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25. toimintavuotta
seuraa26,

Ty6eliikejiirjestelmiin merkki-
vuosi ja sen merkeisse kayty
tydelekepalvelun tunnetuksite-
kemiskampanja alkavat liihetii
loppuaan.
Vuoden tilaisuuksiin oli kutsut-
tu joukko sosiaaliturvan kehi-
tyksen kannalta tiirkeitii vaikut-
tajia lausumaan ajatuksiaan ke-
hityksen suunnista. Uusiakin
niikcikulmia kirj attiin; ydinkoh-
tia puheenvuoroista on siteerat-
tu kokooma-artikkeliin toisaal-
le tiihiin lehteen.

My0s kampanjan mainonnalli-
sista Iiihtdkohdista ja mainon-
nan perillemenosta puhutaan
toisaalla tiissii lehdessii. Nyt
voidaan jo arvioida sitii, miss6
miiiirin onnistuttiin ns. yhteis-
kunnallisen mainonnan teossa,
joka sellaisenaan, markkina-
osuuksien muuttamiseen tiih-
tiiiimiittcimiinii, on meidiinkin
toimintapiirisszimme melko vri-
hiin koettu asia.

Tiedottajan ja mainostajan
usein toistuva virhe on, ett6
asian, jonka parissa itse piiiviit
piiiistiiiin askartelee, rupeaa
olettamaan yleistillekin jo kovin
tutuksi. Tavan takaa esiintyy
lehdissii markkinamiehiii, j otka
puhuvat itsestiiiinselvyyksinii
tuotteistaan ja tuoteideoistaan,

joista lukija ei muista koskaan
kuulleensakaan.

Merkkivuoden kokemukset ja
myds merkkivuonna valmistu-
neet yleis6n tietoa ja odotuksia
ja tiedon perillemenoa koskevat
tutkimukset pitevet tydelekeve-
en tass6 suhteessa ajan - ja
maan - tasalla. Tytieliikejiir-
jestelmiin periaatteen ja myOs
kutakin vakuutettua itse:i6n
koskevien yksityiskohtien tun-
temus on kasvanut, mutta yha
edelleen paistavat tutkimuksis-
ta l2ipi vakuutettujen niienniiis-
tieto, vahvat ennakkoluulot ja
sisiiisesti ristiriitainen koko-
naiskuva eliiketurvasta. Kun
me puhumme tydeliiketurvasta,
kuulijat yhii edelleen monesti
luulevat meidiin puhuvan toi-
senlaisesta jiirjestelmiistii kuin
puhumme ja kuin laki siiiitiiii.
Merkkivuoden ja kampanjan
piiiittyminen ei siten paeta mi-
tiiiin tyOvaihetta. Vastaanotta-
jan kannalta relevanttia tietoa
on oltava jokaisessa palvelupis-
teessii valmiina tarjolla aina sil-
loin, kun asiakkaamme on
oman eliimiintilanteensa vuoksi
valmis sitd vastaanottamaan, ja
sitii on niikyviisti tarjottava jat-
kuvasti, jotta viihenisivdt asian
aloitukset: "Miksi kukaan ei ole
koskaan kertonut".

Yrjo Larmola
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ElAkkeelle
valmennultsen

uudet
haasteet

Muutokset eltikkeelle
siirtymiseen kiytiinntis-
sii ovat johtamassa uu-
denlaiseen tilanteeseen
myOs eliikkeelle valmen-
nuksessa.
Joustavan eliikkeelle
siirfymisen saavuttama
suosio antaa aihetta
muotoilla uudelleen val-
mennuksen sisdlttiii, to-
teuttamistapoja ja itse
kisitettiikin.

Perinteisestd valmennus-
toiminnasta

siin ja harrastustoimintaan liit-
tyvistii seikoista. Eliikkeelle siir-
tymiseen asennoitumiseen on
mycis kiinnitetty huomiota.
Maassamme 1970-luvun alusta
harrastettu eliikkeelle valmen-
nus on pohjautunut paljolti aja-
tukseen siita, etta ihmiset siirty-
vat tyt staen suoraan vanhuus-
eliikkeelle ns. normaalin eliike-
ien saavutettuaan. Valmennuk-
sen kohderyhmiinii onkin pidet-
ty tavallisesti noin 63-64 -vuo-
tiaita henkil<iitii.

Uusi tilanne

Pitkiiiin on jo tiedetty, etta to-
dellisuudessa monet henkiltit
jiiiiviit pois tyoelzimiistd ennen
normaalia vanhuuselSkeikiid -liihinnii tyOkyvytttimyys-, tytit-
ttimyys- tai RiVEl-eliikkeiden
kautta. Kehitystii nopeutti edel-
leen uusien eliikemuotojen, ja
niiistii ennen muuta yksiltillisen
varhaiseliikkeen, voimaantulo.
Yhii useammilla on ollut mah-
dollisuus siirtya elakkeelle huo-
mattavasti normaalia aikaisem-
min - jopa S5-vuotiaana. Niii-

i .,' rll
Ekiketurvakeskuksen

yhteyspiitillikkt)
Jyv iisky kin y lio pisto n

dosentti

tii mahdollisuuksia on my6s
tunnetusti kiiytetty ahkerasti
hyviiksi. Suuntaus on heriittii-
nyt my6s tiettya huolestunei-
suutta.

Eliikkeelle valmennus on tiil-
kiin joutunut aivan uuteen ti-
lanteeseen. Mita tehda, kun ih-
miset siirtyviit yhii yleisemmin
eliikkeelle eri ikiilsinii ja usein
suhteellisen nuorina? Miten se
vaikuttaa valmennuksen sisiil-
ttitin ja sen toteuttamiseen?

Elakkeelle valmennuksen
vdlittomid muutostarpeita

Nykytilanteella voi olla valmen-
nuksen tarpeeseen molemman-
suuntaisia vaikutuksia. Kun ih-
miset joutuvat esimerkiksi yksi-
Itillisen varhaiseliikkeen koh-
dalla itse tekemtiiin lopullisen
eliikkeelle siirtymispii6tdksen-
s:i, se vzihentiiii opastuksen tar-
vetta. Joutuuhan jokainen pa-
kostakin miettimiiiin entistii
enemmdn henkil0kohtaisesti
eltikkeelle siirtymisensii hyvia ja
huonoja puolia.

Toisaalta monet henkiltit

Eliikkeelle valmennuksessa an-
netaan eliikeikdii liihestyville
henkildille monenlaisia tietoja,
jotka auttavat heita suunnittele-
maan eliikeaikaa ja siirtymiiiin
suhteellisen kivuttomasti ty6-
eliimiistii eliikkeelle. Tietoa on
jaettu elSkeasioitten lisdksi mm.
terveydenhoitoon, ihmissuhtei-
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)vat nyt todella vaikean pahki-
rtin edessii. Tavallisen ihmisen
rn vaikeaa hallita eri vaihtoeh-
ojen kokonaiskuvaa ja tehdii
2malta kannaltaan parasta
nahdollista ratkaisua. Niiin ol-
bn on ilmeistd, ettd erilaisten

ja toisaalta

entistii useammin asiantun-
neuvonnan puoleen.

siirtymisen aikaistu-
merkitsee myds eliimdn-

asioiden nousemis-
entistiikin tiirkeiimmiksi. Ny-

kykiisityksen mukaan varslnal-
nen vanhuus alkaa vasta noin
75. ikiivuoden tienoissa. Niiin
ollen monilla henkil6illti voi ol-
la eliikevaiheessa edessiiiin noin
20 vuotta suhteellisen hyviikun-
foista. vireiiti eliimiiii. joka olisi
tiiytettiivii myris toiminnallisesti
mielekkiiiisti.

)Valmer.ruskurssien j iirjestiimi-
nen on entistii hankalampaa,
,koska on vaikea tietiiii. missii
Iiissii henkilcit todella siirtyvat
[talteette. Jos sopivana kuissi-
hjankohtana pidetiiiin l-2
'vuotta ennen eliikkeelle siirty-
mistii, joudutaan kiiyttinncissii
lkursseille k utsuttavien alaik iira-
ljaa laskemaan. Niiin lienee jo
luseissa tapauksissa tehtykin.

ta. Kurssilaisten alaikiiraja pi-
[aisi otta jossain vahan ili 50.
Jkiivuoden tienoissa, jos todella
halutaan valmentaa ihmisiii en-
hakolta elZikkeelle. Toisten koh-
flalla timii raja on kuitenkin
fliian alhainen, ioten miten siis
lmenetell?i?

Tyossd pysyttaytyminen
uuteen valoon

Itse asiassa nykyinen kehitys-
suunta onjossain suhteessa nu-
rinkurinen. Eliniiin pitenemi-
nen ja ikiiiintyvien henkilciiden
toiminta- ja tytikyvyn siilymi-
nen entistii pidempiiiin edellyt-
tiiisiviit nykyistti my<ihempiiii
eikii aikaisempaa eliikkeelle
siirtymistii. Kiiytiinndllisen
eliikkeelle siirtymisiiin tullessa
yhii alemmaksi nousee kysymys
tytissiipysyttiiytymisen edistii-
misestii yhii tiirkeiimmiiksi.
Naltaa silte, etta tydssii pysy-
misen mahdollisuus on j?iiinyt
nykytilanteessa liian viihiille
huomiolle. Tdmii vaihtoehto on
kuitenkin monessa tapauksessa
hytidyllinen sekii yksilcin ettii
yhteiskunnan kannalta.

On olemassa paljon sellaisia
henkikjitii, joiden liian varhai
nen eliikkeelle siirtyminen ei ole
objektiivisesti perusteltua. Esi-
merkiksi pitkale koulutetun ja
kurssitetun tycintekijiin varhai-
nen eliikkeelle siirtyminen saat-
taa merkitii voimavarojen tuh-
lausta. On myds niita, jotka
haluavat jatkaa tyOntekoa suh-
teellisen pitkiiiin. Yksilcin kan-
nalta ajatellen on muistettava
my<is se, ette elake on tavallises-
ti palkkaa pienempi.

Meillii ei ole harkittu tarpeeksi
toimenpiteita, joilla iiikkiiitten
henkil6iden pysymistii tycissii
edistettiilsiin. Tiillaiset iarjeste-
lyt ovat tietenkin kiiyt-iinn6ssii
vaikeita. Eiko kuitenkin nyt oli-
si sopiva ajankohta aloittaa
tycissii pysymistii edistdvien
vaihtoehtojen viikevd kehittii-
minen?

Esimerkiksi ulkoisten tyciolo-
suhteiden tai ty6jiirjestelyjen
pienilliikin muutoksilla voidaan

usein ratkaisevasti edistiiii ty<in-
tekij iin mahdollisuuksia selviy-
tye tydssiiiin ikiiiintymisestZi
huolimatta.
Kokonaan oma lukunsa iakkai-
den tydssapysyttemisessd on
vaikuttaminen itse ikiiiintyviiiin
ihmiseen uudelleenkoulutuksen
ja kuntoutuksen avulla. Uudet
tutkimustulokset ovat romutta-
neet vanhan kiisityksen iakkai-
den henkikiiden huonosta oppi-
miskyvystii. Heidiit voitaisiin
aivan hyvin sisellyttAa yritysten
uudelleenkoulutusj iirj estelmiin.
Tyrikyvyn ylliipitoon tiihtiiiiviil-
le ns. varhaiskuntoutuksella
olisi mycis ajoissa ja oikein hoi-
dettuna tiirked merkitys iktiiin-
tyvien ihmisten tycissd pysyvyy-
den edistiijiinii.
Yksi kehittamisalue olisi edel-
leen osa-aikatycin edistdminen.
Osa-aikatycitii tehdiiiin eriiillii
aloilla jo melko runsaasti. mut-
ta esimerkiksi teollisuudessa se
lienee aika viihiiistii. Kuitenkin
osatydkyvyttdmyyseliikkeen j a
erityisesti osa-aikaeliikkeen te-
hokas toimiminen kiiytiinndssri
tulee mahdolliseksi vain. jos
osa-aikatydtii todella l<iytyy.

Valmennuksesta
yleiseen opastukseen

Edelld olevasta on eniiii pieni
hyppiiys eliikkeelle valmennuk-
sen uuteen sisiiltcicin. Olisi il-
meisesti tarvetta laajentaa eliik-
keelle valmennuksen sisiiltciii j a
samalla muuttaa sen terminolo-
giaa. Pitiiisi saada kiiyttdcin jo-
kin uusi termi, kuten esimerkik-
si 'ty<i- ja eliikeohjaus" tms.
Joka tapauksessa tiillainen toi-
minta kattaisi pyrkimykset ja
toimenpiteet ohj ata ikiiiintyviiii
ihmisti entistd laaja-alaisem-

min ty6n ja eliikkeen vdlisessd
suhteessa.

Toimintaan voisi kuulua mm.
yleinen opastus vanhenemisen
ja tydnteon viilisessd problema-
tiikassaja eri vaihtoehtojen rea-
listinen esittely. Voitaisiin kehit-
tii6 toisaalta tydkyvyn yilapi-
toon ja toisaalta vapaa-ajan
suunnitteluun tehteevia ajatuk-
sia ja antaa niiistii ikiitintyville
ihmisille tietoja sopivassa ik6-
skaalan vaiheessa.

Niikisin ettri tiillainen ohjaus-
toiminta liittyisi luonnollisella
tavalla yritysten henkilcistdpoli-
tiikkaan. Yritystasolla olisi sel-
viisti parhaat edellytykset opas-
tuksen jiirjestiimiselle monien
esiin tulevien ongelmien koh-
dalla. Yrityksen omien asian-
tuntijoiden kiiyttd opetuksessa
olisi tietenkin keskeisessii ase-
massa. Esimerkiksi tyotervey-
denhuollon j a henkildst<ihallin-
non rooli korostuisi tiissli.
"Ty6- ja eldkeohjaus" yrityksis-
sd ei tietenkiiiin poistaisi erityi-
sen "eliikeohjauksen" tarvetta,
jota esimerkiksi eliikelaitokset
voisivat jatkaa jokseenkin enti-
seen tapaan. Tydh<in ja eliik-
keelle opastavien tahojen, ku-
ten yritysten, eliikelaitosten ja
kansalais- ja tydveenopistojen
yhteistydtii pitiiisi kuitenkin ke-
hittee ja voimistaa.
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an msi:mmiiivlcsi vaiapilwzriohn-
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Ministeriti selvittii
elikkeiden yhteensovi-
tusta, oikeussuojaa,
elikkeiden rahoitusta-
van muutosta ja sen
kytktiksin verouudis-
tukseen, perhehoitajan
eliketurvaa. Tasa-ar-
volaki ei saa estld jo
sovittuja erilaisia el5-
keikiii toteutumasta. -Kaikkiaan ministeri
Pesola on TytieHke-
lehden marraskuun
alussa tekemflssfl haas-
tattelussa optimistinen:
ongelmia on, ylipiise-
miitttimii ei.

Hallitus lupaa o$elrnassoan lor-
j an vdkinpunqj ien asemaa lcehit -
tiifu)Ad vkii pmtsturuaa ettii an-
sbsidomaista sosioolitwyao-
Karxanekikej tirj es.tebni j a ty dehi -
k jarlrtalr*i kuuluvat nyt edelli-
sistd hallituksista poileun sanutn
ministerin nimialaarl Utryy ld ki-
mn bifun jdrjeswly pyrkilrryl<seen
lbatii j drj esw lmie n v uo rovailailus -
tn?

Kansaneliikejiirjestelmiin ja tyd-
eliikejiirjestelmiin yhteisty<i on
niihty tiirkeiiksi ja vtilttamattti-
miiksi jo T0luvulta liihtien. Tyd-
eliike ja kansaneliike muodosta-
vat kokonaisuuden, jossa kum-
mallakin osalla on oma tehtii-
v5nsii: kansaneltike huolehtii vii-
himmiilsturvasta ja tydeliike
korvaa eliikkeensaajalle mene-
tettyii ansiota. Tiimii yhteenso-
vittaminen usein j opa tahallisesti
unohdetaan eliikejdrjestelmiin
kohdistuvassa kritiikissa ja pu-
hutaan jfiestelmistii erillisinii,
ikiiiinkuin vain jompikumpi
niistii olisi tarkoitettu ainoaksi.
Hallitus katsoo eliikkeensaajien
tapaat eliikejiirjestelmiii koko-
naisuutena ja edellyttiiii sauma-
tonta yhteistydta. TZista yhtenii
osoituksena ovat kiiynnissii ole-
vat selvitystydt muun muassa
eliikkeenhakijan oikeussuojan
parantamiseksi ja kansaneliik-
keiden ja tydeHkkeiden yhteen-
sovitussiiiinn6sten kehittiimisek-
si.

H allirun l1j e lrrusso lntsuna4 e ttii
osa - aikaty t)ntekij difu n tyoilhde -ja sosianlitunan parawntaaru
Uwi eliilcerrunn, o sa - ailaty 6hb n
siitlr'vtlk ikndn*ilk tydntclQioille
tnrkailemt osa-ail<nekil<e on tois-
nisel<si j dnrryt kiiyttdas'teehaan al-
haisel<st lbhruullisin osa-aikatii-
tii ei nriyni olevan nrjona eiki
osapallrlaisuuaeq osaeliikehi-
Wtem houlatttele.
Milkisia k)nldeirfr hollinl<sella on
o sa- aikaty dnalQj din varalle?

Osa-aikaeliikkeen suomaa as-
teittaista eliikkeellesiirtymis-
mahdollisuutta on tosiaan tois-
taiseki kiiytetty ylattaviin ve-
hiin. Tiimii on valitettavaa, kos-
ka juuri osa-aikaellike tarjoaa
eliikepoliittisesti ehkii mielek-

kiiimmiin joustavan eliikkeelle-
siirtymismuodon. Nden, ettii
osa-aikaeliikkeen vdhdiseen suo-
sioon lienee syynii ennen kaik-
kea puute osa-aikaeliikeliiisille
sopivista osa-aikatciistii, mutta
vaikutusta on varmasti mycis tei-
mttn eliikemuodon mydh[isem-
miillii voimaantulolla.
Toivoisin, ettii osa-aikatydmah-
dollisuuksiin suhtauduttaisiin
mydnteisemmin. Muun muassa
SAK:n piirissii on asiaan suh-
tauduttu turhan ennakkoluuloi-
sesti.

So sinnlituran rahoitul<sen nrkis -
tamiysta on pitkiiin puhuttu On
katsoW ettii palklapenuwixt n -
siaalitunanal<sat rasittavat koh-
tuuttomasi N tjvahaisla elinkeiru -
ekimiiii Halih$ on luvannut uu-
distaa rahoitusjrirjestelmiiii Mil-
laisia muunl<sin on odotettavissa?

On totta, ettii palkkaperusteiset
sosiaaliturvamaksut rasittavat
tycivoimavaltaisia yrityksia.
Ty<illisyyden kannalta onkin eh-
dottoman tarpeen plrkiii alenta-
maan viitillisiii tyovoimakustan-
nuksia. Vaihtoehtoiset rahoitus-
tavat tulevat kysymykseen palk-
kaansitomattomien sosiaalitur-
vaetuuksien kohdalla eli liihinnii
kansaneliikemaksussa ja sai-
rausvakuutusmaksussa, silta
osin kuin sillii ei rahoiteta piiivii-
rahamenoja. Asiaa on selvitetty
useaan otteeseen, jolloin on to-
dettu, etta yksi vaihtoehtoinen
rahoitustapa voisi olla liihinnii
liikevaihtovero. Tiihiinkin rahoi-
tustapaan liittyy omat pulman-
sa. Vaihtoehdon hy<idyt ja haitat
tullaan punnitsemaan verotuk-
sen muun uudistamisen yhtey-
dess[.

H allitus p uuttuu my d s l<o to ru hoi-
brydni tzkevien sosinaliluruan
puutteisiin K,m aiemmin on esitet-
ty kotityon sanltamista ansbela-
l<etwvan piirii4 ongeltrnl<si on
ttoussut v, etn ansbelhkkeelle on
aila lbydettiivti mtksaja InyW-
l<b l<otitydn mal<sajaksi "tydnan-
nja" vai abnnnko kotitydn aki-
jdifun asemaa parantaa muulln
trn oin latin arsfuie k kej drj esu lrni n
y leisperiaa tteifu n m u kn besti ?

Parhaillaan selvitetaan tyOryh-
miissii ansioel[kkeiden karttu-
misen yhtentiistemiste eri tydela-
kelaeissa lastenhoitoajalta. Rat-
kaisussa tullaan luonnollisesti
noudattamaan ansioeliikejiirjes-
telmiin yleisperiaatteita. Kotona
tapahtuvaa hoitotyOta tuetaan
nykyiiAn monin tavoin esimerk-
keinii lasten kodinhoidon tuki ja
vanhusten ja vammaisten hoito-
tuet, joita parhaillaan uudiste-
taan.

Suuria puutteita eliiketurvas-
sa tiillii hetkellii koetaan olevan
ns. perhehoitajien kohdalla.
Hallitus tulee selvittiimiiiin, mi-
ten tama kysymys voidaan rat-
kaista.

Thsa - a ru o laki niiy niiii ty 6vti n ko r -
vallr niitii nnisia joille on jtirjestet-
ty miespuolisin tydtovereilnnn
olempi eliikeiki Onko ongelnw
ratlcaistavissa kin perianpta
louk:l<namsna muulln iavoin fuin
saovuemja eruja hwnonnmaL
la?

Tasa-arvolailla ei tarkoitettu
muuttaa vapaaehtoisia lisiieliik-
keitii koskevaa keytentde. Kos-
ka lain sanamuoto kuitenkin
nAlt6a johtavan siihen, ettei
miehillii ja naisilla voisi olla eri-
laisia eltikeikiii, on sosiaali- ja
terveysministeririssii yhdessii ta-
sa-arvovaltuutetun kanssa val-
misteltu lakiesitys, joka mahdol-
listaisi nykyisen kliytiinncin jat-
kamisen jo olemassaolevissa li-
siieliikejiirjestelyissii. Esitys an-
nettaneen eduskunnalle tzimiin
syksyn aikana. Mikeli eduskun-
ta esityksen hyviiksyy, eiviit eri-
laiset eliikeiiit olisi tasa-arvolain
vastaisia. Siihen, ovatko ne tasa-
arvoperiaatteen vastaisia, voi
esittiiii argumentteja puolesta ja
vastaan.
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Perhe-elikekomitean tyti valmistui

LAPSILLE
PABEMPI

EtRKffURUA
JA

MIEHITLE
TESKENELRKE

Perhe-elikekomitea on saanut neljin vuoden tytin
jnlkeen valmiiksi ehdotuksensa perhe-eliiketurvan
uudistamisesta. Bsityksen keskeisimmflt asiat ovat
lasten elike-etqien parantaminen ja sukupuolten
tasa-arvoinen oikeus leskenelikkeeseen. Muutok-
set koskevat seki ansioelikelakeja ettii yleistii
perhe+liketti. Mytis perhe-eliikkeiden verotuk-
seen esitetiin muutoksia.

Nykylsin perhe-ellkkeet ovat toisissa tapauksissa
riittiimettdmifl turvaamaan perheen toimeentuloa
ja toisissa tapauksissa johtavat suuriinkin ylikor-
vauksiin. Thlevaisuudessa nimi ylikorvaukset
saattaisivat merkitA jopa 20-40 prosentin nousua
perheen kulutustasossa huoltajan kuoleman jil-
keen. Muutoksilla perhe-elflke pyritiinn kohdenta-
maan uudelleen siten, ettd se nykyistii oikeuden-
mukaisemmin ja tasa-arvoisemmin ottaisi huomi-
oon kuoleman perheelle aiheuttaman toimeentu-
lon menetyksen.
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Muutosten tarve aiheutuu kah-
den vuosikymmenen aikana yh-
teiskunnan eri alueilla, ty<ielti-
mdssii, sosiaaliturvassa, opiske-
lussa j a perheessii tapahtuneista
muutoksista. Niiitii muutoksia
on kiisitelty jo aikaisemmin use-
assa tiimiin lehden numerossa,
eikii niihin siksi tiissii yhteydes-
sd puututa.
Komitean esittiimiit uudistukset
koskisivat lainmuutosten voi-
maantulon jiilkeisie kuoleman-
tapauksia. Ennen sita alkaneet
perhe-eliikkeet jiiisiviit entisel-
leen.

Perhe-elekettd
entiste enemmdn lapsille

Yleisessd perherlikelaissa var-
sinaisen lapseneliikkeen yltiikii-
raja esitetiiiin samaksi kuin an-
sioel?ikelaeissa eli korotettavak-
si 16 vuodesta 18 r,uoteen. Opis-
kelevalla lapsella olisi yleisessii
perhe-eliikkeessii oikeus lapsen-
eliikkeeseen 21. ikdvuoteen
saakka, kuten nykyisinkin.
Tiiysorvoille eliike esitetaan
maariteltavaksi oikeutena
lapseneliikkeeseen molempien
vanhempien jiilkeen. Listiksi
tiiysorvoille, jotka eiviit asu ai-
kuisen henkilcin kanssa, tulisi
oikeus eliikkeensaajien asumis-
tukeen.

Komitea ehdottaa yleisen per-
he-eliikkeen tasasuuruista lap-
seneliikettii (196 mk/kk) ko-
rotettavaksi tulosidonnaisella
lisiimiiiiriillii siten, ettii koko
eliike enimmilliiiin olisi z146 mk/
kk. Lisiimiiiiriiii vihentiiisiviit
50-prosenttisesti lapselle mak-
settavat muut perhe+liikkeet
silt[ osin, kuin niiden miiiirii
yfittaa 2 180 mk vuodessa. L:ih-
tcikohtana tiilkiin on ollut, ettii
erityisesti tulottomilla lapsen-
eliike olisi enimmilliiiin elatus-
tuen suuruinen.
Ansioeliikkeissii parannetaan
lapseneliiketurvaa eriyttemiilla
leskeneliike ja lapseneliike toi-
sistaan sekii korottamalla
lapseneliikkeen osuutta. Muu-
tos on niihty tiirkeiiksi, jotta
lasten toimeentulo nykyistii pa-
remmin ja tasapuolisemmin
voitaisiin turvata erityyppisissii
perheissei. Lasten eliiketurvan
ensisijaisuutta korostetaan
myds siten, etteivtit perheen
muut tulot pienennii lapsen-
eliikkeitii.
Joissakin erityistapauksissa las-
ten nykyistii eliikeoikeutta on

ansioeldkkeissii j ouduttu raj aa-
maan muun lainsiiiidiinndn ke-
hitystii vastaavaksi. Esityksen
mukaan toisen puolison ennen
avioliiton solmimista syntyneil-
le lapsilla ei olisi oikeutta
lapsenekikkeeseen isd- tai iiiti-
puolensa jiilkeen. Tydkyvyttd-
mien lasten eliike lakkaisi kuten
muidenkin lasten l8 vuoden ias-
sii.

Komitean ehdotus lapseneliik-
keen miiiiriiksi on esitetty taulu-
kossa.

Lapseneliikkeiden yhteismiiiirii
jaetaan tasan edunsaajina ole-
vien lasten kesken.

Silloin kun edunjiittiijiin eliike
on tavoitetason mukainen eli 60
7o palkasta, olisi lapseneliike
yhdelle lapselle 20 %o, kahdelle
35 /6, kolmelle 45 %oja neljiille
tai useammalle lapselle 50 /6
edunjiittiijiin palkasta. Julkisen
sektorin lapseneliikkeet ovat
edunjiittiijtin korkeamman elii-
ketason takia vastaav asti 22-5 5
7o edurlattajiin palkasta. Esite-
tyt lapseneliikkeet ovat 5-10
prosenttiyksikkciii nykyistii
korkeammat perheissii, joissa
my<is leski on edunsaajana.
I apseneliikkeen miiiriit on py-
ritty saattamaan tasolle, jolla ne
eri perhemuodoissa turvaisivat
lasten toimeentulon tasapuoli-
sesti jiiljellii olevat huoltosuh-
teet huomioon ottaen. Tiilliiin
my6s poistuvat ne nykyiset yli-
kompensaatiotilanteet, jotka
aiheutuvat siitA, etta ensimm[i-
sen lapsen eltike on vastannut
suuruudeltaan leskeneliikettii,
jos edunsaajana ei ole leskeii.
Nyt mliiritellyt lapseneliikkeet
johtavat kuitenkin edelleen suu-
rempaan korvausasteeseen,
kuin lasten keskimiiiiriiiset ku-
lutusosuudet edellytttiisiviit.

Thsa-arvo
leskenelikkeisiin

Esityksen mukaan nais- ja mies-
lesket saisivat leskeneliikkeen
yhteleisin edellytyksin kaikissa
eliikelaeissa. Nykyisin niiin on
ainoastaan valtion ellikkeissi.
Tirtkimusten perusteella nykyi-
sen leskeneliikkeen laajentami-
nen miesleskiin lisiiisi oleellises-
ti niite vinoutumia. joita nyt jo
aiheutuu naisleskelle my6nnet-
tiivistii ellkkeistii. Sukupuolten
tasa-arvoinen kohtelu lesken-
eliikkeessii on kuitenkin veltta-
miitOntii. Niinpii leskeneliikeoi-

keuden laajentaminen miesles-
kiin on toteutettava siten, ettii
leskeneliikkeen mitoituksessa j apiirin miiiirittelyssii otetaan
huomioon todellinen vakuutus-
tarve lesken sukupuolesta riip-
pumatta.
Leskeneliikeoikeuden edelly-
tyksenii olisi edunjiittiijiin kuo-
linhetkellii voimassa oleva avio-
liitto. Komitea ei esita lesken-
eliikeoikeutta laajennettavaksi
avoliittoihin, koska komitean
kiisityksen mukaan avoliitto ei
muodosta sellaista juridista
huoltovelvollisuutta puolisoi-
den viilille, joka on katsottu
viilttamattcimiiksi leskeneliike-
oikeuden edellytykseksi. Sen si-
jaan komitea esittiiii oikeutta
leskeneldkkeeseen edunj iittiij iin
entiselle puolisolle, silloin kun
edunjiittiijii oli avioerossa tuo-
mittu maksamaan hiinelle ela-
tusapua.

Eldkeoikeus vastaamaan
tdtd pdivdd

Lesken eliikkeen piiri on nykyi-
sessii lainsiiiidiinndssd toteutet-
tu 1960-luvun yhteiskunnallista
taustaa vasten. Nyt eliikkeen
edellytyksiii esitetiiiin muutetta-
vaksi siten, ettti se kohdentaisi
eliiketurvan niille ryhmille, joi-
den toimeentulon turvaaminen
ylipiiiinsii edellyttiiii leskenelii-
keturvaa. Edellytykset olisivat
samat yleisessii perhe-eliikelais-
sa ja eri ansioel2ikelaeissa.

Lesken huoltajuuteen perustu-
vaa eliikeoikeutta esirctaen laa-
jennettavaksi. Eliikkeen edelly-
tykseksi riittaisi se, ettd aviolii-
tosta puolisolla on tai on ollut
yhteinen lapsi. Nykyisin edelly-
tyksen6 on, etta lapsi on van-
hempansa kuollessa alle 16-
vuotias (ansioeliikkeissii alle I 8-
vuotias).
Toisaalta taas lapsettomien les-
kien ikiirajaa korotettaisiin 40
vuodesta 50 vuoteen. Lisiiksi
edellytettiiisiin, ettii avioliitto
oli jatkunut viihintiiiin viisi
vuotta ja ettii se oli solmittu
ennen lesken 50 luoden ikiiii.
Tutkimusten mukaan iuuri 50
vuoden ikii j akaa leskeiyleisesti
kahteen ryhmiiiin siten, ettii yli
50-vuotiailla ttillii hetkellii toi-
meentulon turvaaminen yleises-
ti edellytteA leskeneliiketurvaa.
Tycikyr,yttrimiillti leskellii olisi
esityksen mukaan kuitenkin oi-
keus leskeneliikkeeseen iastaan
riippumatta.

7



-

Kaikissa tapauksissa lisiiedelly-
tyksenS olisi, kuten nykyisin,
ettd avioiiitto oli solmittu ennen
kuin edunjiittiijii oli tiiyttiinyt 65
vuotta.
Koska 50. ikeivuoden jiilkeen
solmittu avioliitto ei eniiii toisi
oikeutta leskeneltikkeeseen, ko-
mitea esittea, ettei leskeneldke
endii mydskiiiin lakkaisi, jos les-
ki solmii avioliiton 50. ikiivuo-
den jiilkeen.

Leskille, jotka avioituvat ennen
50 vuoden ikiiii, esitetiiiin mak-
settavaksi kertasuoritus, joka
nykyisen l-2 vuoden sijasta
vastaisi leskeneldkettzi 3 vuoden
ajalta. Jotta niissii tapauksissa,
joissa uusi avioliitto eijatku niin
kauan, ettii sen perusteella
muodostuisi oikeus perhe-elii-
keturvaan, esitetii,in ettii leskel-
lii siiilyy oikeus leskeneliikkee-
seen 5 vuoden ajan leskeneliik-
keen lakkaamisesta. Mahdolli-
sesti maksettu kertasuoritus vii-
hennetiiiin tiill<iin uudelleen al-
kaneesta eliikkeestii.

Leskeneldkkeen madrd
yleisessd perhe -eldkkeessi

Yleinen perhe-eliike nykyisel-
liiiin toteuttaa lesken viihim-
mdistoimeentulon turvaamisel-
le sekii lesken uusiin olosuhtei-
siin sopeuttamiselle asetetut ta-
voitteet, eikri sen miiiiriiyty-
mistii siten komitean mielestii
ole perusteltua periaatteiltaan
muuttaa.
Kun my6s tarveharkintainen
yleinen perhe-ekike esitetaan
saatettavaksi veronalaiseksi tu-
loksi, esitetiirin tarveharkintaa
uusissa leskeneliikkeissii lieven-
nettiiviiksi siten, etta tydtuloista
otetaan leskeneldkettd viihentii-
vinii huomioon ainoastaan 60
%.

Leskenelakkeen mddrd
ansioeldkelaeissa

Komitea ei esite tarveharkintaa
laajennettavaksi ansioeliikkei-
siin, vaan eliiketurva miiiiriiy-
tyisi tydelekkeen ansaintaperi
aate huomioon ottaen. Lesken-
eliikkeen miiiiriiytymistii komi-
tea ehdottaa muutettavaksi si-
ten, ettii leskeneltikkeen mitoi-
tuksessa otetaan huomioon,

mikii on puolison kuoleman ai-
heuttama toimeentulon mene-
tys. Tiimii toteutettaisiin ns. elii-
kesovituksena, jossa lesken an-
sioeliike, tai jos leski ei ole eliik-
keellii, eliikekertymii, otettaisiin
huomioon leskeneliikettii mi-
toitettaessa.

Nykyinen leskeneliike toteuttaa
yhdessii yleisen perhe-eliikkeen
kanssa hyvin lesken kulutusta-
son siiilyttdmiselle asetetut ta-
voitteet silloin, kun leskellii ei
ole omaa ansiotuloa tai ansio-
toimintaan perustuvaa eliikettii.
MyOs uudistetussa perhe-eliike-
turvassa temA esitetaan otetta-
vaksi leskeneliikkeen miiiiriilty-
misen liihtcikohdaksi. Lisiiksi
leskeneldkkeen ja lapsen-
eliikkeiden yhteismiiiiriissii on
otettava huomioon edunjiittii-
jiin eliikkeen enimmiiismiiiiriin
asettamat rajoitukset. Jos edel-
lii miiiritellyt lapseneliikkeet ja
neiin miiiiritelty leskeneliike yh-
dessii ylittavet edunjiittiijiin
eliikkeen, ylite vdhennetiiiin les-
keneliikkeestii.

Komitean ehdotus leskeneldk-
ke e n e ni m m di s m iiiir iiks i leskel-
le, jolle ei ole kertynyt omaa
ansioeldkettii tai sen miidrd on
vdhdinen suhteessa edunjiittii-
jen eldkkeeseen, on esitetty
alla olevassa taulukossa.

kun lapsia on kaksi. Tiilldin
perhe-eliike yhteensd on 60-66
7a edwjattdjiin palkasta eliike-
turvan tavoitetasolla.

Eldkesovitus
kohdentaa oikein

Jotta leskeneldke vastaisi kuo-
leman aiheuttamaa taloudellis-
ta menetystZi myds silloin, kun
leskellii on omaa tyti- tai eliike-
tuloa, on leskeneliikkeen enim-
miiismiiiiriiii ttill6in viihennettii-
vii lesken omien tulojen vaiku-
tusta vastaavasti. Jos tdtii el[ke-
sovitusta ei tehda, leskenelake
j ohtaa suurempituloisilla leskil-
ld parempaan toimeentulota-
soon, kuin perheellii oli ennen
edunj attejen kuolemaa.

Eliikesovituksessa on kysymys
ansaintaperiaatteen mukaisesta
perhe-eliiketurvan vakuutustar-
peen mitoituksesta. Tiilldin
maksettava etuus maarite[aan
jo ennalta vakuutustarpeen mu-
kaiseksi. jonka suuruisena se
vakuutustapahtuman jiilkeen
tullaan jatk'uvana maksamaan.
Lesken todellisia tuloja ei siten
selvitetii, eikii niitii seurata eliik-
keen mydntdmisen jiilkeen-
kiiiin.

TAULUKKO:
Perhe-eliikkeen meere ansioelflkelaeissa

Silloin, kun edunj iittiij iin eltike
on tavoitetason mukainen, eli
60 7o palkasta, olisi leskeneliik-
keen enimmeiismEiirii yksityi-
sellii sektorilla 30-10 % edunjiir
tiijiin palkasta. Julkisella sekto-
rilla enimmdismiidrd olisi vas-
taavasti 33-ll 7a edunjiittiijan
palkasta.
Leskeneliike ja lapseneldkkeet
yhteensii saavuttavat edunj iittii-jin eliikkeen enimmiiismdiiriin
kuten nykyisinkin jo silloin,

Silloin kun leskeksi jiiiivii hen-
kil6 on jo omalla tydkyvyttti-
myys,- ty6ttdmyys-. tai van-
huuseldkkeellA, tame tyiieliike
luonnollisesti muodostaa sen
tulon, joka eliikesovitusta teh-
teesse otetaan huomioon lesken
omana tulona. Mutta my6s sil-
loin, kun leski ei viel6 ole omal-
la eliikkeellii, lesken tulojen si-
jasta otetaan huomioon leskelle
karttunut tycieliike sen suurui-
sena kuin leski olisi sen saanut,
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)s han olisi edunjiittiijin kuo-
Lnpdivdnd tullut tydkyvytt<i-
niiksi. Ns. tulevaa aikaa tydky-
,yttOmyyseleketta meeritelta-
ssii ei kuitenkaan otettaisi huo-
nioon silloin, kun lesken vii-
neisen ty6- tai virkasuhteen tai
,rittiijiitoiminnan pddttymises-
ii on viihintiiiin 360 piiiviiii
:d unjiittiijiin kuolinpiiiviiiin.
)ngelmia lesken oman ty6ky-
ryttcimyyseliikkeen kiiyttiimi-
ren eliikesovituksessa saattaa
riheuttaa tilanteissa, j oissa leski
rn ollut pitkaan tyrieliimdssii,
nutta on joutunut luopumaan
msiotycistd. Niiiden ja vastaa-
yien vdliinputoamistapausten
:stiimiseksi esitetiiiin, ettd hake-
muksesta lesken tuloina eliike-
sovituksessa voidaan ottaa
huomioon tydkyvyttdmyys-
eliikkeen sijasta lesken saamat
todelliset tulot. Tiimii oikeus
leskellii olisi viiden vuoden ajan
edunjiittiij iin kuolemasta.

Erityyppisten leskiperheiden
kulutusosuuslaskelmat sekli
kuoleman aiheuttaman talou-
dellisen menetyksen korvaami-
nen kohtuullisessa mddrin joh-
tavat eliikesovituksessa raken-
Iteeseen, jossa leskeneliikkeen
enimmiiismiiiiriiii vdhentdd les-
ken oma eliike tai eliikekertymd
siltii osin kuin se ylittae tietyn
,rajan (ns. eliikesovitusperus-
lreen). Vdhennyksen tekeminen
rtaydellisena. I 00-prosenttisena,
lei kuitenkaan ole perusteltua,
fsillii se ei toteuttaisi sitii puoli-'soiden vdlisten kulutusosuuk-
lsien muutosta. joka aiheutuu
lperheen ns. kiinteistii kustan-
Jnuksista.
I
IEliikesovitus tehtiiisiin. jos les-'ken oma ansioeldke tai eliike-
kertymii on suurempi kuin puo-
;lison eldke tai suurempi kuin
2400 markkaa kuukaudessa.
Ylite alentaisi leskeneliikkeen
ltiiyttii miiiiriiii 50-prosenttisesti.
I

lNiille leskillii, joilla eliikesovi-
'tusta ei tehteisi, leskeneliike oli-
1si yhtii suuri kuin nykyisinkin
leli puolet puolison ansioeliik-
keestii.

Rajatulo 2400 mk/kk vastaa
tavoitetasolla (60

4 000 markan tydansiota.
Ldhivuosina, jolloin lesken-
eliikkeet vielii yleisesti ovat vii-
himmiiiseliiketason eli 38 To:n
suuruisia, rajatulo merkitsee
tiilttii leskeneliikettii noin 6 300
markan ty6ansioihin saakka.

Leskeneleikkeen eliikesovitus
esitetdrin tehtavaksi uudelleen
silloin, kun leskelle mycinne-
tdiin omaan ty6- tai virkasuh-
teeseen tai yritttijZitoimintaan
perustuva eldke.

Eliikesovituksen j iilkeenkin Ies-
ken kulutustaso turvattaisiin
keskeisillii tuloalueilla yli 90-
prosenttisesti, eli yleisesti kor-
keampana kuin muussa sosiaa-
livakuutuksessa. Pienempitu-
loisilla korvaustaso olisi edel-
leenkin varsin yleisesti yli 100-
prosenttinen.

Alkuelake
auttaa sopeutumaan

Perhe-eliikkeen tavoitteeksi on
asetettu mycis perheen auttami-
nen sopeutumisessa uusiin.
muuttuneisiin olosuhteisiin.
Perheenhuoltajan kuollessa
syntyy mycis sellaisia tilapiiisiii
kustannuksia, jotka uusiin olo-
suhteisiin sopeutumisen j tilkeen
hiiviiiviit ja joiden varalta per-
heen toimeentulon turvaami-
nen ei siten pitemmillti aikav6-
lillii ole perusteltua. Thloudelli-
sesti perheen sopeutumista voi-
daan tukea siten, ette perhe-
elekette siirtymiivaiheessa mak-
setaan enemmdn, kuin perheen
toimeentulon turvaaminen jat-
kuvana edellyttiiisi.
Yleisessii perherliikkeessii uu-
siin olosuhteisiin sopeutumista
on toteutettu maksamalla ns.
alkueliikettii kuudelta kuukau-
delta. Komitea esittaa, ettii
my<is ansioeliikelakien mukaan
maksettaisiin ns. alkueliikettS
kuudelta kuukaudelta edunjiit-
tiijiin kuoleman jiilkeen. Alku-
eliike esitetiiiin toteutettavaksi
siten, ettii leskeneliike makset-
taisiin tiiltii ajalta enimmiiis-
miiiiriinsii suuruisena ilman elii-
kesovitusta.

Myos verotukseen
muutoksia

Eliiketulojen verotuksen yh-
denmukaistamiseksi sekii aikai-
sempien perhe-eliikettd koske-
vien verotusratkaisujen aiheut-
tamien vinoutumien korjaami-
seksi komitea esittea tulo- ja
varallisuusverolakia muutetta-
vaksi siten, etta myds perhe-
eliikelain mukainen leskeneliike
ja lapseneliike ovat veronalaista

tuloa. Veronalaistaminen toteu-
tetaan kuitenkin siten, etta ny-
kyinen veroton yleinen perhe-
eliike siiilyy kdytdnndssti edel-
leenkin verottomana pienituloi-
silla.

Tdmd on toteutettavissa siten,
ettd leskelld on oikeus eldkkeen-
saajien eliiketulovdhennykseen
tulojensa mukaisesti, ja kunkin
lapsen eliiketulovdhennyksen
enimmiiismiiiirii on yksi viides-
osa tiiydestd eliiketulovdhen-
nyksestd. Jos lapsi on taysorpo,
eliiketuloviihennyksen enim-
miiismiidrd olisi kaksi viides-
osaa tiiydestii eliiketuloviihen-
nyksestii.

Alkuvuosina
kustannukset liseentyvat

Uudistukset nostaisivat eliike-
jiirjestelmien kustannuksia al-
kuvuosina enimmilliiiin noin 25
milj oonalla markalla vuodessa.
Uudistus lisiiii yleisen perhe-
eliikkeen kustannuksia, mutta
alentaa alkuvuosien jiilkeen an-
sioeliikkeiden kustannuksia.
Noin kymmenen vuoden kulut-
tua voimaantulosta kustannuk-
set olisivat yleisessii perhe-eliik-
keessii noin 75 miljoonaa mark-
kaa nykyisen lain aiheuttamia
kustannuksia suuremmat. An-
sioeliikkeissii kustannukset oli-
sivat vuodessa noin 180 miljoo-
naa markkaa nykyisen lain kus-
tannuksia pienemmiit. Alene-
mat koskevat nimenomaan les-
keneliikkeitii.

Kuusi eriavdd mielipidertd

Etuj iirjestdjen, valtiovarainmi-
nistericin j a kansaneldkelaitok-
sen edustajat ovatjdttiineet mie-
tintri6n eriiiviit mielipiteet.
Palkansaajia ja maatalousyrit-
tiijiii edustavien jiisenten eriii-
vissii mielipiteissd korostetaan
etuuksien riittemettdmyytte,
kun taas tydnantajia edustavat
jiisenet katsovat esityksen joh-
tavan liian korkeaan korvaus-
tasoon. Valtiovarainministeri6
vastustaa paitsi liian korkeata
korvaustasoa myds etuuksien
parannuksia. Kansaneliikelai-
tos on jattenyt eridvdn mielipi-
teen huolimatta siitii, ettd sen
maksamat etuudet kasvavat
noin 75 miljoonalla markalla
vuodessa.

MARKKU KOPONEN,
FM

perhe-eltikekomitean
sihteei,

LT K n sosi aali po I i i tri nen asi.am ies
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ETAKETUBUAN
RAHOITUSNRKYMiIT

A lustus Ehketiedo t usto imbto n j t)r-
jestdlehdil.Le 24.9. I 987 pifimAssd
semlnaanssa.

Maassamme on poik-
keuksellisen tarkasti sel-
vitetty sosiaalimenojen
kehitystii mytis pidem-
miillii aikavelim. Vii-
meinen selvitys on tehty
sosiaali- ja terveysminis-
teritin toimesta ja kos-
kee vuosia 1987-2030.

Tdmi, samoin kuin
aikaisemmat selvitykset
osoittavat, etti raha riit-
tiin niin elflkkeiden kuin
muidenkin sosiaalime-
nojen maksuun mytis
tulevaisuudessa. Edelly-
tykseni on kuitenkin
tietty taloudellinen kas-
vu. Tiirkeiid on, ettd so-
siaaliturvaa koskevien
uudistusten rahoitus
mytis pidemmiillii aika-
vtilillii selvitetdiin piiii-
ttiksii tehtAessd.

Sosiaalimenojemme
kasw on kuitenkin niin
mittavaa, etti piiiipaino
eliikepolitiikassa on
pantava jo annettujen ja
lakiin sidottujen lupaus-
ten tiiyttimiseen.

teet osoittavat, etta vuonna
2000 joudumme kiiyttiimiiiin
niiiden menojen kattamiseen jo-
ka neljiinnen markan ja ensi
vuosituhannella jopa joka kol-
mannen markan bruttokansan-
tuotteestamme. Niiin mitaten
sosiaalimenomme eivdt tiilldin-
kiiiin ole hiilyttliviin suuria ver-
rattaessa niita merkittavien
teollisuusmaiden sosiaalime-
noihin.

Voimakkain kasvu
eldkemenossa

Yksityisen sektorin tydelakejar-
jestelmii on voimassa tiiydessii
mitassaan vasta vuoden 2000
jiilkeen.

Samanaikaisesti viiestriraken-
teemme muuttuu yhd vanhus-
voittoisemmaksi. My0s eliik-
keiden markkamiiiirii yksil<ita-
solla kasvaa. Kun ekikemeno
palkkasummasta laskien on yk-
sityisellii sektorilla nyt runsaat
1l /6, nousee se vuoteen 2000
mennessd 17 Vo:tn Sa tiistii edel-
leen. Mycis julkisen sektorin
eliikemenot kasvavat merkittii-
vdsti.

Keskimiiiiriiinen ty<ieliikemak-
su, joka tdnd vuonna on 13 (/o
palkkasummasta laskien, tulee
vuoteen 2000 mennessd nouse-
maan noin 20 7o:1in palkkasum-
masta. Nousu jatkuu taman jel-
keenkin ja saavuttaa 30 /o:in
tason noin vuonna 2025.

Sosiaalimenot kasvavat
Rahastointi auttaa

Kriytiimme tiinii piiiviinii sosiaa-
limenoihimme runsaasti joka Yksityisensektorintytielakejar-
viidennen markkamme. Ennus- jestelmiissii eliikemenojen kas-
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vuun varaudutaan osittaisella
rahastoinnilla. Kysymyksessii
on eriiiinlainen eliiketalletus, jo-
ka maksetaan eliikkeenii eliik-
keelle siirryttdessii. Rahastointi
on takeena sille, ettd eliikkeet
tulevaisuudessa kyetiiiin mak-
samaan. Jos talletetulle maksul-
le saadaan riittava inJlaation
ytttava korko, voidaan kerty-
neita taletuksia aikanaan pur-
kamalla pienentiiii ty<ieliike-
maksuaja tiiten myds helpottaa
yritysten maksurasitetta. Kun-
nallisessa eliikejiirjestelmiissii
siirrytiiiin rahastointiin ensi
woden alusta liihtien.

Kansantulo kasvaa -palkka- ja eldketaso
nousee

Sosiaali- ja terveysministeririn
j a Thloudellisen suunnittelukes-
kuksen vastikiiiin ilmestyneet
raportit osoittavat, ettiijo 1,5 -2,5 Vo:in vtosittainen taloudelli-
nen kasvu riittaa turvaamaan
eliikkeet ja palkkatason nousun
ty6ssd olevalle viiestcille. Yhtei-
sestii kasvaneesta kakusta voi-
daan ottaa suhteellisesti nykyis-
tii suurempi osa sosiaalikustan-
nuksiin. Silti tyiissii olevalle vii-
est6lle jiiii osa, joka tuottaa
nykyistii olennaisesti korkeam-
man elintason. Taloudellisen
suunnittelukeskuksen raportin
mukaan keskiarvosuomalainen
eliiii vuonna 2030 samalla tulo-
tasolla kuin ne, jotka ttillii het-
kellii ansaitsevat yli l0 000
markkaa kuukaudessa. Kun
eliiketaso on noin puolet vas-
taavan ajan palkkatasosta, ylit-
Ae keskieliike tiill<iin 5 000
markkaa kuukaudessa. Elak-
keen saajia ja tyciss[olevaa vd-

PENTTI KOSTAMO,
OTK

Tybehkelaitosten
Li i t o n to i m i t usj o htaj a

estciii on turha asettaa vastak-
kain. On syytii muistaa, ett6 itse
kukin kuulumme kumpaankin
ryhmiiiin.

Suurista uudistuksista
palveluun

Suomen kokonaiseliikejSrjes-
telmii, kansaneliikkeet ja tyti-
eliikkeet yhdessii, takaavat elii-
keliiisille myds tulevaisuudessa
kohtuullisen eldmisen tason.
Suurten uudistusten aika alkaa
olla ohitse. Perhe-eliikej iirjestel-
mii vaatii vielii uudistamista ja
julkiselle sektorille tulisi saada
yksityisellii sektorilla jo toteute-
tut joustavat eliikkeellesiirty-
mismuodot. Tiimiin j iilkeen pai-
nopiste eliikepolitiikassa siirtyy
palvelujen, eliikkeensaajan oi-
keusturvan ja j oidenkin matkan
varrella jiineiden aukkopaik-
kojen korjailuun. Kun paino-
piste sosiaalipolitiikassa on vii-
meiset vuosikymmenet ollut
eliikkeiden kehittdmisessd, on
n1t tullut aika siirtiiii sitii lapsi-
ja perhepolitiikkaan. Ikiiraken-
teen muutos vaatii vanhuspal-
velujen kehittemista.
Kun kiiytettiiviit taloudelliset
voimavarat ovat raj allisia ja elii-
ketaso nousee, on syytii harkita,
etta palveluista periteen kor-
vaus niiltii, joilla siihen on va-
raa. Sosiaaliturva- ja eliikemak-
sujen miiiiriiytymisperustetta
voidaan myds muuttaa. Muun
kuin palkkaperusteisen sosiaa-
liturvan maksut tulisikin keriitii
esimerkiksi yritysten liikevaih-
toon perustuen. Aiheellista olisi
myris harkita kysymystii vakuu-
tetun omasta ty<iel5kemaksus-
ta.
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Eliikkeensaajat ja tytikykyinen vflestti vuosina 1987, 20fi) ja 2030, tuhatta

Eliikelaji 1987 2000
Muutos. tuhatta

2030 1987-2000 2000-2030
Vanhuusekike

kansaneliike
ty<ieliike

TyOkyvyttOmyyseliike
kansaneliike
ty<ieliike

Tytitt<imyyseliike
kansaneldke
ty6elake

Perherliike
kansaneldke
tydeliike

+ 131
+ 164

272
221

250
210

11
1l

t7
t7

36
3lt

137
958

20
l6

777
633

42
244

646
468

245
182

60
56

44
189

+
+

360
325

+l
-l

-6+67

+
+

+

27
39

43
40

2
55

Eliikkeet yhteensii
kansanelzike
tyOelSke

Tyrikykyinen viiestri

99s
898

2985

I 108
Iil5
3075

I 443
I 495
2468

+ ll3
+ 221
+90

+
+

335
380
607

Uihde: Sosiaalimenot ja niidcn rahoitus 1987-2030, Sosiaali- ja tenteysministeri.dn suunnitteluosaston
julkakuja I:87.

Tytivoiman ikiirakenteen muutos vuosina 1970-2030, tuhatta

Muutos, tuhatta henkikid
Ikiiryhmii 197l-1985 1986-2000 2001-2015 2016-2030

- 170
-53
+ 314
+27

15-29
30-44
45-59
60-74

-68
-93
- 119
_JJ+

+
+

46
352
66
72

20
150
76
70

Tytivoima
Tytitttimlit

yhteensiir)
')

+
+
+

+
+
+

300
80

220

176
120
56

118
69
49

- 313
-9
-304Tydlliset

t) ilman tyOttdmyyseliikkeellii olevia
Uihde: Sosiaalimenot ja nii.den rahoitus 1987-2030, Sosiaali- ja teneysministeiiin suunnitteluosaston
julkabuja 1:87.

EHkkee[n ohvien vdesttiosuus, 7o

rke 1981 1982 1983 1984 1985 1986
kaikki55-59 34,2 34,0 34,6 35,3 36,0 39,860-62 53,6 54,9 57,6 59,1 60,2 66,763-64 69,4 68,8 68,5 69,6 71,5 78,155-64 45,8 55,0

U)hde: I 986 Ennakkotilastoja Suomen ekikkeensaajista, Ekiketurvakes-
kus j a lfunsanehkelaito s.
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EIIIKETURUA JA TYOSKENTELY
ULKOMAITLA

Varsinaisia sdiinntiksid tytietdkelakien kansainvdlisestd sovelta-
misesta ei ole tytieliikelainsiiidiinntissii. Tytieliiketurvan sovelta-
minen ulkomailla tehtyyn tytihtin perustuukin piiiiosin yleisesti
hyveksyttyihin sosiaalivakuutuksen kansainviilisiin soveltamispe-
riaatteisiin. Tnltii pohjalta tytieHkejnrjestelmdssii on vflhitelien
muotoutunut vakiintunut knytiintti tytieliikelakien ulottuvuudes-
ta ulkomaille tehtyyn tytihtin.

Viime aikoina on enenevfissd
m?iiirin esitetty kysymyksiii sii-
tii, missi laajuudessa ja miten
tydeliiketurvassa tulisi suhtau-
tua ulkomailla tehtyyn tydhtin.
Tata tarvetta on luonnollisesti
lisiinnyt kasvava kansainviili-
nen yhteistyd, jonka seuraukse-
na suomalaiset tycinantajat ja
tyrintekijiit ovat mukana ulko-
maill 3 1ap31rtuvassa toiminnas-
sa.

Ulkomailla tehdyn tycin ongel-
mia on osittain poistettu solmi-
malla sosiaaliturvasopimuksia
eri maiden viilillii. Sosiaalitur-
vasopimukset ratkaisevat asian
kuitenkin vain osittain, sillti sol-
mittavien sopimusten miiiiri tu-
lee j atkossakin olemaan raj attu.
Tiimdn vuoksi on valttAmAt6n-
td, ettd pikaisesti selvitetAiin,
missii laajuudessa ja miten ty6-
eliikelakeja tulisi soveltaa ta-
pauksissa, joissa tyd tehdiiiin
ulkomailla tai ulkomaisten
tycinantajien lukuun Suomessa.
Tiimii ty<i on parhaillaan kiiyn-
nistymiissd sosiaali- ja terveys-
ministeridssii.

Tvi',e Likclrrkicn
n1'k y'i ncn sovclllr ru iner.r

Edellti jo totesin, ettei ty0eHke-
lainsiiiidiinndssd ole miiiiriiyk-
siii ulkomailla tehdystii tydstii.
Vallitseva soveltamiskeytento
on periiisin 1960-luvulta.

Suomalaisen tycinantajan pal-
veluksessa olevaan suomalai-
seen tydntekijiiiin sovelletaan
Suomen tydeliikelainsaadentde
myds silloin, kun tydtii tehdiiiin
ulkomailla. Tiimii koskee sekd
tydnantajan Suomesta liihettii-
mdii ettii hiinen tycintekomaas-
ta palkkaamaansa Suomen
kansalaista. Periaatteesta, ettii
tytinantajan kotipaikan tulee
olla Suomessa, on poikettu si-
kiili, ettii my6s suomalaisen yh-
ti6n ulkomaisen tytiiryhtidn
palveluksessa oleva suomalai-
nen on vakuutettava Suomessa.
Suomen kansalaiseen rinnaste-
taan lakeja sovellettaessa sellai-
nen muun valtion kansalainen,
jolla on pysyvii kotipaikka Suo-
messa. Edellii esitetty koskee

tydtii sellaisissa maissa, joissa
Suomen ja tyciskentelyvaltion
viilillii ei ole sosiaaliturvasopi-
musta.

Ulkomainen tycinantaja on pe-
riaatteessa velvollinen jZirjesla-
miirin Suomen lakien mukiisen
eliiketurvan taeile tydskentele-
viist6 tydntekijiistaan riippu-
matta siitii, onko h5n Suomen
tai muun valtion kansalainen.
Tiistii piiiisiiiinn6st?i on kuiten-
kin se poikkeus, ettei Suomen
tydeliikelainsAAdent6a sovelle-
ta silloin, kun kysymyksessd on
Suomessa suoritettava tilapiii-
nen tyci.

Onue lnrlrt
It1kf i:e rr.r st,r t'ltlrlnise::lt

Nykyisin vallitseva j ossain miiii-
rin epiiselvii tilanne aiheuttaa
omat ongelmansa tyrinantajille,
tycintekijOille ja luonnollisesti
eliikelaitoksille. Niimii vaikeu-
det ovat luonteeltaan sekii ta-

loudellisia ettii informatiivisiii.
Tavoitteena tulee luonnollisesti
olla jiirjestelmii, joka on selkeii
ja yksinkertainen, ja joka tiiyt-
tiiii eliiketurvan toteutumiselle
asetettavat periaatteet. Niiin ei
tilanne tiinii piiiviinii kaikilta
osin ole.

Suomen tycieliikelainsiiiidiin-
ncin soveltaminen ulkomailla
tehtyyn ty<ih6n aiheuttaa useis-sa tapauksissa tycinantajille
kaksinkertaisen vakuutusmak-
suvelvollisuuden. Tycinantaja
Joutuu maksamaan toisaalta
vakuutusmaksut Suomen tyci-
eliikejiirjestelmiiiin sekii useim-
missa tapauksissa myds siihen
valtioon, jossa ty<i tehdiiiin. Ai-
nakaan vaatimus kaksinkertai-
sen eliiketurvan j iirjestiimisestl
ei tunnu perustellulta silloin,
kun tydntekijii asuu vakinaises-
ti tydskentelymaassa ja kartut-
taa eliikettd?in siellii. Tarvetta
eldkkeen turvaamiseen Suo-
mesta ei yleensii ole, jos toinen
valtio sallii siellii karttuneen
eliikkeen maksamisen Suo-
meen.
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Toisaalta on muistettava, ett6
useissa tapauksissa ulkomailla
ansaittavan eliiketurvan suu-
ruus ei vastaa Suomen eliiketur-
van vaatimuksia. Tiillainen on
usein tilanne kehitysmaiden
kohdalla.
Ulkomailla suoritettavasta
tytistii muodostuvan eliikepal-
kan miiiiriiiiminen on kiiytiin-
ncissii ehkii hankalin ongelma.

Tydnantajan ja tyOntekijiin vii-
lillii on usein sovittu siite, min-
ki suuruisena palkka ilmoite-
taan eliikelaitokselle. Tiillainen
menettely on voimassaolevan
lain vastainen. Vakuutusoikeus
on eriiiissii tapauksessa ottanut
selkeiisti kannan ulkomaan-
ty6n eliikepalkkaan. Tdstii huo-
limatta yksittiiisissii tapauksissa
on usein vaikea ratkaista, mikii
osa suoritetusta korvauksesta
on selkeiisti tyrin vastikkeesta
maksettavaa palkkaa ja mikii
osa kulukorvausta. Kaiken
kaikkiaan kysymys eliikepal-
kan miiiirittelystii on monessa
suhteessa vaikea. Tiissii suhtees-
sa on muistettava vielii erot
tydntekij iin eliikelain j a lyhytai-
kaisissa tydsuhteissa olevien
ty0ntekijiiin eliikelain viilillii
eldkkeen suuruutta mddriittiies-
sii.

Oman kysymyksen asettavat
suomalaisen yrityksen ulko-
maiset tyteryhtidt. Ulkomaisen
tytiiryhtirin palveluksessa ole-
valle suomalaiselle taataan el2i-
ke, vaikkei yhtidte voida vel-
voittaa sita kustantamaan. Elii-
keturva on niiissii tapauksissa
yleensii jiirjestetty tytiiryhtidn
sijaintimaassa. Vakuuttaminen
Suomen tytieliikelakien mu-
kaan tulee useinkin esille vasta
jiilkikiiteen, kun henkilo hakee
eliiketti.
Lakien soveltamispiirin osalta
saattaa syntyii myds vaikeuksia
sen suhteen, milloin tydnanta-
jan on katsottava olevan suo-
malainen. Vakiintunut on kiiy-
tiintci, ettti suomalaisen tyOnan-

tajan kiisitteeseen sisiiltyy suo-
malaisen yhtirin ulkomainen ty-
tiiryhtid. Tttii laajemmalle ei
soveltamisoiiri niivttiiisi ulottu-
van. Asketiain valuutusoikeu-
desta on tullut ratkaisu, jonka
mukaan vakuuttamisvelvolli
suutta ei katsottu olevan, kun
Suomen kansalainen tydsken-
teli USA:ssa myyntikonttoris-
sa, jonka kolme suomalaista
osakeyhti<itii yhdessii omistivat
yhtd suurin osuuksin.

Ulkomainen tyiinantaja on pe-
riaatteessa velvollinen hoita-
maan eliiketurvan Suomessa
ty<iskenteleviistS ty6ntekijes-
tiiiin riippumatta siite, minkii
maan kansalainen hiin on.
Poikkeuksen muodostavat ta-
paukset, joissa vieraan valtion
kansalaisen Suomessa tekemii
tyd on tilapiiistd. Tiissiikin ta-
pauksessa ongelmaksi muodos-
tuu vakuutusmaksujen perimi-
nen, koska pakkotiiyttintddn-
panokeinoja ei yleensii voida
kayttee, jollei ty<inantaja niitii
vapaaehtoisesti suorita. Yleen-
s6 ulkomaalaisella tytlnantajal-
la ei ole Suomessa ulosmittaus-
kelpoista omaisuutta.
Toisen ongelman muodostaa
sen miiiiritteleminen, milloin
Suomessa tehdyn tydn on kat-
sottava olevan tilapiiistii. Tila-
piiisyyden kestoajasta on viime
aikoina keskusteltu. Tiissi suh-
teessa saattaa olla tarvetta uu-
delleen arviointiin mm. sen
vuoksi, ettii entistii useammin
ulkomaiset tyt nantajat ulko-
maisine tytintekijciineen pyrki-
viit myris Suomen markkinoil-
le.

Kehittlirnistilrpcct

Suomen tydelakelakien sovel-
tamispiirin ulottaminen ulko-
mailla tehtSviiiin tydhtin, eliike-
palkan miiiirittely sekii Suo-
messa ulkomaalaisen ty0nanta-
jan tilapiisten tyontekijoiden

vakuuttamisvelvollisuus ovat
asioita, jotka edellyttiiviit ty6-
elIkelakien alueella selkiytta-
mistii. Nykyisin vallitseva kiiy-
tiint6, joka pitkiilti perustuu
1960-luvulla hyviiksyttyihin pe-
riaatteisiin, ei viilttemAtti eniiii
ole riittav[. Eldketurvan toimi-
vuuden kannalta tulee vakavas-
ti harkita toimenpiteiti, joilla
lainsiiiidiinnOn tasolla voidaan
miiiiritellii ulkomaan tydn so-
veltamispiiri ja rajat.

Kiiytiinndn tasolla ongelmallis-
ta on eliikepalkan mearittemi
nen. Tydntekij6iden oikeustur-
van kannalta on muistettava
myiis se, ettii eliikepalkka sito-
vasti voidaan mii6ritele vasta
eliiketapahtuman yhteydesst.
Epiiselvissii tapauksissa tydnte-
kijti ei voi saada varmuutta ela-
kepalkkansa suuruudesta siind
vaiheessa, kun tyrinteostaja sii
tii saaduista ansioista on vielii
saatavilla tietoja. Sitovan rat-
kaisun tekeminen siirtyy koh-
tuuttoman kauaksi ja saattaa
estiiii oikeusturvan toteutumis-
ta.
Vuonna 1982 ulkomaan tydtii
selvittiive komitea selvitti ulko-
maisissa tycikohteissa tytisken-
televien suomalaisten eldketur-
vaa. Se esitti muutoksia el6kela-
kien soveltamisalaan sekii eh-
dotukset eliikepalkan maeritta-
misestd. Komitean ehdotusten
katsottiin kuitenkin monessa
suhteessa edellyttavan viela [se-
selvityksia.

Ty<inteko kansallisten rajojen
yli on jatkuvasti kasvamassa.
Eliiketurvan jiirjestiimisessii on
useissa yhteyksissi tuotu esille,
ettei teila hetkellii vallitseva ti-
lanne kaikilta osin ole tyydytte-
vii. Sen vuoksi on tyydytyksellii
todettava, ettii edell2i esitetyt
kysymykset otetaan lopulta sel-
vittelyn alaisiksi. Ilmeistii on,
ett6 tytieliiketurvan kuntoon
saattaminen tulee edellyttii-
miiiin lainsliidiintritoimenpitei-
ta.

ANTTI SUOMINEN, vi1
ekonomi

Ehketuwakeskuksen
lainopillinen johtaja
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UATTION
TULO. JA
MENOARUIOESITYS
uu0rrErrE tg88

Menoarvioesityksen
loppusumma on 113800
milj.mk eli 11 7o suu-
rempi kuinvuoden 1987
menoarvion loppusum-
ma. Budjettiknyfiinfiin
on edellisestji tulo- ja
menoarviosta muutettu
siten, ett'd valtionvelan
lyhennyksiii ei eniii lu-
eta menoiksi; ainoas-
taan velkojen korot ni-
kyviit menojen loppu-
summassa. Vastaavasti
tulopuolelle merkitfliin
nettolainaotto eli laina-
piiiioman lisflys.

Taloudellinen tausta

Kansantalouden tuotanto on
kasvanut vuodesta 1982 liihtien
suhteellisen tasaisesti 3 prosen-
tin vuosivauhtia. Tasaisen kas-
vuvauhdin ennakoidaan j atku-
van edelleen vuonna 1988.
Muuta tuotantoa nopeammin
kasvaa yksityisten palvelujen
tuotanto. Teollisuudessa tuo-
tannon kasvu on nopeinta me-
talliteollisuudessa.
Tytillisyyden pitkaan jatkunut
kasvu on pysiihtynyt. Ty0llisen
tydvoiman miiiirii siiilyy samal-
la tasolla vuodet 1985-1988.
Tydvoiman tarjonta supistuu
ehkii lieviisti, joten uuden kiisit-
teen mukainen tydttdmyysaste
(tydtttimyyseliikeliiinen luetaan
tydvoimaan vain, jos hiin hakee
aktiivisesti tytitii) pienenee vuo-
den 1986 5,4/6:sta5 /6:iinvuon-
na 1988. Teollisuuden tyrivoima
supistui vuosina 1985-1987 le-

hes 30 000:lla. Supistumisen
odotetaan edelleen jatkuvan.
Palveluelinkeinojen tydvoiman
kasvu jatkuu 2 prosentin vuosi-
vauhtia.
Inflaatiotavoite on asetettu var-
sin alhaiseksi. Vuodesta 1987
vuoteen 1988 hinnat kohoaisi-
vat tavoitteen mukaan noin 3
/6. Edellytyksend on nollatasoi-
nen tuloratkaisu ja finanssipoli-
tiikan kiristiiminen.
Vuoden 1988 bruttoveroaste ar-
vioidaan 37 %o:ksi. Taso on sa-
ma kuin vuosien 1986 ja 1987
keskimiiiirii. Veronpalautusten
lykkiiytyminen vuoteen 1987 ai-
heutti bruttoveroasteen lasken-
nallista heilahtelua. Tulo- ja
menoarvioesitys ei sisiillii vero-
tukseen merkittavaisti vaikutta-
via muutoksia, vaikka verotuk-
sen pieni in{laatiotarkistus ki-
ristiiii henkildverotusta lieviisti.

Eldketurva

Toimeentuloturvan pliiipaino
on perheturvassa. Eliikelainsiiii-
diintcidnkin ehdotetaan pieneh-
k6jii muutoksia. Kansaneliike-
lain mukainen apu- ja hoitotsa-
jiirjestelmd muutetaan eliik-
keensaajien hoitotukijerjestel-
miiksi, joka saatetaan voimaan
asteittain 1.7.1988 lukien. Rin-
tamasotilaseliikelakia esitetaan
muutettavaksi siten, ettii sotien
aikana tytivelvollisina palvelleet
saatetaan L10.1988 lukien rin-
tamasotilaseliikelain piiriin.
Muita lakimuutoksia ovat inva-
lidirahajiirjestelmiin muuttami-
nen vammaisten toimeentulo-
j tirjestelmitksi j a sotilasvamma-
lain uudistaminen siten, ettii
mahdollistetaan osa-aikainen
laitoshuolto ja uudistetaan
muutoksenhakuj iirjestelmiiii.
Valtion osuutena MYEL- ja
YEl-eliikkeiden menoihin eh-
dotetaan yhteensii 1706 milj.mk
eli 13 %oenemmiin kuin kuluval-

le vuodelle. Kasvu on pelkiis-
ttiiin MYEl-osuuden kaslua.
Rintamaveteraanien varhais-
eliikkeeseen keytettavaen mee-
riirahaan esiteteAn 265 milj.mk
eli 40 milj.mk viihemmiin kuin
vuonna 1987. Vtihennys johtuu
eliikkeeseen oikeutettujen miid-
riin supistumisesta. Valtion
osuus kansaneldkelaista johtu-
vista menoista kasvaa 1820 milj.
markkaan. Lisiiys kuluvasta
vuodesta on 730 milj.mk.

Muu toimeentuloturva

Yksi- ja kaksilapsisten perhei-
den lasten kotihoidontuen
maksukautta pidennetiiiin:
edellisillii I v 9 kuukauteeg ja
jiilkimmiiisillii 3 vuoteen. Aiti-
ysavustus kohoaa 610 mark-
kaan vuoden 1988 alusta (koro-
tusta 30 mk) ja lapsilisiit kohoa-
vat 1.10.1988 keskimiiiirin 17 70.
Vanhempainrahakautta esite-
t6iin pidennettiiviiksi 60 arki-
piiivtillii sellaisissa 1.4. 1988 jal-
keen tapahtuvissa synnytyksis-
sii, joissa syntyy useampia lap-
s1a.

Maksut

Tydnantajan tydtttimyysva-
kuutusmaksun arvioidaan siii-
lyviin vuoden 1987 tasolla eli 1,3
/6:na palkoista.
Yksityisen sektorin tycinantajan
sairausvakuutusmaksu kohoaa
0,25 prosenttiyksikdllii eli 1,2
7o:iin palkoista. Valtion ja sen
laitosten sekii kunnallisten liike-
laitosten maksu on 2,45 70.
Muiden julkisen sektorin tyOn-
antajien (kunnat, seurakunnat
ja vastaavat) maksu on 3,95 7o
palkoista. Tydnantajan kan-
saneliikemaksu on yksityisellii
sektorilla edelleen poistoista ja
palkkasummasta riippuen 3,9

7a ,4,95 Totai 5,55 %o palkoista.
Kaikilla julkisen sektorin tydn-
antajilla kansaneldkemaksu on
ensi vuonna 4 ,45 /6 palkoista eli
0,5 prosenttiyksikkdii tamen-
lrrotista alempi.
Keskimiiiiriiinen tydeliikemak-
surasitus kohoaa vuoden 1987
13 %o:sta 13,8 %o:1in vuonna
1988. Kuntien keskimiiiiriiisen
eliikemaksun Kunnalliselle elli-
kelaitokselle arvioidaan nouse-
van 12,5 To:lin, kun se vuonna
1987 on noin ll 70. Kohoami-
nen johtuu vaiheittaisesta siirty-
misestii osittaiseen rahastointi-
jiirjestelmiiiin.
Vakuutetun sairausvakuutus- j a
kansaneliikemaksut pysyviit en-
nallaan eli 1,7 ja 1,8 penninii
verodyriltii.

BO LUNDQVIST, vrr
Ehketuruakeskuksen

suunnitteluosaston tutki a
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Sosiaalimenot ia nilden rahoi u$
uuosina lg8?-2030

Sosiaali- ja terveysministeritin suunnitteluosastolla
on valmistunut julkaisu sosiaalimenojen ja niiden
rahoituksen kehityksestii vuosina 1987-20301).
Julkaisussa on tarkasteltu sosiaalimenojen ja nii-
den rahoituksen pitktin aikaviilin kehitysniikymin
liihttikohtana voimassaoleva lainsiiiidiintti ja val-
tioneuvoston hyviiksymet sosiaali- ja terveyspalve-
luja koskevat valtakunnalliset suunnitelmat.

Sosiaalimenot sisiiltiivlt sosiaali- ja terveysministe-
ritin hallinnonalalle kuuluvat sosiaaliset tulonsiir-
rot - kansanelikkeet, tytielikkeet, sairausvakuu-
tuksen, tytitttimyysturvan, tapaturma- ja liikenne-
vakuutukset ja perheturvan - seki sosiaali- ja
terveyspalvelujen menot.

Viiesttikehitystii koskeva ennuste luo rajat aktiivi-
vdesttin ja passiiviviesttin miiiiriin kehitysarvioille.
Viestiiennusteena on kiytetty Kansanelflkelaitok-
sen vdestiiennustetta vuodelta 1986. Eliikkeitii kos-
kevat laskelmat on yhteniisten olettamusten perus-
teella laadittu Eliketurvakeskuksessa ja Kansan-
elikelaitoksessa.

PERUSUAIHTOEHTO

Taloudellinen
kehitys

Aktiivivdeston kehitys

Taloudellinen kehitys pitkalla
aikaviilillii miitiriiytyy piiiiosin
talouden tarjontaolosuhteista
kiisin. Taloudellinen kasvu on
seurausta siitd, miten kyvyk-
kiiiisti kiiytetiiiin hyvii!;i ty<i-
voimaa ja ptiiiomia. Tuotan-
nontekij<iiden mriziriillinen saa-
tavuus asettaa eriiiin reunaeh-
don taloudelliselle kasvulle.

Suomessa, kuten muissakin
OECD-maissa, viiestci iktiiin-
tyy. Tydikiiisen viiestdn kehitys
rajoittaa pitkiillii aikaviilillii

tycivoiman ja aktiiviviiestdn
kasvumahdollisuuksia. Tyti-
ikiiisen viiestOn miidrd kasvaa
vielii ensi vuosituhannen alku-
puolelle saakka, jonka jiilkeen
se kiitintyy laskuun vuoden
20 l0 tienoilla. Ty<iikiiinen viies-
tci supistuu 640 000 henkildllii
vuosina 2000-2030.

Tydvoiman tarjonta kasvoi
vuosina l97l-85 noin 300000
ty6haluisella. Arvion mukaan
tyrivoima voisi kasvaa vajaalla
120 000 henkil<ill5 vuoteen
2000. Tiimiinjiilkeen se pieneni-
si vajaalla puolella miljoonalla
henkil<illii vuoteen 2030 men-
nessd.

Vaikka tyOvoiman mtizirii vuon-
na 2030 on l6hes sama kuin
vuonna 1970, tulee tydvoima
tulevaisuudessa kuitenkin ole-
maan keski-idltiian vanhempaa
kuin aiemmin. Ty<ivoiman tar-

jonnan kehityksessii tapahtuu
kaksi huomattavaa muutosta,
joista toinen, rakenteellinen
muutos ajoittuu kuluvalle vuo-
situhannelle ja toinen, miiEriilli-
nen muutos ensi vuosituhannel-
le. Vuoteen 2000 mennessd nuo-
ren alle 40-vuotiaan tydvoiman
miiiirii viihenee olennaisesti ny-
kyisestiiiin, noin 300 000 henki-
lcillii samanaikaisesti, kun koko
tycivoiman miiiirii kasvaa tii-
miinhetkisestii 120 000 henkildl-
la. Tydllisyysarvion mukaan
ty<illisten miidrii perusvaihtoeh-
dossa kasvaisi vuoteen 2010
saakka. Sekii yksityisen sekto-
rin ettti kuntatydnantajien on
oletettu lisii5viin tydvoimaansa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon
virkojen on arvioitu [seentyviin
noin 60 000 viralla olettaen, ettii
voimassa olleiden valtakunnal-
listen suunnitelmien mukaiset
virkalisiiykset jatkuisivat vuo-
teen 2 000. Yrittiijien miiiirii vii-
henee maatalousyrittiijien viihe-
nemisen mydtii. Valtion henki-

kist6n on oletettu siiilyviin ny-
kyisellii tasolla. Vastaavasti
TEL:n ja KVTEL:n aktiivipii-
riin kuuluvien henkiltiiden
miiirii lisdiintyy, VEL:n ja
YEL:n siiilly ennallaan ja MY-
EL:n viihenee. Myds ty6tt6-
mien mriiirii kohoaajonkin ver-
ran.

Vuoden 2010 jiilkeisestii kehi-
tyksestii on oletettu, ettii tydvoi-
man niukkuudesta seuraava
tycillisten miiiiriin viiheneminen
heijastuu samassa suhteessa yk-
sityisen ja julkisen sektorin pal-
kansaajien ja yrittiijien luku-
miiiiriin ja vastaavasti eliikejiir-
jestelmien aktiivipiireihin, lu-
kuunottamatta kuntien palve-
luksessa olevia. Kuntien palve-
luksessa olevan henkilcikunnan
ei perusvaihtoehdossa ole ole-
tettu supistuvan vuoden 2010
tasosta, jotta viiestcin ikiiiinty-
misestii aiheutuva sosiaali- ja
terveyspalvelujen tarve voitai-
siin tyydyttiiii. Tycillisyyden on

I

t

t) Sosinnlimenot ja niiden rahoins vuositn 1987-2030. Julknisuja
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Viiestrin ikiiiintymisenseurauk- 2030. Sosiaalimenot kasvavat
sena passiiviviiestcin miiiirii kas- reaalisesti 46 miljardia markkaa
vaa jatkuvasti. Sosiaalietuudet ruoteen 2000. Tiistii kasvusta
ovat sen piiiiasiallinen toimeen- sosiaalivakuutuksen osuus on
tulon liihde. Passiiviviiestd on 24miljardia markkaaja sosiaa-
myosmerkittiiviisosiaali-jater- li- ja terveyspalveluiden sekii
veyspalvelujen ktiyttiij iiryhmii. valtakunnallisiin suunnitelmiin

sisiiltyviin toimeentuloturvan
22 miljardia markkaa. Ensi
vuosituhannella, vuosina 2000-

Sosiaalimenoj en kehity' 3jft ,.l,ll'?1[i:,ti?lofm:
,. kaa- iosta sosiaalivakuutuksenSoslaallmenot ovat yJ mularola , ' '

markkaa, 24,1 prosentt-#;;,: $:llii^:' noin 83 miljardia
tokansantuotteesta vuonna marKKaa'

1987. Ne kohoavat 139 miljar- Sosiaalimenot suhteessa brut-
diin markkaan vuonna 2000 ja tokansantuotteeseen ja sosiaali-
275 miljardiin markkaan eli menojen rakenne kehittyvat
kolminkertaiseksi vuoteen seuraavasti:

Taulukko l. Sosinalimcnot Vo bruttolansantuotteesta vuoinn
1987, 2000ja 2030 1987 2000 2030

S*
- eliikemenot 10,2 I l, I 17 ,4

- muu toimeentuloturva 5,6 5,3 4,2
Sosiaali- ja terveyspalvelut 8,3 9,9 13,4

Ansiotason, palkkojen ja pro.senttiavuodessa' Edellytyk-
kansanruoti."., k.hitw ;era o1 tl!.u 1I:l tltottu"utlt

' Kasvaa KesKlmaann z prosent-

ry<i n t uouavuud e n koh o a mi- X3.1:fi:iiili::"ffjf '$i,?*:nen luo. edellytykset reaalian- nen taloudellinen kehitys yli
sioiden ja kotitalouksien kiiy- [u[si"[..talstuu kansairtuot-
tettiivissii olevan tulon kasvulle. i..r. *otee" 2030 mennessd,
Perusvaihtoehdon liiht<ikohta- kansantalouden palkkasumma
na on, ettd kaikkien.sektoreiden k;h"a; lJ-kerd$ksi Ji put-ja toimialojen reaalinen ansio- linriuji# unriotuio 1,9-fui-
taso voisi kohota keskimiiiirin tiistuul i'tinintajien sd,siaai-
l,5prosenttiavuodessavuosina fuprru,rrsriaksutut,o kohoaa
1987-2030. Toisena liihtdkoh- f,j-le.taisefrsi "Vt,ireen ue.-
taolettamuksena on, ette ty6n- rattuna.
antajien reaalisten tydvotma-
kustannusten - palkkojen ja
tycinantajien sosiaalivakuutus-
maksujen - ja tuottavuuden
kasvu vastaavat toisiaan. Niiin
tyti- ja piiiiomatulojen viilinen
tulonjako kansantaloudessa
siiilyisi ennallaan.

Jotta aktiiviviiestrin reaalian-
sioiden 1,5 prosentin vuotuinen
kasvu, tytillisyyskehitys j a tytin-
antajan sosiaalivakuutusmak-
sujen kohoaminen voitaisiin ra-
hoittaa siten, ettei tydvoima-
kustannusten osuus kansan-

arvioitu kehittyviin siten, ettii
vuoteen 2015 mennessii liihes
kaikki tarjolla olevat tydvoima-
resurssit on otettu kaytt00n.
Kitkatyottttmiii olisi noin 3 pro-
senttia tycivoimasta.

tuotteesta kasvaisi, tulisi brut-

tokansantuotteen kasvaa vuo-
teen 2000 mennessd keskimiiii-
in 2,4 prosenttia vuodessa ja
ensi vuosituhannella keskimiiii-
rin 1,3 prosenttia vuodessa. Ko-
ko tarkasteluajanjaksolla vuo-
sina 1987-2030 bruttokansan-
tuotteen tulisi kasvaa noin 1,7

aro 2020 ruo

A 65*v. X 0-14 v,

Sosiaalimenoien ia
niiden rahoituksen

kehityksen
ptitipiirteet

Ktvio l. Tyt)voimq tyt)ikiiise; vanhulcset ja nuoret vuosinn Kuio2. Ansiotaso,palkat,tydnantajiensosinalivakuumsmaksutja
1960-2030, milj. henlilbd brunokansantuote vuositw 1970-2030, 1987 : 100

Sosiaalimenot yhteensii 24,1 26,3 35,0

t970 t975 t90 rs t090 tgs m 20t0 20[0 20J0

s0

1[

2S

m

t50

50

00

I brutto-
kansant.

0 PALKAT * sos.
vak.

t$0 t9l0 tgtl ts t9$ 19$ m
0 TYOLL. + TYOvoIMA o 15 64 v.

maksut

17

0 ansio-
tmo

6

{

5



Sosiaalimenojen kehitystii suh-
teessa kansantuotteen kehityk-
seen luonnehtii kolme piirrettd:
l) eliikemenojen osuus kasvaa
erityisesti ensi vuosituhannella,
2) muiden toimeentuloturva-
menojen osuus alenee jatkuvas-
tl Ja
3) sosiaali- ja terveyspalvelujen
osuus kasvaa. Sosiaali- ja ter-
veyspalvelut laajenevat voi-
makkaasti tiimdn vuosituhan-
nen aikana niiden suunnitel-
mallisen kehittAmisen seurauk-
sena. Ensi vuosituhannella li-
siiintyviit erityisesti sosiaaliset
tulonsiirrot eltikeliiisille vdestcin
ikiiiintymisen seurauksena. So-
siaalimenojen kasvu suhteessa
kansantuotteen kasvuun kiih-
tyy ensi vuosituhannella.

Sosiaalimenoj en rahoitus

S osiaalimenoj a rahoittaa valtio
noin 30 prosenttia, kunnat 17
prosenttia ja tyonantajat 42
prosenttia sekii vakuutetut ja
palvelujen kiiyttiijiit I I prosent-
tia. Sosiaaliturvan rahoitustar-
ve kasvaa kansantuotetta no-
peammin. Vaikka rahoituksen
kohdentumisessa tapahtuu
muutoksia, ne eivtit kuitenkaan
muodostu niin suuriksi, etta
minkiiiin rahoittajatahon ra-
hoitusosuus suhteessa brutto-
kansantuotteeseen alenee.

Valtaosa, yli puolet, sosiaalime-
nojen lisiiyksestd rahoitetaan
yksityisen ja julkisen sektorin
ty<inantajien sosiaalivakuutus-
maksuilla.
Tycinantajan lakisddteinen sosi-
aalivakuutusmaksutulo on tala
hetkellii 22 prosenttia kansanta-
louden palkkasummasta. Vuo-
teen 2000 mennessd se kohoaa
29 prosenttiin ja vuoteen 2030
mennessd vajaaseen 42 prosent-
tiin palkkasummasta. Eri sek-
toreiden tydnantajien lakisiiii-
teiset sosiaalivakuutusmaksut
kehittyvat perusvaihtoehdossa
seuraavasti:

Vajaa puolet sosiaalimenojen 350000 henkildllii. Tyrieliike-
kasvusta rahoitetaan valtion ja jiirjestelmiiss?i vuonna 1987
kuntien maksuosuuksin. Vuon- maksettua eliikettii rahoitti 2,6
na 1987 valtion sosiaalimenojen aktiivia, vuonna 2000 2,2 ja
rahoitukseen ktiyttiimiistii vuonna 2030 eliikettii olisi mak-
osuudesta kiiytettiin noin puo- samassa 1,4 aktiivia.
let sosiaali- ja terveyspalveluien ,,. .,. . .
rahoitukseen. Kunnat';;;il: Kooltaan p-ienenevi:i etuuden-
taan rahoirtavat liihes";ili;- 9aaj1ry.hmta ovat.iiitiysrahojen,
omaan sosiaali-ja G;.;r'r;il lg:i}:fl jl_Tljq:1 ryf.p:-luja. r ' --- -r -r-- - luttlsten tulonsrrto-Jen.s-aaJat se-

vartion ja kuntien budjeuiva- I;,u*tjfiHJ-T'*ll:l3r "ll:
roin rahoittama osuus kohoaa rassa el6viit.
erityisesti sosiaali- j a terveyspal-
velujen menojen kasvun seu- c.- -.. r. r t
.au(sena. Sosiaali- ja terveys- )oslaallva{uutuKSen
palvelujen l""j;;"did;;'";i- menojen kehitvs
heutuva bruttoveroastepaine
on noin 1,5 prosenttiyksikk<iii Sosiaalivakuutuksenmenotko-
vuonna 2000 ja 4,5 prosenttiyk- hoavat 55.7 miljardista markas-
sikkdrivuonna2030.Kunnallis- ta 79.9 miljardiin markkaan
verodyrin hinnan nousupaine vuoteen2000ja 162.8 miljardiin
olisi vastaavasti 1,3 pennizi markkaanvuonna2030. Menot
vuonna 2000 ja 3,9 penniii kasvavat 24 mlljardia markkaa
vuonna 2030. Veroastepainei- vuoteen2000jasiitekohdentuu
den ei tarvitse velttamAtta to- tycieliikkeisiin runsaat 20 mil-
teutua ainakaan edelliiesitetys- jardia markkaa. Myds tydttti-
sii laajuudessa, koska on mah- myysturva- ja sairausvakuutus-
dollista, ettii julkisen sektorin menot kasvavat. Kansaneldke-
muilla tehtiiviialueilla menot menot alenevat 1.4 miljardia
kasvavat kansantuotetta hi- markkaa. Mycissotilasvamma-
taammin. menot pienenevdt.

Ensi vuosituhannella sosiaal!
SOSiaali- vakuutuksen menot kohoavat

vakuutuksen i,i..Ull,*:lts #J$TJ"JIXfikehityS z'o mlrjaraia markkaa. Kansan-
eldkevakuutuksen menot eivht

Etuudensaajien kehiry, h",l:lffix':f:1t'f#"Tt6mvvs-
._ _,a,._ Sosiaalivakuutusmenojen kan-valKKa vannusvaestonJa elaKe- santuoteosuus kohoaa vain

:1T:1.. [a:11, lTX:^l.1"p."?I- runsaar p uo li prosenttiyk si k-
T'1. K.'ll aKtnvrvaestolt' ;a1tYY kcid vuoteen 200b menneisti lii-aKrllvlvaesron Ja passuvlvall_ hinna elSkemenojen kasvuntdn suhde verraten tasapainoi- r.ri"rr.r.r^. vuoteen 2030 elii-sena vuoteen 2000 saakka. L;;;;;il-"suus kansantuot_
Ensi vuosituhannella tapahtuu teesta kasvaa noin 7 prosentti-
kuitenkinmerkittaviemuutok- yksikkciii muiden sosiaaliva-
sia, kun ty<illisten ja siten myOs kuutusmenojen kansantuote-
eliikejiirjestelmien aktiivipiiriin osuuden alentuessa noin yhden
kuuluvien mddrii supistuu noin prosenttiyksikcin.

Taulukko 3. Sosilruli- ja tereyspalvelujm menokehityksen rahoitus-
vaikutul<set nylcy$n rahoitusosuul<sin

Muutos 1987-2000 2000 2030 1987-2030Taulukko 2.
Tydnantajien lakistir)tebet so-
sinaliv aku u rus mal<s ut, 7o p alkas -
tnvuosina 1987,2000 ja 2030

Tycinantaja 1987 2000 2030

Yksityinen 21,7 30 42Kunta 23,6 30 47Valtio 33,3 37 55

Bruttoveroaste,
/6-Yksikkciii
Kunnallisverodyrin
hinta, pennid
Maksut, % vuodessa
Maksutuotto,
% vuodessa
Virkamiiiirii, tuhatta
henkikiii

1,48

1,26
3,0

4,0

6t

3,06

2,63
1,3

2,4

l0

4,54

3,89
1,8

2,9

7t
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Ktvio i. Sosiaalivakuutuksen menot vuosina 1987-2U4, Vo
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Tydeliikemenot, mukaan luet-
tuina hallintomenot, ovat noin
25 miljardia markkaa vuonna
1987. Ne kohoavat45 miljardiin
markkaan vuonna 2000 ja 122
miljardiin vuonna 2030. Eliike-
lajeittain tarkasteltuna vuoteen
2000 mennessii nopeimmin kas-
vavat tydkyvytt<imyyseldkeme-

Vanhuuseliikemenojen
kiihtyy erityisesti vuosina

not.

2010-2030.

Elekelaji ja
el?ikelaki

miissii eliikkeet lisiiiintyviit vielii
vuoden 2030 jiilkeenkin. Maa-
talousyrittejien eliikejiirjestel-
md sen SU]aan on saavuttamassa

jo l990Juvulla
Ja eliikej iirj estelmiis s ii

lukum66r5 on suu-
rimmillaan 2020Juvulla.

o tyoel.

o
teto

s

m

o s8ir.
vak.

+ kansan-
elike-
vak.

20ro

tyoil.
turva

2050ztti o

SOLTIA*)
mGnot

v ha[.
menot

kasw
Eliikemenojen osuus palkoista
riippuu mycis aktiivipiirin kehi-
tyksestii ja vaihtelee huomatta-
vasti eri eliikejiirjestelmissii. Ke-
hitystii on kuvattu taulukossa 4
ja kuviossa 4.

1987 2000 2030
mrd. ls mrd. 7o mrd. 7o
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Eliikelaeittain tarkasteltuna no-
peimmin kasvavat TEL- ja
KVTEL-eliikemenot. Tydnte-
kijdiden ellkejiirjestelmiissii
eliikkeiden lukumiilirii on suu-
rimmillaan vuoden 2030 tie-
noilla. Kuntien eliikejiirjestel-
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na 1987,2000ja 2030 mrd mkvuoden 1987 hinrcin
ja 7o palktisn

Vanhuuseliikkeet
Tyrikpyttdmyys-
elikkeet
Ty<itt<imyys-
eliikkeet
Perhe-el2ikkeet
Osa-aikaelikkeet

13,5

6,0

1,4

7,8

3,4

0,8
1,9

11,4 86,2

5,7 t8,2

28,7

6,1 t0

25,4

12,8

0,7
5,6
0,1

0,3 1,0
2,5 15,30,0 0,2

0,3
5,1
0,0

Tycieliikkeet
yhteensii 24,3 14,0 44,6 20,0 120,9 40,3

ts7t9s

TEL

t9$ m il10 m ilJo

+ VEL O KVTEL0TEL, LEL, TaEL,
MEL
MYEL, YEL,
LUEL
KVTEL
VEL, KiEL, ym.

*) Solita : Sotilnsvamma-,
vakuutuslnit.

I 1,6 10,9 23,9 t7 ,5 70,1 40,7

21,2

12,3

24,6

30,0

18,0

28,'t

6,6

24,5

19,7

liikennev akuutus - j a tapaturma-
2,8

15

6,4

4,2
1)
9,2

37,1

36,4

45,9

t9

Kwio 4. Ty i)eklqi tU utdmitn elfrkffiwbt eliil<elaeittain vtnsina
1987-2040 7o palloista

50

0

m
X MYEL



Sosiaalivakuutuksen
rahoitus

Ty6nantajat rahoittavat sosiaa-
livakuutuksesta kaksi kolman-
nesta. Suhteellisesti nopeimmin
kasvaa tydnantajien rahoitus.
Ensi vuosituhannella yksityisen
sektorin tydnantajien sosiaali-
vakuutusmaksun kohoamista
hidastaa keriittyjen tydelekera-
hastojen osittainen purkami-
nen. Kunnallisessa eliikejiirjes-
telmiissii puolestaan vakuutet-
tujen piiri kehittyy eliikejiirjes-
telmin kannalta suotuisasti,
jolloin elEkemenojen osuus pal-
koista vuonna 2030 ei ole vielii
saavuttanut korkeinta tasoaan.
Vaihtoehtoisilla vakuutettujen
miiiriin kehitysolettamuksilla
kuntien sosiaalivakuutusmak-
sujen korottamistarve yuonna
2030 voisi olla 7 prosenttiyksik-
kciii suurempi kuin perusvaih-
toehdossa. Kunnallisten eliik-
keiden rahastointia ei ole laskel-
missa otettu huomioon. Valtion
tyrinantajan sosiaalivakuutus-
maksut ovat muita huomatta-
vasti korkeammalla tasolla seu-
rauksena kypsiiiin ikiiiin kehit-
tyneestii elSkejtirjestelmiistii
(taulukko 2, kuvio 5.).

UAIHTOEHTO.
TARKASTELUT
Pitkiin aikaviilin kehitysarviota
ei ole syytii rakentaa yhden
vaihtoehdon varaan. Vaihtoeh-
totarkastelussa selvitetiiiin eriii-
den viiestcillisten ja taloudellis-

jtiljellii oleva elinaika siiilyisi ny-
kyiselliiiin, jiiisi sosiaalimenojen
osuus bruttokansantuotteesta
1,8 prosenttiyksikktiii pienem-
miiksi kuin muutoin. Jos van-
husten jiiljellii oleva elinikii pite-
nisi perusvaihtoehtoa nopeam-
min, kohoaisi sosiaalimenojen
kansantuoteosuus 0,8 prosent-
tiyksikkdii enemmln.
Syntyryyden kehitys vaikuttaa
sosiaalimenoihin ja niiden ra-
hoitukseen. Perusvaihtoehdos-
sa hedelmtllisyysluvut on vaki-
oitu nykyiselle tasolleen. Jos
syntyvyys alenee vuoteen 2000
menness4 tasolle, jossa se on
tiillii hetkellii eriiissd alhaisen
syntyvyyden eurooppalaisissa
teollisuusvaltioissa, kohoavat
sosiaalimenot suhteessa brutto-
kansantuotteeseen 0,5 prosent-
tiyksikkdii korkeammiksi kuin
perusvaihtoehdossa. Jos taas
syntyvyys kohoaa vuoteen 2010
mennessd maamme veiestcin uu-
siuttavalle tasolle, kohoaa sosi-
aalimenojen osuus bruttokan-
santuotteesta tiilldinkin 0,2 pro-
senttiyksikk0ii perusvaihtoeh-
toon niihden. Syynii tiihiin mer-
killiseen tulokseen on, etta syn-
tyvyyden kasvun tuotantoa ja
palkkoja lisliivii vaikutus ei eh-
di muodostua riitttviiksi vuo-

Vaihtoehtotarkastelu osoittaa,
ettii verraten jiirkeviin suuruisil-
la viiesttimuutoksilla ei ntiytttii-
si olevan ratkaisevan suurta vai-
kutusta sosiaalimenojen kehi-
tykseen.
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Perus- Kasvu- Heiri6-ah,",tlTl?x11?f#:r#:ii Ta touskasuu n
menoihin ja niiden rahoituk- VaikUtUS
i5i,t',IlJ"#,'J3f"jtrffi l? sosi aa I i m enoi h i n
tustarve kansantaloudessa on
suurimmillaan.

U?iestiimuutosten
vaikutus
sosiaalimenoihin
Perusvaihtoehdossa sosiaalime-
not kohoavat 35 %:iin suhteessa
bruttokansantuotteeseen vuon-
na 2030. Tiilltiin on oletettu,
etta veestt n jiiljellii oleva elinai-
ka oitenee hidastuen vuoteen
200d saakka. Jos kuolleisuuden
aleneminen pysiihtyisi ja 65
vuotta tiiyttiineiden vanhusten

Tautukko

Perusvaihtoehdon lisiiksi on
tehty arvioita vaihtoehtoisten
talouskasvuolettamusten vai-
kutuksista sosiaalimenoihin.
Kaikissa laskelmissa liihtdkoh-
tana on, ette tydnantajien reaa-
liset tydvoimakustannukset ja
tuottavuuden kasvu vastaavat
pitka[a aikaviilillii kansanta-
loudessa toisiaan, eikii palvelu-
jen laajentamisesta aiheutuva
veroasteen kohoaminen johda
kompensoiviin palkankorotus-
vaatimuksiin.
Laskelmat osoittavat, etta mitA
nopeampi taloudellinen kasvu
on, sitii pienemmiin osuuden

Sosiaalimenot yhteensii 24,1 35,1
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sosiaalimenot vieviit bruttokan-
santuotteesta. Nopean talou-
dellisen kasvun vallitessa, jol-
loin reaaliansiotaso kasvaa 2,0
prosenttia vuodessa, sosiaali-
menot suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen kohoavat ainoas-
taan 24,5 prosenttiin vuonna
2000. Tiimii osuus kohoaa 28,7
prosenttiin taloudellisen kas-
vun ollessa hidasta,jolloin reaa-
liansiot kasvaisivat vain 0,5
prosenttia vuodessa. Vuonna
2030 sosiaalimenot suhteessa
ibruttokansantuotteeseen vaih-
,televat 34.2 37.3 prosentin v6-
Ililld taloudellisesta kasvusta

,riippuen.
Talouskasvusta riippuen yksi-
tyisen sektorin lakisdiiteiset so-
'siaalivakuutusmaksut koho-
avat 21,7 prosentista palkoista
28,6-3 1,5 prosenttiin palkois-
ta vuonna 2000 ja 4l,l-44,1
prosenttiin vuonna 2030. TEL-
LEL -maksu kohoaa nykyisestd
r13 prosentista 20-21 prosent-
tiin palkoista vuonna 2000 ja
r33- 36 prosenttiin palkoista
rvuonna 2030 eri vaihtoehdois-
sa, kun reaalikorko on 2 pro-

rsenttia vuodessa.
I

Kuntien ja kuntainliittojen laki-
lseAteiset sosiaalivakuutusmak-
lsut kohoavat nykyisestii 23,6
prosentista palkoista 27,9-

| 32,2 prosenttiin palkoista ruon-
,na 2000 ja 52,0-547 pro-
rsenttiin palkoista vuonna 2030
eri talouskasluvaihtoehdoissa.
Eliikemenojen osuus palkoista
kohoaa nykyisestii 12,3 prosen-
tista 17-19,5 prosenttiin pal-
koista vuonna 2000 ja 43-44
prosenttiin vuonna 2030. Perus-
vaihtoehdosta poiketen kuntien
aktiivipiiri alenee vuoden 2010

kuten muissakin eliike-

Valtion tydnantajan sosiaaliva-
kuutusmaksut kohoavat nykyi-
sestii 33,3 prosentista palkoista
36,2-38,3 prosenttiin palkois-
ta vuonna 2000 ja 53,4-58,5
prosenttiin vuonna 2030 eri ta-
louskasvuvaihtoehdoissa.

PAATELMIA
Sosiaalimenot j a piiiiosin passii-
viviiest<ille suuntautuvat sosiaa-
lietuudet kasvavat nopeammin
kuin bruttokansantuote, jonka
seurauksena sosiaalimenojen
osuus kansantuotteesta kohoaa
yli l0 prosenttiyksikk6ii vuo-
teen 2030 mennessd.

Tulokseen voi suhtautua suh-
teellisen rauhallisesti, mutta
epiiilemiittii siinii voidaan niih-
dii huolestuttaviakin piirteita.
Suomessa tapahtuva sosiaali-
menojen kasvu on suhteutetta-
va muiden maiden vastaavaan
kehitykseen. Vaikka vanhusvii-
estcin miiiirii Suomessa on ko-
honnut vuonna 2030 ennennii-
kemiitt6miin suureksi, kehitys
on samansuuntainen liihes kai-
kissa OECD-maissa. Vaikka
Suomessa vanhusvtiestdn osuus
viiest6stii kasv.anee jonkin ver-
ran nopeammin, sosiaalimeno-
jen osuus bruttokansantuot-
teesta on useissa OECD-maissa
tiillii hetkellii korkeampi kuin
Suomessa.

Niin kauan kuin muiden teol-
lisuusmaiden sosiaalimenojen
kehitys on samansuuntainen, ei
sosiaalimenojen kasvu johda
viilttiimiittii kansantaloudelli-
siin vaikeuksiin. Suurimmat
huolenaiheet tullevatkin liitty-
mtiiin OECD-maissa mahdolli-
sesti tehtiiviin sosiaalipolitiikan
uudelleenarviointeihin ja suun-
nanmuutoksiin sekii niiden hei-
jastusvaikutuksiin Suomessa.

Toisaalta sosiaalimenojen kas-
vusta mahdollisesti aiheutuvia
rasitteita maamme kilpailuky-
vylle voidaan viihent66 sisiiisin
rahoituksiin liittyvin toimenpi-
tein. Jos tycinantajien reaaliset
tydvoimakustannukset eivdt
kasva nopeammin kuin tuotta-
vuus kansantaloudessa, eikti
palvelujen laajenemisesta ai-
heutuva veroasteen kohoami-
nen johda kompensoiviin pal-
kankorotusvaatimuksiin, yri-

tysten toimintaylijiiiimiin osuus
tuotannosta ei alene. Kuitenkin
passiiviviiestdn kasvu ja eliike-
turvan tason kohoaminen mer-
kitseviit, ettii tulevaisuudessa
tulonjako muuttuu aktiiviviies-
t6n kannalta epiiedullisempaan
suuntaan.

Tytieliikejarjestelmiin peruspe-
riaatteen mukaan tycieliikkeet
ovat sdiistettyii palkkaa. Mytis
ty<ieliikkeiden kasvu olisi kyet-
tiivii rahoittamaan samasta
tuottavuuden kasvusta, mistzi
rahoitetaan mydskin aktiivivii-
est6n reaaliansioiden kasvu.
Jotta kansantalouteen ei aiheu-
tuisi inflaatiopaineita, tulisi tu-
loneuvotteluissa eliikemenojen
kasvusta aiheutuva tYdnanta-
jien sosiaalivakuutusmaksujen
kasvu ottaa huomioon vastaa-
vasti kuin aktiiviviiestdn pal-
kankorotuksetkin.
Vdestdn ikiiiintymistii seuraa

ettii sosiaali- ja terveys-
en ja niitii tuottavan

tarye el ensl

den palauttaminen tasapaino-
uralle edellyttiiii raha-, valuut-
takurssi- tai sosiaalipoliittisia
toimenpiteita.
Lopuksi on syytA huomata, ett2i
kohtuullisen talouskasvun val-
litessa sosiaalimenoista aiheu-
tuva vero- ja maksuasteen ko-
hoaminen jiittae tilaa myds ak-
tiiviviiest6n keytettevisse ole-
vien tulojen kasvamiselle vuosi
vuodelta. Karkean arvion mu-
kaan keskimdiirin kolme neljiis-
osaa reaaliansioiden kasvusta
jiiisi tydssiiolevien kiiytettdviik-
sr.

HEIKKI PALM,vrr
S o siaali j a terv ey sminbt ei6 n

suunnitteluo saston suunnittelii a

r,uosituhannella viihene samoin
kuin kokonaistydllisyys kan-
santaloudessa. Tiistii aiheutuu
paineita veroasteen korottami-
ieen, jollei muilla julkisen sek-
torin tehtiiviialueilla tapahdu
vastaavaa supistumista. Tiimii
edellyttiiii, ettii yhteiskunnassa
hyviiksytiiiin. ettii sosiaali- ja
terveydenhuoltoa laajennetaan
veroastetta nostamalla yksityi-
sen kulutuksen kustannuksella,
jollei haluta lisiitii palvelumak-
sujen tai yksityisten palvelujen
kiiytt<iii.
Jos palvelujen laajentamisesta
aiheutuvaa vero- tai maksuas-
teen kohoamista tai eliikemeno-
jen kasvusta seuraavaa tycinan-
tajien sosiaalivakuutusmaksu-
jen kasvua ei hyviiksytii, vaan
ne johtavat kompensoiviin pal-
kankorotusvaatimuksiin aktii-
viviestcin taholta, on seurauk-
sena tuotannon kasvun hidas-
tuminen j a vaihtotasevaikeudet
avoimen sektorin kannattavuu-
den heikentyessii. Tiilldin talou-
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25-vuotias
TEL: ennakkoluuloton ia maltillinen

TELn synty

Tausta tydntekijiiin eliikelain
synnylle oli l95Oluvun puolivii-
lissii itse asiassa erinomainen.

maksi vanhuuden turvakseen
hiin saattoi laskea vain kansan-
eliikkeen, jonka reaaliarvo oli

Niimii tekijiit olivat
kun valtioneuvosto

vielii nytkin hyvin yleisiii pitkiii
karenssiaikoj a viilttAmattdmik-
si tytikyvyttrimyyseliikkeen
miselle.

Maltillisuus oli tietenkin tar-
turvattaisiin eliikelpeen, jotta

saa- turvan rahoitus. Elinkeinoelii-
mtille tuli antaa sopeutumisai-.{

tuli vain viihi-

taustalla,
5.12.1956

eliikekysymystii. Ennakkoluulottomuutta oli kaa ja niiin ollen
Vanhuutta liihestyviin tydnteki- T.ime fil.tohtori Teivo Pentikiii- eliiketurvan rahoitusratkaisus- tellen kasvattaa eliiketurvasta
jiin asema oli suojaton. Var- johtuvaa todellista maksurasi-

asetti komitean tutkimaan ty6-
suhteessa olevien henkil<iiden

senjohtama komitea teki perus-
teellista, uraauurtavaa tydta. Se
sai liihes yksimielisen'mietin-
tcinsii valmiiksi 30.8. 1960.

den, mutta teki samalla mah-
dolliseksi yhteensovittaa tyOn-
antajien lisiieliikejiirjestelyt la-
kiseiiiteisen eliiketurvan kanssa.

tusta.

siiiitiiessiiiin osoitti hiemad
viihlisempiiii maltillisuutta ja,
nosti tavoite+liikkeen 30 %o:std40 Vo:iin

tuntuvasti alle puolet nykyises-
tii. Tiimiin ohella pitkiiiin sa-
man ty0nantajan palveluksessa
olleella tycintekij iillii saattoi olla

keus saada kykyjensti mukaista
tydte vastaan elatus tyonanta-
jaltaan. Tarve lakisii5teiseen

myds eliiketurvan tiiydellinen
koskemattomuus. Lain piiriin
kuuluvan lyhyenkin tydsuhteen

sa yltiikyllin. Siinti
distiiii eliiketurvan

osattiin yh-
kahden ra-

hoitustavan - rahastoivan jiir- Eduskunta - aikanaan TEL:a

Komitean ehdotusta voidaan

jestelmiin j a jaotusj iirjestelmiin

- hyviit puolet.

luonnehtia kahdella, ehkiiensi Ennakkoluulottomuutta oli
kuulemalta ristiriitaisellakin,

huoltoapulain mukainen oi- miiiiritteellii. Ehdotus oli en-
eduskunta

palkasta.
kuitenkin

Samalla'
oikeaop-

nakkoluuloton j a maltillinen.
piiiittyessii eltikeoikeus siiilyi. teen.Ennakkoluulottomuus ilmeni

monella tavoin. Perusratkaisu, Ennakkoluulottomuutta oli
niin iktiiin el2iketurvan arvon
lakisiiiiteinen sitominen indek- TE!:n nousu

Ennakkoluulottomuutta oli ko-

pisesti venytti lain voimaantul
lovaiheen 30 vuodesta 40 vuoj

nesvuosisata mydhemmin vaa-l
timattomalta. Todellisuudessal
tulos oli radikaali ja uusta una

eliiketurvaan oli siten ilmeinen. jossa lakisiiiiteinen elziketurva

mzissii myds se, etta joidenkin
rakennettiin yksittiiisistii tyd-
suhteista muodostuvan eliike-

Eliiketurvan tarvetta oli lisiiii-

viiestciryhmien eltketurva oli
koko lailla kunnossa. Virka-
miehillii oli korkeatasoinen elti- turvan
keturvansa. N

siin. Eliiketurvan rahoittami-
turvan pohjalta, oli ainutlaatui- seen liittyvista riskitekij <iistii Lopputulos eli tydntekijiiin elii-l

sidonnaisuu- kelaki alkuperiiisessii muodos-nen. Se toi mukanaan tydeleke-
niienniiisen mutkikkuu-

johtuen tiillaiseen
teen ei 1960- luvun alussa yleen- saan vaikuttaa ehkii nyt neljiin-
sii uskallettu mennii.

ka kuuluivat
e tydntekijat, jot-
ty6nantajien va-

paaehtoisesti jiirjestiimiin ty6-
eliiketurvan piiriin, olivat niin
ikdzin suhteellisen hyvtissii ase-
massa. Merimiehet olivat vuon-
na 1956 saaneet lakisdiiteisen
tydekiketurvansa.
Ty0eliiketurvan tarvetta oli vie-
lii lisiiimiissii vuoden 1956 kan-
saneldkeuudistus, j onka yhtey-
dessii luovuttiin palkansaajien
ansiotuloihin perustuvista yksi-
l6llisistii eliiketileistii ja kansan-
eliikkeestii tehtiin tasaeliike.

solti siinii, ettii lakisiiiiteisen elii-
kejiirjestelmiin hallinto uskot-
tiin yksityisoikeudellisille, osinTiimiin seurauksena vakuute-

tun kokonaiseliiketurva (kan-
saneliike + lakistiSteinen ty<ielii-
ke + lisiieliike) on ainutlaatuisen
looginen ja toimiva Suomessa.

Ennakkoluulottomuutta oli
my6s taysitehoisen tyokyvytt<i-
mJrysturvan lupaaminen kaikis-

kilpailuperiaatteella
elakelaitoksille.
Entti sitten maltillisuus? Se il-
meni ennen kaikkea eliiketur-
van tasossa ja jiirjestelmiin voi
maantulon hitaassa aikataulus-
sa. Komitea asetti tavoite-eliik-
keeksi 30 Topalkasta. Ehdotuk-
sen mukaan se olisi ansaittu 30
vuodessa.

tulon suurin merkitys oli
ettii se avasi ennen
miin kehityskauden
koko sosiaaliturvassa.
turvan ja erityisesti
kehitysmaa Suomi
vuosikymmenessd
eldketurvan laatua ja
ajatellen yhdeksi
kiirkitason maista.

toimiville

oli

talain
teista.

piiriin kuuluvista tyrisuh-
Komitea ei katsonut sil-
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I

[ycieliiketurvan kehitYsvauhti
c[ huimaava. Jo vuoden 1965
ilussa toteutettiin ensimmiiinen
ty6elakkeiden tasokorotus.
Vuoden 1967 alusta Perhe-eliik-
[eet lisiittiin etuuksiin.

Vuoden 1969 alussa toteutettiin
toinen tv<iellikkeiden tasokoro-
pus, joni<a piiriin otettiin mycis
jo eliikkeelle siirtyneet.

Seuraavana vuonna yrittajien
eliikelait astuivat voimaan'
Nein tydeleketurva tuli sulke-
maan piiriinsii kiiytiinnOllisesti
katsoen koko ansiotY6tii teke-
viin v6estdn.

Puolessa viilin vuotta l97l tYo-
eliikelakien etuuksiin lisiittiin
[yritt<imyysel6ke. Vuoden 1973
alusta ty-tikyvytt<imyyseliikkei-
den rinnalle tulivat osaeliikkeet.

Eliikemenoa ajatellen merkittd-
vin uudistus toteutettiin
1.7.1975. Tydeliikkeiden suuri
Itasokorotus toteutettiin. Eliik-
lkeen tavoitetasoksi otettiin 60
,prosenttia palkasta.
Ifohittaen monet pienemmdn
rpainoluokan asiat on loPuksi
mainittava ioustavan eliikkeelle
siirtymisen muotojen toteutta-
rminen vuosien 1986 ja 1987
alusta.

TELn tulevaisuus
TEL:n tulevaisuuden suurin
uhka on se sininsd tunnettu to-
,siasia, ettii eliiketurva maksaa.
'Tdmiin tosiasian rinnalla on
vielii syytii mainita toinen tosi-
asia eli se, etta eliikkeisiin kiiy-
Itetyt varat ovat jostain muualta
poissa.

I Kun tycielaketurvan hintaluok-
ka on neljannes palkkasum-
masta, tuntuu kansantalouden
rahavirtoja ajatellen viiistiimiit-
ta silte, ettii eliikkeisiin kiil'tetyt
varat ovat valtaosin poissajuuri
siitii palkkasummasta.

I

lTaman perusteella uskallan
' viiirtiiti, ettii TEL:n tulevaisuu-
den suurin uhka pelkistyy an-
,sioty<issd olevan viiest<in ja
I eliikkeensaajien eturistiriitaan.
, Ristiriitahan ei ole tosin todelli-
f nen, uuun yksinomaan niienntii-
f nen. Ansiotydssd olevat ihmi-
lsethiin ovat tulevia eliikkeen-
I saajia. Tiistii huolimatta ristirii
Ita on olemassa ja iiiirimmiiisen
I 
vakavana.

lnistiriita pidetiiiin mahdolli-
Jsimman pienenii siten, ettii
I 
mahdollisimman monet ihmiset

mielteviit tydeliiketurvan vzilt-
temattomyyden ja pitavat ela-
keturvaa tasoltaan ja etuuksil-
taan oikeudenmukaisena.

Tiimiin vuoksi eldketurva ei voi
jiihmettyii paikoilleen, vaan sen
tulee eliiii ja kehittyii yhteiskun-
nan muuttumisen mY<itd.

Sellaiset eliike-etuudet, j otka tzi-
niiiin n6hdiiiin tuiki tarpeellisi-
na, mielletiiiin huomisen yhteis-
kunnassa ehkii tarpeettomiksi.
Niiden sijaan nousee uudenlai-
sia vaatimuksia. Uusiin haastei-
siin vastaaminen edellyttiiii kui-
tenkin, ettii vanhoja, tarpeetto-
maksi kiiyneitii r<insyjti osataan
oikealla tavalla j a ajoissa karsia.

Tdmd asetelma on ehkii eliike-
turvan suurin dilemma: Miten
toteutetaan samanaikaisesti lu-
vattujen eliike-etuuksien ehdo-
ton loukkaamattomuus ja kui-
tenkin pidetiiiin eliiketurva sel-
laisena, ettii se vastaa muuttu-
van vhteiskunnan uusia vaati-
mukiia? Hyva ja elinkelpoinen
eliikej iirjestelma ei nimittain voi
pitkan p6iille jatkuvasti my6n-
tiiii etuuksia, jotka eiviit endd
ole sosiaalipoliittisesti katsottu-
na tarpeellisia. Ne jiiytiiviit ko-
ko jiirjestelmiin uskottavuutta
ja saattavat tarpeellisetkin etuu-
det uhanalaisiksi.
Ongelmia l<iytyy toki muualta-
kin. Tydkyvy.tt<imyyseliikkei-
den soveltamiskiiytiintd on so-
siaalivakuutuksen vaikeimpia
ongelmia ja silloin, kun se me-
nee suuntaan tai toiseen pahasti
vikaan, jaytaii jiirjestelmiin us-
kottavuutta.
Eliikejiirjestelmiin on oltava
valmis tarkkailemaan itseiiiin
kriittisesti ja tarvittaessa muun-
tamaan soveltamiskiiYtdntti-
jiiiin. Kuitenkaan eliikejdrjestel-
miillii ei ole oikeutta kiiydd tuu-
liviiriksi, joka herkiisti kiiiintyy
viihiiistenkin tuulenpuuskien
mukaan. Jiirjestelmin on kan-
nettava tiukasti vastuu siita, et-
tA elekkeet mytinnetdiin vain
siihen oikeutetuille ihmisille.
Niiin siitiikin huolimatta, ett6
jokainen hylkiiiivii eliikepiiiitds
synnyttiiii puraa ja tyytymetto-
pyytta.
Tarkoittamani niienntisen,
mutta kuitenkin todellisen, etu-
ristiriidan pienentiimiseksi pal-
kansaajien olisi niihtiivii ty6-
eliikkeensE entistii selvemmin
palkan osana. Uskon, ettii tdssii
iuhteessa ymmdrrys listiintyisi
niinkin, etti palkansaajat osal-
listuisivat eliiketurvan kustan-

tamiseen. Palkansaajan kukka-
ron kautta kierratetty, eliiketur-
van kustantamiseen keytetty
markka kummallisella tavalla
tisiiisi palkansaajien mielenkiin-
toa.

Dilemman ratkaisu
Edellii esitin kysymyksen, mi-
ten samanaikaisesti voidaan to-
teuttaa luvattujen eliike+tuuk-
sien ehdoton loukkaamatto-
muus ja kuitenkin pitiiii eliike-
turva sellaisena, ette se vastaa
muuttuvan yhteiskunnan uusia
vaatimuksia.
Tiiydellistii ratkaisua tiihtn ei
ole. Ongelman ratkaisun ehdot-
tomana edellytyksenii on kui-
tenkin, ettd tytintekijiiin eliike-
lain muutokset tapahtuvat ty6-
markkinaosapuolten neuvotte-
lujen tuloksena. Varsinkin sel-
laiset muutokset, jotka kaven-
tavat lakiin kirjattuja etuuksia,
voidaan tehdii vain sillii edelly-
tyksellii, ettii tydmarkkinajiir-
jesttit niistii yhteisesti sopivat.
Uskon, etta tycimarkkinain
neuvotteluptiydiin molemmin
puolin on voimakas, eldvii mie-
lenkiinto ja tahto ylliipittiti ty6-
eliikejiirjestelmd terveend, tur-
vaavana ja toimivana.

Lyhennelmii Ekiketiedotustoimis-
ton seminaarissa 24.9.1987 pide'
tystii esitelmtistii

MATTI UIMONEN, vr
Ek)keturvakeskuksen

toimitusjohtaja
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KATSAUS
TIt!ASEMAAN
NE[JAUUTSUUOSISADAN
rIYrrYEssii

Kahdentenakymmenen-
tendviidentend toiminta-
vuonnaan ty6eHkejer-
jestelmii toteutti taha-
nastisen historiansa laa-
jimman tiedotuskam-
panjan - itse asiassa yli-
malkaan vasta toisen sel-
laisen operaation, josta
voi kiiytt[ii yhteisen mo-
niviilinekampanjan ni-
mei.

Tydelakej iirjeste I m dd
kiiynnistettiiessii 196l ja
1962 uutuudesta tiedo-
tettiin laitosten yhteisin
voimin ja yhteisen suun-
nitelman perusteella,
mutta vdlineenii oli
enimmdkseen vain pai-
nettu sana. ETK:n teet-
titmii lyhyelokuva'Her-
ra Kenolan kesiipiilvii'
(ohjaajana Risto Jarva)
edusti kuvaa. Televisio
oli vasta uransa alussa.

Uuden palvelutun-
nuksen jakelua viime
vuosikymmenen puoli-
viilissii siesti kampan-
jaksi suhteellisen vaati-
maton tiedotusohjelma.
80luvun taitteessa ajettu
monivrilinekampanj a
eliikerekisteriotteen ja
sen tilauskortin tunne-
tuksi tekemiseksi (oka
lisiisikin kysyntiiii tuntu-
vasti ja pysf/iisti) oli
ETK:n yksin toimeenpa-
nema.

Nelj iinnesvuosisataiskampan-
jan aiheeksi valittiin palvelun
tunnetuksi tekeminen. Sanoma
kohdistettiin kahtaalle. Viesti
yleisdlle oli: Missii on palvelu-
pisteen tunnus. siellii on asian-
tuntevaa ty<ieliikepalvelua. Pal-
velupisteille taas tunnuksen ja-
kaminen ja esilliiolo merkitsi
vaatimusta palvelutason yllipi-
tiimiseen.

Uusi tunnus, kolmiviirinen
eldkekaari, esiteltiin lehdistrille
tammikuun 5. piiiviinii j iirjeste-
tyss6 tilaisuudessa. Samalla
kerrottiin ETK:n ja eliikelaitos-
ten keskiniiisestd suunnitelmas-
ta kehittAa sekii laitosten ettii
keskuselimen eliikepalveluja
niin, ettii jokainen jaettu rekis-
teriote vastedes tarjoaa katta-
van kuvan tiedusteluhetkeen
mennessi karttuneesta yksityi-
sen puolen tycieliiketurvasta.
Saman piiiviin tietlimissd koho-
sivat eliikekaariliput eliikelai-
tosten salkoihin ja kaaritarrat,
julisteet ja piiytiikilvet ilmaan-
tuivat palvelupisteisiin kautta
maan.

Televisiokanavat pycirittiviit
seka tydeleketurvasta valista-
vaa mainosta ettii kuutamoura-
koinnista varoittavaa tietois-
kua. Jiirjestelmiin yhteinen ar-
tikkelityiiryhmii aloitti eri lehti-
tyyppeihin suuntautuneen jut-
tupalvelunsa. Tehtiin sekzi kier-
to- ettii yksittiiisartikkeleita.

Keviiiin aikana jiirjestettiin
eri puolilla Suomea yhteensii
parikymmentii tydeliikeneu-
vontatilaisuutta. Niiden ohjel-
mana oli kaikkiallajonkun tyd-
eliikejiirjestelmiin vastuunkan-
tajan puhe, viihdettti ja eliike-
neuvontaa. Tilaisuuksien piiii-
merkitys oli siinii, ettii tehtiin
tutuksi sita miten eldkkeistii
piiiittiijiin saa yhteyden ja tar-
jottiin mahdollisuus keskustella
silmiikkiiin jonkun piiiittiijiin
kanssa.

Korpilammen seminaari

Korpilammen hotelli on onnis-
tunut liittiim66n nimensri ty6-
eliimiin kehittiimiskeskustelui-
hin. Siksi merkkivuodenkin toi-
sen piiiitapahtuman, asiantunti-
jaseminaarin. pitopaikaksi va-
littiin tiimii paikka.

Tycinantajajiirjestrijen ja
tycintekijiijiirjestdjen, kumman-
kin osapuolen, kritiikin suunta
tiedettiin ennakolta. Silti semi-
naari toi esiin muutamia tuorei-
ta niikdkulmia ja ehdotuksia.
Alustukset on julkaistu erillise-ni kirjana, ja niitii referoitiin
Tydeliikkeen numerossa 2/ 87.

Finlandia

Suomen juhlakulttuuri on pu-
hevaltaista. Vaikka Finlandia-
talon pii[juhlaan suunniteltiin
runsaasti musiikkia ja liikuntaa
elSkekaaren teemaa ia viiriai-
heita valikoiden ja -puheiden

maiziriiii pyrittiin siiiinnristele-
maan minimiin, oli silti pitkii
jakso, jonka aikana tanskalai-
nen juhlavieras sanoi nukahta-
neensa ja heriinneensii useita
kertoja ja aina niihneensii uu-
den miehen kateederissa suo-
mea puhumassa.

Suomalaiselle sen sijaan oli
hyvinkin kiinnostavaa- kuulla,
milli tavoin kukin puhuja vali-
koi asiansaja sanansa.

Juhla pidettiin toukokuun
lopulla, ennen eduskunnan ke-
siitaukoa, koska jiirjestelmii toi-
voi niikeviinsii vierainansa ne
poliittiset vaikuttajat, joita olisi
ollut vaikea koota paikalle ty6-
eliikelakien varsinaisena synty-
miipiiiviinii 1.7. Vieraita olikin
1300. Samana piiivdnii tarjor
tiin asiakkaille juhlakahvit ty6-
eliikejiirjestelmiin palvelupis-
teissii.
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Sibelius - lukion kuoro esiinryy

Ty dekikej uhlan vieraita Finlandia- talossa
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ETK:n edustajiston
puheenjohtaja,
kansliapiiiillikkti Kari Puro:

Pfl[ministeri
Harri Holkeri:

SAK:n puheenjohtaja
Pertti Viinanen:

tenkin
ettet

hoito

STK:n toimitusjohtaja
Pentti Somerto:

Ifiiluneena kahtenakymmene-
ntiviitenci vuotenq ei ole ilmen-
nyt seikkoja, jotka edellyndisi-
v d t ty de ki kej d rj e ste I m ti m me pe -
rusteiden muuttamista. Telidyt
perusratkaisut ovat osoittautir-
neet oikeansuuntaisiksi ia kestd-
vi ksl Jdrj estel miin toi m iv uuteen
voimme myds olh suhteellisen
Iyytyvtiisid.'' On ilmeistti, ettd eldkej(irjes-
telmtin kehitttimisen innossa on
tehty myds virheellisii, kalliiksi
osoittautuneita ratkaisuja. Uu-
distusinnokkuudessa ei aina ole
oivallettu tai ei aina ole haluttu )

tunnustaq sosi.aaliturv an kehit -
tdmismahdollisuuksien ja kil-
p ailulqvy n p ara ntamisen v tilis -
tti yhteyttti. I

Meidiin on vastaisuudessa
e hdottomasti vtil tefl tivii kustan- t

nuksin listitiv in kehit tti mi"sha nk-

on oltaia

Tydehkejtirjestelmdn synty
meillii oi eids osoitus siitti," euh
nykyaikaisessa valtaosin palk-
*aryAnAn perustuvassa yhteis-
kunnassa kohtuullisen tulota-
son sdilymisen turvaava eldke
on vdltttimtittin osa sosiaalitur-
vaa. Ellei ansioekiketurvaq ole
perustettu lailla, on se jdrjestetty
v leis i I lt), y io sko h t aisi I la tai v k -
's 

i ty is il ki'so / i m u ks i I t a
SekA rydnrckijtit eud tydnan-

tajat ovat valmiit siirtdmtirin
osan tdman ptiivtin ansioista
turvaamaan kohtuullisen an-
siotason sdilymisen eldkeaika-
na. Jos palkansaajien eliiketur-
va rakentuisi yksin vrihimmtiis-
turvan varqan, vanhuus ja tyo-
kyvy ttd myy s merki ts'tsiv iit sillo i n
p a I kansaaj b n e nem m is td I I e si e -
tdmdtontd taloudellista riskiti.
Ellei tiitd riskid tasaamassa olisi
ansioekikettd, sellainen vtitij tid -
mtittomdsti luotaisiin ioko yksin
tai vhde.rsii.

bl"**" tydekikejdrjestel-
mtin mydtti sitoutuneet pitkdtin
ek)kekistannusren jaikuvaan
kasv uun. Su uim m i I laa n k i n e n s i
vuosituhannen alkuvuosikym-
meninti suurten iktiluokkien tul-
lessa ekikeiktidn rydekikkeiden
rahoitusrasitus tulee olemaan
vertailukelpoinen ttirkeimpiin
kilpailij amai hi m me verrat t u na.
Eltiketuryamme ei siten pitldl-
kiktitin aikav tililki tule raunio it -
tamaan kansantal.outemme pe-
rustaa. Onnistunut talouspoli-
tii kka j a kilpailulcy lq inen teolli -
suus ovot kuitenkin vrilttiimiit-
tdmii perusteitq sekti kaikelle
yhteiskunnallisellc kehiryksellc
ettd myds tyoehkkeiden kasya-
vasta rahoitustazkasta selviri-
misellc.

Kun y ht eis ku nnan useimmat j ii -
senet saavat toimeentuktnsa
palkkatyt)std, on luontevaa, ettt)
myos tydstri pois. jtidneen ja
nanen perneensq elaketurva pe-
rustuu piiiiosin palkkaryohdn.
Yritttijdeldkkeiden sitominen
yittdjdn ansiotuloon on trimdn
qjattelun johdonmukaista jat-
koa.

Ty de ldkej tirj estelmtimme ai-
nutlaatuinen hallintomalli on
osoittautunut hyvin toimivaksi.
Ty o m a rkkinaj drj e s t oj e n m uka -
naolo sekd tydeltikelaitosten
hallinno ssa, v arainsij oitul<sesta
pddttiimiissd ettd tyokyvyuo-
myysratkaisujen arvioinnissa
on takeena siitd, euii ekikejtir-
i e st e I md py sty y. j o ustavasti otta -
maan huom00n muuttuvan
tyoeldmdn tarpeet. Tyoekike-
turvan maltillinen toteutus ja
rahoitustapa ovat tehneet ehke-
j ti rj e st e I mdstd hitaanki n talo us -
kasvun qikana kestiiviin. Ekike-
jdrjestelmti pikemmin tasapai-
nottaa kuin rasittaa kansanta-
louttamme tasoittaessaan kan-
salaisten tuloja koko eliniiin
ajaksL

Ekikkeiden tasosta on todetta-
va, ettd vanhimmat iktiluokat ja
p ie nit uloisim mat ih mise t j ddv tit
e ld k keel le ki n sii rty e ssriii n hy v i n
niukan toimeeniulon varaan.
Sosiaalinen oikeudenmukai-
suutemme vaaii. ettd heidtin
osqltaan eliikkeiden tasoa ko-
rotetaan ja tarkisletaan pienten
tydekkkiiden ja kanshneltik-
kee n y hte e nsovit u kse n vai kut u s -
ta. On pidetttivti eptikohtana
sitd, ettd kansaneliikettti vtihen-
ttiti tyoekike, muna ei ry6- mi
p ddo matulo. Palkansaaj an ty o -
eftikesdtistdt ovat ei qsemqssct
kuin hyvtituloisille kertyneet
pritiomastitistdt.

Itse tyt)ekikejdrjestelmd on -kuten sanoin - pitktidn toimi-
nut samojen hyvil<si koettujen
peiaatteiden pohjalta. M uuta-
ma vuosi sitten alkaneet ja jot-
kuneet vakuutusalan nopeat rq-
kennemuutokset saaltoivat kui-

ehkti oli-
sikaan eltikeyhtididen keskeisin
ptitimddrd. Kehirysti ryAekk-
ke iden ho ido n e iy tttim iseksi va -
ku ut usalan m u uita li iketo imi n -
nqsta on hkistiiiteisend tapah-
tunut, mutta odotamme edel-
leenkin hallinno n uudistamista.
Jo muutama vuosi sitten pal-
kansaajajdrjestdt li)hestyivtit
a si an o ma i sin ta hoj a kirj e i lkid n,
j o issa to iv ottiin, en d hal I in toky -
symy ksissd pdtistdtin pikaisesti
uudenlaisiin tvdntekijbiden
edustuksen entisia parbmmin
turvaaviin ratkaisuihin. Edisty s-
tA asiassa ei ole tapahtunut.
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Kansainviilisen
sosiaaliturva-
jiirjestOn ISSA:n
presidentti
J6r6me Dejardin:

Juhlaesitelmiin
otsikkonaan "90- luvun
sosiaalipolitiikka"
piti professori
Olavi Riihinen
Helsingin yliopistosta.

ISSA:nmenestymisenjakehitty- Hyvinvointivaltion perusyksik- ei koskaan ole ollut vakinaista,
misen taustal(a ovat"sen idseh- ki;ja khtkohta on'tdystjtdllis- pitktiaikaista tyopaikkaa.
jdrjestojen jatkuvat pyrkiinykset tet-ty palkansaaja. Sosiaalipoli- Tyollisyyden hoitaminen vaatii
'Ushta ieni*cuuttaa'n' ja ,istata tiiliai rahoitus perustuu pa\oLti eilaUen" runsaasti uusia oival'
nykymaailman taloudellisen la- palkkatyon verottamiseen. luksia ja ennakkoluulotonta
riah ruomiin haasreisiin. Selvdd 'Mahdoilisimman 

monen henki- asennoiiumbta. Nimetessdiin
on, ettii ISSA:n organisoimalla lbn pitriminen ry6lqlq)isen() ja uiisi turmiollista jtit.ildistti lordi
kunsainvtiliselld iosiaaliturva- tuotannossa kuilui sosinalipo- Beveridge kiiytti yhdestti niistt)
alan yhteistydllh on ollut huo- litiikan tehtdviin: ttitti tarkoiius- enteellistii nimirysrui.idleness -mattava vaikutus monien sosi- ta palvelee sairauksien ja topa- toimettomuus, ioutilaisuus - ei
aaliturva-alan laitosten perus- tuimien ehkdisy ja heikkoEun- sen sijaan kiisitettii r41te1npl9l-
tamiseen, kasvuun ja titlevai- toktenkuntout s.Ntiinsanotta- ment-- tydttt)myys. Ndhdtikse-
suuteen. essa ei toki kiellctti mainittujen nijo 9}-luvulla meidtin on etsit-

Ttimei kansainvdlinen yhteis- toimenpiteiden itsetarkoituksel- tdvii keinoja yhtd paljon taiste'
fio itsesst)dn on kuitenkin ollut listakaan luonnetta. Mutta luun toimettomuutta kuin tydt-
mahdottista vain nyt juhlinnan myds rydltylcyisten kansalaislen tdmyyttii vqstaan.
kohteena oLevien kitbsten kat- tiottaminin"kuuluu sosinalipo- Vionna 1982 teollisuuden
taisten itiiestdien avoktiti^sellii litiikkaan: neuvolajdrjeste[mci. ryonrckijtiin keskimdiirdinen
tueltaj,iakokftaalkmydtiivai- t)itiysraha. ptiivtiioiio, van- iuositybaika oli 1830 tuntin.
kutukielln. Yhteistydtii'ovat lu- hempaintomttt, lnpsilisiit, las- Jos lyheneminen jatkuisi viime
iittaneet laitosteniaioama ar- tensuoielu. Tokadltu sosiaali- vuosil<ymmenenten vauhtin,
"vokas kokemus ja niiden edus- politiikan kuuluu huolehtiu sii- pt)t)stdkiinteollisuudessavuosi-
tajien asioihin perehtyneisyys ia tti, ettti tydlgrynomtit poiste- tuhannen vaihteeseen mennessii
akosrctulqlg.' Halian rtnttaa toon maidollisimman kitkatto- 1340 tunnin .vuosityda.ikaan.
Suomen iiritnomaisia ia sosi- masti tyoekimiistii. Huomatta- Tuskin voitaisiin vdifidA, efiA
aaliturva-alnn lnitoksis niistii valta osalta ansioperusteisen tuolloinontapahtunutratkaise-
useista kerroista" joina Suomi.jo sosiaaLiturvajtirjestelmdn lgt- va siirtyminen pakon vahakun-
vli 30 vuoden ailan on toimiiut kenntit palklcatyAhOn ovqt var- nasta vapaudin vahakuntaan.
itirk"idrn /SSh:r kokousten sin lujat tyo-'ja virkaekikkei- Mutta huomottavia ekimiinta-
isdntdnti. Ndmti kokoukset ovat neen,- sairausvakuutuksineen, van muutoksia vapaa-ajan pi-
jtitttineet pysyvtin jdlkensii yh- tyouomien kassa-avustuksi- teneminen .epdilemtittd tuo.
"disnksenime'histohaan ia 6vil ieen. Viekipri minimitoimeen- Omaltaosaltdansevahvistanee
omiaanluomaanuskoaiulevai- tuloturva on osiltaan sidottu jonythavaittavissaolevaakehi-
suuteen. palkkatydhon, kun tydttdmien tystti rydkgskgisistii arvoista va--perusturva sankdortaqn ka- fiaa-ciikakeskeisiin arvoihin.'renssinjalla ja kun tyottdmdn Ttilkikin muutoksella lienee ai-

toimeintulaiukea sdadakseen kanaan vaikutusta nylqiseen,
(Kaikki sitaatit tiivistelmiti) on osoitettava tydhalunsa. ryokeskekille aryoille iojaa-

J otta so siaalisen taso i t ul<sen vaan so sinalipo litiikkaaa mut -
periaate toteutuisi ktiyttinndssti, ta tuskin vblti 9}-luvulla.'ainakin 

toisen seuraavista eh- Ertis tutkija on havainnut,
doista on oltava voimassa: (l) ettti ansioperinatteen ja tarve-
Talouskasvun ttiytyy olla riittii- periaatteen toteutuksen fiytyy
vtiti, ioua sosiaaiiiei tulonsiirrot 'olla tasapainossa, iotta yfteis'
lgett;an rahoittamaan ilman, kuntakin olisi stabiill Ttillninen, ?::,,H;#iil*f:";;tr:x":tr1 ',,3;!;#i'!:;xili::r"itrl";tr,

I naisesti alentainqan. (2) Tulon- toimiva .jq tuo.ttava, y.l<sili;illtiI Y{i'l:#:#;ff;T,f ifixh:,fr: 'fl,X',!,1#,If,l-;#l;;#l;t:;
yy::q :yY di .s.uuri i a.po kit.- Munh yhrciskunia n o n - i os se
tisesti tai jtirjestollisesti yhtendi- on avoin demokratin - lq)efiA-,, nen, ts. sillii taytyy olU riitttivii vti myds huobhtimaan tfutyss!
poliittinen tai j tirj estollinen v oi- mtitiin i dsente nsti peru st arp ei-

I ma ia tahto. den tyydytttimisestti ilman
I 0n pekitttivissd, ettti ensi ansiopirusiaista lqtkenttiti. Ih-
I vuosilcymme.nelki on entistii misarvon listiksi tiihdn on mui-

enemmiin nntii henkihitti, joilla takin perusteita, esimerkiksi an-

sioi.den mddittdmiseen liittvv tit
pulmat.

Bauhallinen vastaanotto

Juhlapiiiviinii tydeliikelaitokset
julkistivat myris yhteisen lahjoi-
tuksensa liiiiketieteen hyviiksi.
Kohteeksi oli valittu sepelvalti-
mosairauksien tutliiminen.
Niiitii sairastavia on tuoreim-
man selvityksen mukaan Suo-
messa liihes 300 000, potilaista
liihes puolet tyciikiiisin. Keskei-
sen, runsaasti invalidisoivan
sairausryhmdn tutkimiseksi on
perusteilla uusi tutkimuslabo-
ratorio. Tydeliikelaitosten lah-
joittama laitteisto tekee mah-
dolliseksi tutkimusj onojen tun-
tuvan lyhentlmisen, ja useassa
tapauksessa enniitetiiiin niiin
muodoin ryhtyii ajoissa ennalta
ehkiiiseviin toimiin.

Eliikekaaren teema oli esillii
kesdn aikana ETK:n messu-
osastoilla Oulussa ja Turussa,
joissa eliikeneuvojat tapasivat
toistakymmentii tuhatta messu-
vierasta. Viimeisen kerran vuo-
den kaari oli niikyviisti esillii
tyOeliikepiiiviinii Pasilan kon-
gressikeskuksessa 12. I 1.

Kampanjan vastaanotto on
ollut rauhallista - voisi sanoa
laimeaa, ellei tietliisi ettii mediat
ja yleiscin vastaanottokyky ovat
jatkuvasti tiiynnti ja ettir laaja-
kin kampanja on vain yksi siivel
j oukossa. Varsinaisen mediatie-
dotuksen ja -mainonnan liihtri-
kohtia ja perillemenoa kiisitel-
ldiin tiissii lehdessii eri artikke-
leissa. Yleisiiltii on Eliiketurva-
keskuksen tietoon tullut vain
yksi poikkiteloinen kommentti.

Vuoden eliikekaari-tunnuk-
sesta on kehitteillii uusi, pysy-
viiksi palvelutunnukseksi tar-
koitettu versio, johon vuoden
tunnuksen vioiksi arvioidut
puutteet - liiallinen ilmavuus,
epiikiinteys ja vaaleus - on
korjattu.
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LEl-eliikej iirj estelmfl 25 -vuotias

LYHYET
TYfiSUHTEET
YHA TUONTEENOMAISIA
LEL-ALOILLE

Lyhyet tytisuhteet ovat
yhii vieliikin todellisuut-
ta maatalous-, metsd-,
rakennus- ja satama-
alan ttiissi. LEL:n voi-
massaolon aikana tyti-
suhteet ovat tosin piden-
tyneet niin paljon, et&i
suurin osa LEl-tytinte-
kijtiistii tiiyttiiisi tytinte-
kijtiin elflkelaissa vuon-
na 1962 vaaditun kuu-
den kuukauden karens-
sin. Paljon on vieli aivan
Myrtii tytisuhteita, jot-
ka ilman LEL:a jdisiviit
eltiketurvan ulkopuolel-
le.

On mytis synfynyt uu-
sia keikkaluonteisia ttii-
tA, jotka muistuttavat
LEl-tditii. Ne jiiiivnt
kuitenkin usein eliike-
turvan ulkopuolelle, sil-
li LEL:n piiriin ne eiviit
piiiise alansa takia.

Puolet LEl-tytintekijdistii on
nykyisin alle 3O-vuotiaita. Alan
vaihto on nuorilla melko yleis-
td, mutta piiiistyiiiin 40 vuoden
ikiiiin LEl+yontekijiit pysyvat
alalleen uskollisina. Suurin osa
heistii kuitenkin siirtyy eliik-
keelle ennen 65 vuoden ikiiii.
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Puoli vuotta
LEL-tyossi

LEl-ty<intekijii tyciskentelee
vuodessa LEl-t6issii noin kuu-
si kuukautta. Pisimmiit vuotui-
set tydskentelyajat ovat raken-
nus- ja satama-alalla, melkein
seitsemiin kuukautta. Maata-
lousalalla tydskentelyajat ovat
tyypillisesti lyhyitA. Siellii noin
70 %o tyontekijciistii on LEL-
tciissd luodessa alle kolme kuu-
kautta.
Rakennemuutos on jiirsinyt
LEl-aloja jo pitkiiiin. Ty6me-
netelmien muutos, koneistami-
nen ja rationalisointi ovat vie-
neet tydpaikkoja j a kaventaneet
vuosien varrella LEl-vakuutet-
tujen miiiiriiii. Vielii l97OJuvun
alussa LEL:n mukaan vakuu-
tettiin 330 000 tydntekijiiii. Tiil-
lii hetkellii LEl-vakuutettuja
lasketaan olevan 250000 eli l0
/6 tyrivoimasta.
On kuitenkin monta tapaa ku-
vata LEl-tycintekijditii. Vuon-
na 1986 LEl-vakuutusmaksua
tilitettiin 380 000 tydntekijzista.
Heistii 290 000 ylitti eliikkeen
karttumisen ehtona olleen tu-
lon 2 330 mk. Vuoden lopussa
LEl-tdissii oli 140 000 tyrinteki-
j6a, mutta tiimii lukti kuvaa
paremmin vuotuista tycipanos-
ta kuin LEl-vakuutettujen
miiiiriiii. Tytintekij<iiden miiii-
rAt vaihtelevat LEL-aloilla vielii
jonkin verran kuukausittain -enimmilliiiin ne ovat elo-mar-
raskuussa - mutta selvdii kau-
sivaihtelua ei eniiii ole havaitta-
vissa.

Lasketaan, etta LEl-vakuu-
tuksen piirissti on eliikettii an-
sainnut lithes miljoona suoma-
laista. Ensimmiiiset tiedot LEL-
vakuutetuista kirjattiin Eliike-
turvakeskuksen rekisteriin vuo-
den 1962 lopulla. Viime vuonna
LEL-vakuutusmaksutilityksiii
kirjattiin yli 3 miljoonaa.

LEl-elakkeita 135 000

Ensimmiiiset LEl-eliikkeet
myOnnettiin vuoden 1963 alus-
sa. Silloiset tytieliikekassat kii-
viviit kilpaa siite, mille alalle
myOnnetiiiin eliike ensimmiiise-
nii. Hiuksenhienosti kilvan
voitti metsiiala ja rakennusala
selvisi toiseksi. Syyskuun lopus-
sa vuonna 1987 LEL Tytieliike-

kassalla oli maksussa 135 000
eliikettii. Niistii 37 7o oli van-
huuseliikkeita, 28 clo tyrikyvyt-
tdmyyseliikkeite, 9 7o tydtto-
myyseliikkeite ja 25 %o perhe-
eltikkeitti. Vuosittain uusia
eliikkeitii mycinnetiiiin noin
12 000. Vuonna 1995 LEl-eliik-
keite on arvioitu olevan mak-
sussa 150000.

Tyrikyvytt0myys rasitti LEL-
aloja heti alusta ldhtien ja yhe
vieliikin se on LEl-aloilla ylei-
sempiiii kuin TEL:n piirissii.
Tyrikyvyttcimiiksi tulemisen ris-
ki on 1,4 -kertainen TEL:iin
verrattuna.
Alkuvuosina poikkeuksellisen
usein ty6kyvyttcimyyden syynii
oli keuhkotuberkuloosi. Tyci-
kyvytt<imyyseliikkeiden ja tu-
berkuloosin runsaus askarrutti
niin paljon, ettii asia piiiitettiin
selvittiiii metsiitydntekij<iiden
terveystutkimuksella. Tiimii
tutkimus on tydliiiiketieteen
pioneeritciitii Suomessa ja mer-
kitsi laajemman tyoterveystut-
kimuksen alkua tydeliikekas-
sassa.

Vuosina 1962-1965 tyOkyryt-
tdmyyseliikkeistti 2l /6 myon-
nettiin tuberkuloosin takia,
mutta viihitellen tauti hiivisi
muiden syiden tielte. Sydiin- ja
verisuonisairaudet pitiviit valta-
asemaa aina 1970-luvun alku-
vuosiin, j olloin tuki- j a liikunta-
elinten sairaudet nousivat ylei-
simmitksi syyksi tydkyvyttO-
myyseliikkeisiin. Nyt joka kol-
mannen tydkf/yttOmyyseliik-
keen syynii ovat tuki- ja liikun-
taelinten sairaudet.

LEL-aloilla
paljon pienid yrityksid

LEl-alojen yrityksista suuri
osa on pieniii. Tyiintekijtiitd oli
vuonna 1985 tehdyn selvityksen
mukaan yritystii kohti vuodessa
puolitoista. Puolet LEl-aloilla
jatkuvasti toimivista yrityksista
oli sellaisia, joilla LEl-vakuu-
tusmaksun perusteena oleva
palkkasumma oli alle 100000
mk. Niilden yritysten osuus ko-
ko LEl-palkkasummasta oli
vain 3 7o.

Yrityksiii, joilla LEl-palkka-
summa ylitti I milj.mk, oli9 7o.
Ne maksoivat LEl-palkoista
72 70. Noin yhdellii prosentilla
yrityksistii LEl-palkkasumma

ylitti l0 milj.mk. Tiillaiset yri-
tykset maksoivat 37 7a LEL-
palkoista.
Rakennusalalla kahdeksan
suurinta konsernia maksoi ko-
ko rakennusalan LEl-palkois-
ta yli 40 7a.

Pienyrittiijiivaltaisuus teettti6
ty<itii LEl-vakuutusmaksujen
valvonnassa, silki kokemus on
osoittanut, ettii pienistS yrityk-
sistti l6yt1y puutteita ja laimin-
ly<intejii vakuutusmaksujen ti-
Iitttimisessii suuria yrityksia
enemmdn. Suhdanteet heij astu-
vat myds LEl-aloille herkiisti.
Konkurssiaalto kouraisee tiillii
hetkellii varsinkin rakennus-
alaa. Elokuun loppuun men-
nessii tdnd vuonna LEL Tyrielii-
kekassa on valvonut konkurs-
seissa saatavia jo 12 milj.mk,
kun 

"uonna 
1986 konkurssisaa-

tavat olivat 9 milj.mk koko
vuodelta. Konkursseista 98 7o
on rakennusalalta.

LEL:n ja TEL:n
t.sovettamrsprlrl etaa

LEL siiiidettiin TEL:n rinnak-
kaislaiksi, koska suuri osa met-
sii- ja uittotdissd, rakennus-,
maatalous- ja satamat6issd
tyOskentelevistti ty<intekij<iistii
olisi jiiiinyt el5keturvan ulko-
puolelle TEL:n kuuden kuu-
kauden karenssin takia. LEL:n
mukaan vakuutettiin aluksi ne
maatalous-, mets6-, rakennus-
ja satama-alan tycisuhteet, joita
ei ollut tarkoitettu pysyviksi tai
ympiiri vuoden kestlviksi.
LEL:n ja TEL:n soveltamisra-
joja muutettiin vuoden 1969
alusta. LEL:n piiriin kuuluivat
tiim5n jiilkeen sekii lyhyt- ettii
pitkiiaikaiset maatalous-, met-
s?i- rakennus- ja satama-alan
tycisuhteet. Niiiden alojen toi-
mihenkildt kuuluvat TEL:n pii-
riin, samoin kuin putki- ja siih-
ktity<intekijiit, jotka eiviit ole
rakennusliikkeen palvelukses-
sa.

Viime aikoina on siirretty aikai-
semman tulkinnan mukaan
LEL:n piiriin kuuluvia tycinte-
kij6ite TEL:n piiriin. Tiillaisia
ovat mm. puutavaran varasto-
paikkojen tydntekijet sekii teol-
lisuusputkistojen ja siiiliriiden
rakentamiseen ja eristiimiseen
rakennuspaikalla osallistuvat
tycintekijiit. Myds rautaraken-
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netydntekijOiden kuuluminen
LEL:n piiriin on asetettu
kyseenalaiseksi. Asia ei ole vielii
lopullisesti ratkennut.
LEL-alojen taustajiirjestOissii
eivat kaikki hyviiksy nykyistii
kehitystii, mm. Rakennustyd-
liiisten Liitto on esittrinyt koko
putkialan vakuuttamista
LEL:n mukaan.
Aliurakoitsijoiden kiiyttd on li-
siiiintynyt rakennusalalla. LEL
Tytieliikekassassa on esimerk-
kejii, joissa jollakin tydmaalla
saattaa olla jopa 40 aliurakoit-
sijaa. Ty<i ei tapahdu eniiii viilit-
tiimiisti itse tyrimaalla, vaan
usein tehtaalla tai verstaalla.
Tiissii yhteydessii tydntekijiit
siirtyvat LEL:stii TEL:n piiriin.
Esimerkiksi aikaisemmin kir-
vesmies asensi ty6maalla pai-
koilleen ikkunat, ovet ja vaik-
kapa oven karmit. Nyt asenta-
minen on pirstottu pieniin pala-
siin: yksi aliurakoitsija asentaa
ikkunat, toinen oven karmit ja
kolmas oven kynnyslaudat. Ke-
hykset valmistetaan jossakin
muualla kuin itse rakennustyd-
maalla, eikii kirvesmiehen tyti
kuulu tehdasolosuhteissa
LEL:n piiriin - vaikka se on-
kin olennainen osa rakentamis-
ta.
Aliurakoitsijat muodostavat
myds ongelman vakuutusmak-
sujen valvonnassa. Aina ei ole
itsestiiiin selviiii, kuka mistiikin
ty0std vastaa ja missii tyOnteki
jiit vakuutetaan.

Tyomarkkinahallinto
ominaispiirteene

LEl-eliikevakuutusta hoiti
alun perin neljii erillistii tyOelii-
kekassaa, joiden kaikkien hal-
linto oli tytimarkkinapohjai-
nen. Kun tyrieliikekassat yhdis-
tettiin vuoden 1976 alusta yh-
deksi LEL Tytieliikekassaksi,
hallintomalli siillytettiin entisel-
liiiin. LEL-aloj en ty<imarkkina-
osapuolet piiiittdvtt pariteetti-
periaatteella LEL Tydeliikekas-
san asioista.

Hallintomalli on tyydytt6nyt
sekA ty0nantaja- ettd tyOnteki-
jtipuolta. Tiillaisen kuvan saa
haastatteluista, jotka hallinnos-
sa mukana olevien jiirjesttijen
edustajat antoivat tydelekekas-

san viime vuoden vuosikerto-
mukseen. Piiiittiijien mielestd
LEL sopii rakennus-, metsii-,
maatalous- ja satamatydnteki-
jiiin eliikelaiksi. Koko tydssa-
oloajan huomioon ottavan
LEl-eliikkeen laskutavan ym-
miirretiiiin soveltuvan hyvin
urakkaluonteisiin triihin, joissa
ansiot usein laskevat vanhem-
malla iiillii. LEL Tyrieliikekas-
saa pidetiiiin omana eliikelai-
toksena. Rahastointi niihdiiiin
tulevien eliikkeiden viilttiimiit-
tcimrind turvaajana. Hyviinii
asiana on pidetty mycis sitii, ettii
lainat ovat tyrillisyyttii turvaa-
via sijoituslainoja. Niiytttiii sil-
tii, ettii LEL-alojen taustajiirjes-
t6t ovat valmiit tukemaan
LEL:n ja tytieliikekassan kehi-
tystydta.

Elakkeinii 1,7 miljardia
markkaa

LEL Tytieliikekassa maksaa
eltkkeinti Yuonna 1987 yhteen-
sii 1,7 miljardia markkaa. Va-
kuutusmaksuja sen arvioidaan
saavan 1,3 miljardia markkaa.
LEL Ty0elekekassan lainakan-
ta oli vuoden 1987 puoliviilissii
7,1 miljardia markkaa.

RIITTA HEINONEN,
VTM

LEL Tybekikekassan
ticdotusosaston

a p u la bo s ast o p dii lli k ki)
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Tydekikehitosten

Liit o n tie do t usp dAllikkd

TytieHkelaitosten Liitto
on teettiinyt Suomen
Gallup Oy:lld kaksi tut-
kimusta suomalaisten
elikkeisiin liittyvistii
mielipiteistii. Ttrtkimuk-
set on molemmilla ker-
roilla tehty haastattele-
malla noin 500 suoma-
laista ns. JOMA-omni-
bus -tutkimusten yhtey-
dessi. Vastaajat edusta-
vat maamme 15 vuotta
tiiyttiinyttii viesttiii Ah-
venanmaan ulkopuolel-
la.



Elikeasioiden
merkittdvyys

Eliikeasioiden keskeisyytti ky-
syttiin kahdella kysymyssarjal-
la. Ensimmdisessii pyydettiin
vastaajia vertaamaan toisiinsa
eriiiden yhteisku ntaeldmein osa-
alueiden merkitystii, j iilkimmiii-
sen ndkcikulma oli samoja aihe-
piirejii koskevan tiedonviilityk-
sen tarpeellisuus.
Reilu kolmannes viiestcistd oli
sita mielte, ettd eldketurvaan on
kiinnitettiivii nykyistii enem-
miin huomiota. Eldkeasioiden
sdilyminen tiirkeiind yhteiskun-
taeldmdn kehittamiskohteena
molemmilla kerroilla kuvastaa
ntiden asioiden pysyviiii ja va-
kaata merkitystii kansalaisille.

Viime aikoina kiiyty keskustelu
mm. asuntopolitiikasta heijas-
tuu selviisti vastauksissa, sa-
moin tycielSmiin uudistamis-
asiat.
'Elaketurvan kehittiimisen tiir-
kevs on luonnollisesti suhteessa
'vaitaajien ikddnl vanhimmassa
ikiiryhmiissii eliikeasiat koetaan
keskeisimmin kehitetteviksi asi-
loiksi.

Asunto-olojen kehittiimrnen
Eliiketurvan parantaminen
Terveyden- j a sairaaanhoito-
palvelujen kehitteminen
Tycittcimyysturvan, siis tycit-
tcimien toimeentulon
parantaminen
YmpiiristOsuojelun
edisteiminen
Lasten piiiviihoitomahdol-
lisuuksien kehitteminen
Koulutusmahd ollisuuksien
kehituiminen
Tydsuhdeturvan. siis tycin-
tekij <iiden irtisanomisturvan
parantaminen
Liikenneolojen kehittiiminen
Vapaa-aj an harrastusmahdol-
lisuuksien kehitteminen
Kulttuuripalveluiden
kehittriminen

TAULUKKO 1. Yhteiskuntaelimiin kehittiimiskohteet
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TAULUKKO 2. Eri aihepiireistii saadun tiedonviilityksen riittiivyys

SAANUT RIITTAVASTI

Tiedonsaannin
riittdvyys

Kysyttiiessii edellii mainittuja
aiheita koskevaa tied onviilitys-
tii muodostuivat keskeiset vas-
tausjakaumat seuraavasti.
Vastaukset kertovat. ettii esiin-
tyy ainoastaan yksi yhteiskun-
nan osa-alue, jota koskevista
asioista enemmistri kansalaisis-
ta arvioi saaneensa riittaviisti

ltietoa. Tdmd on terveydenhuol-
to.
Kun suhtautumista tiedotustoi-
mintaan tarkastellaan kiinnitta-
mdllii huomio niihin asioihin,
joissa tietoa toivotaan ensisijai-
sesti lisiittiiviiksi, nowevat
ekikeasiat kiirkeen Tiihiin on
erittiiin tiirkeiitii kiinnittaii
kaikkien eliikeasioiden parissa
tytiskentelevien huomiota. Jos

Eliikeasiat
Terveydenhoitopalvelut
Ympiiristcinsuojelu
Tycittcimyysturva
Koulutusmahdollisuudet
Vapaa-ajan harrastus-
mahdollisuudet
Asunto-olot
Tycisuhdeturva
Kulttuuripalvelut
Lasten piiiviihoito-
mahdollisuudet
Liikenneolot
Ei osaa sanoa
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TOIVOISI ENSISIJAISIMMIN
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joskus tuntuu sellainen epiiilys
valtaavan mielen, etteiviit ihmi-
si[ niimii asiat kiinnosta, kyllii
tutkimus osoittaa aivan toista.
Kysymys on paremminkin siitii,
osataanko tieto oikealla tavalla
tarjota.
Kun lisiitietoa eliikeasioista ha-
luavien ryhmiiii analysoi tar-
kemmin, havaitsee, ettd keski-
miiiiriistii enemmdn tietoa ja-
noaa maaseudulla eliivii, pieni-
tuloinen maanviljelijii tai tycive-
estiirin kuuluva henkil6. Myds
naisten tiedon tarve on selviisti
suurempi kuin miesten. Hiukan
yleistiien voisi sanoa, etta jupit
eiviit ole niinkiiiin eliikeasioista
kiinnostuneita, mutta juntit sen
sijaan haluavat lisiiii tietoa.

Mistd tiedot
eldkeasioista on saatu?

Eliikkeisiin liittyvee tiedotus-
toimintaa tarkasteltiin kysy-
miillt vastaajilta sita, millaisista
Itihteistii he ovat tietoja eliike-
asrorsta saaneet.

Tulokset on yllii esitetty tar-
keimmtin tietoliihteen mukai-
sessa jiirjestyksessii vuoden
1986 tulosten perusteella. Eri
ajankohtien mittaukset tukevat
toisiaan. Keskeisimmiksi teki-
jdiksi niiyttiivlt muodostuvan
suoranaisesti eliikkeisiin liitty-
vet toiminnot. Joukkotiedo-
tuksen merkitys on kokonai-
suuden kannalta niiitii tukeva.
Tiimii olisi erittiiln tiirkeiitii
mycis julkisten tiedotusviilineit-
ten edustajien havaita. Sekti
lehdist<illii ett6 radiolla ja televi-
siolla on niiissii kysymyksissii
tiirkeii kansanvalistajan rooli.
Kaikki tiedotusviilineet eivdt
ole tiitii ehke riitteviisti oivalta-
neet.

Kuten edellii todettiin, kansalai-
set haluavat kaikkein eniten tie-
toa ellikeasioista. Esimerkiksi
liikenneoloista halutaan kolme
kertaa vdhemmiin tietoja. Tie-
dotusviilineiss[ kuitenkin lii-
kenneasiat saavat ainakin kol-
me kertaa enemmdn palsta- ja
aikatilaa kuin el[keasiat. Tiissii
on syytii heittiiA pallo erityisesti
Yleisradion suuntaan.

Tunnetaanko
eldketurvaa?

Kiisitykset eliiketurvasta liitty-viit olennaisesti vastaajan
ikiiiin, minkii vuoksi seuraavas-
sa on esitetty tulokset nimen-
orqaan ikaryhmittiiin.
Kansalaisista selvii enemmistci
arvioi olevansa perillii oman
eliikkeensd muodostumisesta
ainakin piiiiperiaatteissa. Tzissii
suhteessa on vuoden aikana ta-
pahtunut merkittavaa parane-
mista: nousu on periiti 10 pro-
senttiyksikk6ii. Todennikciises-
ti Tyrieliike 25 vuotta -kampan-
jalla on tiissii ollut merkitliivb
vaikutus.

TAULIIKKO 3. Miste tiedot elflkeasioista on saatu?

TIEDON LAHDE
TARKEIN MUUT YHTEENSA

KELAn toimisto
Eliiketurvakeskus
Sanomalehdet
Elakkeita koskevat esitteet
ja tiedotteet
Koulu, oppilaitos, kurssit
Tydeliikelaitokset
Televisio
Tytinantaja
Tuttavat, ystiiviit
Palkansaajajirjestdt
Radio
Vakuutusyhtitin konttori
Pankit
Aikakauslehdet
Eldkeliiisjfiesttit
Muu
Ei osaa sanoa
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TAULUKKO 4. rcisitykset omasta eliketurvasta

Selvii kiisitys eliketurvasta
Tuntee piidperiaatteet
Melko epdtarkka kuva
Ei juuri minkiiiinlaista kiisitystii
Ei osaa sanoa

KAIKKI
-86 -877o 7o

29 32
27 34
24 2t
t7 t2
3l

15 24v
86 -87mfr"/o 70

62
t7 2t
33 37
4t 38

32

2549 v
-86 -87%o 7o

23 23

32 44
29 24
158
ll

YLI 50 v
-87

7o
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27

8

2

2

-86
7o
5l
27
t2
8
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Kdsit ykset eldkeper usteist a

Eliikepolitiikan peruslinjojen
tiedottamisen kannalta on mie-
lenkiintoista, miten kansalaiset
arvioivat nykyisten eldkeperus-
teiden pitiiviin tulevaisuudessa.

TAULUKKO 5. Kiisitykset eliikeperusteista

KAIKKI

Nykyiset eliikeperusteet
siiilyviit
ElekkeitA tulaan parantamaan
Eliikkeitii tullaan huononta-
maan
Ei osaa sanoa

-87
%o

-86
"/o

32
39

l5
15

3l
34

t4
58

15 24v
-86 -87%b 7o

2549 v
-86 -877o %o

YLI 50 v
-86 -87%o 7o

19

48

13

2020

26
37

30
7

45

23

23
9

48
24.

l6
13

24
l0

8

Yllii olevan taulukon tulkinta
on selvii: valtaosa viiestdstd ei
usko eliike-etujen nykyisestii
huonontuvan, pikemminkin
niiden uskotaan parantuvan en-
tisestiiiin.
Mielipiteet ovat kuluneen vuo-
den aikana kuitenkin jossain
miiiirin liikkuneet. Eliike-
etuuksien huonontumiseen us-
kovien miidrd on selvdsti lisiiiin-
tynyt. Tulos kuvastaa jonkinlai-
sen el5kepessimismin voimistu-
mista kansalaismielipiteessii.
Luottamus eliikkeiden maksu-
kykyyn on selvdsti huonontu-
nut keski-ikiiisten parissa. Suu-
ret ikiiluokat epiiileviit, ettii hei-
ddn siirtyessiiiin eliikkeelle ei
maksajia lciydy.

Kun eliiketurvan tulevaisuuden
kannalta er6s peruspilareista on
kansalaisten luottamus annet-
tuun eltikelupaukseen, niin elii-

kepessimismin liseirintyminen
on haaste mycis eliiketiedotta-
miselle. Meilliihiin on nyt kiiy-
tettiivissii uunituoreita selvityk-
siii siitii, ettii kyllii rahaa el6k-
keisiin ldytyy vielii vuonna 2030
ja siitakin eteenpiiin. Tiitii tietoa
tulee levittde nimenomaan ak-
tiiviviiestdn keskuudessa.

Ansioperusteinen sosiaali-
turva ei ole kriisissi

Tutkimustulokset kertoivat
my6s sen, ettd kansalaisista val-
taenemmistci pittiii nykyisiii
ty<ieliikeperusteita oikeina. Vas-
taajista 78 7o oli sita mielte, ette
on oikein, ettii tydeliikkeen suu-
n;us mddrriytyy tycissiioloaikai-
sen ansiotason mukaisesti. Vas-
taavasti 77 7o ptti oikeana, ett?i

ty<ieliike on sita suurempi, mitd
kauemmin eliikkeensaaja on ol-
lut tydsse. Niimii vastaukset
heijastelevat sita, ette tyri on
edelleen suomalaisten keskuu-
dessa korkeassa kurssissa. Sille
arvolataukselle on tycieldketur-
vasta vastaavien hyvii rakentaa
toimintansa.
Meidiin on kuitenkin jatkuvasti
kehitettiivii palveluamme sekii
huolehdittava kaikkien tycielii-
kevakuutettujen ja eliikkeen-
saajien eliiketurvasta ja siihen
liittyvasta tiedottamisesta. Kun
heita on liihes 3,5 miljoonaa,
sormituntuma ei riitii, vaan tar-
vitaan tutkittua tietoa, jotta
osaamme oikein suunnata toi-
mintamme.
Tycieliikelaitosten Liitolla on
omasta puolestaan tarkoitus
uusia tdssi selostettuia tutki-
muksia tietyin viiliajoin.
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26
43

t7
t4



JU}I LAUUOI}TilI KAM PANJA
OtI TIETOISKU
TYtiELRKKEESTR

Tydelnkejnrjestelmin
2S-vuotisjuhlavuosi al-
kaa olla lopullaan. Vuo-
den aikana tiedotus- ja
mainoskampanjat ovat
tuoneet t-vtiellkkeen nii-
kyviisti tiedotusviilinei-
siin.
Juhlaruoden kaaritun-
nus on tuonut tyo-
elikkeen mytis katuku-
vaan. Erilaisissa tapah-
tumissa ja tilaisuuksissa
vakuutetuilla on ollut
mahdollisuus saada tie-
toa paitsi ellkejdrjestel-
mAstA yleensii myiis
omasta tytieliikkees-
tiin.

Juhlavuoden kam-
panjoiden vaikutusten
arviointi tAssi vaiheessa
on vieli osin ennenai-
kaista; tietoiskujen tu-
lokset ndklviit viihitttin
ja pysyvin vaikutuksia
saavutetaan vasta lukui-
sien toistojen kautta. Jo
nyt on kuitenkin nihtii-
vissi, ettd kampanjan
mytiti saavutettu julki-
suus ja huomio ovat li-
siinneet kansalaisten
keskuudessa sekii ty-
tieldkeasioiden tunte-
musta et&i jirjestelmdn
arvostusta.

Paitsi ty<ielaketietoa j a j iirjestel-
men tunnettuutta, j uhlavuoden
kampanjan haluttiin valittAvan
myds viesti:i palveluhenkisyy-
destii. Juhlavuoden eliikekaari-
merkistd tehtiin mytis hyviin
palvelun tunnus; se kertoo, ettii
tycielSkeasiat ovat osaavissa kd-
sissii.

Juhlavuoden tavoitteissa yksi-
tyinen vakuutettu oli asetettu
erityisasemaan. Sanoma tah-
dottiin saattaa juuri hiinelle;
makrotason pykiiliikeskeisyy-
destii haluttiin liihemmiiksi yk-
sitteista kansalaista, palkansaa-
jaa, yrittiijiiii, eliikeliiistii. Te-
hokkaimpana tapana saavuttaa
niiin laajan kohderyhmiin huo-
mio pidettiin voimakasta, suu-
relta osin mainonnan keinoin
toteutettua monivdline-tiedo-
tuskampanjaa, joka jaksottui
kolmeen vaiheeseen talven ja
kevddn aikana.

Tyrieliikej iirjestel miin j uhlavuo-
den tiedotuskampanja toteut-
taa yhteiskunnallisen mainon-
nan keskeisen periaatteen: aut-
taa kansalaista piiiisemdiin sel-
ville oikeuksistaan ja velvolli-
suuksistaan. Se pyrkii anta-
maan tietoa mycis jiirjestelmiin
toimintaperiaatteista sekd siitli,
miten yksittiiinen vakuutettu
voi saada palveluaja neuvontaa

sekii seurataja pysyii ajan tasal-
Ia omaa lakisiiiiteistii tydelake-
turvaansa koskevissa alioissa.

Vakuutusyhti<iiden yhteisesiin-
tyminen mahdollisti tiimiin yh-
teiskunnallisesti tarkeen kam-
panjan ja loi hyviin pohjan te-
hokkaalle tyoelaketiedottami-
selle, johon toivottavasti riittiid
yhteistii innostusta ja halua
mycis jatkossa.

Kampanj an kohderyhmiinii oli-
vat kaikki yli lS-vuotiaat suo-
malaiset, siis liihes neljii miljoo-
naa kansalaista. Vahvalla moni-
vrilinepanostuksella pyrittiin ta-
voittamaan heistii jokainen ja
kohdistamaan kullekin ryhmil-
le juuri sita kiinnostava sano-
ma; esimerkiksi mitii ty<ieliike-
turva merkitsee tydssiikiiyville,
perheille, jo eliikkeellii oleville
jne. Moniviilinetoteutus mah-
dollisti myOs sen, ettii kampan-
jan eri viestien viilittrimiseen
voitiin kityttiiii aina sopivinta
mediaa: merkin ja palvelupistei-
den tunnetuksi tekemiseen tele-
visiota ja ulkomainontaa, lain-
siiiidtinndstd ja ty6ellikejiirjes-
telmlin periaatteista kertomi-
seen sanoma- ja aikakauslehtiii,
yksittiiisen vakuutetun liihesty-
miseen ja aktivoimiseen paikal-
lisradioita.

I Kampanjavaihe:
Juhlavuoden tunnus
tutuksi

Juhlavuoden tiedotuskampan-
ja kiiynnistyi 5. I . lehdistrille jiir-
jestetyss6 tied otustilaisuudessa.
Noin 100 paikalla ollutta toi-
mittajaa sai tietoa sekli kam-
panjavuoden ohjelmasta ja ta-
voitteista ertii ty6eliikej iirjestel-
miin 25-vuotisesta historiasta ja
tuoreimmista uutisista. Lehdis-,
tcitilaisuudessa sai mycis ensiesi-
tyksensd juhlavuoden multivi-
sio-ohjelma, jossa kerrotaan
tydeliiketurvan kehityksestii sen
syntyvaiheistanykypiiivliiin. 

l

Juhlavuoden tunnus lanseerat- I

tiin yleisiille sanoma- ja aika-
kauslehtien sekii tv:n viilityksel-
lii tammi helmikuun aikana.
Tv-mainonnan ensisijainen ta-
voite oli tehdi tunnetuiksi ty6-
eliikepalvelupisteet juhlavuo-
den tunnuksen viilityksell2i.
Lehtimainonnan teemana oli
"Suomalainen saavutus". Sillii
oli sanomanaan, paitsi juhla-
vuoden tunnuksen tunnetuksi
tekeminen, mytis juhlivan jiir-
jestelmiin ainutlaatuisuus ja
kansainviilinen vertailukelpoi-
suus. Lehtimainonta toi esiin
myds palveluaja aktivoi vakuu-

tw
2|-vuotisjuhlayuoden ovaus suorilertiin 5.1.87 ravintola Royalissa pidetyllii Eltiketurvakeskuksen ja Tydeltikeloitosten Liiton yhteisellii
lehdistdtilaisuudella. Runsas joukko julkisen sanan edustajia tenttasi paneelissa mukana olleita toimitusjohtaja Pentti Kostamoa (vos),
toimilusjohtaja Juhani l(olehmaista, yhjohtaja Jukka Rantalaa ja toimitusjohtaja Matti Uimosta.
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tettuja kysymiiiin omasta ekike-
turvastaan.I "Suomalaisen saavutuksen"
talouseliimiin lehdille suunna-
tussa versiossa painotettiin li-
saksi tyoelaketalletusten merki-
tystii kansantaloudellisena voi-
mavarana.

I

II kampanjavaihe:
"Tervetuloa tyo-
eldkeiltaanl"

Kampanjan toisen vaiheen piiii-
tapahtumina olivat maakunta-
tilaisuudet, maalis-huhtikuus-
sa l6 paikkakunnalla jiirjestetyt
ty6eliikeillat. t) Aktivoivien,
palkansaajille ja jo eliikkeellii
oleville jtirjestettyjen tilaisuuk-
sien ohjelma koostui jiirjestel-
m:in historian ja nykypiiiviin
tilanteen esittelystii sekii viih-
dyttiiviistii paikallisesta ohjel-
masta. Tilaisuuden lopuksi ylei-
sdllit oli mahdollisuus kysyii ja
saada tietoa omasta eliiketur-
vastaan. Tapahtumapiiivinii oli
myris vakuutusyhti<iiden pai-
kallisissa palvelupisteissd avoi-
mien ovien tilaisuuksia, joissa
jaettiin tietoa ja neuvoja ty<ielii-
keasioista.

Maakuntatilaisuuksien tavoit-
teena oli liihestyii yksittiiistii va-
kuutettua, tarj ota mahd ollisuus
keskusteluun, tiedonsaantiin
sekri asiantuntija-apuun ja neu-
voihin kansalaisten usein moni-
mutkaiseksi kokemassa lakipy-
kiiliiviidakossa.
Maakuntatilaisu ussarja tarjosi
mytis hyvlin mahdollisuuden
yhteistoimintaan paikallisra-
dioiden kanssa. Tilaisuuksien
mainonnassa ne osoittautuivat
hyviksi kanaviksi. Poikkeukset-
ta ne myds kiinnostuivat ty<ielii-
keaiheesta laajemminkin anta-
en ohjelma-aikaa kampanjaa
varten tehdylle, Raimo Lintu-
niemen juontamalle noin 15 mi-
nuutin tydeliike-radio-ohjel-
malle. Useimmat paikallisradi-
ot jiirjestiviit radio-ohjelman
jatkeeksi my<is "Avoin kana-
va"-kyselytunnin, j ohon vastaa-
jiksi oli pyydetty tycieliikkeen
asiantuntijoita.

t) Arlikkeli k)siuebe TELA:n bkn-ntiimid maakuntatilaisuuksia.
ETKn neljdssti ja ETT:n kahdesssa
tilaisuudessa ei ollut mainostoimis-
ton jiirjestiimtiA osuuta. - Toimi-
tuksen huomautus.

III llampanjavaihe:
"Millainen on Sinun
eldketurvasi?"

Kampanjan viimeinen, III vaihe
ajoittui toukokuulle, jolloin
myds vietettiin tycieltikejiirjes-
telmiin piiiijuhlaa. Viimeinen
kampanjavaihe sisilsi tv-filmin
uuden esityskierroksen, lehti-
mainontaa sekii piiiikaupunki-
seudulla juhlaviikolle ajoittu-
van ulkomainoskampanjan.
Lehti-ilmoittelussa mentiin nyt
testimonial-keinoin entistii lii-
hemmiiksi yksittitistii vakuutet-
tua. Kolmessa eri ilmoituksessa
tuotiin esimerkkihenkikiiden
kautta esille erilaiset elzikemuo-
dot, jiirjestelmiin joustavuus,
yksildlliset vaihtoehdot, perus-
turva ja mycis eliikesummat.
Aktivoiva sanoma oli: "Millai-
nen on Sinun eliiketurvasi? Tule
ja kysy!"
Tydeliikejiirjestelmiin periaat-
teet esitettiin argumentoituina
mm. seuraavasti: 'Tycieliike on
suomalaista perusturvaa.",
'Tycieliike on sriiistettyii palk-
kaa.",'Ty<ieliike on yksilolliste
joustaluutta",'Tycieldke kas-
vaa ansioitteni mukaan", 'Ty6-
eliike on kuin talletus korkea-
korkoisella tililla", "Ansaitsen
itse oman ty6ellikkeeni.",
'Ty0eliike ei ole vain vanhuu-
den turva." Jokaisessa ilmo!
tuksessa tuotiin sovellettuina
esimerkkeinii esille myris tyci-
eliikelakien piitikohtia.

Tulokset kertovat
kehityssuunnasta

Juhlavuoden tiedotuskampan-
jan vaikutuksia ja tuloksia on jo
tiihiin mennessa tutkittu kol-
mella eri mittauksella. Kaksi
niistii on mitannut kampanjan
niikyvyyttii, merkin tunnettuut-
ta ja paaargumenttien mieliin-
jiizimistii.

Kolmas, Suomen Gallupin te-
kemii tutkimus selvitti kampan-
jan tuloksia laajemmin ja kiisitti
mycis vakuutettujen asenteet
tyOelakejarjestelmiin perusliih-
ttikohtiin. Vertaamalla tiimiin
tutkimuksen tuloksia noin
vuotta sitA aikaisemmin teh-
tyyn selvitykseen, voidaan ndh-
dii, mihin suuntaan kampanja
on kansalaisten tydeliiketunte-

musta ja -asenteita j ohdattanut.
Piiiikohdat mainittujen kolmen
tutkimuksen tuloksista kerto-
Yat, ettA y[ puolet vakuutetuis-
ta osaa liittaa juhlavuoden kaa-
ri-tunnuksen ty<ieliikkeisiin -osa spontaanisti, osa pienen
auttamisen jiilkeen. Valtaosa
vakuutetuista , 85 %0, tietiiii ty6-
ellikejiirjestelmiin koskevan
kaikkia palkansaajia Sa 61 7o
muistaa jiirjestelmiin voimassa-
oloajan oikein 25 vuodeksi.
Asennetasolla kampanja voi
kirjata ansiokseen lieviin posi-
tiivisuuden lisiiiintymisen suh-
tautumisessa tyOeliikejiirjestel-
miin pddperiaatteisiin. organi-
sointiin sekd tiedonsaantimah-
dollisuuksiin.

Tutkimusten mukaan kampan-
jassa kiiytetyistii tiedotusviili-
neistd ehdottomasti tehokkain
oli televisio: 38 /6 vastaajista
ilmoitti niihneensii tunnuksen
tai siihen liittyviiii tiedottamista
tv: ssri. Seuraavaksi tehokkaim-
min oli tutkimusten mukaan
toiminut ulkomainonta,
Tydeliikemainonnan oli keski-
miiiiriiistii paremmin huoman-
nut l5-24-vuotias mies, ty<ivii-
est66n kuuluva, pienkaupun-
kilainen sekii Pohjois-Suomes-
sa asuva.

Henkildt, jotka olivat erittiiin
tai melko kiinnostuneita mai-
noksen esittamista asioista, oli-
vat keskimriiiriiistii useammin
35- 49-vuotiaita, toimihenki-

lfujaanin moakuntajuhkt abiti maakuntatihisuukskn sarjan jo helmi-
kuun puolivdlissii. Tilaisuudessa oli 120 osanottajaa. Valtaosa osanot-
tajista oli vieki ryoiktibin kajaanihisia. Salin etuosassa istui lfujaanin
paikallbten tydehkepalvelupisteiden ekikeneuvojia, jotka mybs esitebiin
juhlaybisdllc.

Ntiin reippaasti jalalh koreasti pistiviit Soidinsuon koulun oppihat
I{ajaanissa. Eri maakuntatilaisuukskn ohjelman suoittajina esiinryi
ptiiiasiassa alueen nuoria kyl<yjii. Kajaanin maakuntajuhh pi.dettiin
u u d en ki rj ast ot alon j u hlasalissa.
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l6itii, suurkaupunkilaisia sekii
Pohjois-Suomessa asuvia.
Mainontaa pidettiin ominai-
suuksiltaan:

- tietoa antavana

- tiirkeiinii
- kiinnostavana

- tavanomaisena

- vakuuttavana

- persoonallisena

- vetoavana.

Onnistunut
yhteisesiintyminen

Kampanjalla oli varsinaisen
piiiitavoitteensa ohella tiirkeii
merkitys my6s elEkevakuutus-
alan yhteisen yrityskuvan kan-
nalta. Vakuutusyhtitiiden yh-
teisesiintyminen juhlavuoden
tiedotus- ja ilmoituskampanj as-
sa on ollut onnistunutta pionee-
rity<ita.

Kampanjan suunnittelun ja to-
teuttamisen vaatima mittava
tydmiiiirii on osoittanut hedel-
miillisen yhteistydn mahdolli-
suudet myds henkilOtasolla;
tyriryhmii, johon on kuulunut
edustajat kustakin tyOeliikeva-
kuutusyhtidstii, on hoitanut
tytinsii ammattitaitoisesti, in-
nostuneesti ja joustavasti hy-
viissii yhteishengessti.

Lakisiiiiteisestii vakuutuksesta
informoiminen on yhteiskun-
nallisesti tiirkeiiii ja arvokasta
tiedottamista, joka kampanjan
aikana saikin huomattavan
runsaasti toimituksellista pals-
tatilaa ja ohjelma-aikaa eri tie-
dotusviilineissii. Kaikkiaan oli
tyrieliikeaiheisia uutisia j a juttu-
ja sanomalehdissii 202 000 pals-
tamillimetriii. Lisiiksi tytieliike-
aiheista ohjelmaa kuultiin run-
saasti yleisradion alueverkossa
sekii paikallisradioissa eri puo-
lilla maata.

Mainonnan keinoin kampan-
jalle saatiin haluttua tehoa ja
huomioarvoa. Mainonnan
avulla voitiin selkeyttliii sano-
maa, parantaa sen ymmarretta-
\ryytu ja toimivuutta. Niiin voi-
tiin taata my6s kampanjan kan-
nalta keskeisen tiirkeiin tavoit-
teena saavuttaminen: viestin
saaminen samanaikaisesti ja sa-
manlaisena kaikkien jiirjestel-
miin piiriin kuuluvien vakuutet-
tujen tietoon, haluttu toisto-
miiiir?i sekii laajan kohderyh-
miin parhaiten peittiviit me-
diat.

Kaupallisen ja yhteis-
kunnallisen mainonnan
vdlimuoto

Tytieliikemainonta on Suomes-
sa uutta. Mainonnan lajin teo-
reettisessa mdiirittelyssi se si-
joittuu kaupallisen ja yhteis-
kunnallisen mainonnan viiliin.
Puhtaasta yhteiskunnallisesta
mainonnasta sen erottaa se, etta
maksajana ei ole julkisyhteisd
vaan yritykset, tycieliikelaitok-
set,jotka ovat ottaneet hoitaak-
seen lakisiiiiteisen tyOeldkeva-
kuutuksen.
Edustuksellinen demokraatti-
nen piiiittiksenteko vaatii tie-
dottamista. Toinen vaihtoehto
olisi luottaa kansalaisten aktii-
visuuteen ja omatoimiseen tie-
donhankintaan. Yhteiskuntam-
me ei kuitenkaan toimi niiin.

TERTTU VIERTIO
ekonomi

toimilusjohtaja
Mainostoimisto BBO

Better Business Offw Oy
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UUSIN
TYiiELNKETUNNUKSIN
ENTISTI
PAREMPAAN
PALUELUUN

Myiis tiinlii tytieliikejnrjestelmdssi elimme nykyi'
sin tiedotuksellisesti mielenkiintoisia aikoja. Voi'
massa oleva tytieliikelainsiiiidflntti muodostaa mo'
nipolvisen ja vaikeasti hahmotettavissa olevan
kokonaisuuden. Meidin tytieliikeviestimme lisiiksi
kaikkien muidenkin viestien ja tiedotuksen miiri
on lisiiiintynyt ja tiedotuskanavien mlirfl kasvaa,
viestien lipimeno vaikeutuu. Tiedotuksen lflpime'
non varmistamiseksi on kiiytettiivii kaikkein vai-
kuttavimpia tiedottamisen tapoja ja kanavia.

Tydeliiketurvasta on tullut en-
tistii joustavampi ja yksildlli-
sempi. Jouston ja yksildllisyy-
den toteutuminen edellyttiiii
kuitenkin, ettii kansalaisilla on
suoritettavien valintojen poh-
jaksi ei vain entistii enemmdn
tietoja tydeliikkeistii, vaan sen
lisiiksi entistii syviillisempiin tie-
toihin pohj autuvia toimintaval-
miuksia.
Tiedottamisessa tcirmiiiimme
myOs siihen vanhaan tosiasi-
aan, ettii tietoamme eiviit usein-
kaan etsi ne, jotka sitii eniten
tarvitsisivat, vaan ne aktiiviset,
joilla tietoja j o ennestiiiinkin on.
Kaikkien vakuutettujen valista-
minen tydeliikeasioissa on vai-
keata. Tiedottaminen tuntuu
joskus kuin sumun ammenta-
miselta reikiikauhalla. Tiedo-
tustoiminnassa onkin kiiytettii-
vd uusia, tehokkaita keinoja ja
kanavia, jotta viesti saadaan
menemdSn l6pi. Kaikkia ty<iela-
kevakuutettuja varten on ra-
kennettava maamerkkejii, ma-
jakoita, joiden mukaan vakuu-
tetut voivat hakeutua tiedon
luo site tarvitessaan. Nrimd ma-
jakat tarvitsevat my6s valon
niikyviin ja tunnetun ty6eliike-
tunnuksen.
Siind muutamia tiedotuksellisia
tausta-aj atuksia niille liiht6koh-

dille, joista syistii tytieliikkeiden
palvelutunnus on paatetty uu-
sia vuoden 1988 alusta lukien.

Tyoeldkepalvelupisteiden
entiset tunnukset

Tydeliikepalvelupisteitii mer-
kittiin jiirjestelmdn alkutaipa-
leella oranssinvdrisellii, suora-
kaiteenmuotoisella tydelakekil-
vellii.
Vuonna 1975 ty<ielakelaitosten
uudeksi palvelutunnukseksi
otettiin kelta-musta neliskul-
mainen palvelupistetunnus. Ne-
li6n muotoisessa raamissa ym-
pyriin sisiillii oli sana tydeliike.
Thrkoitus on ollut, ettii kaikki
jirjestelmin palvelupisteet oli-
sivat jatkuvasti merkittyjli
palvelutunnuksin. Tunnusten
kiiytt<i on kuitenkin viihentynyt
vuosien varrella.

Uusi tunnus

Viime keviiinen ty6eliikejiirjes-
telmiin 25-vuotiskampanja toi
onnistuneesti esille, paitsi ty6-
eliikejiirjestelmiiii, mycis sen
merkkivuoden tunnusta eliike-
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kaarta. TELA:n teettiimien tut-
kimusten mukaan yli puolet
suomalaisista osaa talven ja ke-
vii6n kampanjoinnin jiilkeen
yhdistiiii juhlavuoden tunnuk-
sen liittyviiksi tydelakkeisiin.
Tyiieliikelaitosten Liiton tiedo-
tusvaliokunta asetti alkukesiis-
td 1987 tytiryhmin valmistele-
maan tyoeliikejiirjestemiin pal-
velutunnuksen uusimista. Ty6-
ryhmdssii on Eliiketurvakes-
kuksen ja TELA:n edustajien
lisiiksi ollut mukana eri tycielii-
kelaitosten edustajia.
Juhlavuoden eliikekaaritun-
nusta pidettiin hyviinii liihtti-
kohtana palvelutunnuksen
edelleen kehittemiselle. Juhla-
vuoden tunnusta kiiytettiiessii
oli tosin havaittu, ettii tunnuk-
sen erottuwutta ja kirjapaino-
kelpoisuutta pitiiisi jotenkin ke-
hittaa edelleen.

Eliiketurvakeskus ja TELA:n
tiedotusvaliokunta ovat hyviik-
syneet uuden palvelutunnuk-
sen. Uusi palvelutunnus tulee
kapt66n vuoden 1988 alusta
lukien.
Ensi vuoden alussa kiiyttricin
tuleva uusi palvelutunnus on
niikyviimpi kuin kampanjatun-
nus. Uusi tunnus on hahmol-
taan nouseva, siinti on siiilytetty
"sateenkaaren" nousu ja dynaa-
misuus. Kun tunnus on rajattu
mustalla viivalla raamin sisiille,
se on muodoltaan helposti lii-
tettiivissii esimerkiksi eliikeyhti-
tiiden logoihin, pyOreisiin kuvi-
oihin jne. Musta vlrien rajaus
tekee tunnuksesta niiklviim-
miin.
Uutta palvelutunnusta voi
luonnehtia eliikkeen miidriin
karttumista aika-akselilla ku-
vaavaksi. Tunnuksen viirit ovat
edelleen oranssin eri siivyjii. Ne
kuvaavat tavallaan kypsyvdn
viljan, sadonkorjuun, sirirsirn j a

KAUA-LEENA
SINKKO, r,rz
Tvdek)kelaitosten

Liil6n koulutussihreei

eliimiin ehtoopuolen tunnel-
m1a.

Uuden tunnuksen
L .Kaytto

Tunnusta suositellaan keltette-
viiksi kaikissa tilanteissa, joissa
joudutaan tekemisiin eliikela-
kien piiriin kuuluvien kanssa.
Trimii koskee, paitsi palvelupis-
teitii, myds kaikkia muita tilan-
teita, esim. eri yhteiscijen painet-
tuja tuotteita jne.

Alan yhteniiisyyden vuoksi on
toivottavaa, ettii tunnusta kiiy-
tetiiiin mahdollisimman paljon
myds tydelakejiirjestelmiin yh-
teis<iviestinniillisenii tunnukse-
na, esimerkiksi eliikepiiiitdksis-
s6, Iaskelmissa, kirjekuorissa,
lomakkeissa, julisteissa, liike-
lahj oissa, pakkausmateriaaleis-
sa, opetusmateriaaleissa jne.

Uutta tunnusta suositellaan
keytettavAksi myds kaikessa
tytielikemainonnassa.
Tunnusta voidaan kiiyttiiii sekii
viirillisenii ette mustavalkoise-
na. Palvelupisteiss6 tunnusta
tulisi 

. 
kityttiiii alkuperriisviireis-

sa, srrs oranssln en savylssa.
Laitos- ja tilannekohtaisesti
tunnusta voi kiiyttiiii muun vd-
nsena.

Palvelupisteen merkinte

Palvelupisteiden on oltava uu-
della tunnuksella merkittyja vii-
meistirin tiedotus- ja mainos-
kampanjan alkuun mennessd
eli 1.4.1988.
Palvelupisteissf, tunnusta suosi-
tetaan kiiytettiiviiksi tunnuksen
alkuperiiisviireiss6. Palvelupis-
teet merkitaan esimerkiksi pdy-
tiistandyllii, riippuvalla kyltilla,
ikkunajulisteella, ovitarralla tai
muulla vastaavalla.

TELA:ssa toimiva Eliiketurva-
keskuksen, TELA:n ja tydelii-
kelaitosten edustajista koostu-
va tyciryhmii on suunnittele-
massa mm. palvelupistesomis-
tusta. Thrkoitus on, ettd somis-
tusmateriaali hankitaan vhteis-
tilauksena.

Uutta tunnusta
esittelevd kampanja

Uusi palvelupistetunnus tiedo-
tetaan suurelle yleisOlle mainos-ja tiedotuskampanjan avulla.
Ntiinhtin meneteltiin mycis edel-
listii palvelupistetunnusta
markkinoitaessa vuonna 1975.

Uutta tunnusta on valmisteltu
syksyn 1987 aikana. Koska
kampanjan onnistumiseksi on
tdrkeriii, ettii kaikki palvelupis-
teet saadaan merkityksi ennen
kampanjan alkua, tiedotus- ja
mainoskampanjan aloitusaj an-
kohdaksi on sovittu vasta huh-
tikuun alku 1988.

Tiedotus- ja mainoskampanj an
tiedotusviilineitii valittaessa on
keytetty hyviiksi niita koke-
muksia, joita 25-vuotiskam-
panjan aikana saatiin.

Ty6eliikej iirjestelmiin palveluk-
sessa oleville tiedotus- ja mai-
noskampanjasta tiedotetaan
helmikuussa tarkemmin.

Yhteiset
materiaalihankinnar

TELA toimitti ETK:lle,
ETT:lle ja tyiieliikelaitoksille
marraskuun alussa uuden tun-
nuksen paino-originaalit tun-
nuksen kiiyttin helpottamiseksi.
Uudella palvelutunnuksella va-
rustettua somistus- ja muuta
materiaalia, erilaisia yhteisiii

PR-lahjoja jne. hankitaan yh-
teisesti jtirjestelmiin kiiyttdtin,
kuten 25-vuotiskampanjan ai-
kana. TELA toimitti eri taloi-
hin tietoja tydelakejarjestelmiin
uuden tunnuksen kiiytdstii, so-
mistusmateriaalista ja PR-ma-
teriaalista j oulukuun alussa.

Yhteistoimintaa
tarvitaan edelleenkin

Vuonna 1975 entistti tunnusta
julkistettaessa tyoelakelaitoksia
varoitettiin TELA:n kiertokir-
jeessii siitii, ettii asiakkaiden
mielenkiinto saattaisi kasvaa
tydelakkeita kohtaan tunnus-
ten julkistamisen jiilkeisenii ai-
kana.

Tiimi yli l0 vuotta vanha varoi-
tus saattaa pitiiii paikkansa ta-
niikin piiiviinii. Saattaahan olla,
ettii uusi, tehokkaasti markki-
noitava tunnus houkuttelee tie-
don tarpeessa olevia kansalaisia
sankoin joukoin palvelupistei
siin neuvoa kysymiiiin. Ja kysy-
mysten vastaamiseen tarvitaan
ammattitaitoa ja tietoa enem-
miin kuin koskaan aikaisem-
min. Mutta siEhen tyoelekelai-
tosten palvelutiskien takaa lciy-
tyy.
Henkilcikohtaisesti olen iloi-
nen, etta 25-vuotiskampanjan
aikana harjoitettu ja oman ko-
kemukseni mukaan mielekds
koko j iirjestelmiin yhteistoimin-
ta jatkuu 25-vuotiskampanja-
vuoden jiilkeenkin.

Kiiytiinndssii olen havainnut,
etta monta priiitai yhdessd saa
aikaan enemmdn hyviii ajatuk-
sia kuin vain yksi. Se on kai sitii
synergiaa... Jiirjestelmiin sisiii-
selle tiedotukselle tiimii yhteis-
toiminta asettaa entistd suu-
rempia vaatimuksia.
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JOUSTAUAT ETAKELAJIT

ETK:n ia KELAn
yhteistilaston

valossa

Varhennetun vanhuuseliikkeen saajissa on naisia
neljfl kertaa enemmin kuin miehii. Eliikettii hake-
vat usein sellaiset naiset, jotka eivflt ole olleet
mukana tytieliimiissii. Miehiii tiime eHmflnmuoto
ei ole tavoittanut, mutta suurin osa niisti miehistii,
joita se on kiinnostanut, on varhentanut vain
tydeliikkeens5.

Yksiltillisen varhaiselfikkeen saajista on puolet
miehiii ja puolet naisia. Lisiiksi puolet on alle ja
puolet yli 60-vuotiaita.

Vanhuuseltikkeensti varhennettuna ottaneiden
naisten keskieliike on selvflsti pienempi kuin mui-
den naisten eliike. Varhennettua elikett5 saavien
miesten keskieliike on sitii vastoin suurempi kuin
muiden miesten, siiti huolimatta, ettd varhentami-
nen pienentiili eltikettii. Yksiltillisessii varhaiseliik-
keessii keskieliikkeet ovat keskimiiiiriisfti suurem-
pia sekfi miehilH ettii naisilla.

LEENA LIETSALA,YTT
Elitketuruakeskuksen

tutkimusosaston
a p u laiso sa st o p d d I I i k kd
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Uudet eldkemuodot

Jo us tavan e I iike i k?ij iirj estel miin
kolmesta eliikelajista varhen-
nettu vanhuuseliike ja yksiltil[-
nen varhaiseliike tulivat voi-
maan vuonna 1986, kun taas
osa-aikaeliike tuli voimaan vas-
ta vuonna 1987. Varhennettua
ja yksil6llistli eltikettii voi hakea
sekii yksityisen sektorin tyrielii-
kej iirjestelmiistii ettii kansanel6-
kejiirjestelmiista mutta osaaika-
eltikettii vain yksityisen sektorin
tyOeliikej iirjestelmeistii. Julkista
sektoria joustavat eliikkeet ei-
vdt vielii koske.

Varhennetun vanhuuseliikkeen
voi halutessaan saada 60-64-
vuotias henkiki. Eldke makse-
taan tiillciin alennettuna ja alen-
nus on pysyvA. Syntymrivuo-
destariippuen pienennys on4 6
prosenttia varhentamisvuotta
kohden tyoelakkeestaja 6 pro-
senttia kansanelSkkeest5.

Yksil6llinen varhaiseliike voi-
daan my<intiiii 55-64-vuotiaal-
le, pitkiiiin ty<ieliimiissii olleelle,
jos hlinen tydkykynsii on alen-
tunut ja tyd kiiynyt kohtuutto-
man rasittavaksi.
Osa-aikaeldkkeen voi tietyin
edellytyksin saada 60-64-vuoti-
as tydntekijii tai yrittiijii, joka
siirtyy kokopiiiviitytistii osa-ai-
katydhrin.
Uusien eliikelajien toimeenpa-
noa on seurattu tarkasti kum-
massakin eliikej?irjestelmiissii.
Vuoden 1986lopussa oli ty<iela-
kepuolella voimassa noin
I2 000 joustavan eliikejiirjestel-
mtin mukaista eliiketttii ja kan-
saneltikepuolella noin 13 500.
Vuonna 1986 osa-aikaeliikkeitii
ei ollut vielii maksussa.

Eliiketurvakeskuksen ja Kan-
saneliikelaitoksen vuoita 1986
koskevan yhteistilaston mu-
kaan varhennettuja vanhuus-
eltikkeitii ja yksildllisiii varhais-
eliikkeitii oli voimassa periiti
16 000. Luku on suurempi kuin
kummankaan yksittiiisen jiir-
jestelmiin luku, mikii merkitsee,
ettii kaikki henkil<it eivdt saa
niiitii eliikkeitii molemmista jiir-
jestelmistii.

On ilmeistii, ettii suurella osalla
varhennetun eldkkeen saajista
joko ei ole oikeutta eldkkeeseen
molemmista eliikej iirjestelmis-
tii, tai he eivdt halua elakefiAan
varhennettuna molemmista jiir-
jestelmistii. Tete elAketta hake-
van ei ole tarvinnut olla tydssii.

Yksil<illistii varhaisekikettii saa-
dakseen hakijan on oltava tyri-
eliimiissii tai, mikiili hiin on
lopettanut tycinsii, tydn j attami-
sestd saa olla korkeintaan vuosi
aikaa. Niiin ollen melkein kai-
killa yksil<illisen varhaiseliik-
keen hakijoilla on oikeus tyci-
eliikkeeseen. Julkisella sektoril-
la tyOskentelevii voi saada Ke-
lan yksil<illistii eliikettii mutta ei
viela tydelakettii. Tiirkein syy
siihen, miksi eldkkeensaajat ei-
vet saa yksiliillistti varhaiselii-
kettii sekii tyci- ettii kansaneld-
kepuolelta, on se, etta he saavat
toisesta eliikej iirjestelmiistii jo-
tain muuta eliikettii.

Uarhennetut vanhuus-
eltikkeet

Yhteistilaston mukaan varhen-
nettua eliikettit sai vuoden 1986
lopussa kaikkiaar, 7 228 suoma-
laista, j oista 455 eliikkeensaaj aa
oli yli 65-vuotiasta. Varhennettu
vanhuuseliike nimittiiin jatkuu
saman nimisend ja samansuu-
ruisena 65. ikiivuoden tdy'ttiimi-
sen jiilkeenkin.
Suurin osa varhennetun eliik-
keen saajista on naisia. Eliikettii
sai viime vuoden lopussa 5 752
naista ja 1476 miestii.
Varhennetun vanhuuseliikkeen-
saajan keskimiiiiriiinen koko-
naiseldke (mahdollinen perhe-
eliike pois lukien) oli 2 I 16 mk
kuukaudessa vuoden 1986 lo-
pussa. Kokonaiseliike sisiiltiiZi
kaikki Kelan ja tytielakelaitos-
ten lakisliiiteiset eliikkeet sekii
tyOeliikelaitosten rekisterciidyt
lisiieliikkeet. MyOs mahdolliset
julkisen sektorin eliikkeet ovat
summassa mukana. Miesten
keskieliike oli4062 mk ja nais-
ten l616 mk kuukaudessa.

Ty6eliikettii sai 4 375 ja kansan-
elaketta 5 573 eliikkeensaajaa.
Varhennettua elAketta kum-
mastakin el[kejiirjestelmiistii
sai vain 2'720 elakkeensaajaa.
Varhennetun vanhuusekikkeen
kohdalla ei ole ylliittiiviiii ettii
niiin pieni miiiirii eliikkeensaa-jia saa eliikettii kummastakin
j iirjestelmiistii, koska vanhuuse-
liikkeensii voivat ottaa varhen-
nettuna my<is sellaiset 60-64-
vuotiaat, jotka eiviit ole oikeu-
tettuja yksityisen sektorin tyci-
eliikkeeseen (kuten esim. kotiiii-
dit).
Tilastojen mukaan varhennet-
tua eliikettii saavista naisista

kaksi viidennestd onkin pelkiin
kansaneldkkeen varassa. N6i-
den naisten keskimiiiiriiinen
eliike oli I 199 mk kuukaudessa.
Vastaava pienentdmiitdn van-
huuseltike oli I 544 mk kuukau-
dessa. Ero on vain hiukan suu-
rempi, kuin mitii varhentami-
sen pitiiisi keskimiiiirin vaikut-
taa. Tiimii tukee oletusta, ettd
suurimmalla osalla heistii ei oli-
si oikeutta muuhun eliikkee-
seen.
Varhennettua elaketta saavista
miehistii vain kolme prosenttia
on pelkdn kansaneldkkeen saa-
jia. Heidiin keskieliikkeensri oli
vain 571 mk kuukaudessa ja
tiimd puolestaan viittaa siihen,
ettd suurin osa niiiden miesten
eliikkeistii on tulossa maksuun
mydhemmin. Todenndkciisesti
heidiin tycieliikehakemuksensa
on ollut vireillii vuoden vaih-
teessa, jolloin tydeliike ei ole
ehtinyt mukaan 31.12.1986 voi-
massa olevien eliikkeiden tilas-
toon.
Sitri vastoin liki puolet varhen-
nettua eliikettii saavista miehis-
tii saa pelkk[ii tyrieliikettii. Tii-
md on lukumiiiiriiisesti niin suu-
ri ryhmii (640), ettei se selity
tilastoinnin aj ankohtana vireil-la olevilla kansaneliikehake-
muksilla. Ryhmiin keskieliike
oli periiti 4 550 mk kuukaudes-
sa eli noin tuhat markkaa suu-
rempi kuin niiden, jotka saivat
myds kansaneliikettii. Tilastois-
ta ei lciydy vihjettii siite, miksi
niiinkin suuri osa miehistii on
varhentanut tycieliikkeensii,
mutta ei kansaneliikettiiiin.
Kansaneliike olisi heille tosin
verraten pieni, useimmiten poh-
jaosan suuruinen (runsaat 300
mk kuukaudessa).

Taulukosta I kiiy ilmi, ettii osal-
le varhennettua eldkettii saaville
maksetaan toisesta jiirjestel-
miistii jonkun muun tljin mu-
kaista eliikettii. Runsaalle sa-
dalle tydeliikepuolen varhen-
nettua ellkettii saavalle Kela
maksaa ty0kyryttdmyys- tai
rintamasotilaseliikettii. Vastaa-
vasti saa 476 Kelan varhenne-tun vanhuuseliikkeensaajaa
tydeliikepuolelta muuta eliiket-
tii, liihinnii vanhuuseliikettri.
Varhennetun vanhuuseliikkeen
hakeminen on siis yleisempiili
naisilla kuin miehillii, ja sitii
hakevat useat sellaiset naiset,
jotka eiviit ole olleet tydeliimiis-
sii. Miehiii tiiml eliikemuoto ei
ole tavoittanut, mutta suurin
osa niistii miehistii, joita se on
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kiinnostanut, on varhentattut
vain ty6eliikkeensd.

Yksiltilliset varhai s-
eliikkeet

Vuoden 1986 piiiittyessii eliiket-
tii saavia oli kaikkiaan 8814.
Jonkin verran enemmiin eliik-
keitii my6nnettiin vuoden aika-
na, mutta osa oli piiiittynyt lii-
hinnii vanhuuseliikkeeksi
muuttumisen vuoksi.

Sukupuolijakauma on tasai-
sempi kuin varhennetussa van-
huuseliikkeessii; yksil6llistii var-
haiseliikettii sai 4 396 miestii ja
4 418 naista.

Keskimiitiriiinen ko konaiseliike
(mahdollinen perhe-eldke pois
lukien) oli 3 179 mk kuukaudes-
sa. Yksil6llisessd varhaiseliik-
keessi my<is eliikkeiden suu-
ruudet eroavat viihemmiin su-
kupuolen mukaan kuin varhen-
netussa vanhuusel6kkeessii.
Miesten keskieliike oli viime
vuonna 3 928 mk ja naisten
2 436 mk kuukaudessa. Eroa on
kyllii tiissiikin eliikelajissa
enemmdn kuin muissa eliikela-
jeissa keskimiiiirin.
Yksitvisen sektorin tvcieliikelai-
tosteri maksamia vtsittittisia
varhaiseliikkeitii oli ruoden
1986 lopussa voimassa 7 455 ja
vastaavasti kansaneliikkeitd
7 868. Luvut ovat PienemPiii
kuin molempien jiirjestelmien
yhteisluku, aivan kuten varhen-
hetuissakin eliikkeissii. ja syy-
kin on sama; kaikki ne henkilcit,
j otka saavat yksil0llistii eliikettii
ty6elakkeenA, eiviit saa sitl Ke-
lasta ja piiinvastoin.
Yhteisten tapausten osuus on
vain noin 7l prosenttia. Se ei
kuitenkaan merkitse, ettii loput
saisivat eliikettii vain toisesta
j iirjestelmiistli. Sellaisten henki-
lcjiden eliikkeet, jotka saavat
yksildllistd eliikettii esimerkiksi
Kelasta ja jotain muuta lajia
tydeliikelaitoksesta, sisiiltyviit
vain toisen jiirjestelmiin (esi-

merkkitapauksessa Kelan) yksi- eliikepeatdsten ennakkoilmoi-
16llisen varhaiseliikkeen tilasto- tusmenettely Kelan ja tydelake-
lukuihin. Laskemalla mukaan laitosten viilillii estiiii ns. ristik-
mycis muun lajin mukaiset eliik- kiiiset ratkaisut. joissa toinen
keet tulee yhteisten tapausten laitos mydntiiii ja toinen hylkiiii
osuudeksi noin 90 prosenttia. eldkehakemuksen. Selitys on
Erilaisten eliikekombinaatioi- siisjokin muu.
den lukumlieret ja vastaavien piiiitellen Kelan vastaavien ta-
ryhmien- keskieliikkeet on esi- pausten pienestii lukumiiiriistiitettytauluissa2.ja3. vaikuttaiii silte, ette kyseiset
Henkildt,jotkasaavat Kelasta ty6eliikepuolen yksiltillisen

tfiHlil,*.xiL:",'J*rfl ,f illli:!l:P,?:;x?l*'#l"ii;
t; ifa[.tia 6utir-eiitiiaan voisivat olla osaksi sellaisia ta-
I 203), saavat tydelakef uf l.ftu pa.utsia, jossa puolist,l, f T:ill
etupiiiissii rintamaveteraaniel6- eliike,pienenlsl tolsenkln puolr-
tetta (SSS), -rttu -yo, ffir- son.allftessa.nostaa kansanelii-
,yttti,iiyyJl ; u runr,rirtiil.ii'ei. tttt 4' Osa niiist6 tapauksista on
p'airruituiriu tupi"triu, .fin1;- sellaisia, ettii henkilcit ovat en-
ta missa trentitb tuu tvti.rat.- sin hakeneet.toisesta jarjestel-
i"it"r.iiitivr.tilo[ista.;ir.rur1u miistii.eleketta ja vasta myd-

iotui" ',,r,itu 
eliikettii, ";i;;;: 

hemmin toisesta' Tiillaiset ta-
mattavasti viihemmari ii'Z+"t. paut<set ovat vuoden vaihtee-
Nairtat ln noin puolet o" il'ntJ- ieen .menne.ssii 

ehtineet toiseen
masotilaseliikkeitii. rekisteriin ja tilastoon mutta

eiviit toiseen.
Tydeliikkeenhakijat ilmeisesti
sriosivat veteraanielekk;ita vk- Pe_lkkiiii kansaneldkettii saavat
sil<illisiin varhaisetalteiJil, {tlg tapausta) ovat selviisti sel-

niihden. Tosin osa r"t"iuu"i- iu laisia, joissa. elSkeasia on ollut
ilmeisesti suurin osa uu,,t urir- kesken vuoden vaihteessa. Tiis-
.faff"i"tiijitti on .;"ff.i*i[ tii on osoituksena erittdin mata-
;;kt".il4",;*a:"rttiruiirap la keskieliike (578 mk)'
keet eivdt vielii ole voimassa. Vasta nvt vhteistilaston valmis-
Siksi keskimdtrdinen koko- 1u11u3 ovai vksilcillistii varhais-
naiseliike. kyseisessd ryhmiissii elAkettasaauien ryhm6nyleiset,
on niinkin suuri (4 260 mk). demosrafiset tunnusmerkit sel-
Rintamaveteraanit ovat nYkY- vinnejt. Eliikkeensaajista on
iiiin jo yli 60-vuotiaita, joten puolet miehiii, puolethaisia ja
vaikutus on havaittav.issa iisaksi puolet aile ja puolet yli
60-64-vuotiaiden miesten ikii- 60-vuotiaita. Tydelakepuoli:n
ryhmlssd (taulu 3.). Ryhmiin rilastotiedotuksijsa on tihden-
yksildllistii varhaiseliikettui saa- nettv. ette enemmist<i on naisia
vista vain noin puolet saa sitzi ia 6tte 60-vuotiaita. Tiimiikin
kummastakin eliikejiirjestel- raittama pitiiii paikkansa yh-
miistii ja liki kaksi viidesosaa t.lriif .rtori tv<ielhtteita kosfte-
saa tydeliikelaitoksesta muuto ysns. Kansaneliikkeensaajistaeliikettii. on miehiii ja naisia yhtii paljon,
Kaikki kansaneldkkeensaaiat mutta yli 

_ 
60-vuotiaita viihiin

eiviit siis ole oikeutett;i;;;- enemmdn kuin alle 60-vuotiai-
maan yksityisen sektorin ela- ta'
ketta, i<aikilla sitd vastoin on Ty<ieliikepuolen ja Kansanelii-
oikeus kansaneldkkeeseen. Sik- kelaitoksen tilastojen kannalta
si on ylldttiivee, etta huomatta- on oleellista tah.dellap, etta yk-
van suuri mS2irii (822) tydeliike- sil6llisten varhaiseliikkeiden ha-
puolen yksil<illisen varhaiseliik- kijoitaja saajia koskevat tilastot
keen saajista eivdt saaneet mi- eiviit voi olla tiiysin-identtisiii,
taan elek;tta Kelasta. Nykyinen koske ne eiviit sisiillii kaikkia

I

i

I

samoja henkilOitii. Siten ei esi-
merkiksi kansaneliikkeiden
tydelakkeita suurempi miiiirii
yksil6llisissii varhaiseliikkeissii
johdu siite, ettii pelkkiiii kan-
sanelikettii saavia olisi vastaa-
va miiiirii, vaan muista edellii
selostetuista seikoista.

Eliikemaailma 55:n ja 64:n ikii-
vuoden vtilillii on niin moni
ilmeinen, ettii pelkkii yhden elii-
kelajin tilastointi ei riita kuvaa.
maan sitzi. Tiistii syystii Eliike.
turvakeskuksen ja Kansanelii'
kelaitoksen yhteiseen vuottu
1986 koskevaan tilastoon lislit'
tiin ikiiryhmiii koskeva eliike'
kartta.
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Ihulu 1. Taulu 2.
Varhennettujen vanhuuseliikkeiden lukumiiiirii ja keskimiiiiriii- Yksiltillisten varhaiselikkeiden lukumiiiirii ja keskimiAriinen
nenkokonaiselikeelikkeenrakenteenjasukupuolenmukaan, kokonaiselflke elflkkeen rakenteen ja sukupuolen mukaan,31.12.1986 31.12.1986

Taulu 3.
Vuoden 1986 lopussa yksiltillistii varhaisetiikettA saavat eldkkeen
rake-ntee-n, idn ja s'rt-upuolen m';kaan

NaisetKaikki Miehet
Varhennettua

eliikette saavat
31.12.1986

Luku-
m6erA

Keski-
el6ke

mklkk
Luku-
mdiirA

Keski-
eliike

mk/kk
Luku-
miiiirii

IGski-
el6ke

mk/kk

Kansanelikett$ saavat
TyoeltkettA saavat

Sek6 ty6- ett[ Kelan
elAkettA saavat
VaiI tyiblf kett6 saavat

- Kelasta muuta
eukettA

- Ei lGlsn eliikeua
Vain Kelan elIkettil

- MuutatythHketta

42
796

273519

E3e

120

44

4547

5400 356 2586
' -570 2t2l t lgg

2079

752 I 6t6

-Ei

2067 I

2905 1

7 228
6773

52t7
4132

2u6
2W3

I 833
24N

Kaikki eliikkeersaajat
N6istii 60*64-wotiaat

t2l
I 435

476
2165

1476 4M2
l 391 4021

673 3673
tu 40t0

2s76 ztfi. 509 3 534

2fi7,
3 003

3293
I 186

5382 I 595

45M I 561

Kaikki Miehet Naiset
Yksil6lliste

eHkette saavat
3r.12.1986

Luku-
mii?ira

Keski-
ellike

mki kk
Luku-
meerii

Keski-
eliike

mk/kk
Luku-
maara

Keski-
el6ke

mklkk
44t8 3179

3935 25ip
4012 24fi

3530 2528

46 tg7o

32/ J
84

TydeHkett:i

Seke tyii- etta Kelan
elilkett2i saavat

78
386- Ei IGlan el{kett&

r*ain IGlan elilkett6

saavat 992
saavat 815

14865@ 979 882
Vain saavattyiieHkene

muutaKelasta
elAketta 124 7512

8n
2M2
2446 5163

'4 881lm3 2@ 657- Muutatyiisliikettii

- Ei $rrHkette 156 M,.,12578

8814 3t79 4396 3

7868 3257 3932 3
7 455 3059 34/.3 3

436 I

Ei

,,, IGitki' elllk-
keen'sa4iat

Kelan
eliik-
keen
saajat

322
81

241

m,0
)1

37,9

7,3
3,8

' 1,6

52,3

79,9
81,8
78,1

443,
I19.

3b,,,,...

o12
472 031

I 981
I 894
20p.2

2159
:.2259,,

,?,3.
't Ir0

88t
6l

820 '

2W
r E46
t,133

3 530
1?ffi
t7&

.,.':,':

386
?57
t8,
436
2ri

28

.L8
0,7
2,9

,,,:1 . !r$l
lt,5

r:r,r 610,,,:

,,,9,9,,,,,,
.11,4

Miehet
55-59
q44

4t

Tvt,.
eliik-
keen
saajat

SekI
tyat'
ette

Kelan
etii-
kett{

saavat

ty6eliikkeeni

Yksiltilliste
varhaiseldketta

Yksilollisti
varhaisel6kettii

Kelasta

Kelasta
muuta
reld-
kettli

elii
Ei

Kelan

kettii

Tv&
eliit-
kpeni
trtuuta

elii-
ketta

Nai!6t
55-59
@-&

Miehet
55-59
M4
Naisst
55-59
60-64

Progenttiiakaurna



Joustavien
elakkeiden

kehitys
l. L 1986-30.6. lg87

Joustavista eldkemuo-
doista on puhuttu Paljon
kaikissa tiedotusviili-
neissii. Yhtend syyni on
ollut niiden saama suuri
suosio. Joustavista elii-
kemuodoista ensimmiii-
sinii tulivat yksiltillinen
varhaiseliike ja varhen'
nettu vanhuuselike vuo-
den 1986 alusta. Mitii
niiiden elikelajien suosi'
olle on tapahtunut? Oli-
ko kaikki vain alkuin-
nostusta vai ovatko ha'
kijoiden lukumiflriit
edelleen suuria? EntA
kolmas uusi eli osa-aika'
el5ke, joka koki piiviin-
valon 1.1.1987? Milte
sen alkutaival nnyttAii ti'
lastojen valossa? Ntiihin
asioihin etsitiiin Yas-
tauksia tissii artikkelis-
sa.

Yksilollista varhaiseldkettd
hakeneet henkilot

Yksildllistti varhaiseliikettii ha-
ki jo vuonna 1985 (siis ennen
eliikkeen voimaantuloa) Yli
2500 henkeii, joista yli 1500 oli
naisia. Vuoden 1986 ensimmdi-
selld puotiskolla hakijoita oli yli
9000. joista runsaat 5000 naisia.

Toisella vuosipuoliskolla haki-
ioiden lukumiiiirii putosijo alle
5000 henkildn. Heistii naisia oli
runsaat puolet. Merkittevea
eroa vuosipuoliskojen viilillii
on, ettd vain nuorimmassa ikA-
luokassa (54-55 -vuotiaat) ha-
kijoita on likimain yhtii paljon;
kaikissa muissa ikiiluokissa ha-
kijoiden lukumiiiirii putoaa
noin puoleen. Vuoden 1987 al-
kupuolisko osoittaa alkuinnos-
tuksen laantuneen, sillii hakij oi-
den lukumiiiirii niiy'ttiiii vakiin-
tuneen likimain loppuvuoden
1986 tasolle. Hakijoiden osuus
vastaavasta ei-eliikkeellii ole-
vasta yksityisen sektorin ty6-
eliikkeeseen oikeutetusta viies-
tdste neyttaa vakiintuvan puo-
livuosittain tarkasteltuna 3 pro-
sentin tienoille. Vuoden 1986
"ryntdyksen" aikanahan haki-
joiden vastaava prosenttiosuus
oli 7,3 /6, josta ensimmiiisen
vuosipuoliskon osuus 4,8 70. Eri
eliikelakien mukaan hakijat ei-
viit poikenneet toisistaan pal-
joakaan. Ainoan poikkeuksen
tiihiin tekeviit LEL-tytintekijiit,
joiden joukossa miesten kiin-
nostus tata elakettA kohtaan oli
suurempi kuin naisten niin lu-
kumiiiirinii kuin my<is prosent-
tiosuuksina.

Minkd verran yksilollista
varhaiseldkehakemuksia
hylataan?

Hakemuksia hyliitiiiin alle 60-
vuotiailla noin 40 %o Sa yli 60-
vuotiailla alle 20 70. Vuosipuo-
liskoista hylkiiiiviii piiiitdksiii
tehtiin eniten vuoden 1986 lop-
pupuolella. Tuolloin naisten
hylkiiysprosentti nousi alle 60-
vuotiailla jopa 50 prosenttiin ja
60 64-vuotiaillakin 22 pro-

senttiin. Loppuvuosi 1986 on-
kin tilastoissa hylkiiysten osalta
selviisti korkeampi kuin muut,
mikii johtuu nimenomaan nuo-
rempien hakijoiden suurista
hylkdysluvuista. Naisten hyl-
kdysprosentit niiyttiiisivdt aset-
tuvan noin l0 prosenttia korke-
ammalle tasolle kuin miesten.
Laeittaisia eroj a tarkasteltaessa
havaitaan, ettii LEL:n miehillii
hylkiiysprosentit ovat kaikkein
alhaisimmat ja LEL:n naisilla
korkeimmat. Toisaalta aj anj ak-
sojen viilisiii eroja tarkasteltaes-
sa ei ole havaittavissa mitaan
suuria muutoksia, vaan voi-
daan oikeutetusti todeta, etta
hylkiiyskiiytttntci on niiiden ti-
lastojen mukaan ollut varsin
samankaltainen koko ajan.

Joustaville elakkeille
siirtyneistd

Alkupuoliskolla 1986 sekii yksi-
lcilliselle varhaiseldkkeelle ettii
varhennetulle vanhuuseldkkeel-
Ie siirtyi reilut 2500 henked
kummallekin. Toisella vuosi-
puoliskolla yksil<illinen var-
haiseliike osoittautui jo huo-
mattavasti suositummaksi; sille
siirtyi lahes 5000 henkeii, kun
varhennetulle vanhuuseltikkeel-
le samaan aikaan siirtyi vain
pari tuhatta henkeii. Vuoden
1987 alkupuoliskolla niiyttiiii
suhde jatkuvan saman suuntai
senal yli 3700 henke?i siirtyi
yksil0lliselle vanhuuseliikkeelle,
ja varhennetulle vanhuuseliik-
keelle puolestaan alle 1400 hen-
keii. Yksil6lliselle vanhuuseldk-
keelle siirtyi kaikkina tarkaste-
luajanjaksoina miehiii melkein
yhtii paljon kuin naisia. Sen
sijaan varhennettu vanhuuseld-
ke niiyttiili olevan naisten kes-

kuudessa selvristi miehid suosi-
tumpi: eri ajanjaksoina luku-
mddrd vaihtelee liihes kolmin-
kertaisesta vajaaseen kaksin-
kertaiseen. Ero miesten ja nais-
ten viilillii niiyttiiii kuitenkin ka-
ventuvan tasaisesti. Varhennet-
tu vanhuuseliike on ollut eri
lakien vdlisessii vertailussa ko-
ko ajan suosituin YEL:n piiriin r

kuuluvien naisten keskuudessa.

Pari sanaa voimassa
olevista eldkkeistd

Joustavia eltik-keitli oli
30.6.1986 voimassa alle 5500 ja
31.12.1986 liihes 12000 kappa-
leua. 30.6.1987 niitii oli voimas-
sa kaiken kaikkiaanjo yli 17 000
kappaletta. Niiistii noin l0 000
on naisten saamia eliikkeitii.
Voitaneen vielA todeta, ette kol-
men ensimmiiisen puolivuotis-
jakson aikana niiden lukumiiii-
rtn nettolisdys on ollut suu-
ruusluokkaa 5500 elaketta/
puoli vuotta. Kesrikuun 10,. pii-
vana tana vuonna orr Yksilcilli-
siii varhaiseltikkeitii voimassa
Iiihes ll 500, joista puolet 55-
59-vuotiailla.
Naisista vajaa puolet oli alle 60-
vuotiaita; miehillii ikiijakauma
oli pdinvastainen. Samaan ai-
kaan varhennetulla vanhuus-
eliikkeellii oli noin 5700 henkeii,
joista naisia oli noin 3900.

Osa-aikaeliikkeita oli voimassa
kesdkuun lopussa vain 89 kaP-
paletta. Niiden saajissa oli mie-
hia ja naisia saman verran. Voi-
daan siis todeta, ettd osa-aika-
eldke on tdssii vaiheessa vielii
koko lailla lapsipuolen asemas-
sa. ainakin mita tulee eliikkeelle,
siirtyneiden lukumiiiiriin mui-j
hin joustaviin eldkemuotoihin
verrattuna.
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TITASTOTIETOJA
TYIiELITTTEN SAAJISTA
UUODELTA 1986

Yksityisen sektorin
eliikkeelle siirtyi viime
vuonna 70000 uutta
elflkkeensaajaa. Vastaa-
va luku kymmenen
luotta aikaisemmin oli
46 000. Viime vuonna
elflkkeelle siirtyneisti
puolet oli alle 60-vuoti-
aita ja vain joka joka
viides ehti saaruttaa el5-
keiin. Kymmenen vuot-
ta sitten vieli melkein
kaksi viidesti Uiyfti 65
vuotta ennen eldkkeelle
siirfymistiiiin.

TYOELAKEJARJESTEL-
MAN TILASTOLLINEN
VUOSIKIRJA osa I, Tilasto-
tietoja tyciel?ikkeen saajista
vuodelta 1986 on ilmestynyt.
Julkaisu sisiiltiiii tilastotietoja
ty6eliikelakien TEL, LEL, YEL
ja MYEL mukaisista eltikkeis-
t6. Vuoden 1986 alusta tuli voi-
maan my<is eriiiden tycisuhtees-
sa olevien taiteilijoiden ja toi-
mittajien eliikelaki (TaEL). Ti-
lastointivuoden aikana ei kui-
tenkaan mycinnetty vielii yh-
tiiiin TaEl-laitoksen elaketta.
Joustavan eliikeikiijiirjestelyn
mydtA tufi vuonna 1986 myds
kaksi uutta eliikelajia, yksiltilli-
nen varhaiseliike ja varhennettu
vanhuuseliike.
Vuoden 1986 lopussa oli voi-
massa 807 000 TEL-, LEL-,
YEL- tai MYElJaitoksen
my6ntiimiiii elaketta. Niiistii lii-
hes puolet eli noin 396 000 oli
vanhuuseliikkeitti, vaj aa nelj iin-
nes eli 185 000 tydkyvytt0myys-
eliikkeitii, 63 000 (8 %o) ty6tt6-
myyseliikkeita, 7 500 (l %o) in-
tamaveteraanien varhaiseliik-
keite, 14 000 (2 %) sukupolven-
vaihdoseliikkeitii ja 141000 (17
/6) perhe-eliikkeitii. Kymmenen
vuoden aikana on vanhuus- ja
perherliikkeiden miiiirii liihes
kaksinkertaistunut, tycikyvyt-
t<imyyseltikkeiden miiiirii kas-
vanut vain vajaat 5 prosenttiaja
tydttOmyyseliikkeiden miiiirii
liihes 30-kertaistunut.
Vuoden 1986 aikana alkoi noin
104 000 elaketta. Niiistii 39 7o eli
40 000 oli vanhuuseldkkeitii,
30 000 (28 /6) tydkyvyttcimyys-
eliikkeitii, 17000 (16 vo)tyotto-
myyseliikkeita, 2 500 (vajaa 3
/s) rintamav ete raanie n varh ais -
elakkeitii, 3 000 (3 %) sukupol-
venvaihdoselekkeita ja 12000
(ll 7o) perhe-eliikkeitii. Alka-
neissa vanhuuseliikkeissii ovat
mukana myOs jatkoeliikkeet eli
vanhuuseliikkeeksi muuttuneet
ty6kyvytt6myys-, tyrittcimyys-,
sukupolvenvaihdos- ja rinta-
maveteraanien varhaiseliikkeet.

Elakkeelle siirtyneiden
henkiloiden lukumddrid

Uutuutena kirjassa on tilastoitu
ensimmiiisen kerran eliikkeelle
siirtyneiden henkildiden luku-
miiiiriii ja mediaaniikiiii el6k-
keelle siirryttiiessii. Tiistii ilme-
nee, etta ensimmdisen kerran
TEL-, LEL-, YEL- tai MYEL-
eliikkeelle siirtyi vuonna 1986
noin 70 000 henkildii, joista
vain vajaa viidennes oli eliikeiiin
(65 vuotta) telttaneita, noin 63
7o 55 -64-vuotiaita ja reilut 17 %o

alle 55-vuotiaita. Mukana ovat
vanhuus-, ty0kyvyttdmlys-,
tyrittdmyys-, sukupolvenvaih-
dos-, luopumis- tai rintamave-
teraanien varhaiseliikkeelle siir-
tyneet (ks. taulukko l). Vuonna
1977 eliikkeelle siirtyi liihes
46 000 henkil6ii, joisla 37 7o oli
eliikeiiin teyttaneite, 35 7o
55-64-vuotiaita ja 28 7o alle 55-
luotiaita. Kymmenen vuoden
aikana on 55-64-vuotiaana
eliikkeelle siirtyneiden osuus
koko ajan kasvanut samalla,
kun alle 55-luotiaana ja eliike-
iiissii siirtyneiden osuus on tun-
tuvasti viihentynyt. Tiihiin on
mm. vaikuttanut ty0ttdmyys-
eliikkeiden nopea lisdiintymi-
nen, nntamaveteraaruen var-
haiseliikkeiden voimaantulo ja
vuonna 1986 yksil<illisen var-
haiseliikkeen ja varhennetun
vanhuuseliikkeen mukaantulo.
Eliikkeelle siirtymisen mediaa-
ni-ikii vuonna 1986 oli 59,8
vuotta. TEl-laitoksen mytintii-
miille eliikkeelle siirtyneillii se
oli 59,5 vuotta, LEL:n piirissii
58,1 vuotta ja yrittiijilla sekii
maatalousyritteji[e mediaani-
ikii oli noin 6l vuotta. Kymme-
nessii vuodessa mediaani-ik?i on
laskenut TEL:n ja LEL:n piiris-
sti noin lf 2 vuotta, yrittajilla
I I / 2 vuottaja maatalousyrittii-
jilla yli 2 vuotta.

Uanhuusellikkeet

Vuoden 1986 alusta tuli 60-64-
vuotiaille mahdolliseksi ottaa
vanhuuseliike varhennettuna. 

r

Varhennetun vanhuuseliikkeen
mriirti muodostuu eliikkeen al-
kamishetkeen mennessii kerty-
neiden palvelusaikojer p€rus-
teella. Lisiiksi eliikeettii alenne- 

1

taan henkiltin eliikkeelle siirty-
misiiin ja syntymiivuoden pe-
rusteella miitiriiytyviillii kertoi-
mella. Eliike on pysyviisti alem- l

pi kuin normaali vanhuuseliike. 
1

Vastaavasti eliikkeelle laht0a'
voidaan lykata y[ eliikeiiin, jol-
loin eliikkeeseen lasketaan lyk-
kliyskorotus. I

Vuoden 1986 lopussa oli voi-
massa kaikkiaan 395 643 van-
huuseliikettii, joista 4 358 oli
varhennettuj a vanhuuseliikkei-
tii. Vanhuuseliikettii maksettiin
172851 miehelle keskimiiiirin
I 751 mk/kk ja222792 naiselle
keskimiiiirin 849 mki kk. Van-
huuseliikkeistii yli puolet oli
suuruudeltaan alle 1000 mkl
kk.
Vuoden 1986 aikana alkoi
40 244 vanhuuseliikettii, joista
4480 (11 Vd oh varhennettuja
vanhuuseliikkeita, 13 603 (34 %o)
eliikeiiissii alkaneita uusia eliik-
keitti ja 687 (2 7o) lykafiyja
vanhuuseliikkeit5. Vanhuus-
eliikkeeksi muuttuneita tyciky-
vyttOmyys-, tydttdmyys-. su-
kupolvenvaihdos- tai rintama-
veteraanien varhaiseliikkeite o[
21 474 eli 53 prosenttia kaikista
alkaneista vanhuuseliikkeistii.
Miehistii vajaa 40 % ja naisista
yli puolet siirtyi suoraan van-
huuseliikkeelle saamatta site
ennen mitiiAn muuta eliikettii
(ks. taulukko 2. s:lla46.).
Vuoden 1986 aikana mytinnet-
tiin varhennettu vanhuuseliike
I 296 miehelle ja 3 184 naiselle.
MiehilH eliike oli suuruudel-
taan keskimiiiirin 3 087 mk/kk,
mikii on yli 1000 mk suurempi
kuin miesten varsinainen van-
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huusellike. Tdstd voidaan piiii-
telld, ettti hlviituloisemmatrmiehet valitsevat herkemmin
varhennetun vanhuuseliikkeen
kuin pienituloiset. Naisilla sitii-
lvastoin varhennettu vanhuus-
eliike oli keskimiiiirin 864 mk/
kk, mikii on hiukan pienempi
,kuin vuonna 1986 alkanut var-
sinainen vanhuuseliike naisilla.
Vuoden 1986 aikana piiiittyi yh-
teensii 16 082 vanhuuseliikettri,
niiistii 7 048 (44 /6) oli ns. jat-
koeliikkeitii eli eliike oli alunpe-
,dn alkanut tydkyvyttdmyys-
'tyOttOmyys-. sukupolvenvaih-
dos- tai rintamaveteraanien
varhaiseliikkeenii. Niimii eliik-
fkeet olivat olleet voimassa yh-
teensd keskimaarh 13,2 vuotta,
josta vanhuuseliikkeen osuus
oli 7,6 vuotta. Suoraan van-
huuseliikkeenii alkaneita eliik-
keitii piiiittyi 9 034 ja ne olivat
olleet voimassa keskimiiiirin
ll,7 vuotta. Kaikkein kauim-
min eli 13,7 vuotta olivat olleet
voimassa ns. lykiityt vanhuus-
eliikkeet, joissa eliikkeen alka-
mista on lykiitty yli eliikeiiin.

Tytittiimyyse!?ik keet

Tydttdmyyseliikkeen ikiiraj a on
piiiitetty palauttaa 55 vuodesta
60 vuoteen siten, ettii uusia syn-
tymiivuosiluokkia ei oteta ty6t-
ttimyyseliikkeen piiriin. Vuon-
na 1986 tyottdmyyseliikkeen
saattoi saada vielii l93l synty-

heuttama rasittuneisuus sekii
tyciolot.
Yksikilliset varhaiseldkkeet luo-
kitellaan tyOk)'vyttOmyyseliik-
keiksi. Ty<intekijiillii on oikeus
saada ennakkopiiiitds siita,
tiiyttiiiikd hiin yksildllisen var-
haiseldkkeen saamisen edelly-
tykset. Ennakkopiiiitris on elii-
kelaitosta sitova, jos eliikettii
haetaan kuuden kuukauden
kuluessa piiiitdksen saamisesta.

Tarkasteltaessa yksildlliselle
varhaisel6kkeelle siirtyneitii
voidaan todeta, ettavajaa90 /6
mycinteisen ennakkopiiiitciksen
saaneista siirtyi aikanaan e16k-
keelle. TEL:n ja LEL:n piirissii
eliikkeelle siirtyneita on yli 90
70, yittajista siirtyy yli 80 %o ja
maatalousyrittiijistii vain noin
16 7o (ks.kuva s:lla 46.).

Vuoden 1986 aikana tehtiin
l2 958 yksil6llisen varhaiseliik-
keen ennakkopeetdste. Niiistii
9 025 pitiittistii oli my6nteisiii ja
3 933 hylkaeviii hylkiiysprosen-
tin ollessa 30,4. Hylkiiyspro-
sentti oli 55-59-vuotiailla 38,7
ja 60 64-vuotiailla 16,3. Nuo-
rempien hakijoiden on siis ollut
selvtisti vaikeampi saada my6n-
teistii pdiitdstii. Suurin hylkdys-
prosentti on ollut TEl-eliikettii
hakeneilla (32,7 %a) ja pienin
LEl-piirissii (18,1 7o). YEL:ssii
hylkiiysprosentti oli 27,0 ja
MYEL:ssii 30,3. Varsinaista
tydkyvyttdmyysellikettii hake-
neiden hylkiiysprosentti oli
11,4. Yksikillisen varhaiseldk-

keen selvdsti suurempi hylkiiys-
prosentti johtunee mm. eliikela-
jin uutuudesta ja ennakkopiiii-
tciksen mahdollisuudesta.
Vuoden lopussa oli voimassa
kaikkiaan 185 445 tyriklvytt<i-
myyseliikettii, niistii 89 %o
(165 029) oli taysia tyoklvyuo-
myyseliikkeitii, 7 7o 02971)
osaeliikkeitii j a 4 7o (7 zl45) yksi-
l<illisiii varhaiseliikkeitii. Keski
miiiirtinen ty<ikyvytttimyryselli-
ke oli I 678 mk/kk, tiiysi tydky-
vytt6myyseliike I 719 mk/kk,
osaeliike 793 mk/ kk ja yksil6l-
linen varhaiseliike 2 303 mk/ kk.
Yksiltillisen varhaisel5kkeen
korkeampi keskieliike selittyy
ainakin osaksi sill6, ette ne ovat
kaikki tiiysitehoisia eliikkeitii ja
eliikkeen saamisen edellytykse-
nii on pitkii tydura.
Vuoden 1986 lopussa voimassa
olevissa eliikkeissii ovat tuki- ja
liikuntaelinten sairaudet selviis-
ti yleisin tydkyrrytt<imyyden syy
(34 %), sitten tulevat verenkier-
toelinten sairaudet (21 %d ia
kolmantena mielenterveyden
hiiiriOt (19 7o). Nuorimmissa
ikiiluokissa tiimli jiirjestys kui-
tenkin muuttuu. Alle 45-vuoti-
aista joka toisella ovat ty0ky-
vyttdmyyden piiiiasiallisena
syynii mielenterveyden hiiiri<it.
Vuoden 1986 aikana alkoi
29 573 uutta tytikyvyttomyys-
eliikettti, niiistii 20 964 (71 7e) oli
tAysia tyOkyvytt<imyyseliikkeitii
I 408 (5 %) osaeliikkeitajaT 201
Qa 7d yksildllisiii varhaiseliik-

Taulukko 1. Vuonna 1986 ensimmdisen kerran elikkeelle siirfyneiden henkiltiiden lukumliirii iiin ja eldkelaitoksen mukaan

Ike
eliikkeen
alkaessa

TEL YEL MYEL Kaikki
lkm Vo lkm Vo lkm Vo lkm %o lkm 7o

2,1
4,1

fi,4
35, I
31,3
16,0

r00,0

355
582

l 835
3255
22',15
I 800

l0 102

LEL

33
183
509

I 204
1810
I 227
4966

45

-34
3544
45-54

869
I 672
4 677

14446
12892
6 570

4t 126

3,5
5,8

18,2
32,2))\
17,8

100,0

0,7
3,7

10,2
24,2
36,4
24,7

100,0

49
226

t 213
4418
4071
3 951

13928

0,4
1,6
8,7

31,7
29,2
28,4

100,0

I 306
2663
8234

23 323
2tM8
13 548
70 122

r55-59
loo-o+
l6s-
Kaikki

1,9
3,8

ll,7
33,3
30,0
19,3

100,0

nyt henkilci, mikiili eliikkeen
saamisen edellytykset tiiyttyiviit
viimeistddn 30.6.1986. Testa
syystii tydtttimyyseliikkeiden
miiiirrin valtava kasvu on py-
sahtynyt ja viime kuukaudet
ovat osoittaneet, etta voimassa
olevien tydttomyyseliikkeiden
miiiird on keirintymiissii las-
kuun.
Vuoden 1986 piiiittyessii olivoi-
massa 63 332 ty<itttimyyseliiket-
td, keskisuuruudeltaan I 910
mk/ kk. Uusia tydttdmyyseliik-
keitii mydnnettiin 17 028, mikii
oli vielit Iiihes 4 000 elaketta
enemmdn kuin edellisend vuon-
na. Vuoden 1986 aikana piiiittyi
5 457 tyottdmyysel2ikettii. joista
84 /6 piiiittyi vanhuuseldkkeelle
siirtymiseen. PeettyessAan tydt-
tcimyyseliike oli kestdnyt keski-
miiiirin 3,7 vuotta.

Tyiikyv yttiimyyselakkeet

Vuoden 1986 alusta on voitu
mydntiiii yksildllinen varhais-
eliike pitkiiiin tycissii olleelle
55-64-vuotiaalle henkil6lle, mi-
kiili voidaan katsoa, ettii henki-
ldn tytikyky on siinii miiiirin
pysyviisti heikentynyt, ettei hiin
voi eniid jatkaa nykyistii ty6-
tiiiin tai ammattiaan vastaavaa
tydtit samassa tydpaikassa.
Ty0kykyii arvioitaesssa otetaan
huomioon henkil6n sairaus,
ikiiiintymisen vaikutus tydssii
selviytymiseen, ty6nteon ai-



Taulukko 2. Vuonna 1986 alkaneet vanhuuselflkkeet eldketaustan mukaan

Miehet
tkm

Naiset Kaikki
Eliikkeen tausta Vc lkm % lkm 7o

U utena eliikeiiissii alkaneita
Varhennettuja
Lykettyja
Jatkoeliikkeitii*)
Yhteensii

5 237
I 296

320
10610
t1 463

30.0
7,4
1,8

60,8
100,0

8 366
3 184

367
l0 864
22781

36,7
14,0

1,6
47,7

100,0

l3 603
4 480

687
2t 474
40244

11R
ll,l
t,7

53,4
r00,0

*) Jatkoehkkeiti ovat vanhuusehkkeiki muumrneet tydlqvyttbmyys-, tydttdmyys-, sukupolvenvaiJtthts-
ja intamaveteraanbn varhaisehkkeet.

-l I . 1 2. l9B6 meilnessii ntyinteisen yksildllist'n
t u rlu ist'lii k kt't' tr t' rt ttt tkkt tltiiiitii ksttt sdd tt('('l
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6.000

5.000

1.000

TEL YEL MYEL

keitii. Uusien osaeliikkeiden Perhe-el?ikkeet
miiiirri on jatkuvasti viihenty-
nyt. Vuonna 1977 mydnnettiin
vielii 3837 ja vuonna 1985 I 828
osaeliikettii. Tilastointivuonna
on yksildllinen varhaiseliike to-
denntikciisesti korvannut
55-64-vuotiaiden kohdalla osa-
eliikkeen tarvetta.
MyOs uusissa ty6kyvy.ttdmyys-
eliikkeissii tuki- ja liikuntaelin-
ten sairaudet ovat selvasti pae-
asiallinen ty<iklvytt<imyyden
syy (43 %), yksilcillisissii var-
haiseliikkeissii liihes 58 %.
Vuoden 1986 aikana piiiittyi
20 304 tyrikyvytt6myyseliikettii.
Ndistti valtaosa eli 14 007 (69 7o)
piiiittyi vanhuuseliikkeelle siir-
tymiseen. 4378 (22 /6) paattyi
eltikkeensaajan kuolemaan ja
I 699 tapauksessa (8 /6) tydky-
vyttdmyyseliike on lakkautettu,
koska henkilOn tycikyky on sii-
nii miidrin palautunut, ettei hiin
enaa taytA eldkkeen saamisen
edellytyksie. 220 elakefiA 0 Ya)
on muuttunut joko tydttcimyys-
tai sukupolvenvaihdoseltik-
keeksi. Peattynyt tydkyvyttO-
myyselSke oli ollut voimassa
keskimiiiirin 7,8 vuotta.

fl fivat ottoneet elokettd

m 31.8.1987 mennesso
el6kkeelle siirtyneet

Vuoden 1986 lopussa oli voi-
massa 14l 291 perhe-elakettA.
Perhe-eliikettii maksettiin
134 812 leskelle ja 22 464 lapsel-
le. Leskien miiiirii perhe-eliik-
keen saajina on kymmenessii
vuodessa yli kaksinkertaistu-
nut, \.uonna 1977 leskeneliiket-
tii sai 66 549 naista. Lasten lu-
kumiiiirii perhe-eliikkeen saaji-
na sitdvastoin on vuosi vuodel-
ta laskenut, vuonna 1977 perhe-
eliikettii sai 30 843 lasta. Vuo-
den 1986 aikana alkoi 1l 649
uutta perhe-eliikettii, joiden
keskisuuruus oli 1077 mk/kk
Vuosikirjaa on saatavana EUikE-
uruakeskul<:en tutkimusosastol-
t&

MAI]A HILTUNEN,
Eltiketurvakeskuksen

t ilastoy ksi kd n ti last o si ht ee i

4.

0
mm

LEL
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TYiiEfiTTTIETO
TEEMA.

HAASTATTETUJEN
UATOSSA

Tytieliiketiedon perille.
menoa koskevan tutki-
musprojektin osara-
portii on ilmesfynyt. Serl
tulokset vahvistavat ai.
kaisemmin julkaistul
tutkimuksen pfldrapor.,l
tin tuloksia (ks. Tytielii-
ke 5/86). Esitetiedotukl
sen vaatimaton vaiku.
tus, vakuutettujen ekiJ
keturvaa koskevan ko.
konaiskuvan ja moti,
vaation puutteellisuus ja
henkiltikohtaisen tiedor
tuksen merkitys korosl
tuvat mytis osaraportin
tuloksissa. Raportin tie.
dot kerittiin vastaajierf
ajatuksia syvflllisesti
luotaavien teemahaas.
tattelujen avulla.r)

Tutkimuksen tavoitreer
ja aineisto

Osaraportissa tutkittiin kokei
luesitteen sisiiiin rakennetun
oppimisteoreettisen prosessin
kiiyttdkelpoisuutta ty<ieliiketie-
dotuksessa. Samalla pyrittiin
etsimiidn tyrieliiketiedon
lemenoon vaikuttavia
yleisemminkin.
Tutkitut henkildt valittiin ko-
konaistutkimuksen aineistosta.
joka taas edusti Helsingin seu-
dulla asuvia TEL:n piiriin kuu-
luvia henkilOitri. Teemahaastat-
teluja tehtiin yhteensii 30 siten.
ettii 20 vastaajaa oli saanut en-
nen tutkimusta kokeiluesitteen
ja l0 kiiyttissii olleen ns. vanhan
esitteen.

l) Armi Pakainen:

myksen
sesti)
t u ksen keh it td m ise ssti. Ehket urva l
keskuksen tutkimuksia I 987:4. (Prc
gradu -tyd)



lutkitut henkil<it valittiin har-
rinnanvaraisesti aikaisemmin
iuoritettujen lomakehaastatte-
ujen vastaajien piiristii. Niiin
.utkimukseen saatiin mukaan
:ri-ikitisi[, tytielaketiedoiltaan
ryviii ja huonoja henkikiitii.
Vastaajien joukossa oli monien
lri ammattien edustajia.

feemahaastattelut
a analyysi

futkimuksessa kiiytetyt teema-
haastattelut ovat eriiiinlainen
liiysin avoimen ja lomakehaas-
;attelun viilimuoto. Haastatte-
,ussa pyritiiiin keskustelevaan
fyyliin. Haastattelija kuitenkin
bhjaa osittain keskustelun kul-
fua ja pyrkii pitamaan sen etu-
kateen valitsemiensa aihepii-
:ien, teemojen puitteissa. Haas-
.attelutilanne siiilytetiiiin jous-
:avana, jolloin voidaan edetii
nyvinkin syviille vastaajien aja-
:usmaailmaan. Tdstii johtuen
nenetelmiistii kiiytetliiin mycis
rimityst ii qv tihnastattelu

feemahaastattelujen kesto voi
lzenyii hyvinkin pitkaksi. Yleen-
;ii on tapana nauhoittaa kes-
<ustelut ja kiiyttiiii niin saatua
:aakamateriaalia analyysitycin
rohj ana. Haastattelujen pituus
.iissii tutkimuksessa vaihteli
ruolesta tunnista viihiin yli tun-
liin. Vastaajia kehotettiin haas-
.atteluaikana ajattelemaan iiii-
reen, jolloin saatiin tallennettua
hytis kiisitysten syntyprosessia.
Raportin haastattelut tehtiin
.utkijan toimesta kahden kuu-
lauden aikana keveittalvella
lsro.

Inalyysivaiheessa nauha puret-
liin tekstiksi, jota tutkija kiisir
feli ns. pehmerin aineiston ana-
yysistii saatavissa olleiden oh-
eiden mukaisesti. Aineisto si-
ialsi kolmentasoista tietoa: mie-
[piteita, kiisityksiii ja suorituk-
Ia. Analyysivaiheessa tehtiin
|aiden elementtien viilisiii ver-
lailuj a. Analyysi n piiritavoittee-

na oli kuitenkin etsiii vastauk-
sista kategorioita ja tyyppejii,
oleellisia ulottuvuuksia, joihin
yksittiiiset, monenkirjavat vas-
taukset voitaisiin tiivistiiii.
Teemahaastattelujen kiiyttci ja
niiden analyysi on mielenkiin-
toinen ja antoisa, mutta samalla
hyvin vaativa tutkimustapa.
Tiisstikin raportissa tutkij an ky-
vyt ja kokemus ovat ilmeisesti
joutuneet kovalle koetukselle
analyysivaiheessa.

Tutkimuksen tuloksista

Tuloksjaan kirj.oittaja esittelee
oppimisprosessin osien mukai-
sessa jiirjestyksessii. Tekija
kiiyttiiii runsaasti vastaajien
suoria ilmaisuja. jotka ovat si-
niinsii varsin kuvaavia.
Raportin piidtulokset on koot-
tu teoksen lopussa olevaanjoh-
topdritdslukuun. Yleisesti otta-
en voidaan havaita, ettii tulok-
set tukevat vahvasti tutkimus-
projektin piiiiraportissakin esiin
tulleita seikkoja.
Pelkiin esitetiedotuksen vaiku-
tus jiiii verraten vaatimatto-
maksi. Eri esitetyyppien vaiku-
tusten erittely ei tiistii syystii
tuota mielestiini kovinkaan sel-
keita tuloksia. Tekija viittaa to-
sin eriiin kohdin tuloksiin, jotka
puoltaisivat kokeiluesitteen ja
niiin ollen oppimisteoreettisen
sovellutuksen paremmuutta.
Niiihin j ohtopiiiitiiksiin on kui-
tenkin suhtauduttava hyvin va-
rovasti. Esite toimii kuitenkin
tehokkaammin, kun sita kayte-
tiiiin yhtenii osatekij iinii laajem-
massa tiedotustapahtumassa.

Vakuutettujen vaikeus mieltiiii
eliiketurvan kokonaisuutta tuli
esiin myds tiissii raportissa.
Taustalla on usein eliikeasioi-
den monimutkaisuus tavallisen
ihmisen kannalta katsoen. Ha-
vaittiin, ettd ihmisten on vaikea
erotella eri eliikelakeihin liitty-
via kiisitteite ja niiden alakiisit-

teite toisistaan. Kokeiluesittees-
sii oleva kaavio koko eliikejiir-
jestelmiistii auttoi kuitenkin
esitteen lukijoita mieltiimiian
asiaa. Helppotajuisen kaavion
(kuvan) kaytti, kiisitteiden esit-
telyssti tuntui yleensiikin hel-
pottavan niiden ymmiirtemista.

Omakohtaisen, sisiillcillisen
motivaation keskeinen merki-
tys tiedon omaksumisessa tulee
niin ikiiiin esiin mycis tasse tyds-
sii. Pelkkii ulkoa annettu infor-
maatio ei siniinsd yksin riitii
heriittiimii6n henkilcikohtaista
kiinnostusta asiaan. Henkil<i-
kohtaisen niikcikulman koros-
taminen tiedotustapahtumassa
on niiin ollen erittiiin tiirkeiiii.
Tiedottamisen yksi perusliihtd-
kohta, eli selkeii tietoisuus siitii,
mikii ja millainen on tiedotuk-
sen kohdejoukko, korostui vii-
keviisti tiissiikin tutkimuksessa.
Kirjoittajan lukuisat sitaatit
suoraan kansan suusta ovat tas-
tii oivia esimerkkejii. Se, mikd
on meille itsestdiin selviiii, ei
suinkaan ole sitii useille vakuu-
tetuille. Tiistii kiiyviit esimerk-
keinii vaikkapa seuraavat tutki-
muksesta poimimani suorat si-
taatit:

"Md toiusiq eften mii tiefu)
loppujen bpul<si asbbn mi-
tiiiin Se oli niinku semmonen
kimmol<e effi kyllA mun nyt
senk)iin pitdisi lukea se jollain
lnilk ldpi et se jdi ihan silleen
mulle epd:sehttil<sl"

"Eil<s ero ole periaatteessq et
kansane lhlckeese e n o n o ikeutet -
tu 65 vuotta ttiytkinyt ok sitten
olllil tytiehmiissd tai ei... kai
uiolh (esitteessri) jossain sarw-
taankin ... et miten ne finta
vaikuttaa toisiir*a tyoekke,
knruanehke?? . . . Vanhuuseki-
kefuin ei ob. . . Sefuin on muu-
ta kuin ty0ekk... Tydffi-
mysekkelxin ei voi perustun
tydhbn koska se on tyotto-
mrySekike... "

"No tydelhke mun mielestii on
tietysi rydlli ansailtua etua. . .

Ja karsanekikk@sth mi en
osao sanoa mitiiin muutakuin
etti mii tiediiru ettii se on hir-
veen pieni"

SIMO FORSS, vrr
Eltiketurvakeskuksen

yhteysptitillikkr)
Jyv ris ky kin y lio pisto n

dosentti

4',7



KUN Oil ITSH MBW&TTT$SCM
- Rojua se kasvaa...
Ei sitti ilkiti katella. . .

Puolct oon siitd jo lqntdnytkin. . .

- Metsitttimiitin en mie rupia, ei raaski, ei
milltitin, ei se ktiy luonnolle, kun on itse
otettu
Juui,

ylds,
kun

raivattu. . .

on kaikki saatu hankittua,
rakennukset ja koneet, on lopetettava.

Lepiinahojen tilalla puitiin vii-
meisen kerran vuosi sitten. Tal-
vella oli tehty sitoumus jattae
peilot viljelemiittii. Syksyllii tuli
luopumiseleikepaatOs.

Isiintii Kalevi Lepiinaho on luo-
puessaan 64- ja emiintii Mirjam
63-vuotias.

- Alunperin oli meininki
myydii pois. Naapurin kanssa
tehtiin kauppojakin, mutta kun
naapuri peru, haettiin eliike vil-
jelemiittcimyyden perusteella,
kertoo islintii Kalevi Lepiinaho.
Elimiiki on vahvaa maatalous-
aluetta, ja pelloista on kova
kysyntii vuokramaiksikin.
Vuokrausta ei Lepiinahoilla
kuitenkaan harkittu.

- Hiin ei usko, ettii vieras pi-
tiiisi pellot hyviissii kunnossa,
sanoo emdntii Mirjam Lepiin-
aho.

Lepiinahot ajoi luopumiseliik-
keelle sairaus.

- Jos terveytta olis, olis kan-
nattanut vielii jatkaa. Niimti
pellot tuottavat sen verran, ettei
eliike pysty korvaamaan, sanoo
isiintii.
Isiintii joutui jiitimiiiin ty6ky-
vyttcimyysel6kkeelle ja rinta-
masotilaseliikkeelle jo kuutisen
vuotta sitten. Samoihin aikoi-
hin tehtiin tuotannonmuutos-
sopimus ja luovuttiin viidestii
lehmiistii.

- Karja piti havittaa, kun en
pystynyt navetassa enAe mitaan
tekemddn. Piiiitettiin, ette mita
toisestakaan loppuun kuluttaa.
- Reumatismin vuoksi en voi-
nut miekiiiin kiisin lypsiiii, eikii
kannattanut eniiii koneitakaan
hankkia, sanoo emdntd.

Vuotta ennen luopumista oli
kaikki tilan pelto, noin 8 heh-
taaria, vielii viljelyksessii. Oli
heiniiii ja kauraa ja hehtaari
vehniiiikin.

- En mie ite oo jaksant viime
vuosina, vaimon veli on meillii
ollut hyvii ilmainen renki.

Kuusi vuotta
viljelemdttd

Luopumiseldkesitoumuksen
mukaan pellot on pidettAva vii-
hintiiiin kuusi vuotta viljelemiit-
ta, niita ei saa myydii eikd vuok-
rata. Metsittaii kyllii saa.

- Metsittdmddn mie en rupia.
ei raaski ei milliitin. Ei se kiiy
luonnolle, kun on itse otettu
yl6s, raivattu pelloksi. Pellot on
kohtalaisen hyviiikin. . .

Lepiinahojen tila on isiinniin
vanhempien perintciii. He osti-
vat maat Moision kartanosta ja
eiti lahti rakentamaan niille ti-
laa. Yli 4 hehtaaria Kalevi Le-
pdnaho on raivannut metsdstd
sisarensa kanssa itse.

- Onhan se viiiirin, ettd tiimii
nyt jiiti rojua kasvamaan, kun
naapurissa, tuossa meidiin ra-
jalla, on viiden hehtaarin raivio
uutta peltoa tulossa.

- Kylla se viihrin ouvolta tun-
tuu t6mii touhu. . .

Seuraavat kuusi vuotta Lepfln-
ahot aikovat asua tilalla ja hoi-
taa pellot niin, ettd niistii on
myohemmin viela viljeltaviksi.
Kuuden vuoden kuluttua yrite-
tiiiin myydti pois, sillii kirkon-
kyliilin tekee mieli.

- Tytiir on opettajana Helsin-
gissii, ei se eniiii tdnne tule.
Poika kuoli kymmenisen vuotta
sitten, keuhkokuumeeseen.

Luovuttava, kun kaikki
hankittu

Lepiinahojen pihapiiri kertoo
hyviistii hoidosta, rakennukset
ovat kunnossa, koneet vajassa

- Ei ntiitti koneita entiri kukaan ostr-, vanhanaikaisia ovat i;l
arvelee lfulevi kpdnaho. i

On siinti melkomoinen ty6, jos meinaa pitiid pellot juokwehntista
puhtaana. Polttaa ne piititibnsi kevddnh, mieitivtit tAlevi i a
Mirjam kptinaho.

i

jiirjestyksessii, vajan lattia la- Koneet jiiiiviit kayttamettdmikl
kaistuna. si: traktori, kylvcikoneet, apui

r ..ryyt on luovuttav ' lantakoneet' niittokoneet' myl't

kaikki on saatu hankitrlkri.-# l1;,Jiljakierukka 
ja muut tait'

noo emdntS' 
- Ei niita kukaan osta, oval

Navetta on parikymmentii niin vanhanaikaisia. Itse niill!
vuotta vanha, aittarakennukset on tdhiin asti viljelty. Vuokrall{
eivdt vielii kymmentiikiidn onollutvainkuivurijapuimuril
vuotta. Talo on rakennettu -39 

Ija alkaa olla kylmii.

48

I I

B,-



IIIUAIKEA ON LUOPUA

- Onko se nyt synti vai vtiiiryys, ettti ntiin
vanhana ttiitd tekee?
Mutta kun eldke on ollut pieni ja kun itse
on raivattu ntimti pellot, on niistii vaikea heti luopua.

Pekka Kaijankari on ollut van-
huuseldkkeellii jo kohta viisi-
toista vuotta. Rypsistii ja ka-
noista hiin malttoi luopua kui-
tenkin vasta nyt. kun luopumis-
eliikelakiin tuli viljelemiittci-
myysvaihtoehto.
Luopuminen ajoitettiin niin, et-
td myds emante Taimi Kaijan-
kari ehti vanhuuseliikkeelle juu-
ri ennen. Niiin hiin sai luopu-
miseliikkeensd 60-prosenttisena
tiiydestii. Aikaisempi luopumi-
nen olisi tiennyt vanhuuseliike-
aikana 40 prosentin elakette.

- Mieluummin olisin vuok-
rannut pellot, mutta emtintii
voitti ja siinit ne ovat viljelemiit..
ta.

- Minusta ei ole oikein, ettii
hyviiti salaojitettua peltoa pan-
naan tiillii keinoin viljelyksestii
pois. Ensin pitiiisi panna pois
kiviset ja avo-ojaiset pellot, kyl-
lii niitiikin riittaa.

- Eikds ala vaikuttaa naapu-
reihinkin, kun pelto kylviiii ros-
kaheiniinsiementii hoitamatto-
mana? Mutta olisi ollut viihem-
mdn luopumissitoumuksen te-
kijditii, jos heinii olisiollut pak-
ko kaataa.

Emiinndn mielestd luopumis-
eliike j a viljelemiittii j iittiiminen
olivat kuitenkin paras vaihtoeh-
to, koska tilalle ei mikriiin muu-
kaan eliike eniri sopinut.
Tilaa ei haluttu myyddkdiin,
koska liihellii tehtaassa tycissii
kiiyvii poika asuu tilalla ja on
kiintynyt paikkaan. Pojan asi-
aksi jiiii ratkaista, miten tilalle
lopulta kiiy.

- Jos poika ldytiiisi maahen-
kisen eukon, voisi innostuakin
vielzi. Maanviljelys ei yksin on-
nistu, siinii tarvitaan kaveria.
lAika nZiyttiiii, kuudessa vuodes-
fsa voi tapahtua mite tahansa . . .

Kanat naapurille ja
pellot ahoksi

Kaijankarien tila on alkuaan
asutustila, kylmii tila. He tulivat
tilalle 1950, raivasivat liihes viisi
hehtaaria peltoa, lisiisiviit leh-
miimtiiiriin viihitellen yhdestii
viiteen. Isiintii kiivi hevos- ja
sittemmin traktorit0issii, peru-
nanteossa, rautateita rakenta-
massa, sahalla, erilaisissa seka-
tciissii.

Ennen sotia he olivat viljelleet
vuokralaisina Kirvun pappilan
maita.
Kaijankareilla oli luopumiseen
asti vielii seitsemiin hehtaaria
viljelyksessii, heiniiii ja rypsiii,
sekii 90 kanaa. Pellot jiitettiin
nyt ahoksi ja kanat myytiin
naapurille.
Lehmiit myytiin jo kahdeksan
vuotta sitten kun emiinnlin sel-
kii ja allergisuus veiviit tytiky-
vyn. Hiin oli hakenut tytikyvyt-
t6myyseliikettiikin, mutta ha-
kemus oli hyliitty.

Nyt on en65 perunaa itselle
sydtiviiksi ja pieni kasvimaa.

Eliikeliiisluopuj an kokonaiselii-
ketasoa Pekka Kaijankari pitiiii
jo aika hyviinii.

- Kyllii tiillii eliikkeellii luulisi
jo piirjiiiiviin vaikka kenen. Pie-
ni se on sellaiselle, joka joutuisi
kortteerivuokrat 1a kaiken
muun maksamaan, mutta nlin
ollen piirjiiilee kyllii.

Tomaatti saa kasvaa Taimi ia Pekka lfuiiankain tuvanseinustalh
viek) luopumiseliikeaikanakin - kunhai sit(i ei viljellii myyntiin

Ifuijankait rulivat Kirvusta, raivasivat peltoa, ja nyt se pelto jtit)
aholb.
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ELAAK0 lu oPU Mlsrffi xrEEltil?
MELAsta maksussa oleva kes-
kimidriiinen luopumiseldke on
tiiytenii I 330 mk/kk ja viihen-
nettynii 600 mk/ kk. Eliike mak-
setaan viihennettynd 65 vuotta
tiiyttdneille ja muillekin kan-
saneliikeliiisille.
Syyskuun alussa luopumiselii-
keliiisiii oli noin 13 300. Heistii
kaksi kolmesta sai eliikettiiiin
viihennettynii eli oli jo jollain
vanhuus- tai tyoklnyttdmyys-
eliikkeellii.
Tyypillinen luopumiseliikkeen-

Luopumiseldkkeen tavoite on
maatalouden rakenteen muut-
taminen: pienet, kannattamat-
tomat tilat pyritaan saamaan
pois viljelystii, huonot pellot
metsiille ja hlviit pellot listi-
maiksi.
Vuoden 1986 elokuussa luoPu-
miseliikkeesta tehtiin tehoste-
tusti mycis tuotantoPolitiikan
viiline: eliikkeen saisi. jos jtittiiisi
pellot vilj elemiittti.
Eliikkeen voi saada 55 vuotta
tiiyttiinlt viljelijii, vaimo jo 45-
vuotiaanakin. Sen voi saada
vanhuus- ja tytikyvYtt0myys-

AULI SULIN, raz
Maatalbusyitttijien

ekikehitoksen
tiedottajasuurempi, koska vdhennetty

elSke on alkanut useimmille 60-
prosenttisena.

Tavallisesti luopujat jettavet it-
selleen rakennukset ja tontin.
Myytiiviiksi ei saa kasvattaa
enea mitaen, mutta omiksi tar-
peiksi saa pitiiii kasvitarhaa, pe-
runapeltoa yms.

simmiiisen vuoden aikana liihes
9 000 tilalta.

Jouhtimden mukaan telH
vauhdilla jiiii ensimmiiisen vuo-
den aikana tuotannosta noin
7000 tilaa, 50000 ha peltoa,
4 000-5 000 lehmiiii ja 20-25
miljoonaa litraa maitoa.

- Pellon poistuma vastaa liki
kolmannesta Uudenmaan liiii-
nin peltoalasta ja maidon vii-
hentyminen suunnilleen mdzi-
riiii, jolla vuosittainen jalostus
ja tekniikan kehitys lisiiiivlt
maitoa, Jouhtimiiki vertaa.

saaja on vanhuuseliikeliiinen, lee keskimiiiirin 5240 mk/kk.
jolla on MYEl-eliikkeen lisiiksi Tiini vuonna eliikkeelle jiiiinei-
viihiin LEl-elaketta. den elzike on muutaman satasen

UAHENTIIKI! LUOPUMISELIKE YLITUOTANTOA?

MELAn maksama kokonais-
vanhuuseldke on keskimddrin
560 mk/ kk. Tiillaisen tytieliik-
keen saajalle tulee kansanelti-
kettii II kuntaryhmiissii 1340
mk/kk, jos molemmat puolisot
saavat kansaneliikkeen. Mie-
helle tulee yleensd lisiiksi rinta-
mamieslisiii noin 240 mk/kk.
Tyypillisen luopujapariskun-
nan kokonaisel5keturvaksi tu-

eliikkeiden piiiille, mutta kan-
saneliikeliiiselle se maksetaan
vdhennettynii. Erityisesti eliike-
liiisviljelijditii on houkuteltu
luopumaan ja LUEL:ille.
Osastopiiiillikko Thuno J ouhti-
miiki M aatalousyrittiij ien eliike-
laitoksesta (MELA) kertoo, et-
td uudenlainen luopumiseldke
on saanut suuren suosion.

- Kun eliikkeen ehtona oli
vielii myynti tai metsitys, haet-
tiin Iuopumiseliikettii vuosittain
300--400 tilalta. Nyt kun eliik-
keen saa viljelemiittcimyyden
perusteella, tuli hakemuksia en-

Tiihiinastisten hakemusten pe-
rusteella niiyttiiii siltA, ettii
enemmistd luopumiseliiketi-
loista on kasvinviljelytiloja.
Lypsykarjaa on noin joka nel-
jiinnellii tilalla.

- Tiimii on luonnollista, kos-
ka luopujista yli puolet on van-
huuseliikeliiisiii ja nuoremmat-
kin ovat useimmiten tytikyvyt-
ttimyyseliikkee[a tai heillii on
ainakin sairautta. Karja on pitii-
nlt panna pois jo aikaisemmin,
sanoo Jouhtimiiki.

MILTR EHDOIILA LUOPUMISELAXXTELH?
Kuka saa?

- 55 vuotta tAyttanyt; vaimo ja naisleski voivat saada 45-
vuotiainakin.

- Varsinainen viljelijii: sivutulot eivlt yli noin 60000 mkn/v.
- Vrljellyt itse tilaansa viimeiset viisi vuotta.

- Asunut tilalla viimeiset viisi vuotta.

- Tyt - ja kansaneliikkeet eiviit est6 luopumiseliikettii, mutta
kansaneliikeliiiselle luopumiseliike maksetaan viihennettynE.

Millaiselta tilaltal

- Viihintiiiin kaksi hehtaaria peltoa; yliirajaa ei ole.

- My0s paketti tai tuotannonmuutossopimuksen alaiselta
tilalta saa eliikkeen.

Mitd tehtdvdl

- Myyteva pellot naapurille lisdmaiksi taikka maatilahallituk-
selle ja/tai

- Metsitetttivii pellot tai

- Tehtlva sitoumus, ettei ainakaan kuuteen vuoteen kiiytii
peltojaan maataloustuotantoon eikii vuokraa eikl myy niitti.-Kuuden vuoden kuluttua voi jatkaa sitoumusta tai myydii
maat LUEL:in ehdoin tai, jos tila on jatkamiskelpoinen,
luovuttaa ne jatkajalle. Metsittaa voi aikaisemminkin.

- Metsiin saa myydl lisdmaiksi naapurille tai maatilahallituk-
selle (eriiissZi taf,auksissa metsiihallitukselle) taikka pitaa itse.

- Jos luopujalla on useita maatiloja, hiinen on luovuttava
kaikista. Elakkeen ehtona on siis kaiken maatalousyrittAjyy-
den lopettaminen.

- Itselle 
- saa jattaa talouskeskuksen kasvitarhamaineen tai

tontin asuntoa varten.

Muita ehkkeitli lisaksi

Luopumiseliike ei yksiniidn useimmiten riitii turvaamaan lugpul
jien toimeentuloa- Luopumisel5kkeen kanssa samanaikaisesti
sopiikin hakeutua

- yksiltilliselle varhaiselEkkeelle, jos on sairautta,

- varhennetulle vanhuuseliikkeelle, jos ikiiii on 60-{4 vuotta

- tytittdmyyseliikkeelle, jos on saanut tyOtttimyyspiiiviirahaa
tai

- osa-aikaeliikkeelle, jos vielli jatkaa muussa ty0ssA.
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UUSITTU
LU OTTOUA KU UTUSTA HI F TI

Eltiketurvakeskuksen
luottovakuutuksella on
ollut vuoden 1987 puoli-
vllistii liihtien kiiyttisse
uusi tarifli. Luottova-
kuutuksen maksu vas-
taa nyt entislii parem-
min eri yrityksiin liitty-
viii riskii.

ESKO PROKKOLA,
FM, SHV

Ek)keturvakeskul<sen
luo t tov aku utu s o s a s t o n

ptitillikkb

Uudistuksen tiirkein tavoite oli Huolimatta melko tuoreesta
kohdistaa vakuutusmaksu en- kirjanpitolaista eri yritysten ti-
tistii paremmin riskiii vastaa- linpiiiittikset eiviit ole aina tiiy-
vasti eri yrityksille: mitti suu- sin vertailukelpoisia. Yrityksillii
rempi riski, sita korkeampi on mahdollisuus tehdii koko
makiu. Ilmeisesti siinii onnii- joukko harkinnanvaraisia kir-
tuttiinkin hyvin varsinkin teolli- jauksia. Jos riitteviisti tietoa yri-
suusyritysten osalta. Tiimii kui tyksistd on kiytettiivissii, tilin-
tenkin johti maksukaavaan, jo- pii5tristiedot voidaan yhteniils-
ka ei ole yhta yksinkertainen tZiii. Nykyisin rahoituslaitokset
kuin entinen maksukaava. Uusi tekeviit tavallisesti tiillaisen
matemaattinen lauseke tuskin puhdistuksenrahoituspiiittiksi-
voi tulla samalla tavalla suosi- iiiin varten. Tiihiin suuntaan on
tuksi konkurssin uhkaa kuvaa- ilmeisesti kehitetteve myris
vaksi tunnusluvuksi kuin ns. luottovakuutuksen tariffia.
"Prihtin luku"..T6mii luku, joka 

Uudessa tariffissa on maksuunlunnetaan myos z-tuKuna. oll ._:r_ _a.__-:_' valKuuavra rekiiditii lukuisaalKarsemmln luottovaKuutus- , irouKKo. r ntvKsen totml€ua onmaKsuntarKern Deruste. YKsln-' ... . . eras uusrstateKflorsta. raruIssaKeflilsuusoltslKvlamuutenKln .. /..,' _,_.. . . toteutettu tolmlalaJaKo on vlelakuin sen kauneuden woKsl ra-
- .^; varstn KarKea. raremDaan tu-volrlelemlsen arvornen. taruIra , ,

ei kuitenkaan ovstvttv"i."fi' lokseen voidaan.pdtistii tutki-
, malta vlelaKrn laajempaa arnels-miiiin yksinkertaiseksi, 

*koska ffi 'iliffiil "iiiaytiitarirra.tiirkeiimpiiii oli saada maksut
vastaamaan kyllin hyvin luotto- Alkavan yrityksen takaaminen
vakuutusriskiii. on vaikea ja samalla ttirkel

.-r- -: -- haaste mytis ETK:lle. Yrityksel-Muutaman runsasvarunKolsen le ei ole fieki annettavissa ehkiivuoden jiilkeen maksutasoa ;:.:i:: ':;; ....... .. .. lalnKaan tulnDaatosuetola tun-nosrettlln. vume vuonnu .ll9- nuslukuien liskemista vutt.n.
Tanl \I maKsut alennettun Uuteen iarifliin on otettu mah-taasKesKlmaann samare.tTol- dollisuus antaa tiillaisellekinte Kurn e3,Tel.u..+Ttpotrsta Ko- vritvkselle luottovakuutus. Sitiirorusta. Y Kslrr?lslssa rapauKsrs- uurGn tarvitaan muita luotetta_
il nTy..Y^ol :'::v,,t"ti.i1111a_.t| via rahoitusta ja kyseistii han-
l1* :L l]l:' :T.11.*:II9'"T11- t<eua k o s kevia ie lviiy ks iii. Kiiy-
li..liTllll:'oTYl,.t1l9,111lln tanntin menettelytavat tulevit
TTSngTPr.t"- nsflyTlyK.srrn' kitevtvmiiiinkoki:muksenkart-
Ll"::,Y'?i'i l'^'11illll lTlll- tuesla akavista yrityksista.Krn purre, JonKa muKaan mak-
su ei voi nousta tai laskea liikaa
periikkiiisinii vuosina.

Alin maksu on nyt 0,3 /6 netto- .r:l_ _- _ 1.
vastuusti, .li l"'rit&;[r;;[_ Tilastollinen menetelml
sella taatusta lainan miiiiriistd.
kun siitii on vahennetty ETK:lle Taqflia varten tehdyssii tutki-
annetuille vakuuksille laskettu muksessa kdytettiin erottelu-
vakuusarvo. Ennen vastaava analyysiniitunnettuatilastollis-
alin maksu oli0,4 Vo.Tlimii raia ta. menetelmiiii. T[tkimusai-
aleni siis jopa neljiinneksen. - neistona oli_ tilinpiiiitcistietoja

yrityksista. Tiedot keriittiin ny-
kyhetked sen verran aikaisem-

3l,,ll'l-iT\1,, i;3[x.',?l'ftill3J:Ti'i?iliJ.t:l(ehlttamlnen si, koska se oli edeileen olemas-
sa, taikka sairaaksi, koska se oli

Talouseldmii ja rahoitusmark- joutunut sittemmin konkurs-
kinat muuttuvat alati, siksi siin. Erotteluanalyysiltii etsittiin
myds luottovakuutuksen tarif- eri tunnusluvut yhdistlvii mate-
fia on muutettava taas varsin maattinen lauseke, joka mah-
pian. Jo nyt on helppo osoittaa dollisimman hyvin- paljastaa,
kohtia t-ariffista, joihin pian on kumpaan luokliaan tio.-yrityi
syytii tehdii muutoksia. kuuluu.

Erotteluanalyysiti kayteteen
harvoin vakuutusmaksujen
meerittemiseen. Vahinkova-
kuutuksessa tiihin sopivat
useinkin ehkii muut menetel-
miit erotteluanalyysiii parem-
min. Luottovakuutusvahingon
ainutkertaisuus tekee luottova-
kuutustariffin pohjaksi erotte-
luanalyysin poikkeuksellisen
sopivaksi. Yritys ajautuu kon-
kurssiin periaatteessa vain ker-
ran eliimiinst aikana. Sen sijaan
muussa vahinkovakuutuksessa
tavallisesti j oudutaan ottamaan
huomioon se, ettii samalle asi-
akkaalle voi sattua useita vahin-
koja eri aikoina.
Tutkimuksessa kiiytettiin luon-
nollisesti apuna tietokonetta.
Muuten se olisi ollut ylivoimai-
nen tehtavA. ATK-ohjelmiston
valinta ei ole yhdentekevS asia:
mytis n6mi tydviilineet pyrittiin
valitsemaan siten, ettii tutkimus
voidaan todenniikdisesti suorit-
taa mycihemmin uudqlleen ja
myds vaivattomammin kuin
nyt, vaikka ATKJaitteet ja tyon
k6ytiinndssii suorittavat henki-
lcitkin vaihtuisivat.

Thriffin kartavuus

Nyt tehty tutfimus on. tiiten
ensrmmarnen, Jossa alnerstona
on voitu kayttaa ETK:n omaa
aineistoa. Sen suppeus on ai
heuttanut omat puutteensa ta-
riffiin, jotka pyritiiiin poista-
maan kun lisiii kokemusta saa-
daan. Joillekin toimialoille ai-
neisto oli selviisti niukka, vaik-
ka toimialajako pidettiinkin hy-
vin karkeana. Tariffiin jiitettiin
siksi piirteitd entiseste t;riffista.
Osaan yrityksista sovelletaan
miltei sellaisenaan entistd tarif-
fia. Arvion mukaan uusi tariffi
kattaa suunnilleen 75 prosent-
tia luottovakuutusasiakkaista.
Parhaiten piiistiin tavoitteeseen
teollisuusyritysten osalta.

Tariffin pddpiirteet

Seuraavassa on lueteltu luotto-
vakuutustariffin pS6piirteet,
kun luottovakuutus on el6keva-
kuutusyhtitistii saadun lainan
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Jos tariffi johtaa ilmeisen viiii-
r6iin tulokseen jonkin yrityksen
kohdalla, maksusta voi piitittiiii
luottovakuutustoiminnan joh-
tokunta, jossa on mukana mYcis
ETK:n ulkopuolella toimivia
rahoituksen asiantuntij oita. Tii-
md elin piiiittiiii myds vaikeam-
min arvioitavien vakuuksien ar-
vosta.

ETK:n sisiiisessii kokouksessa
voidaan piiiittiiii mm. maksu-
luokasta rajatapauksissa sekii
vakuutuksen mydntiimisestd
tiettyjen rajojen puitteissa sil-
loinkin, kun tilinpiiiitdstietoja
alkavasta yrityksestii ei vielii ole
riittavzisti saatavissa.
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Perheyrity ksen
jtisenyys

perheeniasenen
tilalle MYEL:iin

Hallitus on antanut esi-
tyksen eduskunnalle
maatalousyrittiijien elii-
kelain muuttamisesta si-
ten, ettd vakuuttamisen
lflhttikohdaksi MYEL
jiirjestelmiissii otettai-
siin maatalousyrittii.iiin
perheenjisenen sijasta
perheyrityksen jiise-
nyys. Lainmuutoksen
tarkoituksena on vah-
vistaa piiasiassa nykyi-
nen kiytintti.

Esityksen mukaan
henkilti voitaisiin katsoa
perheyrityksen jisenek-
si, jos hin tiiyttiiii tiet5rt
sukulaisuutta, asumista
ja tytiskentelyii koskevat
ehdot. Esityksessi ero-
tettaisiin kolme eri tilan-
netta, joissa henkilti voi
olla perheyrityksen j5-
sen. Kussakin tilantees-
sa painotetaan eri taval-
la sukulaisuuden lihei-
syyden, yhteisen talou-
den ja tyOnteon laajuu-
den vaatimusta.

l) Samassa taloudzssa ek)minen

Perheyrityksen jiisenell[ ensim-
miiisessii tilanteessa tarkoite-
taan henkiltiita, jotka vanhas-
taan ja yleisesti katsotaan per-
heenjdseneksi. Tiimii kohta kos-
kisi sitZi perinteistii tilannetta.
jossa eletdiin samassa taloudes'
sa. Yhteinen asunto ja talous
voivat olla myds yrityksen ul-
kopuolella.

Tiissii kohdassa tarkoitetur
henkildn tai hiinen puolisonsa
tulee olla sukua suoraan take.
nevassa tai etenevdssii polvess;
maatilatalouden harjolttajalle
kalastajalle tai poronomistajal
le taikka tiimdn puolisolle.

vakuutena. Jos eldketurva on
hoidettu eliikesiiiiticissti tai elii-
kekassassa, tariffiin tulee joita-
kin lisiii, jotka eiviit kokonais-
kuvaa kuitenkaan oleellisesti
muuta. Lainan tilalla on eliike-
vastuun kokonaismiiiirii yrityk-
sellii ja vastavakuuksien lisiiksi
otetaan huomioon my6s eliike-
siiiitidn tai -kassan hallussa ole-
va omaisuus, joka kattaa mai-
nittua eliikevastuuta.

- Luottovakuutuksen vuosi-
maksu lasketaan suhteelli-
sena siihen miiiiriiiin, joka
saadaan, kun lainan miiti-
riistii viihennetiiiin vastava-
kuuksille laskettu vakuusar-
vo.

- Kerroin, jolla edelltimainit-
tu maksu saadaan, laske-
taan kaavasta, johon on
otettu mukaan useita yri-
tyksen tilinpiiiitdksistii las-
kettuja tunnuslukuja.

- Yritykset on jaettu melko
karkean toimialaluokituk-
sen mukaisesti muutamaan
maksuluokkaan, joissa kus-
sakin on oma maksukaa-
vansa.

- Maksukerroin lasketaan
vuosittain uudelleen.

- Maksukertoimen muuttu-
minen vuodesta toiseen on
raioitettu: kerroin voi kas-
vaa enintdtn neljdnnekselld
ja alentua enintiidn viiden-
neksellii.

- Jos rajoittamaton maksu-
kerroin osoittaa liian suurta
riskiii, yrityksen luottova-
kuutusta ei voi [sate, eilei
ETK:lle anneta vastava-
kuutta.

- Uuden asiakkaan maksu
lasketaan kolmen vuoden
luvuista punnittuna keski-
aryona siten, ettd tuoreim-
malla tilikaudella on suurin
paino.



>-) Samalln vi$eltniillii asuminen

Ioinen tilanne koskisi vain
naatilatalouden harjoittajia,
nutta ei kalastajia eikii poron-
rmistajia.

Ehdotuksen mukaan maati-
atalouden harjoittajan kanssa
riljelmiillii vakinaisesti asuva
iukulainen katsottaisiin per-
reyrityksen j iiseneksi.

Sukulaisella tarkoitetaan tds-
ili kohdassa maatilatalouden
rarjoittajan tai hlnen puolison-
ia suoraan eteneviissii tai take-
levassa polvessa olevaa suku-
aista tai tiillaisen henkildn puo-
isoa. Myds maatilatalouden
rarjoittajan tai temiin vanhem-
nan veli tai sisar taikka maati-
atalouden harjoittajan veljen
.ai sisaren lapsi on tiissii koh-
lassa tarkoitettu sukulainen.

Vilj elmiillii tarkoitetaan sekii
naatiloja ettii metsiitiloja. Asu-
ninen viljelmiin rajoista selviisti
:rilliiiin olevassa kerros- tai rivi-
alossa tai omakotitalossa ei ole
dljelmiillii asumista.

I ). Vi$elmiin kilrcisyydessd asu-
nuEn

vlyds kolmas tilanne koskisi
rinoastaan maatilatalouden
rarjoittajaa, mutta ei kalastajaa
rikii poronomistajaa.

Ehdotetun kolmannen koh-
lan mukaan perheyrityksen jii-
en olisi mytis sellainen yrittli-
[n liiheinen sukulainen, joka
,iljelmiille tai sen liiheisyydessii
suen tekee viljelmiillii ty6tii
iitinncillisesti j a pSiiasiallisesti.

L6heisell6 sukulaisella tar-
:oitetaan tiissii kohdassa maa-
ilatalouden harj oittaj an lasta j a
'anhempaa sekii lapsen tai van-
remman puolisoa.

Tzim6n kohdan tarkoitukse-
ra on saattaa maatalousyrittii-
ien jiirjestelmiin piiriin ne viljel-
niin ulkopuolella asuvat liihi-
ukulaiset, joiden t.aloudellisen
orminnan painopiste selviisti
rn yrityksessd ja joiden tytipa-
Loksella on toisaalta yritykselle
rlennainen merkitys. Tiimii
dellyttaa, ettii kysymyksessii
,leva Iiihisukulainen sliiinncilli-
esti osallistuu tyOhiin viljelmiil-
i niinii aikoina, joina sillii on
aloudellista toimintaa. Tytin-
:on viljelmiillii tulee olla hiinen
,iiiiasiallista tyrit6tin.

Jos tiillainen liihisukulainen
uurimman osan luodesta piiii-
cimisesti ty<iskentelee muual-
t hiinet on rinnastettava vie-
aaseen tytivoimaan ja vakuu-

tettava tytisuhteessa olevana
tyiintekijiini. Muualla tydsken-
telyyn on rinnastettava opiskeluja eliiminen tydtt0myysturvan
varassa.

M aat a b usy rindj ic n ta p a tu nna -
v aku utus lnin m u u flam ine n

Koska maatalousyrittiijien ta-
p aturmavakuutusj iirj estelmiis-
sii olisi sovellettava samoja kii-
sitteite kuin maatalousyrittaj ien
eliikejiirjestelmiissii, myds Ma-
Ta:n perheenjdsenen kiisite kor-
vattaisiin perheyrityksen jiise-
nen kiisitteellii. Perheyrityksen
jiisenen meerittely toteutettai-
siin viittaamalla MYEL:n siiiin-
ndksiin.

Vamtu vakuutusmaksuisn

Samassa hallituksen esityksessii
ehdotetaan myOs muutettavak-
si MYEL:n siilinndstii, joka
koskee maatalousyrittiijdn vas-
tuuta samassa yrityksessii tycis-
kentelevien vakuutusmaksuis-
ta. Muutos johtuu liihinnii siitii,
ettii varsinaisen maatalousyrit-
tiij iin vastuu vakuutusmaksusta
halutaan ulottaa myds h:inen
kanssaan avioliitonomaisissa
olosuhteissa eleivtin henkildn
vakuutusmaksuun. Maatalous-
yrittajien tapaturmavakuutus-
laissa olevan viittaussiiiinndk-
sen nojalla vastuu ulottuisi
mycis tiimiin lain mukaisiin
maksuihin.

R]ITTA KORPILUOMA,
VT

Ehketurvakeskuksen
hinopillben osaston

lakimies

POTILASUAHINKOTAKI
Fotilawahinkolaki on
tullut voimaan 1.5. 1987.
TiilH lailla on luotu eril-
linen korvausjirjestel-
md koskemaan tervey-
den- ja sairaanhoidon
yhteydessii potilaalle
sattuvia henkiltivahin-
koja.

Potilaan oikeuksiin vaikuttaa
merkittaviisti myOs se, miten
virheellinen tai muuten eplion-
nistunut hoito hyvitetiiiin. Pe-
rinteinen vahingonkorvausjiir-
jestelmii ei ole ollut riittiiviin
toimiva potilasvahinkotapauk-
sissa. Sen vuoksi potilaiden etu-
ja turvaamaan on sliidetty eril-
linen potilasvahinkojen korvaa-
mista koskeva jiirjestelmii. Kor-
vausjiirjestelmiin keskeiset peri-
aatteet miiiiritelliian potilasva-
hinkolaissa. Ikikilla terveyden-
tai sairaanhoitotoimintaa har-
joittavilla on velvollisuus ottaa
vakuutus potilasvahinkolain
mukaisen korvausvastuun va-
ralta.
Potilasvahinkolain mukainen
korvausvastuu ei edellyt6
terveydenhuoltohenkil6st<i <in
kuuluvan virhettA tai laimin-
lyOntiii. Potilasvahinkona kor-
vataan henkil<ivahinko, jonka
potilaan tutkimus, hoito tai
muu vastaava kaisittely tai sel-
laisen laiminlydnti on aiheutta-
nut. Myds sairaankuljetuksen
aikana taikka sairaanhoitolait-
teiston viasta tapaturmaisesti
aiheutunut henkilOvahinko
korvataan potilasvahinkona.
Korvaus miiiiriitiilin vahingon-
korvauslain henkildvahinkoja
koskevien periaatteiden mukai-
sesti. Korvausta suoritetaan si-
ten ruumiinvamman tai muun
henkilcivahingon aiheuttamista
sairaanhoitokustannuksista ja
muista kuluista. Potilasvahin-
gosta saattaa seurata myris jat-
kuva korvaus tulojen tai elatuk-
sen viihentymisestii. MyOs ki-
vusta ja siirystd sekii viasta ja
muusta pys),vasta haitasta
maksetaan korvausta. Korvaus
maksetaan tiiyden korvauksen
periaatteen mukaisesti. Vahai-
sestii vahingosta korvausta ei
kuitenkaan suoriteta.

RIITTA KORPILUOMA
VT

Ehkerurvakeskuksen
hinopillisen osaston

lakimics

Henkil0llii, joka saa potilasva-
hingon seurauksena jatkuvaa
korvausta tulojen tai elatuksen
viihentymisestd, saattaa olla oi-
keus mycis tydkyvyttdmyys-
eliikkeeseen tyoelakehkien no-
jalla. Jos henkild on kuollut
potilasvahingon seurauksena,
hiinen omaisillaan saattaa olla
oikeus mycis tyrieliikelakien
mukaiseen perhe-eliikkeeseen.
Potilasvahinkolain tarkoitukse-
na ei ole siirtiili yleisesti sosiaa-
livakuutuksesta maksettavia
korvauksia potilasvakuutuksen
rasitukseksi. Sen vuoksi poti-
lasvahingon korvannut saa pe-
riA takautumisteitse muista kor-
vausjiirjestelmistii niille kuulu-
van kustannusosuuden, silloin
kun korvaukset perustuvat sa-
maan vahinkotapahtumaan.
Potilaan kannalta potilasvahin-
kolain korvausjiirjestelmd on
yksinkertainen. Vahingon kiir-
sinyt voi aina hakea koko kor-
vauksen Potilasvakuutusyhdis-
tyksestii. Yhdistys puolestaan
perii takautumisteitse muusta
sosiaalivakuutuksesta makset-
tavat korvaukset, muun muassa
tycieliikkeen. Jos muusta sosi-
aalivakuutuksesta on io mak-
settu korvausta vahing6n kiirsi-
neelle itselleen, Potilasvakuu-
tusyhdistys viihentiiii maksetun
korvauksen omasta korvauk-
sestaan, jos korvaukset perustu-
vat samaan vahinkotapahtu-
maan.

Potilasvahinkolain mukaisiin
jatkuviin korvauksiin tehdiiiin
indeksitarkistus tytintekijiiin
eliikelain (TEL) 9 $:n mukaises-
ti. Jatkuva korvaus tulon tai
elatuksen viihentymisestii on
veronalaista tuloa, josta suori-
tetaan ennakonpidiitys.
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NIMITYKSIA
Nimityksiii Eliike-
turvakeskuksessa

Eliiketurvakeskuksen konttori-
palvelutoimiston piiiillikdksi on
nimitetty merkonomi Aune
Ronkainen 2. I l. 1987 lukien.

Aune Ronkainen siirtyi Eliike-
turvakeskuksen palvelukseen
Valmet Oy:stii, missii hiin vii-
meksi toimi Keskusjohdon
konttoripalvelun esimiehen6.
Valmet Oy:n palveluksessa hiin
oli vuodesta 1965 alkaen.

Eliiketurvakeskuksen lainopil-
lisen osaston lakimieheksi on
18.9.1987 lukien nimitetty oi-
keust.kand. Outi lzhmus. Han
on aikaisemmin toiminut mm.
asianajotoimisto Procop6 &
Hornborgin palveluksessa.

Vs. eliikekelaitostarkastajaksi
hoitamaan iiitiyslomansijai-
suutta on siirtynyt 1.9.1987 lu-
kien Eliiketurvakeskuksen
kenttiikouluttaja, varanotaari
Tapb Nyberg.

Aune Ronkainen

Outi lzhmus

Nimitys Eliike-
Sammossa

Eliike-Sammon tiedotuspiiiilli-
kdksi on 1.10.1987 alkaen nimi-
tetty yhteiskuntatieteiden mais-
teri Pirkko J tiiiskehinen

Hiin on aikaisemmin toimi-
nut Eliike-Sammon tiedottaja-
na sekii Eldketurvakeskuksessa
tiedotus-, tutkimus- ja kehitta-
mistehtavisse.

Tapio Nyberg

Nimitys Ilmarisessa
Eliikevakuutusosakeyhtid Ilt
marisen ympiirist<i--ja yhteisJ
kuntasuhteita hoitavaksi tiedo-
tuspiiiillikiiksi on nimitettl
1.10.1987 alkaen valtiot. maistej
ri Janno Heinib. Maisteri Heil
nici on aikaisemmin toiminut
Kansallisen Kokoomukser
eduskuntaryhmiin sihteerinii.

Ptrkko J tiii s ke lii ine n

Jarmo Heinii)

Nimityksiii
Tapiola-yhtitiissii

hinko-Tapiolan vakuutusmate-
maatikkona.
Henki-Tapiolan vakuutusmate-
maatikoksi on nimitetty fil.
kand., SHV Hannu Paruiainert
Hiin siirtyy Tapiolaan Tieto-
Tapiola Oy:stii.

Pekl<a Pessa

Tapiola-yhtiriissii on henkilds-
tdjohtajaksi nimitetty apulais-
johtaja Pekka Pessa Yksikk<i<jn
kuuluvat hallintopalvelut, hen-
kikjstdn kehitteminen ja suoje-
lutoiminta sekd markkinointi-
hallinto.
Talous- ja kansainvdlisten toi-
mintojen yksikdn johtajaksi on
nimitetty johtaja Seppo Sarkn
Piiiiyksikkti<in kuuluvat talous-
yksikkci. Iakiasiainosasto ja
kansainviiliset toiminnot sekii
piiiimatemaatikko.
Johtajaksi tehtevenaan tiedo-
tusja yhteiskuntasuhteet on ni-
mitetty valtiot.kand., fil.kand.
Markku lbsolo- Hiin siirtyy Ta-
piolaan Keskuskauppakama-
rista, jossa hiinen piiiitehtiivii-
niiiin on ollut ulkomaanosaston
toiminnasta vastaaminen.

Apulaisjohtaj a Matti Luukko on
nimitetty henkilcivakuutusyksi-
krin esimieheksi.

Tapiola-yhtididen piiiimate-
maatikoksi ja samalla apulais-johtajaksi on nimitetty
fil.kand., SHY Pentti l{oskineru
Hiin toimii edelleen myds Va- Matti laukko

Seppo Sarlin Ma*ku Ibsola
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Ekikenrvakeskuksen perhe-ekiketurvaa koskevasta tutkimusproiektista on valmistumassa kaksi
rapory!4. Toisessa tarkastellaan leskeksi jtitimisen taloudellisia vaikuruksin ja toisessa lcsken
tydssi)oloa ja teneydentiha Raporttien valmistelutydssd tutkija Eiln Tuominin, osastopiidllikkt)
Jussi Vanamo ja tutkija Raili Hyrkkdnen.

"Vain pieni vrihemmistd per-
heistii on sellaisia, joita varten
nykyinen leskeneliike on luotu.
Lakia siiiidetteessa on ajateltu
liihinnii sellaisia perheitii, joissa
mies on ansioty0ssii, vaimo ko-
tona ja avioliitto kest66 toisen
puolison kuolemaan saakka.
Eniiii l5-64-vuotiaista naisista
vain 7 prosenttia on kotitydte
tekeviti. Kuusikymmentiiluvul-
la naimisissa olevista naisista
viihiin alle puolet oli ansiotycis-
sa ja yli puolet kotona."
Niiin toteaa Eliiketurvakeskuk-
sen tutkija Eila Tuomfue4 joka
tiitti kirjoitettaessa lokakuussa
valmistelee tutkimusraportti-
aan leskeytymisen vaikutuksis-
ta perheiden taloudelliseen ase-
maan. Tutkimuksessa on haas-
tateltu 3500 leskeii eri puolilta
maata wonna 1984. Tulokset
ovat olleet mm. perhe-eliikeko-
mitean kiiytdssii. Tutkimukseen
palataan vielii tiimiin lehden
palstoilla.
Leskiperheiden taloudellinen ti-
lanne ei Eila Tuomisen mukaan
mitenkiiiin olennaisesti poikkea
vastaavien viiestciryhmien toi-
meentulosta. "Leskeksi jiiiineet
eiviit ole toimeentulon suhteen
sen huonompiosaisia, jos eiviit
parempiosaisiakaan, kuin muut
vastaavat viiestdryhmiit. "
Leskeksi jiiiineiden toimeentu-lon taso kuolemantapausta

edelteineeseen tilanteeseen ver-
rattuna riippuu tutkimuksen
mukaan ennen muuta kahdesta
seikasta: siitii, kiiyko leski an-
sioty<issii ja siita, miten puoli-
soiden tulot suhtautuvat toisiin-
sa eli kumpi on suurempituloi-
nen ja miten paljon enemmdn
hiin ansaitsee.

"Jos eloonjliiinyt oli suurempi
tuloinen, perheen toimeentulo-
taso yleensri puolison kuoltua
paranee. Naisleski oli suurem-
pituloinen puoliso noin joka
viidennessii perheessd. Valtaosa
leskeksi jiiiineistii on iiikkiiitii
naisia. Aineistossa noin joka
viides oli miesleski."

Eila Tuomisen mukaan perhe-
eliike kohdentuu vieliikin piiii-
osin oikeansuuntaisesti. Nais-
leski on useammin leskeneliik-
keen tarpeessa, koska useimmi-
ten hrin on pienempituloinen
puoliso. Mutta jo tiinii piiiviinii
naimisissa olevista naisista on
tydssd olevia noin 80 prosenttia.
Perheen muutosten pitiiisi hii-
nen mielestddn heijastua mytis
lainsiiiid iinncissii.

Kenellii sitten leskenelSkkeen
tarve tutkimuksen mukaan oli
suurin?

"Eliikkeen tarve on suuri sellai-
silla yksiniiisillii naisleskillii, jot-
ka eiviit olleet ansiotyrissii eiviit-
kii eliikkeellii. Toimeentulotur-

van kohdentuminen ei kuiten-
kaan ole johdonmukaista.
Eronnut, pitkaan kotitydte teh-
nyt vaimo jiiii ilman toimeentu-
loturvaa lesken saadessa elzik-
keen. Erityisen kohtuuton tilan-
ne on silloin, kun ansiotyrissii
kiiyvii toinen vaimo saa miehen
kuoltua eliikkeen ja pelktistiiiin
kotitydta tehnyt ensimmiiinen
vaimo jiiii ilman toimeentulo-
turvaa."
Eila Tuominen nostaa esiin
myds muita ongelmia.

"Avioerolapset ja au-lapset
ovat tosin muodollisesti tasa-
arvoisia lapseneliikkeen suh-
teen, mutta lesken lapsella on
leskeneliikkeen takia kiiytiin-
ndssii parempi toimeentulotur-
va kuin auJapsella tai eronneen
perheen lapsella. Niiillii perheil-
lii ei ole leskeneliikette. Veli- ja
sisarpuolet joutuvat siten eriar-
voiseen asemaan niihin lapsiin
niihden, j otka kasvavat uudessa
perheessd."

"Huomiota tulisi kiinnittaa
mycis lapseneldkkeen piiiite-
ikiiiin. Keskimiiiiriiistii useam-
min toimeentulotaso aleni niis-
sd perheissii, joissa oli aikuisia
opiskelevia lapsia."

Haastattelu: KS.
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VAKUUTUSOIKEUDEN PAATOKSIA
Ulkomaalaisen vakuuttamisesta TEL:n mukaan

TEL:ssa ei ole s6[n-
ntiksiii siitii, milloin ul-
komaalainen tytinteki-je on vakuutettava
TEL:n mukaan. Iliiy-
tiinntissti kysymys on
ratkaistu tydeliikela-
kien kansainvilistti so-
veltamispiiriii koske-
vien yleisten oppien ja
teorioitten pohjalta.
Niihin perustuva, edel-
leen voimassa oleva oh-
je on jo vuonna 1963
kirjattu Eltiketurva-
keskuksen yleiskirjee-
seen 14163.

Vakuutusoikeuden ptititds n:o
030336t86t t4B3
(ETK-arkistonumero 18290).
Posritettu 17.9.1987.

Tapauksen puitteet

Indosuez Osakepankki on rans-
kalaisen Banque Indosuezin 80-
prosenttisesti omistama liike-
pankki. Banque Indosuezin
palveluksessa on n.s. kansain-
viilistii henkilcikuntaa, joka toi-
mii eri maissa erikoistehtavissii
muutaman vuoden kerrallaan.
Tycisuhteen tarkkaa pituutta ei
etukiiteen tiedetii. Tydntekij di-
den palkan maksaa asemamaan
pankki, mutta eliikejiirjestelyt
hoitaa Banque Indosuez veloit-
taen asemamaan pankkia tiistii
aiheutuvista kustannuksista.
Ranskan kansalainen D. on
tyciskennellyt Indosuez Osa-
kepankin toimitusjohtajana
1.8.1982-31.7.1985. D. on Suo-
men tydskentelyn perusteella
kuulunut Banque Indosuezin
eliikej iirjestelyjen piiriin.
Indosuez Osakepankki on pyy-
tdnyt Eliiketurvakeskuksen
(ETK) ratkaisua siitii, onko
D:hen sovellettava TEL:a siltii
osin, kuin hdn on tydskennellyt
Suomessa edellii mainituissa
tehtavissa.

ETK oli jo 7.4.1983 antanut
lausunnon, jonka mukaan k.o.
tyciskentelyyn ei kahden vuo-
den ty6skentelyjaksona ole so-
vellettava TEL:a, vaan vakuut-
taminen voidaan hoitaa Rans-
kassa.

Tammikuun 27. paivana 1987
ETK ratkaisi piiiitdkselliiiin
pankin soveltamishakemuksen.
ETK olisi sitii mieltii, etta
D:hen oli sovellettava TEL:a
1.8.1982- 31.7.1985 hdnen In-
dosuez Osakepankille tycisken-
telynsii osalta. Pankki haki piiii-
tcikseen muutosta. Eliikelauta-
kunta kumosi ETK:n p?iiitdk-
sen. D:hen ei voida soveltaa
TEL:a. TEL-eliikelaitos haki
muutosta VAKO:lta. VAKO
hylkiisi valituksen eliikelauta-
kunnan piiitdksessii esitetyin
perusteln.

Peetosten perusteluista Tiistii huolimatta monet asian'
ja muustak'in tuntijat ovat nykyzitin sit[ miel

ta, ette tilapiiisyyden rajan pi.

ErK:nrausunto japei:?:.I:tIilf l,iJfi l:L?,ffi?,lrX?"f,H:rustuivat perusliihtokold lllil'pi"il"is" r.i.rir"'rarii.n rayETKn _yleiskirjeen l4i 63 ohjei- i"*ti- J.U'-r""*"fiiri, tV&
siin TEL:n soveltamisesta ulko- ;;; ";il ftu.n.rurru ku.,.
T.1'".ltl9lflj"j1i]*,11,,^:l:iii,,.rii.j,la'rlpulu,,a.tavaan tyonon. Nalta onJelta
eiviit my6skiiiin muutoksenha- Kiisiteltdviissii tapauksessa kol'
kuelinten piiiitdkset muutta- menkin vuoden tytiskentell
neet. katsottiin tilapiiiseksi. Selviit
yieis kirj ee n muk aan o n s ddn t 6- :l*ll*:tl} ?f}::l,n,ilti,"inii, ettd kun tyci suoritetaan ;;ir;;;ir" Joida asettaa. Set.
Suomessa, tycisuhteesee.n sgv.et- ifr "jj 

"' 
Ji 

--oiirl 
kohtuullinenleraan Suo.men tydelekelain- ;iffi ,.'oo]ri"iriiii"';i;il;siiiidiintciiiriippumattaty6nan- ;il;il_il;iiuurrd"n heik.taJal tal tyonteKuan Kansaral- kouden.suudesta tai pysyviistti kotipai-

kasta. Tiistii phasaann<lstii ieh- Asian luonne ja merkitys huo'
diiiin kuitenkin se poikkeus, et- mioon ottaen olisi tilapiiisyyl
tti Suomen tycieliikelainsiiiidiin- destii ja laajemminkin tyOeliike;
tdd ei sovelleta, kun kysymyk- lakien kansainviilisestii soveltal
sessi on Suomessa suoritettava, mispiiristii siiiidettiivii lakitasol
tilaptiisenn pifuniivti O4 jos la. Jo pelkiisttiiin edellii mainit'
l) iyrinantaja ei o16 Suomen semistani syistii lakitekstir

kansalainen tai henkil<i, jol- muotoilu on kylliikin hankalaa
B on pysy-va kotipaikka D:n taoauksessa ETK lievens
Suomessa, eikii yhteis<i, jor- ['""t"iillJ'-"u"tot r.nhaun ai
ka kotipaikka on Suomesr", t;;-ffif6i:tte antamassaar
eikii my<iskiiiln. sugmalaiqg, i"liri".'"rrut.1 f lausui, ette

^ yhtidn.tyt?iryhtiri jasamalla ;;lt#;;;i"us viiluiimiittii orr2) tyt ntekija ei ole Suomg" ;i;i,;i;;il;;;ukainen. ritakansalainen, vaan samoin ijliiilili"irii'ri voida arvioidrvieraan maan kansal1+T i;;.iJlr,ilir"rtt ottamallkuin tycinantajakin :191,1- i,,i;;i;;;;;. henkiuin tyonellii^ole pysyviii kotipaik- ii,irilril."frfie ja se, orikr
kaa Suomessa.

ongeimaksi tap auksess a _mT- lfil#Jll,f t,Hl,1l,?,:#Hi
dostui se, mite tilapeis.n*f)- #fift;il.ir;;A ede,ytykdetttivii tyd_tarkoittai:. P-TI ;;ffi iffii'i.,ritenkin o[a, dtt,
katsoi,.-ettii. D:n-tyriskentely ei iifrlO.ir"f'u^ i"o-essa on etu
ouu.t titapriistii. Muutokset:; ii#;;"":Iirii*,i-i":i-"tt". rtr,kuelimet olivat sitii m\1t1, gtta ;ai;)"yd;f i;;j; il,u"riu_iii,tvoskentelv oli tilap:iistii.-11"t ffi;ffi;^i#iinn6ssii my6s va
min .on soveltamiskiiyte1::1e ffii;;;kJJd p;;i;#; ",se[aisen tilapiiisyyden _-rajana: il;;ilfi;;,- j;r" ;iii"r."iri,jolloin rEL:a ei ole so^y9..lpllu il;;;;i;t,o,ur.ru _uiru;Suomessa tehteveAn tylihpn, 7.rJ"iri'oir.rti.pidetty yleensii noin kahta
vuotta. Tiimiin mukaisesti on D:n tydtehtAvii Suomessa o
my<is ETK:n ratkaisu tehty. ollut luonteeltaan selviisti tila
Kahden vuoden siiiint6 on ollut piiinen. Hiin on kuulunut par
n.s. nyrkkisiiiintO, jollainen kin kansainviiliseen maasta to:
kiiytiinndn ty<issii joudutaan seensiirtyviiiinhenkilOkuntaar
omaksumaan, kun tarkempia ja hdnen eliiketurvansa on jdl
ohjeita ei ole. Tiillii hetkellii se iestetty Ranskassa. ETK:n mie
tosin vastaa site aikaa, joka lestii oli perusteita myds silk
viimeaikaisissa Suomen solmi- ettii TEL:a ei sovellettaisi D:
missa sosiaaliturvasopimuksis- tytiskentelyyn Suomessa, vail,i
sa on asetettu rajaksi n.s. liihe- kei se ole ollutkaan aivan lyhy
tetyn tydntekijiin kiisitteelle. aikaista.
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IEL:n ja LEL:n rajanvetoa

Uudisrakennusten lop-
pusiivouksia tekevien
tytintekijtiiden katsot-
tiin kuuluvan LEL:n so-
veltamispiiriin. Ennen
lopputarkastusta tehty
tyii oli rakennustytitii tai
vfl litttimiisti rakentami-
seen liittyvfli tytitii. Ae-
nestys 4-3, ratkaistu
laajennetussa j aostossa.

Vakuutusoikeuden ptiiitt)s n:o
01573t86t654
( ETK- arkistonumero I B0 3 0).
Postiteru 2.4.1987.

Tyon laatu

Yhtiti harjoitti mm. jo kiiyttissii
olevien kiinteistdjen siivousta
sekd kalusteiden ja kokolattia-
mattojen pesua. Tiimiin listiksi
yritys urakoi kolmen paikalli-
sen rakennusliikkeen rakennus-
kohteiden loppusiivouksia. Uu-
disrakennuksen loppusiivous
kasittaa sisiitilojen siivousta,
kuten ikkunoiden pesua ja latti-
oiden pesua ja vahausta sekii
pdlyjen pyyhkimistii kalustei-
den ja komeroiden pinnoilta.
Ennen loppusiivousta varsinai-
set rakennusmiehet ovat poistu-
neet ja heidiin tehtavaneen on
ollut ty<ikalujen ja rakennus-
materiaalin poiskuljettaminen.
Rakennuttaja puolestaan on
huolehtinut, etta varsinaiset
roskat on poistettu siivouskoh-
teesta ennen siivouksen aloitta-
mista. Loppusiivouksia suori-
tettiin keskimiiiirin 8 kpl/v ja
niiden kestoaika vaihteli l-35
vrk.

Ratkaisupyynto

TEl-eliikelaitos ilmoitti sii-
vousyhti<in kolmen tydntekijiin
osallistuvan uudisrakennusten
loppusiivouksiin ja pyysi
ETK:n ratkaisua siita, oliko
heihin sovellettava TEL:a vai
LEL:a.

Ratkaisut

ETK katsoi, ettd yhteen piiiiasi-
assa konttoritdita tehneeseen
ty6ntekijiiiin on sovellettava
TEL:a. Sita vastoin kaksi piiii-
asiassa loppusiivouksia tehnyt-
tii ty<intekijiiii on tehnyt LEL-
tytitii ja niiin ollen yhti<i6n on
heidiin osaltaan tyOnantajana
sovellettava LEL: a. Eliikelauta-
kunta katsoi iiiinestyksen jiil-
keen, ettei ole syytii muuttaa
ETK:n piiiitdstii. Myds VAKO
pysytti diinestyksen jiilkeen
ETK;n ratkaisun ETK:n piiii-
tdksessii mainituin perustein.

Ratkaisun perustelut
ETK totesi piiiitriksessiiiin, ettd
siivoustydn on yleensii katsotta-
va kuuluvan TEL:n piiriin. Uu-
disrakennusten siivoustycihrin
on sen sijaan sovellettu LEL:a.
Siivousliikkeen palveluksessa
oleva tydntekijii saattaa tehdii
sekii TEL:n ettii LEL:n piiriin
kuuluvaa tytitii. Tiilldin el6ke-
turva miiiiriiytyy sen mukaan,
mita tytita tycintekijii piiiiasias-
sa tekee.

Yleisen kiiytiinntin mukaan ra-
kennuskohde luovutetaan tilaa-
jalle sen jiilkeen kun vastaanot-
totarkastus on suoritettu. Vas-
taanottotarkastuksessa suorite-
taan katselmus siit5, ettii raken-
nuskohde on toteutettu piirus-
tusten ja tydselitysten mukai-
sesti. Sen vuoksi kaikki ainakin
ennen lopputarkastusta tehty
tyd on rakennustyritii tai viilit-
tiimiisti rakentamiseen liittyvaa
rakennustydtii.

TEL:n soveltamiseksi
esitettyjd perusteluja
TEl-eliikelaitos viittasi VA-
KO:n aiempaan, luonna l98l
tekemiiiin ratkaisuun. Siinii ai-
nakin eliikelautakunnan saama
selvitys oli sellainen, ettii tydn-
tekij<iiden tyii oli 70-80-pro-
senttisesti talonrakennustdihin
kuuluvaa loppusiivousta. VA-
KO viitaten vain yleisesti hank-
kimiinsa lisiiselvityksiin oli, toi-
sin kuin eliikelautakunta, sita
mieltii, ettei k.o. siivoustyti ollut
LELryote.
Tiihiin voin todeta, ettii tiimii
VAKO:n ratkaisu oli jaostorat-
kaisu (ii[nestys 4-l). My<is nyt
esillii olevassa tapauksessa rat-
kaisu syntyi iiiinestyksen jiil-
keen 4-3. Koska ratkaisu nyt
kuitenkin on tehty laajennetus-
sa jaostossa, sillii on VAKO:n
linjaa osoittava merkitys. PiiS-
tcisseloste on julkaistu my6s
Finlexissii. TEL-eliikelaitos oli
site mielta, ettii loppusiivous
olisi rinnastettava kiinteistdssii
normaalisti tehtiiviin siivoustdi-
hin, jotka eiviit kuulu LEL:n
piiriin. Perusteluna oli se, ettii
loppusiivous ei. toisin kuin ra-
kennustdiden aikana tehtavii
siivous, ole edellytys rakennus-
tijiden onnistumiselle ja kiiytiin-
ndssii pysymiselle.

Analogiaa TEL:n soveltami
seksi on haettu myds rakennus-
alan kuljetustiiiden osalta nou-
datetusta soveltamiskiiytiinnds-

tii. Kiiytiint<ihdn on, ettii vain
rakennustycinantaj an palveluk-
sessa olevat kuljetustydntekijiit
suorittavat LEL:n piiriin kuulu-
vaa rakennusty6td.

Lisdperusteluja VAKO:n
pddtokselle
Kuten LEL Tydeliikekassa on
tiihdentdnyt, vastaanottotar-
kastus on tilaisuus,jossa havai-
tut puutteet korjataan periaat-
teessa urakoitsijan toimesta ja
vasta tiimiin jiilkeen kohde luo-
vutetaan tilaajan kaytt66n.
Niiin ollen rakennuskohde on
urakoitsijan vastuulla siihen as-
ti, kun luovutus on tapahtunut
ja vastuu kohteesta siirtynyt ti-
laajalle.

Kaikki ennen loppuluolutusta
suoritettavat tyot ovat periaat-
teessa piiiiurakoitsij an vastuulla
ja ovat niiin ollen rakennustyd-
te tai valittdmiisti rakentami-
seen liittyviiii rakennustyOtei.
Rakennuskohteen loppusiivous
ei mytiskiiiin ole verrattavissa
suursiivoukseen, koska kohdet-
ta ei ole vielii otettu asumistar-
koitukseen tai kohteessa ei vielii
harjoiteta sita toimintaa, mihin
se on lopullisesti tarkoitettu.

Terminologiasta
Edellti loppusiivouksen takara-
jaa miiiiriteltiiessii on kiiytetty
termej[ vastoanttotarl<nstus,
bppunrl<astus ja loppultnvutus.
Kaikki nlimii termit esiintyviit
jutun asiakirjoissa. Kiiytiinn<is-
se saattaa esiintyii myiis tarkas-
tuskokonaisu us sisiitinmuutto -
nrl<asns o inairun b p p utarlus -
tus, ktpputarkastus Tiitii termi-
nologiaa kiiytettiineen kunnalli-
sen rakennustarkastuksen yh-
teydess6, jossa lopputarkastus
saattaa tapahtua vasta pitkSn
ajan p[iistii sisEdnmuuttotar-
kastuksen jiilkeen.
Tiisszi jutussa kiiytetty termino-
Iogia liittyy kiisittiiiikseni ura-
koitsijan ja tilaajan v6liseen
suhteeseen.

Yrittematta lainkaan esiintyii
terminologiaguruna rakennus-
alan sanastossa suosittelen
TEL:n ja LEL: n rajanvetoa var-
ten kiiytettiiviiksi sanaa yas-
taanottotarkastus. Mielestiini se
kuvaa mainitsemistani sanoista
parhaiten sita, etta rakennus-
kohdetta ei vielii ole otettu sille
tarkoitettuun kiiyttdtin ja ettii
vastuu rakennuskohteesta ei ole
vielii siirtynyt tilaajalle.

,ENTTI KOIVISTOINEN,
VT

Ekiketuruakeskuksen
hinopillisen

osaston piitillikkt)
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Tausta

LEL Tydeliikekassa toimitti
22.12.1986 Helsingin kaupun-
gille maksuunpanon kaupugin
sosiaalivirastolle n.s. huolto-
suhteissa suojatycissd tycisken-
nelleille vuonna l98l makse-
tuista palkoista. Maksuunpan-
tu mddrii viiviistyskorkoineen
oli yhteensd liihes 970000
markkaa. Maksuunpano pe-
rustui Uudenmaan liiiininvero-
viraston 24.11.1986 antamaan
piiiitcikseen ennakkoperinniis-
tii, joka koski k.o. tyOntekijdille
maksettuja palkkoja. Kysy-
myksessii oli arviomaksuunpa-
no.

Valitus

Helsingin kaupunki haki muu-
tosta maksuunpanop6iitcikseen
ja vaati sen kumoamista. Kau-
punki esitti, ette pAatarkoituk-
sena huoltosuhteisessa suoja-
tydssii ei ole tyrin tekeminen,
vaan kuntouttaminen erilaisten
kuntouttavien tekijdiden avul-
la. Mainitun suojatydn tarkoi-
tuksena ei my<iskiiiin ole ty<illis-
tiiminen, vaan tycimarkkinakel-
poisuuden esteiden poistami-
nen kuntoutettavan oma-
toimisuutta lisiiiimiillii sekii
kuntouttamalla ja korjaamalla
asianomaisen tydmotivaatiota.
Huoltosuhteisessa suoj atycissii
annettavat etuudet ovat sosiaa-
lihuoltolain 3l $:ssii tarkoitet-
tua ehkdiseviiii toimeentulotu-
kea. Huoltosuhteisessa suoja-
tycissii olevien ei voida katsoa
olevan tycisuhteessa Helsingin
kaupunkiin eiviitkii myriskiiiin
suojatyrissii oleville suoritetut
etuudet ole palkkaa, josta olisi
suoritettava veron ennakonpi-
diitys tai maksettava eldkeva-
kuutusmaksuja. Kaupunki to-
tesi edelleen, ettii vain osa suo-
jaty<istii on LEl-alalla tapahtu-
vaa n.s. risusavottatydtii ja muu
osa on tekstiili- ja toimistotyti-
ta.
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Ratkaisu

Eliikelautakunta hylkiisi vali
tuksen. Siltii osin kuin kysymys
oli muusta kuin LEL:n piiriin
kuuluvasta tycistti valitus ei an-
tanut aihetta enempiin toimen-
piteisiin, koska eliikelaitos oli
kaupungin tiistii asiasta anta-
man selvityksen perusteella jo
oikaissut maksuunpanon, jol-
loin maksettava meiiird aleni
noin 740 000 markkaan.

Eliikelautakunta perusteli rat-
kaisuaan sillii, ettii huoltosuh-
teisen suojatycin tekeminen
tayttee tytisuhteen tunnusmer-
kistcin. Maksuunpano ei ole o1-
lut lain tai sopimuksen vastai-
nen silt6 osin kuin on ollut
kysymys LEL:n piiriin kuulu-
vasta ty6sta.

Eldketurvakeskuksen
[ausunto

Eliikelautakunta pyysi asiassa
Eliiketurvakeskuksen perustel-
tua lausuntoa siita, onko ko.
tydntekijOiden ty6 tapahtunut
ty<isuhteessa. Koska Eliiketur-
vakeskuksen lausunnosta ilmei-
sestikin on saatavissa tarkem-
pia perusteluja ratkaisulle, kuin
eltikelautakunnan piiiitdksestii
ilmenee, esitiin sen piitikohdil-
taan ttissii.

kea tydllistiiminen. Suojaty<i-
h6n sijoittaminen on tapahtu-
nut yhteisty6ssii ty<ivoimavi-
ranomaisten kanssa.

Suoj aty<in j iirjestiimisestii ovat
huolehtineet huoltolautakun-
nan alaiset tydtuvat ja my<i-
hemmin suoj atydtoimisto. Suo-
jatydn tekemisestii ovat sopi-
neet keskeniidn suojatydhdn
ohjattu henkikj ja kaupungin
suoj atydtoimisto. Risusavotta-
ja rakennustyti on ollut hyddyl-
listii tyritii. Tydllii on ollut ta-
loudellista arvoa, ja useimmissa
tapauksissa se olisi jouduttu
teettiimiiiin muulla tycivoimal-
la, ellei suojatydntekij<iitii olisi
voitu kayttaii. Ty<in tulokset
ovat koituneet valittOmasti
kaupungin hyviiksi. Risusavot-
ta-ja rakennustycit on siis tehty
kaupungin lukuun.
Suojaty<i on tehty vastiketta
vastaan. Ty<intekij<iille annet-
tuja etuuksia ovat olleet mm.
tydraha, ateriaetu, harkinnan-
varainen ahkeruuslisii, viihin-
tiiiin kuusi kuukautta tydssii o1-
leille kesiillii kuukauden pitui-
nen loma, tapaturmavakuutus
ja liikennelaitoken matkaliput.
Korvaukset on Eldketurvakes-
kuksen mielestii maksettu viilit-
t0mesti tycin tekemisestii. Esi-
merkiksi ahkeruuslisii on tycin
laadun ja miiiiriin mukaan
maksettu suoritus. Ns. rokuli-
piiivistii ei tydrahaa ole makset-
tu.
Risusavotta- ja rakennustyd on
tehty suojatyrjtoimiston alaisis-
sa yksikciissii. Tydssi on ollut
miiiiriitty piiivittiiinen ty<iaika
ja tauot ruokailua, lepoaja asi-
ointia varten. Esimiehet ovat
johtaneet ja valvoneet tytisken-
telyii. Helsingin kaupungilla on
niiin ollen ollut oikeus piiiittiiii
mita tytita suojatydnii on tehty,
missiija milloin se on tehty sekii
miten se on tehty. Kaupungilla
on myos ollut oikeus kontrol-
loida tyOntekoa sen suoritusai-
kana.

Suojatydn tekemisessS on huol-

lollisia piirteita, mutta ratkaise
vaa on, tiiyttyviitk6 tycisuhteer
tunnusmerkit. Jos tydsuhteet
tunnusmerkit ttyttlviit, ei ol
merkitystii sillii, mitii muitr
suhteita osapuolten viilillii ser
lisiiksi on.

Eliiketurvakeskuksen mielesti
suojaty<in tekeminen on perus
tunut sopimukseen tyrin teke
misestii. Suojatycintekijiit ovd
tehneet tydtii Helsingin kau
pungin lukuun vastiketta vas
taan kaupungin johdon ja val
vonnan alaisina. Se seikka, etti
tydte on tehty mycis kuntoutu
mistarkoituksessa, ei muuta asi
aa. Tydsuhteen syntyminen e

velttematte edellyta, ettii tyostr
on todellista tulosta. Tydsuh
teen edellyttiimiin tydntekotun
nusmerkin lJJyiJ.ee mikii taha4
sa inhimillinen toiminta, joll
on taloudellista arvoa tyrin laa
dusta tai sen suorituksessa edel
l),tetystA intensiteetistii riippu
matta.

PENTTI
KOIVISTOINEN, vr

E kike t urv ake s kuks e n laino p il I is e r
osaston ptidllikkd i

Eldketurvakeskuksen
kanta

Helsingin kaupungin sosiaalivi-
raston jiirjestiimissd risusavot-
ta-ja rakennustdissii olleet tyd-
rajoitteiset henkiltit ovat olleet
tydsuhteessa Helsingin kau-
punkiin.
Perustelut. Helsingin kaupun-
gin jiirjestiimiin ns. huoltosuh-
teisen suojatycin tarkoituksena
on ollut piiiiasiallisesti ty6-
rajoitteisten henkiltjiden kun-
touttaminen, mutta ennen kaik-
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Teatteriesitysten
arvostelutuomariin
ei sovellettu TaEL:a

Uiiininhallitus pyysi
ETK:n ratkaisua sii&i,
oliko nuorison taideta-
pahtumassa teatteri-
esityksin arvostelleeseen
henkiltitin sovellettava
TaEL:a. ETK:n mielesti
kysymyksessii oli asian-
tuntijatehtivii eikii tai-
teellinen esitys, joten
TaEL:a ei voifu soveltaa.
ETK:n paAttis annettiin
6.7.1987.

liedot tyoskentelystd

{R oli tydskennellyt kesiillii
987 tuomarina nuorison taide-
apahtumassa palkkiota vas-
aan arvostellen nuorison teat-
eriesityksie. Tehteviin vastuul-
inen hoitaminen on edellltta-
ryt monipuolista teatteritaiteen
untemusta.

{R:iin kertoman mukaan tuo-
narin on kyettiivii analysoi-
naan lyhyessii ajassa esitykses-
I kaikki sen heikkoudet ja on-
ristumiset, esityksen kokonai-
uus sekd annettava selkeii ja
.annustava kritiikki ryhmille
ekii perusteltava se. Lisiiksi on
Liihtiivii kunkin ryhmiin taiteel-
.set liihtrikohdat ja arvioitava,
:uinka pitk[lle he ovat tavoit-
eessaan piiiisseet.

isiintyvien taiteilijoiden
ldkekassan lausunto

bEL:n piiriin kuuluvat teatte-
iohj aaj at, j otka osallistuvat tai-
:ellisten esitysten valmisteluun
l toteuttamiseen. Sen sijaan'aEL:a ei sovelleta asiantunti-
rtehtAvissa toimiviin henkiltii-
in. Sen vuoksi HR ei eliikekas-
an mielestii ollut tyciskennellyt
batteriohjaajana sellaisesia
ihtiivdssri, johon TaEL:a voi-
lisiin soveltaa.

ETK:n kanta
perusteluineen

ETK:n mielestii HR:iin tycis-
kentelyyn ei voida soveltaa Ta-
EL:a. Lakia sovelletaan vain
laissa luetelluissa ammattiryh-
missii tyiiskenteleviin henkilOi-
hin, joiden tydsuhde on tarkoi
tettu alle vuoden pituiseksi edel-
lyttiien, etta ty6suhteessa luo-
van taiteellisen tai esityksellisen
tycin osuus on ratkaiseva.

Teatteriohjaaja kuuluu Ta-
EL:ssa lueteltuihin ammatti-
ryhmiin. Ohjaajalla tarkoite-
taan henkilciii, joka osallistuu
taiteellisten esitysten valmiste-
luun ja toteuttamiseen. Arvos-
telutuomarina toiminen on kui-
tenkin asiantuntijatehtavA eika
laissa tarkoitettua ohjaajantyd-
tii, joten TaEL:a ei voida sovel-
taa.

Kirjankuvittajaan
ei sovellettu TaEL:a

Kirjankuvittqia JV pyysi
ETK:n ratkaisua siitd,
mitii tytieliikelakia he-
neen hilisi soveltaa. JV
oli tytiskennellyt kirjan-
kuvittajana kustannus-
osakeyhtitille.

ETK:n piiiittiksen
(26.8.1987) mukaan hii-
nen tytiskentelyynsii oli
sovellettava YEL:a eikA
TaEL:a.

Kirjankuvittaj an antamat
tiedot tyoskentelystd

JV ilmoitti kuvittaneensa kus-
tannusosakeyhti6lle kaksi satu-
kirjaa yhti<in toimeksiannosta
ja yhticin valitsemien kiisikirj oi-
tusten pohjalta. Tydn valmistu-
misajankohta mii5riittiin ja
tycist[ maksettiin palkkio kol-
messa eriissii. Kustannusosa-
keyhtiO pidiitti JV:n verokorttia
noudattaen verotja maksoi so-
siaaliturvamaksut.

Kustannusosakeyhtion
antamat tiedot

Yhti<in mukaan JV kuvitti kak-
si kirjaa. JV ei tyoskennellyt
yhtidn tiloissa eikii viilineillti
eikii yhtiti antanut vuosilomaa
tai sita vastaavaa korvausta.
Yhtiri ei myiiskiiiin korvannut
matka-, puhelin- tai muita ku-
luja. JV on saanut tydskennellii
myds muille toimeksiantajille.

Elakekassan lausunto

Esiintyvien taiteilijoiden elake-
kassan mielestii JV ei ollut tyds-
kennellyt ty6suhteessa kustan-
nusosakeyhtiddn, vaan itseniii-
senii yrittiijiinli vailla tydnteet-
tiijiin johtoa ja valvontaa.

ETK:n kanta ja sen
perustelut

ETK:n piiiitdksen mukaan JVoli tydskennellyt itseniiisenii
yrittiijiinii tehdessiiSn kirjanku-
vitustydtii kustannusosakeyhti-
6l1e.

TaEL koskee vain tycisuhteessa
tehtya tydte. JV oli tyriskennel-
lyt omissa tiloissaan ja omilla
ty<iviilineilliiiin. Hiinelle mak-
settiin kertakaikkinen korvaus
tehdystii tydstii. Vuosilomakor-
vausta tai kulukorvauksia ei ol-
Iut maksettu. Mm. edellii sanot-
tujen seikkojen perusteella JV
toimi itseniiisenii yrittiij iinii.
TaEL:ssa kuvittajan ty6 luetaan
toimituksellisten avustajien ty<i-
hcin. Jotta kuvittaja olisi ty<i-
suhteessa ja hiineen voitaisiin
soveltaa ThEL:a, edellytetiiiin
yleensii, ettii hiinellii on aika-
palkkaus ja hiin ty6skentelee
toimituksen tiloissa. Kumpaa-
kaan niiistii ty6suhteeseen viit-
taavasta tunnusmerkistii ei ltiy-
dy JV:n tydskentelystii.

ILKKA SAVOHEIMO,
VTM

Ek)keturvakeskuksen
lausuntotoimiston

ptitillikkd
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UUTTA TYOELAKE_
LAINSAADANTOA

VEL 8 $:n muuttaminen

LAKI valtion elitkelain 8 $:n
muuttamisesta (7 16 I 87) Valtion
elitkejiirjestelmiin piiristii evan-
kelisluterilaisen kirkon, orto-
doksisen kirkkokunnan tai Ah-
venanmaan maakunnan eliike-
jiirjestelmiin piiriin siirtynyt
henkikj saa valtion eliikejiirjes-
telmiistii vanhuuseldkkeen sa-
masta ajankohdasta kuin hii-
nelle on my<innetty vanhuuselii-
ke niiistii eliikejiirjestelmistii.
Hiinen eldkeoikeutensa ennen
siirtymistii suorittamastaan val-
tionpalveluksesta miiiiriiytyy
niin sanotun lisiieliiketurvan
mukaisena, jos hiinelle on
mydnnetty mainituista eliike-
jiirjestelmistii lisiieliiketurvan
mukainen vanhuus-, tytikyvyt-
tdmyys- tai tydttdmyysellke.

ktki tuli voimaan 1.9. I 987.

Valtion perhe-elAkelain ja
VEL 10 $:n muuttaminen

LAKI valtion perhe-eliikelain
muuttamisesta Q A I 87)
LAKI valtion eliikelain l0 $:n
muuttamisesta (7 15 I 87)
Valtion perherliikelakia muu-
tettiin siten, ettii perhe-eliike
mdiirdtiiiin murto-osina siita
eliikkeestii, jota edunjattiijn
kuollessaan sai tai johon hiinel-
Iti olisi ollut oikeus. Laskutavan
muutos edellytti muutettavaksi
my<is VEL l0 $:n 4 momentin
siiiinndksiii eliikkeen enimmziis-
m65rdn laskemisesta.

l,ait tulivat voimaan
t.9. t987.

RIITTA KORPILUOMA
VT

Eftiketunakeskul<sen
hinopillisen osaston

hkimies

UIJSIA YLEISKIR]EITA

Valtion eliikelain ja valtion perhe-
el2ikelain muuttaminen

Vastuunjaossa hyvitettiivien eliike-
menojen miiiiriiiiminen
Maatalousyrittiijien eliikelain ja
maatalousyrittiij ien tapaturma-
vakuutuslain 3 ja 5 $:n
muuttaminen

Postipankin henkilcikunnan
eliiketurva

n'.o 23 3.9.1987

n:o 24 15.9.1987

n:o 25 21.9.1987

22.9.1987
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I

KYSY
IYOELAKKEISTA!

Tdlki palstalla Eliiketur-
vakeskul<sen lnino pillinen
iohtaja Antti Suominen
vastaa ty oeldkkeitti koske -
viin l<ysymyksiin, joilla
saattaa olln yleisttikin
mielenkiintoa.

Tyoelakeasioita koske-
v ii n lq sy my ks ii n v ast at aan
Eltiketurva keskukse st a
myds kirjeitse ja puhelimit-
se. Kun kirjoitaue, mainit-
kaa tiiydellinen nimenne,
osoitteenne j a henkilotun-
nul<senne.

I
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[YSYMYS:

Olen hakenut sekii tapaturma-
lliikettii ettd tycieliikelakien mu-
kaista tydkyvyttdmlyselaketta.
[ycissii en ole pystyny.t olemaan
[apaturman sattumisen jiilkeen.
[tlinulle mycinnettiin tapatur-
fnaeliike 50 prosentin tydkyvyn

aleneman mukaan ja tytikpyt-
t0myyseliike tiytenii toisesta
el5kelaitoksesta. Ty6eliikettii ei
kuitenkaan maksettu tiiysimiiii-
riiisenii saamani tapaturma-
ellikkeen vuoksi.
Omasta mielestiini minulle olisi
kuulunut maksaa mycis tapa-
turmaeliike tiiyden 100 prosen-
tin mukaan, joten valitin saa-
mastani piiiitOksestii. Valitus
johtikin siihen, ettii saan tiiyden
100 prosentin mukaisen tapa-
turmaeldkkeen takautuvasti
ty6kyv,'tt6myyden alusta lu-
kien. Tiistii kuitenkin seurasi se,
ettii ty<ieliikettii maksava el6ke-
laitos on ilmoittanut, ettei ty6-
eliikettii jiiii ollenkaan makset-
tavaksi. Eliikelaitos on ilmoitta-
nut hakevansa aikaisemmin an-
tamalleen piiiitdkselle purkua.
Kysynkin nyt, voiko eliikelaitos
menetellil niiin ja onko timii
lainmukaista?

VASTAUS:

Eliike- ja vakuutuskorvausjzir-
jestelmien monilukuisuudesta
johtuen eliikelakeihin sisiiltyy
ns. yhteensovitus. Sen tarkoi-
tuksena on rajoittaa saman
henkildn saamien eri eliikkei-
den ja korvausten summa 60
prosenttiin korkeimmasta pal-
kasta. Laissa on tarkoin miiiiri-
telty, mitkii etuudet tulee yh-
teensovittaa ja miten ja milloin
yhteensovitus tehdiiiin.
Tytieliikelaitos on menetellyt
lain mukaisesti suorittaessaan
yhteensovituksen elaketta
mydntiiessiiiin, koska kysyja
kertomansa mukaan sai tall0in
50 prosentin mukaista tapatur-
maeliikettii. My<ihemmin pii6-
tdksen antamisen jiilkeen tyti-
eliikelaitos on saanut tiedon ta-
paturmaeliikkeen suurenemi-
sesta valituksen johdosta. Tiiyt-
tli 100 prosentin tapaturmaelii-
kettii on mycinnetty kysyjiille
takautuvasti, joten tytieHkelai-
toksen piiiitris ei en6zi ole ollut
lainmukainen.

Tdmiin johdosta eliikelaitos
on ilmoittanut, ettei tyoelakette
suuremman tapaturmaeliik-
keen kanssa yhteensovitettaessa
jdii maksettavaksi, ja eliikelai-
tos onkin ilmoittanut hakevan-
sa eliikepiiiitciksen purkamista.
Nykyisten yhteensovitussiiiin-
n6sten mukaan eldkelaitoksen
menettely on ollut oikea, koska
kysyjiin saama tapaturmaeliike
on noussut eliikeoikeuden alus-
ta lukien. Mikali vakuutusoi-
keus ei kuitenkaan purkaisi elii-
kelaitoksen alkuperiiistii eliike-
piiiitOs&i, eliikelaitoksen olisi
maksettava kysyjiin eliike enti-
sen suurulsena.

KYSYMYS:

Mieheni sai vanhuuseHketta
vuoden 1969 alusta kuolemaan-
sa saakka Kunnalliselta eltike-
laitokselta. Hiin oli kaupungin
palveluksessa liihes koko ty6-
ikiinsii. Teimrin piiiitydnsii ohel-
la hiin hoiti asunto-osakeyhtidn
isiinnditsijiin tehtiiviii. Niistii
hiin ei tiennyt hakea eliikettii
missiiiin vaiheessa. Asia tuli
esille vasta, kun hain leskenelii-
kettii hiinen jiilkeensii.

Puolisoni saamatta jAanyt van-
huuseldke ei ole kuukautta koh-
ti suuri, mutta sen miiiirii kui-
tenkin useiden vuosien ajalta
olisi tuntuva. Tiimiin vuoksi
hainkir, vanhuuseliikettii hiinen
puolestaan nyt asiasta tiedon
saatuani. Eliikelaitos ei kuiten-
kaan my6ntlinyt minulle muuta
eliikettii kuin perhe-eldkkeen.
Eik6 saamatta jiiiinyttii van-
huuseliikettii entiri voida mydn-
tiiii leskelle puolison kuoleman
jiilkeen?

VASTAUS:

Tydeliikelakien mukaan eliike
voidaan my6ntiiii vain hake-
muksesta. Kysyjiin aviopuoliso

on ollut kaupungin palveluk-
sessa, josta hiinen eliketurvan-
sa on mdiiriiytynyt kunnallisten
viranhaltijain ja tydntekijtiin
eliikelain (KVTEL) mukaan.
Yksityisoikeudellisista ty6suh-
teista eliiketurva miiiirdYtYY
ty<intekijiiin eltikelain (TEL)
mukaan. KVTEL:n mukainen
yleinen eliikeikii on alhaisempi
kuin TEL:n mukainen. Kysyjiin
puoliso onkin hakenut
KVTEL:n mukaisen vanhuus-
eldkkeen, mutta mytihemmiissii
eliikeiiissii my6nnettiivii TEL:n
mukainen el6ke on jiiiinyt hii-
nelt6 hakematta.

Ty<ielnkelakien mukaiset etuu-
det ovat ty6eliikejiirjestelmiissii
vakiintuneen ktisityksen mu-
kaan henkikikohtaisia etuuk-
sia, joita ei voi etuuteen oikeu-
tetun kuoleman jiilkeen toinen
hakea. Niih olleneliikelaitos on
menetellyt lakien mukaisesti
hyliitessiiiin kysyjiin aviomie-
hensii vanhuuselikettii koske-
van hakemuksen, koska hake-
mus oli tehty vasta puolison
kuoleman jiilkeen. Varsinaisen
etuuteen oikeutetun puolesta
toinenkin voi hakea elakette,
mutta hakemus on tehtave
edunsaajan eliiessii.

Todettakoon lisiiksi, ettd van-
huuseliikettii ei nykyisten stirin-
ncisten mukaan mydnnetii ta-
kautuvasti kuin korkeintaan
kolmen kuukauden ajalta, jos
sita on haettu tiimiin ajan kulu-
essa tyOsuhteen piieittymisestii.
Muussa tapauksessa eliike al-
kaa hakemista seuraavan kuu-
kauden alusta. Tiilldin el?ike to-
sin maksetaan korotettuna.
Tiistiikiiiin syystii kysyjiille ei
voitaisi puolisolle kuuluvaa
vanhuuseliikettri endii maksaa.

Valitusasteissa on ollut kiisitel-
tiiviinii tapauksia, joissa on ha-
ettu vanhuus-, ty<ikyvytt6-
myys- ja perhe-eliikettdkin vas-
ta eldkkeeseen oikeutetun kuo-
leman jiilkeen. Kaikissa ndissii
tapauksissa valitus on kuiten-
kin hyliitty.
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Tydeliikkeet nousevat
5,4 prosenttia

Ensi vuoden alussa ty6-, virka-ja yrittljiielakkeet nousevat
5,39 prosenttia. Nousun syynii
on eliikkeisiin vuosittain tehta-
vii indeksitarkistus, jonka suu-
ruus miiiiriiytyy TEl-palkkain-
deksin muutoksen mukaan.
Vuodelle 1988 sosiaali- ja ter-
veysministeriri on vahvistanut
indeksille pisteluvun l29l (1225
v. 1987). TEl-indeksin muu-
toksen mukaan tarkistetaan
myds sotilasvamma-, liikenne-
vakuutus-, tapaturmavakuu-
tus- ja invalidirahalain mukai-
sia jatkuvia korvauksia sekd
luopumiseliikkeitii.
TEl-indeksin muutos miiiiriiy-
tyy palkka- ja hintatason vuo-
tuismuutosten keskiarvona.
Vuoden 1988 indeksipisteluvun
m?iiiriiytymisviilillii, vuoden
1986 kolmannesta vuosinelj iin-
neksestii kuluvan luoden kol-
manteen neljeinnekseen, hinta-
taso on noussut 3.6 7o ja ansio-
taso ennakkotietojen perusteel-
la 7,2 70. Luvut perustuvat Ti-
lastokeskuksen virallisiin in-
deksisarjoihin.
Palkka- ja hintatason muutos-
ten keskiarvon (5,4 /p) perus-
teella edellisen luoden TEL-
indeksipistelukua korottamalla
saadaan vuoden 1988 pistelu-
vuksi 1291. TEl-indeksin reaa-
linen muutos edellisestii vuo-
desta on 1,8 prosenttiyksikk<iii.

Arto Laesvuoi

Komitea selvittiimiiiin
pienten tytieltikkeiden
ja kansanelflkkeiden
yhteensovitusta

Komitea ryhtyy selvittiimiiiin
pienten ty<ieliikkeiden ja kan-
saneliikkeiden yhteensovitus-
siiiinnristen toimivuutta ja oi-
keudenmukaisuutta. Komitean
on tydssiiin kiinnitetteve eri-
tyistii huomiota eliikkeelle siir-
tyvien puolisoiden eliiketurvas-
sa todettuihin epiijohdonmu-
kaisuuksiin. Lisiiksi komitean
pitaa selvittaii eliikkeiden tar-
kistuskiiytiinndssii olevat epii-
kohdat sekii selvittiiii eliikkeen-
saajien asumistukijiirjestelmiin
kehittamista siten, ettii tuki toi-
misi nykyistii paremmin eliike-
liiisten asumismenojen tasaaja-
na.

Valtioneuvosto asetti komitean
15.10.1987. Komitean tydte oh-

j aamaan asetettiin j ohtoryhmii,
j onka alaisuudessa tydskentelee
kolme alaryhmiiii. Johtoryh-
mdn puheenjohtajana on kans-
liapiiiillikkti lhri Puro sosiaali-
ja terveysministericistii. Komite-
an on saatava tycinsii valmiiksi
vuoden 1988 toukokuun lop-
puun mennessd.

Pienituloisilla eliikkeensaaj illa
yhteensovitus yhdessti verotuk-
sen kanssa merkitsee nimen-
omaan alhaisilla tuloalueilla et-
tii ty<ieliikkeen nettoeliikkeen
tasoa korottava vaikutus on
suhteellisen viihiiinen. Eliike-
liiispuolisoiden kansaneliike-
turvassa on yksikitasolla epii-
johdonmukaisuuksia, joiden
vuoksi tietyillii tulotasoilla kan-
saneliikettii ei haluta ottaa vas-
taan toimeentuloturvan alene-
misen vuoksi. NAita epiikohtia
tietyillii tuloalueilla voitaisiin
korjata tarkistamalla eliikkei-
den yhteensovitussiiiinnciksiii.
Eliikkeiden tarkistusmenette-
lyssii on puutteita, jotka on syy-
6 selvittiiii. Eliikkeensaajien
asumistukijiirjestelmdssd on
epiikohtia, joita poistamalla on
mahdollista kehittee jiirjestel-
md valikoivaksi pienituloisten
el iikel iiisten t ukij iirj es telmiik s i.

Hallitusohjelman mukaan
pienten tyoeliikkeiden ja kan-
saneliikkeiden yhteensovitus-
siiiintcijen toimivuus ja oikeu-
denmukaisuus selvitetaan. Ele-
kej iirjestelmiit siiilytetiiiin erilli-
sinii. Eltikkeiden tarkistusme-
nettelyn epiikohdat selvitetaen
j iirjestelmien erityispiirteet huo-
mloonottaen.

Tytieltikelaitosten
eliikeotepalvelu

Jatkuvassa tydsuhteessa olevil-
le tycintekij<iille ja maatalous-
yrittiijille lahetettiin eliikelai-
toksista syyskuun ja lokakuun
vaihteessa eliikelaskelma. Las-
kelmalla oli Eliiketurvakeskuk-
sen j a eliikelaitoksen tietoja, j oi-
den perusteella esitettiin arvio
tulevasta eliikkeestii. Kysymyk-
sessii oli koellihetys. joka koski
kunkin kuukauden I - l0 piiivi-
nii vuosina 1937, 1947 1a 1957
syntyneitii. Ennakkoarvioista
hieman alaspiiin poiketen ot-
teen sai n. I I 000-12 000 vakuu-
tettua. Otteen vastaanotto ai-

heutti jonkin verran selvittely
pyryntcijii, mutta niiden mriiiri
jiii selviisti ETK:n varsinaisesti
otepalvelusta saatavaa palau,
tetta pienemmiiksi.

oueen liihettiviir kaikki eliike.
vakuutusyhtidt, erritit siiiititit jz
M aatalousyrittlij ien eliikelaitos
Eliikelaitoksen puolesta ETK
tulosti otteen eliikelaitoksen an.
tamia palkkatietoja hyvtiksi.
kiiyttiien n. I 600 tytintekijiille
Kaikki laitokset postittivat itst
liihetyksensii sekd liittivZit mu-
kaan oman yhtidkohtaisen tie.
dotus- ja ohjemateriaalinsa. Er
eldkelaitosten laskelmien ulko.
asut olivat vielii koeliihetysvai-
heessa erilaisia, mutta jatkossr
kaytetAan yhteniiistii perusmal
lia.
Otepalvelun kehittiiminen edel
lytti Eliiketurvakeskukselta je
elakelaitoksilta sekii niiden atk-
organisaatioilta huomattavae
tycisuoritusta. Asian hoitami.
seksi luotiin lyhyessd ajasse
mm. uudet laskelmatietojen ke.
riiysjiirjestelmiit ja yhteniiiner
seuranta- ja tilastointijiirjestel.
mii.

Hannu Rambertr

Varhaiselikeiktiisten
eltikelaskelmapalvelu

Eliiketurvakeskus ja eliikelai.
tokset ovat laajentaneet eliike.
laskelmapalveluaan kuluvar
vuoden aikana siten, ettd eliike.
laitokset voivat toimittaa va.
kuuttamistaan tyOntekijiiistt
tai yrittiijistii valituille ryhmilk
Eliiketurvakeskuksen rekisteri
tietoihin perustuvia eliikelaskel.
mia. Laajeneva rekisteriotepal.
velu ja ennakkolaskelmat anta.
nevat tydntekoaan jatkavalk
riittaviin tiedon eliiketurvasta
Eliikkeelle siirtymistii harkitse.
valle varhaiseliikeikiiiselle va.
kuutetulle tiimli ei kuitenkaar
aina anna riittavaa tietoa kai.
kista mahdollisista eliikevaihto.
ehdoista.

Eliiketurvakeskuksen j ohtoryh.
md on asettanut tytiryhmrin sel.
vittimean mahdollisuuksii
varhaiseliikeikiiisten vakuutet.
tujen yksildllisen palvelun pa.
rantamiseksi. Tarkoituksena or
eliikkeelle aikovan pyynncist2
selvittiiii eri eliikemuotojen sol
pivuutta hdnen omaan eliimiin!
tilanteeseensa. Alustavasti ol
katsottu tarpeelliseksi antaa tie.
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bia tyrielakkeistii, kansaneliik-
:een vaikutuksesta kokonais-
liiketurvan miiiiriiiin, tydtt6-
nyys- ja sairauspdiviirahoista
ekii mahdollisuuksien mukaan
ny6s verotuksesta.

Eliikelaitos ei voi kuitenkaan
askea lopullista eliikkeen miid-
zid ennen eliikkeelle siirtymistii,
oten laskelmassa ei voida kai-
ilta osin antaa tiismdllistii tie-
oa tulevan eliikkeen miiiiriistii.
(ksil6llistii palvelua parannet-
aessa on kuitenkin pidettevii
nielessii, ettei luoda viiiirizi ole-
uksia eliikkeelle siirtymisestii.
fy6ryhmiin puheenjohtajana
oimii Sirpa Collin. Eliiketurva-
ieskuksen edustajina ty<iryh-
niissd ovat my6s Hillevi Man-
ronen ja Anneli Ahonen. Elii-
relaitosten edustajina ty<iryh-
niissd ovat Riitta Kaaja LEL
lydeliikekassasta, Helvi Leino-
l€n Eliike-Varmasta, Jari
iundstrijm Ilmarisesta ja Ossi
y'uorenmaa Maatalousyrittii-
ien eliikelaitoksesta. Tydryh-
niin sihteerinii toimii Raija Vii-
.anen Eliiketurvakeskuksesta.

Sirpa Collin

0,lflkelautakunta
rusiin tiloihin
lldkelautakunta on muuttanut
rusiin tiloihin, edelleen Itii-Pa-
ilassa pysyen. Osoite on ollut
narraskuun alusta alkaen Ase-
namiehenkatu 2, 00520 Helsin-
.i. Puhelinnumero pysyy enti-
elliiiin.

lvustuskassojen
thdistys muuttanut

\vustuskassojen Yhdistys on
nuuttanut lokakuussa uusiin
iloihin. Uusi osoite on Urho
lekkosen katu 8 C 25, 00100
{elsinki. Yhdistyksen muutos-
a johtuen myds Avustuskasso-
:n korvauslautakunnan osoite
rn muuttunut. Se on sama kuin
'hdistyksen osoite.

I

i

Tydelflke-esite
nAktivammaisille

Niikdvammaisille tarkoitettu
tycieldke-esite Tytintekijiin ja
yrittiijiin ekiketurva on ilmesty-
nyt uusittuna. Aikaisempi,
vammaisten vuonna l98l tehty
painos on nriin saatettu ajan
tasalle.

Esite on tuotettu yhteistydssii
Ndkrivammaisten Keskusliiton
kanssa. Se on ilmestynyt seke
normaalilla etta pistekirj oituk-
sella painettuna ja lisiiksi iiiini-
kasettina. Keskusliitto hoitaa
esitteen jakelun.

Esite on laadittu silmiillii pitiien
erityisesti niikcivammaisten ti-
lanteita. Piiiihuomio on kohdis-
tettu tydntekijiiin eliikelain
TEL:n ja yrittiijien eliikelain
YEL:n siidnnciksiin, joiden pii-
rissd ndkdvammaisia piiiiasias-
sa tyciskentelee.

MELA:n
lakikirjasta
uusi painos

MELAn lakikirjasta on ilmes-
tynyt uusi ajantasaistettu pai-
nos.

Maatalousyrittiijien eliikelaitos
(MELA) julkaisee MELA:n la-
kikirjaa liihinnii oman henkilci-
kuntansa, paikallisten asiamies-
tensd ja maatalousviranomais-
ten sekd muiden maatalouden
eldkeasioiden kanssa tekemisiin
joutuvien kiiyttd6n.
Lakikirja sisiiltiiii lait, joita ME-
LA toimeenpanee eli maata-
lousyrittiijien eliikelain, luopu-
miseliikelain ja maatalousyrit-
tiijien tapaturmavakuutuslain
sekii niiihin liittyvat asetukset.
Lisiiksi kirjaan on otettu siiiin-
nciksid, joihin em. lait liittyvat,
mm. tycintekijiiin eliikelaki ja
tapaturmavakuutuslaki.
Kirja on pyritty saamaan taval-
lista lakikirj aa helppolukuisem-
maksi hakuteokseksi sivuotsi-
koineen.

MELA on liihettiinyt lakikirjan
asiamiehille, maatalouspiirei-
hin ja maataloussihteereille se-
kii eriiille muille, joille siitii ole-
tetaan olevan tydssii hy6tyii.
Kirjaa on rajoitetusti saatavissa
MELA:n postituksesta, puh.
(90) 46e2421.

Sosiaalipolitiikk aan
uusia tuulia I 9$I-luvulla
- Ensi vuosilqmmenellb suoma- piiiviiisiii, pitkiiaikaisiajajohta-
lgisen so.sia.alipolitiikan... suurtn vat yhteen urakehitykseen. Nii-
haaste on jdrjestelmdn sisdinen uu- mii oletukset eiviit 

-kuitenkaan
dellcen anbintL lQskeiseksi -dsfg pidaeniiii taaajemmassa laajuu-
:2',i,::::!:.y:jt',9*y::y!:::t::y: j:.[;;;til'kd;il.Nvt:a.:iita-
a0lDalveluten keskmaLsen suhleen
jdrjbsrymiien. Hti)isi myds harkita, maa tullslKln.Kenlttaa slten' etta
" ;; i';A;ia;; ;hi;iAi;';;;;; ; ;;i se.. vakiinnuttaa kansalaisten
sivat rahoittaa trtb,,i*uuiriio oi- elamaa muuttuvissa olosuhteis-
na viilttdmtitttimtimmiil<si kiiyvii sa.
sosiaakpalveluja

rtiuaisintutevaisuudenkuviamaa-.;^t"1Ti*??tJ"H:t""rtlrt'ii
lgili. yoyalipolitiikan professoi rokraatiisuus. Ty6tii tehdiitin
Kybsti Urponen.puhuessaan^*/4 rirustoaikana neijan seinan si_
| : f ::yj: "I !y.y : :? ! y #r:: : p-' :: ;ir a, I;il; ; arv6ruj a tarvitse-
Ka n sat nva I $en sosma I I I u rva I an e s -
tdn tSSA:n 6)-vuotisiuhlatilaiuu- vlen on nanKalaa osua olKeaandessa lJl33'",11,3i;o'lj:ilr#l;f,:

vanhuspalvelut, joita tulisi ke-

Tulevaisuuden niikymien [rek- littee 
avopalvelujen suuntaan'

si Urponen puuttui viime aikoi- Joka tapauksessa sosiaalipalve-
na kaytyyn sosiaalipolitiiLlaa lujen merkitys tulee kasvamaan
synkislani:eseen keskusteluun. J{rpo99n mukaan. - Nyt olisi

- M ierest iini su o mar aist a, qli [l"l,i,1[ll1l"; Jfl I ?tf,i:,1,j"'il:aalipolitiikkaa on analysoitu lii- .uir"ksi vai muutetianko rirak-
kaa kansainviilisen keskustelun rriS4.stelmiiii. Ellei kauaskan-potrjalta. Esimerkiksi saksalai- i"iiid ii*"iru.;u irtaa ftin,nen hyvinvointivaltiokeskuste- juo-."r r"i' t.titt,a'rifii,
lu viiittiiii sosiaalipolitiikan ole- -irltinip..usteinen'palveluivan seki rahoitus-. tehokkuus- la4estefmi.ja hyviiksyttiivyysknrsrssii. - -

Meilla sen sijaan tdflaisille or- Yhtena tulevaisuuden haastee-
gelmille ei oie perusteita, silla na Urponen niikee sosiaalipoli-
iahoitus pelaa,'jiirjestelmii on tiikan nivoutumisen.muih-inyh-
hyviiksyttykansdnkeskuu6ss$ teiskunnan osa-alueisiin. Ikiira-
ja tytiriraittcinaosapuolet oral keltee.n muutoksen vuoksi ei
vahvasti sitoutuneit jiirjestel- tulevaisuudessa ole riitteviisse
miiiin. miiiirin saatavissa nuorta, hyvin

- ro i nen l m ap iiriii,yl! glrt- |ittffi l*.?,il.;?il i;;,#;-nyt keskustelu on liihtdisin iai -r'riiurut.amerikkalaisesta talousoolitii-
kasta. Avautuneiden kansain- Urposen mukaan sosiaaliva-
viilisten markkinoiden mvcitii kuutusjiirjestelmii voisi harkita
onndhty, ettiisosiaalipolitiikka auttamista ihmiste-n siirtyessii
ei ole 

-eniiii kulutuikvsvntiie tehtaviiste toiseen. Tiissii avain-
edistiivii tekijii. Tiimiin-kbulu- kysymykseksi nousee koulutus
kunnan mui<aan sosiaaliooli- ja vammautumistapauksissa
tiikkaa tulisi supistaa, mutta uudelleen kuntoutus.
Suomen kattava jiirjestelmii on
kehitetty tarvetta vastaavaksi ja
edustaa volyymiltaan euroop-
palaista keskitasoa, Urponen
sanol.

Sen sijaan tulevaisuudessa
olemme Urposen mukaan mit-
tavien haasteiden edessS.

- Ensinniikin sosiaalivakuu-
tuksessa tulee ottaa huomioon
ty<ieliimiissii tapahtuvat muu-
tokset. Nykyiiiin oletetaan vie-
lzi, ettii ty<isuhteet ovat koko-
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RAHOITUSUAIKEUDET
LYONEET LEIMANSA
ETAKETURUAAN
ULKOMAILTA

i

]OUKO ]ANHUNEN,I
FM

Eltiketurakeskuksen
tutkimusosaston

eityistutkija

Viimeisten kymmenen Elakkeiden rahoitus- silla sekii siirtiimSlld osa eriiiden
vuoden aikana on 18 vaikeuksia hintojen - esimerkiksi tupa-

kan - korotuksista eliikkeidenmaata saanut ensim-

pfldosan palkansaajista louskriisi vaikutti

rooppalaisia teollisuus-

Jeenmycis eliike- rena

luovuttu usean vuoden ajan
Alankomaiden kansaneliikej iir-

Belgian sekii Saksan liittotasa-
vallan palkansaajien eliikejiir-
jestelmissii. Indeksitarkistusta
on muutettu Italiassa, Itiivallas-

lasketaan silti pyslviin suu-
mycis kihivuosina.

jatkumista on pyritty katkaise
maan siirtrimiillii vastuuta el6
keturvan tuottamisessa valtiol

Pisimmiille vastuun siirrossi
valtiolta on menty Isossa-Bri
tanniassa. Siellii tycinantaja
voivat j iirjestdii palveluksessaar
olevien henkildiden - tasasuu
ruista peruseleketta taydenta
v;in ansioeliikkeen yksityija niiir

el2ikej iirjestelmdn lisiieliikeosas
ta.

Vuonna 1988 tulee voimaar

kelaitoksessa ja siten irrottau
tua sekii valtion ansioeliikkees

eivdt maan koko eliikemenoa.

Vapaaehtoiser lisaelakkeel
pakollisiksi

Vapaaehtoisten lisiieliikej iirjes
telyjen kattavuus ja merkity
eliiketurvassa vaihtelee suuresl
maasta toiseen. Liihes kaikissr
teollisuusmaissa on
toisten lisiieliikej iirj
mintaa pyritty
Tarkoituksena on ollut turvat
vakuutettujen etuja sekii pois
taa piiiillekkiiisid etuuksia saal
tamalla lisiieliikkeet tarkoituk
senmukaiseen yhteispeliin pa
kollisten eliikkeiden kanssa. Va
paaehtoisia lisaelakkeitA saate
leviit lait on iiskettiiin annetti
Espanjassa, Isossa-Britannias
sa, Norjassa, Portugalissa j

miisen kerran ainakin 1970-luvun kansainviilinen ta-
rahoitusvajeen katteeksi. Va- tatycinantajillejavakuutetuille

kattavan eldkejflrjestel- jarjestelmiin. T'ycittdmyyden
miin. Nykyisin tiillainen nopea kohoaminen ja viiestdn Toistaiseksi eliikkeiden rahoi-
eliikejiirjestelmi on 132 vanheneminen ovat aiheutta- tusvaikeuksien ratkaisut ovat
maassa. Silti palkansaa- neet eliikkeiden rahoitusvai- olleet llihinnii lyhyen tiihtiiimen

luonteisia. Taloudellisen kas-jat ovat edelleen yli 30 keuksia useissa teollisuusmars-
vun tolvotaan auttavan pltem-
mella tehtaimellii. Varsinaisetmaassa vailla pakollista sa.

eldketurvaa.

tilanne on vieli heikom- tamalla mycis poikkeuksellisilla vuosituhannen vaihteessa, jol-
loin toisen maailmansodan jiil-
keen syntyneet suuret ikiiluokatpi. Kaikki tai pfldosa toimenpiteilld, kuten indeksi-

lrittiijistii on pakollisen tarkistusta muuttamalla sekii saavuttavat eliikeiiin.
eliketurvan piirissn perimiillii ylimtiiiriiistii tulove-

roa eliikkeitii varten.vain 58 maassa. Puolet Eliikkeiden indeksikorotuksistanAistA maista on eu- on kuluvalla vuosikymmenellii Huolta

sessd eliikelaitoksessa
Rahoitusvaikeuksia on ratkot- ongelmat tulevat kuitenkin irrottaa heidiit valtion yleiser

Itseniiisillii yrittiijille tu paitsi vakuutusmaksuja nos-

kymmenen vuoden ai- jestelmiissiija useampia kertoja Akuuttien rahoitusongelmien ettii palkansaajat voivat itse jiirkana yrittiijille on pe-

eldketurvan uudistus, jossa ir
rottautuminen valtion j iirjestel
miisti tehdiiiin tydnantajille ny
kyistii houkuttelevammaksi an

elekemenojen kasvusta tamalla heille vakuutusmaksu
alennuksia ensimmiiisiksi vuo
siksi. Kokonaan uutta on se

ohella on oltu huolestuneita elii- jestdii oman ansioeliikkeensikemenojen jatkuvasta kasvus- haluamassaan yksityisessii ellita. Kasvua on

valtioita. Viimeisten

rustettu pakollinen eli-
kejiirjestelmii vain yh-
deksiin maahan.

tutkimussarjassa viime
slyskuussa ilmestynees-

vuotta sitten.

rajan ylittiivd ty<itt6myysaste
alentaa indeksilukua. Ruotsissa

sa-Britanniassa eliikkeen vuo-

pro-
Ita-

vallassa eliikkeestii poistettiin
perusosa,joka oli 30 prosenttia
eldkkeen perusteena olevasta
palkasta vakuutusajan pituu-
desta riippumatta. Uudessa las-
kutavassa eliikettii karttuu tie-
tyllii prosentilla vakuutusvuot-
ta kohti. PitkAlla vakuutusajal-
la sekii vanha ettii uusi laskuta-
pa tuottavat kuitenkin saman
suuruisen el6kkeen. Laskuta-
van muutoksen yhtenii tarkoi-
tuksena oli poistaa mahdolli
suus "liian" suureen eliikkee-
seen lyhyen vakuutusajan jiil-
keen.

Eliikemenojen osuus julkisista
menoista on kasvanut viimeis-
ten vuosien aikana voimak-
kaasti. Eriiissii maissa kasvun

miiiin varsinkin
pyritty hillitse-

Isossa-Britan-
Nimd tiedot ilmene- sa ja Ruotsissa. Italiassa ko- niassa ja ltevalassa. Molem- ta etta mahdollisesta tycinanta

viit ElSketurvakeskuk- rotetaan muutoksen jiilkeen missa maissa on elSkkeen las- j an eliikejiirjestelmiistii. Valtior
eliikemenoja ndmii toimenpisen ulkomaisia eliikejdr- pieniti eliikkeitii suuria eliikkei- kutapaa muutettu eliikemeno-

jestelmii kdsittelevissfl td enemmiin. Itiivallassa tietyn jen kaslun supistamiseksi. Isos- teet saattavat supistaa, mutti

sittaista karttumisprosenttia
luovuttiin vuonna 1982 eltikkei- alennetaan ensi luonna 1,5

tii tutkimuksesta. x). Sii- den kuukausittaisista tarkistuk- sentista yhteen prosenttiin.
nd verrataan elikejir- sista j a siirryttiin kerran vuodes-

sa tehtaviin tarkistuksiin. Ruot-jestelmien rakennetta
eri maissa ja kuvataan sissa kyse ei kuitenkaan ollut
yksityiskohtaisesti 23 te- rahoitusvaikeuksista mutta kyl-

liikin halusta vaikuttaa eliike-ollisuusmaan elikejir-
jestelmit. Vastaavanlai- menojen kasvuun.

nen selvitys tehtiin edel- Suurimmat eltikkeiden rahoi-
lisen kerran kymmenen tusongelmat ovat viime vuosina

olleet Italiassa ja Ranskassa.
Kummankin maan yleiset elii-
kejiirjestelmiit rahoitetaan ja-
kojiirjestelmiillii. Ranskassa
eliiketurvan rahoitusvaje alkoi
kasvaa vuonna 1983 toteutetun
yleisen eliikeiiin alentamisen ja
samoihin aikoihin voimakkaas-
ti kohonneen ty0ttdmyyden
seurauksena. Vajetta on vuo-
desta 1985 liihtien paikattu yli
miiiiriiisillii tuloveron korotuk-
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aksan liittotasavallassa.
l.aasta riippuen lait ovat kos-
eneet eliiketurvan kattavuutta,
tuuksien tasoa, eldketurvan
lilyvyyttii tycipaikkaa vaihdet-
lessa, yhteensovitusta pakol-
sten eliikkeiden kanssaja sijoi-
ustoimintaa.
,opullisena tavoitteena vapaa-
htoisten lisiieliikkeiden saete-
yssii on niiden tekeminen pa-
:ollisiksi. Vuonna 1985 niiin ta-
rahtui Sveitsissii, jossa yleistii
rltikejiirjestelmiiti taydentava
rakollinen tytieliikejiirjestelmii
uli voimaan yli vuosikymme-
ten kestaineen valmistelutydn
iilkeen. Kaikki palkansaajat
rvat periaatteessa uudessa ty6-
liikej iirj estelmiissii. Jiirj estelmii
Derustuu entisiin vapaaehtoisiin
isiiellikkeisiin. Yksityisellii sek-
orilla ty<ielakkeiden hallinto
rn yksityisilla elekelaitoksilla.
lulkista sektoria varten on eri
:lzikelaitokset.

Vlytis Alankomaissa on lisii-
:liikkeiden pakolliseksi teke-
nistii valmisteltu yli kymmenen
,uoden ajan, mutta toistaiseksi
lman lopullista tulosta. Tdllii
Ietkella noin 80 prosenttia pal-
iansaajista kuuluu kansaneld-
rejiirjestelmiiii tiiydentiiviin li-
raelakejarjestelmiin, suuri osa
leistii jo pakollisesti. Muista
naista on Belgiassa, Espanjassa
a Irlannissa ehdotettu tai osin
o valmisteltu vapaaehtoisten li-
iieliikkeiden pakollistamista.
fhtenii perusajatuksena lisii-
:liikkeiden pakolliseksi tekemi-
bssii on Sveitsistii alkunsa saa-
tut "kolmen pilarin" eltiketur-
,an malli. Siinii valtio hoitaa
,nsimmiiisen pilarin mukaiset
,ldkkeet, jotka ovat l5hinnd pe-
psturvaa. Toinen pilari on
ycinantajan kustantamaa pa-
rollista lisiieliiketurvaa ja kol-
nas vakuutetun itsensii j lrjestii-
niiii vapaaehtoista lisliturvaa.

oustavu utta elakeikeen

/anhuuseliikeiiistii on kuluvalla
luosikymmenellii keskusteltu
'nemmdn kuin koskaan aikai-
Bmmin. Eliikeiiin alentamista
1n vaadittu tycieliimiin rasitta-
luuden ja ty<ittcimyyden kas-
un perusteella. Toisaalta on
sitetty eliikeiiin nostamista elii-
:emenojen kurissapitiimiseksi.
;liniiin pitenemisen ja yleisen
l.rveydentilan parantumisen
in katsottu puoltavan nykyistii
:orkeampia eltikeikiii.

Eliikei[n alentaminen on ollut
harvinaista. l9T0Juvulla Norja
alensi eliikeiiin 70 vuodesta
67:aan ja Ruotsi 67 vuodesta
65:een. 1980-luvulla Ranska on
ainoana teollisuusmaana alen-
tanut eliikeikiiii. Elzikeikii aleni
65 vuodesta 60 luoteen. Rans-
kassa oli ollut aikaisemminkin
mahdollista jiiiidii eltikkeelle 60
vuoden iiiste, mutta tiilltiin
eliikkeen mriiirii aleni. Muissa
maissa on eliikeidn yleinen alen-
taminen katsottu piiliasiassa
kustannussyistii mahdottomak-
sl.

Eliikeiiin nostaminen on yhtii
vaikeaa. Yhdysvalloissa tehtiin
muutama vuosi sitten piiiitris
eliikeiiin nostamisesta 65 vuo-
desta 67 vuoteen. Nostaminen
tehdiiiin hitaasti vuoteen 2027
mennessd ja aloituskin tapah-
tuu vasta vuonna 2000.

Eliikeiiin nostamisella ei viilt-
tiimiittii ole suurta merkitystd,
koska suurin osa vakuutetuista
jiiii eliikkeelle ennen yleistA ela-
keikiiii. Yhdysvalloissa \uonna
1986 tehty otostutkimus osoitti,
eltii 92 prosenttia tutkittujen
suuryritysten palveluksessa ol-
leista oli siirtynyt eldkkeelle en-
nen yleisti 65 vuoden eliikeikiiii.
Parhaaksi ratkaisuksi on todet-
tu joustava eliikeikii, jossa va-
kuutettu voi harkintansa mu-
kaan siirtyd eliikkeelle miiiiriit-
tyjen eliikeikiiraj ojen sisiillii. Tii-
mii mahdollisuus on teollisuus-
maista ktiytiissii Kanadassa,
Ruotsissa, Suomessa ja Yhdys-
valloissa.

Kolmessa maassa on tehty mah-
dolliseksi siirtyii viihittiiin tiiysi-
aikaiselle eliikkeelle osa-aika-
tydhdn liitetyn osa-aikaeliik-
keen avulla. Niimii maat ovat
Ruotsi, Suomi ja Tanska. Ruot-
sissa osa-aikaeliikkeitii on mak-
settu vuodesta 1976, Suomessa
ja Tanskassa vuoden 1987 alus-
ta.

Sukupuolten tasa-arvoa
elakeikaan

YIi puolessa teollisuusmaista
naisilla ja miehillii on eri eliike-
iiit. Painetta eliikeikien yhte-
niiistiimiseen on ollut osin tasa-
arvosyistii, osin halusta vaikut-
taa eliikemenojen kasvuun. Eld-
keikien yhteniiistiiminen mer-
kitsisi poikkeuksetta naisten
eliikeiiin nostamista, koska
miesten eliikeiiin yleistii alenta-

mista ei kustannussyista pideta
mahdollisena.
Japanissa tehtiin vuonna 1985
piiiitcis naisten ja miesten eliike-
ikien yhteniiistiimisestii. Nais-
ten eliikeikii tullaan nostamaan
20 vuoden kuluessa asteittain
55 vuodesta 60 vuoteen eli sa-
maksi kuin miehillii. Itiivalta ja
Sveitsi tullevat liihivuosina ka-
ventamaan naisten ja miesten
eltikeikien viilistii eroa muttei-
vat kokonaan poistamaan sit6.
Belgiassa haluttaisiin nostaa
naisten eltikeikii samaksi kuin
miehillii, mutta toistaiseksi se ei
ole onnistunut muun muassa
naisj iirjesttijen ankaran vastus-
tuksen vuoksi. Belgian hallitus
toivoo naisten eliikeiiin nosta-
mista eliiketurvan rahoitusvai-
keuksien vuoksi.

Sukupuolten tasa-arvoa
leskeneldkkeisiin

Sukupuolten viilistii tasa-arvoa
on vaadittu myds perhe+liik-
keisiin, koska useimmissa mais-
sa leskeneliikettii ei makseta
miesleskelle samoilla ehdoilla
kuin naisleskelle - jos ollen-
kaan. On varsin tavallista, etta
miesleskeltii vaaditaan eliikeoi-
keuden saamisen ehtona talou-
dellista riippuluutta vaimos-
taan.

Viimeisten kymmenen vuoden
aikana on kolme teollisuusmaa-
ta - Itevalta, Saksan liittotasa-
valta ja Tanska - toteuttanut
sukupuolten vdlisen tasa-arvon
leskeneliikkeessS. Tanskan kan-
saneliikej iirjestelmiissii lesken-
eliikkeet korvattiin aikaiseliik-
keillii, jotka ovat osa tytikyvyt-
tdmyyseliiketurvaa. Kustan-
nussyistii leskeneliikkeet tehtiin
kaikissa niiissii maissa kummal-
lekin sukupuolelle tuloharkin-
taisiksi lesken eliikeaikaisiin tu-
loihin niihden. Niimii maat liit-
tyiviit tiissii Belgian, Norjan ja
Ranskan kAltent06n.
Ruotsissa yritettiin tarvehar-
kinnan kiiyttddnottoa lesken-
eliikkeissii vuonna 1983, mutta
yritys epitonnistui riittiiven po-
liittisen tahdon puuttuessa par-
lamentista. Liihiaikoina on sa-
manlainen suunnitelma tulossa
uudelleen esille Ruotsissa. Po-
liittiset puolueet ovat piiiisseet
periaatteelliseen yksimielisyy-
teen leskeneliikkeen uudistami-
sen piiiilinjoista.
Naisten tydssiikiiynnin yleisty-

essd on muissakin maissa alettu
vaatia leskeneliikkeiden sito-
mista lesken eliiketarpeeseen.
Tarveharkintaisessa leskeneliik-
keessii olisi leskeneltkeoikeu-
den antaminen miehille huo-
mattavasti helpompaa kuin jiir-
jestelmiissii, jossa eldke makse-
taan lesken muista tuloista riip-
pumatta. Kasvavat elIkemenot
j a elikkeiden rahoitusongelmat
ovat epiiilemiittri lisiinneet vaa-
timuksia leskeneliikkeen tulo-
harkinnasta.

Eldkeoikeuden tasaj ako
puolisoille

Ifunndassa ja Saksan liinonsa-
vallnssa jaetaan avioeron yhtey-
dessii tasan puolisoiden kesken
heille avioliiton aikana kerty-
neet ellikeoikeudet. Kanadassa
on my6s vuoden 1987 alusta
ollut mahdollista, ettii puolisot
jakavat keskeniiiin ennen van-
huuseliikkeelle siirtymisti heille
avioliiton aikana kertyneet an-
sioel2ikeoikeudet. Jako on mah-
dollista myris avoliitossa. Kana-
da on ainoa teollisuusmaa, jos-
sa avioliitto ja avoliitto ovat
samanarvoisia mycis perhe-elii-
keoikeuden ollessa kyseessii.
Kaikkien niiiden jtirjestelyjen
katsotaan lisiiiiviin naisten ja
miesten tasa-arvoa.

Eldketurvaa
silti kehiteriin

Eliikkeiden rahoitusongelmien
ratkaisut ovat lyrineet leimansa
eliikejiirjestelmiin viime r,uosi-
na. Eliikemenojen siiiistcikoh-
teita on etsitty. Silti eltiketur-
vassa on tapahtunut huomatta-
vaa kehitystii. Painopistettii on
siirretty laaj oista parannuksista
hienosiititO6n, jossa eliiketur-
vaa voidaan edelleen parantaa
aiheuttamatta kuitenkaan jiir-
jestelmille ylitsepiiiisemiitt0miii
kustannuksia.

x ) Jouko Janhunen: Ehkejtirjestel-
mdt teollisuusmaissa Eliiketurva-
keskuksen tutkimuksia 1987:3. -Kirjaa on saatavissa Ekiketurva-
keskuksesta.
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ELAKKEISTA IJLKOMAILLA

RUOTSI

Yleinen eliikerahasto vuosina 1985-1986

Alla olevassa asetelmassa on tietoja Ruotsin yleisestti ekikerahas'
,osra vuosilta 1985-86. Yleisessd eliikerahastossa ovat yleiser
lisiiel?ikejiirjestelmdn (ATP) varat.

Milj. sEK 1985 1986

Tulotvakuutusmaksut 35172 40 193
korot ym. (netto) 28 535 34 687

Menoteliikkeet 42116 48 418
hallinto 336 375

Rahasto 31.12. 266611 292698

- josta4. rahasto 4122 5610

- josta palkansaajarahastot 2893 6099

I-eskeneliikkeeseen
muutoksia Yuodesta
1989

Ruotsin poliittiset puolueet
ovat piiiisseet periaatteelliseen
yksimielisyyteen leskeneliikkee-
seen tehtavistii muutoksista.

Leskeneliike lakkautetaan vuo-
den 1989 alusta. Se tehdiiiin
kuite nkin plrkzi n iirty miikauden
kuluessa.

Niita naisia, jotka ovat leskiii
muutosten tullessa voimaan
1.1.1989, muutokset eivtit kos-
ke. Nykyiset stilinncikset ovat
edelleen voimassa heidiin osal-
taan. Heidiin leskenelakettiiiin
ei myoskiiiin yhteensoviteta 65
vuoden vanhuuseldkeiiissii les-
ken omien eliikkeiden kanssa.

Naiset, jotka eiviit ole leskiii
1.1.1989 muttajotka ovat silloin
triyttiineet 45 vuotta, saavat les-
keneliikkeen nykyisten s6iin-
ndsten mukaisena 65 vuoden
ikiiiin asti. Ainoa muutos ny-
kyiseen verrattuna on, ettd les-
ken omat eliikkeet yhteensovi-
tetaan leskeneliikkeen kanssa
65 vuoden iiissii. Niiille naisille
taalaarr viihintddn puolet puoli-
soiden yhteisistii eliikkeistii.

Uudet sddnndkset koskevat nii-
tii naisia, jotka ovat 1.1.1989
alle 4s-vuotiaita. Heille tulee
olemaan oikeus siihen eliikkee-
seen, jonka mies oli kartuttanut
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1.1.1989 mennessi. Jos mtes est-
merkiksi oli ollut tydssii 20
vuotta, saa leski 20/30 miehen
kansanelikkeestii j a yleisestii li-
siieliikkeestii. Lesken tiiyttiiessii
65 vuotta hinen oma eliikkeen-
sii ja leskeneliike yhteensovite-
taan.
Naisille, jotka eiviit ole olleet
naimisissa 5 vuotta tai joilla ei
ole huollettavanaan alle l2-vuo-
tiasta lasta, maksetaan lesken-
eldkkeen asemesta uusi siirty-
miikauden eliike, joka koostuu
kansaneliikkeesta ja yleisestii li-
siieliikkeestii. Eliikkeen miiiirii
on teyden kansaneldkkeen
miiiirii - SEK 34280 vuodessa
(vuoden 1987 tasossa) -ja sen
lis tin ii 20 /6 edunji\ttapn yleises-
tii lisiieltikkeestii, jos samanai-
kaisesti maksetaan my6s lap-
senekikettii. Jos lapseneliikettd
ei makseta, on lisiieldke-etuus
leskelle 40 7o edrtriattiijiin eltik-
keestii. Siirtymiikauden eliike
maksetaan my os miesbskelle.

Uutta leskenelAketta koskeva
komiteanmietint<i julkaistaan
syksyn 1987 kuluessa.

Yleiseen eliikerahastoon kuu-
luu itse asiassa neljii erillistii
rahastoa. Niistii Yksi huolehtii
pientytinantajien ja itseniiisten

yrittajien vakuutusmaksuva-
roista, toinen valtion, kuntien ja
valtioj ohtoisten yritysten j a kol-
mas suurtycinantajien ty6nteki-
j<iittensii puolesta maksamista
vakuutusmaksuista kertyneistd
varoista. Neljiis rahasto sijoit-
taa varoja talouseliimiin eri sek-
toreille osakeostoilla. Yleisen
eliikerahaston yhteydessii toi
mivat myds vuonna 1983 perus-
tetut viisi alueellista palkansaa-
jarahastoa.

Neljiis rahasto teki vuonna 1986
koko l3-vuotisen toiminta-ai-
kansa parhaan tuloksen. Se
johtui osakekurssien noususta
ja inllaation alenemisesta. Vuo-
den 1986 kokonaistulos oli SEK
3 750 miljoonaa, kun taas vtlo-
den 1985 kokonaistulos oli SEK
2 200 miljoonaa. Nettotulokset
olivat vastaavasti SEK I 188 ja
393,8 milj oonaa. Reaalitulokset
olivat SEK 3636,9 ja 1983,6
miljoonaa. Vuoden 1986 aikana
rahasto osti arvopapereita SEK
2 333 miljoonalla ja myi niitii
SEK 2098 miljoonan edestii.
Rahaston miiiirii vuoden 1986
lopussa niikyy yllii olevasta ase-
telmasta.

Osa-aika-
elikkeeseen
muutoksia
Ruotsin parlamentti on hyviik
synyt hallituksen esityksen osa
aikaeliikkeen korvaustason Pa
lnuttamisesn 50 To:sta 65 7o:rit
ansiotulopoistumasta. Alunpe
rin korvaustaso oli tuo 65 7c
mutta se alennettiin 50 To:lit
vuonna 1981.

Samalla hlvtiksyttiin muutoq
jonka perusteella osa-aikatydl
ylaraja voi olla 35 tuntia viikos
sa. Aikaisemmin laissa ei ollu
yliirajaa.
VZihiiisiii sivutuloja ei oteta hud
mioon ratkaistaessa oikeuttl
osa-aikaeliikkeeseen. Niiiden si
vutulojen yliiraja nostettiir
SEK:sta 24 500 SEK:uur
36 750 vuodessa eli puolitoista
kertaiseen perusmiiiirdiin.

Luottamustoimista saatavat tu
lot asetettiin samaan asemaat
tycitulojen kanssa osa-aikaellik
keessii.

Osa-aikaeliike lasketaan osa-al
kaeliikkeelle siirtymistii edeltii
neiden viiden vuoden kolmer
parhaan vuoden eliikepisteisti
Aikaisemmin kiiytettiin kolmer
viimeisen vuoden eliikepisteitii

Kaikki nema muutokset tulivf
voimaan heiniikuun alust
1987.



fytimarkkinasyillii
nytinnet5rt
ytikyvytttimyyseliikkeet
i.uotsissa on 60 64-vuotiailla
rahdollisuus saada tydkyvyt-
Smyyseliike tydmarkkinasyillii
man lddketieteellistii ty6kyvyt-
0myyttti. Ehtona on, ette tyd-
dn vakuutettu on saanut tydt-
dmyysetuutta tydttdmyyskas-
altaan pisimmdn mahdollisen
jan tai tydttdmyyskorvausta
altion tydttOmyysvakuutuk-
esta 450 piiiviin ajan.

\lla olevassa kuviossa on vuo-
ina 1977 -86 mydnnettyjen
'usien tydmarkkinaperusteis-
en tyrikyvyttdmyysellikkeiden
nriiinit sukupuolen mukaan
tettuna.

Kuvio osoittaa, ettd uusien
liikkeiden mriiirdt ovat alka-
Leet jyrkiisti laskea vuonna
986. Vuonna 1985 uusia eliik-
.eitii my<innettiin 10 663 kap-
raletta, vuonna 1986 enaa7 502
:appaletta. Vuoden 1986 joulu-
:uussa maksussa oli yhteensii
6 506 eliikettii.

fuvio. Uusien elitkkeiden mtid-
'at 1977-1986

RANSKA
Laki
ellkesiiiistiimisesti
Ranskassa tulee vuoden 1988
alussa voimaan laki, jolla yksi-
tyiset kansalaiset voivat ryhtyii
sdiistdmiiiin itselleen eliikettii ja
saada siitii verohelpotuksia.
Vakuutusmaksua voi maksaa
enintiiiin FRF 6 000 vuodessa
(FIM 4 320). Avioparilla mdiirii
on kaksinkertainen, ja lisiiksi
voi maksaa enintliin FRF 3 000
jokaisesta huollettavasta lapses-
ta. Niiitii rajoja tullaan tarkista-
maan vuosittain verotettavan
tulon kehityksen mukaan.
Vakuutusmaksut void aan sibtT-
laa osakkeisiin, obligaatioihin,
keskiniiisiin rahastoihin, henki-
vakuutukseen jne. Sijoitus ta-
pahtuu vakuutusyhtidn, pankin
tai muun rahoituslaitoksen
kautta.
Eliikkeelle jaataessii varat voi-
daan nostaa korkoineen joko
kertasuoriuksenn ni j atkuvana
ekikkeenii Verotusta kevenne-
tiiiin, jos varat nostetaan elzike-
ian tayttemisen jiilkeen. Varo-
jen nosto ennen eliikeikiiii on
myds mahdollista, mutta silloin
joudutaan maksamaan lisiive-

roa. Lisiiveroa ei kuitenkaan
perita, jos varat nostetaan kuo-
leman, tytikyvyttomiiksi tule-
misen tai 55 vuoden iiin jiilkeen
tyOtt<imiiksi joutumisen joh-
dosta.

Vajaakuntoisten
tytillist5misvelvoitetta
supistetaan
Ranskassa tulee vuoden 1988
alussa voimaan uusi laki, jonka
perusteella on sellaisten yritys-
ten, joissa on viihintiiiin 20
tycintekijiii, tycillistettiivii 6 pro-
senttia tytipaikoista vajankun-
toisilla tyontekijdilla. Kuuteen
prosenttiin siirrytiiiin asteittain.
Vuonna 1988 vaatimus on 3
prosenttiaja kohoaa siitd I pro-
senttiyksikdllii vuosittain vuo-
teen 1991.

Jos yritys ei tayta vajaakun-
toisten ty6llistiimisvelvoitetta,
sen on maksettava erityinen
vuotuismaksu vajaakuntoisten
tycillistiimisrahastoon. Rahas-
ton hallintoon osallistuvat mm.
ty<imarkkinaj iirj estOt.

Ranskassa on nykyisinkin voi-
massa vastaavanlainen ty6llis-
tiimisvelvoite. Nykyisen lain
mukaan on yritysten. joissa on
viihintiiiin l0 tydntekijiid, ty61-

listettiivii l0 prosenttia ty6pai-
koista sotainvalideilla ja muilla
vajaakuntoisilla.
Kiiytiinndssii uusi laki viihentiiii
vaj aakuntoisten tytillistamisvel-
voitteen alaisten yritysten miiri-
rad.

Sosiaaliturvan
vaje katetaan veroilla
ja maksuilla
Sosiaaliturvajiirjestelmiin ra-
hoitunaje - FFR 24 miljardia
vuonna 1987 - aiotaan kattaa
ylimiiiiriiisillit veroilla j a maksu-
jen korotuksilla. Vuoden aika-
na niillii saadaan kasaan FFR
21,3 miljardia.
Vuosille 1987 ja 1988 asetetaan
ylimiiiiriiinen 0,4 To:t tubvero.
Tupakan hintaa nostetaan 2 Vo.
Listiksi omaisuuden tuotolle ja
sijoituksista saataville tuloille
asetetaan I /s:n yhmaiiriiinen
vero. MyOs sosiaalivakuutus-
maksujen korotusta harkitaan.

Sosiaaliturvajiirjestelmiin ra-
hoitusvaje uhkaa nousta ensi
vuonna FRF 40 miljardiin, ellei
rahoitusperustaa uudisteta pe-
rusteellisesti.

uku-
aatd

000

000

000

Miehet

77 80 83 86 Vuosi

I
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YHDYSUATLAT
Eliikkeelle j iiiiminen
ennen normaalia
eliikeikiiii yleisfynyt
Normaali vanhuusekikeikii on
65 vuotta Yhdysvaltain yleises-
sii eliikejlirjestelmiissii, joka kat-
taa sekii palkansaajat etta itse-
niilset yrittiijiit. Alennetulle
eliikkeelle on mahdollista siir-
tyii jo 62 vuoden iiista. Elak-
keelle jitiiminet ennen twrnuta-
lia 65 vuoden ekikeikiiii on yleis-
tynyt, kuten seuraavista luvuis-
ta ilmenee:

Luvut on saatu otostutkimuk-
sista. Vuoden 1986 tutkimuk-
sessa oli mukana 98 suuryritys-
tii, joilla oli yhteensii 996 830
tydntekijiiii.

1978 1979 1983 1986

0

Vanhuuseliikkeelle
ennen 65 ikiivuotta
65 vuoden iiissii
65 vuoden iiin jiilkeen
TyOkyvyttdmyyseliikkeet

63 7o

20 7o
270

15 7o

70 7o

16 7o
470

l0 7o

80 7o
970
67o
57o

84 7o

570
370
870

]OUKO ]ANHUNEN,
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Ehkenmakeskuksen
tutkimusosaston

erirybatlQja

100 100 100 100
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ENGLISH SUMMARY

The minister for social affairs, He-
lena Pesob" granted thb magazine
an interview. The anicle is headed
"The situatbn callsfor an unpreju-
dbed attirude towards finding jobs
for the pan-time pensbners."

The miniser points out that so
far surprisingty few have availed
themselves of the oppomtniry of
gradual reirement offered by the
pan-ime pensbn She feels that
this is regrettable as the port-ime
pensbn in her opinb4 in terms of
persbn policy perhaps b the most
sensible form of flexible reirement.
The minister points to the shortage
of suitable jobs for part-time pm-
sbners, staing this as the main
reason for the pensbn having at-
tracted this Aftk interest. She also
mentbns the later intoduction of
the part-time pensbn es one con-
ffibutory causen i*lackof appeal

The minister calls for a more
posiive attinde tuwards the cre-
atbn of pan-time job oppotuni-
ties. "The Central Oryanizatiltn of
Finnbh Trade Unbns b among
those taking an unnecessarib
prejudiced stand in the matter", she
S4D,J.

The minister reminds thot the
employment pensbn and the na-
tbrnl percbn form a whole, each
playingtheirown role. The natbnal
pusbn provides minimum pension
cover and the employment pensbn
compensates the pensbner for bss
of earnings.

The minister remarl<s thot the
element of coordinati.on is ofien
foryone4 even intentbnally so. in
the citique of the pension schemes,
and the schemes are being dealt
with separatety as if onty either of
the two were meant to be the one
and onty. Govemment, like the
pensbners, views the pensions
schemes as one whob and expects
the cooperatbn between the two to
be smootfu the mini*r soys.

The Act on foualiry betuveen
Women and Men took ffict in
Finland recentty. In voluntary sup-
plementary persion plans, the re-
tirement age for women b often
bwer than that for men This has
aroused a lot of discussbn

Qucstbn: nThe femnle em-
ployees with bwer reirement ages
than their male colleagues seem to

be hard hir by the Equatity Act.
Honouing the principle of the Act,
is there a soluti.on to thb probbm
other than cutting acquired bene-
fits?"

In her rep$, the minbter com-
ments that it was not a purpose of
the Act to interfere with the prevail-
ing practice as far .as voluntary
supplenwntary penswns ore con-
cemed "As the wording of the Act,
however, does rnt seem to allowfor
different retirement ages for men
and women the Minbtry of Social
Affairs and Heolth and the Equal-
iry Ombudsman cooperate in pre-
paring a legblative proposal per-
mitting cutent practbe to go on in
the suppkmentary pensbn phns
already in existence", she continues.

In the words of the minbter, it is
highly probablp that the bill will be
presented to Parliament this au-
rumn "If Parliament posses the bA
thk will mean that the arranpement
of different retirement agesfor men
and women are not contrary to the
Act. Whaherornotitis contrary to
the equaliry principle leaves room
fo, atgwnent, both for and
agail*", she comments.

After fo ur y e ars of hard w o rk the
Survivors' Persbns Committee
completed their proposal for re-
form of surivors' pensbn cover.

In his artbh the secretary of tht
commiltee menti.ons that the essen-
tial elements of thc proposal are the
equal ight of both sexes to surviv-
ors' persian and improved pensbn
benefi* for children

Amendments n the nxatbn of
survivon' pensi.orx are also in-
cluded in the proposal

According to the proposal,
wi.daws and widowers are entitled
to survivors' perubn on eq ual terms
under all pension acts. So far, onty
the State Empbyees' Pensbns Act
legislates for equal suntivors' pen-
sian cover.

It says in the artble that the
survivors' pensb4 as it is now
arranged, faik to secure an ad-
equate bvel of income for some
and provides major overcompen-
satbn to some. If the devebpment
were to continue along the present
liltes, overcompensation would be-
come even more commoru

According to the writen the pur-

pose of the reform b reallocatbn of
the survivors' pensbn to allow for
more equitabk and equalconsifur-
atbn of tlw bss of income suffered
by the famtly in case of death

Marriage would continue to be a
conditbn for enitlement to suwiv-
ors'pensbry cohabintbn or com-
mon-law marriage woul.d not give
entitlement to it.

To q ualify fo r suntiv o rs' p ensb 4
at presmt the widow shall have
attained the age of 40 if she is not
left with minor children The com-
mittee referred n mtdies having
found that the age of 50 generally
divides the widows in tv,to. Todov
the over S}-year-oldwidows laryi-
ly depend on the sunivors'pmsion
for their income. On this basb, the
committee is incliiled to raise the
age giving mtitlement to survivors'
pensbn to 50.

The committee coirud the term
"peruion coordinatbn". The pur-
pose of such coordilwtbn b just
andfair allacation of the suwfuors'
pensbn by consifuratbn of the
total pensbn having accrued to
both spouses, inclusive of the furure
perbd of sentbe.

The intentbn is rwt to cabulate
the real income of the surviving
spouse when the pensbn is granted
nor to follow the income after the
pensbn has been granted

The suwivors'pensbn wouLd be
subject to pensbn coordinatiltn if
the suruiving spouse's own eam-
ing*related pension or the nnl
pensbn accruedexceeds that ofthe
deceased spouse or the amount of
FIM 2400 a mantlL The surplus
would reduce the full amount of thc
sulivors' pensbn by 50 per cent
The prexnt survivors'pensio4 that
is half the eaming*rehted pensbn
of the primary beneficiary, would
be payable n a sunttving spouse
whose survivors' pensbn b not
subject to pensbn coordination

It soys in the article that without
pension coordirntb4 payment of
the suwivors' pensbn to the higher-
income widow or widower would
raise the income level of the family.

Abo when being subjected to
coorditntian the suntivors' pen-
siltn woul.d secure over 90 per cent
of the corsumptbn level in essentinl
fulds of income, which is more

than within socinl iruurance t
large. The writer stesses that
wouA still be fair$ common for th
compuuatiltn provided to th
bwer-income widows or widowa
to exceed 100 per cent

The committee also propost
that an "initial pmsion" be pai
also under the eamings-relate
pensbns acts for six montlu af'tt
the death of the pnmary benel
ciary. The idea behind the initit
pensbn is to provide fitwncial sup
port to the family adjusting to tl,
changed sinntbru According to th
proposal, this initial pensbn woul
equql th1 maximum amount (
suruuors penslotL

The representatives of the labor,
market oryanizatiltns the Ministt
of Finance and the Socinl Insut
ance Institutbn filed minoiry n
ports

There will be a 5.4 per cent ri;
in empbyment perabns after na
year. The empbyment pensbns ar
subject to annual a$ustmmt wit
the TEL indq measuring tl
changes in the level of prbes an
wages. Such adju*nmt also ap
plies to the disabiliry allowanc
military injuries indemnity, con
pensatbn from motor third pan
and accident irxurance, and fan
cl.osure pensbn

A committeewassetup to exan
ilte the rules and regulntbns appll
ing to the coordinatbn of empbl
ment and natbnal pensbns: hr|
tlwy work in praabe and whalu
or not tluy are just In ix work tl
committee shall poy special atter
tbn to the inconsistencies in tl
pensbn cover of retiring spouses. .

further nsk of the committee is r

look into the shoncomings of tl
pensbn adjusting practice and r

make plans for the devebpment <

the pensbners' housing allowanl
scheme with a view to providing tl
pensbnerc bener compensatbn ft
their housing expendinre.
At the Cmtral Pensian Securi;

lnsiate a sady on foreign per
sbru schemes was completa
Comparingthe strucruru of diffa
ent national pusiors schemes, tl
sudy provides a detaikd descril
tion of the pensbru schemes of 2
industrial countries. A similar snu
wa.s conductcd ten years ago.
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T]LASTOTIETO]A
TY ELAKKEENSAA]]STA
30 6 1987
Taulukoiden luvut ovat viihimmiiisturvan mukaisia.
Aikaisemmasta tilastokiiytiinndstii poiketen varhennetut vanhuuseliikkeet sisiiltyviit vanhuus-
eliikelukuihin ja yksiltilliset varhaiseliikkeet tytikyvyttdmyyseliikelukuihin. Osa-aikael5kkeet
ovat tilastossa omana taulukkonaan. 30.6.1987 oli maksussa kaikkiaan 807 000 tydelikettii.
Muutos edellisestii vuodesta on +46 000 kappaletta eli 6,1 prosenttia.
Vanhuuseliikkeite oli 406000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta) (+21000), tytikyvytttimyyseliikkeitii 190000 kappaletta (+11000), tyrittdmyys-
elakkeita 66000 kappaletta (+7000), perhe-eliikkeita 145 000 kappaletta(+7 000) sekii vuoden
1987 alussa voimaan tulleita osa-aikael5kkeita 89 kappaletta. Ndistii oli vuoden 1986 alussa
voimaan tulleiden lakien mukaisia eliikkeitii: Varhennettuja vanhuuseliikkeitii 5 700 kappaletta
(+3 000) ia yksiltillisiii varhaiseliikkeita I I 500 kappaletta (+3 799;.
VanhuuselSkkeiden keskimiiiirii oli 1316 mk/kk, joista varhennettujen vanhuuseliikkeiden
l7l7 mk/kk, tydkyvyttdmyyseliikkeiden 1806 mk/kk, joista yksildllisten varhaiseliikkeiden
2460 mk/kk, tydttdmyyseliikkeiden 2065 mk/kk, perhe-elEkkeiden l012 mk/kk ja osa-
aikaeliikkeid en 2 07 9 mk/ kk.

VNN H T] T]S ELA K KEET. KAiKKi
Voimassa olevat 30.6. 1987

Eliikkeensaajia Keskimiiiirdinenperuseliikemk/kk
Eliikkeen a
TEL-el6kelaitokset

Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
72336 123979 196 315 2 830 l 199 l 800

YEL-eliikelaitokset 16229 13385 29614 2442 I 589 2056
MYEL-eliikelaitos 52579 78043 130622 815 379 554
LEL-eliikelaitos 35 085 14408 49 493 t 164 472 963
Kaikki tyoeliikelaitokset 176229 229 815 406 045 *) I 861 898 l 316

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.6. 1987

Kaikki tyoeliikelaitokset 8787 10957 19745*) 2103 976 1477
*) Kaikki -luvussa mukana yksi TaEl-laitoksen maksama eliike

VAR HENNETUT VANHU I.]SELAK KEET
Voimassa olevat 30.6. 1987

Eliikkeensaajia Keskimliiriiinen peruseldke mk/kk
Eliikkeen my<intiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset 1200 2644 3844 4 100 I 155 2074
YEL-eliikelaitokset 289 360 649 2978 983 t872
MYEL-eliikelaitos l8l 749 930 843 329 429
LEL-eliikelaitos 103 166 269 l 359 282 694
Kaikki tydeliikelaitokset 1773 3919 5 693 *) 3425 944 t7t7
Alkaneet eliikkeet l. l.-30.6.1987

Kaikki tyrieliikelaitokset 471 875 t 347 *) 3849
*) Kaikki -luvussa mukana yksi TaEl-laitoksen maksama eliike

929 l 950
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OSi\-;\t K,\l t.A K KI-1. I
Voimassa olevat 30.6. 1987

Ellikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuselekemk/kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 22 30 52 3 363 I 413 2238
YEL-eliikelaitokset Z) l0 33 2379 l 016 1966
MYEL-eliikelaitos 3 3 958 958
LEL-eliikelaitos I
Kaikki tyrieliikelaitokset 48 4t 89 2141 I 304 2079

Alkaneet eliikkeet l.l. 30.6.1987

Kaikki tycieliikelaitokset 48 42 90 2741 1298 2068

I\OK\ \\ I rO\r\ \st I,\KKII I,kaikki
Voimassa olevat 30.6. 1987

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseltike mk/ kk
Eliikkeen mycintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eltikelaitokset 48844 53265 102 109 3 fi1 I 589 2320
YEL-eliikelaitokset 8 881 3 890 12771 2286 I 412 2020
MYEL-eliikelaitos t7 360 19693 37 053 997 400 679
LEL-eliikelaitos 32596 5526 38122 I 587 644 1 453
Kaikki tycieliikelaitokset 107681 82374 190057*) 2243 1234 1806

Alkaneet eliikkeet l. I .-30.6. 1987

Kaikki ryoelekelaitokset 7 889 6916 14 807 *) 2674 1432 2094
*) Kaikki -luvussa mukana kaksi TaEL-laitoksen maksamaa eliikettii.

I \\ ill i t i ',IKil I

Voimassa olevat 30.6. 1987
Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinenperuseltikemk/kk

Eliikkeen myrintiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset 44665 47 869 92534 3 083 I 557 2294
YEL-eltikelaitokset 7 168 3023 l0 l9l 2362 1440 2089
MYEL-eliikelaitos 13344 14499 27 843 I 069 415 728
LEL-eliikelaitos 30 587 5263 35 850 I 556 644 1422
Kaikki liikelaitokset 95764 70654 166419*) 2261 1250 l83l
Alkaneet eliikkeet l.l. 30.6.1987

Kaikki tycieliikelaitokset 5847 4624 10472*) 2501 1345 1990
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Ntiistii
0SAF-I-,\KKt:F I

Voimassa olevat 30.6. 1987
Eliikkeensaajia Keskimiiiirdinenperuseliikemk/kk

Eliikkeen my<intiijd Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset tt99 l 539 2738 1932 998 1407
YEL-eliikelaitokset 993 327 1320 1459 1075 1364
MYEL-eliikelaitos 3325 3606 6931 660 297 471
LEL-eliikelaitos I 051 130 ll8l 1177 543 I 107
Kaikki tycieliikelaito kset 6 568 5 602 t2 t7t *) I 095 541 840

Alkaneet eliikkeet l. 1.-30.6. 1987

Kaikki tyOeliikelaitokset 324 344 669*) 1293 650 962
x) Kaikki -luvussa mukana yksi TaElJaitoksen maksama eliike

Ntiistii
YKSII-oI,I ISF, I- VAII}INIS[I AKKII1 I

Voimassa olevat 30.6. 1987
Eliikkeensaajia Keskimiiiirtiinen peruseldke mk/kk

Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 2980 3857 6837 4106 2219 3041
YEL-eliikelaitokset 720 540 1260 2673 1456 2tst
MYEL-eliikelaitos 691 l 588 2279 t2t2 494 712
LEL-eliikelaitos 958 133 I 09r 2998 t57t 2824
Kaikki tydeliikelaitokset 5349 6 ll8 n467 3341 I 690 2460

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.6. 1987

Kaikki tyoeliikelaitokset I 718 1948 3 666 3 525 1779 2597

I YOt I Ou r r"st.t-AK KEL f
Voimassa olevat 30.6. 1987

Eliikkeensaajia Keskimdtirtiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 18264 28066 46330 3370 t760 239s
YEL-elikelaitokset 840 93r t77t 20fi I 075 I 519
MYEL-elSkelaitos 2329 2899 5228 1426 467 895
LEL-eliikelaitos 8 701 3728 12429 t7t7 678 r 405
Kaikki tyoeliikelaitokset 30 134 35 624 65 758 2705 I 524 2065

Alkaneet eliikkeet L l.-30.6.1987

Kaikki tycieldkelaitokset 2649 2992 5641 3382 1776 2530

7t



I'l:l{HE-trLIKKI,I, I

Voimassa olevat 30.6. 1987

Eliikkeen mydnttijii

Keski-
mii6riiinen

Eliikkeiden peruseliike
lukumdiird mk/kk

Eliikkeensaajia
Lesket Lapset Yhteensi

TEL-elSkelaitokset 67860 1427 63892 12425 76317
YEL-eliikelaitokset 12748 1224 12363 1925 14288
MYEL-eltikelaitos 30 069 401 294s8 2895 32353
LEL-eliikelaitos 34325 648 32846 4757 37 603

Kaikki tydelekelaitokset 145 003 *) I 012 138 560 22004 160 564

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.6. 1987

Kaikki tydelakelaitokset 6 103 *) I lll
x) Kaikki -luvussa mukana yksi TaEl-laitoksen maksama eldke.

KAIKKI T:I,,\KKIlF I

Voimassa olevat 30.6. 1987
Keski-

maaralnen
Eliikkeiden peruseliike
lukumiiuird mk/ kkEliikkeen myOntiijii

TEL-eliikelaitokset 412666 1934
YEL-eliikelaitokset 5693',1 I 845

MYEL-eliikelaitos 202975 563

LEL-e liikelaitos 1343',t0 1062
Kaikki tydelekelaitokset 806 952 x) I 438

Alkaneet eliikkeet 1. 1.-30.6. 1987

Kaikki tydeliikelaitokset 46 386 x) 1755
x; Kaikki -luvussa mukana neljii TaEl-laitoksen maksamaa

eliikettii.

Perhe-eliikkeisti 5 424 oli lisiietujen mukaisia, keskimiiirin
1225 mk/kk. Muista eliikkeistii 25 lll sai lisiiksi rekister<iitya
lisiieliiketta keskimiiiirin I 440 mk/ kk. Nilmii olivat etupdiissii
TEL- ja YEL-eliikkeita.

Mtt..f . M K

Viihimmiiisturva
TEL-eliikelaitokset 4753,1
YEL-eliikelaitokset 63 r,0
MYEL-eliikelaitos 687,3

LEL-eliikelaitos 862,9
Kaikki ty<ieliikelaitokset 6934,2
Rekister<iity lisiiturva 255,2
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Yhteensii 7189,4
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