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Tytin ktisitealue
laaienee,
tyti pysyy
ansiotytin?i

Mutta Oiva Peltomaasta oli t(iss(ikin jo yllinkyllin ntiktialaa. Se antoi
hrine n mi e I e s t tirin k a w akuv o n v ir k a kunnan t yc; t e ho s t a, ant o i a av is tuksen tydmiiriristri ja olosuhteista muuollokin, korkeimmilla ja hrimtirimmilld elimisttin seuduilla. - - Tuolla tulee juna ja siinri on jo mukana miestri jos jonkinlaisto. Veturinkuljettajaa, kimmittrijriri, konduktdririci, ioka ruipxiytti reirin iohonkin pilettiin, silki pari matkustajavaunua keikkui melkein tyhjtinri halki
lakean moan, junapalvelijaa, joka humsitti vaunun kipi tdrkedsti, ioka
joskus kritinsi kimpdhonaa, tciytti vesikarahvia sytytti valot. Ja keltaisessa postivounusm oli oma miehisttins(i.
Ja sitten asema. Oli asemapcirillikkd, kirjuri, piletinmyyiri, postin-

hoitaja, ainakin puolenkymmentci muula asemamiestti ratavahteineen
vaihdemiehineen. Eri mies joka kcicinsi vaihteen, eri mies joka heilutti
merkkilippua, eri mies joka vaihtoi postise)kit, puolenkymmentti virkalakkista miestri leiviskiinpainoisen tavarakollin ynptirilld vartoen tilaisuutta ttilm(it(i sitci joltakin kulmalta. Piletinmyyjd oli ehki myynyt
matkalipun parille ukolle, jotko menivcit kauppalaan uusittamaan vekseleitririn. Eri mies astui asemarakennuksen portaille ia viemdlki ktitensd kauniilla liikkeelki punankoreaan pc)cihineeseen ontoi ldhtii(Pentti Haanpririn lastu Olavi Peltomaasta, komerkin.
koelmasta llmeitci isdnmaan kasvoilla, kirj oitet tu I 93 3.)

ja

Tdmdn piiiviin yhteiskuntafilosofit teroittavat tyiin kisitteen muuttumista. Kaikella tycillii ei endd ole suoraa suhdetta varsinaiseen taloudelliseen tuottawuteen, lisdarvon luomiseen. Tyotd tulee tarjota
sielliikin, missd tarjoamisesta ei ndyld koituvan tarjoajalle vdlitdntd
hycityii. Viilillistii hydtyd tuottaa esimerkiksi hoito ja huoltotyon rekrytoinnin lisddminen, parantamalla yleistii eliimisen laatua. Ja
ansiotyotd on vieldkin vdlillisemmin tuottava tyci, sanokaamme
vaikkapa viihteen ammattilaisuus.
Eiviitkii tyo ja palkka liioin ole suorassa suhteessa toisiinsa. Tiukka tulonjakopolitiikka on jo kauan pitenyt huolen siitli, ettei tyon
nettopalkka kasva tyon vaativuuden ja vastuullisuuden mukana.
Itse asiassa tycin klsitteen muuttuminen ei suinkaan ole uusi asia.
Haanpiiiiliiinen jdtkdnfilosofia toisaalta hyodyllisestii tyostii ja toisaalta loistydstii on jo kauan sitten lakannut olemasta enemmistcin
eliimiinkiisityksen ilmaus. Vain lapsekas endd kyselee, mifd "hyotyd" on esimerkiksi tieteellisesfd tutkimuksesta tai taiteesta. Eikii
endd kuule niinkiiiin usein arvosteltavan sirdkddn, olemmeko me
kaikki ns. palveluammateissa tyciskentelevht todella paikallamme
valttemattdmid. Byrokratia sent'ddn on kirosana, joka luiskahtaa

helposti, enempid yhteyksiii ajattelematta.
Luterilainenkdsitys ansiotycistd ihmisarvon mittana on eliinyt pitempddn kuin maanviljelylle, kiisityolle ja perusteollisuudelle rakentuv, yhteiskunta, jossa lopputuotteet ja niiden rahaki vaihtaminen
olivat liihellii tekijiiii, usein enintiiin yhden viilikiiden piiiissii. Tyonteon ja kansantuotteen yhteydet ovat muuttuneet monisdikeisemmiksi ja -vaiheisemmiksi. Tiistii huolimatta tyon ja tuottavuuden kdsitteitd ei sovi irrottaa toisistaan. Vain tycisld synt1ry tulo, josta tulonjakoa voidaan harjoittaa. Erilaatuiset tycipanokset yhdessii, sekii vdlittomasti konkreettista tuottavat etrd eldmdd helpottavat ja monipuolistavat, ovat tuotannontekijditii.

Ty6n motivaatioita on muitakin kuin palkka, ja palkkaa on
muukin kuin tycin kesfdessd sddnncillisin vdlein maksettava raha.

Tycille on useita arvon mittoja. Silti tydpalkka, tyoeHke- ja tyosuhde-edut ovat edelleen, kaikkialla maailmassa, keskeisiii tyonteon yllykkeitii. Mycis ne yhteiskunnat, joissa aiemmin pyrittiin tuomaan
kaikki tyon tuottama hyvd yhteiseen kekoon ja siitii jakamaan pelkdn tarveharkinnan perusteella, ovat joutuneet tarkistamaan k6si-

tyksiiiiin tycipalkasta ja yrittiijanvoitosta.

Mekaanisen tasajaon filosofiasta ollaan nyt kauempana kuin sil-

loin, kun filosofia luotiin. Tasajaon tai yksinomaisen tarveharkinnan pohjalle luodut teoriat ovat tuomitut jiiiimiiiin todellisuudesta

etddlle. Palkalla palkittavan tycin kdsitealue sen sijaan laajenee edelIeen.

Yrjd l,armola
I

LEENA LIETSAIA,
Eliiketurvakeskuksen
tulkimusosaston
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Kokonaisuutena ottaen eliik-

keensaajien enemmistd on naisia.
Vuoden 1985 lopussa maamme

eldkkeersaajista 60 Vo oli naisia ja

40

Vo mielura.

Naisia

oli

enemmdn vanhuus-

eliikkeellii ja leskeneldkkeelli;
viime mainitut mycinnetddnkin
miltei yksinomaan naisille.

Aikaisemmin tyoikaisten ikaluokkien eldkkeet olivat yleisempid miesten kuin naisten keskuudessa. Tycittcimyyseldke on kui-

tenkin tdlh

vuosikymmenelld

muuttunut yhd enemmdn naisten

Viime vuonna voimaantulleiden
uusien eldkelajien mycitd naiset

ovat enemmistoni mycis sellaisessa eldkelajissa,

jonka yhtend

edellytyksenii on alentunut tydkyky. Kysymyksessd on yksilollinen varhaiseliike, jonka tydkyvyn arvioinnissa sairaudella on
kuitenkin vAhemmdn painoa

kuin

perinteisessd tyokylyttomyyselSkkeessd. Naiset ovat
enemmistcind mycis varhenne-

tussa vanhuuseldkkeessd, joka

tuli voimaan samanaikaisesti yk-

silcillisen varhaiseldkkeen kanssa.

eliikkeeki. Samaten ovat sukupolvenvaihdos- ja luopumiseldkkeet tavallisempia naisilla.

Yl<sityinen sektori

Tyoeldkkeen saajat ovat kaikki
olleet tyoeldkelakien voimassaoloaikana ammatissa toimivia,
joissa miesten enemmistcj on sdi- joko palkansaajina tai yrittiijinii.
lynyt. Niiiden elhkkeiden saajilta Yksityisen sektorin piirin ulko
edellytetddn alentunutta tyciky- puolelle ovat jddneet pelkiistiiiin
ennen tydelakelakien voimaantukyii.

Tyokyvyttomyyseliikkeet

sekd

rintamamies- ja veteraanieldkkeet ovat taas niitl eliikelajeja,

2

loa ammatissa toimineet ja ennen

vuotta

1897 syntyneet henkilot.

Ammatissa toimivien naisten
wonna 1962 ollut vielii

osuus ei

yht6 suuri kuin tdnd piiiviinii, joten ylletfivea on, ettd myos yksityisellii ty6eldkesektorilla naisten
osuus eldkkeensaajista on suurempi kuin miesten. Kun lisdksi
otetaan huomioon, ettd aina
vuoteen 1985 saakka on vuosit-

tain siirtynyt eldkkeelle

enem-

mdn miehid kuin naisia, asia tun-

tuu viel6kin yllat&ivammeltii.

Asia selittyy miesten huomattavasti korkeammilla kuolleisuusluvuilla. Vaikka miehet siirtyvdt
nuorempina eldkkeelle kuin naiset, heiddn eldkeaikansa jddvdt
kuolleisuuserojen takia lyhyem-

miksi kuin naisten.

Omaan tyouraan peru,stuvien elcikkeiden lukumtitirrit ja ekikekanta 31.12. 1986

GEL, LEI- YEI. MYEL)

Eldkekanta, milj. mk

Lukumdtud

Eliikelaji
Vanhuuseldke

Varh. vanhuuseldke

Ty6ttcimyyseliike

Tyokyvytt.eliike

Yks. varhaiseldke
Rintamavet.eldke
Sukup.vaihd.eldke
Yhteensd

Kaikki

Miehet Naiset Kaikki

391297

111 569

4359
63329
t7t 994
7 445

I 289

28841
102020
3 436
1 329

7 484

13196
665743

5296

319786

ELAKKEIDEN LUKUMAARA : I. Iz.Isao
TEL, LEL, YEL, MYEL

219128
3

069

34482
75974
4009
155

8 500
345917

485, I
6,1

t2t,0

294,0

u,2
18,0

23,7
999,1

Miehet

Naiset

298,8
4,0
72,0

186,3

10,8
17,8

6,4
0,2

209,1

10,6
649,2

)'7

48,9
84,9

l3,l

350,5

ELAKEKANTA JOULUKUUSSA 1986, MMK
TEL, LEL, YEL, MYEL

Elakkeiden lukumiiiirl

ja eliikekanta

Liki 60 prosenttia omaan tyci-

uraan perustuvista tydeldkkeisrd
maksetaan vanhuuseldkkeinii. 54
prosenttia miesten ja 64 prosenttia naisten eldkkeisfd on vanhuus-

eliikkeitii.

TYcikY,,YttomYyseldkkeissd tilanne on pdinvastainen: Perin-

teisfd

tydkyvyttdmyyseldketfd

saa 32Vo mieseldkkeensaajista ja

vain 227a naiseldkkeensaa.jista.
Vielii l98Glur.un alussa ero oli

suurempi. Parina viime vuotena
naisten ty6kyryttcimyyseliikkeiden alkawus on ollut nousussa.

Muut omaan tyciuraan perustu-

vat eldkkeet ovatkin niitii

55-

64-ruotiaiden erityiseldkkeifd:
tydttomyys-, veteraani- ja sukupolvenvaihdoseldkkeet sekd

joustavan eldkejdrjestelmdn m ukaiset elAkkeet. Ndiden osuus
kaikista eldkkeistd on l4 prosent-

tia kummallakin

sukupuolella.

Lukumddrdisesti eldkkeiden lu-

kumddrd

on kuitenkin

suurempi naisilla.

vdhdn

Uusien eldkelajien suurempi suo-

sio

naisten keskuudessa

sekd

tycittomyyseldkkeiden yleistyminen naisilla lisdd naisten enem-

myyttd

tycieldkkeensaajissa.

Naisten eldkkeet ovat kuitenkin
niin paljon pienempiS keskimddriiltdiin kuin miesten eldkkeet, ettd naisille maksettujen eliikkei-

den markkamddrd muodostaa
vain 3570 koko eldkemenosta,
vaikka eldkkeiden lukumddrd
527o Naiset

4870 Miehet

35 7o Naiset

65% Miehet

muodostaa 52% kaikista omaan

tyciuraan perustuvista eldk keistd.
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KOKOSI pAArrii.IIA KORPI LAM M ELIE
Juhliva

pliiviinti
ia kuurte-

see meille suomalaisille.
Seu

dot
alustuksista,
4

Ministeri Matti Puhakka:

SOSIAAUPOUTIIKKA JA YHTEISKUNNAN
MUUTOKSET

Suomalainen sosiaaliturva on
uudistunut viimeisen 25 ruoden
aikana kiiytiinncillisesti katsoen
kokonaisuudessaan. Tycieliike-

lain voimaantulo 196&luvun
alussa ndyttdd merkinneen uuden ajanjakson alkua suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa.
Tyoeliikejiirjestelmdsld tuli tien
niiyttiijii muille sosiaalivakuutusjiirjestelmille, sanoi ministeri

tuvan yhteiskunnan haasteisiin. kehittdmiseksi on sosiaali- ja terPitiiisi tajuta, etta muut tahot veysministerion esittelystl edus-

ovat yhd enemmdn kiinnostuneita tyoelakejarjestelmddn syntyneistd rahastoista. TydeHkejerjestelmiin lArkein tehtava on turvata tulevien ja luvattujen eldkkeiden maksaminen. Tdmdn takia kerdtyt rahastot ovat valt6mdttomiS. Niita pitei puolustaa

Matti

Puhakka puhuessaan
"Tyoeliike 25 vuotta" seminaarissa Korpilammella.
Tyoeliikejiirjestelmi on nyt toimiva jiirjestelmii. Toimivuus
edellyttiiii jatkossa site, ettei jar-

jestelmh katso itseddn lopullisesti
valmiiksi. Ty6eliikejiirjestelmdn
on pystyttdvd vastaamaan muut-

kunnan kiisittelyssi lakiesitys,
joka turvaisi jatkossakin tydelakelaitosten alkuperdisen tavoit-

teen

ja sopimuksen mukaisen it-

sendisen aseman suhteessa muu-

hun vakuutustoimintaan.

Toivon mukaan eduskunta hy-

myos vakuutuskonsemeja ja vdksyy tdmdn lakiesityksen pi-

kaiken maailman kirjanpitoeks- kaisesti eikii anna sellaisten kirjanpitoeksperttien, joille ei edes
pertteja vastaan.
Ty<ieliikejiirjestelmd on ainutlaatuinen kokonaisuus, jonka piiZi-

tciksenteossa taytyy olla keskeinen asema niillii. joiden siirretys-

td palkasta syntyneet

rahastot

ovat muodostuneet. Tyontekijipuolen aseman turvaamiseki ja

kuulu vakuutustoiminnan kir-

janpitosddnnosten antaminen ja
valvominen, hairita paatoksentekoa.

Tyoeliike ei ole vain tycimarkkinapolitiikkaa, vaan se on myos

on puolestaan erittein haja kiisite ja heijastaa yhteiskunnan solidaarisuuden ja oikeudenmukaisuuden haastetta. Kun siis puhumme tyoehkejarjestelmiistii ja
sen kehittdmisesta, on meiddn

otettava huomioon. paitsi

sen

suhde muihin sosiaaliturvajdrjes-

telmiin, myds koko yhteiskunnan tulonmuodostuksen ja tulonjaon periaatteet. Uskon, ettd
tdlld tavoin tarkastelemalla ymmdrrdmme ty<ieliikejiirjestelmln
suuren arvon emmekd hairahdu
perusteettomaarl kritiikkiin ja

nienndisdemokraattisiin, usein

hyvin populistisiin vaatimuksiin,
totesi ministeri Puhakka.

osa sosiaaliturvaa. Sosiaaliturva

Pertti Somerto [STK]:

YHTEISKUNNAN EIIKEHAKUISUUS HUOTESTUTTAA
Yhteiskunnan el6kehakuisuus itseltaan vastuullista eliikepoli- Perusturva rahoitetava
huolestuttaa Suomen Tycinanta- tiikkaa.
v[lillisellii verotuksella
jain Keskusliiton toimitusjohtaeldkkeerr
Eldkemenot
kasvavat
jaa Pentti Somertoa. Hiin vaati
saajien lukumddrdn kaswn sekd Jotta yritysten kilpailukyky siiikiiiintyville paikkaa tycieldmSssd
uudelleen koulutuksen ja kuni

toutuksen tukemana.

eldkkeiden sovitun tason saavuttamisen mycitd. Hiin piti eliike-

lyisi mycis kansainvdlisilld mark-

kinoilla, jota puolestaan tyollismenojen kasvuvauhtia liihiluo- tamiskykyisyys edellyuiiii, on

sikymmenind vakavana suurten tyovoima kustannuksia lisiiiivistii

Enee34 prosenttia

5544-vwtiaisa ffossl

Todellinen eliikkeellesiirtymisikii
on reippaasti alle 60 vuotta, siitd-

kin huolimatta vaikka elinikii

nousee ja suorituskyky s2iilyy pi.

temp6dn, Somerto sanoi. Vuonna 1985 eniiii 34 prosenttia
55-64-vuotiaista oli mukana

tycielSmdssd.

Somerto vaati kaikilta osapuolilta vastuuntuntoisempaa suhtau-

tumista kasvaviin eldkemenoihin. Hiin katsoo, ett6 kustannuksista huolehtiminen ei ole ainoas-

taan tycinantajajiirjestojen

asia.

Kustannuspaine kohdistuu koko
aktiivivdestcicin ja siten kaikkiin
ammattiyhdistysliikkeen jiisenlln.
Somerto edellyttiid tdmdn woksi

mycis ammattiyhdistysliikkeeltii

Kaavamaisiin ratkaisuihin ei ole
sosiaalipoliittisia eikii taloudellisia perusteita. Pelkdstdd.n perustoimeentuloryhmdn kustannus-

laskelmat osoittavat miljardin
kustannuslisiiysld. Perusturvaa

yhtendistettdisiin nostamalla
etuudet kansaneliikkeen tasolle.

ikiiluokkien saavuttaessa mah- palkkaperusteisista maksuista Jo nyt sosiaalisektorin menojen
dollisuuden uusiin joustaviin siirrytfdvd rahoituksessa vdlilli- osuus bruttokansantuotteesta on
elekejarjestelyihin.

seen verotukseen.

ldhes neljiinnes.

Somerto sanoi: "Eliiketurvan perustuksiin on rakennettu pommi,
j onka riijiihtiiminen pahimmassa
tapauksessa vaarantaa annettujen eliikelupausten toteuttamisen
sekd tycimarkkinajiirjestojen yhteistyon ty6eliikejiirjestelmdn ylliipitiimisessii ja kehittdmisesvd. "

Somerto vaati, ettd hyvissd ajoin
ennen syksyn budjettineuvottelu-

Sosiaaliturvan kehittdmisessd on
kyse kansallisten voimavarojen
jaosta. Voimavarat puolestaan
ratkaisevasti riippuvat talouden
kansainvdlisestii kilpailukyvystii.
Vastuuntuntoinen yhteiskunnan

Tyrieliikejiirjestelmdn kannalta
on erittdin tdrkedti saada mycis

ja on

lciydettdvd oikeat keinot
rahoitusrakenteen tervehdytfdmiseen.

Hdnen mielestddn kela-uudis- kehittdminen vaatii, ettd voima-

tuksen neljdnnen vaiheen toteutuksesta olisi luovuttava. Eliikkeelle siirtymisen tarkoituksena

ei ole korottaa

huomattavasti

pysyviii ja oikea nsu untaisia muu- perheen kdytettdvissii olevaa ratoksia yleiseen sosiaaliturvan ra- hamdirdd eldkkeelle siirtymisen
jiilkeen.
hoitusrakenteeseen.

Kasvavat sosiaalimenot muo- Eri sosiaaliturvajiirjestelmien yh-

dostavat uhan yritysten kansain- tendistiiminen ja yksinkertaistavdliselle kilpailukyrrylle viilillisinii minen ei saa olla itsetarkoitus.
tydvoimakustannuksina. Nyt Vdhimmdistasoa tulee kehittaa
heikennetddn palkkaperusteisilla tiihdnastisella tavalla kunkin so-

sosiaaliturvamakuilla tyovoi- siaaliturvalohkon sivdllii, jotta
mavaltaisten tuotantoalojen tycil- niiden erityispiirteet otetaan
listi misedellytyksiii.

varat suunnataan oikein.jotta ta-

loudellinen kasw jatkuu ja sosiaalipolitiikan toteutuksen pe-

rusteet sdilyvdt.

Yksityisen alan tyciel6kejiirjes-

telmdn eldkkeensaajien midrd

on kaksinkertaistunut runsa:tssa
kymmenessd vuodessa. Tycivoi-

maan kuuluvan vaestdnosan
kaslu on alle kymmenen pro-

senttia ja tyollisen vdeston mddrd

on kasvanut vield vdhemmdn.

huomioon.
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Pertti Uiinanen ISAKI:

TYOELAKELAINAA NUORTEN ASUNTOIHIN
Muutamana viime vuotena ovat

Ansioturvan merkitys SAK:lai-

erd6t sosiaalipolitiikan tutkijat sille palkansaajille kiiy

ja

viihimmiiistoimeentuloturv'an

kehittiijiitkin suunnanneet arvos-

telua ansioturvaan ja erityisesti
ammattiyhdistysliikkeeseen. On
vditetty, ettd ammattiyhdistysliike ansioon suhteutetun sosiaaliturvan kehittdjdnd olisi syyllinen

ns. syrjiiytettyjen huonoon asemaan ja jopa este heiddn asemansa parantamiselle.

Emme ole tdhdn mennessd pro-

vosoituneet, koska vdite ei pidii

paikkaansa. Kun nyt kuitenkin
ndyttdd silta. etta kdsitteet ja tavoitteet alkavat tiedotusvdlineis-

sikin sekaantua, on syytd reagoida, sanoi puheenjohtaja Pertti
Viinanen.

selville

esimerkiksi tarkastelemalla per-

Suurten asutuskeskusten huuta-

riskitilanteissa.

Kun

tycimarkkinajdrjestot
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va puute vuokra-asunnoista on
saatava ratkaistuksi.

Sen lisdksi
vuotta sitten pddsivdt sopimukhettd, jossa on 2-3 lasta ja
nykyisestii tycieliikejiirjes- esitdn keskusteltavaksi ehdotukseen
kummankin puolison bruttotusen, ettd nuori TEl-vakuutettu
telmdstd tavoitteena oli yksinkerlot noin 5500 markkaa kuukausaisi automaattiseen takaisinlaikohtuullinen
taisesti
turvata
dessa. Tdmii ei ole kaukana
naukseen verrattavin eduin lai-

SAK:n jdsenkunnan keskiarvosta. NZiillii ansioilla perheen kdytettavissa olevat tulot ovat lapsilisdt huomioonottaen noin

90000-100000 markkaa vuo-

dessa.

Ansiosidonnainen sosiaaliturva
on osa perusturvaa. Ensimmdis-

td kertaa Suomen historiassa ansiosidonnainen sosiaaliturva on
antanut tavalliselle palkansaajallekin mahdollisuuden suunnitella
ja hallita omaa eldmddnsd myos

vanhuudenajan

toimeentulo

tyontekijoille panemalla etukd-

teen sddstcicin rahaa heiddn eldkepdividnsd varten. Nyt, neljiinnesvuosisadan jiilkeen. voimme
yhdessd todeta, ettd jdrjestelmd
ulon toiminut hyvin
- erdidenmukomaalaistenkin arvioiden
kaan parhaiten maailmassa.

naa eldkevaroista ensiasuntonsa
hankkimiseen. Yliiikiiraja voisi

olla esimerkiksi 35 vuotta. korko
perustekoron mukainen ja lainaaika lShestyisi muiden Pohjoismaiden 25-30 vuoden lukuja.
Tdmdnkaltaisella kddenojennuksella autettaisiin nuorta tyoeldmdnsd aloittajaa hdnen elin-

Tdmdn hetken polttavin ongel- kaarensa alkuvaiheei;sa.

ma mycis

sosiaalipoliittisessa

mielessd on asuntotilanne. Asun-

toja on vapainakin, mutta ei sielId. missd on tyota ja toimintaa.

Juuri

niissd ongelmissa, jotka-hiin kipeimphnd tdmdn hetken yhteiskunnassa vastaansa saa, totcsi
puheenjohtaja Pertti Viinanen.

Juhani Kolehmainen (Eltike-Uarma):

RAKENNUSUAIHE TAKANA
Tyoeliikejiirjestelmdn rakennusvaihe on elettyd el5mdii. EliikeVarman toimitusjohtajan Juhani
Kolehmaisen mukaan jiirjestelmdn kehittdmisen painopiste on

muuttunut

ja

tdrkeintd on nyt

seurata ajassa liikkuvaa ja turvata tulevat eldkkeet.

"Tavoitteena

ei ole niinkddn

luoda uutta kuin varmistaa. etta
voimme lunastaa lupauksemme;
ts. etta pystymme maksamaan

eldkkeet tulevaisuudessa tdnddn
tyossd oleville ja vastedes tyoeh-

maan astuville nuorille oikeudenmukaisesti ja asetetut tavoit-

teet tAyttaen", Juhani Koleh-

mainen korosti.

Hdn ankkuroi, paitsi koko yhteiskuntasuunnittelun, myos eldketurvan kehittdmisen

vdestcin

ikdrakenteeseen ja siind tapahtu-

viin muutoksiin.

"Elikeliisten mii2irii ja

samalla

eldkemeno kasvavat voimak-

kaasti tulevaisuudessa. Vanhenemisesta seuraa myds auto-

maattisesti lisdrasite terveyden- sesta ns. a-ja b-luokan kansalaihoidolle sekd muulle vanhusten siin
ettd tulevaisuudessa
- eli
huollolle. Tdhdn on varaudutta- joillakin
kansalaisilla olisi etuoiva ennakkoon, jotta kustannus- keus kdydd toissd.
rasite ei samalla kasvaisi yli sie"Pdinvastoin ndyttdd siltd, ettd
tokyr.yn. Eliikejiirjestelm?in piirissd tdtd varautumista on rahas-

tointi

tessa vaiheessa

ja rahaston

avulla tapahtuva maksurasituk-

tulevaisuudessa on pula tycivoimasta eikd tycipaikoista ja ettd
syntyy ongelmia kehittiia tuotta-

sen kaslun jarrutus myohemmin". Kolehmainen sanoi.

vuutta korvaamaan

Toimitusjohtaja Kolehmainen

edellytys, tuotanto, tycipanoksen

pitaa ikarakenteen valossa outoina puheita vdston jakautumi-

eldkkeelle

siirtyvdd tycivoimaa niin nopeas-

ti, ettei hyvinvointimme perusvdhentyessd liiaksi notkahtaisi."

Pertti Uartia [ETLA]:

TEKNOLOGIA JA SOSIAAUTURUA
Teknologisen kehityksen ja sosi-

jan Pentti Vartian mukaan olleet

yhteys. Teknologisen kehityksen
mahdollistama taloudellinen
kas,uu ja elintason nousu ovat

joilla yhteiskunta on pyrkinyt loutuville pyritidn
meentuloa.

lisesta kasvusta khytetddn muu-

toksen, ETLA:n, toimitusjohta-

"Koska teknologinen kehitys an-

pienentdmiseen". Vartia sanoi.

aaliturvan vdlilld on selvd perus-

ElinkeinoelSmdn Tutkimuslai
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avaimina niille toimenpiteille,

taa lisdd jaettavaa on luonnollis-

ta. etta muutoksista kdrsimddn

tdmd jotenkin

helpottamaan vdhSosaisten toi- korvaanraan.ia ettd osa taloudel-

tosten kielteisten vaikutusten

Sosiaaliturv'alla on hdnen mukaansa oma tuotantoteknolo-

giansa.

"Useat koulutus- ja terveys-, soja kulttuuripalvelut vaativat inhimillistd kontaktia ja so-

siaali-

siaaliturvaan liittlviit palvelut
ovat siten tydvaltaisia. Sosiaali-

turvan kustannuksilla on tdmdn

vuoksi taipumus lisddntyd reaali-

palkkojen noustessa yleisen hin-

tatason nousua enemmdn. Julkisen sektorin tehtevien mddrdn lishiintyminen ja vaatimukset teh-

tiivien paremmasta

hoidosta

ovat toisen maailmansodan

jil-

torin toimintoja koskevaan uu-

delleen arviointiin. Mycis sosiaakeisend aikana kasvattaneet jat- liturvan 'tuotannossa' on jatkukuvasti julkisen sektorin suhteel- vasti mietittdvd keinoja olemassa
lista osuutta yhteiskunnassa. Ta- olevien toimintatapojen ja orgaloudellisen kasvun hidastuminen nisaatioiden tehostamiseen."

on kuitenkin viime luosina joh-

tanut useissa maissa julkisen sek-

Pekka Merenheimo [LTK):

KELA-MAKSU POIS
Liiketydnantajain Keskusliiton

johtaja Pekka Merenheimo perdsi pikaisesti ohjelmaa ja aikataulua tyonantajan kansaneldkevakuutusmaksun poistamisesta ja
sen korvaamista liikevaihtoverolla.

Merenheimon mukaan tyovoi-

man kdyton verottaminen on

nykyoloissa

auttamattoman

vanhentunutta: se heikentdd ko
timarkkinateollisuuden ja suomalaisten vientiyritysten asemaa,
se rankaisee tycillistiiviii yrityksiii

ja

nostaa tycivoiman hintaa.

"Useimmissa kilpailijamaissa

rusteinen maksu on hdnen mukaansa erdin edellytyksin luonteva rahoitustapa.

tdmd onkin oivallettuja huomattavaa osaa sosiaalivakuutuksesta "Tycieliike on kansaneldkkeeseen ndhden ensisijainen. Se
myos tycieldkkeen osalta
-rahoittavat
- merkitsee, ettd tyoeldke maksaa
sek6 tycinantaja ettS
myds perustoimeentuloa vastaavakuutetut."
van eldkkeen osan. TyoelikejdrMerenheimon mukaan on perus- jestelmdn vanhetessa tilanne ko.
teltua ja johdonmukaista, ettd rostuu. Jos tyoehkkeiden kusperusturva rahoitetaan verova- tannukset vaikkapa palkkoihin
roin. Sen sijaan tyoeldkkeiden
suhteutettuina
- kin liian suuriksi,osoittautuisivatansiosidonnaisen sosiaalivakuuvoidaan muituksen rahoitukseen palkkape- den sosiaalivakuutusten tavoin

esimerkiksi perustoimeentuloa

vastaava eldkkeen osa rahoittaa

toisin. Mahdollinen on muun

muassa vakuutetun oman mak-

suosuuden kdyttcionotto kelamaksun tapaan."

"M itd olennaisempi ja nopeampi

on

tycinantajan sotu-maksdn
alennus, sitd paremmat ovat

mahdollisuudet vastata tydelakkeen aiheuttamista kustannuk-

sista,

jotka puolestaan

nousevat

arvioitua aikaisemmin", Merenheimo sanoi.

Pekka Morri (Kela):

KOROTUSTAR PEELTE TI LAA
Tdmhn vuosikymmenen alun tujen osallistuminen tyoel6kejdr- neluonteinen, jolloin sitii kannet-

tycieldkemaksun alennukset tu- jestelmdn rahoitukseen.
levat vield kolisten vastaan. Va- "Vakuutetun
maksu nostaisi
k uutusmaksujen alentaminen on
kansantalouden sddstdmisastetmerkinnyt Kansaneldkelaitoksen
johtajan Pekka Morrin mukaan ta. Se merkitsisi kotitalouksien
kdytettAvissd olevien tulojen sukorotuspaineiden siiftamisH.
pistamista ja sitd kautta yksityi"Ldhivuosien tuottavuuden nou- sen kulutuksen ja tuonnin pienesusta noin kaksi prosenttiyksik- nemistii. Yritysten tuotantokuskcid vuodessa joudutaan kdyt- tannusten aleneminen puolestdmddn tycieldkemaksun koro- taan parantaisi kilpailukykyii ja
tuksen ja tyoajan lyhennyksen lisdisi vienti6, tuotantoa ja tycillikattamiseen. Jos tdlle reaaliselle syyttd sekd aikaa mydten inveskorotustarpeelle ei tehdii tilaa tointeja. Jos vakuutusmaksun
alentamalla asteittain tydnanta- kantamista vakuutetuilta ei
jan kansaneliikemaksua sekd so- kompensoitaisi palkankorotukpimalla maltillisista nimellis- silla, alenisi yleinen hintataso lie-

palkkojen korotuksista, on seurauksena sellainen kokonaistyo-

voimakustannusten nousu, joka

vdistdmdtfd johtaa hintakilpailukyvyn heikkenemisiin, saneerauksiin ja tydpaikkojen menetyksiin", Morri sanoi.

vuorostaan tukisi kulutuskysyntdd matalasuhdanteessa ja viihentdisi muun muassa tuontiky-

syntdd
Morri

korkeasuhdanteessa",

lisdsi.

vdsti. Mycis vaihtotaseen tasa-

paino paranisi. Yhden prosenttivakuutusmaksun mddrddminen yksityisen
sektorin tydeldkevakuutetuille li-

yksikon suuruisen

sdisi vakuutusmaksutuloja noin

yhdellii miljardilla markalla ja
rydllisyyua noin 5000 henkilol-

Yhtend "kaiken varalta" vaihto

li", Morri sanoi.

tiillciin tulla kyseeseen vakuutet-

"Maksu voisi olla myos suhdan-

ehtona saattaisi hdnen mukaansa

taisiin vain korkeasuhdanteessa.

Tdmdntlryppinen jiirjestelmii
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Markku lehto [STM):

ELIKEI-AISUT EUIT HOMOGEENINEN
RYHMA
"Kukaan ei varmuudella tiedii,

millainen on yhteiskunta. jossa

kolmannes on eliikkeellii ja jossa

tyovoimasta vdhemmdn kuin

kolmannes on alku- ja jalostustuotannossa", totesi sosiaali- ja
terveysministericin suunnittelu-

piiiillikk6 Markku Lehto

puhuessaan el6kel6isten yhteiskunnallisesta merkityksestd.

Hdn varoitti katsomasta

el6ke-

ldisid homogeenisena tai home

genisoituvana ryhmdnd. "Kehitys kulkee pdinvastaiseen, heterogenisoituvaan suuntaan", hdn

Lehto piti mahdollisena sita, ettd

joissakin
tapauksissa olla yhdistdvd voima. Vastapainona on myos paljon erottelevia tekijoitii, hdn saeldkeldisyrys sininsd voi

nol.

denhuollon BKT-kasr.un nouse-

van \uoteen 2000

1,5-l

mennessd

prosenttiyksikkoii. Tiil-

loin Suomessa oltaisiin teollisuusmaiden nykyisessd keskitaSOSSA.

Lehdon mielestd ei saa vehatella

eldkemenojen kasvua. Mutta

hdn sanoi yhteiskunnan muuttuvan monella muullakin tavalla.
Tyossd olevien reaaliansiotason
hdn ennusti kasvavan tulevaisuudessakin. vaikka talouskasvu

Eldkeldisten yhteinen intressi
kohdistuu Lehdon mukaan ld-

hinnii eliikkeisiin. "Siindkin tulevaisuus johtaa yhii suurempaan
intressien erilaisuuteen."

Lehto ei usko

eldkeldisv6estrin

leen kasvun jakamisesta eri vdes-

mddrdn kaswn johtavan ylipiiiisemdttomiin ongelmiin. jos vain
taloudellinen kasr,u pysyy kohtuullisena. "Sen sijaan etuuksien
yhteensovittamisessa, rahoituksen jdrjestdmisessd ja palvelujen
organisoinnissa on erilaisia vaih-

vdhemmiston mddrd.

tason heikennyksistd."

hdn sanoi.

Lehto ennusti tuloerojen kasvavan, kun yhd suurempi osa eldke-

denhuollon menot teollisuus-

sanol.

hidastuisi puoleen SGlurun
vauhdista ja vaikka palkkatulo
jen ja sosiaalivakuutusmaksujen

Lehdon mukaan yhd suurempi yhteinen osuus kansantulosta ei
osa eldkeldisistd on terveiti ja kasvakaan. "Kysymys on edelhyvdkuntoisia. Samalla kasvaa
myos paljon hoitoa tarvitsevan

ldisistd siirtyy yhii paremmalle
ansioeldkkeelle. "Mutta merkittdvd vdhemmist6 pysyy myos
vdhimmdiseldkkeen tasolla tai
sen tuntumassa", hdn muistutti.

toryhmien kesken, ei saavutetun

toehtoja

ja

kehittiimistarpeita",

Lehto muistutti, etteivet tervey-

maissa seuraa

ikdrakenteen
muutosta. Eri kunnat ovat jiirjestaneet samantasoisen hoidon hyvinkin erilaisin kustannuksin.
Suomessa hdn ennusti tervey-

Kyiisti Urponen ILapin Korkeakoulu]:

TABUITSEMME TYOELAKE.

Ji[RJESTELMiifl

ja

"Me tarvitsemme tycieldkejdrjes-

laisen sosiaaliturvan?

kulutustasoa", sanoi professori
Kydsti Urponen Lapin Korkeakoulusta. Hiin kantoi kuitenkin
huolta parista lyhenevdn tyoajan

joiden
toimeentulo rakentui vain "Suomalaisessa yhteiskunnassa
vdhdiseltd osin omalle ansiotulol- sosiaaliset ongelmat eivdt endd
le, kun he tulevat huonokuntoi- ole ensisijaisesti toimeentulo-ongelmia", Urponen sanoi. "Tdmd
siksi tai tyokyvyttomiksi?
on suurelta osin eldkejdrjestel- Onko meillii eliikejdrjestel- miemme ja muun sosiaalivakuu-

telmid turvaamaan

saavutettua

mukanaan tuomasta asiasta.

Tietdvdtko ihmiset aina vali-

-tessaan

esimerkiksi osa-aika-

tyon, ettd he valitsevat mYos eri8

Miten kiiy niiden ihmisten,

mdn tdydellistyessd mahdollisuus

veys-

nykyiiiin?

koulutuspalvelut ovat

tuksen ansiota."
saada vanhuspalvelut pitkiille

subventoiduiksi, niin kuin ter-
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TUOmiStO.

jciiden eliiketason nostaminen

ei ole yleiseksi pohjaksi fyotuloil-

le
monestakaan syysfd. Yksi
s)ry- on hullunmylly, johon jou-

duttaisiin. jos liihdettiiisiin vuosittain vaihtelevien verotietojen
seurantaan.

Nyt eliikkeellii olevien
Hrin tahtoo nostoa maa- -lousyrittiijien eldketurva on piid- - Tycitulojen sitominen palkosin kansaneldkettd, mutta nuG- kaindeksiin olisi kenties ratkaisu,

talousyriurijien ekikket-

den tason.

Hcin uskoo tahtonsa tot eutuvon hyvcillci korc ensuspolitiikalla, valtion
puolittaisella vastaantulolla

maata-

remmille keskeinen elikejiirjes-

telmd on MYEL. Heidiin eliike-

tasoaan voidaan olennaisesti tynyt noin 20 prosentin jiilkeennostaa vain MYEL:in kautta, ja jiiiineisyys niiden 10 vuoden aitiimii tarkoittaa maatalousyritfd- kana, joina ne ovat seuranneet

jien eliikelain mukaisen tycitulon
kehittamiste, sanoo Tuomisto.

Tuomisto ei halua ottaa vielii nyt
selvdd kantaa siihen, miten tycitu-

lon mddrdytymiseen on puututtava. Hiin odottaa MELA:ssa
meneillddn olevan tutkimuksen

Ja hrin onvormo siitri, etMELA on vuonno valmistumista.
2000 yhtri suuri kuin nyt,

tti

Tutkimuksen vdlitietojen pemutto palvelukyvyltririn -rusteella
ndyttdd kuitenkin jo sel-

parempi.

joka hoitaisi eldketasoa merkittdvdstikin. Tyotuloihin on syn-

vdlle, ettd ainakaan verotuksesta

ja elinkustannusindeksien puolivdliin mitoittuvaa

palkka-

TEL-indeksiii

Lisiiksi Tuomisto odottaa selvityksiii siitii. onko hehtaariperusteisen tydtulon miidrdytymisme-

kanismi maatalouden muuttues-

sa

kdynyt vanhentuneeksi,ja hdn
etti my6s tilakohtaisten

arvelee,

erityispiirteiden nykyistd voimakkaampaan huomioon ottamiseen olisi tarvetta.

9

ja

kansaneldk-keenTyiieliikkeen
yhteensovituksen tarkistamisella olisi varmasti mydnteinen

vaikutus viljelijoiden eldketur-

vaan. Asiahan nousi esille ministeri Matti Puhakan puheenvuo-

rossa tyoeldkejiirjestelmiin

25-

vuotisseminaarissa ja sita tulisikin selvitfdd edelleen.

Mita viljelijan

ehkemuotoihin
tulee. ne ovat Tuomiston mukaan tulleet jddddkseen. Hdn uskoo mycis luopumisjiirjestelmien
jatkuvuuteen ja lupaa liihiaikoina toimikuntaa suunnittelemaan
niiden kehittdmistd.

Vanhoille apua kansaneldkej iirj estelmiistii

?

Jo eliikkeellii olevien el6ketasolle

ei ole Tuomiston mukaan endd
paljon tehtdvissd MYEL:in avulla. Heidiin eldketurvaansa kohentaa vain kansaneldkkeiden
kehitys. Kehityskaavailut hiin

Antaisiko kansan- ja tydeHkeindeksien yhtendistdmincn toivoa
vanhoille eliikeliiisille?

Tuomisto piraa indeksien yhtendistdmistd tarpeellisena

ja

koo, ettd se tapahtuukin

us-

en-

nemmin tai myohemmin. Onhan
eldkejdrjestelmien perusteita yritetty 1970-80-lukujen ajan saada samansuuntaisiksi.

ld, ettd nykyisenlainen TEL-in-

deksi voi pudottaa nuoren el6kkeensaajan pahastikin ikiiistensd

palkkakehityksestd jiilkeen ja
eldkkeen reaaliarvo voi laskea
merkittdvdstikin.

toksen tehHvaksi.

Vaikka Tuomisto pitiiiikin viljeli-

Maatalousyrittiijien elikejiirjes-

-on

keskimddrin runsaat

2000

vaisuuden hdn ndkee valoisanaja

turvattuna.

Ongelmia voi synnyttdd vain
-taloudellinen
taantuma tai voi-

makas inflaatiokehitys. Mutta

En tarkoita mitdan hfty-fifty -rahoitusta
tydntekrjein ja tyonantajain kesken
sinne
- en tycinpiiinkiiiin, vaan kdyttiiisin

pein silmin.

Pekka Tuomisto kuitenkin us-

sensuspolitiikalla, valtion puolittaisella vastaantulolla.

suus kansaneldke-tyoekike kiukuttaa rivikansalaista, eldkkeenhakijaa: tieto on haettava eri liih-

teistd, palvelut eri paikoista, eldkepddtokseen voi saada eridvdt
ratkaisut.

ehdotellaan mm. tiedotusyhteis-

tycitii tyoehkejarjestelmdn ja
Kansaneldkelaitoksen vdlille.

MYEL:in 17-ruotisen taipaleen
Ei tuohon voi muuta todeta
aikana on lakiin tehty lukuisia
parannuksia. On saatu luopu- -kuin ettd yhteistyota pitaisi kehitmisjdrjestelmd ja tapaturmava- tda, yhteistyotd tasavertaiselta

kuutus. Kaikkien ndiden rahoi- pohjalta. Mutta en tiedii, olisiko
tus on hoidettu niin, ett'd valtio elSm6n realiteeteissa tekijoitii,
on tullut vastaan, sanoo Tuomis- jotka olisivat tuon hyviin yhteisto ja viittaa siihen, ettd viljelijiin tyon tiellii?
sosiaaliturvan kehittdminen kyt- Entd eridvdt ratkaisut muutokkeytyy maatalouden tuloratkai- senhakuelimiltd?
suihin.

Keskiasteen muutoksenhaku-elinten.
eldkelautakunnan ja tar-

kastuslautakunnan yhtendistdmistd en nde mahdollisena, en

Tyoeliikkeillii
turvattu tulevaisuus
Pekka Tuomisto korostaa,

ettd

ainakaan liihiaikoina.

Ajatuksesta, ettd kansaneldke- ja

MYEL on osa tydeHkejarjestel- tyoeldkeratkaisut pitiiisi yhte-

l0

rusratkaisutasolla tdysin. Tdmd
jo paljon laajempi kysy-

onkin
mys.

Pekka Tuomisto sanoo kunnioittavansa oikeusistuinten itsendi-

s)rytta, mutta kdytdnncinldheise-

nd miehend hdn on kuitenkin sitd

mieltd, ettd yhteistyo, nykyistii
voimakkaampi pyrkimys yhteneviin ratkaisuihin elSkelautakunnan ja tarkastuslautakunnan
valille olisi paikallaan. Neuvotteluvelvollisuudeksi hdn ei sitii kuitenkaan vahvistaisi.

MELA pysyy MELA:na
Spekulaatioihin ja visioihin siitii,

Kun MYEL aikanaan syntyi.
-ehdolla
sen toimeenpanijaksi oli
myos Kansaneldkelaitos. KELA

nousi esiin mycis silloin, kun
Eliikejiirjestelmiin kahtiajakoi- maatalouden tapaturmavakuu-

markkaa kuukaudessa, mutta koo, ettd parannukset voidaan Eldketurvakeskuksessa hil jattain
ilman 1970-8Glukujen kehitys- rahoittaa hyviillii vanhalla kon- valmistuneessa tutkimuksessa

td se olisi hyvin selvhsti alle 1000
markan.

tiiisiko ne yhtendistdd myos pe-

masti:

tasavertaiselta pohj alta

telmdssd valtiolla on jo nyt vahva
osuus, noin 80 prosenttia. Tiitii ja
varsinkaan osuuden nostamista
ei kaikilli tahoilla katsota suo-

ndistdd muutoksenhakuvaiheestdysin seuraa kysymys, ettd pi-

sa

ettd maatalousvden vdhenemitekijiiin osuudesta termid "vd- nen kutistaisi MELA:n osaksi
KELA:a, Tuomisto vastaa varhdinen".
Yhteistyohon

Mistd rahoitus
eldketason nostoon?

Nyt viljelijiin kokonaiseldke

Koko tyoehkejdrjestelmdn tule-

perusteltua, ettd jos kansantalous kehittyy, kuten
ja vanhuus- nyt ndyttdd, on tycielikkeet tureldke seuraisivat eri indeksejii. vattu.
Tyoikiiisillii pitiiisi olla parempi Tuomiston mielestd eliikejiirjesindeksiturva kuin vanhuuseldke- telmdn stabiliteetille voisi olla
l?iisillii.
kuitenkin eduksi, jos myos paljo
pitkiiaikaista mielipi- kansaajavakuutetut osallistuisiTuota
dettddn Tuomisto perustelee sil- vat eldkkeidensd rahoitukseen.

Lisiiksi olisi
-tydk).rryttdmyyseldke

jattaa kuitenkin Kansaneldkelai-

jdvanhusten eldketurvaa heikko
na. hdn muistuttaa positiirisesta
kehityksestd. joka siind on
MYEL:inkin aikana tapahtunut.

miiii ja sen on pelattava samoin
periaattein kuin muukin tyctelakejiirjestelmii pelaa
- niin tyotulo kuin eliikekysymyksissdk
in.

tusta luotiin.

Noissa ratkaisuissa piiiidyttiin
MELA:an
eikii niikcipiirissli

itseneiinen
ole, ettd MELA:n
asema eldkelaitoksena tdstd
muuttuisi.

Vuosituhannen

vaihteessa

MELA on vield merkittavampi

ja kehittyneempi eldkelaitos kuin

tdnddn. Vakuutettuja on tosin
vdhemmdn, mutta eldkeldisid on
enemmdn. Henkil6kuntaa on
nykyisen verran. teknisesti on

ja maatalousyrittiijiii
pystytddn palvelemaan nykyistii
paljon paremmin, povaa Tuo-

kehitytty

misto painokkaasti.

AULI SULIN ,u
Maatalousyrit ttijien
ekikelaitoksen
tiedottaja
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Mike on miehiiiiin Pekka Tuomisto?
Alivaltiosihteeri Pekka Tuomis-

yhta pit- Tuomisto on ollut jiisenend mm.

47-vuotias valtiotieteiden

Olisinkohan noiden
-kien
tydsuhteiden perusteella

nen kaikkea harkitsevainen ta-

eliikejiirjestelmiii tasapuolisesti,

to,

kandidaatti ja varatuomari. en-

ja sosiaalipolitiikan
ammattilainen, sanoo palaavansa juurilleen tullessaan
lousmies

MELA:an.

Hdn on

hdmeenkyrcildisen
ja hoitelee

maanviljelijdn poika

meEatilaansa sivutciind vieliikin.

Ura elikealalla alkoi

jo

neutraali arvioimaan molempia

STAT-tyciryhmdssd, Kansanelakejdrjestelmdn kehittamis-

heittaa Tuomisto itse.

el6kkeiden rahoitustoimikun-

toimikunnassa

ja

Kunnallisten

nassa.

Yleisempi kiisitys kuitenkin on,
ettd Pekka Tuomisto kerdsi kan- Hiin on toiminut varapuheennuksensa MELA:n toimitusjoh- johtajana mm. rintamaveteraatajan virkaan muilla paikoilla: nien varhaiseldkelautakunnassa,
sosiaali- ja terveysministericin tapaturmalautakunnassa, Kunapulaisosastopiiiillikkdna (74- nallisen ellkelaitoksen eldkelau78) sekii valtiovarainministerion takunnassa ja tarkastuslauta-

MYEL:in syntymavuonm 1970,
jolloin Tuomistosta tuli TELA:n neuvottelevana virkamiehend
(78-86) ja alivaltiosihteerind
tiedotussihteeri, sittemmin tut(86-)
varsinkin, kun hdn
kimuspiiiillikk<i.
noiden -tciiden ohella osallistui
Puolentoista woden piiiistii merkittdvhsti eri eldkelakien ja
Tuomisto meni KELA:an toi- sosiaaliturvan rahoituksen kehimistopiiiillikciksi, sinnekin vain tystydhdn ja toimi elSke- ja tapapuoleksitoista vuodeki.
turma-asiain parissa muutenkin.

kunnassa sekd jdsenend KELA:n
eldkeasiain neuvottelukunnassa.

Tammikuussa hiinet nimitettiin
johtamaan vieh tydryhmae, joka

etsii vaihtoehtoja

tycinantajan
sosiaaliturvamaksun palkkasidonnaisuuden vdhentiimiseksi.

MELA on Tuomistolle

hyvin

tuttu jo ennestddn. Hdn oli eldke-

laitoksen hallituksen jdsenend
ruodet 1975-82 jatoimi aikojen
kuluessa lisiiksi MELA:n eri
toimikunnissa, mm. tutkimus-

asiain neuvottelukunnassa ja
ratkaisutoiminnan valvojissa.

ll

ELAKEPALKAN
HARKINNANUARAISEN
TARKISTAMISEN
LAAJENTAMINEN
ANTTI SUCMINEN
W, ekonomi
Ekiketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja

El?iketurvakeskus on tehnyt esityksen sosiaali- ia
terveysministeritille elakepalkan harkinnanvaraisen tarkistamisen laaientamisesta koskemaan
mytis viimeistii tyOsuhdetta aikaisempia ty6suhteita. l{ykystiiinntisten mukaan poikkeuksellista menettely?i voidaan soveltaa
ainoastaan viimeiseen tyiisuhteeseen. Esityksen
tarkoituksena on, ettii eliiketurva vastaisi nykyistii
paremmin eliikkeenhakiian tyiihistorian mukaista
ansiotasoa.

Samoin ehdotetaan tarkennettavaksi tilanteita,

joissa

poikkeuksellista
menettelyii sovelletta isii n.
Poikkeussdiintdii on itirkev?i?i soveltaa vain sellaisissa tapauksissa, ioissa palkan koriauksella on
eliikkeensaaialle todellista merkitystti hdnen elSketurvaansa.

Nykylairslndlnto
Tydntekijiii

n elSkelain mukainen
eliikepalkka ja siitii muodostuva

eldke mddrdtddn

periaatteessa

loppupalkan perusteella. Tdmd
tapahtuu erikseen kunkin tyosuhteen osalta. Pddsdiinncin mukaan eldkepalkkaa mddrdttdessd
otetaan mukaan huomioon nel-

jiin
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viimeisen kalenteriruoden
indeksillii tarkistetut tyoansiot.

Ndistd luosista valitaan ansiotakeskimmdistd
vuotta ja niiden keskimddrdisestd
kuukausiansiosta muodostuu
eliikepalkka.

soltaan kaksi

Eliikepalkan laskutapa voi kuitenkin johtaa tietyissd tapauksissa virheelliseen lopputulokseen
verrattuna siihen, mitd tycintekijdn vakiintunut ansiotaso edellyttiiisi. Niiin on tilanne esimerkiksi

silloin, kun pitkdn tyosuhteen
loppuaikoina esimerkiksi sai-

m $"
I

,

t2

..j

i.i

rauden johdosta ansiotasossa tapahtuu olennainen alentuminen.
Naita dhnteita varten on tydntekijiiin eliikelain 7 $:n 2 momentissa sdddetty niin sanottu poikkeussddnt6, jolla voidaan laissa
sdddetyin edellytyksin korjata

eliikepalkka vastaamaan tyosuhteessa ollutta vakiintunutta ansio
tasoa.

Edellytyksenii harkinnanvaraiselle tarkistamiselle on ensinndkin, ettd sitii voidaan periaatteessa soveltaa vain viimeiseen ennen
eldketapahtumaa olleeseen tyosuhteeseen. Lisiiksi ansion aleneman on taytynyt aiheutua
poikkeuksellisesta s1rystd, joksi

katsotaan esimerkiksi sairaus tai

tycittcimyys. Edelleen lainkohdassa edellytetiidn, ettd korkeampi ansiotaso ennen poikkeuksellisen syyn ilmaantumista on
tiiytynyt olla vakiintunut. Poikkeuksellisen syyn vuoksi alentu-

neen ansiotason vaikutuksella

taytyy olla olennainen vaikutus

eliikkeensaajan

vaan.

koko

eldketur-

palkkaa mearitelHessa. Tdmd ei mista harkittaessa ns. vapaakirole missddn tapauksessa ollut joihin on jouduttu ratkaisemaan
vaihtoehdot sen suhteen, voitarkoituksena.
daanko nykyistii menettelyd sel-

Poikkeussddnn6ksen soveltalaisenaan laajentaa myos vapaamispiirin rajaus viimeiseen tyci-

suhteeseen tulee esille ennen

tycisuhdekohtaiseen eldkepalkan
kaikkea tapauksissa, joissa hykorjaukseen. Jdlkimmdinen
pitkddn

vinkin

kestdneen tyosuh-

teen jdlkeen ennen el6kkeelle siir-

tymistd on ollut yksi tai uscampia

lyhyitii tycisuhteita. Tycikyvyttcimyystapauksissa on melko
yleistd, ettii pitklin tycisuhteen
j?ilkeen esiintyy vielii lyhyitii ty6suhteita jonkinlaisina tyokokeiluina. Mikiilijo tuon pitkdn tyosuhteen viimeisind vuosina esimerkiksi sairauden johdosta ansiotaso on olennaisesti alentunut.

vaihtoehto merkitsisi kdytdnnds-

sa site, ette tycisuhteen pdattyessd

jo otettaisiin kantaa

sen suhteen,

teen eldkepalkkaa ei voida tarkis-

taa harkinnanvaraisesti.

Lainsddddn nollisesti tyOntekijai n Olennaisena vaikutuksena on
eldkelain 7 $:n 2 momentin poik- pidetty noin l0 prosentin alenkeussddnncis on monessa suh- nusta eldketurvaan. Muutoksenteessa vdljd ja tulkinnanvarainen.
hakuasteissa on kuitenkin viime
Tdm6 on tarkoituksenmukaista, aikoina katsottu lainkohdan
koska tarkoituksena on korjata edellytysten tayttyneen huomatnormaalilla tavalla mddritellystd tavasti pienemmilld olennaisuuel6kepalkasta aiheutuva virhe den prosenttirajoilla. Niiyttiiiikin
eldkkeen tasossa tapauksissa, siltii, etti vakuutusoikeudessa
joissa tyontekijdn tyoskentelyn olennaisuuden raja on selvdsti
loppuvaiheessa on tapahtunut mennyt alle 5 prosentin. Poikmuutoksia ansiotasossa. Lain- keussddntod on tarkoitus sovelsddddntocjn ei voida ottaa yksi- taa vain silloin, kun normaali
tyiskohtaisia mddrdyksid kaikis- eldkepalkan laskusdlnto johtaa
ta erityistilanteista, joihin on tar- selvdsti poikkeavaan tulokseen.
koituksenmukaista korjaussddn- Mikeli soveltamisessa rajaksi
tciii soveltaa. Niinpii nykyinen muodostuisi jopa alle neljdn prosiiiintd yleisesti ottaen on fdyttl- sentin vaikutus, ei sitd enid voida
nyt sille asetetut odotukset.
pitdd tarkoituksenmukaisena eiSuhteellisen viiljiistii sanamuo- kii lain alkuperdisen hengen mukaisena.

dosta huolimatta sddnnciksen
soveltamisala on kuitenkin
erddssii suhteessa liian suppea.
Tiillii tarkoitan, ettd harkinnan- Muutosesitylsen siseko
varaista tarkistamista voidaan

soveltaa vain viimeiseen tycisuh-

Eliikepalkan harkinnanvarainen
teeseen.
tarkistaminen suoritetaan vasta
yhteydessd. TdSddnnoksen tulkinnanvaraisuus eldkepddtdksen
md johtuu siitd. etld soveltamisen
johtanut
on
soveltamislinjaan,
jota ei kaikissa tapauksissa voida edellytyksend olevaa "olennaipitiiii jiirkeviina ja tarkoituksen- suutta" arvioidaan eldkkeenhamukaisena. Poikkeussiidnncik- kijan koko eldketurvaan. Yksittdisen tyosuhteen pdiittyessd ei
sen soveltamisen erddnd edellytiedetti, onko kysymyksessii viityksend on, ettd poikkeukselliselja onko ansiola syyllii on olennainen vaikutus meinen tycisuhde
laskulla ja siitd muodostutason
tycintekijiin eldketurvaan. Oivalla eldkepalkan pienenemiselli
keuskdytdnnosse on tdssd kohdin tehty ratkaisuja, joissa hy- olennainen vaikutus koko eldkevinkin pienellii vaikutuksella on turvaan. Tdllainen menettely on
katsottu olevan olennainen vai- luonnollista, silld eldketapahtukutus. Tallaisessa kehityksessd ma on yleensii liihellii poikkeukjolloin
on vaarana, ettd kehitys saattaa sellisen syyn esiintymistii,
jossa

poikkeussddnnostd muodostuukin itse asiassa pddsddnt6 eliike-

keusmenettelyd.

Jokaisen peatt).\ian tycisuhteen
eldkepalkan tarkistaminen vdlittcjmdsti sen paattyessl olisi menettelynd kokonaan uusi. Tiill<jin

tarkistamista poikkeuksellisen

syyn vuoksi. Etuna luonnollisesti
olisi, ettd asiat ovat tuoreessa
muistissa ja tycintekijiin tai tydn-

antajan olisi helpompi osoittaa

poik keuksellinen s1y ja ansioiden
aleneminen.
Esityksessd on kuitenkin piiiidyt-

ty siihen, ettd nykyistd menette-

poikkeussdiinnciksen soveltamiseen on aihetta. Jos eldkkeenhakrja vaatii l0 wotta aikaisemmin
tapahtuneen muutoksen perusteella poikkeussdiinnciksen sovel-

on hanen tiilloin itse
osoitettava poikkeuksellisen
tamista,

naisuuden raja oikeuskdytdnncissd on alentunut niin pieneksi, et-

tei sitd voida pitiiii tarkoituk-

senmukaisena. Lainsddddntcita-

solla tycintekijdin eldkelain 7 $:n

2

momentissa

olennaisuude

ei ole

sdSdetty

n rajaa. Soveltami-

nen tulee kysymykseen silloin,
kun normaali eldkepalkan lasku-

sdinto johtaa selvdsti poikkea-

vaan tulokseen siitii, mikii tycin-

tekijiin el6ke olisi ollut ilman

poikkeuksellisen syyn olemassaoloa. Itse lakiin ei ole tarkoituksenmukaista sidtdd tarkkaa pro-

senttirajaa. Tavoitteena kuitenkin on, ettd soveltamisen edelly-

tyksend oleva olennaisuuden raja

lyd sellaisenaan laajennettaisiin pyrittiiisiin saattamaan sille tasolmyos vapaakirjoihin. Ndin ollen le, joka on ollut larnkohdan al-

edelleenkin poikkeusmenettelyn kuperiiisenii tarkoituksena. Tekharkinta tapahtuisi vasta lopulli- nisend toteuttamismallina on, etsen eldkepdiitciksen yhteydessd. td laissa oleva sana "olennainen"
Poikkeussddnnciksen sisiilto pe- korvataan sanalla "merkittiivd".
riaatteessa sliilyy entiselliidn kai- Hallituksen esityksen perustekilta muilta osin, paitsi ettii poik- luissa sitten miiiiritelliiiin merkitkeuksellinen syy ja siitii aiheutu- tdvyyden raja. Esityksen mukaan

nut

eldkepalkan alentuminen

poikkeussddnncin soveltamista

meisih. Tdten myds vapaakirjoihin voitaisiin soveltaa eliikepalkan harkinnanvaraista tarkistamista.

kun sen vaikutus kokonaiseldketuryaan olisi viihintiiiin 7,5 pro-

Kiiytiinnollisisld syisth harkin-

ehdotuksen taustalla on l6htokohta, etti eldkepalkan laskutavasta aiheutuvat virheet on voitava korjata periaatteessa kaikissa tilanteissa, joissa normaali
eldkepalkan laskusddntci johtaa

huomioidaan myos sellaisissa vaativan muutoksen olisi katsottydsuhteissa, jotka eiviit ole vii- tava olevan merkittdvdn silloin,

nanvarainen tarkistaminen rajat-

taisiin kuitenkin koskemaan tilanteita, joissa poikkeuksellinen

syy on syntynyt viimeisen l0
vuoden aikana ennen el6keta-

pahtumaa. Ndissd

tilanteissa

menettely olisi samanlainen kuin
nykyisinkin. Syynii tiihiin rajaukseen on, ettd tietojen saanti poikkeuksellisista syist2i ja ansiotason
alenemisesta on hankalaa pitkdltd ajalta taaksepiiin. Mikiili tycintekrjii kuitenkin itse pystyy osoittamaan. ettd poikkeussddnndn

soveltamisedellytykset tiiyttyisivat l0 vuotta aikaisemminkin

tapahtuneen poikkeuksellisen
syyn vuoksi. harkinnanvarainen

tiedot ovat suhteellisen helposti eldkepalkan tarkistaminen tulisi
saatavissa.

malla tavoin kuin nykyisinkin.
E16kehakemuksessa eliikkeenhakijan tulee ilmoittaa siitd, ettd

mddrdtddnkci eldkepalkka nor- syyn olemassaolo ja siita aiheumaalilla tavalla vai tulisiko siihen tunut ansion alenema.
mahdollisesti soveltaa poik- Edelld on jo todettu, ettd olen-

tdll6 on helposti huomattavakin tyontekijiille tydsuhteen piiiittymerkitys lopullisen eliikepalkan essd olisi jollain tavoin annettava
mddrdln, koska pitkin tycisuh- mahdollisuus vaatia eldkepalkan

Nykyisen poikkeus.. t
saannoksen puutteet

johtaa lopputulokseen,

kirjoihin vai olisiko pyriuiive

sen soveltaminen tapahtuisi sa-

kysymykseen.

Poikkeuss'ddnndksen laajenta- Kdytiinncissd poikkeussdiinnok-

senttia.

Eldketurvakeskuksen tekemdn

virheelliseen

lopputulokseen

eldkkeensaajan kokonaiseldketurvassa verrattuna hdnen tyohistoriaansa ja vakiintuneeseen

ansiotasoonsa. Ehdotettu menettely siiilyttiiii sddnnciksen alkupe-

rdisen tarkoituksen, mutta sen

soveltamispiirii

laajennetaan

rnycis viimeistd tycisuhdetta edel-

tdviin tyosuhteisiin. Olennaisuu-

den rajan uudelleen maarittele-

miselli palataan alkuperdiseen
periaatteeseen eli muutoksella tulee mycis kiytdnncissd olla todellista merkitystd eldkkeensaajan
eldketurvassa.
l3

Toistuvat lyhyet tytisuhteet
eltiketuruan piiriin
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Ekiketurvakeskuksen
lainopillisen osaston
lakimies

TELn piirin
laajentaminen
Alle yhden kuukauden pituiset tyiisuhteet eivit ole
kuuluneet TEL:n piiriin.
Joissakin tapauksissa on
muodostettu yhdenjaksoisia TEl-tytisuhteita ketiuttamalla toistuvia perlittiiisiii I yhyitii tytiske ntelykertoja. Tiillii menettelyllti on
pyritty lievent?imiiiin lain
sanamuodon tarkasta nou-

dattamisesta aiheutuvia

epiikohtia. Jiilkik?iteen on

katsottu, ett?i slitinntillisesti saman tytinantajan

palveluksessa toistuva
tytiskentely oikeuttaa ty6eliiketurvaan. Mytis muutoksenhakuelimet ovat hyvtiksyneet edel!?i selostetun menettelytavan. Tytiskentelykertojen yhdistiiminen on kuitenkin ollut
harkinnanvaraista, ioten
lainsdddtinntin muuttaminen asian korjaamiseksi
on ollut tarpeen.

20 viikkotyotunnin
edellyryksen kumoaminen

kadtena. Tdllaisten tycisopimuslain mukaan erillisten tycisuhtei-

den

katsotaan muodostavan

TEL I $:n I momentin 3 kohta TEL:ssa tarkoitetun yhden yhon sisaltenyt alarajaa koskevan denjaksoisesti jatkuneen tyosuhmarkkamddrdn lisiiksi sddnnok- teen.

sen, jonka mukaan tyosuhde TEL:n eri momenttien mukaiset
kuuluu ansioiden mddrdstd riip tyosuhteet eroavat toisistaan
pumatta TEL:n piiriin silloin, TEL:n soveltamisen kannalta

piiriin sillii perusteella, etta saan- tekijciiden, kuten esimerkiksi vancillinen viikoittainen tycitunti- paakirjan laskemisen, yhteenso-

piiivinii. Tosiasiallisten tycisken-

kun sddnnollinen viikoirtainen katsottuna vain lain piiriin kuutyoaika on vdhintddn 20 tuntia. lumisen edellytysten osalta.
Ldhes poikkeuksetta sellaiset TEL:ssa tarkoitetun tycisuhteen
tyosuhteet, joissa sddnncillinen katsotaan alkaneen sinii piiiviinii, tdvdn yksityiskohtaisesti. jotta
tyciaika on vdhintddn 20 tuntia jolta sen perusteella maksettiin jiilkikiiteen ei olisi tarvetta tulviikossa. kuuluvat TEL:n piiriin ensimmdisen kerran palkka ja kinnalla pyrkih selvittdmddn mitd asianosaiset ovat tarkoittaneet.
jo ansioiden perusteella. Sddnncis TEL 2
$:n mukaan pddttyneen
on kdytdnnossd menetdnyt sen pdivdn
lopussa, jolta sen pe- Tyoskentely voi olla jaksottaista
merkityksensd. joten se on pois- rusteella viimeksi maksettiin silloinkin. kun se perustuu toistettu. Muutettua lainkohtaa so- palkkaa ennen tycisuhteen kat- taiseksi tehtyyn tycisopimukseen.
velletaan kuitenkin edelleen 1.2. keamista tai tyoky\,)ttomyyden Tycintekryiin kanssa on voitu sopia esimerkiksi siita, etta hdn toi1987 edeltdneeseen aikaan.
alkamista.
mii vakinaisesti lomittajana
Jos tyosuhde on kuulunut TEL:n Eldkkeen mddrddn vaikuttavien
muiden tyontekrjoiden vapaavituksen tai rajoitussddnnoksen
tia, mutta TEL:n rajamddrd ei soveltamisen osalta entiset lasole tayttynyt, ei tycisuhde endd kemis- ym. ohjeet ovat sdilyneet
3.1.1.1987 jiilkeen kuulu lain pii- ennallaan.
nln.
mddrd on ollut vdhintddn 20 tun-

TEL:n soveltamisalan laajennus

ei koske sellaisia tapauksia, joissa

TEl-tyosuhteen kesite

on tehty sopimus viihintiiiin yhden kuukauden kestdvdstd tyosuhteesta. TEL:a sovelletaan tdl-

TEL I $:n I momentin mukaan td osin entiseen tapaan.

rusteella saatu tyoansio on nous-

jentamista koskeva TEL I $:n
muutos on tullut voimaan 1.2.
1987. Samalla tyontekijain ehkeasetukseen on tehty tekninen
muutos, joka rajaa uuden TEL I

$:n 2 momentin mukaisen tyosuhteen mainitun asetuksen I $:n
soveltamisen ulkopuolelle. Tdmd

merkitsee site, etta menettely
TEL:n I $:n I momentin mukaisen tycisuhteen alkamisen ja

pddttdmisen osalta sdilyy ennallaan.

laissa

mainituissa tapauksissa kuten
esimerkiksi mddrdtyn tyon te-

keminen tai kausiluonteiset tyot.
Jos tycisopimus on tehty toistaiseksi tai yli kuukaudeksi, sovelletaan TEL I $:n I momenttia. Jos
tyosopimukset on tehty mddrdajaksi, alle kuukauden kestiiviksi, sovelletaan TEL I $:n 2 mo
menttia. Tdmdn vuoksi sopimris
olisi hyvii tehdii kirjallisesti ja riit-

on vakuutettava tycisuhde, joka
on jatkunut yhdenjakoisesti v6- Tycioikeudellisesti toistaiseksi
hintddn kuukauden ja jonka pe- sovitussa tycisuhteessakin voi
TEL-ty6suhteen kdsitteen laa-

olla mddrdaikainen vain

sut laissa sdiidettyyn rajamiidrddn.

TpL I

$:n 2 momenttia sovelle-

tyciskentely olla jaksottaista, jolloin TEA 1 $:6d soveltamalla
saattaa muodostua erillisiii TELtyosuhdejaksoja.

taan silloin, kun tycintekijd on

tydskennellyt vdhintddn kolmen
perdkkdisen kalenterikuukauden Erilaisten tyosopimusten
aikana saman tycinantajan palve- tarkastelua

luksessa tyooikeudellisesti kat-

Tyonantajan ja tycintekijdn vdlillii tehdyn tydsopimuksen sisdltci
tddn, ettd tyciansio kunakin ka- on TEL:n soveltamisen kannalta
lenterikuukautena nousee laissa ratkaiseva. Tyosuhteen ehdot
sdddettyyn rajamddrddn, ja etti mddrdytyvdt ensisijaisesti tyosotydntekija on ty6ssd vdhintddn pimuksen perusteella. Tycisopi20 tuntia kunakin kalenterikuu- muslain mukaan tyosopimus voi
soen alle kuukauden jatkuneissa
tydsuhteissa. Lisiiksi edellyte-

telypdivien lukumddrdstd

ja nii-

den sijoittumisesta riippumatta

tyosuhde jatkuu tydoikeudelli-

sesti yhdenjaksoisena, kunnes se

sopimuksen irtisanomisen johdosta lakkaa. Tdllainen tyosuhde

vakuutetaan kuten tiihiinkin
TEL I $:n I momentin

saakka

mukaan ja sen pddttdminen tapahtuu TEA I $:dd soveltaen.

Tyosuhteen
yhdenjaksoisuus
TEl-tycisuhteen kdsite on TEL I
$:n 2 momentin mukaisen ty6suhteen osalta erilainen kuin

ty6oikeudellisen tyosuhteen kdsi-

te.

Tycisuhteen yhdenjaksoisuus-

vaatimusta on tulkittu tvcieldke-

jdrjestelmdn oikeuskdyfdnncissii
erdissd tapauksissa viiljiisti. Ty6-

on kestonsa puolesta
pidetty TEL:n piiriin kuuluvana,
jos tycintekijii on tyoskennellyt
toistuvasti saman tydnantajan
palveluksessa siten, ettd TEL:n
suhdetta

t5

kuukauden odotusaika teyttyy,
kun lasketaan aika ensimmdisesta tyoskentelypdivdstd viimei-

kolmen perdkkdisen kalenteri-

Lainmuutoksella soveltamiskdy-

Erilaisia
soveltamistilanteita

seen.

tdntod on selkiytetty. TEL

ei

kuukauden aikana, tyosuhde ei
kuulu TEL:n piiriin.

taan erikseen TEL 1 $:n 2 mo.
mentin mukainen tycisuhde, jos

edellytykset teyttyvat.

Riippumatta siit6, ovatko

eri

momenttien mukaiset samaan
tycinantajaan olevat tyosuhteet
vdlittomdsti periikkiiin, niita pi-

koske alle kuukauden pituisten
tydsuhteiden osalta tapauksia, Tarkasteltaessa kuuluuko tyos- detiiiin eliiketurvan mdhrdytymijoissa tyoaika ei kolmen perdk- kentely TEL:n piiriin selvitetddn sen osalta aina erillisind tycisuhkdisen kalenterikuukauden ai- ensin. onko tehty tycisopimusta. teina. TEL I $:n eri momenttien
kana ole vdhintddn 20 tuntia ku- jonka mukaan tycisuhde kestdi soveltaminen riippuu ensisijaisesnakin kalenterikuukautena. Suu- yhdenjaksoisesti vdhintddn kuu- ti tydsopimuksen sisdllostd eli siiretkaan palkat tai palkkiot eivdt kauden. Tdllaista ty6suhdetta td, onko tycisopimus tehty vdhintule eldketurvan piiriin, jos tyo- mukaan lukematta muodoste- tddn kuukauden pituiseksi vai ei.
aikaa koskeva edellytys ei tiiyty.

TEL:n rajamllrln
ja tyotuntimddriin
rdyftyminen
Kdsiteltdvdn lainkohdan sovel-

ESIMERKKI

I

tamisedellytyksistd johtuu, ettd
lyhytaikaiseen alle kuukauden
pituiseen sopimukseen perustuvan tyoskentelyn alkaessa ei voida tietaa, tuleeko se TEL:n piiriin. Tdmd voidaan ratkaista aikaisintaan kolmantena kalente-

rikuukautena

TEL

20t

ensimmdisestd

menetelld

kaavamaisesti. Tiilloin tyoansiot
lasketaan yhteen ja jaetaan tehdyn tyoajan suhteessa, jolloin

ESIMERKKI2

20t

kiksi yksittiiisten luentojen tai

Ellei tyotuntimddrdd voida selvittdd, mutta ko. tyostd maksetaan

yleisesti tietty tuntipalkka. voidaan ansioiden perusteella pddstd arvioituun tyotuntimddrddn.

Jos ei voida selvittaa, ettd tyciaika

on ollut vdhintddn 20 tuntia jokaisen tarkasteltavina olevien
16

alle TEL rm
ja/tai
TEL rm
20t
alle 20 t
t-{
H

TEL rm

20t
HH

kalenterikuukausi
Tyoskentely ei tule TEL:n piiriin, koska ei ole kolmea perdkkiiistii TEL I $:n 2 momentin edellytykset fdyttdvdd kalenterikuukautta.

mlnen.

koulutustilaisuuksien pitdminen
sek! kirjoitusten laatiminen.

TEL rm

HH

pystyttava osoittamaan tyosken-

kalenterikuukautena. Siiiin nciksen tarkoituksena on sulkea tyoeldkelakien piiristii satunnainen
tyo. jolta puuttu riittdvd toistuvuus. Tdllaista tyote on esimer-

Hl-{

$:n 2 momentin mukainen tyosuhde alkaa ensimmdisend pdivdnd, jolta maksettiin palkkaa, ja piiiittyy sind pdivdnd,
jolta viimeki maksettiin palkkaa.

telyjakson alkaminen ja paatty-

hintddn kolmena perdkkiisend

20t

20t
t-l
H

TEL I

voidaan tarkastella palkan suuruutta kunakin kalenterikuukautena ja tehdd ratkaisu tdmdn perusteella. Tiilloin on kuitenkin

Laki edellyttiid mycis, etta tyontekijd on saman tyonantajan palveluksessa tycissd vdhintaan 20
tuntia kalenterikuukaudessa vd-

TEL rm

TEL rm

TEL-tyosuhde

Aina, kun se on mahdollista, liihtcikohtana on kunkin kalenterikuukauden todellinen palkka ja
tydaika. Jos palkan jakautumisesta eri kalenterikuukausille ei
ole tietoa, eikd asiaa pystytd sel-

rm

kalenterikuukausi

tyoskentelykerrasta.

vittdmddn. voidaan

rm: TEl-rajamddrd tayttynyt

ESIMERKKI

3

TEL-tydsuhde TEL rm
20 t
vtih. 1 kk

l-t

TEL rm

20r

t-{

HH

H

TEL rm

20t
H F-l

kuukausi

#

TEL-tyosuhde

2.

TEl-tyosuhde

Syntyy kaksi erillistd tyosuhdetta. Ensimmdinen tyosuhde on
kestanyt yhdenjaksoisesti vdhintddn 30 pliiviiii, jolloin se tulee
lain piiriin TEL I $:n I momentin nojalla. Toinen tyosuhde
taytfia 2 momentin edellytykset, joita laskettaessa ei oteta
huomioon ensimmdiseen tyosuhteeseen liittyvi2i palkkoja eikii
siihen liittyviii tyotunteja. Vaikka eri momenttien mukaiset tycisuhteet seuraisivat vdlittomdsti toisiaan, on ne rekisteroitdvd eri
tyosuhteiksi.

Tasa-aruolald
ia tytiel ii keiii ri estel mti
Raamotun

Perhe-eltike-etuuksien osaha noinen on tyt)elcikeloei ssa edunsaajanq paremmassa asemassa kuin
mies. Miesleskelki ei yleensri ole
oikzutta perhe-ekikkeeseen. Asia

luomiskertomuksen

mukaan Jumala loi ensin miehen.

Nainen oli, paitsi perrikaneetti,
myr)s mukavuushyddyke. Ltihes
2000 vuotta uskottiin tcimcin pyhrin tekstin oikeuttavan hrinen

voidaan nrihdri myi)s siten. ettci
ovlt siinri mielessri huo-

alistamisensa jo selittrivrin htinen
alemmuutensa.

noisel

nommosso osemassa, ettci heidcin

puolisoillaon ei yleensci ole perhe-

ELAINE MORGAN

ekikeoikeutta.

OLLI LAPPAI}IINEN

Naisten

ja

miesten vdlisen tasa-

arvon periaatteeseen on etenkin

Yhdistyneiden Kansakuntien julistaman kansainvdlisen naisten
vuosikymmenen 1975-85 aikana kiinnitetty lisddntyvdsti huo.
miota. Suomi allekirjoitti kesiillii
1980 YK:n naisten syrjinndn kieltdmistd koskevan yleissopimuksen. Samana \,,uonna hallitus an-

toi ohjelman sukupuolten

arvon

tasa-

edistdmiseksi vuosina

1980-1985. Ohjelman mukaan
ryhdytiiiin tarpeen mukaan mycis
lainsddddnncjllisiin toimiin. jotta
mainittu YK:n yleissopimus voi-

taisiin ratifioida

mahdollisim-

man pian. Laki naisten ja mies-

ten vdlisestd tasa-arvosta eli tasa-

arvolaki tuli voimaan 1.1.1987.
.... 1..

L-arnsaaclannon tarve

Jo itsendisyltemme

alkuajoista

liihtien ovat Suomen kansalaiset
olleet hallitusmuodon 5 $:n perusteella yhdenvertaiset lain

edessd.

Tdmd kansalaisten yh-

denvertaisuus merkitsee muun
muassa sita, etta viranomaiset ei-

vdt saa ilman laissa sallittua perustetta asettaa miehid ja naisia
eri asemaan. Nimenomainen svr-

jinndn kieltdvd sddnnos on sisdl- sukupuoleen perustuva syrjintii
tynyt muun muassa myos tyoso- kieltdd yleisesti ja nimenomaisespimuslakiin ( l7 $:n 3 mom.), mi- ti. On myos tdrkedtd, ettd syrjinkd tasa-arvolain sddtdmisen .johdosta on tarpeettomana kumot-

ndn mddritelmd on yhdenmu-

tasa-arvomielessd naisten asemaa
erityisesti tyoelhmdssd.
..

..

t..

kainen eri eldmdnalueilla. Syrjintu. Hallituksen lakiesityksessd ndn kohteeksi joutuneen oikeustodetaan, ettd Suomen lainsdd- turvaa parannetaan muun muasddnto ei ole kuitenkaan kdytdn- sa siten, ettd asian vireillepanoa
ncissd riittdvdsti edistdnyt tasa- ja syrjityn ndyttovelvollisuutta

SyrJlnta tyoelarnassa

ten, etta se saattaa edellyttdd erityistoimia varsinkin naisten tosiasiallisen aseman kohentamiseksi. Tdmdn eriarvoisuuden poistamiseksi katsottiin tarvittavan
erityistd lainsddddnto6. jotta voidaan korostaa sukupuolten vdlisen yhdenvertaisuuden periaatteen tdrkeytfd sekd velvoittaa viranomaisia ja muita, jotka toiminnallaan kdytdnnossd voivat
vaikuttaa tasa-arvon toteuttamiseen, osaltaan sita edisfdmaan.

Sen mukaan tyonantajan menet-

Tasa-arvolain 7 $:ssd on kielletty

syrjintii sukupuolen perusteella.

Syrjintiinii pidetddn myos menet-

aryon toteutumista. Monella helpotetaan. Lis?iksi laki luo telyd, jonka vaikutuksesta miehet
eldmdn alueella on esiintynyt puitteet, jolla syrjitty voi saada ja naiset tosiasiallisesti joutuvat
edelleen merkittavdd sukupuo- asianmukaista tukea ja oikeus- eri asemaan. Lain 8 $:ssd sdddetddn syrjinndstd tycieldmdssd.
lesta johtuvaa eriarvoisuutta si- apua asiansa hoitamiseki.
Asiaa valmisteltaessa on katsottu, ettd YK:n yleissopimuksen ratifioimiseksi on tdlld vuosikym-

jo toteutettujen lainmuutosten lisdksi tarpeen sddtdd
laissa yleinen sukupuoleen perustuvan syrjinndn kielto sekd luoda
menelld

riittavat oikeusturvakeinot su-

kupuoleen perustuvan syrjinndn
kohteeksi joutuneelle. Tavoitteena on, ette sukupuolten vdlinen
tasa-arvo toteutuisi kaikilla yh-

teiskuntaelAmdn alueilla. PaaErityisen tdrke6nd pidetddn esi- paino laissa on asetettu tyoeliityksessd kaikenlaisen sukupuo- mdssd esiintyvdn eriarvoisuuden
leen perustuvan syrjinndn ehkdi- poistamiseen. Laki tulee sovellet-

semistd. Voimassa olevat syrjin- tavaksi tilanteissa. joissa esiintyy
tiikiellot eivdt koske merkittavdd sukupuoleen perustuvaa eriartycieldmdn vaihetta, tydhcinot- voisuutta tai syrjintiiii. Lain nitoa. Naisten ja miesten vdlisen ta- menomaisen sddnnciksen musa-arvon saavuttamiseksi tulisi kaan tarkoituksena on parantaa

telyd on lisiiksi pidettiivii syrjintiinii, jos tycinantaja tydh6n ottaessaan taikka tehtavaen tai koulutukseen valitessaan syrjiiyttiiii
henkilcin, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkild, jollei
tycinantaja voi osoittaa, ettd hd-

nen menettelyynsa on tyon tai

tehtdvdn laadusta johtuva paina-

va tai hyvdksyttava

s1ry

taikka

ettd hdnen menettelynsd on johtunut muusta hvvdksyttdvdstd
seikasta kuin sukupuolesta.

Tyonantajan menettelya on samoin pidettdvd syrjintdnd, jos
tyonantaja:

I

soveltaa tyrintekrjiiin epdedul-

lisempia palkka- tai muita pal-

velussuhteen ehtoja kuin vas-

t7

takkaista sukupuolta olevaan
tycintekijiiiin, joka on tyonan-

tajan palveluksessa

2

3

samassa
tai samanarvoisessa tycissd;
johtaa tycita, jakaa tydtehtavat

tai muutoin jiirjestiiii tydolot
siten. ettd tycintekryii joutuu
selvdsti huonompaan ase-

maan kuin vastakkaista sukupuolta oleva tyontekija; tai
irtisanoo. purkaa tai muutoin

dyn tdssd vaiheessa yleisesti pi- Jos kuitenkin tycintekijdn annettemmdlle menevistd tasa-arvolain

tulkinnoista. Tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvolautakunta toteuttavat joka tapauksessa lakia
omalla tavallaan. Kaiken kaikkiaan tasa-arvolain yhteydessd ei
yleensd ole syytd puhua lain tul-

kinnasta. vaan

lain

hengessd

eldmisestd ja vaikuttamisesta.

lakkauttaa palvelussuhteen
taikka siirtiiii tai lomauttaa Lain vaikutuksista
tyontekrjiin tdmdn sukupuo- tyiiel 2i kej?i rjeste I m ti?i n
len perusteella.

Lain mukaan syrjintdnd ei pide- [-ain vaikutuksista
td:
ryonantaj an lisaeliike-

I

naisten erityistd suojelua raskauden tai synnytyksen vuok-

j[rjestelyihin

SI,

Tydnantajan jdrjestdmissd vapaaehtoisissa lisiieliikejiirjestelyissd

2 asevelvollisuuden

sddtdmistd

ainoastaan miehille;

3 vain joko naisten tai

miesten

tycintekijiit jaetaan usein ryh-

miin, joissa eldketurva on erilaihyvdksymistd yhdistyksen jiinen. Yleinen erotteluperuste on
seniksi, jos tdmd perustuu yhpelkkii sukupuoli, jolloin naisille
distyksen sidnnciissd olevaan on jarjestetty
alhaisempi eliikeikii
nimenomaiseen mddrdykseen;
kuin miehille.
eikii

4 suunnitelmaan

perustuvaa
menettelyd, jolla pyritiiiin ta-

sa-arvolain tarkoituksen toteuttamiseen kdytdn nossd.

[-ain tulkinta
Ihmisten vdlinen tasa-arvo ja ihmiskunnan jakaantuminen kahteen eri sukupuoleen ovat kautta
aikojen hdmmentdnect ihmismieltd. Kun ndmd kaksi asiaa sitten suhteutetaan toisiinsa vieldpd
lakitekstissd, on yleinen kiinnostus taattu. "Pdtevistd" lain tulkit-

Tasa-arvolain valmistelussa eldketurvakysymykset eivdt mainit-

tavasti olleet esilld. Lain voimaantulon l6hestyessd oli epdtie-

toisuutta, miten lakia sovellettaisiin sukupuolten erilaisiin ekikeikiin. Jos asiassa ei tehteisi mitddn, olisi vain aika- ja kiirsiviilli-

syyskysymys, kun itsensd syrji-

tyksi kokenut tyontekijd veisi
asian yleisen tuomioistuimen

ratkaistavaksi. Ratkaisun loppu-

tulosta olisi ollut vaikea ennakoida. Mahdollista olisi ollut sekin, ettd TEL:n mukaan rekisterdidyt ja rekisterciimdttomiit lisliedut olisivat joutuneet eri asemaan. Kun prosessi olisi todenndkoisesti jatkunut korkeim paan
oikeuteen saakka, olisi lopputu-

losta joka tapauksessa jouduttu
odottamaan kolmisen vuotta.

Uusia tyosopimuksia solmitaan
kuitenkin joka pdivd. joten sopimasta tycintekijiiiin epiiedulli- japuolten kannalta tilanne olisi
sempia palkka- tai muita palve- ollut kohtuuton.

Tasa-arvolaki kieltaa sovelta-

lussuhteen ehtoja kuin vastakkaista sdkupuolta olevaan henkiloon,joka on tyonantajan palveluksessa samassa tai samanarvoisessa tyossa. Hallituksen esityk-

mukaan palvelussuhteen ehtojen piiriin kuuluisivat kaikki

sen

tyon tekemiseen liittyvdt ehdot.

Palkan ohella muina ehtoina tulisivat siten kysymykseen kaikki
tyonteosta suoritettavat erilaiset
vastikkeet. Olennaista ei olisi.
onko kyseisistii ehdoista sovitru
tyci- tai palvelussuhteen perustapuutetta'.
sijoista ei ole
Yaara
na olevassa sopimuksessa tai
asenteellisuus saattaa kuitenkin
johtaa monet harhaan. Hallituk- muutoin. Ratkaisevaa olisi tosiasiallinen kliytiintci. Voimaantusen esityksen mukaan syrjinndn
losddnnciksen mukaan lakia ei
kieltiimiselld voidaan kuitenkin
kuitenkaan sovellettaisi, jos se on
olettaa olevan vaikutusta kansaristiriidassa ennen lain voimaanlaisten asenteisiin. Lakion siis tietuloa tehdyn tyciehte, virkaehtotoisesti asennekasvatuksen vdline. Uskon, ettd tasa-arvolaki tai toimiehtosopimuksen kanssa.
omalta osaltaan kasvattaa mi- Sukupuolten erilaiset eliikeiiit
nuakin. Senkin vuoksi piddttdy- loukkaavat lain syrjintiikieltoa.

l8

taisiin valita esim. naisten alhaisemman tai miesten korkeamman eldkeidn viilillii. ei syrjintiikieltoa loukattaisi.

Suosituksen antaminen sukupuoiten eriarvoisuuden poistamiseki ei viel6 ratkaisisi ongelmaa, vaan siirtdisi sen toiseen

paikkaan.

Oikeudellisesti eldketurva olisi

helppo yhtendistdd antamalla
parhaat mahdolliset etuudet mG

lemmille sukupuolille. Eliikepo.

liittisesti se ei olisi yleensd viisasta. Niin ikiiiin tillainen vaihtoehto olisi monen tycinanta.jan taloudellisten mahdollisuuksien

ulkopuolella. Etujen huonontaminen taas tyosopimuslain sddn-

ncikset huomioon ottaen olisi
vaikeaa ja nostaisi luultavasti
tyontekijdiden voimakkaan vastustuksen.

Jotta ennen tasa-arvolakia vallinnut tilanne eldkejdrjestelyissd

voitaisiin siiilyttii2i, Eldketurva-

keskus teki sosiaali- ja terveysmi-

PENTTI

KOIViSTOINEN
VT

Eltiketurvakeskuksen
lainopillisen osaston

ptir)llikkr)

nistericjlle lainmuutosesityksen.
Sen mukaan lain 25 $:iiiin lisiittdisiin uusi 4 momentti:
"Tiimiin lain sdiinnoksid ei sovelleta myciskddn, mikiili ne ovat

ristiriidassa tycinantajan ennen
timdn lain voimaantuloa jdrjestdmdn eldketurvan ehtojen kanssa. Tdllaisen eldketurvan piiriin

voidaan ottaa myds lain voimaantulon jiilkeen tydnantajan
palvelukseen tullut tyontekiji. "
TImd vuoden 1986 puolella tehty lainmuutosesitys ei kuitenkaan

johtanut tulokseen. Tatii kirjoit-

taessani 20.2.1987 tasa-arvovaltuutettu selvittda ministerion
toimekiannosta eri ratkaisuvaihtoehtoja. Ministeridssd on jo
ollut esilld ratkaisuvaihtoehto,
joka poikkeaa Eldketurvakes-

sissa naisten eldketurvan heikke-

nemiseen.

Eldketurvakeskus

piti

lausun-

nossaan erittain tdrkeiind, ettii
tasa-arvolain muutos ulotettaisiin koskemaan myds niita tycin-

tekijoitii, joiden

alkaa

3

palvelussuhde

l. 12. 1986 jiilkeen.

Tasa-arvolain vaikutukset

antamassaan lausunnossa

Eldketurvakeskus kiinnitti huomiota ministerion kaavailemaan.
uusia tycintekijciitd koskevaan rajaukseen. Raiaus johtaisi siihen,
ettd tydnantajan olisi pikaisesti
muutettava eliikejiirjestelynsii
uusien ty6ntekijriiden osalta sellaisiksi, ettd sukupuoleen perustuvat erot poistettaisiin. Taten tasa-arvolain seurauksena tydntekijiit jouduttaisiin monissa tapauksissa ilman tyopaikalla kiiytdvid neuvotteluja ryhmittimiiin
palvelussuhteen alkamisajan perusteella erilaisen eldketurvan

piiriin ilman, eua ryhmittelyile
olisi mitddn tekemistd asianomaisen tyciskentelyolosuhteiden tai muiden niihin rinnastettavien tekijciiden kanssa. Niin

ikddn vakiintuneiden eliikejiirjestelyjen muuttaminen, olkoonkin
vain uusia tycintekijoitii koske-

vana, olisi erittein hankalaa ja
johtaisi ilmeisesti useissa tapauk-

veteraanien varhaiseldkelaki,
MYEL sukupolvenvaihdoselAk-

mdn eldkesddnndssa eraat ammattinimikkeet koskevat vain

eldketurvaan

naispuolista henkilciii.

eniten huomiota

palkanmaksun pddttyessii. TiiEi pidii kuitenkaan unohtaa sitd, miin jiilkeinen aika ei oikeuta
etti mycis vapaaehtoisissa elike- el6kkeeseen

jiirjestelyissli on yleisfd, etfd perheeldkkeen saavat vain naiset. Td-

Laissa olevien sukupuolten erilaisten el6keikien yhdenldminen
on erikseen selvitetldvA.

Vakuutustekniikka

Ns. tulevan ajan oikeus sdilyy
md eriarvoisuus olisi poistettava. pddsddnnon mukaan yhden Naisen elinaika on tilastollisesti

Eldkelaitosten sisdisen hallinnon

ta

eliikeiiit. Tiillaisia ovat rintama-

laki. Kunnallisen elikejdrjestel-

ovat saaneet ymmdrretldvdsti nen tydsuhteensa pddttyneen
julkisuudessa.

muutoksen piiriin. Voimaantu-

losdinnciksesse ehdotettaisiin
siiiidettdvdksi, etfd lakia sovellettaisiin luoden 1987 alusta.
Ministericin vaihtoehdon johdos-

ja naisille on sdddetty erilaiset
keen osalta sekd luopumiselike-

Aitiysloman ja lasten
hoitoajan vaikutus

Jos tycintekijd ei palaa iiitiyslokupuolten erilaisiin eliikeikiin malta tyohdnsd, katsotaan h5-

uudet 31.12.1986 jiilkeen alkavat

tydsuhteet eivdt kuuluisi lain-

arvolain kanssa.

su-

Lain vaikutuksisa
tyoeliikej arj estelmlln
muutoin

kuksen esittemdstii siind, ettd

he-eldketfd koskevat sddnncikset
eivdt liene endii ristiriidassa tasa-

vuoden tyosuhteen pddttymisestd. Naispuolisen tyontekijlin
osalta voidaan kyseistl luoden

aikaa kuitenkin pidentdii enintdiin yhteensd yhdekiillii vuodel-

la, mikiili hiinelli on ollut

alle

3-vuotias lapsi mainitun vuoden

mdirdajan ja tycikyryttdmyyden
lisdksi tasa-arvolailla on vaiku- alkamisen viilisen ajan. Tulevan
tusta mycis eldkelainsd6ddnnossi ajan oikeuden pidentdminen on
ilmenevddn sukupuolten eriar- liihinnii kdyrdnncin syistii rajoivoisuuteen. Hallituksen esityk- tettu koskemaan vain naisia.
sen perustelujen mukaan viranomaisen on pyrittiivd etsimiidn Useimmiten kotiin lapsia hoitasellaisia uusia ratkaisuja, joilla maan jddvi puoliso on nainen.
voidaan lisiitii yhteiskunnallista Tiistii johtuu. etta erityisesti pittasa-arvoa sukupuolten vdlilld. kddn tyoeldmdstd pois olleiden

Tarvittaessa viranomaisen on naisten eldketurva muodostuu
ryhdyttiivii toimenpiteisiin sel- alemmaki kuin miesten.
laisten sddnncisten ja maaraysrcn

muuttamiseki. jotka ovat risti-

Miehet ja naiset on pyritty lapsen

hoitamisen osalta saattamaan

riidassa tasa-arvolain tavoittei- samaan asemaan. Mycis miesten
den kanssa.
osallistumista pienten lasten hoitoon on pidetty tarkoituksen-

Perhe-eliikeoikeus
Tarvetta on olemassa perhe-eldkeoikeuden osalta, jossa suku-

puolet ovat kirjoitukseni toisen

moton mukaisesti ainakin eriar-

voisessa asemassa (yleensd). Per-

mukaisena.

Asiaa

koskevaa
sdinncjstcia on pyritty kehittamddn. Lienee perusteltua kiireellisesti harkita eriarvoisuuden
poistamista ainakin tulevan ajan
jiilkikarenssiajan pidentdmisen
osalta silloin. kun mies on poissa
tycieliimiistd lasten hoitamisen

he-eliikejiirjestelmid ollaan par- luoksi.
haillaan uudistamassa siten, etti
se sukupuolesta riippumatta antaisi leskelle nykyistii tarkoituk- Eri eliikeilt tyoeldkelaeissa
senmukaisemman perhe-eldketurvan. Uudistuksen jdlkeen per- Eriiissii tyoeldkelaeissa miehille

mitattuna pitempi kuin samanikdisen miehen. Tdstd syrystd eld-

ke-etujen paaoma-arvot ja vakuutusmaksut mddrdtddn, paitsi
idn, perhesuhteiden yms. tekijcii-

den ohella, mycis sukupuolen

mukaisesti jaoteltuna. Vakuutustoiminnassa pyritiiiin yleisesti sii-

hen, ettd vakuutusmaksut ja luvatut etuudet vastaisivat toisiaan.
Tdmdn vuoksi sukupuoli on erds
ryhmittelyperuste.
Vanhuuseldk keen kertasuoritusta laskettaessa naisilla ja miehillii

on erisuuruiset kertoimet. Tdmii
kuitenkin perustuu tilastolliseen
kuolleisuuteen

Naisten osalta vakuutusmaksu
on keskimddrin 0,2 prosenttiyk-

sikkoii

ja

enimmilliiiinkin

0,7

prosenttiyksikkcji miesten maksua suurempi. Myos tdmd ero se-

littyy eripituisella keskim66riisellii eliniiillii. Periaatteessa tdllainen
ero saattaisi aiheuttaa syrjintiiii
esimerkiksi tydh6nottotilantees-

sa. Ero on kuitenkin niin viihiiinen, ettd muut tekijiit yleensd

ovat mSdrdiivid.

Tdssd kiisitellyt eriarvoisuutta

koskevat seikat johtuvat vakuutusmatematiikan periaatteista.
Todettavissa ei liene sellaista. jota
tasa-arvolain periaatteet vaatisivat muuttamaan.
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HENKILOREKISTERILAKI
JA SEN UAIKUTUS
TYii E tA K EIA RJ ESTE LM AA N

Ann

Eduskunta hyv?iksyi 4.21987 lopullisesti henkiliirekisterilain. N?iin on viety
loppuun tyti, jonka valmistelu on kaikkiaan kestiinyt

noin

Annalr
-Annala

vuotta. Harvaa
asiaa lienee valmisteltu

1980 hyvdksynyt suosituksen
menettelyohjeiksi yksityiseldmdn
suojasta ja henkilotietoliikentees-

td ja Suomi on allekirjoittanut

tdmdn suosituksen. Samoin Eu-

roopan neuvostossa on hyvdksytty kansainvdlinen tietosuoja-

sopimus. Lisddntyvd kansainvd-

Annaln
Annak'

niin pitk66n ja perusteelli- lisyyski n siis edellyttiiii Suomessa
sesti komiteoissa, toimi- henkilcirekisterilain sdhtdmistd.
kunnissa ja virkamiestytinii.

Annalr

Asia oli uusi l9TGlur.un alussa, I-ain soveltamisala ja
jolloin kysymys tietosuojasta oli keskeiset sislltokohdat

-t!

Annall
Annalr.
Annalti
Annaln
Anna!c
Annallr
Alber

Anngi,

ks,'l'.
Anna!i:
ks. S

Anncn
Annar,
Annon
Annor,

Annr:.
Anrrr'
Anns;
Anna'
Anns.

KaL

Annar'
Annat'

AnnSs'

Annli,

Annar.
Anneb.
Anneg.
Disp

Annek
Ann-Ei.
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vilkkaan mielenkiinnon ja julkisen keskustelun kohteena. Nyt
asia on saanut yllattavdn vdhdn
julkisuutta, vaikka siitii toki aika

Henkilorekisterilaki koskee vain
yksityisili henkiloitii. Pdinvasroin
kuin erdissd muissa maissa, laki

kusteltu.

tomaattista

ajoin on tiedotusvdlineissd

kes-

Valmisteluajan pituus on ymmdrrettdvd sitii taustaa vasten,
ettd kyseessd on vaikea asia. Lakia valmisteltaessa joutuvat ristiriitaan yleisesti hyvdksyttdvdt tavoitteet. yksityisyyden tarve ja
yhteiskunnan tietohuolto. Yleisesti hyvdksytddn ajatus, ettd yksiryisyytta ei pitiiisi loukata. Monet kokevat omalla nimellddn tu-

koskee sekd manuaalista ettd au-

tietojenkasittelya.
Lain ulkopuolelle on rajattu vain
henkilotietojen kiiytto yksinomaan henkilcikohtaisiin tarkoi-

tuksiin. Laki on yleislaki, jota
noudatetaan, ellei erityislaissa

anneta poikkeavia sddnnoksid.

Hallituksen esityksen mukaan

lain tavoitteena on parantaa tietosuojaa. Henkilotietoja kerdttdessd, talletettaessa, kdytettdessd
levat mainokset jo tiillaisiksi. ja luovutettaessa ei saisi loukata
Toisaalta nykyaikaisen yhteis- kansalaisten yksityisyyden suokunnan tietohuolto edellyttdd jaa eikii heiddn oikeusturvaansa.
henkilorekistereitii ja niiden te- Lain tarkoituksena on myos
varmistaa yhteiskunnan avoihokasta ja tarkoituksenmukaista
keyttoa, jota ei pitaisi tarpeetto- muus, toimivuus ja turvallisuus
masti rajoittaa. Ndiden asioiden rekisterien kdytossd.
yhteensovittaminen on kaikessa
siis henkilotietojen
tietosuojalainsddddnnossti keskeinen kysymys.

Valmistelua on lykdnnyt myos

se, ettd konkreettisia epiikohtia ja
todellisia viiiirinkiiytciksiii, joihin

lailla pitiiisi puuttua, ei juuri ole
esiintynyt. Toisaalta lain tarpeel-

lisuutta sindnsd ei endd viime aikoina juurikaan ole asetettu kyseenalaiseki. Lain tekee vdlttdmdttomdksi mycis kansainvdlinen kehitys. OECD on jo vuon-

Laki sddtelee

kerddmistd, tallettamista ja kAyttti6. Laissa annetaan henkilcille
oikeus tarkastaa itseddn koskevia
tietoja. Laissa annetaan edelleen

miiiiriiyksiii tietyistd ilmoitus- ja

valvontatoimenpiteistd sekd Perustetaan valvontaviranomaisor-

ganisaatio. Tdsst

esityksessd

kiinnitetidn liihinnii huomiota

niihin lain miiiiriiyksiin, joilla on
vaikutusta tyoehkejarjestelmdss5.

rr

HEIKKI VARHO,
E I ti k ev a kuu

k ey h t i t)

t u so sa

Ilmarisen
varatoimitusjohtaja

henkilon seksuaalista k5yttiiy- kerran luodessa. Tyoeliikejiirjes- tciyhteyden alulla. ArkaluonteiHenkilotietojen
kerdlminen ja tallettaminen tymistd tai 6) henkikin saamia telmdssd on pyritty siihen, ettd sella otannalla tarkoitetaan hensosiaalipalveluja ja toimeentulo- rekisterciidyt mahdollisimman
kilcitietoja sisdltdviid tietojouktukea.
sosiaaliavustuksia ja nii- usein tarkistavat tietojaan, joten koa, joka valintaperusteiden ja
Henkilorekisterille on miiiiriteltdvd kdyttdtarkoitus, jonka tulee hin liittyviii sosiaalihuollon pal- mitaan ongelmaa Umekaiin kdyttcitarkoituksensa vuoksi on
olla asiallisesti perusteltu rekiste-

veluja.

rinpitiijiin toiminnan kannalta. Ty<ieltikejiirjestelmdssd kiisitelSamoin rekisterinpitdjdn on liiiin paljon arkaluonteisia tietomaariteltava sddnncinmukaiset ja. Niiiden tietojen rekisterointitietoldhteet. Jos hankinnassa kieltoon sisiiltyry kuitenkin useita
kdytetddn muita kuin sddnnon- poikkeuksia, jotka yleensd sopimukaisia tietoHhteita, on talle- vat tycieliikejiirjestelmdn rekiste-

tettava selvitys siita, mista tieto
on perdisin. Henkildrekisteriin
saa kerdtdja tallettaa tietoja vain
sellaisista henkilciistii, joilla on
asiallinen yhteys rekisterinpitiijdn
toimintaan. Tdssd niin kuin mo
nessa muussakin lain kohdassa,

on kuitenkin poikkeussidnnos.
joka sallii tietojen kerdiimisen ja
tallettamisen, jos rekisterciidyltii
on saatu lupa tai rekisterin pitdminen johtuu lain tai asetuksen
nojalla mddrdtystd tehfivasta.
Henkilorekisteriin saa tallettaa
vain sellaisia henkilcitietoja, jotka
ovat rekisterin kayttcitarkoituksen kannalta tarpeellisia.

Tydeliikejiirjestelmdn kannalta

niimd sddnncikset tuskin muo.

dostavat ongelmaa. Kiiyttcitarkoitus on useimmiten itsesfddn
selvi ja tietoliihteet sddnnonmu-

kaisia. Lisiiksi henkilcirekisterit
perustuvat yleensi laissa tai ase-

omiaan vaarantamaan rekiste-

Laissa on myds sddd6kset virheen oikaisusta. T6mdkin on
luonnollista toimintaa tycieliike-

Massaluovutuksesta

jdrjestelmdssd jo nyt. Sddnncinmukaisessa tietoliikenteessd eldkelaitoksista Eldketurvakeskukreihin. Ldhes poikkeuksetta on seen tai piinvastoin korjaus
nimittain kyse rekisterinpitAjiille yleensd vdlittyy aina automaarti-

lain tai asetuksen nojalla mdird- sesti.
tystii tehtdvastd.

Henkilotietojen
tarkasAminen ja
korjaaminen
Lakiesityksessd korostetaan tietojen paikkansapitdvyyden varmistamista. Tycieliikejiirjestelmdssd kdytetyt rekisterit ovat siind mielessd ainutlaatuisia, ettd
tietoja tarvitaan hyvin kauan sen
jiilkeen kun ne on rekisteroity.
Ndin ollen huolellisuusvaatimus-

Henkilotiedon keyfto
ja luovutus
Henkilcitietoja saa kdyttid vain

siihen tarkoitukseen, mikii on

maaritelty ennen tietojen kerdd-

mistd. Tietojen luovuttamista
henkilcirekisterisfd siitidelliiiin

tiukasti. Tietojen luovuttaminen
se tapahtuu l) rekistertiidyn suostumuksella, 2)

on sallittua,jos

rdidyn yksityisyyden

suojaa.

tai

arka-

luonteisesta otannasta on muuta

tietojen luovuttamista tiukem-

mat sdddokset. Niiihin kohdistu-

vat mycis tiukemmat valvontasddnncikset.

Henkilcitunnuksen saa massa-

luovutuksen

ja

arkaluonteisen

otannan kyseessd ollessa luowttaa vain,jos luovutuksen saajalla
on se jo kdytettivissddn tai jos
hiinellii on oikeus saada se rekisteroidyltii itseltddn tai vdestorekisteristd.

Henkilcjrekisterien yhdistdmistii

s66nnelliiiin myos suhteellisen

tiukasti ja tietojen luowttamisen
kirjaamisesta annetaan erikseen

ohjeita. Sddnncinmukaisessa tietoliikenteessd tapahtuvasta tieto-

lain tai asetuksen perusteella, 3) jen luoruttamisesta ei tarvitse sdiosana tavanomaista toimintaa, lyttiiii tietoja. Muussa tapauksesjos rekisterciidyn voidaan olettaa sa tdytyry massaluovutuksen ja
arkaluonteisen otannan yhteyta on tycieliikejdrjestelmdssd ko tietdvdn luovutuksesta eikii kyse
dessd tallettaa tietoja luolutukja
ole
arkaluonteisista
jirjestelmdn
tiedoista
4)
rostettu koko
voitieteellistd tutkimusta tai tilas- sesta, jos se ei tapahdu lain tai
massaolon ajan.
tointia varten. Luoruttamisena ei asetuksen perusteella tai rekisteRekisterinpitiijin on laadittava kuitenkaan pidetii tietojen anta- roidyn suostumuksella.

automaattisella tietoje nkiisittelyllii ylliipidettiivdsld henkilcirekisArkaluonteisia tietoja ei periaat- teristd rekisteriseloste, josta ilteessa saa keriitii ja rekistercjidd
menee rekisterin kdyttcitarkoitus
lainkaan. Arkaluonteisina tietoi- sekd rekisterin
tietosisd.lto. Rekisna pidetddn henkil6tietoja, jotka
terinpitiijiillii on yleensd olemason tarkoitettu kuvaamaan: l) ro- sa
tarkat rekisterikuvaukset, jo
tua tai etnisld alkuperiid, 2) herr. ten selosteen laatiminen ei
sindnkilcin yhteiskunnallista, poliittista
sd muodosta mitaiin ongelmaa,
tai uskonnollista vakaumusta, 3) ja sen vaatima tyctmatuekin
on
rikollista tekoa, rangaistusta tai vdhiiinen.
muuta rikoksen seuraamusta, 4)
henkilcin terveydentilaa, sairaut- Erds tietosuojaan liittyvii keskeita tai vammaisuutta tai hdneen nen asia on rekisterciidyn oikeus
kohdistettuja hoitotoimenpiteitii tarkastaa hiintii koskevat tiedot.
tai niihin verrattavia toimia, 5) Tiedot on annettava maksutta
tuksessa maarettyyn tehtavaan.

kohta ei tule muodostamaan.

mista maksupalvelua, tietojen-

Tyoeliikejiirjestelmdlle tietojen
kiiyttcicin ja luomtukseen liittyHenkilorekisterilaissa on otettu vdt asiat eiviit aiheuttane suukiiyttcion kdsitteet m a s sal u o- rempia ongelmia. Toiminta takesittelya ja postitusta varten.

vutus ja arkaluonteinen

otanta.

Massaluowtuksella

tarkoitetaan koko henkilorekis-

teriii tai suurehkoa mddrdd rekisterciityjii koskevien henkilcitieto.
jen luoluttamista ja henkilcitieto-

jen

luovuttamista automaatti-

seen tietojenkdsittelyyn soveltu-

vassa muodossa tai siten, ettd
luovutuksen saaja voi kiiytt2iii
henkilcirekisteria teknisen kayt-

pahtuu yleensd lain tai asetuksen
mukaisesti ja lisiiksi rekisteroidyn voidaan yleensd olettaa tietdvdn tietojen luor.utuksesta. Si-

ndnsi rajoitukset

henkilotun-

nuksen luoluttamisen yhteydessa ovat jonkin verran hankalia,
kun pddasiallinen tarkoitus henkilcitunnuksen kdytossi kuitenkin aina on henkilcin tunnistamisen varmistaminen.
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kiiyttd tai luovutus on ollut lain

Valvonta

vastaista. Korvaus on suoritetta-

A

Yhteenveto

I

&

Henkilorekisterilain mukaiset va mycis kdrsimyksistd. Vahin- Henkilcirekisterilain
gonkorvausvastuu on siis varsin

valvontaviranomaiset ovat tietosuojavaltuutettu ja tietosuojalau-

ankara. K6ytdnnossd tycieldke-

kisteriseloste. Varsinaista lupa-

Lopullinen

piiiittiiii pitkiin

sddtdminen

valmisteluvaiheen. Vaikka varsinaisia tieto-

I I

takunta. Valvonnan keskeisend jiirjestelmii muutenkin pyrkii suojarikkomuksia ei luuri lieneosana on ilmoitusvelvollisuus. korvaamaan esimerkiksi eliik kei- kddn tapahtunut. tarvitaan
siin aiheutuneet virheet, jotka Suomessa varmasti tietosuojaHenkilorekisterilakiehdotuksesjohtuvat
virheellisten tietojen lainsddddntcjd pelkhstddn kansa on kolmijakoinen kontrolliW
menettely. Arkaluonteisten tieto- kdytostd. r'aikka eldkelaitos si- sainvdlisistdkin syistd.
jen kirjaaminen kiellethdn koko ndnsd ei olisikaan ollut virheeHenkilorekisterilaki on erdiltd
naan erditd poikkeuksia lukuun- seen syypdd.
siiiidoksiltiiiin
varsin tiukka.
ottamatta. Erdistd rekistereistd
Kdytdnto
tulee
nayttemaan.
tan itaan rekisteri-ilmoitus ja
minkdlaiseksi sen soveltaminen
suurimmalle osalle rekistereitd Voimaantulosta
muodostuu. Jdrjestelmdlle ei
riittdd aikaisemmin mainittu remenettelyd, kuten esimerkiksi

Ruotsin laissa. ei henkilcirekiste-

rilaissa ole.

Rekisterinpitiijen on tehtava il-

moitus

tietosuoja-asiamiehelle
mm. silloin, kun automaattisen

tietojenkdsittelyn avulla ylliipidettyyn henkilcirekisteriin kerdtddn tietoja massaluovutuksena
tai arkaluonteisena otantana..jo
ka ei tapahdu rekisterdidyn suos-

tumuksella tai lain tai asetuksen
mukaisesti. Useimpia tydelakejdrjestelmdn rekistereitd ylliipide-

tddn automaattisen tietojenkdsittelyn alulla, joten tAllaisista rekistereistd tulee tehdd ilmoitus, ellei
tietojen saanti tapahdu lain tai
asetuksen mukaisesti. Rekisteriilmoituksena toimitetaan rekisteriseloste sekd yksityiskohtainen
rekisterikuvaus.

Rekisterinpitiijhlle

on

shddetty

voimaantuloajankohta on vield avoin, koska laki
ei ole ollut presidentin esittelyssd.
Henkilcirekisterilaki tullee esittelyyn vasta, kun asetuskin on
valmis. Todenndkoinen voimaantuloajankohta on alkuruodesta 1988. Lakiin liittyvht
erityiset siirtymdsddnnokset.
Pddsddnnon mukaan henkilcirekisteri, joka on otettu kiiyttcicin
ennen lain voimaantuloa, on saa-

tettava lainmukaiseen kuntoon

vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Tdhdn on kuitenkin joitakin poikkeuksia. Oikeusministeriossd ovat valmisteilla myos tarvittavat asiakirjat ja lisdksi muutenkin kdytdnncin toteutukseen

tyoehkejarjestelmdssd
merkitsemddn.

Henkilcirekisterilaki sisdltdd j oukon lain rikkomisesta aiheutuvia
seuraamuksia. Rekisterinpitiijii

on mm. velvollinen korvaamaan
sen taloudellisen vahingon, joka
rekisteroidylle on aiheutunut
virheellisen tiedon kiiytostd tai
luor,utuksesta tai siita, etta tiedon
22
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henkilorekisterilain sddtdminen

merkitse suuriakaan muutoksia
nykyiseen tyoskentelyyn. Tycr-

eldkejdrjestelmdssd

on

yleisesti

noudatettu Tietojenkasittelyliiton

jo l9TGluvulla

antamia suo-

situksia hyvhstd rekisterointita-

vasta. Keskeiset kysymykset tiedonantovelvollisuudesta ovat
kuuluneet jdrjestelmdn tavoitteisiin alusta liihticn. Lisdksi on todettava, ettd henkilcirekisterilaki
asettaa monessa suhteessa erityisasemaan lain tai asetuksen nojal-

la pidettdvdt rekisterit. joita
tydeHkejarjestelmdn rekisterit

l

pddasiassa ovat.

Kuitenkin henkilcirekisterilaki ja

siihen liittyviit muut lait ja siiiidokset edellyttiivdt tyoeHkejar-

liittyviiii asiakirjamallistoa. Ndmd pyrittdneen mycis julkista- jestelmdn laitoksilta huolellista
maan tdmdn kevddn kuluessa, lZipikiiyntiii ja joitakin lisdtoitodennikciisesti jo huhtikuun al- menpiteitd, jotta lain kirjain kaikuun menncssd.

melkoinen tietojenantovelvolli- Tyoeliikejiirjestelmdn kannalta
valmisteluaika lienee riitteva,
suus sekd tietosuojaviranomaisille annettu tarkastusoikeus. Kdy- koska useimmat lain edellyttdtanto nayttaa, mitd n6md asiat mdt toimenpiteet on jiirjestel-

tulevat

i

mdssi jo ennestaan otettu huomioon. Luonnollisesti asian valmisteluun kannattaa kuitenkin
ldhted nopeasti. Uusia tietojenkiisittelyjiirjestelmiii ja rekistereite suunniteltaessa on henkildrekisterilain sdddcikset syyta ottaa
heti huomioon.

kin puolin tulee tdytetyksi. Lain
henkedhdn tyoehkejarjestelmdssd on alusta lhhtien noudatettu.
i
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Indeksiturva on lakisld- Aktiiviaikaisen toimeentulon tatulisi siiilyii silloinkin, kun
teisten tytieliikkeiden son
eldke perustuu useisiin tycisuhteisyntymisestfl saakka var- siin, joista monet ovat paattyneet
mistanut ellkefurvan ar- jo luosia sitten erilaisen rahanarvon vallitessa. Keskimddrdisesti
Yon siiilyvyyden. KuIu- tavoite toteutetaan kiiytiinncissii
neen 25 vuoden aikana siten. ettd eri tycisuhteista ansai-
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viili-indeksiin, joka korjaa eliikkeitii inllaation
Eldketaso ja
lisiiksi puolella ansioiden indeksiturva
reaalikawrcta. Kulunei'
den vuosien aikana TEL- Kun eldketurvaa tarkastellaan
koko elinkaaren mitassa, kytkeyindeksi on osoiffautunut t1ry indekikysymys eldkkeen mi-
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yleisesti toitukseen. Eldketurvan tason
jiiiimistii palkkaa pienemmdksi
hyveksytyksi. Sen keyt- on perusteltu
mm. sill6, etta vanttialue on laajentunut husten kulutusmenot ovat yleenkattamaan liihes koko sd pienemmdt kuin nuoremmilla,
ja

ansiosidonnaisen toimeentuloturvan piirin.

sen ansiotulon perusteella.

],

I
'.1

v

indeksiturvan tasoon. Eldk-

keen saajan kannalta molemmat

ndkcikulmat ovat kuitenkin tiir-

keirii.

mitoittamalla eliike aktiiviaikai-

I

tyon-

toittamisesta keskusteltaessa ei

ty

Tycieldkkeen tavoitteena on taata vdhimmdistoimeentulon lisdksi toimeentulon tason (kulutustason) sdilyminen. Se on toteutettu

t

heillii on verohelpotuksia

tekoa halutaan palkita korkeammilla tuloilla. Eldkkeen mieldketasoa useinkaan ole kytket-

!ndeksiturvalle
asetetut tavoitteet

,;

)

tut eldkkeet tai loppupalkat kor-

on jataan indeksillii tycieldkkeen
muutettu kerran. Vuo- myontdmishetken tasoon. Inden 1977 alusta siirryt- deksinii kiiytetiiiin samaa TELindekiii kuin eliikkeitd vuosittiin nykyiseen ns. puoli- tain tarkistettaessa.

Aktii-

viaikaan verrannollisen toimeerr
tulon tason tulee siiilyd eldkeaikanakin. Sdilyminen varmiste-

El6kevakuutuksen tarkoitukse-

na on tasata ansiotuloa koko
elinajalle. Tiillii hetkellii tavoitetasoinenkin eldketurva merkitsee

eldketapahtuman sattuessa
35-40 prosentin pudotusta yli
5000 markan bruttokuukausitu-

loissa, jos eliikepalkka on sama

kuin el[kkeellesiirtymisajankoh-

taan sitomalla elikkeen alku- dan palkkataso. Vastaava nettomddrd maan palkkatasoon ns. tulojen pudotus on 25-30 proTEL-indeksillS, jonka sosiaali- ja
terveysministerio r.uosittain vahvistaa.

senttia. Riittave indeksiturva on
tarpeen, jotta eldkkeen alkum6drd olisi edes tdtd tasoa. Koska
23

elaketta maksetaan useassa tapauksessa hyvinkin pitkiin ajan,

omaksui kdytdnnon vahvistaa Vaikka syynii kehitykseen oli enTEl-indeksin pisteluvut Tilas- nemminkin palkkakehitys kuin

tarvitaan indeksiturva takaa- tokeskuksen laskeman yleisen eldkcjdrjestelma. muurettiin inmaan eldkkeen arvon sdilyminen ansiotasoindeksin muutosten deksiperustetta vastaisten vinoumukaan. Kdytdnncissd ministe- tumien ehkdisemiseki r.uoden
vuodesta toiseen.
rio vahvistaa TEl-indeksipiste- l9ll alusta lukien. Asiaa pohtiluvun Eldketurvakeskuksen te- neen eldkeindeksikomitean esikemien laskelmien perusteella. tyksen mukaisesti TEl-indeksin
lndeksiturvan
Esimerkiksi ruoden 1988 TEL- perusteena siirryttiin tuolloin
kehitys
indeksi lasketaan kuluvan vuo- kiiyttiimiiiin ansiotaso- ja kulutden lokakuussa. Siind otetaan tajahintaindekin,,uotuismuuEnnen tycintekijiiin eliikelain siiii- huomioon ansiotason ja kuluttatdmistd voimassa olleissa toimi- jahintatason muutokset vuoden
henkilciryhmien vapaaehtoisissa 1986 kolmannesta neljdnnekesel2ikejiirjestelyissd eldkettd mak- td vuoden 1987 kolmanteen nelsettiin viimeisen tyosuhteen lop jinnekseen. Laskennassa joudupupalkan perusteella. Eldkkeen taan kayttamdin jossain mddrin
alkumhdrdd laskettaessa ei siten en na kollisia palkansaajien ansio
tarvittu lainkaan indeksisidon- tasoindekin pistelukuja, koska
naisuutta. Ns. TEL-komitean niiden lopulliset neljannes\uositmietinnossh (Komiteanmietintci taiset arvot vahvistetaan vasta
I l:1960) tycisuhdekohtaista lop runsaan vuoden kuluttua vuosipupalkkaa perusteltiin sillii, ettii neljdnneksen pddttymisestd.
ndin vdltytddn mm. rahanarvon
alenemisen aiheuttamilta hai- Mahdolliset ennakollisten ja lo
rioiltii paremmin kuin esimerkik- pullisten pistelukujen vdliset erot
si keskipalkan valinnalla. Tyo- eivdt kasaudu. vaan korjautuvat
suhteen indekillii korjattujen automaattisesti seuraavan TELpalkkojen keskiarvon kiiyttiimi- indeksipisteluvun laskennan yhsen komitea torjui kdytdnndssd teydessd. Seuraavan vuoden inmutkikkaana ja tyotii lisddvdnd. deksipisteluku on vahvistettava
marraskuun 15. pdivddn menTEL-komitean ehdotuksen vdlt- nessd.
tdmdton osa oli elikeoikeuden

koskemattomuus

ja vapaakirjo-

jen sitominen indeksiin. Vapaa-

TEL-indekipisteluvun muutos

den tavoin. Lakiin otettiin kuitenkin palkkatasosidonnaisuus.

Ty6eliikelakien mukainen indeksiturva on toteutettu sitomalla

palkat

ja

eldkkeet ns. TEL-indeksin kehitykseen. Tyontekijdin
eldkelaissa alkuperdinen TEL-

indeksin mddrdytymisperustetta
koskenut sddnnos \,uodelta l96l
oli varsin tulkinnanvarainen:
"Jos maan yleinen palkkataso on
olennaisesti muuttunut sen jiilkeen kun tyosuhde pddttyi. on

eldkkeen perusteena

olevaa

palkkaa muutettava nditd muutoksia vastaavasti siten kuin sosiaaliministerio miiiriiii." Siiiinnostd tarkennettiin vuonna 1963,

jonka jiilkeen laissa selvdsti

telurut

vuosineljdnneksittain.
Omaksuttu kiiytiinto vahvistaa
TEL-indeki ansiotasoindeksin
slyskuun pistelukujen perusteella
merkitsi, ettd neljinneksittdisistd
pisteluvuista oli erikseen arvioitava syyskuun taso. Laskennan

yksinkertaistamiseki siirryttiin

vuonna 1976 kiiyttiimddn ansiotasoindekin kolmannen neljdnneksen muutoksia TEL-indeksin

rd tarkistetaan kalenterivuosit-

Sosiaali-

ja

terveysministerio

tyksen hidastamista. Sen vaikutuksia pientd tyoeldkettd saaville

kompensoitiin korottamalla asteittain vdhimmdistasoisten yksityisen sektorin tycieldkkeiden tasoa 25 prosentista 29 prosenttiin
prosentista ,17 prosenttiin

ja 33

eldkepalkasta. Korotus tehtiin
myos jo alkaneisiin elZikkeisiin.
Kdytetty kompensaatio osoittaa.
ettd eldketaso ja indekiturva
riippuvat kiintedsti toisistaan.

Indeksiperusteen muutoksella

pyrittiin siihen, ettd

maksussa

olevat eldkkeet kehittyisivat samassa suhteessa kuin eliikeikiiii
ldhestyvien tyontekijciiden keskimddrdinen ansiotaso. Eliikeindeksikomitea oli selvityksissddn
verran hitaampaa kuin kaikilla
palkansaajilla keskimddrin. Toi-

saalta pddmddrdnd oli toteuttaa
ruoden 1974 tulopoliittisen ratkaisun yhteydessd tehty sopimus
siita. etta eldke-etuuksien muutokset ldhinna seuraisivat sopimuspalkkojen kehitystd.

Eldketurvakeskuksessa tehtiin
muutama vuosi sitten laaja,

TEL-LEL-vakuutettujen ansiokehitystd vuosina 19 63- 191 9
koskenut tutkimus. Tutkimuk-

Indeksiuudistus

todettiin, etta elakeikaa lahestlvien ansiokehitys on selvdsti
ollut tutkitun joukon keskimddrdistd ansiokehitystd hitaampi.
NailU osin tutkimustulos tukee
indeksimuutoksen perusteluja.

TEl-indeksiin sisdltyi siis alkujaan palkkojen sopimuskorotusten ohella mycis muu ansioiden
nousu, koska ansiotasoindeki

fE[-indeksin
soveltamisalueet

perusteina.

sisdltdd sekd sopimuskorotukset

sessa

ettd ns. liukuman. Omaksuttu TEl-indeki vaikuttaa tydeHk-

kiiytiinto yhdessd toteutettujen

solidaaristen palkkaratkaisujen

sakanssa saattoi johtaa tilanteisiin.
nottiin. ette myds eldkkeen mdd- joissa
eldke jopa ylitti asianomai-

tain

Muutos merkitsi pitkiillii aikavdlillii selviiii elzikkeiden reaalikehi-

maariteltiin ensi vaiheessa an- todennut eliikeikiiii ldhestyvien
ansiokehityksen olevan jonkin

ehtoisissa el2ikejiirjestelyissd ei siotasoindeksin syyskuusta syysyleensd ollut tehty sitovia indek- kuuhun tapahtuneen muutoksen
siturvaa koskevia ennakkosopi- perusteella. Tilastokeskus laskee
muksia. Keskimddrin annetut kuitenkin ansiotasoindekin pisindeksihyvitykset jiiiviit elinkustannusten nousua pienemmiksi.
Varovasti toiminut komitea esitti
tyosuhde-eldkkeiden sitomista
elinkustannusindeksiin tapaturma- ja liikennevakuutuseldkkei-

tosten keskiarvoa.

sen aikaisemmasta toimesta sen

nykyiselle haltiialle maksettavan
palkan.

keen mddrddn ldhinnd kolmella
eri tavalla: indeksiii kdytetddn alkaneen eldkkeen tarkistamiseen,
eldkkeen perusteena olevan palkan eli eldkepalkan laskemiseen
sekd karttuneen tyoeHkeoikeuden arvon sdilyttAmiseen. TEL-

indeksi voi lisiiksi vaikuttaa ko.
konaiseldkkeen mddrddn ns. yhteensovitusperusteen kautta,
jonka mddrd myos tarkistetaan
TEL-indekilld eldkkeen mycintovuoden tasoon.

miidrA oli kaksi viidesosaa seuraavan !,uodenvaihteen tarkis-

tuksen arvioidusta mddrdsfd.

Ennakkotarkistuksia tehtiin
maksussa oleviin eldkkeisiin vuosina 1977 ja 1979-1984. Vuo-

Alunperin TEl-indeksid sovel- desta 1985 alkaen eldkkeiden
lettiin vain wonna 1962 voimaan indekitarkistuksissa palattiin
tulleiden tycintekijiiin eliikelain ja vanhaan kiiytiintcion eli maksuslyhytaikaisissa tycisuhteissa ole- sa olevia el?ikkeitii tarkistetaan
vien tyontekijdin eldkelain mu- kerran vuodessa, tammikuun
kaisiin etuuksiin. Vuoden 1964 alussa. Tarkistusrytmi on kantoukokuun alusta voimaan tullut saneldkkeissd sama, indeksipekunnallisten viranhaltijain ja rusteena vain on kuluttajahintaty6ntekijiiin eliikelaki otti mycis indeksiin sidottu kansaneldkeinkayttodn TEl-indeksin. Vuoden deksi. Tyciel6kkeen wotuinen

reaalikorotus ei viihennt eldkalue laajeni merimieseliikelakiin keensaajalle mahdollisesti makja uuteen valtion eliikelakiin. setun kansaneldkkeen lisiosan
Vanhat eliikkeet, invalidirahat, miidrd6.
1967 alusta indeksin soveltamis-

sotilasvammalain mukaiset

etuudet sekd liikenne-

ja

tapa-

turmavakuutuslain mukaiset Eliikepalkan laskenta

etuudet sidottiin TEl-indeksiin
vuodesta 1972 alkaen. Sairaus-

TEL-indeksin kiiytto ja merkitys

yhdentekevdd, miiiiriittiiisiinko

eliike henkilcjn loppupalkasta vai
siten, kuin ndissd tekniikoissa
eldkelain mukaan maaretaan.

Ansiokehityksen

poiketessa

TEl-indeksin kehityksestA poik-

keaa mycis henkilon eliikepalkka
suuntaan tai toiseen hbnen lop

pupalkastaan.

Loppupalkkatekniikassa TEL-

indeksillii on vain vdhiiinen merkitys itse eldkkeen alkumiidriiiin
silloin, kun tyoura koostuu yhdestd tycisuhteesta. Kiiyfdn ncissd

eliike siis mdirdytyy henkilcin

loppupalkan perusteella. Ttilloin
indeksiturvan toteutumista olisi-

kin tarkasteltava silld kannalta,

kuinka hyvin loppupalkka sopii
yhteen yksilcin tyduran aikaisen
indeksillii tarkistetun ansioprofiilin tai keskimdiirdisen palkkatason kanssa.

vakuutuksen piivirahan suu- eldkepalkan laskennassa vaihteruuden kehitys sidottiin TEL-in- lee eliikelaista toiseen. TEL-tek-

Vapaakirjojen arvon
.. .l
sallyttarrunen

siaaliturvan rahasuoritusten ar- pyrkii kuvaamaan tyosuhteen
von sdilyminen on siten nykyisin loppupalkkaa. Sitd laskettaessa
TEl-indekin varassa. Vain tycit- tycisuhteen neljiistti viimeisestd
tomlysturva ja eroraha ovat kalenterivuodesta jdtetddn nyTEl-indeksin kehityksestii riip kyisin pois ne r.uodet, joina indeksillii tarkistettujen kuukausipumattomia.
ansioiden keskimddrd on pienin
Eldkekustannusten kehityksen ja suurin. Eldkkeen perusteena
kannalta indeksin merkitys on oleva palkka on jiiljelle jZiilvien
menneind inflaatiovuosina ollut kahden woden ansioiden tyohuomattava. Esimerkiksi kym- suhdeajoilla painotettu keskimenen vuotta sitten alkaneissa mddrd. Vuoteen 1980 saakka

keus m66rdytyy kustakin tycisuhteesta erikseen. Ennen eliiketapahtumaa p6dttyneestd tyosuhteesta karttunut eldkeoikeus, ns.

deksiin vuonna 1982. L6hes niikassa eldkkeen perusteena
kaikkien ansiosidonnaisen so- oleva palkka eli el5kepalkka Tyontekijiiin eldkelaissa elikeoi-

eldkkeissd on niiden nykyisestd
markkamddriistii jo liihes kaksi
kolmasosaa indeksitarkistusten

otettiin eldkepalkkaa laskettaessa

huomioon kaksi parasta vuot-

ta neljdsfd viimeisestd
osuutta. Myos eliikkeiden alkumddristd on laskutavasta riippu- LEl-tekniikassa eldkkeen r.uoen vaihteleva osa perdisin indek- tuinen mddrd on puolitoista pro
sitarkistuksista
LEL- senttia TEL-indeksillii tarkistet- pitkiin
tyduriin perustuvissa
el5kkeissd tujen koko tyouran aikana anjopa valtaosa on indekitarkis- saittujen LEl-palkkojen yhteismddrdstd. Ndin ollen LEl-eliike
tusten aiheuttamaa.

Alkaneen eldkkeen
tarkistaminen

itse asiassa mddrdtddn henkilcin
koko tyouran indeksillii tarkistetun keskipalkan perusteella. Samaa tekniikkaa keytetaan yritta-

j

ien eliikej iirjestelmissd.

Vuoteen 1976 asti TEl-indeksi- Lyhyissiitycisuhteissayksityiselld

sidonnaisiaeliikkeititarkistettiin sektorilla tyoskennelleellii palindeksin vuotuismuutoksen mu-

kaisesti kunkin vuoden alussa.

kansaajalla tai yrittiijiilli eri vuosilta tai eri tycisuhteista karttunut

eldkeoikeus tarkistetaan TELindeksillii elikkeen mydntci,"ua
den tasoon. Siten eldkkeen alviin indekitarkistuksiin. Entisen kumddrd riippuu varsin konkvuoden vaihteessa tapahtuneen reettisesti henkilon oman ansio
tarkistuksen lisdksi alettiin tuol- kehityksen suhteesta el6keindekIndeksiperusteen muutoksen yh-

teydessd vuonna 1977 siirryniin
kaksi kertaa r.uodessa tapahtu-

loin eliikkeitd tarkistaa

myds sin kehitykseen. Mikiili yksilcin
kunkin vuoden heindkuun alus- ansiokehitys noudattaisi tdsmdlsa. Tdmiin ennakkotarkistuksen leen TEL-indeksin kehitystd olisi

vapaakirja, korjataan TEL-in-

deksillii eliikkeen mycintcivuoden

tasoon. Tycisuhteen sisiillii indeksiturva on siis yksildn omaan
ansiokehitykseen perustuva,
mutta eri tydsuhteiden indeksiturva mddrdytyy palkansaajien
keskimddrdisen ansiokehityksen

perusteella.

Mita

useampaan

tyosuhteeseen tyciura patkittly,
sitii liihempiind TEl-eldke on

LEL-tekniikalla mllraytryaid

eldkettd. Karttunut eldkeoikeus
nousee tdllciin samalla vauhdilla
kuin TEL-indeksi. Sama periaate
karttuneen eldkeoikeuden arvon
siiilyttiimiseksi on toteutettu nykyisin kaikissa maamme tyo- ja

virkaeldkelaeissa.

lndeksiturvan rahoitus
TEl-vakuutusmaksu on jaettu
siten, ettd rahastoitaville ehkkeen osille mddritellddn oma
osuutensa ja rahastoimattomalle
eldkemenolle oma osuutensa, ns.
tasausosa. Rahastoitavia osia
vanhuuseldkemaksua, tydkyvyt-

tcimyyselikemaksua ja perhevoidaan pitdii
eliikemaksua

palkansaajan

tydpanoksesta

maksettuna korvauksena vastaista eldketurvaa varten. Ne
ovat siis osa palkkaa.
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Eliikkeiden indeksikorjauksia ei
rahastoida, ne maksetaan 'uuosit-

tain

vakuutusmaksun tasaus-

osasta. Kdytdnnossd indeksitar-

vuosi on l98l). Kuluttajahinta-

indeksi mittaa kotitalouksien ostamien kulutustavaroiden ja -palvelusten hintojen muutoksia.

detddn sellaisia palkanmuutok- neksen pidttymisestd. Indekin
sia, jotka juridisesti tulkiten joh- lopullinen pisteluku vahvistuu
tuvat solmituista tyciehtosopi- vasta noin vuoden kuluttua. Anmuksista.
siotasoindeksiin sitominen mer-

Kuluttajahintaindeksi on nG
peimmin valmistuvia indekseji. Vuodesta 1973 alkaen on sopiollut
Kunkin kuukauden lopullinen muspalkkojen muutos joten
keensaajille.
pienempi.
infl
aatiovauhtia
julkaistaan
pisteluku
seuraavan
Indekiturvassa on siten kysymys
sopimuspalkkaindeksin kaytto
kuukauden 15. piiiviinii.
tyossdkdyvien ja eldk keensaajien
elikeindeksinii ei olisi taannut
viilisestd tulonjaosta. Mitii pa- Kuluttajahintoihin sidotun elii- eliikkeiden reaaliarvon shilymisrempi indeksiturva, sitd korke- keindeksin kdyttci merkitsee in- td. Palkansaajien kannalta sopiammat ovat eldkemaksut. Mite dekin kulutustasoa sdilytldvAn muspalkkojen kehitys ei ole huosuurempi on palkkojen reaali- luonteen korostamista. Se sopii len aihe, jos muulla tavoin voi-

kistukset ovat siten tulonsiirto
tycissakeyvilta nykyisille eliik-

kasvu, sitd perustellumpi on hyvii indeksiturva ja sit6 paremmat
taloudelliset mahdollisuudet on
se toteuttaa.

Heikon taloudellisen kehityksen

kausina. joina reaaliansiot suo.
rastaan laskevat, on syytA suhtautua kriittisesti siihen, etta an-

sioon suhteutetut eldkkeet kasvaisivat palkkoja nopeammin.

Tdltd kannalta tarkastellen kuluttajahintaindeksiin sidotulla
eliikeindeksilld on vaaransa.
Ruotsissa viime vuosina kiiyty

indeksikeskustelu on mycis kiin-

nittenyt huomiota

Kiintea

tihin

asiaan.
ansiotasosidonnaisuus

mitoittaa elikemenojen kasvun
hitaan kasrun ja hitaan raken-

nemuutoksen taloudessa palkkatason kasvua myotiiileviiksi.

Eri indeksien k?iytttikelpoisuus el?ikeindeksi nd

Kuluttaj ahintaindeksi
Ns. TEl-komitean alkuperiiisessd esityksessd tycieldkkeet ja va-

pdakirjat ehdotettiin sidottavaksi
elinkustannusindekiin. Edus-

hyvin

vdhimmdistoimeentuloa

hitaankin talouskasvun vallitessa
viihimmdistoimeentulon reaalitason sdilymisen.

Tycieliikeindeksin muutoksella

kompensoitava tulokdsite (bruttoty6eHke) on kuitenkin laajem-

pi kuin kulutusmenot. Huomat-

tavimman eron aiheuttaa se, etld

velittdmat verot eivdt ole kulu-

tusmenoja. Julkisen sektorin kerdiimistii veroista viililliset verot

vaikuttavat kuluttajahintaindeksiin, viilittomiit verot eivdt vaikuta. Siten verorakenteen muutos
viilillisten verojen suuntaan aina

jahintaindeksi (viimeisin perus26

Eldkkeeseen oikeuttavaa on kdytiinncillisesti katsoen kaikki ty6suhteesta saatu ansio. Ansiotasoindeksi taas pyrkii kuvaamaan

sidnncillisen tyciajan tyopanok-

Palkansaajien

ansioasoindeksi

Tilastokeskuksen julkaiseman

palkansaajien ansiotasoindeksin
teoreettisena tavoitteena on yksikkcipalkkaindeki, joka mittaa
samanlaisista tydsuorituksista
maksettujen yksikkcipalkkojen
kehitystii. Teoriassa indeksi siten

ritelmdn vuoksi eivdt esimerkiksi

ylityokorvaukset, lomautukset,
luontoisedut, lomaltapaluu- ja
lomarahat ndy ansiotasoindeksissii.

Palkkaustapojen muutoksilla on
siten merkitysta verrattaessa todella maksetun palkan ja ansio
tasoindeksin kehitystii. Palkan-

saajien toimeentulon taso voi
tydsta saatavan palkan maksu-

mittaa sopimuspalkkojen muu- tavan vuoksi muuttua ilman, ettd
ja sen yli maksetun ns. se heijastuisi ansiotasoindeksin

toksen

liukuman yhteistii vaikutusta. viilityksellii ty6ehkelaisten toi-

Kdytdnndssd tata teoreettista ta- meentulon tasoon. Ansiotasoinvoitetta ei saavuteta, vaan indek- deksinkiiiin kayttd ehkeindekitua bruttoreaalipalkkaa, vaikka siin sisiiltyvdt sopimuskorotusten nd ei siten takaa palkansaajienja
palkansaajien nettopalkan osto- ja liukuman lisiiksi ne rakenne- tycielikkeensaajien samanlaista
voima ei muutu. Kuluttajahin- muutokset, jotka johtuvat yksi- tulokehitystii.
toihin sidotun eliikeindeksin tyisten palkansaajien tycipanokar,ulla eliikkeensaajille tulisi tiil- sen muutoksista, tuotantolailciin korvaus eliikkeiden indeksi- tosten palkansaajaryhmien vdliKeskiansioindeksi
korjauksen yhteydessii.
nen rakennemuutos seka toimialan sisdiset rakennemuutokset.
Palkkasumma ilmaisee tycipa-

alentaa nykyisell2i tavalla lasket-

Sopimuspalkkaindelsi

kehitys seurasi maan palkkata- kokonaisratkaisussa mainittiin
tapahtuvia muutoksia. Sil- eliikeindeksin tavoitteeksi se, ettd

loista elinkustannusindeksid vastaa nykyisin laskettava kulutta-

reaaliansioiden

perusvuosi on 1980. Perusvuosi
muutetaan viiden vuoden vdlein.

turvaavan kansaneldkkeen in- kasw. Eliikkeensaajilta muut sen palkan kehitystii. Mukaan tudeksiperusteeksi. Viihimmiiis- keinot puuttuvat,jos eldkkeet si- levat siten kaikki sellaiset tyoajaltoimeentulon tasoa kohotetaan dotaan tyomarkkinaosapuolten ta siiAnncillisesti maksettavat
tiilloin reaalisesti erillisin piiiit<ik- sopiman indekin kehitykseen.
palkanlisdt, jotka eivdt edellytii
sin. Tdllainen menettely turvaa
tycipanoksen muuttamista. Mdii-

kunnassa laki sai kuitenkin
muodon, jossa TEl-indeksin Vuoden 1974 tulopoliittisessa

sossa

daan turvata

kitsee siten eleketurvan sitomista

sen ennakolliseen pistelukuun.
Nykyisin julkaistavan indeksin

Puutteistaan huolimatta palkan-

saajien ansiotasoindeksi on paras

tujen korvausten eli palkkojen

kokonaismddrdn tiettynd ajantari. Se lasketaan toimialoittain jaksona, esimerkiksi wodessa.
ja sektoreittain (valtio, kunnat, Yksityisen sektorin ty6eliikevayksikkcipalkan muutoksen mit-

yksityiset). Ansiotasoindeksi lasketaan neljiinnesvuosittain ja pisvastaavat sopimuspalkkojen ke- teluvun ennakkotieto valmistuu
hitystii. Sopimuskorotuksina pi- noin 1,5-2 kuukautta neljdn-

etuuksien muutokset liihinnii

noksen luovuttamisesta makset-

kuutuksessa tyonantaja maksaa
palkkojen miiiriiiin suhteutettua
vakuutusmaksua. Keskiansioin-

deksi lasketaan palkkasummasta

I

Eri indekseiti
Kuluttaj ahintaindeks i

nakkotieto valmistuu pari kuukautta neljdnneksen peattymisestd. Indeksin lopullinen pisteluku vahvistuu noin woden kuluttua. Nykyisin julkaistavan in-

Kuluttajahintaindeksi mittaa ko deksin perusvuosi on 1980.
titalouksien ostamien kulutusta- Puutteistaan huolimatta palkanvaroiden ja -palvelusten hintojen
muutoksia. Nykyisin laskettavan

saajien ansiotasoindeksi on paras

yksikkdpalkan muutoksen mittari. Ansiotasoindeksi pyrkii mit-

indeksin perusvuosi on 1981.
Kunkin kuukauden lopullinen taamaan siidnncjllisen tyoajan
julkaistaan
pisteluku
kuukauden

seuraavan

I 5.

piiiviinii. Kulutta-

tyopanoksen palkan kehitystii.
Ylitciiden ja

muiden vastaavien
jahintaindeksi sopii hyvin vdkorvausten tuomaa tulonlisiid se
himmdistoimeentuloa turvaavan
eliik keen indeksiperusteeki.

ei

mittaa. Ansiotasoindeksin-

kiiiin kiiyttd eliikeindeksinii ei si-

Vdhimmiiistoimeentulon tasoa ten takaa eliikkeensaajille tiiysin
kohotetaan flilloin reaalisesti eril- samaa tulokehitystA kuin pallisin piiiitoksin. Tdllainen menet- kansaajille.
tely turvaa hitaankin talouskas-

vun

vallitessa vdhimmdistoi-

meentulon reaalitason siiilymi. Keskiansioindeksi

sen.

Keskiansioindeksi

Sopimuspalkkaindeksi

lasketaan

palkkasummasta jakamalla se
palkansaajien tycipanoksen mdii-

riiln.

Tycillistii kohti laskettu

Sopimuskorotuksina pidetiiiin keskiansioindeksi kertoo siten
sellaisia palkanmuutoksia, jotka tyostd saatujen vuositulojen ke
juridisesti tulkiten johtuvat sol- hittymisen. Indeksiin vaikuttavat

jakamalla se palkansaajien tycipanoksen miiiiriillii. Tyrillistii

kohti laskettu keskiansioindeki
kertoo siten tyostii saatujen vuo.
situlojen kehittymisen. Indeksiin
vaikuttavat tyossiiktiyvien tyciajan lyhentyminen, mutta tyrillisten miiiiriiii alentava tycittdmyys
ei niiy. Jos tydttcimyys kohdistuu
heikosti palkattuihin, voi keski-

ansioindeksi kohota tydvoiman

rakenteen muuttuessa.
Keskiansioindeksiii ei lasketa virallisesti. Sen pohjana olevat
kansantalouden tilinpidon luku-

mituista tyoehtosopimuksista. tyossiikiiyvien tyciajan lyhentyVuodesta 1973 alkaen on sopi- minen, mutta tydllisten miiiiriiii
muspalkkojen muutos ollut inf- alentava tydttcrmyys ei n6y. Keslaatiovauhtia pienempi, joten kiansioindeksiii ei lasketa viralli-

sopimuspalkkaindeksin ktiyttci
eliikeindeksinii

ei olisi

taannut
el6kkeiden reaaliarvon siiilymis-

ta.

sesti. Se on laskettavissa kansan-

talouden tilinpidon tietojen perusteella.

Palkansaajien

ansiotasoindeksi
Teoriassa ansiotasoindeksi mit-

taa sopimuspalkkojen muutok-

ja sen yli maksetun ns. liukuman yhteista vaikutusta. Mittaustekniikasta johtuu, ettii kiiytdnnosyd indeksiin sisiiltyy jonsen

jen ennakkotiedot saadaan noin
2 kuukauden kuluttua, lopulliset kin verran rakennemuutosta.
luvut valmistuvat vasta noin Ansiotasoindeksi lasketaan neljdnnesr,uosittain. Pisteluwn envuoden kuluttua.

BO LUNDQVIST, zzr
Ekiketurvakeskuksen
sas I on t u t kija

suunni t t eluo
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Yltsiltillisen uarhaiselakkeen ia
tava no m a i sen tyti kyuyttti m yysel?ikkeen haltiiat erilaisia
Yksiliillinen varhaisellke
on tytikyvytttimyyselflkkeen muoto. Sen tarkoituksena on lieventlil
ikiiiintyneiden tytintekijtiiden tytikyvytttimyyden mfliirittelyii.
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Perinteisessd tydkyvtttomyys-

mddrittelyssd sairaus on keskeisin eldkekriteeri. Yksilollisessd
varhaiseldkeessd ei sairautta ko
rosteta el6k keen ensisijaisena perusteena, vaan tyokylyn alene-

misen kriteereiksi hyviiksytiiiin
myos ik,iiiintymisestd

ja

rasittu-

neisuudesta aiheutuvat tycissd
suoriutumisen vaikeudet. Lain

soveltamisohjeissa mainitaan
esimerkkeind muun muassa

ja tydn automaatioon liittyvdt ongelmat sekd
tydn rasittavuuden aiheuttama

joutuneet eiviit yksilcillisen var- teollisuusompelija, liikeyrityksen

johtaja 1a

haiseldkkeen kriteereitd tdyt5.

tarjoilijoita, kontNiikyviitko perinteisen rycikyr.ytja yksildllisen toristeja, metsureita, rakennusMyos keiuiiji2i,

tomyyseldkkeen

varhaiseldkkeen erot kdytdnnossii? Tiihiin etsilddn vastausta vertaamalla yksilollisen varhaiseldkkeen ennakkopddtdksen saaneita
(YVE) ja vastaavan ikiiisiii tydkyvryttomyyseldkepddtoksen saaneita (TK).

Vbhentdessddn lhdketieteellisen
taudin painoarv'oa tyokyvyttomyyden syrynii yksilollinen varhaiseldke on suuntaamassa juridista tyokyvyttdmyysmaarittelya
lihemmds tydeldmdssd tapahtuvia muutoksia. Toisaalta tdysipainoisen ty6uran vaatimus vaikuttaa pdinvastaisesti: tyomarkkinoilta pitkiaikaisesti syrjiiiin

..i

i

..

muksista hyliittiin 3070, tyokyyttomyyselakehakemuksista
vain 7 70.

v

saanei-

tyouria ETK:n

tyosuhteiden kestoa rekisteristd
ei saada, ja siksi sekdjulkisella

tii

siin mukaan vain tlysitehoiseen

eldkkeeseen oikeutetut, eli ne,
joiden tycikyr,yttomyys on alkanut vuoden sisdlld tyosuhteen
pddttymisestd.

Tyoftomyytrii

vfiiin

er Yksilcillisen varhaiseldkkeen ha-

yksityisellii puolella tyciskennelleet, noin 2070 TK- tai YVEpddtoksen saaneista on jdtetty
taulukosta pois.

Aivan tdsmdllisid taulukossa esitetyt jakaumat eivdt ole. Rekiste-

ristd laskettuun tyduran pituuteen saattaa sislltyii joitakin tyduraa pidentdviii piiiillekkiiisyyksi6 ja toisaalta myds joitakin tyouraa lyhentiivid puutteita.

naisenemmistoinen

T

Oheisessa taulukossa on verrattu

lukossa ovat mukana sellaiset

Ratkaisujen sisdlto ei kuitenkaan
ollut samanlainen. Yksilollisen
varhaisel6kkeen ennakkohake-

-

vaikka TK-tapauksista orettai-

Tyoeliikejiirjestelmdssd annettiin
henkilcit. joilla rekisteritierojen
vuoden 1986 aikana noin 13 000
mukaan oli vain yksityisen sektoyksildllisen varhaiseldkkeen enrin tyosuhteita. Julkisen sektorin
nakkopddtcistzi. Aivan yhte paltyokyvy.tto myyseliikepriiitok si2i.

YVE-hakijoilla tyouran kesto on

pitempi kuin tyokyr.yttdmyys-

tosin selvdsti pienempdnd

Tyovuosia runsaasti

rekisteritietoihin perustuen. Tau-

jon kirjattiin 55-64-ruotiaiden

jakson, ja mycis muissa ryhmissd
alle l0 vuoden tyciurat ovat harvinaisia. Viihiten tyovuosia on
LEL:n naisilla. Heillii tycisuhteet
ovat usein olleet kausiluonteisia.

el6kkeen hakijoilla. Ero siiilly

den palkansaajien

raatoksla yhta pauon

h....

YVE,joukko

r'l

tyomiehia. sdhkoasentajia ja metallimiehid on hakijoiden joukossa paljon.

TK- ja YVE-piiiitoksen

ikddntymisen

'loppuunpalaminen'.

varastotydntekijd.

krjoiden tyciluosien mddrd kertoo jo vakaasta tyourasta. Tyottdmyyttii onkin esiintynyt YVEhakijoiden tycitaustassa keskimddrdistd vdhemmdn.

Eldkkeen hakemista edeltdneiden kahden woden aikana, eli
liihinnii ruosina 1984 ja 1985 on
l07o YYE-hakijoista ollut tycittcjmind tyonhakijoina. Vuonna
1985 oli koko 55-64-vuotiaasta
tycivoimasta l5Vo tydttciminii

Yksilollisen varhaisel6kkeen en-.
tyonhakijoina.
nakkopddtcistd hakeneilla tyoeldkepddtoksen saaneista puolet urat ovat eritfdin pitkiii. Taulu- Tyokyvyttomlyseldkkeen hakion miehid, puolet naisia. YVE- kossa huomioon otetun, vuosien jat ovat sen siiaan olleet eldkkeen
joukko sen sijaan on naisvaltai- 1963-1985 tyouran enimmdis- hakemista edeltavina luosina senen.
pituus on 23 vuotta. TEL:n mie- kd keskimddrdistd useammin etMyos ikiijakauma on tydkyr.yr het ovat liihes poikkeuksetta ol- ta keskrmddrdrstd prtempdin
tomyysryhmdssd tasaisempi kuin leet tycissd koko tarkasteluajan- tydttdmind.

Ikddntyneisfd ty6ky\yttdmyys-

ffi

yksilcillisen varhaiseldkkeen hakijoilla. YVE-hakijoista kaksi
kolmasosaa on alle 60-vuotiaita,

TK-hakijoista vain hieman yli
puolet.

'

Vuonrur 1 986 YVE-ennakktpcititdksen jo 5 5-64-vaotiaiden
TK-pcicitdksen sooneidett t)'c;uron kesto vuosina I 96-l- 1985

lr

&rr'

WE-hakijat

harvemmin LEl-toissa
Tyoklvyttomlyspddtoksen saaneet kuuluvat useammin LEL:n
piiriin ja harvemmin TEL:n piiriin kuin yksilcillisen varhaiseldkkeen hakijat. YVE-hakrjat

jakau-

tuvatkin melko tasaisesti

eri

ammattiryhmiin, raskaat ruu-

T
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Yksilollistii varhaiseldkettd ha-
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nimikkeet antavat varsin hyvdn
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Yht.

keneiden yleisimmdt ammatti-

Miehet

YVE
%%

kesto

miilliset tyot eivdt korostu yhtd
voimakkaasti kuin tycikyryttomlryseliikeliiisillii.

EFW
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kuvan hakrjajoukosta. Useimmin esiintyvid nimikkeitd ovat

Yhr.

vooja, myyj6, autonkuljettaja,

Sulkeissa oleva jakauma sisdltdd vain tdysitehoiseen TK-elSkkeeseen

maatalon emdntd tai isdntd. sii-

r00

100

kauppias, kirvesmies, pakkaaja, oikeutetut.
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Sosiaalituruasopimui

tulossa voimaan
Epiimllrlisempi
sairauskuva

eroista. YVE-hakijat ovat
Perinteisen tyokylyttomyyseliikkeen hakijat ovat eldketfd ha- useammin naisia, he ovat nuokiessaan pitkiiaikaisella sairaus- rempia. he jakautuvat tasaisempdivdrahalla. Yksilcillisen var- min eri ammatteihin, heillii on pihaiseldkkeen hakrjoista sen si- tempija vakaampi tycthistoria ja
jaan vain kolmasosa on saanut he ovat harvemmin pitkiiaikaissairausvakuutuksen pdiviirahaa sairaita kuin TK-hakijat.
eliikkeen hakemista edeltdneiden

Entii millii tavoin ndmd erityiskahden vuoden aikana. Listiksi piirteet
sijoittuvat yksilollisen
pdivdrahakaudet ovat YVE-havarhaiseldkkeen ratkaisukdyfdnkijoilla usein olleet hyvin lyhyit?i.
Yksilcillisen varhaiseliikkeen hakemuksissa yleisimmin mainittuja sairauksia ovat tuki- ja liikuntaelinten vaivat. L6hes 60Vo:lla
YVE-hakijoista tdrkein tycikykyii alentanut sairaus kuuluu tdhdn tautiryhmdiin. Vastaava lu-

ku

toon?

Naisia ja nuorempia hakijoita on

hyliitty enemmdn kuin miehiii ja
ldhel16 vanhuuseldkeikdd olevia.

Tydttdmana oleita on hyliitty
hieman enemmdn kuin ei tycit-

tcjmdnd olleita. Samoin niitd, joilla tycivuosia on vdhiln, on hyliitty

saman ikiiisillii tydkylyttdenemmdn kuin pitkiiiin ty6ehmyyseliikkeen hakijoilla on miissii olleita. Tdtii kriteerid
on

447o.

tosin kdytetty kovin harvoin,
Verenkiertoelinten sairauksia, koska valtaosalla hakijoista tycikasvaimia, tapaturmia ja myos
mielenterveyden hiiirioitii YVE-

urat ovat erittiiin pitkiii. Edelleen
niitii, joilla ei ole sairauspdivdrahakijoilla on vdhemmiin kuin hakausia on hyliitty hieman
TK-hakijoilla. Lisiiksi YVE-ha- enemmdn kuin pdivirahalla ol-

kijoiden sairaudet ovat useam- leita. Ja myos epdmddrdisempien
min ndiden tautiryhmien 'lie- taudinkuvien sairausryhmissd
vimpiii' sairauksia kuten veren- hylkiiyksiii on enemm[n kuin
painetauteja tai neurooseja.

muissa tautiluokissa.

Monesti erilaisia oireyhdistelmi6

kaventavat
YVE- ja TK-ryhmien vdlisid eroja. YVE-eliikeliiisillii ikAjakauma
on tasaisempi ja naisten enemmisto pienempi kuin saman eld-

sisiiltdvdt sairausluokat kuten
ruoansulatuselimiston sairaudet
sekd umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet ovat mycis YVE-

hakijoilla hieman

Ratkaisukriteerit

yleisempid kemuodon hakijoilla
YVEkuin TK-hakijoilla. Niiiden sai- el6keldiset muistuttavat -niiin tycirausluokkien koko on kuitenkin kyvyttdmyyseliikeliiisiii. Myos

sairauteen liittyviit ratkaisukiytdnncin piirteet muokkaavat

hyvin pieni.

YVE-joukkoa tyokyvyttomyyseldkeliiisten suuntaan. Vaikka
yksilollisen varhaiselAkkeen ja

Ratkaisukeyt'dnnon

piirteitii

Suomenja Espanjan vdlinen sosiaaliturvasopimus tulee voimaan ldhiaikoina. Useiden vuosien aikana kdydyt neuvottelut saatiin piietokseen woden -85 syksylld, ja sopimus allekirjoitettiin saman vuoden
joulukuussa. Voimaantulo odottaa enaa ratifiointia. Uusi sopimus
tiirkeh Espanjan
mantereella ja Kanarian
saarilla asuville suomalaisille eliikeliiisille seka

on

siellii lomaileville suomalaisturisteille mm.

sairausvakuutus etuuksien vuoksi, mutta se on
merkitteve myos Espanj assa tyoskenteleville
suomalaisille, esimer-

kiksi lisiiiintyvissii ra-

Sopimus noudattelee samoja periaatteita kuin Suomen jo voi-.
massa olevat sosiaaliturvasopi-

mukset pohjoismaiden, Saksan,

Englannin

Seuraavassa tarkastellaan lahemmin Suomen tyoeliikkeiden

kyvyttdmyyseliikkeen hakijoiden viilillii havaita.

riiyksiii.
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YVE-

ja TK-eliikkeellii

olevien

Sveitsin kanssa.

Suomeen.

ja

tyo-

ja

Suomalaisille on etua sopimuksesta mm. siind, ettei Espanja
endd vaadi eldkeoikeuden syntymiseksi pitkld vakuutukseen
kuulumisaikaa sikdldisessd eliikevakuutuksessa, ja ettd se maksaa sielld karttuneet eldkkeet

tyokyvyttdmyyseldkkeen hakijat
poikkeavatkin selvdsti toisistaan,
Edelldesitettyvertailukertooyk- ei yhtii suuria eroja voida endd
silcjllisen varhaiseldkkeen ja

mu-

kana

Espanjan eliikejdrjestelmien
kannalta ldrkeitd sopimusmdd-

ffildEEi

TAR]A HEINILAHANNIKAINEN
W

3

Ekiketurvakeskuksen

elrik etoimiston la kimies

I

tyoskentely ennakkoarvioista
poiketen jatkuu yli mddrdajan.
Sopimuksessa on vakuuttamismaata koskevia erityismiidrdyksid, paitsi ldhetetystd tyontekijiista. myos kuljetusalan yritysten
matkustavasta henkilokunnasta,
merimiehistd ja virkamiehisti.

ka*+*rli*d

asumisaikaan, jotta tyoky/yttomyyseldkkeeseen voidaan lukea
hyviiksi aika eldketapahtumasta
eliikeikiiiin. Tdmhn ns. tulevan
ajan osuuden laskemisessa sovelletaan uutta kerroinmenettelyd,

jos tyontekijd on ollut

tydssd
Suomessa tai Espanjassa viimeisen vuoden aikana ennen tyciky-

vryttomyytu. Lisiiksi kertoimen

kiiytto edellyttiiii, ettd tietyt
muutkin ehdot tdyttyvdt, esi-

Fspanjan eldkkeitd

koskevat m[[riiykset

merkiksi, ettd mycis oikeus eldk-

Espanjan oman lainsddddnnon
mukaisen eldkeoikeuden syntyminen edellyttiili, ettii tyontekijiil-

ja se on tapahtunut ottamalla

ld on useita wosia vakuutusai-

kaa. Jos Espanjan vakuutusaika
ei riitii, sopimuksen nojalla voi-

daan ottaa huomioon

myos

Suomen tyoeldkevakuutuskau-

sia. Tycintekrjdlld on kuitenkin

keeseen Espanjasta

on syntynyt

huomioon Suomen vakuutusaikaa.

Oikeus tulevaan aikaan ei kerroinmenettelyd kdyttden siis lak-

kaa kokonaan vuoden kuluttua
Suomessa tyciskentelyn paatty-

misestd, vaan tyontekijii voi siii-

aina oltava vakuutusaikaa Es- lyttdd oikeuden osaan tulevan
panjassa vdhintddn yksi vuosi. ajan edusta jatkamalla tycintekoa

Kun esimerkiksi

vanhuuseldk-

musmaan kansalaisille mycis keen saamiseksi Espanjasta vaaPddperiaatteet
muualle kuin Suomeen tai Es- ditaan vakuutusmaksuja l5
panjaan
samoin ehdoin kuin vuodelta, sopimuksen nojalla
Sopimus koskee Suomen koko
suomalaiselle voi syntyd oikeus
tyoe liik ej ii rj estel miiii j a Espanj an maan omille kansalaisille.
jo yhden vuoden
eldkkeeseen
Sopimus
maaraa, kumpaan
pakollisia eliikejiirjestelmiii. Sopimuksen liihtokohta on, etu maahan vakuutusmaksut tulee Espanjassa tydskentelyile, jos
toisen sopimusmaan kansalaisille

annetaan oikeus sosiaalivakuutusctuuksiin samoin ehdoin kuin
maan omille kansalaisille. Kun

esim. espanjalainen vakuutuslaitos paettaa ehkkeen myontdmisestd suomalaiselle, se soveltaa

pddsddnt6isesti omaa lainsddddntciddn. Niite tilanteita varten,
joissa vakuutusaikaa Suomessa
on tarpeen ottaa huomioon Es-

panjan eldkeoikeutta varten, sopimuksessa on md:irdykset Espanjan el6kkeen laskemisesta sen
lainsddddnncistd poikkeavasti.

Tyottcimyysehkkeita lukuunottamatta eldkkeet on maksettava
eldkkeensaajille sopimusmaasta
toiseen. Tdhdn asti Espanja ei ole
maksanut siell6 karttuneita eldk-

keitd Suomeen, vaikka vakuutusmaksut Espanjassa olisi maksettu ja eldkeoikeus syntynyt.

Sopimuksen

voimaantultua

eldkkeet maksetaan toisen sopi-

maksaa, jolloin viiltytddn kak- hdn on tdmdn lisdksi ollut tycissd
Suomessa 14 r.uotta. Kun Suosinkertaisilta maksuilta.
men vakuutusaikaa on laskettu
Tyontekoon perustuvat el6keva- yhteen Espanjan kausien kanssa,
kuutusmaksut on maksettava Espanja maksaa eldkkeensd

siihen maahan, jossa tyci teh- Suomen

dii?in.

Liihetetty ryontekija
Tydskentelymaassa vakuuttamisesta poiketaan. kun tyonantaja
liihettiiii tyontekijiinsii tekemddn
tydta tilapaisesti toisessa sopimusmaassa. Tdmd tyciskentely ei
saa kestdd enempdd kuin kaksi
vuotta. Tydntekijiille on Suomessa haettava liihetetyn tyontekijiin todistus Eldketurvakeskukselta, jotta hzin vdlttyy vakuutusmaksujen maksamiselta
Espanjassa. Sosiaali- ja terveysministerid ja Espanjan tyci- ja sosiaaliturvaministerici voivat sopia
ldhettdmisajan jatkamisesta. jos

suhteessa.

ja

Espanjan kausien

Sopimuksella on Espanjan vakuutusaikavaatimuksen lieventdmisen lisiiksi helpotettu muu-

toinkin eldkeoikeuden syntymi-

sikiildisten vapaaehtoisten eliikejiirjestelyjen piiriin.
sen ehtoja sekd pddsemistZi

Suomen tyoeliikkeitl
koskevat mliirlykset
Sopimuksessa on mycis joitakin

tycielikelainsddddnncisti poik-

keavia m66rdyksiii. Espanjalaisia

vakuutuskausia rinnastetaan

tarvittaessa tycieldkelakien vaatimaan viiden vuoden Suomessa

Espanjassa. Kertoimella laskettu
tulevan ajan osuus vastaa tyontekijiin Suomessa tyciskentele-

mdn ajan suhdetta aikaan, jonka
hdn on ollut mukana tycieldmdssd.

Todelliseen Suomessa tydskentelyaikaan perustuvaan ns. vapaakirjaan sen sijaan ei sovelleta kerroinmenettelyS, vaan se mddrdy-

tyy

tydehkelakien sii6nncisten

mukaan.

Sopimuksen toimeenpano
Tyoeliikkeisiin liittyvistii sopimusasioista huolehtii Suomessa
Eldketurvakeskus ja elSkeasioista Espanjassa vastaavasti Kan-

sallinen sosiaaliturvalaitos. Menettelytavoista sopimuksen scveltamisessa on sovittu erillisellii

toimeenpanosopimuksella ja
neuvottelut on kdyty mycis tarvit-

tavista lomakkeista. Vaikka sopimuksen soveltaminen ei aiheuttane ongelmia, kokemus on
jo osoittanut, etta turha kiirehtiminen kdytdnnon asioiden hoitamisessa Espanjan kanssa on
kuitenkin unohdettava.
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ESPANJAN
ELNKilNRJESTELMIEN
HTUUKSIA
YHTENAISTETRAnI

Espanian eliiketurva koos-

tuu useista kymmenistii
erillisistii eliikeiiiriestel-

]CUKO ]ANHUNEN
FM

Ekiketurvakeskuksen
tutkimusosaston

mistli. 1{iistii merkittavin

erityistutkija

on yksityisen sektorin pal-

kansaaiien eliikeiiirjestelm6, iohon kuuluvat l4 vuotta tiifitineet teollisuuden,
kaupan ia palvelualoien
palkansaaiat. Ttimiin jtiriestelmtin rinnalla toimii
miiiiriittyili yksityisen ja
iulkisen sektorin palkansaaiaryhmati kattavia el?i-

kei!irjestelmiii. Itsen?iisi?i
yritffiiia varten on samoin
useita eliikeiii riestel mi?i.

Vanhuuseldke maksetaan 65 puen pdivdrahaa maksetaan yhvuoden iiistii. Eliikkeen saami- den vuoden, puolentoista vuoseksi vaaditaan, ette vakuutus- den taijopa kuuden r,uoden ajan.
maksut on maksettu viihint6dn Tyokyryttcimlrys miiiiritelliiiin
eliikejiirjestelmien rakenne muu- 15 vuodelta ja etta vakuutettu lG joko ammatilliseksi tai yleiseksi
tetaan palkansaajien yleistd eld- pettaa tyonteon. Eldkkeen mdd- ja listiksi joko osittaiseki tai taykejiirjestelmiiii vastaavaksi. Jdr- rd on 100 prosenttia keskimiiii- deksi. Kun ammatillinen tycikyjestelmien hallintoa ei kuiten- rdisisti eldkkeen perusteena oleVuonna 1985 Espanjan hallitus
piiiitti yhdenmukaistaa eldketurvaa siten, ettii kaikkien palkansaajien ja itsendisten yrittiijien

kaan yhdistetty, vaan jiirjestel-

miit toimivat entiseen tapaan erillaiin.

Vakuutetut

vista ansiotuloista viimeisiltii

kahdeksalta vuodelta ennen eldkeikiiii. Eliikkeen perusteena olevaa tuloa midrdttdessd tarkistetaan kuluttajahintaindeksillii nii-

vyttdmyys on osittaista, vakuutetulle maksetaan eldkkeen sijasta
kertasuorituksena vakuutusmaksujen perusteena ollut ansiotulo kahdelta vuodelta.

tii tuloja, jotka vakuutettu oli Jos vakuutettu on tdysin tycikysaanut kahta viimeista vuotta vytdn omaan tycihonsd, mutta
kykenevd muuhun tydhcin, hiiedeltiiviltii kuudelta vuodelta.
Palkansaajien eliikejiirjestelmiisnelle maksetaan eldkkeend 55
sii on kaikki vakuutetutjaettu l2 Vanhuuselikkeelld on viihim- prosenttia
keskimddrdisistd
joissa
on kus- miiis- ja enimmdismddriit. Viiammattiluokkaan,
eliikkeen perusteena olevista tusakin rahamddrdiset ala- ja yliira- himmiiiseliikkeen maan hallitus
jat. Vakuutetun el6ke ja vakuu- md6rdd asetuksella vuosittain. loista siten kuin ne maariteilean
vanhuuseldkkeessd. Eldkepro12 ammattiluokassa

tusmaksut mddrdytyvdt noiden
rajojen sisiillii siitii riippumatta,
mikd hdnen todellinen ansiotu-

Enimmdiseldke mddrdytyy suo
raan ammattiluokasta.

I yokyvyttomat
.. i
t
Eliikkeet rahoitetaan vakuutettu- seltsemassa luokassa
jen ja tycinantajien vakuutusmaksuilla ja valtion maksuilla. Tyokyvyttomyyseldke edellftaa
Valtion osuus eldkemenoista on vakuutusmaksujen maksamista
vdhintddn viideltii vuodelta, jos
noin neljiinnes.
vakuutettu on tycissd tydkyvyttcimiiksi tullessaan. Muussa taEHkeikii sama
lonsa on.

naisilla ja miehillii

Eliikkeinii maksetaan vanhuus-,

tyokyvyttdmyys- ja perhe-eldkkeitii, jotka ovat aktiiviajan ansioihin ja vakuutusajan pituuteen

suhteutettuja. Eliikkeet makse-

taan 14 kertaa vuodessa, ylimiiiirdiset kuukausieriit heinii- ja jou-

lukuussa. Makussa olevia eliikkeitli tarkistetaan kuluttajahintaindelaillii. Jatkuvien eliikkeiden

lisiiksi maksetaan

tasasuuruisia

hautausavustuksia vakuutetun
kuollessa.
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pauksessa vakuutusmaksut vaa-

tcimyyseldke maksetaan tdyden

tycikpyttomyyden

perusteella.

kyvyttcimyyden

tapauksessa.

Eldke on sama kuin yleisen tyci-

Hoitofisana maksetaan 50 pro-

senttia keskimddrdisistd eldkkeen
perusteena olevista tuloista.

Perhe-eliiketrli leskille,
lapsille ja

muille omaisille

Perhe-eldkkeeseen vaaditaan, etta edunjettaja sai itse eldkettd tai

oli

maksanut vakuutusmaksut
vdhintddn 500 piiiviiltii viimeisten
viiden r,uoden aikana.
Leskeneliike maksetaan samoilla

perusteilla nais-

ja

miesleskelle.

Mitaan ikiiii, avioliittoa tai lap-

sentti on 55:n asemesta 75, jos
vakuutetulla on vaikeuksia saada
tydta oman tycialansa ulkopuoyli 55 vuotta
lelta ian
koulutuksen -vajavaisuuden tai- asuinpaikan erityisten sosiaalisten tai
ty6oloihin liittyvien syiden r,uok-

tdjdn vanhuuseldkkeen perusteena olleista tuloista tai, jos edunjattaja oli eliikkeellii, 60 prosenttia edunjiittiijdn saamasta eldk-

Tydkyvyttdmlryseliike

Lapselle el6ke maksetaan

st.

makse-

taan yleisen tyOkyvyttdmyyden

perusteella, jos vakuutettu ei ky-

sen huoltamista koskevia rajoi-

tuksia

ei ole.

Leskeneldkkeen

mdiird on 45 prosenttia edunjiit-

keestii.

18

vuoden ikiiiin asti ja sen mddra-

on 20 prosenttia

edunjiitt2ijiin

kene mihinkdiin tyohcin. Eliike eldkkeen perusteena olleista tuditaan 15 vuodelta. Viihintiiiin on tiissii tapauksessa sama kuin loista.
viidesosa tuosta vakuutusmak- vakuutetun keskimddrdiset ansuajasta oli pitiinyt kulua viimeis- siotulot vuoden ajalta ennen tyo- Muut omaiset voivat saada perhejos he olivat taloudelliten kymmenen vuoden aikana.
kyvytt<imiiksi tuloa. Tdssd ty6- eldkkeen,
riippuvaisia
sesti
edunjiittiijiistii.
Tydkyvyttdmdt jaetaan seitse- kyvyttcimyysluokassa ei kuiten- Naita muita omaisia ovat edunkaan
kdytetd
vakuutetun
ammtiiin luo k kaar? tyctkyvyttcimyyjettajan vanhemmat, sisaret ja
den laadun ja asteen mukaan. mattiluokan mukaisia ansioita, veljet sek[ heidiin lapsensa ja tiivaan
hdnen
todellisia
ansioitaan.
Kaksi luokkaa
dit. Heille perhe-eliike on saman
- lyhytaikainen
ja mdiiriiaikainen
tyokyvyttd- Yliirajana on kaikilla korkein suuruinen kuin lapseneldke.
mahdollinen
vanhuuseldkkeen
sairausvakuumyys
- kuuluvat
Tyokyvyttomyyseliike perusteena oleva tulo.
tukseen.
tulee maksuun sairausvakuutuk- Jos vakuutettu on kyvytdn mi- Varhaiseliikkeita
sen pdiviirahan maksun loput- hinkiilin tyohcin eikii pysty pitiitua. Tycikryyttcimyydestii riip miiiin huolta itsestdin, tyokyvyt- Espanjassa on kiiytcissii kaksi

Suomen ia Neuvostoliiton

yhteinen semiroori:

MARTTI
HANNKAINEN,,T,u
Eltiketurvakeskuksen

va kuu t us t e kni I I i se n o sos I on

pticillikkr)

ATK:n ktiyttti el?iketuruan hallinnossa
varhaiseldkejdrjestelyd, joista

toinen kuuluu eldkejdrjestelmddn
ja toisesta tycimarkkinajdrjestot
ovat sopineet keskenddn. Ensiksi
mainitussa eldke maksetaan 60
vuoden i6std. Normaalia vanhuusel5kettd alennetaan 8 pro-

senttia varhennuswotta kohti.
Sopimuspohjaisessa varhaiseldkejdrjestelyssd teydelle eldk keelle

voidaan siirtyd vuotta

ennen

yleistd eldkeikiiii. Eliikkeelle siir-

tynyt on korvattava yrityksessd
tyottomalh henkilollii.

Tyottomiiksi joutuneelle vakuutetulle voidaan maksaa vanhuus-

eldke tulosidonnaisena eldkkeeni 60 vuoden idst6, poikkeusta-

pauksissa

jo

55 vuoden idstd.

Tyonantajat voivat
t.

JarJestaa lEaetuuksla
Espanjalaiset yritykset voivat jrirjestiiii palkansaajien eliikejiirjes-

telmdn yhteydessd vakuutetuille
pakollista eldketurvaa parempia

etuuksia. Tycivoimaministerion

suostumuksella myos vakuutetut
voivat osallistua ndiden etuuksien kustannuksiin.
Pakollisen eldketurvan ulkopuo-

liset vapaaehtoiset lisdeldkejdrjestelyt ovat yleistyneet viime
vuosina, mutta silti valtaosalla

ei ole lisiieliikkeitii.
Useimmiten niitd on jdrjestetty
vain korkeimmin palkatuille
toimihenkiloille. Lisdeldketurvan
tavoitteena on 65-85 prosentin

ileUVOStOliitOn TVii-ia Fliikelait eiviit sisiilloltiirin poiksos ia a I i kysym yrs i
tX,, [:",,T#H"'j'" ?|"'i.tfifl il

a'

muoto on vakuutetun kuollessa

perheelle maksettava kertasuoritteinen perhe-el6ke.

suksi on arvioitu 2 Va. Indeksijiir-

hOitava valtiOn kOmi- uusi, kaikkia kansalaisryhmia jestelmdd uusittaessa liihdettiin
laki, jolla pyritiiiin pois- siita, etta eHkkeen ei tarvitse tdytea SNTI iliriesti 22- koskeva
tamaan nykyiset erot.
sin seurata palkansaajien ansio27.9.1986 seminaarin
kehitystii. Neuvostoliitossa mG
ATK:n kiiytiistii elEike- Kolhoosien eldketurva koostuu net eldkeldiset ovat nimittain saosasta. valtiollisesta setycissi, eiviitkii siturvan hallinnossa. kahdesta
kd kolhoosien eldkesddticin an- manaikaisesti
ole yksinomaan eldketulon
ten
jatkoa
Seminaari oli
tamasta turvasta. Muiden ryhvarassa.
Suomen ia Neuvosto- mien eldketurva perustuu tuomaksamiin sosiaa- Neuvostoliitossa on 56 miljoo
liiton v?ilisen tervey- tantolaitosten
liturvamaksuihin. Rahoituson- naa eldkeliiista. Maara kasvaa
denhuollon ia sosiaali- gelmia ei ole esiintynyt. Eliike- vuodessa yhdellii miljoonalla.
menot ennustetaan 5-vuotisalan yhteistyiiohiel- suunnitelmien
yhteydessd ja samalle. Seminaarin ta- malla tehdddn
vuosikohtaiset
voitteena oli vaihtaa rahoitussuunnitelmat. Viime Ehketurvan hallinto

ATK:n hyviiksikiiyt-

ttitin liittyviti kokemuksia ia esitellii aiankohtaisia kehityssuunnitelmia.

vuonna tuotantolaitokset maksoivat sosiaaliturvamaksua 7 7o

palkoista. Vakuutusmaksu ei heijastu tyontekr.loiden palkkoihin.
Uuden lain voimaan tultua tydntekijd voisi kuitenkin ostaa lisdeldkeoikeutta omalla maksu-

Seuraavassa raioitun osuudella.
tarkastelemaan semi- Eldke lasketaan viimeisten vuotyciansioiden perusteella.
naarissa esil le tulleita sien
Yleisin vanhuuseldkeikd on mieNeuvostoliiton eliike- hilld 60 vuotta ja naisilla 55 vuot-

jtiriestelmiiiin

ia sen
tietohal lintoon liittyvi3i
kehitysniikymiii.

yrityksiii

kokonaiseldke loppupalkasta
yhdessd yleisten eldkkeiden
kanssa. Yleisin lisdeldketurvan

tuksen suuruus on I Vo vuotta
kohden. Vuotuiseksi palkan nou-

Eliikelains[ediinto
Neuvostoliitossa on kaksi

pii?ieldkelakia: laki valtion laitoksissa
tyciskentelevien el2ik keistii ja laki
maatalouden piirissii tyciskente-

ta. Mycis erityisissd olosuhteissa
tyoskentelevien miesten eliikeikii
on 55 ruotta. Lisiiksi vanhuus-

eldkkeen saamisen edellytyksend
on miehilld vdhintdiin 25 ruoden
ja naisilla vdhintdhn 20 vuoden

pituinen tydura. Llhtokohtana
on ollut, etta valtaosa kansalaisista on tycissd nuoresta pit6en.

Viime vuonna Neuvostoliitossa

otettiin kiiyttdon uusi eldkkeiden
indeksitarkistusjiirjestelmii. Eliiklevien eldkkeist,ii. Lisiiksi lakeja keen mddrd tarkistetaan ensimtdydentdvdt asetukset erdiden mdisen kerran 10 luoden kulut-

kansalaisryhmien eliikkeistii

(mm. niiyttelijat ja tiedemiehet).

Neuvostoliitossa sosiaalihuollon
hallinto ja sen osana eldketurvan
hallinto on hajautettu. Valtiolliserr eldkejdrjestelmdn toimeenpanovastuu on kunkin l5 neu-

vostotasavallan sosiaalihuoltoministericillii. Suurimpien tasa-

valtojen sisdlld on lisiiksi alueja-

ko. Tasavalta- tai aluetasolla toi-

mivat niin sanotut "eldketurvakeskukset". El6kepiidtokset teh-

dtdn kuitenkin piiritasolla (esim.
kaupunki) niin sanotussa toimeenpanevassa komiteassa. Siihen kuuluu piirin edustaja, rahavarain kdytostd vastaava edustaja ja ammattijdrjestcin edustaja.

Sosiaalihuollon koordinoinnista,
ja lainsddddnnon
kehittamisesta vastaa Tyd- ja sosiaalikysymyksid hoitava valtion
komitea, jonka jiirjestiime tdma
seminaarikin oli. Komitea rat-

valvonnasta

koo mycis tulkintakysymyksiii ja
jakaa informaatiota.

tua eldkkeen alkamisesta ja sen
jiilkeen joka toinen wosi. Tarkis-

JJ

pientietokoneiden ja henkilokohtaisten tietokoneiden kdyt-

Tietojenk?isittelyi?iriestelmien kehitys

tcimahdollisuudet pienten paikal-

listen teh6vien hoidossa. Tiilldin

Nykytilanne

vdhentyisivdt tietoliikenneyh-

Neuvostoliitossa

arvostetaan

korkealle tdmdn laatuista seminaariyhteistycitd. Tdstd osoituk-

sena oli muun muassa se, ettd
mytis seminaarin "isdntdtasavallan" Gruusian sosiaaliministeri

teyksiin liittyviit kustannukset ja,
mike tarkeintA, paikallista eli ha- ja varaministeri osallistuivat in"eldketurKussakin alueellisessa
vakeskuksessa" (125) kiiytetiiiin jautettua palvelua saataisiin mo tensiivisesti seminaariin. Osallistujien yksimielinen toivomus oliomia tietojenkiisittelyjiirjestel- nipuolisemmaksi.
miii. Yhteisiii optimaalisia rat- Suuret koneet toimisivat keskite- kin, etti seminaariyhteistyci edelkaisumalleja ollaan kuitenkin et- tylld tasolla tietokantojen ylldpi- leen jatkuisi.
simdssd. Pisimmiillii automati- dossa. Pientietokoneet toimisivat
sointi kaikilla aloilla on Latvian paikallistasolla tietojen keruussa,
neuvostotasavallassa.

Latvian "el6keturvakeskukseen"
perustettiin 1975 atk-keskus, jos-

sa

atk-asiantuntijoiden lisiiksi

tyoskentelee eliikeasiantuntijoita.
Keskuksen tehtavane on my6s

toimia kehittdmisen ja johtamisen apuvilineend ministericjlle

atk-jdrjestelmien kehittdmis- ja
sosiaaliturvakysymyksissd.

Latviassa atk-jdrjestelmdn muo-

dosti 1970-luvun lopulla kolme

erillistii osaj irjestelmdi: e16k keen
maksujdrjestelmd, elSkkeen las-

kentajdrjestelmd

ja

eldkeldisten

palvelujdrjestelmd. Maksujdrjestelmd sisdltdd myos pankkimddraysten antamisen. joka tosin perustuu manuaaliseen tiedonsiirtoon. Eldkeldisten palvelu sisdl-

t66 mm.

lddkdrintutkimukset,
kulkuneuvojen jaon ja pakettimatkojen korvaukset. Jiirjestel-

tarkistuksessa

seki

ja

tallennuksessa

huolehtisivat yhteyksistii

muihin laitoksiin.

Tulevaisuudessa tullaan perustamaan myos valtakunnallisen
tason keskus, jonne keskitetddn
eldkejdrjestelmaan fiittyvat yleiset tiedot. Niitii kiiytettiiisiin taloudellisten laskelmien ja el2iketurvan suunnittelun pohjaksi.
Tdmd keskus ei kuitenkaan rekisterciisi yksilotietoja.

On mycis mahdollista, ettd Neuvostoliitossa tulevaisuudessa on
kdytossd koko maan kattava tie-

toliikenne ja rekisterointijiirjestelmii. Tiilloin el6kkeessd voitaisiin ottaa huomioon koko tyoNeuvostoliitossa ei vield ole jat-

operointia.

numeroa tultaneen myohemmin

Tiimdn vuosikymmenen

alussa

Latviassa kdynnistettiin yhteniii-

sen tietokannan rakentaminen

koko sosiaalihuollon alueelle.

Se

tulee korvaamaan edelld maini-

tut kolme erillistd

roitu

diaarinumeroin. Samaa

kdyttdmddn

(

Tasavaltojen sosiaalihuoltoministeriot

vdestcirekisterissd

l3-numeroisena). Tdstd syystd

sosiaalihuollon tietojdrjestelmien

ja vdestorekisterin vdlille on rakennettava kytkenndt.

Aluejako (suurimmat tasavallat)

osajdrjestel-

mdd. Jdrjestelmii kiiytt?iii myos
yhteniiisiii koko NL:ssa kdytet-

tdvdksi hyviiksyttyjii tunnuksia

(ammattikoodit, kaupungit j ne.).

Tiillii hetkellii paatehtavane

on

kehitettyjen jdrjestelmien kdyttddnotto. Toistaiseksi kayteta,in
rinnakkain uutta ja vanhaa jdr-

jestelmiiii.

Seminaariyhteistyon
jatkamisesta
Neuvostoliittolaiset isdnndt pyrkivdt vaihtamaan tietojenkdsitte-

lyyn liittyviii kokemuksia eri
maiden asiantuntijoiden kanssa.
Tavoitteena on saada tietoja sekd
negatiivisista ettd positiivisista
kokemuksista tietotekniikan

Kehityssuunnat

kiiytdn kiirkimaista.

Alueellisten "eliketurvakeskus-

me olemme tietotekniikan soveltamisessa Neuvostoliiton vastaa-

ten" pystytfdminen on Neuvosto.
liitossa niihty keskitt6misprosessina, jolla on ollut myos kielteisia
vaikutuksia. Tietoliikenne on

Vaikka omissa jhrjestelmissdm-

via jdrjestelmiii pidemmiillii, olivat monet kysymykset yhta

ajankohtaisia myos meille. Limonimutkaistunut, eldkeldisten sdksi saimme tietoa naapuriolosuhteet jddvdt tuntematto- maan sosiaaliturvajiirjestelmdstd
miksi jne. Ilmeisesti fdstd syystd ja atk :n hyviiksikiiytdn erityison-

hyvin keskeisend kysymyksenii
mycis seminaarikeskustel uissa
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Tyci- ja sosiaalikysymyksiii hoitava valtion komitea

historia (nyt vain viimeisten vuo-

rien ja erdajojen varaan, mutta

sisiiltiiii jonkin verran levyilld

Valtioneuvosto, Ministerineuvosto

sien ansiot).

kuvasti ylliipidettiiviiii vdestdrekisterijiirjestelmiiii eikii henkilcitunnusta. Eliikeliiiset on nume-

mA rakentuu mg-nauharekiste-

Neuvostoliiton sosiaaliturvajiirjestelmlin hallinto

gelmista pinta-alaltaan laajassa

oli ja vaestoltean suuressa maassa.

Piirijako

( I 5)

Tutustumassa

Englannin
sosi aalivakuutus-

AGNETA SARNESTO
sosionomi
Ulkomaisten eltik easiain

iiiriestelm?itin
Minulla

oli

lokakuussa

1986

krisirtelijri

Eleiketurvakeskus

Ulkomaanosaston vakuutue

toimii paikallistoimistona ulko

jaostoissa hoidetaan ulkomaiset
vakuutusasiat. Tyci on neuvontaa pakollisista ja vapaaehtoisista
vakuutusmaksuista, valvontaa,
rekisterinpitoa, rekisteritietojen
korjaamista ja tdydentdmistd sekd vakuut usmaksujen perimist"d
ja palauttamista.
Pakolliset vakuutusmaksut
maksetaan verotuksen yhteydessd. Tyonantaja pidertea palkasta

Branch'issa kesti kuukauden.
Keskustoimisto sijaitsee Long-

verojen maksuaikaa on neljdtoista vuorokautta.

mahdollisuus tehdd vierailu Eng-

lantiin Department of Health
and Social Security'n Overseas
Branch'iin. DHSS Central Office

toimii Yhdistyneen Kuningas-

kunnan

sosiaaliturvajdrjestelmdn hallinnollisena kes[u[sena.
Overseas Branch, OVB, huoleh-

tii

nimensA mukaisesti ulko

maanasioista. Tavallaan se myds

mailla asuvia varten. Vierailuni

bentonissa, Newcastlen ulkopuo.

lella,

ja sielld tydskentelee

tyontekijiin osan. Maksujen ja

tdlld
hetkelld noin kymmenentuhatta

Eliiketurva

DHSS:llii on keskustoimisto,

Englannin

tyontekijiiii.

kuusi aluetoimistoa ja 500-600

paikallistoimistoa.

Newcastle

Central Office on jaettu neljiiiin
pdrilohkoon (Divisions) ja kahteentoista osastoon (Branches).
Suurimmat osastot ovat henkiloluvultaan tuhannen ja kahdentuhannen viilillii. Niiitii suurim-

pia ovat rekisteri-, lapsilisii-,
ATK-, eliike- ja ulkomaanosastot. Muut seitsemdn ovat pie-

sosiaaliturvajdrjesvoimaan

telmd on tullut

5.7.1948.

Eliikkeiksi luokitellaan Eng-

lannissa vain vanhuus- ja leskeneldk keet. Esim. sairauspiiivdraha

sekii tycikyvyttomyys- ja tyotto-

myyseldkkeet luokitellaan

ns.

Short term benefit -eduiksi, joi-

den saamiseki yleensd vaaditaan
maassa asuminen.

Lisliksi vaaditaan. etta ansaittu
on vdhint6dn neljdnnes

eldkkeet olivat tiillii tavoin mdd-

vasopimuksella voi tdsyd suhteessa olla merkitystd Isossa-Bri-

siaaliturvasopimuksemme astui
voimaan. Vanhojen kahdenkes-

eldke

tdydestd eldkkeestd. Sosiaalitur-

tanniassa tydskenteleville suoma-

laisille, silld Suomen vakuutusajat voi lukea hyvdksi, elleiviit

Englannin tyokaudet riita
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prosentin eldkkeen saavuttamiseen. Isossa-Britanniassa on kui-

tenkin oleskeltava vdhintddn
vuosi, paitsi leskeneldkkeen
saamiseksi, johon
woden oleskelu.

riittiiii puolen

Basic component on tasasuuruinen, nykyiselliiiin enintddn
38,70 puntaa viikossa.
Basic componentin lisiiksi
eldkkeeseen on r.uodesta 1978

voinut sisiltyd tuloihin sidottu

osa, Additional

component.
Maeretylta tuloviililtii, joka nykyiselliiiin on 38-285 puntaa,
karttuu lisdosaa 1.25 prosenttia
vuotta kohden.
Lisdosaa koskevia muutosesityksid on tehty useinkin. Tyon-

rdltddn jiiiidytettyjii ennen hel-

mikuuta

1984.

jolloin uusittu so-

kisten sopimusten mukaiset
eldkkeet. esimerkiksi Ruotsiin ja
Norjaan maksettavat, ovat edelleen mddrdltdan jaadyteuyja.
Eliikkeiden jdddyttdminen on
poliittinen kysymys. Perusteluna
on, ette korotukset nielisivdt
liiaksi varoja. Jos eldkkeensaaja
muuttaa Englantiin, korotukset
lisiitiiiin eldkkeeseen heti.

Suomeen maksettavina oli
vuoden 1986 alussa 4l elaketta,
joista 35 oli vanhuuseliikkeitii ja
12 leskeneldkkeitd. Vuoden lo

pulla yhteismiiiirii oli kasvanut
58:aan.

antajalla on mahdollisuus pur-

kaa lisdosaa koskeva sopimus

Suomeen maksetaan van- jiirjestiimiillii tycintekijriille muu,
nempid ja kdsittelevdt mm. hal- huus- ja leskeneldkkeitii. Tyciky- vdhintddn lisdosan suuruinen
lintoa ja taloutta, henkiloasioita vyttomyyseldkkeild maksetaan vakuutusturva. Tata kutsutaan
ja koulutusta.
Guaranteed Minimum Pension
vain poikkeustapauksissa.
Ulkomaanosasto toimii jaostoittain. Yleisin jako oli jako vakuutusjaostoihin (Contributions). hakemus- ja pddtosjaostoihin (Awards) ja maksujaostoihin

(Payments). Yleensd ei missridn
hoidettu pelkdstddn yhtd maata
tai sopimusta
poikkeuksena
- Irlannin asiat
joissakin jaostoissa
tydskentely oli useimmi-tenvaan
jaettu sopimustyypeittdin.
Jako tehtiin EEC-maiden sopimuksiin, kahdenkeskisiin vasta-

Sataprosenttisen perusosan,

Basic component'in, saamiseksi

-jiirjestelmiiksi.

vaaditaan pidsddntciisesti, etfd

vakuutusmaksuja on suoritettu Jiindytetyt elakkeet

kaikilta ikdvuosilta l6:nnesta
60:nteen naisten osalta ia Ulkomaille maksettiin vuoden
l6:nnesta 64:nteen miesten osalta. Niiistd annetaan anteeksi au-

tomaattisesti viisi vuotta. joten
naisilta vaaditaan tdyteen eldk-

tydwotta ja miehiltd

1985 lopussa vanhuuseldkkeitd
160 maahan yli 358000 henkilolle. Suurin osa Yhdistyneen Ku-

ningaskunnan

ulkopuolelle

maksettavista eldkkeistd menee
44 tydvuotta.
valtioryhmziiin, johon kuuluvat
Vakuutusmaksuja on Hytynyt Australia, Kanada, Uusi Seelanti
vuoroissopimuksiin ja koonta- maksaa vdhintddn 52 viikolta. ja Yhdysvallat. Niiihin eliikkeiryhmddn. kaikkia muita maita Jos tyciskentely ja maksujen siin ei nykyisellddn makseta lainkoskeviin sopimuksiin. Yhteensd maksaminen on jiiiinyt alle vuo- kaan indeksikorotuksia. joten ne
Englannilla on 33 sosiaaliturva- den mittaiseki, ei vanhuuseldke- ovat ns. jiiiidyteuyjii eliikkeitii.
sopimusta.
oikeutta fdltd osin ole lainkaan.
Myos Suomeen maksettavat
keeseen 39
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Tuore tutkimus puolueiden sosiaalipoliittisista ohjelmista

OIKEISTO KOROSTAA KOUTUTUSTA,

UASEMMISTO SOSIAAUTURUAA
Suomen keskeiset puolueet ja elu-

jrirjestr)t ovat vakaqsti hyvinvointivaltion kannalla - ainakin ohjelmiensa tasolla. Sosiaalituruan
purkamiseen t(iht(i(ivid lausumia
ei ohjelmista ldydy. Sodanjrilkei-

sita se- ennen sotaa esittamen hyvin- vuus ja kohtuulliset, kaikille
kd taloudellisesti ettd ymmdrtd- vointivaltion idean. Pelkdstddn maksettavat minimipdivdrahat

jii on sitii paitsi kayttanyt

sosiaalipoliittisten lausumien palvelevat parhaiten viljelijiin tai
mddrdllinen vertailu osoittaa hdnen tulottoman perheenjdse-

vdsti.

Puolueiden sosiaali-

t poliiftisten kannanottoj
liittiset ohjelmat ovat oleellisesti

senri ai k ana puo lueiden sosiaal ip

yhdenmukaistuneet.

kehitys

en

Kankaan mukaan, ette S0-luvun
kokoomus on liihempiinii SDP:tii
kuin 5Gluvun kokoomusta.

Olli Kangas: Luokkaintressit ja On ehkii ylhtavaa havaita, ettd Luokkaintressit
hyvinv ointiv alt io. H e I singin kauy myos tdrkeimmdt porvaripuo' puolueohjelmissa
pa k ork ea k oulun ju I k abuj a D-8 4.
lueet, Kokoomus ja MaalaisliitHelsinki 1986.
to, olivat ensimmdisissii ohjel- Se, ettd puolueet puhuvat

sa-

nensd etuja.

Eliikepoliittisen

keskustelun

kiihkeys ja e16kkeiden keskeinen
merkitys sosiaalimenoissa antaisivat aiheen olettaa, etta eldkepolitiikka saisi hyvin painavan
aseman myds puolueiden ohjelmissa. Ndin ei asia kuitenkaan
ndytd olevan. Vasemmistolla ja

Keskustapuolueella eliikkeitii
koskevien lausumien osuus kaiOlli Kankaan tutkimus kuuluu ti suuntautuneita. Ne molemmat
Suomen Akatemian rahoitta- vaativat mm. yleisen vanhuus- ja kaikki haluaisivat samanlaista kista sosiaalipoliittisista lausumissaan varsin sosiaalipoliittises-

maan projektiin, jossa tutkitaan
suomalaisen sosiaalipolitiikan
kehitystd ja siihen vaikuttaneita
tekijditii. Kangas keskittyy suurimpien puolueiden ja etujiirjestcijen sosiaalipoliittisiin ohjelmii n
toisen maailmansodan jiilkeen.

Puolueohjelmiin on helppo suhtautua kyynisesti. Totta kai puo-

lueiden teyt)ry antaa itsestdan

mahdollisimman edullinen kuva
mahdollisimman monille ddnestiijille. Miksi siis penkoa ohjelmia, jos tarkoitus on saada selvid

kdytdnnon

sosiaalipolitiikan
muotoutumisesta?

rnoista sosiaalisista ongelmista. ei
kuitenkaan merkitse sita, etta

tyokyvlttdmyysvakuutuksen to- sosiaalipolitiikkaa. Puolueiden
teuttamista. Oikeastaan vasta luokkasidonnaisuus ndkyy niI930-luvulla niiden linja muuttui menomaan siind. minkdlaisia
varovaisempaan
paan suuntaan.

ja

valikoivam-

Sosialidemokraattien Forssan

ratkaisuja ne ehdottavat yleisesti
tunnustettuihin epdkohtiin.

Esimerkiksi

sosiaalivakuutus-

ohjelma vuodelta 1903 oli puo- muotojen kehittdmisessii poliittilestaan jo selvdpiirteinen hyvin- sen vasemmiston suurin huolenvointivaltion hahmotelma. Se aihe on ollut pdivdrahojen matoimikin puolueen aatteellisena tala taso. Keskustapuolue on
johdonmukaisesti puhunut unitaustana puolen,,,uosisadan ajan..

SKDL:iiii ei ennen toista maailmansotaa ollut olemassakaan,
eikd SKP:n ohjelma vuodelta

1918 anna aineksia minkddnlai-

seen sosiaalipoliittisen linjan
hahmottamiseen. Puolue ei ni-

versaalien minimisuoritteiden
puolesta. Kokoomus on voimakkaimmin esiintynyt valikoi-

vien standardietujen ajajana.

Tyovdenliikkeen.

erityisesti

SDP:n. sitoutuminen suorituspeKangas kuittaa tamen ongelman
melko lyhyesti ja pragmaattisesti. mittain pitiinyt mahdollisena rusteiseen sosiaalipolitiikkaan
Puolueohjelmiin, erityisesti vaa- porvarillisen yhteiskunnan pa- johtuu Kankaan mukaan siitd,
liohjelmiin,sisdltlypropagandis- iantelua yksittdisten toimenpi- ettd sosiaalivakuutuksen suoritteet eivat Suomessa koskaan ole
tisia piirteitii. mutta puolueiden teiden avulla.
olleet samalla tavalla ansionmeon myos otettava huomtoon
mahdollisuus, etta ne joutuvat Sodanjdlkeisend jdlleenraken- netyste korvaavia kuin muissa
hallituksessa vastaamaan lu- nuksen kautenaja sitd seuraavas- ldnsimaissa. Nimenomaan palkpauksistaan. Tdstd s1rystd ohjel- sa hyvinvointivaltion laajentu- katyontekij<iiden etujen mukaismissakaan ei voi puhua pelkkiiii misvaiheessa puolueet kehittyi- ta on ollut suoritteiden korottapalturia. Suomalaiset puolueet vdt luokkapuolueista yleispuo- minen tasolle, joka takaa toiovat lisdksi ankkuroituneet vah- lueiden suuntaan. Samalla niiden meentulon myos silloin, kun anvasti luokkarakenteeseen. Puo- ohjelmat ldhentyivdt toisiaan. siotyci estyy.
lueohjelmissa ilmenevien erojen Samat, nopean yhteiskunnallisen Keskustapuolueen linja selittyy
pitiiisi siis heijastaa erilaisia muutoksen aiheuttamat sosiaali- niinikri6n luontevasti sen PAdset ongelmat painottuvat yhtdldiluokkaintressejd.
kannattajakunnan, maanviljelisesti kaikkien puolueiden ohjel- jdvdeston, erityispiirteillii. An-

Kankaan kiiyttiimii sisdltoana-

mlssa.

listustyryppiseen ohjelma-aineistoon se soveltuu parhaiten. Teki-

puolueet ovat vahitellen hyvhksyneet sosialidemokraattien jo

lyysi on tutkimusmenetelmdnd
aika mekaaninen. mutta juuriju-
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Voidaan myos sanoa, ettii kaikki

sioihin suhteutetuilla etuuksilla ei

ole maanviljelijoille samanlaista

merkitystd

kuin

palkkatyostii

eldville. Terveyspalvelujen saata-

mista on sodanjdlkeisend aikana

9-10 prosenttia. Kokoo
muksella niite ei ole enempdd

ollut

kuin kuusi prosenttia.

Keskeisimpind asioina puolueet
ndyttdvdt pitdneen asuntokysymyksiS. l98Gluvulla tyottomyys
nousee polttavimmaksi sosiaaliseksi ongelmaksi.

Mainintojen useudella mitattuna
mycis koulutuskysymykset menevdt eldkkeiden edelle. Erityisesti porvaripuolueet korostavat
koulutuskysymyksid, mikd sekin

voidaan ymmdrtdd intressi perusteilla. Useat sosiaalisten tulonsiirtojen muodot hyddyttdvdt eniten
pienituloisia. Koulutuspalvelujen
on sitd vastoin todettu suosivan
suhteellisesti eniten suurituloisia
ja ylempiii sosiaaliryhmid.

IUSSi VANAMO, r.er
Eltiketurvakeskuksen
tutkimusosaston

pririllikki)

NIMITYKSIA

ELA KETU RVAKE SKUKSE

S

SA

Eldketurvakeskuksen lainopilli-

sen osaston lakimieheki on ni-

mitetty varatuomari Riitta Korpiluoma 19. l. 1987 alkaen.
Hiin siirtyi taloon Kunnalli-

sesta elakelaitoksesta, jossa hzin

oli toiminut valmistumisensa jdlkeen, vuodesta 1919, viimeksi

eldkeosaston jaostopiiiillikkonii.

I
.t,

Riitta Korpiluoma

Talon tiedotusosastolle kddn-

tljdksi on nimitetty diplomikielenkiiiintiijii Eija Puttonen

23.2.

I987 lukien. Hdn on valmistunut

diplomikielenkddntdjdksi Turun
kieli-instituutista vuonna 1980.
Eldketurvakeskuksen palvelukseen hdn siirtyi Asianajotoimisto

t&

niuksen palveluksesta.

r

Roschier-Holmberg

&

Wase-

(

effi,

I

Eija Puttonen

Filosofian kandidaatti Hillevi

Mannonen on nimitetty Eleketurvakeskuksen vakuutusteknillisen osaston matemaattisen toimiston piiiillikdksi 18.3.1987 lukien.

Hillevi Mannonen tuli ensimmdisen kerran Eldketurvakes-

kuksen palvelukseen

1.6.1981.

Matemaattisen toimiston vakinaiseki matemaatikoksi hiin tuli
1.2.1984.

Hillevi Mannonen
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Kalevi Koljonen

t
I

KestAAkO

Suomen kansantalous
v?iesttin uanhenemisen?
Taloudellisen suunnittelukeskuksen julkaisema raportti

Harmaantuva Suomi 2030? herdtti keskustelua mm. sen l,uoksi.

etta siinA tuotiin esiin rajojen
avaaminen kehitysmaiden kansalaisille. Selviiiiikd Suomi vdeston

harmaantumisesta ilman laaja-

mittaista pakolaisten maahan-

"Toiseksi huoltajien tarve ei kasva samassa suhteessa kuin vanhusten mddrd ainakaan pitkiillii

aikaviilillii. Ihmiset tulevat

ole-

maan terveind pitempddn kuin
nyt. Tiihiin suuntaan vaikuttaa

lddketieteen kehitys ja erityisesti
yleinen elinolojen parantuminen.
Samoin huoltajien tarpeeseen

vaikuttaa pienentevasti tekniikan kehitys, jonka avulla voisen suunnittelukeskuksen tutki- daan loytiiii kevyempid hoitojalle Kalevi Koljoselle. Hdn vas- muotoja nykyisen laitoskeskeitasi raportin eldkkeitd koske- syyden tilalle."
muuttoa? Tyoeliike-lehti esitti

joitakin kysymyksiii Taloudelli-

neesta osasta.

Vanhusten veiestriosuus kaksin-

kertaisluu muutamossa vuosi-

k ymme ne s sti. S uomi har maan t uu.
K e s tti rik ti mo omme ka n sant a I ou s

tiimrin? Riitt(idkd ekikekiisille

huoltajia?

"Kylld maamme

kansantalous

vdestcin vanhenemisen kestdd.
mikdli kansantalouden kehitys

sdilyy edes kohtalaisena. Nykyisen hyvinvointimme luominen

on perustunut kaiken tuotanto-

toiminnan tehostumiseen. En
nde mitddn syy,tii, miki tdmd kehitys katkeaisi. Tuottavuuden
kasw merkitsee parempaa elin-

tasoa sekd eldkeldisille ettd muulle vbestolle."

"Eliikeliiisille riitldd myos huolta-

jia. Ensinniikin

tulevaisuudessa
yhd suurempi osa tyosvd kdyvistzi
toimii palveluammateissa. Kyse
onkin ldhinnd siita, riittaako juusosiaalipalvelujen ja terveys-

kilpailijamaihin nyr ja ensi vuosituhannen a I k uvuo si k y mmeni nri?

"Eliikkeiden osuus bruttokan-

santuotteesta on Suomessa ny-

kyisin noin

l0

prosenttia. Ny-

kyisten etuuksien perusteella laskettuna se nousee suhteellisen tasaisesti l5-20 prosentin vdlille
jossain 202U tai 2030-luvulla."

"Kuluvan vuosikymmenen alus.
sa eldkkeiden osuus

oli Suomessa

liihellii kehittyneiden ldnsimai-

den keskitasoa, eikd varmaan td-

hdn mennessd ole juuri muuttunut. Eri maissa tehtyjen v6estci-

ennusteiden perusteella on pddteltavissa, ettA vanhusten osuus
nousee kaikkialla ja sen seurauksena myos eldkemenot kasvavat.

Tosin Suomessa suurten ikdluokkien aiheuttama vanhusten

mhdrdn kaslu tulee olemaan

ri

varsin nopeaa 2000'luvun alkuvuosikymmenind. Se voi aiheut-

joita ahlle."

vun

palvelujen alueella vetovoimaa
houkuttelemaan uusia tycinteki-

38

Mitkri ovat Suomen elcikekustannukset verrattuino trirkeimpiin

taa meilld verrattain nopean kas-

eldkemenoissa kilpailija-

Taulukko. Sosioalimenojen osuus bruttokansanluotteesta OECD-

maissa,

Va

l98l

El2ikkeet Kaikki
Suomi
Ruotsi

I 1,8

Tanska

8,r

Norja

8,8
7,9

Alankomaat

13,0

Irlanti

5'
l3,l

Belgia

Italia
Itdvalta
Ranska

Saksan liittotasavalta
Sveitsi

Yhdistynyt

t9,6

26,8

5 ,5
7 ,4

10,8
16,0

lg,0r)

3 ,5

10,8

21,0

5 ,l

l3,l

t7,3

9,2

I3,8

23,9

4,2
6,0

10,3

12,6
8,1

26,3

2,8
5,8

9,6

5,6

13,0

I1,9

))\

)11

14,5
17,8

Australia

r) Mukana vain eldkkeet
van menot.

Eliikkeet Kaikki

29,0
30,3
21,3

Kuningaskunta
Uusi-Seelanti

Osuuden muutos
1960--81

t,)

21,0

7 ,8

2,1
1,6

7)

11.2
12,6

9,4
8,0

8,2

aa

7,6
5,6

5,1

13,1

sekd terveydenhuollon ja tyottom)rystur-

Ldhde: OECD, Social Expenditure 1960-1990.

maihimme nihden. Toisaalta jo

nyt erdissd kilpailijamaissamme
on eldkemenojen osuus bruttc
kansantuotteesta liihellii l5 prosenttia. Meilld vastaavalle tasolle
ylletddn vasta kaukana tulevaisuudessa."

Onko ulkomaalaisten

tuominen

maahan ratkaisu Suomen harmaantumiseen, mitti tulee ekikkeiden maksamiseen
ten hoitoon?

ja ekikekiis-

Kiisittelymuistion
iulkisuus
Muutoksenhakijalle ei
ole ilmoitettava kiisitte.
lymuistioon merkittyl

keudenkdyntiaineistoa.
VAKOn pddtdksen luonnetta

oikeuden

ta johdu. Mite asiakirjoista on

sdddetty. koskee myos muuta oi-

on ldhtokohtana
asiakirjojen julkisuudesta annearvioitaessa

tussa laissa (AsiakJulkL:ssa) s6d-

neuvottelua detty julkisuusperiaate. Silloin,
varten laadittua vakuu- kun kuka tahansa Suomen kansalainen voi saada
virantusoikeuden liiiikiirijiise omaisella olevista tietoja
asiakirjoista.
nen lausuntoa. Piliittik- puhutaan yleisrijulkisuudesta.
Tdstd on erotettava asianosaissestfr on muutoksenha- julkisuus.
jolla tarkoitetaan
kuoikeus valittamalla 60 asianosaisen oikeutta saada tieto.
piiivfrssil korkeimpaan ja oman asiansa kiisittelyssii kiiytettdvistd asiakirjoista.
oikeuteen.
Hylkiiiiviit eldkepddtokset on

VAKOn p(i(itds

4980/86/ 1977.
Postitettu 20. I l. I 986.

n:o

Finlex:issa.
Vqlitus on KKO:ssa vireillli.

VAKOn paatosten

julkisuudesa

Oikeudenkiiynnin julkisuudesta
annetun lain 9 $:n I momentin

mukaan oikeudenkdyntiasiakirjojen julkisuudesta on voimassa.

mitii yleisten asiakirjojen julki-

pyrittdvd perustelemaan mahdollisimman hyvin. Tdmd edellyttiiii
usein niin terveydentilaa (uin taloudellista asemaa koskevien tietojen ottamista pddtokseen. TEL
18 6:n 2 momentti sddtdd rangaistuksen ndiden tietojen luvattomasta ilmaisemisesta.
VAKOn ottaman kannan
mukaan sen pddtciksiin on suh-

tauduttava siten, ettd henkilon
terveydentilaa ja taloudellista
asemaa koskevilla tiedoilla on
ainoastaan asianosaisjulkisuus.
Asianosaisjulkisuus merkitsee sita, ettii valittajalla on oikeus saa-

harjoitetussa politiikassa. ettei

tdllaiseen ratkaisuun ole kdyfdn-

nossd mahdollisuuksia. Pitiiisihdn esimerkiksi nykyinen pako
laiskiintio ( 100 henkiloii wodessa) monikymmenkertaistaa,

jotta

sillii olisi vaikutusta vlestonkehitykseen. Parempi ratkaisu olisi siten kohottaa oman vdestcin syn-

tyrryytt?i."

"Muuttajien varaan ei Suomen
vdestokehitystd voida rakentaa.

Pitkalh aikaviilillii muuttoliike
on bllut pikemminkin Suomesta
poispiiin. Meillii ei ole tarjottavana sellaisia etuja. jotka saisivat
ainakaan kehittyneiden maiden
asukkaat muuttamaan tdnne."

"Periaatteessa

vdestoongelma
ratkaistavissa

olisi helposti

avaamalla Suomen rajat kehitysmaiden ihmisille. Muutta-

jiakin varmasti l6ytyisi.

Se vaatisi

VAKUIJTIJ SOIKEIJDE N PAATOKSIA
suudesta on sdddetty, jollei lain 2
$:stii tai 9 $:n 2 momentista muu-

kuitenkin niin suurta muutosta

sekd suomalaisten asenteissa etfd

Hoastattelu

Kirsti Suomivuori

merkinndt esittelijdn ehdottaman

tai muunlaisen ratkaisun tekemiseksi kuuluvat neuvottelusalai-

suuden piiriin. Esittehliin muistiolla sitd vastoin on asianosaisjulvalitusasiaansa liittyviit, VAKOn kisuus silloinkin, kun esittelijii
hallussa olevat asiakirjat. Poik- samalla toimii jaoston jdsenend.
Neuvottelusalaisuus siis syrkeuksen tekevdt ainoastaan k5sittelymuistio siltd osin kuin se jiiyttiiii asianosaisjulkisuuden.
kuuluu neuvottelusalaisuuden Asianosaisen edun mukaista kuipiiriin ja ne asiakirjat. joista tieto tenkin olisi saada tietdd oikeuden
AsiakJulkL:n l9 $:n 2 momentin paatdsneuvottelusta. Lainsiiiinojalla voidaan jettaa antamatta. diintoli kehitettdessd nykyisestd
Eri asia on sitten se, milloin poikkeava kdytdnto saattaisi olla
VAKO on velvollinen kopioi- perusteltu, silld Ruotsissa on memaan valittajalle hallussaan ole- netelty ndin, eikd suurempia ongelmia ole aiheutunut (prof. Anvia asiakirjoja.
VAKOn kdsittelymuistio dersson, JFf 1985).
Mainittakoon, etld tapaturmuodostuu eri osista. Siini on
yhteenveto asiaan mahdollisesti malautakunta on eredssa tavaikuttavista tosiseikoista, esitte- pauksessa AsiakJulkl:n 19 $:n 4
lijdn perusteltu ratkaisuehdotus, momenttiin nojautuen kieltiiytyjaoston jdsenten kirjalliset lau- nyt antamasta tiedoksi plydettyii
sunnot sekd lopuksi esittelijan jiiljenncistii tapaturmalautakunmerkintd tehdystd piiiitciksestii ja nan liiiik2irijiisenen lausunnosta
mahdollisesta ddnestyksestd. Kd- sekii jiiljennostd tapaturmalausittelymuistion liitteend on eldke- takunnan kdsittelymuistiosta siltd osin. kuin se sisdlsi tietoja tapalautakunnan kdsittelymuistio.
Muistioihin liittyy oikeuden- turmalautakunnan jdsenten OK
kdymiskaaren (OK) I luvun 7 I luvun 7 $:ssd tarkoitetusta neu$:std johtuva neuvottelusalai- vottelusta. Asianosainen haki
suus. Siltd osin kuin asiakirja si- VAKOlta muutosta mainittuun
siiltiiii tietoja mainitussa pykiiliis- pdiitcikseen ja esitti, ettd ko. asisd tarkoitetusta asianosaisten ja akirjat ovat voineet vaikuttaa
yleisdn ldsndolematta kiiydystii asian kdsittelyyn ja etti pyydetyt
neuvottelusta, asianosaisella on tiedot ovat olleet hdnelle asianoikeus saada asiakirjasta tieto osaisena erittdin tdrkeite. VAKO
vain viranomaisen luvalla (Asiak- kuitenkin hylkiisi valituksen. VaJulkl 19 $:n 4 mom.). Vakuu- lituslupaa korkeimmalta oikeutusoikeuden jdsenten kirjalliset delta ei haettu.

da ndhtdvdkseen kaikki

hdnen
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Toimihenkil6

Satamahinaajan kone

piiiillikktiii, konemestaria ja perilmiestil oli hi-

konemestaria ja periimiesti. Elii-

I-A KETU RVAKE
,.,:lffili:'?L1l'1*1il[fl llx- A NTAM AT

KU K S E I\

keturvakeskuksen pddtos olisi
ndin ollen kumottava.

E

soi, ettd paitsi satamahinaaja

SOVELTAMISRATKAlSUT
]A LAUSUNNOT

M,/S Ullan piiiillikkoii. myos sen

naajan piiiilliktin ohella konepiiiillik k<id, konemestaria ja
perdmiestd on pidettdvd toimipidettiivii toimihenkiltii- henkilonii.
Eldkelautakunta
nil kuten alan tytiehtmo- m uutti valituksenalaista pddtdstd
pimuksessa oli mflilritel- teman mukaisesti (Adnestysratty. Niiin ollen heihin oli kaisu).
LEL Tyoeldkekassa haki
sovellettava TEL:a eikii muutosta ja vaati eldkelauta-

S

LEL:a.

Eldkelautakun- kunnan pddtdksen kumoamista.
Kassa lausui, ettd r,uodesta 1969
nan piiiittistd ei muutettu. liihtien ovat eldkelakien sovelta(Afrnestys 5-2.) Laa- misohjeet olleet muuttumatto- Satamavartiioihin sovellettava [EL:a
mat kotimaan liikenteen aluksisjennettu jaosto.
sa palvelevien toimihenkiloiden
VAKOn priritd s n:o 3 7 I 0/ 8 5/ I 90 5 osalta. Eldketurvakeskuksen ETK:n pciritds 3.2. I 987
LEL:n piiriin kuuluvaa ty6td,
yleiskirjeessd on selked toimi(ETK:n arkistonumero I 690 I )
mearaytyy eldketurva sen lain
henkilcjmddrittely. Kassan mie- Eliikevakuutusyhtici pyysi mukaan, jonka piiriin kuuluvaa
Postitettu I 2. I l. 1986.
Finlex:ssd.

lestd toimihenkil6miiiiritelmiiii ei

ETK:n peatosta tydeldkelakien tycitii hiin enimmdkseen

LEL I

on tulkittava suppeasti.

lovalvontaa ei voida pifdd satamatycind, joten tyohcin olisi sovellettava TEL:a. ETK:n piiiitcjksen mukaan satamavartijoihin on sovellettava LEL.a.

tekee.

voi laajentaa muita henkiloitd soveltamisesta satamavartijoiETK:n kannan mukaan niiTapausten kulku
koskevaksi. LEL 1 $:n 2 mo- hin. Eliikelaitoksen kdsityksen den satamavartijoiden tydhon,
mukaan vartioalan yrityksen sa- jotka piiiiasiassa tyoskentelevdt
Eliketurvakeskus totesi piiiitok- mentti on toimihenkilcimaarittejota tama-alueella suorittamaa henki- laivanvartiointi- ja henkilcikunsessddn syyskuussa 1984, etta lyn osalta poikkeussddnncis,
$:n mukaan kotimaan liikenteen aluksessa tyciskentelevdl-

le

henkilcjlle on jiirjestettdvd
LEL:n mukainen eldketurva.

Tycihon kotimaan liikenteen
aluksessa luetaan kaikenlainen

palvelu rannikko

ja

sisiivesilii-

kenteen aluksessa, siitii riippumatta onko kysymys matkustusaluksesta, kuljetusaluksesta vai

hinaajasta. LEL I $:n 2 momentin mukaan laki ei kuitenkaan

koske toimihenkiloii. Kotimaan
liikenteen aluksessa toimihenkilcinii pidetiiiin pitemmdksi kuin
yhdeksi purjehduskaudeksi toimeen otettua piiiillikk<iii sellaisessa aluksessa, jossa hdnen lisdkseen on sddnncillisesti palveluksessa vdhintddn kaksi henkiloa.

Koska M/S Ullalla palveluksessa olevista henkilciistd vain

VAKO lausui

pddtoksessddn.

ettd eldkelautakunnan pii5tcistii

ei muuteta ja valitus siis hyHtaen.

Piiiitoksen merkitys

Eldketurvakeskus on soveltamisohjeissaan todennut toimi-

henkilcin kasitteestd yleensd, ettd
se saattaa vaihdella eri tyoaloilla.
Epdselvissd tapauksissa ohjetta
antavana voidaan pitaa site roi-

I yosta saatu setvltys

valituk-

jonka muutoksenhakuelimet hyvdksyivdt, oli selvd kanta

sessa,

teella, eikd yrityksen toimialan
perusteella.

Satamavartijat ovat vartiointi-

liikkeen palveluksessa. Heidlin

tehtavanaan on toimia henkilo-

mihenkilon mddritelm66, joka valvontatehtevissd

on alan

nan valvontateh6vissa. on sovellettava LEL:a.
Olennaista ratkaisussa on se,
ettd yleensd ratkaisu vakuuttamisesta on tehtava ensisijaisesti
tyontekijiin tekemdn tydn perus-

olevissa kohteissa.

satamissa

Satamavartiointia suoritetaan

varsinaisella

satama-alueella.

Vartijoiden pddasiallisena tehtd-

toimihenkilcikdsitteen mddritte- vdnd on satamassa olevien laivolyyn. "Toimihenkilonii on pidet- jen ja henkilokulun valvonta.
tiivii henkilciii, joka on alan tyoehtosopimuksessa toimihenki-

16ksi miiiiritelty." Elakelauta-

ja VAKOn LEL Tyoeliikekassan
lausunto
laivan piiiillikkciii voidaan pitiiii laatimaan Finlex-selosteeseen,
kunnan pddtcikseen

joka on edelld esitetty, ei ole kirkus mddrdsi sanotulla piiiitdksel- joitettu yhtd selvdd kannan mddliiiin, ettii M,/S Ullan piiiillikk<idn rittelyii kysymykseen. VAKOlta
on sovellettava TEL:a ja Veitsi- saamieni tietojen mukaan tyoehluoto Oy:ocin on tydnantajan tosopimusmddrittelyn merkitys
muiden M/S Ullan tyontekijoi- on kuitenkin tdrked. Jollei se ole
asian kannalta tdysin ratkaiseva,
den osalta sovellettava LEL:a.
Tiihiin piiit<ikseen TE L-eliike- niin kuitenkin liihellii sitii. IlmeiIaitos haki muutosta. Koska tyci- sesti VAKOn kanta liikkuu joseldkelainsddddnncissd ei ole mdd- sain TEl-eliikelaitoksen kannan
toimihenkilcind, El6keturvakes-

ritelty toimihenkilon kiisitettii, ja Eliiketurvakeskuksen soveltoimihenkilcinh on eldkelaitok- tamisohjeiden kannan vdlimaas-

sen mielestd pidettiivii henkilcjii,
joka on alan tyoehtosopimukses-

sa maaritelty

toimihenkilciksi.

Eliikelaitos vaati taman vuoksi,
ettl toimihenkilcinii pidetiiiin
mycis aluksen konepiiiillikkoii,
40

tossa. Jos henkilci maaritellaan
alan tydehtosopimuksessa toimihenkiloksi, se antaa siis ratkaisun tekijdlle enemmhn kuin vain
ohjeen epdselvdn tapauksen ratkaisemista varten.

Eldkelaitoksen mielesfd satama-

vartijoiden tekemddn tyohcin on

sovellettava LEL:a, koska
ETK:n yleisten soveltamisohjei-

den mukaan satama-alueella tapahtuva laivanvartiointi ja alueen

valvominen asiattomien kulun
ja jiirjestyshiiirioiden esfdmise ksi
katsotaan LEL:n piiriin kuuluvaksi satama-alan tyciksi.

ETK:n p[[toksen

perustelut

Jos tyontekijd samassa tyosuhteessa tekee sekii TEL:n etfd

ILKKA SAVOHEIMO
VTM

Ekiketurvakeskuksen
lausuntotoimiston

ptir)llikkr)

TYCKYVYTTCMYYSASIAIN
NEUVOTTELUKUNNAN
SUCSITUKSIA
Yksiliillinen
varhaiseliike

P. on 62-vuotias mies Eteld-

Suomesta. Hdn on tyciskennellyt

viilaajana 40 vuoden ajan. Viimeisin tycisuhde on jatkunut
runsaat 34 luotta. Se oli edelleen
voimassa, mutta P. on ollut sairaslomalla joulukuusta 1985 lukien.

Tyoskentelystd tyonantajalta saadut tiedot
Kirjallisessa kuvauksessa tyon-

antaja on ilmoittanut, ettd P:n
tyd tycikaluviilaajana sisdltdd
ajoittain erittdin hankalia ja rasit-

tavia tydasentoja.

ARIA SANKARI, zn
Ekiketurvakeskuksen

lau sun t oas i ain jao

hoitaja

nd aikoina hdn on ollut drtyisd. tunne keskelle rintaa. Se voimisP:ta ei esimiehen mukaan voida tui koetta jatkettaessa ja siiteili
enaa ottaa takaisin tydhon. Tyo- kdsivarsiin. Tutkimus suoritettiin
voimaa on muutoinkin vdhen- liiiikityksen aikana, mikd vainetty.
keutti tuloksen arvioimista.
Lopputuloksena P:n suoritusky-

niukoista

on

tutkimuslciydoksistd

huolimatta tiiyttyii.

Suositus

ky katsottiin liiiikitys huomioon Neuvottelukunta

Tyontekijnn kuvaus

s t

oli

10.2.1987

ottaen hyvdksi.

pidetyssd kokouksessa site mieltii, efta P:lla olisi oikeus yksilcilliseen varhaiseldkkeeseen. Tarkastavan ldikdrin lausunnossa mainittujen perusteiden lisdksi suositukseen lienee vaikuttanut se, ettd P. on ollut sairaslomalla jo
pitkiiiin ja saanut sairauspdivdrahaa tiysimIirdisesti. Hiinell2i

lii5kiirin mielestd yksildllisen
varhaiseldkkeen edellytykset

teen

Neuvottelukunnan tarkastava
kuvannut tyotaan suu- liiiikiiri on lausunnossaan todenrin piirtein samoin kuin esimies. nut, etta P:lla esiintyy sepelvaltiSairauden hdn on maininnut hai- motautiin sopivia rasituskipuja.
tanneen tydntekoa vuodesta Ergometriselld kokeella taudin1982. Hiinellii on esiintynyt vd- mddritystd ei kuitenkaan ole voisymystd, rintakrpu seki selk!i- ja tu varmistaa. P:n yleiskunto sakiisisiirkyii. Nostaminen, kanta- moin kuin hdnen verenkierto- ja
minen. hankalat tyciasennot ja liikuntaelimistcinsd tila on ikdd ei myoskddn olisi ollut endd
kiire rasittavat. P. ei mielestdd.n vastaava. Ottaen kuitenkin huo- mahdollisuutta palata tydnantaole endd pystynyt samanlaiseen mioon P:n iiin (62 v.), pitkiin tyo- jansa palvelukseen. Lddketieteeluran, tycin luonteen sekd tyciolo listen lciydcisten niukkuuden
tycitahtiin kuin ennen.
suhteet saattaisivat tarkastavan vuoksi P:lla ei olisi oikeutta tdyP. on itse

Raskaiden
tyokalujen kdsittely on tullut yhii

Sairauspdivdraha ja
hankalammaksi P:n idn myotd. kansanehke

tyoky\yttom)ryseldkkee-

seen. (Pciytdkirja

5/87, kohta 4.)

Tyci on mycis henkisesti rasittavaa tarkkuutensa vuoksi. Tycin P. on saanut sairauspdivdrahaa

vaatima tarkkuus ja keskittymis- v. 1984 kaksi alle kuuliauden jakkyky ovat P:ltd selvdstivdhenty- soa seki 10.1.-31.12.1936 jaa-

n'i{.rro,,.rukunnan

sihteeri

on il#ilffi':ffstd-,J(ansane,ke-

pyytdnyt puhelimitse P:n esimieheltii lisiitietoja. Esimies on kertonut, ettd viilattavien tydkalujen

t]IJSIA YLEI SK]R]EITA

keskimddrdinen paino on 30-40
kg. Viilaustyd tehdaiin klisityci-

Terveydentilaa
koskeva selvitys

Tycintekijiiin eldkeasetuksen 8 $:n ja vapaakirjan ehtojen ja perusteiden muutokset n:o 48/86

18.12.1986

kalua lievdssd kumara-asennossa
seisten. Viilattavien laitteiden arvo on suuri, jopa 200000 mk. Ns.
asennusvaiheessa viilaaja joutuu
nostamaan tyokalun koneeseen.

v.

P. sairasti keuhkotuberkuloosin
1951 . Syryskuussa 1983 hiin oli

Tasa-arvolain vaikutus eliikejiirjestelyihin

19.12.1986

" Perinteisen" tydkyvyttomyyseldkkeen muuttaminen
yksil6lliseksi varhaisel6kkeeksi

3

viilaaja viilaa viilapenkissd olevaa tyond. Ns. valmistusvaiheessa

Nostoja voi olla parikymmentdkin periikkiiin. Yli 40 kiloa pai-

pitkittyneen limaisen

yskdn

vuoksi terveysaseman hoidossa.
Seuraavan vuoden lopulla hdn
oli tutkimuksissa pari vuotta jarkuneiden, varsinkin istuessa pa-

henevien

navammat tyokalut P. nostaa
toisen kanssa. Tyokalun joutuu

ristiselkdvaivojen
moksi. Lis2iksi hdn valitti rasituksessa ilmenevdd ahdistusta.ja

suoria nostoja alhaalta yl6s. Tii-

usein sijoittamaan hankalaan
paikkaan, jolloin tyoasento on
vaikea. Nostot ovat raskaita,
koska ne eivdt ole pelkdstddn

md asennusvaiheen tyo, jota piiivittaisesu tydsta on n. 40Vo, oi
fyysisesti raskasta. P. ei selvid
tyosteen endd niin hyvin kuin aikaisemmin. Virheitii on esiintynyt.jonkin verran. P. ei ole kestdnyt arvostelua epdonnistumisistaan. Tydskentelyn viimeisimpi-

rintakipua. jota oli hoidettu nitrovalmistein. Kliinisess'd tutki-

Joustava el2ikeikZijiirjestely merimies-

eliikelakiin

Korjauksia yleiskirjeen

4

n:o l/81

l,/86 liitteeseen

n:o 2/87

muksessa P:n selkiilciydcikset olivat normaalirajoissa. Rcintgenkuvauksessa lannerangassa ha-

Tycinantajan lausunto yksil<illist2i
varhaiseldketta varten

n:o

vdlilevyrappeuman merkkejd.

soveltamisohjeisiin

ei

Kuntouttavalla,

Tiiydennyksiii osa-aikaeldkettd koskeviin

fysikaalisella
hoidolla istumakilut seldstd lie-

TEL:n I

edelleen kdvellessd.

VEL

vittyivat. Sen sijaan vaivaa ilmeni
Rasituskokeessa marraskuussa 1985 P:lle ilmaantui painava

8

$:n

ja l0

12.1.1987
6.

Muutos vastuunjakoperusteisiin

vaittiin nikamarikkoa, mutra

l.12.1986

3/87

l.1987

21.1 .1987

23.1.1987

r:o 4/81

26.t.t987

ja MYEL:n muuttaminen

n'.o

5/81

28.t.t981

S:n muuttaminen

n:o 6/81

30. l. 1987

n:o 7 /81

2.2.1981

VEL:n muuttaminen

4t

UUTTA TYOELAKELAIN SAADANTOA

UELn muuttaminen

UELn muuttaminen
LAKI valtion eldkelain 8 ja
$

:n muuttamisesta

I 986).

(964/

10

19. 12.

VEL:a muutettiin siten. etta
valtion eldkejdrjestelmiin piiristii

kunnallisen eldkejirjestelmdn tai

erdiden muiden julkisten eldkejdrjestelmien piiriin siinynyt
henkilo voi saada vanhuuseldkkeen valtion eldkejdrjestelmdsui
samasta ajankohdasta kuin hiinelle on myonnetty vanhuuseldke kunnallisesta tai erdistd muista julkisista eldkejdrjestelmisrd.

Valtion palveluksesta myonnettdvd elSke mddrhytyy ns. lisdeldketurvan mukaisena, jos henkilcjlle on myonnetty jostakin edel-

ld tarkoitetusta julkisesta eldkejdrjestelmdstd lisdeldketurvan
mukainen vanhuus-, tyokylyt-

tdmyys- tai tycitto myyseldke.
Laki tuli voimasn 1.1.1987.

eldkelain muutta- LAKI maatalousyrittdjien tapavdliaikaisesta muut- turmavakuutuslain muuttamitamisesta (8/ I 6. 1. I 987) ja LAKI sesta (36/23.1.1987) ja LAKI
valtion eldkelain 8 $:n muuttami- maatalousyrittdjien elhkelain
sesta (9/ 16. l.1987).
muuttamisesta ( 37/ 23. 1. I 987).
Ensiksi mainitulla lailla (8/87)
MYEL:a on muutettu siten,
muutettiin VEL:n mukaisen ettd maatalousyrittdjdksi katsotycikyrryttomyyseldkkeen mdd- taan mycis henkilcj, joka tekee
rdytymistd koskevia sddnnciksid MYEL I $:ssd mainittua tycitd ja
siten, etta mycis ne tydttdmyys- eldA lainkohdassa tarkoitetun
p,iiiviit, joilta tyottcimyysturva- yrittlijiin kanssa yhteisessh taloulain mukaan suoritetaan perus- dessa avioliitonomaisissa olosuhpdivdrahaa, otetaan ns. tulevaa teissa. Avopuoliso vakuutetaan
aikaa laskettaessa huomioon hakemusta seuraavasta pdivdstd.
samalla tavalla kuin ennen lain- Lisiiksi MYEL:n l9 g:iiiin lisiitmuutosta ne tyottomyyspdivdt, tiin uusi 7 momentti, jonka nojaljoilta suoritetaan ansioon suh- la MELA on velvollinen antateutettua pdivdrahaa. Vastaavas- maan tietoja myos liikennevati VEL 7 $:n 2 momentin sddn- kuutusyhtioille, liikennevakuunostd eldkkeen perusteena ole- tusyhdistykselle ja tapaturmavivan palkan harkinnanvaraisesta rastolle.
tarkistamisesta muutettiin siten,
Lait ovat tuleet voimaan 1.2.

efta

sddnnostd

sovellettaessa

tyottcimyyspdiviit, joilta on suGritettu peruspdivdrahaa, ja tyot-

TEkn I $:n
muuttaminen

LisZiksi lailla 8/87 muutettiin
VEL:a siten, etfd ereisse tilanteissa tyokyvytd myyseliikkeen piiiittymisen jdlkeen myos muun kuin

S:n

muiden yksityisen sektorin tyoeldkelakien sddnnoksid.

Laki tuli voimaan

42

1.1.1987.

LAKI tyontekijiiin eliikelain
t987).

I

muuttamisesta (38/23. l.

ASETUS tyontekijiiin

tuksen

I

eldkease-

$:n
my6nnetfdvdd uutta tydkyvy- (39/23.1.1987).
tomyyseldkettd suoritetaan saTEL:n I $:iiii on muutettu simojen perusteiden mukaan kuin

aikaisempaa eldketfd.

Molemmilla edelld mainituilla
LAKI merimieseldkelain muut- laeilla
muutettiin VEL 8 6:n 4
tamisesta ( I 038/3 1. I 2. I 986).
momenttia koskien palvelusajan
MerimieselSkelakia muutethuomioon ottamista toimiupseetiin siten, ette myds MEL:n murin eldkeoikeutta mddrdtfdessd.
kaisesti voi saada yksildllistii
Laki 8/87 tuli voimaan 1.2.
ja

koskevat shdnnokset saatettiin
entistd paremmin vastaamaan

1987.

ansioon suhteutettua pdivdra-

aikaisemman sairauden johdosta

ette eldkeidn kaavamaisesta
mddriiytymisestd johtuvat vddristymdt oikaistiin ja eliikettl

MYEL:i i n

ja

haa. ovat samassa asemassa.

varhaiseldketfd
varhennettua
vanhuuseldkettd. Samalla muutettiin mycis merimiesten eldkeikd4 koskevia sddnnoksid siten,

stiiinndksiii

LAKI valtion

misesta

tcimyyspdivdt. joilta on suoritett u

Joustava eliikeikiij?iriestely MEkiin

Avoouolisosta

1987 ja laki
1.1.1988.

9/87 tulee voimaan

muuttamisesta

ten, etta TEL:n mukaista eldket-

td

kertyisi tietyin
myos kuukautta

edellytyksin
lyhyempien
tydsuhteiden perusteella. Viihintddn kolmena perdttdisenl kalenterikuukautena olleet lyhyet alle
kuukauden jatkuneet tyosuhteet
yhdistettiiisiin tycintekijiiin eliikelakia sovellettaessa samaksi tyosuhteeksi. Muutos parantaa niiden tyontekrjiiin eldketurvaa,
jotka ovat toistuvasti tydssd sa-

man tydnantajan palveluksessa

ja jotka tyosuhteiden

pituuden
vaihtelun takia jiiiviit nykyisin
osittain tai kokonaan eldketurvan ulkopuolelle.
Laki ja asetus ovot tulleet voimaan 1.2. 1987.

RIITTA KORPILUOMA
W
Ekiketurvakeskuksen
lainopillisen osaston
lakimies

KYSYMYS

KYSY

Olen saanut tyott6myysturvalain mukaista tyottdmyyspeivdrahaa jo pitemmdn aikaa,

EL-A,.KKEISTA

koska entinen tydpaikkani

lo

petettiin eikd muuta minulle
sopivaa tydtd ole loytynyt. Vii-

lillii sain jo sairausvakuutuksesta pdivdrahaakin vuoden ajan.
kun olin selkini takia melkein
liikuntakyrryton. Hain eldkettd,
mutta sita ei mycinnetty, vaikka
sairaus jatkuu. Olen vaiittanut
eliikepiiiitoksesti ja nyt asia on

kasiteltavana vakuutusoikeu-

dessa. Tycittomyryspdivdrahan
maksamista on jatkettu edelleen.

Jos minulle tullaan my6ntdmddn eldke, maksetaanko se
vasta siitd liihtien, kun pddtcis
annetaan, koska mind nyt saan
tyottomyyspdivdrahaa, vai voin- perustuu tyontekliiin eldkelain
ko saada samalta ajalta molem- 19 a $:iiiin. Ndin ollen samalta
piakin? Minulla on kyllii vali- ajalta ei yleensd voi saada tdyttd
tusasiakirjoissa lddkdrinlausunto
pysyviistii tyokyvyttdmyydestd.

Tiillti palstalla Eltiketur-

v a ke s ku

k s e n I a ino p

illinen

johtoja Antti Suominen

vastaa tydekikkeitti koskeviin ky s ymy ksiin, j oilla
saattaa olla yleisttikin
mielenkiintoa.
Ty de

lii ke asio

ita

k o ske

-

viin kysymyksiin vastataon Eltiketurvakeskuksesta myds kirjeitse ja

puhelimitse. Kun kirjoitatte, mainilkaa tiiydellinen nimenne, osoitteenne

j a henk ild tunnuksenne.

tyokyrryttomlryseldkettd

ja

ty<;t-

tdmyyspdivdrahaa. Sosiaalivakuutustoimikunnan tai tydtt6-

myryskassan perimisoikeus voi
kohdistua vain takautuvasti
eldkkeeseen, .joka
maksettavaan
VASTAUS:
kohdistuu aikaan ennen el6kkeen makamisen alkamista.
Jos eldkkeen hakija todetaan ty6Ennen kuin tyoeldkelaeissa oli
eldkelakien tarkoittamalla tavalperimisoikeudesta,
sddnncjsti
la tyokyvyttomiiksi, hiinelle alejoutuivat
taan maksaa tyoky\yttomyys- tycivoimaviranomaiset
perimddn
perusteettomasti
makjiileldketfti piidsddntdisesti sen
setut tyottdmyyskorvaukset ja
keen, kun hdn on saanut sairausvakuutuslain mukaista pdivdra- -avustukset henkil6lt?i itseltadn.
haa noin 300 piiiviiltii (ns. ensisi-

Tosin yleensd tyovoimaviran-

jaisuusaika). Tyokyvyttomyys- omaiset aikaisemmin kieltiiytyieldketth ratkaistaessa on kui- vdt maksamasta tyottcimyyskorjos eldketenkin aina erikseen selvitet- vausta tai -a\ustusta,
hakemus
kielteisestd
oli
tehty
tai
tdvd tydkylyttomyyden alka- pddtciksestd
oli valitus vireilld.
misaika. koska pdivdrahan ensisijaisuusaika ei ratkaise sitii. Piiivdrahan saaminen vaikuttaa vain
tyoeldkkeen maksamisen alkamisajankohtaan. Kysyjii on
saamissaan eliikepiiiitoksissd to'
dettu ainakin toistaiseksi tyrikykyiseksija siksi hdnelle on vireillii

olevista eliikevalituksista huolimatta maksettu edelleen tyottomyyspdivdrahaa.

Mikiili kysyjalle

mycinnetddn

Tdmd taas aiheutti sen, ettd tdl-

loin

elSkeasiain viivdstyessi
eldkkeen hakija ei saanut sosiaaliturvaa muun kuin tarvittaessa
huoltoapulain (nyk. toimeentulotuki) perusteella.

KYSYMYS:
Vaimoni

saa

tycikprytto mlyselii-

tyokyvyttomyyseldke takautu- kettii ja siihen sisdltyy myds lap-

vasti samalle ajalle, jolta tyottomlyspdivdrahaa on maksettu,
on eldkelaitoksen maksettava
talta ajalta suoritettu pdivdrahaa
vastaava mddrd sosiaalivakuu-

sikorotusta. Eldkkeeseen maksetaan kuitenkin lapsikorotus vain
yhteisesta alle lS-vuotiaasta lap-

kautuvan eldkkeen perimiseen

neet kumpaakin lasta?

VASTAUS:
Lapsikorotuksen maksamisesta
tyoeldkkeeseen on sdddetty tfiintekijiiin eliikelain (TEL)

7 c $:ss6.

Tdmdn mukaan lapsikorotukseen

oikeuttaa sellainen

I8

vuotta

nuorempi lapsi, jolla eldkkeen-

saajan jdlkeen olisi oikeus perheeliikkeeseen.
TEL:n 4 $:n 5 momentin mukaan perhe-eldkkeeseen taas on

oikeutettu edunjdttdjAn oman
lapsen lisiksi myos ottolapsi ja
naispuolisen lesken lapsi, jonka
elatuksesta edunjiittiijii ja leski
ovat yhteisesti huolehtineet.
Kysyjiin aikaisemmasta avio
liitosta olevalla lapsella ei ndin ollen olisi oikeutta perhe-elSkkee-

seen kysyjdn vaimon jdlkeen siitd
s1rystd, ettii lapsi ei ole eldkkeen-

avio

saajan oma lapsi eikii ottolapsi.
Tdstii seuraa, ettei vaimon el6kkeeseen voida lisdtd lapsikoro-

S-ruotiaasta lapsesta lapsikoro.
sessd on peruspiiiviiraha) tai tycit- tusta ei makseta. Vaimoni on
tomlyskassalle (os kysymykses- syntynyt 1935 ja avioliittomme
sd on ansioon suhteutettu pdivd- on solmittu 1970. Onko eliikeraha), jos ndmd esittdvdt mak- laitoksen menettely ollut oikea,
samisvaatimuksen. Oikeus ta- koska yhdessd olemme huolta-

avioliitosta olevasta lapsesta. Jos
tilanne olisi pdinvastainen niin,
ettii kysyjii olisi eldkkeensaajana
ja vaimolla olisi edellisestii avioliitosta alaikdinen lapsi, eldkkee
seen tulisi lapsikorotus mycis tds-

tustoimikunnalle (os kysymyk-

sestamme. Minun entisestd

liitostani olevasta vield
I

alle

tustakaan miehen

edellisestd

td lapsesta.
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Tytitttimyysturualak ll n
uudistuksia
II

viikossa on lyhennetty nykyisesld tcimyyspdivdrahaa voidaan
Tytitttimyystuvalaki a
neljdnnekesrd viidennekseen. maksaa sen kalenterikuukauden
on muutettu 1.4.1987 lu- Samalla
on 75 pdivdn enimmdis- loppuun, jonka aikana henkilci
kien. Lainmuutolseen aikaa pidennetty 100 piiiviiiin. :ay$ae 65 r.uotta.
liittyy 6.3.1987 annettu Osa-aikatyontekijoiden tycitto- Ansioon suhteutettua piivdra-

asetus eriliden tytittti-

myysturvan yhdenmukaistami-

seksi on osa-aikatycitd vastaanot-

haa saavien saattamiseksi

sa-

maan asemaan perusturvan piirissd olevien kanssa on lain 20
$:dd muutettu siten. ette ansioon

myysturvaetuuksien ko- taneelle asetettu vastaavan suuruinen 430 markan etuoikeutettu
rotuksesta. Lainmuu- osa
kuin sivutycitd tekevien osalpdivdrahaa voitoksella on parannettu ta on sdddetty. Mycis osa-aika- suhteutettua
daan maksaa osa-aikatyotd tekevastaanottaneelle makseterityisesti pitkiiaikais- tyota
ville niin paljon, etta se mahdollitavaa tycittcimyyspiiivdrahapdi- sine lapsikorotuksineen ja tyostd
tytitttimien ja osa-aika- vien enimmdismddrdd on piden-

tytitii

tekevien tytittti-

myysturvaa sehd lievennetty perusturvan tarueharkintaa.
Lain mukaan ansioon suhteutettua pdivdrahaa maksetaan tdytend nykyisen 100 pdivdn sijasta
200 paivaa,jonka jiilkeen alenema on nykyisen 20 prosentin sijasta 12,5 prosenttia. Pdivdrahaa
ei kuitenkaan alenneta henkiloltii, joka ennen 200 piiiviin tiiyttymistii on tayttanyt 55 r.uotta.
Lisiiksi 55 vuotta tdytldneiden

ansioon suhteutettujen tycittcimyyspdivdrahapdivien enim-

mdisaika on pidennetty 750 pai-

viistii 900 piiiviiiin. Lain ndiden
kohtien tarkoituksena on jo
aiemmin tehtyjen parannusten lisdksi kompensoida tycittcimyyseliikeikiirajan asteittaista nostamista 60 vuoteen. Tiihiin liittyy
my6s muutos, jonka mukaan pe-

rusturvan tarveharkintaa ei sovelleta 55 vuotta Eytfdneeseen

tydhistoriaa omaavaan henki-

lcicin.

Osa-aikatyossd olevien tydttdmyysturvaa on parannettu. Ly-

hennettyd tydpaivaa

tekevdn

tyottdmyyspaivdrahan saamisen
edellytyksend olevaa l8 kuukauden kokoaikatyovaatimusta on
lyhennetty 12 kuukauteenja kes-

kimiiiiriiistii
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ty6aikaedellytystii

netty 100 tdyden tydttOmyyspaivdrahan suuruiseen mddrddn.

Perusturvan tarveharkintaa on

lievennetty siten, ettd puolison tu-

lot otetaan huomioon 2fi) markkaa

sa.

ylittiiviiltii osalta kuukaudes-

Taloudellisen tuen tarvetta

saatu palkka yhteensd ovat enin-

tiiiin 90 prosenttia ansioon suhteutetun pdivdrahan perusteena
olevasta palkasta, kuitenkin vdhintidn niin paljon kuin henkilo
olisi oikeutettu saamaan perusturvana.

ei

edellytetd tycihistoriaa omaavalta 55 ruotta ldyttAneelld henkildltii. Tiil16in kyseiset henkilcit
voivat saada myos tyottcimyyseliikkeen, jos muut edellytykset
Uytty/at. Lisiiksi tydtromyysturvalain 24 $:n mukaista huol-

tovelvollisen tulorajaa on koro'
tettu 430 mk:aan jokaisen alle
lS-vuotiaan lapsen osalta. Tarveharkinnassa huomioon otettavista tuloista on poistettu soti-

lasvammalain mukainen tAydennyskorko, rintamasotilaseliike, perheeldkelain mukainen lisdosa ja sosiaalihuoltolain mukainen toimeentulotuki.
Tycittcimyysturvalain l2 $:iiii on
muutettu siten, ettii uutta omavastuuaikaa ei alkavan kalente-

rivuoden aikana edellytetii
myciskddn silloin, kun oikeus

ty6tt6myyspaiviirahaan alkaa
uudelleen l4 piiiviin kuluessa
edellisen tydttdmlyspaivdrahaoikeuden piiiittymisesfd.

Jotta tyottomyysturva- ja vanhuuseldkejdrjestelmd niveltyisi-

vat saumattomasti toisiinsa, on
lakia muutettu siten, ettd tycit-

SAKARI HEIKKILA,

vry

Sosiaali- ja terveysministeridn
vanhempi hal I i tussihteeri

Alaikiiraian
siiiit?iminen
tyiieliikelakeihin

Eldketurvakeskuksen hallitus
paatti 26.11.1986, ettii ETK:ssa

ryhdytiiiin valmistelemaan lainmuutosesitystii, jonka mukaan
tyoeldkelakien piiriin kuulumi-

selle siiiidettiiisiin alaikdra.ja.
ETK:n toimitusjohtaja Matti

Julkishallinnon
eliikeikiikomitealle
lisiiaikaa
J

ulkishallinnon eldkeikdkomitea

Uimonen asetti 9.12.1986 tyo- on saanut lisdaikaa kuluvan luo.
ryhmdn, jonka tehtavane oli laatia 3.3.1987 mennessd hallituksen

esityksen muotoon kirjoitettu
esitys alaikdrajan sddtdmiseksi

tydeHkelakeihin.
Tyciryhmiin puheenjohtajana

oli toimistopaallikkO

den toukokuun loppuun
M2iiiriiajan piti paettya

asti.

3 1.3. I 987.

Komitean puheenjohtajana on
toimitusjohtaja Juhani Salmi-

Markku

Sirvicj ETK:sta. Tyoryhmiin jii-

senet olivat Eliike-Sammosta,
LEL Tydeliikekassasta, valtio
konttorista ja Kunnallisesta eldkelaitoksesta. Ty6ryhmiin sihteerind toimi eldkelaitostarkasta-

ja Pertti Mdnnistci ETK:sta.

Tyontekijciitii koskevissa tyri-

eldkelaeissa (TEL, LEL ja TaEL)
ei nykyisin ole s'idnnciksiii eliike-

Tytintekiiiiin ryhmiihenkivakuutuksen
etuia parannettu
Tyontekijiiin ryhmdhenkivakuutuksen vakuutussummia on ko

rotettu ja ehtoja laajennettu fdmdn luoden alusta. Tycintekijdin
torin elAkesddnnciksissd ei ole ryhmdhenkivakuutuksen piiriin
alaikiirajaa. Sen sijaan yrittiijiii kuuluvat erdin vdhdisin poikturvan piiriin kuulumisen alaikdrajasta. Myciskiiiin julkisen sekkoskevissa eldkelaeissa (YEL ja

keuksin kaikki

ty<;eHkelakien

MYEL) on sdddetty, ettd ne ei-

alaiset tycintekijdt.

tdyttdneet l8 vuotta.

perussummasta ja lapsikorotuksesta. Jos kuolema on ollut tapa-

vdt koske yriuiijiii, jotka eiviit ole

Tyoryhmiin asettamisen taustal-

la olivat erityisesti ongelmat. jotka olivat tulleet esiin sovellettaes-

sa

1.1.1986 voimaan tullutta

erdiden tycisuhteessa olevien tai-

teilij oiden ja toimittajien eldkela-

kia (TaEL). Kysymyksessd ovat
liihinnii sellaiset henkildt, jotka
eivet ikanse puolesta saisi tyciskennelld tycisuhteessa. On esiintynyt epdselqytte siita, minka
ikdisen henkilcin tekemdn tycin
on katsottava tapahtuvan ty6-

ja siten myos eldketurvan piirissd. Lisiiksi on pidetty
epdkohtana. etU lapsista on jouduttu maksamaan TaEL:n musuhteessa

Vakuutussumma muodostuu

turmainen, korvauksia korote-

taan 50 prosentilla. Vuoden alus-

Tytiryhmii selvitt?imliSin mahdoll isuuksia
vlihentii?i tyiina ntaia n

sosiaaliturvamaksun
palkkasidonnaisuutta

ta perussumman markkamddrid
on korotettu vdhintddn TEL-in-

deksin muutosta vastaavaksi. Sosiaali- ja terveysministerio on
Korkein perussumma on tind asettanut tyciryhmdn valmistevuonna 5l 860 markkaa, edelli- lemaan olemassaolevien selvityssen vuoden

korkein perussumma

ten pohjalta vaihtoehtoja tyon-

oli 49320 markkaa. Lapsikoro.

antajan

2l 000 markkaan.

tiimiseksi. Alivaltiosihteeri Pek-

tusta nostettiin 19900 markasta
Korkeinta ryhmdhenkivakuu-

tuksen perussummaa maksetaan

nyt alle 49 ruoden kuolinidsfd.

Aikaisemmin korkeinta perus-

sosiaaliturvamaksun

palkkasidonnaisuuden vdhen-

ka Tuomiston

puheenjohdolla

tyciskentelevdn tydryhman on
ratkaisuvaihtoehdoissa huolehdittava siitd, etti kansaneldke- ja
sairausvakuutusetuuksien riittd-

summaa maksettiin alle 4Glue
kaisia eldkevakuutusmaksuja, tiaiden leskille ja lapsille.
vii rahoitus turvataan.
vaikka heidiin tekemdnsd tycin
Tyciryhmiissii ovat edusrett uiTy<intekijii ei menetd heti tyoperusteella ei kdytdnncissii juuri suhteen pddttymisen jiilkeen va- na sosiaali- ja terveysministerici,
voi tulla maksettavaksi eliikettii. kuutusturvaansa, vaan turvan valtiovarainministerici, verohalliMycis muiden tyoehkelakien pii- voimassaolo jatkuu piiiisliiintoi- tus, Kansaneldkelaitos sekii STK
rissd tyciskentelee nuoria henki- sesti vield kolme luotta. Jos kui- ja SAK. Tydryhmdn ty6n valloita.
tenkin tydsuhde on piiiittynyt mistelu on tehtave niin, ettd
Asiasta kerrotaan ldhemmin sen tiiydelle tyokyvyttomyyseliik- muutoksesta voidaan piiiittiiii
jiilkeen, kun ehdotus hallituksen keelle siirtymisen johdosta, sdilyy vuoden 1988 tulo- ja menoarvion
esitykseksi on toimitettu sosiaali- tdysi vakuutusturva nyt kaikki- yhteydessd. Tyciryhmiin tulee
ja terveysministeridlle.
aan viiden vuoden ajan voimas- saada tycinsh piiiitokseen 31.5.

Pertti Mcinnistti

sa.

1987 mennessd.
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ETAKKEISTA ULKOMAILLA

Ruotsi
Perusmdf,rfl on SEK 24100 vuodessa vuonna 1987
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Ruotsin yleisten eliikejiirjestelmien kdyttdmdn perusmddrdn suuruudeksi on saatu SEK 24 100 vuodessa vuonna 1987. Vuonna 1986
mddrd oli SEK 23 300. Perusmddrdd tullaan kuitenkin poikkeuksellisesti nostamaan myos heindkuussa 1987. Siihen saadaan varat
vuoden 1987 alussa toteutetun vakuutusveron tuotosta. Heindkuussa 1987 perusmddrdd korotetaan l,l Vo tuoden alun mddrdstd.
Perusmidrilin ovat sidottuja useimmat sosiaalivakuutuksen etuudet, mm. kansaneldkkeet ja yleisen lisiieliikejiirjestelmdn mukaisen
ansioeldkkeen eldkeperuste.
Kansanelikkeen Aysi midrd on vuoden 1987 alusta yksindiselle
eldkkeensaajalle SEK 34 7M vuodessa ja avioparille, jos molemmat
ovat eldkkeensaajia, SEK 60973 vuodessa yhteensd. Heindkuusta
1987 liihtien ndmd mddrdt ovat SEK 35 280 ja 61 985 ruodessa.

,t

Palkansaajarahastoihin SEK 2352 miljoonaa
vuodelta 1985

*\1r:7r.,/,'..,1..t1

,q:

Ruotsin Yleisen eldkerahaston yhteydessd toimiviin viiteen alueellil,uodelta 1985 yhteensii SEK 2352
miljoonaa. Varat tulevat voitonjakoverona yritysten toimintavuodelta 1985. Veroa maksaa kaikkiaan 4200 yritystii.
Vuoden 1985 iopussa palkansaajarahastoissa oli SEK 2893 miljoonaa ennen woden 1985 verotuloa. Varoja alettiin koota vuonna
seen palkansaajarahastoon tulee

ri:71-y{:.
:".:,r:?

*.,-twqt@r,1,

1l

1984. Vuoden 1987 lopussa palkansaajarahastoissa lasketaan olevan
l2ihes SEK 9 miljardia.

I

Tytinantajien vakuutusmaksut lakisiiiiteisiin ja
sopimuspohjaisiin smiaalietuuksiin vuonna 1987
l,akisdriteiset:
Tyontekijciiden ja toimihenkiloiden osalta:

7o palkkasummasta

ATP
10,20
9,30
Sairausvakuutus
9,45
Kansaneldke
0,50
Osaeldke
Tydtapaturma
0,60
Tycisuojelu
0,35
Tycimarkkinamaksu (tycittomyys ja koulutus) 2,006
Aikuiskoulutus
0,27
Lisiieliike

Palkkatakuu

Lastenhuolto
Yleinen palkkamaku

0,20
2,20
2,00
31,076

Kokonaismaksu on kohonnut 0,626 prosenttiyksikkcid vuodesta
1986. Lisiieltikemaksu kohosi 0,2 prosenttiyksikkciii. Kansaneldkemaksu pysyi ennallaan. Vuonna 1988 kokonaismaksu tulee nousemaan 1,254 prosenttiyksikkciii ruodesta I 987. Eltikevakuutusmaksuja ei vuonna 1988 nosteta.
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JCUKO ]ANHUNEN
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FM

et

urvo k e.s k uk sen

tutkimusosaston

eriryisturkija

Sopimuspohjaiset:

Toimihenkilciiden osalta:

Lisiieliike ITP

7o palkkasummasta

8.50
0,30
0.65

Ryhmdhenkivakuutus
Tyoturvarahasto

Tyotapaturma

0.05

9.50

Vuodesta 1986 kokonaismaksu on alentunut 0,25 prosenttiyksikkoa.
Sopimuspohjaiset:
Tyontekijciiden osalta:
7o palkkasummasta

Ryhmdhenkivakuutus
Ryhmdsairausvakuutus
Eroraha

Ittivalta
Ellkeuudistus tutkittaYana
Viime vuonna Itdvallan hallituksen asettama eldketurvan uudistusta
selvittdvd tyciryhmd antanee loppuraporttinsa vuoden 1987 lopulla.
Tyoryhmli suunnittelee mm. eldkeidn nostamista. Miesten eliikeikii
nostettaisiin 65 vuodesta 67 vuoteen ja naisten eliikeikii 60 vuodesta
65 vuoteen. Muutokset tehtdisiin asteittain vuodesta 1990 liihtien.
Tutkimusten mukaan wonna 2000 ltiivallassa on kaksi eldkkeensaajaa kolmea tyossd olevaa kohti. Vuonna 2050 noin 40 7o vdstcistd
on fiyttanyt 60 ruotta. Ndiden tietojen katsotaan vaativan eldkeidn
nostamista.

Lisiieliike STP

Tyotapaturma
Lomautuspalkka
Tyoturvarahasto

2,90
0,54

1,90

0,20
0,42
0,05
0,09
6,10

Vuodesta 1986 kokonaismaksu on kohonnut 0,24 prosenttiyksikkoii.

Sveitsi
Naisten eliikeikiiii ehdotetaan nostettavaksi
Sveitsin liittohallitus on phdttiinyt ehdottaa parlamentille naisten
eldkeidn nostamista yhdelld vuodella 62 vuodesta 63 vuoteen. Miesten
eliikeikiiiin ei ehdoteta muutoksia. Miesten eliikeikii on 65 vuotta.
Ehdotukseen tulee myos sisdltymddn mahdollisuus varhennettuun
vanhuuseldkkeeseen yksi ruosi ennen yleist?i eliikeikdd. Naiset saisivat

Noria

ndin ollen varhaiseldkkeen 62 ja miehet 64 ,u,uoden idssd.

Tytinantajien vakuutusmaksuja nostettu

Muutoksia tyiikyrytttimyyseHkkeeseen

Tycinantajien sosiaalivakuutusmaksuja nostettiin woden 1987 alussa. Maksut ovat alueellisesti erisuuruisia. Vuonna 1987 makut ovat
11 %,13,670,10,57a tai4c/o vakuutetun palkasta. Maksut ovat korkeimmat eteldssd ja laskevat pohjoiseen mentdessd. Palkansaajien
maksut pysytettiin entisellddn
Vo:na tulosta. Kiytdnncissd
- 6,1
palkansaajienkin maksut kuitenkin
nousivat, koska vakuutusmaksua maksetaan nyt koko tulosta. Aikaisemmin maksua perittiin vain
eldkkeen perusteena olevan palkan osalta. Elekkeen perusteena olevalla palkalla on yl6raja.
Valtio maksaa eldkejdrjestelmdn kustannuksista sen osan. jota
vakuutettujen ja tyonantajien vakuutusmakut eivdt kata. Valtion
maksuosuus on hieman yli viidesosa kustannuksista.
Samoista vakuutusmaksuista rahoitetaan eldkkeiden lisdksi tapaturma- ja tydttomyyslakuutusten menot.

Vuoden 1988 alusta yleisen eliikejiirjestelmdn tyoky\Tttomyyseldkja eldkkeen maaraa koskevia muutoksia seuraavasti:
keeseen tehdiiSn tyokyvyttcimyysastetta

Tyokyvyttomyysaste

4H9%
tyd- vaikea
ky\ryttdmyys
ei vaikea
-50-6G/10/o
66V,Vo-10070

Elake 7o vanh uuseldkeoikeudesta
Nykyinen laki
Uusi laki

50a,lt

25olt

50o/o

t00%

504/o
0

(l/3

tyokyvyttomyys)

s0%

l00o/c

47

TILASTCTIETO]A TYCELAKKEENSAA]ISTA 31. 12.1986
Taulukoiden
3

l.

I

luwt ovat viihimmiiisturvan

mukaisia.

2. 1986 oli maksussa kaikkiaan 786 000 tyoelaketta. Muutos edellisesti vuodesta on

prosenttia.

*50

000 kappaletta eli 6,9

Ndistii oli vanhuuseldkkeitii 391 000 kappaletta (suluissa muutos edellisen luoden vastaavasta aiankohdasta)
(+18000), tycikyvyttomyyseliikkeitd 178000 kappaletta (+2000), tycittcimyyselAkkeita 63000 kappaletta
(+12000) ja perhe-eliikkeitii l4l 000 kappaletta (+7 000). Vuoden alussa voimaan tulleet lait: varhennetut van-

huuseliikkeet 4400 kappaletta ja yksi16lliset varhaiseliikkeet 7 400 kappaletta.
Vanhuuseliikkeiden keskimiidrd oli I 239 mk/kk, varhennettujen vanhuuseldkkeiden I 544 mVkk, ty6ky/ytt6myyselikkeiden 1 651 mk/kk, yksilcillisten varhaiseliikkeiden 2 303 mk/kk, tyottcimyyseliikkeiden I 909 mVkk
ja perhe-eldkkeiden 960 mVkk.
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Perhe-ellkkeista 5224 oli lisdetujen mukaisia, keskimddrin I 176
mVkk. Muista eliikkeistd 23759 sai lisiiksi rekister<jitya lisaelaketta
keskimdlirin I 408 mVkk. Niimii olivat etupiiissd TEL- ja YEL-elnkkeitii.

was created to complement the
national pensions scheme. This
new scheme which entered into
force in July 1962, covers wage
and salary earners with the
exception of civil servants, local
government officers and seamen,

who have their own
systems.

In

special

1970 earnings-related pen-

sions were extended to farmers
and other sellemployed persons.
In January 1986 freelance employees received their own pensions law.

As from January 1986 a

flexible retirement age- formed
by an early disability pension and
an early or deferred old-age pension was introduced to the private-sector employment pensions scheme and the national
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included.

A child is

entitled

to

a

survivor's pension until the age
of 16 or 21 if continuing studies.
Provision is made for a burial

grant.
A housing qllowqnce is paid to

national pensioners to

housing costs.

A

decrease

child

core

allowance is paid for children
under 16 who need a special care
ofsome other person because of
illness. disablement or injury.

National pensions are auto-

Flexible retirement system was

matically adjusted to the cost-ofliving index once a year.
The basic and additional

port-time v,ork under the em-

are treated as taxable income.
All other parts of the national

pensions scheme.

I\1

40-64 years and married for at
least three years. The size of the
pension during the first six
months is the same as the full oldage pension, after that period it
is subject to a means-test where
even the incomes from work are

finalised in January 1987 by a
part-time pension combined with
ployment pensions scheme.

Z.The national

pensions as well as survivor's
pensions in total are tax-free.
The costs of the scheme are
jointly defrayed by the insured
persons, employers, the State and

pensions scheme

Under the national

amounts of the national pensions

pensions

scheme, the old age, disability
and unemployment pensions are

local governments.
The scheme is administeredby
the Social Insurance Institution,
which is subordinate to Parliament.

by a flat-rate basic
a pensions-lested
additional amount. ln pension- 3. The employment
formed

omounl and

testing all statutory employment
pensions are taken into account.
The old-oge pension age is 65

BASIC FEATURES CF
FINLAND'S PENSICNS
SCHEMES

years. The disability pension is
paid to persons aged 16--64 incapacitated for work. In connection with these two pensions help
lessness supplements are paid
to those requiring continuous
assistance or care. For flexible
retirement age
see the employment pensions -scheme.
The unemployment pension is

paid to an unemployed person
aged

pensions scheme

3.1. Wage-earners
The wage-earners' employment
pensions scheme is based on the
following laws: the Employees'

Pensions Act (TEL), Temporary
Employees' Pensions Act (LEL)

and Freelance Employees' Perr
sions Act (TaEL). LEL is a
special law for those employed

in

forestry, agriculture, construction and dock work. in
which short-term contracts

are

57-64 who during the last common. TEL covers all other

60 weeks has received a daily employees excluding specihed
benefits was introduced. As of benefit for at least 200 days from freelance employees who are
January 1983 the scheme was an unemployment scheme and covered by TaEL.
The compulsory pension cover
again amended by eliminating who cannot find a suitable work.
A national pensions scheme means-testing for other income An inuease is paid to pen- under the laws consists of oldage, full and partial disability,
covering the population as a than employment pensions, and sioners.pr a child under 16.
The suruivoy' s pension is paid unemployment and survivor's
whole has been in force since making the pensions in part as
during the first six months after penslons.
1939. Until 1956 national pen- taxable income.
Entitled to the old-age pension
The clunge to flat-rate na- the husband's death to all widows
sions were based on the contributions paid which, in tum, national pensions in 1957 made it below the age of 65, provided is an employee of65 years ofage.
The early old-age pension may
depended on the annual income necessary to increase the pen- that she is supporting a child or
of the insured. The scheme was sion protection of the wage- she was married to him before he be drawn as from age 60 at
radically reformed in 1957. The earning population. Another reached the age of65. After that earliest. The pension may also
contributory principle was aban- pensions scheme in which the period the pension is paid only be deferred beyond age 65.
Entilled to the full disability
doned, and a flat-rate system pensions are related to past to a widow supporting a child
with supplementary means-tested earnings and insurance period under 16 and to a widow aged pension is an employee whose

1. Development of the
pensions schemes

50

working capacity has gone down
by at least three-fifths. If the decrease is less but at least twofifths, the employee is entitled to
the partial pension When assessing employee's working capacity

his training, earlier work, age,
housing conditions, and other
comparable factors are taken
into account.
The early disability pension

is

payable to a person aged 55 years
or over whose working capacity
has gone down to such an extent

that he cannot reasonably

be

expected to continue working in
his profession.
Entitled to the unemployment
pension is an unemployed employee aged 57-64 who during
the last 60 week has received
a daily benefit for at least 200

days from an unemployment
scheme and who cannot find

work suitable for him,/her.
Entitled to the surttivor's pen-

sion are the widow and the children of theemployee. Thechildren
are entitled to the survivor's pension after the death of both the
female and the male employee.
The survivor's pension is payable to a widow, provided that
she was married to the employee
before he reached the age of 65.

Depending on age, the size of
is determined by taking 1.5 per
cent of the wage or salary and part-time pension is 44-64 per
multiplying by the number of cent ofthe difference ofearnings
years of service. The wage or of full-time and part-time worksalary is the average annual lng.
Automatic linkage with the
earnings of the two most average years ofthe last four years of TEl-index (calculated by the
work. For seasonal workers the average of changes occurred in
wage is the average

of all pay

general earnings and prices levels)

to the Central Pension Security
Institute.
The insured and the employers

participate in the administration

of the scheme through their

re-

presentatives in the administrative organs of the Central Pension Security Institute. The
highest authority under the
scheme is the Ministry of Social
Affairs and Health.

received during the years em- is applied once a year in employployed.
ment pensions. It i5 applied in
Persons retired since January calculating the pay of earlier
1983. get a minimum pension years and adjusting the annual
pension payable.
ol 38 per cent o[ the pay.
Pension protection accumuThe maximum pension is 60

3.2. The self-employed
The self-employed persons' em-

gulations also during the periods
when the employee is out of work
through no fault of his own and

(closely connected with TEL) is
based on two laws: the Farmers'
Pensions Act (MYEL) and the

per cent of the pay. However,

combined with the basic amount
of the national pension and some
other pensions, the pension may
not exceed 60 per cent of the

lates according

to certain re- ployment pensions scheme

when he receives unemployment
benefit from his unemployment
Drawn before age 65, the re- fund.
Employers alone finance the
duction in the old-age pension
is 4-6 per cent, depending on compulsory minimum pension
the year of birth, of the pension cover. The current contribution
accrued by the date o[retirement. under TEL and LEL is 14 per

final pay.

Deferment beyond age 65 in- cent of the pay. For employees

creases the size ofpension 12 per under age 24 the contribution
rates have been lowered to 8.1
cent Der vear.
Tlie siie of rhe disability and rhe per cent. The contribution under

early disability pension is de- TaEL is 13.4 per cent, and 8.1
termined on the same bases as per cent for freelancers under
the old age pension. However, age 24.
also the time between the event
The employer may provide

entitling to the pension and the
further condition is that the age entitling to old-age pension is
widow has reached the age of counted as time of service. The
40 and that the marriage has size of the partial disability penlasted for three years. Also a sion is one-half of the full penwidow under 40 years of age sion.
The size of the unemployment
receives the pension, if she has a
dependent child who is entitled pension equals the disability pento the survivor's pension; the sion payable to the beneficiary.
paying of the pension will con- The old-age, disability and untinue even if the child's entitle- employment pensions are in-

A

for his

employees additional
voluntary benefits. creating even
better pension benefits than the

minimum level guaranteed by

law. Benehts that come into
question here include a higher
pension, lower pensionable age

and burial grant.

Employees
generally participate in the costs

of such additional benefits.
The administrative organisation

ment to the pension would cease. creased by thechilds supplement; of the employment pensions
The pension will be payable to at the most 20 per cent ofthe pen- scheme is decentralized. Emthe widow until her death. The sion for one and 40 per cent for ployers may elect the type of

paying

scheme has also been entrusted

of

Self-Employed Persons' Pensions Act (YEL). MYEL covers

farmers, professional fishermen,
and reindeer-owners. YEL covers

other self-employed persons.
The benefits and qualifying
conditions are like in TEL. Oldage pension is paid independently of whether or not the self-employed continues with his entrepreneurial activity.

The size of the pension

is

calculated like in TEL. The pensions for the self-employed
(MYEL and YEL) are based on

the annual earnings confirmed

by the pension institution for the
insured, the size of which depends

on the quality and branch of
activities.

Persons born before 1930 get
greater pensions as they otherwise would be entitled to. The
amount of pension is 38 per cent
of the income.
Schemes are financed by the
insured and the State. In MYEL
and YEL the contribution of the
insured is 13 per cent of the income. The percentage is smaller
for the insured with low income.

survivor's pension two or more children under 18. arrangement they wish for realThe size of the suttivor's pen- isation of the pension scheme.
the widow remarries,
but she then receives a lump sum sror is calculated on the basis of It may be done by taking out The
ceases

if

equal to the amount of two years'
penslon.
A child is entitled to the pension until he reaches the age of
18 and even after this age, if he
is disabled.
Part-time pension combined

the old age pension or disability
pension the employee received or
would have been entitled to at
the time of his death. If there are
at least three persons eligible for

16--28 hours per week.

size of the pension is

an insurance with a

pension
insurance company or by found-

ing a pension fund or pension
foundation in the employer's
business. This choice does not

survivor's pension, they will apply as regards seasonal workreceive a full pension, which is ers for whom the scheme com-

with part-time work is payable equal to the deceased employee's prises one special employment
from age 60 to 65 to a person old-age or disability pension. If pension fund. For freelance emwho cuts down his working to there are two beneficiaries, the ployees there has been establish-

of

three-fourths

the pension is of the full pension. If there is
governed by the wages paid and only one beneficiary, the size
The size

the period of service completed.
Earned entitlement to a pension
benefit continues when the job

ed a pension fund of their own.

The work of the various pen-

sion institutions is coordinated by
a central organ, the Central Pension Security Institute. It keeps

of the pension is one-half of the
full pension.
Survivor's pension cover is the registers of the insured and
is changed or when the employee supplemented by a special group their pension benehts. It will also
ceases to work. The pensions are life scheme. It is financed by em- keep a register ofpensions coverployers, and run by life assurance ed by special pensions schemes.
taxable income.
The size of the old age pension

companles.

The general development of the

State pays 50 per cent ofthe
costs of MYEL qnd in both systems the costs the contributions
ofthe insured do not cover.

The administration of MYEL
belongs to the Farmers' Social
Insurance Institution. The other
self-employed have to take out

pension insurance either in some
of the pension insurance companies or pension funds taking
care of TEL or in some pension
fund or insurance company
established by the seltemployed.
The Central Pension Security

Institute is the central organ of
MYEL and YEL as it is that of
TEL.

3.3. Farm closure schemes
Farm closure pensions are Paid to

5l

ENGLISH SUMMARY

55-year-old farmers who cease Authority takes care of the adfarming and sell the whole farm ministration of the scheme.
The persons covered by the
or the arable land.
The pension is a fixed sum of Seamen's Pensions Act receive

money per each hectare up to 15 old-age, disability, unemployhectares. At the age of 65 the ment and survivor's pensions.
pension is decreased because of The insured, employers and the
farmer's receipt of MYEL and State jointly finance the pensions. The scheme is administernational pensions.
Costs o[ the closure pensions ed by the Seamen's Pensions
Fund.
are met by the State.
Persons employed by the
C han ge-of-gene ra t i on pensi ons
are paid to 55-64-year-old Evangelical-Lutheran and Ortho
farmers who transfer their farm dox Churches, and some other
authorities have separate pento a close relative.
The pension is composed of a sions schemes of their own.
basic amount and a supplement.
Basic amount equals the farmer's

pension under MYEL, and the

supplement the full national pension. The pension is ceased at 65

Some population data
on Finland

when the farmer receives his Finland's total population is 4.9
MYEL and national pensions.
million of which 2.2 million are
Pensions are financed by the gainfully employed.

contributions of farmers and the
State to the farmer's MYEL-pen-

"During the past 25 years has introduced a bill into
the Finnish social secur- Pariiament to secure and
ity scheme has under- {urther develop the posigone a more or less tion o{ the employees. The
complete re{orm. The purpose o{ thls bill is to
enforcement of the em- secure the independent
ployment pension acts in status of the employment
the early 1960's seems to pension institutrons in rehave marked the begin- lation to other insurance
ning o{ a new era in the industnes, which is in
Finnish wel{are society. agreement with their
The employment pen- original objective and the
to contract to this e{Iect."
pave the way {or the in- Mr. Puhakka hoped ior
troduction of other social rapid passing of the bill in

sions scheme was

insurance schemes", said Pariiament.
minister Matti Puhakka at The managing director o{
a seminar amanged for the Finnish Employers'
the decision-makers in Con{ederation, Mr. Pentti
society in celebratron of Somerto, expressed his
the 25th anniversary o{ concern about the retirethe employment pen- menlminded attitude
prevailing in society tosions scheme.
He called {or a place
Mr. Puhakka also said day.
the
working comin
that the employment munity for
aging
pensions scheme shall worker, whichthe
could be
have to meet the challen- provided with the aid o{

ges o{ a society in retraining and rehabilichange. He reminded tailon.

The distribution of the gain- that the major task o{ the
fully employed population by employment pensions
sions scheme.
occupation is: agriculture and
Administration of farm clo- forestry 1 I per cent, industry scheme is to secure paysure schemes belongs to agri- and construction 35 per cent, ment of future and procultural authorities and the commerce 14 per cent, transport mised pensions. This maFarmers' Social Insurance Insti- and communications 8 per cent kes the reserves necessatution.
and service industries 32 per cent. ry. The minister pointed
5.3 per cent ofthe total popu- out that the reserves
also
lation are disabled and 12.6 per
have
to
be
defended
4. Public sector and
cent over 65 years of age.
against the groups o{ inother pensions schemes
surance companies.
The regulations concerning the

pensions of persons in the employment of the State cover oldage, disability, unemployment
and survivor's pensions. These
benehts are financed by the State
alone. The administrative organ
is the State Treasury Office.
The pension cover of local

government employees is mo
delled on the employment pensions legislation. The financing
is

bome by the local governments

and associations of communes.

The Local Government Pensions
52
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Eltiketurvakeskuksen
t u tk imu so sas t on eri t y i s t u t k ija

Mr. Somerto reminded
that the actual retirement
age is way below 60
years, although li{e expectancy has increased
and the capability {or
work is longer retained.
In 1985, only 34 per cent
of the 55-64-year-olds
participated in active

working li{e, he said.
Mr. Matii Puhakka pointed out that the decision- Mr. Somerto pointed out
making power within the that the pension expendiemployment pensions ture will grow as the penscheme must be focussed sioners increase in numon those who have con- ber and the pensions
tributed to the creatron of reach the level agreed.
the reserves as part of He wished to draw attenttheir wages have been ion to the seriousness ol
translerred into the re- the growth rate of penserves. "The Ministry of sion expenditure IoreSocial AIIairs and Health seen for the next Iew de-

cades, when provision rs
made {or {lexible retirement arrangements for
the large age groups.

According to Mr. Somerto: "There is a built-in
bomb in the {oundatron
o{ the pension cover. I{
this bomb blows up, it wi11,

at

Mr. Viinanen considered
the housing shortage to
be the most urgent sociopolitical problem at present. "We must be able to
satrs{y the crying need
{or rented housing in the
large populatron centres",
he said.
He put{orward a proposa}
that the young covered
by the Employees' Pensions Act be given the
possibility to a loan from
the pension institutron to
finance their {irst own
apartment. Thls loan
would be granted on

worst, endanger the
promlses of pension that
have already been given
as well as the co-operatron between the labour
market organizatrons in
the {ield of maintenance
and development of the
employment pensions
condrflons simi]ar to those
scheme."
applicable to automatrc
The president o{ The re-borrowing by the comCentral
tion oI panres.
the Finnish radeUnrons,
Mr. Pertti Virnanen, con- Mr. Viinanen suggested
sidered the earnings that the upper age limit
cover to be ol consider- could, for instance, be set
able importance to the at 35 years and the period
members of his organi- o1 repayment o{ the loan
zafon, which is the largest could be 25-30 years,
employee organizatron in which would be closer to
this country. "Eamings- the Nordic average.
related social security "ln this way we could
{orms a part oi the basic reach out and help the
security. For the lirst young taking their Iirst
time in Finnish history, steps in workrng li{e", Mr.
earnings-related socral Viinanen sard.
secunty has made it
posslble lor the ordinary From the very beginning,
wage-earner to plan and the employment pensions
control his own life in risk have been index linked,
situations, as weli", he whlch guarantees that
the value o{ the pension
pointed out.
cover is retained. In the
Mr. Viinanen was of the past 25 yedrs, the index
opinion that the employ- base was revised once.
ment pensions scheme At the beginning oI 1977,
has been working well in the earnings index was
the past 25 years and replaced by the TEL-inrelerred to some foreign dex, providing {or adjustestrmates according to ment ol the pensions by
which it had been the haU ol the real income
best-working scheme in growth, in addition to the
the world.
in{iatronary adjustment.

The TEl-index has proven to serve a purpose
and has become generally acceptable. Its use
has been extended to
practically the whole
earnings-related {ield of
social security.

The TEl-index lor igBB,
lor instance, rs calculated
in Cctober this year. It
accounts {or the changes
in earnings and consumer pnce levels
occurring between the
third quarter oi l986 and
the third guarter o{ 1987.
Provisional eamings index numbers are to some
extent used in the calculation, but possible errors
will automatically be adjusted when the lollowing
TEl-index is calculated.
The TEl-rndex ailects the
amount oi employment
pension in three main
wdys. It is used for the
adjustment of a pension
being paid out, {or the
calculation of the pensionable income and {or
the retentron of the value
o{ the right to employment pensron accrued.
In terms o{increased pension expenditure, the index has been of considerable importance in
the past years o{ inflation.
For instance, in a pension
that has been paid out for
1O years, almostas much
as two-thirds oi the present sum is accounted for
by index adjustments.

working populatron to the
pensioners. The better the
index cover, the higher
the pension premiums.

The larger the real rncrease in wages, the more

reason there is lor good
index cover and thebetter
are the economic possibilities for the realizatron
thereof. In periods o{ poor
economic growth, when
the real earnings are on
the decrease, there is all

the reason to take

a

critical attitude to the
increase rn earnings-

The index adjustment o{
the pensions are not related pensions being
accounted {or in the re- more rapid than that of
serve {unds. In practice, the wages.
they thus constitute transfer oi income {rom the

.nl

'i

.1,'}
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Eldketurvakeskuksen esitteitA
saa tilata talon postittamosta.

Ne ovat ilmaisia.
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