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TASAVALLAIV PRESTDENTIN TERVEHDYS

Tgdntekijiiin eTiikelaki ja Tghgtaikaisissa tg6suh-
teissa olevien tgdntekijiiin eltikelaki tulivat voi-
maan 7. ptiivtind heindkuuta 7962. Lakis€iiiteisen
tgdeldketurvan 21-vuotisen yoimassaoTon johdosta
esitein TyAELAKE-Tehden juhlanumeron v*litgkselld
kaikiTTe tgdeltiketurvan toteuttamiseen ja kehit-
tEimiseen mgdttivaikuttaneilTe kiitokset tg6sttt
vakuutettujen ja eldkkeeensaajien hgvtiksi ja toi-
votan heiTle menestgstEi tulevitn tehtiivl-in.
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25 UUOTTA
TYOTLAXTTUHUAA

HeiniikLrun l. piiirii 1962 on
mauulnrc sosiaalitttrvan histori-
assa nrcrkittdvimpiii. Tyontcki-
.liiin clakelaki ja lyhl-taikaisissa
tr ijsuhtcissa olc-r'icn tyontekiiiii n
eliikclaki astui'u'at suttrett jtrlkise r.t

Ittrorrrion slurttclclni rlr ttrittltittt.
Jutrli tointirttlrnslt aloittirttccn
tf ircl:ike.jirjeste lmiin palve luk-
scssa olcvien ihmistcn a.iat uksissa
varr.uasti oli. ctti nyt tchcliiiilt sc'r-

siaaliturvan historiaa. Kuitcr-rkin
hr r irt lltrr lt. .jos kukalttt. sltitttoi
nricltdd scn kchitl'ksen vauhtia ja
rnittar uuttlr. .loka sai r ltt sirltiscn
alkunsa ty'dntekijdin cliikclakien
voimaantulosta.

Runsaat kvntmene tt \tlotta tyon-
tekijriin cliikclakien \'oimaantu-
lon jlilkccn olivat ct.tnett nake-
rndtton.riin kiivasta kehitl,skaut-
ta: tydrrtekijdin t'liikclakicn ltr-
puulnlll cllikct un uu pllnrnrrcttiill
ruosittuirt. julki:lurllinrron trir-
cldketurva moclernisoitiin. laki-
siilitci ncn sairausvakttutus.jirics-
telnri aloitti toirxirltansa. tydcla-
kelainsiilddnniin tropea kchitl's
i. cti lii k keclle kartsartcldkc'.jiirics-
tclrnlirr uudi\tiuni\cll. rrittli.iicn
eliikclait siiddctti i n.
-[r i)cldk keidcn suuri tast>k orotus
1ri,,,.,r.,,, 1975 oli tvoeltikcturvan
rrlktrkehitrksert huipcrtturtlt. .ia
scn jdlkecn uudistus'n'auhti ta-
saantui. Mihink:iiin pysiihclvsti-
l:rln tvoe-lzikclainsaddiinn0rt ke-
hitl's ci kLritcnkaan.joutunut. Sen
todistlrr lrt r iirtte r ttt,.ictt tttitlltr ltt
cliik eikriu udistuksct.

Katsottacssa etecrtpaiill. tr-rlcviin
ruosiin. kiirttyl httorttto cldkc-
tur"'an kLtstatrltuksiitl. Nc rliir
-ilianlittri kltircr ltt tttlcr ittlt r tt,,-
sikvnrrrctrinli lahcllc koltrtclt-
kvnrnrcntli proscrtttia palkka-
sumnlrstlr. Tarrtii tcki.iii lhtlcssli
tlihiinastiscn kchitr svauhclill
kanssu.johtaa a.iat tlksct siihcn. ct-
tri tulcvan kehitykscrt tliltyr crr-
tistii cttcr-ttmlin perustLla laltttttltl
cikli nraiiralirt. l riicllikcttrrrttrl
lllcltrllisclla ptrolclllt lijrtrrkirl
Irrkrrisilr ttrttlirtttskolttettlt. jrtll;1
roitlaan t()tctlltlllt itihcttttitttlltttlt

merkittriviai uusia kustannuspai-
ncita.

Ainccllisclta sisiilldltiirin nrutkik-
kaassa cliikcjdrjcstclnrtissii asia-
kaspalvclr"r on silnanmLlkaisesti
avainascmassa. 1'yi)cliikejiir.jcs-
telnuissli rrn plttrctttlttttarlt ltsilt-
kaspahclun haasteisiin entistli
s1 viilliscnrmin .ilr tchtavl t\aitli
scn ctccn. ette vilkuutetut saavat.
hvl'issii ajoin. euncnkuin cliik-
keellc siirty'rrinen or.t ajankolr-
taista. oikeaa .ja asiaan vaikutta-
vaa tietoa cliikkcistii:in. -lousta-
',,an eldkeiiiu nruockrt ovat tllo-
neet l'akuutctullc valinnanvaraa.
Vlrkrrutetrrrr oikctrs prilitl.ili
rrsioistaan t()tcutuu kuitcnkin
vain. jos hiincllii on kaytcttiii is-
siiiin yksit-v"iskohtaista tietoa el2i-
kct un astaan.

l'lissi rtriclc:sli trt t',rltklriseriut.
cttA eliike llritoksct or lt parittli-
nect mcrk ittiivristi tiivdentriii elli-
keotepalvclLra. jota [:liikctun'a-
keskus t>u.jo vuoclcsta 1967 l:ih-
tien hoitanut. EldketLrrvakeskuk-
scn e liikcotepal'u'clun puuttcc-
nlr on toistaiseksi olltrt sc. cttli
n.rarkkanriiiirAincn arvio cliik-
keen strunrudcstlr ()n ollut va-
javarnen. Eliikcluitokset o\ilt
()lllil\sll ()tcplll\ulus\ll:ttt rt,ittlt-
mussa tiimhn cstccn. Vaikka usia
tuntuu tckniscltii. sillil on vakuu-
tctuille suuri mcrkitvs.

Pclilrutleclliscltlr kirrtulrlllt l:irr,,n
vicliikin tiirkciinrpi. LJuclistLrksen
lrr rrllrr roitllurrr rukrrutctttrjcrt tic-
trinri std e[ikctur'"'astaan mcrkit-
tliVasti lisiitii. Naiin t()tcrrtctaan
cliiketurvan vhtii tlirkeiiii ulottu-
\ r-lutta - lrr,,tllurrt ltrrirtroirttilt
runtarnalla ctukiiteen tarkkaa tic-
ttrlr siite. rttitcrr cllikcl ttr'\ lr l('inlsi
lksittaiscn vakuutctun cliin-riin
kriisitilantcissa. Asia on niin tiir-
kcei. cttii nrviis l-liikctur,,akcs-
kukscn suoraun vukrrutctuillc an-
tarna cllikcotcpalrclrr on svvtli
ellikelaitostcn .ja IillikctLrrvakcs-
kukscn vhtcisin toirrin kiirccn
vilkkla suattau lr.juuurukuisclle
tasollc.
.\lutti I inrrntt'rt
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Sananselittdjdn
suojavarustukset

Jr.rlkisen hallinnon asioista ylei-
solle kerttrvrr virkamics oppii jo
kohta uransa alussa tuntemaan
yhden ammattiin liittyvdn risti-
riiclan. Sitd hdnen ei milloinkaan
onnistu ratkaista, vaan hdn jou-
tuu eliikcikainsl asri tasapainoi-
lemaan kahden ddrimmdisyyden
viilillii Tarkoitan asiallisen tark-
kuudcn ja yleisen ymmdrrettd-
vyytlcn vllistA vastakohtaisuut-
ta.

Jokainen eldkeneuvoja tuntee
ahdistusta joutuessaan selittA-
md6n asiakkaalle. ettri taman ta-
pauksessa on meneteltdvii poik-
keussdiinnon mukaan - kun
asiakas hciluttaa khdessddn esi-
tettd. jossa poik kcussdAnnostd ci
ole mainintaa. Jos taas poik-
keukset, poikkeuksen poikkeuk-
set ja lain sanontaa mukailevat
sivulauscct otetaan muklurn csi-
tctekstiin, varntuuden vuoksi,
palautc olr n()pea: esitc on kdsit-
taimdtcin ia siis huono, hycidyton.
Antmattimies, .jollc esitcltiivhn
asian kokonaishahmo on cnnal-
ta sclvd. arvostelce esitysta - ar-
tikkclia. csitclntiiii. csitetrii - sen
mukaan, miten tdydellistA ku-
v:lus on. Maallikollc on tdrkezitii
enncn kaikkea vlciskuva. Mistd
tdssii ylipddnsd on kyse'l Mihin
tdmii liiuyy'l Mitd merkitystd tal-
ld asialla on'J Seuraavaksi maal-
likko tarvitsee vastaukscn kysy-
myksccn: Miten trimd minrru
koskeerl

Ylcista.juiseksi tarkoircttu esitys
ei voi olla kovin pitkd, kun se on
vaikcast:r usiasta. Siksi on vain
harvoin nrahdollisrrus mcnnd
pitkzitle yksitl,iskohtiin, ja sil-
loinkin vain kulloiscnkin tehta-
vdn kannalta tarkoin valittuihin.
Karsimaan .ja pelkistiimiiiin jou-
tuu.

Hallintomichcn neuvo esityksen
kansanomaista.jalle on: Pane sii-

lrerr, ettd asia .y'lcensci on niiin.
Pane, ettd rlscrnt m i s sa t a pau k s i.s sa
asia on nain. Ltihtrikohtaiscsti
asia on nain. Pticiscirin lorseslr. Sil-
loin annat ymmArtdd, ettd poik-
keuksia on, ehkii montakin,
vaikka niita ei nyt syysth tai toi-
sesta mainita.

Esityksen vastaanottajan psyko
logia toimii - useissa tapauksissa

- niin, ettd jos hiin kiihkeiisti
toivoo jotakin tietoa tai tulkin-
taa, hdn kuuleeja lukee esitykses-
tii juuri tuon toivomansa, va-
raukset luiskahtavat ohi.

U.scin ja ylccnra ovat minun mie-
lestdni hyvdksyttdviri esittdjdn
takaportteja. Niistd on luvallista
luikahtaa pois pddsddnnon l.a-
kaa. Sen sijaan on - mielestdni

- kohtuutonta odottaa, etta ta-
vallinen tdysikasvuinen hyvd-
maincinen Suomen kansalainen
ymmdrtdisi takaportiksi sanat
pci ri.scicin t 6i ses t i ja kiht dk oht ai.sas-
li, tai ylipddnsd ymmdrtdisi niitd
miksikiiein. Ne ovat kankeata
kicltli.
Ylinrlrlkarnr) on svvti punrritu
vastakkain kahta arvoa: kirjoit-
tajan (puhujan) turvallisuutta
tekstiirr rakentamicnsa suojava-
rustusten takana ja vastaanotta-
jan vapautta kdvskcnnelld teks-
tissd piilotettuja kuoppia ja odot-
tamattorria toyrditri pclkddmdt-
rd.

Jos yllii kuisitellyt ovat hallintoju-
ristin lempisanoja, toki tilasto-
miehelliikin on omat mieluiset
suojansa. Sellaisia on ainakin sa-
ntt rtoin. Jos tilastoitavia tapauk-
sia ilmeni toissa vuotta edeltdvd-
nd vuonna 14402. toissa vuonna
13747 ja viimc vuonna 13905 ja
tilastoijan tchtiivhnd on ilmoittaa
suuruusluok ka. hdn todcnniikoi-
scsti ilmoittaa vuosittaiscksi
miiiirziksi 14000. Mutta

ri.rcrt, lihes .t'lccnsri - hiincn

ammattitarkkuutensa k;iskee li-
sddmddn sanan noin. Tilastoita-
via tapauksia on vuosittain ollut
noin 14000.

Tilastomies voi varmasti tdssd
pelkistdh hallintomiestd huolet-
tomammin. Vaikka noin-sanan
jilttiiii pois, kukaan tuskin kuvit-
telee. ettli 14001:s tilastoitava ta-
puus on kunakin r,uonna pyor-
tdnyt ovelta.

Virkamiehen varovaisuuskliseitd
vastaavat poliittisten pdiitosten
tekijiiin kielessd omat verukera-
k enteensa. Pddtcjksentekrja tietaa
yleiscinsd odottavan lupausta:
Tehdiilin A. Toisaalta hdn on
selvilld siitd. el.td A:n tekemisecn
kenties ei ole varoja. eipd ajatuk-
sen taakse kerrlics ole koottavissa
riittdvdl poliittista voimaakaan.
Siksi hiin sanoo: Mahdollisuuk-
sien mukaan tehddAn A. Jos asia
on r"iclii epdvarntcn.rpi, hdn voi
joka tilpilukscssir ilmaista myon-
teisyytcnsh lupaamalla: Tut-
kitaan rnahdollisuuksia A:n te-
kemisccn.

Tdllaincn kicli nrurrttuu h1 vin pi-
an peliksi, joka saattaa tuottaa
huvia kummallekin osapuolelle.
rnikdli nirnd ovat pelitlitoisia.
Eldketietlon vastalln()ttajien
kanssa ei kuitcnkaan sovi heit-
taytyA peliir). On puhuttaru niin
puhtaasti kuin asia myotcn an-
taa.

YLla

t 1 Y I i m u I k a on : .t'lcursti, .r I i piicin.rli :
.s u uri n p i i r t c i n, .y t ut t t t t i t t u i s c s t i, .t l; -
.tit.r'i.tAtittiitt ntt'n(tniit lii: u.\r'ittt-
t t t i.\:o t o l, d t t k.\ i \.\t t. t t.\( i t t I t t t i t ( t t, t o -
yu I I i.st'.r t i : .t l c isc.s t i k u t :; o c n, li o k o-
nni.suutcno. ( Nyk.t,tuorrtt,n sano-
kit'lu)

J
1



Elilkkeen tasosta pidettilvil hinni,
pienelilkkeen saajat, mieslesket, kotitytin tekijiit poimittava mukaan

EIA keH isi ariesttiien toivomu kset
ty6eliike-

iliriestelmAlle
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Tytielilke tilasi valtakun-
nallisilta eliikelfr isjiirjes-
fiiilte 2S-vuotisterveh-
dyksen. Jfrrjesttijen odo-
tettiin lyhyesti ilmoitta-
van tiirkeimmiiksi kat-
somansa eldketurvan ke-
hittilmisen kohteen: nel-
jfr nnesvuosisadan kehitys
on nilhty, mihin nyt?

Kuusi suurinta vastasi.

Vastaukset osoittavat,
ettii eliikeliiisjiirjesttit nii-
kevfrt keskeisiksi samat
ongelmat, joiden parissa
alaa viran puolesta ke-
hitftiviitkin askartelevat.
Tulevaisuuden suuntau-
tumisista ei ole mainiffa-
vaa erimielisyyttfi. Ko-
konaiselfr kejiirjestelmiln
perusteet tunnetaan va-
kiintuneiksi.

Perusturvasta
oikeuden-
mukaisuuteen
Viime vuodet ovat merkinneet
tietyn perusturvallisuuden luo-
mista eldkeldisille. Se on tapah-
tunut ennen muuta kansaneldke-
uudistuksen kolmen ensimmdi-
sen vaiheen toteuttamisen avulla.
Kun Eliikeliiton I l0 000 jhsenes-
ta huomattavan osan toimeentu-
lo riippuu ratkaisevasti pienten
tyoelakkeidcn johdosta juuri
kansaneldkkecstd, olemme pon-
nistelleet uudistuksen puolesta.
Tiitii tyotil jatkamme neljdnnen
vaiheen toteuttamiseksi ja "avio-
liittorangaistuksen" poistami-
seksi.

Eri eliikejiirjestelmien nykyistii
parempi ja eliikeliiiselle vdhdtoi-
sempi yhteensovittaminen on
syytd aloittaa vaikkapa saman-
laisesta tarkistusindeksistd. iottei

prosenttikorotusten erilaisuus
endd heikentdisi pienempid eldk-
keitd saavien asemaa.

Ikdihmisten mddrdn tiedossa
oleva raju kasvu on merkittdvd
haaste niin tyoeliikejiirjestelmdlle
kuin koko yhteiskunnalle. Kun
aina muistamme, etta sen kan-
sanosan, jonka raskaissa oloissa
tekemddn kovaan tyohon maam-
me maailman huippuluokkaa
oleva hyvinvointi perustuu, on
saatava osansa tdstd hyvinvoin-
nista, ovat puheet eldkepom-
meista tarpeettomia.

Ikdihmiselle ei toki riitii pelkkii
raha. Taloudellisen turvallisuu-
den rinnalla hdn tarvitsee henki-
sid virikkeitd. Siinii sellainen
haaste eldkel6isjiirjestoille, johon

vastaaminen edellyttiiii
tyotii. Siihen me Eliik
olemme valmiit.
Toivotamme tyoelekejarjestel-
mdlle onnea ja menestystd, siitd-
hdn riippuu yha useamman
suomalaisen elinehtojen kehitys
tulevina vuosina.

Eltikcliitto r.y.

SEPPC SUOMINEN
t i e d o t u.t p ti ti I I i k k r)

sa. Se pelottaa meitd kaikkia. Ja
huoli huomisesta kasvaa joka
piiiv2i.

Ldhimmdn neljdnnesvuosisadan
kuluessa ongelman on poistutta-
va - tavalla taikka toisella.

LEEVI RAITANIEMI
Ekikclciiset r.y:n
toiminnanjohtoja

yhteis-
eliitossa

Kahdenkymmenenviiden vuo-
den aikana tyiieldkejdrjestelmd
on kasvanut rajusti. Se on jo ylit-
tdnyt kehityksensd puolivdlin.
Jdrjestelmd on verrattain hyvin
sopeutunut ajan tarpeiden muu-
toksiin.

1970-luvun alussa ns. Kuusen
klubin linjaukset, jotka koskivat
cldkejdrjestelmien keskinhisth
tyonjakoa, ja 7Glur.,r-rn puolivd-
lissd tehty tycieldkeuudistus ovat
merkinneet todellisen suurvas-
tuun siirtymistd jo nyt ja varsin-

kin tulevaisuudessa tycieldkejhr-
jestelmdn kannettavaksi.

Tuskin missadn yhteldessd on
riittevalle vakavuudella pohdittu
sitd seikkaa, miten Suomen liit-
tyminen vapaakauppajdrjestel-
mddn l'uonna 1973 tuleejatkossa
vaikuttamaan tyoeliikejiirjestel-
mdn mahdollisuuksiin selviytyd
rahoituksestaan suuften ika-
luokkien siirtyessd eldkkeelle.

Tyonantajien vakuutusmaksu-
kiiyrien noususuunta on tiedos-

Kansanelflkkeen
elflkevilhentei-
syytte

Tycintekijiiin eldkelain sddtdmi-
nen kevddlld l96l ylti harvoissa
pdivdlehdissri otsikkoaiheeksi.
Arvostuksen ja mielenkiinnon
valtasivat muut tapahtumat.
Harvat nzikivdt tdmdn lain mul-
listavan koko suomalaisen eldke-
ajattelun ja johtavan koko el5kc-
lainsddddntomme perinpohjai-
scen uudistamisecn.

Ennen TEL:n voimaantuloa yk-
sityisen palvcluksessa olleen
tycintekijdn piti yrittliii pysytellii
yhden tydnantajan palveluksessa
yhtdjaksoisesti vdhintidn 20
vuotta saavuttaakseen edes jon-
kinlaisen eldkeoikeuden. Trimdn
sidonnaisuuden kahlccn TEL
katkaisi ja ndin sitd voisi kutsua
rnyds tyonteki jdin vapautuslaiksi

Ty6eliikejiirjestelmdn kehitty-
miskyky tyoeldmdn tarpeiden
mukaisesti on merkinnyt tyonte-
kijdin varsin yksilollistenkin tar-
peiden ja ominaisuuksien huo-
mioonottamista ennen kaikkea
el6kkeeltc piidsyyn ndhden. Ndin
clelkclainsiidddnto on vapautu-
nut paljolti kaavamaisuudesta ja
tullut inhimilliscmmdksi. ihmis-
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liihciscn.rrniiksi. Tvdcliike' jiirlcs-
tclmii on luclnut el;ikkccllc tiihti-
-j(iille turrallisrrrrtlcrrtrurtccn toi-
nrccntulosta.
Eliikelainsiiildiirr ntin al ucclla or.r
cclelleenkin cpiioikeuclenrnukai-
suuksia ja korjaustarpcita. Yksi
epdoikeudennrukaisuus nykyisiA
eliikkeellii olcr, ia kohtaan on
kansanelikkcen .ja ansiocllikkei-
den yhteensovitukscssa. Aivan
liian pieni ansiockike "svo" kan-
saneldkkecn lisiiosan - kansan-
el5kkeen. jota niimii ikiiluokat
ovat vuosikvrnntcr-riti nraksancct.
Toinen pahalaatuincn epiikohta
kohdistuu kiir hiin pierrerr urrsit>
eldkkeen saa.jiin. Indeksikorotus.

joka on korvausta hinto.jerr noLr-
sr.lstlr. \'iihclltiili cll.ikkccnslurjien
asunristukea. Nliin tointii criis
kiilhr'1,sloukku vhteiskunnas-
sa l11l-t]c.

Ellikkccnsaajien Kcskusliiton
piirissi annctaau arvo tvijcllike-
.jiirjcstclmeille jii toivotetaan sille
nre nc:\l\ stti tehtiir ussiiiin lrnsiu
eliikkccn tur.,,aajarra niin nykyi-
sillc eliikkeensaajillc kuin tulevil-
lckin.

[- I li k k e e t t sa u.l i r:.t t K c.s k u sl i i t t o r'..r'.

AARC KARKKAINEN
puhccnlolrtu ju

TELindeksi
sflilytettflvfr ,:,

Suomcn tviicltikr'iiirlcstclrn:.i orr
()soiltllutrnrut ucljr.inncsr utlsisl-
dun aikrrrtu rirkcutccllisesti onuis-
tuneeksi. sil[i paikkauksiu on pi-
tdnl-t tchdii vain vhhdisesti. Laih-
tokohta on ollut oikea. or-t r-tr>us-
tu tvvcste puuhun. Se palvclec
yhtciskuntaanrme mvijs rahoi-
tus.jlir.jcstclmrinri ta kaisi nlainaus-
oikcuksineen.

1 r (ic[ikcjlirjestelmrin r ksi rrrcr-
kittiir"ri tukipylv'iis elaikcliiistcn
kannalta on eldkkeiclcn incleksi-
siclon na isuus. N 1- k-"'i ncn t-v.'dclii-
keinclcksi a ntaa luotctt.lvan tule-
vaisuuclen tun'an. Tiitli incleksi-
jrirjestclmdd on suojcltava kuin
omaa silmdterriansa.

prosentista samaksi kr,rin muiclen
tyoelAkkcrsccn oikcutettujcn.
Tyottomicn toinrcerrtulotrrrvl jlr
lasten piiiveihoitopalvelut sekii
tervevclcnhoitopalvelut edellyt-
thvdt jatkuvaa kehittzimistii.
Elakkect ja tvottomien loirnccrr-
tuloturva olisi kehitettAvd scllai-
seksi. ctti usiakkaan ci turrilsc
kulkea anomassa erilaisia tukia
"luukulta luukulle". Vanhustcr.r
palvelutalot olisi saatar,'a koclin-
omaisiksi ja vanhusten hanrmas-
hoito ihraiscksi.

: ':::::aili:::r:riI ' 
"t;::::.i

1'yoeliikejiirjestelmien nvkyi nen
itseniiisl,ys .ja erillisvvs on sdily-
tcttava ja vakuutusmaksu pidet-
tiivd laskennallise na eldkkeet
turvaavalla tasolla.

Mirhdollisia ke irroju rtosllur uir lrrl
r.'anhim picn i kiil uok kicu tvijctiik-
keiden trtsolr olisi lrlukittlrrir -jo
solidauristrrrrlcnkin rrirrressli.

Varmaa tunaa ttrlevaisur-rclcssa-
kin jzirjcstclnuille.

K utr:olli rtL' rt I:liik tlii i.tl i i t ro r. t

ARVO NIEMI
puri.tihtccri

Eliikkcen riittdvvvclcn lisiiksi on
tlirkciiii. etta sairaus- vr.n. palve-
lut oVat hcikcntvnriittiinrinii
r"oirnassa .jokaiscn ihmispcrsoo
nan kuolirrhctkccn asti.

K ri s r i I I i nctt l,lii k cli i r ro r..t.

ELIAS TURUNEN
1tultctn jolttu.1u

LAURI HEIKKILA
t r t i rr t i t t ttu t t f r tl t t o 1tt

Kotityti
tytieliikkeeseen
oikeuttavaksi 

":riri:r'!'ii::l::ir:::r!:iii 
i ir:.:i'rjrrr:ir'ii::r'|::ili:':il ..:.atl:iatl:; at':::a.,.. |: | | . .

Kristillinen Eliikeliitto rv kun-
nioittavasti tervehtii Eldketun'a-
kcskusta lakisddteisen tyoeldke-
turvan r.'oimaantulon menestyk-
sellisen 25-vuotistaipaleen joh-
dosta. Liittomme toivottaa me-
nest\'\ta. [oiminnirllenne Vastaisi-
na vuoslna.
Tvoelake-lclrtlcn turjoamaa
nrahdollisuuttl hr raksi kdr ttdcn
esitdmme tyytyvdisyy'temme nv-
kvisiin lakisiidteisiin t),oelakkei-
siin. Tyovuosiin ja palkkaan pe-
rustur.'ina nc tuntuvat oikeuden-

mukaisilta (poikkeuksena viiliin-
pr.ltoirjat ). LakisdAteiset sitintus-
vakuutus. lapsilisii ja vanhusten
eldkepalvelut sekii VALTAVA-
laki kuulur,'at myos mvdnteisiin
kehityssuuntiin.
Toivomuksenamme tuomme
esiin. ettd ldhivuosina kotona
pcrhecn hyviiksi teht), t),o (:iidin-
palk ka) tulisi saattaa tyoelrikkee-
seen oikeuttavaksi. "Vriliinpu-
rlonneitten" trocliikcprosentti tu-
lisi nostaa, koko t1-oaika huo-
mioon ottaen. nykyisestd l3-14

Miehille
leskenelike
Eldketurvakeskus on esittiinyt
toirirntttkscrt. ettd eldk kccrrsu:.rjut
kcrtoisi.,'at mielipiteitziiin nykvi-
scstd tvoeleketun'asta. Scn roi-
maantulosta on nYt kulunut 25
\/uotta. Tuolloin uscinrmat eivdt
Vielii saaneet eldkettii ja hcillii
saattatakin olla eplisell':i kuva sil-
loisesta tilantccsta. Tiind priivhnd
sitd r':rstoin useimnrilla taitaa olla
asiasta sclvd nriclipidc. Voi kai
lvhvesti todcta. ctte ollaan tyytv-
vriisid tdmrir.rhetkisccr.r jeirjestel-
mdiin, joskin huomautuksiakin
esitetririn, etcnkin kr"rn tvoekik-
kccn. kansanelzikkccn, lisiiosan.
asumistuen .jne . muodostanra
koktlrtlrisuus rrscin on t,milllr
hcriittii nrziiin hii mme nnvstii.

Pidetiiiin oikcana. ettii t)'ijc[ikc
perLlstuu tvossdolo'"uosicn lu-
kumiiiiriiiin ja palkan sLrurLlu-
tcen. Lliikeirrdeksilran ort rttrii:
rlukuttlrnut strtltuisilsti cllikkc'crr

mddrdn laskemiseen. joskLrs
niinkin suotuisasti, etta on alettu
puhua "ylisuurista eleikkcistii".
Ylciscsti ollaan sitd mieltA. ettii
eldkkeen miiairei ei saisi vlittiiii
vilstila\rasta tvostd samana aika-
rta nurksctllrr an palklrn rrrlilin.la.
Sitri rastoin esiintyv tvvtlrmat-
tomvvtta vuosittaiseen incleksi-
tlrrki:tukscen. johon loirotlrlrn
muutosta nykl-istd oi kcuclcnmu-
kaiscmpaan suuntaan.

Kuka on oikeutettr.r cliikkcesecn
ja milloin'l Oikeuclcn varhais-
cllik kecscen pitiiisi olla etu,
.jonkl kaikki ()\'rrt \illmiitl \u-
plr:rchtoi:esti lrr r liksr ntrian.
nrvos kun kvsrntrksessri ()n t\a;-
kyvyttomyys. Pcrhc-clak keen tu-
Irc tur\iltl rrllrikliistcrr llrstcn jlr
eloonjlincerr pttolir, rrt toimccn-
tulo perheen cliittiijain kuollcssa.
N1'kyisinhan ou tavallista. cttli
vaimo or.t tvi)ssii koclin ulkopuo-

lella. Tasa-arvon nimissd katso-
taan siksi. ettii nricspuoliscnkin
lcskerr tulcc surdlt cllke . jos r rri-
mo kuolee. Kvsvm-,-slrein on kt>
cli n elintason siii lyttiin.riscstd. Jos
toinen aviopuolisoista huolehtii
kodista ja llpsistl. hr.incn pitriisi
olla oikcutcttu ty6eldkkcc;ccn.

Klrik ki or lt vhtri nriclta siitri. cttri
kansancliikkecn tulisi taata kun-
non r.ninir.r.titoimcentulo. Niiu
ikiiiin uscimn.rat katsovat, cttii
ka nsa rrcliik ke en veronala is u r-rs
kulrrttuu tvi)cllikkcen lrntuutiu
etuuksia. Ar",ostelua kohclistc-
taar.r myi)s siihcn, ettd l,htciskun-
nassa lakkautetaan jo r.r.ryiir.rnct-
ty.jii ctuuksia. tsimerkkinii tiillai-
sc\lll ()r't vltnhustcn vlrptrtrttlrrrri-
ncn sairausvakuutusntaksuista.
t:liikcliiisethdn eiviit saa piiiviira-
haa sairausajalta tai sairaalassa-
okrajalta. Jo anncttuja lupauksia
ci tulisi voida pcnra. Eliikeliiisten

kur.rllaan usein valittar"an sitii. ct-
tii rahallincn avustus ci vksin riitii
antilmiran heille sitli sosiaalista
irptut..jorrkl hc klrt:tlr lt tlrlr itse-
vansa. Raha ei merkitsc kaikkca.
vaan tarvitscmme ihnrise n lroitoa
.ja huolcnpitoa. Tviir"oiman saa-
rrincn tdhdn tarkoituksccn on
osoittautunut iaikeaksi. TeimA-
l)iiu ci l.ictcnkr"liirt :u, rt'lttltiscsti
liitr cllkelrsilrirn. nlutll se ttsoit-
[au kuinklr nr()rlirt]tltkltistil ()n
saacla asiat luistanraan. Kaikcsta
huolimatta. .ja vaikka .joskus ol-
laan tyytl-miitti)rr.riii. orr kai kui-
tenkin sanotta\"a. cttii rncillii tii-
neiiin on asiat hvvin siihen vcrrat-
tuna. mitcn.joskus on ollut.

Slcrr.rla I'ctr.sioriir.tfbrbLuulct t..l

SlV TUNZELMAN
v ADLERFLUG
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Jakaalto
suomalainen
tytielti keiii riestel mtii kansa laisia

I

Tti nri ki t'j oi t u.t 1)eru.\tuu
K o t k o s.str 2. 1. p i d c t t.r.rn c.v i tc I r t iitin. Viime aikojen sosiaalipo-

liittisen keskustelun isku-
lauseeksi on nostettu vili-
te kansakunnan jakau-
tumisesta A- ja B-luokan
kansalaisiin. Kahtiaja-
kautumiskeskustelu on
kotoisin liihinnii Englan-
nista, Saksan liittotasa-
vallasta ja USA:sta.
Niiiden maiden yhteis-
kunnalliset olot ja sosiaa-
liturvajiirjestelmilt poik-
keavat kuitenkin siind
miiiirin suom alaisista, et-
td on kyseenalaista, plite'
vfltkti siellii tehdyt johto-
piliittikset Suomen olois-

sa. Vastausta on etsittd-
vd tutkimalla erityisesti
sosiaaliturvassa olevia
eroja: onko muiden mai-
den sosiaaliturvassa sel-
laisia aukkoja, jotka ovat
olleet perusteena kah-
tiaj akautumisvfl itteelle
mutta joita meillfl ei
esiinny? Erityisen tar-
peellista on vertailla an-
sioturvajildestelmien
toimiluutta, koska erilis-
sd puheenvuoroissa juuri
ansioturvaj iirj estelmi :i
on pidetty yhtend syylli-
senfl vilitettyyn kahtiaja-
kautumiseen.

1

3I

J,b

Kdytettiivissd olevan tilan lyhyy-
den ruoksi seuraavassa rajoitu-
taan tarkastelemaan Pelkdstddrl
clAkejdrjestclmiA: eritf iscsti t-,-o-
suhde-eliikkeitd. ElAkkcet ovat
kuitenkiu ruerkittdvin sosiaali-
vakuutukscr.t alue, joten johto-
piiiitoksillii on laajerlpaakin
kantavuutta. Niiin lyhy'essii tilas-
sa ei ole mydskddn n.rahclollista
kuin esimerkir.ror.t.taisesti kiisitellii
joiclenkin maidcn tilannctta. Ai-
hcpiiristd cncntttrln kiirrrt.rstu-
ncitle voi suositella ISSAn julkai-
sua nro 24: "Conjugating public
and privatc: Thc case on Petl-
sions" vuodelta 1987, joka orr ra-
portti ISSAn asiilstl jarjestrintlis-
tA seminaarista.

Yleispiirtce nA voidaart todeta. ct-
td uscir.t.rmiten elhketurva perus-
tuu ns. kolmen pilarin jdrjestel-
mddn. Ensimmaiincn pilari orl
lakisiiiitcirten cldkcttrrva (perus-



turva); toinen pilari koostuu yri-
tyskohtaisista elikejiirjestelyistii
ja kolmas pilari hcnkilokohtaisis-
ta vakuutuksista tai sriiisttiistii.
Toine n pilari saattaa joskus olla
llkisi5tcinen tlri kiltdnrriissri
tvcinrarkkinasopimuksista joh-
tucn pakollinen. Erdissd nlrissu
on siiddetty. ettii yritvskohtaiser.r
eliikejiirjestelyn on taytette'v'e tie-
tyt standardit, vaikkakin jdrjcste-
lv sindnsd olisi vapa:rehtoinen.
Tilanne vastaa meille 50-luvulla
elAkesddticiissa jarjestett),a eleke-
turvaa. Toinen pilari voi myos ol-
la tdysin sdritelemdton. Suomessa
toisen pilari n tehtdvista huolehtii
tyoeldkejdrjestelmd.

Eldkejdrjestelmdn toimivuuden
erditd keskeisih tunnusmerkkejd
ovat: ekike.jdrjestclmdn katta-
vuus. eliiketunan pysvryvs ja
siirrett:ivr vs. taso. indeksisuoja.
selkeys sekd jArjestelman talou-
dellisuus .ja kustannukset. Seu-
raavassa esitetdrin joitakin esi-
merkkejd eri maiden eliikej,iirjes-
telmien toimiluudesta ndistd lrih-
tokohdista katsoen.

El?iketu rvan kattavuus

Hyvdn tyosuhteisen eliikej,iirjes-
telmdn yksi tunnusmerkki on. et-
td sen piiriin kuuluvat mahdolli-
simman kattavasti kaikki tyo-
suhteet kestosta, ammattialasta,
liradusta vnrs. scikoista riippu-
matta. Suomcssa tyoelf,kcjdrjes-
tclnrdn piiriin kuuluvat aina
kaikki yli kuukaudcn kestdvAt
tyosuhtcct. joissa ansiot ylittavat
776 markkaa kuukaudcssa: erhin
edellytvksin kuukautta lyhyem-
mdtkin toistuvat tyosuhtcet (ns.
ketjutus) sckii LEL-aloilla (ra-
kennus-. satama-. mctsd- ja maa-
taloustyot) kaikki tv(jsuhtcet.
Myos kaikilla l,rittiiiillii on laki-
sddteiner.r eldketurva. Eldketur-
van piiriin kuulumine n merkitscc
lahe: lina mvos oikcutta ns. tavs-
tehoiscen tyokyv_v"ttomvvsclak-
kccsccn.

Ulkomaistcn tyoelakcjarjcstcl-
nticn kattar"uus vailrtclee suurcs-
ti. Monissa maissa tosiasialliscn
tilanteen selvitt:imistd vaikcLrttaa
riittaivicn tilastotictojcn puuttu-
minen. Yleishavainto on kuitcn-
kin. cttci missrilin ole ei-lakisriri-
tcisissli jaricstclrissl pliastr tiir-

teen kattavr.ruteen. PisimmdllA
oltanecn Ruotsissa, jossa kollck-
tiivist'lpimuksiin perust uvien eld-
kejlrjcstelmien (STP, ITP) kat-
tavuus on vli90c/r . LJlkopuolella
ovat l:ihinnd pienct jiirjestdyty-
mattonret vrityksct. Muissa poh-
joismlrissa kattavurrs on piencm-
pi: Norjassa ja Tirnskassa vain
noin 2/3 tyontekrloistii kuuluu
johonkin yrityskohtaiseen eldke-
jdrjestclmddn. Muistettakoon, et-
td lakisddteisten lisdeldkkeiden
kattavuus on pohjoismaissa kyl-
liikin liihes tdydellinen, mutta
toisaalta niiden antama turva on
ainakin osittain vajavainen.

Alla olevassa taulukossa on otos-
tutkimukseerr pcrustuvitr tieto.ja
yrityskohtaisista eldkejdrjeste-
lyistd Saksan liittotasavallassa.
Taulukosta ndhdddn. etta mie-
histd 56%,, naisista 33%, ja yh-
teensd 48,5 7o kuuluu yrityskoh-
taisiin eliikejiirjestelyihin. Pie-
nimmissi yrityksissd eldkkeitd on
vain vdhiiisessd mddrin. Ylei-
simmin eliikejiirjestelyjen ulkc>
puolelle jddvdt naiset, osa-aika-
tyontek4iit sekd pienissd yrityk-
sissA tyriskentelevAt. Kattavuus
on suurempi toimihenkilciiden
kuin tyontekijoiden kohdalla.
Lisaksi kattavuus on viimc ai-
koinu alentunut. Svvksi maini-
taan kohonnut tyottomyys. joka
on vdhentAnyt tyonhakijoiden
mahdollisuuksia neuvotella clii-
ke-edun liittdmisestd tydsuhtee-
secn.

Englannissa vrityskohtaisiin elI-
kejiirjestelyihin kuuluu yli tu-
hanncn tvonte kijdn yrityksistd
99 r i . alle slrdan lvontcki.idn yri-
tl"ksistd l5(/ ja alle kvntrnenen
tyontckijain vrityksista v'ain 7 !/c.

[JSA:ssa noin puolct michistd ja
noin kolrnasosa naisista yksityi-
sclld scktorilla on vapaae htoisten

Yrityksen
alle l0

lisdeldkkeiden piirissd. Julkisella
scktorilla lisacllikkeitii sau noin
70 prosenttia clsavaltioiclen ja
paikallisten hallintoclinten ( kun-
tien yms.) ty6ntek4oistii. Liitto-
valtion virkamiehilki on kaikilla
lisiieliikc. Yli 500 tyontekij:in yri-
tyksissii kattavuus on 2,5-kertai-
nen \crruttuna allc sirdun tyonl.c-
kuiin yrityksiin. Ilntan tydeldkc-
turvaa olevista 1,/3 toimii pikku-
yritystcn, vdhittiiiskaupan ja pal-
veluidcn piirissd.

Kanadissa yrityskohtaisten tyi;
eldkkciden kattavuus on vksitvi-
sclla sektorilla 4J(1. Isiacliisa
kattavuus on 85 %,. Alakohtaiset
erot ()vat kuitenkin huomattavia.
Esimerkiksi henkilcikohtaisissa
palvcluissa katta!'uus on 4-l 9i.
kaupassa ja teollisuudu;sa 63 (,,t.

sllrkoalan teollisuudessa 97(1 ja
julkisella sektorrlla 89r , .

Yle inen piirre on mycis. ett:i kat-
titvuus on parempi jiirjcstiil,ty-
neilld kuin jArjestiiytymiittomilld
tyontekijoillii. Yhtenii syynd al-
haisiin kattavuuslukuihin on. et-
th eldket urvan piiriin pdiiscmisel-
le edellytcttidn yleensii huomat-
tavan pitki. aina kymmenccn
vuoteen ulottuva tyosuhteer.r yh-
tdjaksoiscn keston \aatimus.
Vakuutusmuotoisissa cliikejiir-
jestelyissii iiik kiiiden henkiloiclcn
uudet tyi)suhteet jetetiian uscin
ulkopuolelle vakuutusmaksujcn
(yritykscn vdlisen tasaukscn
puuttccsta.johtuvan) korkean ta-
son vuoksi.

Eleikcturvan sitominen yrityk-
seen ja tvosuhtccseen merkitsce
ylccnsei myos sit:i, cttei e[ikcttii
kcrry tyottomyysajalta. Suor.nes-
sahan aika. jolta henkild saa
tr'0tton-ryvskassan maksarnaa
tl"dttomyvspiiivtiral.raa lisiiii
clli k kccn nlitir lili rrs. tr ott(irrrr r s-
lisrin kuuttir.

Eltiketurvan pysyvyys ia
siirretttivyys
Suomcssa jokaincn eliiketurvan
piiriin kuulunut tycisuhdc syn-
nyttaa my6s eldkeoikeuden.
P:idttyneu;tii tydsuhteerita muo-
clostetaan ns. vapaakirja, .jonka
pcrusteella henkilolle aikaneran
maksetaan eliikettd riippumatta
siitA. mika on hdnen nty6hempi
tyouransa. Muualla on tyypillis-
tA, etU el;iketrrrva siiilvy tyo-
paikkaa vuihdettacssa vlin. jos
tyosuhde on kestdnyt huomatta-
van kauan. Joskus tyopaikan
vaihtcl saattaa viedi cldkeoikeu-
den vain osittain eli hcnkilcille jiiii
oikeus karttuneisiin clSkcmak-
suihin. Ne eiviit kuitenkaan
yleerrsai ole kertvnecn eldkeoi-
keuclen veroisia, koska tyopaik-
kaa vaihdettaessa eldkettd vas-
taava rahameieirii maksctaan
tytintckrjallc viilittomristi. Vain
Itrrrr',,in rah:rmitirii voiduan siir-
tiiii uuden tyopaikan eliikcjiir.;es-
tclyyn siten, ctti clAketurva s:ii-
l1,isi muuttu.nrattomana. Saadun
ruhami6ran sliilvmincn jl si.foit-
tamincn cllikciktiiin saakka jiid
siten tycinte kijiin omzrllc vastuul-
lc. Silloinkin. kun eliikcoikeus
siiilyy. vaikcuksia syntyy cldke-
turvan inllaatiosuojan sul.rtccn.
Ttihdn pirlutilan jaljemplina rar-
kemmin. Asianomaiscn vritvk-
sen konkurssi saattaa nr1,i;s 
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heuttaa clikkcen mcrrctyksen.

Esimcrkiksi Saksan liittotasaval-
lasslr trikcus e llkcturvrrrr prsvnti-
seen syntvv virkamichille viiden
vuoclcn virkasuhtcen jiilkeen.
Yksityisclld sektorilla la"ki cdcl-
lyttiiri cliikeoikeuclen pvsvvyyttii.
kurr tvijsuhde on kestdnvt 1,li
kynrrr*-uen vuottil. Kustovaaii-
r.r.rus voi tietcnkin yrityskohtai-
scsti olllr lvhvempi. Lisaksi yritys-
tcrr konkurssien varalta on laki-

Yht. Miehet Naiset

Taulukko
Yrity.skohtctisiin ekikejrijestelmiin kuuluvien osuus (Lk)
Sak san liit tot nsqvcrl lctssa I 982
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sddteinen luottovakuutus.
USA:ssa pysyr,l,yden on lain
mukaan synnyttava silloin, kun
tyosuhde on kestdnyt kymmenen
vuotta. Kanadassa edellytetddn
tdmdn lisdksi 45 vuoden ikdd
tycisuhteen pddttyessd.

Niiin pitkiit palvelusaikavaati-
mukset johtavat puutteelliseen
eldketurvaan. Puhutaan eldkeor-
juudesta: tyopaikan vaihtaminen
tai menettdminen vie myos eldk-
keen. Tycintekrliin kannalta
puutteet korostuvat erityisesti ta-
loudellisen murroksen aikana.
Tilanne on talouselhmdnkin
kannalta haitallinen. koska -kuten tutkimukset ovat osoitta-
neet - eldkeorjuus estdd tyo-
voiman liikkur,uutta ja siten
myos hidastaa tarpeellisia ra-
kennemuutoksia.

El?iketurvan taso

Seuraavassa taulukossa on esitet-
ty peruseldketurvan ja tycielhke-
turvan yhteinen tavoitetaso pro-
sentteina pal kasta erdissd maissa.

Esimerkiksi Sa ksan liittotasaval-
lassa on todettu. etta nettoelek-
keet useissa tapauksissa nousevat
yli 100 prosenttiin edeltdneistd
nettoansioistal samoin Israelissa
erityisesti korkeimmissa tulo
ryhmissd. Ruotsissakin lakisiiii-
teisten ja kollektiivisten elhkejiir-
jestelyjen yhdessd tarjoama net-
toeldketaso on huomattavan
k orkea edeltdneeseen nettoansio
tasoon verrattuna.

Suomessa eldkkeiden poikkea-
mat tavoitetasosta on ldhes ko
konaan onnistuttu poistamaan
kansaneldkkeen, lakisdhteisen
tyoeldketurvan ja kaytdnnossd
myos vapaaehtoisten lisiieliik-
keiden yhteensovituksella. El6k-
keiden yhteismddrdn tavoiteta-
sona on 60-667o eldkepalkasta
tyoelekejaryestelmdn tiyden
voimaantulon j2ilkeen. Alemmis-
sa tuloryhmissd tavoitetaso on
kansaneldkkeen ansiosta jonkin
verran korkeampi.

Eldketurvan tasoa voi kuvata
myos silld, miten suuri osuus eld-
keldisten tuloista koostuu eldk-

Lakisiiiit. Ei-lakisiiiiteiset
rydeHkkeet

l0
25
20
20
30
20

keist6. Suomessa tuo osuus on
korkea: se kasvoi vuoden 1974
80 % :sta vuoteen 1983 mennessd
90Vo:lin. Samaan aikaan on
omaisuustulojen osuus alentunut
miehillii 5:std 2.2:een prosenttiin
ja naisilla 3.8:sta 1.7 prosenttiin.
Tdllainen eldkeldisten tulojen
koostumus ei ole kovin tavan-
omaista. Esimerkiksi Kanadassa
eldkeldisten l.uloista vain noin
48 7o ttiee erilaisista el6kkeistd,
25 % sijoituksista. 2l ol ansiotu-
loista ja loput muualta. Sijoitus-
tulojen osuus on viime r.uosina
noussut. Samoin on kdynyt
USA:ssa: sijoitustulojen osuus
on noussut \r.loden 1962 16Vo:sta
28 Q :iin vuonna 1984. Sijoitustu-
lojcn osuus on suurin suurituloi-
simmilla.
Pcrusturva-ajattelun kannalta on

huomattava, ettd USA:n lakisiiii-
teinen eldkejdrjestelmd on ns. pe-
ruseldkejdrjestelmd, jota ei aikoi-
naan ole tarkoitettu yksinddn
kdytettdvdksi. vaan lisdAmddn
muita elhkeaikaisia, esim. tyoai-
kana kertyneestd omaisuudq;ta
saatavia tuloja. Tavoite ei kui-
tenkaan pieni- ja keskituloisten
kohdalla ole toteutunut, sillii elii-
ketalouksista noin neljdnnekselld
lakisddteinen eldketurva on yli
90% tuloista.

!ndeksisuoja

Ei-lakisddteisten eliikejdrjestel-
mien ehkd suurin vaikeus on
kunnollisen indeksisuojan ai-
kaansaaminen ansaituille eldke-
eduille. Indekisuojassa on ero-
tettava kaksi tapausta: kertyneen
eldkkeen (vapaakirjan) indeksi-
suoja ja maksussa olevien eldk-
keiden indeksisuoja. Suomessa
indekisidonnaisuus on kattava:
sekd aiemmista tyosuhteista syn-
tyneitd vapaakirjaeldkkeitd etta
maksussa olevia eldkkeitd koro-
tetaan Mrosittain TE L-indeksillii,
joka on ansiotasoindeksinja ku-
luttajahintaindeksin keskiarvo.
Periaatteessa ulkomaisissa eldke-
jdrjestelyissd TEL-vapaakirja-
eldkkeiden indekitarkistusta
vastaa se. ettd eldke mddritellddn
viimeisen tycisuhteen perusteella
(ns. loppupalkka). Menettely
suojaa inflaatiolta kuitenkin vain
viimeisestd eldkeaikaa edeltd-
neestd tyosuhteesta kertyneen
eldkkeen, ei aikaisempia vapaa-
kirjoja. Siten loppupalkkasys-
teemi antaa saman indeksisuojan
kertyneille elhkkeille kuin TEL-
indeksi vain, jos kyseessd on erit-
tiiin pitkii tycisuhde.

Maksussa olevicn eldkkeiden
jonkinasteinen indeksitarkistus
on hiemen yleisempad kuin va-
paakirjaeldkkeiden indeksitar-
kistukset. Indeksiturva ei kuiten-
kaan ole aina ldheskddn tdysi-
mddrdinen tai ehdottoman var-
ma. Esimerkiksi Saksan liittota-
savallassa on yrityskohtaisessa
eldkkeessd tutkittava joka kol-
mas vuosi. olisiko eldkkeitd kus-
tannustason nousun johdosta
korotcttava. Tarkistusta harkit-
taessa on kuitenkin yrityksen ta-
loudellinen tila otettava huomi-

Ruotsi
Saksan lt
Englanti
Sveitsi
Hollanti
Ranska

Tavoitetasot ovat samaa luok-
kaa kuin meilliikin tydehkejar-
jestelmdn tdyden voimaantulon
jiilkeen. Kdytdnncissd ylldmaini-
tuissa maissa on usein jouduttu
havaitsemaan, ettd toteutuva
eldketaso voi poiketa jiirjestelmid
suunniteltaessa asetet ustu tavoit-
teesta huomattavasti sekd keski-
arvona etta erityisesti yksittdisten
henkilciiden kohdalla. Yhtend
syrynd on ansioeldkejdrjestelmien
huono kcskindinen yhteensovi-
tusja my6s huono yhteensovitus
pakollisen eldketurvan kanssa.
Lisiiksi elSk keiden verotuskohte-
lussa on usein epdjohdonmukai-
suuksia. Puutteellisesta koordi-
naatiosta on seurauksena toisaal-
la riittdmdttomiii eliikkeit,ii ja toi-
saalla selvdsti ylimitoitettuja ko
konaiselSkkeitri.
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oon. Jos se on huono tai yritys on
kokonaan lopettanul. toimintan-
sa, indeksitarkistusta ei trrrvitsc
tehdii. Tiillainenkin indeksitar-
kistusvelvollisuus on kuitenkin
johtanut siihen, ettd vritvksct
ovat enenevdssd mddrin muuttil-
neet eliikejdrjestelynsd vastaavik-
si henkivakuutusyhtiostd ote-
tuiksi vakuutuksiksi. joissa ei
vastaavaa indeksitarkist usvelvoi-
tetta ole.

USA:ssa noin 40 prosentissa yri-
tyskohtaisia eliikejiirjestelyjii teh-
tiin ainakin yksi jonkinasteinen
inflaatiokorjaus jo makscttaviin
eldkkeisiin vuosien 1980 ja 1984
viilillii. Englannissa maksussa
olevissa lakisddteisissd korvaa-
vissa ns. contracting out -el6k-
keissd tehdddn indekitarkis-
tus vuosittuin. Vastaavissa va-
paakirjaeliikkeissd tarkistus ei ole
aina tdysimddrdinen yli 8,51b:n
inflaation osalta. Vapaaehtoisis-
sa yrityselhkkeissl tarkistukset
jidvdt viime kddessd riippumaan
asianomaisen tyonantajan ole-
massaolosta ja maksukvvvstd.

Eltiketurvan selkeys

Suomessa tyoeldketurva perus-
tuu tyontekijdin eldkelakiin. Se
on peruslaki, johon muissa tyo-
eldkelaeissa viitataan. Erityisla-
kien tarkoitus on ottaa huomi-
oon kyseisen tyontekijiiryhmlin
tai yrittiijiiryhmdn erityistarpeet.
Perusperiaatteet ovat eri laeissa
samat kuin TEL:ssh. Siten Suo-
messa eldkejarjestelmd on peri-
aatteeltaan selkei ja ymmdrret-
tdvd, koska eldketurva koostuu
kahdesta yhteensovitetusta ta-
sosta: kansaneliike ja tyoeldke.
Selkeyttd korostaa se, etta
muualla tasoja on yleensd kolme,
joissakin tapauksissa jopa neljii.

Lisiiksi toisen ja kolmannen ta-
son elSkkeiden t yrityskohtaisct ja
henkilokohtaiset eliikejiirjestelyt)
sisiill2ikin esiintyy huomattavaa
kirjavuutta. Kuten ylld jo todct-

tiin, kaikissa maissa n:iistd jdrjes-
telyistd ei ole edcs tilastotietoju
saatavissa. Ilman keskusrekiste-
rih toimivassa ansioeldkejdrjes-
telmdssd eldkettii on osattava
hakea erikseen jokaisesta tyosuh-
teesta. Aina tycipaikkaa vaihta-
essaan hcnkilon on selvitettdvii
erikseen monimutkaiset ekike-
asiat ja pystyttava ervioima:rn
yrityskohtaisten huomattaricn-
kin erojen merkitys. Tdllciin on
todella syytd puhua eldkeviicla-
kosta.

Tyontekrliin kannalta myos silli
on merkitystd. miten elSke-etuu-
det on teknisesti maaritelty. Kdy-
l.ossl on yleensd kahta sopimus-
tyyppiii: sellainen, jossa etuuk-
sien suuruus on mridritelty eldke-
sopimuksissa ja (yleensd tyonan-
tajan maksettavat) maksut mdzi-
raytyvat aiheutuvien kustannus-
ten perusteella (delined benefit -
tyyppi) tai sellainen. jossa vain
vakuutusmaksut on saadelty so-
pimuksessa ja edut mddrdytyvdt
sen mukaan. millainen tuotto
kertyville rahoille saadaan (detl-
ned contribution -ty1,ppi). Edel-
linen tyyppi on tyontekijdn kan-
nalta selkedmpi, koska hZin jo
tyosszioloaikanaan tietdd suhteel-
lisen tarkasti. kuinka suuren
eldkkeen hdn aikanaan tulee
saamaan. Jdlkimmdinen tyvppi
on taas yrityksen tai vakuutusyh-
tion kannalta yksinkertainen ja
helppo: korko ja inflaatioriski on
siirretty el6kkeensaajalle. Kum-
paakin tyyppiii sovelletaan
muualla varsin yleisesti. Suomen
tyoelakejarjestelmdhdn on eldk-
keen suuruuteen perustuvaa
tyyppiii. Hiukan hdmmdstyttd-
vad on. ettd Svcitsissd on jopa
uudessa lakisddteisessh tyoeldke-
jir.yestelmdssa piiiidytty vain
maksun suuruuden mdhrittele-
vdiin tyyppiin.

Eltiketurvan kustannukset

OECD:n tilastojen mukaan
ruscimmissu kehittyneisvi maissa
kiiytetzi:in ellkkeisiin kokonai-
suudessaan hiukan yli l0% kan-
santulosta. Sen sijaan eldkekus-
tannusten jakautuminen lakisiiii-
tcisiin ja muihin clakkcisiin voi
maittain vaihdella huomattavas-
ti. Yleensd yritysten maksama
osuus nimenomaan ei-lakisddtei-
sistd eldkevakuutuksista on
huomattava. Yritysten sosiaali-
turva- ja eldkekustannuksista ei
ole kaikkialta saatavissa luotet-
tavaa tietoa. Yhteensd ne voivat
nousta liihelle 50 prosenttia
palkkasummasta ja eldkekus-
tannukset noin 30 prosenttiin.

Lakisdhteiset ja sopimuspohjai-
set kokonaiskustannukset ovat
Ruotsissa noin 45%; palkka-
summasta. Tdstd eldkkeiden
osuus on hiukan yli puolet. Sak-
san liittotasavallassa teollisuus-
yritysten sosiaalikustannukset
olivat u.ronna l98l kaikkiaan
43,6 Vo kokonaistyokustannuk-
sista. Tdstd vajaa puolet oli laki-
sddteistd. Vaikka suomalainen
tyoelakejarjestelmii piirjiiii eliike-
turvan sisdllon suhteen hyvin
kansainvdlisessd vertailussa, ovat
sen kustannukset kuitenkin vain
kansainv'dlistd keskitasoa. Suo-
messa lakisddteiset sosiaaliva-
kuutuskustannukset palkkasum-
masta ovat kaikkiaan noin22Vo.
missd eldkekustannusta on noin
l8 7o palkkasummasta. Vaikka
useissa maissa kokonaiseldke-
kustannukset ainakin tietyissh
yritystyypeissd ovat varsin kor-
keat. eldketurvan taso saattaa sil-
ti olla osittain hyvinkin puutteel-
linen. Kustannusten korkeutta
selittdd mm. se, ettd huonon yh-
teensovituksen takia voidaan
maksaa tarpeettoman korkeita-
kin clhkkeitii.
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Johtop?i?itiikset

Edcllzi olevasta ndhdddn, ett5 on
olcrrurssrr kehittvneitdkin maita.
joissa ansioeldkejdrjestelmdt ovat
r,'alikoivia ja puutteellisia. Nc jAt-
tdvdt clrikcturvan ulkopuolcllc
tai civzit toimi kunr.rolla silloin.
kun

- tyosuhteet or,'at lyhvitri tai
osa-aikaisia

- henkil<i nrcnettda tai vaihtaa
pitkdaikaisen tyopaikkansa

- henkilo on pitkddn eliikkcellA

tai kun on kysyrnys

- pienistti yritl,ksistii

- heikosti jhrjcstdvtyneesth
tyoalasta

- naisvaltaiscsta troalasta l.ai

- heikosti palkatuista toiste.

Ansioeliikejiirjestelmdt kattavat
vlecnsh lAhes kokonaan julkisen
sektorin, puutteellisesti vksityisen
scktorin ja yleensd yrittdjdt ovat
kokonaan ulkopuolella. Ansio
cldkkect ovat -,-leisempiii toimi-
henkil6idcn kuin ruumiillista
tyotii tckcvicn kohdalla. Monet
ndista puutteista tulevat esille
juuri yritystoiminnan rakcnne-
muutostcn aikana, jolloin pitkii-
aikaisct tlosuhteet katkearat ja
laaja tyottornyys todenndkoiscsti
vdhe ntda juuri heikoimmassa
asemassa olcvien mahdollisuuk-
sia vaikuttaa eldeturvaansa tvci-
suhdetta solmittaessa.

Itsc asiassa vapaae htc.risten jiirjes-
telmien kykenemdttomyys ra-
kentua valtakunrralliscsti edes
tyydyttlviiksi elhkcturvan rat-
kaisuksi oli syynii siihcn, ettd
TEL-komitca ne aikanaan hyl-
kdsi. Muuallakin on havaittu ha-
janaistcn ja ilman lainsddddnncin
koordinaatiota syrrtyneiden eld-
kejdrjcstelmien haitat. Tdmd on
.johtanut myos korjausehdotuk-
siin, joita joissakin maissa. kuter.r
Sveitsiss:i, Japanissa ja Englan-
nissa on toteutettukin. L,rdissd
rnaissa tr.illaisia hankkcita on vi-
reillA. Ratkaisuissa tai ratkaisu-
suosituksissa on poikkcuksctta
otettu mukaan suomalaisesta jdr-

jestelmristl tuttuja elementtcjd,
jossakin jopa kdytetty suoranai-
sena esikuvana. Yleensd niin pit-
khlle kuin Suomessa ei kaikilta
osin ole kuitenkaan pddsty. Ytr-
tend vaikeutena korjausten te-
kemisessd on nAhty jyrkkii, jo
mi nisteriotasolta alkava rajaviiva
yksityisen ja julkisen sektorin jdr-
jestelmien valvonrran ja kehittii-
misen vdlilld.

Ylki esitetyn perusteella er vol
tehdd muuta johtopddtosth, kuin
ettA suomalainen tycieldkejdrjes-
telmd on ulkomaisiin ar.rsioeldke-
idrjestelmiin verrattuna hyvin
toimiva ratkaisu. Suomalaisessa
Iyoelekcjerjestelmdssd on juuri
sen lakisddteisyryden vuoksi pys-
tytty toteuttamaan ldhes aukot-
tomasti vlld luetellut hyvhn eldke-
jdrjestehndn ominaisuudet, jotka
monien maiden el,iikejiirjestel-
mistd kokonaan taiosittain puut-
tuvat. Tdmd toteamus ei silti tar-
koita, etteiko suomalaisessa jdr-
jestelmhssd edelleenkin olisi kor-
jattavia kohtia. Kokonaisuuden
kannalta ja suhteutettuna edelld
esitettyihin ulkomaisiin vertailu-
kohtiin tiilloin liikutaan kuiten-
kin marginaalisilla alueilla.

Eliikejiirjestelmien puutteet. jot-
ka ovat korostetusti tulleet esille
parhaillaan tapahtuvassa talou-
den rakennemuutoksessa. ovat
ilmeisesti osaltaan olleet syynd
asianomaisissa maissa tehtyihin
havaintoihin kansalaisten jakau-
tumisesta A- ja BJuokkiin. B-
kansalaisia ovat juuri ne, jotka
ovat pudonneet koordinoimat-
tomien eldkejdrjestelmicn viliin
tai ulkopuolelle. Se, ettd suoma-
laiscssa tyoelakejarjestelmdssd ei
turuan kattavuudessa, pysyvyy-
dessd ja siirrettdvyydessd, indek-
sisuojassa, kustannuksissa ja scl-
keydcssl olc samanlaisia puutte i-
ta kuin cldkejlrjestelmissi niissd
maissa. joista kahtiajakautumis-
keskustelu on ldhtoisin. puoltaa
otsikossa esitettyyn kysymykseen
kielteisth vastausta. Suomalaises-
ta eldkeratkaisusta ci loydy poh-

jaa vditteelle jdrjestclmdn kansaa
kahtiajakavasta vaikutuksesta,
vaan jdrjestelmdn laaja kattavuus
ja n.ruut hyvdt ominaisuudet joh-
tavat kansalaisten sosiaaliturvan
kansainvdlisesli katstlcn ensi-
luokkaiseen yhtendisyyteen. Tu-
levaisuuden sosiaalipoliittisten
ratkaisuien kannalta on syyfd to-
deta. ettd ansioeldkejdrjestelman
ositt:rincnkin purkaminen ja si-
ten tosiasiallinen palaamitren ke-
hityksessii taaksepdin juuri yllii
kuvatur.t tl,yppisiin eliikejiirjes-
telmiin, todenndkoisesti johtaisi
niihin kielteisiin ilmioihin. jotka
muualla ovat olleet syynd kahtia-
jakautur.nisen vaaraan.

]UKKA RANTALA
Ylilohraja.
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TYiiETAKE
ffiqmwffiruwm ffiffiffiMmmffimruH

Tytiel?iketu rva (yksityinen
ia iulkinenl vaikuttaa laaia-
alaisesti niin yksitt?iisen
kansalaisen kuin erilaistenvhteisiiien toimintaan.
tniiii ei ole rationaalista,
ett?i me yksiliiinti siiiistiii-
simme entiseen tapaan
el?ikeptiivien varalle voi-
daksemme niiiden siidstti-
jen avu!!a turvata toimeen-
tulomme vanhuuden tai
tyiikyvytttimyyden aikana.
Tlimti asia on varsin koh-
tuullisesti hoidettu !aki-
stititeistti tiett. Uastaavas-
ti yritystoiminta ioutuu ot-
tamaan huomioon kasva-
vat tytieldketurvan kus-
tannukset. Myiis maamme
poliittisessa eliim?iss?i on
havaittavissa muutoksista
merkkei?i. Eltikeltiisten
asiat eiv?it en?iii entisessii
m?itiri n ttiyt?i vaalikeskus-
teluille varattua aikaa. Tyii-
eltiketurva on vaikuttanut

Sosiaalisen ja taloudellisen mcr-
kitykscnsii vuoksi tyoeldketurva
on saanut osansa kritiikistii.
Mennccn 25-vuotiscn l.oiminnirn
aikana kritiikkid on ehkdpli nii-
kyvimmin tullut vakuutetuilta.
He ovat vaatineet itscllecn lisiid
etuja. Ekiketurvaa on kchitctty
n;iitei vaatimuksia tai niidcn pc-
rustccllu harkittuja turpcitu ras-
taavasti, mutta kuitcnkin joh-
donmukaisesti maarattyihin pc-
rustavoitteisiin pyrkicn. Kchit-
tiirrinen on mcrkinnyt samalla
vlhvaa vaatimusten karsrmista.

On hiukan ),llAttAnyt. ettd erityi-
scsti erdiden oppiteorcctikkojen
piirissd on viimc vuosina ajoit-
tain ilmennyt sellaisia cpiiilyjii, et-
tA ansioon suhteutcttu cldketurva
ei olisikaan sosiaalipolitiikkaa.
Tama yllAttAii scn vuoksi, ettri
vdestci on kiistatta vaatinut tyo-
eldketurvan parannuksia ja niille
on ollut perusteltu sosiaalinen
tarvetaustzl. Tzimd yliopistoihin
soveltuva kcskustclu sai ansait-
sematt()miln laajaakin huomiota
p*istessiidn tiedotusvdlineisiin.
Tosin on niihtdvissd, ettri cptiilyt
ovat jo vaimenemassa.
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Tyoeliike ehketurvan
osana

On erittdin tdrkeAtA tunnistaa
crot tyci-ja kansanelhkkeiden v5-
lilla. Molempia eldkemuoroja
tarvitaan tdyJentamAdn toisiaan.
sillii ne hoitavat elhketurvas-
samnre eri tehtavia.

Tyocldketurva vastaa siihen pe-
rinteiseen tarpeeseen, .joka ihmi-
silld on ollut liipi sukupolvien:
tyokl kyisinii yritetddn cri ravoin
turvata toimecntuloturva myos
siksi ajaksi, kun ei endd itse kyeta
toimeentuloa hankkimaan. Eri
yhteiskunnissa toteutustavat
vaihtelevat. Er.rnen Suomessakin
eldketurvasta vastasivat paljolti
yksilot itsc, erityisesti perheet ja
suurperheet. TdrnA tilanne on
edellcenkin rallitscra monissa
kchitysmaissa. Tcollistuminen.
suomalainen maaltapako, maas-
samuutto ja sukupolvien itsendis-
tyminen on meilld Suomessa ol-
lLrt yllhttdvdnkin rajua. Tril.rdn on
myos liittynyt voimakas eldke-
turu,an kehittely.
Tyoelilke korvaa palkan tai tyo-
tulon, kun henkilci siirtyy eldk-
keelle . Niin rakennusmiehen
kuin virkamiehenkin tyoeltike
pyrkii tavoitteellisesti siiilyuii-
mddn yksilon kulutustason suu-
rin piirtcin samanlaise na kuin
tyossd oltaessakin. Tyornie hen
tyoelrikc ort useimmiten ruati-
mattomampi kuin julkishallin-
non piirissi tyciskentelevdllai.
Kansancldkkcclld on tilloin
huomattavaa merkitystd.

Kansancldkkcen tchtdvdnd on
nostaa kaikkicn cldke vdhintddn
tietyn viihimmdismddrdisen ta-
son suuruiseksi. Eldketurvamn're
toisena tavoitteena on siis antaa
kaikille ihmisille nrliirlu.y vd-
himmdiselhke siita riippumatta,
nrikii on ollut kulutustaso ennen
cldkevaihetta. Jos tydeldkettd ei
ole karttunut. tdmd vrihimmdis-
el:ike toteutuu yksinomaan kan-
saneleikkeen avulla. Jos henkilo
saa tyoeldkettii, mikii on tulevai-
suudcssa sddntci. vdhimmdiseld-
ke toteutuu tyci- ja kansaneldk-
keen avulla. Olennaista ol1. ctta
tdmd vdhimmdiseldke mddrdytyy
kulloistenkin tarpeiden, taloudcl-

listen ja poliittisten olosuhteiden
mukaisesti.

Eldkkeen thrked mddrhllinen
osatekijd on indeksiturrra. Tyci- ja
kansaneldkkeiden erilainen teh-
tdvdjako ndkyy myos indeksitur-
vassa. Tyoeliikkeiden indeksi-
tarkistukset seuraavat palkkojen
kehitystd, kansanel5kkeiden ei-
vdt. Kansanelhkkeiden tasotar-
kistukset tehdddn kansaneldk-
keen tehtdvdn mukaisesti edus-
kunnan kulloinkin tarpeelliseksi
harkitsemien lainmuutosten
avulla.

Maamme eldketurvan kaksita-
voitteisuus antaa mycis tulevai-
suutta ajatellen vdlineistcin, joka
ndyttdisi edelleenkin toimivalta.
Tarve elinajan yli tasoitetulle
loirneentuloturvalle lienee vain
vahvisl.unul., ja se vastuavasti te-
kee tydeldketurvasta entistd
merkityksellisemmdn. Vdhim-
maistasomddrittely vaatii myos
jatkuvaa huomiota.

Tyoeldkkeen mitoitus

Tycieldketurvan merkitys vakuu-
tetulle mdiirdytyy sekd rydelak-
keen rnddrin ettd eldkkeen saa-
misen edellytyksiii koskevien
sddnncisten mukaan. Tdssd yh-
teydessei kiinnitetddn huomiota
vain ensin nrainil.tuun tekrliiiin.

Tyoeldke on vastikctta tehdysth
tyostd. Se on itse asiassa palkkaa.
Tdmd piirre ilmenee lukuisilla eri
ta',,oilla. Ensinndki n tycjelakkeis-
tii or.r suurelta osin sovittu tulo-
ratkaisujen yhteydcssd tai muu-
toin tyomarkkinaosapuolten
kesken. Tyoeliike karttuu tycin
mukaan mddrdosana palkasta
tai tyotulosta. Oikeus karttunee-
seen tycieldkkeeseen sdilyy, vaik-
ka vakuutettu vaihtaisi ty6paik-
kaa tai lopettaisi tyonsd koko
naun. T1'oellkkeen mdird on
suoraan verrannollinen henkilon
koko ansioon palkan mddrdstA
fllppumatta.

Ehka lydclakkcen palkanomai-
suudesta aiheutuukin, ettd jotkut
sosiaaliptlliitikot ndyttdvdt em-
pivdn arvioidessaan. onko tyo-
eldke ns. sosiaalipolitiikkaa vai

ei. Opillisessa mielessd tiimii ky-
symys saattaa kylld kiinnostaa.
Vakuutetun kannalta on luon-
nollisesti samantekevdd, minkd
opin mukaisesti hdn saa tarvit-
semansa eldkkeen. Pddasia on.
ettd hdn rdmdn eldkkeensd saa.

Oikeastaan koko 25-vuotisen
toiminnan ajan on ajoittain pal-
jonkin keskusteltu sii6, tulisiko
tyoelakkeille asettaa jokin mark-
kamddrdinen katto. Tdllainen
katto ei ole suinkaan vierasta so-
siaalipolitiikan kannalta arvioi-
tuna. Toisaalta mitkddn opit ei-
vdt markkamdhrdisid kattoja
myoskddn pakollisesti edellytd.
Osasyynd siihen, ettd markka-
kattoa ei tyoeldkkeessd sovelleta,
on juuri se, etta tyoel5ke on
palkkaa niin pieni- kuin suuritu-
loisellekin.

Entd tulevaisuus'l Onko jdrke-
vd6, ettd tycieldke seuraa yksilon
palkkakehitystZi'?

Palkkatasossa ndkyvdt integroi-
tuneesti yhteiskunnan talouske-
hityksen hyviit ja huonot ruodet.
Alkavan tydelakkcen mddrd seu-
raa siten automaattisesti yhteis-
kunnan talouskehitysth. Muu-
toinkaan ei kululustason mit-
[aamisclle liene edclleenkddn pa-
rempaa suuretta kuin henkilolle
maksettava palkka tai vrittdjdtu-
lo.

Myos eldkettd saavalla talouske-
hitys ndkyy eldk keissd. Tdnrd to-
teutuu indeksitarkistusten avulla.
Nykyisen TEL-indeksin periaut-
teellincn sisdltci ilmeni vuoden
I 974 keskitetyssd TUPO-ratkai-
sussa. Tdlloin osapuolet totesi-
vat, ette tycieldkkeiden indeksi-
tarkistukset "ldhinnd seuraavat
sopimuspalkkojen kehitystd".
Asiaa selvitti aikanaan komitea.
jonka tekemdn ehdotuksen mu-
kaisesti eduskunta sddti nykyisen
TEL-indeksin. Positiivisen reaa-
likasvun vallitessa eldkeldinen
saa puolet palkkatason reaalises-
ta lisdyksestd. Vastaavasti palk-
katason huonontuessa nryos tyo-
eldke huononee puolikkaalla ne-
gatiivisesta muutokscsta. Jal-
kimmdinen kchitys on meillS ol-
lut erittdin poikker-rkscllista.

Tycieldkkeen mitoituksen on
mddrdnnyt kohtuullisuus ja kui-
tenkin samalla on pyritty tyydyt-
tdvAdn ratkaisuun. Entd kyke-
neeko tyoelaketurva tulevaisuu-
dessa muuttumaan mitoituksel-
taan mahdollisten uusien vaatei-
den mukaisesti?

Jo nykyiset tyoehketarjestelmdn
tekniset ratkaisut osoittavat. etta
menetelmid voidaan tarvittaessa
modifioida. TEL- ja LELteknii-
kat korostavat omia erityispiir-
reiraan. Yrittiijille on kehitetty
omia ratkaisuja. Julkisen puolen
tycieldketurva on osin ldhestynyt
TEL-tekniikkaa, ja toisaalta
TEL:ssd on omaksuttu rajoite-
tusti LEL:n tapaisia menetelmid.
Vastaus kysymvkseen on mydn-
teinen.

Tyoeldketurvan talous

Taloudelliset kysymykset ovat ol-
leet keskeisellZi sijalla alusta ldh-
tien. Seuraavan sir,un kaavio
osoittaa tyoeldketurvan moni nai-
sia taloudellisia vaikutussuuntia.
Tyoeldketurvan arvioinnissa on
valttametdnta kiinnittda huornio
myos taloudellisiin kysymyksiin.

1970-luvun lopun lamavuodet
kiihdyttiviit taloudellista arvioin-
tia. Lopputulokseksi on saatu,
ettd jos tulevaisuudessa tapahtuu
edes jonkinasteista talouskaslua.
edellytykset tyo- ja muun eldke-
turvan hoitamiselle ovat olemas-
sa.

Viimeksi TASKUn suoritLamat
laskelmat kuitcnkin osoittavat.
ettd hitaankin taloudellisen kas-
vun vallitessa eldkemenot voi-
daan hoitaa niin. cttl myos
muun vdeston tulokchitr s on
kohtuullinen.

Laskelmilla voidaun osoittaa,
paljonko kansantaloudcn on
kasvettava, jotta uutta jaettavaa
jiiisi jokaiselle. Ndmd laskelmat
eivdt sindnsd osoita, ett5 tulonja-
ko kaikkia ryhmiii ty.vdyttziisi.
Thhdn suuntaan vaikuttaa omal-
ta osaltaan kuitenkin tyoelAke-
tunrul \r pcrusajatus. ctta tyo-
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eldke on osa palkkaa. Lakishd-
teinen tyoelaketurva vapauttaa
meiddt tarpeesta varautua oma-
toimisesti tl,ossd oltaessa eldke-
aikaa varten.

Pelko siitd, ettd tyoelhketurva
olisi mitoitukseltaan vlisuuri. pe-
rustunee siihen pessimistiseen
kdsitykseen, ettd tulevaisuuden
yhteiskunnassa vallitsisi laaja
tyottomrys. Tatakin kysymysth
voidaan tarkastella kehitvsarvi-
oiden valossa.

Jos korkeasta tyottomyydestd
huolimatta taloutemme kehittyy
kokonaisuutena tarkasteltuna
positiivisesti, on mahdollista hoi-
taa tulevaisuuden yhteiskunnas-
sa sekd tyottomat ettd tycilliset ja
myos eldkeldiset. Tyoelikkeiden
sddstoperiaate omalta osaltaan
auttaa, etta myos tyottomille jea
jaettavia varoja.

Jos maamme talouskehitys olisi
ajoittain negatiivista, niin sekd
tyoeldkken alkumddrd etta myos
indeksitarkistukset johtaisivat
eldketason pienenemiseen. Jos
talouskasvu olisi pl,syvdsti nega-
tiivinen, ilmeisesti tyoeldkkeet
kuten muutkin lakisddteiset edut.
joutuisivat uudelleentarkaste-
luun.

Tyoeldketurva on varsin korkea-
tasoinen. Kansainvdlisissd vertai-
luissa usein unohdetaan, ettA
Suomessa jo alunperin on ldhdet-
ty siita, ettd lakisddteinen ty6eld-
keturva olisi riittdvd kaikille.
Tdmdn seurauksena koordinoi-
mattomat eliikejiirjestelyt ovat
Suomessa poikkeuksellisia ja
niiden merkitys on jddnyt hyvin
vdhhiseksi. Suoritetut kansainvd-
liset vertailut ovatkin osoil.l.a-
massa, etta myos thssd suhteessa
suomalainen tyoeldketurva on
taloudelliselta rakenteeltaan mic-
luummin sddstdvd kuin tuhlaile-
va.

Onko olemassa parempaa
rybeldketurvaa?

Menneisyydetisd tyoeldketurvaa
on rakennettu havaittujen tar-
peiden pohjalta harkitusti ja niin.
ettd taloudelliset mahdollisuudet
on realistisesti pyritty ottamaan
huomioon. Tyoeldketurvaa on
myos asteittain muutettu yhteis-
kunnan vaatimusten mukaisesti
pitzien kuitenkin mielessd, ettd
lakisddteinen eldketurva oikeut-
taa vakuutetun toimimaan siltd
pohjalta, ettd hdn myos aikanaan
tamen laissa luvatun etuuden ly-
hentdmdttominh saa. Ndin ollen
eldkepuolella menneisvys sitoo
tulevia kehityslinjoja.

Ty oe lrik ej rirj e s t e lmrin rahav irro t

Kun tdnd pdivrinui vrittAd vastata
vdliotsikon kysymykseen, on
vaikeata havaita. ettd missddn
olennaisessa olisi tyoeliiketurvan
osalta tehty suuria virheitd. Ma-
kueroja luonnollisesti loyt1,y.
Toisaalta elAketurva ei tieten-
kddn ole yhteiskunnasta irralli-
nen. Tdmdn vuoksi tulevaisuus
tuo myds tyoeldketurvaan muu-
toksia, mikdli yhteiskunta kehit-
tyy sillii tavoin, ettd nykyinen
tycie16kelainsdAddnto ei siihen
sopeutuisi.

MARKKU HANNINEN
FM

Eltik cturva keskuksen
.suunnit telujoh taja

E link,einoel,d,m,

Ieollisuus
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TYOI{ISTORIAT YI{TEEN
REKTSTERIN

Ohjelman laatiminen on vasta
pdhssyt hyvddn alkuun. Niinpii
sen yksityiskohdista on vield
mahdotonta esittdd varmoja mie-
lipiteitii. Kuitenkin ETK on jo 25
vuotta hoitanut vastaavanlaista
rekisterid, tosin piiriltAan suppe-
ampaa. Niiden kokemusten pe-
rusteella voin torjua erdilld ta-
hoilla esiintyneitd pelkoja uudis-
tustydn laajuudesta ja kalleudes-
ta. Jos tuntee nykyisten rekiste-
rien mittavuuden ja khyttcitar-
peet, voi uudet tarpeet suhteuttaa
ndihin.

Alkuvaiheet

Eldketurvakeskuksen rekisterin
ensimmdiset kirjaukset olivat
LEL-tilitystietoja luoden 1962
lopulla. TEL-tvcisuhderietojen
kirjaamiseen ETK piieisi kesiillii
1963. Tyottomvvslisddn oikeut-
tavien tyottomyysavustuspeivien
rekisterciinnin aloitimme 1968.
Yrittiijiieliikelait lisdsivdt rekiste-
riii YEL- ja MYEL-vakuutusten

l5

:

I'dmiln vuoden alussa
sosiaali- ja ten'el'sminis-
teriti p)')'si Elilketurrya-
keskusta laatimaan oh-
jelman, milld tavoin ja
missil ajassa voitaisiin
perustaa kaikkia tytisuh-
teita koskeva rekisteri.
Ohjelma tuli laatia yh-
dessl muiden t-vtieldke.
jrirjestelrnien rekistereitd
pitlvien kanssa. Pyyntti
on osa ministeritissd
valmistettua elSkkeen-
hakijan oikeusturvan ke-
hittilmistil (1'ytiekike
r/87\.
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ja vapauttamispiilitiistcn ticdoilla
vr.roclcsta 1970 alkacn. Viimcisin
!ir,ly,nrrrrs toi maaliskuusta 1986
muklurr tlitcili.ilirr lr ttrirnittliicrr
TaEL-ticclot. -lulkiscn scktorin
palvelusaikatictoja saimnrc kun-
tapuolclta kirjattar.'aksi \'u()11na
l97 l .ia silLi kvmnrcnluvulla rc-
kisteri t:iyclcntl"i llihes kaikkia
julkisia el:ikelakcla ia elSkes:idn-
tojei koskel'aksi. Suomalaisten
Ruotsissa ansaitsemien eldkeoi-
keuksien rekisterointi kdr rtnistr i

I 976 R uotsirr t ietosuojur ira rt-
omaisen Datainspektionin luval-
la.

Rekisterin koko

Rekisterissdmme on talla hetkel-
ld tietoja seuraavilsti:

TEL-tieto.1a 3 milj. henkildllii

- j.rilla trn X.5 milj. piiStt\nvttii
tyosuhdetta ia 1.3 mili.jatku-
vaa tyosuhdctta

LEL-tictoja 2. I mil;. hcnkiltjllii
TaEL-tietoja 25 000 hcnkilollli
Y E L-tictoja 290 000 henkilollii
M Y EL-tictoja 530 000 henkilolla
tyottcimyysavustuspdivid 782 000
henkilollii ja Ruotsin eldkepistei-
te 47 000 henkilollii.

Julkiselta sektorilta ETK:n rekis-
teriin on vietr tietoja seuraa\ asti:

VEL-tietoja 790 000 henkilollA
KVTEL-tietoja 700 000 henkilol-
la.

Ilmoittamatta arvioin ,'ield ole-
van ainakirr muutama satatuhat-
ta valtion ja noin ntiljr,ona kun-
ticn palkklh:rllinnossit olcvaa tie-
toa.

Yhteisen rekisterin
tarve

Koko maan kaikki ty'dsuhtcet
krrttlrvr.r rckistcri plrlrntlri:i. niirr
kuin ministerion ohjclnrassa pe-
rustellaankin. scuraal ia kahta

asiaa. Niiitii or1 tavoitcltu tiih.in-
astisillakin yhteisty6sopimuksil-
la.
l) Eliikkccnhakijan cliiketurva

saaclaan rropeasti selvitettyii.
vaikka hrin tyiruransa aikana
trlisi ollut lukuisissir yksitvisis-
sri ju .ltrlkisissrr tyopirikoissl.

2) Rekisteri tekce mahdolliseksi
rrntuu vakuutetullc lika ujoin
tieto kertyneestii el:iketurvas-
ta .1o tr ossdoloaikana.

Niiiden kahden tdrkeAn tavoit-
teen lisdksi kattavammalla rekis-
terillzi voidaan saada esiin tyci-
uraan syntlvdt aukot. jos va-
kuuttaminen tai tietojen rekiste-
roiminen eri syistd on laiminlyo-
ty. Samoin uusi rekisteri paran-
taa tilastoinnin ja tutkimisen
rnal.rdollisuuksia.

Helpottavia rekijoire

Jos ETK vieli. niinkuin aluksi
vuoteen 1968 saakka. pitilisi kor-
tistoa tyosuhteista. siitd olisi vuo-
sien myotii tullut varsin laaja ja
suuritoirtcn. Siihcn kortistoott
tuskin haluttaisiin lisdd tictojl.
Tietokoneelta toiselle tapahtuva
tietojcn siirtdminen sen sijlurn on
suhteellisen vaivatonta.

Rekisterien yhteenpelaumista
helpottaa erityisesti se, ettd henki-
lotiedot ja henkilotunnus ovat
yhteiset. Ne eivdt siis kasvata
ETK:n rekisterid. ainoastaan
julkisen sektorin tydsuhteiden
alkamis- ja pddttymistietojaksot.
NdistAkin runsaasti puolet on jo
jollakin taralla mukana lictova-
rastossa.

Voitettavia vaikeuksia

ETK:n rekisterissii on siis jo nyt
viitetietoja myirs julkisen sckto-
rin tyoskcntelystii. Niiin kaikki
ne valtion ja kunticn palvclus-
suhtcct. .loista nriidcn jlrjcstel-
r.nicn rekistcreissti on ticto. ovat
kunnossa kattavampaa ja kokoa-
vampaa re kistcrid a.jatcllcn. Val-
tiolla ja kunnilla on kr,ritcnkin
.jouk ko vanhoja palvclussuhteita
vielii rckistereihin viemzittd. Mo-

lcmmilla tal.roilla ponnistcllaan
parhaillaan rckistcricn tiyde n-
tiimise ksi. Se on kuitcnkir.r uscar.t
vuodcn tyii, joka valr.r.tistuu vasta
90-luvun alkacssa.

Tietosuoj akysl'rnykset

Voimaantulcva henkilorckisteri-
laki ei ascttane estett:i kaavaillun
rekisterin perustamisellc. ETK
on rekisterissiidn alkuaankin
noudattanut vain tarPeelliscn
tiedon kcradmisen pcriaatctta ja
ollut erittdin r artrvainen ja tiettli-
sesti hankala kaikkia ulkopuoli-
sia tietopyytdjid kohtaan. Tyon-
tekrjiin valtuutus on vaadittu sil-
loinkin. kun rekistcristd htinert
edukseen on selvitetty alalla toi-
mimisen pitklaikaisuutta erora-
hastoa tai metsurien "ikiilisiili"
varten.

Kiinnostus rckisteriii kohtaan
kasvaa. kun scn kattavuus para-
nec. Scn ruoksi olisi critviscsti
huolchdittavl. cttii kiivtto muu-
hun kuin cldkcasioihin ei liseiiin-
ny. Erdiit tvosuhteen ehtojen yk-
sityiskohdat. kuten palkrrn miili-
16. olisiehkii varminta jaittdd ly),-
sisesti hajalleen eri eldkelaitok-
siin. Tosin tiistd kdytdnnossh ai-
heutuu viivettd. kun niitd joudu-
taan tarvittaessa erikseen pvyl.d-
mddn.

Kustannukset

Julkisen puolen mukanaolosta ei
aiheutuisi suuftakaan kustannus-
lisiiii, jos kaikkia tl,6suhteita
koskeva rckisteri totcutcttuisiin
ETK:n rekisterin yhteyclessii sa-
maan tapaan kuin yksityisen sek-
torin tyosuhteet nyt hcidetaalt.
Nopeasti saatu kattava ktisitl,s
henkilostd ja htinen tyt)urastaan
varmasti tr,ur toimintaan vastaa-
van tehostumiscn. Kustannustcn
jakumiscstl uritlrisiin 51rpiu tttr>
ncnkinlaisin pcrustcin, yksi voisi
ollu nykvistcn t hteistyosopim us-
trn mukainen llskulllrmirtetr re-
kistcriin kurkistamiscsta. Lisdksi
olisi velottava tietokonckulut
suuremmista lilpikdynncistii

csim. tilastoirrtia vartct.t tchtiivis-
tii poirninnoista.

.los ministcriti antaa El'K:llc tlil-
laiscn valtakunualliscrr tchtiiviin.
sen trrlisi lrrrolclrtil siitli. rttri
ETK saisi viranornaishinnoilla
Viiestorckistcrikeskuksclta rekis-
terin yllaipitoon tarvittaval hcrrki-
loticclot. Valtiollchan syntvy
huomattava ncttoszilst(i, .jos f i-
lastokeskus viiestiilaskcunassa
voi luopua lornakkeiclen kii1"t-
tlimisestr.i jl saadl turvitturlrt tie-
dot ETK:n ylkipitiimtistii rckistc-
ristd.

Kehityksen aikataulusta

Kaavaillut pcrhe-cl:ikkcen ny-
kyistii tasa-arvoiscmmat lesken-
el:ikeratkaisut saattavat paljon-
kin nopcuttazl tarvetta kiiynnis-
tiiii laa jenr.rcttu rckisteriyhtcistvii.

Toincn painc. .joka aikatauluun
voi kohclistua. on rninistcriiin oh-
jelr.nassa mainittu viimciscn liti-
ttlkscn pcrilllrttcen ttltrttlrrrinctt
koko ansiocliikc'jiirjestclnriiiin.
Ulottamincn or.t tcrlriassa mah-
clollista ilman kattavaa re kistcriii
kin. ntrrttrr su.jtru lielpomntirt .iit
kitkattomanrmin. .ios scllaincrt
rekisteri on kaytettar issri.

Tietokoneitten.ja muun tietotek-
niikan parantuminen antaa laa-
jentamistyolle entista Paremmat
mahdollisuudet. Ne ovat rekiste-
roimiscn osaltu kokonlran cri
luokkaa kuin 6Gluvun alussit.
jolloin ETK kdynnisti tyoeldke-
oikeuksien kokclamiscn jil varils-
toinnin.

ICIJKO SlRKt.,SAi,C)
l;M

l',liili cl ur\u k(skuk.\ctt
t'oratointil us joh to.ju

I6



M u uto ksenha ku m enette I yn
kehiila misest?i elti ketu rvan
uarmlstajana

ANTTI SUOM]NEN
V7-, ckonomi

Elcik eturva kask uk scn
lainopillincn johraju

Eldketurvaa on rakennettu jdr-
jestelmdllisesti viimeiscr vuosi-
kymmenet. Tuona aikana on
syntynyt nykyinen tyo- ja kan-
saneldkejdrjestelm6. Eldke-etuu-
det turvaavat kansalaisen toi-
meentuloturvan vanhuuden,

tyokyvyttomyyden ja tycitrci-
myyden sekd a'u'iopuolison kuo-
leman varalta. Eliikkeenhakijoi-
den etujen varmistamiseksi kiiy-
tdnncissd tdytyy luoda selkedt ja
yksinkertaiset menettelytavat.
Oikeutta muutoksenhakuun on

alusta alkaen pidetty eldketur-
r assa itsesl.ddn sclryytena.
Eliikkeenhakrjan oikeusturvaa
on kehitetty alusta alkaen. Tdstd
huolimatta nykyiset menettely-
tavat eldkelaitoksissa ja muutok-
senhakuasteissa eivdt aina vastaa

yleiselle oikeusturvaperiaatteelle
asetettavia vaatimuksia. Todet-
takoor.r vain sekavat muutok-
senhakutiet, valitusasioiden pit-
kiit kiisittelyajat sekd menettely-
tapojen kaavamaisuus ja jiiyk-
kyys.
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Lakisddteisen eldkevakuutuksen
oikcusturuukysymyksiin on vii-
nre aikoina kiinnitetty eri tahoilla
huomiota. Tdssd keskustelussa
on tuotu mm. esille muutoksen-
hakumenettely ja siind olevat
epdkohdat. Ministeri Matti Pu-
hakka on esittdnyt eldkkeenhaki-
jan oikeusturvan kehittdmisoh-
jelman. jonka toteuttaminen on
jo kdynnistvnyt. Ohjelmaan si-
sdltyy myos muutoksenhakujdr-
jestelmien kehittdminen ja yk-
sinkertaistaminen sekd itseoikai-
sumenettelyn laajentami nen.

Muutoksenhaun yksin-
keraistaminen

Muutoksenhaku on ehkd thrkein
oikeussuojakeino. Sitd kehitettd-
essd ldhtokohtana tulee olla
eliikkeenhakrja ja hdnen tarpeen-
sa. Kdytdnnoss:i ei kuitenkaan
aina katsota asiaa eldkkeenhaki-
jan ndkokulmasta. Vaikuttaa sil-
te. ettd muutoksenhakujiirjes-
telmdn epdkohtien korjaamises-
sa esteend usein ovat eliikejiirjes-
telmien eri intressitahojen sekd it-
se muutoksenhakuasteiden omat
ndkokohdat. Tiilloin ei voi toteu-
tua eldkkeenhakijan oikeusturva
parhaalla tavalla.

Muutoksenhakutie eldkeasioissa
johtaa yleensd vakuutusoikeu-
teen, joka on viimeinen muutok-
senhakuaste. Ndin on yksityisen
sektorin tyoelakejarjestelmdssd,
kansaneldkejdrjestelmdssd sekd
merimieseldkkeiss6. Yksityiselld
sektorilla vdliasteena on Eldke-
turvakeskuksen yhteydessd toi-
miva eldkelautakunta. Julkisella
puolella ylimplinii muutoksen-
hakuasteena on korkein hallinto-
oikeus. Valtion eldkkeissd en-
simmriisend asteena on oikaisu-
lautakunta ja kunnan eldkkeissd
kunnallisen eldkelaitoksen el6ke-
lautakunta.

Eldkelakien muutoksenhaku-
menettely on teten piiiisddntoi-
sesti kaksiportainen. Ensimmdi-
send asteena on lautakuntatyyp
pinen muutoksenhakuelin ja
viimeisend asteena joko vakuu-
tusoikeus tai korkein hallinto-oi-
keus.

Ominaista muutoksenhaussa on,
etta vakuutettujen ja tydnanta-
jien edustajat osilllistu\at usioi-
den kdsittelvyn. Ndin on eldke-
li.rutakunnassa. valtioktlnttorin
oikaisulautakunnassa. tarkastus-
lautakunnassa scki vakuutusoi-
keudessa. Poikkeuksen muodos-
taa korkein hallinto-oikeus.

Tyokyvyn arviointiin tarvittava
kiziketieteellinen asiantuntemus
on myos huomioitu kokoonpa-
nossa. Kaikissa muissa kuin kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa
lddketieteellisissd asioissa on
mukana lddkdriedustus. Korkein
hallinto-oikeus pyytiiii tyoky$/n
arviointitapauksissa lddketieteel-
lisen asiantuntijalausunnon ld6-
kintdhallitukselta.

Nykyinen muutoksenhakume-
nettely on monessa suhteessa
epiityydyttiivii. Erilaiset muutok-
senhakutiet aiheuttavat hakij oille
sekaannusta ja jopa oikeuden
menetyksid. Seurauksena on
helposti soveltamislinjojen epd-
mddrdisyrys etenkin paljon har-
kintaa sisdltdvissd ratkaisuissa
kuten tyoky\,yttomyyseldkkeis-
sd. Kaiken kaikkiaan nykyinen
muutoksenhakumenettely omi-
ne kiemuroineen sekoittaa kdsi-
tystd eldkejdrjestelmien toimi-
vuudesta.

Valitusmenettelyn yksinkertais-
taminen on ollut useaan ottee-
seen esilld. Vuonna 1974 elake-
jiirjestelmiikomitea esitti kaksias-
teista muutoksenhakujiirjestel-
mdd. Vdliasteena olisi erillinen
lautakunta sekd ylimpdnd muu-
toksenhakuasteena vakuutusoi-
keus. Sosiaali- ja terveyshallin-
non oikeussuojakomiteassa oli
esilld myos muutoksenhakume-
nettelyn yksinkertaistaminen.
Mietinnossddn vuodelta 1919
komitea otti kantaa muutoksen-
hakumenettelyn yhdenmukais-
tamiseen ja katsoi. ettd viimeisen
asteen tulisi olla yhteinen. Myos
tyokyvyttomyyden arviointitoi-
mikunta totesi muutoksenhaulla
olevan suuri kdytdntod muovaa-
va ohjaava merkitys tyoky!ryt-
tcimyyshakemusten ratkaisussa.
Tiilloin yhtendisen ylimmdn
muutoksenhakuasteen luominen
saattaisi yhtendistdd ratkaisukdy-
tdntod.

Viimeksi hallintolainkdyttoko
mitea on kasitellyt muutoksen-
hukuurcnettelyn yksinkenaista-
mista. Viime syksynd se esitti. ct-
td valtion ja kuntien henkilostcj-
eldkeasioissa ylimpiinli valitusas-
teena olisi vakuutusoikeus kor-
keimman hallinto-oikeuden si-
jasta.

Eliik keenhak r.yoille hajanai nen ja
sekava muutoksenhaku on epd-
varmuutta aiheuttava. Elhkkee-
seen liittyvdt kysymykset muo-
dostavat laajan kokonaisuuden,
johon liittyy tycielhmddn ja liiii-
ketieteesen sekd eldketekniik-
kaan liittyvid asiakokonaisuuk-
sia. Olisi perusteltua luoda tuo-
mioistuin, johon voidaan keskit-
tdd viimeisend asteena kaikki so-
siaalivakuutukseen liitty,u'dt asiat.
Tuomioistuimen kokoonpanos-
sa tulee olla mukana riittavd tyo-
eldmdn ja lddketieteen sekd
luonnollisesti el6ketekniikan asi-
antuntemus. Esimerkiksi tilanne
korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa, jossa l6dketieteellisistd asi-
oista pyrydetddn kirjallinen lau-
sunto lddkintcihallitukselta, ei voi
korvata lddketieteellisen asian-
tuntemuksen puutetta. Vakuu-
tusoikeus luo perustan edelld esi-
tetyt vaatimukset tdyttdvdlle
muutoksenhakuasteelle.
Ensimmdisend muutoksenhaku-
asteena on yleensd lautakunta-
tyyppinen elin. Eldkevalitus voi
olla vireilld samanaikaisesti use-
ammassa lautakunnassa. Menet-
telyd uudistettaessa olisi selvitet-
Ava, milla tavoin ensimmdinen
muutoksenhakuaste eri lauta-
kuntineen pystyy toimimaan si-
ten. etta valittajien oikeust urva ei
pddse vaarantumaan muun
muassa ristikkdisten ratkaisujen
johdosta. Tdnd pdirdnd esiintyy
melkoisesti ristik kiiisiii ratkaisuja
tdssd vaiheessa. Eldkelaitosten
ke;ken tapahtuvaa ilmoitus- ja
neuvottelumenettelyd ei ole to-
teutettu lautakuntien viilillli, jon-
ka seurauksena voi ristikkiiisiii
piiiitoksiii syntyd. Muutoksen-
hakua uudistettaessa on tarkas-
teltava lautakuntien asemaa ko
konaisuudessaan muutoksenha-
kumenettelyn osana.

Ldhtcikohtana muutoksenhaku-
jdrjestelmiin uudistamisessa on

luonnollisesti yksinkertaisuus ja
johdonmukaisuus. On vurmistet-
tava, etteivat eri asteet samassa
asiassa toisistaan tietdmAttii tee
ratkaisuja. jotka johtavat ristik-
kiiisiin tai valittajan kannalta
epdoikeudenmukaisiin ratkai
suihin. Lisiiksi hajanainen muu-
toksenhakumenettely pidentiiii
valituskdsittelyii. jolloin valitta-
jan toimeentuloturva vaikeutuu.
Nrimii nhkokohdat kiistatta
puoltavat m uutoksenhakujiirjes-
telmdn yksinkertaistamista.

Lautakuntatyyppiset muutok-
senhakuasteet toimivat irrallaan
toisistaan kuten edelld on jrr [o-
dettu. Irrallisuus ja itsendisyys
aiheuttaa etuja ja haittoja. Eri
eldkelakien erityisolosuhteet voi-
daan ottaa huomioon. Toisaalta
asian kdsitteleminen samanai-
kaisesti eri lautakunnissa aiheut-
taa omat ongelmansa muun mu-
assa ristikkdisten ratkaisujen syn-
tymisen vuoksi. Uudistustyossd
olisi myos lautakuntien asema ja
tulevaisuus muutoksenhakume-
nettelyssd selvitettdvd.

Lienee selvdd. ettd kaksiportai-
nen muutoksenhakujdrjestelmd
tulee edelleenkin sliilyttiiii. Oman
kdsitykseni mukaan uudistus-
tyossd tulisi ennenkaikkea kes-
kittyii viimeisen muutoksenha-
kuasteen yhdisdmiseen. Nykyi-
nen vakuutusoikeus loisi par-
haan perustan rakentaa sosiaali-
vakuutukseen ylin muutoksen-
hakuaste.

Kisittelyajat ja
oikeusturva

Eldkevalitusta kdsitelthessd on
aina kysymys toimeentuloturvas-
ta. Pitkat kdsittelyajat johtavat
eldkkeenhakijan helposti kestd-
mettomaan taloudelliseen tilan-
teeseen. Voidaankin sanoa. ettd
oikeusturvan toteutuminen edel-
lyttee nopeata valitusir-sioiden
khsittelyli. TImd ndkokohta pai-
nottuu voimakkaasti eldketur-
van alueella. jossa melkein aina
on kysymys "vedestd ja leivdstd".

Kdsittelynopeuteen on eri yh-
teyksissd kiinnitetty huomiota ja
vaadittu parannuksia. Tilanne ei

l8



if.'''.' 2n"

valitettavasti ole oleellisesti pa-
rantunut. Valituksentekrjii jou-
tuu yhei odottamaan kohtuuf

, toman pitkhn a.jan valituksensa
kdsittelya. Etenkin vakuutusoi-
keuden kiisittelyrlat ovat pitkiS.
Mutta mltcis elhkelautakunnan,
kunnallisen eldkclautakunnar.r
sekd tarkastuslautakunnan koh-
dalla tilannc on edellecnkin cpd-
tyydyttava. Jos asian krisittely
vakuutusoikeuden ratkaisuun
saakka kestdd jopa kaksi vuotta
esimerkiksi tyoky\ryttomyyselri-
keasian yhteydessd, ei voida va-
kavissaan vaitfie oikeusturvan
olevan kunnossa.

Nykyinen tilanne ei vastaa niitd
periaattcita, joita sosiaaliturvan
toteutumiselta on edellytettdvd.
On valttamatontd loytdd konk-
rccttiset keinot siihen. ettd eldke-
asioidcn valitusaikoja voidaan
olecllisesti lvhentdd. Tdllcjin on
selvitettdvd muutoksenhakuas-
teiden sisiiiset tyomenetelmdt,
tarkasteltar a henkilokunnan riit-
tavyytta. tyon rationalisointia.
tietotekniikan kiiyttdmahdolli-
suuksia j.n.e. Viimeisend vaihto-
ehtona on jopa selvitettdvd mah-
dolliset lainsddddnnolliset toi-
menpiteet.

Osa valituksista on aivan tur-
haan muutoksenhakuasteiden
kasiteltdvena. Tyoeldkelaitos voi
tietyissd tapauksissa itse oikaista
tekemdnsd pddtdksen, jos paatcis
myohemmin osoittautuu virheel-
liseksi. Itseoikaisu on kuitenkin
mahdollista vain silloin, kun asia

ei ole vireilld muutoksenhakuas-
teissa. Ndin ollen selvissdkin ta-
pauksissa. joista piiiitoksensaaja
on valittanut, on aina odotettava
muutoksenhakuasteen ratkai-
sua, vaikka eldkelaitos olisikin
valmis uuden selvityksen perus-
tcella korjaamaan aikaisempaa
pddtostddn. Tdltii osin tulisi saa-
tla aikaan meneltcly. jolla itseoi-
kaisumenettelyd voidaan laajen-
taa.

Menettelytapojen
kehitrdminen

Muutoksenhakumenettelyssd
noudatetaan pitkiilti siviili- ja ri-
kosoikeudesta omaksutt uja peri-
aatteita. Kuitenkin sosiaaliva-
kuutuksessa prosessisddnnosten
tarve on oleellisesti pienempi.
Esimerkiksi asian tutkimatta jdt-
tdmiseen muodollisella syylld ei
eldkeasioissa j uuri ole perusteltua
tarvetta. Muodollisten sddnncis-
ten noudattaminen johtaakin
usein tilanteisiin, jotka ovat eld-
kevakuutukselle vieraita.

Eldkeasioissa on omaksuttu me-
nettelyjii, j oissa muotomiiiiriiyk-
sid on rajattu oleellisesti. Tiillii
alueella olisi kuitenkin edelleen-
kin paljon kehittdmisen tarvetta.
Esimerkiksi lainvoima- ja oi-
keusvoimakdsitteiden sovelta-
minen nykyisessd laajuudessa on
monessa suhteessa kyseenalaista.
Esimerkkind voidaan ottaa ela-

kevalitus, joka jiitetadn tutkimat-
ta yhden piiiviin myohiistymisen
vuoksi. Voidaan kysyd, onko tii-
hdn todellista tarvetta. Entistd
oudommalta tdml tuntuu siksi.
etta sama asia on mahdollista
saada vireille uudella hakcmuk-
sella, jolloin asiallisesti saavute-
laan sama lopputulos. kuin ios
asia olisi jo vdlittom5sti tutkittu.
Nhin on vain menetetty aikaa,
joka saattaa ekikkeenhakijan
kannalta johtaa taloudellisiin
vaikeuksiin. Ainakaan eliik-
keenhakija ei voi rdtd ymmdrtdd.

Uudistustycissd on todella harkir
tava menettelytapas:idnnosten
kehitdmista ja hyliittiivii kaava-
maisesti sovelletut siviili- ja ri-
kclsprosessin periaatteet. On syy-
ta selvittea mahdollisuudet ra-
kentaa lakisddteiseen eliike- ja
sosiaalivakuutukseen omat me-
nettelvtapasaen nokset erityisena
"sosiaaliprosessina". Menettely-
tapojen tavoitteena on palvella
eliikkeenhakrjoiden tarpeita, joi-
loin liihtcikohtana tulee olla eld-
kevakuutuksen tarpeet eikh jon-
kun siviili- ja rikosoikeusproses-
sin periaatteet.

Kehittamismahdollis uudet

Edelld olen jo todennut, ette
m uutoksenhakujdrjestelmdn ke-
hittdminen sisiiltyy ministeri Pu-
hakan oikeusturvaohjelmaan.
Ohjelman mukaan asetetaan
komitea selvittdmddn muutok-
senhakumenettelyjen yksinker-
taistamista siten, ettd vakuutus-
oikeudesta muodostettaisiin elii-
keasioiden yhteinen ylin muu-
toksenhakuaste. Komitean teh-
tdvdnd olisi myds selvittdd, miten
ensimmdisen asteen muutoksen-
hakuelinten toimintaa otisi kehi-
tettava sen varmistamiseksi, ettd
valittajan eldkeasia voitaisiin ke-
sitella yhteni kokonaisuutena
muun muassa ristikkdistcn rat-
kaisujen valttamiseki.

Komitean tulisi mycis selvittdS,
ovatko prosessuaaliset menette-
lytavat nykyisellddn sosiaaliva-
kuutuksen hengen mukaisia.
Keskeisend tavoitteena olisi eh-
dotukset, j oilla voidaan lyhentiiii
valitusasioiden kdsittelyaikoja.

Muutoksenhakuteiden ja -tapo
jen kehittiimisth vaadittaessa on
rehellisyyden nimessd todettava,
ettd nykyinen muutoksenhaku-
jiirjestelmii puutteineenki n toimii
kohtuullisesti. Eldke-etuudet
ovat kuitenkin viime aikoina
voimakkaasti kehittyneet: Sen
vuoksi on erityisesti nyt vdlttd-
matonta, ettd voimakkaasti ryh-
dytdhn uudistamaan niith menet-
telytapoja, joiden avulla eldke-
tunr'aan oikeutetut voivat myds
kdytdnnossd saada etuutensa oi-
kean suuruisina ja mahdollisim-
man nopcasti. Lisdksi on muis-
tettava. ettd eldkevakuutuksen
laajentuminen kaikille tyoelli-
mdn alueille ja toisaalta virka-ja
tyosuhteen ehtojen ldhentyminen
civdt endd tdnd pdivdnd anna oi-
keutusta esimerkiksi erilaisten
muutoksenhakuteiden olemas-
saololle.

Eldkeorganisaatiot muutoksen-
hakuteineen ovat vdlineitd, joilla
taataan laissa taatut etuudet.
Ndin ollen myos kehittdmistyos-
sd on ldhdettdvd eldkkeenhakijan
ndkokulmasta. Vain luomalla
yksinkenainen. joustava ja no-
pea muutoksenhakumenettely
on mahdollista toteuttaa eldk-
keenhakijan oikeusturyan tarve.
Nykyiset valitustiet ja kaavamai-
set ja kankeat menettelytapa-
sdhnncikset merkitsevdt eliik-
keenhakijalle epdvarmuutta ja
joissain tilanteissa jopa oikeus-
turuan menetyksid. Tarve uudis-
tuksiin on valttemeton ja kiireel-
linen.

On toivottavaa, etta sosiaali- ja
terveysministericin kaavailema
komitea voitaisiin a^settaa mah-
dollisimman pikaisesti kehitte-
mddn muutoksenhakuteiden yk-
sinkertaistamista ja menettelyta-
pojen sisdltdd palvelemaan ny-
kyistd paremmin eldkkeenhaki-
joiden oikeusturvaa. Uudistus-
tycin onnistuminen luonnollisesti
edellyttiiii kaikilta osapuolilta
mycinteisth asennoitumista.
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keskitasoiseksi eurooppalaiseksi
hyvinvointivaltioksi
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Eurooppalainen
kehitys

Hyvinvointivaltioina pidetiiiin
taloudellisesti ketuttyneitii yh-
teiskuntia, joissa valtio ottaa vas-
tuun kansalaisten hyvi nvoinnista
takaamalla perusturvallisuuden
sairauden, vanhuuden, tyokylyt-
tomyyden, tydttomyyden tai
rnuiden toimeentulovaikeuksien
varalta ja huolehtimalla perus-
palvelujen saatavuudesta kaikis-
sa vdestoryhmissd.

Hyvinvointivaltion kehittyminen
on ollut erds merkittdvimmistd
muutoksista teollist uneissa mais-
sa toisen maailmansodan jiilkei-
sind vuosikymmenind, vaikka
sosiaaliturvajdrjestelmi6 raken-
nettiin jo aikaisemminkin. Tiitii
muutosta voidaan havainnollis-
taa tarkastelemalla keskeisten
sosiaaliturvajdrjestelmien peittd-
vyytta (taulukko l) ja sosiaali-
menojen kansantuoteosuuden
kehitysrd (taulukko 2) l3 kehit-
tyneessa Ldnsi-Euroopan maas-
sa. Sosiaaliturvan peittdvyys oli
maailmansotien vdlisend aikana
Ldnsi-Euroopassa vield varsin
matala. Merkittdvimmiit poik-
keukset olivat Englanti ja Saksa
sekii Pohjoismaista Ruotsi ja
Tanska. Toista maailmansotaa
seurasi hyvin nopeasti toteutettu
sosiaalisten reformien aalto ja
l95Gluv,un lopulla sosiaaliturva
kattoi monessa maassa jo valta-
osan tydtdtekevdst6 v6estostd.

Yhtiijaksoisia tilastoja sosiaali-
menojen kehityksestd on saata-
vissa vasta toisen maailmanso-
dan jiilkeiseltii ajalta. Taulukko 2
osoittaa. ettei sosiaalimenojen
kansantuoteosuus kasvanut ko
vin voimakkaasti l94Glur,un lo
pulla ja l95Gluvulla. Osittain
tdmd johtuu kaytetyste mittaris-
ta: myds mittarin nimittiijii, brut-

tokansantuote, kasvoi Ldnsi-Eu-
roopassa erittdin nopeasti. l96G
luvulla sosiaalimenojen kansan-
tuoteosuus kasvoi selvdsti nope-
ammin. l9TGluvun oljykriisin
vuosina tdmd kasr.u oli vield no-
peampaa, mutta s)ryne ei ollut
niinkddn sosiaaliturvan paran-
tuminen kuin vaatimaton talou-
dellinen kehitys. Joka tapaukses-
sa sosiaalimenojen keskimddrdi-
nen osuus kansantuotteesta on
toisen maailmansodan jdlkeisind
vuosikymmenind noussut Ldnsi-
Euroopassa noin kymmenes-
osasta ldhelle neljdsosaa.

Suomen kehityksessd Ldnsi-Eu-
rooppaan verrattuna nSkyy sekd
vhteisia ettd omaleimaisia piir-
teind. Ennen toista maailmanso-
taa agraarisen Suomen sosiaali-
turva oli Ldnsi-Euroopan huo-
noimpia. Vain murto-osalla vd-
estosta o[ turva sairauden, tyo-
kyr,yttomyyden tai tyottdmyy-
den varalta. l93Oluvulla Suo-
men sosiaalimenojen kansantuo-
teosuus olikin pienempi kuin
missddn muussa l3 ILO:n tilas-
toimassa maassa.

Toisen maailmansodan jdlkeen
suoritetut uudistukset kohensi-
vat Suomen asemaa kansainvdli-
sessd vertailussa. l96Gluvun ai-
kana Suomen sosiaaliturva ld-
hestyi peittiivyydeltiiiin korkeaa
pohjoismaista tasoa. l98Gluvun
Suomi on sosiaalimenojensa
kansantuoteosuudella mitattuna
keskimddrdinen lSnsieuroop

1980 liihes viidennes. Suomen
ohella eurooppalaisen keskitason
hyvinvointivaltioita ovat mm. Ir-
lanti, Italia ja Norja. Huomatta-
vasti enemmdn voimavaroja

kdytetddn sosiaaliturvaan Belgi-
assa, Hollannissa, Ranskassa,
Ruotsissa ja Tanskassa, selvdsti
vdhemmdn taas Englannissa ja
Sveitsissd (ks. taulukko 2).

I-apsilisisCd el"dketurvaan

Suomen hyvinvointivaltion laa-
jentuessa sosiaaliturvan paino
piste on muuttunut. Ensinndkin
tulonsiirrot ovat kasvaneet pal-
jon ripedmmin kuin palvelut.
Kuviosta I ilmenee, ettd tulon-
siirtoihin kiytettiin wonna 1980
yli kymmenen kertaa enemmdn
varoja kuin kolmekymment6
vuotta aikaisemmin. Myos ter-
veyspalveluihin kiiytetiiiin nykyi-
sin kymmenkertaisesti rahaa
1950-lurun alkuun verrattuna.
Koulutus- ja sosiaalipalvelujen
kohdalla kasw on ollut hitaam-
paa. Toiseksi tulonsiirtojen pai-
nopiste on muuttunut lapsilisistii
eliikkeisiin. l95Gluvun alussa
noin puolet tulonsiirroista oli
lapsilisiii, 1980 niiden osuus on
vajaa kymmenesosa. Eliikkeiden
osuus puolestaan oli luonna
1950 noin viidennes, !'uonna
1980 noin kolme neljdsosaa. Kun
lisdksi muistetaan, ette vanhem-
missa ikdluokissa kdytethdn ter-
veyspalveluja muita ikiiryhmiii
enemmdn, voidaan todeta, ettd
hyvinvointivaltion kehittyminen
on merkinnyt tuntuvaa paran-
nusta erityisesti vanhusten oloi-
hin.

Sosiaaliturvan kehittyminen on
Suomessa ollut varsin epdtasais-
ta. Hyvinvointivaltion kehittii-
misessd havaittavat erilaiset kau-

palainen hyvinvointivaltio. Kun
l95Glulun alussa sosiaalisiin
tarkoituksiin kdytettiin alle tr . ..r ,.
kymmenesosa brutiokansantuot- rtyunvomtlvalnon
teesta, oli vastaava osuus \'onna rakentamisen kaudet
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det ovat yhteydessA taloudelli-
seen kehitykseen sekd politiikas-
sa ja tycimarkkinoilla tapahtu-
neisiin muutoksiin. Tiitii riippu-
vuutta on havainnollistettu tau-
lukossa 3.

Sodan jdlkeen jdlleenrakennus-
tyo vaati suuria taloudellisia
ponnistuksia, mutta taloudellisis-
ta vaikeuksista huolimatta maa-
laisliiton. sosialidemokraattien ja
kansandemokraattien kansan-
rintamahallitus toteutti merkit-
tdvid sosiaalipoliittisia uudistuk-
sia. On perusteltua puhua hyvin-
vointivaltion ensimmdisestd ra-
kennuskaudesta. Sodan paatyt-
tyd sosiaalipolitiikan painopiste
oli sodan uhrien auttamisessa ja
karjalaisten ja rintamamiesten
asuttamisessa. Vuonna 1948
voimaan tullut lapsilisiijiirjestel-
md sekd asuntotuotannon tuke-
minen (ARAVA-lait l.tronna
1949) nostivat Suomen sosiaali-
turvan ldhelle muiden Pohjois-
maiden tasoa (ks. taulukko 2).

l95Gluku oli hitaamman kehi-
tyksen aikaa. Taloudellinen kehi-
tys oli tosin nopeata, mutta
Suomen talous oli altis suurille
suhdanne- ja kausivaihteluille.
Maalaisliiton asema politiikassa
oli vahva, joskin hallitukset oli-
vat yleensh verraten heikkoja ja
lyhytikiiisiii. Sosialidemokraat-
tien sisdinen hajaannus vaikeutti
myos ammattiyhdistysliikkeen
toimintaa. Tdrkein sosiaalipoliit-
tinen uudistus oli vuonna 1956
paetetty kansaneldkkeiden uu-
distus. Sosiaalimenojen kasvu oli
hidasta, ja Suomi jiii jiilkeen

muista Pohjoismaista.
Taloudellinen kasvu nopeutui
I 96Glurulla, ja elinkeinr>rakenne
muuttui nopeudella, joka etsii
vertaistaan Euroopan liihihisto.
riasta. Vuonna 1966 eduskunta
muuttui vasemnristoencmmis-
toiseksi, ja hallituksissa alkoi ke-
vddseen 1987 jatkunut keskustan
ja vasemmiston yhteistyo, josta
SKDL aika ajoin irtautui. Halli-
tukset olivat rnycis aiempaa pit-
kiiikiiisempiii ja parlamentaari-
sesti vahvempia. Tyomarkkinoil-
la neuvotteluasemat selkiytyi-
vdt ja kokonaisvaltaisen tulo-
politiikan kausi alkoi vuonna
1968.

Kansaneldkelain uudistaminen
l95Glurun puolivdlin jiilkeen
pani liik keelle uudistusten sarjan.
joka toi koko ammatissa toimi-
van vdestdn sosiaaliturvan piiriin
(ks. taulukko 2). Yksityisen sek-
torin palkansaajien vanhuus- ja
tyctkyvyttomyyseldk keet (TE L ja
LEL) tulivat voimaan vuonna
1962, ja samalla vuosikymmenel-
la uudistettiin myos julkisen sek-
torin eldkejdrjestelmat. l960iu-
vun lopulla perhe-eldkkeet liitet-
tiin niin kansan- kuin tyoelakkei-
siinkin. Maanviljelijiit ja yrittiijat
saivat tyoeliikejiirjestelmdnsd
(MYEL ja YEL) vuonna 1970.
Seuraavana l,ttonna tydttomyys-
el6kkeet liitettiin niin kansan-
kuin tyoelekejarjestelmddnkin.
Eliikkeiden tason kannalta erit-
tdin thrked uudistus oli ns. Lind-
blom-sopimukseen perustuva
yksityisen sektorin eldkkeiden ta-
sokorotus 4070:sta 60%:iin pal-
kasta.
Terveyspoliittisesd tarkeifi uu-
distuksia olivat sairausvakuu-
tuksen ( 1964 ja 1967) ja kansan-
terveyslain { 1972.1 aikaansaami-
nen. Perhepoliittiset uudistukset
olivat perhe-eldkkeiden perus-
tamista lukuunottamatta melko
viihliisiii. 1970-luvun alkupuolel-
la perhepolitiikkaan kuitenkin
kiinnitettiin lisddntyvdd huomi-
ota. Vuonna 1973 voimaan tullut
piiivlihoitolaki vauhditti piiivii-
hoitopaikkojen lisddmistd. Lap-
silisdn reaaliarvo, joka oli l95G
luvun alkupuolelta lahtien hhes
yhtdjaksoisesti alentunut, kddn-
tyi nousuun. Koulutuspolitiikas-
sa keskeincn uudistus oli perus-
kouluun siinyn.rinen.

Uudisten runsaus ja niiden mcr-
kittrivyys oikeuttavat puhumaan
hyvinvointivaltion toisesta ra-
kennr"rskaudesta vuosina 196 l-
I 976. Sosiaalimenojen reaalikas-
vu oli keskimAdrin noin kahdek-
san prose nttia vuodess:r, mik2i oli
huomattavasti enemmdn kuin
1950'.luvulla.

Vuonna 1974 alkanut taloudelli-
ncn lar.na alkoi kuitenkin vaikut-
taa sosiaalipolitiikan kehittdmi-
secn. Hyvinvointivaltion kehit-
tdminen hidastui: uikaiscmpia
suunnitelmia tarkistcttiin ja uu-
distukset tulivat varovaiscmmik-
si. Kansaneldkejrirjestelmdn ko
konaisuudistus toki ttrteuleltiin.
mutta suunniteltua hitaammin.
Huoltoavun korvairminen toi-
meentulotuella, sosiaalietuuksien
verotusuudistus, tyOttomyystur-
van uudistaminen .ja VALTA-
VA-uudistus ovat r iimeisen
kymmenen vuoden merkittii-
vimpid sosiaali poliittisia reforme-
ja. Niiiden uudistusten luontee-
sccn on kuitenkin kuulunut sosi-
aalimenojen lisdysten tiukka hal-
linta. Moneen muuhun Euroe
pan maahan verrattuna Suomen
hyvinvointivaltio on selvinnyt
melko hyvin yleismaailmallisesta
taloudellisesta lamakaudestu, ci-
ka varsinaisia sosiaaliturvan
huononnuksia ole Suomessa to-
teutettu - joitain pieniii poik-
keuksia lukuunottamatta.

Kehityksen syyt

Edelld on osoitettu, ettd hyvin-
vointivaltion rakentamisen eri-
laiset vaiheet ovat yhteydessd ta-
loudellisiin, poliittisiin ja tyo-
markkinoiden muutoksiin. Ta-
loudellincn kehitys asettaa rajat
uudistuspolitiikalle. Uudistukset
maksavat, eikd hyvinvointivalti-
on kehitthminen olisi ollut mah-
dollista ilman nopeaa talor-rdellis-
ta kehitysta: vuonna l980sosiaa-
limenot olivat reaalisesti liki yhta
suuret kuin vuoden 1950 koko
bruttokansantuote. Mutta ta-
louden irsettamat rajat ovat jous-
tavat: sen tuottamia voimavaroja
voidaan kiiyttiili erilaisiin tarkoi-
tuksiin. kuten yritysten investoin-
teihin ja voittoihin, kilpailukyvryn
parantamiseen, yksityiseen kulu-

tukseen tai julkiseen kulutukseen
ja tulonsiirtoihin.

Vertailu muihin Pohjoismaihin
valottaa Suomen hyvinvointival-
tion kehittymiscn omaleimai-
suutta. Jos poh.ioismaistu ja en-
nen kaikkea ruotsalaista hyvin-
vointivaltiota picletiidn sosiali-
demokraattisen tyovdcnliikkeen
aikaansaannokscna. niin Suo-
men kehityksen selittdminen vaa-
tii koko poliittiscn kentdn huo-
mioonottamista: Suomen hyvin-
vointivaltiossa nlikvvdt mviis
keskustapuohrccn ja tyonilntlt-
jien kiidenjiiljet.

Myohlisemmdstl teollist umiscs-
ta johtue n maatalousviicstori
edustava keskustapuolue on ol-
lut Suomessa paljon tdrkcrimpi
poliittincn voima kuin csimer-
kiksi Ruotsissa. Sen sclsiaalipo.
liittinen linja on ollut omaleimai-
ncn. Suhtautumincn valtiollisen
toiminnan laajentamiseen on ol-
lut kicltciscmpdd kuin vascmmis-
ton. mutta se on kuitcnkin ollut
oikeistoa myonteisempi hyvin-
vointivaltion kchittamisessa.
Keskustapuolue on varsin joh-
donmukaisesti kannattanut
palk katyosti riippumrrttomia ta-
sasuuruisiin et uuksiin perustuvia
sosiaalipoliittisia tulonsiirtoja.
Tdmd on ollut sen pddkannatta-
jakunnan etujen mukaista: osit-
taisessa luontoistaloudessa eld-
neille maanviljehj6ille rahallisesti
pienetkin etuudet ovat merkin-
neet paljon. Sosialidemokraatitja ammattiyhdistysliike ovat
puolestaan ensi sijassa pyrkineet
huolehtimaan oman pddkannat-
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tajakuntansa, tyovhestcin, eduis-
ta vaatimalla ansiosidonnaista
sosiaaliturvaa. Kansandemok-
raatit ovat monissa keskeisissd
uudistuksissa olleet lhhelld kes-
kustapuolueen linjaa. Kansan-
rintamahallituksissa toteutunut
keskustan ja vasemmiston usein-
kin toraisa yhteistyci on merkit-
tdvlsti vaikuttanut Suomen hy-
vinvointivaltion muotoutumi-
seen. Tukea omille pyrkimyksille
on kuitenkin etsitty ja saatu myos

muualta kuin hallituskumppa-
neista. Ansiosidonnaisia sosiaa-
lietuja vaatiessaan sosialidemok-
raatit ovat saaneet merkittdvdd
tukea, paitsi ammattiyhdistys-
liikkeeltii, myos tycinantajilta.
Tyonantajien vaikutusvaltaa so-
siaalipolitiikassa kuvaa se, etta
Suomessa toteutettiin hajautettu,
yksityisten vakuutuslaitosten
hoitama tyoelakejerjestelma.
Ruotsin tyonantajat kdrsivdt tds-
sd tappion: sosialidemokraatit

toteuttivat keskitetyn, valtion
hoitaman tyoehkejarjestelmdn.
Jos siis Ruotsin hyvinvointivaltio-
ta voidaankin melko pitkiille pi-
tae tyovaenliikkeen aikaansaan-
noksena, niin Suomeen tdmd ei
pdde. Suomessa keskeiset puo-
lueet ja etujdrjestot ovat joutu-
neet etsimddn yhteistyokumppa-
neita ja tekemddn kompromisse-
ja. Niiistii syistd johtuen hyvin-
vointivaltion kehitys on Suomes-
sa jddnyt eurooppalaiselte keski-

tasolle ja ero erityisesti Ruotsiin
ndhden on suuri. Toisaalta se, et-
tei Suomen hyvinvointivaltiota
voida yhdistiid mihinkddn tiet-
tyyn poliittiseen ryhmddn saattaa
toimia myos hyvinvointivaltion
takuuna. Ehkii t2istii johtuu, etta
sosiaaliturvan leikkauspaineet
eivdt ole Suomessa muodostu-
neet suuriksi, mihin on osaltaan
vaikuttanut mycis verraten
mycinteinen taloudellinen kehi-
tys.

Kuvio l.
Sosiaalimenojen kehitys ja sosiaolisten tulonsiirtojen ja-
kautuminen Suomessa 1950- 1980.
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Taulukko l. Sosiaalituruajrirjestelmien peittrivyys l3 Lrinsi-Euroopan moosso 1920-1975.E Trirkeimpien jrirjestelmien peittrivyys %o tydvoimasta. t)

MAA 1920 1925 1930 1935 t940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 19'75

83
86
94
89
8l
89
88
8l
76
ll
87
t7
tt5

84

8l
8l
87
86
71
87
85
7'l
70
80
85
74
87

8l

8l
76
87
83
'72

84
82
74
64
77
77
74
89

78

79
46
82
82
59
62
59
72
58
44
63
75
90

67

19
45
80
19
50
57
49
63
52
37
49
12
93

62

78
44
74
74

42
39

45

^5
87

59

77
43
'73

59

35
31
63
44
43
44

82

55

16
5

2t
53
38
35
30
57
25
34
4t

74

4t

73
4

l9
53
46
36
28
6l
22
29
42

'74

4t

10
2

l8
5l
28
27
t7
48
z)
27
28

43

32

37
2

2t
52
24
25
t2
M

26
27

33

25

8l
48
86
8I
72
70
72
74
6l
70
74
75
89

73

TANSKA
SUOMI
NORJA
RUOTSI
ttAvalra
BELGIA
RANSKA
sAKSA (r-ANsr)
IRLANTI
ITALIA
HOLLANTI
SVEITSI
ENGLANTI
r-ANsr-
EUROOPAN
KESKIARVO

I Lulut ovat painotettuja keskiarvoja. Painot: vanhuuseldkkeet 1.5, sairausvakuutus ja tyottomyysvakuutus 1.0 ja pakollinen tapa-
turmavakuutus 0.5.
Lrihde: Peter Flora ym. State, economy, and society in Western Europe I8I 5- 1975, vol. l, Campus Vcrlag & Macmillan Pres.y & St. James Pres.t, I rankJurt
& London & Chicago 198-).

Taulukko 2. Sosiaolimmot %o bruttokonsantuotteesto l3 kinsi-Euroopan moassa 1949-1980.1

-
MAA 194y50 l95l-53 1954-56 1957-59 1960-62 1963-65 196G68 t969-7t t972-74 1975-77 l97tt-80
TANSKA
SUOMI
NORJA
RUOTSI
ITAVALTA
BELGIA
RANSKA
SAKSA (LANSI)
IRLANTI
ITALIA
HOLLANTI
SVEITSI
ENGLANTI
LANSI-
EUROOPAN
KESKIARVO

8.3
6.'7

5.6

8.3
t2.0
12.2

9.6

ll.l
r4.8
15.3

14.0

15.4

12.5
l0.l
10.7

13.0

11.2

17.4
t3.4
15.3

19.0

19. l
18. I

15.3

t7.4

23.5
17.8

19.0

28.0
20.8

24.5

24.8
23.4

19.0

22.9

27.1

t5.7
17.0

9.3

10.3

8.1

6.9

9.6

16.4

t0.2
l 1.3

10.8

7.6
10. l

9.7
I 1.7

fi.4
7.7

I 1.0

15.3

t5.4
16.2

l0.l
13.5

14.6

8.2

I 1.6

I 1.8

t7.l
20.2
10.2

13.8

9.2
7.3

6.3

8.3

13.9

12.6

12.8,

13.9
g.gs

9.2
7.5

6.3

9.8

10.0
'7 .'7

14.4
12.5

t2.0
l5.8
18.8

t7.3
15.2r

18.0

l 1.0

16.0

18.0

9.2

t2.8

25.7
l9.l
20.1

3 r.0
23.7
26.5

26.0
24.9

19.5

19.9

I 1.3
9. I

ll.4
9.2

20.8
15.2

r 7.8

22.2
18. r

20.1

20.9

19.2

14.3

20.2
1). )
tn
14.4

14.84

7.4

9.8

8.8

10.8

13. I

13.3

14.0

14.5

13.513.4

l4.l

8.4
7.t

10.0.

28.7
16.0

15.0

9.3 9.6 10.2 n.4 n.7 12.9 t4.7 16.0 18.3 21.8 22.8

I Alleviivattuina ajankohtina on tapahtunut tilastointiperusteiden muutoksia.2 Vuodet 1952-53 I Vuodet 1966 ja 1968; a Vuosi 1950; 5 Vuosi 1953.

Lrihde: Vuodet 1949-77:.Iens Alber. Some causes and consequences
University Institute. Working papers no. 15, Florence 1982: vuodet l

of social security expenditure dcvelopment in l4/estern Europe, 1949-1977, Iiuropcon
978-80: Ilo. Cost of social sccurity 1978-80.

Taulukko 3. Suomen sodanjtilkeisen kehityksen kaudet.

-
TALOUS POLITIIKKA TYOMARKKINAT HYVINVOINTIVALTIO
Jdlleenrakennuskausi
1945-1948
Epdvakaan kasvun vuodet,
rakennemuutoksen alku
t949-196t
Nopean kasvun ja rakennemuu-
toksen kausi 1962-1973

Taloudellisen kasrun pysdhtymi-
nen ja clpyminen, rakennemuu-
tokscn hidastuminen I 974-

Kansanrintama
I 945- I 948
Kesk ustavaltainen, epiiva kaa
kausi, sos.dem. hajaannus
t949-1965
Vasemmiston ja keskustan yhteis-
tyon vuodet 1966-1987

Hinta- .ja palkkasddnnostely
t945-1955
Markkinavoimien vapautuminen.

SAK:n hajaannus
1956-t967
Tulopolitiikan kausi, ammatillisen
jiirjestAytymisen nopea kasvu
I 968-

Ensimmdinen rakcnnuskaust
t945-1949
Hitaan kasvun vuoclet
r950-1960

Toinen rakennuskausi, hyvinvointi-
menojen nopcan kasvun vuodet
t96t-1916
Hidastuvan kchityksen kausi
1977-
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ELAKEVAKUUTUKSEN YLEINEN KEHITYS
TEOLLISTLTNEISSA LANSIMAISSA
TOISEN MAAILMANSODAN JALKEEN

Toisen maailmansodan jdlkeinen
jdlleenrakennuskauden ilmapiiri
oli myonteinen sosiaalivakuutus-
ta kohtaan. Valtiolta alettiin vaa-
tia toimenpiteitd sosiaalisen tur-
vallisuuden parantamiseksi ja so-
siaaliturvajdrjestelmien laajen-
tamiseksi koko kansaa koskevik-
si. Ldntisisyd teollisuusmaissa ai-
kakautta voidaankin luonnehtia
hyvinvointivaltioideologian h-
pimurroksi (Myles 1984, 38-
3e).

Erddnd keskeisend piirteend tdsyd
kehityksessd oli siirtyminen va-
kuutusjdrjestelmddn perustuvas-
ta ajattelusta huoltojiirjestelmdd
kohti. Merkittdvdsti tdhin vai-
kutti Englannissa sodan aikana
v. 1942 julkaistu Beveridge-
suunnitelma. Suunnitelma perus-
tui ns. puutteen diagnoosiin.
jonka perusteella Englannin so
siaaliturvajdrjestelmd katsottiin
riittamattomaksi, sillii maan vd-
estosta 3,/4 todettiin olevan vd-
himmiistoimeentulon alapuolel-
la. Tulojen uudelleenjako koet-
tiin vdltfdmdttomiksi, koska
kaikille kansalaisille oli taattava
vdhimmdistoimeentulo sosiaalis-
ten riskien varalta. Viihimmiiis-
toimeentuloturvan luomisen kat-
sottiin kuuluvan valtiolle (H.
Niemeld 1 985, 66). Demokraatti-
sessa yhteiskunnassa sosiaalinen
turvallisuus oli jokaisen kansa-
laisoikeus.

Englannissa toteutettiin vuonna

1946 kansanvakuutuslaki, joka
rakentui lordi Beveridgen esit-
tdmille periaatteille. Eldketurvan
osalta vakuutus kattoi koko vd-
eston ja eldke-etuina olivat tasa-
suuruiset vanhuus- ja tyoky\,)t-
tcimyyseldk keet. Myos Ruotsissa
kansaneldkejdrjestelmd uudistet-
tiin Beveridgen periaatteiden
pohjalta. Sosiaalidemokraattisen
hallituksen toteuttamassa refor-
missa eldkkeistd poistettiin tar-
veharkinta ja siirryttiin verova-
roin rahoitettavaan tasaeldkejdr-
jestelmiiiin vuonna I 946 (Esping-
Andersen 1985, 156-157).
Suomessakin siirryttiin kymme-
nen wotta mycihemmin maalais-
liiton johdolla tasaelSkkeisiin
kansaneldkejdrjestelmdssd (H.
Niemeld 1985; Salminen 1986).

Kuitenkin Beveridgen suunni-
telmaan sisdltynyt kansalaisten
vilinen tasa-arvo oli pelkkii
myytti taloudellisen kasrun yh-
teiskunnassa. Tasaeldke osoit-
tautui kaksiterdiseksi miekaki.
Ensinndkddn tasaeldkkeet eivdt
kyenneet takaamaan edes vd-
himmAistoimeentuloa. Kun uusi
lainsddddntci tuli Englannissa
voimaan luonna 1948, olivat sen
tarjoamat etuudet vain 19 pro-
senttia teollisuustyontekijdn kes-
kipalkasta. Ruotsissa kansan-
eldkkeen taso oli l7 prosenttia
teollisuustyontekijiin keskipal-
kasta '"uonna 1955. Myos Suo.
messa kansanelSkelain etuuksien

taso oli matala, vain 14 prosent-
tia teollisuustyontekijiin keski-
palkasta ennen tyoeldkelain
voimaantuloa (Myles 1984, 4l',
Olson 1986,40;Alestalo & Uusi-
talo 1986,227). Toiseksi tasa-ar-
voa edistdv6ksi tarkoitettu tasa-
etuus aiheuuikin pitkiillii tiih-
tiiyksellii epdtasa-arvoa.

Tycintekijiit, joiden elintasolle ta-
saeldkkeet merkitsivdt huomat-
tavaa pudotusta aktiiviajasta. ei-
vdt jddneet odottamaan valtio
vallan toimenpiteitd asiassa. Hy-
vin organisoituneet ja vahvem-
mat resurssit omaavat tycinteki-
jiiryhm2it neuvottelivat palkka-
sopimustensa osana itselleen yk-
sityiset eldkevakuutukset. Sen
sijaan heikomman neuvottelu-
voiman omaavat ryhmiit jiiiviit
pelkdn vdhimmiiistoimeentulon
varaan (Myles 1984, 42-43).

Tasse tilanteessa ldnsieurooppa-
laisessa tyovtienliikkeessd alettiin
vaatia perinteellisen egalitarismin
hylkriiimistii ja sellaisen sosiaali-
politiikan kehittdmistd. jossa
etuudet olisi sidottu ansioon.
Ruotsissa vaatimus lakisddteises-
ti ansioeldkejdrjestelmdstd esitet-
tiin ammattiyhdistysliikkeen ta-
holta ensi kerran vuonna 1944 ja
vaatimukset voimistuivat mer-
kittavdsti l95Gluvulla. Suomes-
sa SAK ja TVK esittivdt vastaa-
van vaatimuksen luonna 1956.
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Kun kansaneldkkeet oli r.uonna
1946 reformoitu kaikkia kansa-
laisia koskevaksi peruseldkkeek-
si, alettiin Ruotsin ammattiyhdis-
tysliikkeen ja sosialidemokraat-
tien piirissd kehit6e kansaneld-
kettd tdydentdvdd ansioeldkejdr-
jestelmdd. Sosialidemokraatit ja
ammattiyhdistysliike toivat esi-
tyksensd ansioelSkejdrjestelmds-
td julkiseen keskusteluun l95G
luvun puolivdlissd. Heiddn ehdo-
tuksensa mukaan ansioeldkejdr-
jestelmd kattaisi kaikki palkan-
saajaryhmdt sekd julkisella ettd
yksityisellii sektorilla. Tdssd pa-
kollisessa ansioeliikejiirjestelmds-
sd kaikille tulonsaajaryhmille
laskettaisiin eliike yhtiilaisin pe-
rustein: l5 parhaan tyovuoden
perusteella ja eldkkeen suuruus
olisi kaikille 65 prosenttia eldk-
keen perusteena olevasta tulosta.

Eliikejiirjestelmdn pakollisuudel-
la ja eldkeperusteen yhtiiliiisyy-
dellii oli tarkoitus lisdtb palkan-
saajien keski nAistd solidaarisuur
ta sekd estdd eldkkeensaajien
lragmentoituminen erillisiin
tyontekrlciiden ja toimihenkiloi-
den eliikejiirjestelmiin. Ehdotuk-
sen mukaan eldkejdr.jestelmdn
kustannuksista vastaisivat pdd-
osaltaan tyonantajat. Eldkemak-
suista kertyvien sddstbpddomien
tuli olla valtion sijoituspddtosten
alaisia. Tata seikkaa vaadittiin
voimakkaasti ammattiyhdistys-
liikkeen taholta. Eldkepddomien
ohjailun avulla oli tarkoitus tdy-
dentdd aktiivista tyovoimapoli-
tiikkaa aktiivisella luotonantopo-
litiikalla ( Esping-Andersen I 985,
r6l).

Pon'arilliset puolueet - ko
koomus, kansanpuolue ja talon-
poikaisliitto - sekd tyonantajat
vastusl.i\ at sosialidemokraattien
pakollista eldkelinjaa. Tyonanta-
jien, .kokoomuksen .ja kansan-
puolueen mukaan ansioeldkkeet
tuli toteuttaa hajautetun eldkejdr-
jestelmdn avulla. Eldkejdrjestel-
md perustuisi tycimarkkinaosa-
puolten - tyonantajien ja tycin-
tekijii- ja toimihcnkiloliittojen -viilisiin kollektiivisopimuksiin.
Eliikejiirjestelmd olisi vapa:rehtoi-
nen, elikkeistA kertyvAt varat oli-

sivat yritysten sijoituspddtcisten
alaisia ja vakuutuksen organi-
soisivat yksityiset vakuutuslai-
tokset. Ndmd intressiryhmdt vas-
l.ustivat sosialidemokraattien
ellikelinjaa sen pakollisuuden ja
valtion hallitsemien eldkerahas-
tojen takia.

Mycis talonpoikaisliitto vastusti
sosialidem okraattie n eliikelinjaa.
Puolueen mukaan ansioeldkejdr-
jestelmdn tuli olla vapaaehtoinen
.ja eliikkeille tuli saatae katto. Ta-
lonpoikaisliiton ehdotuksessa
pddhuomio oli kiinnitetty tasa-
cldkepohjaisten kansaneldkkei-
den korottamisccn. koska tdmd
oli puolueen kannattajakunnan

- maanviljehloidcn ja picnyrit-
tdjien intrcssicn mukaista (Molin
1961, 62-63\.
Koska eldkejdrjestelmdn toteut-
tamismallit crosir at ntiin voi-
mak kaasti toisist:ran. pdiitti sosia-
lidemokraattien ja talonpoikais-
liiton koalitiohallitus toteuttaa

kansanddnestyksen eliikekysy-
myksestd. Adnestyksessd sosiali-
demokraatl.ien vaihtoehto sai
eniten ridnid. mutta ei kuitenkaan
selvdA enemmistci:i kolmesta eh-
dotuksesta. Porvarillisten puo-
lueiden mukaan :idnestyksen tu-
los oli vapaaehtoisen linjan voit-
to, koska porvarillisten puoluei-
den yhteenlaskettu 6dnimzihrd
ylitti sosialidemokraattien vaih-
toehdon saaman ddnimddrdn
(Molin 1967, 79-80).

Sosialidemokraattien ja talon-
poikaisliiton yhreishallituksen
sosialidemokraattiset ministerit
aikoivat antaa valtiopdiville esr-
tyksen ansioeldkkeistd oman
vaihtoehtonsa mukaisena. Tdmd
johti kuitenkin talonpoikaisliiton
ldhtoon hallituksesta ja uusiin
vaalcihin. Vualien tuloksena ei
kumpikaan ryhmittymd - ci oi-
kcisto cikii vasemmisto - saanut
selviid enemmistoii valtiogiiville.
Vaalien tulos n.rerkitsi sitd. ettd

ansioeldkekysymyksessd ristirii-
dat tiivistyivdt Ruotsin luokka-
rakenteelle ominaiseksi oikeiston
ja vasemmiston vdliseki vastak-
kainasetteluksi. Vapaaehtoisen
eldkejdrjestelmdn kannalla olivat
ryhmdt. jotka edustivat tyonan-
tajia, ylempiii toimihenkilditii ja
maanviljelijoitl eli kokoomus ja
keskustan puolueet. Pakollisen
eldkejdrjestelmdn tukena taas
olivat sosialidemokraatit, jotka
pyrkivdt eldkelinjallaan yhdis-
tdmddn tyontekijoiden ja alem-
pien toimihenkiloiden intressit
(Esping-Andersen 1985. 162).

Vaalien jiilkeen muodostettu so-
sialidemokraattinen vdhemmis-
tdhallitus antoi ammattiyhdistys-
liikkeen painostuksen luoksi
vuonna 1958 valtiopiiiville esi-
tyksen ansioeldkkeiden toteut-
tamisesta pakollisen linjan mu-
kaisena. Koska valtiopdivilld
voimasuhtcet jakautuivat tasan
oikeiston ja vasemmiston vdlilld.
oli eldkeddnestyksesti odotetta-
vissa ddrimmdisen tiukka. Kui-
tenkin Ruotsin valtiopdivdt hy-
vdksyi sosialidemokraattien
eldkelinjan vhden rizinen enem-
mistollii, koska yksi kansanpuo-
lueen edustaja oli jiittiinyt dzinen-
sd kdyttdmdttd. Sosialidemok-
raatit olivat siten totelrttanect la-
kisdd,teisen valtiollisen eliikcjiir-
jestelmdn yhden dlincn cncmnris-
tolla porvarilliseen rintamaan
tulleen halkeaman avulla.

Ansioeldkeratkaisu oli sosiali-
demokraattien menestys. Rat-
kaisu vahvisti sosialidemokraat-
tisen hallituksen voimakalsta
ascmaa sekd edesauttoi puolueen
ja ammattiyhdistysliikkeen otet-
ta talouden ohjailuun. Reformi
merkitsi my6s sosialidemokraat-
tien ja talonpoikaisliiton yhteis-
tydn paattymistd sekd loi pohjaa
sosialidemokraattien johtamalle
tyontekijoiden ja alempien toi-
mihenkiloiden vdliselle yhteis-
tyolle. Ansioeldkcretbrmi oli
merkittdvd osa strategiaa, jonka
avulla sosialidemokruattinen
puolue pyrki muuttumaan kan-
sanpuolueesta palkansaajien
puolueeksi (Esping-Andersen
1985, 162-163).

" Allr i err" eli t'kktjsvaihtoehtoon, lakisriciteiseenja pakolliseen ekikaturvactn'
sisciltvl' koikki tarpeellincn, kun laas vapaaehtoisuuteen perustuva kolmos-
vaihtoehto on.tuurpr)tiontan mielimusiikkia. Ruotsin 195(lluvun suut'ta ekikc-
ratkaisua etlelsi pontcva propaganduknmpanja.
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SUOMEN TYO-
ELAKEREF'ORMI

Vuonna 1956 tapahtunut kan-
sancldkkeiden muuttaminen an-
sioeldkkeistd tasaeldkkeiksi oli
maalaisliiton poliitiinen voitto.
Puolue kykeni kddnthmddn pal-
kansaajien ja maatalousvdeston
vdlisen eldkepoliittisen kamppai-
lun maatalousvdestolle edullisek-
si liittoutumalla toisen tyovden-
puol ueen, kansandemokraattien,
kanssa. Sen sijaan sosialidemok-
raatit ja ammattiyhdistysliike
kokivat tulonjakokiistassa tap-
pion, palkansaajavdeston jdldes-
sri pelkdn tasaeldkkeen varaan.

Kansaneldkkeiden tasaaminen
palkansaajien ja maatalousvdes-
ton viilillii johti siihen. ettl toimi-
henkiloitii edustava keskusjdrjes-
to TVK ja tyontekijditd edustava
SAK ajoivat yleislakon aikoihin' asetetun K.A. Fagerholmin halli-
tuksen ohjelmaan kohdan, jossa
vaadittiin valtion komitean aset-
tamista tutkimaan yksityisoi-
keudellisessa tyosuhtecssa ole-
vien eldketurvaa. Fagerholmin
hallitus asettikin eldkekomitean
tehtaveen joulukuussa 1956.

Eidkekomitean tyo kesti ldhes
neljd vuotta ja sen tyoskentely
tuotti aluksi hankaluuksia. Al-
kuhankaluuksien syynd olivat
tyonantajien ja tycintekijciiden
ndkemyksiin liittyviit vastakkai-
suudet. Tyonantajat suhtautui-
vat kielteisesti sosiaaliuudistuk-
siin, koska niiden katsottiin rasit-
tavan kansainviilistii kilpailuky-
kyd. Tycinantajat pyrkivdt myos
jakamaan eldketurvan kustan-
nukset tydntekijciiden kanssa.
Ammattiyhdistysliike taas ajoi
voimakkaasti la kisddteisth eldke-
turvaa ja katsoi, ettd tydnanta-
jien tuli yksinddn kustantaa koko
eldketurva.

Yhteisymmdrrykseen komiteas-
sa pddstiin, kun eld.keturvan to'
teuttajaorganisaatiosta oli pddsty
sopimukseen. Kun ammattiyh-
distysliike vaati tycinantajia mak-
samaan eldketurvan kokonai-
suudessaan, asetettiin tyonanta-
jien taholta kustannusten suorit-
tamisen ehdoksi. etta tydnantaja
saisi vapaasti valita eliikevakuu-
tusta hoitavan organisaation.

Teiw Pentikriisen johtanran eltikekomiteon mietintrj - tybelcikejrirjestelmcin
peruskila-luovutettiinproosallisesti kokouspdydrinriciressr) 20.9. 1960. Vas-
taonott(Utlna (kuvassa vasemmalla) so.giaaliministeri Eeli Erkkilti.

jossa oli yhteensd 79 allekirjoitta-
jaa. Ensimmdisend jdtcttiin sosia-
lidemokraattien aloite, jonka al-
lekirjoittajina oli 32 sosialide-
mokraattia Veikko Kokkolan
johdolla. Lakialoitteen pohjana
oli eldkekomitean mietinto, jo
hon oli tehty ammattiyhdistys-
liikkeen vaatimat muutokset
(Varoma 1912,31:' H. Niemeld
1985, 96; Salminen 1986, 107).

Tycieliikelain sddtdminen ei kes-
tdnyt eduskunnassa kuin kaksi
kuukautta valtiopdivicn kcvdtis-
tuntokaudella 1961. Kiisittelyn
nopeuteen vaikutti se, etta en-
simmdinen itsendisyyden aikai-
ncn vasemmlstoenemmlstolnen
cduskunta aloitti viimeiset valtio-
pdivdnsd. Lain sddtdminen edus-
kuntavaalien jdlkeen olisi tuotta-
nut vaikeuksia. koska vasemmis-
toa rasitti ammattiyhdistysliik-
keen jakautumisen ohella myos
sosialidemokraattien hajaannus
(Varoma 1972,32).

Eduskunta ldhetti kansanedusta-
jien tyoehkkeistd tekemdt kuusi
aloitetta ja niihin liittyvdn maa-
laisliiton toivomusaloitteen tyd-
vdenasiainvaliokuntaan, joka va-
litsi kiisittelyn pohjaksi sosiali-
demokraattien lakialoitteen.
Tyovde nasiainvaliokunnassa rat-
kaisuun piiiistiin maalaisliitolle
tehdyn myonnytyksen j6lkeen.
Maalaisliitto asetti suostumuk-
sensa ehdoksi lyhytaikaisessa
tyosuhteessa olevien tytintekrjoi-
den eldkelain vddtdmisen. Tdhdn
syrynd oli se, etta maalaisliiton
iiinestiijistii pienviljelijii/metsii-
tyomiehet muodostivat huomat-
tavan osan.

Suuressa valiokunnassa kansan-
demokraatit yrittivdt hidastaa
lain kiisittelyii ehdottamalla sen
siirtdmistd valiokunnan jaos-
toon. Kansandemokraatit eivdt
k uitenkaan onnistuneet siirrossa.
Yleiskeskustelussa kansande-
mokraatit ja TPSL:n edustajat
arvostelivat sosialidem okraatteja
oikeiston kanssa tehdystd sopi-
muksesta. Kritiikki kohdistui
eldkejdrjestelmdn organisaati-
oon, rahastointiin, vanhojen ikd-
luokkien ulkopuolelle jattami-

Tycinantajien kannan mukaan
eldkevakuutus tulisi organisoida
kuten yksityisten va kuutuslaitos-
ten hoitama tapaturmavakuutus.
ElAkkeistd kertyvierr sddstopdri-
omicn tuli olla automaattisen ta-
kaisinlainauksen avulla yritysten
invcstointil.oiminnan kdytcissd.
Suurien pd6omicn irroittaminen
elinkeinoeldmdstd ndhtiin mah-
dottomaksi tilantessa. jossa
tyovoiman tarj onta teollisuudelle
.ja palveluille kasvaisi voimak-
kaasti maaseudulta asutuskes-
kuksiin suuntautuvan muutto-
liikkeen .ja suurten ikdluokkien
tyoikiiiin tulon takia (Salminen
1986, 92-105).
Kun tdsfd keskeisestf, kysymyk-
sestd oli pddsty sopimukseen, oli
tuloksena liihes yksimielinen
mietinto. Vertaamalla Suomen
ansioeldkeratkaisua Ruotsin an-
sioeldkeratkaisuun voi todeta, et-
td Suomen tyonantajat toteutti-
vat sen. jossa Ruotsin tyonanta-jat epdonnistuivat: hajautetun,
yksityisen eldkejdrjestelmdn.
Suomalainen ammattiyhdistys-
liike hyvriksyi yksityiseltii pohjal-
ta toimivan eldkejdrjestelmdn,
kun taas ruotsalainen ammatti-
yhdistysliike toteutti valtiollisen
eldkejdrjestelmiin. Tiimii johtui
osittain siita, etta suomalaista
ammattiyhdistysliikettii on kan-
salaissodasta ldhtien heikentdnyt
tyovdenpuolueiden jakautumi-
nen sosialidemokraattiseen ja
kommunistiseen puolueeseen, ja
tycieldkelain siidfdmisen aikana
erityisesti sosialidemokraattisen
puolueen hajaannus. Suomen
ammattiyhdistysliikkeen ratkai-

suun vaikutti myos se, ettd valti-
ollisena eldkeorganisaatiovaih-
toehtona olisi ollut Kansaneldke-
laitos, jossa oli juuri tasattu yksi-
lolliset eldketilit maanviljelijcii-
den ja palkansaajien vdlilld.

Maatalousvdestod ktlmiteassa
edusta neet maataloustuottajat ja
maalaisliiton edustajat jiittiviit
eldkekomitean mietintocin erid-
vdn mielipiteen. He katsoivat. er-
td vanhuus- ja ty6kyvyttomyys-
turvan tulisi koskea koko vdes-
toii eikii vain palkansaajia kuten
komitean ehdotus tekee (KM
1960:11,80).

Eldkekomitean ehdotuksen il-
mestymisen aikana, !,uonna
1960, Suomessa oli vallassa V.J.
Sukselaisen johtama maalaisliit-
tolainen vdhemmistcihallitus.
Tdmd hallitus suhtautui varauk-
sellisesti tyoeldkelain sddtdmi-
seen. Kun kdvi selville, ettei maa-
laisliittolainen vdhemmistohalli-
tus antaisi esitystii tydehkkeis6,
liihdettiin lakia valmistelemaan
eduskunta-aloitteiden pohjalta.
Maalaisliittolainen vdhemmisto-
hallitus ei antanut esitystd, koska
maalaisliitossa katsottiin eldke-
komitean ehdotuksen muutta-
ven eldkevakuutuksen perus-
suunnan tasaeldkkeistd ansio
eliikkeiden suuntaan. Lisiiksi
nahtiin kansaneldkejdrjestelmdn
rinnalle syntyvdn erillisen elike-
jiirjestelmdn ja komitean ehdo-
tuksen ulkopuolelle jiiiiviin kau-
sitycintekijiit ja suuri osa viljelijii-
vhestcid (H. Niemelii 1985, 6).

Tycieliikelain seatamiseksi jatet-
tiin kaikkiaan kuusi lakialoitetta,
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seenja ennen kaikkea siihen, ettei
lyhytaikaisia tycisuhteita ollut si-
slillytetty lain piiriin. Maalaisliir
to kiiytti puheenvuoronsa tuke-
akseen lakiehdotuksen toisen
pykiiliin sis6lto6, jonka mukaan
eldketurvasta kausiluontoisilla
tyoaloilla sdddetddn erikseen.
Sosialidemokraatit ja oikeisto
tukivat puheenr.uorossaan lakia
(Varoma 1972,40-41).

Eduskuntakdsittelyssd sosiali-
demokraattien aloitteeseen ei tul-
lut huomattavia muutoksia ja la-
ki hyviiksyttiin kesdkuussa 1961.
Tydeliikelaki tuli voimaan yh-
dessii lyhytaikaisissa tycisuhteissa
olevien tyontekijiiin eldkelain
kanssa, joka oli siiiidetty nopeas-
sa tahdissa eduskunnan ponnen
perusteella, l. heiniikuuta 1962.

Tyoeliikelain sdStdmisen tulok-
sena Suomeen oli muodostunut
kaksi erillisti eliikejiirjestelmiiii:
toinen valtion laitoksen hoitama
ja toinen yksityisten eldkelaitos-
ten hoitama, liihinnii tycimarkki-
najdrjestojen vaikutuspiiriin kuu-
luva ansioeldkejiirjestelmii. Ti-
lanne on Ruotsiin verrattuna
erilainen, Ruotsin ansioeldkejdr-
jestelmdratkaisussa eldkevakuu-
tus uskottiin kansaneldkejdrjes-
telmdd hoitavalle valtion laitok-
selle.

Suomen sosialidemok raattien ja
ammattiyhdistysliikkeen kannal-
ta tyoeldkeratkaisu oli menestyk-
sellinen sikiili, ettii ne pystyivdt
toteuttamaan ansioeldkkeet
maalaisliiton ja kansandemok-
raattien jarrutushaluista huoli-
matta. Sen sijaan Suomen sosia-
lidemokraatit eivdt saaneet rat-
kaisussa kdsiinsd eldkerahastojen
ohjailua, kuten Ruotsin sosiali-
demokraatit saivat. Thmd oli
myonnytys. jonka Suomen sosia-
lidemokraatit joutuivat tyonan-
tajille tekemddn. Suomen tycin-
antajille ratkaisu oli menestys,
koska he kykenivdt pitamaiin
eldkerahastot elinkeinoeldmdn
hallussa eli tydnantajat onnistui-
vat siind, missd Ruotsin tyonan-
tajat epdonnistuivat,

Suomen teollistumisen myohiii-
syyden vuoksi maatalousvdestci
on pysynyt Suomessa suurem-
pana kuin Ruotsissa. Tdmd on
heijastunut suomalaiseen eldke-
politiikkaan maatalousvdeston ja
palkansaajien vdlisend tulonja-
koristiriitana, joka on koskenut
erityisesti eldkkeen mddrdyty-
misperusteita - ansioperiaatettaja tasaetuutta. Suomen suuri
maatalousvdestci on mycis selit-
tdvdnd tekijiinii maalaisliitto,/-
keskustapuolueen vahvalle ase-
malle suomalaisessa poliittisessa
jdrjestelmdssd. Maalaisliitto,/-
keskustapuolue on kannattaja-
kuntansa maanviljelijiivaltaisuu-
den takia ollut tuloista riippu-
mattoman, tasasuuruisen kan-
saneldk keen kannattaja. Tycielii-
kereformin yhteydessd tdmd nd-
kyi siten, ettl maalaisliittolainen
vdhemmistcihallitus ei suostunut
antamaan lakiesitystd tyoelak-
keistd. Maalaisliiton piirissii tyo-
eldkkeen nahtiin muuttavan eld-
kevakuutuksen perussuunnan
tasaeldk keistd ansioeldk keisii n ja
samalla heikentdvdn kansaneld-
kejdrjestelmin asemaa.
Palkansaajia edustavat ryhmiit
-sosialidemokraatit, 

tyontekija-
ja toimihenkilojiirjestot - ovat
vastustaneet maalaisliiton tasa-
eliikelinjaa. Ne ovat tulkinneet
tasaeldkkeet eldkevarojen siirto-
yritykseksi maatalousvdestolle.
Niimii ryhmiit ovat sen sijaan
pyrkineet kehittemaan ehketur-
vaa ansioperiaatteen pohjalta,
koska ansioihin suhteutetut
eldkkeet ovat palkkatyostd toi-
meentulonsa saavien etujen mu-
kaisia. Tyoeliikejdrjestelmdn syn-
tymistd onkin tarkasteltava
1950-luvun lopulta alkaneen
voimakkaan rakennemuutoksen

- teollisten ja palveluelinkeino
jen ekspansion - aiheuttaman
lisddntyneen palkkatyoliiistymi-
sen seurauksena.

Ruotsissa ansioeliikejiirjestelmdd
koskevat ristiriidat olivat teolli-
selle luokkayhteiskunnalle tyypil-
lisid oikeiston ja vasemmiston vd-
lisiii ndkemyseroja. Talonpoi-

kaispuolueen merkitys oli vdhen-
tynyt yhteiskunnallisen raken-
nemuutoksen seurauksena. Puo-
lue ldhentyi kannanotoissaan oi-
keistoa, koska pienviljelijat olivat
kadonneet sen kannattajakun-
nasta. Talonpoikaisliitto esiintyi
yhtendisesti muiden porvarillis-
ten puolueiden kanssa vastusta-
essaan sosialidemokraattien
eldkelinjaa. eikd muodostanut it-
sendistd, voimakasta intressi-
ryhmiiii kuten maalaisliitto
Suomessa. Ruotsin ansioeldkere-
formi oli sosialidemokratian
voiman osoitus, puolueen toteut-
taessa tavoitteensa porvarillisten
puolueiden vastarinnasta huoli-
matta.

Suomen Ruotsista erottava tekija
on kahden melko tasavahvan
tyovdenpuolueen olemassaolo ja
keskindinen kilpailu. Tdmd kan-
salaissodan jlilkeinen kahtiajako
on ollut nhkyvd suomalaisessa
ellikepolitiikassa. Suomen tyo-
eldkerelormissa vasemmisto ei
esiintynyt yhtendisesti: kommu-
nistit pyrkivdt hidastamaan sosia-
lidemokraattien ajaman tyoela-
kelain toteuttamista. Ruotsissa
sen sijaan sosialidemokraatit
ovat monopolisoineet tydvdes-
ton edustuksen ja pystyneet to-
teuttamaan paremmin omia ta-
voitteitaan. Ansioeldkereformi
on tdstd selvd esimerkki.

Suomen sosialidemokraatit jou-
tuivat tyoelakejdrjestelmdd ra-
kentaessaan tukeutumaan oi-
keistoon ja tyonantajiin. Tbmdn
tuen hintana oli hajautettu, yksi-
tyisten vakuutuslaitosten hoita-
ma tydelakejerjestelmd. Ruotsin
tyonantajat kirsivdt tdssd tappi-
on: sosialidemokraatit toteutti-
vat keskitetyn. valtion hoitaman
eldkejdrjestelmdn. Voidaan siis
sanoa, etta Suomen tydehkejar-
jestelmdssd ndkyy sekd sosiali-
demokraattien ettd tydnantajien
kiidenjiilki. Sen sijaan Ruotsin
ansioeliikejiirjestelmd on puh-
taasti sosialidemokraattien muo-
toilema. Aikakautena, jolloin
hyvinvointivaltiota vastaan

RUOTSIN JA SUOMEN ANSIOELAKE-
REFORMIT VERTAILEVASTA
NAT6TULMASTA KARI SALMINEN, ZTT

Ekiketurvakeskuksen
tutkimusosaston
tutkimussihteeri

suunnataan kritiikkia sekd oike-
alta ettd vasemmalta. tdlld seikal-
la on merkitystd. Suomen tyo-
eldkejdrjestelme saattaa olla vd-
hemmdn alttiina kritiikille kuin
Ruotsin ansioelSkejdrjestelmd,
koska tydehkejarjestelmdd ei
voida liittdd mihinkiiiin tiettyl,n
poliittiseen ryhmittymddn.
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Yhd laajemmin on tunnustettu.
etta elaketuruan pitkdjdnteisen
kehittdmisen on perustuttava
riittlvdn pitkiille tulevaisuuteen
ulottuviin eldkemeno ja rahoi-
tuslaskelmiin. Ensimmdiset luo.
den 2000 jiilkeiseen aikaan ulot-
tuneet ty6eldkelaskelmat tehtiin
F-ldketurvakeskuksessa vuosina
1918-1979 sosiaali- ja terveys-
ministerion' asettamaa sosiaali-
turvan tulevaisuutta pohtinutta
STAT-tyoryhmdd varten.

Laskelmien pohjatietoja ja khy-
tettyjd menetelmih on jatkuvasti
kehitetty. Viime aikoina on sosi-
aaliturvan pitkdn tai keskipitkiin
aikavhlin suunnittelulaskelmia
varten laadittu Idhes vuosittain
ennusteita tyoeldkemenojen ke-
hittymisestd erilaisten taloudellis-
ten kehitysndkymien vallitessa.

Neljtnnesvuos:sata satten

Se Suomi, johon tyoeldkelait luo-
tiin poikkesi nykypdivdn Suo-
mesta suuresti. Taustaksi luon
lyhyen katsauksen niihin piirtei-
siin, joihin ennustetta laadittaes-
sa yleensd kiinnitetadn huomio
ta: vdestci-, ammatti- ja toimiala-
rakenteeseen sekd toimeentu-
loon. Joka muistaa 25 vuoden
takaiset ajat, voi yrittdd palauttaa
mieleensd sen ajan tuntoja. On
hyodyllistii samalla mietiskell6,
onko elintason ja eldmdntapojen
muutos ollut niin suuri kuirr
mddrdlliset mittarit antavat ai-
heen olettaa. Nykypdivdd men-
neisyryteen vertaamalla voi yrit-
tdd 'kuvitella, miltd tulevaisuus
ndyttdd.

Neljdnnesvuosisata sitten alle l5-
vuotiaita oli 1,3 miljoonaa ja yli
65-ruotiaita vain 340000 kaikki-
aan 4,5 miljoonan vdestcisfd. Nyt
on lapsia 950000 ja 65 vuotta
tayttaneite liihes 650 000: vdeston

miljoonaa. Tyoikiiisen vaestdn
mddrd on siten kasvanut noin
puolella milj oonalla. Kotitalouk-
sien keskikoko oli 3,3 henkiloii;
nykyisin keskikoko on 2,5 henki-
lcid. Yksin asuvien lukumddrd on
kasvanut liihes kaksinkertaiseksi
eli 550 000:een. Ldhes puolet
heistd on yli 55-vuotiaita.

Kunkin pddelinkeinon - maa-ja
metsdtalouden, teollisuuden ja
rakennustoiminnan sekd palve-
lusten - osuus vdestcin toimeen-
tulon antajana oli l96Glu,"un
alussa yhtd suuri. Nykyisin maa-
ja metsdtalouden osuus on pu-
donnut alle l07o:n, palvelusten
osuus on kasvanut 4lVo:iin ja
teollisuuden ja rakennustoimin-
nan osuus on hieman supistunut.
Eliikejiirjestelmien syntyminen
on suuresti kasvattanut ryhmdd,
jota vdestolaskennoissa nimite-
tddn itsendisiksi ammatittomiksi.
25 vuotta sitten heiddn osuutensa
oi l|qo vdestostd. nyt jo noin
neljdnnes vdestostd on luettavissa
tdhdn ryhmddn.

Maa- ja metsdtaloustyon valta-
asema on muuttunut palvelu-
ammattien valta-asemaksi. Yhd
yleisempid ovat tiedon tuottami-
seen, tiedon siirtoon ja muuhun
tietotekniikkaan liittyvdt amma-
tit. Elinkeinorakenteen muutos
on merkinnyt palkansaajien lu-
kumddrdn kasvua. Eliikejiirjes-
telmien syntlvaiheessa palkan-
saajia oli 1,4 miljoonaa, heistd
toimihenkiloitd noin puoli mil-
joonaa. Nykyisin palkansaajien
mddrd on.lo ylittanyt kahden mil-
joonan rajan ja toimihenkiloiksi
luettavia on enemmistci. Naisia
on nykyisin tyoeldmdssd l6hes
yhtii paljon kuin miehid. Am-
mattien sukupuolirakenteet ovat
kuitenkin muuttuneet ylldttdvdn
vdhdn, vain akateemisissa ja hal-
linnollisissa ammateissa on mies-
ten osuus selkedsti alentunut.

Tyciuraa ja ammattia pidettiin
vielii l96Gluvun alussa pysyvind,
ihmisen koko elinkaarta vakaut-
tavina tekijciind. Osasyynd sii-
hen tietysti oli eltiketurvan puut-

tumisclla: vanhuuden pdivdt oli-
vat tun/atut vain,jos tyosuhde oli
ollut pitkiiaikainen. Tyoeldkej:ir-
jestelmdn syntyminen on lisdnnyt
tyovoiman liikkuvuusmahdolli-
suuksia. Tyopaikan vaihto ei
en55 heikennd vanhuudentur-
vaa. Toisaalta tyovoiman liikku-
vuus on myos kasvattanut tuo-
tantotoiminnan sopeutumisky-
ky6. Tdllainen muutos onkin ol-
lut tarpeen, koska tycimarkki-
noidenkin kannalta tdrkein ta-
loudellisen toimintaympdriston
muutos on ollut kansainvdlinen
taloudellincn yhdentyminen ja
sen mukanaan tuomat haastect
Suomen kaltaisille pienille kan-
santalouksille. Tyoeldketurvan
kehittyminen on omalta osaltaan
helpottanut sekd yritysten ettd
tyontekijoiden sopeutumista uu-
siin olosuhteisiin.

Tyontekijoiden kannalta olen-
naisin kdynnissd oleva tyoeld-
mdn muutos liittyy tyon sisal-
tci6n. Uutta tekniikkaa sovelle-
taan muodossa tai toisessa jo ld-
hes kaikilla teollisuuden ja palve-
lujen aloilla. Tyottomyys, uudel-
Ieenkoulutus sekd ammatin ja
tydpaikan vaihdos leimaavat yhd
useamman ihmisen tyouraa.
Vaikka muutokset eivdt olekaan
yhtiiaikaisia ja koko tyovoimaa
koskevia, ehtii suurin osa tyo-
voimasta kokea nditd muutoksia
30-40 vuoden tyciuransa aika-
na.

Toimeentulon taso on neljdnnes-
vuosisadassa muuttunut muiden
teollistuneiden maiden tavoin.
Suomen elintaso on noussut ld-
hes Ruotsin tasolle. Helposti esi-
tettdvid elintason vertailumitta-
reita ovat kotitalouksien asunto-
kannan laatu ja kiytettdvissd
olevien kestokulutushycidykkei-
den md6rii. Pari esimerkkid:
vuonna 1960 oli joka neljinnessd
asuinhuoneistossa ldmmin vesi,

kokonaismddrd ldhentelee 4,95 Myds ammatit ovat muuttuneet.
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vuonna 1980 jo tlO(,rl :ssa. vuonna
1960 hcnkilirautoja oli allc
180000. nvkvisin noin 1,5 mil-
joonaa.

Neljdn nesr uosisadllrsir on siten
tapahtunut muutoksia. joita oli
mahdoton ennakoida tyoeldke-
jdrjestelmAn syntyvaihee;sa. Tyo-
eldketurvaan 25 vuodessa tehdyt
lukuisat muutokset kertovat
omaa kieltdAn yrityksistd sopeu-
tua vhtciskunnan muuttumisecn.
On selvdd. ettd vastaavanlaisia
muutoksia tulee tapahtumaan
rnycis lAhivuosikymmenind.
Niiiden muutosten idut ovat
varmiisti jo nyt olemassa. Yksi-
mielistii kdsitystd ci kuitenkaan
ole olemassa muutosten suun-
nasta ja laajuudesta. Ennustelas-
kclmat,loudutaan siksi tckemzidn
varsin yksinkertaisin teknisin
olettamuksin. Laskelmien tul-
kinta jiiii kuitenkin puolitiehen,
jos samalla ci kiiyclii keskustelua
elakcjarjcstclmien tulevaln toi-
mintaympdristcidn sisdltyvistd
muutos- ja uhkatckijoistd. En-
nusteiden tulkinta vaatii taustak-
seen skenaariota, jossa pyritddn
mahdollisimman laajasti hah-
mottamaan ennustcen kannalta
olennainen tulevaisuuden toi-
mintaympdristci. Eldketurr;an
kannalta olennaisia teki joitii ovat
vdestcikehityksen lisdksi koki>
naistaloudellinen kehitys sekd
tyovoiman tarjonta ja kysyntii.

Tulevaisuus

V[esto

Tyoeliikcjiirjestelmdn perusteki-
jiit luovat myos eldkemenoen-
nusteen pohjan. Nditd perusteki-
joitii ()vilt mm. rdcstcjn tvcjssd-
khynti, maksetut palkat sekd
tyokyvyttomyyden ja kuolemi-
sen riski. Yleensd perusldhto-
kohdaksi valitaan vhestocnnuste.
Se on periaatteeltaan yksinker-
tainen laskeln.ra, jossa perus-
ajankohdan vdesto muuntuu
ajan myoth ikAdntymisen, syn-
tymisen, kuolemisen ja muutto-
liikkeen kautta. lkddntyminen
on ndistd parametreista ainoa
varmasti ennusl.eltava. Syntymi-
nen, kuoleminen ja muuttoliike
arvioidaan yleensd menneen ke-
hityksen avulla.

Korkean syntyvyyden ja kuollei-
suuden oletukset heijastuvat sel-
vasti 1960-luvulla tehdyissd vAes-
toennusteista. Kuvassa I on ver-
tailtu viime vuosikymmenien vd-
estoennusteita toteutuneeseen
kehitykseen ja viimeisimpddn
Kansaneldkelaitoksen ennustee-
seen. Alentuneen kuolleisuuden
huomattava rnerkitys nhkvy ver-
tailtircssa yli 65-vuotiaan vdeston
lukumddrdennusteita. Tilasto-
keskukscn 1960-luvulla tekemiin

Kansaneldke-
laitos 1986 -. - Tilastokeskus

1968

ennusteisiin verrattuna on van-
huuseldkeikdistd vdestod nykyi-
sin noin 150000 enemmdn. En-
nusteiden mukaan heite olisi
vuosituhannen vaihteessa jo nel-
jdnnesmiljoona enemmdn kuin
1960-lululla ennustettiin. Tyci-
ikdisen eli l5-64 -vuotiaan vaes-
ton mddriin syntyqyden muu-
tokset pddsevdt vaikuttamaan
vasta 15 vuotta ennusteen laati-
misajankohdan.jdlkeen. Mu utto-
liikkeen suuret vaihtelut sen si-
jaan ndkyvdt valittdmasti. Ku-
vasta I ndkyy,ettii l96G ja 1970
-lukujen taitteessa tyoikdisen vd-
eston maastamuutto oli enndtyk-
sellistd. Jos muuttoliikettd ei ote-
ta huomioon, voidaan tycieldke-
lakien piiriin tulevan poten-
tiaalisen vdeston mddrd ennustaa
varsin luotettavasti noin 25'"uot-
ta eteenpdin. Aktiivipiirin ennus-
tamisen ongelmana onkin tyo-
voiman kysynndn ennustami-
nen. Skenaariot ensi vuosituhan-
nen tuotantoympdristostd autta-
vat osittain tdllaisten olettamus-
ten tekemistd.

Tiilli hetkellii ennustajut suo-
sivat laskelmia, joissa syntyvyys
pysyy nykytasolla, kuolevuus
alenee edelleen ja nettomailsta-
muuttoa ei esiinny. Synnyttdvien
ikiiluokkien koko pienenee. joten
nykytasoisesta syntyvyydestd
huolimatta lapsia syntyy vuosi
vuodelta vdhemmdn: vuonna

Tilastokeskus
1978

2030 vain kaksi kolmannesta ny-
kyisestd mddrdstd. Kuolevuuden
aleneminen johtaa siihen, ettd 65
vuotta tayttaneiden mddrd kas-
vaa jatkuvasti !,uoteen 2030
saakka: heitd on silloin kaksin
verroin nykyinen mddrd. Vdes-
ton terveydentilan oletetaan kui-
tenkin kohenevan niin, ettd kes-
kimhdrin saattaa silloinen 70-
vuotias vastata terveydentilal-
taan nykypdivdn 65-vuotiasta.
Kuolevuuden aleneminen ja ter-
veydentilan jatkuva kohenemi-
nen ei ole itsestddnselvryys, vaik-
ka trendi onkin ollut sama jo
kymmenid vuosia. Aivan viime
vuosilta on havaintoja tyoikdisen
vdest6n kuolevuuden alenemis-
kehityksen pysdhtymisesta. NZih-
tdvdksi jiiil, onko kyseessii ohi-
meneva taantuma, vai onko kuo-
levuuden alencmisennusteita
tarkistettava.

I yolkarcet

Tyoikiiisen vdeston mddrd pysyy
vuoteen 2010 saakka suurin piir-
tein nykyiselld tasolla. Suurlen
ikdluokkien eli vuosina 1945-
1950 syntynciden ikdintyminen
kasvattaa tvoikdisen rdestcin
keski-ikiiii noin viidelld vuodella
vuoteen 2010 mennessii. Tyo-
voiman keski-ikil kasvanee uild
vdhemmiin. koska tyohonosallis-
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tumisaste lienee tulevaisuudessa-
kin vanhuuseliikeikiiii ldhestyvil-
lii ikiiluokilla alempi kuin ns.
parhaassa tyciidssd olevilla.
Vuonna 2030 tyoikiiisiii on
suunnilleen saman verran kuin
oli vuonna 1960 eli puolisen mil-
joonaa nykyistii vdhemmdn.
Koulutusajan ja eldkkeelle siir-
tymisen rajaamien aktiivisen
tyovuosien vdheneminen toisaal-
ta ja naisten tycihonosallistumis-
asteen kasvaminen toisaalta joh-
tavat siihen, ettd tyovoiman ik6-
ja sukupuolirakenne poikkeavat
vuonna 2030 selviisti vuoden
1962 rakenteesta (asetelma l).
Nuorten tycillisten meera tulee
vuonna 2030 olemaan huomat-
tavasti nykyistd PienemPi. jos
synty\ryys pysly ennustetulla ta-
solla. Asetelmasta nak)ry, etU
'v,uonna 2030 ennustetaan olevan
alle 45-vuotiaita tyollisiii yli puoli
miljoonaa nykyistd vdhemmdn.
Muutos tulee varmasti vaikut-
tamaan tyomarkkinoihin, koulu-
tukseen ja myos eliikejiirjestel-
mdAn.

Tyoeldketurvan ennusteissa vd-
estdennuste antaa sen potentiaa-
lisen tycivoiman, joka voidaan
ottaa tydsuhteeseen ensimmdistd
kertaa. Sen sijaan vaestoennue
tetta ei voi suoraan kiiyttiiii ty6-
eldkelakien eldkkeiden ennusta-
misessa. Tilastot osoittavat, eta
tydsuhteessa olleiden kuoler,uus
ja mycis sairastavuus poikkeavat
koko vdestcjn kuoler,uudesta ja
sairastaluudesta. Eroja voidaan
havaita mycis eri tyoeldkelakien
piirissii tyoskentelevien viilillii.
Tutkimuksissahan on havaittu
selvid ammateittaisia kuolevuus-
eroja. Erot saattavat ajan oloon
tasoittua, jos elintavat ja tydolot
yhtendistyvdt. Toisaalta kilpailu
tyopaikoista voi johtaa tiukem-
paan seulaan tyopaikkoja fiytet-
tdessd, jolloin erot tydsuhteessa
olevien ja muun vdeston tervey-
dentilassa korostu'"4t.

Tulevaisuuden ammatti-
ja toimialarakenne

Perinteistd toimialajakoa nou-
dattaen ldhiruosikymmenien
muutokset eivdt tule olemaan
kovinkaan suuria. Maa- ja met-
sdtalouden osuus tycivoimasta ja
tuotannosta tulee vield l6hivuo-
sina alenemaan ldnsieurooppa-
laiselle tasolle. Muutos ei kuiten-
kaan endd ole yhtA dranraattinen
kuin kolmen viimeksi kuluneen
luosikymmenen aikana kmttu.
Palvelutoimialojen osuus kasvaa
edelleen: sekd perinteisten yh-
teiskunnallisten palvelujen, va-
paa-ajan palvelujen etta uusien
tietote kniikan palvelujen kysyntd
kasvaa edelleen. Uusia tycipaik-
koja luovan palvelutoiminnan li-
sdksi pienteollisuuden osuus tydl-
listiijiin?i ilmeisesti korostuu. Te-
ollisuuden automaatiokehitys
vdhentdd ainakin suurten yksik-
kojen tycivoiman tarvetta.

Tyoeliikelakien piirin viime ruo-
sien muutostrendit tulevat ilmei-
sesti jatkumaan. Ammatti- ja
elinkeinorakenteen muutokset
vaikuttavat siten ettd KVTEL on
voimakkaimmin kasvava sekto-
ri. MYEL:n piiri edelleen supis-
tuu sekd TEL:n ja VEL:n piirien
suhteelliset muutokset ovat vd-
hiiisiii.

On ennustettu, etE tulevaisuu-
dessa on entistd vhhemmdn yh-
den ammatin tyciuria. Koulutuk-
sen merkitys eri tyciuran vaiheis-
sa on keskeinen ja vain koulu-
tukseen osallistuminen takaa
tycimarkkinoilla pysymisen.
Ammattien teknistyminen jat-
kuu ja palveluteknologian kehit-
tyminen tuo uusia tydtapoja
mycis koulutus-. hoito- ja sosiaa-
lialan ammatteihin. Kotona teh-
tdvdn tyon ja osa-aikatycin en-
nustettu lisddntyminen asettaa
eliketurvalle .ja sen ennusteille
haasteita myos tulevaisuudessa.

TuiielSkemenot
1085-2r)40

Eldket urva kesk uksessa valmistui
vuoden 1986 lopussa laskelma
tycieldkemenojen kehityksestd
vuoteen 2M0. Se tehtiin sosiaali-
ja terveysministeridn pitkiin ai-
kavdlin suunnittelutarpeita var-
tcn. Laskelman olettamuspohja
laadittiin sosiaali- ja terveysmi-
nisterion. Kansaneldkelaitoksen
ja Elhketurvakeskuksen yhteis-
tyon6.

Vdesto

Ennustelaskelmat perustuvat
Kansaneldkelaitoksen laatimaan
vaestoennusteeseen, jota on edel-
ld kuvailtu. Siind on oletettu kuo-
levuuden pienenevdn vuoteen
2000 asti ja pysyviin sen jdlkeen
vakiona. Syntyvryyden on oletet-
tu pysyvdn vuoden 1985 tasolla.
Siirtolaisuuden on oletettu ole-
van ennusteen kannalta tasapai-
nossa. Ennusteen mukaan vdes-
tcin kokonaismddrd kasvaa lT ro-
teen 2000 astija alkaa senj6lkeen
pienentyd. Yli 6lvuotiaiden
osuus ldhes kaksinkertaistuu
vuoteen 2030 menness'd ja kiiiin-
tyy sen jiilkeen laskuun. Vdesto-
rakenteen painottuessa vanhem-
piin ikiiluokkiin mycis el2ikkeellii
olevien osuus veestdstd kasvaa
selvdsti. Ensi vaiheessa vdestod
siirtly voimakkaammin tyciky-
vyttomlryseldkkeelle ja muille
varhaiseldkkeille. Mycihemmin
ndmd suhteellisesti suuret ikd-
luokat siirtyvat vanhuuseldk keel-
le. Vdeston ikdrakenteen muu-
toksista seuraa, ette myos elake-
menot suhteessa maksettuihin
palkkoihin kasvavat vuoden
2000 jiilkeen selvdsti nykyistii
jyrkemmin.

[-ainsdlddnto

Ennuste perustuu voimassa ole-
vaan lainsddddntcion. Ennustetta
tehtaessa yksilcillinen varhaiseld-
ke ja varhennettu vanhuuseldke
olivat ensimmdistd vuotta voi-
massa ja kolmas uusi varhaiseld-
ke, osa-aikaeldke, vasta tulossa.
Tycittcimyyseldkkeen ikdrajan
nosto asteittain vuoteen 1990
mennessd 60 luoteen oli mycis jo
peatetty ja sisiiltyy siten ennus-
teeseen. Uusien eldkelajien en-
nusteisii n liittyy epdvarmuusteki-
jdita. sille niiden kdyttciasteesta ei
vield ole riittziv6sti havaintoja.

Taloudellinen kehitys

Taloudelliset kehitysvaihtoehdot
vaikuttavat tyollisten mddrdn
kehitykseen ja reaaliansioiden
kehitykseen. Vuoteen 2040 ulot-
tuva ennuste laskettiin kolmella
eri vaihtoehdolla: perusvaihto-
ehdossa ansiotason reaalinen
kasvu oli 1,5 % ruodessa, hiiirio-
vaihtoehdossa 0.5% ja kasvu-
vaihtoehdossa 2o/o vuodessa.
Viiestopohja asettaa rajan las-
kelman tyollisten mddr;in kehi-
tykselle. Vuoden 2005 jiilkeen
joudutaan ensimmhisen kerran
tilanteeseen, .jossa tyoikdisen vd-
estctn mddrd alkaa supistua.
Tyomarkkinoiden kiiyttiiytymi-
sestd tdllaisessa tilanteessa ei ole
kokemuksia. Perusldhtokohtana
voidaan viime vuosien koke-
muksista poiketen pitaa sitii, etta
tiiystyollisyys on kansantalouden
normaali ja saavutettavissa oleva
tila. Erilaisista kitkatekijoistii
johtuen tyovoimaa ei voida sata-
prosenttisesti tyollisrdd, j ote n va-
littiin olettamus, ettd tiiystyolli-
syystaso saavutetaan 370 ly6t-
tomyydellii. Tiill2i hetkellii tyot-
tomyys on noin 7 70. Taystyolli-
syrys oletettiin saavutettavan pe-
rusvaihtoehdossa vuoteen 2020
mennessd, hdiricivaihtoehdossa
vuonna 2030 ja kaswvaihtoeh-
dossa vuonna 2010.

Eldkemenoennusteella pyritddn
ennustamaan myos laeittaisen
eldkemenon kehitys. Laeittaiset
tyollisten mddrdn kehitykset so-
vittiin sosiaali- ja terveysministe-
rion toivomusten mukaisesti.
Ennusteen ldhtcikohtana on siten
julkisen sektorin tycil'oimatarve
tulevaisuudessa. Yksityisen sek-
torin tyollisten mddrd, lZihinnii
TEL-piiri, on jddnncissuure, joka
varmastikaan ei tyydyt*iviisti
teyta TEL:n ennustetarpeita.
Toisistaan riippumattomien la-
eittaisten eldkemenoennusteiden
tekeminen ei toisaalta ole jdrke-
vdd, koska eri sektorit ottavat
tycivoimansa samoilta tyomark-
kinoilta.

Ennustevaihtoehtojen perusluo-
kittelijana on yleensd kokonais-
tuotannon kasvuvauhti. Eldke-
menojen ennustamisen kannalta
tuotannon kasvu ei kuitenkaan
ole keskeinen olettamus. Tyollis-
ten mddrdn ja palkkatason kehi-
tys luonnollisesti riippuvat tdysin
kokonaistaloudellisista ndkymis-
tii. Siksi ennusteen tulkinnassa
pyrittiin mycis hahmottelemaan,
millaista kansantalouden tuG-
tannon kasnra lasketut reaalian-

Asetelma l.
Tydllisten lukumtiririit irin ja sukupuolen mukaan vuosino 1962 ja 2030,
I 000 henkildri.

Ika Miehet
t962 1985

Naiset
1962 19852030 2030

t5-24
25-44
45-64
Yht.

261
541
381

183
723
342

n2
500
428

216
391
334

178
635
348

ll
452
446

32
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puuttuminen tekee elilkelakien
piirissii tyoskentelevien luku-
mddrdn ennustamisen hankalak-
si. Eldkelaeittainen jako vield
edellyttiiisi, ettd kysyntdennuste
olisi saatavissa erikseen yksityi-
sen sektorin, kuntien ja valtion
palveluksessa tyciskentelevisfd.
Erityisesti yksityisen selctorin
tyovoiman kysyntd on tdhdnas-
tisissa ennusteissa jddnyt viihiille
huomiolle. Kovin pitkiille tule-
vaisuuteen katsottaessa joudu-
taan pohtimaan myos osa-aika-
tyon laajuutta tulevaisuudessa
sekd tyonteon kdsitteen sisdllon
muuttumista.
Olettamukset kansantalouden
kasvuvauhdin, tyollisyyden ja tu-
lokehityksen vdlisisld riippu-
luuksista ovat ennusteissa yleerr
sd olleet tavanomaisia: nopea
kasvu luo ty6paikkoja ja tuo tu-
loja, hidas kasr,u merkitsee tyot-
tcimyyttd ja ansiotason alhaista
kasvuvauhtia. Muunkinlaisia
ennustevaihtoehtoja tarvitaan:
miten eldkemenojen kiiy, jos
automaatiolla saavutetan korkea
talouskasvu, mutta tycintekijdt
jaavet tyottomiksi? Tuotanto-
pohja ei tiillciin rajoita mahdolli-
suuksia rahoittaa luvatun tasoi-
nen eldketurva. Sen sijaan joudu-
taan nykyistd vakavammin poh-
timaan tycinjakoon ja tulonja-
koon liittyviii kysymyksiii.
Tdrkein eldkemenoennusteiden
kdyttoalue ovat rahoituslaskel-
mat. Kansantalouden tasolla
eldkemenojen rahoitus vaikuttaa
tycin hintaan ja kysyntddn sekd
site kautta takaisin elikemeno
ennusteen perusolettamuksiin.
Rahoitusmahdollisuuksien pun-
nitseminen edellyttiiii erityyppis-
ten hdiriciskenaarioiden laatimis-
ta ja eldkemenojen tutkimista
niihin tehtyjen olettamusten val-
litessa. Kasvuvaihtoehdoissa
eldkemenot ovat periaatteessa
helpommin rahoitettavissa. Hiii-
ricitilanteissa joudutaan tarkaste-
lemaan kriittisesti muitakin yh-
teiskunnan perustekijoitd kuin
eldketurvaa.
Viimeisend vaikkei viihiiisimpii-
nd on muistutettava kuvan I
osoittamasta vdestoennusteiden
epdvarmuudesta. Vdestoennus-
teiden tyyppisilld laskelmilla saa-
daan Suomi tyhjiiksi asukkaistajo muutamassa vuosisadassa.
Ndin tuskin kuitenkaan tapah-
tuu ennen seuraavaa jiiiikautta.
Se. millli tavoin Suomessa asu-
van ja tydskentelevin vdestcin
lukumddrdn sdilyminen turva-
taan, vaikuttaa myos eldkeme-
noennusteen olettamuksiin.

AKTIIWPIIRIN IKA:RAKENNE 1985, 20IO JA 2040,
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sioiden kasvuvaihtoehdot mer- Ennusteen nrloksia kelakien vdliset erot vastaavat
kitsevdt. Menneisyydessd havait- frfrif i- irrf..."i -tvosuhteessu niiden etuuksien tasossa olevia
tujen riippuvuuksien avulla on ;-:.,, - ':,:,:.'', :l 'J."""".--:"- erola: julkisen sektorin eldkeme-
arvioitaviisa, ettd.perusvaihto- !|'r"j:lr,;1?;ffiB[f:,,,:i,ii11 noiouitpulkkasummaanverrat-
ehdossa tuotanto kasvaa norn " ""';';J.-:" ':,"',:.:.""-"/ ll:. tuna selvdsti yksityisen sektorin
2Vo vuosivauhtia eli ennusrejak- Ii::,1,1^:",'lXj?T1:1 ::]:itl' ehkemenoja suuremmat jonytla
solla noin kolminkertaiseksi. :v^tl:j:"",1f::.i:1ll:T-"^'::: nykyinen irnrurn s p'osenttiyft-
Hdiriovaihtoehdossa kasru on :t-T]::l-'",11Y1?:lvT.T,:l':1 sikon..o tulee siiilymiiiin ennus-
noin t Voja kasvuvaihtoehdossa Ll::::"tl- Ii.:jili,,-T.1'lI::: teen mukaan ensi r,uosituhannen
noin 2,5 %. tr.,tuinittrkoon eua :Y:Y:I: "-" 'Y:ll:l,ly'Y9\Ilgn puoleltakin.
Suomen kansantaloudessa tuo- t11llY'lltn errlarsrlle varnars-

,tr*.X*ki;. J5l,il*il il?::U -:i*:i :il?[H:li:? J atkotyii
3Vo. Tata taustaa vasten innris- K.avuudet.per*sJuv3j vtlT.: vug- Yksittiiisellii menoennusteella on
teen olettamuksia ei voipitiiii yli- :lt:^?X:lT:11':. -Y:iY:l..vlll- va.sin viihiin kiiyttod eldketur-
optimistisina. Aina on kuitentin :Ti:ti.1.1":.:i:ly:'1Y,i.T11" van kehitterytycissa. vasta riitta-
muistettava kansainvdlisen ta- :llttlj::jl:i:'f:T'::i]lj- viin ja punniituihin vaihtoehto-
loudellisen kehityksen merkitys I:1lX,1l::P]t^1Y::.:^1i'^:'I?l1tl. otetutsiin perustuvat laskelma-
Suomen talouskisvulle. Arviot le elaKKeelle sllnyneroen,*11t3I kokonaisuudet luovat mahdolli-
l-2,5To:n talouskasvusta ovat ;;,ffiiifilrTi'raan 

wooe.n.zur9 suuden laatia eldketurvan suun-
kylld sopusoinnussa myds maa- ,-"'-"':' ' '. r:tt:Xyl:: :l1lI:: nitteluahyodytdviaskenaarioita
ilmantalouden ldhivuosikym 3:?" fiT^l'tl:,-ll::vl. ]-T::: tulevaisuudesia. Kaytettavien
menien kasvuskenaarioihin. 

- 
i,'a'*11?j,!::" 

astertlarn vannuus- mallien on muodostettava vaes-

Eldkemenoennusteessaeioreore- Kuvassa 3 ,rhj.1T .lltki_lt: itX;?li'ffi*1jili:liililXT::tettu tulevaisuuden inrlaatio- eldkemenot .r1,,:1,:.,I",: l,:]l- _urraorri.ini_un rul.;urtityraL_tasoa, koska laskelma voidaan kasummaan kolmen eri kehitys ,rlj kokonaisuus. Luettelensuoraan tehdii kiinte2ihintaisena. vaihtoehdon ,"1.\,1,:1,iT, Perus ,liiu*assajoitakinennusteidenInflaariovauhti tulee mukaan vaihtoehdossa _:_r,!9"lrf_, 1"]- t.rriit.lyty6n painopisteitii.kuvaan rahasto- ja maksuennus- minkertaistuu nykyisestd wo-
teita tehtaessa. Tiistii huolimatta teen 2030 ja siiilyy sen jdlkeen Tyovoiman tarjontaennuste on
hintatason muutosvauhdilla on saavutetulla 4070:n tasolla. Hdi- kuten todettiin laadittavissa var-
muiden kokonaistaloudellisten ricivaihtoehdossa tyoeldkeme- sin luotettavasti muutaman vue
tekijoiden kautta vaikutusta en- non osuus palkoista kasvaa l2ihel- sikymmenen piiihiin. Sen sijaan
nusteen realistisuuteen. le 457o:a vuonna 2040. Tyrielii- tydvoiman kysyntdennusteiden

JJ
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Ntimti eiv?it olleet eltikevaalit

Toisin kuin edellisten
eduskuntavaalien alla,
tIllil kertaa eduskuntaan
ei pyritty parempia eldk-
keiti lupaamalla.

Elfrkeasioiden kdsittely
lehdisttissil ei vaalien alla
juurikaan eronnut nor-
maalista. PeistI taitettiin
ldhinnii miesten tasa-ar-
vosta, kansalaispalkasta,
kansanellkkeiden indek-
sisidonnaisuudesta j a tyti-
eliikerahojen kiiyttistii.

Jos hallitus - kuten ilkeiikieliset
veitdvat - on tehnyt kaikkensa,
ettei edellisten vaalien kaltaista
kiusallista eldkekeskustelua syn-
tyisi, niin se ndytrdd onnistuneen
erinomaisesti tavoitteessaan.

Kansanedustajaehdokkaat eivdt
ylittdneet uutiskynnysfd aina-
kaan eldkepoliittisilla kannan-
otoillaan - ainoan selvdn poik-
keuksen muodostivat sosiaali- ja
terveysministerit. Lisiiksi tyo-
markkinajdrjestojen johto antoi
puheenaihetta lehdille.

Jdlleen kerran saattoi havaita, et-
teivdt lehdet keskustele keske-
nidn. Kun oma mielipide on tuG
tujulki, asian kdsittely paattyy.

Kansan Uutiset oli kannanotois-
saan ehkd viirikkiiin. Juha Hyr
tinen totesi lehdessd. etrd tycinan-
tajat ovat romuttamassa koko
julkisen sekorin eliikej2irjestel-
mddvaatimalla yleistii 63 vuoden
eliikeikiiii.
"Kysymys on sen verran suurija
periaatteellinen, etfd se nousee
varmasti mycis poliittiselle tasol-
le, jolloin SDP:n veri jdlleen ker-
ran punnitaan", toteaa Hyttinen.

Bfi,-
llyllisyynii

Helmikuun lopulla esitettiin, ettd
kansaneldkkeet olisi sidottava
TEL-indeksiin. Valtiovarainmi-
nisterici ei ymmdrrettdvdsti ihas-
tunut ajatuksesta, ja lehdissd

keskusteltiin - tosin varsin lai-
measti - siitd, kuinka paljon tiil-
lainen uudistus lopulta maksaisi.
Vanhempi budjettisihteeri Erkki
Virtanen piti esityksen tehneen
tyciryhmhn laskelmia epii-iilylli-
sin6.

Sosiaali- ja terveysministeri Eeva
Kuuskoski-Vikatmaa vaati, ettd
eldkeindekien yhtendistdminen
on otettava seuraavan hallituk-
sen ohjelmaan. Sosialidemok-
raattisen puolueen eduskunta-
ryhmdn puheenjohtaja Pertti
Paasion mielestd Kuuskoski-Vi-
katmaa on hidastellut asian kd-
sittelyd. Paasion mukaan uudis-
tus olisi pitiinyt saada voimaan jo
ennen vaaleja.

Juha Hyttinen puolestaan lcii
kansandemokraattiseen rintaan-
sa toteamalla Kansan Uutisissa:
"Mistii lie johtuu, ettd kansan-
demokraattien vuosia esillii pi-
tiimiit hyviit ajatukset putkahta-
vat esiin taas niiidenkin vaalien
alla." Tycinantajat sen sijaan ei-
vat pi6neet ehdotuksesta.

Naisille korkeampi
eHkeika!

Miesten huonommat eldke-edut
innostivat ehkd eniten kirjoittajia

- joskaan kansanedustaja-eh-
dokkaat eiviit ldssdkddn suhtees-
sa osoittaneet erityistd asianhar-
rastusta. Lehdissd kyseltiin, onko
oikein, ett6 miesten eldkeikd on
korkeampi kuin naisten ja onko
oikein, ettd miespuolinen leski ei
saa samoja etuja kuin naispuoli-
nen.

Teuvo Mdllinen toteaa Kalevas-
sa, ette jiirjestelmii on aivan nu-
rinkurinen: "Kova tosiasiahan
on se, etta naiset eldvdt sorrettui-
nakin huomattavasti miehiii pi-
tempddn... Kiiyt?innon johto-
paetos testa pitiiisi tietysti olla,
ettd naiset pddseviit eldkkeelle
miehiii huomattavasti vanhem-
pina", toteaa Mdllinen.

Karjalaisessa puolestaan oltiin
huolestuneita siite, ettd koko lain
kunnioitus menee, ellei miehille
anneta elSkeasioissakin samaa
oikeutta kuin naisille nyt, kun ta-
sa-arvolaki on astunut voimaan.

Pirkko K. Koskinen esitti selkedn
ratkaisun tasa-arvon ongelmaan:

"Ainoa jdrkevd ohjenuora on
tarveharkinta: jos leski tarvitsee
eldkkeen. saakoon sen riippu-
matta sukupuolesta." Etela-
Suomi puolestaan pohtii, onko
koko perhe-eldkemuoto endd
valttamaton.

Ilmeisesti perhe-e16kekomitean
mietintcid on luettu huonosti, sil-
ld niin Helsingin Sanomat kuin
Keskisuomalainenkin esittivdt
huolestumisensa avoliitossa syn-
tyneiden lasten elhketurvasta.
". . . ndmd lapset pitdisi komitean
aiemmin julkistamien ehdotus-
ten mukaan jdtthd vaille perhe-
eldketurvaa," toteaa Keskisuo-
malainen piiiikirjoituksessaan ja
vaatii avoliitossa syntyneille lap-
sille samaa turvaa kuin muillekin
lapsille.

Turvallista
tulevaisuufta

Pohjolan Sanomat enteili tam-
mikuun lopulla, ettd kansaneld-
keuudistuksen neljdnnestd vai-
heesta tulisi vaalien puheenaihe.
Lehti erehtyi kuitenkin tdysin.

Kansaa luonnollisesti kiinnosti
Uolevi Raaden 50 000 markan
kuukausieldke samoin kuin
Veikkauksen eldkekdrhdmdt.
Kansanedustaja Mikko Kuoppa
tarttui asiaan ja vaati 8 000 mar-
kan eldkekattoa.

Asiantuntijat puolestaan rau-
hoittivat kansalaisia lehdissd:
Rahaa riittiiii tulevaisuudenkin
eliikkeisiin.

Tavan mukaan tyoeldkerahojen
kayrdste oltiin kiinnostuneira.
SAK:n puheenjohtaja Pertti Vii-
nanen esitti rahojen kayftamista
ensiasuntojen rahoittamiseen.
Ministeri Urpo Leppdnen kan-
natti esitystd ja vaati puolestaan
rahaa eldkerahastosta uusien
tyopaikkojen luomiseen.

Aamulehdessd todettiin ayJiik-
keen havittelevan tel-miljardeja,
kun se vaatii eldkevakuutusyhti-
ciiden hallintoelimiin lisdd omia
edustajiaan.

STK:n toimitusjohtaja Pentti
Somertoa huolestutti eldkeidn
aleneminen. Todellinen eliikeikii
on hdnen mukaansa painunutjo
alle 60 vuoden. Somerton mu-

MIKAEL BRUNILA

kaan yksilollisen varhaiseldk-
keen ikdrajan alentaminen 55
vuoteen oli virhe, jolla eldketur-
van perustuksiin rakennettiin
pommr.

Tyoton vain
tyottomyyseldkeld,inen ?

Vaalien alla keskusteltiin myos
siitd, onko tyottomyyseldkeldi-
nen tyotcin vai eldkeldinen. Mi-
nisteri Matti Puhakka ehdotti
66 700 tyottomyyseldkkeelle ole-
valle paluuta tciihin. Pddministeri
Kalevi Sorsa yhtyi Puhakan aja-
tuksiin.

Tyovoimaneuvoja puolestaan
uskoi eldkeldisten saavan syddn-
halvauksen, mikiili heille mentdi-
siin toitii tarjoamaan. Tycivoi-
mavirkailijat katsovat, etta tydt-
tcimyyseldkel6iset ovat eliikeliii-
sid.

Eduskunnan sosiaalivaliokunta
ratkaisi asian lisddmdlH tydlli-
syyslakiesitykseen maininnan, et-
tei tyollistdmisvelvoite koske
tyottomyyseldkelliisiii.

Kansalaispalkka
ja kaksintaistelu

Suomen Sosialidemokraatti poh-
tii kansalaispalkan vaikutuksia
kansaneldkelaitoksen ja tyoelii-
kelaitosten suhteisiin: "Kansa-
laispalkan toteuttaminen vahvis-
taisi. . . kansanelSkelaitoksen
asemia. Vallitseva systeemi pal-
velee eldkevakuutusyhti<iitii.
"lrhti toteaa, ettd kepuja kan-
sandemokraatit ovat vahvasti li-
puttaneet kansalaispal k ka-ajatte-
lun puolesta, mutta elSkefirmat
ovat "hyvin, hyvin huolissaan."

Tyoeliikejiirjestelmdn 25-vuotis-
ta taivalta lehdet muistivat varsin
paljon ja mustavalkoinen sa-
teenkaari komeili monessa leh-
dessd. Otsikoissa todettiin, ettd
tydeHkejarjestelmd on kansalais-
ten mieleen, se on oikeudenmu-
kainen ja ay-liike on luotettavin
el6ke-etujen ajaja.

Tt)mti kirjoitus perustuu ETK:n ja
TELAn lehdisti)palvelun lehrileikkei-
siin tammikuun puolivrilistri milrei
helmikuun loppuun.
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Norja
Ruotsi

TAULUKKO. Ekikeikri y I eisissri
Euroopassa

Pohjoismaat
Islanti

Suomi
Tanska

Alankomaat
Belgia
Espanja
Irlanti

Kypros
Luxemburg
Malta
Ponugali
Ranska
Saksan liittotasavalta
Sveitsi
Turkki

Itii-Eurooppa
Albania
Bulgaria
Jugoslavia
Neuvostoliitto
Puola
Romania
Saksan dem. tasavalta
Tsekkoslovakia
Unkari

Eliikei2issii on eri puolilla maail-
maa hyvin suurta vaihtelevuutta.
Vaihtelevuutta on paitsi el6kejar-
jestelmien ja maiden viilillii, mycis
eldkejdrjestelmien sisiillii pea-
asiallisesti sukupuolen, vakuu-
tusvuosien. teneydellisten ja
ty6markkinasyiden mukaan.

Pohjoismaat
tasa-arvoisimpia

Sukupuolen mukaan mddrdyty-
vii eliikeikii on hyvin yleinen, ku-
ten oheisesta taulukosta ndh-
dddn. Taulukkoon on koottu
tiedot naisten ja miesten eldke-
idstd yleisissd elSkejiirjestelmissd
Euroopassa. Yleisellii eliikejiirjes-
telmiillii tarkoitetaan tdssd laki-
sddteistd tai muuten pakollista
eliikej[rjestelmiiii, j ohon kuuluu
koko vdesto tai ainakin pddosa
yksityisen sektorin palkansaajis-
ta.

Euroopan 30 maasta yli puolessa

- 18 maassa - on naisilla ja
miehillii eri eldkeikd. Ryhmiinii
Pohjoismaiden voidaan katsoa
olevan tasa-arvoisimpia. Kussa-
kin viidessd Pohjoismaassa nais-
ten ja miesten vanhuuseldkeikd
on sama - Ruotsissa ja Suomes-
sa 65 vuotta, muissa 67 vuotta.
Ldnsi-Euroopan l6 maasta perd-
ti yhdekiissii naisilla ja miehillii
on eri eldkeidt. Ita-Euroopan so-
sialistisissa maissa on puolestaan
kaikissa naisilla eri eldkeikd kuin
miehillli.
Niissii eliikejiirjestelmissd. joissa
naisilla.ja miehilld on eri eldkeiSt,
on naisten eliikeikii aina miesten
el2ikeikiiii alhaisempi. Euroopas-
sa ero on tavallisimmin viisi
vuotta - kaikkiaan l4 maassa.
Kolmessa Euroopan maassa ero
on kolme luotta ja yhdessd
maassa yksi r,uosi.

Lhnsi-Euroopassa on tavallista
tdydentdd yleisten eliikejiirjes-
telmien antamaa eldketurvaa va-
paaehtoisilla ja yrityskohtaisilla
lisiieliikejiirjestelmillii. Viimeksi
mainituissa eliikeiiit saattavat
poiketa paljonkin yleisten jdrjes-
telmien eldkeidsrd. On varsin
yleistd, ettd yrityskohtaisissa lis6-
eliikejiirjestelmissd naisten eldke-
ik6 on miesten eliikeikiiii alhai-
sempi, vaikka yleisessd eliikejiir-
jestelmdssd naisilla ja miehil16 on
sama el6keikii.

Naisilla kaksi tyOtil

Naisten alennettua eliikeikdd on
perusteltu silld, ettd naiset joutu-
vat tekemddn kahta tydtd - hoi-
tamaan kodin ja kdymddn ansio
tyossd. Alennetulla eliikeiiillii on
tarkoitettu korvata tama tilanne.
Toinen, yleinen perustelu on ol-
lut antaa aviopuolisoille mahdol-
lisuus jiiiidii vanhuusel6kkeelle
samaan aikaan. Tdmd vaatii nai-
sille alempaa eldkeikdd, koska
mies on tavallisesti vaimoaan
jonkin verran vanhempi. Englan-
nissa vaadittiin vakavissaan
1940-luvulla kansaneldkejdrjes-
telmdd kdyttcion otettaessa, ettei
miehen voida odottaa valmista-
van itse lounastaan vaimon kdy-
dessd edelleen ty6ssd. Lounaan
valmistamisen katsottiin vaati-
van vaimon kotiin ja siten hdnelle
miehen eliikeikliii alemman eld-
keidn. kuten myos tapahtui.

Muutospaineita
samaan elakeikaiin

Useissa ldntisissd teollisuusmais-
sa on viime vuosina ollut selvdh
pyrkimystd naisten ja miesten
el6keikien yhtendisfdmiseen.
Syyt ovat osaksi tasa-arvovaati-
musten aikaansaamia, osaksi
seurausta halusta alentaa elSke-
menoja. Eliikeikien yhtendistd-
minen merkitsee poikkeuksetta
naisten el6keidn nostamista,
koska miesten eldkeidn alenta-
mista pidetddn liian kalliina.

Pddtokset eldkeikien yhtendis-
tdmisestd on tehty Japanissa ja
erdiltd osin Euroopan talousyh-
teiscissh. Japanin yleisessh eldke-
jdrjestelmdssd naisten eliikeikii
nostetaan seuraavien 20 vuoden
kuluessa asteittain 55 vuodesta
60 vuoteen eli samaksi kuin mie-
hilla. Euroopan talousyhteisdn
viime vuonna tekemdn piiiitok-
sen mukaan on jd.senmaiden vuo-
teen 1993 mennessd yhtendistet-
tdvd naisten ja miesten eliikeiiit
yleistd eldketurvaa tdydentdvissd
vapaaehtoisissa ja yrityskohtai-
sissa lisiieliikejiirjestelmissd.
Oleellista tdssd on kuitenkin se,
ettei pddtos koske niitd maita,
joiden yleisessd elZikejiirjestel-
mdssii naisilla on eri eliikeikii
kuin miehillii. Ndin ollen yhte-
ndistdmispddtoksen ulkopuolelle
jiii puolet jiisenmaista.

65
65
65
65
60
65
65
65
65
6l
65
60
65
65
55

60
60
60
60
65
60
65
60
60

55
60
55
60
57
)5

5

60
55
60
60
65
65
60
62
60
65
62
50

5
)
5

)

I
J

3

5

5
5

5

5

5

5

3

5

36

Naiset Miehet Ero/wotta

67
6"1

65
65
61

67
6^l

65
65
67



Belgian hallitus sopi keskuudes-
saan viime vuonna naisten eldke-
idn nostamisesta viidelld vuodel-
la 60 r,uodesta 65 vuoteen eli sa-
maksi kuin miehillii. Ammatri-
liittojen ja naisjiirjestojen vasrus-
tuksen vuoksi toimeenpano on
kuitenkin lykkaentynyt mdd-
rddmdttdmddn tulevaisuuteen.

Sveitsissd ja ItAvallassa on pyr-
kimystd kaventaa naisten ja
miesten eldkeikien eroa, muttei
kokonaan poistaa sitd. Sveil.sra
hallitus on jo pddttdnyt, ettd el6-
keikien eroa kavennetaan yhdel-
ld vuodella. Pddtoksen uskotaan
tulevan voimaan vuonna 1988.
jolloin naisten eliikeikii olisi 63 ja
miesten edelleen 65 vuotta. Nais-
ten ellikeiin nostamista aiotaan
pehmentdd antamalla heille
mahdollisuus varha iseldk keeseen
yksi vuosi ennen yleistd vanhuus-
eliikeikiii. Sama oikeus tulisi
myos miehille. Itcivqllassa tutki-
taan clakeikieron krrventamista.
Asiaa sell,ittdvdn komitean tyos-
td sautujen ennakkotiettrjen mu-
kaan tarkoitus on nostaa naisten
eliikeikiiii 60 vuodesta 65 vuotecn
ja miesten eliikeikiiii 65 vuodesta
67 r,uoteen. Ero supistuisi viides-
td ',,uodesta kahteen vuoteen.

Selvdsti radikaalein ratkaisu elii-
keiSssd yleensd on tehty Yhdys-
valloissa. Sielld on koko eldkeidn
kdsite poistettu tdmdn vuoden
alusta vapaaehtoisista. yritys-
kohtaisista lislieliikejiirjestelmis-
ta. Yritykset eivdt voi pakottaa
tyontekr.loitii eroamaan tycistd
jonkin tietyn idn saa\uttamiscn
vuoksi. Liittovaltion virkamiehil-
tA clekeika poistettiin jo muuta-
ma vuosi aikaisemmin. Yleisessd
elike.jdrjestclmdssd eldkeikd kui-
tenkin sdilytetaen, mutta sita
nostetaan asteittain kahdella
vuodella 65 vuodesta 67 vuoteen.
Nosto tehdddn vuoteen 2027
saakka kestdvdn siirtymdkauden
kuluessa.
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Viimeaikaisissa kes-
kusteluissa kdyhyy-
destri ja huono-osai-
suudesta ovat tyotto-
mrit, opiskelijat, yk-
sinhuoltajat ja van-
hukset saaneet edus-
taa huonoiten toi-
meentulevia kansalai-
sia. Enriri koyhyys ei
nriy t ri lii t t yv rin t ehda s-
tydhr)n tai syrjriseu-
dun pienvilj e ly t ilaan, ei
liioin siihen, ettri sat-
tuu syntymririn kr)y-
hririn perheeseen. Itly-
kyinen kuva kdyhyy-
destri viittaa pikem-
min siihen ettci koy-
hyys tai huonotuloi-
suus liittyy ikrikau-
teen tai elinvaihee'
seen. Voidaan kysyci,
onko iristri tullut uusi
ihmisiri jakava yh-
teiskunnallinen raia
yhteiskuntaluokan si-
jaan.

Toinen uusi piirre koyhyydcxsii
on. etta monet nAkevdt sen vksi-
lolliscnii ominaisuutena ja vield-
pa tillnu..itrhorr ihnrinett on itse
syypdd j uopottel ullaan. laiskotte-
lullaan tai muulla ci-hyvdksyttd-
vdlld tavalla. Tdllaisesta asentees-
ta scuraa, ettA koyhyyttd ei halu-
ta ndhdd tai uskotaan ettei todel-
lista koyhyyttd hyvinvointivalti-
ossa edqi esiinny.

Yhteiskunnan muutoksen mu-
kana koyhyys on muuttanut
muotoaan. Absoluuttinen koY-
hvys. ndlkd ja kurjuus. on pdii-
osin voitettu. Nykyisin koyhyys
vmmdrretddn suhteellisena,
muuttuviin tarpeisiin ja eriarvoi-
suuteen liittlviinii kdsitteend.
Tutkrjat puhuvatkin kahdenlai-
sesta koyhyydestd. Vanhalle, Pe-
rinteiselle koyhyydelle oli omi-
naista esimerkiksi seuraavat piir-
teet: edellytykset perustarpeiden
tyydytykseen olivat rajalliset,
ihmisen olemassaolo oli uhattu-
na, koyhyys kosketti laajaa, yh-
tendistd vdestoryhmdd ja ilmio
oli helposti paikallistettavissa ja
tunnistettavissa. Uutta koYhYY-
dcn lajia luonnehtii scn sijaan se.
etta perustarpeet tulevat kylld
ylcensd tyydytetyiksi, vaikka
edelleen eri vdestciryhmien viilillii
esiintyy suuria eroja kulutettujen
hyodykkeiden laadussa. Uusi
piirre on mycis se, ette koyhat
muodostavat vdhemmiston,
mutta eivat yhtendistd ryhmiiii.
Koyhyys ei endd ole helposti
tunnistettavissa ja paikallistetta-
vlssa.

Tuoreessa sosiaalihallituksen
tutkimuksessa Kiiyhiit keskuudes-
samme vahvistetaan, ettd pienitu-
loiset aikuisruokakunnat muo-
dostuvat pddasiassa opiskelijois-
ta ja eldkelhisistd. Pienituloiseksi
mddriteltiin sellaiset taloudet.
joissa tulot alittivat toimeentulo-
tukinormin tai silusivat sita ylit-
tden normin korkeintaan 24pro-
sentilla. Pienituloisia yhden hen-
gen talouksia oli I I I 000, joista
ansioeldkkeen varassa eldvib ta-
louksia oli 8 800 ja kansaneldk-
keen varassa eldvid talouksia

46300. Kahden hengen pienitu-
loisia aikuistalouksia oli ldhes
50 000. joista kolmessa neljds-
osassa perheen pddmies oli 55-
vuotias tai vanhempi. Ndissd ta-
louksissu cletiiAn niin pienin tu-
loin. ettd menot ylittdvdt nc
sddn nonmukaisesti.

Kotitaloustiedusteluihin ja haas-
tatteluihin perustuvat poikki-
leikkaustutkimukset antavat vh-
denlaisen kuvan eldkelhistcn
toimeentulosta. Sosilralista .ju tir-
loudellistlr asemaa voidarrn nrita-
ta myos muilla elintason ja hy-
vinvoinnin osioilla. Tosin tdssd-
kddn kilvassa civdt vanhukset ja
muut eldkeldiset ndytd menest.Y-
vdn criktliscn hyvin: alhaisen tu-
lotasonsa lisdksi heiddn koulu-
tustasonsa on matalampi ja ter-
veydentilansa heikompi kuin tyo-
ikliisillii. Myos vanhusten asu-
mistaso on usein kovin matala,
usunnot ovat puutteellisesti va-
rustettuja ja palvelut kaukana.
Osa vanhuksista on joutunut
muuttamaan Iaitoksiin puutteel-
lisen asunnon tai asunnotto-
muuden rruoksi. Eldkeldisct voi-
vat eldd kyllii ilman tyohuolia,
joskin eldmdnaikainen tyo on j2ir
tdnyt nykyisten, vuosisadan al-
kupuolella syntyneiden vanhus-
ten eldmddn jdlkensd.

Jos tarkilstcllaan h1 vinvoinrrin
muita. ei-aincellisia osioitu, on
vanhuslcn hyvA- tai huonoosai-
suuden mittaaminen jo paljon
hankalampaa. Monet tutkimus-
tulokset tosin tukevat sellaista
arkiajattelua, jonka mukaan
vanhukset kokevat itsensh yksi-
ndisiksi, heilld on vdhemmdn ys-
tdvid kuin tyoikiiisillii ja usein
heiltd myos puuttuu mielekdstd
tekemistd. Vanhusten osakseen
saama arvostuskin on palkka-
tyotd korostavassa kulttuurissa
alhainen. Ndissd tutkimuksissa
keskitytddn yleensd kuvaamaan
aktiivivdestcin keskimddrdisiii
oloja, joten tuloksia myos tulki-
taan taste ndkcikulmasta. Van-
husten eldmdntilanteesta ldhtevd
tulkinta voisi olla toisenlainen.

Poikkileikkaustiedot vanhusten

38



nykyisistii elinoloista ja hyvin-
voinnista antavat siis nrclko syn-
kdn kuvan vanhuudesta, eiv:ltkii
ole omiaan tasapainottamaan
vallit.scvaa nuoruuden ihannoin-
tia. Tutkimustulosten ankeus on
toisaalta.johtanut siihen. ettd on
pvritty etsimddn menneisyydestA
sellaista aikaa, jolloin vanhukset
ovat olleet kunnioitettuja tiedon-
viilittdjiii ja jolloin he ovat voi-
neet clSd eldmdnsd loppuun asti
perhepiirin l5mmossd ja hoivas-
sa. Tosiasiassa trillaista onnelaa
on vaikea loytiiii. Esimerkiksi
Suomen historia tuntee pikem-
min huutolaisuuden. eldtteelld
olon ja kunnanvaivaiscn tarinat.
Vasta toisen maailmansoclan jiil-
keen alkoi Suomessa vanhusten
taloudellisen ilseman merkitt:ivd
paraneminen. Ennen tyo- ja kan-
sancllkcjiirjestclmicn luomista
vanhusten toimeentulo oli hyvin
sattumilnvuraista. Se oli syytin-
gin, tycinantajan vapaaehtoisen
eldketurvan tai kunnan koy-
hdinhoidon varassa. Myos lasten
vastuu vanhemmistaan oli suuri.
Yleiskuran cllke-etuuksien vii-
meaikaisesta kehittymisestd an-
taa tieto, jonka mukaan eldke-
menot ovat kansaneldkkeen saa-
jaa kohti laskettuna suurinpiir-
tein viisinkertaistuneet kolmen
viime vuosikymmenen aikana.
Vaikka mycis eldkeldisten mddrd
on kasvanut, selittdd eldkkeiden
kasvu kdytetyn rahamridrdn kas-
vua enemmdn kuin eldkeldisten
luku.

Tdmd etuuksien tasonousu nd-
kyy kaikissa .jdrjestelmissd. Esi-
merkiksi kansaneldkkcen koh-
dalla tiimii johtuu ennen kaikkea
jhrjestelmdn monipuolist rrmiscs-
ta. Vaikka kansaneldkkeen perus-
osan reaaliarvo on pysynyt
muuttumattomana parikym-
menta vuotta, ovat yhd useam-
mat pddsseet osallisiksi tukiosas-
ta ja erilaisista lisistii.

Eliikejiirjestelmien kehittymi nen
on merkinnyt vanhusten eldmds-
sd aivan uudenlaista vaihetta.
Ensinndkin vanhukset ovat va-
pautuneet kokonaan pakollisesta

tvonteosta. Toiseksi eldke on
mahdollistanut sen. ctta vanl.ruk-
set voivat tchdii omaa el6maAnsa
koskevia valintoja. koska he ei-
vdt endd ole muista ihmisistd ta-
loudellisesti riippuvaisia. Esi-
merkiksi asumistavan valinnasta
ei juuri aiemmin voinut puhua.
Nykyisin vanhukset voivat valita
myos yksinasumisen tai jonkun
muun itsendisen asumistavan,
jollaista vanhukset tutkimusten
mukaan haluavat. Enhd ei
myoskddn toimintakylryn alen-
tuessa ole pakko turvautua lasten
apuun, vaan on mahdollista os-
taa palveluja joko kunnalta tai
yksityiseltd yrittiijiiltii. 65 vuotta
tayttanyt rriesto kdyttAdkin run-
saasti sosiaali- ja terveydenhuol-
topalveluja. Esimerkiksi vuonna
1983 65-vuotias sai keskimddrin
vanhuuseldketta 23 600 markkaa
vuodessa. Terveydenhoitopalve-
luja hiin kiiytti 7 200 markan
edestd ja vanhustenhuoltopalve-
luja 2 600 markan edestd vuodes-
sa. Vanhusten elintasoa on siis
voitu nostaa paitsi suoraan eldk-
keilld, myos vhlillisesti erilaisten
tulonsiirtojen avulla.

Vanhassa kdyhdinhoidollisessa
sosiaalipolitiikassa etuuksien ta-
so pyrittiin tieten tahtoen pitd-
mddn matalana, siten etta saa-
duilla avustuksilla pystyttiin tyy-
dyttdmddn vain aivan vdlttdmdt-
tomimmAt tarpeet. Omaisten
vastuun vanhuksista katsottiin
oleran ensisijainen. Nykyisen so-
siaalipolitiikan tavoite on toinen.
esimerkiksi tycieldkkeiden avulla
pyritdiin aktiiviaikainen kulutus-
taso sriilyttdmddn myos vanhuu-
dessa tai tycikyvyttomyyden
kohdatessa. Vaikka eldkkeet
ovat suuresti nostaneet vanhus-
ten ja tyokyvyttomien tuloja. on-
gelmaksi on jddnyt eldkelAista-
louksien vdliset suurct tuloerot.
Esimerkiksi naisten keskimiiii-
rdinen kokonaiseldke oli vuonna
1985 2637 markkaa kuukaudes-
sa ja miesten 3400 markkaa
kuukaudessa. Alle 3 000 markan
kokonaiseldkkeen varassa eli l5-
hes 80 prosenttia eldkkeensaajis-
ta. Eldkkeella olevista naisista

joka toinen ja miehistii joka ncl-
jris sai alle 2 000 markkaa cldkct-
te kuukuudessa. Keskiarvoja
nostavat korkeat el;ikkeet. Suo-
messa eldkkeille ei ole asetettu
kattoa. kuten on laita monissa
muissa maissa.

Ansioeldkeldisten vdlisid tuloero-
ja selittdd erot aktiiviajan palk-
kauksessa, joten eliikeliiistalouk-
sien vdliset tuloerot tullevat edel-
leen pysymdan melko suurina.
l96Gluvun loppupuolella alka-
nut tuloerojen kaventuminen py-
sahtyi tai ainakin huomattavasti
hidastui l9TGluvun lopulta hh-
tlen.

Eldkkeiden kasvu on merkinnyt
myos uusia kulutusmahdolli-
suuksia vanhuksille. Vanhusten
kulutuskdyttdytymistd on tutkir
tu varsin vdhdn. Se kuitenkin tie-
detddn, ettd kulutustottumukset
eivdt ndytd radikaalisti muuttu-
van, kun siirrythdn vanhuus-
eldkkeelle. Koska kulutuserot eri
vdestoryhmien viilillii ovat suu-
ret, voidaan piiiitellii, ettii kulutus-
erot myds vanhusten vdlilld ovat
suuret ja etta erot tulevat sdily-
mddn. Toimihenkilo ostaa eldk-
keelld ollessaankin toisenlaista
ruokaa kuin eldkkeelld oleva
maatalousyrittdjd.

Vanhusten kulutuskiyttdytymi-
seen vaikuttaa tulojen ja aiem-

pien tottumusten lisdksi myos ta-
louden vleinen kehitys. Kuiten-
kin eldkkeiden kisvu on tehnyt
eldkkeensaajista varteenotetta-
van kuluttajaryhmdn. Kun tule-
vaisuuden eldkelhinen on vield
nykl istd ten eempi ja ehkii myos
vaativampi, voi markkinoiden
kuva suuresti muuttua. On mah-
dollista, ettd kuluttamaan kyke-
neville ja sitd haluaville vanhuk-
sille syntyvht aivan omat mark-
kinansa. Mainonnan ammatti-
laiset ovat jo pitemmdn aikaa to-
denneet vanhusvdestcin olevan
varsin palkitseva kuluttajaryhmd
taitavalle myyjiille. Edellytykse-
nd tiedetddn olevan. ettd mark-
kinoijan on osattava toimia riit-
tdvdn hiene ja herkkdtuntoises-
ti.

Vanhusten taloudellinen asema
on viime vuosikymmenind
muuttunut voimakkaasti. Eliike-
jdrjestelmAt o\at kehittyneet ja
eldkkeiden maksamiseen kdyte-
tddn paljon rahaa. Verrattuna
aikaisempaan. sattumanvarai-
seen vanhusten turvaan. on muu-
tos ollut suotuisa. Vaikka tulo-
erot eri vdestoryhmien viilillii
ovat pienentyneet, ovat ne kui-
tenkin vield melko suuret, sa-
moin kuin erot eldkeldistalouk-
sien vdlilld. Tdmd heijastuu myos
kulutusmahdollisuuksien eroina.
Toisaalta yhteiskunnan raken-
nemuutos on merkinnyt sita, ette
rahamarkkinoilla on aiempaa
suurempi merkitys ihmisten ar-
kielSmdss6. Tiedetddn, etta
kaikki maksaa ia kaikki on ostet-
tava. Myos vanhukset ovat ny-
kyddn sidotumpia markkinoihin,
myos he tarvitsevat rahaa hyo-
dykkeiden ja palvelusten ostoon.

MERVI TAKALA, rer
Elciketurva keskuksen

tutkimusososton
tul kimussihteeri
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TYO E tR KEJR RJ ESTE tM iIN
TI LASTOLTINEN UUOSI KIRJA
osA I t985

Tytieliikejiirjestelrniin ti-
lastollinen vuosikirja ma
II 1985 ilmestyi tammi-
kuussa 1987. Se sisfrltiiil
tilastotietoja tytisuhtees-
sa olleista, kokonaiselfr k-
keistil sekzi tytieliikejdr-
jestelmiin rahoituksesta.
Tilastokirja julkaistiin
nyt neljlnnen keran.
Tdhiln artikkeliin on
koottu suppea yleiskat-
saus tilastokirjassa esiin-
tyviistii materiaalista ja
viime vuosina tapahtu-
neesta kehityksestfr.

!Tilastotietoia
tyiisuhteessa
olleista henkiltiist6

Tycis uhdetilasto kuvaa tyoeldke-
lakienTEL, LEL, YELja MYEL
mukaisissa tyosuhteissa tyos-
kennellyttd ja yrittdjdtoimintaa
harjoittanutta vdestoS. Tdhdn
joukkoon kuuluu koko maan
tydvoimasta noin kolme neljds-
osaa. Vuonna 1985 niiiden lakien

henkiloii. Yksityisen sektorin
tycivoimasta vajaa viidennes on
yrittajia.
Tyoeldkelaeista TEL:n piirissd
tyciskennelleiden henkiloiden
mddrd on kasvanut tasaisesti ko
ko 8Gluvun ollen vuonna 1985
I 410 693 henkilciii, joista runsaat
puol'et oli miehid. TEl+yosuh-
teen aloittaneiden henkilciiden
lukumddrd ylitti ensimmdisen
kerran tilastointiaikana ( luodes-
ta 1977) 400000 rajan. joista en-
simmdisen kerran TEl-tycisuh-
teen aloitti 77000 henkil<iii.

LEL-tyosuhteessa olleiden hen-
kiloiden mdf,rd on vihentynyt:
heita oli 260 182, joista miehiii oli
yli 80 prosenttia. Tarkastelu-
!'uonna keskimddrdinen LEL-
kuukausien lukumddrd oli 6,7
kuukautta: miehillii 7,2 ja naisrlla
4,5 kuukautta. Luvut ovat 1980-
luvun korkeimmat. LEL:n osalta
tyontekijoiden lukumddrd on
kokonaisuutena vdhentYnYt,
mutta heiddn keskimddrdiset
palveluaikansa ovat'uastaavasti
pidentyneet.

Myds MYEl-suhteessa olleiden
henkiloiden mddrd on pienenty-
nyt tasaisesti ollen 224 629 henki-
loii, joista runsaat puolet oli mie-
hie. Talla vuosikymmenelld
MYEL:n piirissd tyoskentelevien
henkilciiden mddrd on vdhenty-
nyt noin 35000. Yli puolet
MYEL:n piirissd tyoskentelevistd
henkiloistii on kuulunut saman
lain piiriin yli l5 vuotta. Tarkas-
teluvuonna MYEL-toiminnan
aloitti vajaat 7000 henkilod ja
vastaavasti lopettaneita oli ldhes
l4 500 henkil6ii.

YEL:n piiriin kuuluneiden henki-
lciiden mddrd on noussut prosen-
tuaalisesti eniten: vuonna 1985
heitii oli l49894,joista naisia oli
kolmannes. Henkilciiden luku-
mddrd on lisddntynyt fdlld vuosi-
kymmenelld noin 40 000. Tar-
kasteluwonna YELtoiminnan

lopetti runsaat I I 000 henkiloii.
Ensimmdisen kerran yksityisen
tyoelakejarjestelmdn piiriin tul-
leita henkiloitd oli noin 75000.
Koko 1980-luvun ensikertalais-
ten mddrd on hitaasti laskenut;
heitd on kuitenkin vield huomat-
tavasti enemmhn kuin l97Glu-
vun lopulla. Ensimmdisen kerran
jonkin tietyn lain piiriin tulleita
henkiloitii oli yhteensd vajaat
140 000. Jdrjestelmdn piiriin tulee
siis saman verran uusia henkiloi-
td, kuin sen sisdinen lakien vdli-
nen siirtymii on.

.. I
I yottomyyoesta

Ansioon suhteutettua tydtto-
myyspdivdrahaa sai ldhes 100 000
miestd ja yli 75 000 naista, yh-
teensd noin 175 000 henkiloii.
Edelliseen vuoteen verrattuna
heitd on yli l5 000 henkiloii
enemmdn. mutta kuitenkin vd-
hemmdn kuin vuosina 1982 ja
1983. Tydttomyyspdivdrahapdi-
vien lukumddrd tilastointivuoden
aikana on kuitenkin noussut
vuodesta l98l llihtien. mikii
merkitsee tycittomyysjaksojen
jatkuvaa pitenemistd. Alla ole-
vassa taulussa on esitetty SGlu-
vun kehitys tycittomyydestd.
Vuoteen 1984 saakka lulut ovat
tyottomyyskassa-avust uspdi viI
ja vuoden 1985 lurut ovat an-
sioon suhteutettuja pdivdraha-
piiiviii, joihin on laskettu n.ru-
kaan myos osapdivdtyossii olleil-
le henkiloille maksetut avustus-
pdivdt,joten luvut eivdt ole tdysin
vertailukelpoisia viimeisen l'uo-
den osalta. Taulukon yldosassa
ovat henkildmddrdt vuosittain ja
alaosassa keskimddrhinen avus-
tuspdivien lukumddrd vuodessa.

Tyottomyysavustusta saaneiden
miesten lukumddrd on selvdsti
naisia suurempi, mutta toisaalta
naisten avustuspdivien lukumdd-
rd on korkeampi. Keskimddrin
yli sata avustuspdivdd on mG-
lemmilla sukupuolilla yli 54-vuo-
tiaiden ikdluokissa. mikd selittyy
tyottomyyseldkkeelle siirtyvillii
henkiloillii. Avustuspdivien lu-

kumddrd on pienin nuorissa ikd-
luokissa ja kasvaa tasaisesti iin
myotd. Toisaalta tycittomyyskas-
sa-avustusta saavia henkilciitd on
nuorissa ikdluokissa enemmdn.
Eniten heitd on J0-34-vuotiai-
den ikdluokassa; yhteensd yli
27 000 henkil<id. Johtopddtrlkse-
nd voidaan todeta, ettd tycitto-
myys nuoremmilla henkiloill2i on
yleisempdd, mutta tyottomyys-
jaksot ovat lyhyehkrijii. Van-
hemmilla henkiloillii tydttomyys
on vdhdisempdd, mutta tyotto-
myysjaksot ovat pitempid.

Tyokyvyttomyydestii

l98Glurulla vuosittain alkanei-
den tyoky\yttomyyselikkeiden
osu udet vastaavasta ei-eldk keelld
olleesta vdestostd ovat nousseet.
Tilastointivuonna ikdvakioitu
tyokyvyttomyysalkavuus oli mi-
hilla 10,2 ja naisilla 8,5 promillea
koko yksityisen tycieldkejdrjes-
telmdn piirissd. Viime vuosicn
aikana on ollut lievdd tyokyvyt-
tomyydcn kasvua. Eri lakien vii-
lillii on selvih eroja tyokyvytto-
myysluvuissa. LEL-tyosuhteessa
olleilla henkiloilld vakioidut al-
kavuuspromillet vuonna 1985
olivat miehilld I 4,5 ja naisilla 9,5.
Muiden lakien alaisessa tyo- tai
yrittdjdsuhtcissa olleiden miesten
vastaavat luvut olivat alle 9.5
promillea. Naisten tyokyvytto-
myysalkavuudet jakautuvat pal-
jon tasaisemmin eri lakien kes-
ken. Naisilla alhaisin oli 6,9 pro-
millea (YEL) ja korkein 9,5 pro-
millea (LEL).

piirissd tyoskenteli yli 1900000 aloitti yli 16000 henkilod ja sen

Vuosi 1980 l98l 1982 1983 1984 1985

Henkilciiden lukumddrdt
Kaikki 133646 161380
Miehet 70922 82823
Naiset 62124 78551

Keskimddrdiset avustuspaivet
Kaikki 57 53
Miehet 54 5l
Naiset 62 55

183441
100 798
82649

159 6t2
86692
72920

I 89 959
105 109
84 850

175 3 l9
98 656
76663

63
60
66

67
66
70

40

59
55
64

10
61
74
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Tyockikkeen omaeldke, mVkk

Kaikki Miehet Naiset

Kokonaiseldke ( kokonais-
tydel5ke -l kansanel6ke), mk,/kk
Kaikki Miehet Naiset

Vanhuusel.saajat
Tyokyqrtt.el.saajat
Tycittdmyysel.saajat

2661
270t
2t9t

3080
2986
3 133

1403
nt2
I 798

2037
2|r2
2322

895
nl4
t352

2327
2319
2500

T,rdalcikelokien 'fEL. LEL. YLL .1A
MYEL piiriin vuosino 1977-1985
k uulunect ullc 65-t,uot iuut hcnk iltit

TEL

Kuolleisuudesta

Yksityisen tyoeldkesektorin
kuolleisuuden pitkiiiin jatkunut
lasku ndyttdd pysdhtyneen ja
kddntyneen paikoin jopa lievddn
nousuun. LEL-tyosuhteessa ol-
leiden henkiloiden ikdvakioitu
kuolleisuus on lakien vdlisessd
vertailussa selvristi korkein ollen
tilastovuonna 6,6 promillea vdes-
tostd. Muiden lakien vastaavat
kuolleisuusluvut ovat likimain
puolet LEL:n luvuista. Koko jiir-
jestelmdn vakioidut kuolleisuus-
lur.ut olivat miehilld 5,4 promil-
lea ja naisilla 1,7 promillea. Huo-
mionarvoinen seikka lienee kuol-
leisuuslukujen ja tydkyvytto-
myyseldkkeiden alkavuusluku-
jen samankaltaisuus. Molemmis-
sa tapauksissa LE,L:n piirissd
tyoskentelevdt erottuvat selvdsti
omana ryhmdnddn korkeine lu-
kuineen. Samoin miesten lul,ut
ovaI selvdsti naisten vastaavia
lukuja korkeampia.

]ARI KANNISTO
E I ri k e t u r y, a k e s k u k.s e n

I u t k i m u so sas t ott t i I as t o I' k.s i k dn
I u t k imussihteer i

ll Tilastotietoja
tydeliikkeensaaiista ia
kokonaisel?ikkeistti
vuonna 1985

Vuoden 1985 lopussa sai tyoeld-
kejdrjestelmhn yksityisen sekto-
rin eldkettri 713 146 henkilciii.
Heistd oli naisia 56Vo ja miehiii
44 (l . Keskimddrdinen yksityisen
sektorin eldke oli 1358 mk kuu-
kaudessa. Naisilla se oli 1025 mk
ja miehillZi 1783 mk kuukaudes-
sa. Jos rintamaveteraanien var-
haiseldkkeet, MYEL:iin sisdltv-
vdt sukupolvenvaihdoseldkkeitja luopumiseldkelain mukaiset
luopumiseldkkeet jdtetddn pois
laskuisra, oli yksityisen sektorin
el:ikkecnsaajia 694661. Heistii
7870 sai yksityiseltd sektorilta
vain omaan tyouraan perustuvaa
vanhuus-. tvokyvyttcimyys- tai
tycittomyysel5kettd, ns. omaeld-
ketti. Omaelzikkeen ohella mycjs

yksityisensektorinperhe-eldket- keneldkkeensaajilla 1244 mk
td sai 8 %: ja pelkiistiidn perhe- kuukaudessa ja lapseneldkkeen-
eldkettzi sai l4L/r,. saajilla 755 mk kuukaudessa.

2.000.000
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L4(X).000

1.2(x).0(x)

t.(xx).(xx)

lt(x).(xx)

6(X).(XX)
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2(X).000

0

Kaikkiaan omaan tyduraan pe-
rustuvalla tyoelekkeella oli vuo-
den 1985 pdduyessd 708887
henkiloii. Heistd 13q/o:lla
(514142) oli vain yksityisen sek-
torin ja l5c/c'.lla (109007) vain
julkisen sektorin ekike. Kum-
mastakin jdrjestelmdstd omaeld-
kettd sai siis l27o (85 738). Nais-
ten osuus kaikista omaeldkkeen-
saajista oli 52% ja miesten 48 %.
Yksityisen sektorin vanhuuseld-
kettd saavista (371 661) sai l27c
samanaikaisesti myos julkisen
puolen vanhuuseldketta ja van-
huuseldkkeen saajien keskimiiii-
rdinen omaeliike oli 1403 mk
kuukaudessa. Vastaavasti tyciky-
vytto myyseldk kee nsaaj ista
(116448) sai 15Va tyokyvyttd-
myyseldkettd mycis julkiselta
puolelta ja tyokyvyttomyyseldk-
keensaajien keskimddrdinen
omaeldke oli l7l2 mk kuukau-
dessa. Tycittomyyseldkkeensaa-
jista (51793) sai lTVo tyotto-
myyseldkettd mycis julkiselta
puolelta ja tyottomyyselSkkeen-
saajien keskimdrirziinen omaeld-
ke oli 1798 mk kuukaudessa.
Niiihin markkamddriin eivdt si-
siilly mahdolliset kansaneldk-
keet.

Yksityisen sektorin vanhuur ja
tyottomyyselekkeensaajista oli
vuonna I985 vain yksi prosentti
ilman kansaneldkettd ja ty<iky-
vyttomyyseldkkeensaajista heitd
oli 9ri. Yksitvisen sektorin van-
huuseldkkeensaajien keskim2iii-
rdinen kokonaiseldke eli kaik-
kien tyoelakkeiden ja kansan-
eldkkeiden summa oli 2661
mk,zkk. Tydkyvyttomyyseliik-
keensaajien keskimd5rdinen ko
konaiseldke oli 2701 mk/kk ja
tycittomyyselhk keensaajien 279 I
mklkk.

Tycielhkkeen perhe-eldkettd sai
vuonna 1985 185023 henkilod.
Heistd oli leskiii 8670 ja lapsia
14rr. LeskenelSkkecnsaajista
(159072) sai sekd yksityisen ettd
julkisen sektorin perhe-eldketth
l3%. Keskimddrdinen tyoelak-
keen perhe-eldke oli kaikilla les-

Rintamaveteraanien varhaiseld-
kettd sai vuoden 1985 lopussa
7145 henkiloii. Heistd oli miehiii
99( r. Samanaikaisesti yksityisen
ja julkisen sektorin rive-eldkettd
sai 6(7r.. Rive-elSkkeen ohella
mycis kansaneldkettd sai 52V0.
Kaikkien rintamuveteraanien
varhaiseldkettA saavien keski-
mddrdinen kokonaiseldke oli
3308 mk kuukaudessa.

!ll Maksutulo,
el?ikemeno ja
vastuuvelka
vuonna 1985

TEL- ia LEl-laitosten maksutu-
lo oli ruonna 1985 I1371,6 milj.
markkaa ja eldkemeno 8840,2
milj. markkaa. YEL- ja MYEL-
laitosten maksutulo oli 948,7
milj. markkaa ja valtion osuus
ndiden el5kkeiden rahoituksesta
oli 1262,1milj. markkaa. YEL-ja
MYEL-laitosten eldkemeno oli
2094,9 mili. markkaa.
TEL- ja LEl-laitosten vastuu-
velka eli rahamddrd,, joka on
koottu joalkaneiden ja vastaisten
ekikkeiden varalle. oli vuoden
1985 lopussa 56900,2 mili.
markkaa. Koska valtio on osal-
listunut MYEL-eliikkeiden ra-
hoitukseen lain voimaantulosta
liihtien ja YEL-eliikkeiden rahoi-
tukseen vuodesta 1979 liihtien. ei
YEL- eikii MYEL-eliikkeisrd ole
syntynyt TEL- ja LEl-ellikkei-
den vastuuvelkaan verrattavaa
vastuuvelkaa.

HEIDI SAILA
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ETAKETUTOT
UEROTUKSESSA

MIR]AMI LAITINEN
HTK

Verohallituksen
ylitarkastoja

Eliiketurva on Suomessa
hyvin monitahoinen. Pe-
rusturvan muodostaa
kansaneldke, jota tdry-
dentdvilt tytiansioiden
perusteella maksettavat
tyti-, virka- ja yritteje-
eliikkeet. Mytis tapa-
turma- tai liikenneva-
kuutus voi olla elilkkeen
perusteena. Oikeus eliik-
keeseen voi lisilksi syntyii
vaikkapa testamentilla,
kiinteisttin tai yrityksen
kaupassa, vapaaehtoisil-
la sitoumuksilla tai tuo-
mioistuimen piiiittiksillii.

Veroa maksavat
elakelaiset

Suomalaisista on eldkkeelld tdlld
hetkellli yli miljoona. tarkemmin
sanottuna I 100000.

Veronalaista eldkettd saavia ar-
vioitiin 6mdn r,uoden alussa ole-
van noin I 090000henkiloii, jois-
ta veroa makavia eldkkeensaajia
noin 620000.

Erilaisia eliikkeitii saavia ndistd
on seuraavasti:

- kansaneldkkeitd saavia on n.
955 000 henkiloii

- tyo- ja ansioeldkkeitd saavia
n. 879 000 henkiloii

- edunsaajaeliikkeitii saavia n.
205 000 henkiloii

- tapaturma- ja liikennevakuu-
tuseldkkeitd saavia n. 12000
henkilciii

- luopumis- ja sukupolven-
vaihdoseldk keitd saavia on n.
l3 500 henkiloii

- vapaaehtoisiin eldke- ja hen-
kilcivakuutuksiin perustuvia
eliikkeitii saavia on n. I I 800
henki16ii.

Ndistd on noin 186 000 henkilcillii
arvioitu olevan vain pelkkd kan-

saneldke. Pelkkiiii muuta eldket-
te on tana vuonna arvioitu ole-
van 121000 eliikeliiiselld. Kan-
saneliikettd ja muuta elaketH on
noin 770Ofi) eldkkeensaajalla.
Suurimmalla osalla ndistd on
vain kaksi eldkettd. Suurimman
ryhmdn eldkkeensaajista muo-
dostavat vanhuuseldk keensaajat.
joita on ldhemmdksi 700000.

Veronalaista eldkettd saavien
mddrdss'd tapahtui muutoksia
vuoden 1983 alusta lukien, kun
kansaneldkkeet tulivat verotuk-
sen piiriin.
Vuoden 1982 alussa veronalaista
eldkettd sai noin 690000 henki-
lcid. Ndistd noin 600 000 henkil<iii
on maksanut veroa.

Vuonna I 983 oli vastaavasti noin
1002000 veronalaisen eldketu-
lon saajaa. Nhisti veroa maksoi
reilut 560 Ofi) eldk keensaajaa.

Veronalaisia eliik keitii on arvioi-
tu tdnd vuonna maksettavan yh-
teensd noin 39 miljardia mark-
kaa. Vuonna 1982 vastaava
mddrd oli 14,3 miljardia mark-
kaa. Veroa on arvioitu tand
vuonna elhkkeistd kertyvhn 6,3
miljardia markkaa eli 167o mak-
setuista eldkkeistd. I 

)

Verotukselliset
nakokohdat

Eliikejiirjestelmiin moninaisuus
heijastuu myos eldkkeiden ve-
ronalaisuuteen. Vaikka eliikkei-
den verotusta Yhtendistettiin
kansanel6keuudistuksen YhteY-
dessh vuonna 1983, tietyt eliik-
keet ovat kokonaan, toiset osit-
tain veronalaista tuloa ja jotkut
eldkkeet jiiiiviit vieliikin koko
naan verotuksen ulkoPuolelle.

Pddasiallisesti el6kkeet ovat kui-
tenkin veronalaista tuloa eldk-
keen perusteesta riippumatta.
Veronalaisuuteen ei siten vaiku-
ta. onko eldke pakolliseen tai va-
paaehtoiseen eldkevakuutukseen
tai sopimukseen perustuva.

Piiiisiiiintci ei ole kuitenkaan
poikkeukseton. Veronalaiseksi
tuloksi luetaan vain osittain

- kertamaksullinen, eldkeva-
kuutukseen perustuva eld-
ke, esim. luopumiseldkelain
mukainen eldke, josta eldk-
keensaajan idn mukaan kat-
sotaan vain osa veronalaisek-
si tuloksi,

- el6ke, jonka verovelvollinen
on saanut ostamalla tai vaih-

tamalla muuta vastiketta
kuin kiinteistoe vastaan tai
muulla niihin verrattavalla
tavalla, esim. osakekauppo-
jen yhteydessd sovittu elinai-
kainen eldke, josta niinikddn
eldkkeensaajan idn mukaan
katsotaan vain osa veron-
alaiseki tuloksi,

- ns. vanha tapaturmavakuu-
tukseen perustuva eliike, jo-
ka on veronalaista 20000
markkaa ylittdvaltd osalta
luodessa.

- vapaaehtoiseen henkilciva-
kuutukseen perustuvat el6k-
keet.

Verottomat eliikkeet

Tietyt eldkkeet ovat taas koko-
naan verovapaita. Esim. sotilas-
vammalain nojalla suoritettavat
elinkorot, rintamasotilaseliike ia
rintamalisd, kansaneldkelaitok-
sen maksama perhe-eldke, huol-

t) Tilastotiedot perustuvat verohalli-
tuksen ennakkoperintritilastoihin,
minkci vuoksi luvut eivrit sisrillti
kunkin vuoden aikano tapahtunei-
ta muutoksia.
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toapulain 5 $:n mukainen elatus
sekd tietyin edellytyksin syytinki
eli kiinteistcjn luor,utuksen yh-
teydessd mddrdajaksi tai elin-
kaudeksi pidiitetty etuus ovat
kokonaan verovapaata tuloa.

Veronalaiset elf,kkeet

Veronalaisia eliikkeitii ovat mm.
kansanelSke. tyo- ja ansiotoimin-
taan perustuvat eldkkeet sekd ta-
paturma- ja liikennevakuutuspe-
rusteiset eldkkeet.

Kansanehke

Luovuttaessa kansaneldkkeiden
tulosidonnaisuudesta kansan-
eldkkeen pohja- ja l.isdosan sdd-
tdminen veronalaiseksi tuloksi
katsottiin tulonjakopoliittisesti
valttamattomdksi. Kansaneldk-
keen saattaminen verotuksen pii-
riin tapahtui kansaneldkeuudis-
tuksen II A-vaiheessa luonna
1983. Uudistus olijatkoa edelli-
send vuonna toteutetulle sosiaali-
etuuksien verotusuudistukselle,
jonka mydtd veronalaisiksi tuli-
vat mm. pakollisen tapaturma-ja
liikennevakuutuksen eldkkeet
kokonaisuudessaan.

Kansaneldkkeestd on veronalais-
ta tuloa sen pohja- ja lisdosa riip
pumatta siita, maksetaanko kan-
saneldkettd vanhuus-, tyokyvyt-
tomyys-, varhais- vaiko tyottci-
myyseldkkeend. Sitii vastoin
Kansaneliikelaitoksen makama
perhe-eldke, samoin kuin kan-
saneldkkeeseen liittyvdt erilaiset
lisdt kuten apu- tai hoitolisd. puo-
lisolisd, lapsikorotus, rintamalisd
ja asumistuki ovat verottomia.
Myos hautausavustus on vero-
ton.

Tyo- ja ansioeldkkeet

Tyo- ja ansiotoimintaan perus-
tuvat tyokyr.yttomyys-, tyotto-
myys-vanhuus- ja varhaiseldk-
keind sekd perhe-eldkkeinii mak-

settavat eldk keet ovat veronalais-
ta tuloa. Asiaan ei vaikuta, mak-
saako eldkkeen valtio, muu jul-
kinen laitos, vakuutusyhtici, eld-
kesddtici, tyonantaja tai joku
muu. Merkitysta ei ole myos-
kiiiin sillii. millii nimikkeella tai
minkd lain nojalla eldke makse-
taan. Veronalaisia ovat siten
mm. TEL:n. LEL:n, YEL:n,
MYEL:n, VEL:n, KVTEL:n,
MEL:n, KIEL:n, VAL:n, VPL:n
ja rintamaveteraanien varhais-
eldkkeestd annetun lain mukaiset
eldkkeet.

Muut eldkkeet

Tapaturmavakuutuslain perus-
teella maksettu el6ke voi olla niin
ikiiiin kokonaan veronalainen
perustuipa eldke pakolliseen tai
vapaaehtoiseen tapaturmava-
kuutukseen. Vuoden 1982 alusta
lukien pakollisen tapaturmava-
kuutuksen eldk keet ja pdivdrahat
ovat olleet rajoituksetta veron-
alaista tuloa. Vapaaehtoisen va-
kuutuksen eliikkeitii kdsitellddn
verovapaina tuloina kahdelta en-
simmdiseltd vuodelta. Jos tyon-
antaja on maksanut vakuutus-
maksusta yli 7570, vapaaehtoi-
senkin vakuutuksen eldke on ve-
ronalaista alusta ldhtien.

Liikennevakuutukseen perustu-
vat eldkkeet ovat verotuksen pii-
rissd kokonaisuudessaan myos
siltd osin. kuin ovat kyseessd ns.
vanhat ennen vuotta 1982 sattu-
neeseen liikennevahinkoon pe-
rustuvat eldkkeet. Pddomitettuna
eliike jiiii kuitenkin verotuksen
ulkopuolelle. koska se on oi-
keuskdyfdnnossd rinnastettu ve-
rovapaaseen. sairauden tai
vamman j ohdosta maksettavaan
kertakaikkiseen vahingonkor-
vaukseen.

Va hi ngon k orvausvelvollisu uteen
perustuva eliikekiiiin ei ole veros-
ta vapaata tuloa. On tosin oi-
keuskdyldntoii, jonka nojalla sitd
ei ole katsottu veronalaiseksi,
kun kyseessd on ollut elatusapu-
korvaus tai huoltoeldke.

Eliike: ansio- vai
pddomatuloa?

Tulo- ja varallisuusverolain l7b
$ on tyhjentiivd luettelo verotuk-
sen ansiotuloista. Muut tulot
ovat pddomatuloa. ElAkkeet
ovat lahes kauttaaltaan ansiotu-
loa. Pddomatuloksi katsotaan
vielii kuitenkin esim. itse kustan-
nettuun vapaaehtoiseen eldkeva-
kuutukseen perustuvat eldkkeet.

Maarittelylla on merkitystd esim.
verotuksessa mycinnettdvien vd-
hennysten suhteen. Ansiotulojen
ja pddomatulojen erottelulla on
merkitystd myos siind, etld puoli-
soiden pddomatulot ovat edel-
leen yhteisverotuksen piirissii,
mutta ansiotuloja koskee erillis-
verotus.

Eldkeldisten yleisimmet
verovflhennykset

Eldketulovdhennysten lisdksi an-
siotuloiksi luettavista eliikkeistii
saa palkkavdhennyslii ja tulon-
hank kimisvdhennystd lukuunot-
tamatta samat vahennykset kuin
palkkatuloista.
Useat vdhennykst tehdiiiin pyry-
tdmdttd, kuten tyotulovdhennys,
puolisovdhennys, lapsi- ja huol-
tajaviihennykset, yksinhuoltaja-
vdhennys sekf, eldketulovdhen-
nykset ja invalidivdhennys. Vain
verovelvollisen selvitykseen pe-
rustuvat vdhennykset, kuten ko-
rot, sairauskulut tms., tehdddn
kuten palkkatulosta vain vero-
velvollisen vaatimuksesta.

Invalidivlhennyksen
muutokset

Eliik keiden verotuksen yhtendis-
tdmisen yhteydessd luovuttiin
vanhuusvdhennyksestii ja invali-
divdhennyksen mycint6mispe-
rusteita aiottiin muuttaa siten, et-
tii invalidiviihennysta ei myonne-
td endd pelkiistii eldketulosta,
vaan vdhennyksen saamiseksi tu-
lee olla muutakin ansiotuloa. In-

validivdhennys katsottiin olevan
perusteltua myontdd verotukses-
sa hyvityksend vain niille, jotka
invaliditeetista huolimatta teke-
vdt ansiotyotd. Niin ikddn esitet-
tiin. ettd mikiili eliikkeensaajisra
jotkut ovat invaliditeettinsa pe-
rusteella muihin eldkkeensaajiin
ndhden vaikeammassa tilantees-
sa, yhteiskunnan tuki olisi tarkoi-
tuksenmukaista ohjata yksilolli-
sempddn kohteluun soveltuvan
ns. vammaisk orvaus.iarjestel man
kautta.

Valtionverotuksen invalidivd-
hennys pysytettiin kuitenkin en-
nallaan ja kunnallisverotuksen
invalidivdhennyksenkin osalta
tehtiin viiliaikaislaki, jonka nojal-
la ne eldkkeensaajat, joilla on
vuonna 1982 ollut veronalaista
elSketuloa, saavat invalidivii-
hennyksen myos pelkkien eldke-
tulojen perusteella. Tdmd vdliai-
kaislaki on ollut voimassa vuo-
desta 1984 alkaen. Sen voimas-
saoloaika piiiittyy kuitenkin td-
mdn vuoden jdlkeen.

Vaikeaselkoiset
eliikenrloviihennykset

Kansanel6kkeisen saattamisella
verotuksen piiriin ei haluttu hei-
kentdd pelkdn kansaneldkkeen
tai muun enintddn vastaavan-
suuruisen eldkkeen varassa eld-
vien eldkeldisten toimeentuloa.
Niinpii kansaneldk keiden veron-
alaiseksi sddtdmisen yhteydessd
sdddettiin tulo- ja varallisuusve-
rolain 34 ja 36a $:n vdhennys-
sddnnokset, joiden mukaan vail-
la muita tuloja oleva tdyden kan-
saneldkkeen saaja ei joudu mak-
samaan kansaneldkkeestddn tu-
loveroa valtiolle eikd kunnalle.
Vihennysten ulottaminen kos-
kemaan myos muita eliikkeitii
takasi kaikkien pienten eliikkei-
den verotuksen kevenemisen.

Vdhennyksen suuruus mddrite-
tddn laissa olevan kertoimen ja
tdyden kansaneldkkeen perus-
teella vuosittain. Kansaneldkettd
saavien puolisoiden tai sellaisten
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Valtionverotuksen eliketulovlhen-
nys vuonna 1987

El6ketulovdhennys
2r 800

l8 100

15 Va

18 100 42300

Kokonaistulon ylittiiess,ii l8 100
mk 75 7c ylimenevdstd osasta
pienentdd eldketulovdhennYstd.

Kunnallisverotuksen eliketulovd-
hennys vuonna 1987

Eliketulovdhennys

2l 800 32200

Kokonaistulon ylittiiessii 32 200
mk ylimenevd osa tuloista pie-
nentdh eldketulovdhennystd ko-
ko mddrdllddn.

Kunnallisverotuksen eldketulovi-
hennys vuonna 1987 (eliikkeensaa-
japuolisot)

Eldketulovdhennys

17 600

17600 28000

10070 100%t

54000 45 600

Kokonaistulon ylittdessd 28Ofi)
mk ylimenevd osa tuloista pie-
nentdd eldketulovdhennystd ko-
ko mddrdllddn.

puolisoiden, joista toinen saa
kansaneldkettd ja toinen rinta-
masotilaseleketta. eldketulovd-
hennys on kunnallisverotuksessa
pienempi kuin muuta eldketuloa
saavilla puolisoilla tai yksiniiisil-
IA. Eliikkeiden verotuksessa on
tella tavoin yhteisverotuksen
piirteitii, vaikka vdhennys
my6nnetddn kummallekin puo-
lisolle erikseen. Vuonna 1987
eldketulovdhennysten mdhrdt
ovat seuraavat:

- valtionverotuksessa l8 100
markkaa

- kunnallisverotuksessa 2l 800
markkaa ylisirr:iisillr ja
kansaneldkettd saavilla puo-
lisoilla 17 600 markkaa.

Eldketulovdhennvkset myonne-
tddn enintddn eldketulon suurui-
sena ja ne pienenevht henkilon
kokonaistulojen kasvaessa siten.
ettd niiden vaikutus paattyy ke
konaan tietylld tulotasolla. Esim.
vuonna 1987 noin 54000 markan
kokonaistulosta vhhennyksid ei
endd saa lainkaan.

E,ldketulovdhennysten ansiosta
eliikeliiisiii verotetaan alhaisissa
tuloluokissa lievemmin kuin
esim. pienen palkkatulon saajia.
Eldketulo, josta ei joudu mak-
samaan valtionveroa, on noin
32000 markkaa vuonna 1987.
Kunnallisverotuksessa vastaava
mddrd on noin 27 000 yksiniiisillii
ja kansaneldkettd saavilla puoli-
soilla kummallakin 23 000
markkaa. Palkkatuloa saavilla
vastaavat rajat ovat alhaisem-
mat. Kunnallisveroa maksetaan

Veronalaisten tulojen kaswsta
johtuva lisdveron tarve on ylldt-
tanyt monet eldkeldiset. Voi-
makkainta tulojen lisdyksestd
johtuva veron kaslu on eldketu-
lovdhennysten pienenemisalueel-
la. Merkitystd ei ole silh minkd-
laatuista lisdtulo on (ks. kuiten-
kin jiiljempiiii pddomatulot). Se
voi olla eldketuloakin. Esim. jos
yksindinen eldkeliinen saa 32 200
mk:n vuotuiseen eldkkeeseensd
4000 mk:n korotuksen. pienenee
kunnallisverotuksen eldketulo-
vdhennys fdmdn vuoksi 4000 mk
ja valtionverotuksen eldketulo-
vdhennys 3000 mk. Tulon lisdyk-
sestd aiheutuva veron kasvu on
n. 1700 mk edellyttden, etteivat
veroperusteet ole samanaikaises-
ti muuttuneet.

Kun lisdksi tuloa verotetaan sen
saamisruonna ja eldketulovd-
hennykset myonnetdhn verovuo-
sikohtaisesti, pelkdn kansan-
eldkkeen tai muun enintddn sa-
mansuuruisen eldk keen saajatkin
saattavat .joutua maksamaan
eldkkeestddn veroa. Ndin saattaa
kiiydii, jos eldkkeet tulevat mak-
suun muuna kuin kertymis-
vuonna. Tiill<iin maksuvuoden
el6ke voi nousta siine mddrin, et-
tcivdt cldketulovdhennykset endd

Tosin takautuvia eldke-eridkin
koskee valtionverotusta lieven-
tdvd tulontasaussd[nnos (TVL
60 $). Keydnnossd se soveltuu
kuitenkin harvoin po. laatuisiin
takautuviin suorituksiin. koska
ndiden kertymisaika on yleensd
sddnnoksen edellyttdmdd 12
kuukautta lyhyempi. Tulonta-
sauksen vaatiminenkaan ei aina
ole edullista. koska valtionveroa
maksuunpannaan vdhintddn
t5E .

Muita epd,kohtia

Edellistii kohtuuttomammiksi
saattavat muodostua tilanteet.
.joissa kansaneldke myonnetddn
takautuvasti ja kuitataan makse-
tuksi jo saadulla verovapaalla
perhe-eldkkeella tai rintamasoti-
laseldkkeelld. Vallitsevan vero-
tuskdytdnnon mukaisesti takau-
tuvasti myonnettdvd eldke katso-
taan nimittiiin kokonaan kuit-
l.ausvuoden tuloksi. jolloin vero-
velvollinen joutuu maksamaan
veroa myos sellaisesta tulosta. jo-
ta hdn ei ole kuittausluonna saa-
nut.

Eplikohdaksi on koettu myos
kunnallisverotuksen eldketulo-

vdhennyksen pieneneminen sil-
loin, kun myos toinen puoliso al-
kaa saada kansaneldketta. Ve-
hennyksen pienenemisestd joh-
tuen puolisoiden yhteenlaskcttu-
jen eldkkeiden netto saattaa alen-
tua verrattuna siihen, ettd toinen
puoliso ei saisi kansaneldkettd
lainkaan. Tdmdn seurauksena
toisen puolison kannattaa eraissa
tapauksissa jopa kieltdytyd vas-
taanottamasta kansaneldkettd.

Eliikeliiisen pdlomatulot

Lehtien yleiscinosastoissa on
runsaasti kirjoitettu eldkeldisen
phdomatulojen kuten veronalais-
ten korko- ja osinke ja vuokra-
tulojen verotuksesta. Kirjoituk-
sista phdtellen omaisuustulo on
ymmerretty siihen kohdistetta-
vasta omaisuustulovdhen nykses-
td johtuen verovapaaki.
Omaisuustulovdhennys ei kui-
tenkaan poista vdhennykseen oi-
keuttavien osinko-, korko ja
luokratulojen veronalaisuutta.
mistd johtuu, ettd puheenaolevat
tulot vaikuttavat tdysimddrdisesti
kokonaistulosta myonnettdvien
vdhennysten, kuten eldketulovd-
hennysten, suuruuteen. Esim.
vuokratulot, jotka kansaneldke-
uudistuksen III-vaiheen toteu-
duttua eivdt endd ole vaikutta-
neet kansaneldkkeen mddrddn,
vaikuttavat eldketulovdhennyk-
sid pienentdvdsti ja lisdhvdt siten
verorasitusta omaisuustulovd-
hennyksestd riippumatta. Ilmio

jo noin 6000 markan'uuositulos- takaa eldkkeen verottomuutta.
ia alkaen ja valtionveroa noin Tiillaisia tapauksia, joissa eldk-
23 000 mar-kasta alkaen. keiden maksatus ajoittuu muulle

kuin kertymisr.uodelle ja aiheut-
taa siten puheena olevan ongel-

Tulon kasvr:n vaikurukset man, esii.ntyy ellikelajista riip

"rar.oJ"ral,.""yl,r'i;-- iJi[3::? 
liihinnii eldkkeelle siir-
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on mahdollinen nimenomaan
cldketulovdhennysten pienene-
misalueella. OmaisuustulovS-
hennyksestd koituu eldkkeensaa-
jalle niiissiikin tapauksissa kui-
tenkin yhtd suuri hyoty kuin
muillekin. koska ilman omai-
suustulovdhennysti sekd omai-
suustulo- ettii eldketulovdhen-
nysten pienenemistd vastaava
md6rd eldketuloa tulisivat ve-
rotettavaksi, kuten on laita esim.
eldkeldisen saamien palkkatulo-
jen suhteen.

Ennakkoperintii-
j[rjestelmin muutos

Eldketulojen ennakkoperintdd
jouduttiin muuttamaan vuoden
1983 alusta lukien, koska eldke-
tulovdhennykset tuli saada mah-
dollisimman tarkoin huomioon
otetuksi jo enna kkoperinndssd.

Mu utettu ennakonpiddtysj?irjes-
telmd toimii siten, ettii eliikkeitii
varten on laskettu henkilokoh-
tainen eldkeveroprosentti. Pro-
sentti on mddritelty henkil6n
pelkkien eldketulojen suuruuden
mukaan. Se on kohdistettu sa-
mansuuruisina henkildn kaikkiin
eliikkeisiin. Poikkeus on kansan-
eldke. josta yleensd ei toimiteta
ennakonpiddtystd, koska kan-
saneldkkeen vero-osuus on sisdl-
lytetty muiden eldketulojen pro-
senttiin. Erdissd tapauksissa kan-
sanelAkkeistdkin saatetaan toi-
mittaa ennakkovero, esim. silloin

kun henkilo saa ennen 1.7.1915
alkanutta ns. vanhaa tycieldkettd.
Silloin. kun eldketuloa saavalla
henkilollii on muuta tuloa. esim.
palkka- tai vuokratuloa, laske-
taan ndiden tulojen ennakkove-roa mddrdttdessd uudestaan
henkiloltii perittdvien verojen
kokonaismddrh ja vdhennetddn
tdstd kokonaisverosta eldkkeestd
kertyvdksi laskettu vero. Loppu
verosta kohdistetaan perittavaksi
ndistd muista tuloista. Niiin vil-
tytddn kohdistamasta eldkkeisiin
muista tuloista aiheutuva veron
kasvu.

Eldkkeen piddtysprosentti on
hyvin herkkd eldkeldisen tulo- ja
vdhennysmuutoksille, etenkin
eldketulovdhennysten vaikutus-
alueella. Prosentin oikeellisuus
on siten olennaisesti riippuvainen
siita, miten hyvin henkildn olo-
suhteet tiedetddn etukdteen. EII-
ketulot ovat kuitenkin suhteelli-
sen hyvin ennustettavissa ja ovat
kdytdnncissd kansaneldkeuudis-
tusvuosia lukuunottamatta osoit-
tautuneet sellaisiksi, kuin eldke-
laitokset ovat ne arvioineet vero-
prosentin laskentaa varten. E,ld-
ketuloja vaikeampaa on ennus-
taa eldkeldisten muiden tulojen.ja
vdhennysten kehittyminen, kos-
ka pohjatietoina ovat ndiltd osin
kdytettdvissd ldhes pelkdstddn
viimeksi vahvistetun verotuksen
tiedot. Niinpd, jos tulot tai vd-
hennykset muuttuvat verovuo-
den aikana. eldkelSisen ennak-
koperintd ei osu oikeaan, ellei
eldkeldinen kdy lasketuttamassa

prosenttiaan uudelleen verotoi-
mistossa. Verotoimistossa kdynti
on mycis valttamaton elzikkeelle
siirryttdessd.

Takautuviinkaan eldkkeisiin
henkilokohtainen prosentti ei sel-
laisenaan sovcllu. Normaalisti*' takautuviin eldkkeisiin sovelle-
taan ns. sivutuloprosenttia.

Karsainviliset elakkeet

Elakkeite maksetaan Suomesta
yhd enemmain ulkomaille pysy-
vdsti asumaan muuttaneille.
Niiistiikin eldkkeistd perithdn
yleensd veroa Suomeen. Vero on
ns. lShdevero, jonka suuruus on
35 %. Ldhdeveron perimisen
voivat estdd ainoastaan kaksin-
kertaisen verotuksen estdmiseki
solmitut verosopimukset.

Muihin pohjoismaihin makset-
tavista eldkkeistd peritddn yleen-
sd aina kihdevero Suomessa,
koska monenkeskisen pohjois-
maisen verosopimuksen mukaan
pohjoismaista toiseen maksetta-
via elSkkeitii verotetaan ensisijai-
sesti maksajavaltiossa. Tiilloin-
kin verotus koskee vain maksa-
javaltiosta saatua tuloa. TasU
syysta lahdeveroa ei ole voitu pe-
rid esim. liikennevakuutuslain
nojalla maksettavasta eldkkees-
td, jota ei tulo ja varallisuusvero-
lain 6 $:n mukaan ole katsottava
Suomesta saaduksi.
Ldhdeveronalainen tulo voidaan
ottaa lisdksi huomioon henkilcin
asuinvaltiossa, kun sielld verote-
taan henkilcin saamia mahdolli-
sia muita tuloja. 'fdmd ei usein-
kaan merkitse sitd, ettd henkiloii
verotettaisiin tuosta tulosta kah-
teen kertaan. Asuinvaltio nimit-
tdin yleensd vapauttaa eldkkeen
verosta, vaikkakin ottaa sen huo-
mioon muiden tulojen vero-
progressiota korottavana. Td-
mdn ns. progressioehtoisen va-
pautusmenetelmdnr) tarkoitus
on, ette henkilo maksaa veroa
asuinvaltiossaan sellaisen vero-
prosentin mukaan, joka laske-
taan kokonaistulon perusteella.
Ellei ndin tehtdisi, pdAsisivdt eri
valtioista tulonsa saavat verotuk-
sellisesti edullisempaan asemaan
kuin henkilot, jotka saavat sa-
man suuruisen tulon yhdestii ja
samasta maasta. Tdstdkin huo-
limatta kahdesta eri valtiosta
saadun eldkkeen verotus on
usein huokeampaa. kuin jos
elSkkeet saataisiin asuinvaltiosta.
Kuvattu periaate pdtee mycis
pdinvastaisessa tapauksessa eli

pysyvdsti Suomessa asuvaan
henkilocjn, joka on velvollinen
maksamaan Suomessa veroa
kaikesta tulostaan, mycis ulko-
mailta saadusta.

Ndin ollen ulkomainen eldke on
ilmoitettava Suomessa. vaikka
siitl olisikin makseltu veroa jo
maksajavaltioon. Ellei eldkkeen
maksajavaltion kanssa ole vero-
sopimusta, eldke verotetaan
Suomessa aivan normaalisti. Jos
eldke tdllaisessa tapauksessa ve-
rotetaan myos maksajavaltiossa,
syntyy kaksinkertainen verotus.
Yleensd kaksinkertaista verotus-
ta ei aiheudu, koska Suomella on
verosopimus yli 40 maan kanssa,
jolloin toisesta valtiosta saadun
el5ketulon kaksinkertainen vero-
tus estetaen Suomessa yleensd ns.
vapautusmenetelmdn avulla.

Elakkeiden ilmoittaminen
verottajalle

Palkkatulojen osalta tulot ja
toimitetut ennakonpiddtykset
ilmoitetaan vield tavallaan kah-
teen kertaan: tyonanta-lan luosi-
ilmoituksessa ja palkansaajan
omassa veroilmoituksessa. Kah-
denkertainen ilmoittamisvelvol-
lisuus on poistettu erdiden so-
siaalietujen osalta ja suurelta osin
mycis eldkkeiden osalta. Ndmd
tulot ja tuloista toimitetut enna-
konpidiitykset otetaan verotuk-
sessa huomioon pelkdstddn
maksajan ilmoituksen mukaisi-
na. Eldkeliiiselld ei siten ole endd
ilmoittamisvelvollisuutta lu-
kuunottamatta esim. sellaisia
eliikkeitii, jotka luetaan verotuk-
sessa varallisuudeksi, kuten itse
kustannettuun vapaaehtoiseen
eldkevakuutukseen perustuva
eliike. Eliikeliiinen voi jopa jdudd
veroilmoituksen kokonaan an-
tamatta, ellei hiinellii ole muita
kuin tavallisia eliikkeitli eikii nii-
den lisiiksi muita veronalaisia tu-
loja eik?i varallisuutta. Jos eldke
on lisdksi sen suuruinen. ettei sii-
td mene veroa, ei veroilmoitusta
hyodytii antaa edes verotuksessa
vaadittavien vdhennysten kuten
sairauskulujen vuoksi.

t) On m1'ds valtioita, jotka huojenta-
vat toiseen valtioon maksetun ve-
ron ns. h1'vitt'smenetelmtiti kr)yt-
l(ien.
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Tuntevatlto sosiaalihuolto- ia
sosiaa I iva kuutusv?i ki toi s taan?

Otsikon kysymyksen voi
ymmiirtiiii monella taval-
la. Arkikielessil tuntemi-
nen merkitsee jonkinas-
teista tuttuutta. Ver-
tauskuvallisella tasolla
kysymys voi olla toisten
kielen, ajattelu- ja toi-
mintatapojen ymmilr-
tiimisestii.

Jonkinasteinen tois-
tensa tunteminen on st>.
siaalihuolto ja vakuu-
tusvilelle villttilmiittintfl,
jotta yhteisten asiakkai-
den asioita voidaan hoi-
taa heidiin parhaakseen.

Ajattelu- ja toimintatapojen
ymmdrtiiminen lienee kuitenkin
velttamattomiimpiiii kurn henki-
lokohtaisten tuttavuuksien
hankkiminen. Siltii osin, kuin so-
siaalihuolto ja sosiaalivakuutus
ottavat palvelukseensa korkea-
koulututkinnon suorittanutta
vdke6, antaa yhteinen koulutus-
tausta usein jo riittiivtin pohjan
yhteiselle ymmdrrykselle. Va-
kuutuspuolella on kuitenkin
enemmdn oikeustieteellisen tai
matemaattisen tutkinnon suorit-
taneita kuin sosiaalitieteellisen
tutkinnon suorittaneita, jotka
puolestaan muodostavat valta-
osan sosiaalihuollon palveluk-
sessa olevista korkeakoulutut-
kinnon suorittaneista.

Sosiaalihuollon historialliset juu-
ret ovat kunnallisessa koyhiiin-
hoidossa ja sosiaalivakuutuksen
juuret ammattikiltojen turyara-
hastoissa. Sosiaalipoliittisen ke-
hityksen liihtiessd voimakkaa-
seen vauhtiin 5G ja 60Juvuilla
koettiin varmasti molemmin

puolin tarvetta korostaa oman
toiminnan erityisluonnetta. Sosi-
aalihuollossa on aina korostettu
kuntalaisten ja asiakkaiden tar-
peita toiminnan ldhtokohtana.
Palvelujen ja avunsaannin perus-
tana on asiakkaan tarpeiden ar-
viointi. Sosiaalivakuutus on puo-
lestaan korostanut vakuutuspe-
riaatetta. Oikeus etuuteen syntyy
vakuutusmaksuja maksamalla,
vaikka sosiaalivakuutuksen ky-
seessd ollen niillii ei olekaan sa-
manlaista tiukkaa kytkentdh
kuin liikeperiaatteella toimivassa
vakuutusjdrjestelmdss'd. Sosiaa-
livakuutus on torjunut parhaan-
sa mukaan tarveharkintaisten -esimerkiksi perheen koko -elementtien sisdllyttdmistd va-
kuutusetuuksiin. Joitakin
myonnytyksid on tdssd suhteessa
kuitenkin tehty.

Oman toiminnan omaleimaisten
periaatteiden ja ldhtokohtien ko
rostaminen on joskus nayttanyt
myos ymmdrtdmdttomyydeltii
toisenlaisia periaatteita kohtaan.
Ymmdrtdmdttcimyydestd lienee
kysymys ainakin silloin jos oman
toiminnan periaatteille haluttai-
siin rakentaa koko turvajiirjes-
telmd. 60-luvulla monet vakuu-
tuspohjaisen toiminnan kehitteli-
jat ajattelivat tarvepohjaisen
toiminnan vdhitellen loppuvan
kokonaan. Toisaalta tiilliikin
hetkellii esitetddn ajatuksia ansi-
oihin sidottujen vakuutusetuukien
syrjdyttdmisestd tarvepohjaisten
jdrjestelmien hyviiksi. Ymmdr-
tdmiittomyydesta on kYsYmYs'
ellei niihdii kummankin .idrjes-
telmdn tdytthvdn erilaista yhteis-
kunnallista tehtevaa. Kumman-
kin rinnakkaiselo on ke;keinen
osa nykyaikaista sosiaalivaltiota.
Kumpaakin rinnan kehittdmiilld
sosiaaliturva kokonaisuutena on
turvannut itsellcen kaikkien kan-
salaispiirien vankkumattoman
tuen.

Ymmdrrystri toistcn toimintaa

kohtaan, on kuitenkin enemmdn
kuin edetld oleva pohdiskelu
naytda osoittavan. Osa sosiaali-
huoltovden ja sosiaalivakuutus-
vden ammattitaitoa on muiden
jdrjestelmien toiminnan tunte-
minen. Asiakasta on kummas-
sakin pddssd osattava opastaa
toisen jdrjestelmdn palvelujen ja
etuuksien kdytldmiseen silloin,
kun asiakkaan eldmdntilanne si-
u edellyuaa. Niiihin seikkoihin
on kiinnitetty paljon huomiota
myos tycintekijoiden ammatilli-
sessa tdydennyskouluksessa.
My6s arkinen tyci kokemuksi-
neen kasvattaa tdtd tietdmystd ja
ymmdrrystd. Arkisessa tyossd
syntyry myos tuttavuuksia. Kes-
kindisen ymmiirryksen epdilemi-
nen merkitsee myos tyontekijoi-
den ammattitaidon asettamista
kyseenalaiseki.

Sosiaaliturvan Keskusliitto on
sosiaaliturvan aatteellinen yhteis-
toimintajiirjesto, jonka jdsenis-
ton muodostavat kunnat, sosiaa-
lialan valtakunnalliset jdrjestot ja
liiton alueelliset jdsenyhdistykset.
Liiton koulutustoiminnassa ja
vaikuttamistoiminnassa kesitel-
laan yhta hyvin sosiaalihuollon
kuin sosiaalivakuutuksen kysy-
myksiii. Monet liiton koulutusti-
laisuudet - erityisesti sosiaali-
turvan pdivdt - ovat sosiaali-
huolto- ja vakuutusvaen tapaa-
mis- ja keskusteluareena. jossa
yhteisen ymmdrryksen lisiiksi
solmitaan ystiivyys- ja yhteistyd-
suhteita. Liiton toiminnanjohta-
jana toivon. ettd liitto saa nauttia
edelleen sekd sosiaalihuolto- ettd
vakuutusvden luottamusta yh-
teisend keskusteluareenana.

Tiind vuonna tulee kuluneeksi 70
vuotta liiton perustamisesta. Jo
varhain liiton tilaisuuksista
muodostui koko sosiaaliturvan
alueclla toimivan ammatti- ja
luottamushenkiloston kohtaus-
paikka. Tiirkeii sija yhteisissa ta-
paamisissa on viime vuosina ol-

lut koko sosiaaliturvan kehitys-
suuntien arviointi suhteessa yh-
teiskunnan yleiseen muutokseen.
Sosiaaliturvan keskusliitto pitliii
tdllaisia yhteisia tapaamisia hyo-
dyllisinii ja valttamattdminS. So-
siaaliturvasta kdyldvhssd keskus-
telussa taytyy ylittaa eri toiminta-
jdrjestelmien vdliset rajat, koska
yhteisten asiakkaiden arkieldmd
ja ongelmat eivat velttematta ja-
senny toimintajdrjestelmien rajo
jen mukaan. Monet asiakkaiden
kokemista kipeistii ongelmista
saattavatkin liittyii eri toiminta-
jdrjestelmien toiminnan yhteen-
sovittamiseen. Erityisen tdrkedk-
si parempi yhteensovittaminen
on osoittautunut tyokyvyttd-
myyseldkkeelle jiidnnin ja tyot-
tomyyden yhteydessd.

Tdnd vuonna merkittavin yhteis-
tapaaminen on Yleiset Sosiaali-
turvan Pdivdt Lappeenrannassa
12.-14.8. Pdivien tcemana on
"Eldmdn arki ja sosiaaliturva".
Ohjelmassa kiisitelliiiin niin sosi-
aalihuoltoon kuin sosiaalivakuu-
tukseenkin liittyviii kysymyksiii.
Avajaisten yhteydessd vietetddn
myos liiton TGvuotisjuhlaa.

MARKKU
RUOHONEN

VTK
So:;iaaliturvan
Kcskusliiton

toiminnanjohtaja
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NIMITYKS]A

Tapiola-yhtiiit uusi
korkeimman iohtonsa
Tapiola-yhtiot on 7.4. 1987 piiiit-
tdnyt uusia korkeimman johton-
sa. Tapiolan kolmen piiiiyhtion
hallintoneuvostojen yhteiskG
kouksessa valittiin yhtioiden hal-
lituksen uudeksi puheenjohta-
jaksi ja myos uudeksi toimitus-
johtajaksi kauppatieteiden mais-
teri Asmo Kalpala (36).

Kauppat.maisteri Asmo Kal-
pala on syntynyt 24. toukokuuta
1950 Helsingissd. Hdn oli Aura-
yhtioiden sijoitusjohtajana
l98l-83, Tapiola-yhtioiden
luouojohtajana 1984, Metsiiliit-
toyhtymhn taloushallinnon joh-
tajana 1985-86 sekii Metsd-Ser-
la Oy:n taloushallinnon johtaja-
na tdmdn vuoden alusta. Kalpala
aloitti Tapiolan hallituksen pu-
heenjohtajana vdlittomdsti sekd
toimitusjohtajana I 6.5. I 987.

Tapiola-yhti6iden hallituksen
tdhdnastinen puheenjohtaja. va-
ratuomari Pertti Paloheimo siir-
tyy Perusyhtymd Oy:n hallituk-
sen pdhtoimiseksi puheenjohta-
jaksi 1.7.1987 lukien. Paloheimo
on tyoskennellyt vakuutusjohta-
jana vuodesta 1976. jolloin hiin
tuli Tapiolan toisen edeltdjriyh-
tymdn Aurayhtioiden toimitus-
johtajaksi.

Tapiola-yhtioiden nykyinen
toimitusjohtaja, ekonomi Jukka
Syrj;inen on puolestaan pyytenyt
eroa ja mahdollisuutta siirtyd
eldkkeelle. Syrj;inen lopettaa
toimitusjohtajana 15.5., mutta
jatkaa toistaiseksi hallituksen
varapuheenjohtajana paatehta-
vdndln Tapiolan kansainvdliset
toiminnot. Hiin jatkaa myos Va-
kuutusyhticiiden Keskusliiton
puheenjohtajana. Syrjdnen tuli
Pohjayhtymiin toimit usjohtaja k-
si r,uonna 1975.

Asmo Kalpala

Bisto Kaustosta
El?ike-Sammon
toimitusiohtaia
Vakuutusosakeyhtio Eliike-Sam-
mon yhtiokokouksessa 16.4.
1987 on yhtion varatoimitusjoh-
taja, lil.maisteri Risto Kausto
nimitetty toimitusjohtajaksi
22.11.1987 lukien. jolloin toimi-
tusjohtaja. varatuomari Antti
Kataja saavuttaa elikeidn.

Varatoimitusjohtajaksi 22. I l.
1987 lukien on nimitetty johtaja,
varatuomari Rauno Tienhaara.
Hdn on toiminut Eldke-Sammon
johtajana vuodesta 1983 alkaen.

Toimitusjohtaja Kausto on
syntynyt 24.5.1941 ja suorittanut
fil.maisterin tutkinnon vuonna
1967 sekii SHV-tutkinnon vuon-
na 1968. Kausto on toiminut Eld-
ke-Sammon varatoimitusjohta-
jana 1.1.1987 alkaen.

Varatoimitusjohtaja Tienhaa-
ra on syntynyt3l.7.1944. Hdn on
suorittanut oikeustieteen kandi-
daatin tutkinnon vuonna 1968 ja
saanut varatuomarin arvon
vuonna 1972.

Sampo-yhtioiden uudeksi toi-
mitusjohtajaksi valittiin 14.4.
1987 varatuomari, varatoimitus-
johtaja Kauko Pihlava. Uuden
tehdven Pihlava ottaa vastaan
22.111987 Antti Katajan jiiiides-
sd eldkkeelle.

Nimitys Eltike-
turvakeskuksessa

Eldketurvakeskuksen hallitus on
I 5.4. nimittdnyt kauppatieteiden
maisteri Sirpa Collinin talon va-
kuutusteknillisen osaston elake-
rekisteritoimiston piiiillikoksi.

Sirpa Collin valmistui eko
nomiksi vuonna 1978 ja suoritti
kauppatieteiden maisterin tut-
kinnon vuonna 1984. Eliiketur-
vakeskuksen palvelukseen hdn
tuli vuonna 1978. Eldkelaitostar-
kastajana hiin on toiminut wo
den 1980 kesdkuun alustaja tar-
kastusyksikdn esimiehenh, yli-
tarkastajana 22.1 .1986 alkaen.

Risto Kausto

Sirpa Collin

Rauno Tienhaarq
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P o i stu u ko ty 6ttd myy se I iik ke i st ii
vdl i I I i nen "tarveh arki nta"?

Tycittomyysturvalaki on uudis-
tunut. Se parantaa iiikkiiiden
tyottomien asemaa mm. niin. et-
te eras uusi ryhmd pddsee tyot-
tomyyseldkkeen piiriin. Aikai-
semmin saattoi kiiydii niin, ettii
puolison tulot estivdt peruspdi-
vdrahan saamisen ja niin sulkeu-
tui tie ty6tt6myysel5kkeelle.

Mistd tdssd oikein on kysymys,
apulaisosastopiiiillikkd Tapio
Karsikas Eldketurvakeskuksesta'J

"Aikaisemmin jiirjestiiytymiit-
tomalla tyottdmalla oli mahdol-
lisuus peruspdivdrahan saami-
seen, mutta sen edellytyksend oli,
ettd hdn oli taloudellisen tuen
tarpeessa. Jos aviopuoliso oli
tyosszi, katsottiin, ettd tyotdn ei
ollut taloudellisen tuen tarpee;sa.
Hdn ei siis saanut peruspdivdra-
haa eikd myoskddn tyottomyys-
eldkettd."

"Tyottomyysturvalakia on huh-
tikuun alusta muutettu siten, etta
55 vuotta taytteneilta ei edellyte-
td taloudelliscn tuen tarvetta.
kun ratkaistaan peruspdivdrahan
saamisen cdellytyksiii, mikiili
hiinellii on tyohistoriaa. Laissa
on rarkat sdddokset siita, milloin
henkilollii on katsottava olevan
tyohistoriaa."
"Nyt voi semmoinenkin ihmi-
nen, jonka puoliso on toissa,

Tapio Karsikas

saada peruspdivdrahaa ja sit,ii
kautta tyottomyyseldkkeen. jos
muut edellytykset tayttyvAt."

Miten olisi lokin
esimerkki asiasta?

"Esimerkiksi voidaan ottaa 6(l
vuotias henkilo, jonka aviopuoli-
so on toissa ansaiten 5000 mark-
kaa kuussa. 60-vuotiaamme -hdn ei ole tyottcimyyskassan jA-
sen - joutuu tyottomaksi. Ai-
kaisemmin hdn ei voinut saada
peruspdivdrahaa johtuen avio
puolison tuloista. Hdn ei ndin ol-
len myoskddn saanut tyotto-
myyseldkettd. Huhtikuun L pdi-
vdstd hdn voi saada peruspdivd-
rahaa ja, kun 200 tyottomyysp2ii-
vbd on tullut tdyteen, myos tyot-
tomyyseldkkeen, jos muut edelly-
tykset tdyttyvdt."

Pallonko uusia ihmisid
tulee tyottomyyseldke-
turvan piiriin?

"Siita ei ole tietoa. Ei tapauksia
varmasti paljon ole, mutt; kun se
kohdalle sattuu. tdmd voi olla
huomattava parannus."

Haastattclu: K.S.
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VAKUUTUSOIKEUDEN PAATOKSISTA

Kuluvana tyoehkejarjestelmdn
juhlavuonna tdytti TEL:n mak-
suvapautussddnnris l5 vuotta.
TEL l5 a g julkaistiin Suomen
sdddoskokoelmassa 19.4.1972.
rnistd alkaen se on ollut voimassa
olevaa oikeutta. $rkiiliissii siiii-
detddn:

"Jos oikeuskdytdnnon muuttu-
misen tai muun siihen verratta-
van erityisen syyn takia on takau-
tuvasti jdrjestettdvd eldketurva
tyontekijiille, jonka tyosuhdetta
ei ole aikaisemmin katsottu td-
mdn lain alaiseki, elaketurva-
keskus voi hakemuksesta va-
pauttaa tydnantajan kokonaan
tai osaksi kustantamasta kysy-
myksessd olevaa eldketurvaa
ajalta ennen sanotun syyn il-
maantumista. Elaketurvasta ai-
heutuvien kustannusten siitii
osasta, josta tyonantaja edellii
sanotun mukaisesti on vapautet-
tu, vastaavat eldkelaitokset yh-
teisesti siten kuin 12 $:n I mo-
mentin 4 kohdassa tarkoitetuissa
sosiaali- ja terveysministerion an-
tamissa perusteissa mearetaan."

Eldketurvakeskuksen
ratkaisut maksuvapautus-
asioissa

Tdmdn vuoden maaliskuun al-
kuun mennessd Eldketurvakes-
keskus (ETK) oli kiisitellyt kaik-
kiaan 128 maksuvapautusasiaa
( MaVa-asiaa). Ratkaisut tehdddn
ETK:n hallituksen asettamassa
MaVa-toimikunnassa. Ratkai-
suista 75:ssd on mycinnetty mak-
suvapautusta,5l on hyliitty ja 2
jdtetty tutkimirtta. Ratkaistavien
usioidcn luonne on rnuuttunut si-
ten, ette aina vuoteen 1983 saak-
ka hakemuksissa oli ldhes yksin-
omaan kysymys siitii, oliko

TEL:n soveltamiskdytdnto
muuttunut vai ei. Vuodet 1983 ja
1984 olivat asioiden luonteen-
muutosvuosia. Vuosina 1985 ja
1986 kysymys on ollut etuphdssd
siite, etta tyonantaja on vakuut-
tanut tycintekijdnsd virheellisesti
TEL:n mukaan, vaikka tyonteki-
joihin olisi ollut sovellettava
LEL:a. Tydnantajat ovat tdlloin
hakeneet vapautusta LEL:n vii-
vdstyskorosta. Tdnd vuonna rat-
kaisupyynncit ovat oleellisesti
vdhentyneet. Tdmd on seurausta
viime vuonna voimaan tulleesta
TEL l5 b $:stii, jossa sdddetddn
virheellisen vakuuttamisen oikai-
susta.

Muutoksenhakuelinten
ratkaisut

ETK:n piiiitoksistii on tehty vali-
tuksia elzikelautakuntaan 22 ja
edelleen vakuutusoikeuteen
(VAKO) I l. El5kelautakunta
muutti ETK:n paatos6 5 ta-
pauksessa. Niiistii I jiii lainvoi-
maiseksi, I muuttui VAKOssa
ETK:n pddtoksen mukaiseksi ja
3 tapauksessa VAKO pysyl.ri
eldkelautakunnan pddtciksen.

VAKO on poikennut ETK:n
kannasta MaVa-asioissa kahdes-
sa kysymyksessd. Toinen koskee
muusikoita ja toinen niiytteh.lcii-
td. Molemmissa tapauksissa
ETK hylkiisi tycinantajan mak-
suvapautushakemuksen.

PENTTI
KOIVISTOINEN

W
Ekiketurvakeskuk.sen
lainopillisen osaston

pdAllikkr)

"Freelance- taiteilij at"
Muusikkotapauksessa toinen
muusikko oli musisoinut Oy
Yleisradio Ab:n ja toinen silloi-
sen Oy Mainos-TV-Reklam
Ab:n ohjelmissa. VAKO olisitii
mieltd, ettd muusikot eivdt olleet
kuuluneet TEL:n piiriin ennen
marraskuuta 1975, jolloin VA-
KO oli antanut pddtoksensd
kahden toisen, levy-yhtioille mu-
sisoineen muusikon asiassa. Td-
mdn vuoksi VAKO vapautti
tydnantajan kustantamasta el6-
keturvaa varhaisemmalta ajalta.
VAKOn pairitcis on ndhtdvd
yleisend, kaikkia "freelance-
muusikoita" koskevana kan-
nanottona.

Nliyttelijlitapauksessa VAKO to-
tesi, ettd ndyttelijrin tyoskentely
Oy Yleisradio Ab:lle oli ollut sii-
nd mldrin vakiintunutta. ettd
TEL 15 a $:n mainitsemia syitd
vapautuksen mycintdmiseen l.l.
l97l jiilkeiseltd ajalta eiole. Eld-
kelautakunta oli samassa asiassa
piiiitynyt samaan ajankohtaan.
Elhkelautakunta perusteli ratkai-
suaan VAKOn toukokuussa
1970 ja marraskuussa 1975 an-
tamilla pdiitoksillii. Edellisessd
pddtoksessddn VAKO ensi ker-
ran totesi ohjelmatoimiston pal-
veluksessa olleen muusikon ole-
van tydsuhteessa ohjelmutoimis-
toon. Jdlkimmiiisellii piiiitoksellii
VAKO vapautti k.o. ohjelma-
toimiston vakuutusmaksuista
31.12.1970 asti.

Ratkaistessaan edelleen samaa
niiyttehjilii koskevaa MTV Oy:n
maksuvapautusasiaa VAKO pe-
rusteli vapautustaan 31.12.1970
saakka silld, ettei niiyttehjiin tyo-
suhdetta oikeuskdytdnnon muut-
tuntiseen verrattavan erityisen
syyn vuoksi ole ennen l.l.l97l
katsottu TEL:n llaiseksi.
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ELAKETURVAKE SKUKSE I{ ANTAMAT
SOVELTAMISRATKAISUT ]A LAIJ STJNNOT

TEL:n ia YEL:n soveltaminen

Pziiltoimittajan kanssa
tehtiin sopimus lehden
historian kirjoittamises-
ta. Lehtei kustantava
siizititi pyysi ETK:n piiii-
ttistii siitil, oliko pziiitoi-
mittajaan sovellettava
TEL:a vai YEL:a lehden
historian kirjoittamises-
ta.

ETK:n mielestii ky-
symyksessil oli erillinen
tyti, joka ei liittynyt pzizi-
toimeen, joten pfriltoi-
mittaja toimi itsenilisenfr
yrittiijiinii. ETK:n piliittis
on annettu 20.1.1987.

Sopimuksen sisdlto

Lehden historian kirjoittamiscsta
tehtiin erillinen sopimus. Sopi-
muksessa sovittiin seuraavaa.
Pddtoi m itraja kirjoittaa historian
ja siiiitio maksaa tietyn suuruisen
palkkion kirjoitus- 1u toimitus-
tyostii. Kiisikirjoituksecn sisdltyy
200 konekirjoitusliuskaa ja sislil-
lossd pyritddn noudattamaan
alustavaa suunnitelmaa. Pea-
toimittaja saa tarvitsemansa
puhtaaksikirjoit us- ja kopiointi-
avun sddtion toimistosta. Hdnen
tarvitsemansa lehteii ja julkaisi-
jaa koskevat tiedot annetaan
mvos toimistosta. Pddtoimittajan
oli pyydettdessd selostettava tyo-
td sddtion hallitukselle seka toi-
mitettava kiisikirjoitus enncn la-
dontaa luettavaksi.

Palkkion lisAksi pdatoinrittir-
jalla ei ollut muita taloudellisia

oikcuksia julkaistavaan kirjaan.
Sopimuksen mukaan tyo oli teh-
trir,'d varsinaisen tyoajan ulko
puolella vapaa-aikana.

ILKKA SAVOHEIMO
rTM

E I ci k a t u r v o k c.s k u k :; c tt
I a Lt.t tu t t o t o i n i s t o tt

pciallikkt)

Eldkelaitoksen kanta

Siiiition eliikejiirjestelyd hoitaval-
ta elAkelaitokselta pyydettiin
myos lausunto a*siasta. Elilkelai-
toksen mielestd pddtoimittajan
kirjoittama historia ei liittynyt
hdnen tvosuhteeseensa, vaan
pddtoimittaja oli toiminut histo-
riaa kirjoittaessaan itscndisenh
yriuiijiinii.

ETK:n kanta ja perustelut

ETK:n mielesta pddtoimittaja
toimi itsenhisend yrittdjdnd. So-
pin.ruksen mukaan tyo oli tehte-
vd varsinaisen tyoajan ulkopuo-
lella. Lchden historian kirjoitta-
misen ei voitu sopimuksesta ilmi
kdyvien seikkojen perusteella
katsoa liittyvdn hdnen TEL:n pii-
riin kuuluvan tyosuhteensa teh-
tdviin, joten hdn ei historiaa kir-
joittaessaan ollut sddtion johdon
ja valvonnan alainen, vaan hdn
toimi itsendisenii yrittiijiinA.

Yleensd ETK:ssa on ldhdetty
TEL:a sovellettaessa siitd. cttti

tyonantajalle tehty kaikki tyo on
rekisterciity yhtcnd tyosuhteena.

Edell:i sanottu ci kuitenkaan
mcrkitse sita. etteiko niissd ta-
pauksissa, joissa sclviisti on tehty
crillinen sopimus nruusta tvostd,
tata tyota voitaisi vakuuttaa
crilliscnA. varsinkin silloin kun
on kysymys yrittajana tehdystd
tyostd.

UIJSIA YLEISK]R]EITA
tyonantajan ja tyontekijan velis-
td oikeussuhdetta ei voida jakaa
useammaksi itsendiscksi tyosuh- TEL I $:n muuttaminen
teeksi. Tdmdn vuoksi samalle

n:o ll 4.3.t987

5.3. r987

r 2.3.1987

12.3.1987

n:o 9

Kansaneldkelaitoksen paatostunnusluettclo

Tyottomyysturvalain muuttaminen

Sa hojen eldk ej drjestelyt

Maatalousyrittdjien cldkeasctuksen 20$:n,
yrittiijien clilkeasetuksen l7 a $:n ja rintamave-
teraanien varhaisel:ikkcistii annctun asctuksct.l
1l $:n muuttaminen
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TYOKYVYTTOMYYSASIAIN
NEUVOTTELUKUNNAN SUOSITI]KSIA

Suoiatytissti tytiskennel leen
henkiliin tytikyvyn arviointi

L. on 45-vuotias nainen,joka on
sairastanut jakomielitautia vuo-
desta 1960 lukien. Hdn on saanut
kansaneldkelain mukaista tyo-
kyvryttomyyseliikettii vuoden
1965 alusta asti. Tyoeldkehake-
mukset on hyldtty v. 1967 ja
1976. koska L:n on katsottu ol-
leen tyokyvytonjo vuonna 1964.
L. on hakenut tycicliikettd uudel-
leen toukokuussa 1986.

Milloin tyokyvyttomyys
alkanut?

Asian neuvottelukunnalle kiher
tdnyt tyoeldkelaitos on tiedustel-
lut milloin L:n tyokyvyttomyys
on alkanut ja voidaanko L:lle
mycintdd tycieldkelakien mukai-
nen tyokyvyttomyyseldke.

Suojatyopaikassa
osapdivdtyossd

Kaikkiaan L:n tyoskentely on ol-
lut vdhdistS. Hdn on l96Gluvun
alussa tyoskennellyt noin vuodcn
ajan kotiapulaiscna. Hdn on sil-
loin ollut alle 23-vuotias, minkzi
vuoksi tyoskentelyst5 ei ole kart-
tunut eldketurvaa. Vuotccn 1972
salrkklr L. on asunut sislrrenslr
luona. Siclli.i ltrin on vointinsa
ntukaan tclrnyt mautalous- ja tu-
loustoith sisaren ohjauksessa.
Kansaneldkclain mukaista tyo-
kyvyttomyyseldkettd saadq;saan
L. on ollut kahtecn ottceseen
tycissd suojatycikeskuksessa.
Ndistd edellinen tyosuhde on kes-
tdnyt noin puoli vuotta vuonn.l
1974 jt jrilkimmdincn vujaat
kolme vuotta vuosina 1980-
1983. Molemmat tydsuhteet on
vakuutettu TEL:n piirisse. JAI-
kimmdisen tycisuhteen eltike-
palkka on kuluvan vuoden in-

deksitasossa I 632 mk/kk ja edel-
lisen 1078 mVkk.
L. on suorittanut suojatyokes-
kuksessa erilaisia kotelon valmis-
tukseen liittyviii toit6. mm. rait-
toa ja liimausta. Tyo on ollut ke-
vytta osapaivatyota 4 tuntia pdi-
vdssd. L:n menestyminen tyossa
on ollut pddasiassa hyvin heik-
koa. Hdn on ollut vdsynyt ja ma-
sentunut eikd tulosta ole juuri
syntynyt edes suojatycipaikan
normien mukaan. Usein hdn on
vain istuskellut tupakoimassa.
Vuonna 1980, jolloin tycisuhde
elokuussa alkoi. L. ei ole ollut
pois tyostd, mutta muina vuosina
poissaoloja on ollut runsaasti.
Tydsuhde paattyi, kun L:n sai-
raus paheni huomattavasti.

Sairauden kulku

L:n sairaus on alkanut v. 1960
unettomuutena ja hermostunei-
suutena. Ensimmdinen sairaala-
hoito oli syksylld 1961. Psy-
kiatrin tutkimuksessa v. 1964 L.
todettiin vaisuksi. araksi. vdrit-
tomAksi ja sulkeutuneeksi. Hdnet
arvioitiin tyokyvyttomaksi to-
dennAkoisesti pysyvdsti.
L. on ollut myos l97G ja l9tl0-
luvuilla useita kertoja sairaala-
hoidossa. Hiinen voinnissailn on
ollut havaittavissa lvhytaikaisia
parempia jaksoja. jotka ovat
katkcnneet erilaisiin hiiiriokiivt-
tdvtymisiin. Vuodesta l9t{2 iu-
kien L. on olltrt psykiatriscn sui-
raalan hoidossa miltei jatkuvasti
lukuunottamatta lyhvita I 4
kuukauden mittaisia avohoito-
jaksoja. Sairaalahoito jatkuu
edelleen. Neuvottelukunnalla oli
nahdvane L:dd koskevat psy-
kiatrisen sairaalan sairaskerto-
mukset sekii B-laAkiirinlausun-
nor 1.12.1964. 2.9.1965 ja 6.1 1.
1986.

Suositus

Neuvottelukunta oli sitd mieltd.
ettd L. on tullut tyokyvryttomhksijo ennen tydeldkelakien voi-
maantuloa. Tyoeldkehakemus
olisi tdmdn vuoksi hyldttdvd.
(Poytiikirja 7 /87, kohta 3.)

L:n ty6menestys on ollut hyvin
heikko osaplivdisessd suojatycis-
sd. Myos sairauden kulun, jatku-
vat sairaalahoidot ja kansaneld-
keratkaisun huomioon ottaen
L:dd ei neuvottelukunnan mieles-
td voida pitaa tyokykyisend kote-
lotyota tehdessddn. Niiin siitii
huolimatta, ettd viimeisin tyo-
suhde on ollut melko pitkii ja va-
kuutettu TEL:n mukaan.

Suojatyoluonteisen tyon paa-
mddrdt ovat paitsi ansiomahdol-
lisuuksia turvaavat myos hoidol-
liset. Henkilolld on selvdsti kai-
ken aikaa sairaus,jonka vaikutus
tyontekoon saattaa vaihdella
suuresti. Tapauskohtaisesti har-
kittavaksi jiiii, miten tycintekoon
tulee eldkeasiaa ratkaistaessa
suhtautua. Ansiotasolla, tycin
h-ronteella ja tyomenestykselld on
lddketieteellisten seikkojen ohella
ratkaiseva merkitys.

ARIA SANKARI, zrv
Elciketurva keskuk sen
lausun toas io i n jaos ton

hoitaja
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KYSY
TYOELAKKEISTA

Ttillti palstalla Ekiketur-
v ake s k u k se n I ainop il line n
johtqia Antti Suominen
vastoo t),deltikkeitti kos-
kev iin k y s v- m v k siin, .j oi I la
saattaa olla .t,leisttikin
mielenkiintoa.

fv o e lti k e as io i t a k o s k e-
viin kys-v-my'ksiin vasta-
taan Eliiketurvakeskuk-
sesta myos kirjeitse ja
puhelimitse. Kun kirjoi-
tatte, mainitkaa ttiydelli-
nen nimenne, osoitteenne
j a henki ld tunnuksenne.

KYSYMYS:

Olen sairastellut viime aikoina
paljon ja saanut myos sairausva-
kuutuslai n mukaista pdivdrahaa.
Sairauteni jatkuu edelleen ja il-
meisesti joudun jiiiimiiiin pian
tydky\Tttomyyseldkkeelle. Sa-
malla tydnantajalla olen ollut
tyossh jo yli 20 vuotta ja ikiiii mi-
nulla on 52 vuotta. Sairauteni on
sen laatuinen. etta se ei ilmeisesti
kuitenkaan aiheuta pysyviiii tyo-
ky\yttomyyttd ja luulen, ettd voi-
sin vield tulevaisuudessa palata
takaisin tyoeldmddn. Nyt pel-
kidn kuitenkin, ettd jos haen ja
saan eldkkeen. menetan samalla
tycipaikkani enkd endd ehkii ikii-
ni puolesta saa uuttakaan tyo-
paikkaa. Kysynkin sifd, katke-
aako tyosuhteeni automaattises-
ti, jos haen ja saan eldkkeen'i

VASTAUS

Tyontekrjiiin eliikelakia (TEL)
sovellettaessa tyosuhteen katso-
taan paattyneen sen pdivdn lo-
pussa, j olta tyosuhteen perusteel-
la viimeksi maksettiin palkkaa
ennen ty6suhteen katkeamista
tai eldkkeeseen oikeuttavan tyo-
kyqrttomyyden alkamista.
TEL:d sovellettaessa tyosuhde
siis aina katsotaan pddttyneeksi
silloin. kun tyontekijdlle myon-
netddn tyoky\yttomyyseldke.
Ndin on silloinkin, kun eldke
mydnnethdn mddrhaikaisena.
Jos tyontekijd jatkaa tyontekoa
tyokyvyttomyyden ja eldkkeen
pdhttymisen jiilkeen, hhnen kat-
sotaan olevan uudessa tYdsuh-
teessa. TEL:ssd ei kuitenkaan
maaritella sita, milloin tyosuhde
paattyy tyooikeudellisesti. Vaik-
ka tyosuhde TEL:n tarkoitta-
massa mielessd olisi paettynyt-
kin, sc voi silti olla vielh tyooi-
keudellisesti voimassa.

Tyosopimuslaissa on mddri-
tclty sc, milloin tyosuhdc tyooi-
kcudelliscsti peattyy. Tyosopi-
rnuslain mukaan tydntckijiin sai-
ruus cr voi olla tyosuhtccn irtisa-

nomisen syynd, ellei siitd ole ollut
seurauksena tyontekijAn tyoky-
vyn olennainenja pysyvd heiken-
tyminen. Ratkaisevaa on tyoky-
vyn heiker.rtyminen niin pitkaksi
ajaksi. cttA tydsopimuksen jat-
kumista ei voida pitaa kohtuulli-
sena olosuhteet huomioon otta-
en. Asiaan ei vdlttdmhtd vaikuta
se, arvioidaanko sairauden jdd-
vdn pysyvdksi.

Selvdnd irtisanomisperusteena
voidaan pitdd sellaista tycikyrryn
vdhentymistd, jonka perusteella
tyontekijii on oikeutettu saa-
maan tyoky\,yttomyyseldkettd.
Toisaalta tyonantaja voi aina pi-
tdd tyosuhteen voimassa, vaikka
tyontekijli olisi mdhrdaikaisella
tyoky$/ttdmyyseliik keelliiki n.
Kysyjiin olisi syyth keskustella
tyonantajansa kanssa asiasta. jos
eldkkeelle jadminen tulee ajan-
kohtaiseksi ja niiyttiiil silta, etta
kysyjii voisi vield palata takaisin
tyohon.

Viirne kddessd tyosuhteen irti-
sanomisperusteen laillisuuden
ratkaisee yleinen tuomioistuin.

KYSYMYS

Yrittiijiieliikevakuutukseni on ol-
lut voimassa koko yrittiijiitoi-
mintani aian eli ruodesta 1975.
Yrittiijiitoiminta ei kuitenkaan
koko aikana ole ollut ainoa ansio-
tyoni, vaan sen ohella olen ollut
tyossd kaupungin palveluksessa,
joka on piiiityoni. Ehkd olen
kuullutkin siita, etta vakuutus-
maksuista voi tAllaisessa tapauk-
sessa saada vapautuksen, mutta
se on kuitenkin itseltani jeanyt
hoitamatta. Nyt jiilkeenpiiin aja-
tellen tuntuu turhalta. ettA olen
cldkcvakuutusta maksanut. kos-
ka tulen saamaan tdydcn cleik-
kecn pddtyosttini. Voinko vielti
hukeu vapaulusta vrittLijiitoi-
minnan alusta lukien ia voinkit
siinh tapauksessa saada r,'akuu-
tusmaksut takaisin korkoineen'l

VASTAUS:

Yrittdjien clrikclacissa (YEL,
MYEL) on ollut voimassa va-
pautus vakuuttamisvclvollisuu-
desta lakien voimaantulostit
vuodesta 1970 lukien. Sellainer.r
yrittiijii. jolla ei ollul voimassa
yrittrijdclikevakuutusta. voi saa-
da hakemuksesta vapautukscn
myds takautuvasti yrittajetoi-
minnan alusta lukien. Sosiaali-ja
terveysministerion asiaa koskeva
piiiitos oli voimassa tdllaisena
31.12.1974 saakka, jolloin piiii-
tosta muutettiin. Tdssd ministe-
ricin pddtoksessd oleellinen muu-
tos oli sc. cttd pddsddntoisesti va-
pautus mycinnettiin hakemuksen
tekcmistd seuraavasta pdivdsth.
Takautuva vapautus saattoi tulla
kysymykseen vain, jos vapautus-
hakemus oli tehty enncn kuin
yrittajittriminnan alkamiscsta tai
edelliscn vapautusjakson ptiit-
tymisestii oli kulunut aikaa yksi
vuosl.

Viimeksi sosiaali- ja terveys-
ministerio on antanut vaPau-
tusasiasta uuden piiiitoksen
5.6. 1985. 'fama peatos. jota so-
velletaan edelleen. on tullut voi-
maan I .7. 1985 ja sillii on kumot-
tu aikaisemmin annetut vapau-
tusta koskerat ministerion pdd-
tokset. Kenties tdrkein muutos
uusissa vapauttamissddnnoissd
on se, joka koskee takautuvaa
vapauttamista. Yritfija, jolla ei
ole voimassa olevaa yrittdjdeld-
kevakuutusta, voidaan vapaut-
taa takautuvasti ajalta. jona va-
pauttamiscn cdcllytykset ttiytty-
vdt.

Kysyjiillii ei kuitenkaan ole
mahdollista saada vapautust:r
takautuvasti. koska hdnelld on
ollut voimassa YEL-vakuutus
koko toiminnan ajan. Hiin voi
kuitcnkin hakca vapautusta tule-
vallc ajallc. Yleensii vapautus
mydnnetdrin viideksi vuodeksi
kcrrallaan. Kysyjiille on karttu-
nut cldkcttd aialta,iona vakuutus
on voimassa. Vapautusajalta
cldkcttd ei kerry.
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Alaikiiraj aa ehdotetaan
tytieliikelakeihin

Eldketurvakeskuksen hallitus on
paattanyt lahettea sosiaali- ja
terveysministeriolle lainmuutos-
esityksen, jonka mukaan tyo-
eliikelakeihin sdddettdisiin ala-
ikiiraja. Asiaa on valmisteltu tyci-
ryhmdssd, josta kerrottiin Ty<i-
eldke-lehden numerossa 2,/87.
Ehdotuksen mukaan TEL:n
LEL:n ja TaEL:n piiriin voisi
ikdnsd puolesta kuulua tycinteki-
ja. joka on teyttanyt l4 vuotta tai
joka saman kalenterivuoden ai-
kana tdytt6d l4luotta.
Nykyisin tyontekij6itii koskevis-
sa tyoeldkelaeissa ei ole sddnnok-
sid eldketurvan piiriin kuulumi-
sen alaikdrajasta. Alunperin
TEL:ssa ja LEL:ssa oli alaikdra-
jana l8 vuotta, joka kuitenkin
poistettiin l.l.l91l lukien. YEL
ja MYEL eivdt koske yrittajiii,
jotka eivdt ole teytteneet l8 vuot-
ta.

Tyoeliikelakien mukaan van-
huuseldkettd karttuu vasta 23:n
vuoden idn tdyttdmisestd ldhtien.
Eldke tulee mycinnettdvdksi alle
23-luotiaana tydsuhteessa tyds-
kentelemisen perusteella vain, jos
tyontekijd tulee tydkyr,yttomaksi
tai perheellinen tycintekijd kuolee
tycisuhteen aikana tai ennen kuin
tycisuhteen pddttymisestd on ku-
lunut 360 piiiviiii. Useimmiten
nuoren tydntekijiin tycikyrrytt<i-
myys johtuu tyotapaturmasta tai
liikenneonnettomuudesta, jotka
korvataan tapaturma- tai liiken-
nevakuutuksen perusteella. Tdl-
16in tyoeldke ei yhteensovituksen
vuoksi tule maksettavaksi. Vuo-
den l986lopussa yhdellekiiiin al-
le l8-vuotiaalle ei maksettu tyo-
eldkelakien perusteella ty6kyvyt-
tomyyseldkettd.

Tycisopimuslain (320170) mu-
kaan 15 vuotta taytdnyt saa
tyontekrjiinii itse tehde ty6sopi-
muksensa. Nuorten tyontekijiiin
suojelusta annetun lain (669/67)

mukaan tyohdn saadaan ottaa
l5 vuotta teytfdnyt henkilo. joka
ei ole oppivelvollisuuden alainen.
Henkil6, joka on tiiyttiinyt 14
vuotta tai joka saman kalenteri-
vuoden aikan atayfiae l4 vuotta,
saadaan kuitenkin koulujen lo-
ma-aikana ottaa erityisen kevy-
een tycihon enintiidn kahta kol-
masosaa loma-ajasta vastaavaksi
ajaksi.

Nuorten henkildiden on katsottu
kuuluvan tycieldkelakien piiriin
iiistii riippumatta, mikiili heidiin
tyciskentelynsd on voitu katsoa
tdyttdvdn tycisuhteen tunnus-
merkit, eli tydstii on sovittu tyci-
sopimuksella ja tyc;tii tehddiin
vastiketta vastaan ty6nantajan
johdon ja valvonnan alaisena.
TEL:n piiriin kuuluneet alle 14-
vuotiaat tyontekrjiit ovat tyds-
kennelleet yleensd ldhetteind tai
toimistoapulaisina. Yleisimpiii
alle l4vuotiaiden LEL:n piiriin
kuuluvia tdita ovat olleet maati-
la- ja puutarhatalouteen liittyviit
kes6tydt. TaEL:n piiriin kuulu-
neet alle I4-vuotiaat ovat esiinry-
neet muun muassa televisiomai-
noksissa. LEL:n ja TaEL:n pii-
rissd tydskentelemisestd saadut
ansiot ovat kuitenkin olleet
yleensd niin vzihiiisiii, etteivdt la-
kien edellyttdmdt viihimmdis-

mddrdt ole tayttyneet. Ndin ollen
tyontekgciille ei olisi ndistd tila-
phisistd toistd syntynyt oikeutta
tyoky\ryttOmyyseldk keeseen,
vaikka he olisivat tulleet tyoky-
vyttomiksi.

Erityisesti TaEL:a sovellettaessa
on nuorten tyontekijoiden osalta
tullut esiin ongelmia. On esiinty-
nyt epeseh,)Ttta siite, minkd
ikdiset lapset voivat olla tycisuh-
teessa ja siten kuulua lain sovel-
tamispiiriin. On lisiiksi pidetty
epdkohtana, ettd myds lapsista
on jouduttu maksamaan kysei-
sen lain mukaisia eldkevakuu-
tusmaksuja. Ainakaan aivan
pieniin lapsiin ei voitane kohdis-
taa tycisopimuslain tarkoittamaa
tydnantajan johtoa ja valvontaa.
Ei kuitenkaan voida osoittaa mi-
tdrin tiettyd ikiiii, josta lukien
ndmd tycisuhteen tunnusmerkit
tiiyttyisiviit. Toisaalta vasta 14-
vuotias tai sen kalenterivuoden
aikana 14 vuotta tdyttdvd henki-
lo saadaan ottaa tyohdn. Lisiiksi
on otettava huomioon, etta lap-
sille jiirjestetylh tyokyvyttOmyys-
eldketurvalla ei ole ollut kiiytiin-
ndssd merkitystd.

Yhtendisyyden woksi olisi tar-
koituksenmukaista, ettd alaikii-
raja sdddettdisiin TaEL:n lisdksi
muihinkin tyoeHkelakeihin,
vaikka kdytinncissd ongelmat
ovat tulleet esille ldhinnd maini-
tun lain soveltamisen yhteydessd.
Eldketurvan piiriin kuulumisen
edellytykseksi soveltuisi parhai-
ten sama ikdraja, josta lukien
nuorten tyontekijiiin suojelusta
annetun lain mukaan sallitaan
tyontekijoiden ottaminen tyo-
hon. Ndin ollen eldketurvan pii-
riss6 olisivat kaikki sen ikdiset
henkilot, jotka saavat tyosken-
nelld tyosuhteessa. Eldkesddn-
nokset eivdt tiilloin myoskiiiin
olisi en66 ristiriidassa nuorten
tydntekijein suojelusta annetun
lain ja tyosopimuslain kanssa.

Ndilld perusteilla esityksessd eh-
dotetaan, ettd TEL:n, LEL:n ja
TaEL:n piiriin kuulumisen edel-
lytykseksi sdddettdisiin, ettd

E.
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tyontekija on Hyttanyt l4 vuotta
tai etta hdn tdyttdd l4 vuotta ser.r
kalenterivuoden aikana. jona
hdn on tyosuhteessa. Muutokset
ehdotetaan tuleviksi voimaan
niin pian kuin eduskunta on ne
hyvdksynyt. Niitii on tarkoitus
soveltaa siten. ettd lakien sovel-
tamisalan ulkopuolelle jiidvdt
henkilot eivdt kuuluisi muutos-
ten voimaantulosta lukien tyci-
eldketurvan piiriin. Muutokset
eivdt siten vaikuttaisi taannehti-
vasti eldketurvaan, joka kyseisille
henkiloille on syntynyt ennen
muutosten voimaantuloa tehdyn
tyon perusteella. Vastaava ala-
ikhraja on tarkoitus toteuttaa
erikseen myos valtion ja kunnan
eldkejdrjestelmissd.
Partti Mtinnistti

Tytieliikkeiden
laskennan kiisikida
uusittu

Eldketurvakeskus julkarsr en-
simmdisen kerran tycieldkkeiden
laskentaoppaan vuonna 1967.
Vuonna 1982 laskentaopas uu-
distettiin kokonaan laaiahkoksi
kansioksi, kiisikirjaksi, jolle rin-
nakkaiscksi vcrsioksi toimitcttiin
suppeampi kirjanen.

Kiisikirjan ja pienemmzin lasken-
taoppaan aineisto on nYt saatettu
vuodcn 1987 alussa voimassa
olevan lainshdddnnon tasalle.

Tyoeldk keen laskennan kiisikirja
on tarkoitettu eldkeasioiden hoi-
tajillc kdsi- ja harjoituskirjaksi ja
sosiaalivakuutusta oppilaitoksis-
sa ja yksityisesti opiskeleville op
pikirjaksi. Kirja kiisittclcc tyo-
eldkelakien (TEL, LEL, TaEL,
YEL. MYEL) mukaista eliikkci-
den mddrdyt.vmistd. Kdsikirjaaia
sen suppeampaa, ldhinnd opiskc-
luun tarkoitettua versiota jakaa
Elhketurvakeskus.

Avopuoliso ei saa
MYEL-vakuutusta
takautuvasti

Maatalousyrittdjien eliikelaki
ryhtyi tunnustamaan avopuoli-
sot helmikuun alusta: lakiin tuli
maininta, ettd maatalousyritti-
jalla tarkoitetaan myos henkiloii,
joka tekee maatalousyritUjetyo-
tdja "jatkuvasti eldd. . . yrittiijin
kanssa yhteisessA taloudessa avio-
liitonomaisissa olosuhteissa".

Avopuolisoita on vakuutettu
MYELissii aikaisemminkin, jo-
ten kdytdnnossh asia ei ole uusi.
Kiiytiinto on perustunut siihen,
ettd avopuolison on katsottu te-
kevdn tycitd yhteiseen lukuun
omistajan kanssa.

Vakuuttamisen ehtona on ollut.
ette yhteisasuminen on vakiintu-
nut ja nayttad pysyviiltii. Yhtei-
nen lapsi on auttanut asiaa.

Avopuoliso vakuutettiin tavalli-
sesti ilmoituspdivdstd eteenpdin,
mutta vakuutus voitiin mvontdd
takautuvastikin.

Vakuuttaminen. l5hinnd takau-
tuva vakuuttaminen, tuli ongel-
malliseksi sen jhlkeen, kun maa-
talousyrittdjien tapaturmavaku u-
tus tuli voimaan. Vakuuttamat-
tomat avopuolisot hakivat tapa-
turmakorvauksiat mist:i liihtien
ja missd olosuhteissa olleet pitziisi
vakuuttaa'l

Uusicn siiannostcrr olennaisin
merkitys onkin siind. ettii sc scl-
vcntliii vakuuttumiskiiytAntoa:
avopuoliso voidaan nvt vakuut-
taa vain ilmoituspiiivdsta ctccn-
pdirr - ci koskaurr takautuvasti.

Itsc vakuuttamisedellytyksiin ei
lain rnuutoksella clle vaikutusta.

Elilketietoa numeroina
ilmestynyt

Vuoden 1986 eliiketilastoja si-
sdltdvd taskukortti on ilmesty-
nyt painosta. Kortissa on erditd
keskeisimpid lukuja eldkkeiden
ja eldkkeensaajien mddristd, eld-
kemenoista ja vakuutusmaksuis-
ta. Kortin lopussa on myos joita-
kin kansantuotetta ja vhestdd
koskevia lukuja sekd Suomen ja
Ruotsi n tyoclekcjerjestelmien ti-
lastollista vertailua. ElSketietoa
numeroina -korttia saa tilata
maksuttomasti Eldketurvakes-
kuksesta, puhelin l5l l,/postit-
tamo.

Tytiryhmii sosiaali-
hallinnon kielenkiiytttii
parantamaan

Sosiaali- ja terveysministcrio
asetti tammikuussa tyoryhmin,
.1oka sai tehtdvdksccn kartoittua
hallinnonalallaan kielenkdytcin
parantamista kaipaavat r iran-
omaistoiminnun alueet ju muo-
dot, selvitthd asiakirjoissa havait-
tavia ymmdrrettavyydcn. kieli-
asun ja kdsittciston ongelmia ja
tchdd suosituksia pAatosten. oh-
jeidcn, csitteiden, oppaidcn, kir-
jciden, tiedotteiden ja asiakas-
neuvonnun kielen parantamises-
ta.

Tyoryhmdn puheenjohtajaksi
mddrdttiin tiedotuspiiiillik ko Ka-
ri Raivio (STM) ja jbseniksi tic-
dotuspiiiillikot Pirkko Sir6n (so-
siaalihallitus), Christian Leisio
( liiiikintcjhallitus), Mikko Tuohi
(KELA) ja Yrjo Larmola (ETK)
sekd tiedotussihteeri Hannu
Nousimaa (tyosuojeluhallitus).
Aikaa laajaan tvohdnsti ryhmii
sai kuluvan vuodcn loppuun.

54

{



)UYi'
' t'r) ..ELAKKEISTA

TJLKOMAiLLA

RUOTSI

Osaelfrkkeiden mIIrd
laski edelleen vuonna
1986

Osaeldke osa-aikatyohon yhdis-
tettyna otettiin Ruotsissa ktiyt-
toon heindkuussa 1976. Tiitloin
eldkcoikcus annettiin palkansaa-
jille. Yritt:i.iiit tulivat oikeutetuik-
si osacliikkeisiin vuodcn 1980
alust:r.

Vuonna l98l osackikkcelle siir-
tymisen aiheuttamasta tycltulorr
alentumisesta saatavaa korvaus-
ta alcnncttiin 65%:sta tycitulo-
poistumasta 50 1,4 :iin. Korvaus-
tascl tultaneen nostamaan takai-
sin 65 %:iin heiniikuussa 1987
samullu kun cLikkccn nimi muu-
tetaan osaeldkkeestd osa-niko-
elcikkeeksi.

Alla oleva kuvio osoittaa osa-
eldkkeiden mddrdn alkaneen las-
kea vuonna 1980. Lasku jatkui
edelleen vuonna 19t36, jolloin uu-
sia hakemuksia tuli vain 8 300
kappaletta. Vuoden 1986 lopussa
maksussa oli 32 180 osael:ikctt;i.

Kr,rvio
O su cl ci k k ci dctt I uk umtiti'tin k t hi-
tr'.v t'uosinu I 976- I986

kun vuotta aikaiscmmin niita oli KIINA
37638. Vuoden 1986 lopussa
l2 % kaikista ikdnsd puolesta
(60-64-vuotiaista) osa-eldtkee- Elilketurvassa runsaasti
seen oikeutetuista sai osaeldket- kehitet&iViliita.

]OUKO ]ANHUNEN
T'M

Eltik crurvo keskuk sen
tutkinusosttstott

erir.ti.ttut kija

pungeissa toimivat yritykset kuin
valtion yritykset - esim. osuus-
toiminnalliset yritykset - mak-
savat vain sellaisia eliikkeitii, joi-
hin niiden varat kulloinkin riitta-
vdt. Arvioiden mukaan noin 20
miljoonaa henkilcid on ndissd yri-
tvksissd oikeutettu suurin piir-tein
saman tasoisiin eldkkeisiin kuin
valtion yrityksisvi tyoskentele-
vdt.

Valtion yritysten palveluksessa
miehet pddsevdt vanhuuselhk-
keelle 60 vuoden idssd. Naispuo-
lisilla toimihenkiloillii eldkeikri
on 55 vuotta ja muilla naisilla
tyostd riippuen 50 tai 45 vuotta.
Elhke maksetaan l0 vuoden vd-
himmdispalvelusajan jiilkeen.
Eldkkeen mddrd on 60ri viimei-
sen palveluskuukauden palkasta.
Jos tyovuosia on vdhintddn 15,
eldkeprosentti on 70 ja 75, jos
tyovuosia on 20 tai enemmdn.
Ennen wotta 1949 tycissd olleet
saavat kuitenkin 80%:n eliik-
keen. Tyokyv-vttomyyselek keite
maksetaan vain 6yden tyokyr,ryt-
tomyyden perusteella. Eldkkeen
mddrd on 40 % loppupalkasta.
Perhc-ekikkccl ovat kertasuorit-
teisia - 6-12 kuukauden palkka
edunsaajien lukumddrdstd riip
puen. Lisdksi maksetaan irarlair.i-
at,ustuk.siu.

Kiinan eliike- ja koko sosiaali-
turr,'a on epiiilemdttd uudistuk-
sen tarpeessa. Sosiaaliturvan on-
gelmat aiheutuvat suuresta vzies-
tdrniiririistii .ja hcikosta talcluclel-
liscsta kantokvl'vstii. Sosiaalitur-
rlrn piiriii on lrikonrrrs lltrjentrrlr
lstcittrrirr :ckli klrrrpurrucisslr cttii
critvise sti r.naase udulla. Eliikc-
tuniill kchittl.imisr:ssu lri()lillln
akrittaa paikallistasolta ja siirtyd
asteittain valtakunnalliselle tasol-
le. P1 rkinrl kscrui on siirtdr.l r as-
tuuta cl:iketurvassa yrityksiltii
., altiollc. Talousclin-riin kehittii-
misessi suunta on piken.rminkin
piiinr,'astainen.

Luk

-6 r-l lS 19 ll0 SI 3l xl S{ x5 36
\ u, \\i

Ruotsin lisdksi on osa-aikaeldke
kdytossA vain kahdessa muussa
maassa koko maailmassa -Suomessa ja Tanskassa. Tans-
kassa osa-aikael6ke otettiin kdyt-
tdcin vuodcn l9t{7 llussa samoin
kr.rin Suomessakin. Tanskan osa-
aikacldkettd kutsutaan osaeldk-
kecksi. Sc kattaa sckii palkansaa-
jat eua yriuiijiit.

ITATIA

Eliikeikiiii suunnitell aan
nostettavaksi

Italian askettdin kaatunut halli-
tus suunnitteli erriitri oleellisia
muutoksia palkansaajien ylei-
seen eldkejdrjestelmhdn. Samo
jen suunnitelmien uskotaan tule-
van myos uuden hallituksen oh-
jelmaan.

Naiste n c/akeiAa on tiillii hetkelld
55 vuotta ja micsten 60 r'uotta.
Naitd suunnitellaan nostcttavak-
si viidcllii vuodella. Nosto tapah-
ttrisi ktrite nkin 20 r'uotlcn siirtv-
mdkaucler.r kulucssll.

Palkansaa.jien cldkkcct pcrustu-
vat viiclen viimeisen tvcivr.roclen
kcskipalkkaan. Tarkoitus olisi
siirty'ii viidestii viirreiscstii vuo-
desta l0 viirne ise n vuoclen keski-
palkkaan. Eliikkccn pcrursteena
olcr, alla palkalla on.r'/rirn7a..joka
or.r ITL 36787(XX) (noin FIM
125 (XX)) \ u()(lcs\il. Tulevrrisutt-
clessa orr tarkoitus rajoittaa eld-
kepalkan l,liirqan indckitarkis-
ttrstrr siten. cttli lrjuu u()\tcttuisiin
i.'ain 75(;l hintaindeksin muu-
toksesta. Ny'kl isin otetaan hint:r-
ir.rcleksi n muutos huomioorr tiiv-
simiiiirdisend.

Kiinassa on palkansaajien eldke-
jdrjestelmd, jonka alaisuuteen
kuuluvat valtion omistamien yri-
tysten palveluksessa olevat. Td-
hdn jdrjestelmddn voivat vapaa-
ehtoisesti Iittyd raltion omista-
mien maatilojen tyontekijdt. Hal-
lituksen, puolueen sekd kulttuu-
ri-, opetus- .ja tieteellisten laitos-
ten palve luksessa olevilla on
omia erillisia eliikejiirjestelyjiiiln.

Kiinan noin l,l miljardin vdes-
tostii 80 % asuu maiseudulla,joi-
ta ylld mainitut eldkejArjestelmlt
civdt koskc. Maa-seudulla asuvat
saavat tarvitessaan eldkkeitd ja
toimeentulotukea siltd maata-
louskollektiivilta - joita aikai-
semmin kutsuttiin kansankom-
muuneiksi - jossa hc tyoskente-
levit.
Kiinan kasvava vdesto aiheuttaa
suuria ongelmia eldketurvassa.
Elikemenot ja eldk keensaajien
mddrd kasvavat nopeasti. Vuon-
na l97ll palkansaajicn eliikejiir-
iestelmhssd oli 2,84 miljoonaa
eldkkecnsaajaa ja eldkemenot
trlivat 1.64 miljardia juania.
Vuonna l9ll4 elSkkeensaajia oli
10.64 miljoonaa ja elzikemenot
ti,46 miljarclia juania.

K u lttuurivallan k umoukscssa
I 960-luvulla palkansaajien clikc-
-irir.icstelmli ltrhisttri krivtrirrnossri
kokonaan. Vuodcsta 1969 lah-
tien yritykset ovat rnaksaneet
cl:ik kect palvclukscssaan olo ille.
Yritystcn sanotaatt ioutuvan va-
raamaan eliikkeisiin varsir.r huc.r-
rttrttar iu suntnria. Elikcnrerrollr
ei tasata yritysten kesken.

Palkansaajien eldkejdrjestelmilhn
kuuluvie n noin 80 miljoonan
hcnkilon cldketurvan t:lso on
tarkkaan mridrdttv. Mur-rt kau-
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ENGLISFI SUMMARY

In this number, the Presi-
dent o{ the Republic ex-
tends his greetings to the
employment pensions
scheme celebrating its
2Sth anniversary. "Cn
the occasion ol the 25th
anniversary of statutory
employment pensron se-
cunty I want to, through
this jubilee issue of the
magazine Tyoekike, con-
vey my thanks to all those
o{ you who have contrib-
uted to the implemen-
tation and development
of employment pension
secunty and thus worked
to the bene{it o{ the in-
sured and the pensioners,
and wish you success in
your {r-rture as signments",
the President says.

In the editorial, the Man-
aging Director o{ the
Central Pension Security
Institute, Mr. Matti Uimo-
nen, says that the lst o{
luly, 1962 will so to his-
tory as one of the most
important dates in the
{ield o{ social security in
this country. This was the
date when the Employ-
ees' Pensions Act and the
Temporary Employees'
Pensions Act were en-
forced, attended by great
public interest.

He notes that the qod
decade immediately {ol-
lowing the en{orcement
of the acts saw a period
of intense development,
unmatched in history.
The promise o{ pension
cover given in the em-

ployment pensions acts
improved annually. The
pension cover within the
public sector was mod-
ernized, and the statu-
tory sickness insurance
scheme was introduced.
The rapid development
within the employment
pensions scheme gave
an impetus to the re{orm
of the national pensions
scheme. The Seli-em-
ployed Persons' Pensions
Act and the Farmers'
Pensions Act were en-
acted. A{ter the peak -the general uprating in
Iuly, 1975 - had been
passed, the re{orm pace
slowed down, but did not
stop altogether. Mr. Ui-
monen sees proof of thls
in the large-scale re{orms
o{ the retirement age that
have been carned out
during the last {ew years.

In the years to come,
pensron costs will be
approachinq 30 % of the
wage bill. Future im-
provement shall, there-
iore, have to be {ocussed
on quaiity rather than
quantity. "As regards the
guality of employment
pension secunty, there
are, indeed, several as-
pects that need to be
re{ormed, and such re-
{orms will not necessariiy
entail new substantial
costs", the Managing
Director points out.

In the opinion o{ the
director of the insurance
department at the Minis-

try ol Social Aifairs and
Health, the Finnish pen-
sions scheme has got aI-
most everything that can
be required of a good
pensions scheme (cover-
age of scheme, perma-
nent nature and assign-
ability oi pension cover,
level, index cover, clarity,
economy oi scheme, and
costs). This is not to say,
though, that there is no
room for improvement in
the scheme. But "as a
whole and when making
comparisons to foreign
schemes, the fields con-
cerned are marginal".
The Finnish pensions
scheme is not inclined to
split the people. The
extensive coverage o{
the scheme and its othergod qualities result in
firslrate uni{ormity ol
social secunty {or all
citizens, by international
standards. But i{ we set
about to dissolve the
system of earnings-re-
lated pensions, we will
take a step backwards
and really risk splitting
the people, the writer
figures.

Employment pension se-
curity in Finland is on a
fairly hiqh level, writes
the planning director of
the Central Pension Se-
curity Institute. "When
drawing parallels be-
tween the schemes in
various countnes, it is
oiten {orgotten that in Fin-
land it was from the very

beginning provided that
everybody is guaranteed
su{ficient
pension COVET, NQA-

guently, uncoordinated
pensron arrangements
are out of the ordinary in
this country, and have
only been of minor im-
portance." The author
re{ers to international
comparisons and says
that the economic struc-
ture o{ Finnish employ-
ment pension secunty
entails savings rather
than expenditure.
An extensive interna-
tional prolect was carried
out to study the develop-
ment of the welfare state
in ),2 Western European
countnes. Two sociol-
ogists report the findings
ol the prolect. Their
article is based on the
book edited by Peter
Flora: Growth to Limits.
The Western European
Welfare States Since
World War II (Walter de
Gruyter: Berlin - New
York 1986.)
Before World War II
social secunty in thethen
agrarian Finland ranked
among the worst in West-
ern Europa. Only a lrac-
tion of the people were
secured against sickness,
disabihty and unemploy-
ment. In the Finland of
the 1930's, the ratio o{
social expenditure to the
national product was
lower than ln any other
o{ the 13 countries in-
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cluded in the statistrcs
compiled by ILO.
The re{orms that have
been carried out since
Worid War Il have im.
proved Finland's positron
in iniernational compari-
son. In the course of the
l960's, Finnish social se-
cunty approached the
hiqh Nordic level rn
terms o{ coverage. Fin
land in the 1980's is a
welfare state ol Western
European average, mea
sured by the ratro o{
socral expenditure to the
national product.
In the early 1950's less
than one-tenth ol the
gross natronal product
was used {or social pur
poses, while this pro-
portron was close to one-
{i{th rn 1980. Other wel-
fare states o{ European
average are Ireland, Italy
and Norway. In Belgium,
Holland, France, Sweden,
and Denmark the re-
sources dlrected to social
security are wellin excess
o{ average. Clearly less
resources are used rn
Engiand and Switzerland.
Compared with many
other European coun-
tries, the Finnish welfare
state has pu11ed through
the universal depression
{airly wei1. Wrth a few
exceptions, no real cuts
in social secunty have
been made, the research-
ers say.
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