paikallis-
tuntemus ovat asiamiesverkos-
ton vahvimmat puolet. Vastaan-
ottojen harvuus on huono puoli,
mutta asiakkaat ymmiirtrivdt
kyllii, ettii joka- ja kokopiiiviitoi-
mistakaan tehen tydhdn ei kan-
nata palkata.

Mytis
tytiturvallisuusasiamies
MELAn tyciturvallisuustoimis-
to on kouluttanut asiamiehiii
myds tyciturvallisuusasiamiehik-
si. Maija-Liisa Aho kuuluu hei-
hin.

- Tehtiivii on valistaa tyciturvalli-
suusasioissa viljelijiiii, joka tulee
vastaanotolle tapaturman luok-
si. Yhdessii mietitiiiin, mite tapa-
turman estdmiseksi olisi voinut
tehdii.

- Tydturvallisuusasiamies myris
luennoi tuottajayhdistyksen ko-
kouksissa ja muissa tilaisuuksis-
sa. Tarkoitukseni on kohdistaa
tietoa nyt erityisesti emiinnille ja
j akaa sitii maa- j a kotitalousnais-
ten illoissa. Paikallisradioon
olen myiis aikonut ottaa ty6tur-
vallisuusasioissa yhteyttii.AULI SULIN, rar

M aat a lous y ri t t iijien e liike lait o kse n
tiedottuja

niin suuri ruuhka, hdn sanoo. tii kuuluu lapsille ja mitd kuuluu
vastaanotolla kiiy tavallisesti tilalle", muutakin kuin asiaa'

l0-15 asiakasta. Neljdnnes ajas- Maija-Liisa oppi tuntemaan asi-
ta menee eldke- ja tycitulolomak- akkaansa ollessaan kunnassa lo-
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,,SAVOSSA
PUOTI TUNTIA
ON LYI{YT AIKA'

Arvo Huupponen

Herukanviljelij d-metsuri-kone-
urakoitsija Arvo Huupponen
on Mela-asiamies Etele-Savos-
ta.
Han ottaa vastaan kolme ker-
taa kuussa Pieksdmden mlk:n
ja kerran kuussa Jiippiliin kun-
nantolmlstossa.

Vuodenaiasta riippuu. mitZi
muuta Arvo tekee toimistopiii-
viind: ruiskutusaikana menee
edellinen yokin viljelmillii, tal-
visaikaan voi pitae kokonaisen-
kin kaupunkipiiiviin.
Arvo on monen toimen mies:
mm. kunnan asiamies, metsdn-
hoitoyhdistyksen tilintarkastaj a,
Kelan sosiaalivak uutustoimi-
kunnan jzisen, Suur-Savon
M arj arenkaan puheenjohtaj a,
harrasteeksi tekee viljehjtiin ve-
roilmoituksia ja hoitelee Lento-
palloliiton luottamustoimia.

Arvo Huupposen valitsi aika-
naan Melan asiamiehen tehtd-
viin paikallinen maataloustuot-
tajayhdistys.

Arvo on ollut perustamassa 60-
luvun lopussa Pieksdmiielle
Nuorten tuottajien yhdistystii,
ollut sen puheenjohtajanaja sitd
rataa keksittl jo 20-vuotiaana
myos Melan asiamieheksi, kun
asiamiesverkostoa rakennettiin
yhdessd Maalaloustuottajain
kesk usliiton ( M TK) paikallisjiir-
jestcijen kanssa 1969.

Melan asiamiesten ensimmdinen
tehteve oli kiertiiii kaikki tilat ja
tayttaa niistii vakuutushake-
mukset eli tycituloilmoitukset.
N,iiin syntyi Melalle alunperin
noin 400000 vakuutetun kanta.

Halutaan
enemmen tietoa

On veikeetd, kun viljelijiiviiesto
vdhenee, mutta palvelujen tarve
senkun lisiiiintyy. Se johtuu elii-
kej iirjestelmiin uuru ustuotteista.
Mutta nykyisin halutaan mycis
enemmdn tietoa. Eldke-etuuksia
osataan nyt arvostaa. Alussa
MYEL oli enempi vastenmieli-
nen asla.

Kolmen tunnin vastaanottoaika
kunnan virastossa kerran viikos-
sa ei riitzi Anon asiakkaiden
palveluun. Hiineltii voikin tilata
ajan vastaanottoajan ulkopuo-
lelle. ennen tai sen jiilkeen. Li-
sdksi on kerran viikossa puhelin-
piiivvstystunti ja sopimuksesta
Arvo ottaa vastaan myos koto-
na.

Arvo Huupponen tuntee asiak-
kaansa hvvin:

Mclkein.jokainen on trissd Iu
vuoden aikana kerran, kahdesti,
kolmcsti kiiynyt. Pclko ja aralla
mielella tulo on jl.iiinyt pois.
Mcillii on jopa huumori hersy-
nyt vastaanotolla. I.yhy asia on
l0 minuuttia, pitempi 20 mi-

lhmisillii on tarve purkautu-
akin surussa.ja ilossa. Kerrankin
emdntd tuli innoissaan selitta-
meAn, etta "Herrajestas, onko
tama totta. ikdin oon tuvan ja
navetan valia tallanna, mutta
nyt vanhoilla piiivilliin suan en-
simmdisen kerran ihan ommoo
rahhoo. kun tul tama MYEL-
LI."
Asiamiesverkosto on Arvon
mielestd "spesiaalilaitos", josta
saa "spesiaalipalvelun". Jos tiil-
lainen vdhemmistbryhmii kuin
viljelijat pantaisiin paatoimisen
yleisen viranomaisen palvelta-
vaksi, .liiisi se muitten jalkoihin.

Luopumissysteemi on pop
Luopumissysleemi on viime

aikoina ollut pop, liihinnii tiimii
viljelemiittii jattaminen. Kam-
panja ruuhkautti asiamiesten
vastaanotot. Toinen pop-asia on
ollut yksilollinen varhaiseldkc,
mutta sen hakeminen on jo hiu-
kan laantunut.

Luopumiseldke tycillisti koviu-
ti. kun laskettiin ihmisille, ettii
jos tcct ndin. saat Luon verran.ja
jos teet noin, saat tamdn verran.
Siinii on otettava huomioon tuo-
tannonmuutossysteemit, muut
mahdollisct cl;ikkeet ja verotuk-
set.

Yhteistyo maataloussihteerin
kanssa sujuu luopumisasioissa

sahan pyritddn ohjaamaan niin,
etta maataloussihteerit tiiyttiiisi-
vdt luopumiseldkehakemuslo-
makkeet. kun maatalouslauta-
kunta antaa niistii lausunnon-
kin.
Lomakkeita Arvon vastaan-
otoilla tiiytetddn kuitenkin eni-
ten tapaturmista. Edut tunne-
taan. mutta Arvon mukaan "Sa-
vossa on sellainen tapa, ettii piii-
vii, kaksi, kolme kuunnellaan ja
sitten vasta mdnndzin liitikiiriin".

Tiedotusmies
Asiamiestoiminnan varjopuole-
na Arvo mainitsee, ettd tietojen
ajan tasalla pidossa on ongel-
mansa. Hiin on itse ratkaissut
sen niin, ettii kiiy puhumassa
tilaisuuksissa. tulee tieto aina tes-
tattua.

Esitelmatilaisuuksia tulee vu<-r-
dessa kymmenkunla: tuottaja-
jiirjestojen kokouksia, neuvon-
tajirjeston tilaisuuksia. opinto-
piirejii. kansalaisopistokursseja.
pankkien tilaisuuksia. Kuulija-
kuntaa on pakkasista riippuen
neljA taikka seitsemdnkymmen-
ta. Asiakkaita ndmd luennot
tuovat aina.

Arvo on myos aktiivinen tiedo-
ttrsmics. Kun Arvolta kysyy. mi-
ten saat elzikcasiaa niin usein ja
hyvin paikallislchteen. hdn veis-
tiiii: "Miniipii valitsen hyvein toi-
mittajan."

nuuttia. ja jos ei oo ruuhkoo, hyvin. Meillii on sellainen tydn-
puoli tuntia on Savossa lyhyt jako, ettd mind puhun ja maata-
aika. loussihteeri tekee. Nriissri asiois-
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MEtAiI ASIAKKAITA
PAIUEIEE 264 MEIA.
ASIAMIEHEI{ UERKOSTO

AULI SULIN, T,u
M aat alous yrit t iij ien e liike lait oksen

tiedottaja

Neuv o t telupiiivtikierroksella
1987 -88 yhtenii keskeisenii teema-
na on paikallistoiminnan kehittii-
minen: miten parantao asiakaspal-
velua, perustettaisiinko paikallis-
toimikunnat, miten tehostaa pai-
kallistiedotusta. Ntiilii asioita poh-
tivat joulukuussa ryhmiitydssiiiin
Ete lii- Po hjonmaan asiamiesptiivillii
(vasemmalta) Heikki Sipilii Ahtii-
ristii, Pentti Turpeinen Alavudelta,
Viiind Seppo Vimpelistii ja Juhani
Sipilii Ktortaneelta.

M aatalousyrittiij ien eliikelaitok-
sella (Mela) on tydelakejarjestel-
mdn omalaatuisin asiakaspalve-
luverkosto: 264 isdntdd, emdn-
tdd, maataloussihteeria, tuotta-
jaliiton toimihenkilciii, tilitoimis-
ton hoitajaa tai muuten piidam-
matikseen maatalouden kanssa
tekemisissri olevaa pitiiviit vas-
taanottojaan kunnissa ympiiri
maan.

Asiamies mieltiiii olevansa
enemmdn viljelijiin luottamus-
henkiki kuin Melan virkamies.
Hdnet valitaan myos luottamus-
miesmdisesti: yleensd paikalli-
nen tuottajayhdistys etsii sopi-
van miehen tai naisen ja esittaa
hdntd Melalle.

Asiamiehet ovat yleensd tuttuja
paikkakunnallaan jo ennestaen
ja nauttivat maatalousvden luot-
tamusta. Useimmat heista toimi-
vat aktiivisesti tuottaj ajiirjestris-
sd tai kunnallispolitiikassa tai
muissa maatalousyrittiijien luot-
tamusmiestehtzivissii. Tyypilli-
nen Mela-asiamies on my6s
paikkakuntansa monitoimimies.
Eliikeasiamiesten alueet ovat eri-

suuruisia, yhdestii useaan kun-
taan. Vastaanottoja on alueen
koosta ja viljelijiiin mddrdstd
riippuen joka toisesta viikosta
piiivittdiseen. Melan tavoite on
yhdistella pienempid alueita
asiamiesvaihdosten yhteydessii
ja piiiistii kymmenen vuoden ku-
luessa noin 210 asiamiesaluee-
seen. Tavoite on myds, ettd asia-
mies olisi kussakin kunnassa vd-
hintiiiin kerran viikossa tavatta-
vissa.

Asiamiehet on organisoitu maa-
kunnittain l7 suomenkieliseen
ja 4 ruotsinkieliseen alueeseen,
joiden toimintaa ohjaa alue-
aslamles.

Mela valmentaa asiamiehet teh-
tdviinsd useampivaiheisella pe-
ruskoulutuksella piidkonttoris-
sa, vuosittaisilla kaksiptiiviiisillii
neuvottelupdivillii, j otka j iirj este-
tiiiin maakunnittain kullakin
alueella, ja jatkokoulutuksella,
jota taas piiiiosin jiirjestetiiiin
pddkonttorissa Espoossa.
Osa jatkokoulutuksesta on ns.
'!ierihoitoa", j ossa asiamies "itse
tyrihdn osallistuen" opiskelee

Melan toimihenkiloiden kanssa
ratkaisua ja eliikeasian kiiytiin-
ncin kulkua.
Muuten asiamiehiii pidetiiiin
ajan tasalla asiamieskirjein.
Apuna ovat mycis MYEL-,
LUEL-, MaTa- ym. oppaat.
Puhelinkontaktinpito asiamies-
ten ja Melan toimihenkiloiden
viilillii on erittain vilkasta.

Melan asiamiesten tehtavat ovat
melko moninaiset verrattuna
muun tycieldkejiirjestelmiin pal-
velupisteiden tehteviin: eliikeha-
kemusten vastaanoton lisiiksi
ovat maatalouden tapaturmail-
moitukset, tydtuloilmoitukset,
luopumisjiirjestelmiin eliikeha-
kemukset, muutoksenhaut, ty6-
turvallisuusneuvonta jne. Niii-
den sivussa vaaditaan tietoa tuo-
tannonmuutosj rirjestelmistd, ve-
rotuksesta, muista eliikejiirjestel-
mistii jne.

Asiamiehet hoitavat piiiiosin
mycis Melan paikallistason luen-
nointitoiminnan ja yhteydet pai-
kalliseen lehdist66n.
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NIMITYKS]A

VAIHD O KSIA ELAKETURVA.
KESKUKSEN HALLITUKSESSA JA
EDUSTAJISTOSSA

ElSketurvakeskuksen edustajis-
to nimitti joulukuisessa kokouk-
sessaan eroa pyyttineen hallituk-
senjdsenen. Liikealan ammatti-
liiton ensimm;iisen sihteerin Nils
Komin sijaan toiminnanjohtaja
Raimo Pohjavdreen sekei eroa
pyytiineen hallituksen jiisenen
varatuomari Bruuno Mattilan
sijaan osastopAeilikkd Keijo Hy-
vcisen. Hyvosen sijaan hallituk-
sen varajdseneksi edustajisto ni-
mitti dosentti Markku Nevalan.
Eroa pyytdneen varajdsenen ag-
ronomi Henrik Sumeliuksen si-
jaan nimitettiin varajdseneksi
toimitusjohtaja Markus Tiitola.

Nils Komi on ollut Elaketurva-
keskuksen hallituksen jiisenenii
luodesta 1983, Bruuno Mattila
ruodesta 1970 ja Henrik Sume-
lius varajdsenen;i vuodesta 1968.

Valtiotieteen maisteri Raimo
Pohiavdre on syntynyt \.uonna
1935 ia on Pankkitoimihenkilo-
liiton toiminnanjohtaja. Agro-
nomi, valtiotieteen kandidaatti
Kei-io Hyvcinen on syntynyt

TOIMITUS.
JOHTAJA JUHANI
KOLEHMAINEN
JATKAA TELA:N
PUHEEN.
JOHTAJANA
Eldke-Varman toimitusjohtaja
Juhani Kolehmainen on valittu
Tyoeliikelaitosten Liiton (TE-
LAn) hallituksen puheenjohta-
jaksi vuodeksi 1988 liiton sddn-
tcjmddrdisessii syyskokouksessa.
Tdssd tehtdvdssd Kolehmainen
on toiminut vuodesta 1985 lah-
tien.

toksen

vuonna 1950 ja on MTK:n elin-
keino- ja sosiaalipoliittisen osas-
ton piiiillikkri. Dosentti, maata-
lous- ja metsritieteiden tohtori
Markku Nevala on syntynyt
vuonna 1944 jaon MTK:n tutki-
mus- ja elinkeinopoliittisen osas-
toryhmiin peellikkti. Agronomi
Markus Tiitola on syntynyt
wonna 1934 ja on Maaseudun
Tyonantajaliiton toimitusjohta-
la.
Sosiaali- ja terveysministeri6 on
vapauttanut edustajiston jiise-
nyydestii hallitukseen siirtyneen
toiminnanjohtaja Raimo Pohja-
vdreen ja miiiiriinnyt hdnen si-
jaansa edustajistoon toiminnan-
johtaja Pekka Porttilan sekii tti-
mdn henki16kohtaiseksi vara-
mieheksi jiirjest6sihteeri Antti
Heleniuksen. STM on mytintd-
nyt eron edustajiston jiisenyy-
destri myos ekonomi Jukka Syr-
jiiselle ja mddriinnyt hiinen si-
jaansa toimitusjohtaja Asmo
Kalpalan. Filosofian kandidaat-
ti Heikki Varho jatkaa Kalpalan
henkikikohtaisena varamiehend.

Raimo Pohjavtire

TELA:LLE
TIBDOTUS.
JOHTAJA

Tyrieliikelaitosten Liiton, TELAn
tiedotuspiiiillikko, valt.kand. Kan
Pekkonen on nimitetty 1.1.1988
lukien tiedotusjohtataksi.

Keijo Hyvdnen

Y

Juhani Kolehmainen Kari Pekkonen
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NIMITYKSIA
ELAKE.VARMASSA
Vakuutusteknisen osaston osas-
tonjohtaja, fil.maist. Taisto Las-
sila, SHV, on nimitetty yhtidn
ylimatemaatikoksi.

Johtaja, fil.maist. Jorma Leino-
nen, SHV, toimii oman toimen-
sa ohella Henkivakuutusyhtiri
Novan aktuaarijohtajana.
Ekike-Varman apulaisjohtajiksi
on nimitetty yhteysosaston osas-
tonjohtaja. yhteiskuntat.maist.
Markku Parviainen ja eliike-
osaston osastonjohtaj a, fi L maist.
Osmo Rinne.

Tiedotussihteeriksi Eldketurva-
keskuksen tiedotusosastolle on
nimitetty hum.tiet.kand. Jouko
Moilanen helmikuun 1988 alus-
ta. Hiin siirtyi ElAketurvakes-
kukseen YH-Rakennuttaj akes-
kus Oy: n tiedotuspiilillik<jn teh-
tiivistii.
Vuoden vaihteessa on Eldketur-
vakeskuksen organisaatiota tar-
kistettu siten, ettd talon kent-
tiiyksikkri on siirtynyt tiedotus-
osaston yhteyteen tiedotuspdtil-
lik6n alaiseksi.

Osmo Rinne

Projekti p iiiillikciksi Eliiketurva-
keskukseen on nimitetty
1.1.1988 lukien valt.kand.,
luonnont. kand. Mikko Pelli-
nen. Hiin saa johdettavakseen
tilastointi-, tutkimus- ja suun-
nittelutoiminnan uutta tiedon-
hakujiirjestelmii2i koskevan
projektin.
Mikko Pellinen on tullut Eliike-
turvakeskukseen tutkijaksi
vuonna 1973 ja toiminut heinei-
kuusta 1983 alkaen tilastosuun-
nittelijana.

Jorma ltinonen

Markku Parviainen

Fil.maist. Marja-Liisa Punno-
nen on nimitetty koulutuspiiiil-
likdksi 1.2. 1988 lukien tehtiiv5-
alueenaan ETK:n henkildstdn
koulutuksen kehittiiminen,
suunnittelu ja toteutus. Hiin on
toiminut ruodesta 1984 Eliike-
turvakeskuksen koulutussuun-
nittelijana ja sitii ennen mm.
kouluttajana Ilmarisessa.

NIMITYKSIA
ELAKETIEDOTUS.
TOIMISTOSSA
Eliiketiedotustoimiston pitka-
aikainen apulaisjohtaja Aarne
Dahl siirtyi vuoden vaihteessa
eliikkeelle. Hdnen sijaansa toi-
miston hallitus nimitti apulais-
johtajaksi koulutussihteeri Ta-
pio Leppiisen ja temAn sijaan
koulutussihteeriksi tiedotussih-
teeri Keijo Ndsin samasta toi-
mistosta.

Tapio Itpprinen

Keijo Niisi

Taisto Lassila

u

NIMITYKSIA ELAKETURVAKBSKUKSESSA

Jouko Moilanen Mikko Pellinen Marja-Liisa Punnonen
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VAKTJT]TTJSOIKE IJ DE N PAATOS
Yhteensovitus ja liikaa maksetun eliikkeen takaisinperint?i.
Eliikepiiiittis oli v?iliaikainen yhteensovituksen osalta

(VA KOn priritds rt:o 002 I 5 I 86 I I 8 10.
ET K-ar k is t otru tr re ro I 8077 ).
Post itet tu 20. I 0. l9ll7.

Thpauksen tausta
Mela mydnsi A:lle ty6kyvytto-
myyseleikkeen heindkuussa
1984. Eliike oli yhteensovitettu
tapaturmakorvauksen kanssa.
Koska korvauksen miitirti oli
vaihdellut, yhteensovitus oli teh-
ty paitsi el6kkeen alkamisesta
1.8.1983 myds 1.9.1983 ja l.l.
1984 lukien. Eliikkeen miiiirii oli
ollut 620 mki kk l. L 1984 lukien.
Eliikelaitos oli pii2itciksessiiiin il-
moittanut tekevdnsd yhteensovi-
tuksen uudelleen 1.8.1983 lu-
kien, kun A:n valitus tapaturma-
korvauksesla on lopullisesti rat-
kaistu.

Thpaturmalautakunta on loka-
kuussa 1984 korottanut A:n ta-
paturmaeldkkeen 100fl6:n ty6-
kyvyn alentuman mukaiseksi
1.1.1984 lukien. Tdmdn vuoksi
Mela on 2l.I 1.1984 antamallaan
piiiitdksellii oikaissut aiempaa
piiiit<istiiiin yhteensovituksen
osalta. Yhteensovitus on pienen-
tiinyt A:n eldkkeen 420 mark-
kaan kuussa vuoden 1984 alusta
lukien. Eliikelaitos on ilmoitta-
nut perivdnsii liikaa maksetun
eldkkeen yhteensei 2 650 mk A:n
tapaturmakorvauksesta.

A valitti Melan piiiitcikestd eld-
kelautakuntaan, joka kumosi
sen. Ekikelautakunta katsoi
TEL 2l a $:n 2 momentin nojal-
la. ettd Mela olisi aikaisemman
piidtciksen estamatta voinut
kesitella asian uudelleen vain,
jos se olisi tapahtunut A:n eduk-
si. Eliikelautakunnan mukaan
MaTap VL:n mukaisen kor-
vauksen muuttuminen valituk-
sen johdosta ei ollut sellainen
syy, minkii johdosta eliikelaitos
olisi voinut TEL 8 a $:n I mo-
mentin nojalla toimittaa yhteen-
sovituksen uudelleen. Lisiiksi
eliikelautakunta miiiiriisi TEL
2l a $:n 3 momentin nojalla,
ettei A:lle liikaa maksettua etua
ole perittzivd takaisin.

Mela valitti VAKOon ja vaati,
ettii ekikelautakunnan paatOs
kumotaan. Mela esitti. etta
aiempi sen pdiitoksistii oli yh-

teensovituksen osalta viiliaikai-
nen. Mela katsoi. ettd sillii oli
ollut oikeus korjata yhteensovi-
tus 21. I 1.1984 antamallaan piid-
tciksellii. koska se oli aiemmassa
priiitdksessddn pidiittiinyt siihen
oikeuden. Silta varalta, ettei
VAKO kumoaisi piiiitdstii, Mela
pyysi VAKOa poistamaan sen
piiiitcikset puutteelliseen selvi-
tykseen perustuvina.

VAKOn ratkaisu
Eldkelautakunnan piiiitdstii
muutetaan A:n tapaturmaeldk-
keen ja tydkyvyttdmyyseliik-
keen yhteensovitusta koskevalta
osalta ja asia jiitetiiiin tiiltii osin
Melan 2l . I l. I984 antaman pdd-
tdksen varaan. A:lle liikaa mak-
settua tydk).vyttomyyselaketta,
miiiiriiltiiiin 2 650 markkaa. ei
ole perittava takaisin.

Perusteet
A:lle suoritettujen tapaturma-
eliikkeen ja tyoky/ytomyys-
eliikkeen yhteensovituksen osal-
ta VAKO katsoo, huomioon ot-
taen Melan heiniikuussa 1984
antamaan priiitdkseen yhteenso-
vituksen osalta tehdyn merkin-
niin, ettei yhteensovitusta ollut
ttillii piiiitdksellii vielii lainvoi-
maisesti ratkaistu ja etti paatds
yhteensovituksen osalta niiin oli
vielii viiliaikainen.
A:lle liikaa maksetun tycikyvyt-
trimyyseldkkeen takaisin perin-
niin osalta eliikelautakunnan
pddtciksessd lausutut perusteet.

Ongelma
Tydky rytt<imyyseliikettii myon-
nettdessd tydntekijiille syntyy
joissakin tapauksissa oikeus saa-
da samalta ajalta korvausta tai
eliikettii mycis sotilasvamma-, lii-
kennevakuutus- tai tapaturma-
vakuutus.jdrjestelmdstd (ns.
SOLITA-korvaukset).
Jos eldkelaitoksella ei eliikepiiii-
tdstii tehdessriiin vielii ole kdytet-
tdvissddn yhteensovitusta varten
tarvittavia tietoja SOLITA-kor-
vauksista, eldkelaitoksen on
mahdollista mycintiiii eliike viili-

aikaisella piiiitdksellii, johon ei
siis liitetii muutoksenhakuohjet-
ta. Piiiitijksellii ryhdytiiiin mak-
samaan eliikettii .ja tarkoitukse-
na on. etti eldke yhteensovite-
taan sitten. kun muista eliikkeis-
tdja korvauksista saadaan tieto.
Viiliaikaista piiiitostii voidaan
mycis kayttaa. jos korvausprid-
tds ei ole vield lainvoimainen.

Yksityisen sektorin tydelakela-
eissa ei ole sSSnndksiii eliikelai-
toksen takautumisvaateiden va-
ralle. Tdmdn vuoksi ovat eliike-
laitokset kdytdnncissd pyytdneet
el6kkeensaajalta valtakirjan, jol-
la ne voivat periii SOLITA-kor-
vauksen maksajalta takaisin yh-
teensovituksen puuttumisen
vuoksi liikaa maksamansa eldk-
keen.

Myds SOLITA-korvauksen
maksaja voi joutua suoritta-
maan korvausta pitkaan joko
ennakkona viiliaikaisella piiii-
triksellii tai varsinaisellakin ptiii-
t<iksellii odottaessaan lopullista
ratkaisua korvauskysymykses-
sli. Tydeliikejdrjestelmdn muu-
toksenhakuelimet ovat olleet sitd
mieltii. ettei ennakkona makset-
tuja SOLITA-korvaukia voida
yhteensovittaa, koska niiden
maksaminen ei perustu varsinai-
seen piiiit<ikseen. Jos kuitenkin
sekii tycieliikepddtos ettd SOLI-
TA-ratkaisu tehdiiiin viiliaikai-
sella pddtdksellii, yhteensovitus
voidaan suorittaa alustavasti.
Kun SOLITA-korvaus on lopul-
lisesti ratkaistu, suoritetaan yh-
teensovitus valituskelpoisella
piiiitdksellti.

Viiliaikaisen piiritciksen hWii
puoli on se, etteieliikkeen hakija
joudu olemaan pitkiiiin vailla
toimeentuloturvaa ja eldkelaitos
pddsee yhteensovittamaan en-
nakkokorvauksen eikii ylikom-
pensaatiota synny.

Liikaa maksetun eldkkeen takai-
sinperintd on kuitenkin hanka-
laa, jos eldkkeen saaja kielttiytyy
antamasta valtakirjaa eliikelai-
tokselle. Vdliaikaisessa piiiit<ik-
sessd on puutteena mycis se. ettei
eldkkeen saaja voi valittaa priri-
tciksen muista osista, kuten osa-
el6keratkaisusta tai eldkkeen
mddrdstii.

Uutuutena VAKO:n hyviiksy-
mrissri ratkaisussa oli se, etta ela-
kelaitos antoi varsinaisen, muu-
toksenhakuohjeella varustetun
priritoksen, joka oli vdliaikainen
yhteensovituksen osalta. Menet-
tely on tarkoituksenmukaisempi
kuin se yleinen kAytdntci, etth ko.
tilanteessa annetaan ainoastaan
vdliaikainen paat6s, josta ei mil-
tddn osin voi valittaa. VAKO ei
myoskddn vaatinut, ettA muu-
toksenhakuohje pitiiisi rajata
koskemaan vain pdtittiksen lo-
pullista osaa. Ndin menetellen
tilannetta ei tarpeettomasti vai-
keuteta ptidtciksen saajan kan-
nalta.

Lainmuutos
elikelaitoksen
takautumisoikeudesta
Valtion ja kunnan eliikejiirjestel-
missii on jo nykyiiiin siiiinncikset
eldkelaitoksen takautumis- eli
regressioikeudesta SOLITA-
korvauksiin. Regressislidnndk-
sillii pyritiiiin estdmridn eldkkeen
saajan ylikompensaatio, minkd
ohella helpotetaan liikaa makse-
tun ekikkeen perintdd.

Eldketurvakeskus on tydryh-
mrin ehdotuksen pohjalta tehnyt
joulukuussa sosiaali- ja terveys-
ministeriiille esityksen, ette
TEL:iin lisiittiiisiin uusi 8 c $
eliikelaitoksen regressioikeudes-
ta. Viittaussdiinndksillii muutos
tulisi koskemaan myds muita
yksityisen puolen eliikelakeja.
Esitys sisiiltiiii sen, ettd eliikelai-
tokselle syntyisi tietyissii tilan-
teissa regressioikeus niihin ty<i-
ekikkeen kanssa samaan aikaan
kohdistuviin SOLITA-korvauk-
siin. jotka otetaan yhteensovi-
tuksessa huomioon.

PENTT] KOIVISTO]NEN,
VT

Eliiket urvakeskuksen
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ELAKETURVAKESKUKSEN
ANTAMAT SOVELTAMISRATKAISUT
]A LAIJSTJNNOT

AAxTTTEIDEN LUKTJAT
ThEL:N PIIRISSA

Kustannusosakeyhtid pyyri
ETK:n lausuntoa siitd. onko eri-
laisten kielten oppikirjoihin liir
tyvien zidnitteiden lukijoihin so-
vellettava TaEL:a. ETK:n mie-
lestzi kysymyksessd oli TaEL:n
soveltamispiiriin kuuluva tyci.
Niiin ollen my6s lain muiden so-
veltamisedellytysten tiiyttyessri
tyoskentelyyn oli sovellettava
TaEL:a.

van taiteellisen.tai esityksellisen
tyrin osuutta. Aiinitteiden luki-
joilta vaaditaan Sdnen hallintaa
ja keyttdkykyii, kykyii ilmentdd
erilaisia mielialoja ja ennen kaik-
kea kykyii herrittdd kuuntelijoi-
den mielenkiinto. Edellii mainit-
tujen seikkojen perusteella el;i-
kekassan mielestri 6rinitteiden lu-
krloihin on sovellettava TaEL:a.

Ailnitteiden lukijoiden
tekemH tyti
Kielen oppikirjaan liittyviin ka-
setin ddnityslukemisen suoritta-
vat eri-ikaiset ko. kieltii iiidinkie-
lenddn puhuvat, joskus koululai-
set, useimmiten erilaisissa ope-
tustehtavisse Suomessa toimivat
henkilcit. He tyciskentelevdt seu-
raavin tavoin ja ehdoin:

- lukija lukee kiisikirjoituksen
mukaan hiinelle annettua val-
mista tekstid

- tyci tehdiiiin kustannusosa-
keyhtirin omassa aanittAmds-
sii
korvaus suoritetaan tiiinityk-
seen kuuluvan ajan perusteel-
la tuntipalkkana.

Esiintyvien taiteilijoiden
ellkekassan lausunto
El;ikekassan mielestii tycisuh-
teen tunnusmerkisto tayttyy,
koska tyci tehdiiiin kustannus-
osakeyhticin omassa aanitta-
mossd tydnteettiijiin johdon ja
valvonnan alaisena. TaEL:n so-
veltaminen edellyttiia lisiiksi luo-

ETK:n kanta
perusteluineen
Kielten oppikirjoihin liittyvien
aAnitteiden lukijat kuuluvat
ThEL:ssa lueteltuun ammatti-
ryhmiiin muina esiintyvinii tai-
teilijoina. Koska he tekeviit tycitii
kustannusosakeyhti6n tiloissa
sen johdon ja valvonnan alaise-
na, he ovat ty<isuhteessa kustan-
nusosakeyhtici6n. Laissa vaadit-
tava luovan taiteellisen tai esi-
tyksellisen ty6n osuus tiiyttyy
mycis. Edellii sanottujen seikko-
jen perusteella iiinitteiden luki-
joiden tyohcin on ETK:n mieles-
td sovellettava TaEL:a.
Lausunto annettiin oppikirjoi-
hin liittyvien ddnikasettien val-
mistamisesta. Samalla tavoin val-
mistetaan kokonaisia iiiinikirjo-
ja. Vastaavasti valmistetaan myris
musiikkikasetteja. Kaikki edellii
mainittu tyci kuuluu TaEL:n pii-
riin, jos sita tehdaAn tycisuhtees-
sa. Tiillciin tietysti edellytetiiiin
myds muiden TaEL:n soveltami-
sedel lytysten tiiyttymistii. ILKKA SAVOHEIMO

VTM
Eltiketurvakeskuksen

I ausunt o t o im i s t on p iiii llik k i)
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TYOKYVYTTOMYYSASIAiN
I\TEUVOTTELUKUNNAN
SUOSITUS

ARIA SANKARI, Ng
E ltike k e tur v ak e s kuk s e n lausun t o-

asiain jaos t on jaos t onhoitaj a

TYOKYVYTTOMYYDEN JA SAIRAUDEN
ALKAMISAJANKOHDAN ARVIOINTIA

X. on 37-vuotias psyykkisesti
sairas eronnut nainen,jonka eld-
mdnvaiheet ovat kirjavat. Hdn
keskeyti koulunkdynnin ja liihti
ulkomaille. Palattuaan Suo-
meen X. suoritti kolmevuotisen
kauppaopiston ja valmistui mer-
konomiksi.

Tytielimlssl
vajaat kolme Yuotta
Opiskeluaikanaan X. oli kahte-
na kesdnd tyossri yhteensd noin
seitsemdn kuukauden ajan. Saa-
tuaan opintonsa pddtcikseen X.
piiiisi vakituiseksi ty6ntekrjtiksi
kesdtydpaikkaansa. Tyristiiiin
hiin selviytyi tyrinantajan mu-
kaan h1vin. Vajaan vuoden ku-
luttua tyosuhteen alkamisesta
hdnet siirrettiin vaativampaan
tehtavaan lomansijaiseksi. Ty6-
suhteen jatkuttua runsaan vuo-
den X. kuitenkin odottamatta
sanoi itsensii irti. Sita ennen hd-
nellii oli hyvin viihiin poissaolo-
ja. Liiiikiirille X. kertoi, ettd hdn
tunsi itsensd silloin hyvin ahdis-
tuneeksi.

X. oli useita kuukausia tyOttd-
mdnd kunnes pddsi joulukuussa
1985 toiselle ty6nantajalle toi-
mistotycihrin. Palkka oli jonkin
verran pienempi kuin edellisessii
tyosuhteessa. Pian ty6suhteen
alettua tycitoverit olivat huo-
manneet, ettei X. ole aivan kun-
nossa. Hdn oli usein poissaole-
van tuntuinen eikii pystynyt kes-
kittymiiiin tyoh6nsii. Hdnen te-
kemissdrin tciissri havaittiin jel-
keenpdin paljon virheitii. X. kiivi
kuitenkin tydssa saannrillisesti
kunnes hdn kesdkuussa l986jai
ylliittiien sairaslomalle. X. ker-
toi, ettri hiinellii oli tyosuhteen
aikana niik6- ja kuuloharhoja
sekd outoja ajatuskuvioita. Hdn
palasi tyrihdn noin puolentoista
kuukauden kuluttua. Tydsuhde
jatkui vielii toiset puoli vuotta,
mutta sen aikana X. oli miltei
jatkuvasti sairaslomilla.

Psyykkiset oireet alkaneet
jo kouluilssil
Jo koululaisena X:llti oli psyyk-
kisiii vaikeuksia. Ulkomailla ol-
lessaan hdn sairastui psykoosiin
ja loutui sairaalahoitoon. Run-
sasta alkoholinkayttoa esiintyi
usean vuoden ajan. Suomeen
palattuaan X. oli jonkin aikaa
mielenterveystoimiston asiak-
kaana psyykkisten vaikeuksien
vuoksi. Sitten seurasi seesteinen
vaihe. X. pystyi opiskelemaan ja
kiiymiiiin tycissd.

Keviiiillii 1985 hiinelle ilmaantui
jiilleen vainoharhaista ajattelua
ja kesrlkuussa 1986 hiinet toimi-
tettiin pahasti sekavana mielisai-
raalaan. Siellii hiinet siirrettiin
viilillii piiiviiosaston potilaaksi,
mutta oireiden pahennuttua hiin
joutui jiilleen osastohoitoon.
Psykoosin selkiydyttyti X. kiiiin-
tyi mielenterveystoimiston puo-
leen. Siellii hdn vaikutti kroonis-
tuneelta ja j iihmeiiltii. Psykiatrin
mielestd X:n pitkaaikainen
psyykkinen hairi6 taytti aj oittain
jakomielitaudin tunnusmerkit.

Sairausplivlraha ja
kansanellke
X:lle on maksettu sairarrspziivd-
rahaa kesdkuusta 1986 lukien
runsaasti. Pdiviirahaoikeuden
paatyttye hiinelle on mytinnetty
kansaneldkelain mukainen tyci-
kyr.yttomyysel2ike miiiiriiaikai-
sena.

Suositus
Neuvottelukunta piti X:iiii tyo-
kyvyttcimiinii kesdkuusta 1986
lukien. Viimeiseen tydsuhtee-
seen suositeltiin sovellettavaksi
rajoitussddnn<istii. X:lle tulee si-
ten mydnnettiiviiksi tiiysitehoi-
nen eldke viimeistd edellisen, hei-
niikuussa 1985 paattyneen run-
saan vuoden jatkuneen tycisuh-

teen perusteella. (Pdytlkirja 20/
87. kohta 2).

X:lld on ehtinyt eldmdssddn olla
useita huonoja kausia, mutta ke-
sdkuussa 1986 hiinen terveyden-
tilassaan on tapahtunut selvd
kddnne huonompaan. Hiin jou-
tui kesken viimeistii tydsuhdet-
taan sairaalahoitoon. Tiimdn
jiilkeen tyciskentely on ollut sai-
raslomien pirstomaa, ja X:lle on
maksettu runsaasti sairauspdivd-
rahaa.

Raj oitussddnndksen soveltamis-
ta viimeiseen tyrisuhteeseen
puoltavat liiiiketieteellisten seik-
kojen lisiksi tydpaikalta saatu
tieto, jonka mukaan sairaus on
haitannut X:n tyontekoa ty6-
suhteen alusta asti. My<is X. itse
on kertonut ndkoharhoista t1,ci-
suhteen aikana. Tycisuhde piiiit-
tyi sairauden vuoksi.

X. on kaikkiaan tydskennellyt
tycieliikelakien piirissd melko v5-
hiin aikaa. Herdsi kysymys, tu-
leeko hdnelle trimdn vuoksi
myontiiii ainakaan taysitehoista
eliikettii ndiden lakien mukaan.
Kun X. kuitenkin menestyi hy-
vin yli vuoden jatkuneessa vii-
meistd edellisessd tycisuhteessa,
ei tyriskentelyii siinii voida pitiiii
tydkyvyttOmtin henkil6n tyriko-
keiluna. Mainittuun tycisuhtee-
seen ei myciskSSn X:n sairauden
vaiheet ja ty6menestys huo-
mioon ottaen ole edellytyksiii so-
veltaa rajoitussddnncistd. Neu-
vottelukunta piiiityi siten suosit-
telemaan taysitehoisen eldkkeen
mydntrimistii sen perusteella.
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UIJTTA TYOE LAKE LAI NSAADAN TOA
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Eliiketurvakeskuksen

laino p i I I isen o sas t o n lakimies

LEL I a $:n
SOVELTAMIS.
ASETUKSEN
MUUTTAMINEN
ASETUS lyhytaikaisissa tyd-
suhteissa olevien ty<intekijiiin
eliikelain I a $:n soveltamisesta
annetun asetuksen 3 ja 5 $:n
muuttamisesta (791 I I 6. 10. I 987).
LEL I a $:n (ns. traktoripykii-
kin) soveltamisesta annetun ase-
tuksen -l $:n sddnnristii siita. mi-
ten metsdtycistd saadusta koko-
naiskorvauksesta miiiiriiytyy
tyritulon prosenttiosuus, muu-
tettiin. Asetuksen uuden 3 $:n
4 momentin mukaan tydeliike-
kassa voi hakemuksesta vahvis-
taa metsetraktoreihin sovelletta-
van prosenttiosuuden enintddn
20 prosenttia I momentissa sa-
notlua suuremmaksi tai pienem-
miiksi, jos siihen on erityisiI
syitii. Samalla muutettiin 3 $:n
3 momentin saann6sta siita, mil-
laista traktoria pidetiiiin maata-
loustraktorina. Asetuksen 5 $:n
muutoksen johdosta vakuutus-
maksua ei pidiitetti sellaisen hen-
kilon tyotulosta. joka tekee piiti-
asiassa muuta kuin metsdtyci-
ta tai ty6n jiirjestelyii rai kalus-
ton kunnossapitoa pdziasiassa
muualla kuin metsiitycin suori-
tuspaikalla. Aikaisemmin mak-
sun perimiittti jiittamisen edelly-
tyksenii oli, ettd henkilci teki
yksinomaan tallaista tydta.
Asetus tuli voimaan 1.1.1988.

VUODEN 1988
PALKKAINDBKSI.
LUKU
Sosiaali- ja terveysministeririn
PA ATOS tycintekrl[in eleikease-
tuksen 9 $:ssii tarkoitetun palk-
kaindeksiluvun vahvistamisesta
(813/28.10.1987). Piiiitciksen
mukaan TEA 9 $:ssri tarkoitettu
palkkaindeksiluku vuonna 1988
on 1291. Tydeliikkeisiin tuli
5,39 prosentin korotus.

TEL.VAKUUTUS.
MAKSU
So.siaali- ja terveysministeririn
PAATOS hakemukseen, jolla
on pyydetty vahvistusta muu-
toksille tytintekij?iin eliikelain
mukaisen perusvakuutuksen eri-
tyisperusteisiin (19.8.1987; piiii-
tdstd ei ole julkaistu siiiidrisko-
koelmassa). TEL:n vdhimmdis-
turvan mukainen vakuutusmak-
su on alle 24-vuotiaiden osalta
8,8 prosenttia palkoista. Vuoden
1988 aikana 24 vuotta tiiyttdvien
ja sitd vanhempien osalta vakuu-
tusmaksu on pientydnantajilta
I 4,7 prosenttia ja suurtyonanta-
jilra 12,3 -17,7 prosenttia.

TAEL.
VAKUUTUSMAKSU
So.siaali- ja terveysministericin
PAATOS hakemukseen, jolla
on pyydetty vahvistamaan erdi-
den tyrisuhteessa olevien taiteili-
joiden ja toimittajien eliikelain 7
$:n I momentin mukainen va-
kuutusmaksuprosentti (23. I l. 1987;
paatdsta ei ole julkaistu s;iridcis-
kokoelmassa). Alle 24-vuotiai-
den osalta TaEL-vakuutusmak-
su vuonna I 988 on 8.8 prosenttia
palkoistaja vuoden 1988 aikana
24 vtotta tayttavien ja sitii van-
hempien osalta I4.0 prosenttia.

LEL:N MAKSU.
PROSENTTI
So.siaali- ja terveysministericin
PAATOS lyhytaikaisissa tyo-
suhteissa olevien tyrintekijiiin
eliikelain l0 $:n I momentissa
tarkoitetun maksuprosentin
vahvistamisesta (896126.11.
1987). LEL l0$:n I momentissa
tarkoitettu maksuprosentti on
vuoden 1987 jiilkeen maksetuis-
ta palkoista alle 24-luotiaiden
osalta 8,8ja vuoden 1988 aikana
24 vtotta triyttiivien ja sitzi van-
hempien osalta 15,0. Piiiitos tuli
voimaan 1.1.1988.

Eliikkeensaajien yrittiijiitoiminnan valvonta n:o 27
Muutos vastuunjakoperusteisiin n:o 28
LEL I a $:n soveltamisasetuksen n:o 29
muuttaminen
Vastuunjakokertoimet luodelle 1986 n:o 30
Suomen ja Kanadan viilinen sosiaaliturva- n:o 3l
sopimus sekii Suomen ja Quebecin viilinen
sosiaaliturvasopimusj iirjestely
Vuoden 1988 palkkaindeksiluku ja tydeliike- n:o 32
laeissa siiiidetyt markkamiiiiriit sekii yhteen-
sovituksessa huomioonotettavat kansanelEk-
keen ja perhe-eliikkeen markkamtiiiriit
vuonna 1988

Eliiketurvakeskuksen kustannusten korvaa- n:o 33
mis;ksi suoritettavan lopullisen maksun ja
ennakkomaksun perusteissa esiintyvien
eriiiden kertoimien arvot vuosille 1987 ja
1988

Rintamaveteraanienvarhaiseliikeasetuksen n:o 34
I I $:ssit tarkoitetut perusteet valtion
korvauksesta
". aEl-eltikejaksojen r kisterdinti
Varhaiseliikeikiiisten p alvelu
Suoj aosuuden miiiirii palkan
ulosmittauksessa
LEl-keskipalkat vuodelle 1988

TEL-, LEL- ja ThEl-vakuutusmaksut sekii
MYEl-perusprosentti j a YEL-maksu-
prosentti vuodelle 1988

Vastuunj akoperusteissa esiintyvien
erdiden kertoimien arvot vuodelle 1987

Tasa-arvolain muuttaminen
Maatalousyrittajien eliikelain muuttaminen
Vastuunjakoperusteissa esiintyvien eriiiden
kertoimien arvot vuodelle 1988

MYEL-PERUS_ rusprosentin ja yrittiijien elrike-
pRosENrrr JA f.3J"f iJtrl"",lillJ,,fffii/
YEL-MAKSU- 2.12.te87). MYEL l0 g:n I mo-pRosENrrr ffil,"fiutb"df,ii"ff#fl13;
[o;1sf1- ja tervevsminisreri.: ltT,iiTltrr ", ilSltxii,ili,lilfAAIgq maatalousyriuajien ;;i,;;;;ili.isas.eliikelain l0 $:ssii tarkoitetun pe-

UUSIA YLEISKIRIEITA
12.10.1987

20.10.1987
21.10.1987

28.10.1987
2.n.1987

6. I l.1987

12.fi.1987

16. l l.1987

t7.fi.1987
n:o 35 24.11.1987

n:o 36 26.11.1987

n:o
n:o

37 2.

38 8.

12.1987

12.1987

n:o 39 14.12.1987

n:o 40 21.12.1987

n:o 41 30.12.1987
n:o 42 31.12.1987
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KYSY
TYOEmrrcursrAr

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

Tydel[keasioita
koskeviin kysymyksiin
vastataan Eliiketurva-
keskuksesta myds kir-
jeitse ja puhelimitse.
Kun kirjoitatte, mai-
nitkaa tiiydellinen
nimenne, osoitteenne
ja henkildtunnuk-
senne.

KYSYMYS:

Mtiiiriiajaksi my6nnetty tiiysi
tyiikyvytt<imyyseliikkeeni piiiit-
tyi noin puoli vuotta sitten. Tii-
miin jiilkeen piiiisin ja palasin
heti entisen tyrinantajani palve-
lukseen. Palkkani oli kuitenkin
alhaisempi .kuin aikaisemmin,
koska en endii pystynyt teke-
miiiin entistii kovin raskasta
tydtiini. Otin kuitenkin tytin
vastaan, sillii muutakaan vaih-

toehtoa ei ollut, koska eltikettii- man sairauden uusiutuminen.
kiiin ei eniiii jatkettu. Tiimii Ratkaisua tehtaesse on erityi-
eliike oli myOnnetty selklisai- sesti kiinnitettzivd huomiota sii-
rauden perusteella. Nyt olen hen, miten tycinteko on onnis-
sairastunut uudelleen ja minus- tunut eliikeajan jlilkeen.
sa on todettu sycipii. Saan sai- -,,--.^-^.-,,^., ::" :;: Srrnii tapauksessa, etta uusi ty6-rausvaKuutuslaln muKalsta Dal- ,
vdrahaa. mutta ty<ikwvitti- IryII?T.{Yt iy3-'.'-99::J!-
myytenl tulee varmasu latKu- ",..,,, sen tvoKwvttomvvselaKKeenmaan vlela DalvaranaolKeuoen '..i:,.:---;' peattvmlsesta. eliike on mycin-paatyttyakin. Minua askarrut- r*-":'.'l'",-""1''.":':-; nettave roka tapauksessa samo-Iaa, mrten uusr elaKKeenl tul-.. ren Derusteloen muKaan Kulnlaan myontamaan, KosKa tama '_.,-.1. ., .

alKarsemDlKln elaKe. lauoln ertotnen tvossaototaKsonl tal Ko-
vrn lvnveKsl ra DalKKaKrn olr ...tomvvoen atneuttanut samamelko pieni niihin palkkorhtn '":""-;^'. *:,

salraus Kuln alKalsemmassa ela-verrattuna, mlla saln enneo efl- r... ,KetaKsossa. lassa tuanteessaslmmalsta elaKetaKsoanl. ..i.aannoKseen el slsally narKln-
nanvaraa, vaan uusi eliike onvASTAUS: li,t[,]'r,,it':,,i;fi.";#1",,l-";
sairaus uuden tydkyvyttdmyy-

, ;: , -;- den on arheuttanut.otettu nuomloon Kysyjan Kal-
tainen tilanne, koska on aika Kysyjii on ilmoittanut, ettii hii-
yleistii, ettd miiariiajaksi tai tois- nen tydkyvyttcimyyseldkkeensii
taiseksi mycinnetyn ty<ikyvytt6- piiiittymisestii ei ollut vielii en-
myyseliikkeen p6iittymisen jtil- niittiinyt kulua vuotta ennen
keen sattuu, ettii paluu tydele- kuin hlin on sairastunut uudel-
mii2in epeionnistuu. Laissa ole- leen. Niiin ollen hinelle mah-
vien siiiinncisten mukaan uusi dollisesti mydnnettiivii uusi ty<i-
eldke voidaan my6ntiiii samoil- kyvytt6myyseliike on my6nnet-
la perusteilla kuin aikaisempi- tava samojen perusteiden mu-
kin eliike, jolloin uusi eliike py- kaan kuin aikaisempikin eliike,
syy miiiiriiltiiiin entisen suurui- vaikka kysymyksessii onkin
sena. Lisiiksi eliikkeeseen tulee' tiiysin uusi sairaus. Uutta elii-
indeksin aiheuttama tarkistus. kettii laskettaessa eliikejaksojen
Siiiinndksen tarkoituksena on viilissd olevatydssiioloaikajiite-
osaltaan tukea tycintekijiin pa- tdein huomioon ottamatta.
luuta takaisin tydeliimddn eldk- -,-,.,.--- ---.rl;; periiGii'., : art"*. -'-'- I!-\I:E mv^cintuiminen entisin

perustein koskee tyOkyvyttd-
Elzike mycinneteen entisten pe- myyseliiketta jaeliikkeitii, jotka
rusteiden mukaan, jos aikai- maarayt)'vat samalla tavoin
semmintaysitehoistatycjkyvyt- kuin tydkyvyttomyyseliike.
tcimyyseliikettii saanut ty6nte- Niiin ollen vanhuuselSkettii ei
kijii tulee uudelleen ty<iklvyttti- voida mydntiiii entisin perus-
miiksi saman sairauden, vian tai tein.
vamman johdosta, jonka perus-
teella aikaisemoi eliike oli
*vtinn.itv. Se. dnko kysymyk- KYSYMYS:
sessd saman sairauden uusiutu-
minen, ratkaistaan liiiiketieteel- Olen ollut tytieliimiissiini lyhy-
lisin perustein. Laissa ei ole ra- ehkdjejaksoja 60-ja T0Juvuil-
jattuaikamiiiiriiii,jonkakulues- la. Nyt olen jo tiiyttiinyt 60
sa alkanut uusi ty6kyvyttdmyys vuotta ja mieheni on jiiiinyt
voidaan katsoa saman sairau- eliikkeelle. Eliikeasioita selvitel-
den uusiutumiseksi. Jos eliik- tdessii minulle sanottiin, ette
keen p6littymisestd on kulunut voisinmytissaadaeldkkeenik6-
jo yli kaksi vuotta ja jos tydnte- ni perusteella. Hakemuslomake
ko on ollut tiiysipainoista ja teytettiinkin ja ymmiirsin, ettii
ansiot suunnilleen entiselle ta- elake on nyt 65 vuoden ikiiiin
solla, ei yleensii endd voida kat- saakkajonkin verran pienempi,
soa, ettd kysymyksessd on sa- mutta nousee sitten 65-vuotiaa-

na vanhuuseliikkeen suuruisek-
si. Eliikkeen sanottiin olevan
nimeltiiiin varhennettu van-
huuseliike, jonka 60 vuotta
tiiy'ttiinyt voi saada, vaikka sai-
rautta ei olisikaan.
Kysyessiini eliikeasiaani uudel-
leen, minulle kerrottiinkin, ettii
eliike jiiii pysyviisti pienemmiik-
si kuin mita elake olisi, jos
ottaisin sen vasta vanhuuselii-
keiiissii. Olin ymmiirtiinyt tii-
miin eliikeasian viiiirin enkii to-
dellakaan haluaisi Ioppuiiikseni
muutenkin pientii eliikettiini
vielii alennettuna. Voiko asialle
enee mitean vai olenko jo teh-
nyt lopullisen, omasta mielestii-
ni huonon valinnan?

VASTAUS:
Kysyjiin selvityksestii saa sen
kiisityksen, ettei hdn ole vielii
saanut eliikepiiiitcistii varhen-
nettua vanhuuseldkettii koske-
vaan hakemukseensa. Elak-
keenhakija voi peruuttaa hake-
muksensa kirjallisesti ennen
eliikepiiiitciksen tekemistii.
Tyrieliikelaeissa ei ole siiiinndk-
siii perusteista, joilla jo mydn-
netty vanhuuseliike voitaisiin
peruuttaa. Vakiintunut kiiytiin-
td on, ette eliikelaitos voi perua
antamansa eliikepiiiitciksen, j os
piiiitdksensaaj a ilmoittaa eliike-
laitokselle peruuttamistahtonsa
valitusajan kuluessa eli ennen
kuin piiiitcis on tullut lainvoi-
maiseksi. Tiimiin jiilkeen eliike-
laitos ei voi eniid peruuttaa an-
tamaansa eliikepiiiitcistii.
Kysyjala on nyt oikea tieto
siitA, etta varhennettu vanhuus-
eliike on pyslviisti pienempi
kuin vanhuuseliike tai teysi ty6-
kyvyttcimyyseliike. Eliike siis
pysly alennettuna senkin jiil-
keen, kun sen saaja tdyttiizi van-
huuseliikeiiin.
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VUCDEN 1989 TEL_INDEKSIA VASTAAVAT
MARKKAMAARAT

TEL:n piiriin kuuluminen . .

Jos yhteensovitusperuste ylittiiii 586 mk/kk
(ind. 142) kansaneliike huomioitava
LEl-eliikkeeseen oikeuttavien LEl-palkkojen
alaraja vuodessa

Tulevaan aikaan
mdiirii luodessa

oikeuttavien LEL-:1i:j::
Jos LEl-tycintekijiillii my<is oikeus tiiyteen
MYEl-tydkyvyttcimyyseliikkeeseen, LEL:n tu-
levaan aikaan oikeuttava LEl-ansio 200 mk
luodessa

YEL:n piiriin kuulumisen alaraja
Vahvistettavan wotuisen tycitulon suurin
markkamiidrii

YEl-vakuutusmaksun mZiiiriiytyminen . . . . . .

YEl-viihimmiiiseliikett?i laskettaessa huomioi-
tava rajamiiiirii
MYEL:n piiriin kuulumisen alaraja
MYEl-ty<itulon miiiiriiytyminen maatalous-
maan hehtaarien perusteella . . . .

TELI$:nlmom.

TELS$:n2mom.

LEL5$:nlmom.

LELTg:nlmom.

LELT$:n4mom.
YELI$:n3mom.

YELT $:n I mom.

YEL9$:n2mom.

YEL 19 $:n 5 mom.
MYELI$:n3mom.

MYEL8$:n2mom.

Vuoden Alkuperiii-
1988 alusta nen markka-

miiiird

818,24

5 327,65

2582,40

l0 328,00

90,00

586,00

200,00

800,00

550,00
225,00

3 604,3r
1474,49

2582,00

1636,48

327 664,97

200,00

180,00

s0 000,00

3 000,00
l0 000,00
8 000,00

20 000,00

500,00

125,00
50,00

2200,00

35,00

8 000,00

2,50

180,00

15,00

540,00

l9 659,m
65 532,99
52426,44

r31 065,99

3 276,65

819,16
327,66

14 417,26

229,37

52426,40

22,73

1636,49

19,00

4m9,44

Poronomistajan vuotuisen tydtulon miiiiriiy.ty-
nunen

MYEl-vakuutusmaksun miiiiritytyminen . . . .

Yhteensovitusperustetta valittaessa MYEL-
tytitulona otettava huomioon viihintii.dn
6000 mk/v
MYEl-tyiitulo suurempi kuin 2 200 mk wo-
den alussa, vak.maksun maksup?iiviit 28.2. 1a
31.8. MYEl-tycitulo pienempi tai yhtii suuri
kuin 2 200, maksupiiivii 31.5. . .

Tydkyrryrttiimyys- ja vanhuuseltike oltava vii-hintii.iin 250 mk/kk, jotta voidaan mydntiiii va-
pauttaminen YEL- ja MYEl-vakuuttamisvel-
vollisuudesta

MYEL 19 $:n 3 mom. 39 319,80 6 000,00

MYEA 17 $:n 2 mom. 14417,26 22Cf,N

YEL 3 $:n ja MYEL
4 $:n soveltamisesta
annetun piiiitdksen I $ 2457,49 375,00

MYEL8$:n5mom.
MYEL l0 $:n I mom.

TEL 19 b $:n 4 mom.

TEL4c $:n 4 mom.

TEL l9d $:n 4 mom.

TaEL3$:n2mom.

Kertasuorituksena voidaan maksaa vanhuus-
tai perhe-eliike tai vapaakirjaan perustuva tey-
si ty<ikyvytt<;myyseliike, jos eliike ennen yhteen-
sovitusta on pienempi kuin 2,50 mk/kk . . . . .

Tyrittcimyyseliiketta ei makseta, jos kuukausi-
ansiot ylittavdt rajan .

Jos etuuden korotus tiitii pienempi, korotusta ei
makseta

TaEl-eliikkeeseen oikeuttava ThEl-ansioiden
alarajar.uodessa...
TaElrliikkeeseen oikeuttavaksi luetaan ty6-
kyvyttdmlyden sattumisvuonna kulunut aika
ennen tydkyqttcimyyden alkamist4 jos kuu-
kausiansio ainakin rajatulon verran TaEL4g:n2mom. 4p,9,12 45,00
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TYORYHMA
POHTIMAAN
TYOSUHDE.
TIETOJEN
SELVITTELY.
MENETTELYA
Eldketurvakeskuksen hallitus
paatti 14.4.1987 asettaa tyctryh-
mdn selvittrimddn pri^dttyneistri
tyosuhteista muodostettavien
el6kevapaakirjojen lainvoimai-
seksi saattamiseen liittyviii kysy-
myksiii. Henkilcjvaihdoksista
johtuen selvitystyd piiiistiin
aloittamaan vasta syksyllii. Ni-
mekseen tyciryhmd otti Tycisuh-
detietoryhmd. Tyciryhmiin pu-
heenj ohtaj a on varatoimitusjoh-
tala Jouko Sirkesalo ja sen sih-
teerind toimii eliikelaitostarkas-
ta.ia Pe r t t i M tinnis t d, molemmat
Eliiketurvakeskuksesta. Tydryh-
mdssei on jdsenind eldkelaitosten
ja tydmarkkinajZirjestdjen edus-
tajia.

Nykyisin eri tycisuhteista kerty-
neet eliikkeen osat rekisteroi-
diiiin tydsuhteiden paatyttya,
mutta ne vahvistetaan sitovasti
vasta eldketta mydnnettAessa.
Saattaa olla, ettd tycinantaja on
laiminlyrinyt eldketurvan jiirjes-
tiimisen tai ettd tiedot tydsuh-
teen kestosta taikka eliikepalkas-
ta on ilmoitettu virheellisesti re-
kisteriin. Rekisteritietojen puut-
teiden tai virheiden selvittemi-

ja joissakin tapauksissa jopa
mahdottomaksi. Luotettavien
tietojen hankkiminen on hanka-
laa. kun tydsuhteen pd^dttymises-
td on kulunut pitkii aika. Vero-
tiedot samoin kuin kirjanpitotie-
dotkin on ehkii jo hiivitetty ja
tydtodistuksiakin on vain har-
voin kdytettdvissd. Vuosien ku-
luttua tapahtuvat selvittelyt edel-
lyttiiviit eliikelaitoksilta, Eliike-
turvakeskukselta sekii myos
tydnantajilta kohtuuttomia pon-
nistuksia. Selvittelyn tapahtumi-
nen vasta vuosien kuluttua tyci-
suhteen pddttymisestii merkitsee
lisiiksi tydntekij0iden oikeustur-
van vaarantumista.

Tarvetta selvitelld tycisuhdetieto-
ja monen vuoden kuluttua tyri-
suhteen paattymiseste on pyritty
vdhentdmiiiin liihett?imiillii tyrin-
tekijciille automaattisesti eliike-
otteita ja tehostamalla vakuutta-
misvelvollisuuden valvontaa.
Niimii ennaltaehkdisevdt toi-

menpiteet ovat kuitenkin osoit-
taut uneet riittamtittrimiksi.
Keskeiseksi tavoitteeksi on esi-
tetty ratkaisua, jonka avulla ky-
ettdisiin nykyistii paremmin var-
mistamaan sitovasti kustakin
ty6suhteesta karttuneen eldk-
keen midrd mahdollisimman pi-
an tydsuhteen piitity,ttyii.

Tyrisuhdetietojen lainvoimai-
suuteen liittyvia kysymyksiii on
tarkasteltu laajemmin Eldketur-
vakeskuksen lainopillisen johta-
jan Antti Suomisen artikkelissa
Tydeliike-lehden numerossa 4/
87, s. 5 7. Hdn on esittdnyt artik-
kelissaan erddn vaihtoehdon rat-
kaisumalliksijoka on annettu
tyciryhmiille esimerkiksi mah-
dollisesta menettelystS. Malli
merkitsisi tyosuhteista muodos-
tettavien eliikevapaakirjojen
lainvoimaiseksi saattamista sekd
siihen liittyviid pddtcismenette-
Iyii.

Ty<iryhmtille on annettu aikaa
selvittriii asian toteuttamista se-
kri periaatteelliselta ettii teknisel-
td kannalta 30.4.1988 saakka.

Pertti Miinnistc)

REKISTERI.
OTTEITA
ENNATYSIvIAANA

kuksen tyosuhderekisteristii an-
nettiin viime vuonna yli 425 000
kpl. Tiimii on tydelekejarjestel-
mdn 25-vuotisen taipaleen aikai-
nen uusi enndtys. Sellaisia henki-
kiitii, jotka eivdt aikaisemmin ol-
leet saaneet rekisteriotetta. jou-
kossa oli yli 132 000. Heistii tyci-
eliikejiirjestelmiin piiriin ensim-
miiistii kertaa tulleita oli runsaat
5l 000.

Tydeliikejiirjestelmdn otepalve-
lua tdydensiviit.vielii eliikelaitos-
ten antamat erityyppiset laskel-
mat vakuutetuille. Niiistii erityi-
sesti mainittakoon syys loka-
kuun vaihteessa eliikelaitosten
koeluonteisesti jakamat eleke-
laskelmat, joissa kiiytettiin Elii-
keturvakesk uksen vapaakirjatie-
toja. Tiillaisen laskelman sai ld-
hes 12000 vakuutettua. 

HR

ELAKETURVA.
KESKIJKSEN
PERUSESITTEET
UUSITTU
Eldketurvakeskuksen julkaise-
mat perusesitteet "Ty<intekijiin
eliike", "Yrittejen eleke", "Tunne
tyrieldketurvasi'Ja "Mille el?ik-
keelle'I'. ovat ilmestyneet uusit-
tuina. Esitteiden tiedot vastaavat
1.1.1988 voimassa olevaa lain-
siiiidiintriii. M ark kamddrdt o n il-
moitettu TEL-indeksiluvun
l29l tasossa.

Tunne tydelaketurvasi csite on
tarkoitettu yleisesitteeksi, jossa
kerrotaan yksityisen puolen
tyoelakelaeista piiiipiirteiuiiin.
Mille eliikkeelle'l -esitteessd esi-
telliiiin lyhyesti varhaiseliike-
ikdisten. 55 64-vuotiaiden. eldk-
keet ja niiden saantiehdot.

Tycintekijlin elzike -esitteessd on
selostettu TEL:n, LEL:n ja Ta-
EL:n piiriin kuuluvien tydnteki-
jrliden ty<ieltiketurvaa. Yritttijiin
ekike -esite kertoo puolestaan
YEL:n piirin kuuluvan tyoeliike-
turvasta. Esitteet on tarkoitettu
henkilciille, jotka haluavat yksi-
tyiskohtaisempia tietoja tyriel2ik-
keistii piiiipiirteiden lisiiksi.

Kaikki neljd esitetti on painettu
mycis ruotsiksi. Niita voi mak-
sutta tilata Eldketurvakeskuksen
postittamosta puhelin (90) l5l l.

nen jiilkikiiteen jopa yli kahden VAKUUTETUILLE
luosikymmenen kuluttua on
osoittautunut erittain vaikeaksi Rekisteriotteita Eldketurvakes-
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POSTIPANKISTA
OSAKEYHTIO
Postipankki muuttui osakeyhti-
6ksi l. l. 1988 lukien, minkii joh-
dosta sen henki16kunta siirtyi
tydntekijiiin eliikelain (TEL) pii-
riin. Henkil6kuntaan on ttihdn
asti sovellettu Postipankin omaa
eliikesddntrid. Postipankin elii-
kesddnncin toimeenpanosta
huolehtineen Postipankin eleike-
laitoksen tehtevet siirtyvet pe-
rustettavalle Postipankki Oy:n
eliikesiiiitirille. Henkikikunnan
eldketurva s;iilyy ennallaan, sillii
TEL:n perusturvan ylittevat ela-
ke-edut hoidetaan vapaamuo-
toisella lisiietuj iirjestelyllii.
Erityislailla TEL:a sovelletaan
Postipankin palvelussuhteisiin
takautuvasti 1.7 .1962 alkaen.
TEL:a sovelletaan l. l. 1988 alka-
en siten myds maksussa oleviin
Postipankin eliikesddnndn pe-
rusteella mycinnettyihin eliikkei-
siin kokonaiseltikkeen miieiriin
kuitenkaan muuttumatta. Jdr-
jestelyn johdosta Postipankki
Oy:lle ei aiheudu ylimiiiir2iisiti
kustannuksia vastuunj akoj iirjes-
telmeiiin liittymisestii. Posti-
pankki Oy:n eliikesiiiiti6 osallis-
tuu yhteisesti kustannettavien
eliikkeiden rahoitukseen samalla
osuudella, millii se osallistuisi,
jos se olisi ollut vastuunjakojiir-
jestelmdssii mukana alusta asti.

Hillevi Mannonen

t(

RUOTSI

YLEISEN I,ISA-
ELAKERAHASTON
LAINANANTOA
HELPOTETAAN
Ruotsin yleisellii lisdeldkerahas-
tolla on neljii rahastohallitusta.
Yksi huolehtii pientyrinantajien
ja itsendisten yrittajien vakuu-
tusmaksuista, toinen valtion,
kuntien ja valtionjohtoisten yri-
tysten ja kolmas suurtydnanta-
jien tycintekijdittensii puolesta
maksamista vakuutusmaksuista
kertyneistd varoista. Neljiis ra-
haston osasto toimii sijoitusra-
hastona. joka sijoittaa varoja ta-
louseldmiin eri sektoreille ldhin-
nii ostamalla yritysten osakkeita.
Yleisen el;ikerahaston yhteydes-
sd toimivat myds alueelliset pal-
kansaajarahastot.

Ruotsin hallitus ehdotti marras-
kuussa 1987 parlamentille, ettai
kolmelle rahastohallitukselle an-
netaan nykyistii suuremmat
mahdollisuudet suoraan lainan-
antoon ja mahdollisuus hankkia
omaa omaisuutta. Hallitus pe-
rusteli ehdotusta sillii, ettd rahas-
tojiirjestelmiin tehokkuus on
joutunut yhd enemmdn koetuk-
selle. Rahaston varo.ja tarvitaan
eliikkeiden maksuun aikaisem-
paa enemmdn. Tehokkaammal-
la piidomahallinnolla toivotaan
voitavan viiltttiii eldkevakuutus-
maksujen korotuksia tulevai-
suudessa.

Kolme rahastohallitusta saavat
oikeuden lainanantoon ilman
valtion tai kunnan takausta. Lai-
naus rajoitetaan korkeintaan
5 To:lin rahastohallituksen hallit-
semien varo.jen hankinta-arvos-
ta. Lainoja tarjotaan ennen mui-
ta yrityksille, jotka ovat kaltta-
neet obligaatiomarkkinoita.
Kolme rahastohallitusta saavat
myris mahdollisuuden hankkia
omaa omaisuutta joko suoraan
tai ostamalla osakkeita kiinteis-
tOyhtidista. Viimeksi mainitussa
tapauksessa on ostettava yhtiOn
koko osakekanta.

Kaikille neljtille rahastohallituk-
selle sekd myds alueellisille pal-
kansaajarahastoille annetaan
mahdollisuus sijoittaa varojaan
myds kasvaville optiomarkki-
noille.
Lisiiksi hallitus ehdotti, ette ny-
kyisten neljdn rahastohallituk-
sen lisdksi perustettaisiin viides
rahastohallitus. Viidettii rahas-
tohallitusta koskisivat piiiiosin
samat miirirriykset kuin neljAtta
rahastohallitusta. Viidennen ra-
hastohallituksen perustamisen
syyksi hallitus esitti sen, ettei nel-
jds rahastohallitus saa kasvaa
liian suureksi osakemarkkinoilla.
Muutosten voimaantuloajaksi
hallitus ehdotti vuoden 1988 al-
kua.

UUSI SOPIMI.IS
ITP:N OSA-
ELAKKEISTA
Ruotsin yleisess[ lisiieliikejiirjes-
telmiiss[(ATP) tulivat heinii-
kuussa 1987 voimaan osa-aika-
eliikkeeseen tehdyt muutokset.
Muun muassa korvaustaso pa-
lautettiin 50 /o:sta ansiotulopois-
tumasta ennen vuotta 1982 kiiy-
tettyyn 65 /o:.iin. Mycis etuuden
nimi muutettiin osaeldkkeestii
osa-aikaeldkkeeksi.

ITP-jiirjestelmiissii eli teollisuu-
den ja kaupan toimihenkikiiden
ja ty<injohtajien lisiieliikejiirjes-
telmiissri tehtiin syksy[a 1987
vastaavat muutokset. khtitieto-
jen mukaan eldkkeen nimeii ei
kuitenkaan muutettu osa-aika-
eliikkeeksi. vaan se on edelleen
osael6ke.

ITPJisiiel2ikejiirjestelmiissd osa-
elaketta maksetaan siltii osalta
ansiotulopoistumaa, joka ylittiiii
7,5-kertaisen perusmiiiiriin
(183 700 SEK vuodessa vuonna
1987). Viimeksimainittu on kor-
kein eldkkeen perusteena oleva
tulo yleisessd lis[eliikejiirjestel-
miissii (ATP).
ITP-lisiieliikejiirjestelmdssd osa-
eliikettii maksetaan 65 Vo osa-
aikatydh6n siirtymisen aiheutta-
masta ansiotulopoistumasta 7,5-
ja 20-kertaisen perusmaeren va-
lilla ja 32.5 V620-ja 30-kertaisen
perusmtirirrin vtilillii olevasta
ansiotulopoistumasta. Kuten
ATP-jiirjestelmdssd, osael6k-

ELAKKEISTA TJLKOMAI I-LA
ii r\,V
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keen perusteena oleva tulo laske-
taan uudessa sopimuksessa kol-
men parhaan ansiovuoden kes-
kiansiona viideltii viimeiseltii
luodelta ennen osa-aikatydhon
siirtymistii.
Osaeldkettri maksetaan 60. ja 65.
ikilvuosien viilillii. Osa-aikaty'iis-
sd on tvciskennelteivd vdhintiitin
l7 ja enintiiiin 35 tuntiaviikossa.
Viikkotvdaikaa on osa-aikatv6-
hcin siiriyttiessl aina rdhennet-
tiivii viihintiiiin viidellii tunnilla.
Osaeldkkeen saamisen edellv-
tyksend on m1,os se. etta vakuu-
tettu on kuulunut eliikejiirjestel-
mddn vdhintdin l0 r'uoden ajan
45 vuoden iiin tiil,ttiimisen jiil-
keen. Lisdksi edellyteuiAn, ettd
vakuutettu on ollut tyossti aina-
kin viisi kuukautta "iimeksi 

ku-
luneiden l2 kuukauden aikana.
Osa-aikatyotd tekevdn pitaa
asua Ruotsissa.

Ruotsin LO-piirin tytintekijtiillti
on oma STP-lisiielAkejdrjestel-
mzinsd. Siinii ei kuitenkaan ole
t;ivdentdvdd osa-aikaelSkettti.
koska ekikkeen perusteena oleva
palkka on eninttiein sama kuin
yleisessd lisiietiikej iirjestelmdssd
(ATP).

MNUALTA

ELAK[]I KAA
HAI,TTAAN
NOS'TAA
Itdvallan hallitus ehdotti vuoden
1988 budjettiehdotuksessaan
erziitri Ieikkauksia sosiaalietuuk-
siin. Tiissii vaiheessa leikkaukset
eivdt koske eliikkeitii.
Eldketurvaan suunnitellaan kui-
tenkin ioitakin kustannuksia
alentavia muutoksia. Yksi niistii
on eleikeidn nostaminen. Nosta-
misen vastustajat vAittavat ela-
keidn mahdollisen noston vai-
keuttavan t1 ollisrl stilannetta ja
lisAuivzin tyokyu/ttdmyyseliik-
keite.

Yleinen eliikeikii on naisilla 60 ja
miehillii 65 r'uotta. Vakuutetut.
jotka or at olleet tytieldmdssd vd-
hintiiiin 35 vuotta tai ovat tyot-
tomie ja ovat maksaneet vakuu-
tusmaksut vdhintddn l5 vuodel-
ta, r,oivat jaadii r,anhuuseldk-
keelle viisi ruotta aikaisemmin.
Yli 60 prosenttia vakuutetuista
jiiii eliikkeelle ennen yleistd elti-
keikiiii.
Keskimdzirziinen eldkkeelle siir-
tymisikii on alentunut kahdella
vuodella vuoden I970 jiilkeen.
Samaan aikaan keskimddrdinen
jaljella oleva elinaika on 60 vuot-
ta triyttdneellii kasvanut 1,li kah-
della vuodella. kuten seuraavat
luvut osoittavat.

Keskimiizirilinen
eliikkeelle siirtymisikii 64,2 62,1 61,5 59,5

BETGIA

ELAKEIKA
E,HDOTETAAN
VAKT,TiTT,SAJASTA
RIIPPT,IVAKSI
Belgian hallituksen asettama ko-
mitea on ehdottanut. ettd van-
huuselikkeen saaminen pitdisi
tehdii riippuvaiseksi 40 vuoden
vakuutusajan tayttamisestA eikii
tietvn eldkeidn saavuttamisesta.

Vanhuuseldke maksetaan nykyi-
sin naisille 60 ja miehille 65 vuo-
den idssd. Tiiyteen ekikkecseen
vaaditaan naisilta 40 ja miehiltii
45 vuoden vakuutusaika.

Komitean ehdotuksen mukaan
ellikeikiii tulisi kiiyttZiii vain tie-
tyissd terveydelle vaarallisissa
tciissd.

Belgian hallitus ehdotti vuonna
1986 eliikemenojen kasvun py-
sdyttrimiscksi naisten eldkeirin
nostamista. l'oistaiscksi asia ei
ole edennyt hallituksen toiveiden
mukaisesti.

NAN$KA

VARHAIS-
F,I,AKK[-F,I'
AIHEI.,TI-AVA'I'
VAHINKOA
YRITYKSI I,I,E
R uotsalainen talousel6mrin viik-
kolehti Veckans affirer kirjoitti
tt.l0. lgtl7 ilmestyneessd nume-
rossaan. etta varhaiseltikkeet
ovat varsin yleinen keino rat-
kaista tytivoiman vzihentein.ris-
ongelmia kaikkialla Euroopas-
sa. Vrihemmdn on lehden mu-
kaan kiinnitetty hvomiota sii-
hen. ettii yritykset eriiiillii tavalla
menettlvilt "muistiaan*, koska
poislrihteneet ovat usein kauan
yritystii palvelleita, kokemustaja ammattitietoja omanneita
henkiloitii.
Ranskassa tuli vuonna 198 I voi-
maan laki, jonka perusteella
kaikki 55 vuotta teyttaneet voi-
vat saada rarhaiseldkkeen. jos
poisldhtevei korvataan yritykses-
sii nuorella tydttomiilla henkilol-
la. Varhaiseldkkeillii haluttiin
vrihentdri nuortcn korkeaa ty6t-
tdnlyytta.
Yksi seuraus varhaiseldkkeistd
oli. ettti yritykset alkoivat menet-
taii \rilttr.imatonte tietolaitoa
varsinkin avainpaikoilla. Erityi-
sesti ranskalaisen Renault-yhty-
mdn on sanottu kiirsineen tdstd.
Renault menetti kolmen vuoden
aikana l4 prosenttia tutkimus-
yksikkdnsii huippuhcnkilcistcis-
te. Heitai olisi tarvittu muun mu-
asser uusien tydntekijdiden kou-
lutuksccn.

Ongcl n.ran ratkaisemiseksi uscat
ranskalaiset yritykset ovat ryhty-
nect pitiimdiin krrrtistoja van-
hempien tyontekijdiden tiedois-
ta.ja taidoista; siite mita he ovat
oppineet yritykscssd, mihin hc
ovat erikoistuneet ja mita lii-
keyhteyksiii heilld on ollut. Kor-
tistoja aiotaan hyddyntiii siinii
tapauksessa, etta yrityksen mah-
dollisessa kriisitilanteessa var-
haiselikkeellc ldhteneitd tarvi-
taan uudelleen yrityksen palve-
lukseen.

Keskimtiiirtiinen eliikkeellesiirtymisikci ja 60 vuotta triyrtiineen
j rilj ellti o leva e linaika I t iival las s a.

Miehet Naiset

1970 1985 1970 1985

Kesk imiiiiriiinen j iiljellii
oleva elinaika 60 vuotta
tdyttiineelldl vuosia 14,9 r7,0 18,8 2l ,t
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]CUKO ]ANHUNEN,
FM

Elriketurvakeskuksen
lulkimusosaslon

erityistutkija

SAKSAI{
TIITTOTASAUATTA

SOSIAAI,ITTIRVAN
RAHOITTIS TTILE-
VAISTIUDESSA
Liittotasavallan Eliikelaitosten
liitto jiitti vuoden 1987 lopulla
tycivoimaministerirille ehd otuk-
sen sosiaaliturvan rahoituksen
turvaamisesta I 99Olululla.
Ehdotuksen taustalla on tieto
veestOn vanhenemisesta sekii va-
kuutusmaksuja maksavien ja
ekikkeensaajien suhteen huo-
nontumisesta tulevaisuudessa.

Liiton kiisityksen mukaan va-
kuutusmaksut kohoaisivat eld-
kejiirjestelmissii nykyisestd
18,7 /6:sta (osta tydnantaja ja
vakuutettu maksavat puolet)
36,7 7o:1in tai jopa 41,7 %:lin
woteen 2030 mennessri, ellei
muutoksia tehdii. Liiton suosit-
telemilla muutoksilla maksu voi-
daan pitaa 21,4 ja23,670:nvalil-
lii vuoteen 2015 saakka seka26,6
ja 28,8 /o:n valllla vuoteen 2030
saakka.

Liitto ehdottaa, ettd liittovaltion
vakuutusmaksuosuus eldketur-
vassa nostetaan nykyisestii 18,7
%o:.sta ainakin 20 /o:tin elSkeme-
noista. Sen jiilkeen liittovaltion
osuutta tulee tarkistaa elSkeme-
nojen ja vakuutusmaksutulojen
perusteella.

Eliikkeitii pitiiisi liiton mielesta
tarkistaa nettopalkan muutos-
ten mukaan. Lisiiksi eliikkeen
korvaustasoa palkkaan ndhden
on syyta alentaa. Vuonna 1986
keskimiiiiriiinen nettoelSke oli
7l ,5 7o nettoansioista 45 vakuu-
tusvuoden jiilkeen.

Vuoden 2000 jiilkeen vanhuuse-
liikeikiiii tulee nostaa nykyisesti.
Eliikeikii on syyta tehdii nykyis-
tri joustavammaksi ottamalla
kiiy,ttci6n osa-aikatyrihdn yhdis-
tetyn osa-aikaeldkkeen.

Liitto vastustaa viihimmiiiseliik-
keen kiiyttdcinottoa ia eliikkei-
den verotuksen kiristdmistd nv-
kyisestiidn.

SUEITSI

ETAKKEITA JA
VAKLITITI.ISMAK-
SUJA NOSTETAAN
Sveitsin yleisen eliikejiirjestel-
mdn mukaisia eliikkeitii korote-
taan viihintddn kerran kahdessa
vuodessa.

Vuoden 1988 alussa vdhimmdis-
vanhuuseldke nousi 7 2N
CHF:iin vuodessa (6912 CHF
vuosina 1986-87) yhdelle eliik-
keensaaj alle. Avioparieldkkeen-
saajille eliike nousi l3 500
CHF:iin vuodessa (12960 CHF
vuosina 1986-87). Vanhuusekik-
keen uudet enimmiiismiidriit
ovat 18 000 CHF ja 27 000 vuo-
dessa (17280 1a 259n CHF
ruosina 1986-87).

Tydelakejiirjestelmdssri, joka
kattaa pakollisena yksityisen ja
julkisen sektorin palkansaajat,
on eliikkeen perusteena olevan
tulon alaraja sidottu yleisen eld-
kejiirjestelmiin ns. pohjalukuun,
josta vtlhimmiiiseliike on 415.
Alaraja on kaksi kertaa pohjalu-
vun mddrd eli 18 000 CHF vuo-
dessa. Vuonna 198'1 alaraja oli
l7 280 CHF vuodessa. Eliikkeen
perusteena olevan tulon yldraja
nousi vuoden 1988 alussa 54 000
CHF:iin vuodessa. Vuonna
1987 yliiraja oli 5l 840 CHF
vuodessa. Yliirajan miieirii on
kuusi kertaa pohjaluku.
Yleisen eliikejiirjestelmiin tyriky-
Yltt6myyselekkeitd varten mak-
settavien vakuutusmaksuja nos-
tettiin vuoden 1988 alussa 0.10
prosenttiyksikdllii. Vakuutetun
ja tycinantajan maksu on mo-
lemmilla 0,60 %o vakuutetun an-
siotulosta ilman yliirajaa. Van-
huus- ja perhe-eliikkeitA varten
maksettavia vakuutusmaksuja
ei muutettu. Maksu on vakuute-
tulla ja tydnantajalla 4,20 7o va-
kuutetun koko ansiotulosta.

YHDYSIIALLAT

PORSSIKURSSIEN
LASKUN VAIKTI.
TT]KSET VAPAA-
EHTOISIIN LISA-
ELAKKEISIIN
Yhdysvaltain vapaaehtoisten li-
siieliikej iirjestelmien sijoituksista
oli syyskuussa 1987 yhteensri 54
% pcirssiosakkeissa, 32 7o krin-
teissii sijoituksissa ja loput 14 7o
muualla. Ennen osakekurssien
voimakasta laskua sijoitusten
kokonaisarvo oli 23 000 miljar-
dia USD. Kurssien laskussa si-
joitusten arvo putosi 15 /o.lla
l9 600 miljardiin USD:iin.
Isossa-Britanniassa vastaavien
sijoitusten arvo putosi viiden-
nekselki 250 miljardista GBP:sta
196 miljardiin GBP:aan. Sijoi-
tuksista oli pdrssiosakkeissa pe-
rdti77 70.
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TYOELAKE-LEHDEN VUODEN
1987 SISALLYSLUETTELO

KAISA-LIISA NISSINEN
VTM

Eltiketurvakeskuksen
kirjastonhoitaja

SISALLYS:
l. Pliikirjoitukset
2. Kolumnit
3. Puheenvuoroja ja toivomuksia
4. Ty<ieliikej iirjestelmiin j uhlavuoden tapahtumat
5. Artikkelit

- Elekejerjestelmiit ja toimeentuloturva meillii sekd muualla. Mistii rahat?

- Eliikkeensaajat ja eri elIke-etuudet

- Eliikkeensaajat ja vakuutetut tilastojen valossa

- Eliikkeensaajien ja -hakijoiden oikeusturva. Tydnantajavalvonta.

- Luottovakuutus
Tycieliikej iirjestelmdn organisaatiot j a henkiltist<i

- Tydeliikejiirjestelmiin tiedottamisesta

- Solmittuja sosiaaliturvasopimuksia

- Muuta lainsiiiidiinttiii

- Eliiketurvasta muissa maissa
5. Kysymyksili ja vastauksia eliiketurvasta. Miksi niiin?
6. Oikeustapauksia ja lausuntoja tydeliiketurvasta
7. Vakuutusoikeuden piiiit<iksiii
8. Tilasto- ja indeksitietoa tycieliiketurvasta
9. Seminaareja

10. Kirjallisuutta
I l. Uutta tycieliikelainsiiiidtintOii ja uusia yleiskirjeitii
12. Nimityksiii. Eliiketurvakeskus tiedottaa
I 3. Tydeliiketurvasta englanniksi

I. PAAKIRJOITUKSET
Larmola Yrjci. Eliikepalvelun taso taatuksi ja tutuksi.
Tydeliike 1l 1987. s. 1.

Larmola Yrjti. Tytin kiisitealue laajenee, tyti pysly ansiotycinii
Tydeliike 211987 s. l.
Uimonen Matti. 25 vuotta tydeliiketurvaa.
Tydeliike 3l 1987. s. 2.

Larmola Yrj <i. Kansainviilinen sosiaaliturvaj iirjestd on 60-vuotias
Tydeliike 411987. s. l.
Larmola Yrj6. 25. toimintavuotta seuraa 26.
Tydeliike 511987. s. 1.

2. KOLUMNIT
Hiinninen Markku. Mistii synonyymejii?
Tydeliike I I 1987. ss. 2--1.
Lietsala Leena. Naiset eliikkeensaajina.
Tydekike 2l 1987. ss. 2--1.
Sananselittejiin suojavarustukset. YLla.
Tydeltike 311987. s. 3.

Ramberg Hannu. Rekisteriote - vai tiliote?
Tydeldke 4 I 1987. ss. 2-J.
Forss Simo. Eltikkeelle valmennuksen uudet haasteet.
Tydeltike 5l 1987. ss. 2-3.

3. PUHEENVUOROT JA TOIVOMUKSET
Eliikejerjest<ijen toivomukset tydelekejerjestelmiille. Eliikkeen tasosta pidettiivii kiinni, pieneliik-
keen saajat, mieslesket, kotity<in tekijiit poimittava mukaan.
Tytieliike 3l 1987. ss. 4-6.
Kolehmainen Juhani (puheenvuoro 3.2.1987.) Rakennusvaihe takana.
Tydeliike 2l 1987. s. 6.

K?irkkiilnen Aaro. Kansanelikkeen eldkeviihenteisyyttii lievennettiivti.
Tydeliike 3ltg87. ss.5-6. (Elekejerjestdjen toivomukset tytieliikejiirjestelmiille: Eliikkeensaajien
Keskusliitto r.y.)
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Lehto Markku (puheenvuoro 3.2.1987). Eliikeliiiset eivzit homogeeninen ryhmd.
Tydeltike 2l 1987. s. 8.

Merenheimo Pekka (puheenvuoro 3.2.1987) Kela-maksu pois.
Tydeliike 2l 1987. s. 7.

Morri Pekka (puheenvuoro 3.2.1987 .) Korotustarpeelle tilaa.
Tydeliike 2l 1987. s. 7.

Niemi Arvo. TEl-indeksi siiilytettiivii.
Tyr;eliike j I 1987. s. 6. (Eliikeliiisjiirjesttijen toivomukset tyiieliikejiirjestelmlille: Kansallinen Eltikeltiis-
Iiitto r.y.)
Puhakka Matti (puheenvuoro 3.2.1987) Sosiaalipolitiikka ja yhteiskunnan muutokset.
Tydekike 2l 1987. s.5.
Raitaniemi Leevi. Riitteek<i raha?
Tydeliike 3l 1957. s. 5. (Elekejerjestdjen toivomukset tydeliikejiirjestelmiille: Eliikeliiiset r.y.)
Somerto Pentti (puheenvuoro 3.2.1987) Yhteiskunnan eliikehakuisuus huolestuttaa.
Tydeliike 2l 1987. s. 5.

Suominen Seppo. Perusturvasta oikeudenmukaisuuteen
Tydeliike 311987. s.5. (Elakejiirjestdjen toivomukset tyrieliikejiirjestelmiille: Eliikeliitto r.y.)
Tunzelman v. Adlerflug Siv. Miehille leskeneldke.
Tyc)eliike 3l 1987. s. 6. (Elekejiirjestcijen toivomukset tydeliikejiirjestelmiille: Svenska Pensionsfcirbun-
det r.f.)
Turunen Elias, Heikkilii Lauri. Kotityti tycielzikkeeseen oikeuttavaksi.
Tydekike 311987. s. 6. (Eltikejiirjestcijen toivomukset tydelZikejiirjestelmiille: Kristillinen Eliikeliitto
r.v.)
Urponen Ky<isti (puheenvuoro 3.2.1987). Tarvitsemme tyiieliikejiirjestelmiiii.
Tyt)eliike 2l 1987. s. 8.

Urponen Kytisti (puheenvuoro 5.10.1987 ISSA:n 60-vuotisjuhlatilaisuudessa) Sosiaalipolitiikkaan
uusia tuulia 1990-luvulla.
Tydeliike 5l 1987. s. 6j.
Vartia Pentti (puheenvuoro 3.2.1987) Teknologia ja sosiaaliturva.
Tydeltike 2l 1987. ss. 6-7.
Viinanen Pertti (puheenvuoro 3.2.1987) Tycielikelainaa nuorten asuntoihin.
Tydeltike 211987. s. 6.

4. TYOELATBTARTESTELMAN JU H LAVU ODEN TAPAHTU MAT
Tasavallan presidentin tervehdys.
Tydekike j1 1987. s. 1.

Ilmarinen tay1cti 25 Yuotta.
Tydekike I 1 1987. s. 41.

Katsaus tiliasemaan neljiinnesvuosisadan t5yttyessa. Lisiiksi tiivistelmii toukokuun juhlapuheista.
Puhujat: Kansliapiiiillikkd Kari Puro, piiiiminiiteri Harri Holkeri, puheenjohtaja P6rtti Viinanen,
toimitusjohtaja Pentti Somerto, ISSA:n presidentti J6r6me Dejardin sekii prof. Olavi Riihinen.
Tydekike 5l 1987. ss. 24-27.
Viertid Terttu. Juhlavuoden kampanja oli tietoisku tyiieliikkeestii.
Tyr)eliike 5l 1987. ss. 34-36.

5. ARTIKKELIT
- Eliikejiirjestelmdt ja toimeentuloturva meilld sekd muualla. Mistd rahat'?
Alestalo Matti, Uusitalo Hannu. Suomen tie keskitasoiseksi eurooppalaiseksi hyvinvointivaltioksi.
Tydeliike 311987. ss. 20-24.
Heinonen Riitta. LElrcliikejiirjestelmii 25-ruotias. Lyhyet ty<isuhteet yhii luonteenomaisia LEL-
aloilla.
Tydeliike 5l 1987. ss. 28-30.
Hiinnik!ilnen Martti. Tydnantajan kustannukset yhteisesti vastattavista eliikkeistii eiviit riipu siitii,
miten eliiketurva jiirjestetiiiin.
Tydeltike 411987. ss. 16-17.
Hiinninen Markku: Ty<ieliike karttuu palkastasi.
Tyi;eltike 3l 1987. ss. 12-14.
Kostamo Pentti. Eliiketurvan rahoitusniikymiit.
Tydeltike 5l 1987. ss. 10-12.
Lundqvist Bo. Ty<ieliikelakien indeksiturva.
Tydeliike 211987. ss. 22-27.
Lundqvist Bo. Ennustajat palvelevat tydelliketurvan kehittamista.
Tydeliike 311987. ss. 29-33.
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Lundqvist Bo. Eliiketurvakeskuksen lausunto kansaneldkeindeksitytiryhmiin muistiosta.
Tydelake 4l 1987. s. 18.

Lundqvist Bo. Valtion tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 1988.
Tydeltike 5l 1987. s. 15.

Nissinen Tarja-Riitta. VEL:ssii muutosten vuosi.
Tydeliike I I 1987. s. 35.

Palm Heikki. Sosiaalimenot ja niiden rahoitus vuosina 1987-2030.
Tydeliike 5 I 1987. ss. 16-21 .

Perttula Seppo. Kunnallinen eliikejiirjestelmii rahastointiin.
Tydeliike I I 1987. s. 34.

Rantala Jukka. Jakaako suomalainen tycieliikejiirjestelmii kansalaisia A- ja BJuokkiin?
Tydeliike 3l 1987. ss. 7-l l.
Salminen Kari. Suomen ja Ruotsin ansioeldkereformit. Eliikevakuutuksen yleinen kehitys
teollistuneissa liinsimaissa toisen maailmansodan jelkeen.
Tytieliike 3l 1987. ss. 25-28.
TaEL kiiynnistynyt hyvin. Kirsti Keravuori haastatellut toimitusjohtaja Aarre Metsoa.
Takala Mervi. Ovatko vanhukset hyvinvointivaltion kdyhi2i?
Tydeltike 3l 1987. ss. 37-39.
Uimonen Matti. 25-vuotias TEL: ennakkoluuloton ja maltillinen.
Tydeliike 5l 1987. ss. 22-23.

Eliik kccnsaajiit .ja cri cliikc-etuudet
Ggul4 Raija. Yksilcillisen varhaiseliikkeen ja tavanomaisen tydky\,yttdmyyseliikkeen hakijat
erilaisia.
Tydelrike 2l 1987. ss. 28-29.
Hartikainen Veijo. 55-64-vuotiaat eliikkeelle entistd useammin.
Tydeliike 411987. ss. 2l-24.
Jalava Veij o. Perheh oitaj ien eliiketurvasta.
Tydeliike I I 1987. ss. 36-37.
Koponen Markku. Monipuolinen perhe-eliike.
Tydeliike I I 1987. ss. 7-ll.
Koponen Markku. Perhe-eliikekomitean tyri valmis. Lapsille parempi eliiketurva ja miehille
leskeneliike.
Tybeltike 5 I 1987. ss. 6-9.
Korpiluoma Riitta. Perheyrityksen jiisenyys perheenjAsenen tilalle MYEL:iin.
Tydeliike 5l 1987. ss. 52-53.
Auli Sulin haastatellut luopumiseliikeliiisiii. Kun on itse raivattu. . . vaikea on luopua.
Tyoeltike 5l 1987. ss. 48-49.
Koskensyrjii Eeva. Yksilcillinen varhaiseliike MELA:ssa.
Tydeliike I I /987. s. 29. (Tydeliikelehden kysely: Kokemuksia yksil<illisestii varhaiselikkeestii.)
Laitinen Mirjami. El2iketulot verotuksessa.
Tydeliike 3l 1987. ss. 42-45.
Lampinen Pirkko. Ilmarisen kokemuksia yksil<illisestii varhaiseldkkeestii.
Tydekike I I 1987. s. 28. (Tycieliikelehden kysely: Kokemuksia yksikillisestii varhaiseliikkeestii.)
Millii ehdoilla luopumiseliikkeelle?
Tydeliike 5l 1987. s. 50.

Mustonen Timo. Yksildllinen varhaiseliike ja LEL Ty<ieliikekassa.
Tydelrike I I 1987. s. 30. (Tycieltike-lehden kysely: Kokemuksia yksil<illisestii varhaiseliikkeestii.)
Sosiaaliministeri Helena Pesola: Osa-aikaeliikeliiisille on ennakkoluulottomasti etsittava ty<ipaik-
koja.
Tydeliike 5l 1987. ss. 4-5.
Sulin Auli. Sukupolvenvaihdoseliikkeiden ja luopumiseliikkeiden suosio lisiiiintynyt.
Tydeliike I I 1987. ss. 32-33.
Sulin Auli. Elaakd luopumiseliikkeellii?
Tydeliike 5l 1987. s. 50.

Suominen Antti. Eliiketurva ja tyOskentely ulkomailla.
Tydeliike 5l 1987. ss: 13-14:
Taloudellinen panos leskeneliikkeen ehdoksi sukupuolen sijaan. Eldketurvakeskuksen toimitusjoh-
tajaa Matti Uimosta haastatellut Kirsti Suomivuori. Liitteenii Tapio Klaavon tekemiii laskelmia
perhe-eliikkeen suuruudesta eri eliimiintilanteissa.
Tydeltike I I 1987. ss. 4-6.
Tuominen Eila. Perhe-eliiketurva perhettii koskevien muutosten valossa.
Tydeliike 4l 1987. ss. 25-29.
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Viihentiiiik<i luopumiseliike ylituotantoa?
Tydeltike 5l 1987. s. 50.

Eldkkeensaajat ja vakuutetut tilastojen valossa
Hiltunen Maija. Tilastotietoja tyciellikkeen saajista vuodelta 1986.
Tydeliike 5 I 1987. ss. 44-46.
Kannisto Jari. Kuolleisuuden lasku pysiihtynyt? Tydikiiisen vaestdn kuolleisuuden suunnanmuu-
tos.
Tydeliike I I 1987. ss. 25-27.
Kannisto Jari. Joustavien eliikkeiden kehitys 1.1.1986 30.6.1987.
Tydeliike 5l 1987. ss. 42-43.
Laatunen Reijo. Yksityisen puolen tyrieliikkeensaajia yli 800 000 vuonna 1986.
Tydeliike 411987. ss. 1J-15.
Lietsala Leena. Vuoden 1986 eliikelZiistyminen.
Tydeliike I I 1987. ss. 20*21 .

Lietsala Leena. Joustavat eliikelajit ETK:n ja KELA:n yhteistilaston valossa.
Tydeltike 5 I 1987. ss. 38-4 1.

Pellinen Mikko. Ansioeliikelakien piiri vuoden 1986 piiiittyessii.
Ty)eltike I I 1987. s. 49.

Siiil2i Heidi. Tilastotietoja perhe-eliikkeen saajista.
Tydeliike I I 1987. ss. 12-14.

Elzikkeensaajien ja -hakijoiden oikeusturva. Tyonanla.javalvonta
Koivistoinen Pentti. Tasa-arvolaki ja tydelekejerjestelmii.
Tydeliike 2l 1987. ss. 17-19.
Lappalainen Olli. Ulkomaalaisen asemasta TaEL:n kannalta.
Tydeliike 1l 1987. ss. 16-19.
Lappalainen Olli. Toistuvat lyhyet tycisuhteet eliiketurvan piiriin.
Tydeliike 2l 1987. ss. 14-16.
Lappalainen Olli. Perusteettomasti maksetun eliikkeen takaisin periminen.
Tydeltike 4 1 1987. ss. 8-10.
Mannonen Hillevi. Tulevan ajan palkan ja tycitulon meiiiriiytymistii selvitetty.
Tydeliike 4l 1987. ss. 19-20.
Ministeri Matti Puhakka: ElSkkeenhakijan oikeusturvaa kehitettiivii jiirjestelmiillisesti.
Tydeliike I I 1987. ss. 22-23.
Poutanen Sirkka-Liisa. TaEL:n rekisteriotteen jakelun jiilkihoito teettiiii tycitii.
Tybeltike 4l 1987. ss. 35-36.
Sirviri Markku. TaEL:n tarkastustoiminta Eliiketurvakeskuksessa.
Tydeliike 4l 1987. s. 34.

Suominen Antti. Eliikepalkan harkinnanvaraisen tarkistamisen laajentaminen.
Tyt)eliike 2lt9S7. ss. t2-b.
Suominen Antti. Muutoksenhakumenettelyn kehittamisestd elSketurvan varmistajana.
Tydeliike 3l 1987. ss. 17-19.
Suominen Antti. Oikea eliike oikeaan aikaan - toteutuuko eldkkeensaajan oikeusturva?
Tydeltike I I 1987. ss. 24-25.
Suominen Antti. Tydsuhdetietojen lainvoimaisuus.
Tydeltike 4l 1987. ss. 5-7.

[.uottovakuutus
Prokkola Esko. Uusittu luottovakuutustariffi.
Tydeltike 5 I 1987. ss. 5 I -52.

Tyoeliikejiir.jestelmAn rekisterit
Sirkesalo Jouko. Historialliset tietotekniikkatuotteet.
Tydeliike I I 1987. s. 39.

Sirkesalo Jouko. Tydhistoriat yhteen rekisteriin.
Tydeliike 3l 1987. ss. 15-16.
Varho Heikki. Henkikirekisterilaki ja sen vaikutus tyrieliikejiirjestelmiiiin.
Tydeliike 2 I 1987. ss. 20-2 l.

Tyoeliikej iirjestelmein o rga n isaat iot j a he n ki lcist o
Ruohonen Markku. Tuntevatko sosiaalihuolto- ja vakuutusviiki toisiaan?
Tydeltike 3l 1987. s. 46.

Sulin Auli. Vappuna vaihtuu Melassa isdntii. Mikii on miehiiiiin Pekka Tuomisto?
Tydeliike 2l 1987. ss. 9-ll. l
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- Ty<ieliikej drjestelm?in tied ottamisesta
Grcinqvist Gunnel. Mistli yksiselitteisiii termejii?
Tydeliike 4l 1987. s. 4.

Jokisalo Jouni. Koulutuksen hedelmdt poimitaan asiakaspalvelussa.
Tydelcike I I 1987. s. 38.

Sinkko Kaija-Leena. Uusin tydeldketunnuksin entistd parempaan palveluun
Tybeltike 5l 1987. ss. 36-37.
Sulin Auli. MELA kampanjoi pois peltoa tuotannosta.
Tydelcike 4l 1987. ss. 37-38.

Solnr ittr"r j a sosiaaliturvasopimuksia
Heinile-Hannikainen Tarja. Sosiaaliturvasopimus Espanjan kanssa tulossa voimaan.
Tydekike 2 I 1987. ss. 30-31.
Heinilii-Hannikainen Tarja. Itevallan ja Suomen viilinen sosiaaliturvasopimus tuli voimaan.
T))deldke 4l 1987. s. 49.

Muuta lainsd6ddntoii
Heikkile Sakari. Tydttdmyysturvalakiin uudistuksia.
Tydelcike 2l 1987. s. 44.

Korpiluoma Riitta. Potilasvahinkolaki.
Tyoeliike 5l 1987. s. 53.

Eldketurvasta nruissa nraissa
Eliikkeistii ulkomailla. Janhunen Jouko.
Tydeliike I I 1987. ss. 50-51.
Eltikkeistti ulkomailla. Janhunen Jouko.
Tyr)elake 2l 1987. ss. 46-47.
Eliikkeistii ulkomailla. Janhunen Jouko.
Tydeliike 3l 1987. s. 55.

Eliikkeistii ulkomailla. Janhunen Jouko.
Tydeliike 4l 1987. ss. 52-54.
Eliikkeistii ulkomailla. Janhunen Jouko.
Tyaelake 5l 1987. ss. 66-67.
Janhunen Jouko. Espanjan eliikejiirjestelmien etuuksia yhteniiistetiidn.
Tydeliike 2l 1987. s. 32.

Janhunen Jouko. Itiivallan palkansaajilla ja yrittiijillii erilaiset eliikejiirjestelmiit.
Tydeliike 4l 1987. ss. 50-51.
Janhunen Jouko. Naisilla eri maissa yleisesti alempi eliikeikii kuin miehillii.
Tydeltike 3l 1987. ss. 35-37.
Sarnesto Agneta. Tutustumassa Englannin sosiaalivakuutusjiirjestelmiiiin.
Tydelrike 2l 1987. s. 35.

5. KYSYMYKSIA JA VASTAUKSIA ELAKETURVASTA. MIKSI NAIN?
Kysy tyrieliikkeistiil Johtaja Antti Suominen vastaa tydeliikkeitii koskeviin kysymyksiin.
Tydeltike I I 1987. s. 47.

Kysy tydeliikkeistii. Johtaja Antti Suominen vastaa tyrieliikkeitii koskeviin kysymyksiin.
Tydelrike 2 I 1987. s. 43.

Kysy tyrieliikkeistii! Johtaja Antti Suominen vastaa tydelekkeite koskeviin kysymyksiin.
Tydeldke 3l 1987. s.52.
Kysy tyrieliikkeistii! Johtaja Antti Suominen vastaa tydelekkeita koskeviin kysymyksiin.
Tydeliike 4 I 1987. s. 46.

Kysy tyoeliikkeistiil Johtaja Antti Suominen vastaa tydelekkeita koskeviin kysymyksiin.
Tydelrike 5 I 1987. s. 61.

Miksi niiin? Eliikkeensaajien suuri kohortti seisoo toimeentulorajan tuntumassa. Raija Sailasta
haastatteli YLla.
Tl,delrike I I 1987. s. 42.

Miksi niiin? Kestiiiiko Suomen kansantalous vaestdn vanhenemisen? Kalevi Koljosta haastatteli
Kirsti Suomivuori.
Tydeldke 2l 1987. ss. 38-J9.
Miksi niiin? Poistuuko tycittomyyseliikkeistii viilillinen 'tarveharkinta'? Tapio Karsikasta haastat-
teli K.S.
Tydeliike 3l 1987. s. 48.
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Miksi niiin? Pitiiisikd eliikkeet saattaa ulosottokelpoisiksi? Vastaajana Jouko Sirkesalo.
Kauniaisissa maan keskimriirin parhaat tydeliikkeet. Vastaajana Raimo Karppinen. Haastattelut:
K.S.
Tydeliike 4l 1987. ss. 40-41.
Miksi niiin? Leskeytyneitii tutkittu. Eila Tuomista haastatteli K.S.
Tybeldke 5 I 1987. s. 55.

Tydeliikepiiiviin kysymyksiii. Varhaiseliiketapaukset. Vastaajina: Thpani Koski, Heikki Varho.
Tydeliike I I 1987. s. 46.

6. OIKEUSTAPAUKSIA JA LAUSUNTOJA TYOELAKETURVASTA
Eldketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. Teatteriesitysten arvostelutuoma-
riin ei sovellettu TaEL:a. Savoheimo Ilkka.
Tydeltike 5l 1987. s. 59.

Eldketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. Kirjankuvittajaan ei sovellettu
TaEL:a. Savoheimo Ilkka.
Tyt)eliike 5l 1987. s. 59.

Eliiketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. Ilmoitushankkija tyrisuhteessa.
Savoheimo Ilkka.
Tydeliike I I 1987. s. 43.

ElSketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. Satamavartijoihin sovellettava
LEL:a. Savoheimo Ilkka.
Tyoeltike 2l 1987. s. 40.

Eliiketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. Musiikin sovittaminen YEL:n
piirissii. Tydsuhteen yhdenjaksoisuus. Savoheimo Ilkka.
Tyoeliike 4l 1987. s. 43.

Eliiketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. TEL:n ja YEL:n soveltaminen.
Savoheimo Ilkka.
Tydeltike 3l 1987. s. 50.

Koivistoinen Pentti. Eliikelautakunnan triysistuntoratkaisu.
Tydeltike 5l 1987. s. 58.

Savoheimo Ilkka. TaEL:n soveltamisessa esiin tulleita seikkoja.
Tydeliike I I 1987. s. 15.

Tydkyvytt<imyysasiain neuvottelukunnan suosituksia. Yksilollinen varhaiseliike. Sankari Arja.
Tydeltike I I 1987. s. 44.

Ty6kyvyttcimyysasiain neuvottelukunnan suosituksia. Yksil<illinen varhaiselzike. Sankari Arja.
Tydeliike 2 I 1987. s. 41.

Ty<ikyvytttimyysasiain neuvottelukunnan suosituksia. Suojatycissii tyciskennelleen henkildn tydky-
vyn arviointi. Sankari Arja.
Tydeltike 3 I 1987. s. 5 l.
Ty<ikyvyttdmyysasilin neuvottelukunnan suosituksia. Alkoholin viiiirinkiiyttiijiiii ei pidetty ry6ky-
vyttcimiinii. Sankari Arja.
Tydeldke 4l 1987. s. 44.

7. VAKUUTUSOIKEUDEN PAATOTSTA
Vakuutusoikeuden piiiitciksia. K:isittelymuistion julkisuus. Koivistoinen Pentti.
Tydeltike 2l 1987. s. 39.

Vakuutusoikeuden piiiitciksiii. Toimihenkild. Koivistoinen Pentti.
Tydeliike 211987. s. 40.

Vakuutusoikeuden piiiitciksistii. Koivistoinen Pentti.
Tydeliike 3l 1987. s. 49.

Vakuutusoikeuden piidtciksiii. Tyiisuhteen jatkuminen asevelvollisuusajan jiilkeen. Koivistoinen
Pentti.
Tydeltike 4l 1987. s. 42.

Vakuutusoikeuden pddt<iksiii. Ulkomaalaisen vakuuttamisesta TEL:n mukaan. Koivistoinen
Pentti.
Tydeliike 5l 1987. s. 56.

Vakuutusoikeuden piiiitdksiii. TEL:n ja LEL:n rajanvetoa. Koivistoinen Pentti.
Tydeliike 5l 1987. s. 57.

8. TILASTO- JA INDEKSITIETOA TYOELAKETURVASTA
Laatunen Reijo. Eliikkeisiin liittyviii ennusteita vuodelle 1987.
Tydeliike 4l 1987. ss. ll-12.
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Tilastotietoja tydeliikkeensaajista 3 1.12. 1986.
Tydeldke 211987. ss. 48-50.
Tilastotietoj a tytieliikkeensaajista 3 I . 3. I 987.
Tyoeltike 4l 1987. ss. 55-58.
Tilastotietoja tyciel2ikkeensaajista 30.6. 1987.
Tydeliike 5l 1987. ss. 69-72.
Vuoden 1987 TEl-indeksiii vastaavat markkamdlirdt.
Tydeltike I I 1987. s. 40.

9. SEMINAAREJA
Suomen ja Neuvostoliiton yhteinen seminaari: ATK:n kiiytt<i eliiketurvan hallinnossa. Hiinnikiii-
nen Martti-
Tydeliike 2l 1987. ss. 33-34.

IO. KIRJALLISUUTTA
Brunila Mikael. Ndmii eiviit olleet eliikevaalit. Kirjoitus perustuu ETK:n ja TELA:n lehdistcipal-
velun lehtileikkeisiin tammikuun puoliviilistii miltei helmikuun loppuun v. 1987.
Tyoeliike 311987. s. 34.

Forss Simo. Tydeliiketieto teemahaastattelujen valossa. Kommentoitu teosta: Armi Pakarinen.
Kognitiivinen oppimisprosessi ja ty<ielaketiedotus. Eldketurvakeskuksen tutkirnuksia 1987.4.
Tydeliike 5l 1987. ss. 46-47.
Ilmarinen Juhani. Iktiiintyvii tyrintekijii - kenen voimat riittavat el2ikeikiiiin saakka? Tuloksia
tutkimuksesta, joka on Tyciterveyslaitoksella suoritettu vuosina 1981 ja 1985.
Tydeliike 4l 1987. ss. 30-32.
Janhunen Jouko. Rahoitusvaikeudet lycineet leimansa elSketurvaan ulkomailla. Tuloksia teokses-
ta: Janhunen Jouko. Eliikej2irjestelmiit teollisuusmaissa. ETK:n tutkimuksia 1987:3.
Tydeliike 5l 1987. ss. 64-65.
Kannisto Jari, Siiilii Heidi. Ty<ieltikejiirjestelmiin tilastollinen vuosikirja, osa II. (Suppea yleiskat-
saus.)
Tydeliike 3 I 1987. ss. 40-4 1.

Pekkonen Kari. Ihmiset haluavat tietoja eliikkeistii. Ty<ieliikelaitosten Liiton teettiimiin, JOMA-
omnibustutkimuksen yhteydessii tehtyjen haastattelujen tulokset.
Tydelrike 5l 1987. ss. 30-33.
Vanamo Jussi. Tuore tutkimus puolueiden sosiaalipoliittisista ohjelmista. Oikeisto korostaa
koulutusta, vasemmisto sosiaaliturvaa. Tutkimus: Olli Kangas. Luokkaintressit ja hyvinvointival-
tio. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja D-84. Helsinki 1986.
Tydelrike 2l 1987. s. 36.

I I. UUTTA TYOELAKELAINSAAPAUTOA TA UUSIA YLEISKIRJEITA
Jiiiiskinen Petri. Uutta tyOelakelainsiiiidiintciii.
Tydekike I 1 1987. s. 45.

Korpiluoma Riitta. Uutta tydeliikelainsaadantde.
Tydeliike 2l 1987. s. 42.

Korpiluoma Riitta. Uutta tydelakelainsiiiidiintcjii.
Tydelrike 4l 1987. s. 45.

Korpiluoma Riitta. Uutta ty6eldkelainsiiiidiintciii.
Tydeliike 5l 1987. s. 60.

Uusia yleiskirjeitii.
Tydeliike I11987. s. 45.

Uusia yleiskirjeitii.
Tydeltike 2l 1987. s. 41.

Uusia yleiskirjeitii.
Tydelrike 311987. s. 50.

Uusia yleiskirjeitii.
Tydeltike 411987. s. 45.

Uusia yleiskirjeitii.
Tydeltike 5l 1987. s. 60.

12. NIMITYKSIA. ELAKETURVAKESKUS TIEDOTTAA
Mille eliikkeelle?
Tydeliike 4 I 1987. Takakansi. Esite.
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Nimityksiii.
Tydeliike I I 1987. s. 41.

Nimityksie Eliiketurvakeskuksessa.
Tydeliike 2l 1987. s. 37.

Nimityksia.
Tyr)eliike 3l 1987. s. 47.

Nimityksizi.
Tydeltike 4 I 1987. s. 39.

Nimityksia.
Ty\eliike 5l 1987. s. 54.

Nissinen Kaija-Liisa. Vuoden 1986 sisiillysluettelo.
Tydeliike I I 1987. ss. 52-57.
Tiedoksi. Alaikiirajan sii5tdminen tycieliikelakeihin. Julkishallinnon eliikeikiikomitealle lisiiaikaa.
Ty<intekijiiin ryhmiihenkivakuutuksen etuja parannettu. Tyiiryhmd selvittiimiilin mahdollisuuksia
viihentiiii tydnantajan sosiaaliturvamaksun palkkasidonnaisuutta.
Tydeliike 2l 1987. s. 45.

Tiedoksi. Alaikiirajaa ehdotetaan tycieliikelakeihin. Tydeliikkeiden laskennan kiisikirja uusittu.
Avopuoliso ei saa MYEl-vakuutusta takautuvasti. Eliiketietoa numeroina ilmestynyt. Tydryhmii
sosiaalihallinnon kielenkiyttde parantamaan.
Tydeliike 3l 1987. ss. 5-3-54.
Tiedoksi. Julkishallinnon eliikeikiikomitealle lisiiaikaa. Uusia yhteisty<iaskeleita sosiaaliturvassa.
TEL:n mukaiset perusvakuutuksen kuolevuus- ja tytikyvyttimyysperusteet muuttuivat. Eliikepal-
kan harkinnanvaraiseen tarkistukseen laajennuksia?
Tydeliike I I 1987. s. 48.

Tiedoksi. Komitea pohtimaan muutoksenhaun kehittiimistii. Toimikunta pohtimaan viimeisen
laitoksen periaatteen laajentamista koko ansioellikejiirjestelmiiiin. Yksil6llisen varhaiseliikkeen ja
tydkyvyttdmyyseliikkeen hakijoiden oikeusturvaa kehittamean tyriryhmii. Tydkomennus ulko-
maille -esite ilmestynyt. Helsinki 1987.
Tydeliike 4l 1987. ss. 47-48.
Tiedoksi. Tydeliikkeet nousevat 5,4 prosenttia. Komitea selvittimliin pienten tytielekkeiden ja
kansaneliikkeiden yhteensovitusta. Ty<ieliikelaitosten el2ikeotepalvelu. Varhaiseliikeikiiisten eliike-
laskelmapalvelu. Eldkelautakunta uusiin tiloihin. Avustuskassojen Yhdistys muuttanut. Tytieliike-
esite niikrivammaisille. Mela:n lakikirjasta uusi painos.
Tydeliike 5l 1987. ss. 62-63.

13. TYOELAKETURVASTA ENGLANNIKSI.
Janhunen Jouko. Basic features of Finland's pensions schemes.
Tydeliike 2l 1987. ss. 50-52.
English summary.
Tydeliike I I 1987. ss. 58-59.
English summary.
Tydeltike 2l 1987. ss. 52-53.
English summary.
Tydeliike 3l 1987. s. 56.

English summary.
Tydeliike 4l 1987. ss. 59-60.
English summary.
Tydeliike 5l 1987. ss. 68.
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ENGLISFI SUMMARY

In the editorial, public debate
on the work of the Survivors'
Pensions Committee, which
submitted its proposal last No-
vember, is characterized as
seemingly calm. bearing in
mind the emotional outbursts
that used to follow similar
proposals in the past. None of
the six minority reports claimed
that the approach adopted in
the reform was fundamentally
wrong. The differences of opin-
ion primarily referred to the
proposed restriction of the
scope of future survivors'pen-
sion beneficiaries and to the
scaling of the benefits.

A11 aspects of the reform are,
however, not easy to explain
nor easily conveyable to the
public. The committee's pro-
posal of extending the entitle-
ment to survivors' pension to
men has met with a favourable
reception, also among women,
who feel that the pension bene-
fit earned by them, thus, would
stay in the family.

The writer points out that the
pension coordination suggested
for the determination of the
future widow(er)'s pension un-
der the earnings-related pen-
sions scheme represents a typi-
cal actuarial compromise, the
principles of which are hard to
explain.

Entitlement to the widow-
(er)'s pension would be deter-
mined according to the situ-
ation prevailing at the death of
one of the spouses. The pension
earned by the deceased spouse
would be compared to that
earned by the surviving spouse.
The surviving spouse's own,
either real or calculated, pen-
sion exceeding that of the de-
ceased spouse or the monthly
amount of FIM 2400, the full
amount of the survivors' pen-
sion would be reduced by 50 per
cent of the surplus. The surviv-

ing spouse's own earnings-relat-
ed pension would not be sub-
jected to pension coordination.

This approach was adopted
to avoid overcompensation.
The writer finds it noteworthy
that, having access to the same
material, the committee as a
whole, on the one hand, and
some of its individual members,
on the other, arrived at oppos-
ing conclusions as to the actual
consequences of the reform for
the income level of the family.

Some of the reforms suggest-
ed stem from past experience,
such as the proposal of remar-
riage after the age of 50 not
earning the widow(er) any new
suryivor's pension nor depriv-
ing him or her of a survivor's
pension in current payment. -The Ministry of Social Affairs
and Health has invited state-
ments on the report by the end
of February. The writer expects
that. rather than presenting new
argumentation, the statements
will discuss alternatives and em-
phasis, already brought to the
fore in the comprehensive intro-
duction to the proposal.

The column headed 'The
Freelancers and their Pension
Cover" notes that the Free-
lancers' Pensions Act, which
came into force on January l,
1986, remedied the defects in
the pension cover of a sizeable
group of employees. The writer.
the legal director of the Central
Pension Security Institute, says
that with the reform. in prin-
ciple, all gainfully employed
people became covered by stat-
utory employment pension se-
curlty.

The criticism of the Act
mainly originates with the free-
lancers of the Finnish Journal-
ists'Union, the Radio and Tele-
vision Journalists in Finland,
the Finnish Association of
Critics and the Federation of

Finnish Translators and Inter-
preters. They have approached
the representatives of the Cen-
tral Pension Security Institute
with their own views on their
pension cover.

The writer gives the complex-
ity of the pension legislation,
the inadequacy of the informa-
tion available, and the restric-
tions in the scope of application
as reasons for the new Act
having fallen short ofthe expec-
tations.

The writer brought the fact to
mind that the reform was in-
tended to provide statutory
pension cover only to those
freelance employees who were
engaged in artistic and editorial
work on a regular basis, but
who were either totally or partly
without employment pension
cover because of the restric-
tions. The Act only applies to
those freelance employees who
have an employment relation-
ship to their employer. Free-
lancers who have no such em-
ployment relationship fall un-
der the scope of the Self-Em-
ployed Persons' Pensions Act.
Their pension cover is quite in
order, and there has been no
intention to interfere with it.

The writer says that it is
extremely difficult to draw the
line between self-employment
and employment relationship
under the new Act, as is the
whole application of the Act.
He stresses how necessary it is
for all freelancers to be aware of
their own position under labour
law and of how their pension
cover is to be arranged. Despite
all doubts, the enforcement of
the Act has succeeded well and,
in practice, come up to most of
the expectations.

The results of the study on
suryivors'pension cover in Fin-
land conducted at the Central
Pension Security Institute sup-

port a reform of survivors'pen-
sion cover, say the persons who
conducted the study. The sam-
ple of the study comprised
roughly 3000 widow(er)s, the
study being based on interviews
and on income data from regis-
ters. The changes in the econ-
omic situation of the widow-
(er)s showed a clear difference
by sex. The widowers reported
a rise in available income per
consumer unit in many more
cases than the widows. For
more than two-thirds of the
widowers and for roughly one-
third of the widows the avail-
able income per consumer unit
increased upon the death of the
other spouse, whereas roughly
one-fourth of the widows and a
mere one-tenth of the widowers
experienced a decline in avail-
able income per consumer unit
at such an event.

The provision of survivors'
pension is also highly signifi-
cant for securing, especially
women, an adequate minimum
income. The income of ap-
proximately every second wid-
ow, to be precise 52 per cent,
would fall below subsistence
level upon withdrawal of the
survivors' pension, the corres-
ponding percentage for widow-
ers being 3 per cent. This eluc-
idates the crucial role played by
the survivors'pensions in secur-
ing the widows, in particular, a
reasonable income. The picture
of survivors' pension is, how-
ever, not free of problems. The
authors point out that although
survivors' pension cover works
in the right direction, it is not
entirely welldirected. "Current
survivors' pension cover does
not meet the challenges of tne
changes in the status of the
family and that of the woman",
they say.
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BASIC FEATURES OF
FINLAND'S PENSIONS

1. Development of the
pensions schemes

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

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

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

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

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

2. The national ren under 16 who need the
pensions scheme special care of^s.ome other per-

son because of illness, disable-
Under the national pensions ment or injury.
scheme, the old-age, disability National pensions are auto-
and unemployment pensions matically adjusted to the cosl-
are formed by aflat-rate basic of-living index once a year.
amount and a pensions-tested The basic and additional
additional amount. In pen- amounts of the- national-pen-
sions testing all statutory em- sions are treated as taxable in-
ployment pensions are taken come. All other parts of- the
into account. national pensions as well as

The old-age pension age is 65 survivor's pensions in total are
years. The disabilily pension is tax-free.
paid to persons aged 16-64 in- The corr.r of the scheme are
capacitated for work. In con- jointly defrayed by the insured
lrection with these two pensions persons, employers, the State
help.lessness supplements . are and local governments.
paid to those requiring continu- The schtme is administered
ous assistance or care. For flex- bv the Social Insurance Institu-
ible retirement age - see the tibn, which is subordinate to
employment pensions scheme. Parliament.

The unemployment pension
is paid to an unemployed per-
son aged 58-64 who during the , T1 ,
tast dO weeks has receivEd u 5. I he emptoyment
daily benefit for at least 200 penslons scheme
days from an unemployment
scheme and who cannot find 3.1. lilage-earners
suitable work. The wage-earners'employment

An increase is paid to pen- pensions scheme is bastd on the
sioners./or a child under 16. following laws: the Employees'

The survivor'spensionispaid Pensions Act (TEL), Tempor-
during the first six months after ary Employees' Pensions Act
the husband's death to all wid- (LEL) and Freelance Em-
ows below the age of 65, pro- ployees' Pensions Act (TaEL).
vided that she is supporting a LEL is a special law for those
child or she was married to him employed in forestry, agricul-
before he reached the age of65. ture, construction and dock
After that period the pension is work, in which short-term con-
paid only to a widow support- tracts are common. TEL covers
ing a child under 16 and to a all other employees excluding
widow aged 40-64 years and specified freelance employees
married for at least three years. who are covered by TaEL.
The size of the pension during The compulsory pension
the first six months is the same cover under the laws consists of
as the full old-age pension, after old-age, full and partial disabil-
that period it is subject to a ity, unemployment and surviv-
means-test where even the in- or's pensions.
come from work is included. Entitled to the old-age pen-

A child is entitled to a surviv- sion is an employee of 65 years
or's pension until the age of 16 of age.
or 21 'rf continuing studies. The early old-age pension

Provision is madefor a burial may be drawn as from age 60 atgrant. earliest. The pension may also
A housing allowance is paid be deferred beyond age 65.

to national pensioners to de- Entilled to the full disability
crease housing costs. A child pension is an employee whose
care allowance is paid for child- working capacity has gone

SCI_IEMES

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

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

Entitbd to the unemploy-
menl pension is an unemployed
employee aged 58-64 who dur-
ing the last 60 weeks has re-
ceived a daily benefit for at least
200 days from an unemploy-
ment scheme and who cannot
hnd work suitable for him/her.

Entitled to the survivor's pen-
sion are the widow and the
children of the employee. The
children are entitled to the sur-
vivor's pension after the death
of both the female and the male
employee.

The survivor's pension is pay-
able to a widow, provided that
she was married to the em-
ployee before he reached the
age of65. A further condition is
that the widow has reached the
age of 40 and that the marriage
has lasted for three years. Also
a widow under 40 years of age
receives the pension, if she has a
dependent child who is entitled
to the survivor's pension; the
paying of the pension will con-
tinue even if the child's entitle-
ment to the pension would
cease. The pension will be pay-
able to the widow until her
death. The paying of survivor's
pension ceases if the widow
remarries, but she then receives
a lump sum equal to the
amount of two years'pension.

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

Part-time pension combined
with part-time work is payable
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from age 60 to 65 to a person
who cuts down his working to
16-28 hours per week.

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

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

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

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

Drawn before age 65, the
reduction in the old-age pen-
sion is 4 6 per cent, depending
on the year of birth, of the
pension accrued by the date of
retirement. Deferment beyond
age 65 increases the size of
pension 12 per cent per year.

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

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

The size of the survivor's pen-
sron is calculated on the basis of
the old-age pension or disability
pension the employee received
or would have been entitled to
at the time of his death. If there
are at least three persons eligible
for survivor's pension, they will
receive a full pension, which is

equal to the deceased em- as regards seasonal workers for
ployee's old-age or disability whom the scheme comprises
pension. If there are two bene- one special employment pen-
ficiaries, the size of the pension sion fund. For freelance em-
is three-fourths of the full pen- ployees there has been estab-
sion. Ifthere is only one benefi- lished a pension fund of their
ciary. the size of the pension is own.
one-half of the full pension. The work of the various pen-

Survivor's pension cover is sion institutions is coordinated
supplemented by a special by a central organ, the Central
group life scheme. It is financed Pension Security Institute. It
by employers, and run by life keeps the_ registers of the in-
assurance companies. sured and their pension bene-

Depending on age, the size of fits. It will also keep a register of
port-time pension is M-64 per pensions covered by special
cent of the difference of earn- pensions schemes. The general
ings of full-time and part-time development of the scheme has
working. also been entrusted to the Cen-

Automatic linkage with the tral Pension Security lnstitute.
TEl-index (calculated by the The insured and the employ-
average of changes occurred in ers participate in the adminis-
general earnings and prices tration of the scheme through
levels) is applied once a year in their representatives in the ad-
employment pensions. It is ap- ministrative organs of the Cen-
plied in calculating the pay of tral Pension Security Institute.
earlier years and adjusting the The highest authority under the
annual pension payable. schemes is the Ministry of So-

Pension protection accumu- cial Affairs and Health.
Iates according to certain regu-
lations also during the periods 3.2. The self-employed
when the employee is out of Theself-employedpersons'em-
work through no fauh of his ployment pensions scheme
own and when he receives un- (closely connected with TEL) is
employment benefit from his based on two laws: the Farmers'
unemployment fund. Pensions Act (MYEL) and the

Employers alone finance the Self-Employed Persons' Pen-
compulsory minimum pension sions Act (YEL). MYEL covers
cover. The current contribu- farmers, professional fisher-
tion under TEL is 14.7 per cen men, and reindeer-owners.
and under LEL 15 per cent of YEL covers other self-em-
the pay. For employees under ployed persons.
age 24 the contribution rates The benefits and qualifying
have been lowered to 8.8 per conditionsarelikeinTEl.Old-
cent. The contribution under age pension is paid independ-
TaEL is 14 per cent and 8.8 per ently of whether or not the self-
cent for freelancers under age employed continues with his
24. entrepreneurial activity.

The employer may provide The size of the pension is
for his employees additional calculated like in TEL. The
voluntary benefits, creating pensions for the self-employed
even better pension benefits (MYEL and YEL) are based on
thantheminimumlevelguaran- the annual earnings confirmed
teed by law. Benefits that come by the pension institution for
into question here include a the insured, the size of which
higherpension,lowerpensiona- depends on the quality and
ble age and burial grant. Em- branch of activities.
ployees generally participate in Persons born before 1930 get
the costs of such additional be- greater pensions as they other-
nefits. wise would be entitled to. The

The administrative organis- amountofpensionis38 percent
ation of the employment pen- of the income.
sions scheme is decentralized. Schemes arefinancedby the
Employers may elect the type of insured and the State. In
arrangement they wish for real- MYEL and YEL the contribu-
isation of the pensions scheme. tion of the insured is 13.8 per
It may be done by taking out an cent of the income. The percen-
insurance with a pension insur- tage is smaller for the insured
ance company or by founding a with low income. The State
pension fund or pension foun- pays 50 per cent of the costs of
dation in the employer's busi- MYEL and in both systems the
ness. This choice does not apply costs the contributions of the

insured do not cover.
The administration of

MYEL belongs to the Farmers'
Social Insurance Institution.
The other self-employed have
to take out pension insurance
either in some of the pension
insurance companies or pen-
slon lnsurance companles or
pension funds taking care of
TEL or in some pension fund or
insurance company established
by the self-employed. The Cen-
tral Pension Security Institute is
the central organ of MYEL and
YEL as it is that of TEL.

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

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

Costs of the closure pensions
are met by the State.

Change-of-generation pen-
sions are paid to 55-64-year-old
farmers who transfer their farm
to a close relative.

The pension is composed of a
basic amount and a supple-
ment. Basic amount equals the
farmer's pension under MYEL,
and the supplement the full
national pension. The pension
is ceased at 65 when the farmer
receives his MYEL and na-
tional pensions.

Pensions are f,rnanced by the
contributions of farmers and
the State to the farmer's
MYEl-pensions scheme.

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

4. Public sector and
other pensions schemes

The regulations concerning the
pensions of persons in the em-
ployment of the State cover old-
age, disability, unemployment
and survivor's pensions. These
benefits are financed by the
State alone. The administrative
organ is the State Treasury Of-
fice.

The pension cover of local
government employees is
modelled on the employment
pensions legislation. The fi-
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nancing is borne by the local
governments and associations
of communes. The Local Go-
vernment Pensions Authority
takes care of the administration
of the scheme.

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

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

Some population data
on Finland

Finland's total population is 4.9
million of which 2.2 million are
gainfully employed.

The distribution of the gain-
fully employed population by
occupation is: agriculture and
forestry I I per cent, industry
and construction 35 per cent,
commerce 14 per cent, trans-
port and communications 8 per
cent and service industries 32
per cent.

5.3 per cent ofthe total popu-
lation are disabled and 12.6 per
cent over 65 years of age.

TILASTOTIETO]A
TYOELAKKEENSAA]ISTA
30 9 1987

Taulukoiden luvut ovat viihimmiiisturvan mukaisia.
Aikaisemmasta tilastokiiytiinndstii poiketen varhennetut vanhuuseldkkeet sistiltyviit vanhuus-
eliikelukuihin ja yksildlliset varhaiseliikkeet tydkyvytt0myyseliikelukuihin. Osa-aikaeltikkeet
ovat tilastossa omana taulukkonaan. 30.9.1987 oli maksussa kaikkiaan 816000 tydeleketta.
Muutos edellisestd vuodesta on +43 000 kappaletta eli 5,6 prosenttia.
Vanhuuseliikkeita oli 411000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta) (+20000), tydkyvyttomyyseliikkeitd 192000 kappaletta (+l1000), tyottdmyys-
eliikkeitii 66 000 kappaletta (+5 000), perhe-eliikkeitai 147 000 kappaletta (+7 ggg; sekii vuoden
1987 alussa voimaan tulleita osa-aikael:ikkeitii 120 kappaletta. Niiistii oli vuoden 1986 alussa
voimaan tulleiden lakien mukaisia eliikkeitii: varhennettuja vanhuuseliikkeitii 6 200 kappaletta
(+2 500) ia yksiltillisiii varhaiseliikkeita l3 400 kappaletta (+3 1gg;.
Vanhuuseliikkeiden keskimiiiirii oli l32l mk/kk, joista varhennettujen vanhuuselikkeiden
1732 mklkk, tytikyvyttdmyyseliikkeiden I 825 mk/kk, joista yksikillisten varhaiseliikkeiden
2489 mk/kk, tydttdmyyseldkkeiden 2083 mk/kk, perhe-eliikkeiden l0l5 mk/kk ja osa-
aikaeliikkeiden I 980 mk/kk.

VAN H TI IISELAKKEI]T. KAiKKi
Voimassa olevat 30.9. 1987

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseliikemk/kk
Eliikkeen mycintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eltikelaitokset 73294 125 885 199 179 2842 1203 I 807
YEL-eliikelaitokset 16403 13533 29936 2443 I 586 2056
MYEL-eliikelaitos 52920 79063 131 983 819 380 556
LEL-eliikelaitos 35264 14613 49877 t t7t 474 967
Kaikki tycieliikelaitokset 177 881 233094 410976*) 1872 901 t32t
Alkaneet eliikkeet. Ll. 30.9.1987

Kaikki tyoeliikelaitokset 13090 16209 29300*) 2ll5 974 1484
*) Kaikki -luvussa mukana yksi TaElJaitoksen maksama elzike

VAR H ENNETI]T VANH U T]SEI-AK K EET
Voimassa olevat 30.9. 1987

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseldke mk/ kk
El2ikkeen mytintiijl Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 1367 2872 4239 4073 I 156 2079
YEL-eliikelaitokset 3l I 388 699 2919 982 1844
MYEL-eliikelaitos 200 806 l 006 844 331 433
LEL-eliikelaitos il6 l8l 297 I 285 281 673
Kaikki tytieliikelaitokset 1994 4247 6242*) 3407 946 1732]OUKO JANHUNEN

FM
Eltike r urvak es k ukse n tut k imus-

o s as t o n e r it yis tu t kij a
Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1987

Kaikki tycielakelaitokset 695 I 214 I 909 *) 3 665 933 I 928
*) Kaikki -luvussa mukana yksi TaEl-laitoksen maksama eliike.
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OSA-AIKAEt.AKKI,I]-T
Voimassa olevat 30.9. 1987

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperusel2ikemk/kk
Eliikkeen my6ntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset 28 43 7t 3067 I 408 2062
YEL-eliikelaitokset 30 l4 44 2383 I l0l 1975
MYEL-eliikelaitos 4 4 835 835

LEL-eliike laitos
Kaikki ryt elakelaitokset 62 58 120 2592 1326 I 980

Alkaneet eliikkeet l. l. 30.9.1987

Kaikki tycieliikelaitokset 62 60 122 2592 I 333 1973

't YOK\'\'\ I IO\1\ \s}lt.Axxt,t t. kaikki
Voimassa olevat 30.9. 1987

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen mydnttijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii
TEL-elSkelaitokset 49674 54286 103960 3 139 l 605 2338
YEL-eliikelaitokset 90ll 3972 12983 2297 t4t9 2028
MYEL-eliikelaitos t7 334 t9622 36956 l 008 404 687

LEL-eliikelaitos 32 8l I 5 608 38 419 I 599 663 I 462
Kaikki tydeliikelaitokset 108 830 83 488 192320*) 2265 1250 1825

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9.1987

Kaikki tyrieliikelaitokset I I 931 l0 449 22382*) 2665 I 431 2 089
*) Kaikki -luvussa mukana kaksi TaEl-laitoksen maksamaa eliikettii.

I,\\'i)E I t.I ;\KKEFI
Voimassa olevat 30.9. 1987

Eliikkeensaajia Keskimliiiriiinenperuseliikemk/kk
Eliikkeen mycintiijti Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset 44945 48237 93182 3090 1564 2300
YEL-eliikelaitokset 7 214 3 033 10247 2362 I 449 2091
MYEL-eliikelaitos 13 285 14 331 27 616 1079 418 736
LEL-eliikelaitos 30679 5 335 36014 I 563 640 I 426
Kaikki tyoelakelaitokset 96123 70936 167060*) 2270 1258 I 840

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1987

Kaikki tycieliikelaitokset 8 780 6931 15714*) 2475 1332 1970
*) Kaikki -luvussa mukana yksi TaEl-laitoksen maksama eldke

os,\FI Arcrrr-r
Voimassa olevat 30.9. 1987

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseltikemk/kk
Eliikkeen myrintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset l 180 t 522 2702 1943 I 005 t 415
YEL-eliikelaitokset 969 319 1288 1468 1063 1368

MYEL-eliikelaitos 3224 3457 6681 659 299 473

LEL-eliikelaitos I 046 t24 1170 ll82 546 I il5
Kaikki tydelakelaitokset 6419 5422 |842*) I r03 548 849

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1987
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YKSI I,oI-I.ISEI- VA It HA IS I]I -A K K EIl,I
Voimassa olevat 30.9. 1987

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseleke mk/ kk
Eliikkeen my<intiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 3549 4527 8076 4 148 2240 3078
YEL-eliikelaitokset 828 620 1448 2700 l 458 2168
MYEL-eliikelaitos 825 I 834 2659 t2t6 493 718

LEL-eliikelaitos r 086 149 1235 2994 I 591 2825
Kaikki tycieliikelaitokset 6 288 7 130 13 418 3 373 1709 2489

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1987

Kaikki tydeliikelaitokset 2665 2995 5 660 3 557 1796 2625

I YoI rOM YYSF-I-AKKEET.
Voimassa olevat 30.9. 1987

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseliikemk/kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 18 500 28174 46674 3394 1770 2414
YEL-eliikelaitokset 857 938 1795 2013 1076 I 524
MYEL-eliikelaitos 2302 2896 5 198 1426 465 890
LEL-eliikelaitos 8 601 3671 12272 1729 676 t 414
Kaikki tydeliikelaitokset 30260 35679 65939 2732 1533 2083

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1987

Kaikki tydeliikelaitokset 3466 3965 7 431 3 385 1746 2510

PTlRHE-I--I-ATTPTT
Voimassa olevat 30.9. 1987

Eliikkeen myOntiijii

Keski-
miiiiriiinen

Eliikkeiden peruseliike
lukumiiiirii mk/kk

El6kkeensaajia
Lesket Lapset Yhteensii

TEL-eliikelaitokset 68662 I 431 64674 12408 77 082
YEL-eliikelaitokset t2937 1222 12550 I 918 14468
MYEL-elZikelaitos 30 502 402 29893 2840 32733
LEL-eliikelaitos 34622 649 33 148 4675 37 823
Kaikki ty6eliikelaitokset 146725*) I 015 140266 21844 t62tt0
Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1987

Kaikki tycieliikelaitokset 9099 *) I 126
*; IGikki -luvussa mukana kaksi TaEl-laitoksen maksamaa eliikettii.

KAIKKI FI-AKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1987

Keski-
miiiiriiinen

Eliikkeiden peruseliike
lukumiiiirii mk/ kkEliikkeen a

TEL-elZikelaitokset 418 546 1945
YEL-eliikelaitokset s7 695 I 846
MYEL-eliikelaitos 204643 565
LEL-eliikelaitos l35l9l I 072
Keikki tyrieliikelaitokset 816080 *) I 446

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.9. 1987

Kaikki tycieliikelaitokset 68344*) 1747
*; Kaikki -luvussa mukana viisi TaEl-laitoksen maksamaa

eliikettii.
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Perhe-eldkkeistii 5517 oli lisiietujen mukaisia, keskimiiirin
l2l7 mk/kk. Muista eliikkeistii 25658 sai lisiiksi rekister<iityd
lisiieliikettii keskimiiiirin I 428 mk/ kk. Niimii olivat etupiiissd
TEL- ja YEL-elakkeitii.

\l \KSlrt I I I I \KKt I I l.l.-30.9.1987
\III I \IK
Veihimmiiisturva
TEL-eliikelaitokset 7 203,5
YEL-eliikelaitokset 955,2
MYEL-eliikelaitos 1037,9
LEL-eliikelaitos l 300,2
Kaikki ty6eliikelaitokset l0 496,8
Rekisterciity lisiiturva 385,8
Yhteensii l0 882,6
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A. Eriiti tilastotietoja ia tydeliikelaitosten fE[-, tEL- JA TaEL-toiminnasta
Yuonna 1986

Tilastotieto.ia
tydel6kelaitosten
toiminnasta
vuonna 1986

Vakuutus-
yhti6t

I TEL-LEL-TaEL-PIIRI 31.12.1986
l. Elikelaitosten luku 7
2. Tyrinantajien luku 87 551
3. Henkiliiiden luku 920772
4. Palkkasumma milj. mk/v 68214

II MAKSUTULO 1986

l. Maksutulo milj. mk ***) 9 133
la. Peruseliiketurva 8 817.5
lb. Lisiieliiketurva 316.4

III MAKSETUT ELAKKEET 1986

l. Maksetut eliikkeet 1000 mk 6892107
la. Vanhuuseliikkeet 2916194
I b. Tytikyvytttimyyseliikkeet I 925 ll3
lc. Ty<itt<imyyseliikkeet 876 018
ld. Perhe-eliikkeet 798370
le. Rekister<iidyt lisiieliikkeet 376412

l. Eliikkeiden lukumdiirii
la. Vanhuuseliikkeet
lb. Tytikyvytt<imyyseliikkeet
lc. Tydttdmyyseliikkeet
ld. Perhe-eliikkeet

2. El2ikkeet 1000 mk/v
2a. Vanhuuseliikkeet
2b. Tyiikyqttcimyyseliikkeet
2c. Ty<itt<imyyseliikkeet
2d. Perhe-eliikkeet

46214
l6 843
t4 548
l0 613
4210

I I 10025
347 715
397 034
289 461

75 8t2

l. Eliikkeiden lukumiiiirii
la. Vanhuuselikkeet
I b. Tytikyvytttimyyseliikkeet
lc. Tydttdmyyseliikkeet
ld. Perhe+liikkeet

2. Eliikekanta 1000 mk/v
2a. Vanhuuseliikkeet
2b. Tytikyvytt<imyyseliikkeet
2c. Tydttrimyyseliikkeet
2d. Perhe-eliikkeet

327 465
t57 199
81 203
37 784
5t 279

6791 148
3 008 925
t999m

971906
810 875

VI VASTUUVELKA 31.12.1986

l. Vakuutusmaksuvastuu
milj. mk
la. Peruseliiketurva
lb. Lisiieliiketurva

2. Korvausvastuu milj. mk
2a. Peruseldketurva
2b. Lisiieliiketurva

3. Vastuuvajaus milj. mk

28397.0
26 883.6

t 513.4

17 137.7
l5 909.4

1228.3

0.8

Eliike-
kassat

Tycieliike-
kassa

Esiint.
tait.

eliike-
kassa-

Elike-
saeti6t

80
244

160 935
14782

Yhteensii

l0l

97 878

12
3 694

67 545
5 308

142000*) 3500**)
9373 200

2 009.0
2 009.0

I 586098
687 202
443807
166450
221 517
67 t2t

7 390
2 898
2020
I 492

980

239 499
88 602
75 695
54625
20 576

654.9
&7.0

7.9

| 147.0
I 147.0

22.7
22.7

12967.5
t2@3.2

324.3

IV TILIVUONNA MYONNETYT ELAKKEET

335 154
163 090
103 038
16212
39 149
t3 666

1547 189
519 823
599725
180 628
246460

553

l0 360 548
4286309
3 071 683
r 239 308
t 305 496

457 752

7t 710
26239
22327
t5 163
7 981

t 639 369
522230
595 357
400 991
120784

269

3M9

2302
I 027

751
350
174

6t 523
26091
24426

7 592
3 412

l5 804
5 47r
5 008
2708
2617

228322
59822
98202
49 313
20984

3. Hautausavustusten lukumiiiirii 229 27 13

4. Hautausavustukset l000mk 2885 421 143

V VOIMASSA OLEVIEN ELAKKEIDEN ELAKEKANTA 31.12.1986

57 794
25935
t3 573
5 381

12905

I 575 884
710763
452687
187 073
225 359

14302
7 499
3709

994
2 100

339 682
t7 t 955
108 629

19 174
39923

132 155
48679
37 s25
12290
33 661

l 580766
530 703
6lL023
t9t 052
247 987

531 716
239 312
136 0r0
56449
99945

l0 287 480
4422346
3171779
| 369 20s
t 324 144

1.7
1.7

47 691.1
46036.6

1654.5

l7 138.3
l5 910.0

1228.3

267.8

9145.6
9145.6

2913.2
2772.1

141.t

7 223.6
7 223.6

0.6
0.6

267.0

*) LELn alaisten tybnul<$t)ifun arvbin lukumiiirdvuoden 19S6lopussa
**) TaEI-;n alaisten tybnuk$1ifun aruioitu lukumitiirti vuoden 1986 bpussa

***) Mal<sutubon ei sistilty aikaisempbn vapaaehtoisten ehkejtirjestetyjen varoMa.lnkisiihtebten eliikkeiden osalle suoitettuja siirtoja' Mydskiiiin ei maksirubon sNblly tyimmyyskossojen't<es*ast<iissan TEL 12 a $:n perusteelln vuodeln 1955 siorittaniaa
vakuutusrnal<sua 26B.8 milj. mN joka vuowut 1986 b,virefiiin tydehikelaitol$ille.
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B. Erditi tilastotietoia
toiminnasta Yuonna 1

tydelSkelaitosten
986

YEL- ia MYEl-toiminnasta seki koko lakisddteisesti

Yrittajien eliikelakien mukainen toiminta

PrrRr 3l.l2.l986
l. Eliikelaitosten luku
2. Vakuutettujen luku
3. Ty<itulot/palkat, milj. mk/v

II MAKSUTULO 1986

l. Maksutulo milj. mk
la. Peruseliiketurva
lb. Lisiieliiketurva

III MAKSETUT ELAKKEET I986
l. Maksetut eliikkeet 1000 mk

la. Vanhuuseliikkeet
I b. Tytikyvyttdmyyseliikkeet
lc. Tytittcimyyseliikkeet
ld. Perhe-eliikkeet
le. Rekisteriiidyt [seeliikkeet

l. Eliikkeiden lukumliiirii
la. Vanhuuseliikkeet
I b. Tytikyvyttcimyyseliikkeet
lc. Tydtttimyyseliikkeet
ld. Perhe-eliikkeet

2. Elikekanta 1000 mk/v
2a. Vanhuuseliikkeet
2b. Tytikyvytttimyyseliikkeet
2c. Ty<ittdmyyseliikkeet
2d. Perhe-eliikkeet

VI VASTUUVELKA 31.12,1986

l. Vakuutusmaksuvastuu milj. mk
la. Peruseliiketurva
lb. Lisiieliiketurva

2. Korvausvastuu milj. mk
2a. Perusellketurva
2b. Lisiieliiketurva

3. Vastuuvajaus milj. mk

265.6 *)
265.6

l4 095.8
t3 765.4

330.4

Vakuutus-
yhti6t

7
136463

7 540

834.4
828.3

6.1

I 099 870
632804
270830
26793

163 683
5760

6894
2928
2400

528
l 038

148 422
u458
58 491

9 314
l6 159

53 405
27 765
n975
I 662

l2 003

I l15 109
il6784
272033
28870

167 420

5
5 162

295

I
204328

5 162

Maatalous-
Elike- yriuiijien
kassat eliikelaitos

TEL,LEL
TaEL, YEL
ja MYEL-

toiminta
Yhteensii yhteensii

13 t02
345953
12997 I l0 875

28
28

I 252748
781 047
289 825
50 553

t30 574
748

I 128.3
1122.2

6.1

2393 582
1442098

568 420
78 050

298393
6620

12754 t30
5728447
3ffi103
r 317 358
I 603 889

464372

40964
2824't

7 765
704

4 136
n2

6367
38ll
l9l0

215
429

t@t
963
347
48

283

42598
29793

7 794
741

4269

3
.,

IV TILIVUONNA MYONNETYT ELAKKEET
l. Eliikkeiden lukumii[rii

la. Vanhuuseliikkeet
lb. Ty<ikyvyttdmlyseliikkeet
lc. Ty<ittcimyyseliikkeet
ld. Perhe-eliikkeet

2. Eliikkeet 1000 mk/v
2a. Vanhuuselflkkeet
2b. Tytikyvyttdmyyseliikkeet
2c. Ty<itt6myyseliikkeet
2d. Perhe-eliikkeet

255
132
82
t4
27

l9 635
l0 945
47&
I 323
2@3

145 361
79071
40289
12761
13239

198949
127 @3
37lL3
5 173

29offi
t 269 237

802&6
281 586
52725

132278

26784
l4 005
7 246
I 865
3 668

300 150
147 340
100 690
22290
29827

253995
156 331
49 435

6 883
4t 346

2426944
1 479223

561 413
82336

303967

98494
4024r'.
29 573
t7 028
fi&9

t 939 512
669 570
696047
423281
r506ll

785711
395 643
185,t45
63332

t4t 291

127 t4 418
5 90r 569
3733 192
I 451 541
l628ll1

V VOIMASSA OLEVIEN ELAKKEIDEN ELAKEKANTA 31.12.1986

275.8
247.1

28.7

12.8

12.8

1.2
1.2

81.5
81.4

0.1

0.1

358.5
329.7
28.8

12.9

48 049.6
46366.3
I 683.3

l7 151.2
15910.0
1241.2

267.8
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x) Ei sistilly valtion maksamaa osuutta ehikkeista I I 16.l milj. mk

0.1 12.9



Tyde ltike-lehden kirjoitukset ovat va-
paasti lainattavissa- Itinaltaessa on
lehden nimi (ja kirjoittajan nimi) mai-
nillava.



wOSTASI KAS\AA
t! tr

TYOEIAKE
Tytieliikejflrjestelmfln juhlavuoden tunnus
on saanut kiintelmmfin muodon ja muuttunut
tytielflkepalvelun ja palvelupisteiden merkiksi:
Missl tflmil merkki,
siellil asiantunt ey aL tytielflkepalvelua.
Kuluvan kev[[n aikana
pyritflfln kaikki viralliset tytielfikepalvelupaikat
merkitsemiiln tiifti merkillii.


