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ELAKKEELLE S IIRTYMI S E,N
vaihtoehtoj en valikoima

taydentyy
Runsas vuosi sitten esitellessaan
julkisuudelle ja eduskunnalle
kaksi eliikeiiin joustavoittami-
sen muotoa, yksildllisen varhais-
eliikkeen ja varhennetun van-
huuseliikkeen, hallitus lupasi val-
mistaa kolmannen muodon,
osa-aikaeliikkeen, tarjolle luo-
den 1987 alkuun mennessd.
Hanke on edennyt aikataulun
mukaan.

Yksil<illisiii varhaiseliikkeitii
ja varhennettuja vanhuuseliik-
keitii on mydnnetty tiimiin vuo-
den alusta. On jo muodostunut
kliseeki hokema, ettii ykil<illisen
varhaiseliikkeen kysyntii ylitti
odotukset. Tosiasiassa tuskin
kukaan lienee kuitenkaan ylliit-
tynyt: ensinniikin ennakkoarvio
koski todellista toteutuvaa keyt-
ttiastetta eikii eliikemuotoa koh-
taan tunnettua uteliaisuutta, ja
toiseksi ennakkoarvio oli pakos-
takin summittainen, koska ei
ollut aineksia tiismiillisen teke-
miseen.

Vasta viihintdiin vuoden ky-
synniin ja tarjonnan jiilkeen voi-
daan arvioida todellista kiiytt<i-
astetta. Ja silloinkin asiaan vai-
kuttaa varhaiseldkkeen tarvitsi-
joiden todenniik<iinen kasaan-
tuminen, joka purkautuu tar-
jonnan alussa; vakiintuvasta
ka$tdasteesta voidaan tehdii
harraintoja vasta vield mydhem-
mtn.

Varhennetun vanhuuseldk-
keen rinnalla sai uuttajulkisuut-
ta jo vanhastaan tarjona ollut
vaihtoehto, eliikkeen my6hen-
tiiminen ja kertaerien vastaava
korottaminen. Sen k[yttci on
promilleluokkaa. Ellei julkisuus-
kaan kasvata tritii vaihtoehtoa
kohtaan tunnettua kiinnostusta,
harrastuksen viihiiisyys ei puhu
sen ajatuksen puolesta, ettii
yleistii eliikeikiiii voitaisiin kan-
santerveyden kohetessa ja ras-
kaiden ammattien kevetessii
nostaa.

Osa-aikaeliike on tarkoitettu
ty6iiin lopulle, vdlivaiheen elii-
kemuodoksi siirryttiiessii tiiy-

destii tydstii teyteen eliikkeellii-
oloon. Eliikeliiisen tulee olla
miiiiriiiiin teyttanyt. Lakia ei siis
saedeta tydvoimapoliittisin ta-
voittein, ty<ipanosten puolitta-
miseksi ja ty<in useammalle ja-
kamiseksi, vaikka tiillaistakin
hyviii saattaa sivutuotteena j on-
kin verran syntyii. - On tar-
peenkin pyrkiti pitiimiiiin selvii-
nii viilillti jo hiimiirtynyt ty6-
voimapolitiikan ja ellikepolitii-
kan ero. Objektiivisiin eldketar-
peisiin vastaamisessa on eliike-
politiikalla riittaviisti tekemist6.

Uuden elikemuodon, osa-ai-
kaekikkeen, saajan oletetaan te-
keviin s66nncillistti osa-aikatyti-
tii. Ty<in maarittamiseksi raken-
netaan kaiteet, nimetiiiin tyri-
tuntien ja entisen ansion alene-
man rajamiiiiret. Elakkeen maa-
rd kasvaa samalla tavoin portait-
tain eliikkeellesiirtymisiiin mu-
kaan kuin varhennettua van-
huuseliikettii mydnnettiiessii.
Osa-aikaeliikkeelle siirrytiiiin
tiiydestii tydste.

Osa-aikaeltikkeen kaltt60n
oton ongelmaksi arveltiin enna-
kolta sitii, ettii tyiinantajan kus-
tannusrasitus tiista jArjestelysta
myris viilillisesti kasvaa. Osa-ai-
katycintekijii, joka ehkii jakaa
ty<iurakkansa toisen kanssa, ei
kiiytii puolikasta terveydenhuol-
toa eikii puolikasta ateriaetua.
Tydnantajakeskusj iirjestrit eiviit
kuitenkaan ole pitiineet tycivoi-
makustannuksia kynnyskysy-
mykseni. Toinen ongelma on
osa-aikatydntekijiille sopivien
tytipaikkojen ldytyminen. Mi-
kiiiin ruuhka- ja iltalomitus ei
tydpanostaan keventiiviille juuri
sovi. Ruotsin kokemukset ovat
tiissri suhteessa kuitenkin roh-
kaisevia. Y[attavan paljon l6y-
tyy teollisuus- ja palveluyhteis-
kunnan rakenteiden sokkeloista
tytimahdollisuuksia myris niille,
jotka eiviit eniiii ktiytii ansiotyci-
hdn kolmannesta vuorokaudes-
taan.
15.4.1986

Yrjd l-ormola



EI
TIETOSI.]OJAA
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PEST]OHJELIVIILLA
IOUKO STRKESALO, r'M

Eltiketurvakeskuksen
varatoimitusjohtaja

Tilastointiin ja tutkimuksiin tar-
vittavasta aineistosta voidaan
nimet ja henkikitunnukset pois-
taa. Tiimi'henkil<itunnusten
pesemiseksi" nimetty temppu on
yksinkertainen suorittaa. Sen-
vuoksi pesu on viihintii, mita tie-
tosuoj aa tavoiteltaessa tulee teh-
dii. Aineiston mielenkiintoisuus
sivullisille vdhenee olennaisesti,
kun nimet eivrit ndy. Tutkija voi
silti tuottaa tilastonsa.

Menetelmd nousi keskuste-
luun vuoden 1985 kesella ja
uudelleen nyt Ruotsissa ns. met-
ropoli-aineiston yhteydessii.
Pitkalla aikaviilillii kerattya tie-
tovarastoa ei jouduta hevitta-
miiiin, jos se pestdiin.

Eldketurvakeskus on jo vuo-
sia keyttanyt vastaavanlaista
menettelyd tilastorekistereis-
sddn. Se ei kuitenkaan katso tdl-
lii keinolla saavutettavan kovin-
kaan pitdviid tietosuojaa silloin
siind tapauksessa, ettd rekiste-
riin yhdistelliiiin paljon tietoja
erilaisista ltihteistii. Tiimii kiiy
ilmi Tilastokeskukselle annetus-
ta lausunnosta.

Lausunnossa vastustetaan
suuren kaiken kattavan rekiste-
rin muodostamista. Sellainen
palvelisi kyllii hyvin kaikkinais-
ta tiedonhuoltoa, mutta suora-
viivaisuudessaan olisi riski tieto-
suojalle.

"Eliiketurvakeskuksen mie-
lestii ei edes suorien tunnisteiden
poistaminen laajasto henkildti
koskevasta qineistosta takaa tie-
tosuojaa. Jos rekisteri esimer-
kiksi rikoksen kautta joutuu te-

ho kkaon tie t o t ekniikan hallit se-
van ulkopuolisen kiiyttddn, ai-
neiston seikkoperiiisyys voi mah-
dollistaa yksik)innin ilman ni-
meti ja henkildtunruutakin. "

Nykytekniikalla ei toimenpi-
detta tarvitse kohdistaa ikiiluo-
kittain malliin'kaksiwotiaat ja
sitri nuoremmat poikalapset",
niin kuin pari tuhatta vuotta sit-
ten. Esimerkiksi ty<isuhteet ovat
hyvii avain yhdisteltyyn tiedos-
toon.

Koneelta voi pyytiiii vaikkapa
vuonna 1935 syntynyttti miestd,
joka on ollut tydsse Kelassa ja
Eliiketurvakeskuksessa. Talla
hakuavaimella, jonka tiedot
ovat valtiokalentereista, tuskin
saa muita tarjokkaita kuin kir-
joittajan tietueen. Siita nakee,
ettii poika on rippikoulunsa
kiiynyt, asevelvollisuutensa suo-
rittanut, poliorokotettu, yleensii
iiiinestiimiissii kiiynyt, ukko-
mies. Kaikin puolin mielenkiin-
noton tyyppi siis. Mutta tieto-
suojaa hdnkin voi silti haluta, jos
vaikka vielii omalletunnolle jo-
tain kirjautuisi.

Tietosuojakomitean mietintci
tiiyttiiti kohta viisi vuotta. Mitii
enemmdn aika kuluu ja keskus-
telua kiiyd?iiin, sen paremmalta
mietinndn teksti tuntuu. Kunpa
esitetty henkil<irekisterilaki sen
syntymiipiiiviilahjaksi saadettai-
siin. Laki antaisi kaikille tahoille
hyviin pohj an tietosuoj an jatko-
kehittelylle, niin fyysiselle suo-
jaamiselle kuin tietojen luolut-
tamisen siiiitelylle.
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TEL 25 Yuottr

Tydntekijtiin ekikelaki
TEL annettiin 8.7. 196 I.
Seuraavan priivtin leh-
dissri tapaus oli pikku-
uutisen arvoinen. Suo-
men Sosialidemokraat-

sanedustajan Veikko
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TYOELAKE,JARJESTEI
Tyiieliike on ansiosi-
donnaisen sosiaaliva-
kuutuksen keskeisin
turvamuoto. Kun vii-
me aikoina julkisessa
keskustelussa ja mytis
muussa yhteydessfl on
arvosteltu ansiosidon-
naista sosiaaliturvaa,
antaa tflmfl minulle ai-
heen esitykseni aluksi
Iyhyesti kosketella an-
siosidonnaisen sosiaa-
livakuutuksen perustei-
ta tytieliikejiirjesteltniin
osatta.

Tyoeliikkeen tehteviiksi mii.iiri-
telliiiin saavutetun kulutustason
turvaaminen eliiketapahtuman
sattuessa. Tdmd tapahtuu jak-
sottamalla vakuutetun ty0sse-
oloaikaiset ansiot koko hiinen
eliniiikseen. Tiimii puolestaan
toteutetaan sitomalla el6ke va-
kuutetun tydtuloihin, mik6 on
ainoa mahdollinen kulutustason
mitta, ja toisaalta erottamalla
osa tyOpalkasta maksettavaksi
eliiketapahtuman j2ilkeen. Ndin
ollen ansiosidonnaisuus ilmen-
taA sitA yleisesti hyviiksyttya pe-
riaatetta, ettii vanhuus, sairaus
jne. ei saa merkite kulutustason
laskua, jolloin tydeliikkeellii on
tiirkeA tehtev[ ty0ssiolevan ja
ei-tydssiiolevan viiest6n tuloero-
jen tasaajana.

Viimeaikaisessa julkisessa kes-
kustelussa on vditetty, ettii meil-
16 ei ole varaa tulevaisuuden nii-
kymltt huomioon ottaen nyky-
tasoiseen sosiaaliturvaan, minkd
johdosta meidiin olisi keskityt-
tiivti nk. perustoimeentuloj[rjes-
telm6n kehittiimiseen ja puret-
tava ansiosidonnainen jfi estel-
m5. Tiissii vaatimuksessa ovat
Itiytiineet toisensa hyvinkin eri-
Iaiset tahot maailmankatsomuk-
sellisista rajoista viilittematte,
samalla kun heidiin lopulliset

tavoitteensa saattavat olla hy-
vinkin erilaiset. Se, mistd itse
asiassa on kysymys, on palkan-
saajaviiestdn ansioeliikejfi estel-
mlin murentaminen tavalla, jo-
ka raunioittaisi sen pysyviisti.
Keskustelu niiet jatkuu siten, et-
ti todetaan hyvziosaisten, keitd
he sitten lieneviitkin, voivan
huolehtia toimeentuloturvas-
taan vapaaehtoisten vakuutus-
ten avulla, kunhan perustoi-
meentuloturva huolehtii koh-
tuullisista viilttamattdmista hen-
genpitimist6.

Lopputuloksena tiistii seur&r
tavallisen palkansaajan kunnol.
lisen eliiketurvan raunioitumi-
nen, mikdjohtuu ensinniikin sii-
ta, etta yksilollisen eliiketurvan
mAarittely etukiiteen vapaaeh-
toisessa vakuutuksessa on yli-
voimainen tehteva. Timii niiet
johtuu siita, ette joku saattaa
eliiii 15 vuotta eliikkeelle siirty-
misens6 jiilkeen, joku taas esim.
vain puoli vuotta, mutta tAta ei
vit asianomaiset yksiltit voi etu-
kiteen tietiiii kuin poikkeusta-
pauksissa. Toinen syy on se, etta
yksilOllinen vapaaehtoinen elii-
keturva, jotta ie olisi kunnolli-
nen tasoltaan, muodostuu niin
kalliiksi, ettei tavallisella kansa-
Iaisella ole varaa sen kustanta-

miseen. Kolmantena tekijana on
viel6 otettava huomioon inflaa-
tion kehitys, jota yksityinen va-
kuutustoiminta ei ainakaan tois-
taiseksi ole onnistunut korkean
inllaation aikana kunnollisesti
ratkaisemaan.

Edellytykset selville

Kun puhun tietoisesta palkan-
saajien elEketurvan raunioitta-
misesta, se perustuu siihen, ettd
meillii Suomessa on kiiytettiivis-
s6 kohtuullisen hyviit selvitykset
niistii edellytyksistd, joiden to-
teutuessa kykenemme kustan-
tamaan nykytasoisen sosiaali-
turvamme. Toistaiseksi ei ole
olemassa mitaiin tekijtiitii, j otka
osoittaisivat, ettii niimii edelly-
tykset eiviit toteutuisi. Tiihiin ta-
voiteasetteluun niiyttiiii myds
liittyvein perustoimeentulotur-
vaa selvittiineen toimikunnan
mietintd, jossa varovaisesti,
eriidnlaisella huopatossuteknii-
kalla, tiihdntiiiin ruotsalaistyyp-
piseen sosiaalivakuutusj fi estel-
miiiin. Tydryhmiin mietinndn
eriiiit tiihiin liittyvAt kohdat ovat
kyll6 melko hiimiiriisti kirjoiter
tuja, mutta huomioon ottaen
selvityksen yleisen linjan, ne il-

JUHANI SALMINEN LOK
Eliikev akuut us o s ake y ht id

Ilmarisen
toimilusjohtaja

Edus kunnalle j iirj e s te t y ssii t o imeet
tuloturvajiirjestelmiii kiisitelleest
seminaarissa pidet t y alustus
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meisesti on tulkittava niiin.
Jos ollaan huolestuneita sosi-

aaliturvan kantokykyyn liitty-
vistt kysymyksisti, niin kuin on
syytii mielestlni ollakin, mikiili
sosiaaliturvamenoj a lisiitiiiin hol-
tittomasti, on hiimmiistyttaviia,
ettli kyseinen tytiryhmi on kat-
sonut aiheelliseksi ehdottaa so-
siaaliturvamenoihin noin puo-
len miljardin lisiiystd.

Kun arvioimme tytieliikejiir-
jestelman kehittemistarpeita,
voimme mielest6ni liiht6kohtai-
sesti todeta sen, ettii tydeliikejiir-
jestelmiimme alkaa olla melko
valmis sen tultua tiiysimdtriil-
sesti voimaan 15 vuoden kulues-
saja kun jiirjestelmiissi on sekii
yksityisellii ett[ julkisella sekto-
rilla saatu liipiviedyksi joustava
eltikeik6jiirjestelm6. Yksityisellti
sektorilla toteutettava osittaisen
joustavan eliikeikiijiirjestelmiin
toimeenpano niiyttiiii liihteneen
hyvin kiiyntiin, eikii lyhyen voi-
massaoloajan vuoksi voida yksi-
tyiskohtaisempia johtopiiiittik-
sie mielesteni vetdtikiiiin. Ylei-
senii huomiona voi todeta, ettii
hakemuksia on tullut ennakoi-
tua olennaisesti enemmen, mut-
ta tiistiikiiiin ei vielti tule vetiiii
lopullisia johtopiiiitiiksiii sen
vuoksi, ettii yleensi uudistuksiin
aina liittyy ensimmiiisenii won-
na paljon ennakoitua vah-
vempi hakemusten miiiirii, kun
koetellaan kepillii jiiete. Seuraa-
vina wosina hakemusten miiii-
riit sitten tasaantuvat.

Osa-aikael[kkeestii sovitnr

Osa-aikaeliikejiirjestelmii on
joustavan eliikeikiijiirjestelmtn
toinen vaihe ja sen toteutumises-
ta on sovittu siinii tulopoliittises-
sa sopimuksessa, jonka toimi-
henkiltijiirjesttit ja tytinantaja-
jiirjestdt solmivat tiskettiiin. Tii-
miihiin ei vielii takaa uudistuk-
sen toteutumista juuri sovitussa
muodossa tai ylip[iitiiiin lain-
kaan, vaan tulokseen piiiisemi-
seksi edellytetiiiin mytis SAK:n
ja poliittisen tahon mytitiivaiku-
tusta. Siinii muodossa kuin osa-
aikaeliikejiirjestelmii on nyt toi-
mihenkildjarjesttijen ja tydnan-
tajajiirjest6jen vdlisessii sopi-
muksessa, se on toteuttamiskel-
poinen, joskin poikkeaa tietyilta
osin komiteamietinndstii. Poik-
keama koskee nimenomaisesti
osa-aikaeliikkeen miiiiriiii ja van-
huusellikkeen karttumista. So-
pimuksen miidrdykset ovat tasse

suhteessa vakuutetun kannalta jestelmdn tiiysimiiiiriiisen voi-
heikommat kuin mitii komite- maantulon vaihe muodostuisi
amietintci edellyttiiii. Mielestiini siis varsin pitkiiksi.
kaikki edellytykset ovat olemas- Toinen vaihtoehto olisi se, et-
sa sille, ettd osa-aikaeliike voi- tii nykyiseen eliikejiirjestelmiiZin,
daan toteuttaa yksityisellii sek- jossa siis erityiset elakeiet sailyi-
torilla. siviit, lisiitt6isiin ne yksilOllisetja

joustavat eliikkeen muodot, jot-

Julkisen sskloqin f.f,,i:iT,ii:l.lr}|iilliTliHlf;
joustava eltikeik[ ne julkisessa paivelussuhteessa

olevat rajata uusien ja yksil<illis-
Joustavan eliikeiiin toteuttami- ten eliikkeen muotojen ulkopuo-
nen mycis julkishallinnon puo- lelle, jotka haluavat kiiyttiiii hy-
lella on parhaillaan julkishallin- viikseen erityisen eliikeidn an-
non el[keikiikomitean tutkitta- tamaaetuutta. Tiimiijohtuu sii-
vana. Ldht0kohtaisesti ongelma tii, ettei pidii antaa "tuplaetua"
on julkisella sektorilla vaikeam- julkisessa palveluksessa oleville,
pi kuin yksityisellii. Tiimii joh- kun heidiin eliiketurvansa muu-
tuu mm. seuraavista syistii: tenkin on varsin korkeatasoi-
l) Julkishallinnon eliiketurva nen. Miten rajaus suoritettaisiin,
sisliltiiiilaajanerityiseliikeikiijiir- on toistaiseksi avoinna. Tdssii
jestelmdn, joka tiihtiiii karke- yhteydessii voitaisiin ajalella
bmmallaseulallasamaantavoit- kahtakin vaihtoehtoista rajaus-
teeseen kuin yksiltilliset ja jous- tekniikkaa. Ensiksi voitaisiin
tavat eliikkeen muodot. ajatella, ettii uudet ja joustavat
2) Niimderilaiseteliikeiiitkoe- eldkkeen muodot annettaisiin
taan osittain saavutetuiksi palk- varn niillejuikisessapaiveiukses-
kaeduiksi, joihin ei voi koskea, sa oleville, joilla ei ole erityistd
kun osa niistd on saavutettu jo- eliikeikiiii. Toinen tapa suorittaa
pa tydtaistelun avulla. rajaus olisi se, ettd yksildllisen
3) Julkishallinnoneliikeikiijiir- eliikkeen muodot annettaisiin
jestelmiin muuttaminen saattaa erityisen eliikeiiin piiriin kuulu-
edellyttiia ainakin tietyissii ta- ville vain siltii osin kuin ne ovat
pauksissaperustuslainsiiiidiintci- niiiden aikaisempia etuja pa-
jiirjestystl. remmat. Esimerkiksi 60 vuoden

Komitean mdiiriiaika paettyy eliikeiiin omaava virkamies voi-
huhtikuun lopussa. Valmistelu si mennd yksilOlliselle varhais-
komiteassa tapahtuu talla het- eliikkeelle sen vaatimin edelly-
kellii kahden vaihtoehdon poh- tyksin jo 55-vuotiaana.
jalta siten, ettii kumpikin vaih-
toehto valmistellaan lakitekni- r,i. ,.., t
sesti tiiysin valmiiksi yksityis- I [lehKKeet
kohtia mydten komit6assa' ja ikuisuuskysymys
vasta niiden valmistuttua mdiiri-
telliiiin komitean kanta ehdo- Tydeliikejiirjestelmiidn liittyva
tuksiin. Niiin on katsottu aiheel- nk. ylieliikekysymys alkaa pian
liseksi menetellii sen vuoksi, ettii muodostua erdiinlaiseksi ikui-
komitean j[senet saisivat sel- suuskysymykseksi, koska siitii
keiin kokonaiskuvan kumman- on taitettu peistii jo runsaan
kin vaihtoehdon merkityksestii vuosikymmenen ajan. Ylieliike-
ennen kuin linja vedetiiiin tiissd kysymykselliioliniihdiikseniT0-
erittein vaikeassa ongelmavyyh- luvun puoliviilintienoilla asialli-
dessd. sia perusteita, jotka johtuivat

Valmisteltavia vaihtoehtoja toisaalta silloin voimassa olleen
voidaan luonnehtia siten, etta indeksisidonnaisuusjdrjestelmdn
ensimmdisessd vaihtoehdossa ja toisaalta eldkepalkan lasku-
tulisi yksi yhtendiseen eliike- stidnndn teknisestii epiitarkkuu-
ikddn perustuva eliikeikiijiirjes- desta. Niiihin liittyneet epiikoh-
telmd, jossa eliikeikii olisi 63 tai dat on sittemmin korjattu ja kor-
65 vuotta, ja tiihiin lisiittiiisiin jaustoimenpiteet ovat johtaneet
yksildlliset eliikeiiin edellyttiimiit siihen, ettii tiillii perusteella ei
eldkkeen muodot. Virka- tai ylieliikkeiti endd synny. Tdmdn
tycisuhteessa olevien etuuksien toteaa my6s hiljattain mietin-
loukkaamattomuus turvattaisiin ttinsii jiittiinyt ylieliiketydryhma,
valintaoikeudella, jota kiiyttii- joka on koostunut liihinnii vir-
miillii voisi jiiiidii nykyiseen eri- kamiehistii. Ty<iryhmdn selvitys-
tyisten eliikeikien jiirjestelmiidn. ty<i osoittaa muutoinkin, ettd
Tiissii vaihtoehdossa uudenjdr- ylieliikeongelmaa ei asiallisesti

en65 ole, vaan keskustelussa on
liihinnii kysymys yksittttisiin mie-
lipiteisiin liittyviista ongelma-
asettelusta, jossa epiikohdan
mdiiritteleminen eliikepolitiikan
keinoin on mahdotonta. Kysy-
mys on liihinnii vain siite, mitii
trifi.in "tyt<ttu" eliikkeen suu-
ruudesta. Tydryhmii esittiiii mie-
tinntissddn vain itse asiassa erdi-
tti teknisiii parannuksia harkit-
tavaksi yhteensovitussiiiinnd'k-
siin, eliikepalkan laskemistek-
niikkaan ja eltikkeisiin lasket-
tavan lykkiiiintymiskorotuksen
poistamista nk. lykkiilintymis-
tapauksissa silloin, kun eliikeikii
on alhaisempi kuin 65 vuotta.

Ylieliiketydryhmiin ja ylielii-
ketoimikunnan tekemien selvi-
tysten perusteella on mielestdni
kiistatonta, ettii ylieliikeongel-
maa ei eniiii ole eliikepoliittisessa
mielessd eikii siihen niiin ollen
eliikepolitiikan kehittiimisen
kannalta ole eniiii tarpeen kiin-
nittaa huomiota. Tdmii ei luon-
noiiisesti poista siti, ettn poliitti-
sen tarkoitushakuisuuden vuok-
si sitd voidaan jatkuvasti pitiiii
esillii j ulkisessa keskustelussa.

Ei yhteistoimintarahastoj a

Kun puhutaan tydelekejarjes-
telmiin kehittamisesta, fienee
myris muutamalla sanalla puu-
tuttava siihen keskusteluun, jos-
sa tyrieliikejiirjestelmd on tavalla
tai toisella liitetty palkansaaja-
rahasto- tai yhteistoimintara-
hastokeskusteluun, kumpaa ter-
mi6 nyt sitten halutaankin kiiyt-
tiiii. Kytkentd on luonnollisesti
johtunut ruotsalaisesta esimer-
kist[, j ossa palkansaajarahastot
tietyssd miiiirin liittyvat Ruotsin
yleiseen tydeldkerahastoon.
Henkil6kohtainen ja selkeii mie-
lipiteeni on se, ettd Suomen olo-
suhteissa ei tydeliikej iirjestelmiiii
voida ajatella liitettiiviiksi mil-
liiiin lailla yhteistoimintarahas-
tojen yhteyteen. Kielteinen kiisi-
tykseni perustuu seuraaviin syi-
hin: Yhteistoimintarahastoille
on eri malleissa kaavailtu enem-
mdn tai viihemmdn yhteiskun-
tapoliittisia tavoitteita. Tiillaiset
tavoitteet voivat kdsitykseni mu-
kaan liittyii julkisoikeudellisen
viranomaisen tai organisaation
tehtavaan, mutta ovat sita vas-
toin tdysin vieraita yksityisoi-
keudellisen organisaation tehtd-
viikuvassa.

Ruotsin ryoelakej arjestelmiin
varat kanavoidaan julkisen ta-
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louden kautta palvelemaan kan-
santaloudellisia tavoitteita ja
Ruotsin rytielekejarjestelm6ii
hoitavat elimet ovat julkisoi-
keudellisia. Suomessa iita vas-
toin tyoeHkejiirjestelmiin varat
kanavoidaan yksityisen sektorin
kautta elinkeinoellimdn palve-
lukseen ja j iirjestelmtiii hoitavat
elimet ovat yksityisoikeudellisia.
Tiistii perustavaa laatua olevas-
ta erosta jo siniinsii johtuu, ette
Ruotsin esimerkki ei ole Suo-
meen sopiva.

Yhteistoimintarahastoa on pe-
rusteltu my6s sillii, ettii kysy-
myksessd on tyiintekijciiden
palkka, jonka kiiyttiimisestii
myris tydntekijan tai hiinen
edustajansa pitae saada paattae.
Kuten jo esitykseni alussa olen
todennut, on aivan oikein sa-
noa, ette eliike on osa tycinteki-
jiin palkkaa. Sitii vastoin perus-
teluna on virheellistii viiittaa, et-
tii tyrintekij<iiden edusrajat eiviit
olisi olleet miiiiriiiimiissii tyci-
eliikevarojen kaytdste. Se ta-
pahtui silloin, kun tyrimarkki-
naosapuolet sopivat tydeliikejiir-
lestelmdsld. Tiillciin sovittiin, ettii
tydnantaja maksaa yksin tyri-
eliikejiirjestelman kustannukset
ja sen vastapainoksi ne varat,
jotka eivit heti mene eliikkeisiin,
ohjataan yksityisen elinkeino-
eliimiin rahoitushuoltoon. Tdste
on ilmauksena mm. takaisinlai-
nausjiirjestelmii. Tiimii sopimus
voidaan tietysti kaksipuolisesti
muuttaa, mutta sita ei voida
purkaa osittain yksipuolisesti,
vaan silloin aukeaa koko kes-
kustelu rahoitusj iirjestelmristd.

Maltillisuutta

Yhteenvedonomaisesti esitta-
miistdni voi todeta, ettii tycielii-
kejiirjestelmiin kehittiimisessti ei
endri ole avoinna suuria kysy-
myksiii eliikeikiijiirjestelmriri lu-
kuunottamatta. Sita vastoin jat-
kossakin on varmasti aihetta
pienempien yksityiskohtien ke-
hittamiseen sellaisilta kohdin,
ioissa voidaan todeta ilmeisiii
:piikohtia. Lopuksi haluan vielii
korostaa maltillisuutta kaikessa
;osiaaliturvan kehittdmisessii,
otta nykyinen verraten hyvd so-
;iaaliturvamme ei tulevaisuu-
lessakaan sortuisi liian suuriin
kustannuksiin, joitajo nyt pelii-
.iidn, tosin aiheettomasti.

PROFESSCRI
TEIVO PENTIKAINEN

Vastuu siitd. ettd lain-
sd^[ddnto on ajan tasal-
la. kuuluu myos lakia
toter-rttaville laitoksrlle i a
niissd tyoskenteleville.

Professori Tei vo Penti kiii-
n e n, yksi tyoelekejarjestelmdn
piiiiarkkitehdeistd, vaatii vakuu-
tusalaa moraaliseen vastuuseen
myos lainsidddnncistI. Hdn pu-
hui vakuutustoiminnan kehityk-
sestd Suomen Vakuutusvhdis-
tyksen 75-r.uotistilaisuudoru
15.4. Helsingissii.

- Tietysti vastuu lainsddddn-
ndn seurannasta ja ajan tasalla
pitamisesta kuuluu juridis-muo-
dollisesti viranomaisille, hallituk-
selle ja viime kddessd eduskun-
nalle.

- Tyoeliikejlirjestelmdn pii-
rissi ei kuitenkaan alun perin-
kdiin ajateltu niiin. Asenne on, et-
tii lakia soveltavissa laitoksissa
tyciskentelev6t ovat mycis vas-
tuussa siitd, millaisia piiiitciksiii
esimerkiksi eldkehakemuksiin
annetaan. Jos laki on huono,
velvollisuus on kertoa siitd taus-
taryhmille ja ryhtyii kiireisesti
suunnittelemaan ehdotuksia lain
korjaamiseksi ja viedii ndmi eh-
dotukset asiasta vastuussa olevil-
le viranomaisille. Ei ole moraali-
sestikaan oikein eikii vakuutus-
toiminnan kannaltakaan viisasta
antaa epdkohtien jatkua. Huo-
nojen pddtcisten saajat purkavat
vihansa vakuutuslaitoksiin. Selit-
telyt siitd, ette on menetelty lain
mukaan, eiviit hyodytri. Tiimii
koskee myos muita vakuutuksia
eikii pelkkiiii eldkevakuutusta,
Pentikdinen sanoi.

Vakuutusyhtitiillil vastuu
epdkohtien poistamisesta

Tytimarkkinajiirjesttijen
mukanaolo tiirkeae

Pentikdinen puuttui myris tyci-
markkinajiirjestcijen edustukseen
eldkelaitosten hallinnossa. Ko.
kemukset ovat hinen mielestIdn
pelkiistiitin mycinteiset.

- Tycinantajien ja tydnteki-
jciiden edustus on ollut mukana
hallinnossa alusta alkaen. Sama
koskee monia tArkei6 tyoryhmiaja neuvottelukuntia. Henkiki-
kohtaisesti nden erittdin hycidyl-
liseksi esimerkiksi eldkeasiain
neuvottelukunnat. .jollaisia on
perustettu kaikkiin eldkevakuu-
tusyhticiihin. Niissi kiisitelliiiin
rajatapausluontoisia tai muuten
tdrkeitd eldkeratkaisuja. Neuvot-
telukunnissa on siidn nollisesti ol-
lut mukana arvovaltainen tvd-
markkinaedustus.

- Erittdin suuri merkitys oli
alun pitiien sillii, ettii jiirjestelmdn
hyviit ja huonot puolet ovat tul-
leet konkreettisesti esille. Luon-
nollista on mycis, ettijos huonoa
huomataan. sen korjaaminen
myos tehddin yhdess6, Pentikiii-
nen totesi.

Puhuja muistutti mycis Suo-
men poikkeavasta vakuutusken-
tdn rakenteesta moniin muihin
maihin ndhden. Suomessa laki-
sddteisten vakuutusten osuus va-
kuutusyhticiiden volyymista on
poikkeuksellisen suuri ja kaksi
kolmannesta maksutulosta tulee
lakisiiiiteisyyden pohjalta.

- Se asettaa Suomen vakuu-
tustoiminnalle ja vakuutuspoli-
tiikalle omat vaikeat vaatimuk-
sensa. Kaikkeen vakuutukseen
liittyy sekii ns. markkinataloudel-
linen ettd yhteiskunnallinen ldh-
tcikohta. Lakisddteisissd vakuu-
tuksissa yhteiskunnallinen on
tdrkedmpi.
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LAPSEN KOTIHOIDOSTA
OO OO

E,LAKE,TTA?
huomioon sairaus- ja eliikeva- laisessakin tapauksessa saattaa
kuutuksessa. Syksyllii tama pakatonta aikaa jeada TEL-
KOlA{ydryhmii jatkoi poh- ty<isuhteensisiidnriippuentilan-
dintojaan ja kyseli myds ty6- teesta ja sen kirjaamisesta.
markkinajarjesttijen kiisityksiii. Yrittajiila eliike karttuu va-
Huhtikuussa valmistui uusi kuutuksenperusteella,jatilanne
KOLA-muistio,jokasekinsisiil- on sikiili puhdaspiirteisempi.
tiiii vielii useita vaihtoehtoja. My0s LEL:ssa eliikettii tulee

Ty0ryhmiionselvittiinytmah- vain maksettujen palkkojen pe-
dollisuuksia parantaa pientd Ias- rus,1ssll3.
ta hoitavan iiitiysrahan tasoa si-

l;il i'iir1l'iTi*ffi#',iH ifl'; r"rit'" pitiiisi olla
erityinen lapsenhoitolisii var- a,-.----r:,-----,-
misiaisi lasta hoitavalle nykyistii A,Kutlttl,Kysymys on ollut' turr-

;;;;;;-;;hil;ei;i;il**:i\:1-El:!:i:hiT,i:1*?fl :
it"l"-Yi',*t jll;*"n,r-':ii;i'r',:rii""?"Fr,illH"'fl ltl
;;iiyk iafi .rtiii;uitlnu, i.- o" vlttnsdkin tiihiin mennessd on

laatinut pereti kolme "lii,t"# y,ll""d^iitt 1.. 
pa{lt-tomiin 

. 
lo-

toista mauia eliikkeen r"n,iti" miin, eli ..:111.. TPl-lytisuhde
miseksi lapsenhoidon ajalta. lordaltl:ltuuvrrmerseenpar-
Seuraavassa ,nr,a "rn*.*o 

kanmaksuun lgllun venyttya

si6 tarkaste,au., ranem*in.'' 
" 

$l;nf n,Ilf;k",:lli,Il3;
ohjeen, ettii niiin tulisi tehda.

Lasta hoitava ja Laaj-empi periaatekysymys

"vt vi..t elakelait P:"lll':il:,:13^k|":: L?i},ilapsennoltoaJalta JaJos, nlln ml-
Kaikissa tyoelakkeissa tulevan f:":111::isen tulisi riippua
aj an tyokyvytttimyysturil'li: lt':.11^?il::f'' tvcioikeudelli-
lyy naisella, jolla on 

"rr. 
i.hri.- ::il-{9:"1-tt"t"t 

ja eliikettii kar-
;,i"i,* iGi.Tr;t ..iiv,i'iil; glX':L,il:Yll::' keskiniii-
ncis tuli lakiin vuonn" igli. seste suorttumrsesta'

Valtiolla ja kunnilla aitiys- ja
vanhempainraha-aika kartuttaa .F..: _r-r_r_- _-
elaketta, mistd laissa on erityiset .lyoeEKKeen
siiiinncikset. Yli menevii l-oma kehittdmisest[
vdhennetiiiin eliikkeeseen oikeut-
tavasta ajasta. Miktili palvelus- Mikali lapsenhoitoaika saate-
suhde kiitenkin samaila Daat- taan tycieldkelaeissa erityisase-
tyy,eliikettakarttuuvainpalkal- maan. siitii karttuvan eliikkeen
fislita ajalta. tulisity<iryhmiin kiisityksen mu-

Vaik[a TEL:ssa ei eritvis- kaan perustua vAlitt6miisti lap-
siiiinndksiii olekaan, tydsuhtlen senhoitoaikaa edeltiiviin tycisuh-
sisiille jtiiivii lapsenhoiioaika tu- teen olemassaoloon. Karttumi-
leeelaicettekartuttavaksi, koska sen perusteena olisi telliiin ty0-
TEltydsuhdetta ei kiiytiinnds- suhteen palkka. Eliikkeen kart-
sii katkaista vielii vuohenkaan tuminen ei kuitenkaan olisi
pituisen poissaolon takia. Tii- riippuvainen tydoikeudgllisen
inan menlttelyn ruoksi taas eld- tydsuhte-en jatkumisesta' Ttillai-
kepalkkasaatiaapienentye, mi- nen jiirjestely takaisi kaikille
kii ongelma ori parhaillaan tydsuhteesta hoitotydhtin siirty-
ETK:n 6sa-aikatyOryhmiin poh- ville eliikkeen karttumisen edel-
dittavana. ^ tiivrin ansiotydn perusteella.

Mikafi ty6ntekijii irtisanou- Karttuminen ulottuisi - lapsen
tuu tai loma venyyiriin pitkdksi, maariiiktiiin, joksi tytiryhmti on
etta tydnantaja iimoittia TEL- kaavaillut vaihtoehtoisesti yksi
tydsuhteen pliiittyneeksi, eliik- ja kolme vuotta.
lieen karttuminen loppuu pal- Jiirjestelystd hytityisiviit. ne,
kanmaksun ptiiittymiieen. Tat- jotka eivdt palaa lapsen hoidon

Perheenemilnniit ovat
lapsenhoidon ja mui-
den kotittiiden lomassa
moneen otteeseen kol-
kutelleet tytieliikej[rj es-
telmiin portilla oman
ellkkeen toivossa. Mil-
loin on kyse ollut pois-
j[flvien ellkevuosien
korvaamisesta, milloin
eldkkeestfl kotitytin ar-
von perusteella, milloin
puolison eldkkeen osit-
tamisesta avioerossa.
Uutta p[[nvaivaa elii-
kesuunnittelijoille on ai:
heuttanut kotihoidon
tuki ja mahdollisuus
saada tytistii Yapaata
lapsen hoidon perus-
teella. Kirjoittaja on ol-
lut mukana tytiryhmiis-
s[ selvittflmflssfl, miten
ndiden muutosten tulisi
niikyii mm. eldkkeiss[.

Selvitystyo ja sen
taustaa

Kotihoidon tuki ja hoitovapaa
tulivat voimaan vuoden 1985
alusta. Vuosikymmenen lop-
puun mennessd ne koskevat
kaikkia alle kolmevuotiasta las-
ta hoitavia. Kotihoidon tukea
maksetaan yhdestii laPsesta
1000-2000 mk/kk perheen tu-
loista riippuen. Hyviiksyessiiiin
n6m6 uudistukset eduskunta
edellytti, ettii kotiin lasta hoita-
maan jdaviin vanhemman sosi-
aaliturva jiirjestetiiiin.

Asiaa selvittiimiiiin asetettiin
marraskuussa 1984 tyciryhmii,
jolta valmistui viiliraportti kesii-
kuussa 1985. Raportissa esitel-
tiin useitakin vaihtoehtoisia me-
nettelytapoja ottaa kotihoito

jiilkeen samaan tycipaikkaan tai
pitiivtit niin pitktin loman, ettd
TEl-ty6suhde katkeaa. Myds
LEl-vakuutetuille karttuisi elii-
ke lapsenhoitoajalta. Niissii ta-
pauksissa, joissa lapsenhoitoai-
ka jiiii TEl-ty<isuhteen sis6lle,
nykyinen kaytantd jatkuisi eikii
tyrisuhdetta katkaistaisi eliike-
mielessd.

YrittAjile vastaava etu olisi
jiirjestettiivissii antamalla lasta
hoitavalle yrittiijiille maksuva-
pautus lapsen ensimmiiisen ikii-
vuoden ajaksi.

Niiiden etujen saaminen edel-
lyttiiisi, ettii henkilci saa kyseisel-
ta ajalta iiitiys-, isyys- tai van-
hempainrahaa tai hoitotukea.
Viimeksi mainitussa tilanteessa
edellytettiiisiin lisiiksi henkilcin
itse hoitavan lastaan kotona.

Erillinen vakuutus

Eliikkeen karttuminen pitkelti
palkattomalta ajalta sopii huo-
nosti yhteen sen ajatuksen kans-
sa, ettd tydeliike on siiiistcidn
pantua palkkaa ja palkkaan
rinnastettava tuotantokustan-
nus. Pitkiiksi ajaksi lasta hoita-
maan jiiiivien sekii tycivoimaan
kuulumattomien eldkkeen kart-
tuminen olisi tytiryhmiin kiisi-
tyksen mukaan parhaiten jiirjes-
tett?ivissii erillisen vakuutuksen
avulla.

Erilliseen vakuutukseen pe'
rustuva eliike karttuisi hoidosta
maksettavan tuen perusteella
Sita karttuisi niin pitkiian kuir
tukea maksetaan, eli nykyiser
lain mukaan lapsen kolmen en'
simmiiisen ikdvuoden ajan. LaP'
sen hoitoa koskevat edellytyksel
olisivat samat kuin edellii ty6'
eldkkeen kartuttamisen yhteY'
dessii. Erillinen vakuutus kart'
tuisi vain silte ajalta, jolta lastt
hoitavalle ei kartu eldkettii an
siotycin perusteella.

Erillisestii vakuutuksesta hYci'
tyisiviit ne. jotka siirtyisiviit pi'
temmaiksi ajaksi hoitotytihdr
sekii erityisesti ne, jotka eiviit olt
olleet ansiotyossa valitttimiist
ennen lapsen hoidon alkamista
Eliikettii tulisi lisiiii noin 3(
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mk/kk kutakin lapsen hoito-
vuotta kohti.

Erillisen vakuutuksen toi-
meenpanijana tytiryhmit on niih-
nyt useitakin vaihtoehtoja. Va-
kuutuksen hoitamista KELA:ssa
perustelee se, ettii KELA mak-
saa kotihoidontuet ja piiiviira-
hat. Ty0eliikejiirjestelmiin puo-
lella Kunnallinen eliikelaitos
olisi myiis perusteltavissa.

J[rjestelyjen
seuraukset

Edellii kuvatut jArjestelyt mer-
kitsisivet, etta pienen lapsen hoi-
toaika, ellei se alle vuoden kes-
tziveinii jiiti tytisuhteen sisiille,
kartuttaisi elakettA joko edeltii-
vzin ansiotydn tai hoidosta mak-
settavan tuen perusteella.

Lapsia arvioidaan syntyven
ensi vuosikymmenellii noin
60000 vuodessa. Yhta lasta
kohti laskettu hoitoaika olisi
noin 1,5 vuotta. Tapauksistaeh-
kd noin puolet tulisi suoranai-
sesti tyoryhmiin esittiimien etu-
jen piiriin. Loput olisivat alle 23-
vuotiaita tai heidtin lapsenhoi-
toaikansa jiiisi tyOsuhteen sisiil-
le.

Vaihtoehtojen selventiimisek-
si tyriryhma esittaa kohe vaih-
toehtoista kehittiimismallia. Laa-
jimmassa mallissa ty<istii pois
jiiiiviille karttuisi eliike ansio-
tydn perusteella lapsen kolmen
vuoden ikiiiin saakka. Tycistii
pois jiiiiminen korkeintaan kol-
men vuoden ajaksi kerrallaan ei
tiissii mallissa viihentiiisi eliike-

turvaa. Tytivoimaan kuulumat-
tomille eliike karttuisi vastaaval-
ta ajalta erillisen vakuutuksen
mukaan.

Toisessa vaihtoehdossa tyd-
eliike karttuisi lapsen ensimmdi-
sen ikiivuoden ajalta. Tiimiin
yfittavalta ajalta samoin kuin
tycivoimaan kuulumattomille
koko lapsen hoitoajalta elake
m[iirtiytyisi erillisen vakuutuk-
sen mukaisesti.

Kolmannessa vaihtoehdossa
ty6eliike karttuisi kuten nykyi-
sinkin. Kaikki se lapsenhoitoai-
ka, joka ei jiiii tydsuhteen sisdlle,
kartuttaisi eliikettii erillisen va-
kuutuksen mukaisesti. Mallin
etuna olisi yksinkertaisuus, kos-
ka tycielakelakeihin ei tulisi lap-
senhoitoa koskevia erityissiiiin-
ndksiii.

Keskipalkkaisen naisen elii-
kettii esimerkiksi kolmen vuo-
den lapsenhoitoaika korottaisi
noin 100-200 mk/kk riippuen
siita karttuisiko eliike hoitotuen
vai palkan perusteella. Kiiteen
tiistei korotuksesta j iilsi kolman-
nes.

Laaj immassakin vaihtoehdos-
sa eliikemenojen lisiiys tiimiin
vuosisadan puolella jiiisi alle 20
miljoonan markan ruodessa.
Tasapainotilassa vuoden 2040
paikkeilla kustannukset olisivat
jo useita satoja miljoonia. Ty6-
ryhmiin esittamdssa suppeim-
massa mallissa, jossa tydeliik-
keen karttumista ei nykyisestii
laajennettaisi, eldkemenojen li-
siiys suhteessa kokonaiselzike-
menoihin olisi noin 0,2%0. Laa-
jimmassa mallissa, jossa eliike

karttuisi edeltiiviin ansiotyrin
perusteella lapsen kolmen en-
simmlisen ikiivuoden ajan, vas-
taava kustannusprosentti olisi j o
0,4 eli miljoonina sanottuna
noin 500 miljoonaa markkaa.
Tiista otsi suurin osa tytieliike-
kustannuksia.

Tydeltkkeisiin mahdollisesti
kohdistuvat parannukset olisi
ty0ryhmen kiisityksen mukaan
rahoitettava tyoelakejiirjestel-
mien olemassa olevien rahoitus-
tapojen mukaan. Erillinen va-
kuutus olisi perusteltua rahoit-
taa yhteiskunnan varoista esi-
merkiksi hoidosta maksettavaa
tukea vastaavasti.

Arviointia
Ajatus lapsenhoitoeliikkeestii ei
helposti l<iydii paikkaansa eliike-
jiirjestelmissiimme. Se ei ole tyd-
el[kettii, mutta se ei ole vii-
himmiiiseliikettiikiiiin. Viiitettii
tukevat ulkomaiden monenkir-
javat esimerkit perheenemiin-
tien elikejiirjestelyistii. Uusista
hoitotycin tukitoimistakaan ei
ole johdettavissa kovin selkeiiii
ratkaisua, koska hoitovapaan
piteneminen perustelee nimen-
omaan tytieliikesiiiinn6sten tar-
kistamista, kotihoidontuen kiiyt-
tddnotto taas erillisen vakuu-
tuksen kehittamista.

Tytiryhmiin esittiimillii vaih-
toehdoilla on kuitenkin se yh-
teinen piirre. etta ne kohentaisi-
vat lasta hoitaneen henkilcin
omaa eliiketurvaa. Tzimii on
huomionarvoista verrattaessa

kehittiimismallej a vaikkapa les-
keneldkkeeseen tai eliikkeen ja-
kamiseen avioeron yhteydessii.
Viimeksi mainitustahan on ole-
massa ETK:ssa vuonna l98l
valmistunut selvitys, joka ei ole
saanut riittiiviiii kannatusta mm.
siksi, ettii jaossa toisen puolison
eliike viihenee.

On myds muistettava, ettl
suunnitelmat v:ilitttimiistikin to-
teutettuina koskisivat liihinnii
vasta 2020-2030-luvun eliik-
keensaajia. Sensijaan periaat-
teelliselta kannalta pienikin lii-
kahdus tiissii asiassa olisi tule-
vaisuuden elakepolitiikk aa aja-
tellen ehke merkittavempi kuin
moni muu paljonkin huomiota
saanut elSkeuudistus.

Eliikkeen karttuminen lap-
senhoidosta saattaisi parantaa
lapsen kotihoidon arvostusta. Ei
liene kuitenkaan ajateltavissa,
ettzi eliikemuutoksilla voitaisiin
suuremmin edistiiii lasten hank-
kimista. Tihiin tarkoitukseen
lienee toki suorempiakin keino-
Ja.

ANTERO AHONEN, ff
Eliiketurvakeskuksen
suunnitteluosaston
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JARIESTETYNEduskunta on hyv?ik-

jlrjestetty ellketurva
toisen lain mukaiseksi.
Sfliinntiksillfl on luotu
aikaisempaa jousta-
vampi oikaisumenette-
ly niitfl tilanteita var-
ten, joissa virheellinen
vakuuttaminen on jat-
kunut poikkeuksellisen
pitkiiiin. Oikaisumenet-
telyn muutoksella ei ole
vaikutusta ellkkeen
m[[r[n laskemiseen.

turvan tyrintekijtiilleen, ellei elii-
keturvan j iirjestiimisestii ole erik-
seen toisin siiiidetty. Erikseen on
muun muassa siiidetty, ettd
mets6-, rakennus-, maatalous-
ja satama-alan ty<intekijiiin elii-
keturva on jiirjestettivii LEL:n
mukaan. LEL ei kuitenkaan
koske toimihenkil6itii eikii eriii-
tii muita laissa erikseen mainit-
tuja tyontekijiiryhmia. Lakien
soveltamisalat on siten miiiiritel-
ty lainsiiiidiinntissii varsin selke-
iisti. Lisaksi lakien soveltamises-
ta saa informaatiota muun
muassa Eliiketurvakeskuksen ja
eldkelaitosten julkaisemista esit-
teist6. Epiivarmoissa tapauksis-
sa tycinantaja voi kysyii neuvoa
suoraan eliikelaitoksesta tai Elii-
keturvakeskuksesta. Yleensii ei

.O

jiiiikiiiin epiiselviiksi se, kum-
man lain mukaan ty6ntekijiin
eliiketurva on jarjestettava.

OikaisumenettelyrTn
liittyneet ongelmat

Joskus kuitenkin vakuutus jdr-
jestetiiiin viiiiriin lain mukaan,
eikii virhe eliikelaitoksessakaan
valittom,isti paljastu. Kun vir-
heellinen vakuuttaminen my6-
hemmin huomataan, saatetaan
tydsuhteita joutua siirtamiiiin
lain piiristii toisen lain piiriin
pitkienkin aikojen kuluttua.
Tytinantajille on tiillciin palau-

on perinyt vakuutusmaksut sen
lain mukaan, jonka piiriin tyci-
suhteet on siirretty. Menettelys-
ta on saattanut aiheutua tyOn-
antajalle ongelmia, sillii palau-
tettava ja perittava vakuutus-
maksu eiviit yleensd ole olleet
samansuuruisia. Eroja on aiheu-
tunut toisaalta siite, etteiviit
TEL- ja LEl-vakuutusmaksut
yksittiiisen tyontekijiin osalta
aina ole samansuuruiset ja toi-
saalta siitzi, etta palautukseen ja
perintiiin on liittynyt korkosel-
vittelyii.

Uusi oikaisumenettely

TEL:n ja LEL:n sddnntismuu-
tosten mukaan virheellisen va-

TEL:n ja LEL:n
soveltamisalat

Tycinantaja on velvollinen jiirjes- tettu virheellisesti perityt vakuu-
tiimiiiin TEL:n mukaisen eliike- tusmaksut ja toinen eliikelaitos

kuuttamisen oikaiseminen teh-
diidn siten, ettii vakuutusmaksut
palautetaan vain kuluvalta ja
edelliseltii kalenteriluodelta.
Vastaavasti talta ajalta tydnan-
tajalta peritiiiin maksut sen
Iain mukaan, jonka piiriin ty<i-
suhde on siirretty. Tycinantajan
aikaisemmilta vuosilta maksa-
mat vakuutusmaksut jiiiiviit voi-
maan, joten pitket takautuvat
maksuselvitykset vdltetdiin. Jos
kuitenkin tycinantaja on laimin-
lycinyt vakuuttamisvelvollisuu-
den, peritaan vakuutusmaksu
tycisuhteesta oikean lain mukai-
sesti myds vanhemmilta vuosil-
ta.

Uutta menettelytapaa sovelle-
taan 1.5.1986 alkaen. Siiiinnrik-
sid sovelletaan myOs ennen lain
voimaantuloa vireille tulleisiin
oikaisutapauksiin, jos oikaisu-
toimenpiteet vielli ovat kesken
eikii suoritettuja vakuutusmak-
suja vielii ole palautettu.

Lainmuutokset koskevat vain
vakuuttamisen oikaisemista.
Eliikkeen miidrii lasketaan tyci-
suhteen alusta lukien aina oike-
an lain mukaan. Eliikelaitos, jo-
ka aikoinaan on saanut vakuu-
tusmaksut, vastaa tyrintekijiiin
eliikkeestii saamiensa vakuutus-
maksujen mukaisesti.

Muutoksen arviointi

Virheellisen vakuuttamsen or-
kaisemista koskevalla lainmuu-

toksella kuluva ja edellinen ka-
lenterivuosi on saatettu eri ase-
maan kuin vanhemmat vuodet.
Niiin menetellen on onnistuttu
ldytiimiiiin ratkaisu, jolla nor-
maalitapauksissa, virheen no-
peasti paljastuessa, vakuutus-
maksut voidaan periii oikean
lain mukaisesti. Uusi eliikejiir-
jestelmdn sisiillii hoidettava oi-
kaisumenettely on haluttu ra-
joittaa vain hankaliin pitkiiiin
vtiirin vakuutettuina olleisiin
tydsuhteisiin, koska yksinker-
taistamisella menetetiiiin kor-
jauksen tarkkuutta.

TTIHANNIKAINEN TI
Eliikerurvakeskuksen 

I

vakuutusteknillisen
osaston piitillikkr)
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Eriiiden tytisuhteessa
olevien taiteilijoiden ja
toimittajien eliikelaki,
ThEL, on tuonut tiir-
keiin periaatteen: mytis
freelancerin tekemfl tyti
on tunnustettu tytiksi
josta kuuluu eldketurva.

Neljiinnesvuosisadan
odottelun jiilkeen lain
sislltti oli pettymys mo-
nelle ammattiryhmdlle.
Kaikki tyti ei tuIlutkaan
tain piiriin. Mutta niin
tytinantajan kuin tytin-
tekijiin edustajat ovat
valmiita kehittiimiiiin
freelancereiden eliike
turvaa, kun uusilaki on
ajettu sisiidn ja siitii on
saafu kokemusta.

Pekka Merenheimo:
LTK:n johtaja

Liiket vr)nantajai n Keskusliiron .ioh-
taja Pekko Merenheimo on Esiinty-
vien raiteilijoiden ekikekassan halli-
tuksen puheenjohtajo.

UUDEN LAIN
MYOTA YHA
ENEMMAN TYOTA
'Tycinantajan kannalta erdiden
ty6suhteessa olevien taiteilijoi-
den ja toimittajien eliikelain
merkitys on sekii taloudellinen
etta fsatydta aiheuttava", Liike-
tydnantaj ain Keskusliiton johta-
ja Pekka Merenheimo sa-
noo.

"Kysymys ei ole siitii, ettii yri-
tykset haluaisivat tietoisesti kier-
taa maksuvelvollisuuksiaan,
vaan siitii, ettii kertakaikkiaan ei
tiedetii, keihin lakia on sovefet-
tava", Merenheimo sanoo.
'Nyt jo monien ty0nantajalta
vaadittavien selvitysten lisiiksi
hdnen on otettava huomioon
uuteen lakiin liittyviit ntiko-
kohdat", Merenheimo toteaa ja
jatkaa:."Luonnollisesti olisi pa-
rempi. jos yritys vorsr enemmdn
keskittyii perustehtaviiansd, ta-
varoiden tai palvelusten tuotan-
toon sen sijaan, ettii yritttijiijou-
tuu ponnistelemaan kohtuut-
tomasti monimutkaisen sosiaa-
Iiturvaj iirj estelmiin kanssa".

Liikety<inantaj ain Keskusliit-
toon on tullut kymmenittain
tiedusteluja uuden lain sovelta-
misesta, koska laki koskee raja-
tapauksia. My<is ikiiraja kiin-
nostaa tytinantajia.

"Olemme j iirjestdneet neuvon-
tatilaisuuksia tycinantajille",
Merenheimo kertoo. LfK:n
aloista majoitus- ja ravitsemus-
ala, ohjelmatoimistot ja MTV
joutuvat laajalti soveltamaan
TaEL-lakia.

Tieto lain voimaantulosta
vuoden vaihteessa niiyttiiii saa-
vuttaneen tytinantajat. Tammi-
kuulta eliikekassaan on kertynyt
liihes miljoona markkaa, joka
vastaa hyvin ennakkoarviota.

ThEL merkitsee yrityksille
selviiii kustannusta, mutta osan
niiistd maksamistaan eliikemak-
suista yritys voi lainata toimin-
taansa.

Merenheimon mielestii uusi
eliikelaki on ty6ntekijdille itsel-
leen merkitykseltiiiin varsin suu-
ri. "Voimaantulovaiheessa eliik-
keet ovat usein pieniii ja eliik-
keensaajia on vdhdn. samoin
kuin tyrintekijiiin eliikelain voi-
maantullessa 60lulun alussa".

Nykytilanne poikkeaa silloi-
sista olosuhteista siten, ettii nyt
TaEL:n piiriin kuuluvalle mycis
lasketaan hlviiksi muiden eliike-
lakien piirissii karttunut eliike-
turva.

"Luultavasti yhteiskunta ke-
hittyy siihen suuntaan, etta te-
miin kaltainen tydskentely yleis-
tyy. Lain piiri on pikemmin laa-
jeneva kuin supistuva", Meren-
heimo uskoo. "Kun lain sovel-
tamisesta on saatu kokemuksia,
on aika arvioida kehittiimistar-
peet". Nyt laissa on tyhjentiiviisti
lueteltu sen piiriin kuuluvat
ammattiryhmiit.

Esiintyvien taiteilijoiden ela-
kekassan hallituksen puheen-
johtajana toimiva Pekka Me-
renheimo sanoo: "Uuden el6ke-
kassan lyhyenii toimintakautena
minulla ei ole ollut yhteistycissii
valittamista. Ty0ntekijiijiirjesttit
ovat ajaneet miiiirdtietoisesti,
mutta yhteistycihakuisesti j iisen-
tensii etuja."

Yhteistyd parantui, kun lain
toimeenpanon valmistelu aloi-
tettiin. Liiketydnantajain Kes-
kusliitolla oli tosin paljon eri-
mielisyyksiii palkansaaj apuolen
kanssa, kun ryhdyttiin neuvotte-
lemaan, miten freelancereiden
eliiketurva jiirjestetiiiin.

Raimo Vikstrtim.
Muusikkojen Liitto, SAK

Vuoden lopussa kahdella tuhan-
nella Suomen Muusikko.jen Liiton
.irise ncl lri on Ta E L- t vrisuh t ci t a. p u-
hecnjoht aja V i k s t rtim ar v i oi.

NELJANNESVUOSI-
SATA ELAKELAIN
ODOTUSTA

"Olemme odottaneet neljannes-
vuosisadan, ettii keikkamuusik-
ko tunnustetaan tyrintekijiiksi,
jolle kuuluu eliiketurva", kolme-
tuhattajiisenisen Suomen Muu-
sikkojen Liiton puheenjohtaja
Raimo Vikstrrim sanoo.

Suomen Muusikkojen Liitto
on niihnyt paljon vaivaa taiteili-
joiden eliketurvan aikaansaa-
miseksi, koska sen jiisenien
kohdalla tilanne on ollut ongel-
mallinen.'Ny't tehtiiviindmme
on huolehtia, ettii lakia sovelle-
taan jiisenkuntaamme niin kat-
tavasti kuin mahdollista".

Ensin on huolehdittava lain
sisiiiinajosta. Vikstr<im, joka
mycis on Esiintyvien taiteilijoi-
den eliikekassan hallituksen jii-
sen, uskoo, ettii viihimmiiiselii-
ke katsotaan myds uuden eliike-
lain piiriin kuuluvan ryhmiin oi-
keudeksi, kun se kuuluu muille-
kin. Mutta asian toteuttaminen
vie aikaa.

Puheenjohtaja Vikstrrim kat-
soo, ettd ansio lain voimaantu-
losta on liiton kattojiirjestcin,
Suomen Ammattiliittojen Kes-
kusjiirjestdn, SAK:n.'Tdsenkun-
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nassamme esiintyvien taiteilijoi-
den eliikelain puute on ollut tun-
tuvin", Vikstrrim painottaa.

Muusikkojen Liiton jiiseniii
kuuluu mycis kunnallisen eliike-
lain piiriin, mutta orkesterin jii-
senetkin tekeviit silutycitS, j osta
nyt vasta karttuu eliketurvaa.
Osa jiisenistii tydskentelee pel-
kiistaan uuden lain piiriin kuu-
luvissa tehtavissa.

Kysymykseen siitd, onko tar-
ve el2ikelakiin herdnnyt jiisenis-
tdn vai liiton taholta, Vikstrdm
vastaa seuraavasti: "Eriiiin muu-
sikon kuulumisesta ty6ntekijain
eliikelain, TEL:n, piiriin tehtiin
soveltamishakemus 60-luvulla.
Tiimii muusikko toimi myci-
hemmin liiton jiirjest<isihteeri-
n6."

Vikstrcim jatkaa vastausta
kysymyksellii: "Ajattelevatko
muut tycintekij iit henkilOtasolla
omaa sosiaaliturvaansa? Ajatte-
leeko rakennusmies eliikettiiiin?
Vai ajatteleekojoku muu heidtin
puolestaan?"

Suuret jerjestdt saavat hel-
pommin tukea muilta jiirjestdil-
tii, eduskunnalta, poliitikoilta,
kuin muutaman sadan hengen
ryhmii.

Nyt nuotinkirjoittajat, jotka
ovat muusikkoja, jiilviit uuden
lain ulkopuolelle. Heitii on vain
muutama kymmenen koko
maassa.

Vikstrcim pitiiii uutta lakia
osittain puutteellisena. Se puo-
lestaan johtuu kovasta kamp-
pailusta lakia valmisteltaessa.
Esimerkiksi toimittajien aseman
pititisi olla parempi.

Uudella lailla ei ole yhteis-
kunnan kannalta suurta talou-
dellista merkitystei. Eliiketurvaa
korjataan vain marginaaliryh-
mien osalta. Kysymys ei ole tu-
lonjaosta.

le vain palkkio.
Satunnaiselle tydnteettiijiille

maksun hoitaminen on varmasti
tydl,ista. Tottuneelta tyonteetta-
jiiltii se sujuu muitta mutkitta.

Muusikkojen Liiton kannalta
lain soveltamisessa ei ole erityi-
sen suuria ongelmia. 'Tiisenet ja
tydnteettajAt ovat kiiiintyneet
liittomme puoleen. Molemmin
puolin tilanteeseen on sopeudut-
tu".

' Ongelmia luonnollisesti syn-
tyy silloin tiilldin, kun tycinan-
tajapuolella on totuttu siihen
etuun, ettd kaikkien ty<inteki-
joiden eliikemaksuja ei tarvitse
maksaa. Jotkut hakevat edel-
leen keinoja veltteakseen mak-
suvelvollisuutensa".

"Muusikkojen osalta meillii
on erimielisyyksiii Yleisradion
kanssa lain soveltamisesta. Yleis-
radio katsoo, ett6 esimerkiksi
orkesterin solisti ei saa palkkaa
eikii tyciskentele tycisuhteessa
tydnantajan johdon ja valvon-
nan alaisena."

"Me olemme asiasta toista
mieltii". Vikstrom sanoo ja pe-
rustelee kantaansa: "Lain sovel-
tamisen kannalta luova ja esit-
tiivii tyo, jota solisti tekee, on
hyvin tiirkeiitii. Hiin tyciskente-
lee my<is kapellimestarin j ohdon
mukaan tycinantajan, Yleisra-
dion johdon ja valvonnan alai-
sena. Hdn saa korvaukseksi
palkkion. Trissei lienee ensim-
miiinen TaEL:n soveltamisrat-
kaisu tarjolla."

Thpio Lehtonen,
Yleisradio

MYONTEINEN LAKI

Yleisradiosta tuomari Tapio
Lehtonen korostaa, ettd on hy-
vin mycinteistd, kun ekiketurvaa
vailla olevat ryhmiit ovat priris-
seet eliikelain piiriin. Yleisra-
diossa on ryhdytty laajoihin
toimenpiteisiin uuden lain joh-
dosta.

"Yleisradio on ylivoimaisesti
suurin luovien ja esiintyvien alo-
jen tydllistiijii. Eriiiden ty6suh-
teessa olevien taiteilijoiden ja
toimittajien eliikelain mukaiset
TaEl-maksut nousevat vuodes-
sa useisiin miljooniin markkoi-
hin, laki koskee ainakin paria
kymmentiituhatta Yleisradiolle
t6ite tekevaA henkil6ii", Tapio

Lakimies Topio Lehtoncn hoitaa
Yleisradion puolc.sta ToEL-clcikc-
vakuutusta. Hrin on mukana Esiintv
vicn toit(ilijoiden dcikt,ku.tsan t'al-
luu.ykunnassa.

Lehtonen kertoo. Tydntekijiiin
eliikelain piiriin kuuluvaa henki-
lcistdii on vdhemmiin, noin viisi
tuhatta.

Yleisradiota on kuultu lain
valmistelutyrissS. Yhden intres-
siryhmdn toiveet eiviit ole luon-
nollisestikaan kaikilta osin triyt-
tyneet. Lain soveltaminen on
kokonaisuutta tarkasteltaessa
selviiri.

Eliikelain ensimmiiinen pykii-
lii ratkaisee, kuuluuko henkil<i
uuden lain piiriin. 'Tos olemme
tehneet ty6sopimuksen toimitta-
jan, niiyttelijiin tai muusikon
kanssa, hallintoyksikkd huoleh-tii automaattisesti TaEL-mak-
sun tilityksestii. Olemme joutu-
neet henkil<ijiirjestelyihin sysree-
min kehittiimiseksi".

'Jos Yleisradio tilaa valmiin
suoritteen, siivellyksen tai niiy-
telmrin, se ei kuulu uuden lain
piiriin", Lehtonen toteaa.

"Eriiiden yksittaisten tehta-
vien kohdalla olemme keskustel-
leet tycintekij iiin edustajien kans-
sa, esimerkiksi sinfoniaorkeste-
rin solistista. Yleisradio tilaa so-
listilta valmiin suoritteen. Hiin
valmistelee teoksen esityksen it-
sen:iisesti ja esittaa sen omana
tulkintanaan. Kyseessri ei ole
TaEL:n ensimmiiisen pykiiliin
mukainen tydskentely".

Miten ./ieelant'cr voi huolehtia oman
elcikcturvan tarkistuksesta, kun ela-
kekie lcn sonut ovat vicraita ja pitkir.i,
M a ija- k ena S o i nne k.v.s.r., 1'.

Maija-Leena Soinne,
Niiyttelijii

MAINOKSESTAKIN
ELAKETTA

"Lopultakin tdmdn vuoden alus-
ta mainoksissa esiintymisestiikin
pitdisi saada eldkettd", ntiyttelijii
Maija-Leena Soinne huokaa.
"Olen kokenut suurena viiiiryy-
tend, ettri ntiyttelijiin ainoa hyvd
tulonliihde, mainos, ei ole anta-
nut mitaen sosiaaliturvaa. Val-
tio ottaa tulosta kuitenkin vii-
hintiiiin puolet. Yhteiskunta ei
kohtele kaikkia tasapuolisesti".

Ihmiset eivdt varmaankaan
ymmdrrd, ettii mainos sitoo
esiintyjiinsii pitkiiksi aikaa, puo-
leksi vuodeksi tai kauemminkin.
Television sarjaohjelmissa ei saa
sind aikana esiintyii.

Niiyttelijii Soinne on huo-
mannut, ettd freelancerit ovat
saaneet uuden eliikelain, ja laki
on dskettiiin tullut voimaan.
H[n ei ole seurannut lain val-
mistelua eikii ole nyt perehtynyt
lain sisiiltcicin. Hiin on kuitenkin
pettynyt siihen, ettii laki ei sisiillii
taannehtivuutta.

Soinne on maamme ensim-
miiisiii freelancety<intekijditii.
Hiin on uurastanut freelanceri-
na 19 vuotta. Eliiketurvaa on
karttunut lfihinnii teatterivierai-
lujen osalta. Suurelta osin hiinen
tyciajastaan ei ole karttunut eki-
keturvaa.

"Minii hallitsen ainoastaan
oman ammattini, niimd eliike-
asiat vaikuttavat kamalan mo-

$

Suomessa tyoeltikelakia
sovelletaan katsomatta
passia

Muusikkojen Liitto pitea luon-
nollisena sitd, ettii Suomessa tyci-
:liikelakia sovelletaan katso-
matta passia. Jokainen tycinteet-
tiijii maksaa, paitsi palkkaa,
myds muita viilillisiii kustan-
nuksia. "Emme ole tycivoiman
halpatuonnin kannalla", Viks-
:rcim sanoo. Luonnollisesti ko-
:imaisten muusikkojen kilpailu-
uema kiirsisi, jos tycinteettiijiin
:arvitsisi maksaa ulkomaalaisil-
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nimutkaisilta. Mistti tavallinen
ihminen voi tietiiii, mikii kuuluu
eliiketurvan piiriin ja mikii tyti
taas ei kuulu?. Niiyttelijiiliitossa
on kyllii hyviii ihmisiti. He aut-
tavat kysyttdess[, mutta silti
tuntuu, ettii yksiniiinen freelan-
cerikin tarvitsisi sihteerin asioita
hoitamaan", Soinne purkaa
huoltaan.

Tirlevaisuutta aikana, jolloin
ehkii hiin ei voisikaan tehde ty<i-
tii, Soinne ei ole ajatellut. Hiin
uskoo, ette yhteiskunta pitii[
huolen. 'Jos en ole saanut kiin-
nitystii, kai minun ammattiliit-
torii huolehtii, ettd saisin taiteili-
jaeliikkeen. Kaikki saavat kan-
saneltikkeen. Se varmaan tuP-
sahtaa postilaatikosta, kun tdY-
tiin eliikeiiin."

Niiyttelijiille on luonnostaan
liukuva eliikeikii.'T'{iiyttelij ii voi
tehda tydta vanhanakin", Soin-
ne sanoo optimistisesti. 'Joissa-
kin rooleissa tarvitaan iakkeita.
Uskon eliikeajan olevan ihanaa,
jos olen terve. Voin vaikka hoi-
taa lapsiaja kutoa sukkaa, olen
ikiini tottunut tekemiiiin tytitii".

Soinne kertoo koko ajan elii-
viinsii rooleissaan. Hiin ei kos-
kaan piiiise tydstaan eroon.
Esimerkiksi yhden naisen niiy-
telm6 "Everstin leski" vaatii ko-
tona harj oittelua tlyden piiiviin.

"Mutta lapseni eivdt niie ndl-
kiiii. Asiat ovat hyvin. Mitiiiin
vakavaa ei ole sattunut. En ole
tullut ajatelleeksi, ett6 ansiotulot
saattaisivat loppua. Muut ihmi-
set saavat kyllii tyoeliikettii sai-
rauden, eliikeiiin tai tytittc;myy-
den perusteella", Soinne sanoo.

Ja Soinne on tyytyviiinen uu-
teen Iakiin siltii osin, ettd aivan
lyhytaikaisesta ty6ste voi kart-
tua eliikettii. "Mutta harvalla
ihmisellii on asiat niin hyvin, ettii
itse pystyisi laittamaan osan
palkasta tydssdoloaikana tule-
via aikoja varten."

Soinne oli teatterikoulun jiil-
keen kuusi vuotta MTV:n palve-
luksessa. "En muista, onko se
ty6 merkitty Eliiketurvakeskuk-
sen rekisteriin. Ttiytyykin nyt it-
se tilata se paperi ja katsoa",
Maija-lrena Soinne innostuu.

Freelancerin tyd kasautuu.
Valille freelancer joutuu sano-
maan, ette nlt en Pysty otta-
maan lisdzi. Sitten on taas pitka
aika, jolloin ei ole mitaan. Ke-
siksi kukaan ei ole pyytiiny't
Soinnetta tydhOn. 'Tdssii on
niin kuin lastu laineilla" Soinne
sanoo ja uskoo, etta tydta teh-
diiAn aina enemmtn freelance-
sopimuksin.

PIRKKO ITELAVUORl
Eliiketurvakeskuksen
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Ehkekannan rakenne-erot

Eliikkeet voidaan ryhmitellii
eltketapahtuman luonteen pe-
rusteella. Tavallisesti tiill6in kiiy-
tetaan sanaa eliikelaji muuttujan
nimend.

Vanhuus, tydkFrytt0myys,
ty6tt6myys jne. ovat niita syita,
joiden perusteella lainsiiddiin-
ndn asettamin ehdoin elZikkeitii
myrinnetiiiin. Ne ovat tapahtu-
mia. jotka lopettavat yksityisen
ihmisen ty6uran.

Eliikkeiden (tarkemmin: el6k-
keensaajien) jakautumista eri
elikelajien osalle kutsutaan eld-
kelajij akaumaksi, eldkekannan
rakenteeksi tai yksinkertaisesti
eliikkeiden rakenteeksi.

Elekelajijakauma
koko maassa

Tiissd esityksessii tarkastellaan
tyt - ja virkaeliikkeiden raken-
netta vuoden 1984 lopun tilan-
teen perusteella.

Taulu I
Dci- j a virkaeldkkeensaaj at
3 l. 12. 1984 elikelaj in mukaan

Luku-
miiiird

7o

Ellkekannan rakenne vaihtelee kunnittain
voimakkaasti. Esimerkiksi vanhuuseldkeliiisifl on
Eckertissfl Ahvenanmaalla 82,5 prosenffia eliik-
keisfd,VuolijoellaOulujiirvenrannalla34,Tp-ro'
senffia. Muut kunnat sijoittuvat ndiden villille.

Lounaissaariston ja rannikon muuttotappio-
kunnissa on palion Yanhuusel[kkeit[. Tytiky-
yytttimyyseHkkeiden osuus on suurin mets[- ja
teollisuustytivaltaisissa kunnissa.

Tytitttimyyseldkkeitil on suhteellisesti eniten
taantuvissa teollisuuskunnissa.

Eliikerakenteen vaihtelua kunnittain tarkas-
tellaan seuraavassa kirjoituksessa.

Tydk) ry'tt6myyden perusteel- Sukupolvenvaihdos- ja luo-
ta eiatetti sai i57o siaiista eli pumiseliikkeidenmiidriionosoi-
noin 187000 henkii<ia. " tin viljelijiin halusta lopettaa

Perhe+liikkeen saajiin kuu- tycinteko enn€n eliikeikiiii. Il-
luvat lesket ja lapset. Heitii oli meisesti se on jonkinlainen rasit-
kaikkiaan t iO OOO. Tiihiin rvh- tavuuden mittari.
mddn ei kuitenkaan ole otettu Tiissii kohdin on todettava,
mukaan niitd perhe<liikett[ saa- ett6 perhe-, sukupolvenvaihdos-,
vialeskiii,jotkasaavat oman tyti- luopumis-, tytittomyys- ja- ty9-
u.un p..*te.lla eliikettii. k)'/yttdmyyseliikkeiden yhteis-

Tydtttimyys oli eliikkeen saa- mdiirii osoittaa tydtatekev.iin vd-
mis6n perujteena joka 20. saajal- esttin ennenaikaista eliikkeelle-
la. - siirtymista. Site voidaan ndin-

Ryhmiiiin muu kuuluvat luo- ollen pitaa jonkinlaisena pa-
ou-is- tai sukuoolvenvaihdos- hoinvoinnin mittarina.
llekettd saavat. Heitii oli kaikki- Vanhuuseldkkeiden miiiirii il-
aan l6hes 50 000. mentdd tietynlaista kykyli selvitii

tyriiiin ohi ainakin hengissd. Jos
kaikki eliikkeet olisivat vanhuus-

Mit[ rakenne ilmenfil elakkeitii, niin se vdestci, josta
eliikkeensaajat ovat liihtciisin,

Eliikelajirakenne mittaa paitsi on selvinny ilman suurempia
itse elalejarjestelmiin tul<iksen vaikeuksia tycissiioloajastaan.
(elakkeeniaajien lukumiidrdn On selviiii, etta elakkeiden ra-
i<unkin elak6lajin osalta) my<is kenne on voimakkaasti riippu-
eldkevakuutettuunvdestcioniiit- vainen (eliikevakuutetun) vdes-
tyviii muuttujia. Mittaustulos tdn ikdrakenteesta.
on melkoisen karkea. Seuraavassa esitelliiiin eliike-

Seuraavassa hahmotellaan yli- lajijakautuman kunnittaisia ero-
malkaisesti mita elakelaiiiakau- ja. Kiinnostuksen kohteena ovat
man kukin komponentti mittaa diiriarvokunnat eli ne jotka ovat
elakevakuutetusia vdestostd. tietyn eliikelajin osuuden suh-

Perhe-eliikkeensaajien miiiird teen erittiiin suuresti poikkeavia.
(tiissa: alle 65-vuotiaat naislesket'
la alle l8-vuotiaat lapset) mittaa . , , ,..
tretyssa maann lyorKarsen avioi- Vanhuuselekkeiden osuus
tuneen miesvdestdn kuolevuut-
ra. Mitii suurempi on eliikeiiin tiiyt-

Tydkplttdmyyseldkkeensaa- tiineen viiestdn osuus suhteessa
iien maira itmenHa ty<ivoimaan siihen v;iestdtin, joka on alttiina
kuuluneen vriesttin lfitkaait<ais- muiden eldketapahtumien sat-
ta, tydnteon ehkaisevtUl sairas- tymiselle (liihinnii 55-64-vuo-
ta\uutta. tiaat), sitii suuremmaksi muo-

Tydttdmyyseliikkeen saaj ien dostuu vanhuuseliikkeen saajien
lukrimeara fluolestaan heijaitaa osuus kaikista eliikkeensaajista.
55-64-vuotiaan tycivoiman pit- Kuntien vdliset erot vanhuus-
kiiaikaistydttitmyytta. eliikkeensaajien osuudessa ovat

suuret. Eckercin kunnassa Ahve-
nanmaalla 82,57a eliikkeistii on
vanhuuseldkkeitd, kun taas Vuo-
lijoen kunnassa Oulujdrven ran-
nalla 34,7 Vt. Muut kunnat si-
joittuvat ndiden kahden viilille.

On mielenkiintoista tarkastel-
la millaisia ovat vanhuuseldke-
valtaiset kunnat eli ne. joissa
vanhuusekikeldiset muodosta-
vat hyvin suuren osan kaikista
eliikkeensaajista.

Taulu 2.
Kunnat, ioissa vanhuuseldk-
keiden osuus (/6) on suurin

Eckerci
Krikar
Sund
Kumlinge
Geta
Lemland
Velkua
Vtistanljiird

Luettelo jatkuu seuraavasti:
Briindri, Finstrdm, Houtskari,
lni6, Saltvik, Jomala, Virdd,
Maarianhamina, Rymittylii,
Lumparland, Siirkisalo jne. Kai-
kissa niiissd kunnissa vanhuus-
eliikkeiden osuus oli yli 70 70.

Havaitaan, ettii vanhuuselii-
kevaltaisimmat kunnat ovat Ah-
venanmaan ja lounaisen saaris-
ton kuntia. Koko tdmiin vuosi-
sadan jatkunut muuttotappio
on muuntanut ndiden kuntien
ikdrakenteen vanhuuspainoittei-
siksi.

Viiestdn ikiirakenne ei kui-
tenkaan ole ainoa syy eliikekan-
nan vanhuuseliikevaltaisuuteen.
Merkittiiva syy on mycis se. ette
ndissd kunnissa ei jouduta tydt-
tcimyyden takia hakeutumaan
eliikkeelle. Toisaalta myds maa-
talouden harjoittamisesta luo-

82,5
81,5
8l,l
80,0
79,7
79,1
15,7
75,0

Laji

Vanhuus
Ty<ikyvytt<im.
Perhe
Tydttdmyys
Muu

436 185
r86 996
ll072l
38942
49 536

53
23
r3
5
6

Yhteensd 822380 100

Runsaat puolet (53 %d 8220N
eliikkeensaajasta sai elaketta
vanhuuden perusteella. Heistii
49 000 sai lisiksi mytis perhe-
elakette aviopuolison kuoleman
johdosta.

t6



puminen sukupolvenvaihdos- j a
luopumiseldkkeiden muodossa
on vdhdistd verrattuna muihin
maalaiskuntiin.

Toisaalta nriissii kunnissa on
myOs tydkyvyttrimyyden perus-
teella eliikettii saavien osuus
pienin verrattuna maamme mui-
hin kuntiin.

Yleistiien edellistii voidaan
todeta, ettd lounaisen saariston
ja rannikon kunnissa ennenai-
kainen eliikkeelle siirtyminen on
viihiiistii.

Edellii esitetyt kunnat ovat
pieniii maalaiskuntia. Suurista
kaupunkikunnista Helsingissii
vanhuuseliikeliiisten osuus oli
suurin. 65 7o. Turussa vastaava
prosenttiluku oli 59,3 ja Tam-
pereella 56,0.

Helsingin korkea vanhuus-
eliikkeensaajien osuus (verrat-
tuna Turkuun ja Tampereeseen)
johtuu liihinnii julkisen sektorin
eliikkeiden runsaudesta (alempi
eliikeikii) j a viihiiisemmiistii tydt-
trimyyseliikkeiden miiiiriistii.

osuus

Kun henkilcin ty<ikyky sairau-
desta johtuen ei eniiii vastaa
tydn asettamia vaatimuksia. pu-
hutaan tydky'riyttomyydestri.
Ty<ikyvytttimyrys on suhteellinen
kiisite siinti mielessri, ettii sai-
rauden heikentiimiiii tydkykyii
on aina verrattava siihen ty6-
hdn, jota henkild on tehnyt.

Seuraavassa tarkastellaan tyci-
kyvyttrimyysekikkeen saajien
osuuden kunnittaista vaihtelua.
Lihinnii kiinnostus kohdistuu
niihin kuntiin missd tiimd osuus
on suurin.

Taulu 3.
K unnat, joissa ty0k)'vytt6mlys-
eldkkeen saajien osuus suurin

Vuolijoki 39,9
Tirusniemi 31,7
Eno 37,4
Puolanka 37.3
Taivalkoski 37,2
Lestijiirvi 36,8
Kinnula 36,5
Utajiirvi 36,5
Yli-ri 36,4

Luettelo jatkuu seuraavasti:
Sodankylii, Oulunsalo, Kuiva-
niemi, Ranua, Posio, Pyhajarvi
(Ol), Vihanti, Pudasjtirvi, Kaavi,
Nilsiii. Sotkamo. Haapavesi.
Sdyndtsalo, Perho, Ullava, Juu-
ka, Kiihtelysvaara jne.

Valtaosaltaan luetellut kun-
nat ovat pohjois- ja koillisen
Suomen pinta-alaltaan suuria.
metsiiisid kuntia. Joukkoon
mahtuu myris teollisuus- ja kai-
vospaikkakuntia (Stiyniitsalo,
Vihanti, Vuolijoki).

Jos luetteloa j atkettaisiin, vas-

Edellii esitetyn perusteella
voidaan todeta, etta meBa- ja
teollisuustydvaltaisissa kunnissa
eliikekannan tyOky/yttdmyys-
eliikepitoisuus on suurimmil-
laan.

Tyottomyys-
el[kkeiden osuus

Ikiiiintyneiden tydntekijOiden
pitkiiiin kestdneet tycinsaanti-
vaikeudet ilmeneviit tydtt6mlys-
eliikkeensaaj ien mridrrissii.

Taulu 4.
Kunnat joissa tyott<imyyseliik-
keen saajien osuus suurin

Enontekici 15,9
Luoto 14,6
Forssa 13, I
Pomarkku 13,0
Jokioinen 12,5
Siiynitsalo 12,2

Luettelo jatkuu seuraavasti:
Pietarsaari, Viiala, Pello, Kemi,
Keminmaa, Muonio, Joutseno,
Valkeakoski, Pori jne.

Kunnat, joissa tycittcimyys-
eliikkeensaajien osuus kaikista
eliikkeensaajista oli suurimmil-
laan ovat perinteisiii teollisuus-
paikkakuntia tai niiden naapu-
rikuntia-

Poikkeuksen tristii siidnnostd
muodostavat Liinsi-Lapin kun-
nat Pello, Muonioja Enontekici.
Viimeksi mainitussa kunnas-
sa tydttomyyseldkkeensaajien
osuus kaikista eliikkeensaajista
oli periiti l5,9Vo ja samalla ha-
vaintoaineiston maksimi.

voimakkaasti kunnittain. Lou-
naisen saariston ja rannikon
pitkaan muuttotappiota kiirsi-
neissii kunnissa eliikelajijakau-
ma on hyvin vanhuuseliikepi-
toinen.

Tyci kyvyttrimyyseliikkeiden
osuus on suurimmillaan metsi-
ja teollisuustydvaltaisissa kun-
nlssa.

Tyrittcimyyseliikkeiden mer-
kitys eliike-etuutena on huomat-
tavin taantuvissa teollisuuskun-
nissa.

Vaikka eliikevakuutetun vd-

estcin ikiirakenne hyvin suurelta
osin mridrdd mycis eldkekannan
rakenteen, on tarkastelemalla
iiiriarvokuntien yhteisiii omi-
naisuuksia kiydetty eliikevakuu-
tettuun vriestcirin liittyviti omi-
naisuuksia, joilla on merkitystii
eliikelaj ijakauman muotoutumi-
SCSSA.

RAIMO KARPPINEN, FK
Eltiketurvakeskuksen

tilastoyksikdn
tutkija

taan tulisi vuoronperriiin'metsd-
Suomen' kuntiaja niiden rinnal-
la tunnettuja t6ollisuuspaikka- Yhteenveto
kuntia: Mantte, Varkaus, Outo-
kumpu, Kemi, Raahe jne. Ekikekannan rakenne vaihtelee
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Keskivertoeldkeldinen v. 1984
vuositulot 33 000 mk bruffo
27 000 mk neffo

O
a

Eliikkeensaajien kokonais-
mddrd verotilastossa on vain
prosentin suurempi kuin eliiketi-
lastossa. Hyvri vastaavuus on
tosiasiassa osin seurausta tilas-
tointiperusteiden erojen toisiaan
kumoavista vaikutuksista. Eliik-
keen rakenteen mukaan luoki-
telluissa osajoukoissa (kuva l)
erot ovat jo huomattavia. Vero-
tilaston perusteella vain kansan-
eliikettii saaneiden lukumiiiirii
on liihes viidenneksen pienempi
ja vain tydeleketta saaneiden lu-
kumddrii yli puolet suurempi
kuin eliiketilaston perusteella.
Erot johtuvat jo edellii mainittu-
jen tilastointiperusteiden erojen
ohella mycis siita, ette verotilas-
to on tyoeliikkeiden osalta hiu-
kan eldketilastoa kattavampi.

Ehketuloja 29 miljardia
markkaa

Veronalaisia eliikkeitti makset-
tiin vuonna 1984 kaikkiaan 29,1
miljardia markkaa, joka on
90 % vuoden kokonaiseliikeme-
nosta. Tyci-, virka- ja yritttijii-
eliikkeiden osuus veronalaisista
ellikkeistii oli 647a ja kansan-
eliikkeiden noin 35 %. Muiden
eliikkeiden ja eliikkeenluonteis-
ten tulojen. kuten tapaturma- ja
liikennevakuutukseen sekd va-
paaehtoiseen henki- ja ekikeva-
kuutukseen perustuvien elSk-
keiden osuus oli I %.

Eliikkeensaajaa kohti eliike-
tulot olivat keskimiiiirin 27.000
markkaa. Eliikkeen rakenteen
mukaan tarkasteltuna erot eld-
ketuloissa olivat huomattavia.
Sekji ty6- ettd kansanelakettA
saaneilla eliiket ulojen kesk imiiii-
rii oli 31.500 markkaa, kun pel-
kiistiiiin kansanel6kettii saaneil-
la keskimiiiirii oli tiistii vajaa
puolet eli 15.200 markkaa. Vain

Veronalaista eldketuloa
vuonna 1984 sai lr08
miljoonaa henkilti[.
Elilketulonsaajien ve-
ronalaiset tulot olivat
yhteensfl 35,7 miljardia
markkaa, josta el[ketu-
Iojen osuus oli 82 70.
Ellketuloa saanutta
kohti bruttotulot olivat
keskimililrin 33.100 mkja elHketulot 27.000
markkaa. Elflkkeensaa-
jista 56 % maksoi Yeroa
yhteensfi 6,6 miljardia
markkaa. Keskimfliirli-
nen nettotulo eldkkeen-
saajaa kohti oli 27.000
markkaa.

Tiedot on saatu Ve-
rohallituksen dskettlin
julkaisemasta tilastotie-
dotuksesta tulojen ja
varallisuuden perusteel-
la maksuunpannuista
veroista vuodelta 1984,
jonka pohjalta seuraa-
vassa tarkastellaan eliik-
keensaajia ja heidln tu-
Iotietojaan. Artikkelis-
sa Yertaillaan suppeasti
mytis Yerotilastosta saa-
tavia lukuja el[ketilas-
tojen lukuihin. Veroti-
lastosta elilkkeensaajik-
si on luettu kaikki ve-
ronalaista ellketuloa

Eliikejiirjestelmat tuottavat run-
saasti yksityiskohtaista tietoa eri
eliikelakien perusteella makset-
tavista eliikkeistti sekii myds ko-
konaiseliikkeistii. Tietoja eliik-
keensaajien kokonaistuioista tai
verotuksen jiilkeisistii nettotu-
loista ei niiistii tilastoista kuiten-
kaan saa. Tdssd suhteessa kiiy-
tettdvd verotilasto antaa toisen-
laisen. toimeentulotasoa peri-
aatteessa paremmin kuvaavan
ndktikulman eldkkeensaajien
tarkastelemiseksi.

Tarkastelun kannalta myds
verotilastossa on omat heikkou-
tensa. Toisin kuin eliiketilastois-
sa, ei verotilastossa ole esitetty
tietoja i5n, sukupuolen, eliikela-
jin eikii tydelakkeista eldkelain
mukaan. Siten esimerkiksi tyri-
eliikettii yksityiselt?i tai julkisel-

ta sektorilta saavia henkilOitii ei
voi tarkastella erikseen.

Tilaston kattavuuden kannal-
ta ongelman muodostaa taas se,
ettd tilasto sistiltiiii vain veron-
alaiset tulot. Tilastosta puuttuvat
siten mm. pelkiistAiin yleistii
perhe-eliikette (PEL) tai rinta-
masotilaseliikette (REL) saa-
neet henkildt sekii ndiden lakien
perusteella maksetut eliikkeet.
Lisiiksi tilasto on kertymatilasto
vuoden ajalta, joten se sisiiltdii
henkilOitii, joilla eliike on alka-
nut tai piiiittynyt tilastovuoden
aikana. Niiiden tekijriiden vai-
kutukset niikyviit mycis ty6- ja
kansaneldkettd saaneiden osuuk-
sissa, kun vertailukohtana ovat
eliiketilastoista saatavat luvut
(kuva l).

Vain ty0eldke \.' .o/a
ILukumAArA 138000

Vain kansanel[ke
LukumlIrB 218000

T1'b- ja kansanellke
ALukumeere 7:12000

Vain kansanelIke
LukumIIrI 267000

T'sir- ja kansanelhke
BLukum6!rI 712000

p e - l'^ff:lT,.jfl .?3ffi 'i11",5fi 5fffi
henkiltit. rusraellavuo-nna1984.B.ETK-KELAlhteistilastonperu.treellasl.tz.tfal. markkaa.Myciseliiketulonsuu-
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Vain t.ydel6ke 3.3%
Lukumetrrl 88000 \
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Kuvo 2.
Eltiketuloja vuonna 1981 saaneitlen jakautuma eltiketulojen suuruuden .rekci clcikkeen rakenteen mukaan.

Taulukko l. eldketuloa saaneista ei ole ollut
Veronalaista eltiketuloa soaneiden henkiltjiden keskimdtiriiiset rulot, verot koko vuotta eliikkeellii, jolloin

ja nettotulot eliikkeen rokenteen ntukaon vuonno 1984, mk lv eliiketulo jaettuna tasan v"uoden
kaikille kuukausille on todellista
k uukausieliikettii pienempi.

Sekli tyri- ettd kansanel6kettd
saaneiden keskieliikkeessii ero ti-
lastojen viilillii on vain 270. ll-
meisesti trimii osajoukko mo-
lemmissa tilastoissa vastaa var-
sin hyvin toisiaan. johon myds
kuvassa I esitetyt eldkettd saa-
neiden mddrzin luvut viittaavat.
Sen sijaan vain kansanelaketta
ja eritoten pelkiistiiiin tydelaket-

Tyii- ja
kansan-

eliike

Vain
ryij-

eliike

Vain Kaikki
kansan- eliiketuloaeliike saaneet

tii saaneilla tilastojen vastaavuus
niiyttiiii suppean vertailun pe-
rusteella heikolta. Eldkkeensaa-
jien miiiirissii havaittujen mer-
kittavien erojen ohella (kuva l)
erot keskiel6kkeiss6 ovat suuria.
Vain ty<ielakettd saaneiden kes-
kieliike eliiketilaston mukaan on
runsaan viidenneksen suurempi
kuin verotilastosta saatava luku.

Bruttotuloista 18 Vo r':rt:jLta
kuin eldketuloja

Eliikkeensaaj ien veronalaisten t u-
lojen summasta l8 /6 koostui
muista kuin eliiketuloista. Mui-
tatuloja ovat mm. ty6-, ansio-ja
yrittajAtulot sekd pddomatulot.
Kiintoisaa olisi tietiii kuinka
moni eldketuloa saaneista sai
esimerkiksi myds tydtuloja, mut-
ta t:ihrin verotilastosta saa vain
osittaisen vastauksen. Ainoas-
taan yleisen eliikeiiin tiiyttiineis-
tii tiimii tieto on pAateltavisse ti-
laston perusteella. Ty<ituloja oli
vanhu useld kei kiiisistii ( m u kaan-
lukien verovuonna izin tevttA-
neet) saanut 12.000 tren(ikia
keskimiiiirin 13.000 markkaa.
Palkkatuloja edellisistii oli
22.(fr0:lla henkildllii keskimiiii-
rin 31.000 markkaa. Mainittu-
jen tycitulojen kokonaismiiird ei
kuitenkaan peitii kuin 14Vo
kaikkien el;iketuloa saaneiden
muiden tulojen summasta.

Muiden tulojen miiiirii eliik-
keensaajaa kohti oli keskimiiii-
rin runsas 6.000 markkaa. Tulo-
liihteenii muiden tulojen merki-
tys on varsin erilainen elSkkeen
rakenteesta ja eliiketulon suu-
ruudesta riippuen (taulukko I ja
kuva 3).

HenkiliimiiSrii
Veronalaiset tulot

niistli %:a
eliiketulot
muut tulot

Eliiketuloviihennys
valtionverotuksessa
kunnallisverotuksessa

Verot ja maksut yht.
Veroja maksaneiden osuus-70
NETTOTULOT mklv
vero- .9't

721 7001

36 047

137 700

43 0l I

52.4
47.6

2t8 000

l7 t5l

8tt,5
I I,5

n 029
l4 783

597
7.2

t6 554
3,5

I 077 700

33 |2
87,32
t2,7

4909
l0 950

67t9
68,6

29 329
18,6

8 r,6
I tt.4

3 486
5 358

12022
616

30 989
28.0

5 966il0il
6 t57
55.6

26955
18.6

I) Lukuun sislltyy noin 19.000 henkilda, joilta kansaneliikkeen tai tvijelakkeen
kanssa oli muita kohdassa 2) mainittuja eliiketuloja tai vain kohdassa 2) mai-
nittuja etuuksia.

2) Eliiketuloissa mukana myds muut eliikkeet ja eliikkeenluonteiset tulot, kuten
tapaturma-ja liikennevakuutukseenja vapaa6htoiseen henki-ja eliikevakuutuk-
seen perustuvat el2ikkeet sekii luopumiseliikkeet.

ruuden mukaisilta j akaumiltaan
tarkastellut osajoukot poikkea-
vat selvdsti toisistaan (kuva 2).
Mainittakoon, ettii jakaumat
ovat piiiipiirteissddn varsin yh-
denmukaisia eltiketilastoista saa-
tavien j akaumien kanssa. Viihiin
eldketuloa saaneita on verotilas-
tossa kuitenkin odotetusti enem-
mdn kuin eldketilastossa.

Verotilastosta laskettuna kaik-
kien eliiketuloa saaneiden kes-
kimiiiiriiiseksi kuukausieliikkeek-

si saadaan 2.252 markkaa. Tilas-
tointieroista huolimatta saatua
tulosta on kiintoisaa verrata
eliiketilastoista saatavaan liihin-
nd vastaavaan lukuun. ETK-
KELA -yhteistilaston mukaan
vuoden 1984 lopussa kaikkien
eliikkeensaajien keskieliike oli
2.337 markkaa kuukaudessa eli
4 0/6 suurempi kuin verotilastos-
ta saatu luku. Verotilastosta las-
kettua keskieliikettii alentaa en-
nen kaikkea se, ettA osa tilaston

Kuva 3.
Veronaloista eltiketuba vuonne 1984 saaneiden kokonaistulojen rakenne
sekii keskimtiiiriiiset brutto- ja nettotulot eltiketulojen suuruuden mukaan,
mk f vuosi.

Yeronalaiset tulot ja

nettotulot mk v. 1984

el[ketuloa saaneiden jakauma el[-ketuloluokkiin, I
14.7 15.0 26.5 24.3 8.4 r0.3 100

: rnuut tulot
= tyo-, virka- ja yrittejeel6}keet
= kansanehke

--J- = nettotulotaso

l0 12000 18000 24000- J6000- 48000-
1199' 17999 )J999 i5999 47999
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Vain tytieHkettii saaneilla kes-
kimiiiirin l6hes puolet bruttotu-
loista koostui muista kuin eliike-
tuloista. Korkeaa osuutta selit-
tea se, etta ryhmiisti valtaosa on
leskenelikettd tai alennetun elii-
keiiin perusteella vanhuuseld-
kettii saavia, joilla tytituloja on
vleensii selvdsti useammin kuin
inuilla eliikkeensaajilla. Lisiiksi
pelkiistiiiin tyoelakette saavista
huomattava osa on saanut suh-
teellisen viihin eliikettii (kuva 2),
joilla verotilaston mukaan on
keskimiitiriiistii enemmiin muita
tuloja (kuva 3).

Kuvan 3 alimmassa el6ketu-
loluokassa muiden tulojen osuus
bruttotuloista on periiti 67 7o eli
noin 13.500 markkaa. Ttitii ei
kuitenkaan voi tulkita siten, eet-
tii pientii el?ikettii kompensoitai-
siii hankkimalla muita tuloja
toimeentulon varmistamiseksi.
Verotilaston kertymiiominaisuu-
den vuoksi alimpaan eliiketulo-
luokkaan kasautuu ensinndkin
suhteellisesti eniten vain osan
vuotta el6ketuloa saaneita, joilla
muiden tulojen esiintyminen on
luonnollista. Toisaalta alimmas-
sa eliiketuloluokassa on esimer-
kiksi valtaosa lapseneldkettd
saaneista, joilla tyotulojen esiin-
tyminen suuressa mitassa ei lie-
ne vleistii. Alimmassa eldketulo-
luokassa keskimiiiiriiiset luvut
eiviit siten pysty kertomaan ko-
ko totuutta. Sama koskee osin
my0s toiseksi alinta eliiketulo-
luokkaa.

Veroja
6,6 miljardia markkaa

Vuonna 1983 kansaneliikkeen
pohja- ja lisiiosa tulivat veron-
alaisiksi tuloiksi. Samassa yh-
teydessii eldketuloista tehtevan
viihennyksen miiiirii mitoitettiin
siten, ettii pelkkEii kansaneliiket-
ta saavat eiviit joutuisi maksa-
maan elikkeestiidn veroa. Eld-
ketulovthennyksen siidnn0sten
muuttaminen kevensi samalla
mytis pientii tytieliikettii saavien
verotusta.

Vuoden 1984 verotuksessa
valtion- ja kunnallisverotukses-
sa mydnnettiiviiin eliiketulovii-
hennykseen tehtiin inflaatiotar-
kistus. Samoin progressiiviseen
tuloveroasteikkoon tehtiin kai-
kissa tuloluokissa 8 prosentin
suuruinen inflaatiotarkistus. Ve-
rotettavan tulon alaraja tulove-
roasteikossa vuonna 1984 oli
I 3.500 markkaa. Kunnallisvero'
tuksen invalidiviihennys palau-

tettiin vuonna 1984 myds eliike-
tulosta tehtiiviiksi.

Eliiketuloa saaneista maksoi
vuoden 1984 verotuksessa 37 %
valtion tuloveroa ja 55 7o kun-
nallisveroa. Kaikkiaan veroja
maksaneita myds varallisuusve-
roja maksaneet mukaan lukien
oli 56 7o eliikkeensaajista. Eliike-
tulon suuruuden mukaan tar-
kastellen (kuva 3) voidaan tode-
ta, etta kolmessa ylimmiissii elii-
ketuloluokassa eli tuloluokasta
24.000-35.999 mk/v alkaen,
kiiytiinnrillisesti katsoen kaikki
maksoivat veroja. Kokonaisve-
rokertym[ oli runsas 6,6 miljar-
dia markkaa, joka on noin 13 7o
luonnollisten henkilOiden mak-
samista kaikista veroista.

Veroja maksaneilla veron
miiiirii oli keskimiiiirin 11.000
markkaa. Kaikkia eldketuloa
saaneita kohti maksetut verot
olivat noin 6.000 markkaa eli
sattumalta saman verran kuin
eliikkeensaajat saivat muita tu-
loja. Keskimiitiriiisell[ tasolla
siis eliiketuloa saaneiden muut
kuin eliiketulot kuluivat kaikki
verojen maksamiseen (kuva 3).

Verojen osuus bruttotuloista
oli keskimiiiirin 18,6 /6. Yero-
prosentti riippuu eliiketuloa saa-
neilla paitsi tulojen miiiiriistii
myds tulorakenteesta. Vain ty<i-
elakette saaneilla, joilla mui-
den tulojen osuus oli korkea, ve-
roprosentti oli keskimtiiirin 28
(taulukko l). Heilla veropro-
sentti oli liihes yhtii korkea kuin
tilastossa palkansaajiksi luoki-
teltujen keskimiiiiriiinen vero-
prosentti.

Selvimmin veroprosentin riip-
puYuus my0s tulorakenteesta on
kuitenkin niihtiivissii kuvasta 3.
Veroprosentti oli pienimmilliiiin
(6,8 %) eliiketuloluokassa I 8.000

23 .99 mk I v . Tiissii eliiketulo-
luokassa liihes kaikki saivat
kansaneldkettii ja myOs pelkkii2i
kansaneliikettii saavien osuus oli
korkeimmillaan. Mytis eldketu-
lovdhennys oli tuloluokassa niin
markkamddriilsesti kuin brutto-
tuloon suhteutettuna korkein.
Alimmassa eliketuloluokassa,
jossa muideri tulojen miiiiri on
suurin, veroprosentti on keski-
miiiirin liihes 20. Ylimmiin elii-
ketuloluokan veroprosentti on
35, mutta my0s bruttotulot ovat
yli nelinkertaiset verrattuna alim-
paan tuloluokkaan.

Verailua palkansaajiin

Vuoden 1984 verotilastossa pal-
kansaajiksi on luokiteltu treirti-

liit, joiden palkkatulot ylittiiviit
36.500 markkaa tai joiden veron-
alaisista tuloista palkkatulojen
osuus on yli90Vo. Niiin miiiiri-
tellyn joukon keskimiidriiinen
nettotulo oli noin 40.400 mark-
kaa. Eliiketuloa saaneiden kes-
kimiiiiriiinen nettotulo 27.000
markkaa (taulukko l) on siiti
Iiihes 67 7o jaseka ty6- ettii kan-
saneldkettd saaneiden nettotulo
lahes 73 7a.

Vertailu on kuitenkin sikiili
virheellinen, ettii palkansaajien
ja eliiketuloa saaneiden joukot
osittain leikkaavat toisiaan. Li-
sdksi vertailun kannalta palkan-
saajien maaritelme ei ole paras
mahdollinen. Palkansaajiin tu-
lee mddritelmdn mukaan lue-
tuksi mm. valtaosa koululaisis-
ta, opiskelijoista ja muista vain
ajoittain tyrisuhteessa olevista.
Niiin palkansaajien nettotulo
jiin liian pieneksija toisaalta elii-
ketuloa saaneiden tilanne ndyt-
tdi todellisuutta paremmalta
jopa keskimiiiiriiisellii tasolla
tarkasteltuna.

Ldhteet:
Tilasto Suomen eliikkeensaajista
1984. ETK KELA. Helsinki 1985.

Tulojen ja vara I lisuuden perustee I la
maksuunpannut ver o t vuode h a I 98 4
toimitetusso verotuksessa. Verohal-
lituksen iulkaisu 330. Helsinki 1986.

ARTO LAESVUORI
Eliiketurvakeskuksen
xtunnitteluosaston

tutkia

20
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on kolmannes vd-
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mddrdn olernn suu-

v. 201 0 ?' nfr'l3x:,;,::i:i,
se putoaa, ellei

Hiljakkoin on maassamme teh-
ty kolme eri vdestciennustetta:
Tilastokeskus, Kansanel6kelai-
tos ja sisdasiainministeri6n alue-
poliittinen osasto kukin oman-
sa, joskin kaikissa on yhteise-
nii liihttikohtana Tilastokeskuk-
sen ennusle. Kukin ennuste vain
painottuu eri tavoin intressistd
riippuen. Sisiiasiainministericin
ennuste on nimelteidn suunnite,
mikd ilmaisee, ettd vdestcin tule-
vaa kehitystii arvioidaan joi-
denkin yhteiskunta- ja aluepo-
liittisten tavoitteiden kannalta.

Ennuste on sanana verraten

huono kuvaamaan sitd lasken-
taprosessia, jonka tulos se on.
Ennustetulos miiiiriiytyy yksikii-
sitteisesti liihtciarvoista, tehdyis-
tii oletuksista sekli valitusta me-
netelmlstd. Kun ndmd on an-
nettu jokaisen "ennustajan" tuli-
si piiiityii samaan lopputulok-
seen. Vdestciennusteella ei siis
ole mitaiin tekemistri ns. selvii-
nzikemisen kanssa. Ennuste ei
ole eti6inen. Seuraavassa tarkas-
tellaan ldhemmin Tilastokeskuk-
sen ennustetta, koska muut poh-
jautuvat siihen.

Kansaneldkelaitos
ennusba perus-
elilkk*naajien

mitddn tehdd,
noin 3,9 miljoo-
naan vuonna 2050.

Vde-s;tiierllnusteib
otnt Kannneldke
laitoksen lisdksiteh-
netdskettdin myiis
Iflastokeskus ja si-
gasrarnm,nl6,tenon
aluepoliittinen
osasto.

Vdestdennusterl-
den luonteesb ia
luotetbvuudesta
kirjoitfaa Eldketur-
tnkeskuksen suun-
niffeluosaston tut-
kiia Reijo Laatunen.

Kunnittainen vlesto-
ennuste 1984-2010
Tietyn alueen tuleva viikiluku
voidaan ennustaa syntyvyyden,
kuolevuuden ja muuttoliikkeen
avulla. Nema tekijet riittavet.
Viikilukuun tietenkin vaikutta-
vat esimerkiksi talous-, perhe-ja
aluepoliittiset toimenpiteet, mut-
ta niiden vaikutusta ei ole pyritty
ottamaan huomioon.

Syntyvyyden, kuolevuuden j a
muuttoliikkeen tuleva kehitvs
on arvioitu liihimenneisyyden
havaintojen perusteella ja liihtri-

REUO LAATUNEN, FK
Eliiketurvakeskuksen

suunni I t e luososl on t il k iia

vdkilukuna on kiiytetty vuoden
1983 lopun viiestOd. Ennusteessa
on mm. oletettu ikiiryhmittiiisen
hedelmiillisyyden siiilyviin koko
ennustekauden nykyisellii tasol-
laan. Tdmf, oletus merkitsee
syntyneiden miiiiriin laskua, sillii
myris hedelmtillisessii iiissii ole-
vien naisten mddrri pienenee.

Kuolevuuden on oletettu ale-
nevan koko ennustekauden, mut-
ta kuitenkin hitaammin kuin
1970-luvulla. Tdstii huolimatta
kuolleiden mddrd kasvaa, mikii
johtuu pridasiassa vdest<in ikri-
rakenteen vanhenemisesta.

Suonren
veesfdsffi
lolme eri
ennusfet/Fl
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Maan sisriisen muuttoliikkeen
on oletettu siiilyviin l980luvun
alun tasolla ja nettosiirtolaisuu-
den on oletettu pienenevdn nol-
lan suuruiseksi vuodesta 1990
liihtien. Niiillii perusteilla on
saatu seuraava asetelma.

1930-luvulla ennustettiin. ettii
maamme viikiluku ei koskaan
ylitii 4 miljoonan rajaa. Tuo raja
ylittyija kuitenkin tehty ennuste
oli tiiysin realistinen, sillii mil-
Iiiiin jiirjellisill?i oletuksilla ei
voinut odottaa. ettd maassam-

Taulukko I. Viiest\nmuutokset.ia viikiluku 1985 2010

Vuosi Syntyncet Kuolleet Nettomaahan- Viikiluku
muutto --ll.l2.

I 985
I 990
I 995
2000
2005
2010

64 823
61 938
57 375
54 186
53 33r
52821

46 5 r0
48 691
49 911
52 575
55 448
58 589

5 000
0
0
0
0
0

4919 043
5 005 991
5 054 264
5 073 408
5 069 786
5 048 084

Kuolleiden miiiirii ylittiiii v.
2002 syntyneiden miiiiriin ja siitii
lukien maamme vdkiluku alkaa
vdhetd.

Tilastokeskus on laatinut
myos toisen laskelman. jossa
vain syntyvyys ja kuolevuus on
otettu huomioon. Tiimii ns.
omavaraislaskelma jiittiiii sekii
siirtolaisuuden etta maan sisai-
sen muuttoliikkeen huomiotta.

Ennusteen yleisend piirteend
voidaan todeta. ette lasten maa-
rii viihenee, tyriikliisten pysyy
ennallaan ja vanhusten md6rd
kasvaa.

Ennusteen
luotettavuudesta

Vdestdennusteiden yleisenii piir-
teene on, ette mita liiheisempi
tulcvaisuus ja mita suurempi
populaatio. sitd luotettavampi
ennuste on. Ennustekomponen-
teista epdvarmin on muuttolii-
ke, toiseksi varmin syntyvyys ja
luotettavimmin ennustettavissa
on kuolevuus. Edelleen on to-
dettava, etta alueittain tarkas-
tellen muuttoliik keen huomioon-
ottava ennuste yleensd on realis-
tisempi kuin omavaraislaskel-
ma. Esimerkkinii (tai vastaesi-
merkkinii) edellisestd voi maini-
ta piencn Velkuan kunnan.jossa
v. 1983 oli l7l asukasta. Omava-
raislaskelman mukaan siellii v.
2010 on 134 asukastaja muutto-
liikelaskelman mukaan 349 asu-
kasta. Paljonko tuolloin Vel-
kualla todella on asukkaita. ei
osaa ennustaa kukaan.

Ennusteissa ei voi ottaa huo-
mioon sotia, luonnonkatastrofe-
ja eikti muitakaan tdysin arvaa-
mattomia tekijOite. Esimerkiksi

me tulisi syntymdiin yli sadan-
tuhannen kokoisia ikiiluokkia
("suuret ikiiluokat').

Muut ennusteet

Tilastokeskuksen laskelma on
luonteeltaan ns. sivustakatsojan
ennuste. joka vain toteaa vaes-
tdn tulevan kehityksen eika ota
kantaa siihen, miten v;ieston tu-
lisi kehiuyii.

Sislasiainministeri6n aluepo-
liittinen osasto on laatinut ldd-
neittdisen vdest6- ja tyopaikka-
suunnitteen vuosille 1990. 1995
ja 2000. Suunnitteessa ilmais-
taan alueelliset vdestci- ja tyo-
voimatavoitteet. Esimerkiksi Hel-
singin seudun vdest6- ja tyo-
paikkakasvua pyritii:in valtion
toimin hidastamaan ja ohjaa-
maan muualle. Samoin Kymen
lddnin muuttotappio pyritaan
pysayttemeen.

Kokonaisuudessaan sisdasiain-
ministerion suunnite ei poikkea
paljon Tilastokeskuksen muut-
toliikkeen huomioonottavasta
laskelmasta.

Kansaneldkelaitos on myos
laatinut vdestciennusteen, joka
on eliikeliiispainotteinen ja ulot-
tuu jopa vuoteen 2050. Ennuste
on koko v;iestcin osalta tehty la-
hes samoin oletuksin kuin Tilas-
tokeskuksen ennuste. Myris tiis-
sa ennusteessa vdestdn mriiirri
saavuttaa maksiminsa vuoden
2000 tienoilla ja putoaa (ollei
mitaen tehdii) noin 3,9 miljoo-
naan vuonna 2050. Yleisen pe-
ruseldkkeensaajien miidrd taas
saavuttaa huippunsa noin vuon-
na 2025. jolloin heitd on noin
1,46 miljoonaa eli noin 3l ft;
vdestdsta.
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LIJOIDEN JA TOIMITTAIIEN
uiset vakuutusmaksut tilitetaan

reRt uARr<CruEN r,u
LEL Tydeliikekassa,

erit.vistehtiiviit

Eriiiden tydsuhteessa olevien tajan on ilmoitettava tycisuhde-
taiteilijoiden ja toimittajien elii- rekisterciintiii varten tarvittavat
kelaki TaEL tuli voimaan l.l. tiedot kayttaen hyviiksi joko
1986. Kuitenkin jo syksyllii 1985
perustettiin Esiintyvien taiteili-
joiden eliikekassa hoitamaan
TaEL:n tiiytiintricinpanoa. Esiin-
tyvien taiteilijoiden eldkekassa
on solminut LEL Tycieliikekas-
san kanssa sopimuksen, jonka
mukaan LEL Tycieliikekassa
hoitaa Esiintyvien taiteilijoiden
eldkekassan lukuun kiiytiinn6s-
sii TaEL:n toimeenpanon omien
ty<irutiiniensa yhteydessii.

Eliikelain toimeenpanossa yk-
si tarkeimpia tehtiiviii on kysei-
sen eliikelain alaisia tciitii tekevil-
le henkiliiille karttuvan eliike-
turvan rekisterriinti, jotta eliike-
tapahtuman sattuessa eliikettii
voidaan maksaa oikeansuurui-
sena. Erriiden tydsuhteessa ole-
vien taiteilijoiden ja toimittajien
eliikeasetuksen mukaan El[ke-
turvakeskus suorittaa Esiinty-
vien taiteilijoiden el6kekassan
lukuun, mikiili osapuolet eiviit
toisin sovi, ne vakuutustekniset
tydt, jotka liittyvat tyOntekijoi-
den tietojen rekisterciintiin ja kii-
sittelyyn. Esiintyvien taiteilijoi-
den eldkekassa, Eliiketurvakes-
kus ja LEL Tyrieliikekassa ovat
sopineet samanlaisesta yhteis-
ty6stii TaE L-tietojen rekisterciin-
nin yhteydessti kuin tiillii hetkellii
on voimassa LEL-tietojen rekis-
terciinnin osalta Elaketurvakes-
kuksen ja LEL Tyciekikekassan
viilillii.

Niiden tydnantajien, jotka
teettevat TaEL:n alaista tydtii,
on maksettava kuukausittain
tydntekijdistiiiin TaEL-vakuu-
tusmaksu palkanmaksukuu-
kautta seuraavan kalenterikuu-
kauden 20. piiiviiiin mennessd
jonkin pankin tai postin kontto-
rin viilityksellii. ThEL-vakuu-
tusmaksulomake on soveltuvin
osin samanlainen kuin LEL-va-
kuutusmaksulomake. Maksulo-
makkeeseen tdytetiiiin mm. ty<in-
antajan tunnistustiedot sekii ky-
seisen kalenterikuukauden palk-
kasumma ja vakuutusmaksun
mdiirS.

Samassa yhteydessii tycinan-

valmiita tilityslomakkeita tai
magneettinauhaa tai Jevyii. Mi-
kiili ty<inantaja kAyttaa tilitys-
lomakkeita, jotka ovat TaEL-
ty<intekijdille tiismiilleen saman-
laiset kuin LEL-tydntekijdille,
on ne liitettdvd vakuutusmak-
sulomakkeen mukaan ja pankki
valittaa ne edelleen LEL Dd-
eliikekassaan, josta ne kihete-
tddn esitarkastuksen jiilkeen re-
kisterciitiiviiksi Tietokonepalve-
luun. Mikiili tyrinantajalla on
mahdollisuus kiiyttiiii magneet-
tinauhaa tai -levykettii, on se lii-
hetettiivii annettujen ohjeiden
mukaisesti suoraan Tietokone-
palveluun.

Magneettisen tietojenviilityk-
sen etuina ovat mm. virhemah-
dollisuuksien viiheneminen ja
tietojen nopeampi rekisterdinti.
Tiitii viilitystapaa suositellaan-
kin tydnantajille, joilla on kuu-
kausittain tilitystietoja yli 50
tydntekijiiste.

Jokaisesta ty6ntekijasta on
tycinantajan ilmoitettava tydn-
tekijiin henkil<itiedot, palkka-
kuukausi, palkan miiiirii ja tyri-
nimike. Tycinimikkeistd on muo-
dostettu suoraan TaEL:n I $:n
luokittelua kiiyttiien. Ty<inimik-
keellii ei TaEL:ssa ole samaa
asemaa kuin LEL:ssii, missii yh-
teensovitusperustetta miiiiriittii-
CSSA tycinimikkeiden

hyviiksi. TaEL:ssa
et miiiiriitii keski-

Koska LEL Tydeliikekassalla
oli valmis organisaatio LEL-tili-
tysliikennettii varten, oli siihen
organisaatioon suhteellisen help-
po ottaa mukaan my<is TaEL:n
mukaisien vakuutusmaksujen j a
tilitysten hoito. TaEL-tycisuh-
teet merkitaen tycisuhderekiste-
riin samaan tapaan kuin LEL-
tycisuhteet ja rekisteriotteille tie-
dot merkitaan mydskin yhden-
mukaisesti. Yhteenvetona voi-
daan sanoa, etta TaEL:n toi-
mcenpano hoidetaan kiiytiin-
nrillisesti katsoen samalla ta-
valla kuin LEL:n toimeenpano.

*
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KOKONA'S KUVAN JA MOTIVAATION
PUUTE
etAxeflEDoN
PERILLEMENON CSTEN,IA
- Mike merkitys vdlineelld esimerkiksi

esitteelld - yliptilinsd on tiedon perille-
saamtsessa?

- M istii kai kista tekijdistii tiedon perillemeno
riippuu?

- Jos taustalla vaikuttavat esimerkiksi mo-
tivaatio ja asenteet, miten niihin voidaan
parhaiten vaikuttaa?

- Mike on eri tiedotustapoien merkitys ia
rooli nyt ia tulevaisuudessa?

Muun muassa ndihin kysymyksiin pyrki
antamaan vastauksia Eldketuruakeskuk-
sessa useamman vuoden tekeillil ollut tut-
kimusprojekti. Tutkimuksen ensi tietoia kii-
sitelliidn nyt; siihen palataan myds my6-
hemmin.

Eldketurvakeskuksessa on val-
mistunut tutkimusprojekti, jos-
sa selvitetddn tydelaketiedon pe-
rillemenoon liittyvie ongelmia.
Tutkimus kohdistui liihinnii esi-
temuotoiseen tiedotukseen. Li-
sdksi kartoitettiin tydeleketie-
don perillemenoon vaikuttavia
taustatekijciite. Tutkimustulok-
sista toivotaan olevan kiiytiin-
ndn hyotyii tiedotustoiminnan
kehittdmisessa.

Tyoeliiketiedotus
ja tutkimus

Tyoeliikkeistii tiedotetaan jal-
kuvasti monen eri tahon toimes-
ta ja monilla eri keinoilla. Tiedo-
tukseen osallistuvat eliikelaitok-
set suoraan ja lisiiksi jiirjestel-
miin yhteistyci- ja keskuselimet.
Tiedotukseen sisiiltyy henkilci-
kohtaista yhteydenpitoa vakuu-
tettuihin ja laajamittaista vies-
tinttiii esitteiden, kirjasten, leh-
dist6n, radion ja TV:n sekd kou-
lutus- ja kurssitilaisuuksien viili-
tyksellii. Eldketurvakeskuksen
tiedotuksessa on ollut tiirkeiillii
sijalla lisiiksi rekisteriotepalvelu.

Tyrieliiketiedotuksen ns. tieto-
tavoitteena voidaan pitaa sita,
etta vakuutetut tuntevat mah-
dollisimman hyvin ainakin ty<i-
eldketurvan peruskysymykset.
Tydeliiketiedotuksen valmiusta-
voitteeseen taas kuuluu pyrki-
mys auttaa vakuutettuja huoleh-
timaan eduistaan. vakuutetuille
kerrotaan mitii heidan tulee teh-

dd varmistaakseen omat eldke-
etunsa. Tiedotuksen asenneta-
voitteena voidaan pitiid tilannet-
ta, jossa vakuutetut pitavat ty<i-
eldketurvaa tdrkednd asiana ja
arvostavat tycieliikettii hyvin-
voinnin yhtend osatekijdnd.

Laajasta tiedottamisesta huo-
limatta on eldketiedon perille-
menossa kuitenkin ongelmia.
Tycieliiketieto on tosin lisiiiinty-
nyt jatkuvasti, mutta edelleen
esiintyy mycis melkoista tiet6-
mattomyytta niinkin keskeisten
tyoeliiketietojen, kuten eldke-
etuuksien ja eliikkeen hakume-
nettelyn suhteen. Tieto ei niiytii
my<iskiiiin j Ssentyneen riittAvas-
ti, vakuutettujen kokonaiskuva
eldketurvasta on puutteellinen.

Tiillaisia viitteitii on saatu
Ekiketurvakeskuksessa tehdyis-
ta tydelaketietoja koskevista
tutkimuksista. Tyoeliiketiedon
tutkiminen aloitettiin jo vuonna
1963. Aihepiiristii syntyi tutki-
mussarja nimeltd "Yleisri ja tyo-
eliikelait". jonka puitteissa on
tehty tiihiin mennessd nelja tut-
kimusta. Mittauksen kohteena
on ollut ty6elAkelakien piiriin
kuuluvien ja niiden ulkopuolella
olevan vdestdn ty6elakelieto ja
sen kehitys. Lisiiksi on selvitetty
eliikkeelle valmennuksen vaiku-
tusta vanhuuselzikkeelle siirty-
vien eldke- ja muuhun tietoon.

Tutkimusten yhtend tavoit-
teena on ollut auttaa tvdelake-
tiedotuksesta vastaavia tahoja
tiedotustoiminnan tulosten seu-
rannassa ja tiedotuksen ohjaa-

misessa. Tdmd on ollut mytis
uusimman tutkimusprojektin pe-
rimmdinen tarkoitus.

Tutkimusprojektin
kokonaisuus

Tutkimuksessa muutettiin
tydeleketiedon tihdnastista tut-
kimustapaa siten, etta tycieliike-
tiedon tason selvityksen sijaan
tutkimuksen painopiste on nyt
tyoeliiketiedon perillemenon
problematiikassa. Tdmdn on-
gelman selvittely johti monivai-
heiseen suunnitteluun ja kokei-
luun.

Tut k i musp rojekti n ensimmtii-
sessii vaiheessa kerdttiin tiedon
perillemenoa yleensd koskevaa
teoreettista ja empiiristii tietoa.
Tiill<iin kiinnitettiin huomiota
erityisesti tiedotusopillisen teo-
rianmuodostuksen viitteisiin.
Yhteisenii piirteend niissd koros-
tui eri ryhmien ja yksildiden eri-
laisuus, erilainen asema tiedon
vastaanottajina. Voitiin niinol-
len olettaa. ettd sama sanoma,
kuten esimerkiksi tycielAketieto,
vastaanotetaan eri ryhmissd eri
tavoin.

Tirtkimusta varten eriteltiin
myOs tydelaketiedotuksen ta-
voitteita siten, kuin edelld todet-
tiin. Ajateltaessa ndiden tavbit-
teiden toteutusta em. teoreetti-
sen kehyksen valossa nousi esiin
kysymys siitii, olisiko tiedotusta
syyta eriyttati entistd selkedm-
min kohderyhmittiiin. Tiimiin

ajatuksen testaaminen muodosti
projektin seuraavan vaiheen.

Testaaminen tapahtui kiiy-
tiinnrissd erityisen kokeilutut-
kimuksen muodossa. Kokeilun
kohteeksi valittiin ryhmiti, joi-
den voitiin olettaa olevan tyci-
eldketiedotuksen suhteen ert-
/alsessc asemassa. Kokeiluaineis-
toon valittiin Osuuspankin ele-
keneuvojia, Sanomaosakeyhtion
toimittajakoulun oppilaita. ns.
ay-aktiiveja ja tyollisyyskurssi-
laisia, yhteensd 131 henkiloii.
Kokeilun kuluessa mitattiin ndi-
hin ryhmiin kuuluvien tyoelake-
tietoja. Samalla kokeiltiin kurssi-
muotoisen opetuksen ja esitema-
teriaalin vaikutuksia eldkeneu-
vojien ja toimittajien kohdalla. I )

Kokeilututkimuksen tulokset
vahvistivat oletuksia vain osit-
tain. Oletus erilaisten ryhmien
erilaisesta tiedon vastaanottota-
vasta ei saanutjuurikaan tulok-
sista tukea. Tiedon vastaanoton
esteinri havaittiin olevan kaikis-
sa ryhmissl mm. motivaation ja
elflketiedon kokonaiskfisityksen
puutteita.

Projektin viimeisen vaiheen
tutkimuksessa piiiitettiinkin luo-
pua erillisryhmien tutkimisesta.
Sensiiaan katsottiin tarPeelli-
seksi keskittyd tutkimaan jotain
tvdelakeiariestelmdn kannalta
rirerk ittaval yhteniiistii jouk koa.

, a,".t.rJ Jiidskeldinen, P. Karisal-
mi, S.: Perillemenon ongelmia. Eliike-
turvokeskus 1983 (moniste).
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Tiillaiseksi kohdejoukoksi valit- henkildt eivdt saaneet esitette
tiin TEL:n mukaisissa tyiisuh- lainkaan.
teissa tytiskentelevat Helsingin
seudulla asuvat henkildt.

Oppimisen teoriaan liittyvat
niikemykset ja niiden sovellutus
muodostuivat keskeisiksi sei-
koiksi tutkimuksessa. Tutkimus-
ta varten kehitettiin uusimuo-
toinen esite, jota tehtiiessii pyrit-
tiin huomioimaan mahdollisim-
man hyvin oppimisteoreettiset
vihjeet. Tutkimuksen tehtaveksi
tuli arvioida niiin syntyneen ko-
keiluesitteen vaikutuksia tiedon
perillemenoon.

Tirtkimusasetelma oli koe-
muotoinen. Sen mukaisesti tut-
kimuksessa mitataan kohdejou-
kon tydeliiketurvan tuntemista
kokeiluesitteen vaikutuksen //-
keen. Yertalluja tehdtiiin kiiy-
tdssd olleen esitteen Tirnne tyii-
eldketurvasi" vastaaviin vaiku-
tuksiin. Lisiiksi on kdytrissii
kontrolliryhmii, johon kuuluvat

Projektin tavoitteista

Tutkimusprojektin yleisenii ta-
voitteena on ollut selvittea sita,
miten tydeliiketiedon perilleme-
noa voitaisiin tavalla tai toisella
parantaa niilte osiltaan kuin sii-
nii on havaittu puutteita. Perus-
kysymys tiissii problematiikassa
on se, mill6 vdlineellii tai viilineil-
lii saadaan viesti - ty<ieliiketie-
to menemddn perille toivotul-
la tavalla. Tiissii tutkimuspro-
jektissa kiinnitetiiiin huomiota
tiedotuksen erdisiin viilineisiin,
kuten kurssimuotoiseen koulu-
tukseenja ennen kaikkea esittei-
siin. Tiill<iin pyritaan vastaa-
maan kysymykseen siitii, voi-
daanko viilinettii kehittaa siten,
ettd sen tuottama tulos olisi en-
tistii parempi.

Samalla joudutaan kuitenkin
pohtimaan ty6eliiketiedon peril-
lemenoa my6s yleisemmiillii ta-
solla. Joudutaan kysymdiin, mi-
kii merkitys viilineellii - tdssd
tapauksessa esitteellii - yli-
piiiinsii on tiedon perillesaami-
sessa. Mistii kaikista tekijriistii
tiedon perillemeno niiyttiiisi riip-
puvan? Jos taustalla vaikuttavat
esimerkiksi sellaiset tekijdt kuin
motivaatio ja asenteet, niin milln
keinoin niiihin voidaan parhai-
ten vaikuttaa? Mika on tiilldin
eri tiedotustapojen merkitys ja
rooli nyt ja tulevaisuudessa?

Ti-rtkimuksen pddraportissa
yritetiiiin pohdiskella mahdolli-
suuksien mukaan tdmdntapaisia
kysymyksiii. Tirtkimusprojektis-
ta on tehty lisiiksi kaksi osara-
porttia. Niistd toisessa.'lKognilii-
vinen oppimisprosessi 1a tytielii-
ketiedotus" pohditaan oppimis-
prosesslaJa sen toteutumlsta esl-
tetiedotuksessa "syvdlle" mene-

vien teemahaastattelujen anta-
massa valossa. Toisessa osa-
raportissa'Sosiaaliset edellytyk-
set tyOelaketiedon perillemeno-
prosessissa" tarkastellaan nimen-
sii mukaisesti piiiiasiassa eriiitii
tiedon perillemenoon vaikutta-
via sosiaalisia taustatekijciitii.

SIMO FORSS, VTT
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
yhteyspiirillikkr)
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HENKILOKOHTAINE,N
aa aa

TYOETAKE,TIEDOTUS
HALUTTTA

Kevdttalvella 1985 haastateltiin
piiiikaupunkiseudun TEL-va-
kuutettuja tarkoituksena tutkia
tycieliiketiedon perillemenoa.
Tirtkimus tehdiiiin Eldketurva-
keskuksessa ja se on valmistu-
misvaiheessa.

Osa haastateltavista oli ennen
haastattelua saanut nimellii osoi-
tetussa kirjeessii ElSketurvakes-
kuksen yleisesitteen. Osa sai sa-
mansisdltdisen kokeiluesitteen,
joka oli laadittu erddn oppimis-
teorian mukaisesti. Pyrittiin sel-
vittamaan, miten esitetiedotus
menee perille ja voidaanko sitd
parantaa esitteen muotoa muok-
kaamalla.

Osalle haastateltavia ei oltu
lehetetty esitteitd. Heidiin tyri-
eliiketietoihinsa verrattiin esit-
teitii saaneiden tietoja. Tarkas-
teltiin erikseen kahta ikiiryh-
miiii; 30--40-vuotiaita ja 62-
63-vuotiaita. Kuuluminen eri
ryhmiin satunnaistettiin otan-
tamenetelmilld. Haastateltujen
kokonaislukumiiiirii oli 894.

Tirtkimuksen toisena tavoit-
teena oli selvittea, millaiset teki-
j iit liittyviit ty6eldketiedon tason
vaihteluun ja mikii on nriiden
tekijdiden merkitys tycieliiketie-
don perillemenossa. Taustateki-
jtiitii ovat esimerkiksi motivaa-
tio, asennoituminen ja sosiaali-
set tekijiit. Koska tutkittiin tie-
dotusta, oli mukana mycis eri
tiedotustapojen kiiyttdhaluk-
kuutta koskeva kysymys.

Henkilokohtainen
neuvonta suosituinta

Haastateltavia pyydettiin kym-
menesta vaihtoehdosta valitse-
maan itseddn ajatellen paras,
toiseksi paras ja kolmanneksi
paras tapa saada tietoa tydeliik-
keistii. Tulokset oheisessa taulu-
kossa ovat eri vaihtoehtojen
suos it u i m m u usj iirj esty k sessd.

Vakuutetuille tytiellke-
tieto ei ole itsetarkoi-
tus, vaan vflline. Site
tarvitaan yksiltillisten
ja omakohtaisten tilan-
teiden ktisittfimiseen,
suunnitelmien tekoon
ja vaihtoehtojen vertai-
luun. Siksi on ymmdr-
rettilv[il, eff[ valtaosa
haastatelluista halusi
tietoa tytielflkkeistfl ta-
voilla, joissa henkilti-
kohtaisuus on olennai-
nen piirre.

Ylivoimaisesti halutuin tapa
saada tietoa tyrieliikkeistii oli
henkildkohtainen neuvonta. Ld-
hes puolet vastaajista piti tatA
tiedotustapaa parhaimpana.
Kahdella kolmesta se oli muka-
na yhtend vaihtoehtona. Eri
ikiiisten haastateltavien vastauk-
set eivdt poikenneet toisistaan
merkittavdsti.

Luettelon alkupiiii, henkil6-
kohtainen neuvonta, kotiin lii-
hetetty esite ja eldkevalmennus-
kurssi, ovat tiedotustapoja, jois-
sa henkilcikohtainen kontakti-
mahdollisuus tai ldhestymistapa
ovat olennaisia osia. Niiden suo-
sio osoittaa haastateltujen toi-
vovan, ettii heitii kohdeltaisiin
tiedotuksen vastaanottajina en-
sisijaisesti yksil6inii, ei massa-
tiedotuksen nimettciminii j a kas-
vottomina kohteina.

Esitteiden kysynt[

Esitteen lrihettdminen kotiin ni-
melld osoitettuna kirjeenri poik-

keaa Eliiketurvakeskuksessa
kiiytcissii olevista jakelutavoista
ja sellaisena on myris uuden ko-
keilua.

Varsin moni haastateltava
hyviiksyi tamen, mitri osoittaa
tiedotustavan saama kannatus.
Viidesosa vastaajista piti esitteen
saamista kotiin parhaana tie-
donsaantitapana ja yli puolet
kolmen parhaan joukkoon kuu-
luvana.

Tarj onta vaikuttaa kysyntiiiin.
Esitteita kotiin saaneet suosivat
tata tiedotustapaa enemmdn
kuin ne, joille esitteitii ei ollut
lahetetty.

Helposti saatavat esitteet ei-
viit olleet kovin haluttuja, mihin
osaltaan on vaikuttanut houkut-
televampi vaihtoehto luettelossa.

Esite tiedotusv[lineenl

Kaikilta vastaajilta kysyttiin mie-
lipidettti esitteista tiedotusviili-
neend yleensS. My6nteinen mie-
lipide esitteista oli kahdella
kolmesta. Tiimii sopii hyvin ai-
kaisempiin tut kimust uloksiin. joi-
den mukaan esite on korkealle
arvostettu tiedotusvdline.

Useimmat mielipiteistii olivat
lakonisia toteamuksia: "H1viti
ovat". Moni kuitenkin perusteli
mielipidettiiiin liihemmin: "An-
taa alkuvirikkeen", "Pikatieto-
liihde". "Tiivistii tietoa".

Vaikka esitteen ldhettdmises-
tii kotiin ei erikseen kysytty mie-
lipidettii, melko moni vastaan-
ottaja kiitteli sita: "Olin iloinen,
kun kirje tuli", "Henkikikohtai-
sesti postitetut saavat enemmdn
mielenkiintoa". Vain ani harva
(a) piti kotiin tullutta esitetta
kiusallisena.

Esitteite arvostetaan tiedo-
tusviilineend. Kuitenkin arvos-
tusten ja kayttaytymisen viilillii
saattaa olla ristiriita. Kun esite
saadaan, siihen tutustuminen on
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kovin pintapuolista. Valtaosa
esitteen saaneista oli selaillut sitii
vain muutamia minuutteja. Pi-
katietoliihde-nimitys luonnehtii
heidiin suhtautumistaan esite-
tiedotukseen.

Osa esitteen saaneista, eten-
kin vanhempaan ikriluokkaan
kuuluvista, oli kuitenkin luke-
nut esitteen huolellisesti. On siis
mycis sekd esitteitd arvostavia et-
te niita kiil.rtiiviii henkilditii.

Neutraali tai varauksellinen
mielipide esitteestd oli noin nel-
jiisosalla vastaajista. Esitteiden
katsottiin helposti hukkuvan
tiedotustulvaan: "Tirlee liikaa,
hyvyys riippuu esitteest6". Tril-
laiset vastaanottajat tutustuvat
esitteeseen vain silloin, kun he
oivaltavat sen omakohtaisen
hycityarvon.

Selviisti kielteisen mielipiteen
esitteestd esitti vajaa kymme-
nesosa vastaajista: "Menevrit
roskakoriin". "Ei esitteitd kukaan
lue". Niimii henkil6t ovat toivot-
tomia tapauksia esitetiedotuk-
sen kannalta.

Muut tiedotustavat

Lehdist<in saama kannatus oli
sekin kokonaisuudessaan melko
huomattava. Erilaisia lehtiri en-
sisijaisina tiedonsaantitapoina
pitavia oli noin 20 prosenttia
haastatelluista. Useimmilla vas-
taajilla oli jokin lehti kolmen
parhaan tiedonsaantitavan jou-
kossa.

Eri lehtityyppien viilillii on
selvid eroja. Tydeltiketietoj a toi-
vottiin saatavan piiiviilehdistii
tai ammattilehdistii, mutta ei
juuri lainkaan aikakaus- tai pai-
kallislehdistii.

Siihkdiset viestimet, radio ja
televisio, saivat melko viihiin
kannatusta. Televisiota piti par-
haana nelje prosenttia ja radiota
kaksi prosenttia vastaajista. Noin

neljdnnes vastaajista piti televi-
sio-ohjelmia kolmen parhaan
tiedotustavan joukkoon kuulu-
vlna.

Tiedotuksen
uudet haasteet

Haastatteluissa tuli selviisti esille
toive, ettii tycieliiketiedotuksen
tulisi olla ensisijaisesti yksilollis-
tii ja henkil6kohtaista.

Haastatellut edustavat vain
osaa tydeldketiedotuksen koh-
dejoukosta. Tirlosten selkeys an-
taa silti aihetta yleisemmiillekin
pohdiskelulle. Ei ole mitiiiin syy-
td olettaa, ette tutkittu kohde-
ryhmii olisi jotenkin erikoinen ja
muista vakuutetuista poikkeava.

Tiedotuksen kehittamiselle tu-
lokset voivat antaa sekd uusia
haasteita ettd uusia mahdolli-
suuksia. Miten vastata henkil<i-
kohtaisuuden j a yksilcillisyyden
vaateisiin? Se ei olisi helppoa,
mutta ei ylivoimaistakaan. On-
han tydelakej iirjestelmiillti laaj a
verkosto neuvontapisteite, elak-
keelle valmennus kehittyy ja re-
kisteriote- tai ennaklioliskel-
mapalvelu ovat periaatteeltaan
nekin henkikikohtaista tiedotus-
ta parhaimmillaan.

Vastaavia ajatuksia.. on he-
riinnyt mytis muualla. Askettiiin
julkistetussa Helsingin kaupun-
gin tiedotustutkimuksessa pidet-
tiin henkil<ikohtaista neuvontaa
tiedotustoiminnan kehittdmisen
avainalueena. Sen toteuttajiksi
katsottiin paitsi tehtevaiin nime-
tyt henkikit, mycis muu henki-
lcist6, jolla on kontakteja asiak-
kaisiin. Raportin loppulausees-
sa todetaan: "Painetun viestin-
niin ja muun kaupungin jouk-
koviestinten rooli voisi nykyistii
mdiiriitietoisemmin olla henki-
lcikohtaista neuvontaa tiiyden-
tiiviiii tiedotustoimintaa." Mie-
lenkiintoinen ajatus.

l. Henkildkohtainen neuvonta
2. Kotiin ldhetetty esite
3. Eliikevalmennuskurssi
4. Ammattilehdet
5. Ptiiviilehdet
6. TV-ohjelmat
7. Helposti saatavilla

olevat esitteet
8. Radio-ohjelmat
9. Aikakauslehdet

10. Paikallislehdet

Taulukko
Mielipiteitfl eri tavoista saada tietoa tytieldkkeistfl.
Prosenttilukuja (N : 894).

Paras
tiedo-
tustapa

Toi-
seksi
paras

Kolman-
neksi
paras

42
l9
9
9
9
4

l3
20
l6
r3
l0
l0

t2
t6
8

ll
ll
r0

l3
l0
3
2

4
2
I
I

8
5
2
I

.ri,t.r. .,- r . ll..-i r',ii.ii:.i! ) 1/
Eltiketurvakeskuksen
suunnitleluososton

tutkio
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Elziketur"vakeskuksen
lausunto
perustoimeentulotytiryhmdn
muistiosta
Tyorl,hmdn tehuivii ja
muisrion ldht6kohclat

Tyoryhmin tehtivdnd oli laatia
selvitys perustoimeentulossa val-
litsevista puutteista sekd mahdol-
lisuuksista luoda kansalaiset nv-
kyisti paremmin kattava perus-
toimeentuloturvan kokonaisuus
ja tehdii sitd koskevia ehdotuk-
sia. Toimeksiannon mukaan sel-
vitystycissd tuli kiinnittiid huo-
miota myds tyohon liittyviin ar-
voihin.

Tyoryhmii on selvityksissddn
yhteiskunnan muutossuunnistaja sosiaaliturvan kehityksestd
paatynyt samanlaisiin kasityksiin
kuin mitd viime vuosina on tullut
tavaksi esittaa yhteiskuntapoliit-
tisessa keskustelussa. Puuttumat-
ta ldhemmin ndiden arvioiden
yksityiskohtiin voidaan todeta,
ettd tyciryhmdn ennakoimat ke-
hityssuunnat eivht sininsd ole
loogisesti mahdottomia. Niihin
liittyy kuitenkin niin suuria epd-
varmuustekijciitd. ettei niitd voi-
da pitae todenndkciisina. Siita
huolimatta voi olla perusteltua
niistdkin lahtokohdista tarkas-
tella niitd haasteita. joita sosiaali-
turvajdrjestelma saattaa tulevai-
suudessa joutua kohtaamaan.
On vain muistettava tydrvhmdn
esittdmien skenaarioiden epdto-
dennikoinen luonne.

Yleisid l-l-romioita
ryirryhnrrin ch.lotuk-ista

Sosiaaliturvajdrjestelmdn tulee
tyoryhmdn mukaan kyeti toi-
mimaan siten. etta se turvaa
kohderyhmien toimeentuloedel-
lytykset ja ottaa huomioon eld-
mantapojen muutokset.

Tyoryhmii katsoo, ettd huo-
neosaisten asemaa tulisi paran-
taa ennen kaikkea nykyisiii jiir-

jestelmiii kehittemella. Ehdotuk-
sissaan tyciryhmd ei ole kuiten-
kaan tdtd linjaa seurannut, vaan
on esittdnyt osittain uusien jdrjes-
telmien luomista nykyisten rin-
nalle.

Tehtdvdnsd nrukaisesti tyo-
ryhmi on tarkastellut "perus-
toimeentulojdr.jestelmdd". Tyo-
ryhmd ei ole kuitenkaan mddri-
tellyt tdtd kdsitettd selvdpiirteises-
ti. vaan on itse asiassa samasta-
nut perusturvan ja vdhimmdis-
turvan. Ndin mddritelty perus-
toimeentuloturvan kisite on ny-
kyaikaisessa hyvinvointivaltiossa
liian suppea. Perusturvaan tulisi
sisdllyttdd lakisiidteinen turva
kokonaisuudessaan. eli vdhim-
mdisturva ja ansiosidonnainen
turva. Tdmdn tloryhma on itse-
kin tunnustanut. kun se on muis-
tionsa selvitysosassa jakanut
toimeentuloturvan johdonmu-
kaiscsti vAhimmdisturvaan ja an-
sioturvaan. Jo nykyisessd eldke-
lainsiiddnnossi perusturvalla
tarkoitetaan lakisddteiscn vd-
himmdisturvan ja ansioturvan
muodostamaa kokonaisuutta.
Tdstd syystd tyoryhmdn esitysten
osalta olisi selkedmpdd puhua
vdhimmdisturvasta kuin perus-
turvasta.

Tyoryhmii ehdottaa vdhim-
mdi sto i meen t u I oj drjeste I md n
(tyciryhmiin termein perustoi-
meentulojdrjestelmdn) uudista-
mista kolmen osa.jdr.jestelmhn
pohjalta. Naite olisivat henkilo-
kohtainen, syypohjainen tulova-
kuus, perhekohtainen tulotakuu
ja viimesijainen, poikkeustilan-
teissa mycinnettdv6 toimeentulo-
tuki.

Tulovakuus kattaisi l6hes sa-
man alueen kuin nykyinen so-
siaalivakuutus. Etuuden vihim-
mdistaso olisi tyoryhmdn ehdo-
tuksen mukaan kaikkien syiden
osalta sama eli tdyden kansan-
eldkkeen suuruinen.

Tulotakuu kattaisi osan ny-
kyisesti toimeentulotuesta. Tu-
lotakuu olisi kaavamaincn ja vas-
taisi mdirdltddn niinikddn tdy-
den kansaneldkkeen tasoa. Sita
makscttaisiin perheelle siind ta-
pauksessa. etta perheen muut tu-
lot jiiisiviit ndin mddritellvn v6-
himmdistason alapuolelle.

Jiiljelle jiiiivii osa toimeentulo-
tuesta hoidettaisiin nykviseen ta-
paan. Sitd maksettaisiin poik-
keuksellisissa eldmdntilanteissa
tarveharkintaperiaatteen mu-
kaan.

Tyoryhmdn ehdottama jdrjes-
telmd olisi nykyistii monimutkai-
sempi. Se hiimiirtiiii perustuwan
kahden rinnakkaisen tlsatavoit-
teen. vdhimmdisturvan ja ansio
turvan kdsitteitd ja siten haittaa
pcrusturvan johdonmukaista to-
teuttamista.

Tulovakuuden ja tulotakuun
yhtendistdminen tdyden kansan-
cldkkeen tasolle selkeyttdisi nden-
ndisesti vdhimmdisturvan ko-
naiskuvaa siind mielessd, ettd jar-
jestelmi muuttuisi nykyistd kaa-
vamaisemmaksi. Esitys jiittiiii
kuitenkin ottamatta huomioon
ihmisten erilaiset tarpeet erilaisis-
sa elhmdntilanteissa. Tyoryhmii
ei ole lainkaan vastannut esimer-
kiksi kysymykseen, onko turvan
tarve samanlainen silloin. kun on
kysymys edunsaajan koko lop
pueldmdn ajaksi larkoitetusta
etuudesta ja silloin, kun on ky-
symys sairaustapauksesta, joka ei
ole lainkaan aiheuttanut tulojen
menetysta.

Koska ihmisten tarpeet ovat
eri tilanteissa erilaisia, niita ei
voida nykyisten taloudellisten
mahdollisuuksien puitteissa jdr-
kevdsti t1,yd1,ttiiii tasasuttruisella
etuudella. Tdmdn tyoryhmd on
itsekin mydntdnyt arvostelles-
saan tasasuuruisia perhetuki-
etuuksia siitd. ettd ne eivdt erityi-
sesti tue huonosti toimeentulevia

perheitd (muistion s. 186). Tiitiil
periaatteellista kannanottoa tyci-
ryhmd ei ole kuitenkaan ehdo-
tuksissaan noudattanut. Se. ettd
tyoryhmd ei ole perusteellisesti
micttinyt erilaisista tarpeista ai-
heutuvia ongelmia. vie itsc asias-
sa pohjan pois tyoryhmdn esityk-
silta.

\,'lihrnrnli istr.rn an ja
ansiotrrn rrn vlilincn srrh.'lc

Tvciryhmd ei ole selvdsti tuonut
.julki. millaiseksi vdhimmdistur-
van ja ansioturvan suhde uudes-
sa jdrjestelmdssd on tarkoitus
muodostaa.

Kansalaisten toimeentulo pe-
rustuu tyohdn. Ansionmenetys,
joka aiheutuu vanhuudesta. pit-
kdaikaisesta tyokyrlttdmyydes-
td tai huoltajan kuolemasta sekh
mddrdtyssd idssd myos tyotto-
myydestd, ensisijaisesti korva-
taan perusturvan osana ansioihin
suhteutetulla tyoelakkeella. Nain
ollen ansioturvallakin on v5-
himmdistoimeentuloa turyaava
tehtdvd.

Eldkejdrjestelmien l96G ja
l9TGluvulla muotoutunut tyon-
jako sopii yleisesti liihtcjkohdaksi
pohdittacssa vdhimmdist urvan ja
ansioturvan suhdetta myos
muissa tilanteissa. Siten an-
sioturva olisi oikeudenmukaisel-
la tavalla ensisijainen turvamuo-
ro. ja vdhimmdisturva toteutuisi
tehokkaimmin takuujirjestel-
mana tukien toimeentuloa sil-
loin, kun ansioturra jZili riittii-
mdttomiksi.

Sosinaliturvan luonne
yhteiskunnallisen
kehiryksen 'u,alossa

Parin viimeksi kuluneen vuosi-
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kymmenen aikana on tarvehar-
kinnan osuutta sosiaalietuuksien
mddrityksessd vdhennetty. So-
siaaliturvan kustannukset nAyt-
tdvdt tulevaisuudessa kuitenkin
kasvavan niin mittaviksi. ettd on
vakavasti harkittava, onko tdl-
lainen suunta ollut oikea. Tau
kysymystii tyoryhma ei ole poh-
tinut.

Ty6ryhmii on tosin todennut.
etta tarveharkinta lisdd sosiaali-
hallinnon tycivoiman tarvetta ja
kasvattaa siti kautta sosiaalime-
noja. Hallintomenojen osuus on
kuitenkin mitdtcin verrattuna sii-
hen kustannuswotoon. joka
syntyy siind tapauksessa, etta re-
sursseja jaetaan rajoituksetta sil-
loinkin. kun todellista tarvetta ei
ole. Kun taloudelliset resurssit
ovat niukat, on tarveharkinnasta
luopuminen epdtarkoituksen-
mukaista. Se voi mycis vaikuttaa
kielteisesti yleisiin asenteisiin so-
siaaliturvaa kohtaan verorasi-
tuksen kasvun ja etuuksien epi-
tarkoituksenmukaisen jakami-
sen takia.

Viimeaikaisen sosiaalipoliitti-
sen keskustelun muoti-ilmioith
seuraten ty6ryhma ndyttdd us-
koneen siihen, ettd tycissdkdyvdn
vdestcin osuus tulevaisuudessa
ratkaisevasti pienenee. Sosiaali-
poliitikot ovat etsineet ratkaisua
tiihiin pelkiiiimdiinsd ongelmaan
avustusajattelun kehittdmisestd.
Sosiaaliavustuksen laajentami-
nen on myds Perustoimeentulo-
tyoryhmdn muistion tavoitteena.

Tyohon osallistumisasteen
vdheneminen. mikiili se todella
tapahtuu, on kuitenkin hida;
prosessi. Tdllaisen yleisskenaa-
rion pohjalta olisi yhteiskunnalli-
sesti edesvastuutonta ryhtyd so-
siaaliturvajdrjestelmdrn perustei-
den radikaaleihin muutoksiin.
On muistettava, ettd jos tyohon-
osallistumisaste laskee vaikkapa
viidenneksenkin nykyisestddn.
ollaan vasta samassa tilanteessa
kuin 196&luvun alussa. jolloin
esimerkiksi nykyinen tycieldke-
jiirjestelmii luotiin. Tyoryhmii ei
myoskddn ole riittdvdsti analy-
soinut nykyisen jdrjestelmdn
toimivuutta mahdollisessa vajaa-
tvollisyvstilanteessa. Voimassa-
olevassa lainsddddnn6ssdkin on
huolehdittu siita. etta normaalei-
na pidettdvdt tydttomryskaudet
eivdt yleensd aiheuta eldkkeen
pienenemist6.

Tdtd taustaa vasten sosiaali-
alustuksen roolin kasvattami-
seen sosiaalivakuutuksen kus-
tannuksella on suhtauduttava
kielteisesti. On otettava huo-
mioon. ettd oikein toteutettu so-

siaalivakuutus on toimeentulo-
jiirjestelmlnii laadullisesti tur-
vaavampi kuin sosiaaliavustus.
Esimerkiksi tycieliiketyyppinen
vakuutus perustuu sille ajatuksel-
le. ettd vakuutuskorvaus on an-
saittua tuloa. Tlstd syystd va-
kuutetun oikeus tydeldkkeeseen
on yleisesti hyviiksytty ja kiista-
ton. Vakuutetulle karttuneen
tyoeldkkeen mddrdn takaavat
yksityisoikeudelliset sopimukset,
tyomarkkinajdrjestojen sopi-
mukset sekd viime kddessd va-
kuutuslainsddddntci tiukkoine
turvaavuusvaatimuksineen.

Sosiaaliavustukseen ei edun-
saajalla sen sijaan ole subjektii-
vista oikeutta. Sen tason sdilyt-
tdminen on vain julkisen vallan
hyvdn tahdon ja kulloistenkin
lyhyen tiihtiiimen valtiontalou-
dellisten mahdollisuuksien va-
rassa.

Vfiimmdistoimeentulon
kustannukset

Tyoryhmii on tyytynyt luvatto-
man ylimalkaisiin kustannuslas-
kelmiin. Uudistuksen kustan-
nukser on arvioitu 500 miljoo-
naksi markaksi. Tiimiin lisiiksi
opintotuen muuttaminen nykyis-
td enemmdn opintorahapainot-
teiseksi tuottaisi lisakustannuksia
vuositasolla toiset 500 miljoonaa
markkaa. On syytd epiiillii, ettiiL
todelliset kustannukset nousisi-
vat huomattavastikin. todennd-
kciisesti ainakin kertaluokkaa
esitettyd korkeammiksi. Ilman
kunnollisia kustannusarvioita ei
ole itse asiassa lainkaan perustei-
ta keskustella tyoryhmdn ehdo-
tuksista.

Yhteenveto

Vaikka tyoryhmdn ehdotukset
eivdt ole toteuttamiskelpoisia,
tyciryhm6n tekemdt selvitykset
antavat lisiaineksia sosiaalitur-
van kehityksesta kaytavaan jat-
kokeskusteluun. On muistettava.
ette mm. tyosta syr.ieytymisen
ongelma on yhteiskuntapoliitti-
nen eikd suppeasti sosiaalipoliit-
tinen. Sen ratkaisua tulisi ndin ol-
len etsid sellaisista yhteiskuntapo-
liittisista toimenpiteist[, jotka
ehkiisevdt syrjdytymist6, eikii
sosiaalipoliittisista avustuksista,
jotka pahimmassa tapauksessa
vain legitimoivat syrjaytymisen.

NIMITYKSIA
KANSA-
YI{TIOISSA
Alffi Aurela
eldkevakuutusjohtaj aksi

Kansa-yhtymdn hallintoneuvos-
to on nimittdnyt hl.maist. A lt t i
A u rela n yhtidn varatoimitus-
johtajaksi ja johtokunnan jSse-
neksi 1.8.1986 alkaen. Kansa-
konsernin organisaatioon muo-
dostetaan neljts toimiala, eldke-
vakuutus. Aurela nimitettiin sa-
malla Eldkevakuutusosakeyhtici
Kansan toimitusj ohtajaksi ja elii-
kevakuut uksen johtoryhman pu-
heenjohtajaksi.

Altti Aurela toimii tailii her
kelld Merimieseldkekassan toi-
mitusjohtajana. Tata ennen hdn
toimi sosiaali- ja terveysministe-
rion vakuutusosaston ylijohtaja-
na vuosina 1973-1983.

Altti Aurela

Pentti Kotoaro

Konsernin viestintiijohtajaksi on
nimitetty yht.maist. Pentti Ko-
toaro. Hiin on viimeksi toiminut
Perusyhtymii-konsernin tiedo-
tusjohtajana.
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ELAKKEEN HAKIJAN IUIEL!PI DE:
yksilollisen varhaiseldkkeen hakeminen helppoa,
mutta pddtos viipyy liian kauan.

I
t

Helppoa oli yksil<illisen var-
haiseliikkeen hakeminen 6l-
vuotiaan Hilma Marian mieles-
td, mutta eliikettii joutui odot-
tamaan liian kauan.

Hilma Maria (nimi muutettu)
on yksi kaikkein ensimmdisistd
yksikillisen varhaisekikkeen saa-
jista. Htin on tydsse firmassa.
joka tekee popcornia. Trjihin
kuuluu keittamista ja tuotteiden
pakkaamista kiisin ja koneella.
Tyrissii on menossa I5. vuosi.
Sitdennen Hilma Mariaon ollut
tycissd pesulassa ja siivoojana.
Lasten ollessa pieniii hiin oli ko-
tona.

Hilma Marialla on kuluma-
vikoja, on syddmessii vikaa ja

verenpainetta. Nitroja - 
jo_u1uy

sy<im66n ja verenpaineltiiikkei-
td. Kun lehdessd oli tietoja uu-
desta varhaiseliikkeestii, Hilma
Maria liihti liikkeelle. Hiin tilasi
Eldketurvakeskuksesta rekisteri-
otteen tydpaikoistaan, soitti va-
kuutusyhticicin ja sai sieltii kaa-
vakkeen eldkkeen hakemista
varten. Liiiikiirintodistus oli
helppo saada. "ihan hyvin meni.
kun oli niin paljon vikoja".

Tammikuussa Hilma Maria
kdvi Kansaneldkelaitoksen pai-
kallistoimistossa. Milta elakkeen
hakeminen tuntui?

"Oikein helpolle. Siellti kir-
joittivat kaikki valmiiksi. Va-
kuutusyhtiostd sain ennakko-

laskelman eldkkeeste. Se on
2.800 markkaa. Siitii menee ve-
rot, pienihdn se on!"

Eliikkeelle Hilma Maria on
jiiiimtissii huhtikuussa. "Liian
kauan menee elSkkeen odotuk-
seen. Viisi kuukautta jouduin
odottamaan. Lopullista piiiitcis-
td ei ole viela tullut."

Millii mielellii eliikkeelle?
"Ei ole ollenkaan vapaa-ajan

ongelmia. Kotona on mies ja 23-
vuotias poika. Olen kotona ja
meillii on kesiimdkki. Siellii tu-
lee oltua. On kiva piiiistii viihiin
helpommalla. Mies on vielii
tciissui. mutta ensi kesdnd aikoo
jiiiidii eliikkeelle."

ELAVATKO SUOI\4ALAISET ENTISTA VANHEMM I KSI?

Eliiviitkri suomalaiset tilasto-
jen mukaan entistd pitempiiiin'l
Tiitii kysyimme Tilastokeskuk-
sesta, tilastonlaatija Hanna-
Kaisa Hiimiiliiiseltii.

"Esimerkiksi vuonna l9l I
miesten odotettavissa oleva elin-
ikd nollavuotiaina oli 65,9 vuot-
ta, naisten 73,6 vuotta. Vuonna
1982 vastaavat luvut olivat mie-
hilla 70.1 vuotta. naisilla 78,1."

"65-vuotiailla vastaavat luvut
olivatvuonna l97l miehille I 1.3
vuotta, naisilla 14. l. Vuonna
1982 65-vuotias mies saattoi
odottaa eldvdnsd vielii 13.0
vuotta tilastojen mukaan. nai-
nen 16.9 vuotta."

Misti tdmd johtuu?
"Elinolot ovat parantuneet:

asunnot, ravinto, terveydenhuol-
to; elintaso noussut kaiken,
kaikkiaan."

Millainen suomalaisten elin-
ikii on kansainvdlisesti. esimer-
kiksi Ruotsiin verrattuna'l

"Meillii ovat viimeiset Ruot-
sin tiedot vuodelta 1984. Silloin
oli 65-vuotiaan miehen odotet-
tavissa oleva elinikd 14.8 vuotta.
naisten 18.7 vuotta."

VARH EN N ETUT VAN H U USELAKKEET PA I NOTTUVAT
TEL:iin

Eliiketurvakeskuksen tilasto hel-
mikuun lopusta toi tullessaan yl-
ldtyksen. Varhennettujen van-
huuseliikkeiden keskimriird oli
1.463 markkaa kuukaudessa.
kaikkien vanhuuseldkkeiden
1.297 markkaa. Uskomatonta.
mutta totta. Vai onko? Vastaa-
jana Eliiketurvakeskuksen tilas-
toyksikcin piiiillikko Leena Liet-
sala.

'TEL:issii on myrinnetty suh-
teellisesti enemmdn varhennet-
tuja vanhuusellikkeitli kuin van-
huuseliikkeitii yleensd. Voi sa-
noa, etta TEL:in paino on suu-
rempi varhennetuissa vanhuus-
eliikkeissii kuin kaikissa van-
huusekikkeissti helmikuun lo-
pussa. Kaikista vanhuuseldk-
keistii on TEL-elakkeita 48
prosenttia, varhennetuista 62

prosenttia."
'TEL:issii. LEL:issii. YEL:is-

sii ja MYEL:issei ovat sekti var-
hennetut ettd perinteiset van-
huuseldkkeet keskimiiiirin eri
suuria. Keskiellikkeet ovat suu-
rimpia TEL:issii ja YEL:issii,
pienimpiii MYEL:issii. Myos
keskimiiiriiinen LEL-eldke on
aika pieni."

"Perinteinen TEL-vanhuus-
eliike oli keskimiiiirin 1.821
markkaa kuussa helmikuun lo-
pussa, varhennettu 1.766 mark-
kaa kuussa. Perinteinen LEL-
vanhuuseldke oli keskimiiiiriil-
tiiiin 894 markkaa kuukaudessa.
varhennettu 612 markkaa kuu-
kaudessa. Y EL:issii perinteinen
vanhuuseldke oli keskimiiiirin
1.989 markkaa kuukaudessa ja
varhennettu 1.934 markkaa kuu-

kaudessa. MYEL:in luvut olivat
perinteinen 518 markkaa kuu-
kaudessa ja varhennettu 342
markkaa kuukaudessa."

Pysryyko ndistd luvuista
laskemaan keskimedreisen
varhentamisprosentin?

"Ei pysty laskemaan aina-
kaan voimassa olevista eleikkeis-
tii. Alkaneiden eldkkeiden eroista
varhentamisprosenttia voidaan
arvioida, jos oletetaan, etta
varhennetun ja muun vanhuus-
eldkkeen hakijat eivdt eroa toi-
sistaan keskimddrdisten palve-
luaikojen ja eliikepalkkojen suh-
teen. Tiissri vaiheessa siita ei ole
tietoa."
Hoctstattelut: K.S.
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IVAKUUTUSO EN tyciskenteleviin ty0ntekij<iihin
sovellettava TEL:a vai LEL:a.

Eliiketurvakeskus oli anta-
mallaan piiiitdksellii todennut,
ettii LEL:n soveltamisesta anne-
tun asetuksen (24011963) mu-
kaan mainittua lakia on sovel-
lettava sellaisten tydntekijdiden
ty6suhteisiin, j otka tydskentele-
viit puutavaran tai muun raaka-
aineen kiisittelyssa puunjalos-
tusteollisuuden varastopaikalla.
Koska sahan kuorimossa ja
kuorimon piirissii tyciskentele-
vien tydntekij<iiden oli katsotta-
va tyciskenteleviin puutavaran ja
muun raaka-aineen kdsittelyssii
puunj alostusteollisuuden varas-
topaikalla, Eliiketurvakeskus oli
mdiiriinnyt, ettii sahaan niiden
tycintekij<iiden tycinantajana,
jotka tydskentelivdt kuorimossaja tukkien kiisittelyssii ennen
tukkien varsinaiseen sahauspro-
sessiin joutumista, oli sovelletta-
va LEL:a eikti TEL:a.

Saha haki muutosta piiiitdk-
seen eliikelautakunnalta, joka
kuitenkin pysltti Eliiketurva-
kesk uksen piiiitciksen voimassa.

Vakuutusoikeus sitii vastoin
hyviiksyi sahan muutoksenhaus-
sa esitetyn vaatimuksen ja antoi
alussa selostetun pdiitdksensii.

Johtop[[tokset
Perinteisesti on katsottu, ette
sahan kuorimossa ja kuorimon
piirissii, tukkikentiillti j a tukkial-
taalla, tehty tyci tapahtuu puun-
jalostusteollisuuden varastopai-
kalla. My<is VAKO on piiiitrik-
sessriiin 25.10.1978 asettanut
TEL:n ja LEL:n rajanvedossa
raaka-aineen varastopaikan ja
muun osan sahalaitosta eri ase-
maan.

Esiteltava vAKo:n piiiitris
merkitsee linjanmuutosta. Se on
annettu laajennetussa jaostossa
ja on ymmtirrettdvii luonteel-
taan periaatteelliseksi. Peetok-
sen johdosta Eliiketurvakeskus
tulee muuttamaan soveltamis-
kiiytiintcinsii.

Linjanmuutos on my<is tar-
koituksenmukainen. Useissa sa-
halaitoksissa tycintekijriiden teh-
tavat vaihtelevat miiiirdajoin sa-
hauksesta tukkikentiin tai tuk-
kialtaan tehraviin. Tiillciin van-
ha soveltamiskeytentd on edel-
lyttanyt kahden eri eliikelain
soveltamista samaan toiminnal-
liseen kokonaisuuteen.

TEL:n ja LEL:n rajanvedossa
on yksityiskohtainen tyrinku-
vaus usein tiirkeiiii ja viilttiimii-
trintii. Edellii esitetty pitkahkd

tycinkuvaus on melko suoraan
VAKO:n piiitdksestii. Kuten sii-
tii ilmenee, on sahalla tapahtu-
nut viime ja kuluvalla vuosi-
kymmenell5 runsaasti tydmene-
telmien muutoksia. Saha on
monessa suhteessa automatisoi-
tunut ja tydntekij<iiden tyriteh-
tSviit ja tyoymperistti ovat olen-
naisesti muuttuneet. Tehtiiviit-
hiin ovat kahden tydntekijiin
tditii lukuun ottamatta ohjaa-
mosta tapahtuvia valvomotditii.
Automatisoinnin myritii puuta-
vara siirtyy kuorimosta tukki-
kentiille ja sieltii . sahaukseen
alempaa nopeammln.

Varastointi on seillttamista
vastaista tarvetta varten siten,
ettii juuri varastoiminen on toi-
minnan piidtarkoitus.

Voidaan sanoa, ettri puutava-
ra ei odota eikd voikaan odot-
taa tukkikentdllii sahausta niin
kauan. ettii olisi kyse varastoin-
nista. Koko tuotanto kiirsisi sii-
ta, ette kuivavarastoinnissa sa-
hattavan puutavaran laatu huo-
nonee.

Analoginen tapauksen kans-
sa on VAKO:n 25.11.1982 rat-
kaisema asia, jossa kananmu-
napakkaamoa ei pidetty LEL:n
tarkoittamana maataloustuote-
varastona. Pakkaamon varsi-
naisena tehtavene ei ollut mu-
nien varastoiminen, vaan niiden
erilainen jiirjesteleminen edel-
Ieen toimittamista varten.

Edellii esitetty teknologinen
kehitys on aikaansaanut sen, et-
te puutavaran kiisittely siitii her
kest6, kun puutavara toimite-
taan sahan piha-alueelle aina
sahatun puutavaran valmistu-
miseen saakka on yhtii ja samaa
toiminnallista kokonaisuutta.
Siihen kuuluvat niin kuorimo-,
tukkiallas- ja tukkikenttiivaiheet
kuin itse sahaus. Puutavara on
sahausprosessissa siirrettiiviinl
kohti sahausta. Se ei odota va-
rastointipaikalla. sille sita ei
missdiin vaiheessa edes sijoiteta
tukkikentiille varastointiniiko-
kohtia silmiillii pitiien.

Kuvattu puutavarankiisittely-
prosessi kuuluu siis kokonai-
suudessaan TEL:n piiriin.

PENTTI
KOIVISTOINEN,

VT
E ki k t' t u r tu k c s k u ksot
I o i nopi I I isc n o sa s t on

ptitillikkr;

PAATOKSIA
PU U NJALOSTUSTEOLLI SU U DEN
VARASTOPAIKKA

Sahan kUOrimOSSa iX jarvella. Nykyinen maalla ta-

senpiirissrtytiskenteL#,::':i j["#?j3,T'lil""'il?.ff l:
vien tytintekijtiiden ei ten,.ettdpiiivittiiinympiirivuoti-
ollut katsOttava tVtis- sesti kuoritaan jokaisen paivz!1

kentelev[npuutavir*anil]3H'"'1",'T[?3;i",3J1T3fi i3-
kflsittelyssil puunialos- taan tukin .laatu- ja d.ipe.nsio-

tusteonisuudinvaiasto-iffi||'l}#,1#'ilii,'",Ltiii"i',ll-
paikalla. Kuorimossa kikentiillesahaisohjelmanmu-
ja tutt<ien klsittelyssl u"il:'-l';-^,^.^

Lnnen tukkien varcfi;i-,,J,?,tlf#,,f,Hli',X'S,d:
seen sahausprosessiin v3? tu\Ii\g\oa ja -lajia.kerii-
joutumista tySskentele- [33i"113?Ji;*:1fi illlS""JI':Xlviin tytintekijtiihin oli hausohjelman.Keslaikanakuo-
S.yenattava TEL:a. rimon tarvitsema raaka-aine
i. .. a ,r . vOl0aan OnjataJarven KaUtta.JO-
Aanestys 5-Zrfatkals- loin viilteiiiiin muun muassa
tu laajennetussa iaos- hiekan .ja .kivien aiheuttamat

tossa. 
- ! 

Li#;,I':;l'#,13*fffi:,'Iji:
Kuorimon toiminta tapahtuu

vqkytlyuler!<eulqt piitltds n:o lj;itfl:""i^1lt'lir"i*X':ili]
t5299).'Postiieuu t 2.2.1sisi."""' #;.j" sahan tvoaikaa noudat-

Ty0tehtevat ovat ohjaamosta

Esitiedot [3i,*:::'iLiij::,t:::,j?,?fl3:
yhtidn saha on vuosituotanto ?if'fl1,llflj:',""tiffi:ll,i;Jtl-
kyvylttiiin 70 0W m3:n suurui- sittely tapahtuu kuorintaproses-
nen ympririvuotisessa kaksivuo- siin 

-sisiltyvlitta 
elektr6nisella

rokiiynlissii 
. 
toimiva tuotanto- mittalaitte6llaja tehan liitty.valle

laitos. Sahalaitoksen tekninen tietokoneella. 
"Kirjanpidollisesti

kehitys 1960-1970-lukujen tukki siirtvvsahalaitoksentuo-
vaihteesta liihtien oli ollut erit- lsnlorros6isiin edellti mainituntiiin voimakas. Tiirkeimpiti henkii<ist<in suorittamien ty6-
uudistuneita toimintakokonai- ysihsi6en alusta liihtien. vaisi-
suuksia olivat sahatavaran ri- naiset raakapuuvarastot ovat
moituksen, kuivauksen ja jalki- laitokselle raaka-ainetta hank-
kiisittelynkoneellistaminensekii kivan vhticin metsakonttorin
kuorimon uudelleen jiirjestely. toiminta- ia vastuualueella.
Edelleen oli 1980-luvun alku- My6sraaka-aineenkiisittelytiil-
vuosina uusittu mycis laitoksen tii osin tapahtuu metsaosaston
nelisahauslinjan kehiisahat. henkil<jstcin toimesta.

Kuorimolla aiemmin kiiytcis- Vuoden 1980 alusta lukien
sii olleessa menetelmdssd. oli sahan ty6ntekij6ihin oli sovellet-
kuorittu koko sahalaitoksen tu TEi:a.
vuotuinen raaka-ainemtidrri piiii-
osin avovesikautena ja varastoi-
tu jiirveen. Kuorinta oli tapah- Thpahtumien kulku
tunut tuolloin vuorotycij iirjestel-
miiijaosittain runsastatilapiiis- Saha oli plytanyt Eliiketurva-
tii tydvoimaa kiiyttiien. My<is ir keskuksen ratkaisua siita, oliko
se kuorimolaitos oli sijainnut sahan kuorimolla ja sen piirissti
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ELAKETURVAIGSKI]KSEN
ANTAIV,T|

SOVELTAMIS-
RATKAISIJT
]A LAIJSIJNI{OT

PUH ELI N ]UYYJA TYOSU HTEESSA

SH pyysi ETK:n ratkaisua siit6,
mi-llii tavoin hdnen eldketurvansa
olisi j tirjestettiivii eriiiille yhdis-
tykselle suoritetusta puhelin-
myyjiin ty6sta. ETK:n mielestd
(pziiit<is 18.3.1986) SH oli tyri-
suhteessa yhdistykseen. joten
tyrinteko oli vakuutettava TEL: n
piirissii.

Tiedot ryoskentelysrd
SH ilmoitti suorittaneensa pu-
helinmyyntiii yhdistyksen tilois-
sa piiivittiiin ilraisin. Palkka oli
maksettu provisiopalkkana.

Yhdistyksen antamien tieto-
jen mukaan SH:lle ei korvattu
tyciskentelystd aiheutuneita ku-
Iuja, eikii hiinelle myriskiiiin an-
nettu vuosilomaa tai sitd vastaa-
vaa korvausta. Sen sijaan SH:lla
oli miiiiriitty myyntipiiri ja asia-
kasluettelona kiiytettiin puhelin-
luetteloa. Hiinellii oli myds mdd-
riitty myyntitavoite ja yhdistys
valvoi SH:n myyntiii. SH on ol-
lut velvollinen antamaan tietoja
toiminnastaan piiivittiiin. Apu-
laista tai sijaista hrin ei saanut
kalttae yhdistystii kuulematta.
Yhdistys oli antanut SH:lle
tydskentelytilat ja opetuksen
puhelinmyyntitydhdn. Tyci on
ollut osapiiiviityd. Tytistii oli Ii-
siiksi tehty kirjallinen sopimus.
Sopimuksen mukaan SH oli si-
toutunut myymiiiin puhelinmyy-
jiinii yhdistyksen artikkeleita.
Myyntialueena oli ollut koko
Suomi.

Yhdistys on maksanut palk-
kion nettomyynnistd kerran kuu-
kaudessa SH:lle. Yhdistys on
suorittanut ennakonpiddtyksen
palkkiosta ja verokirja on ollut
yhdistyksellii.

ETK:n kanta

ETK:n mielestd tyciskentelyyn
oli sovellettava TEL:a seuraavil-
la perusteilla. SH oli tydskennel-
lyt yhdistyksen tiloissa j a hiinellii
on ollut kiinteii tydaika. Yhdis-
tys on antanut asiakasluettelonja asettanut myyntitavoitteen.
Yhdistys on valvonut myyntiii
piiivittiiin. SH:lla ei ole ollut oi-
keutta kiiyttiiii tycissiiiin apulais-
ta tai sijaista yhdistystii kuule-
matta. Yhdistys on antanut
SH:lle opetuksen myyntitydhdn
ja suorittanut myos ennakonpi-
diityksen palkkiosta.

Tdssd tapauksessa ratkaisuna
oli tyrisuhde. Tiimii johtui tyds-
kentelyehdoista. Kuitenkin pu-
helinmyyjiit ovat yleensd yrittd-
jiii. Tyciskentely tapahtuu usein
kotona ja harvemmin tydskente-
lystd on sovittu silld tavoin, ettd
voidaan katsoa tydsuhteen tun-
nusmerk istcin tayttyvAn.

ILKKA SAVOHEIMO, VTM
Eliiketurvakeskuksen

lousuntotoimiston
piitillikkc)
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TYOKYVYTTO\4Y-

ST]OSITIJKSI,
YKSILOLLTNEN
VARHAISELAKE
IAPAL]S I

Tyoskentely

P. on 57 vuotta tiiyttdvii mies.
Hdn tyciskentelee vastuunalai-
sessa .johtotehtiiviissii suuressa
itddn suuntautuvaa ulkomaan-
kauppaa harjoittavassa teolli-
suusyrityksessii. Hdn on ollut
saman tydnantaj an palvelukses-
sa eri tehtavissii kaikkiaan 30
\uotta.

Tyonantajan kuvaus

P. sairasti sydlininfarktin kesiillii
1981. Tiimii osaltaan vaikutti
siihen, ettd hiinet kesiillii 1983
johdon uudelleenjiirjestelyn yh-
teydessri siirrettiin nykyiseen
tehtavaensa. Myds nykyinen
tyri on vastuunalaista johtotyrl-
ta. mutta yrityksen organisaati-
ossa astetta alempana kuin enti-
nen tyO. johon hiinet oli nimitet-
ty keviiiillii 1981. Asiakirjoissa
on tyonantajan yksityiskohtai-
nen kuvaus sekd P:n nykyisestii
ettii entisestri tehtavasta.

P:n kyky osallistua pitkiin
neuvotteluihin on ty6nantajan
mukaan heikentynyt (seuranta,
tarkkaavaisuus, kestdvyys, huo-
mioimiskyky ja kyky nopeisiin
piiiitdksiin). P. ei ole motivoi-
tunut tehtevAdnsd. Hdn tarvit-
see usein lepotilaisuuksia, mikii
vaikeuttaa tydskentelyd. Neu-
vostoliittoon tehtiiviii tyrimatko-
ja on n. 16-17 vuodessa. Ne
kestiiviit 3 4vuorokautta ker-
rallaan. Matkaptiiviii on vuo-
dessa 60 70. Mahdollisuutta
tehtavien uudelleen muotoile-
miseen tai uuden tehtiiviin osoit-
tamiseen ei ole.

Tyontekijiin kuvaus

Tyrihdn kuuluu runsaasti neu-
votteluja ja niihin liittyviii ul-
komaanmatkoja. Kestillii 1983
tapahtunut siirtiiminen alem-



JIAIN NEUVOTTELUKTJNNAN
ARJA SANKARI Zil
Eltiketurvakeskuksen

lqusunloasioin
jaoston hoitaja

maa. maaliskuussa 1983 B:ta
tutkittiin oikean olkakivun takia
ja vuotta mycihemmin hiineltii
jiiykistettiin rikkoinen oikean
isovarpaan tyvinivel. Kesiikuus-
sa 1984 B. joutui veneonnetto-
muuteen, jossa hdn oli viihiillii
hukkua. Hiin tuli tajuihinsa sai-
raalan teho-osastolla vuorokau-
den kuluttua onnettomuudesta
ja poistui sairaalasta neljrin vuo-
rokauden kuluttua hyvlkuntoi-
sena. On kuitenkin epiiilty, ettii
B:lle olisi hukkumisen yhteydes-
sii kehittynyt hapen puutteesta
aivovaurio, joka heikentiiisi hii-
nen psyykkistii suorituskykyiiiin.
Psykiatrin tai psykologin tutki-
musta ei kuitenkaan ole suori-
tettu.

B:n joulukuussa 1985 tutki-
nut kirurgian erikoisliiiikiiri to-
tesi yli kymmenen vuotta jatku-
neiden ristiselkiivaivojen siiteile-
vein vasempaan alaraajaan. Lan-
neselkii todettiin kankeaksi. AIa-
raajoissa ei todettu hermojuuri-
puristumaan viittaavaa. Kaula-
rangan liikkeissii oli kankeutta
ja liikearkuutta. Oikea olkanivel
rutisi, mutta liikkui normaalisti.
Kaula- ja lannerangassa niihtiin
viilileryrappeumia. Liiiikiiri suo-
sitteli eliikkeen mydntiimistri.

dil)alral'lspalvaraha
ja kansanellke

Sairauspdiv;irahaa on suoritettu
muutamia lyhyitii jaksoj a 1970-
luvulla, noin kuukauden ajan v.
1980 sekii puolentoista kuukau-
den ajan v. 1984. jolloin suoritet-
tiin varvasleikkaus.

Yksil6llistii varhaiseldkettd
koskeva hakemus oli Kansan-
eldkelaitoksessa vireillei.

Suositus

Neuvottelukunta oli sitii mielta,
ettit hakijalla, jota ei voida pitiiii
tiiyteen eliikkeeseen oikeutta-
vassa mddrin tydkyvyttdmenA,
olisi oikeus yksil<illiseen var-
haiseldkkeeseen. Niin ollen elii-
kelaitoksen tulisi antaa mycin-
teinen ennakkopaatds. (Pdyta-
kirla 7 186, kohta 4)

JJ

paan johtotehtiiviiiin tuli P:lle yl-
liityksenii. Seurauksena on ollut
terveydentilan heikentyminen ja
tycimotivaation huononeminen.
Matkatavaroiden kantaminen,
nopea kdvely ym. rasittavat
ruumiillisesti. Pitkar, usein 8-
l0 tuntia jatkuvat neuvottelut
ovat rasittavia sekd fyysisesti et-
td henkisesti. Matka-aikataulut
sekoittavat lepo- ja ruokailuai-
koja. ja matkat ovat rasittavia.
Noin I I vuotta sitten P:lla alkoi
ilmetii rintakipukohtauksia ruu-
miillisen ja henkisen rasituksen
seurauksena ja viisymystiloja il-
tapiiivisin. P. kiirsii unettomuu-
desta ja selkiikivuista. Veren-
paineliiiikitys aiheuttaa hanka-
luuksia matkoilla. Samoin pel-
ko vakavasta sairauskohtauk-
sesta erityisesti matkoilla on
kiusallista.

Lidketieteellinen selvitys

P:n toipuminen dkillisestd se-
pelvaltimotukoksesta v. 198 I su-
jui hyvin. Kesiistii 1984 l[htien
P. on valittanut vdsymystd ja
saanut rasituksissa syddnkouris-
tuskipuja. He lmikuussa 1985
todettu sokeritauti on pysynyt
tablettilAakityksellii kurissa. P: n
terveydentila on viime aikoina
vaihdellut rasitustekijriistii riip-
puen. Viisymys, kiire, fprsinen
ponnistus ja pakkassiiiit aiheut-
tavat rintakipuja. Viime aikoina
on esiintyny iltaviisymystii ja
univaikeuksia. P:lla on .itati,
korkeita verenpainearvoj a. Kuun-
telussa on havaittu hiippaliippZi-
vuotoon viittaava sir,uiiiini sy-
Ciimessii sekri suhinaa vasem-
massa kaulavaltimossa. Muu-
toin kliinisessd tutkimuksessa ei
ole ilmennyt poikkeavaa.

Neuvottelukunnan tarkasta-
yan ldrikiirin mukaan P:n sai-
raudet alentavat pysf/iisti ha-
nen kykyiiiin suoriutua tydh6n-
;ti usein liittyvistti poikkeukselli-
;en suurista henkisistd, mutta
nyris hyviiti fyysistd kuntoa vaa-
.ivista rasituksista. Tarkastava
iiiikeri pitae P:td terveydentilan,
.yduran sekii tycin luonteen
ruomioon ottaen yksildlliseen
rarhaiseliikkeeseen oikeutettuna.

Sairauspdivdraha ja kayttamaan piiivittiiin tehok-
kansaneliike kaasti hyviiksi. Ty6 on kiireistii

Ja stressaavaa.
p:lle on maksettu sairausoziivd_ B. on aikaisemmin ollut pys-
rahaa tllld vuosikvmmen6fia i: tyva myyntimies. Hiin ei kuiten-
piiiviin ajan v. lSSl. yksitditir,, kaaneniid.suoriudu tehtdvistddn
varhaiselakettd koskeva trat._ !ulnglla. Hiinelliion niskassaja
mus on Kansaneldkelaitoksissa nstisellissd kulumia" minkii vuok-vire,rii :i*'1.'j,:'*,'Jj#ifi.f3l5i,t[_
Suositus klan pylty. paneutumaan kau-

pan uusiin toimintamalleihin ei-
Neuvottelukunnanmielesti":[3r13,'l'.'r']J.','irl,lil[9'jii*t_
ole selvitetty, ettii P:lla olisi sen iifiiiifiri.l,'" i{anen uudistumis_
B:1,:'m,'rmtif [t{d?^ f #trxlt"l:yy;lr st filffi}
ffi?Tt!Iii,*, 8ffi xl1"'ff it [.;tTf#"ffi jfril tf ,H:tolisi kuitenkin oikeus lrsr,lgili- iliikffii# liihes joka viikkoseen varhaiselikkeesee
oue n er iikerait o kse n,,,iti 

"| fr I lil#,f.;fl ,,[i$#i,Tffll,fr"i
hiinelle mydnteinen ennakko- ;';1."::...i;'
p riat6 s. 1 e 6ytar i4 i e / #,'il;;; f, H',",:Ji : 1t,,1,U,",15ffi ',r;l:4') antaja ei voi B:lle jiirjestiid. Kos-

ka B:n tydmotivaatio on ldhes
| \ pr\ I I S I olematon, hdn on mm. jattAnlt

sovittuja asiakaskiynteja teke-
Myyntityoti miittii ja keskittynyt tytinanta-vri'3cj'""".t" {?*r,:ffi111;31}"ilil1t,l?1-".,:
B. on 55-vuotias piiriedurtu.lu ollttt tyytyviiisiii B:n tytihtin'
Keski-Suomesta. Hdn on tehnvt
myyntityotii r,uodesta 1952 Ii- TyOntekijan kuvaus
kien. Viimeisin ty<isuhde on al- -._ --.-,kanut tammikurissa tiOl i" i"i ts:n mielestii ras.ittavia. piirteitii
kuu edeueen. --J-.r--- 

ll;'ni,"J:,ft::"",,,aU;ffi11i:
ryonantajan kuvaus flf,iitj:ffi';I;i:;n#uru
B. tydskenteree teknokem,",,' [l|ir#,3,i:3"i#3ff;i;i'lT-
sentehtaanmyyntimiehenii. Hiin kaan. Kiivelv sattuu selkiiin.kiiy autolla piiivittiiin l0 l5 Niskakivur "aiheuttavar h;i-
asiakkaan luola Ajg!{gmetre- mausta. Hiin on saanur fysikaa-jd on vuosittain n. 30 000. Tyd lista hoitoa selkiiiin ja hartioi_
kiisittaa toimitusten valvonnan hin. Sairaus on traltairnut tytin_jq myyntikampanjoiden suun- tekoa yli kvmmenen vuoden
nrttelun. toteuttamisen. valvon- 3j3p.
nan ja raportoinnin sekii piirin
myyntitilanteen seuraarnisen. Tyt _
eaeityttaa ripeytrii, oma-aloitt6i- Grveydentilaa
suutta ja kykya tuila toimeen koskevat tiedot
kauppojen ostohenkil<istcin kans-
sa. Lisiiksivaaditaanhyveefyy- B:ta on hoidetru v. l97l risti-
sistri kuntoa. Muutoin ei suo- selkdruhjeen vuoksi. Syksyllii
riudu saippuoita, pesupulvereita 1978 ha; o[ tutkimuksiisa sel-
ym. sisiiltiivien.tuotepakkausten kiivaivojen luoksi. Rdntgenku-
nostamisesta ja kantamisesta. vaukses-sa niihtiin tasolli Ll-5
LaatiLgiden keskipaino on n. l5 paha viililevyrappeuma ja tasol-
kg. ATKJaitteita on pystyttava ia L34 niliamavatin liaventu-



ASETUS valtion eldkeasetuk-
sen 5 $:n muuttamisesta (1931
28.2.1986). Asetuksen muutos
johtui eriiiden koulujen nimien
muuttamisesta. Asetus tuli voi-
maan 15.3.1986.

LAKI maatalousyrittiijien elii-
kelain 3 $:n muuttamisesta (210/
14.3.1986).

LAKI yrittajien eliikelain 2 $:n
muuttamisesta (2ll I 14.3.1986).

PETRI IAASTINTN, ZT
Eliikiturvakeskuksen
lainopillisen osaston

lakimies

UUSIA
YLEISKIRJEITA
Uusi perhe-ellikehakemus-
lomake PE
n:o 9 13.3.1986

Valtion eliikeasetuksen 5 $:n
muuttaminen
n:o l0 17.3.1986

MYEL 3 $:n ja YEL 2 $:n
muuttaminen
n:o I I 19.3.1986

Eliikkeen mycintdminen entisin
perustein ja muita ty<ieliike-
lakien muutoksia
n:o 12 26.3.1986

Lainmuutoksilla lisiittiin MYEL
3 $:iiiin ja YEL 2 $:iiiin uudet
2 momentit ja ne koskevat Yrit-
tdjien vakuuttamista heidiin kuo-
lemansa jiilkeen. Y rittiijtieliike=
vakuutusta ei saa ottaa yrittAjan
kuoleman jiilkeen, ellei MELA
tai ETK erityisistii syistd toisin
piiiitii. Lait tulivat voimaan
1.4. r986.
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Tytietiikepiiiviin
kysymyksiin vasta
Eliiketurvaheskukt
tainopitlinen joht:
Antti Suominen.
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Kysymys: Voitaisiinko TEL:n
muutoksenhakusiiiinntiksid lie-
ventiiii valittajan eduksi siltti
osin, ettii eliikelaitoksen tai elii-
kelautakunnan piiiitdksestii
my<ihiiiin tehty valitus voitaisiin
mydhiistymisestii huolimatta tut-
kia, mikiili mytihiistymiselle on
esitetty kohtuusyitii tai painavia
syita.
Vaslaus: Valitusmenettelyste
siiiidetiiiin tyOntekijiiin eliikelain
2l $:ssii. Asianosainen, joka ei
tyydy eliikelaitoksen tai Eliike-
turvakeskuksen eliikettii taikka
eliikelaitokselle tai tytinantajalle
tiissii laissa siiiidettyjii velvoituk-
sia koskevaan piiiitdkseen, saa
hakea siihen muutosta kirjalli
sella valituksella eliikelautakun-
nalta viimeistiiiin kolmantena-
kymmenentenii pdivdnii sen jiil-
keen, jona valittaja sai tiedon
elikelaitoksen tai Eliiketurva-
keskuksen piiiitciksestii. Miiiirii-
ajan lukemisen alkamisen osalta
,laissa on erikseen todettu, etta
valittajan katsotaan saaneen
piiiitciksestii tiedon seitsemrinte-
nii piilviinii sen jiilkeen, kun piiii-
tOs on eldkelaitoksesta valittaj an
ilmoittamalla osoitteella varus-
tettuna pantu postiin. Valittajal-
le on kuitenkin annettu oikeus
osoittaa, etta han on saanut tie-
don piiiitciksestii edellii mainitun
ajan j iilkeen, jolloin miiiiriiaikaa
lasketaan vasta mycihemmiistii
ajasta. Eliikelautakunnan piiii-
tciksestii saa hakea muutosta
vakuutusoikeudelta edellti mai-
nitussa ajassa piittdksesta tie-
don saatuaan.

Nykyinen lainsiiiidiintO edel-
lyttaia edella mainitun valitus-
ajan noudattamista. Valitusajan
laskemisen alkamisajankohtaa
on oikeuskiiytiinndssi usein
my<ihennetty tapauksissa, joissa
valittaja ilmoittaa saaneensa
tiedon my<ihemmin kuin seit-
semantenA piiiviinii piiiitdksen
postittamisen jiilkeen. Niiissti ti-
lanteissa ei ole edellytetty ehdo-
tonta niiyttciii piidtOksen saa-
mishetkestri, vaan useinkin valit-
tajan viiite jo yksiniiiin on riittii-
lnyt myOhiistyneenii saapuneen

oa

valituksen tutkimiseen. Tiilld on
osittain voitu turvata valittajan
oikeusturvaa.

Edellii mainitulla menettelyllii
ei kuitenkaan voida estiiii vali-
tuksen tutkimatta jattiimistA
niissd tapauksissa, joissa valitus
saapuu muutoksenhakuasteelle
myOhiistyneenii ja piiiitcis asiasta
on tullut valittajalle normaalissa
ajassa. Olen kysyjiin kanssa sa-
maa mieltii, ette eliikevalituksen
jdttiiminen tutkimatta esimer-
kiksi yhden piiivln myOhiisty-
misen vuoksi tuntuu turhalle.
Ndin on etenkin sen vuoksi,
koska sama asia useissa tilan-
teissa saadaan uudelleen vireille
uudella hakemuksella ja sita
kautta voidaan saavuttaa asialli-
sesti sama lopputulos, tosin pa-
hasti mydhtistyneene. Voidaan-
kin kysyii, mitii hytityii ehdot-
tomien miitriiaikojen noudat-
tamisesta loppujen lopuksi on.

Muutoksenhakumenettelyssii
noudatetaan pitktilti siviili- ja ri-
kosoikeudesta omaksuttuja me-
nettelytapasiianndksiii. Kuiten-
kin sosiaalivakuutuksessa edellii
mainittujen menettelys:idnnds-
ten tarve on oleellisesti pienem-
pi. Muodollisten prosessisiiiin-
ndsten noudattaminen kaikissa
tilanteissa kuten asian tutkimat-
tajettaminen johtaakin usein ti-
lanteisiin, jotka ovat eliikeva-
kuutukselle vieraita. Tiissii suh-
teessa olisi aiheellista perinpoh-
jin harkita menettelytapasiiiin-
ncisten tarkoitusta j a uudistamis-
tarvetta ja hyHte siviili- j a rikos-
prosessin menettelytapasiiiin-
n0kset. Voitaisiin harkita laki-
sdiiteisen sosiaalivakuutuksen
alueelle kehittee omat monette-
lytapasiiiinndksensii erityisenii
sosiaaliprosessina.

Kysyjiin esilleottama muu-
toksenhakusiiiinnristen lieventii-
minen olisi yksi osa tiitii koko-
naisarviointia. Tiissii suhteessa
kysyjtin esittiimii ratkaisu omal-
ta osaltaan nykyistii paremmin
turvaisi valittajan oikeusturvaa
siten, ettd valitus olisi mahdollis-
ta tutkia mycis tilanteissa, joissa
se nykylainsiiiidiinndn puitteissa
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joudutaan muodollisin perus-
tein jAttameen tutkimatta. Tii-
miin tyyppinen mahdollisuus onjo nyt olemassa mm. tapatur-
mavakuutus- ja sotilasvamma-
laissa.

Ky symys : J oseliikesiiiitidn siiiin-
tdjen asianomaisessa pykiiliissii
mainitaan ty6kyvytttimyyselii-
ke, mutta ei yksilOllistii varhais-
eliikettii, pitaeko saentoje te-
miin vuoksi taydentaa? Eli voi-
daanko yksikillistii varhaiselii-
ketta ryhtye myiintdmtiiin muut-
tamatta siiiintdjii?

Vastaava kysymys koskee
varhennettua vanhuuseliikettii
eli onko siitintrijii muutettava,
jos halutaan mycintiiii vapaaeh-
toisella puolella varhennettuja
vanhuuseliikkeitii.
Vastaus: Kysymys koskee eliike-
saatidta, joka lakisiiiiteisen
TEl-turvan lisiiksi mydntiiii
myds lisiieliiketurvaa. Kysymys
on siiiitidstii, jolla on lakisiiiiteis-
ta turvaa myrintiivii B-osasto ja
rekisterriimiitOntii lisiiturvaa
mycintiivii A-osasto. Mikiili siiii-
tidn siiiintdjen A-osaston ty0ky-
vyttdmyyseliikeretuuksissa viita-
taan suoraan B-osaston ty<iky-
vyttdmyyseliikkeen saamisen
edellytyksiin, niin tiissii tapauk-
sessa mycis yksil<illinen varhais-
eliike tulee my<innettiiviiksi A-
osaston puolelta. Sensijaan ta-
pauksissa, joissa A-osastossa on
oma tyokyvyttdmyysmiiiiritel-
miinsii eikii viittausta B-osas-
toon eli TEL:n mukaiseen tyci-
kyvyttdmyysturvaan, niin tiil-
l6in A-osastosta ei automaatti-
sesti ole mahdollista mycintiiii
yksil<illistii varhaiseliikettii ty<i-
kyvyttdmyyseliikkeenii. Ttilldin
edellytetiiiin siiiinttijen muutta-
mista.

Varhennetun vanhuuseldk-
keen osalta on todettava, etta
kaikissa tilanteissa on tehtava
siiiintdjen muutos, jotta A-osas-
tosta voitaisiin mycintdii var-
hennettua vanhuuseliikettii.

Mikeli siiiiti<in siiiintcijen pe-
rusteella A-osastosta ei voida

oo

mydntiiii yksil<illistii varhaiselii-
kettii tai varhennettua vanhuus-
eliikettti, merkitsee timii useissa
tapauksissa sitii, etteivat 6llaisen
saati0ty0nantaj an palveluksessa
olevat henkil6t kiiytiinnrissii juu-
ri voi siirtyii kyseisille eliikkeille.
TAmi johtuu siit6, eud lisd-
eliikkeen avulla luvattu eliik-
keen taso alenee olennaisesti.
EliikesiiiitiOiden siidnnciissii ei li-
siiturvalle ole yleensii annettu
vapaakirjaoikeutta, vaan henki-
l0 eliikkeelle siirtyessiiiin menet-
tiiisi pysyviisti koko lisiiturvan-
sa. Olisikin aiheellista eliikesiiii-
tididen kohdalla ainakin tiillai-
sissa tilanteissa turvata lisiielii-
keturva vapaakirjaoikeudella.
Tiimii luonnollisesti edellyttaa
seentdmuutosta.

KYSYMYKSIA
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Ttillti polstalla Eliiketur-
v ake skuks en lainop i I linen
johtaja Antti Suominen
vastaa tyoeltikkeitii kos-
keviin ky s ymy ksiin, j oilla
saattao olla yleistiikin
mielenkiintoa.

Tyd e ltike as io it a ko s ke -
viin kysymyksiin vasta-
toan Eltiketurvakeskuk-
sesto myds kirjeitse ja
puhelimitse. Kun kirjoi-
tatte, mainitkaa triltdelli-
nen nimenne, o s oit t e enne

henkildtunnuksenne.

KYSYMYS

Olen vield tycieldmdssii mukana
oleva leski. Perhe-elikettd olen
saanut kolmen vuoden ajan mie-
heni kuoleman johdosta. Eliike ei
ole mik66n suuri. v6hdn alle kak-
situhatta markkaa kuukaudessa.
Nyt sain ilmoituksen, etti eldk-
keeni onkin maksettu liian suu-
rena. Ilmoituksen mukaan sith
on maksettu noin 500 mk,/kk lii-
kaa. Minulle ilmoitettiin, ett6
el6kett6 pienennetddn ja eliike-
pddtcis tullaan purkamaan. Mi-
nusta tama on kohtuutonta, ot-
taen huomioon, ettl eldke ei ole
mielestdni liian suuri enkd itse ole
ainakaan tietddkseni voinut vir-
heeseen vaikuttaa. enhhn itse ole
eldkkeeni mddrdd laskenut enkd
sen suuruuttakaan mddrdnnyt.
Onko minulla nyt miteen oikeut-
ta tassa asiassa? Voinko valittaa
ja vaatia, ettd eldkepddtostd ei
purettaisi?

VASTAUS

Jos eliikepiiiitris on alun alkaen
ollut virheellinen ja eldkettii on
piiiitciksessii olevan virheen j oh-
dosta maksettu liian suurena.
eldke voidaan oikaista vain, jos
virheellinen paatOs saadaan pu-
rettua. Virheellisen ty0elaketta
koskevan piiiitciksen voi purkaa
vain vakuutusoikeus. Purkamis-
ta koskevan hakemuksen tekee
eliikettii maksava elzikelaitos.

Aina ei ole selvd6, ettd vakuu-
tusoikeus suostuu purkamista
koskevaan hakemukseen ja pois-
taa virheellisen piiiitbksen. Niiin
on erityisesti silloin, kun eliikettii
on piiiitciksen perusteella mak-
settu jo pitkiiiin. Yli viisi vuotta
vanha pddtds voidaan purkaa
vain erittain painavista syistd.
Eliikelaitoksen tekemdstd pur-
kuhakemuksesta ei voi valittaa.
Vakuutusoikeus kuitenkin an-
taa kysyjtille mahdollisuuden
esittaa oman vastineensa ennen
piiiitriksen antamista.

Mikali vakuutusoikeus pois-
taa pridtciksen, kysyjii saa eldke-
laitokselta uuden perhe-eliike-
piiiit<iksen, josta on valitusoi-
keus ensin el6kelautakuntaan ja
edelleen vakuutusoikeuteen.
Purkuhakemuksen tehtyddn eld-
kelaitos voi viiliaikaisella piiii-
tciksellii alentaa el6kkeen mdui-
rdd jo ennen vakuutusoikeuden
piiiitOstti. Tiistii viiliaikaisesta
piiiit6ksestii ei kuitenkaan ole
valitusoikeutta. Jos piiiitcistii ei

pureta, eliikelaitos joutuu mak-
samaan eldkkeen entisen pdd-
ttiksen mukaisesti koko ajalta.

KYSYMYS

Voiko eliikelaitos periii liikaa
maksamaansa eliikettii takaisin
eliikkeensaajalta silloin, kun vir-
he eliikkeen maksamisessa on
yksinomaan eliikelaitoksen?
PAattaakO eliikelaitos asiasta
yksin, vai kuullaanko mycis toi-
sen osapuolen mielipidettii?

VASTAUS

Tydntekijain eliikelain (TEL) 2l
a $:n 3 momentissa on siiiidetty
ry6elakkeiden takaisinperinnds-
td. Sen mukaan aiheettomasti
maksettu etu voidaan j attaa ta-
kaisin perimdttii, jos sen mydn-
tiimisen tai maksamisen ei ole
katsottava johtuneen eliikkeen
saajan tai hdnen edustajansa
vilpillisestii menettelyst6. Lain
mukaan takaisinperintiimahdol-
lisuus on siis olemassa silloinkin,
kun eldkkeen saaja ei ole voinut
my6tdvaikuttaa virheen synty-
mlseen.

Valitusasteissa on viime ai-
koina ollut kdsiteltdvdnii useita
takaisinperintiiii koskevia piili-
toksiS. Kaytant6 valitusasteissa
on ollut, ette elakelaitosten ta-
kaisinperittiiviiksi miiiiriiiimiiii
korvausta on alennettu eikii ko-
ko korvausta ole mddriitty perit-
tiiviiksi takaisin. Tulkinta neyt-
tiiisikin olevan vakiintumassa
sellaiseksi, ettii vain silloin, kun
eldkkeen saaja on petollisella
keinoin ja viranomaisia erehdyt-
tiimiillii aikaansaanut itselleen
perusteetonta eliike-etua, liikaa
maksettu eldke-erd voitaisiin pe-
riii tEysimii?irdisend takaisin.

Eliikkeen takaisinperintddn
voidaan ryhtyri vasta. kun asias-
ta on annettu muutoksenha-
kuohjeella varustettu erillinen
paatos. joka on lainvoimainen.
Kuitenkin, jos alkuperdinen elii-
kepiiiitOs on jo ollut virheellinen
ja liian suuren eldkkeen maksu
johtuu siita, takaisinperintdd
koskeva paatds voidaan antaa
vasta sitten, kun vakuutusoi-
keus on purkanut virheellisen
eliikepddtciksen. Koska takai-
sinperinnristui on annettava paa-
tos, eldkkeensaajalla on mah-
dollisuus saattaa asia valitusvi-
ranomaisten. eldkelautakunnan
ja vakuutusoikeuden kasiteltii-
viiksi. Valituksessa elzikkeensaa-

i

i

ja voi esittaa oman kantansa
asiassa. Pelkiin kirjeilmoituksen
perusteella eldkelaitos ei voi ta-
kaisinperintiiiin ryhtyii.

Takaisinperintepaetits edelly't-
t65 aina tapauskohtaista harkin-
taa. Tiillciin on otettava huomi-
oon kaikkien elflkkeiden ja
mahdollisten muiden tulojen
m66rd sekii huoltovelvollisuus,
eliikkeensaajan ikii ja aika,
kuinka kauan virheellistii eliiker
td on maksettu. Jos eliike on
pieni, siita ei ole syytii periii lain-
kaan takaisin virheellisesti mak-
settua eldkettii. Liihtdkohtana
takaisinperintdd harkittaessa on
pidetttivii site, etta ekikkeensaa-
ja voi luottaa saamansa el6ke-
pdritciksen oikeellisuuteen.
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Osa-aikaeldke
tytiryhme jetti
muistionsa
ministeri Puhakalle
Ns. joustavaa eliikeiktijiirjestelyti
on tarkoitus tiiydentiiii ensi luo-
den alussa voimaantulevalla osa-
aikaeliikkeellii. Sen mukaan 60
vuotta tiiyttdnyt osa-aikatycihcin
siirtynyt henkilci voisi saada eld-
kettii, joka korvaisi ansioiden
vdhentymistii. Osa-aikaeliike
voisi olla iiistii riippuen 44-66
prosenttia ansion alenemasta.
Prosentti olisi siti suurempi mitd
ldhempbnd yleistii eliikeikdii osa-
aikaeliikkeelle l6htevd henkilci
olisi. Eldke voisi olla korkeintaan
3/4:aa henkilcin siihen mennessd
ansaitsemasta vanhuuseldkkees-
ta.

Sosiaali- ja terveysministericin
asettama tydryhmii on valmista-
nut osa-aikaeldkkeen toteutta-
misen vaatimat lakiesitykset.
Ministeri Matti Puhakalle tiistai-
na 22.4. jiitetyn muistion mu-
kaan uusi eldke koskisi vain yksi-
tyisen sektorin tyoelekejarjestel-
mdd. Osa-aikaeliikkeen saami-
nen edellytt6isi tyciryhmin mu-
kaan siirtymist6 tietyt ehdot tdyt-
tdv66n osa-aikatycihon. Erds
edellytys on, ettd keskimddrdinen
tyoaika normaaliin tydaikaan
verrattuna alenee olennaisesti.
Tyoaika voisi kuitenkin tietyissd
rajoissa vaihdella. Tiilloin mycis
eldkkeen mddrd muuttuisi vas-
taavasti.

Kenelh olisi oikeus
osa-aikaehkkeeseen

Tyciryhmdn mukaan oikeus saa-
da osa-aikaeldkettd olisi sellaisel-
la 60 vuotta tiiyttiineellii osa-ai-
katycihon siirtyneelld henkilcillii,
joka mm.

- on osa-aikaeldkkeelle siirty-
mistd edeltineen l8 kuukau-
den aikana ollut vdhintddn
l2 kuukautta kokoaikaises-
sa ansiotydssd tai vastaavas-
SA

- on 15 viimeksi kuluneen ka-
lenterivuoden aikana vdhin-
ti6n 5 vuoden pituiselta ajal-
ta ansainnut tyoehketta

- vdhentdd tydtean niin, ettd
jaljella oleva tydaika on kes-
kimddrin vdhintdiin l6 tuntia
ja enintddn 28 tuntia viikossa

- ei saa tyci- tai virkasuhteeseen
tai yrittiijiitoimintaan perus-
tuvaa muuta eldkettd.

Lisiiksi tycintekijiin osa-aikai-
sesta ansiotyciste saatavan ansio-
tulon tulisi olla vdhintddn 35 pro-
senttia ja enintii^dn 70 prosenttia
osa-aikatycihcin siirtymistd edel-
taneeste vakiintuneesta ansiotu-
losta. Ansiotulojen erotus ei saisi
olennaisesti poiketa siita, minka
verran tycintekijii on tyciaikaansa
vdhentdnyt.

Osa-aikaeliikettii saavan hen-
kilcin tiiytettyii 65 vuotta hiinellii
olisi mahdollisuus saada rydhis-
toriaansa vastaava vanhuuselii-
ke, jota myds osa-aikaeldkkeen
aikana tehty osa-aikatyo kartut-
taisi. Henkild voisi halutessaan
mycis jatkaa osa-aikatycitd ja ot-
taa vanhuuseldkkeestd vain osa-
aikaeliikkeen suuruisen osan ly-
kdten loppuosan mycihemmin
maksettavaksi. Loppuosa mak-
settaisiin tiillciin korotettuna.

Uusittu fYOPt AXf
-kirja ilmestynyt

Alunperin prol. Teivo Pentikdi-
sen toimesta laadittu Tyoeliike
on vakiintunut tyoelakejarjes-
telmdn perusoppikirjaksi. Lain-
sddddnncin muutosten johdosta
kirjasta on tehty monia versioita.
Nyt ilmestyvdn ajanmukaisen
yhdeksdnnen painoksen kirjoit-
tajanimind ovat Pentikdisen
ohella Lauri Koivusalo, Heikki
Kammonen ja Simo Ldmsd.

Kirjassa esitetddn keskeinen
lainsddddnt6 sekd siihen liittyviii
perusasioita, kuten verotusky-
symyksid. Lainsddddnnon muu-
tokset (TaEL ym.) on otettu huo-
mioon. Kirjan tavoitteena on se-
kd antaa antaa yleiskiisitys etta
olla yksityiskohtatietoa sisdltdvi
kiisikirja eldkepalvelutehtevissa
toimiville.

Kirjan on kustantanut Vakuu-
tusalan Kustannus Oy, josta sitii
voi myos kysy?i (puh. 1925267).

Ellketurva-
keskuksen
lakikirjat
ilmestyneet
Eliiketurvakeskuksen julkaise-
mat tydelSkelainsiiiidiintciii kii-
sittelevat lakikirjat ovat ilmesty-
neet uusina painoksina.

'Ty<ieliikelainsiiiidiintd 1986"
kattaa yksityisen sektorin ty6-

eliikelainsiiiiddnncin kokonaan
ja suuren osan julkisen puolen
tyOelekelaeista. Lainsdriddnttid
on seurattu vuoden 1985 lop-
puun. Kirjaan on merkitty kur-
siivilla myris vuoden 1985 lopus-
sa eduskunnassa vireillS olevat
tyOeliikelainsiiiid einncin muutok-
set.

Oikeustapaukset on kirjaa
toimitettaessa kiiyty liipi, uusia
lisitty runsaasti, vanhentuneet
poistettu. Samoin kirjasta on
poistettu kansainvdliset sosiaali-
turvasopimukset, joista on tar-
koitus toimittaa my6hemmin
oma kirjanen. Myciskin otteet
kansaneliikelaista, sairausvakuu-
tuslaista ja perhe-eliikelaista on
jatetty kirjasta pois. - Eliiketur-
vakeskus jakaa kirjaa entiseen
tapaan elakelaitoksille.

Tydeliikelaeista keskeisimmiit
sisiiltiiii kirjanen Tyrieliikelait
1986, eli lakikirjan kansanpai-
nos. Sen voi tilata maksutta
Ekiketurvakeskuksen postitta-
mosta.

Molemmat kirjat ovat saata-
vina mycis ruotsiksi.

Petri Jriiiskinen

Uudet vihkoset
maatalouden
elzikkeistI
ilmestyneet
Vihkoset "MYEl-maatalouselii-
ke"j a "Sukupolvenvaihdoseldke

- luopumiseliike" ovat ilmesty-
neet aj antasaistettuina.

Vihkosia voi saada MELA-
asiamiehiltd, pankeista tai suo-
raan Maatalousyrittiijien eliike-
laitoksesta. Ne ovat ilmaisia.

"Maatalouseldke"
viljelij[n kesikirjastoon

"MYEl-maatalouseldke" rsite
on hyridyllinen jokaisen viljeli-
jen kiisikirjastossa. Se sisiiltiiii
tiedot, joita tiloilla jatkuvasti
tarvitaan eliikevakuutuksen hoi-
tamiseksi.

Viljelijet ovat itse velvollisia
ilmoittamaan muutokset, jotka
vaikuttavat heidiin MYEL{y6-
tuloonsa eli siihen ty<ituloon,
jonka perusteella lasketaan eldk-
keet ja maatalouden tapatur-
mavakuutuksen korvaukset.

Vihkonen selvittiii vakuutuk-
sen ottamista, MYEl-tyritulon
miiiiriiytymistd sekd M YEl-+yci-
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tulon korotusmahdollisuuksia YkSiltillisen yarhaiSelilkkeen ja
Siinii on esitelty lyhyesti myds ^ --:----.."
maatalouden eliikkeet. vafhennetun vanhuuselflkkeen

vaikutukset elfikesziiititiiden sflzinttiihin
Uusitut s[[nnokset
luopumisj[rjestelmdn
ehkkeistii

Esite "Sukupolvenvaihdoseldke
luopumiselike 1986 88"

selvittiiii sukupolvenvaihd os- ja
Iuopumiseldkkeiden ehdot siinii
muodossa. jossa ne ovat voi-
massa vuosina 1986 88.

Sukupolvenvaihdosekikesdiin-
n6ksiin ei tullut vuodenvaihtees-
sa kovin olennaisia muutoksia.
Eliikkeen saamisen ehdot vain
tdsmentyivdt joiltain osin.

Luopumiseldke muuttui niin.
etta se on nyt aikaisempaa edul-
lisempi pientilallisille ja niille,
jotka luopuessaan saavat jo jo-
tain kansaneliikettii.

Luopumiseliikkeelle voi pdiis-
tri mycis niin, ettd metsittiiii pel-
tonsa. Uusien sddnncisten mu-
kaan metsitysluopuminen on
mahdollinen aina, ellei metsitys
haittaa olennaisesti paikkakun-
nan maatilojen kehittiimistii.

TaEl-maksusta esite

Tydnteettiij ii saa yksityiskohtai-
set ohjeet TaEl-vakuutuksen
maksamisesta j a tilityksestii esit-
teesta "TaEl-eldkevakuutus".

Esitteen on julkaissut Esiinty-
vien taiteilijoiden eldkekassa.
Esitettii ja maksulomakkeita on
jaettu pankkiin ja postiin.

TaEL-maksua varten on tehty
oma maksulomake (ETEK 90).
Tilitys puolestaan tehdiiiin tutul-
la LEL-eliikevakuutuksen tili-
tyslomakkeella (TEK 9 l6).

Esitettii ja lomakkeita saa tila-
ta Esiintyvien taiteilijoiden elii-
kekassasta,/LEL Tyoeldkekassa,
puhelin 15061. Kassan osoite on
Palkkatilanportri l, 00240 Hel-
sinki.

Joustavan eltikeikiij iirjestelmdn
voimaantulo vaikuttaa useim-
pien vapaaehtoista lisdeldketur-
vaa myrintiivien eliikesiiiiticiiden
toimintaan. Tiimii tietliii sita, et-
ta elakesaatiOiden siiiinttijit pitiii
muuttaa.

Eliikesiiiiti6yhdistyksessii on
valmisteltu tarvittavat muutok-
set vapaaehtoista lisieliiketur-
vaa antavien siiiitiriiden (lisiietu-
siititididen ja ns. A * B-siiiiti6i-
den) mallisiiiint<iihin. Uusittuja
sddntcimalleja samoin kuin nii-
hin liittyviti ohjeita voivat eliike-
saatiOt pyytiiii yhdistyksestii.

Siiint<ijen muuttamiseen on
aihetta paitsi niillii eliikesiiiiti<iil-
ld, jotka liittavat yksil<illisen
varhaiseliikkeen ja varhennetun
vanhuuseldkkeen tai jomman
kumman lisdelliketurvaan, mycis
niillii. jotka eivdt halua uusia
el6kemuotoja lisiietujen puolel-
le. Niiissii siiiiticiissil olisi kiinni-
tettiivri huomiota ennen muuta
vapaakirjapykiiliiiin ja tydky-
vyttcimyysekikepykiiliiiin. Edel-
linen pitiiisi muuttaa siten, ettA
vapaakirjaoikeus annettaisiin
henkiltjille, jotka jiiiiviit TEL:n
mukaiselle yksil6lliselle varhais-
eliikkeelle tai varhennetulle van-
huuseliikkeelle. Vapaakirjapy-

kiiltiii ei tarvitse muuttaa, jos
siiiitidssii on jo niin laaja vapaa-
kirjaoikeus, ettii se kattaa kysei-
set tapaukset. Jiilkimmiiinen eli
tyrikyvytt6myyseliikepykiilii on
muutettava ESY: n mallisiiiintci-
jen mukaisesti, mikiili yksil6llis-
te varhaiseldkettd ei haluta
mytintiiii lisiieliikkeenii. TEL:n
mukainen yksilollinen varhais-
elikehiin on tytikyvyttcimyys-
eliikkeen laji. joten mycis sen
voitaisiin katsoa automaattisesti
kuuluvan normaalin tyrikyvyt-
tdmyyseliikkeen ohella lisiielii-
keturvan piiriin, ellei siiiintdjii
muuteta.

Sosiaali- ja terveysministeri6
edellytttiii, ettzi sdSntdmuutos-
hakemukset tehdiiin kesiikuun
loppuun mennessd, jos muutos-
ten halutaan tulevan voimaan
kuluvan vuoden alusta ja mycis
sita, ette hakemuksiin 6n eiit-
seen merkitty, ette muutokset
halutaan takautuvasti voimaan.
Muuten sddntcimuutokset tule-
vat voimaan hakemispiiiviistii
lukien.

Puhtaiden TEL-siiiiti6iden
siiiintciihin ei tarvitse tehdii
muutoksia.

Raija-Liisa Ltmpi
E I ii k e s iiii t i 6 v hdi s t v s

SosiaaliturYan
tiedotuspalkinto
Ajankohtaiselle
kakkoselle
Sosiaaliturvan tiedotuspalkinto
myrinnettiin tiinii vuonna TV
2:n ohjelmiin kuuluvalle Ajan-
kohtaiselle kakkoselle. Palkin-
non myrintdjd, Sosiaaliturvan
Keskusliitto, totesi toimituksella
olevan aktiivisen ja ajankohtai-
sen otteen ja sen pitkiijiinteisestija ansiokkaasti kiinnittdneen
huomiota myds sosiaaliturvan
asioihin. Ohjelman kokonaisai-
ka huomioonottaen sosiaalitur- 

1

va on ollut esillii kiitettiiviillii ta-
valla ja asioiden kdsittelytapa on
omintakeinen ja kiinnostusta i

herittivri. Tiedotuspalkinnolla
Sosiaaliturvan Keskusliitto mycis'
haluaa kannustaa Ajankohtais-
ta kakkosta edelleen seuraa-
maan maassamme kdytdvdS so-
siaaliturvapoliittista keskusteluaja nostamaan keskeisiii kysy-l
myksiii julkiseen keskusteluun.

kii liiiikiirintodistusten ja -lau-
suntojen kiryoittamiseen. Vakuu-
t usliidketieteen opetuksen jdrjes-
timinen on kuluttajan, liiiikii-
reiden ja vakuutuslaitosten edun
mukaista.

Nykyinen vakuutuslddketie-
teen korkeakouluopetus on m;id-
riiltiiiin viihiiistii ja sisiilltilttiiin
suppeaa. Opetettavat asiat kes-
kittyviit sosiaalivakuutuksen
alueille.

Vakuut usalan k u lut t aj ane uv o t t e lu kunt a :

Vakuutusleiriketieteen opetusta yliopistoissa tehostettava

Vakuutuslddketiede on tiirked
osa sosiaaliliiiiketieteen kenttriii.
Vakuutuslddketieteen opetusta
l?iiiketieteellisissd tiedekunnissa
olisi tehostettava yhteniiistiimdl-
lzi opetuksen sisiiltriii ja oppima-
teriaalia. Kaikkiin liiiiketieteelli-
siin tiedekuntiin olisi perustetta-
va opettajan tai assistentin virka.
Tiimrin opettajan vastuulla tulisi
olla alan peruskoulutus ja -tutki-
mus. Myris viihintiiin osapdi-
viiisen professuurin perustamis-
ta on harkittava.

Niiin esitetiiiin Vakuutusalan
kuluttajaneuvottelukunnan yh-
teistytissd VakuutuslSdkdreiden
yhdistyksen kanssa asettaman
tyciryhmiin raportissa. Ty6ryh-
mdn puheenjohtajana on toimi-
nut liidket. ja kirurgian tohtori
Ilkka Torstila.

Kuluttaj aneuvottelukunta ko-
rostaa lisdksi jatko- ja tdyden-
nyskoulutuksen jatku'vuutta ja
tehostamista. Myds alan perus-
koulutukseen liittyvaa kirjalli-
suutta on neuvottelukunnan
mielestd saatava aikaan.

Vakuutuslddketiede on kdy-
tdnncissd monien erikoisalojen
tietojen ja taitojen soveltamista
vakuutuksen, korvauksen, kor-
vattavuuden, myrinnrin ja hyl-
kiiyksen juridiikkaan. Leaka-
reiden on ymmdrrettdvd tieteen
ja juridiikan yhteys sekii liiiike-
tieteellisen ndytrin merkitys to-
distamisessa. Peruskoulutuksen
on perehdytettiivii opiskelijat
sosiaali- ja muun henkilcivakuu-
tuksen perusteisiin, tyrikyvyn
erilaisiin maarittelyihin,. lyoky-vyn arvlolmlsen perustelsun se-
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ELAKKEISTA

IJLKOMAILLA
RUOTSI
Lislellkeoikeutta lapsen hoidosta kotona

Naiset 16 19
20 24
25-29
30-34
35 39
40 44
45 49
50-64

Vuodesta 1982 on alle 3-vuotias-
ta lasta kotona hoitamaan jiiii-
nyt iiiti tai isd voinut kartuttaa
itselleen lisiiellkettfl hoitovuo-
delta.

Ruotsin sosiaalivakuutuslaitos
(Riksfdrsiikringsverket) on teh-
nyt selvityksen siita missa maa-
rin mahdollisuutta jiiidii kotiin
hoitamaan lasta on kiiltetty
vuosina 1982-84. Tirlokset ovat
alla olevassa taulukossa. Miehiii
ei mddrdn pienuuden vuoksi ole
jaettu ikiiluokkiin.

Thulukko
Lisiieliikepisteitci oman lapsen
ho idon p erus te e llo kort ut t anee t
vakuutetut joilla ei ole ollut an-
siotuloja.

Ika t982 1983 1984

Vuoden 1981 tammikuussa
osaeliikkeelle siirtymisen aiheut-
tamaa tydtulon alentumisesta
saatavaa korvausta alennet-
tiin 60 %:sta tydtulopoistumasta
5070l.1in. Ruotsin hallitus on
luvannut nykyisen vaalikauden
aikana nostaa korvaustason ta-
kaisin 60%:iin.

Alla oleva kuvio osoittaa osa-
eliikkeiden mriiiriin alkaneen
laskea vuoden 1980lopusta liih-
tien. Kolmen viimeksi kuluneen
vuoden aikana uusia hakemuk-
Sia on tullut vuosittain vain noin
10000 eli vdhemmdn kuin puo-
let ensimmiiisten vuosien miiti-
rdstd. Vuosittain osaeldkkeistd
l7- l8 000 loppuu pliiiosin van-
huuseliikkeelle siirtymisen vuoksi.

Kuvio

ta ikdnsri perusteella osaeliik-
keeseen oikeutetuista. Osaeliike
maksetaan 60-64-vuotiaille.
Osaeliikkeeseen oikeutetuiksi on
taulukossa luettu ne henkilOt,
joiden verotettava tulo ennen
vuotta l98l oli viihinttiiin 4500
kruunua vuodessa ja vuodesta
l98l liihtien viihintiiiin 6000
kruunua vuodessa.

Thulukko
Hakemukset ja maksetut osa-
eliikkeet

Vuosi Hake- Osa-
muk- eliik-
sia keite
yht. yht.

Niistii Osuusyrit- kaikista
tejia & 64-

ruotiais-
ta Vo

peritiian 207o koko tydtulosta.
Vakuutusmaksun ty6nantaja

ja tydntekijii maksavat puoliksi.
Vakuutusmaksu peritiidn tycitu-
losta, ei eliiketulosta. Maksua
voidaan pitaa tangaistuksena"
tycinteon jatkamisesta, kun ote-
taan huomioon voimakkaasti
kohonneet eliikemenot ja tyrit-
trimyyden kasvu.

JAPANI
Elilketurvan
uudistus voimaan
Japanissa tuli huhtikuussa 1986
voimaan yleisen eldketurvan
uudistus, jossa kansaneliike ja
ansioelike nivelletiiiin asteittain
aikaisempaa kiinteiimmiiksi ko-
konaisuudeksi.

Eldketurvan uudistuksen seu-
rauksena eliikkeiden taso ale-
nee. Uudistus tehtiin pelosta, et-
tii eliikkeiden rahoitus joutuu tu-
levaisuudessa yhd suurempien
vaikeuksien eteen. Vdest<iennus-
teiden mukaan 65 vuotta teyttA-
neiden osuus koko vdestcistd
kaksinkertaistuu nykyisestd vuo-
teen 2005 mennessd. Vuonna
2020 noin viidesosa vdest6std on
eliikeiiin tayttaneita.

Uuden kansanellkkeen pii-
riin tulevat palkansaajat, itse-
naiset yrittajat, ja myds perheen-
emrinndt, jotka eiviit ole tydssti
kodin ulkopuolella. Ansioeliike
ulotetaan sitii vastoin vain pal-
kansaajiin.

Kansaneldkkeen mukainen
vanhuusellke maksetaan 65 vuo-
den iiistii 40 vakuutusvuoden
jiilkeen. El5kkeen m56rii on
50 000 jeniii (noin 1450 markkaa)
kuukaudessa.

Ansioeldkkeen mukainen van-
huuseldke maksetaan sitd vas-
toin jo 60 vuoden iiistei. Naisten
eliikeikii on tiillii hetkellii 55
vuotta, mutta se tullaan nosta-
maan 60 vuoteen 20 vuoden siir-
tymdkauden kuluessa. Ansio-
eldkkeen tullessa maksuun pal-

60
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4430
5 300
3 200
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70

q -?9 Osaeliikkeiden lukumiiciriin ke-5^) 250
l e3o 9;o hirys vuosina 1976 85

1976
1977
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I98 I
t982
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1984
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61732
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Yht. 15 140 7 100 3570 
50000Miehet ll0 100 50

Kaikki 15250 7200 3620 4{)000

900 Luku-
210 meere

20 60000

76 77 78 79 80 8t 82 83 84 85
joulukuu

Kaikki osaeliikkeen saajat

Osaeliikkeet joissa 50 7o
korvaustaso

o.. Osaetiikkeellii olevat yrittiijet

Alla olevassa taulukossa on
osaekikehakemusten mziririit
vuosina 1976-85, maksussa
olevien osaeliikkeiden miiiiriit
joulukuussa 1976-85 sekd osa-
eliikettii saaneiden osuus kaikis-

./... ooooao

Liihde: R FV / Statistik-informa-
tion 5/86

RANSKA
Tytintekoa jatkavilta
elilkkeensaajilta
koroteffua
vakuutusmaksua
Ranskassa tuli viime vuoden
lopulla voimaan laki, jonka
perusteella 60 vuotta teyttaneet
vanhuuseliikkeen saajat, jotka
jatkavat edelleen tytintekoa, jou-
tuvat maksamaan tycitt<imyys-
vakuutusmaksua. Maksuksi
miiiiriittiin 20Vo siita tulosta,
joka on alle 2,5 kertaa viihim-
miiispalkkaja 50 70 sen ylittavel-
tii osalta. Ranskan perustuslaki-
neuvosto totesi kuitenkin tam-
mikuun puoliviilissii50 %:n mak-
sun perustuslain vastaiseksi. Td-
miin jiilkeen vakuutusmaksua

2650 r 200
| 480

390
20

Vuoden 1984 luvut ovat ennak- 30000
kotietoja.
Liihde: R FV/ Statistik-inlorma-
tion 7/86. 2offn

Lain suomaa etuutta on kiiy- loooo
tetty hyviiksi huomattavasti vd-
hemmdn kuin etukdteen lasket- 0
tiin. Noin 50 000 vakuutetulla
on laskettu olevan luosittain
mahdollisuus etuuteen.

Osaelflkkeiden
milflrfl laskee
Osaeldke osa-aikatycihdn yhdis-
tettyna otettiin Ruotsissa kbyt-
t66n heindkuussa 1976. Tiillciin
eliikeoikeus annettiin palkan-
saajille. Yrittiijlt tulivat oikeute-
tuiksi osaeliikkeisiin vuoden 1980
alusta.
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ENGLISFI SUMMARY
kansaajalle maksetaan ansio-
eliikejiirjestelmdstd mycis kan-
saneliike 65 vuoden ikittin asti,
jolloin sen maksu siirtyy kan-
saneliikkeeseen. Eliike edellyttiiit
ennen 65 ikdvuotta tydnteon
lopettamista. Ansioeliikettii
karttuu 0,7570 eldkkeen perus-
teena olevasta palkasta vakuu-
tusvuodelta. Tiiysi eliike on307o
eldkkeen perusteena olevasta
palkasta 40 vakuutusvuoden
jiilkeen.

Kansaneldkkeet rahoitetaan
vakuutettujen vakuutusmaksuil-
la ja valtion tuella. Vakuutetun
maksu on tasasuuruinen - 6 800
jeniii kuukaudessa ( 197 mark-
kaa). Valtio maksaa noin kol-
masosan kansanelzikemenoista.
Ansioeldkkeet rahoitetaan va-
kuutettujen ja tyonantajien va-
kuutusmaksuilla ja valtion tuel-
la. Naispuolisesta vakuutetusta
maksu on I1,3 % ja miespuoli-
sesta vakuutetusta 12,4/6 pal-
kasta. Vakuutettu ja ty6nantaja
maksavat maksun puoliksi. Val-
tion osuus on noin viidesosa an-
sioeliikkeiden kustannuksista.

Vuonna 1966 voimaan tulleen
palkansaajien eliikekassajiirjes-
telmln avulla tyrinantaja voi ir-
rottaa ansioperusteisen van-
huuseliikkeen osalta palveluk-
sessaan olevat yleisestii eltikej iir-
jestelmiistii oman eliikejiirjeste-
lynsd alaisuuteen. Tiimd mah-
dollisuus on samanlainen kuin
Englannissa kiiytrissii oleva.
Eliikekassoja on hieman yli
I 000 ja niiden piirisszi on noin
viidesosa yksityisen sektorin kai-
kista palkansaajista.

Julkisen sektorin palvelukses-
sa olevia varten on lukuisia elii-
kejiirjestelmiii. Valtion palve-
luksessa olevia varten on 25.
kuntien palveluksessa olevia var-
ten 92 ja julkisten laitosten pal-
veluksessa olevia varten kolme
erillistii eliikejiirjestelmiiii. Julki-
sen sektorin el[kejiirjestelmien
etuudet yhtendistet66n vuodesta
l986liihtien 20 vuoden siirtymri-
kauden kuluessa yleisen eliike-
jirjestelmiin etuuksien kanssa.

JOUKO JANHUNEN .lrM
Eltiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
erilyistutkija

A little more than a year ago
when presentng the occu-
pation-based early disabllity
pension and early old-age
penslon to the Parliament and
the public, the cabinet an-
nounced that a third type of
new pension will be intro-
duced by 1987. So far, accord-
lng to the leadinq article, the
project has progressed on
schedule.

The new part-b,me pension
is designed {or people who
have reached a certain age.
It is a sort o{ temporary pen-
sion which is pald out during
transition {rom {ull-tme work
to Iull-time retirement.

The new pension bill is not
in any way concerned with
labour market policies. It is
pension policy pure and
simple, designed to meet the
objective needs {or diiJerent
pension drrangements, says
the wnter.

The recipient oi a parltime
pension is supposed to have a
part-time job a{ter having lirst
worked on a full time basrs.

Guidelines will be pro-
vided to determine working
hours and reductron in in-
come. The amount o{ the pen-
sion is directly proportional
to the age at whlch the re-
crpient retrres. A similar
system is applied to the
present early old-age pen-
sion.

There have been spe-
culations that contributions
by the employers would in-
crease. However, the em-
ployers' organizations have
not regarded labour costs as a
key rssue.

Another problem is {inding
sultable part-time jobs.
According to the writer, work-
ing as a substitute dunng rush
hours and in the evenings is
not suitable lor a part-time
pensioner. The experiences
gained in Sweden are, how-
ever, encouraging. it is sur-
prising how many opportuni-
ties an lndustrialized and ser-
vice-oriented society can
o{{er Ior those who are not in
gainlul employment eight
hours a day.

A work group has been
studying how to provide better

social security ior people
looking a{ter young chiidren.
Three di{lerent models {or
accumulating penslon during
this period have been pre-
sented.

According to the most ex-
terrsive modej, the person
rnvolved would be earning a
pension as iI working until the
child is three.

As a result, dropping out o{
work for a maximum o{ three
years would not decrease the
pensron. Forthose who are not
employed pension would
accumulate dunng the same
period according to a separate
rnsurance scheme.

The second model would
give a 1u11 pension during the
child's Iirst year. A1ter that,
the pension would be based
on a separate insurance
scheme, as lor those who have
no job.

In the third model, pension
would accumulate as now. All
the time used for child care
that is not covered by employ-
ment contracts would add to
the pension according to a
separate insurance.

The pension o{ a woman in
a medium rncome bracket
who devotes three years to
child care waould increase by
100-200 FIM dependins on
whether the pension would
be calculated on the basis oI
salary orchild care allowance.
The actual after-tax amount re-
ceived would be one third of
this.

The pension situahon varies
{rom one municipality to an-
other. At the end ol this issue
there is a list o{ Finland's
munlcipalitres indicating the
number o1 employment pen-
sions and pensioners.

For example, 82.5 o/o ol the
pensions paid out in Eckero,
Ahvenanmaa, dre oId-age
pensions while the corre-
sponding ligure lor Vuolijoki
at the Oulujarvi Lake in
Northern Finland ts 34.7 o/o.

Other municipalities Iall be-
tween these two extremes.

The number ol people re-
ceiving old-age pensions rs
relatively hiqh in municipal-
ities with net emigration
located in the archipelago in

South-West Finland, on Ah-
venanmaa, and on the coast
whereas the highest share ol
pensions in municipalities
with large forests or industry
is that ol dlsability pensions.
The relative number ol un-
employment pensrons is
greatest in municipalitres
where industrial activity is on
the decline.

Three basic lorecasts con-
cerning Finland's population
have been made. With a net
immigration ol 5,000 people
per year, the population will
reach 4.9 million in 1995. In
2002, lhe mortality rate will
exceed the birth rate, alter
which the population beglns
to decrease.

The writer remrnds us that
according to a lorecast made
in the 1930s, Finland's po-
pulation would never reach
the 4 million mark. It did.
However, the prognosis was
completely realistic because
there was no rational reason
to expect more than 100,000
babies being bom rn Finland
dunng one year (baby boom).

The Social Insurance Insti-
tutron has prepared a po-
pulation {orecast on pensions
extending to year 2050.

As in the lorecast made by
the Central Statistical O{{ice
o{ Finland, the population
is expected to reach its
maximum around year 2000.
Unless any special measures
are adopted, lt will drop to 3.9
million by 2050.

The number ol people re-
ceiving basic pensions wrll
reach its peak around 2025
when they will account lor one
third oi the total population.

In 1984, pensioners re-
ceived dn dverdge annual
income of 33,OOO FIM, or
27,OOO FIM a{ter tax.

A total ol 1.08 million
people received taxable in-
come in the {orm o{ a pension.
Their combined taxable in-
come dmountedto 35.7 billion
FIM, with pensions accounting
Ior 827" of the total. Filty-six
per cent o{ the pension
recipients paid a total o{ 6.6
billion FIM in taxes.
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vuoNNA I9B4 MAKSETUT TYOELATTEET
]A NIIDEN SAAJAT KUNNITTAIN

Tdss'd tilastossa ovat mukana kaikki seuraavien lakien ja eliikesii,iintcijen perusteella mycinnetyt eldkkeet:

- tyOntekijein eliikelaki TEL
- lyhytaikaisissa tytisuhteissa olevien tytintekijtiin eltikelaki LEL
- yrittajien eliikelaki YEL
- maatalousyrittajien eliikelaki MYEL
- merimieseliikelaki MEL
- valtion eltikelaki VEL
- kunnallisten viranhaltijain ja tyrintekijiiin eliikelaki KVTEL
- evankelis-luterilaisen kirkon eliikelaki KiEL
- Postipankin, Kansaneliikelaitoksen ja Suomen Pankin eliikesiiAnn<it ja Ahvenanmaan maakunnan palveluksessa

olevien eliikkeet

Liiiini Saajat

Tilastossa ovat mukana mycis rintamaveteraanien varhaiseliikkeet sekii luopumis- ja sukupolvenvaihdoseliikkeet, mutta
siitii puuttuu osa julkisyhteis<ijen vanhojen siiiidcisten perusteella mydnnetyistri eliikkeistii.
Perherliikkeensaajat j a maksetut perhe-eliikkeet sisiiltyv5t lukuihin.

Maksetut ellkkeet ja niiden saajat lflflneittlin

Uudenmaan
Turun ja Porin
Ahvenanmaa
Hiimeen
Kymen
Mikkelin
Pohjois-Karjalan
Kuopion
Keski-Suomen
Vaasan
Oulun
Lapin
Liiiinitieto puuttuu

Eliikemeno
milj. mk
4596,4t
2255,10

85,1 6
2390,67
l27l,3g
613,26
481,61
74A,gg
740,57

n31,72
1084,55
556,55
591,73

161756
I 15887

3390
l 135 l6
@727
37559
31428
++082
42053
70332
64155
29565
47930

Koko maa

ELAKE- SAAJIA
MENOT

MILI.MK

16539,62 822380

KUNTA KT]NTA ELAKE- SAAJIA
MENOT

MILJ.MK

KUNTA ELAKE- SAAJIA
MENOT

MILI.MK
Alahiirmii
Alajiirvi
Alastaro
Alavieska
Alavus

Askainen
Askola
Aura

Dragsfiird
Ecke16

Anjalankoski
Anttola
Artiiirvi
Asikkala

Elimiiki
Eno
Enonkoski
Enonteki6
Esooo
EUra
Euraioki
b,vlrarvl
Fin'strclm

12,4
16,98
8,32
5,30

21,74
67,81
4,50
3,35

23,25
1,88
7,48
6,17

922
l 508
702
548

tu3
3549
338
329

1500
t7t
587
438

BriindO t,4t
20,48
2,69

19,45
21,22
4,25
4,98

25,11
t2,0t
6,60
6,15

l13
1017

120
1308
t522
421
334

138 l3
1609
898
593
298

61,92
2,U
l,35

19,32
t3,71
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PYSYYKO ELAKEIKAT]T]DISTTJS
KI.]STANINTIS RL{IVIEI S S A\}t?

LTK:n toimitusjohtaja
Jarmo Pellikka keytti
LTK:n edustajiston ko-
kouksessa 12.5. tiukka-
sanaisen puheenvuoron
joustavan elflkeiiln jiir-
jestelmfrn tuottamasta
kustannusten kasvusta.
Hilnen mukaansa minis-
teritin arvioijat ovat
osoittaneet asiantunte
mattomuutensa ja eliik-
keisiin varatut varat lop-
puvat kesken.

Pellikan puheenvuo-
roa tuntematta puhui
STM:n vakuutusosaston
ylijohtaj a Jukka Rantala
ETK:n edustajiston ko-
kouksessa 14.5. samasta
asiasta. Hilnen mukaan-
sa eliikeliisten mililriln
kasvu saattaa hyvin py-
sye ennakkoarvion ra'
joissa, kun uusien eliike'
muotojen hakijoissa on
useita sellaisia, jotka oli-
sivat esiintyneet jo entis-
ten elilkemuotojen haki-
joina.

P.-llikka:
Ehkerahat eiviit
riit[ alkuunkaan

Toiveajattelun ruokkima sosiaa-
lipolitiikkamme on joutumassa
ennenaikaiseen kustannuskrii-
siin. Tycinantajapuolen toistuvis-
ta varoituksista huolimatta uudet
eldkejdrjestelmdt toteutettiin piit-
taamatta lainkaan yntyksille ai-
heutuvista tydvoimaveron luon-
teisista kustannuksista, sanoi
LTK:n toimitusjohtaja Jarmo
Pellikka LTK:n edustajiston ke-
vatkokouksessa 12.5.

Valtion "asiantuntijat" eivdt
ole tehtaviensd tasalla, jos lain-
sddddntotyon perustana olevat
arviot ylitetddn niinkin rajusti
kuin nyt jo huhtikuun loppuun
mennessd tapahtunut kehitys
osoittaa. Onhan varhennetun
vanhuuseldkkeen hakijoiden
mddrd nyt jo kymmenkertainenja yksilollisen varhaiselhkkeen
hakijoiden mddrd 3-4-kertai-
nen siihen verrattuna mith saa-
jien mddrdn piti olla vuoden le
pussa.

Tyonantajat maksavat yksilol-
lisen varhaiseldkkeen kustan-
nukset. Eldke on osa tycintekijdn
palkkaa. Sita ei tunnuta lainkaan
otettavan huomioon palkanko-
rotusvaatimuksia esitettdessi.
Tyonantajan sosiaalivakuutus-
maksuihin kohdistuva korotus-
paine niyttid olevan ensi vuodel-
le jo samaa tasoa kuin mitd alun
peri n valtion budjetissa arvioitiin
esim. tbmdn vuoden palkanko-
rotusvaraksi. Kohoavat sosiaali-
turvamaksut yhdessd tydajan ly-
hennyksen kanssa eivdt voi olla
vaikuttamatta yritysten tyollis-
temismahdollisuuksiin tycivoi-
mavaltaisilla palvelualoilla.

Tosiasia on, etta meilld on jo

tdnd vuonna hyvdd vauhtia loP
pumassa varat sen sosiaaliturvan
rahoittamiseen, mihin viimeai-
kainen pddtoksenteko on johta-
massa. Alkuluoden aikana
myonnettyjen erorahojen mddrd
ylittaa budjetoidut varat noin 50
prosentilla. Tyottdmyysturyassa
on juuri tehty kallis kokonaisuu-
distus. Siitii huolimatta vaali-
kuume tuntuu nostavan paineita
ty6ttomn/sturvaetuisuuksien li-
sdimiseen. Eldkepuolelle varatut
rahat eivdt riitd alkuunkaan.
Kun vield elinidn piteneminen
ndyttdd vuosi ',uodelta aiheutta-
van ylliityksiii kustannusten
kannalta, sopii vain kysyii, jou-
dutaanko eldkepuolella uudes-
taan vastuuvajausten tielle. So-
siaalipolitiikkaa kehitettaessa on
aina ensin kysyttdvd, misth varat.
Siksi on kuultava myos maksa-
jan iiiintii. Yhdeltii pahimmista
"ylliityksistii" olisi vdltytty. jos
varhaiseldkkeen ikdraja olisi pi-
detty 60 vuodessa. kuten tyonan-
tajapuoli alun perin esitti. totesi
Pellikka.

Rirntnla:
Kuinka moni
kiinnostuneista on
todellinen elakkeenhakij a?

Vuoden 1985 aikana tehtiin 6l
tyoelakelakeja koskevaa lain- tai
asetuksenmuutosta. Tdmd osoit-
taa sen, etth vaikka eliikejiirjes-
tehnamme alkaakin olla pddosin
valmis, riittaa siina vielii yksityis-
kohdissa korjailemista. Teknisel-
l5 tasolla tdllainen korjailu saat-
taa olla yhta tyolasta kuin suur-
tenkir.r uudistusten tdytdntoon-
pano.

Sdddcisten muutoksista yli-
voimaisesti tdrkein koskijousta-
van eldkeikduudistuksen toteut-
tamista. Tdmdn vuoden alussa
joustavasta eliikeikiijiir.yestelystii
toteutettiin varhennettua van-
huuseldkettd ja yksilollistii var-
haiselhkettd koskevat osat: osa-
aikaeldke on tarkoitus toteuttaa
vuoden 1987 alussa.

Eliikelaitoksiin saapuneiden
hakemusten perusteella arvioi-
den joustavan eliikeikiijiirjestelyn
kaytto nayttdisi muodostuvan
jonkin verran ennakoitua suu-
remmaksi. Eliikelaitoksiin on jo
nyt saapunut huomattavasti
enemmdn hakemuksia ennak-
kopiiiitoksistii kuin hallituksen
esityksessd arvioitiin koko vuon-
na tapahtuvaksi. Niiistii luwista
on julkisuudessakin tehty pitkdl-
le menevi6 johtopiiiitoksih alun-
perin ennakoitujen kustannusten
rajusta yliff amisesta. Vertailtaes-
sa ennakkopddtcjstd koskevien
hakemusten lukumiiiiriii ja halli-

. tuksen esityksen perusteluissa
esitettyjd lukuja on kuitenkin pi-
dettdvd mielessd eriiitii tekijoitii.
Ensinndkin hallituksen esityksen
perusteluihin otettuja arvioita
tehtaessa jdrjestelmdn oletettiin
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kdynnistyvdn vasta vuoden alus-
ta. Kuitenkin ennakkophdtdksid
oli mahdollista hakea jo syksyllii
1985, mikii on merkinnyt jdrjes-
telmdn voimaantulon aikaistu-
mista ennakkopeetosten osalta
noin kolmella kuukaudella. Toi-
seksi hakemukset koskevat en-
nakkopiiiitoksid ja vield ei ole
tarkkaan tiedossa, kuinka paljon
mydnteisen ennakkopddtdksen
saaneet todella ldhtevdt eldkkeel-
le. Verrattaessa ennakkopddtos-
hakemusten lukumddrdd rinta-
maveteraanien varhaiseldkkeen
voimaantulovaiheeseen niyttiiisi
silte, etta hakemusten lukumdd-
rdn kehittyminen ndissd jdrjes-
telmissd olisi hyvin samankaltais-
ta. Jos lopullisten eldkkeiden
mddrd olisi samassa suhteessa
ennakkopddtcisten mddrdan
kuin rintamaveteraanie n varhais-
eldkkeessd esitetyt ennakkoar-
viot lopullisista eldkkeisti osuisi-
vat ilmeisesti aika hyvin kohdal-
leen. On kuitenkin luultavaa. ettd
yksilollisen varhaiseldkkeen osal-
ta huomattavasti suurempi osa
myonteisen ennakkopddtoksen
saaneista tulee myos eldkkeelle
ldhtemidn verrattuna rintamave-
teraanien varhaiseldkkeeseen.
Kolmanneksi on muistettava, et-
td) tiedottaminen yksilollisestii
varhaiseldkkeestd on ollut laa-
jamittaista, mikd myos osaltaan
on ehkd lisdnnyt alttiutta eldk-
keelle hakeutumiseen, jota muu-
tenkin tdmdntapaisten uudistus-
ren yhteydessd yleensd esiintyy.
Neljdnneksi on todettava, etta
hallituksen esityksen perusteluis-
sa esitetyt luvut olivat nettoluku-
jal ts. noin 30 prosentin yksilcilli-
;en varhaiseldkkeen saajista ole-
lettiin olevan sellaisia, jotka olisi-
vat olleet oikeutertuja myos tyo-
kyrryttomyryseldkkeeseen. Ta-
m5n mukaisesti yksildllisen var-

haiseldkkeen nimikkeellii eldket-
td saavien lukumddrd.n pitdisi
olla noin kolmanneksen esitetty-
jd ennakkoarvioita suuremman.

Koska uutta eldkemuotoa on
toteutettu ainoastaan vajaan
puolen vuoden ajan, on johto-
pddtoksissd oltava varovainen.
Se, mihin eldkkeensaajien luku-
mddrd lopullisesti asettuu, ndh-
dddn vasta muutaman r.uoden
kuluttua jdrjestelmdn voimaan-
tulosta. Yksilcillisen varhaisel6k-
keen kustannuksia arvioitaessa
on mycis pidettiivii mielessd vaih-
toehtoisten ratkaisujen kustan-
nukset. Mikiili yksityiselld sekto-
rillakin olisi siirrytty vastaavaan
ammatillisten eliikeikien jiir.yes-
telmddn kuin tZillii hetkelld on
voimassa julkisella sektorilla, oli-
sivat kustannukset muodostu-
neet olennaisesti korkeammiksi
ja silti eldkkeiden kohdentumi-
nen olisi ollut epdoikeudenmu-
kaisempi. Julkisella sektorilla
alempien eldkeikien kuin 63
vuotta piirissd olevien henkiloi-
den lukumddrd lasketaan sadois-
sa Iuhansissa. Lisdksi. jos jousta-
van eliikeikiijiirjestelyn ar.ulla
voidaan julkisella sektorilla luo-
pua kaavamaisista eldkeikdrar
kaisuista, saavutetaan kokonais-
eldkemenoissa sddstod samalla,
kun elAkkeet kohdistuisivat ny-
kyistd oikeudenmukaisemmin.

Varhennetun vanhuuseldk-
keen saama suosio selittyy pitkdl-
ti silld. ettd yksitfdiset tyonantajat
ovat suositelleet niille eldkkeen-
saajilleen, jotka jo nyt ovat olleet
eliikkeellii alennettujen yritys-
kohtaisten eldkeikien ansiosra,
varhennetun vanhuuseldkkeen
ottamista. Tdllciin vapaaehtoinen
lisiieldkejiirjestely on osittain
korvautunut tiillii uudella laki-
sddteiselld eldkemuodolla saajan
kokonaiseldkkeen plsyessd en-

nallaan.
Yksikillistii varhaiselakettl ei

voitu toteuttaa tycimarkkinajdr-
jestojen yksimielisyydelli. Sen si-
jaan joustavan eliikeikiijdrjeste-
lyn kolmannessa osassa. osa-ai-
kaeldkkeessd, saavutettiin tana
kevdlnd yksimielisyys, mikd on
pantava tyydytyksellii merkille.
Tiimii yksimielisyrys huomattiin
mycis valtioneuvoston piirissii,
jossa osa-aikae16kkeen kasittely
juuri tdstd syystd oli helppoa ja
esitys Eduskunnalle annettiin
valtioneuvostosta melko lyhyen
kdsittelyajan jiilkeen tyomarkki-
najiirjestojen yhteisen esityksen
pohjalta. Toivottavasti yksimieli-
syys sdilyy vastakin tydehkejer-
jestelmdn kehittdmisessd mm. tu-
levissa perhe-eldkeratkaisuissa.
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