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EVA:n johtaja Paavo Pirttimiiki

ETAMME

YtI UAROJEMME

UA]IH UKSEil I(OTI HOITAJA
ETSII TYtiilAl{TAJAA

MITTI 8o.[UUUil
EIIKEKUSTAI{ ]IUSTEil KEH ITYS

ilAYTTI 7O.LUUUil TOPUIIA?

]IAISEIIE YRITTA.IWS
A1{IMRAMPI

HAASTE?

'.",' MB,'s mi eaemmlin.,kuin.r,tie*samnre. Me
,, :,oleinrira*limoitdaetitiiedme'ul os inarkkinoilta.
.llrMAiUe on maaillrran r kqfkeinr,,,,kt$tanhustdso...

siitii syystii, kun kallis tuotantopeiioma on laiska-
na p[iioqan -ajasta,,. jq.se:,,,G0p johiuu rdiitA; btt6
meill[ on maailman' $hin'teollisuuden keyrtaai
ka, teolti$gusmaiden alhaiSinefii lle$iirtiffs-

,:r'ik[ j*kos*itetyin'tyoaika. .

Naisyrittiijtille asetetaan monia
rooleja. Miten yhdistiiii perhe- ja

. &-eliiua?, N0rS,ilto,';rrpu :,.'
ussin verkko pii[ttiksentekijdihin.
Myds rahoittaj an vakuuttaminen

'' liftcideasta'.saatlaa.ollal.tqiffi ,,,..

Vaikeuksistaan huolimana naiset
, vaia tqpvat, Ajry.$q,.qrqq aryon!,rr.,l
.r,,ja:,,,funt&tukSen r:*aa1!1inen naiset,.,

yrittiijiksi?

Ensimwltisen k*iran:: worna' 1978 maassarnme selvitettiin
yhiiiliiiiin perustein sosiaali- ja erityisesti eltkekustmn*sten
kehitystfi vuoteen 2020 iaakka. Site, rniten tiimii STdI-
nimellii tunnettu,selvi.lys on totout$nut i,ilotd-en l99O,mennes-
sii, osastdptiiillikkti Antero Ahonen arvioi kirj oituksessaan.
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'kfidett,,,k&tntesssii- Siksi kam*
panjan tavoitteiden aikqliinne
ulottuu la:nakauden j elkee.n al:
kavaan nousuun, j0lloirr ty6;
voiman kysynt[ taas liihtee uu-
teen kasvuun.
Tulet6isugtee6,,,, r&rnulurnistA
pn my6s Suomen mukanaolo
Eurcibptla inj:ngraatiokhityk
ses*L Olemme ralmi$autii,
ruasse :,taVaroiden;: ihmistel,
palvelujen ja pEiEoman vapaa-
s 'liikkumiseonl.rajojpn ili
\hi,kka Eta-sopimts eir mu?ita
s@mxftui.@ : sosiaslilury-aa
periaatteessa, on k[ytlinntiss?i
Vr:auduttava rmoaenlaisiin..so-
peuttamistoimenpiteisiin.

Ttissii
kolme

tys'r,n?iisgX

saa kuitenkin, vairan. Siteit
voirune luoda perustaa vastata

;asia&tuntevasti niihin palvel&
,,haasteisiin" iaita Fta *opimrs
.tuo myti$ Suomen illkeiurviln
toimeenpanijoille.
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ETAKETURUAil
TI

Suomen vanhoissa itiimurteissa
sana "eldke" tarkoitti laajassa
mielessii sitii, millii eletiiiin. Se ei
viitannut passiiviseen avustuk-
sen saantiin, vaan sen ala kiisitti
ylipiiiinsii kaiken sen, mita ih-
minen elddkseen tarvitsee riip-
pumatta siitli, miten hiin sen
hankkii. Senaatin kielenkiiiin-
tiijii Reinhold von Becker antoi
"elzikkeelle" sen nykyisen mer-
kityksen l820Juvulla.
"Eliike" on siis alkuperiiinen
suomalainen sana, jota ei ole
johdettu vieraista kielistii eikii
liioin muodostettu kiizinndslai-
nana. Nykyisin se tietysti ensi
sijassa viittaa vanhuksille ja
ty6kyvytttimille annettavaan
toimeentuloturvaan.
Englannin, ranskan, ruotsin ja
saksan kielissii kiiytetiiiin tiissii
merkityksessii latinalaisperiiistii
sanaa "pension", mutta sen ala
on laajempi ja aivan toisen-
suuntainen kuin suomen kielen
'bliikkeen". Se tarkoittaa mm.
koululaiselle maksettavaa ela-
tusmaksua, yliptiiinsii ylliipitoa
ja jopa paikkaa, jossa henkild
asuu ylliipidossa. Kaikissa mer-
kityksissiiiin sanalla on passiivi-
nen, vastaanottava savy.

Niissi yhteyksissri, joissa suo-
malaiset puhuvat eliikkeelle
siirtymisestii, englantilaiset kiiyt-
tiiviit kaiken lisiiksi mieluum-
min sanaa "retirement" ja rans-
kalaiset sanaa "retraite". Nimii
termit eivat viittaa lainkaan ra-
haan, vaan tarkoittavat syrjiiiin
vetiiytymistti.
Voisiko erisiivyisten termien
kiiytt<i ja sanojen erilainen kon-
notaatio ohjata ihmisten asen-
noitumista tytih<in ja eliikkee-
seen?

Syrj iiiinvetiiytymisen vastakoh-
tana on kaikenlainen aktiivi-
suus, ty6, mukanaolo. Vetiiyty-
minen tuo ensimmd.iseksi mie-
leen jotakin negatiivista. Vetiiy-
tyvii ihminen jiiii pelistii pois.
Vetdymisessii on tappion tun-
nelmaa-

Voi olla, ettd englantilaiset ja
ranskalaiset ovat hyviiksyneet
'\etdytymisen" eliikkeelle siir-
tymisen merkityksessa fiitta-
mtittii siihen eniiii tietoisesti
kielteisiii vivahteita. Kielen ra-

MERKITYSOPPIA

kenteessa se siita huolimatta
kuuluu negatiivisia asiaintiloj a
kuvaavaan sanastoon. Struktu-
ralistisen kiisityksen mukaan
kielen rakenne puolestaan hei-
jastaa tarkasti kulttuurisia sy-
vlirakenteita.
Ihminen, joka vet5ytyy syrjeiin,
on sananmukaisesti syrjiiyty-
nyt. Me sanomme herkdsti, ettii
eliikkeelle jiiiiminen merkitsee
mycis jonkinlaista syrjiiytymis-
tti. Niiin asia varmasti onkin,
mutta sana "ekike" ei valittri-
mdsti synnytii mielikuvaa syr-
jiiytymisestii.

Se johtaa pikemminkin ajatuk-
set niihin mahdollisuuksiin ja
siihen suhteelliseen riippumat-
tomuuteen, j otka siiiinncillinen,
vastikkeeton rahasuoritus tuo
tullessaan.

Sana saattaa mycis kantaa mu-
kanaan vielii jotakin alkuperiii-
sesta, eliimdn viilttiimiittd-
myyksiin viittaavasta merkityk-
sesta6n. Tiissii mielessd kysy-
mys ei ole siitii, ettii ihminen
joko tekee tydtii tai nauttii elii-
kettii. Hiinen on saatava eliik-
keensii (= elantonsa) siita riip-
pumatta, onko hdn tyrissii vai
e1.

Eliikkeen vastakohta ei siis olety6. Semanttisessa mielessii
eliikkeelle ei oikeastaan ole
muuta vastakohtaa kuin ei+lii-
ke. Tiissii vastakohtaparissa elii-
ke on positiivinen, tavoiteltava
asia. Ei-eliike on pikemminkin
negatiivinen vaihtoehto, koska
se sisiiltiiii edelld mainittujen
mahdollisuuksien, ertieissii mie-
lessii jopa elinmahdollisuuk-
s1en, puuttumtsen.

Se, ettd kieli voimakkaasti oh-
jaa ajattelua, ei ole uutta edes
eliikeasioista puhuttaessa. Lii6-
kiirit ja elikehakemusten kiisit-
telijiit ovat olleet huomaavi-
naan, etta ihmiset ottaisivat
mieluummin vastaan yksil<illi-
sen varhaiseliikkeen kuin tyci-
kyvyttrimyyseliikkeen, vaikka
kysymys on oleellisesti samasta
asiasta. "Kyvyttrimyys" on kui-
tenkin vahvasti negatiivinen
termi. "Yksil6llisyydellii" on yh-
tii selviisti positiivinen varaus,
ja "varhaisuus" lienee tunnela-
taukseltaan aika neutraali.
Yksildllisen varhaiseliikkeen
suosio olisi voinut olla nykyis-
tiikin suurempi, jos sen nimeksi
olisi annettu ammatillinen var-
haiseltike, niinkuin eriiiisszi vai-
heessa suunniteltiin. Se olisi
saattanut saada mydnteist[ li-
siiviiriii jonkinlaisesta ammatti-
ylpeydestii.

En tietenkiiiin yrita vaittae, etta
Suomen eltikeliiistymiskehityk-
sen suuntaa voitaisiin muuttaa
vaihtamalla termejii. Piiinvas-
toin uskon, ettii ihmiset oppisi-
vat joustavasti kiiy'ttiimiiiin hy-
viikseen muita eliikemuotoja,
jos varhaiseliikkeiden mycintli-
minen lopetettaisiin.
Ennenaikaisten eliikkeiden
mdririi niiy'tttiii Suomessa kui-
tenkin kansainvdlisesti katsoen
suurelta. Ainakin paremman
puutteessa on siis mahdollista
aj atella, ettii kielenkiiytcin muo-
dot ovat vaikuttaneet saman-
suuntaisesti muiden eliikeliiisty-
mistii suosivien olosuhteiden
kanssa. Ne ovat voineet aut-
taa suomalaisia hyviiksymiiiin
eliikkeen, ei niinkiiiin tydn vas-
takohtana, vaan sen kanssa rin-
nakkaisena ja yhtii oikeutettu-
na toimeentulon hankkimiskei-
nona.

JTYOELAKE 9I I]
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- Meillri on tydn teko tehty hyvin hankalaksi. Olemme vuosi-
kymmenien aikana solmineet keskentimme sopimuksia, jotka on
tarkoitettu kansakunnan porhaoksi, mutta joilla rajoitetaan tuo-
tannollista toimintqa tavalla, jota kansantaloutemme ei kestli.
Edessii on luopumisen vaikea prosessi, Elinkeinoeltimiin Vahuus'
kunnon johtaja Paavo Pirttimiiki sonoo.

4

Hyviinii aikana 80-luvun
loppupuoliskolla olisi
kansakunnallamme pitl-
nyt olla malttia esimerkik-
si valita, haluaako se lisilI
palkkaa vai vapaa-aikaa.
Sitli ei kuitenkaan ollut ja
otettiin molemmat. Muun
muassa tlstI syystii olem-
me nyt Elinkeinoeliimln
Valtuuskunnan EVA:n
johtajan Paavo Pirttimii-
en mukaan umpikujassa,
josta selvitlln vain rajulla
hevoskuurilla. Sellaisella
kuurilla, jossa ravistellaan
koko yhteiskuntaa, elflke-
puolta muiden mukana.

Johtaja Paavo Pirttimiien ma-
donluvut ovat hyvin selviikieli-
si6:

- Perusongelmamme on se, et-
ti kansa syri enemmiin kuin
tienaa.

- Toiseksi, me olemme hinnoi-
telleet itsemme ulos markki-
noilta ja meillii on maailman
korkein kustannustaso siitii yk-
sinkertaisesta syystii, ettii meillii
on maailman lyhin teollisuuden
kiiyntiaika, teollisuusmaiden
kolmanneksi lyhin tydaika,
teollisuusmaiden alhaisin eliik-
keellesiirtymisikii ja keskitetyin
tyciaika, eli liihes kaikki ihmiset
ovat tdissii kello 7-16. Ikllis
tuotantopiidoma on laiskana
pidosan ajasta. Muissa maissa
pytiriit py6riviit pitempiiiin.
Piiiiomakannan lyhyt kiiyntiai-
ka on korkean hintatason yksi
seItteja.

- Minkiiiin maan kansanta-
lous ei kestii tiillaista, sillii vain
teollisella tuotannolla kyetiiiin
rahoittamaan julkiset palvelut,
lisiiiintyvii vapaa-aika ja kansa-

laisten lisiiiintyviit kulutusvaati-
mukset - eliikkeetkin, Pirttimii-
ki sanoo.

Ellkkeet liian
kiinnostavia
Hinen mukaansa eliikepolitiik-
kaamme ei ole kyetty oikealla
tavalla yhdistAmaan muuhun
yhteiskuntapolitiikkaan.

- Eliikepolitiikassamme on
menty liian pitkiille. Eliikkeet
ovat palkkaan niihden verotuk-
sen jiilkeen liian kiinnostavia.
Erityisen ongelmallisia ovat
varhaiseliikkeet, joiden avulla
ihmisiii vedettiin 8O-luvun lo-
pulla eliikkeelle juuri, kun heitii
olisi tarvittu tydssii.

Tuotannolliset
investoinnit laiminlytity
My<is investoinneista Pirttimti-
ellii on sanansa sanottavanaan.
Hiinen mukaansa Suomi inves-
toi kyllii 80-luvun lopulla voi-
makkaasti, mutta mihin: jee-
halleihin, kylpylOihin, kunnan-
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TYOELAvTAAN
OSALLISTUMINEN

Koulu Tyo
Elinikainen
koulul!st

Elakkeellc
siirlyminen

Elake

)
7A

1980

- 
1986

- 
1990

10 20 30 40 50 60

Koulut us aj an pident ymine n, ly he nevri vuo t uinen
tydaika, keskimiiiirin 58 ikcivuoteen alentunut
eltikeikii ja pidenrynyt elinikri ovat viihenriineet
suomalaisten tytissiioloaikaa elinkaarella dra-
maa t t isest i. ( Liihde : LT K).

toimistoihin, kauppaan ja mui-
hin suljetun sektorin toimin-
toihin.

- Teollisuuden investoinnit jiii-
viit liian viihtiisiksi. Nykyisellii
tuotannolla emme kykene ra-
hoittamaan muitten alojen ku-
lutusta, vaan velkaannumme
ulkomaille erittiiin nopeasti.

Hltlsignaalit kaikuvat
kuuroille korville
Johtaja Pirttimiien arvio on se,
ettri kansakunta - niin paettajet
kuin muutkaan eiviit vieliikiiiin
lue yhteiskuntamme he6sig-
naaleja oikein, yhteiskuntam-
me sairauteen ei uskota.

- Pahin tai yksi iso ongel-
mamme on se, ettd me luulem-
me olevamme maailman napa
ja me luulemme saavamme elhd
niiden sopimusten kanssa, joita
olemme vuosikymmenien aika-
na keskeniimme rakentaneet.

- Maailma muuttuu nopeasti
ja asiat monimutkaistuvat. Sii-
td huolimatta eri aloilla kapea-

alaiset erikoisasiantuntijat val-
mistelevat toimenpiteitt, jotka
eiviit sovellu tdhdn kokonaisuu-
teen.

- Esimerkiksi pako tydeliimiis-
tii eliikkeelle vaikken halua-
kaan osoittaa yksin eldkesekto-
ria - on kansankunnan kannal-
ta vaarallinen signaali. Jos eld-
ke maistuu paremmalta kuin
tydnteko, tuotannon ongelmia
on vaikea ratkaista. Mutta mite
meilld on tehty - parannettu
siita huolimatta eliike-etuja.
Pirttimaki sanoo.

Hiin painottaa, ette Suomessa
eletddn suljetun yhteiskuntara-
kenteen ja arvojen varassa.
Meiltii puuttuu tiillii hetkellii
niikemys, tavoitteet j a strategia;
puuttuu spirit - henki mihin
suuntaan meiddn pitiiisi toimia.

Kun on mennyt hyvin, olem-
me ajattelun sijasta voineet
porskutella. Nyt olemme kui-
tenkin tulleet vaiheeseen, jossa
perusasiat on punnittava. Vai-
heeseen, jossa on kiiymiissii sillii
tavalla, ettd esimerkiksi palkko-

jen pittiii j oustaa alaspiiin. Jous-
tavatko eliikkeet ja joustaako
julkinen sektori!?

- Minulla on se kisitys, etth
asioiden uudelleenarviointi ja
entistd pienemmdn kansanka-
kun jaosta tulee tiillii vuosikym-
menelld kova ottelu avoimen ja
julkisen sektorin tyOntekij 6iden
sekii eliikeliiisten viilillii. Pirtti-
miiki sanoo.

Teolliset investoinnit
saatava kiiyntiin
Ratkaisujen suuret linjat lciyty-
vit johtaja Pirttimiien mukaan
kansainvrilistymisestd ja avoi-
men sektorin kansantuoteosuu-
den lisiiiimisestii. Kaiken a ja o
on se, ettl luodaan sellaiset olo-
suhteet. etta yritykset investoi-
vat Suomessa, eiviitkii siirrii
tuotantoaan tiillti hetkellii kil-
pailukykyisempiin maihin.

- Jos kiiy niin kuin esimerkiksi
Ruotsissa, ettii kaksi kolmas-
osaa tuotannollisista investoin-
neista menee ulkomaille ja meil-

le jiiiiviit vain yksityiset ja julki-
set palvelualat, niin elintasom-
me romahtaa - meidiin jokai-
sen.

Haastattelu: Jouni Jokisalo
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Yhden meno on toisen tulo
aruioita uarhaiselekkeiden
taloudellisesta merkityksestt

Eliikkeelle siirtyminen ennen eliikeikiiii johtaa monen
suuntaisiin taloudellisiin seuraamuksiin, jotka usein
kuitataan suppeasti vain elilkekustannuksina. Esimer-
kiksi muita kuin vanhuuselilkkeitl maksettiin vuonna
1990 arviolta 20 miljardia markkaa. Tarkastelukul-
maa laajentamalla voidaan ottaa huomioon mytis
muut taloudelliset vaikutukset niin yhteiskunnan,
yrityksen kuin yksiltinkin kannalta. Hyvinvoinnin
kannalta on lisiksi huomattava, ettii taloudellinen,
rahassa mitattava nlktikulma on luonnollisesti vain
osa koko varhaisen ellkkeellesiirtymisen ilmititii.

Eliikkeellesiirtymisen taloudel-
lista puolta on eniten tutkittu
terveystaloustieteessii tyci kpyt-
tcimyyden kustannusten kan-
nalta. Yhteiskunnan kannalta
niimii tekijiit muodostavatkin
varhaiseen eliikkeelle siirtymi-
seen liittyviin suurimman kus-
tannuserdn. Sivuutan seuraa-
vassa tlmdn niik<ikulman ja
pohdiskelen tilannetta, jossa
tyOntekijtiiden terveydentilan
tai sen kohentamisen kustan-
nuksia ei oteta huomioon, vaan
kysymys on valinnasta tydn ja
el6kkeen vilillii.

Yksiltin nlktikulma
Tycissii olevan yksiltin kannalta
eliikkeelle siirtyminen lisiiii hy-
vinvointia vapauttamalla tycin
rasituksista ja lisliiimiillii vapaa-
aikaa. Toisaalta palkkaa pie-
nempi eliike merkitsee ty<istii
johtuvien kustannusten pois-
jiiiimisestii huolimatta tulota-
son alentumista. Menetysten
puolelle lienee laskettava mycis
tycin muodostaman statuksen
ja sen luomien sosiaalisten kon-
taktien poisjiiiiminen. Verotus
huomioonottaen tulonmenetys
on keskitulotasoilla noin 30 35
prosenttia, jos tycielake on 50
prosenttia loppupalkasta. Alle
4 500 markan loppupalkalla tu-
lonmenetystii ei kiiytiinn0ssd
ole lainkaan. Tycikyvyttdmyys-
tapauksissa eliiketuloja on ver-
rattava sairausvakuutuksen

pdiviirahan tarjoamaan tasoon.
Tiilkiin tulotason alenema on
noin 20 prosenttia. Tyottomiillii
ansiopiiiviirahan saajalla tulo-
taso ei useinkaan alene, koska
eliiketaso karkeasti vastaa pdi-
viirahan tasoa.

Tycivoiman ulkopuolella ole-
van kannalta eliikkeelle siirty-
minen takaa turvatun toimeen-
tulon, joka usein on liihes sa-
maa tasoa kuin tytittdmyystur-
van tai muun jiirjestelmiin ta-
kaama tulotaso. Taloudelliselta
kannalta eliikkeen pysyvyys on
merkittiivii etu. Niiissii tapauk-
sissa tulon menetyksiii ei yleen-
sii ole.

Eliikekustannuksilla on vaiku-
tuksensa my6s muihin kuin
eliikkeelle siirtyviin ty<intekijOi-
hin. Ty<issii olevien kannalta
eliikekustannus vaikuttaa kan-
nattavuuteen ja sitii kautta pie-
nentiid yrityksen palkanmaksu-
kykyii. On arvioitu, ettii Suo-
messa ty6eliikemaksusta siirtyy
tydntekijOiden maksettavaksi
alempina nimellispalkkoina
20 50 prosenttia. Tulevaisuu-
dessa osuus tulee kasvamaan,
koska aikaisempaa useammalla
alalla taloudellisesta yhdenty-
misestd aiheutuva kilpailun li-
siidntyminen estiiii palkankoro-
tusten siirtdmisen hintoihin.

Yrityksen nilktikulma
Yrityksen kannalta eliikkeelle
siirtymisen hinta riippuu yrityk-
sen toimialasta ja koosta, tycin-
tekijtin ominaisuuksista sekii
suhdannetilanteesta. TEL:n pii-
rissii suuret tydnantajat, joiden
vakuutuksessa on yli 300 tytin-
tekijiiii, maksavat eliiketapah-
tuman sattuessa osittain tai ko-
konaan tydkyvytttimyys- ja
ty6ttOmyyseliikkeistd aiheutu-
van ns. pdiioma-arvoa vastaa-
van kustannuksen. Esimerkiksi
55-vuotiaasta tyOntekijiiste
eliikkeen alkaessa maksettava
tdysi kertamaksu vastaa suun-
nilleen nelj:in luoden palkka-
kustannusta eli jos palkka on
8 500 mk/kk, niin maksu on
400 000 markkaa. Varhaiseliik-
keen indeksiturvasta aiheutu-
vat kustannukset rasittavat li-
siiksi yrityksen tydntekij tiistdiin
maksamaa TEl-vakuutusmak-
sua sitii mukaa kuin eliikettii
maksetaan. Pienissii TEL-va-
kuutuksissa ja muiden tydela-
kelakien piirissa varhaiselik-
keiden kustannukset jakautu-
vat kaikkien yritysten kesken
korkeampina vakuutus- ja elti-
kemaksuina.
Yrityksen toiminnan kannalta
eliikkeelle siirtymisellii voi olla
joko mytinteisiii tai kielteisiii
seurauksia riippuen tyOntekij iin
tuottavuuden ja palkan suh-
teesta. Tydvoimakysymyksiii
tarkastellaan osana yrityksen
liihiaj an toimintasuunnitelmia.

6 TYOELAKE 9r l3



Saneeraamisen yhteydessii to-
teutetut eltikejiirjestelyt ovat 01-
leet seurauksia tiillaisesta poh-
diskelusta.

Tuotantosuunnan tai tuotanto-
tavan muutosten vaatimaa kou-
lutusta ei ole pidetty taloudelli-
sesti jerkevenii. kun kysymys
on eliikeikiiii lahestwiistd hen-
kilt sta. Eliike voi tailoin yrityk-
sen kannalta olla kustannuksis-
taan huolimatta edullisin vaih-
toehto. My<is henkildstri on
yleensii ollut valmis hyviiksy-
miiiin tlllaiset jiirjestelyt. koska
niillii on voitu turvata yrityksen
toiminnan jatkuminen.
Tycintekijiin hakeutuminen
eliikkeelle voi tulla tydnantajal-
le mycis ylliityksenii, jolloin tuo-
tantoon syntyviin aukon paik-
kaaminen aiheuttaa kustan-
nuksia. Ne ovat viihiiiset, jos
eliikkeelle siirtyvan tydt ovat
j aettavissa muiden ty6ntekijdi-
den osalle. Tiillainen rationali-
sointi yleenszi kohottaa tytipai-
kan tuottavuutta, koska sama
tuotos saadaan aikaan pienem-
miillii ty<ivoiman kayt6[e.
Jos t6iden uudelleenjako ei ole
mahdollista, eliikkeelle siirtynyt
on korvattava uudella tvdnteki-
jiillti, mistii aiheutuu rei<rytoin-
ti- ja koulutuskustannuksia.
Korvaamattoman tyrintekijiin
eliikkeellesiirtyminen aiheuttaa
suoranaisia tuotannon- ja tu-
lonmenetyksiii.

Yhteiskunnan nlktikulma
Yhteiskunnan kannalta yllii ku-
vattuja vaikutuksia joudutaan
pohtimaan kokonaisuutena,
jossa keskeiseen asemaan nou-
sevat ty<ivoiman kysyntiiiin ja
tarjontaan liittyvat seikat. Mo-
nessa maassa varhaiseliikejiir-
jestelmiii on rakennettu vaikean
tytitt6myyden kausina. Niiden
avulla on siirretty ikeantyvea
tycivoimaa pois tycimarkkinoil-
taja toivottu tai edellytetty, ettii
eliikkeelle siirtyvat korvataan
nuorilla tydtt0millii. Suomen-
kin tyOeliikejarjestelmaan neite
perusteluja on tarjottu suhdan-
netydtttimyyden ollessa kor-
keimmillaan. Suoranaista kyt-
kentiiii eliikkeelle siirtymisen ja

tydllistiimisen viilille ei ole Suo-
messa kuitenkaan tehty.
Vuonna 1983 Eliiketurvakes-
kuksessa tutkittiin Eliikeikiiko-
mitean toimeksiannosta rinta-
maveteraanien varhaiseliikkeen
tydllistAvea vaikutusta. Tutki-
muksen mukaan yli puolet vete-
raanien j attAmista tycipaikoista
jiii tiiyttiimiittii. Ty<illistiivii vai-
kutus ei ole merkityksetdn,
mutta kuitenkin niin viiheiinen,
ettd varsinaisilla tydvoimapo-
liittisilla toimilla saavutetta-
neen samalla hinnalla parempia
tuloksia.
Suhdannetydtt6myyden hoita-
mista paremmin eliikejiirjeste-
lyt sopivat rakennemuutoksen
pehmentiimiseen. Tyyppiesi-

merkkejii ovat maatalouden
sukupolvenvaihdos- ja luopu-
misjiirjestelmiit. TydttOmyys-
elakkeitii kapettiin l980Juvul-
la selviisti etenkin teollisuuden
rakennemuutoksen hoitami-
seen, koska ne olivat suurillekin
yrityksille edullisia yrityskoh-
taisen eldkevastuun puuttuessa.

Yhteiskunnan ja myds yksiltii-
den kannalta on perusteltua
hoitaa rakennemuutosta ellike-
jiirjestelyin niissti tapauksissa,
joissa tydntekijdiden jeljeila
olevaa tytikykyii ei voida hy6-
dyntiiii. Eliikejirjestelyt merkit-
seviit kuitenkin pysyviiii siirty-
mistii tydvoiman ulkopuolelle.
Ne eiviit sovellu selviisti eliike-
ikiiii nuoremmille, joiden ty6-

kykyii ei voida pitiiii pysyviisti
alentuneena tai joiden ty<ikyky
on kuntoutuksella palautetta-
vlssa.

Varhain tydvoiman ulkopuolel-
le siirtyneiden mukana menee
yhteiskunnan kannalta huk-
kaan koulutuskustannuksia ja
ammattitaitoa, j oka saattaisi ol-
la hyOdynnettdvissii lisiiiim?illii
kuntoutusta j a tycivoimapalve-
luja. Tydvoimapulan kausina
tiistti aiheutuu suoranaisia hy-
vinvointimenetyksiti. Ty<ivoi-
man ylitarjontatilanteissa me-
netykset eiv6t ole yhta ilmeisiiija tyOttOmyysturvan kustan-
nusten pienenemisestii syntyy
myos siiiist<iii. Yhteiskunnan
kannalta tydpanosmenetykset
eliikkeellesiirtymisvaiheessa
riippuvat mahdollisuuksista
korvata eliikkeelle siirtyneiden
ty6voima tycittrimillii tai tuotta-
vuuden kaslulla. Menetys on
sitii suurempi mitii nuorempi ja
tyiikykyisempi siirtyy eliikkeel-
Ie.

Toinen yhteiskunnallinen nd-
kcikulma liittyy verotulojen me-
netyksiin, mikii heijastuu kor-
keampana verotuksen tasona
kaikkiin veronmaksajiin. Jos
marginaaliveroaste on keski-
miiiirin 50 prosenttia, jae yh-
teiskunnalta saamatta verotu-
lot, joiden miiiirii on noin puo-
let eliikkeellesiirtyjien kokemas-
ta tulonmenetyksestd. Tycillis-
tyneiden uusien veronmaksa-
jien verot viihentiiviit tdti me-
netystii.
Yllii hahmotellut kustannuserdt
ovat siinii miiiirin arvionvarai-
sia. ja .esitetyt vaikutuksetkin
vain osittaisia, etta en pyri niitii
tiissii markkamiiiiriiisesti arvi-
oimaan. Pohdiskelu paljastanee
kuitenkin sen. ett6 yhden meno
on toiselle tulo ja eliikkeelle
siirtymisen kokonaiskustannus-
ten arviointi tulee tiimiin vuoksi
varsin mutkikkaaksi.

BO LUNDQVIST, r,rr
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
erityistutkijo
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ANTERO AHONEN, rr
Ehketurvakeskuksen
suunnitteluosaston
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Eliikkeelliioloaika piteni 80-luvulla molemmista plistfl laskeffua enemmiin.
Talouden ja tytivoiman kasvu laajensivat kuitenkin tytieliikkeiden rahoitusp.ohjaa
niin, etti 70-luvun lopun lainsiildlnntin mukaan lasketut kustannukset riittivlt
vielil varhaisellkeuudistuksiinkin.

Vuoden 1980 keviiiillii julkistettiin kokonaisvaltainen selvitys
sosiaaliturvan menokehityksestii ja tavoitteiden toteuttamismah-
dollisuuksista. Tyd oli huomionarvoinen sikiili, etta tesse STAT-
nimellii tunnetussa hankkeessa selvitettiin maassamme ensim-
miiisen kerran yhtdl6isin perustein sosiaali- ja erityisesti eliikekus-
tannusten kehitystii aina vuoteen 2020 saakka. STAT:in jiilkeen
on sosiaali- ja terveysministeri<in johdolla laadittu useitakin
vastaavan tyryppisiii laskelmia, joissa liihtdarvot, kehitysoletta-
mukset ja siiiiddspohja on kulloinkin asetettu ajantasalle.

STAT-laskelman asema ja sen lziht0vuodesta 1978 kulunut aika,
l2 vuotta, on siinii miiiirin pitka, ettA se houkuttelee vertaamaan
laskelmaa toteutuneeseen kehitykseen. Seuraavassa tarkastellaan
erityisesti, milta toteutunut eliikekustannusten kehitys niiyttiiii
STAT:in tekemien laskelmien valossa. Kuluneeseen ajanjaksoon
mahtuu mm. toinen dljykriisi vuosina 1978-79, sitii seurannut
taantuma 1980-luvun alussa ja vuosikymmenen loppupuolen
pitkii korkeasuhdannekausi, joka piiiittyi jyrkiisti viime vuonna.
Tycieliikemenot ovat tiinii aikana reaalisesti kaksinkertaistuneet.

Taloudellinen tausta
Tuotannon kasvua pidetiiiin yleisesti keskeisenii edellytyksenii
laajenevan eliikeliiisviiestdn ja kohoavan eliiketason aiheuttaman
eldkekustannusten kasrun rahoittamiseksi. STAT-laskelmassa
kehitystii arvioitiin kiiyttiien perustana kolmea vaihtoehtoista
BKT:n kasvunopeutta. Taulukossa I esitetty olettamuskehikko
vastaa n[istii kasvuvauhdiltaan keskimmiiisti (STAT:issa malli-
laskelmaksi kutsuttua) vaihtoehtoa. Juuri tamii vaihtoehto vas-
taakin parhaiten toteutunutta kehitystii jiiiiden 0,2 prosenttia
vuotta kohden laskettuna sitii alemmaksi. Mallilaskelmaan valit-
tu talouskehitys vastaa siis varsin tarkoin toteutunutta, vaikka
tlmiin ennustaminen ei varsinaisesti STAT-tydryhm[n tehtiivii
ollutkaan.

Ty<illisten lukum66rdn kasvu on ollut tuntuvasti STAT:in oletta-
maa korkeampi. Ero vastaa kumuloituneena noin 5 prosenttia
tydllisten miiiiriistii eli runsasta 100 000 henkeii. Tiillainen ero on
huomionarvoinen, koska varhaiseliikkeitiikin on ennusteeseen
verrattuna noin 80 000 enemmdn.

Tydaika on kuitenkin lyhentynyt niin, ettii tydpanoksen kasvu
tydtunneilla mitattunajiiii 0,6 prosenttiin vuotta kohden eli varsin
liihelle STAT:issa oletettua.

Vilestti

Taulukko 2. Vlestti ikiiryhmittiiin vuonna 1990, 1000 henkel

Taulukko 1. Taloudelliset taustaolettamukset
STAT-laskelmassa

Syntyneiden miiiirri niiyttiiii noudattaneen varsin tarkoin silloista
niikernysti. Sen sijaan muuttoliike, joka oletettiin 15 000 hengen
verran tappiolliseksi osoittautuikin Ruotsin paluumuuton vuoksi
saman veiian voitolliseksi. Timii yhdessti kuolleisuuden ennakoi-
tua suuremman alentumisen kanssa on kasvattanut viiest<in
mddriin noin 60 000 henkeii ennakoitua suuremmaksi. Poikkea-
ma on huomattava, vaikka juuri STAT-ty0ryhmii kiinnitti huo-
miota viiestriennusteiden taipumukseen johtaa liian alhaiseen
viest0miiriiiin. Aikaisemmin ennusteissa naet kiiytettiin yleisesti
tarkasteluajankohdan kuolevuutta, vaikka kuolevuus osoittikin
alenevaa suuntaa.

Eldkkeensaajat
Taulukko 3 kuvaa kansaneliikkeen saajien lukum66riiii, mutta
kehitys ennakoituun verrattuna on ollut varsin samantapainen
myos tyoelekkeissS.

8

l4.vuotiaat
STAT

967
3319
&6

Toteutunut
964

3358
671

Erotus
-3

+39
+25

l5-64-vuotiaat
65-vuotiaat

4932 4993 +61Koko viiestd

BKT:n kasvu w. 1978-90
Ansiotasoindeksin kasvu
Vakuutettujen mdirin kasvu

2,5
0,7

3,7
2,3
lrl

STAT
Tolv

3,6

Toteutunut
Tolv
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Taulukko 3. Eliikkeensaajat joutukuussa 1990, 1000 henkeii Thulukko 5. Yakuutettujen lukumiiiiri ja palkkasumma vuonna
1990, toteutuneen ero STAT-ennusteeseen-niihden, /e

STAT
&5
Tt

Toteutunut Erotus
+29
-26
+55
+48

Vanhuuseliike 674
243

55
48

Tytikyvytt6myyseliike
Tyrittdmyyseliike
YVE ja VAVE

Yhteensii 914 1020 + 106

TEL.LEL
YEL.MYEL
VEL-KVTEL

Vakuutetut
-3

+28
+10

Palkkasumma
+ ll
+63
+S

Yhteensii +J +13

Elilkemenojen suhde
rahoituspohjaan
Koko lakisiiiiteisen eltikemenon STAT-ty6ryhmii arvioi muodos-
tuvan 10,8 prosentiksi bruttokansantuotteen arvosta. Toteutunut
suhdeluku on hieman pienempi, 10,4 prosenttia.
Seuraavassa tarkastellaan llhemmin tycieliikemenojen palkka-
summaosuutta eri sektoreilla.

Taulukko 4. Tytiellikemenot vuonna 1990, Vo palkkasummasta

STAT:in laskelmat perustuivat silloiseen lainsiiiidiintciOn. Eliik-
keiden saamisedellytyksiii on tiimiin jiilkeen laajennettu, mikii on
lisiinnyt varhaiseliikkeiden lukumiiiiriiii useita kymmenii tuhan-
sia, ehkti 50 000:n suuruusluokkaa. STAT:in arviovirheeksi jiiisi
niiin ollen noin 50-60 000, josta noin puolet aiheutuisi vanhuus-
eliikkeistii ja toinen puoli varhaiseliikkeistii.
STAT:in aikana ei tydttdmyyseliikkeiden voimakas lisiiiintymi-
nen vielii ollut niihtiivissS. Ty0ttclmyyseliikkeen saajien miiiirii oli
yuonna 1978 vain 4 000, mutta se kohosi 80-luvun puoliviilissii jo
50 000:een. Huomattava osa nykyisista ty0ttdmyyseliikkeen sa-a-
jista on "perintdii" ikiirajan alentamisesta, vaikka ikiiraja ehtikin
vuoteen 1990 palautua ltihelle alkuperiiistii 60 vuotta. Niiin ollen
osa taulukon mukaisesta noususta on laskettava ikiirajan alenta-
misen seuraukseksi eli vietivii siis STAT:in jiilkeen tehtyjen
lainmuutosten tiliin. Piiiiosin uuden lainsiiiidiinncin tilille-on
luettava my6s vuonna 1986 aloitettu joustavan eliikeiiin uudistuk-
sesta aiheutunut varhaiseliikkeiden miiiiriin lisiiys, joskin huo-
mattava osa ntistii elikkeensaajista olisi ilman varhaiseliikeuu-
distustakin jo tydkyvyttOmyys- tai tyOtt0myyseltikkeellii.

Keskipalkan kehityksen voimakas eriytyminen ja tydllisten ja-
kautuminen eri sektoreille ovat tuottaneet huomattdvia sektori-
kohtaisia poikkeamia, jotka varsin hyvin selittiiviit taulukon 4
eliikemenoprosenteissa olevat eri5vyydet toteutuneeseen niihden.
TEL-LEL-piirin palkkasumma poikkeaa ennustetusta liihinnii
edellii mainitun keskipalkkakehityksen takia. Tiimii poikkeama
vastaa miiiiriiltiilin varhaiseliikkeistii ja eliniiin pitenemisestii
aiheutuvaa "ylimiiiiriiistii" ellikekustannusta.
Yrittiijaelakkeissii tycitulosumma on kasvanut yli 60 prosenttia
arvioitua suuremmaksi. Tiista erosta noin puolet selitiyy henki-
l<ipiirin ja nimenomaan YEL:n lukumiiiiiiin kasvulla. Toinen
puoli johtuu toisaalta siite, ette YEl-tycitulo on MYEl-tydtuloa
korkeampi ja toisaalta siita, etta MYEl-piirin keskimiiiiriiinen
tydtulo on kasvanut perati 20 prosenttia enemmdn kuin laskel-
man olettamuksena ollut ansiotasoindeksin nousu.
Julkisen sektorin tyrivoiman miiiirti on kasvanut noin 65 000
henked ennustettua enemmdn. Poikkeama johtuu kuntasektorin
kehityksestii. Sen sijaan keskiansion kehitys niiyttiiisi pysytelleen
j otakuinkin ansiotasoindeksin mukaisena.

Yhteenveto
Eliikkeiden lukumiiiirii kasvoi viime vuosikymmenellii noin
60 000 ennakoitua suuremmaksi eliniEn pitenemisen ja tytittO-
myyseliikkeen kaytdn lisiiiintymisen vuoksi. STAT:in jiilkeen
tehdy't varhaiseliikeuudistukset ovat kasvattaneet varhaiseliikkei-
den lukumiiiiriiii lisiiksi noin 50000 hengellii. Arviointivirhe ja
lakiuudistusten vaikutus yhdessii korottivat viime r,uoden eldke-
menon noin l0 prosenttia STAT:issa ennakoitua suuremmaksi.
Tyciikiiisen vaest0n miiiirii kasvoi samalla 40 000 ennakoitua
suuremmaksi liihinnii paluumuuton ansiosta. Huolimatta siitii,
ettit tyOkykyiseksi luokiteltava tyriikiiinen viiest0 jiii varhaiseliik-
keelle siirtymisen r,uoksi 40 000 henkeii ennakoitua pienemmiiksi,
tydllisten miiiirii muodostui liihinnii yrittiijien ja kuntasektorin
kaswn vuoksi perati 100 000 henkeii eli 5 prosenttia ennakoitua
suuremmaksi. Palkkasumma on muodostunut vastaavasti 13
prosenttia suuremmaksi. Palkkasumman'llimSuirdisen" kasvun
selityksenii on yksityisesta sektorista johtuva keskiansiotason
kohoaminen periiti 7-8 prosenttia korkeammaksi kuin ansiota-
soindeksi.

Samalla kun elikkeelliioloajan pidentyminen molemmista priistI
on lisiinnyt eliikemenoja ennakoitua enemmin, on siis 

-my<is

rahoituspohjan kaslu ylittanyt arviot. Rahoituspohjan kaslu on
itse asiassa riittanyt peittiimiiiin vielii varhaiseliikeuudistuksesta-
kin aiheutuneet huomattavat kustannukset. Miiiiriiiivinii tekij0i-
nii on yksityisellii sektorilla ollut ansiotasoindeksiii voimakkaam-
pi keskiansion kohoaminen ja julkisella sektorilla arvioitua
suurempi henkilcimiiiiriin kasru.
Paitsi, ette STAT:in kaltaisen laskelman tutkiminen jiilkikiiteen
tarjoaa ainakin laatijoilleen jlinnitysti ja ylliityksiiikin, se niiyttiiii
ainakin kokonaisuutena ottaen my6s tarjonneen kohtuullisen
hyviin perustan ekiketurvan kustannusrasituksen arvioinnille.

Selitys sille, ettti kaikkien tyOeldkemenojen suhde palkkasum-
maan on pysynyt likimain ennustetun mukaisena eli 15 prosent-
tina eliikkeensaajien yli 1l prosentin kasvusta huolimatta, on
siinii, ettii palkkasumma on muodostunut noin l3 prosenttia
ennakoitua suuremmaksi. Tycillisten mdiirii tosin on kasvanut
vain noin 5 prosenttia ennustettua korkeammaksi, mutta keski-
m66rdinen palkkataso on lisiiksi kohonnut 7-8 prosenttia enna-
koitua korkeammaksi.
STAT-tydryhmiin olettamus, jonka mukaan kunkin lain piirissii
ty6skentelevien keskipalkka kehittyisi ansiotasoindeksin mukai-
sesti, toteutui varsin hyvin julkisella sektorilla, mutta yksityiseilA
sektorilla keskipalkan nousu on selviisti ylittiiny"t ansiotasoindek-
sin nousun, TEL:n piirissii noin l2 prosentillaja MYEL:n piirissii
jopa 20 prosentilla. Tiimii on ilmeisesti yhteydessii ykiityisen
sektorin voimakkaaseen rakennemuutokseen, jossa kehittyviit
alat ovat rekrytoineet korkeammin palkattua tyrivoimaa, kuin
mitd supistuvilta aloilta on poistunut mm. eliikkeelle.
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TEL-LEL
YELMYEL
VEL.KVTEL

Toteutunut
12
20
t9

Erotus
0

-8
+l

STAT
t2
28
l8

Yhteensi 15 l5 0
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KYLTA URHEILU TYOSTA KAY,
mutta saako tytiste eHkettfl?

Lehtien palstoilla on kly-
ty keskustelua ammattiur-
heilijan ellketurvasta
puolesta ja vastaan. Asiaa
on jo aikaisemmin selvi-
tetty Elilketurvakeskuk-
sessa.

Nyt on peli siinfl vaihees-
sa, ettii ensimmliset Elii-
keturvakeskuksen sovel-
tamisratkaisut on saatu.
Urheilijat johtavat 1-0.

Eliiketurvakeskus on selvityk-
sissiidn todennut, ettii ilmeisesti
useat joukkuepelaajat ovat seu-
raansa tai sen tukiyhteisd0n
tyOsuhteessa. Tiista johtuu, etta
seura on velvollinen ottamaan
pelaajilleen TEl-vakuutuksen.

Asia viedlln
vakuutusoikeuteen
Tiiysin vedenpitdvii tiimii tul-
kinta ei kuitenkaan ole. Tiistii
syystii Eliiketurvakeskus neu-
voo tydnantajaseuroja tai nii-

II

den TEL-yhtidte hakemaan
Eliiketurvakeskukselta sovelta-
misratkaisua TEL-tydsuhteen
mahdollisuudesta.
Tarkoituksena on, ettii ndistd
soveltamisratkaisuista - my<in-
teisistti ja kielteisistii - valite-
taan eliikelautakuntaan ja va-
kuutusoikeuteen. Niiin saadaan
ylimmiin muutoksenhakueli-
men sitova kanta asiaan.

Tiissii vaiheessa pyritden asia
selvittiimaan jeakiekkoilijoi-
den, jalkapalloilijoiden ja kori-
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palloilijoiden osalta. Liihinnii
heidiin pelaaj asopimustensa eh-
dot ovat sellaisia, ette ne syn-
nyttavat tyosuhteen.

Tytisuhteen
tunnusmerkit ttiyttyviit
Ammattipelaaja sitoutuu sopi-
muksessaan pelaamaan ja har-
joittelemaan omaa erikoislaji-
aan palkkaa vastaan. Pelaami-
sella on taloudellista arvoa hd-
nen seuralleen. Kysymys on
tydstzi, jota ei voi pittiii enii5
harrastuksena.
Pelaaja tekee tydtiiiin henkilci-
kohtaisesti, ja tytin taloudelli-
nen tulos koituu valittdmesti
seuran hyviiksi. Seura saa priri-
sylippu- ja muut tulot sekii mai-
neen pelaajien onnistumisesta.
Pelaaja tekee siten tyritiiiin toi-
selle niin kuin tydsopimuksen
miiiiritelmii edellyttaa.
TyOn johtaminen ja valvonta
on pelaajien osalta hyvinkin
tiukka. Harjoittelusta ja jopa
pelaajan yksityiseliimiistit on
yksityiskohtaiset ohjeet. Vie-
raissa seuroissa pelaaminen
kielletiinn ja usein estetiiiin har-
rastamasta muita urheilulajeja.
Pelaajat saavat yleensii pohja-
palkkaa ja pelisarjan tai pelin
onnistumisesta riippuvia lisii-
palkkioita. Huippupelaajille
saatetaan jiirjestiiii asunto tai
antaa kaytt66n auto. Pelaami-
nen on usein piiiitoimi, eika
varsinaiseen tydhdn tai opiske-
luun ole juuri mahdollisuutta.
Osa korvauksesta voi toki olla
tarkoitettu peittameAn kustan-
nuksia.

Pelaajasopimus
sanoo toisin
Esimerkiksi jiiiikiekkoilij oiden
pelaaj asopimuksessa on kuiten-
kin tyOsuhteen mahdollisuus
suljettu pois. Siinii sanotaan:
"...sopimus ei ole tycisopimus
eikii vuosilomakorvausta suori
teta pelaajille. Niiin ollen TEL-
vakuutuksetja Jaki eiviit my6s-
kiiiin liity tiihiin sopimukseen."

Eliiketurvakeskus on katsonut,
ettii tiillii ehdolla ei ole ratkai-
sevaa merkitystii silloin, kun
pelaajan tydskentely tosiasias-
sa tiiyttiiii tydsuhteen tunnus-
merkit.

Muiden jiirjestelmien
ratkaisuja
Turun raastuvanoikeus on kat-
sonut eriiiin ulkomaalaisen ko-
ripalloilij an olleen tyrisuhteessa
seuraan, jonka lukuun hiin oli
kirjallisesti sitoutunut pelaa-
maan. Kysymyksessii olevassa
tapauksessa kaksi suomalais-
seuraa kiisteli oikeudesta pelaa-
jaan.

Pelaamissopimus oli kansain-
vdlisen kiiytlinn6n mukainen.
Piiiitiiksestii on valitettu hovioi-
keuteen.

Tapaturma-asian korvauslauta-
kunta on tiettiiviisti katsonut
eriiiin suomalaisen koripalloili-jan olleen ty<isuhteessa. Sen
mielestri peliss[ sattunut tapa-
turma oli korvattava tydtapa-
turmana.

Pelaajalisenssin saaminen edel-
lyttiiii, ettii pelaajalla on urhei-
lijan yksitystapaturmavakuu-
tus. Sen antama korvausturva
on kuitenkin erityisesti vaka-
vien vammojen osalta puutteel-
linen.

Yerottajalle ei
urheilu ole ongelma
Korkein hallinto-oikeus on kat-
sonut (viimeksi 1973 II 594),
ettii urheilijoille maksetut sti-
pendit/suoritukset eiviit olleet
korvausta seuran lukuun teh-
dystii tyristii. Niiin ollen ne eiviit
olleet ennakkoperintiilain alais-
ta palkkaa.

KHO:n kantaan onkin usein
vedottu, kun on katsottu, ettii
ammattiurheilija ei ole tycisuh-
teessa.

Nykyiiiin ei verotuksen puolella
asiaan tarvitse ottaa kantaa,
kun ennakkoperintiilakiin on li-

siitty sdiinnds, jonka mukaan
ennakonpidiitys on toimitetta-
va paitsi esiintyviin taiteilijan
mycis muun julkisen esiintyjiin
ja urheilijan palkkiosta.

Urheilu ja siita maksettavat
korvaukset ovat muuttuneet sii-
tii, kun KHO:n ratkaisu tehtiin.
Tiistii syystii ei sille voi antaa
ratkaisevaa merkitystii.

Maailmalla
urheillaan tytisuhteessa
Ruotsissa ovat joukkueurheili-
jat kuuluneet eliikevakuutuk-
seen Regeringsriittenin \uoden
1985 antaman ratkaisun jiil-
keen. Riksf<irsiikringsverket
katsoo, ettii urheilija voidaan
vakuuttaa, jos vuosipalkkio on
viihintiiiin noin 50 000 kruunua(l I l2 kertaa perusmiiiirzi).

Oikeuskirjallisuudessa oli jo 10
vuotta aikaisemmin katsottu,
ettii joukkueurheilija voi olla
tydsuhteessa.

Saksan Liittotasavallassa on
ammattiurheilijoita pidetty jo
I 9T0Juvulta tyrisuhteessa olevi-
na. Esimerkiksi ammattilaisjal-
kapalloilijoiden lisenssistatuu-
tissa todetaan nimenomaan, et-
tii pelaaja on seuran palveluk-
sessa olevan tycintekij ii.

Ellketurvakeskus
odottaa
Niiihin piiiviin saakka on yleen-
sii liihdetty siitA, etta joukkue-
pelaajat eiviit olisi tydsuhtees-
sa. Korkeimman oikeuden tai
vakuutusoikeuden ratkaisua
asiasta ei ole. Tiistii syyste Ele-
keturvakeskus ei voi ehdotto-
masti edellyttSS, ettii seurat ot-
tavat pelaajilleen TEl-vakuu-
tukset.

Asia tulee ajankohtaiseksi sit-
ten, kun vakuutusoikeudesta
saadaan periaateratkaisu. Jos
se pitae pelaajia TEl-ty<isuh-
teisina, on vakuutukset otetta-
va, myds taannehtivasti.

Takautuvista maksuista koituu

seuroille melkoinen taakka.
Eliiketurvakeskus voi kuitenkin
antaa hakemuksesta maksuja
anteeksi. Vakuutusoikeuden
TEL-vakuuttamista tarkoittava
ratkaisu merkitsee niiet sellaista
oi keuskiiytiinnOn muuttumista,
etta vapautus lain mukaan on
mahdollinen (TEL 15 A $).
Maksuvapautus voi koskea ai-
kaa ennen vakuutusoikeuden
odotettavissa olevaa piiiitdstii.
Niiin syntyy jiirjestelmiiiin va-
jausta, mutta sen kustantaa ko-
ko TEl-piiri yhteisesti.

Tiistii sponsoroinnista se tuskin
saa edes mainostilaa.

SEPPO
PIETILAINEN

OTL, VT
Eliiketurvakeskuksen

lainop i llise na j o ht aj ano t o im iva
varatoimilusjohtaja
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Maataloussopimus lupaa

MYEL.ELAKIGISIII{ PARAil]IUSTA JA
UAKUUTUSMAKSUI HI 1{ HETPOTUSTA

Tiimfin kevilHn maata-
loustulosopimus on tuo-
massa maatalousyrittiijien
eliikelakiin kaksi merkit-
tiiviiii muutosta: vuotta
1983 aikaisemmat tytitu-
lot putoavat elHkelaskel-
mista ja vakuutusmaksu-
jen alennusrajat nousevat.
Uudistukset ovat luvassa
vuoden 1992 alusta. Lait
ovat valmisteilla.

Keviidn maataloustulosopimuk-
sessa sovittiin, ettd maatalous-
yrittajien eliikelain mukaisia
eliikkeen perusteena olevia tyti-
tuloja laskettaessa ei otettaisi
huomioon ty0tuloja, jotka koh-
distuvat aikaan ennen l. l. 1983.
Uutta siiiint<iii sovellettaisiin
kuitenkin vain, jos se tuottaisi
eliikkeenhakijalle paremman
eliikkeen kuin vanha laskusdSn-
t6.
Eliikkeen karttumisaikaan
Yuotta 1983 aikaisemmat va-
kuutusl,uodet laskettaisiin van-
haan tapaan edelleenkin.

Uudistuksen tarkoituksena on
erityisesti poistaa emintien
vanhojen. ns. kaavamaisten
tyritulojen vaikutus eltikkeisiin.
Alunpitiienhrin emiinndt saivat
tilan tycitulosta tavallisesti td-
mdn vuoden tasossa mitaten
enintiiin vajaa 1500 markkaa
kuussa.

Kiiytiinn6ssii emiinniin tycitu-
lon karttuminen piiiittyi kah-
deksan myel-hehtaarin tiloilla.
Kun tilakoko suureni, lisiitydtu-
lo meni isiinniille. Vain erityises-
ti perustelemalla emtntii voi
saada I 500 markkaa suurem-
man osuuden.

Vuoden 1983 alusta tuli lain-
muutos, joka jakaa tilan tycitu-
lon emiinnille ja isiinnille hei-
diin ty6panostensa suhteessa.
Tuon jiilkeen varsinkin karjati-
loilla tyOtuloja on jaettu piiiitoi-

tt

misille emiinnille ja isiinnille ta-
vallisimmin tasan.
Heiniikuussa 1990 voimaan tul-
leen ty<itulouudistuksen tiloille
tuomaa ty6tulotsaystii on kiiy-
tetty painokkaammin em?intien
tyotuloj en korj aamiseen heidtin
tyopanososuuttaan vastaavak-
si. Tyotulonsa uudistaneiden
emiintien keskitydtulo on 3 700
markkaa kuussa.

Sovelletaan vuoden-
vaihteen jilkeisiin
elilketapahtumiin
Eliikkeen perusteena olevan
tyritulon laskutavan muutos
koskee vain ensi vuodenvaih-
teen j iilkeisiii eliiketapahtumia.
Lisiiksi MYEL-vakuutuksen
on oltava voimassa vielii lain
voimaantullessa.
Vanhuuseldkkeessii eliiketapah-
tumahetken miiiiriiii 65-vuotis-
syntymiipiiivli. Jos se on tiimiin
vuoden puolella, mltiriiltyviit
eliikkeen perusteet nykyisen
lain mukaan, jos se on vuoden
1992 puolella, lasketaan eliik-
keen peruste uuden lain mukai-
sesti. Elakkeen lykkiiiiminen ei
vaikuta asiaan.

Varhennetun vanhuusellikkeen
eliiketapahtuma on vakuutuk-
sen piiiittyminen. Tiimii sijoit-
tuu eldkkeen alkamista edeltii-
viiksi piiiviiksi. Uuden lain mu-
kaisen eliikkeen saa, jos hakee
eliikkeen alkamaan aikaisin-

taan helmikuun 1992 alusta.
Jos hakee eliikkeen alkamaan
aikaisemmin, lasketaan eliike-
tydtulot nykysiiiinndksin.
Ty<ikyvyttdmyyseliiketapahtu-
man miidriiei tycikyvytt0miiksi
tuloajankohta. Yksilcillisessii
varhaisellikkeesse pitaa lisaksi
muidenkin eliikkeen ehtojen
tiiyttyii, ennen kuin eliike voi
alkaa. Yksi niiistii on maatalou-
den lopettaminen. Jos sairaus
on alkanut tiinii vuonna, voi
esimerkiksi karjasta luopumi-
nen ratkaista, saako eliikkeen
vanhan vai uuden laskusiiiin-
n<in mukaisena.

SukupolvenvaihdoselSkelaissa
on viittaus myelin laskusiiiin-
t6<in, joten uudistus tulee Me-
lan kiisityksen mukaan koske-
maan my<is sukupolvenvaih-
doselikkeen perusmiiiiriiii. Se
laskettaisiin uuden lain mu-
kaan, jos tilakaupat tehtiiisiin
aikaisintaan 2.1.92, jolloin va-
kuutus voisi piiEttyii 1.1.92.

Eliikelajin muutoksia uudistus
ei koske. Niinpii esimerkiksi
osaeliikkeelta tiiydelle tyri-
kyvyttiimyyseliikkeelle taikka
s uku p o lvenvaihd osel iikkeelt ii
vanhuuseliikkeelle menevii saa
pitdd vanhan myel-eliikkeensii
vanhojen laskusiiiintcijen mu-
kaisena.

Tiitii kirjoitettaessa lakien val-
mistelu on vasta alkuvaiheis-
saan, joten asiakaspalvelussa

joudutaan olemaan varovalsla.
Lisiiksi maatalouden eliike-
asioissa on eliikkeen lisiiksi mu-
kana monta muuta asiakkaan
kannan ratkaisevaa niik<ikul-
maa, kuten maatalouden lopet-
tamiseen liittyvat, tilakauppa-,
Iainoitus-, jatkaja-, verotus- ja
niin edelleen kysymykset.
Uudistuksen vaikutus kullekin
riippuu hiinen yksiltikohtaisista
tyritulojensa vaihteluista j a voi-
massaoloista, j oten yleispiiteviii
neuvoja ei voi antaa. Asiakas
on parzx ohjata pyytamaan
Melasta tai Mela-asiamieheltii
laskelmat vanhan ja uuden las-
kutavan mukaisista eliikkeistii,
kun eliikkeelle meno on ajan-
kohtainen.

Vakuutusmaksuihin
helpotusta
Maatalousratkaisussa sovittiin
mycis, ettii maatalousyrittiijien
elikelain mukaisten vakuutus-
maksujen alennusrajaa korote-
taan vuoden 1992 alusta. Muu-
tosten pohjana oYat sosiaali-ja
terveysministeridn asettaman
maatalousyrittajien vakuutus-
maksutydryhm6n esitykset, jot-
ka jiitettiin toukokuussa 1990.
Kustannusvaikutukseksi miiii-
riteltiin vuoden 1992 tasossa 32
miljoonaa markkaa.
Myds tiitl sopimuskohtaa kos-
kevat lainmuutokset ovat vasta
alkuvaiheessaan. Ty6ryhmiin
esitysten pohjalta niiyttiiisi, ettii
raja, johon asti maataloussyrit-
tiijii maksaisi myel-maksunsa
215:aan alennettuna, nousisi
nykyisestii noin 65 000 markas-
ta vajaaseen 90000 markkaan.
T[miin jiilkeen maksupro-
sentti liukuisi niin, ettii tiiyttii
perusprosentin mukaista mak-
sua maksettaisiin tytitulon yli
130 000 markan ylittevelta osal-
ta.

AULI SULIN, vrr
Tbimistopiiiillikkd

M aatalousyrit t iijien eliikelait oksen
tiedotus- ja tutkimusosasto
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UI IJEIIJAT SAAUAT TYHYE iI
sAr HAUSAJAI{ p[ru[RAHAit

Viljelijiit, kalastajat ja po-
ronhoitajat alkavat ensi
heinlkuun alusta saada
sairausplivlrahaa mytis
sairausvakuutuksen oma-
vastuuajalta.
TEmIn pHivHrahan mak-
saa Mela.

Maatalousyrittajien lyhyen
ajan sairauspiiiviiraha eli Mela-
sairauspiiivdraha perustuu hei-
ndkuun alusta voimaan tule-
vaan lakiin sairausvakuutuslain
mukaisen omavastuuajan kor-
vaamisesta maatalousyrittaj ille.
Piiivtirahan saamisen ehto on
voimassaoleva maatalousyrit-
tiijien eliikelain mukainen myel-
vakuutus. Vakuutusvelvollinen-
kaan ei saa pdiviirahaa, jos hdn
on jattanyt vakuutuksen otta-
matta. Jos vakuutushakemus
on jo kuitenkin sairauden alka-
essa vireillii, piiiviiraha mydn-
netiiiin.
Eliike ei estii piiiviirahaa, jos
myel-vakuutus jatkuu. Niiin voi
olla, jos varhennetulla van-
huuseliikkeellii oleva vielii jat-
kaa viljelyii tai luopumiseliike-
liiiselle on jiiiinyt myel-tyritu-
loon oikeuttavassa miiiirin met-
siii ja metsiitditii.
Muilla myel-eliikkeillii olevat
eiviit saa piiiviirahaa. Sita eivat
saa myciskiiiin sukupolvenvaih-
doseliikeliiiset, vaikka jatkaisi-
vatkin tycitiiiin perheenj iisenind
tilalla, sillii heidiin myel-vakuu-
tuksensa ei siitakaan huolimat-
ta jatku.

Sivutoiminenkin maatalous-
yrittAjA saa sairastuessaan Me-
la-sairauspiiivdrahan. Mela-
piiiviiraha korvaa menetettyd
maatalousyritttij iiansiota, j oten
se maksetaan aina henkikille
itselleen, ei koskaan ty<inanta-
jalle.

ElJgf neljln
parvan sarraus
Piiiviirahan saa, jos sairaus kes-
tiiii tydkyvyttcimyyden alkamis-
piiiviin eli kiiytiinndssii liiikii-
rissiikiiyntipiiiviin lisiiksi viihin-
tiiiin kolme piiiviiii. Raha mak-
setaan tuolloin liiiikiirissiikiiyn-
tipiiiviin jiilkeisesti piiiviistii
liihtien niin monelta piiiviiltit
kuin sairaus kestiiii, kuitenkin
enintiiiin sairausvakuutuksen
omavastuuajan.

Sairausvakuutuksen omavastu-
aika voi miiiiriiytyii eri tavoin
riippuen viljelijiin tuotanto-
suunnasta. Karjatilallisille sii-
hen lasketaan tavallisesti mycis
sunnuntait ja pyhitt, viljanvilje-
lijtiille vain arkipiiivtit.

Mela-piiiviiraha maksetaan
kaikilta viikonpiiiviltii, mycis
pyhiltii.

Lyhyen sairausajan piiiviiraha
on samansuuruinen kuin maa-

talousyrittiijien tapaturmava-
kuutuslain mukainen tapatur-
mapdiviiraha eli 360:s osa myel-
ty0tulosta, kuitenkin viihintiiin
I l2 markkaa.
Vapaaehtoisten vakuutusten
korvaukset eivtit vaikuta Mela-
piiiveirahaan. Niiin ollen esi-
merkiksi maatalousyrittiijien
vapaa-ajan mata-tapaturmava-
kuutuksen piiiviirahat eiviit estii
lyhyen sairausajan piiivdrahan
maksamista.

Lakisiiiiteiset korvaukset sen si-
jaan estiiviit Mela-piiivzirahan.
Mela-piiiviirahaa ei niiin ollen
makseta tyOkyvltt6myysaj alta,
jolta saa esimerkiksi pakollisen
tapaturmavakuutuksen tai lii-
kennevakuutuksen pdivdrahaa.

Haetaan Melasta tai
Kelasta
Mela-piiiviirahan hakemuksetjatetean Maatalousyrittiijien
eliikelaitoksen paikalliselle asia-
miehelle, jos sairausloma kes-
tiiii enintiiein viikon. Jos loma
kestiiii pitempiiiin, hakemus
tehdiiiin Kelan paikallistoimis-
tossa samalla, kun haetaan
myds sairausvakuutuksen pdi-
viirahaa.
Mela-piiiviirahaa ei makseta il-
man liiiikiirintodistusta, joten
todistus sairauslomasta pitiiii
fiittaa hakemukseen. Hakemus
on tehteve puolen luoden kulu-
essa sairastumisesta.

Melan piiiviirahapii6tdkseen
voi hakea muutosta tapaturma-
lautakunnalta.
Mela-piiiviirahoista ei koidu
maatalousyrittiij ille vakuutus-
maksuja. Ne kustannetaan ko-
konaan valtion varoista. Kus-
tannus otetaan huomioon maa-
taloustuloratkaisuissa.

AULI SULIN, rrr
Toimistopiiiillikki)

M aat a lousy rit t iij ien e liike lait oksen
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UAI{HUKSEI{ KOTI HOITAJA

ETSII TYOI{A]{TAJAA

Kotihoitojzirjestelmtd on pyrit-
ty laajentamaan. Hyvii niin.
Moni vanhus tai vammainen
haluaa eldd omassa kodissaan
niin pitkiiiin kuin mahdollista.
Laitoshoito on mycis kovin kal-
lista hoitoa.
Kotona selviytymistii tuetaan
kotipalveluilla. Kotipalvelut
ovat sosiaalipalvelua, j onka j iir-
jestrimiseen kunnalla on velvol-
lisuus. Kunnilla on palvelukses-
saan kodinhoitajia ja kotiavus-
tajia muun muassa tiitii tarkoi-
tusta varten.
Kotipalvelua on myds sellainen
vammaisen, vanhuksen tai pit-
kiiaikaissairaan kotona tapah-
tuva hoito tai muu huolenpito,
j oka perustuu sosiaalilautakun-
nan ja yksityisen henkilcin viili-
seen sopimukseen. Kunta mak-
saa tiilldin hoitaj alle hoitopalk-
kion ns. kotihoidon tukena.
Tiitii kotipalvelua hoitaa my6s
edellii tydnantajaa etsiskelevti
kuvitteellinen, mutta todellisia
esikuviaan vastaava Raili. Nei-
den Railien arvokkaasta ty0stii
saa yhteiskunta suuren hytidyn,

niin myds sen yksittiilset jiise-
net, joita Railit hoitavat. Rai-
lien ei kuitenkaan tiihtn asti ole
katsottu olevan tydsuhteessa
kuntaan, kuten ovat vastaavaa
ty<itii tekeviit kodinhoitajat ja
kotiavustajat. Niiin ollen heiltii
on puuttunut my6s kunnalli-
seen palvelussuhteeseen liittyva
KVTEL:n mukainen eliike-
turva.
Tiimii johtuu siita, ette kunnan
ja hoitajan viilinen hoitosopi-
mus on selitetty toimeksianto-
sopimukseksi, ei tydsopimuk-
seksi. Kunnat eiviit katso johta-
vansa ja valvovansa tiillaisen
kotihoitajan ty<itii.

Onko Riikka
Railin tytinantaja?
Ei ole. Sopimus Riikan hoita-
misesta on tehty kunnan sosiaa-
lilautakunnan ja Railin kesken.
Samoin on sovittu hoitotytin
sisiilt6 ja tycistii maksettava
palkkio, jonka kunta maksaa
Railille. Riikka ei itse maksa
Railille miteiin.
Tycineuvosto on antanut useita

piiiittiksiS vastaavan kaltaisista
tapauksista. Viimeisin on td-
miin vuoden tammikuulta (TN
36/ 90). Tytineuvosto on pitiinyt
edellii kuvatuin ehdoin tycis-
kentelevid vanhusten hoitajia
kuntaan tycisuhteessa olevina
tydntekijdinii, joihin on sovel-
lettava vuosilomalakia.

Perusteluina tycineuvosto on
todennut, ettii kunta on tehnYt
sopimuksen hoitajan kanssa,
kunnalla on ollut oikeus tydn
johtoon ja valvontaan ja se on
maksanut hoitopalkkion suori-
tetusta ty<istii. Vakiomuotoises-
sa kotihoitosopimuksessahan
kunnan sosiaalilautakunta si-
toutuu mm. seuraamaan hoito-
tyOn toteutumista sekii tuke-
maan ja ohjaamaan hoitajaa
hoitotyOssii. Sosiaalilautakun-
nan on myds tarvittaessa jiirjes-
tettiivii hoitajalle sijainen.

Eriiissii piiiittiksissiiiin tyOneu-
vosto on tuonut estin myds sen
seikan, ettii vaikka vanhuksen
kotihoidontukij iirj estelmiillii on
sosiaalinen peruste, ei tiillainen
peruste kuitenkaan voi "ilman

l4 TYoELAKE 9I I3
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"OIen Raili, 54-vuotias. trftiyn hoi-
tamassa 86 Yuotta tlyttiinyttii
Riikka-mummua ja hiinen talout-
taan 7-8 tuntia piiiyittiiin. Riikalla
ei ole ketririn omaista, joka pitiiisi
hilnestI huolta, eikil hiin enilil pflr-
jiiisi yksin kotona. OIen sopinut
hoidosta kunnan kanssao jt*a
maksaa minulle siitii palkkaa 2 300
markkaa kuussa. Kutsuvat sitfl ko-
tihoidon tueksi - ehkii siksi, kun
sen meilre on niin pieni. Yritiinhiin
minii Riikkaa hyvin hoitaa, mutta
en mine silti itselni yrittljiiksi koe.
{"9 siis ryhtyisi tytinantajakseni
tassa tyossar
Yst. vast. nimim.

" 
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lain tasoista nimenomaista
siidnnristii vapauttaa noudatta-
masta tycilainsiiiidiintciii sellai-
sessa oikeussuhteessa, joka
tdyttaii kulloinkin kysymykses-
sri olevan ty<ilain soveltamisala-
siirinniiksessii tarkoitetut kritee-
rit". Lisiiksi tydneuvosto on to-
dennut, ettii tyd on sisiill0ltiilin
hyvin paljon samantlyppista
kuin kunnallisten kotiavusta-
jien tekemi ty6. Niiin on erityi-
sesti silloin, kun hoitajana on
muu kuin vanhuksen kanssa
yhteistaloudessa asuva henkild.

Vakuutusoikeuden kanta
Tiimiin vuoden alussa on mycis
vakuutusoikeus antanut piizi-
tciksen, jossa se katsoi, ettii ko-
tihoitaja ei ollut tydsuhteessa
kotihoidon saajaan (4765 I 89 I
32, annettu 3.1.1991).

Kunnan sosiaalilautakunnan ja
hoitajan viilillii oli tehty tavan-
omaisen kaavan mukainen ko-
tihoitosopimus. Sopimus koski
kahden vanhuksen hoitamista
ndiden kodissa. Hoitajalle ei ol-
lut jirjestetty eliiketurvaa tiistii
hoitotyosta. Eliiketurvakeskus
otti TEL 15 $:n mukaisen va-
kuutuksen hoidettavien kustan-
nuksella sen jalkeen, kun Kun-
tien eliikevakuutus oli ilmoitta-
nut, ettei hoitaja kuulunut
KVTEL:n piiriin, koska htn ei
ollut tyOsuhteessa kuntaan.
Vakuutusoikeus oli samoin
kuin eliikelautakuntakin site
mielta, ettii kotihoitaja ei ollut
tyciskennellyt hoidettaviensa
johdon ja valvonnan alaisena.
Oikeus tycin johtoon ja valvon-
taan oli ollut kunnalla ja kunta
oli kokonaisuudessaan maksa-
nut hoitopalkkiot suoritetusta
ty6sta. Kysymyksessd ei siten
ollut TEL:n piiriin kuuluva ty6-
suhde. Vakuutusoikeus kumosi
Eliiketurvakeskuksen pakkova-
kuutusptiiitciksen.
Vakuutusoikeus kiiytti samoja
perusteluja kuin tyrineuvosto-
kin. Vakuutusoikeus niiyttiilsi
siten olevan yhtii mieltiitydneu-

md asia ei kuitenkaan kuulu Vakuutusoikeuden piiiit<ikset
vakuutusoikeuden ratkaisuval- 3453/861 193 ja 35U l88l 628
taan ja kunnallisessa eliikejiir- koskivat tapauksia, joissa hoi-
jestelmiissii kanta on toistaisek- tosuhde oli atkujaan perustunut
si ollut toinen. hoidettavan ja hoitajan viiliseen

sopimukseen. Kunta oli vasta

Kunta taip_umassa ililiHT,ftl'*:l$if;'fl:
tytinantajaksi siiksi hoidettava oli suorittanut
Kuntien eliikelautakunta on hoitajalle korvausta kotihoi-
tuoreessa tiiysistuntoratkaisus- dontuen rinnalla. Vakuutusoi-
saan maaliskuulta l99l 1u1ro- keus katsoi kummankin hoita-
nut, ettzt kotihoitoty<itii teh- jan olleen TE-L I $:n tarkoitta-
diiiin KVTEL:n alaiiessa tv6_ massa tycisuhteessa hoidetta-
suhteessa, jos hoitajalle ei mik- viinsa-. Piiiittiksistii jzilkimmiii-
seta tydstii muuta palkkaa kuin ltgl oli tosin tehty iiiinestyksen
kotihbidontukea. ^ Piiiittiksssgi jiilkeen.

S:,:liit-11Y^ltorkeimpaan hal- 1415, tvdneuvosto piti vhdessiillnro-olKeuteen' tapaukiessa poikkiukiellisesti
Niihtlviiksi siis j iiii, tuleeko L6.- vanhustl k9liltoitqan 

-tycinan-kein hallinto-5it<eus samoille tajana (TN 109/89). Sopimus
Iinjoilletytineuvostonjavaluu- h^oitoty<ist6- oli .tehty kesalla
tuioikeuden kanssa.- Eriiiv6t 1985 vanhuksen ja hoitajan vii-
ndkemykset merkitsisiviit si15, Iillii. Kotihoitosopimus,. jossa
ettii kotihoitojiirjestelmiin pii- kunta oli osapuolenq,_9!i lehty
rissii hoitoty6t-ii tekeviit olisivat vasta-maaliskuussa 1986. Van-
tydelakej [{estelmien viiliinpu- hus oli tamen jiilke€nkin suorit-
tbajia. tanut hoitajalleen luontoisetuja

rosin .vartaosassa .tapauk't'* *5t3ff 
tT:"l"j 

"Ji;t':lTi,11kotihoitaja. -on hoidettarran muuttunut ttitifroitosopimu[-
omainen, joka lsuu yhlgi*q- sen solmimisen johdosta'jihoi_
loudessa tiimiin kanssa. Tdllai- dettava oli edelieen itse valvo-
nen omassa kodissa tehteva tyd nut ja johtanut hoitajan ty6te.
ei viilttiimiitta teytA tyrisuhteen
tunnusmerkkejii, jolloin tydn- Niiissii kaikissa kolmessa ta-
antajan ar"*aa ei olisi sen pa- pauksissa oli tytisuhde ollut ole-
remmin kunnalla kuin hoidet- massa hoitajan ja hoidettavan
tava,a itse'iiiinkiiiin rit'g];,:l#ii[:;*iit]'ffi
Voisiko Raili taja.oli senkin jiilkeen maksa-

oua tyrisuhteessa i*t Tfilli::en 
parkkaa hoito-

Riikkaan?
!(ylliivoisi,.eriiinedellytykrin.vtuH"r":t""s1tt j#tryk"i:[
*:l,l:,i :,1': :11::.p^. ::_l:!",f ; iil;; ; nii r'i me rr< it ys o I isi a n_KllKan noltamlsesta,soplmul(- nettava hoidettavanhaksamal-
',t,1.,:]ma,l::::*^^1T:11 11 t. osapatkalle silloin, kun hoito-I(llKKa maKsalsl saamasta,an suhde perustuu vain kunnan

Ul' H:ifi iilf#llf} 
"'?'i: 

Nf :L ",*,,,, 
r"itr'oii"' 

" 
fi -

kunta olisikin mydhemmrn
mydntenyt Riikan hoitoon ko- Eriiiissii tyOneuvostossa kiisitel-
tihoidontukea, ei se pelkiistiiiin lyssii tapauksessa (TN l7l88)
olisi muuttanut muuksi Riikan kunta maksoi vanhuksen hoita-ja Railin viilistii sopimussuh- jalle hoitopalkkiona 2350
detta. Riikan pittiisi tallOin suo- markkaa kuukaudessa, minkli
rittaa TEl-maksu maksaman- lisiiksi hiinelle maksettiin hoi-

neuvosto oli tiissiikin tapauk-
sessa sitii mielt6, etta hoitaja oli
tydsuhteessa kuntaan. Peetdk-
sessd on kuitenkin nimen-
omaan todettu, ettii kysymyk-
sessii ei voinut olla tvcisuhde
hoitajan ja hoidettavari viilillii,
koska hoidettava ei sairautensa
luoksi ole pystynyt johtamaan
ja valvomaan hoitajan tycitii.

TImIn hetkinen
elilkevakuutuskiiytiintti
Lopputuloksena kaikista edellii
selostetuista ptiiitriksistii koti-
hoitajien TEL-vakuuttamisessa
noudatetaan tiillii hetkellii seu-
raavaa kayfantda.
Jos hoitaja on hoidettavan per-
heenjiisen, ei hoitamisen katso-
ta tapahtuvan tycisuhteessa
vaan perheoikeudellisella pe-
rusteella. Eliikevakuutusmak-
suja ei tdllaisessa tapauksessa
hoitopalkkiosta makseta.

Jos hoitajalle maksetaan hoito-
tydstii ainoastaan kotihoidon-
tukea, ei hoidettava ole ty6nan-
tajan asemassa eika siten vel-
vollinen suorittamaan TEL:n
mukaisia vakuutusmaksuja.
Silloin kun hoidettava itse mak-
saa kotihoidontuen ohella lisii-
korvausta hoitajalleen, hoidet-
tavan tulisi ottaa hiinelle TEL-
vakuutus. Palkaksi, josta va-
kuutusmaksut maksetaan, kat-
sotaan kotihoidontuen ja lisii-
korvauksen yhteismaere.
Niimiikiiiin Eliiketurvakeskuk-
sen 18.4.1991 antamat ohjeet
tuskin jiiiiviit viimeisiksi, sillii
kotihoitaj ien elSketurva-asia ei
vielli ole ldhestulkoonkaan tyy-
dytteva[a tolalla.

HELENA TAPIO, orr
Eliiketurvakeskuksen

lakiosaston
apu la is o s as t op iiii I likk d

voston kanssa siita, ette tydn- sapalkanjakotihoidontuenyh- dettavan varoista noin 1540
antajan asemassa on kunta. Tii- teismiiiiriistii. markkaa kuukaudessa. Ty6-

a
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Tytivoiman liseiflmisvaihtoehdot :

maahanmuutto,
syntyvyys

ja elzikkeelle siirtymisen lykk[eiminen

Tytivoima 2000-tytiryhmln loppuraportti on seikka-
perlinen tietopaketti kansantalouden ja tytivoiman
kehitysnlkymistH. Sen liitteissii julkaistut taulukot
tarjoavat erinomaisen yhteisen numeropohjan arvioi'
taessa vilestti- ja tytivoimakehitystl vuoteen 2030.
Raportin rakenne on perinteinen, mutta tarkastelun
vivahteikkuus ja syvyys uutta. Tytivoiman kysynnin
ja tarjonnan tasapainoa on aloittaisen tytivoimataseen
lisiiksi kuvattu mytis alueellisesti ja ammatillisesti.
Kiintoisimmat vaihtoehtolaskelmat liittyvlt mahdol-
lisuuksiin lisiitii tytivoiman miiiiriiii siirtolais-, ellke- ja
perhepoliittisin toimin. Laskelmien lisflksi raportissa
on arvioitu yhteiskuntapolitiikan vaihtoehtoisia toi-
mintamalleja ja niiden vaikutuksia.

Tytivoiman kysyntl
Peruslaskelma on laadittu kol-
men eri tarkastelukulman yh-
distelmiinii. Aidosti talouden
kehityksestii johdettu toimi-
aloittainen kysyntiilaskelma
ulottuu vain l99Oluvun loppu-
puolelle. Sen jiilkeen tuotannon
kasvuvauhti ja tyclvoiman tar-
jonta ovat kysyntiilaskelmissa
keskeisiii. Tuotannon kasvu-
vauhti on l990luvulla 2,5 pro-
senttia, mikii ltihivuosien vai-
keuksien jtilkeen merkitsee kol-
men prosentin kasvu-uralle
asettuvaa kehitystii. Kymmen-
vuotisjaksoittain muutokset
ovat seuraavat:

Kansantuotteen kasluvauhdin
hidastuminen johtuu ty6voi-
man viihenemisestii. Tuotta-
vuus pysly Iiihes ennallaan, jo-
ten kokonaistuotannon miiliriin
kasvu on tycivoiman viihenemi-
sen verran pienempi kuin tuot-
taluuden kasvu.

Peruslaskelman olettamuksina
on OECD-maiden 2,5 prosen-
tin tuotannon kasvu, 3-4 pro-
sentin maailmanmarkkinahin-
tojen kasvu, vaihtosuhteen lie-
vI paraneminen (ts. vientihin-
nat nousevat tuontihintoja
enemmiin), 6ljyn reaalihinnan
siiilyminen vuoden 1990 lopun
tasolla, idiinkaupan supistumi-
nen puolella sekti korkotason
lievii lasku vuoden 1990 lopun
tasolta. Tuottavuus kasvaa

edelleen voimakkaasti, mutta
vaihtotase ei olennaisesti kohe-
ne vielii 1990-luvulla. Kehitys-
trendit kasvattavat teollisuuden
osuutta tuotannon miiiiriistii,
mutta teollisuuden tydvoima-
osuus supistuu vuoteen 2030
mennessl22 prosentista 14 pro-
senttiin. Yksityisen sektorin
osuus tydllisistii supistuu vain
maa- ja metsiitalouden supistu-
misen verran eli 4,5 prosenttia.

Peruslaskelmassa tyOttOmyys
pysyy korkeana eli 5-6 prosen-
tissa vuosituhannen vaihtee-
seen saakka. Sen jiilkeen ty<i-
voiman tarjonnan supistumi-
nen johtaa tiiystydllisyyteen,
mikii kiiytiinnOssii kuitenkin
merkitsee 2,5-3,5 prosentin
tyottt myysastetta.

tarjonta-arviot on tehty sek6
tytillisten lukumiiiirlii koskevi-
na ettii ty6tunteina laskettua
ty6panosta koskevina. Rapor-
tissa on myOs pantu nnkyviin
tydllistii kohti lasketun vuosi-
tydajan kehitys hitaamman ja
nopeamman tytiajan lyhenemi-
sen vaihtoehtojen mukaisina.
N6mii arviot ovat k?iytttikelpoi
sia mycis eldketurvan kehitys-
laskelmissa.
Viiestdn ik6rakenne siiilyy koko
l990Juwn ajan tydmarkkinoi-
den kannalta edullisena. Ensi
vuosituhannella odotettavissa
oleva tydvoiman miiirin supis-
tuminen ja vtestdn kokonais-
miiiirdn kiiiintyminen laskuun
voivat kuitenkin heijastua jo
1990-luvun tilanteeseen, kun
odotettavissa olevaa kehitys-
uraa pyritaan muuttamaan.
Muutosmahdollisuuksia on
kolme, syntyvyys, eliikkeelle
siirtymisen lykkiiiminen ja siir-
tolaisuus.
Viiestcin miiiir6n uusiutuminen
edellyttiiisi syntyvyyden merkit-
tdviiii kasvua. Tycivoima 2000-
tydryhmiin laskelmien mukaan

Tytivoiman tarjonta
Eliikkeelle siirtymisten vaiku-
tukset tyOvoiman tarjontaan on
sopeutettu KELA:n ja ETK:n
ennusteisiin. Mycis on arvioitu
koulutuksen, osa-aikatycin ja
kotitaloustydn vaikutukset ty6-
voiman miiiiriin. Tycivoiman

Yuodet Tuotanto Tuottavuus lkikki
Tytillisyys

Yrittiiiiitoiminta
(pl. maatalous)

+23 000
-26000

- 126 000
-il4000

1990-2m
2000-2010
2010*2020
20n-2030

2,5 Vo
2,0 %o

1,8 c/o

1,3 7o

2,9 %o

2,4 c/o

2,5 Vo
2,4 Vo

+38 000
-38 000

- r37 000
- 137 000
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BC LUNDQVIST, r,rr
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
erityistutkija

seenvoidaanvaikuttaasiirtolai- ta tydviikkoa. Jos viikkoty6- aikaviilillii tuota netto-
suudella. Vuoteen 1995 men- ajan- Iyhenemisestii toteutuisi
nessd 10 000:een henkilti<in puolet Yuoteen 2030 mennessii,
nouseva muuttovoitto ehtisi olisi normaali vuositytiaika

1500 tuntia nykyisen 1765 sijas-
ta. Tycitunneissa mitattu tyrin

!'uoteen 2000 mennessii lisiitii

tarjonta pienenisi runsaalla l0
prosentilla. Tyriryhmii on ar-

pitkale
lisiiystii tyOvoimaan.
Vanhempien ikiiryhmien ty6-
voimaosuuksien kasvattami-
seen tyOryhmi luettelee mm.tycivoimaa noin 45 000:lla hen-

kil6[a. Tytivoimatarpeesta syn-
tyviin muuttoliikkeen vaiku-
tukset yhteiskunnassa niikyv5t
alkuvaiheessa ensisijaisesti tyO-
markkinoilla. Asteittain maa-

seuraavia toimenpiteite:
tillinen aikuiskoulutus,

amma-

ovat
vah-
paa-

tydsuo-
vioinut tuottavuuden nousun

jelu, tyotehtiivien sopeuttami-
korvaavan 60 prosenttia tyci- nen terveydentilaan, varhais-

hanmuuttajien sopeuttaminen
syntyvyyden kohoaminen as-

ja perheet lisii5viii my6s pal-
teittain uusiutumistasolle vuon- velutarvetta. Maahanmuuton
na 2000 lisiiisi tuolloista lasten nettovaikutus tydvoimaan Jaa'
miiiiriiii liihes 90 000:lla. Vaiku- kin muuttovoittoa pienemm[k-

0 000:n hen-tukset tycivoiman miiiirliin nii- si. Jatkuessaan I
kil6n muuttovoitto ylliipitiiisi
tycivoiman lukumiiiiriin nyky-
tasolla Yuoteen 2020 saakka.

uudelleenjiirjestelyt kannusta-
vat uudistamaan ty<iorganisaa- JoJen nostamlsta.

Liihivuosien tydmarkkinoiden
kannalta taloudellisen integraa-

ajan lyhentymisestii, joten 40
prosenttia vaikuttaa tydpanok-
sen kysyntiiii lisiiiiviisti. Tuotta-
vuusvaikutus perustuu olennai-
selta osin siihen, ettii tyriajan

kuntoutus sekii tycivoimapalve-
lujen ja tukity<illistiimisen te-
hostaminen. Lisiiksi osa-aika-
eliikkeen kayttOa otsi saatava

Viimeisenii toimenpi-lisiityksi.
teene on harkittava eliikeikiira-

kyisiviit jo tiillii vuosikymme-
nellii hoitovapaiden yleistyessii.
Ikdluokkien koon kasvaminen

tiota. My0s kysynniin jatafon-
nan tasapainolla on merkitystii:
vaikutus on suurempi, kun tyci-

nostaa vuonna2020 tycivoiman Sen jiilkeen tarvittaisiin vielii- voimasta on puutetta. Jos taas
miiiiriinjo 100000 suuremmak, kin suurempaa maahanmuut-

toa, jotta
tydajan lyhentiiminen toteutet-
taisiin yleistii eliikeikiin alenta-
malla, j6isi lyhentiimisen vaiku-

voitto

Perus-

Yhteiskuntapolitiikka
Ty6voimareservejii etsittziessii
tiirkeimmiiksi ryhmiiksi osoit-
tautuu ty6ttcimien ohella eliik-
keellii olevat. Opiskelijoiden
ansiotyd onjo nykyiselliiin niin
laajaa, ettii sen lisiiiiminen vain
pidentiiii koulutusaikoja eikii

tion ty6voimavaikutukset
keskeisellii sijalla. Suomen
vat vientitoimialal ovat

si ja kymmenen vuotta myd-
suuremmaksihemmin 200000

kuin peruslaskelmassa. Silti
tycivoiman miiiirii j55 vuonna
2030 noin 2,4 miljoonaan eli
jonkin verraq nykyistii pienem-
miiksi.
Paineet ldytaa keinoja eliikkeel-le siirtymisen lykkiiiimiseksi
ovat kasvaneet. Toteutuessaan
ne vaikuttaisivat hitaasti, joten
muutokset ndkyisivlt vasta
Yuoden 2000 jiilkeen. Eliniiin
pitenemisellii ei sinzinsi ole vai-
kutusta ty6voiman miidriiiin.
Ratkaisevaa on eliikkeelle siir-
tymisen mycihentiiminen. Ty<i-
ryhmiin peruslaskelmaan sis6l-
tyy keskimliiriiisen eliikkeel-
le siirtymisiiin lykkiiEntymi-
nen yhdellii vuodella vuoteen
2000 mennessii 55-64-vuotiai-
den tycivoimaosuuksien kas-
vaessa. Suurimmat tydvoima-
vaikutukset olisi vanhuuseliik-
keiden lykkiiiimisellii. Tata
vaihtoehtoa tyoryhmii ei ole
kuitenkaan raportissaan kiisi-
tellyt. Sen sijaan, jos yli 50-
vuotiaiden tydvoimaosuudet
voitaisiin vuoteen 2030 mennes-
sd nostaa Ruotsin nykyiselle
tasolle, olisi ikiiiintlvtiii tydvoi-
maa noin 175000 enemmdn
kuin peruslaskelmassa. Koko
tycivoiman miilrii supistuisi silti
vuodesta 2010 liihes 200 000:lla.
Nopeimmin ty6voimakehityk-

vdestcin ja tydvoiman
kiiiintyisi laskuun.maara el velittomAt vaikutuksef jiiiine-

tus tuottavuuden kasvuun vii- viit viihiiisiksi. Kerrannaisvai-
Tyrivoiman miiiiriin kehityksen hiiiseksi ja jopa negatiiviseksi. kutukset riippuvat vaikutuksis-

ta palkkatasoon ja hinnoitte-
Kuvio Tyiivoimakehityksen vaihtoehdot luun. Suojattujen alojen (esi-
r 000 merkiksi eliniarviket'eollisuu-
henkil<iii den) raj

2700
v6hentiiii
EY:n omien arvioiden mukaan

260[ yhteismarkkinoiden synty lisiii-

2500 Muutto- si alkuvaiheessa tytitirimyyttii,

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Muuttovoitto = vuodesta 1995 lthtien +10000 henkilcia
vuodessa

Syntyvgrs = wodesta 2000 liihtien 2,1 lasta naista
kohti (nyt 1,6)

Vakio-osuudet = ikiiryhmittiiiset ty<ivoimaosuudet
vakioitu nykytasolle

laskelma ta keskeistii on, miten piiiioma
Vakio- ja ty6voima liikkuvat suhtees-
osuudet sa toisiinsa. Suomalaisyritys-

ten kansainvlilistyminen siirtiiii
myds tydpaikkoja ulkomail-
le. Ulkomaisten tuotannollisten
rnvestolntlen sgoittumrnen
Suomeen taas riippuu raaka-
ainevarojen ja markkinoiden li-
s6ksi tydvoiman riittavyydesta,
laadusta ja hinnasta.
Yhteiskuntapolitiikan kannalta
integraatio lisiiii riippuvuutta
kansainviilisistii suhdannevaih-

omavaltaisia, j oten integraation

asuoJan polstamrnen
heti tyo[isyFta.

mutta ajan oloon tukisi tytilli-
Maittaiset erot ovat kui-

teluista. Tata ei voida eniiii es-
tiiii perinteisellii tyOllisyyspoli-
tiikalla. Inllaation hillintii tulee
tydllisyyttii keskeisemmdksi ta-
voitteeksi.

2400 syytte.Synty- tenkin suuret,joten suoraa ptii-
YYYS telmiiS vaikutuksista Suomen

kehitykseen ei voi tehde. Suo-
men kaltaisen talouden kannal-

2300

2200

2100

2000

lisiiksi ratkaisevaa tydpanoksen
tarjonnalle on ty6aikojen muu-
tos. Vaihtoehtolaskelmissa yuo-
sityriaikaa on lyhennetty lisii-
lomaviikolla, sapattivapaaj erjes-
telyllii, 1,5-kertaistamalla van-
hempainloma ja lyhentiimiillii
viikkotytiaikaa kohti 30-tuntis-

TYoEI-A,KE 9t l3 t7



[Jusi teknologia
voi kypsytteifl p[iittiksen

siirtyii varhaiseHkkeelle

Uutta teknologiaa koh-
taan tunnettu ennakko-
luuloisuus nlyttiiii lisiiii-
vln halukkuutta siirtyii
mahdollisimman varhain
ellkkeelle. Uuden tekno-
logian kiiytttitinotto voi li-
siitii mytis tytinantajan ha-
lukkuutta siirtiiii ikfliinty-
neitl tytintekijtiitii ellik-
keelle. Eliike on liiankin
usein vaihtoehto tytielii-
mlssi koettuihin ristirii-
toihin.

MINNA PIISPA
VTK

Teknologian tulo
tytieliimiiiin
Tytieliimiissii on tapahtunut
suuria muutoksia l980Juvul1a.
Muutoksia on aiheuttanut en-
nen kaikkea uusi tietotekniik-
ka. Tietotekniikka on levinnyt
Suomeen varsin nopeasti. 1970-
Iuvun lopulla tietotekniikkaa
kAytti tydssaan noin 80 000 suo-
malaista. Tiim2in jiilkeen heidiin
lukumiitriinsii on kasvanut
vauhdilla. Loppuvuodesta 1984
noin l7 prosenttia suomalaisis-
ta palkansaajista, 332000 hen-
kiloe, karti uutta tietotekniik-
kaa (Kortteinen ym. 1986, 7-8).

Uusi tietotekniikka on levin-
nyt voimakkaimmin toimihen-
kildammatteihin, ammattiryh-
miiiin, joka on viime vuosina
kasvanut eniten. Enemmist0,
pereti 82 prosenttia tietotek-
niikkaa kiiyttiivistl palkansaa-
jista kuuluu toimihenkil<iryh-
miin. Vain kuusi prosenttia tyti-
viiestdstzi kayttaa tydss6iin tie-
totekniikkaa, kun toimihenki-
ldille kayttajien osuus on.noin
neljiinnes (Kortteinen ym. 1986,
l6).
Tietotekniikan kiytt<i on kes-
kittynyt iktrakenteeltaan nuo-
rempiin palkansaajaryhmiin.
Tietotekniikan kayttiijistii alle
35-vuotiaita on puolet, kun kai-
kista palkansaajista t6hdn ikti-
ryhmiiiin kuuluu 44 prosenttia
(Kortteinen ym. 1986, 25). Uu-
den tietotekniikan keyttajat
ovat my<is selviisti paremmin
koulutettuja kuin tietotekniik-
kaa kiiyttiimiitt6m6t (Korttei-
nen ym. 1986,27).

Teknologian
vaikutukset
Uusi teknologia on muuttanut
ammattirakennetta j a tyOtehtii-
vien luonnetta, ammattitaito-
vaatimuksia ja uralla etenemi-
sen mahdollisuuksia (Koistinen

1983, 53). Eniten huolen aihetta
ja keskustelua on kuitenkin ai-
heuttanut uuden teknologian
vaikutus tytillisyyteen. Uuden
teknologian tydvoimaa syrjayt-
tiiviistt vaikutuksesta ollaan
monta mieltii. Automatisoinnin
myiitii teollisuustydviiest<in ky-
synta on laskenut (Kortteinen
ym. 1986, 3741). Tietoteknii-
kan leviiimiselld on myds tydlli-
syyttii kasvattava vaikutus. Se
synnyttiii uusia informaatio-
ammatteja.

Tietotekniikka aiheuttaa muu-
toksia tyrin sisiilldssii. Toisaalta
automaatio k6yhdyttee tydn si-
siiltOii ja toisaalta se asettaa
uusia vaatimuksia tydntekij iille.
Sekii teollisuudessa ettii toimi-
henkiltity6ssii uuden teknolo-
gian mydtii on todettu tyOn
abstraktisuusasteen kasvaneen
ja tydn fyysisten vaatimusten
viihentyneen, mutta samalla in-
formaatiokuormitus ja uuden-
Iaiset rasitusvaikutukset ovat li-
siientyneet. Tydyhteisti on or-
ganisoitunut uudelleen ja yh-
teistoiminnan tarve on kasva-
nut samalla kun tydprosessin
valvonnassa on tapahtunut
muutoksia.

Tietotekniikkaa keyttavan tyti-
vdestdn tyd on muuttumassa
vaativammaksi ja rikkaam-
maksi. Alempien toimihenki-
lOiden kohdalla tietotekniikan
vaikutus tydn sisiilt<itin on
piiinvastainen; tydtehtiivien
osittumisen mydtSty<i on k<iyh-
tynyt ja yksipuolistunut ja kiire
kasvanut (Kortteinen ym. 1986,
4447).

Ikiidntyneet tytintekijiit
ja teknologia
Tydel6miin muutos ja uuden
tekniikan mukaantulo asetta-
vat uusia vaatimuksia tytintek!
jtiille. Tytintekijdilte vaaditaan
jatkuvaa sopeutumista. Eri-
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ikiiisillii ja koulutukseltaan eri-
laisilla ty6ntekij<iill5 on erilaiset
edellytykset sopeutua uusiin
vaatimuksiin ja oppia uutta.

Ikdiintyneiden ty<intekijriiden
asema tyrimarkkinoilla on hei-
kompi kuin nuoren tyiivoiman.
Tyciellimiissii tapahtuvat muu-
tokset saattavat vaatia tydnte-
kijt ilte selaisia kykyjiija taito-
ja, jotka puuttuvat ikiidntyneil-
tii tyrintekijdiltii, koska heidiin
perus- ja ammattikoulutuksen-
sa ei vastaa muuttuvia vaati-
muksia (Nieminen & Puuma-
lainen 1988, 3).

Nuoret ovat tdssii suhteessa
ajanmukaisemmin koulutettu-
ja. Ikiiiintyneiden tytintekij<ii-
den ongelmia ty6markkinoilla
lisiiii vielii se, ettei heidiin koulu-
tukseensa ja kuntoutukseensa
panosteta (Nieminen & Puu-
malainen 1988, ll-12). Tiimii
on niikynyt jopa eliikejiirjestel-
mien suunnittelussa; Eltikeikii-
komitean esityksessii j oustavas-
ta eliikeiiistii (1983, 10) yhtenii
joustavien eliikejiirjestelmien
perusteena mainittiin juuri se,
ettii el[kkeelle siirtyminen tar-
joaa ratkaisun tilanteessa. jossa
uudelleenkoulutus ei eniiii ole
kannattavaa. Ikiiiintyneet ty6n-
tekijet eiviit aina itsekiiin suh-
taudu suopeasti uudelleenkou-
lutukseen. My0s kyky sopeutua
ja omaksua uutta laskee yleensii
itin mukana.

Teknologisen muutoksen kasvu
ja uusien koulutusmuotojen ja
koulutusvaatimusten omaksu-
minen on vaikuttanut nuorten
tyrintekijdiden tuottavuuden
yliarvostukseen ja ikiiiintynei-
den tydntekijdiden aliarvostuk-
seen. Taloudellisen kasvun ta-
voite, tuottavuusja taitojen no-
pea vanheneminen on otettu
monissa ty6paikoissa arvoiksi
ja tiistii on seurauksena se, ette
monet ikiiiintyneet tytintekijiit

ovat joutuneet syrjiiytetyiksi
(Townsend 1986, 26-28.)

Ikiiiintymisen mydtii ihmisen
tydkykyyn vaikuttavien seikko-
len painotus muuttuu. Koke-
mukseen perustuvat tiedot ja
taidot korvaavat heikentyneen
fyysisen ja psyykkisen suoritus-
kyvyn. Nopea yhteiskunnalli-
nen ja tekninen muutos mitiitcii-
v6t kuitenkin usein tydssii han-
kitun kokemuksen merkityk-
sen. Tydeliimiin muuttuessa
joustavuus, soveltamisen taito
ja jatkuva oppimiskyky tulevat
joissakin tytitehEvisse saaw-
tettua varmuutta ja rutiinimais-
ta ammattitaitoa tiirkeiimmiksi
(Karisto 1986,9).

Teknologian merkitys
eliikkeelle siirtymiseen
Viime ruosikymmenien kehitys
osoittaa, etta eliikepolitiikkaa
on Suomessa kiiytetty rakenne-
muutoksen hillitsemiseen. Vii-
me vuosien eliikeliilstymisen on
todettu liittyneen teollisuudessa
ja palveluelinkeinoissa tapahtu-
viin laadullisiin ja miiiiriillisiin
muutoksiin. Kiiynnisst oleva
teollisen yhteiskunnan raken-
nemuutos viihentiiii perinteisiii
terveysriskejii, kuten tytin fyy-
sist?i kuormittavuutta j a epiiter-
veellisen tytiympiristtin aiheut-
tamia haittoja. Toisaalta on
kuitenkin odotettavissa, ettA
yhteiskunnassa lisEiintyy uu-
dentyyppinen tydkyvyttrimyys,
joka liittyy enemman tytielii-
miin muutokseen kuin yksil<in
terveydentilan muutoksiin.
Tydmarkkinoilta syrj tiytymisen
mekanismeissa korostuu entistii
enemmdn ihmisten tieto- ja tai-
tokapasiteetin niukkuus ja van-
hentuneisuus (Karisto 1986, 9).

Uuden teknologian merkityk-
sestd eliikkeelle siirtymiseen nii-
kyi viitteita myds Eliiketurva-
keskuksen varhaiseldketutki-

muksessa. Erityisesti hallinto ja
toimistotyiitii tehneillii naisila
korostui tietotekniikan merki-
tys eliikkeelle siirtymisen syynii.
Heistii 30 70 mainitsi sen yhdek-
si syyksi eliikkeellesiirtymispiiii-
tdkseensii. Tietotekniikka on
levinnyt eniten juuri hallinto- ja
toimistotyOta tekevien naisten
parissa, eliikkeelld olevista 52 %oja ty6ss6 kiiyvistii 65 7o kaytti
atk:ta tai automaatiota tyris-
sii6n, kun muissa ammattiryh-
missa sita kaytti keskimtiiirin I 5
%. Nailla naisilla korostuivat
mycis tietotekniikan mukanaan
tuomat tyOtii k0yhdyttevat piir-
teet, kuten kiire, n6ppSryyden
ja erityisen huolellisuuden vaa-
timus ja tydn henkinen raskaus.

Automaation keytttt ei kuiten-
kaan ole merkittevii eliikkeelle
siirtymisen syy, sill6 sen on mai-
ninnut vain l0 % kaikista.
Muutokset tycissii ja epiivar-
muus tulevaisuudesta ovat kyp-
syttiineet monet eliikkeellejiiti-
mispiistrikseen. "Loman jiil-
keen tyd uudistuu, tulee niiitii
soluja, tuntuu ettii ei onnistu".
Kuten Antti Karisto (1986, l0)
on todennut, tietoyhteiskunta

suosii nuoruutta ja uuden
omaksumisen kykya iiin ja
kokemuksen kustannuksella.
Niiin tapahtuu samanaikaisesti,
kun ty<iikiinen vaest0 vanhe-
nee.
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I{AISELLE YRITTAJYYS
A1{KARAMPI

HAASTE?

Ei ja kyllii. 'Ti" viittaa
niihin tekijtiihin, jotka ve-
tlvflt naista yrittiljyyteen,
'kyllii" niihin, jotka nai-
nen kohtaa yrittiijiiksi
ryhtyessiln. Yaikka nais-
yrittiijien yriffiimisen mo-
tiivit ovat siniilEi[n hyvin
samankaltaiset kuin mie-
hillil, on mukana mytis
monta ratkaisevaa eroa.

Naisia ajaa miehiS voimak-
kaammin yrittiijyyteen oman
arvon ja tunnustuksen saami-
nen; he hakevat ndyttOmahdol-
lisuutta ennen kaikkea itselleen.
He ovat useinkin ennen yrittii-
jnksi ryhtymistiiiin olleet miehiii
tyytymiittrimiimpiii omaan el6-
miintilanteeseensa ja siinii kyp-
syneet yrittajyyteen viihitellen.
He eiviit motivoidu taloudelli-
sista tavoitteista - rahasta -
samassa miiiirin kuin miehet,
joskin nuorempien naisten jou-
kosta alkaa ltiytyii myds mies-
ten tapaan mahdollisuuksien
metsiistijiii.
Koska naisen tavoitteissa on
vahvana tuo itseensi kohdistu-
va odotus, on h6nen yrittajyy-
dessiiiinkin usein mukana aimo
annos elZimiintapaa ja -asennet-
ta. Tiimii on omiaan madalta-
maan sitd kynnyst6, joka hiinen
on ylitettivii piilittiiessiiEn ryh-
tya yrittajaksi, sill6 tavoitteen
toteutumisen h6n voi kokea jo
sisiiisenii tunteena ilman nume-
roiden antamaa nlyttdiikin.

Edessil musta aukko
Apulaisprofessori Ann lois
S tevenson (School of Business,
Acadia University, Kanada) to-
tesi - tarkastellessaan naisyrit-
tBjtin ongelmia Helsingissii ko-
koontuneessa Yrittajien 15.
maailmankongressissa - ettii
kun piiiitds yrityksen perusta-
misesta on tehty, on edessii pro-
sessi, jossa nainen yrityksen pe-
rustamisen jiilkeen putoaa
"mustaan aukkoon". Uusi yrir
teje tormee tiedon puutteeseen
ja kokemattomuuteen yrityk-
seen liittyvien asioiden hoidossa
ja hiinen on opittava tulemaan
uudella tavalla toimeen toisten
kanssa.

Professori Monserrat Ollb Valls
(ESADE, Espanja) puolestaan
ilmaisi asian Ranskan ensim-
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mriisenyrityshotellinperustajaa eik2i vain asettaa liian kovia
Henry I*Maroisia lainaten: vaatimuksia itselleen. Vaikka"Yrittiijyyden mydnteisten perhe-jaliike-eliimiinyhdistii-
(ominaisuudet, kyvyt...) ja kiel- minen on vaikeaa, vaikeampaa
teisten. tekijdiden (vaikeudet, on olla yksin kaikkien onlel-
ri_qkit,..) suhde on erilainen mie- mien ja paineen kanssa.
hilla ja naisilla".
Jos miehelle yrityksen perusta- Mistri
minen merkitsee ammatillisen l6ytiiii rahoittaja?eliimdn uudelleenjiirjestiimisti. ;;": --;. ----,
niin naisette ;; ;;la-tr*'i.fr Uskotraruuden saavuttaminen
ammatillisen etta henl]iti[.f.,_ .i"'busineksen tekemisen' taito
taisen elaman ,ili;;irh. qult yrittiijiille kaksi ehkii suu-
tunkeutumista miesten maa.i' ri.nta haastetta. Tietiimiittcimii-
maan, j onki rartu.iritiati, ;; 11 f"' _Y:I9,T.utt.onlan helppo
;ik;;fi-affi ,-";;;;#: j:-lJ?. ,"1.1,., jotka omassa

v,itiajai,"iii p 
""u "u.''' 

* " *'" 
#?5;X" ] ?*:"f rffi ,*::

Naisilta puuttuu usein my<is vtilitii yrityksen menestymisestii
tarvittava henkil<ikohtaisten kuin yriftajii itse. Erityisesti
yhte.yksien-verkko pitittiksente- aloittavat yritykset jiiaval pul-
kij<iihin- Koska ndmri yleensli mineen aivln iiian yksin.
ovat miehiii, naisten on my6s LT^:^_._:,-:!,,e
vaikeampi r;d; iti ;";ii# -Y1i:.v..l,ll1ji.'11 "' vaikeuksia
toa, jok'a on oi."nuir;;' ;;; Y*l"l!11ryPl'isttinsii, eritvi-

Naiseila 
"i"tJ3*"'6',.i:"liJ"i,li"i,1ft:

monta roolia maailmallinen, se vain ilmenee
Naisyrittiijtille asetetaan monia eri. tavoin esimerkiksi kehitys-
root6ja, jolta heidln odotetaan 1a teolltsuusmatssa'
teyttaven ja heidiin on kyettiiva Askettiiin Suomessa vieraillut
kiisittelemaan niimd rooleihin- YK:n Naisten kehitysrahaston
sa kohdistuvat - usein ristiriitai- Unifemin johtaja Sharon Cape-
setkin - odotukset. lin-Alakija kertoi, ettii vailika
Suomalaisen metallialan ,.i_ naiset monissa Afrikan maissa
tyksen toimituijotitaii ciirt tuottavat,.80 prosenttia- ravin-
So mmar_ Dosdinoff ' kvsul[in nosta - viljeleviit, kiisitteleviit ja
kuinka yhdlstiiii ""ri.i.itilii lopulta vielii mylviit. valmista-
perhe- ja iliti-.fa-ai-Ha, ffi_ mansa.ruu.an - silti liihes kaikki
ii ,e., bl"ra., ,uitiiu. F"fri,o maatalouden kehityshankkeet
massa tapauksessa tuntee ryyi- :'qlnataan.,vientikasveja tuot-
lisyyttii iummaliakin uiu",ifiu, taville miehille. Heille menevet
ja"naiset or;t;krp;;i"J";ttuif niin lannoitteet, jalostetut sie-
iyyskysymyksissii'. f:ir"vifv menet kuin tytikalutkin'
lymys on saada liihimmiiisilte, Naiseteiviit omistaviljelemiiiin-
liihinnii puolisolta, ymmiirrystei sa maata ja heidiin on vaikea
ja tukea - kilpailun sijaan, sillii saada lainaa maan tai laitteiden
jonkun on huolehdittava lapsis- hankintaan. Sama koskee kau-
ta ja kodista. Naisen on my6s pankiiyntiii ja pienteollisuutta.
sallittava itselleen,. ettei ole tiiy- Vaikka esimerkiksi siimpyl6i-
dellinen. Hiinen pitiiii osata vii- den leipomiseen tarvitaari vain
han hdilata, ja myds nauraa jauhoja ja uuni, saattaa uunin

hankkiminen olla namibialai-
selle naiselle mahdotonta, kos-
ka hiinelle mycinnetiidn lainaa
vain miehensii allekirjoituksel-
la. Yksinhuoltajan taas tiiytyy
saada allekirjoitus isiiltiiin tai
veljeltiiiin.

Tilanne Afrikassa on kuitenkin
viihitellen muuttumassa ja mo-
nessa maassa naiset ovat alka-
neet saada lainojakin helpom-
min. My0s pankit ovat huo-
manneet, ettii naiset ovat tavat-
toman tunnollisia lainojensa ta-
kaisinmaksaj ia. 7 0 -90 prosent-
tia kehitysmaiden kciyhille nai-
sille myrinnetyista lainoista on
maksettu takaisin ajallaan - mi-
kii ei suinkaan ole ollut tyypil-
listii kyseisten maiden hallituk-
sille.

Samaa rahoitusongelmaa tar-
kasteli teollisuusmaiden nikci-
kulmasta englantilainen, kan-
sainviilisen The Body Shop-lii-
keketjun perustaja ja toimitus-
johtaja Anitq Roddick. Yrittii-
jdkongressissa hiin kertoi mm.
kokemuksistaan yrittiijyytensii
alkumetreiltii. Anita Roddick
kiteytti kritiikkinsti pankkeihin
ja niitii edustaviin pankinjohta-
jiin luonnehtimalla heita viho-
viimeisiksi konsulteiksi, j oilla eiole lainkaan mielikuvitusta.
Heilta ei hiinen kokemustensa
mukaan pidii kysyii mitiian, sil-
lii he ovat vain kukkaron varti-
joita.

MitH edessH?
Naiset tulevat alkuvaikeuksis-
taan huolimatta muodosta-
maan yrittiijyyden keskeisen
voimatekijiin, mita viime vuo-
sien kasvukin osoittaa. Monet
naisyrittiijiit ovat nyt perusta-
massa toista tai kolmatta yri-
tystiidn. He ovat jo oppineet,
miten se tehdiiiin. Heidiin uudet
yrityksensii ovat aiempaa suu-
rempia, myyntiodotukset kor-

keampia ja markkinoiden ke-
hitys ajatellaan globaalisem-
min. Uusia yrityksiii pystytiiiin
my<is rahoittamaan aiempien
tuotoilla.
Naisten johtamat yritykset kil-
pailevat liihitulevaisuudessa
my6s pdrssissd tasavertaisesti
sijoittajien suosiosta. Kun Ani-
ta Roddickin The Body Shopis-
ta tuli vuonna 1984 pcirssiyhtid,
pidettiin sen osakkeita aluksi
Lontoon Cityssii pcirssin arvok-
kuutta uhmaavina, mutta muu-
tamassa vuodessa niistii tuli
miljoonien puntien liiketoi-
mrntaa.

Naisten johtamat yritykset tule-
vat kansainvdlistymiiiin siinii
kuin miestenkin. Samalla naiset
toivottavasti tuovat yritysten
johtamis- ja motivointitapoihin
ihmisliiheisen, pehmerimmiin
otteen.

Entii perinteisten raja-aitojen
kaato? Tulee varmasti tapahtu-
maan, mutta kyse on pitkan
piiiille enemmiinkin henkildsti
kuin siitii, onko hdn mies vai
nainen. Toivottavasti naisilla
on rohkeutta pysya naisina
mycis tulevaisuudessa, vaikka
tulevatkin saamaan enemmdn
valtaa yrityksissii ja yhteiskun-
nassa.

MIKKO
PELLINEN

VTK, LUK
hojektipiitillikkr)

Eliiketurvakeskuksen
tilasto-osasto
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Viima ehdottuil:

Yksi yhteinen eldke koko tytiuralta

A nsi o e I Ik ej iirj est el m ii n
viimeisen laitoksen peri-
arttetta tutkinut toimikun-
ta Viila on ehdottanut ell-
kehakemusten klsittelynja piiiittiksen antamisen
keskittiimista tytieliikejiir-
jestelmilssl viimeiseen
tytieliikelaitokseen.
Viima jatkoi tIstil eteen-
plin selvittlen, miten pe-
riaate voitaisiin laajentaa
ellkkeen maksamiseen.
Ehdotusten tavoitteena
on, ettii ellkkeenhakijan
asiaa klsittelisi yksi eliike-
laitos, joka antaisi hiinelle
yhden eliikepflflttiksen ja
mytis maksaisi yhtenil erl-
nI hlnen koko tytiural-
laan ansaitsemat eliikkeet.

VIIMA-tytiryhmiln
asettamisen taustaa
Eldkkeenhakija, joka on tytis-
kennellyt sekii julkisen tytinan-
tajan (valtion tai kunnan) ettii
yksityisen palveluksessa, saa
nykyisin jokaisesta eliikejiirjes-
telmiistd eri piiiitOksen ja ty6-
eliike maksetaan hdnelle osasi-
na eri aikaan.
Nykyisin vain yksityisellii sek-
torilla on kAytdsse viimeisen
laitoksen periaate, jonka mu-
kaan koko yksityisellii sektorilla
karttuneesta eliikkeestii anne-
taan vain yksi p6iit<is ja koko
eliike maksetaan samasta (vii
meisestii) eHkelaitoksesta.

Ansioeliikej trjestelmiin viimei-
sen laitoksen periaatetta tutki-
nut toimikunta Viila ehdotti,
ettii tyOeliikelakien mukaisen
eliikehakemuksen kiisittelisi ja
piiiitiiksen eldkeasiassa hakijal-
le antaisi piiiisEiinttiisesti se elii-
kelaitos, j onka j iirjestiimiin elii-
keturvan piiriin henkild on vii-
meksi kuulunut. (KM 1988:45)

Eliikkeen maksamisesta Viila ei
itse tehnyt esitystii. Sen sijaan
Viila ehdotti erillisen tydryh-
mzln asettamista selvittiimiiiin,
voidaanko ja miten viimeisen
laitoksen periaatetta toteuttaa
koko ansioeliikejiirjestelmiissti
myds eliikkeen maksatuksessa.

Eliiketurvakeskuksen hallitus
asettikin 2.3.1989 ty6ryhman
noudattaen Viila-toimikunnan
ehdotusta. Ty<iryhmii otti lem-
pinimekseen Viima. Ty6ryh-
man miiiiriiaika piiiittyi
31.3.1991.

Viima-ty<iryhmiin (eli Viimei
sen laitoksen periaattetta eliik-
keen maksamisessa tutkineen
ty<lryhmiin) tuli selvittiiii eri toi-
menpiteiden aikataulu ja rat-
kaista esiin nousevat maksatuk-
sen siirto-ongelmat niin, ettii
niiden vaatimat muutokset eri
osapuolten tietojenkiisittelyssii
voidaan saada aikaan. Tavoit-
teena oli saada muutos tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla voi-

maan yhtii aikaa piidtdksente-
koa koskevan laajennusesityk-
sen kanssa.

YIIMA-tytiryhmiln
esitysten pililkohdat
Viima-tydryhmiin mielestii olisi
tarkoituksenmukaista toteuttaa
viimeisen laitoksen periaate sa-
manaikaisesti ja liihtdkohtaises-
ti yhta laajana sekii piiiitciksen
antamisessa ettii eliikkeen mak-
satuksessa.

Ty<iryhmii katsoo, ettii rinnak-
kaisen tyciskentelyn tilanteet
olisi syytii j6ttii6 periaatteen to-
teuttamisen ulkopuolelle. Nii-
mii vaatisivat monimutkaisem-
paa kiisittelyii kuin jo piiiitty-
neisiin tydsuhteisiin perustu-
vien eliikkeiden kaisittely. Rin-
nakkaisen tydskentelyn tilan-
teissa my6s eliikkeensaajan on
helpompi ymmdrtaii, ette elak-
keellii, kuten palkallakin, on
useita maksajia.

Eliikelaeissa ei ole stidnnciksiii
siite, mina kuukauden piiiviinii
eliike on maksettava. Siksi eri
eliikelaitokset maksavat eliik-
keensii eri piiivinti. Nykyisin yk-
sityisen sektorin sisiiistii viimei-
sen laitoksen periaatetta toteu-
tetaan siten, ettd viimeinen lai-
tos maksaa myds muiden el6ke-
laitosten vastuulla olevat eliik-
keen osat omana maksuptiivd-
ndiin.

Yhti ainoaa maksupiiiviiii koko
tydeliikejiirjestelmiissii ei voida
pitaa tavoiteltavana, sillii mak-
suliikennehuippu olisi kuiten-
kin tasattava j ollakin kriteerillit.
Maksupiiivissii on nykyiselliiiin
kohtuullista hajontaa. Tydryh-
mii esitt66, ettii viimeinen laitos
maksaisi muiden laitosten vas-
tuulla olevat vapaakirjat oma-
na maksupiiiviiniiiin.

Viima esittiiii, etta atk-jerjestel-
mien luomista varten olisi va-
rattava riittavasti aikaa. Siksi
uudistus voidaan toteuttaa ai-
kaisintaan vuoden 1994 alusta.

Yhden maksun periaate koskisi
vasta muutoksen voimaantulon
jiilkeen myonnettiiviii eltikkei-
tii. Jos eliikkeensaajalle olisi an-
nettu tai annettaisiin useita piiii-
triksiii eri eliikelaitoksista, mytis
maksatus hoidettaisiin erik-
seen. Niiin menetellen el6ke-
piiiitdksen antava ja eliikkeen
maksava laitos olisivat sama,
viimeinen eliikelaitos.
Viimeisen laitoksen periaatteen
toteuttamisesta eliikkeen mak-
satuksessa sovittaisiin yleissopi-
muksella, jonka tekisiviit Kun-
tien eliikevakuutus, valtiokont-
tori ja yksityisen sektorin eliike-
laitosten puolesta Eldketurva-
keskus. Kirkkohallitukselle,
Kansaneliikelaitokselle j a Suo-
men Pankille varattaisiin tilai-
suus liittya sopimukseen.

Tydryhmiin mielestii uudistuk-
sen vaatimat siiiidcikset olisi
syytd saada valmiiksi mahdolli-
simman pian, jotta uudistuksen
toimeenpanon rahoituksen jiir-
jesttimiseen. atk-jiirjestelmien
Iuomiseen. soveltamisohjeiden
laatimiseen, henkilcikunnan
kouluttamiseen ja muihin vas-
taaviin toimiin jee riittaviisti
aikaa.

RIITTA
KORPILUOMA, zr

Eltiketurvakeskuksen
lakiosaston

lakimies
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ETA.SOPIMUS
JA SOSIAATITURUA

Neuvottelut Euroopan talousalueesta (Eta) ovat edenneet loppusuoralle. Thvoit-
teena on, ettii Eta-sopimus on valmis kesikuussa jaettrise tulee voimaan 1.1.1993.
Eta-sopimus takaa tavaroiden, pfllomien, palvelujen ja tytivoiman vapaan
liikkumisen EY- ja EFTA-maiden viilillii. Tytivoiman esteettin liikkuvuus on
mahdollista vain, jos henkiltiiden oikeus sosiaaliturvaan siiilyy heidiin muuttaes-
saan maasta toiseen. Siksi yksi tiirkeii neuvoteltava alue on ollut sosiaaliturvan
koordinointi Eta-maiden viilillii.
Seuraavissa kirjoituksissa kilsitelliiiin Eta-sopimuksen vaikutuksia Suomen sosi-
aaliturvaan. Yhteyspiiiillikkti Tarja Heinilii-Hannikainen tarkastelee asiaa tytiell-
keturvan ja hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen kansanellkkeen kannalta. Mike
merkitys sopimuksella on oikeuteen harjoittaa vakuutustoimintaa Suomessa, on
osastoplilllikkti Pentti Koivistoinen tarkastelun kohteena.
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Eta takaa=
Eltke-Btuudet sflilry
tytintekomaasta
toiseen

at

TAR]A HEINU-A_
HANNIKAINEN, rr

Eliiketurvakeskuksen
lakiosas t on y ht eysp Ctill ik ki)

Sosiaaliturvaa koskevat neu-
vottelut EY:n ja EFTA:n viilillii
ovat niin pitkalla, ettd nyt on jo
mahdollista niihdii, mitii Eta-
sopimus sosiaaliturvan md6-
rdytymisen kannalta tulisi tar-
koittamaan. Sosiaaliturvan
koordinointia eri EY- ja EFTA
-maiden viilillii on kiisitelty
noin vuoden ajan toimineessa
sosiaaliturvan tydryhmesse
Brysselissii. Tiimii tydryhmd te-
kee ty6tiiiin tycivoiman vapaata
liikkuvuutta pohtivan Eta-neu-
votteluryhmiin (neuvotteluryh-
mii III) toimeksiannosta.

Sosiaaliturvan
takaaminen
Tydvoiman vapaan liikkumi-
sen takaamiseksi on vAlttame-
tOnta sddnnellS siitii, miten
tydntekijdiden sosiaaliturvan
sriilyminen hoidetaan heidiin
vaihtaessaan tyciskentelymaa-
ta. Eta-sopimuksella olisi mer-
kitystii niiden tydntekijdiden ja
yrittajien sosiaaliturvalle, j otka
tekevdt tycitii eliimiinsd aikana
useammassa kuin yhdessi Eta-
maassa. Heihin emme endd so-
veltaisi eri EY- ja EFTA -mai-
den kanssa tekemidmme kah-
den maan viilisiii sosiaaliturva-
sopimuksia tai noudattaisi so-
pimuksettoman tilanteen mu-
kaista kiiytiintcid, vaan heidiin
sosiaaliturvansa hoidettaisiin
Eta-sopimuksen mukaisesti.

Eri maiden sosiaaliturvaa ei
Etan perusteella yhteniiistettiii
si, vaan jokainen maa noudat-

taisi edelleen omaa sosiaalitur-
vaj tirjestelmtirinsii. Etassa kysy-
mys on vain siite, ettii eri Eta-
maissa tydtii tehneille taataan
se, ette he pysyviit maasta toi-
seen siirtyessdiin aina jonkin
maan sosiaaliturvan piirissii ja
ettii aiemmissa tydntekomaissa
kertyneet oikeudet etuuksiin
siiilyviit. Niiin ollen julkisuudes-
sa esiintynyt pelko siita, etta
Suomen sosiaaliturva on Etan
vuoksi vaarassa heiketii, ei ai-
nakaan niiillii niikymin ole ai-
heellinen.

EY:n
sosiaaliturva-asetukset
Eta-maiden sosiaaliturvajiirjes-
telmiit on tarkoitus yhteensovit-
taa EY-asetuksen 1408/71 ja
sen toimeenpanoa koskevan
asetuksen 574172 perusteella.
Etaan ollaan kirjaamassa ndi-
den asetusten asiasisdltci siten
tdydennettynii, ettii sopimuk-
sen liitteistri6n otettaisiin eri
EFTA-maita koskevia tiismen-
nyksiii.

Etan voimaantullessa Suomen
omat lait syrjiiytyisivtit siltii
osin, kuin ne ovat ristiriidassa
Etan ylikansallisen lainsiiiidiin-
non kanssa. Samalla tavoin syr-
jAytyisivAt Suomen tekemdt
kahdenviiliset sosiaaliturvaso-
pimukset. EY:n sosiaaliturva-
asetusten perusteella on kui-
tenkin mahdollista tehdii kah-
den tai useamman maan viilille
lisiisopimuksia tai jattaa joita-
kin kahdenviilisten sopimusten
miiiiriiyksiii voimaan. Suomi

aikoo kiiyttiiii molempia vaih-
toehtoja. Ainakin pohjoismai-
den viilille on tarkoitus saada
aikaan uusi Etaa taydentave
lisiisopimus ja ltihes jokaises-
ta sosiaaliturvasopimuksesta
suunnitellaan jatettavaksi voi-
maan joitakin erityismiiiiriiyk-
siii.

Etan ja sosiaaliturva-
sopimusten vlliset erot
Etan mukainen sosiaaliturvan
koordinointi perustuu samoille
periaatteille kuin kahdenviiliset
sosiaaliturvasopimukset. Etan
perusteella tyOntekijAt ja yritte-
jiit saisivat mm. sairaanhoito-
etuudet aina yhdestii Eta-maas-
ta ja siiilyttiiisiviit eliikeoikeu-
tensa kaikista niistii maista,
joissa ovat tehneet ty<itii. Sa-
malla estyisi esimerkiksi kak-
sinkertaisten vakuutusmaksu-
jen maksaminen. Etassa siiiinte-
ly on kahdenviilisiii sosiaalitur-
vasopimuksia huomattavasti
yksityiskohtaisempaa. Kun
kahden maan vdlisissii sosiaali-
turvasopimuksissa on yleensd
nelisenkymmentii artiklaa, on
EY:n sosiaaliturva-asetuksissa
ja siis my<is Eta-sopimuksessa
parisataa artiklaa sosiaalitur-
vasta.

Eta-neuvottelukierrosten kulu-
essa on k[ynyt kerta kerralta
selvemmdksi, ettii Eta-sopimus
tulisi olemaan sosiaaliturvaso-
pimuksia edullisempi. Eri mai-
den sosiaaliturvajiirjestelmiit
ovat Etassa huomattavasti laa-
jemmin mukana kuin kahden-

viilisissii sopimuksissa, ja
etuuksien miiiiriiytyminen on
vakuutetulle avoktitisemmin
siidnnelty. Suomen kahdenviili-
sissd neuvotteluissa on jokin
etuus saatettu ponnisteluista
huolimatta jiittiiii sopimuksen
ulkopuolelle. Eta-neuvotteluis-
sa etuudet on nyt otettu laajasti
mukaan sopimukseen. Esimer-
kiksi Sveitsin ty<ieliike- ja sai-
rausvakuutusjiirjestelmiit ovat
tulossa Etan siiiintelyn piiriin.
Eta eroaisi kahdenviilisistii so-
pimuksista mytis erilaisen
piiiitdksentekoj iirjestelmiinsii
vuoksi. Kahdenviilisesti tulkin-
taongelmat ja erimielisyydet
hoidetaan yleensd asianomais-
ten maiden sosiaaliministeriOi-
den'viilillii tai asia on mahdol-
lista viedii viilimiesoikeuden
ratkaistavaksi. Etassa olisi
omat hallintoelimensii ja ylim-
piinii EtalainsaedantdA tulkit-
seva ja sitovia piiiittiksiii antava
ylikansallinen tuomioistuin.

Etan hallinto
EY:ssd sosiaaliturvan alalla on
keskeinen rooli sosiaaliturvan
hallinnollisella komissiolla. Tii-
mii komissio valmistelee sosiaa-
liturvaa koskevia lainsiiiidiintci-
muutoksia, tulkitsee EY:n sosi-
aaliturvalainsiiiidiintiiii j a antaa
sitii koskevia piidtdksiii. Eta-
neuvotteluissa on yhii avoinna
se, miten EFTA-maat osallis-
tuisivat hallinnollisen komissi-
on ty6hiin. Etaa varten peruste-
taan mahdollisesti erillinen so-
siaaliturvan komissio. Koska
hallinnollinen komissio on
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sosiaaliturvan siiiintelyssii kes-
keinen elin, sen toimintaan
osallistuminen olisi EFTA-
maille viilttiimiitrintii.

Koordinoinnin
periaatteet
Sosiaaliturvan koordinoinnin
piiiiperiaate Etassa on, etta
muiden Eta-maiden kansalaisia
on kohdeltava tasa-arvoisesti
maan omien kansalaisten kans-
sa. Mitiiiin merkitystii sosiaali-
turvan kannalta ei my<i,skiiin
saa olla sillii. ettii Etan piiriin
kuuluva henkil<i vaihtaa asuin-
maata Etan sisiillii. Muun mu-
assa hdnelle mycinnetyt eliik-
keet on voitava viedii muihin
Eta-maihin ilman raj oituksia.
Etan perusteella tydntekijii tai
yrittajii voisi kuulua kerrallaan
vain yhden Eta-maan sosiaali-
turvan piiriin. Tiimii maa olisi
yleensii se, jossa ty<i tehdiiiin.
Jos tycita tehdiiiin samanaikai-
sesti useammassa maassa, Etan
yksityiskohtaisten miiiiriiysten
perusteella valitaan vakuutta-
mismaaksi vain yksi maa. Niiin
silloinkin, kun tydtii tehdiiiin
esimerkiksi kahdessa Eta-
maassa erillisissii tydsuhteissa.
Tiistii voitaisiin poiketa silloin,
kun henkil<i harjoittaa saman-
aikaisesti yrittiijiitoimintaa
Suomessa ja on tydsuhteessa
toisessa Eta-maassa.

Yksi Etan sosiaaliturvan koor-
dinoinnin periaatteista on se,
etti kunkin maan omiin vakuu-
tuskausiin tai asumiskausiin on
elikeoikeuden saamiseksi rin-
nastettava muiden Eta-maiden
vastaavat kaudet. Tiimii tar-
koittaa kiiytiinncissii sitA, etta
eri maiden jiirjestelmissd olevat
ns. karenssiajat eliikeoikeuden
syntymiselle menettiiisiviit ko-
konaan merkityksensa Eta-
kansalaisten osalta. Karenssit
eiviit siis sinlinsd hiiviiiisi eri
maiden laeista, mutta niite ei
enea voitaisi soveltaa Eta-mai-
den kansalaisiin.
Ylliimainituista periaatteista
EY-osapuoli ei ole neuvotte-
luissa halunnut tinkiii. Tarkoi-
tushan on, ettt maiden rajat
'hiiviiiviit", jotta tydvoima voisi
vapaasti vaihtaa tydntekomaa-
ta. Eta toisikin niiin tyrinteki-
jdille ja yrittiijille nykyistii edul-
lisemman aseman, koska ulko-
maalaisia koskevia rajoituksia
ei eniii voitaisi soveltaa eikii
samassa maassa vakuutettuna

pysymiseen liittyvia ehtoja nou-
dattaa Etan sisiillii. Suomen
tytieliikejiirjestelmdssii ei ole
montaakaan ulkomaihin tai
muiden maiden kansalaisuu-
teen liittyviiii rajoitusta, mutta
useilla EY- ja EFTA -mailla
niita on runsaasti.

Liihetetty tytintekijii
Etan sosiaaliturvaa koskevien
miiiiriiysten piiiipiirteet vastaa-
vat sosiaaliturvasopimusten
asiasisiilt<iit. Tyciskentelymaas-
sa vakuuttamisesta voidaan
Etassakin poiketa, jos kysy-
myksessii on liihetetty ty<inteki-
je. Ty<intekijZi on mahdollista
pitaa lAhtdmaan vakuutukses-
sa, jos hiinet lthetetiiiin liiht6-
maassa olevan tydnantajan pal-
veluksessa toiseen Eta-maahan
eninteiiin yhdeksi vuodeksi.
Etan perusteella ty<intekijiiii
voidaan pitaa lahetettynii ty6n-
tekijiinii vain, jos tyiin ulko-
mailla jo ennakolta arvioidaan
jatkuvan vain korkeintaan vuo-
den ajan. Vuoden miiiiriiajalle
voidaan my<intiiii jatkoa toisek-
si vuodeksi. jos ennakkoarvios-
ta poiketen tyO jatkuukin pi-
tempiiiin. Mytis yrittiijiian voi-
daan soveltaa liihetettyii tydnte-
kij iiii koskevia miiiiriiyksiii.
Koska lahetetty tytintekijii on
Etassa suppeasti mtiiiritelty ja
tydntekijat ja. tyrinantajat
uselmmlssa marssa ovat ha-
lukkaita pitiimiiiin kotimaisen
vakuutuksen voimassa sil-
loin, kun ty6ntekijA on ty<iss6
muussa maassa tilapiiisesti,
EY:n sisiillti kiiytetiiiin runsaas-
ti ns. poikkeusmenettelyii. Sa-
ma keytant0 on odotettavissa
mycis Eta-sopimusta sovelletta-
essa. Poikkeusmenettely tar-
koittaa, ettti kysymyksessd ole-
vat maat voivat yhteisellii piiii-
tdksellii pitiiti tyrintekij iin liiht6-
maan vakuutuksen voimassa,
vaikka liihetetyn tytintekijiin
edellytykset eiviit tiiyttyisi.
EY:ssii useimmat maat suostu-
vat tiihiin niissii tapauksissa,joissa ulkomaantyci kestiiii
enint66n viisi vuotta. Kiiv-

tiin n<issii "poikkeusmenettelys-
tii" on siis tullut piiiisiiiintci.

Suomea koskevat
erillismllrlykset
Etan sosiaaliturvaa koskeva
siiiintely rakentuu siis EY:n so-
siaaliturvaa koskeville asetuk-
sille, joihin sisiiltyy mycis kuta-
kin maata erikseen koskeva lii-
teosa. Suomen on tarkoitus ot-
taa liiteosaan mm. miiiiriiys sii-
tii, miten tydeliikkeen tuleva ai-
ka miiiiriiytlry Eta-tilanteissa.
Tulevan ajan oikeutta varten
aiotaan muiden maiden ty6s-
kentelykaudet rinnastaa Suo-
men vakuutusaikaan. Tata
edellyttaa Eta-sopimuksen pe-
riaate, jonka mukaan eri Eta-
maiden vakuutuskaudet on rin-
nastettava toisiinsa, jotta oi-
keus etuuksiin turvattaisiiru
Suomen suunnitelmia vastaa-
via liitemiiiiriiyksiii on myris
muilla EFTA-mailla, joiden
eliikej iirjestelmiiiin sisiiltyy tule-
va aika.

Oikeus tulevaan aikaan siiilyisi
Etan perusteella niin kauan,
kuin henkild pysyy tycissiijossa-
kin Eta-maassa. Mycis viiden
vuoden Suomessa asumisaika-
ehtoon rinnastettaisiin vakuu-
tusaika muista Eta-maista.
Kun tydntekijii Etan voimassa-
ollessa tulisi tydkyvyttrimiiksi
muualla kuin Suomessa ty6s-
kentelyn aikana, tulevaa aikaa
ei mydnnettiilsi tiiytenii, vaan
sen mdiird olisi riippuvainen sii-
tii, miten pitkiiiin hiin oli tehnyt
tydtd Suomessa suhteessa koko
Eta-tyduransa pituuteen.

Etan toimeenpano
Etan toimeenpano vaikuttaa
monimutkaiselta ja byrokraat-
tiselta. Maiden viilillii kiiytettii-
viii lomakkeita olisi noin 60.
EY-maiden sosiaalivakuutus-
laitosten tyontekijiit kuitenkin
vakuuttavat, ettii EY:ssii tdmii
byrokratia toimii hyvin. Etua
olisi tietysti siita, ette hallinto-
menettely olisi yhteniiinen l9
eri maan viilillii. Esimerkiksi
jettamalle eldkehakemuksen
johonkin Eta-maahan hakija
saisi samalla vireille hakemuk-
set kaikissa muissa maissa, joi-
den elziketurvan piiriin htin on
kuulunut. Yksi maista, yleensii
hakijan asuinmaa, ottaisi vas-
tuulleen hakemukseen liittyviin
koko tietoliikenteen hoitami-
sen.
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KAl{SAilEtAKE
SUOMESSA ASUTUI{
AJAil PERUSTEELTA

TUULIKKI
HAIKARAINEN, orr

H al li tusneuv o s, t o i ni s r o p iiii I I i k k r)
Sosiaali- ja t en'e.r'sntinis te ri cin

vakuutusosasto

Euroopan talousaluetta koske-
vissa neuvotteluissa on kysy-
mys tycivoiman vapaasta liik-
kumisesta talousalueen (Eta)
jiisenmaasta toiseen. Kukin
maa saa seilyttaa oman kansal-
lisen sosiaaliturvalainsiiiidiin-
t6nsii. Sen lisiiksi alueella olisi
sovellettava EY:n piirissii yli-
kansallisena lainsiiiidiintOnii
voimassa olevaa sosiaaliturva-
jiirjestelmiii yhteensovittavaa
monenkeskistii sosiaaliturvaso-
pimussiiiinnOst0ii (EY-asetuk-
set 1408/71 ja57al72).
Tiimiin sopimussiiiinncist6n
mukaan henkilOt vakuutetaan
yhdessii maassa eli tyciskentely-
maassa. Perheenjrisenet ovat
vakuutettuja tytintekijain kaut-
ta. Eta-alueen ty0ntekijiit ovat
yhdenvertaisia tydskentely-
maan kansalaisiin niihden. Si-
ten talousalueella tyciskentele-
villii pitiiii olla samat oikeudet
sosiaaliturvaan kuin tydskente-
lymaan kansalaisilla. Jos ty6tii
on sopimusmaassa tehty, tycis-
kentelyaikana ansaittu sosiaali
turva on saatava maksetuksi
uuteen asuinmaahan. Eliikkei-
den vapaa maasta vienti eli ns.
exportointi on sallittava.
Kun talousalue on katsottava
yhdeksi ty6skentelyalueeksi, eri
maiden tyoskentely- tai vakuu-
tusajat lasketaan etuuden suu-
ruuden miiiirittelemiseksi yh-
teen. Toisaalta samanlaisia eri
maista tulevia etuuksia ei saa
keskendiin yhteensovittaa siten,
ettii tyOntekijdn talousalueella
hankkimat edut alenisivat
maasta toiseen muutettaessa.
Vaikka kansallista eliikesdin-
ndst<iii sovelletaan, on elikkeen
aleneman estiimiseksi asetuk-
sessa miiiiritelty eldkkeen las-

kennalle vaihtoehtoinen las-
kentatapa (pro rata eliike). Tii-
miin vaihtoehtoisen laskentata-
van pdiperiaatteena on, ettd
henkiltillii on aina oikeus siihen
osuuteen tiiydestii laskennalli-
sesta eliikkeesta, mite hiinen jii-
senmaassa ansaitut vakuutus-
kautensa ovat suhteessa muissa
maissa ansaittuihin kausiin.

Eta-sopimus Yoimaan
takautuvasti
Eta-sopimuksella on takautuva
voimaantulo asetuksen 1408
mukaan. Tiimiin mukaisesti en-
nen Eta-sopimuksen voimaan-
tuloa tiiytetyt Eta-vakuutusaj at
on otettava huomioon eliikkee-
seen oikeuttavina, eliikkeen
miiiirddn vaikuttavina aikoina.
Eliike on mydnnett6vii ja las-
kettava asetuksen mukaisesti,
vaikka eliiketapahtuma olisi
sattunut ennen sopimuksen voi-
maantuloa. Eliike kuitenkin
my6nnetiiiin vasta sopimuksen
voimaantulosta.

Eliikkeen hakijalla on oikeus
saada eliikeasia uudelleen vireil-
le, jos se on aikaisemmin hyliit-
ty kansalaisuuden tai asuin-
maan takia. Eliikkeensaajan
vaatimuksesta eliikkeen miiiirii
on laskettava asetuksen mukai-
sesti uudelleen ja maksettava
sellaisenaan, jos se olisi kansal-
lisen lain mukaist eliikettd suu-
rempi. Tiillaista voimaantulo-
siiiinncikseen perustuvaa taan-
nehtivaa etuutta, jolla etuus
mycinnetiiiin kuitenkin asetuk-
sen voimaantulosta, on haetta-
va kahden vuoden kuluessa.
Jos ndin ei menetelld, noudate-
taan asianomaisen maan kan-
sallista lainsiiiidintdii.

Kansanellkejiirjestelmii
ja muuttoliike
Jokainen Suomessa asuva 16
vuotta taftAnyt henkilO on va-
kuutettu kansaneldkelaissa
vanhuuden, tydkyvyttdmyyden
tai tyottomyyden varalta. Ulko-
mailta Suomeen muuttava
Suomen kansalainen piidsee he-
ti kansanel5kejarjestelmiin pii-
riin. Jos hdn on tytikyvytdn tai
vanhuuseliikeiiissii, hdnellii on
Suomeen muuttaessaan viilittti-
miisti oikeus kansaneliike-
etuuksiin, jos hiinen voidaan
katsoa muuton jiilkeen asuvan
pysyviisti Suomessa. Ulkomaan
kansalaisen tulee asua Suomes-
sa yhdenjaksoisesti vdhintiiiin
viisi vuotta ennen eliikkeen al-
kamista. Sillii seikalla, missii
iiissii htin Suomeen muuttaa, ei
ole merkitystii.
Jos Suomessa asuva ja taaltd
kansaneliikette saava henkilO
muuttaa ulkomaille, eliikettii
maksetaan aina yhden vuoden
ajan muutosta. Tdmiin jiilkeen
eliikkeen maksamista jatke-
taan, jos saaja on ennen el6k-
keen alkamista asunut Suomes-
sa yhdenjaksoisesti viihintiiiin
l0 vuotta tai ulkomailla olo on
eliikkeensaajan tai hiinen per-
heenjiisenensi sairauden takia
viilttamiittin.
Kansaneliike muodostuu poh-
jaosasta ja lisiiosasta. Pohjaosa
on tiillii hetkellii 412 markkaa
kuukaudessa. Tiiysi lisziosa
vaihtelee I 927 markasta I 480
markkaan kuukaudessa. Lisii-
osan miizirdiin vaikuttavat eliik-
keensaajan muut eliiketulot ja
perhesuhteet. Tiiysimiiiiriiinen
lisiiosa maksetaan el5kkeensaa-
jalle, jonka muut eliiketulot ei-
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vtit ylitii 225 markkaa kuukau- me kustannetun vdhimmtiistur- Suomessa ja ulkomailla oloaikojen vaikutus kansaneldkkeeseen
dessa. Tiimiin miiiiriin ylittiiviit
elliketulot viihentiiv?it lisaosaa
50 prosenttia lisiiosan tiiydestii
miiiiriistd, eli jokainen 225 mar-
kan mriiiriin ylittiivii markka
viihentiiii tiiyttd lis6osaa 50 pen-
nillti. Lisiiosaa viihentdvdnii
eliikkeenii otetaan huomioon
mycis ulkomailta maksettavat
tydeliikkeet.

EY-asetuksen mukaan
etuuksia ei yhteensoviteta
Kun EY-asetus kieltaa eri jlisen-
maiden samanlaisten etuuksien
yhteensovituksen, ei ulkomailta
saatavaa tycieliikettii voida endii
1.1.1993 jlilkeen ottaa huomi-
oon. Tdste seuraa, ettii ty6elii-
keturvaa Eta-maassa ansainnut
henkild saa paremman kansan-
eliikkeen kuin Suomessa ikiinsii
tycitii tehnyt henkil6. Ulkomail-
la Eta-maassa osittain tytielii-
kettii kartuttanut saisi tiiyden
kansaneltikkeen lisiiosan, kun
taas samanpituinen tydssiiolo-
aika pelkiistiiiin Suomessa alen-
taisi kansaneliikkeen pelkiis-
tiiiin pohjaosan suuruiseksi.
Suomalaisten viihimmiiistur-
van kannalta tata ei voida pitaa
kohtuullisena ottaen huomioon
mycis kansaneliikkeen merki-
tyksen ty6eliiketurvan tiiyden-
tiijiinii.
Vastavuoroisuusperiaatteen
mukaan kansaneliikkeen saa-
miselle ei Eta-maan kansalai-
siin niihden saa asettaa maan
omiin kansalaisiin verrattuna
mitaan rajoituksia. Tiimii mer-
kitsisi myris sita, etta lyhytkin
tyOskentely oikeuttaisi tiiyteen
kansaneliikkeeseen. Seuraukse-
na olisi meidiin verovaroillam-

van maasta vienti suhteetto-
massa laajuudessa ja kansan-
eliikejiirjestelman tavoite Suo-
messa asuvien henkilciiden vii-
himmiiiseliiketurvasta huoleh-
tivana etuusj iirjestelmiini heik-
kenisi.

Eduskunta on vastauksessaan
valtioneuvoston integraatiose-
Iontekoon edellyttiinyt, etta
mahdollisesti Eta-talousaluee-
seen liittyessiiin suomalainen
sosiaaliturva on siiilyttiivii. So-
siaali- ja terveysministeridssii
selvitetiiiin parhaillaan virka-
ty6nA eri eldkeasiantuntijoiden
asiantuntemusta kiiyttden Suo-
men sosiaalivakuutusjtirjestel-
man sopeuttamista Eta-jiirjes-
telyyn. Suunnitelmia ei ole vielii
ollut mahdollista viedii poliitti-
seen piiiittiksentekoon. joten
seuraavat piiiipiirteittiiiset suun-
nitelmat ovat vasta alustavia.

Kansanellkkeen mldrl
Suomessa asutun ajan
perusteella
Edellii esitettyjen Eta-siiiinnOs-
t<i6n liittyvien syiden vuoksi on
niihty viilttiimiittcimiiksi, ettii
Suomen kansanelikelainsiiii-
diintciii uudistetaan siten, ettii se
soveltuu Eta-talousalueen edel-
lyttamAan tilanteeseen. Kan-
saneliikejiirjestelmiiii oli muu-
tettava siten, ettii sen merkitys
Suomessa asuvien viihimmiiis-
eliiketurvana korostuisi. Te-
htin piiiistiiisiin suhteuttamalla
kansaneliikkeen miiiiri Suo-
messa asuttuun aikaan. Sosiaa-
li- ja terveysministeririssd val-
misteilla oleva muutosehdotus
pyrkii siihen, etta Suomen
kansaneliikejiirjestelmiin suh-
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teutus asumisaikaan vastaa
muiden Eta-maiden jiirjestel-
mra.

Tarkoituksena on, ettei muiden
maiden elakkeitii tarvitse yleen-
sii selvittea ja vakuutusajat tule-
vat ainoastaan selvitettevAksi
niissii tapauksissa, joissa pro
rata -laskelman antama eldke
olisi suurempi. Muutosehdotus
tehtaa myds siihen, ettei Suo-
messa ikdnsd asuneiden henki-
lciiden asema heikenny nykyi-
sestdrin ja toisaalta ulkomailta
Suomeen tulevien henkildiden
kansanelSkkeet miiiiriiytyisiviit
Suomessa asutun ajan perus-
teella. Vastaavanlainen asumis-
aikaan suhteutettu periaate on
toteutettu kansaneliikejiirjestel-
missii Tanskassa, Norjassa ja
Islannissa. Ruotsin osalta val-
mistellaan parhaillaan vastaa-
vaa muutosta.
Alustavasti kansaneliikejiirjes-
telmdn muutossuunnitelma ra-
kentuisi sille periaatteelle, ettii
kansaneldke myrinnetiiiin Suo-
messa asuvalle henkilOlle. Kos-
ka Eta-alue on "tavallaan" Suo-
mea, kansanekike on my6nnet-
tdvri Eta-maahan jiiljempiinii
olevin tarkennuksin.
Eliikkeen saaminen edellyttiiisi
Suomen kansalaiselta yhteensri
viihintiiiin kolmen vuoden Suo-
messa asumista 16 vuoden iiin
teyttemisen j 6lkeen. Ulkomaan
kansalaisen tulisi asua Suomes-
sa yhdenjaksoisesti viihintiiiin
viisi vuotta ennen eldkkeen al-
kamista. Jos Eta-alueen tyrinte-
kijii on Suomessa tydssii, rin-
nastetaan toisessa Eta-maassa
vakuutettuna olo foko ty6ssii
tai asumalla olo maan jiirjestel-
mdn mukaan) Suomessa asu-
miseen. Kuitenkin kansaneliik-
keen mycintiiminen Suomesta
Eta-maahan edellyttiiii aina vii-
hintiiiin yhden vuoden Suomes-
sa asumista.

Eliikkeen maksamista ulko-
maille koskevat siiiinndkset sdi-
lyisiviit ennallaan. Kuitenkin
jos kysymyksessd on asetuksen
1408 piiriin kuuluva tydntekijii,
ekikkeen maksamistaei saa kes-
keyttiia hiinen muuttaessaan
toiseen Eta-maahan.

Tdysi vanhuusellke
40 vuoden asumisen
jllkeen
Tdysi vanhuuseliike olisi henki-
Itillii, joka on asunut Suomessa
40 vuotta 16-64 vuoden iZin
tiiyttiimisen vdlisend aikana.
Tiiysi tydkyr,ytiimyyseliike tai
tydttdmyyseliike mycinnettiii-
siin silloin, jos hakija on asunut
16 ikdvuoden tiiyttiimisestii
eldkkeen alkamiseen Suomessa
80 prosenttia tiistii ajasta.

Kansanekikkeen tlysi lisiiosa
sovitettaisiin erikseen Suomes-
sa asuttuun aikaan ndhden vas-
taavalla suhteuttamistavalla
kuin kansaneliikkeen miiiirii
Suomessa asuttuun aikaan
ndhden. El6keviihenteisyys to-
teutuisi niiin lasketusta lisiiosas-
ta Suomessa ansaitun tydeltik-
keen osalta nykyisten sddnn6s-
ten mukaisesti.

Lainmuutoksen valmistelussa
ongelmaksi on muodostunut
nuorten henkilditten tytikyvyG
tcimyysturva. Jos he ennen kol-
men vuoden Suomessa asumis-
aikavaatimusta tulisivat tyOky-
ryttcimiksi, he eiviit saisi lain-
kaan kansaneliikettii tai sen
miiiirii jtiisi hyvin pieneksi.
Muutosehdotuksessa heille on
tarkoitettu antaa Suomesta tay-
si kansaneltiketurva, jos he
tulevat Suomessa tydkf/ytt6-
mdksi ennen l8 ikiivuotta tai jos
he opiskelevat, ennen 2l ikd-
vuotta.
Lain voimaantulovaiheessa on
tarkoitus kohtuussyistii suhteel-
lisen lyhyellii ylimenokaudella
turvata myds tanne hiljattain
muuttaneiden niiden suoma-
laisten ja tiiiillii viisi vuotta asu-
neiden ulkomaalaisten nykyta-
soinen kansaneliike, jotka lain
voimaantulohetkellii asuvat
Suomessa. Oikeus Suomen
kansaneliikkeeseen tulee olla
myOs niillii Ruotsiin muutta-
neilla suomalaisilla, jotka ovat
asuneet Suomessa 16 vuotta
tiiytettyiiiin viihintiiiin kolme
vuotta.

Suomeen muuttavat
eliikeliiiset kansan-
elHkkeen ulkopuolelle
Perinteisen kansaneldketurvan
piirin ulkopuolelle niiyttiiviit
tiissii vaiheessa j iiiiv5n sellaiset
henkilcit, jotka muuttavat Suo-
meen eltikekiisind, eli joko ty<l-
kyvytt ri myy se I iikkee ns aaj an a
tai yli 65-vuotiaana. Tiimiin
takana on se periaate, ettii hei-
diin toimeentuloturvastaan on
yleensd huolehtinut heidan
tyriskentelymaansa tai asuin-
maansa ja heidiin pitiiisi tuoda
eliiketurva mukanaan.
Voidaan myiis kysyii pitaakii
Suomen antaa tanne eldkkeen-

saajana muuttaville henkildille
viihimmiiisturvaa, joka on pa-
rempi kuin Eta-alueen piirissii
liikkuvilla. Vaille vdhimmiiistoi-
meentuloa he eiviit Suomessa
luonnollisesti j iiii. Toimeentulo-
tukijiirjestelmii kunnallisine
palvelujSrjestelmineen vastaa
tiillaisten henkilOiden toimeen-
tuloturvasta mytis Eta-sopi-
muksen solmimisen jiilkeen.
Ratkaisua kaipaa luonnollisesti
se, pitiiisikd tiiml laajennettu
toimeentulotuki kytkea kan-
saneliikejiirjestelmiiiin osaksi
niiiden henkildiden vihimmiils-
toimeentuloturvaa jiirjestettii-
essii.
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TYOETAKEUAKUUTUS
AUATAAiI UTKOMAISETLE
KIIPAItUtLE

PENTTI
KOIVISTOINEN, r,r

Eliiketurvakeskuksen
lakio s as t on p iiiil likk c)

Vuoden 1985 kesiillti EY-mai-
den johtajien huippukokous sai
hyvaksptevekseen ns. Valkoi-
sen kirjan, jossa yhteismarkki-
noiden kehittiimisen tavoitteek-
si asetetaan neljln perusvapau-
den toteuttaminen: tavaroiden,
palvelujen, piiiiomien ja ty6voi-
man vapaa liikkuwus yuoden
1992 loppuun mennessii. Kei-
noja vapauksien toteuttamisek-
si ovat fyysisten, teknisten ja
verotuksellisten esteiden poista-
minen. Erilaisia toimenpiteitd
kirja luettelee noin 300.

Vakuutusliikkeen niin kuin elii-
kesiiitiO- ja avustuskassatoi-
minnan harjoittaminen kuuluu
palvelujen vapauden piiriin. Si-
tii vastoin EY:n sosiaaliturva-
asiat kuuluvat ty6voiman va-
paan liikkuvuuden piiriin.

Vakuutussektorin kannalta kes-
keisid tavoitteita ovat:

l. Oikeus harjoittaa vakuutus-
toimintaa missii hyviiss6 sopi-
musmaassa siten, ettii yhdessii
jiisenvaltiossa myrinnetty toi-
milupa riittea. Toimintaa val-
voisi. yhtidn kotimaan viran-
om:unen.

2. Vapaus vakuutuspalvelujen
tarjoamiseen rajojen yli ilman
etabloitumista toiseen jdsenval-
tioon.

3. Vakavaraisuusvaatimusten
sekii sijoittajan- ja kuluttajan-
suojaa koskevien siiiinndsten
pitkiille menevl harmonisointi.

Niiin ollen EY:ssd on tavoittee-
na, ettii vakuutusyhtid voisi yh-
titin piiiikonttorimaan toimilu-

van perusteella harjoittaa va-
kuutustoimintaa koko EY:n
(Etan) piirissn suoraan koti-
maastaan kiisin tai perustamal-
la silukonttorin tai asioimiston
toiseen jiisenmaahan valvon-
nan ollessa yhtitin kotimaan
tehtavana.

Direktiivit
Direktiivillii tarkoitetaan EY:n
jtisenvaltioilleen antamaa lain-
stiiidiint6ohjetta. Jisenvaltiolla
on velvollisuus saattaa sisdinen
Iainsiiiidiinttinsa sopusointuun
direktiivin kanssa. EY:n piirissi
henkivakuutusdirektiiveillii
siiiidelliiiin yhtiiimuotoisesti
ha{oitettua henki- ja eliikeva-
kuutustoimintaa. Tdll5 hetkellii
henkivakuutusdirektiivejii on
voimassa kaksi.

Kuluvan vuoden helmikuussa
EY:n komissio on tehnyt ehdo-
tuksen kolmanneksi henkiva-
kuutusdirektiiviksi. Direktiivi
toteuttaisi henki- ja eliikeva-
kuutuspalvelujen tiiyden va-
pauttamisen EY:n alueella ja
mmenomaan sen penaatteet to-
teuttaisivat Valkoisen kirjan ta-
voitteet EY:n piirissfl. Voi-
maantuloajankohta on vielii au-
ki, mutta sijoittunee kuitenkin
liihivuosiin. Direktiivin keyttO
edellyttnii jonkin verran muu-
toksia Suomen vakuutuslain-
siiidiintd<in.
EY:ssii on myds suunnitteilla
eliikerahastodirektiivi. Sen
ohella vakuutustoiminnankin
kannalta huomionarvoisia ovat
muun muassa yleisen yhti6oi-
keuden harmonisointi sekii

vapaita piiiiomaliikkeitii koske-
va direktiivi.

Tytielilkevakuutus*)
Toimilupa lakisiiiiteisen tapa-
turmavakuutuksen ja lakisiiii-
teisen tydelekevakuutuksen
harjoittamiseen Suomessa voi-
daan mycintiiii vain kotimaiselle
vakuutusyhtiiille. Ulkomaalai-
set voivat omistaa tillaisessa
yhti6ss6 enintii6n 40 prosenttia
osakkeista tai enintiiiin 20 pro-
senttia kaikkien osakkeiden
tuottamasta 66nimdiiriist6. Ra-
jat voidaan ylittaa valtioneu-
voston luvalla.

Tytieliikevakuutus luetaan hen-
kivakuutukseksi. Lakis66tei-
nen sosiaalivakuutus ei sisilly
henkivakuutusdirektiivien so-
veltamisalaan, jollei kysymyk-
sessii ole yksityisten henkiva-
kuutuslaitosten omalla vastuul-
laan hoitama toiminta.
Jos tydelakevakuutus katsot-
taisiin kuuluvaksi henkivakuu-
tusdirektiivien soveltamisalaan,
niin yhteismarkkina-alueen ko-
konaan toteuduttua, Eta-alu-
eella saadulla toimiluvalla voi-
taisiin myydii myris tyOeliikeva-
kuutuksia suoraan Suomeen
noudattaen ao. yhtitin koti-
maan valvontaa ja p66osin yh-
ti6n kotimaan lainsdEdiintdii
muun muassa vakuutusmak-
suista, vastuuvelan laskennasta
ja sijoitustoiminnasta.
Suomen kiisitys on, ettii suoma-
laisille yhtitiille ei ole mahdollis-
ta harjoittaa vastaavaa toimin-
taa juuri missdiin muualla Eu-
roopassa, joten vastavuoroi-
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suus ei edellyta yhteismarkki-
noita. Lisiiksi eliikemenoista
75 %o on yhteisvastuulla ja jiir-
jestelmrissd on yhteistakuu.

Jiirjestelmii edellyttiiii muuten-
kin kiinteiiii yhteistycitii laitos-
ten viilillii sekii tytimarkkinajiir-
jest<ijen osallistumista niiden
hallintoon. Kiinteiia yhteistytitti
ja -vastuuta ei voida kunnolla
hoitaa tilanteessa, jossa liihes
kahdellakymmenellii osapuo-
lella olisi keskeniiiin eri siiiinndt
ja valvovia viranomaisiakin oli-
si vastaava mtitirii.
EY:n komissio on kuitenkin
katsonut elzikevakuutusyhtitii-
den periaatteessa kuuluvan
henkivakuutusdirektiivien pii-
riin. Se on kuitenkin ottanut
huomioon Suomen ty6eliike-
jiirjestelmiin erityisluonteen ja
sen, ettei sillii ole vastinetta
EY:n piirissti. Tiimiin vuoksi se
on ilmeisesti valmis sulkemaan
eliikevakuutusyhti6t direktii
vien ulkopuolelle. Edellytykse-
nii kuitenkin on, ettA ty0ele-
keyhtididen mukanaolo vakuu-
tusyhtitiryhmittymissii ei saa
muodostua kilpailuesteeksi yh-
teisdn vakuutusyhtiOiden Suo-
meen piiiisylle.

Niimii tavoitteet voitaneen yh-
teensovittaa sillti, ettii lakisiiii-
teinen ty6eliikevakuutustoi-
minta Eta-jiirjestelyjen toteu-
duttuakin edellyttiiisi aina Suo-
mesta mydnnettyii toimilupaaja olisi muutenkin Suomen
siiiinn6sten mukaista ja Suo-
men viranomaisten valvonnas-
sa. Toisaalta toimilupa tulisi
my<intiiii diskriminoimatta EY-
omisteisia vakuutusyhtiditii.
T[miin tyyppinen ratkaisu on-
kin niiktipiirissl ja se toteuttaisi
valtiovallan asettamat neuvot-
telutavoitteet.

Eliikesiiiititit ja
avustuskassat
Eliikesdiiti0t ja avustuskassat
eivat harjoita vakuutustoimin-
taa, joten ne eiviit kuulu vakuu-
tusdirektiivien piiriin. EY:n pii-
rissii on kuitenkin valmisteilla
ns. eliikerahastodirektiivi, joka
koskisi eliikesiiiititiitii ja eliike-
kassoja ja yleensii muuta kuin
yhtirimuotoisesti harjoitettua
vakuutusliikettii.
Direktiiveillii on kuitenkin kyt-
kcis toisiinsa. Jos yhtiOiden har-
joittama lakisiiiiteinen tyOelii-
kevakuutus katsotaan henkiva-
kuutusdirektiivien piiriin kuu-
luvaksi, tdstd ilmeisesti seuraisi,
ettd eliikerahastodirektiivi kos-
kisi puolestaan eliikesiiiitiiiiden
ja -kassojen sekli ehkii eriiiden
muidenkin ei-vakuutusyhtid-
muotoisten ty<i,eliikelaitosten
vastaavaa toimintaa.
Vaikka lakisiiiiteinen toiminta
pysyisi direktiivien ulkopuolel-
la, niin vapaaehtoinen omalla
riskillii tapahtuva toiminta joka
tapauksessa kuuluisi direktii-
vien piiriin. Niiin muodoin ai-
nakin eldkesiiiitididen ja -kasso-
jen vapaaehtoinen rekistertii-
miit6n lisiieliike kuuluisi rahas-
todirektiivin piiriin.
Direktiivisuunnitelman toteut-
taminen EY:n piirissii on luon-
nollinen jatke kolmannen hen-
kivakuutusdirektiivin periaat-
teiden toteuttamiselle: yksi toi-
milupa ja kotimaan valvonta.
Komission mielestii todella va-
paiden yhteismarkkinoiden ai-
kaan saamiseksi direktiiville on
luotava eliikerahastoja (pensi-
on fund) varten kolme vapaut-
ta:
L Eliikepalvelujen vapaa tar-
jonta rajojen yli.

J. VSpaus elSkerahaston varo-
jen sijoittamiseen rajojen yli.
3. Vapaus eliikerahaston jiise-
nyyteen rajojen yli, mikii sallii
Euroopan elikerahastojen luo-
mlsen.
Mitii direktiiviluonnos sitten
tarkoittaa eldke-eduilla. Yhteis-
markkinapolitiikka edellyttiiii
niiden miiZirittelemistii mahdol-
lisimman laajasti siten, ettii nii-
den piiriin kuuluisivat suorituk-
set kuoleman, ty6kyvyttOmyy-
den, tytittdmyyden ja vanhuu-
den johdosta sekii sairauden ja
puutteen johdosta maksettavat
avustukset. Suoritukset voivat
olla toistuvaissuorituksia koko
eliniiiksi tai miiiiriiajaksi tahi
kertasuorituksia.
Direktiiviluonnoksen piiriin on
suunniteltu ottaa sekd itseniiiset
eliikerahastot ettd eldkerahas-
ton ulkopuolisen oikeussubjek-
tin kokonaan tai osaksi hallin-
noimat eliikerahastot.
Hallinnointi ei tarkoita rahas-
ton puhdasta hallintoa, kuten
jiisenien rekisterriintiii, etuuk-
sien laskentaa ja maksatusta,
vaan rahaston sijoitustoimintaa
ja varojen hoitoa, joka on julki-
sen viranomaisen valvonnan
alaista.
Itseniiiset el6kerahastot tarkoit-
tavat perustajansa (luonnolli-
sen henkiliin tai oikeushenki-
l6n) varoista erilliiiin olevaa ja
nimenomaan erikseen hallin-
noitua ulkopuolista rahastoa,
joka toimii perustajansa eliike-
lupausten tiiyttiimiseksi.
Eliikerahastodirektiivin avulla
ympyrii tavallaan ttiydellistyy,
kun sama piiiimiiiirii toteutuu
koko henki- ja eliikevakuutus-
sektorilla juridisesta yhteisti-
muodosta riippumatta eliike-
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siiiiticiiden ja erilaisten "ekike-
k$sgjen" tullessa direktiivin
prlmn.
Ansioperusteisten elikejiirjes-
telmien rahoitus liittyy kiinteiis-
ti verotuskysymyksiin. Jotta
edellii luetellut vapaudet eliike-
rahastoissa toimisivat tehok-
kaasti, joudutaan huolehti-
maan mycis siita, ette verotus-
kohtelusta ei muodostu viilillis-
te estetta niiden toteuttamiselle.

Yhteenveto
Jos Eta-sopimus syntyy ja eli-
kerahastodirektiivi hyviiksy-
tii6n, tuo se muutoksia eliike-
sii[ti<jiden ja -kassojen toimin-
taan yli sen, mitii jo vakuutus-
toimintaan viilillisesti vaikutta-

vista direktiiveistii, kuten vapai-
ta piiiiomaliikkeitii koskevasta
direktiivistii seuraa.

Jos rahastodirektiivi tulisi kos-
kemaan mycis lakisiiiiteistii tyri-
eliikevakuutusta, veisi se poh-
jaa pois tycieliikevakuutuksen
osalta syntymiissii olevalta neu-
vottelutulokselta, koska se
mahdollistaisi monikansallis-
ten, yleiseurooppalaisten eliike-
rahastojen perustamisen paitsi
EY:iicin myiis Suomeen. Vaik-
ka voikin olettaa, ett6 tytieliike-
vakuutuksen neuvottelutulos
ennakkokysymyksenii ratkaisee
myds rahastodirektiivin sovel-
lettavuuden tyrieliikejiirjestel-
midmme, vaatii rahastodi-
rektiivin kehittely EY:n piirissii

edelleen valppautta Suomen ta-
holta.
Tytieliikej iirjestelmdn kannalta
tilannetta voi tiillii hetkellii pi-
tiiii tiiysin tyydyttiiviinii. Ulko-
maalaisomisteisten yhti<iiden
Suomeen tulo ei oletettavasti
heikennii kotimaisten yhti<iiden
toimintaedellytyksiii merkitta-
vlisti, vaikka kilpailu jonkin
verran kiristyy. Neuvottelutu-
los stiilyttiiisi tytielakejarjestel-
miin edelleen toimintakykyise-
nti, koska ulkomaalaisomistei-
set yhtiOt joutuisivat samoilla
ehdoilla samaan toimintaym-
piirist60n tiiysin kotimaisten
yhtitiiden kanssa.*) Selonteko perustuu ylijohtaja
Jukka Rantalalta saatuun selvityk-
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IYHE]ITEET YHDEilTYUASSA EUROOPASSA

Suomi Englanti Ruotsi

EY Euroopan yhteisd EC, European Community EG, Europeiska Gemenskaperna

EEC Euroopan talousyhteisd EEC, European Economic Community EEC, Europeiska ekonomiska gemenskapen

ETA Euroopan talousalue EES, European Economic Space EES, Europeiska ekonomiska sfdren

EFTA Euroopan vapaa-
kauppaliitto

EFTA, European Free Trade
Association

EFTA, Europeiska frihandels-
sammanslutningen

EN Euroopan neuvosto CE, Council of Europe Europaridet

GATT Tullitariffeja ja kauppaa GATT, General Agreement
koskeva yleissopimus on Tariffs and Trade

GATT, Allmdnna tull och
handelsavtalet

OECD Taloudellisen kehityksen
ja yhteisty6n jirjest<i

OECD, Organization for Economic
Cooperation and Development

OECD, Organisationen fdr ekonomiskt
samarbete och utveckling

ETYK Euroopan turvallisuus- ja CSCE, Conference on Security andyhteisty6kokous Cooperation in Europe
KSSE, Konferensen om siikerhet och
samarbete i Europa

PN Pohjoismaiden neuvosto NC, Nordic Council NR, Nordiska Ridet
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ETAKEIKAISTEl{
sosrAAuPAruEruJEN xAYrtisii JA

TARPEESSA TAPAHTUilEET MUUTOKSET
198O.LUUULLA

Vanhusp olitiikka-kiisite vakiin-
tui suomalaiseen kielenktiyt-
t66n kansainviilisen esimerkin
mukaisesti l97OJuvulla. Van-
huspolitiikka kiisittiia kaikki ne
yhteiskuntapoliittiset toimenp!
teet, joilla vaikutetaan eliike-
ik[isten ja vanhusten elinoloi-
hin. Eltikepolitiikan lisiiksi
muodostavat sosiaali- ja ter-
veyspalvelut keskeisen osan
vanhuspolitiikassa. Palvelujen
tarkoituksena on luoda edelly-
tyksili vanhusvlestdn tiirkeim-
pien perustarpeitten tyydyttii-
miselle, j okapiilviiisestii eliimiis-
ta selviytymiselle ja sosiaalisen
vuorovaikutuksen yUepitami
selle.

Vanhusten palvelujiirjestelmiiii
kehitettiin voimakkaasti 1980-
luvulla tavoitteena avohuollonja kotona asumisen ensisijai-
suus. Perinteisiii koti-, tuki- ja
asumispalveluja lisiittiin ja pa-
rannettiin laadullisesti. Otettiin
kiiyttti<in ja laajennettiin erilai-
sia turva-, kotihoitoa tukevia
sekii piiiviihoitopalveluja. Mo-
nia sosiaaliseen vuorovaikutuk-
seen ja ajanktiyttdOn liittyvia
liihipalveluja kiiynnistettiin.
Myris laitospalveluja monipuo-
listettiin ja pyrittiin madalta-
maan aitaa laitoksen ja kodin
vtilillti.

Tampereen ellkeiklisten
seurantatutkimus
Viime vuosikymmenellii tapah-
tunutta palvelujiirjestelmEn ke-
hittymistii on pyritty tarkaste-
lemaan mycis Tampereen elii-
keikiiisten seurantatutkimuk-
SESSA.

Tutkimuksen ensimmiiinen vai-
he toteutettiin luonna 1979
osana WHO:n Euroopan alue-

toimiston koordinoimaa kan-
sainviilistii tutkimushanketta,
jonka tarkoituksena oli selvit-
tiiii eliikeikiisten terveyttii ja
toimintakykyii, elinoloj a j a elin-
tapoja, sosiaalista vuorovaiku-
tusta ym. sosiaali- ja terveyspal-
velujen kiiyttdii ja tarvetta. Tut-
kimuksessa oli mukana yksi-
toista maata. EnsimmtiistS vai
hetta on raportoitu kansainvI-
lisesti (ks. The elderly in eleven
countries 1983 ja Health, life-
styles and services for the elder-
ly 1989) sekii kansallisesti (ks.
esim. Heikkinen ym. l98l).
Suomen osalta tutkimuspaik-
kakuntana oli Tampereen kau-
punki.

Tutkitut
Vuoden 1979 tutkimuksessa
klytettiin ositettua otantaa
Tampereen 60-89-vuotiaasta
(synt. 1890-1919) viiestdstii.
Neytteen koko oli 1490 henki-
l6ii, joista saatiin haastatelluksi
I 059 henkiltiii eli 7l prosenttia.
Tutkimus uusittiin Yuonna
1989,jolloin vuonna 1979 haas-
tatelluista oli elossa 498 eli 47
prosenttia. Heist6 saatiin uudel-
leen haastatelluksi 435 eli 87
prosenttia. Tiim6n lisEksi otet-
tiin vuonna 1989 uusi otos kah-
desta nuorimmasta ikiikohor-
tista eli 60_e- ja 65-69-vuo-
tiaista (synt. 1920-29). Uuden
neytteen koko oli 520 henkildii,
joista haastateltiin 395 eli 76
prosenttia. Vuoden 1989 haas-
tattelussa oli siis mukana yh-
teensii 830 eliikeikiistii (60-99-
vuotiasta), joista entisi6 elossa
olevia 435 ja uusien kohorttien
edustajia 395. Aineiston yksi
tyiskohtainen esittely on jul-
kaistu erikseen (Heikkinen ym.
1981, Jylh6 ym. l99l).
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Taulukko l. Asumismuodossa tapahtuneet ryhmfitason muutok-
set samoilla henkiltiifti kymmenvuotisikiiryhmittiiin sukupuolen
mukaan prosentteina

Aineisto antaa siis mahdolli-
suuden sekii pitkittiiistutki-
mukseen ettii nuorimpien ikii-
ryhmien osalta kohorttivertai-
luihin. Molempina vuosina
haastateltujen osalta on kysy-
mys paneelitutkimuksesta, jos-
sa voidaan tarkastella muutok-
sia samojen henkildiden koh-
dalla, kun ikiiii on tullut kym-
menen vuotta lisiiii. Muutoksia
voidaan kuvata sekii ryhmiita-
son jakautumien ettii jrt<sittita-
son siirtymien avulla. Viimeksi
mainittujen avulla voidaan
osoittaa, miten yksityisten
haastateltavien kohdalla on ta-
pahtunut siirtymiii esim. omas-
ta kodista laitokseen.

Seurantatutkimusta suoritta-
van, dosentti Marja Jylhiin joh-
tamaan tutkij aryhmiiiin kuuluu
tutkij oita Tampereen, Jyviisky-
liin ja Lapin yliopistoista seki
Kuntokalliosta. Tutkimus on
osa Suomen Akatemian vanhe-
nemisen tutkimusohjelmaa,
jonka puitteissa tutkimusta on
rahoitettu akatemian ja sosiaa-
Ii- ja terveysministeri<in toimes-
ta. Lapin yliopiston yhteiskun-
tatieteiden osastossa valmistel-
Iaan parhaillaan osaraporttia
sosiaali- ja terveyspalvelujen
kdytdstii ja siinii tapahtuneista
muutoksista. Seuraavassa esite-
tiiiin joitakin ennakkotietoja
talta osin.

Asumismuodon
muutokset
Asumismuodolla tarkoitetaan
tiissii tavallista omistus- ja
vuokra-asuntoa, vanhustenta-
loasuntoa ja laitosasumista.
Kahden nuorimman kohortin
(ffi-6a- ja 65-69-vuotiaat) osal-
ta ei ole havaittavissa kohortti-

eroja. Tiimiinikiiiset asuivat
kumpanakin tutkimusyuotena
p66asiassa tavallisessa asunnos-
sa, miehistl98-99 prosenttia ja
naisista 95-99 prosenttia. Van-
hustentalo ja laitos ovat vain
aniharvan kohdalla aj ankohtai-
sia tiissii iiissii.

Tarkasteltaessa kummankin
tutkimusvuoden kokonaistilan-
netta niin ettii vuonna 1979
aineistossa ovat mukana vielii
tutkimusaikaviilinii kuolleetkin
henkildt voitiin havaita, ettti lai-
toksessa asuvien keskimiiiiriii-
nen osuus oli yuonna 1989 pie-
nempi kuin vuonna 1979. Ai-
kaisemmin asui laitoksessa nai-
sista I I prosenttia ja miehistd 8
prosenttiaja vuonna 1989 nai-
sista 7 prosenttia ja miehistii 5
prosenttia.

Laitosasuminen
lisiiiintynyt
Taulukosta I ilmenee, millaisia
muutokset ovat olleet samojen
henkil<iiden kohdalla. Nuorim-
massa ik6ryhmiissii normaali-
asuminen on vdhentynyt kym-
menen vuoden aikana vain lie-
viisti.Edelleen noin yhdeksiin
kymmenestii asui tavallisessa
asunnossa. Kun 70-79-vuotiaat
vanhenivat kymmenen vuotta,
alkoi laitosasuminen lisiiiintyti.
Miehistii viidennes ja naisista
neljiinnes asui laitoksessa vuon-
na 1989. Vanhimmassa ikiiryh-
miissii laitosasuminen lis[iintyi
oleellisesti. Miehistii vielii kuusi
kymmenestii mutta naisista
eniiii viidennes asui tavallisessa
asunnossa. Miehistii runsas nel-
jiinnes ja naisista liihes kaksi

kolmasosaa eli laitoksessa. Van-
hustentaloasuminen on naisilla
yleisempiiii kaikissa ikaryh-
IruSSA.

Kun tarkasteltiin asumismuo-
don muutosta yksildllisint siir-
tyminii voitiin myris todeta siir-
tymisen lisiiiintyviin i6n rnuka-
na. Miehet siiilyttiviit naisia
useammin asumistapansa sa-
mana. Tavallisesta asunnosta
siirryttiin vanhustentaloon tai
suoraan laitokseen, samoin
vanhustentalosta laitokseen.
Esimerkiksi 70-79-vuotiaista,
yuonna 1979 vanhustentalossa
asuneista naisista siirtyi puolet
kymmenen vuoden aikana van-
hainkotiin tai muuhun laitok-
seen. Laitoksesta ei tapahtunut
tiissii aineistossa yhtiiiin siirty-
miiii muualle eikii vanhustenta-
losta normaaliasuntoon. Koko
aineistossa vanhustentalossa
asuneiden keskimdiiriiinen
osuus oli Yuonna 1989 (4 7o)
pienempi kuin vuonna 1979 (7
/6), v aikka vanhuste ntaloasun-
tojen miiiird noin 3,5 kertaistui
tutkimusaikana Thmpereella.
Kuitenkin monet, jotka eiviit
asuneet vanhustentalossa, halu-
aisivat sinne piiiistii.

Kotona selviytymisen
tukeminen
Keskimiiiirin joka toinen haas-
tateltava sai kumpanakin vuo-
tena apua henkil6kohtaisissa
toiminnoissa ja taloustciissii.
Tiimiin lisiiksi noin joka kym-
menes koki tyydyttAmatdnte
avuntarvetta. Kahden nuorim-
man ikdryhmiin osalta oli ha-
vaittavissa j oitakin kohorttiero-
ja. Vuonna 1979 sai 60-64-vuo-
tiaista miehistii kolmannes
apua raskaissa taloust6issii,
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Taulukko 2. Palvelukeskuksen kiiyttissli ja koetussa tarpeessa
tapahtuneet ryhmitason muutokset samoilla henkiltiilH kahdes-
sa kymmenvuotisiklryhmlssii sukupuolen mukaan prosentteina.
(Mukana vain laitosten ulkopuolella asuvat)

mutta yuonna 1989 vain viiden- osaa haastatelluista sai eniten
nes. Ikiiryhmiissti 65-69-luoti- apua perheeltiiiin, siis aviopuo-
aat miesten awntarve oli yhtii lisoltaan ja lapsiltaan. Kuiten-
suuri kumpanakin vuotena.
Naisten kohdalla avuntarve oli
nuorimmassa ikiiryhmiissii yh-
tii suuri kumpanakin Yuotena,
mutta 65-69-vuotiaiden ryh-
miissii se oli vuonna 1989 huo-
mattavasti suurempi kuin kym-
mentii wotta aikaisemmin.
NaFtaa silta, ettii uusien ikdko-
horttien miehet selviytyvat ko-
tona naisia paremmin.
Iiin mukana avuntarve lisiiiintyi
selviisti. Esimerkiksi raskaissa
taloustciissd sai 70-79-vuotiais-
ta vuonna 1979 vain alle puolet
apua, mutta kymmentii vuotta
vanhempina jo seitsemiin tai
kahdeksan kymmenestii sai
apua.

Lasten osuus
avunlehteenil vilhentynyt
Edelleen noin kaksi kolmas-

kin oli havaittavissa, ettii lasten
osuus pdiiasiallisimpana avun-
liihteenii oli jonkin verran va-
hentynyt kymmenen vuoden
kuluessa. Vastaavasti kunnalli-
sen kotiavun merkitys ptiiiasial-
lisimpana auttajana oli listiiin-
tynyt. Miesten keskimiiiiriiisen
elinajan pidentyminen ilmeises-
ti niikyy siind, ettd naisetkin
saavat aviopuolisoltaan nykyi-
sin enemmdn apua kuin aikai-
semmln.
Yksityisten siirtymien tarkaste-
lu osoitti, ettd aviopuolison an-
taman avun viihetessii lasten ja
toisaalta kunnallisen kotiavun
osuus lisiiiintyy. Lasten mah-
dollisuuksien vdhetessii siirry-
tiiiin kunnallisen kotiavun tai
muun maksullisen avun piiriin.
Kunnallista kotiapua avunl6h-
teenii preferoitiin kumpanakin
Yuotena samassa miiiirin. Noin

neljii kymmenestii kaikista
haastatelluista ottaisi avun mie-
luimmin kunnalliselta kodin-
hoitajalta tai kotiavustajalta.
Keskimiiiirin kunnallisen koti-
avun piirissii oli vuonna 1979 29
prosenttia ja vuonna 1989 16
prosenttia. Vaikka kotiapua
saaneiden osuus on vuonna
1989 pienempi, on siiiinndllises-
ti apua saaneiden osuus yhtii
suuri kuin aikaisemminkin.
Tukipalvelujen tarjonta lisiiin-
tyi voimakkaasti l980Juvulla,
mikii niikyykin kdyttdjiosuuk-
sissa. Esimerkiksi 60-64-vuoti-
aiden miesten tukipalveluja
kiiyttiineiden suhteellinen
osuus oli 1989 neljii kertaa suu-
rempi kuin vuonna 1979. Tuki-
palvelujen kayttajiksi niiyttiiviit
tulevan myris nuorimmat elike-
liilsryhmiit. My<is palvelujen
monikiiyttiiisyys Iistiiintyi.

Palvelukeskusten
kiiyttti lislHntynyt
Thulukossa 2 on tarkasteltu esi-
merkinomaisesti palvelukes-
kuksen kiiytdssii tapahtuneita
muutoksia. Erityisesti 60-691
70-79-vuotiaiden ikiryhmissl
palvelukeskuksen keyttt [-
siiiintyi huomattavasti. Vuonna
1979 vain muutama prosentti
asioi palvelukeskuksessa, mut-
ta kymment6 vuotta vanhempi-
na jo kolmannes oli keskusten
asiakkaina ja ltihes viidennes
koki tarvetta siihen. Palvelukes-
kuksen lisiiksi erityisesti jalka-
hoidon ja saattopalveluiden
kayttO lisiitintyi.
Sosiaaliseen tukeen liittyvina
palveluina tarkasteltiin sosiaali-
tyiintekijiikontakteja ja ns. ystii-
viipalvelua., Keskimiiiirin vii-
dennes koki tarvetta kiiiintyii

sosiaality6ntekijiin puoleen
kumpanakin vuotena. Silti vain
noin joka kymmenes oli ollut
yhteydessii sosiaalityiinteki-
j66n. Ilmeisesti vanhusten kes-
kuudessa on olemassa tietiimiit-
t<imyyttii sosiaality<intekijiin
auttamismahdollisuuksista.

Ystilv[palvelua halutaan
Ns. ysttvdpalvelua kiiytt6ner-
den osuudet ovat yleens6 vuon-
na 1989 alhaisemmat kuin kym-
mentii vuotta aikaisemmin. Sen
sijaan koettu tarve on pysynyt
melko korkeana. Kotona asuvat
vanhukset haluaisivat paljon
enemmiin ystiiviikontakteja
kuin he todellisuudessa niita
saavat. Vaikka ystiiviitoimintaa
on kehitetty Tampereellakin
kuluneen kymmenen vuoden
aikana, se ei niiytii kohtaavan
tarvetta. Se ilmeisesti suunna-
taan kaikkein huonokuntoisim-
mille ja laitoksessa oleville.
Vuoden 1989 haastattelussa tie-
dusteltiin eldkeikiiisten kiisityk-
siii joistakin uusista palvelu-
muodoista, jotka eivtt olleet
vielii ajankohtaisia Yuonna
1979. Haastatelluista keski-
miiiirin kolmannes ilmoitti aut-
tavansa muita iekkiiitii henki-
ldit6. Vanhimmassakin ikiiryh-
miissii vielii neljiinnes ilmoitti
auttaneensa.
Kotihoidon tuen piirissi oli tii-
miin tutkimuksen aineistosta v.
1989 vain neljii henkil62i, joten
omakohtaisia kokemuksia oli
vain harvalla. Kuitenkin keski-
mdiirin kuusi kymmenestii piti
kotihoidon tukea omalla koh-
dallaan hyvdnt ratkaisuna sil-
loin, kun ei eniiii muutoin sel-
viii.
Turvapuhelin oli kiiytrissli vain
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viidellii tlmiin tutkimuksen
haastateltavista vuonna 1989.
Kaksi kolmasosaa piti sita kui-
tenkin tiirkeiinii siinii tapauk-
sessa, ettd toimintakyky aleneeja kotona selvitytyminen vai-
keutuu.
Kortteliklubitoiminta on myds
uusi palvelumuoto Tampereel-
la. Yli puolet haastatelluista piti
site tarkeend omalla kohdal-
laan, vaikka vasta muutama oli
osallistunut niiden toimintaan.
Halukkaimpia olivat 70-74-
vuotiaat miehet. Yleensiikin
kortteliklubitoimintaa arvosti-
vat eniten alle 75-vuotiaat.

Ajankiiytttitin ja
osallistumiseen liittyvlt
palvelut
Kerhotoimintaan sekii jiirjestet-
tyihin matkoihin ja lomiin osal-
listui keskimddrin joka viides ja
kulttuuritilaisuuksiin l4 pro-
senttia. Osallistuminen oli yhtii
aktiivista kumpanakin wote-
na, joskin kerhotoiminnassa ta-
pahtui hieman laskua. Naisten,
erityisesti keskimmiiisten ika-
ryhmien, osallistuminen on ak-
tiivisinta ja ero miehiin niihden
kasvoi kymmenen vuoden aika-
na. Merkittav66 on, etta edel-
leen neljiinnes olisi halunnut
osallistua, mutta ei jostakin
syystd ole sita tehnyt. Tiirkeii
tutkimustehtiivii olisi selvittAa,
miksi tarve ja tarjonta ei kohtaa
niiiden toimintamuotojen osal-
ta. Osittain se niiyttiiii olevan
kuljetuskysymys tai mukaansa
ottavan ysttiviin puute.
Tiissri on voitu selostaa joiden-
kin palvelujen osalta vain kes-
keisiii muutoksia. Terveyspal-
velujen osalta analyysit ovat

vield hieman kesken. Lisiiiinty-
nyt tarjonta nayttai\ heijastu-
van kdytOssd. Toisaalta nuo-
rimpien ikiihokorttien osalta on
havaittavissa, ettii monien ik6-
spesifisten palvelujen tarve ei
siellii ole nykyisin yhtd suurta
kuin samanikiiisillii kymmenen
Yuotta aikaisemmin. Myds
merkittAvaa on, ettl tyydyttii-
miit6nt[ tarvetta esiintyy mo-
nien palvelujen kohdalla huo-
mattavasti. Tiimii viittaa siihen,
ette kysynnen ja tarjonnan vd-
liseen problematiikkaan tulisi
kiinnittaa entistii enemmdn
huomiota.

LAHTEET
The elderly in eleven countires. A
sociomedical survey. ED. E. Heik-
kinen ym. WHO, Public Health in
Europe 21. Copenhagen 1983.
Health, lifestyles and servicefor the
elderly. Ed. V.E: Waters. WHO,
Public Health in Europe 29. Co-
penhagen 1989.
Heikkinen E. ym. Eliikeltiiset Tam-
pereella. I(ansanterveystieteen jul-
kaisuja M 65 I 81 . Tbmpere l98l .

Jvlhri M, ym. The Tampere lnngi-
tudinal Studl,on Ageing l99l (Pai-
nossa)

Lapin yliopisto
y h t eiskunt atie teiden osast o

ANU
KAUKONEN

yht.yo.

SIMO KOSKINEN
YL, va. apul.prof.

TUOVI
TAKKUNEN

yht.yo.

TYOELAKE 9l ll 35

l)

,$



KATSAU$
uu0DEl{ 1990 ETAKETURUAAN

Eliikelakien muutoksia
Vuoden 1990 merkittiivin eliike-
lakien muutos oli 1.7.1990 to-
teutettu perhe-eliikeuudistus.
Leskeneldkeoikeus tuli koske-
maan myds miestd, leskien uu-
delleen avioitumista helpotet-
tiin ja orvon eliikkeitti korotet-
tiin. Myds lesken omat eliikkeet
ja tulot tulivat perhe-elIkkeen
miiiiriiiin vaikuttaviksi. Uudis-
tus koski kaikkia maamme el5-
kejiirjestelmiii, Kansaneliikelai-
toksen yleiset perhe+liikkeet
mukaanlukien. 1.8.1990 yli-
miiiiriiisiii rintamalisiii korotet-
tiin. Valtio ryhtyi keraameen
eliikerahastoa 1. l. 1990 lukien.

Tytielilkkeiden
lukumIIrH yli 900 000
Vuoden 1990 piiiittyessii oli
vanhuus-, tydkyvyttdmyys-,
tycitt<imyys- j a osa-aikaeliikkei-
ta maksussa noin 742900
(722700). Perhe-eliikkeitti oli
166 700 (160 800) ja niitii mak-
settiin 180 800 (175 200) leskelleja lapselle. Edellii lueteltuja
eliikkeitii oli 31.12.1990 kaik-
kiaan 909 600 (883 500). Kas-
vua edelliseen Yuoteen oli 2,9
prosenttia (3,1 7o). Edellisiin si-
siiltymiittcimiii rintamaveteraa-
nien varhaiseliikkeitii oli 750
(2 500). Niiiden miiiird viiheni
70,6 prosenttia.

Taulukkoon I sisiiltyy 127
TaEllaitoksen maksamaa elii-
kettii. Osa-aikaeliikkeitii oli sa-
mana aikana maksussa 218
kappaletta. Vanhuuseliikkeistii
13 045 oli alkanut varhennettu-
na j a tydkyvytttimyyseliikkeistii
35 683 oli yksiltillisiii varhais-
eliikkeitii.
Vuonna 1990 eliikkeita akoi
enemmdn kuin kahtena edelli
send lrrotena, mutta viihem-
miin kuin kahtena niita edelta-
neenii (taulukko 2). Tiimii joh-
tuu ainakin osittain siita, etta
1.7.1989 voimaantulleet julki-
sen puolen j oustavat eliikemuo-
dot lisiisiviit yksityisellii puolel-
la vapaakirjoina myOnnettli-

vien tydkyvytt<imyyseliikkei-
den miiiiri2i.

Maksetut tytielilkkeet
Vuonna 1990 tytielekkeina
maksettiin 20,86 miljardia
markkaa ( I 8,60 mrd.mk). Tiistii
miiiiriistii on 692 miljoonaa
markkaa rekisterriityj ii lisiieliik-
keita (631 mmk).
Taulukon 3 lukuihin sisiiltyviit
varhennetut vanhuuseldkkeet
338 miljoonaa markkaa (263
mmk) seki yksilOlliset varhais-
eliikkeet I 286 miljoonaa mark-
kaan (917 mmk). Myris TaEL-
eliikkeet ovat mukana, ja niiden
miiiir[ on 1,8 miljoonaa mark-
kaa.
Rintamaveteraanien varhais-
eliikkeitii maksettiin 76 miljoo-
naa markkaa (135 mmk).
Eliikemeno kasvoi nimellisesti
12,2 prosenttia edellisestii vuo-
desta, mikd merkitsee 5,7 pro-
sentin reaalikasvua, kun kulut-
tajahinnat nousivat 6,1 proset-
tia.

Eliikkeiden
indeksitarkistukset
TEL-indeksipisteluku vuodelle
1990 oli I 481 (l 387),joten kas-
vua on 6,78 prosenttia(7,44/6).
Kansaneliikeindeksi oli vastaa-
vasti I 045 (976) ja nousua siinii
7,1 prosenttia (5,4 Vo). Kansan-
eliikeindeksi nousi TEl-indek-
siui nopeammin.

55-64-vuotiaiden
el[kkeensaajien miiiirii
ennallaan
Joustavien eldkemuotojen ol-
tua voimassa viisi vuotta ekike-
liiisten miiiirii ikiiluokissa 55-64
niiyttiiisi jo tasaantuneen.
Kaikkiaan niiissii ikiiluokissa
oli vuoden 1990 piiiittyessii
omaeliikkeensaajia 234 100 eli
hieman viihemmin kuin vuotta
aikaisemminkin. Vaikka yksi-
lOlliset varhaiselekkeet ovatkin
kasvaneet verraten nopeasti,
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Katsauksessa tarkastel-
laan liihinnii yksityisen
puolen ellkelaitosten toi-
mintaa; [siintyvien taitei-
lijoiden ellkekassa on
mytis mukana, vaikkei si-
tA erikseen mainittaisi.
Muista
onYam
no. 1990 luvuista
Yain osa on lopullisiao kun
taas suluissa oleYat vuo-

1989luvut ovat kaikki
Iopullisia.

Ng$O LAATUNEN,.
Eliiketurvokeskuksen



I:,,"J '?*fl:TIl:,iltT::i,JJ:: *:,*L:l.Errkemeno vuonna ree0 eriikerajeitrain ja -raitoksit-
elak6ja osa-aikaeliike lasketaan taln' mmK

Ellkkeen mIIrfl
Vuoden 1983 tai sen jiilkeen
alkaneiden YEL:n ja MYEL:n
mukaisten vanhuus-, tyrikyvyt-
tcimyys- ja ty6ttdmyyseliikkei-
den taso on 38-60 prosenttia
tydtulosta, jos eliikkeeseen oi-
keuttava aika on tiiysimiiiiriii-
nen. Jos aika on lyhyempi, elii-

1986 1987 1988 1989 1990

Vanhuuseliikkeet
Tytikyvyttrimyys-
eliikkeet
Ty6ttOmyys-
eliikkeet
Perhe+liikkeet
Osa-aikaelEkkeet

40244

29 573

t7 028
tt 649

37 563

29 810

9 190
11851

t45

38872

27 958

58ll
It 898

7t

39 091

28 508

3 550
1r703

8l

40097

30 618

2267
Il 820

77

Yhteens6 98 494 88 559 84 610 82933 84 879

oman siiSntdnsd mukaan ja tiil-
lciin vastainen vanhuuseliike j iiii
normaalissa eltikeiiissii alkanut-
ta vanhuuseliikettti pienem-
miiksi.
TEL- ja LEl-eliikkeet maaray-
tyviit samoin eliikepalkasta
paitsi, etta Ll l.1987jelkeen al-
kaneita TEL- ja LEl-etiikkeitii
ei 38 prosentin viihimmiiistaso
eniiii koske. YEL- ja MYEL-
eliikkeet ylittiiviit saman tason
ajankohdasta 1.5.1995 alkaen.
Kyseessii on vaihe-ero, sillii
YEL ja MYEL tulivat voimaan
7,5 vuotta my6hemmin kuin
TEL ja LEL' Taulukko 4. Vuosien 1986-1990 lopussa elikkeeltii olleet 55-64-
Taulussa 5 esitetiiiin laskennal- vuotiaat

niin vastaavasti perinteiset tyci-
kyvyttdmyyseliikkeet ja erityi-
sesti tyottomyyseliikkeet ovar
viihentyneet ja koko l0-vuotis-
ikiiluokan eliikeliiisten miiiirii
on lieviisti laskenut. Eliikelajeis-
ta nopeimmin kasvoivat edel-
leen yksil<illiset varhaiseliik-
keet: lisiiystii oli noin 8 500 kap-
paletta eli 3 1,5 prosenttia.

linen 42 prosentin ja 60 prosen-
tin ty<ieliike sekii tiimiin tyd-
eliikkeen ja kansaneliikkeen yh-
teismiiiirii.
Eliikepalkkana on kiiytetty
kunkin eliikelain piiriin kuulu-
vien vakuutettujen arvioitua
keskipalkkaa tai -tydtuloa vuo-
den pAAttyessii. Kokonaiseliike
on saatu lisiitimiillii ty6eliikkee-
seen sellaisen yksiniiisen, II
kuntaryhmiissd asuvan kansan-
eliike, jolla ei ole muita tuloja
kuin ty6,eliike. (Kansaneliikein-
deksin pisteluku on I 045).

Taulukko 1. Tytieliikkeiden lukumiiiirn 31.12.1990, eliikelajeittain
ja -laitoksittain

TEL LEL YEL MYEL YHT
Vanhuuseliikkeet
Tydkyvytt<imyys-
ellkkeet
Ty0ttOmyys-
eliikkeet
Perhe+liikkeet

225ffio

126 800

38 200
77 600

55 100

42500

9 100
37 300

35 000

l5 100

I 600
l5 600

146 100

33 500

4000
36 100

471900

217 900

52900
t66700

Yhteensd 478 300 144000 67 q0 219 800 909 600

Taulukko 2. Vuosina 1986-f990 alkaneet eliikkeet, lukumiiiirii
lajeittain

TEL LEL YEL MYEL YHT
Peruseliikkeet
vanhuuseliikkeet
tytikyvyttdmyys-
elikkeet
tyotttimyys-
el6kkeet
perhe.eliikkeet
osa-aikaelSkkeet
Yhteensii

6373

4 588

I
I

521
645

4
14 132

817

950

2t3
36s

2344

I 006

480

38
279

2
805I

t 2t7

398

57
2t4

I 886

9 413

6 417

1829
2504

7
20 169

Lisiieliikkeet 680 t2 692
Yhteensd 148t2 2344 t 817 l 886 20 861

1986 t987 1988 r989 1990

Tytikyvyttdmyys-
ellkkeet
Tytitt6myys-
eltikkeet
Yks. varh.elZikk.
RiVEL-elzikkeet
SpvE+llkkeet
LUEl-eliikkeet
Vanhuuseliikkeet
Varh.vanh.eliikkeet
Osa-aikaeliikkeet

I 14 063

63 329
74/'5
7 484

13796
24t4
2975
4061

I 14 040

66296
t5M7
6 350

14758
6909
2846
5297

142

I l2 831

64',l63
n689

4401
l5 837
8592
2789
5 865

t'n

lL2062

59 986
27 t37
25M

15992
8 8r5
2816
6337

197

fiD204

52874
35 683

749
16 172
I 594
2829
6740

218

Yhteensii 2t5 567 23r 6s8 235938 235 886 234063
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Taulukon 6 mukaan eliikkeiden
keskimiiiiriit kasvoivat edelleen
TEL-indeksid nopeammin, mi
kd on ainakin osittain seurausta
siite, etta jiirjestelmii on vield-
kin voimaantulovaiheessa.

Maksutulo, vastuuvelka
ja vakuutetut
Valtiovalta korotti suhdanne-
syistii vuoden 1990 vakuutus-
maksua enemmdn kuin ty<ielii-
kelaitokset esittiviit.
Vakuutusmaksuina 1990 keriit-
tiin 27,24 miljardia markkaa
(21,88 mrd.mk), mistii rekiste-
rdidyn lisdturvan osuus oli 720
miljoonaa markkaa (363 mmk).

Laskuperuste-
nauskorko oli 9
ko vuoden.

Tydeliikelaitosten rahasto (re-
kisterdity lisiiturva mukaanlu-
kien) eli vastuuvelka 31.12.1990
oli arviolta lll,2 miljardia
markkaa (94,81 mrd.mk), mikii
vastaa noin 5 vuoden eliikeme-
noa.

Taulukon 8 mukaan vakuutet-
tujen miidrii laskisi hieman, mi-
kii saattaa johtua nopeasti hei-
kentyneestii tycillisyystilantees-
ta.

Kaikki lakisllteiset
ellkkeet
Vuoden 1990 lakisiiiiteinen elii-
kemeno oli 55,43 mirjardia
markkaa (50,25 mrd.mk).
Koko lakisdiiteisen eliikeme-
non osuus markkinahintaises-
ta bruttokansantuotteesta oli
vuonna 1990 10,5 prosenttia
(10,17d. Osuus ei siis laskenut-
kaan kuten ennakoitiin, mikri
johtuu siita, etta tuotannon las-
ku aivan vuoden viime kuukau-
sina ylitti kaikki ennusteet.

Nimellisesti koko eliikemeno
kasvoi 10,3 prosentia, mikii
merkitsee 4,0 prosentin reaali-
kasvua (kuluttajahinnoilla mi-
taten) eli markkoina 2,0 miljar-
dia markkaa.
Kansantalouden palkkasum-
masta kokonaiseldkemeno oli
24,0 prosenttia (23,5 7o).

ja takaisinlai-
,5 prosenttia ko-

Taulukko 5. Tyti- ja kokonaisellkkeen miflrfl, mk/kk

Taulukko 6. Keskimiiiiriiinen tytieliike 31.12.1990 mk/kk, laitok-
sittain

Taulukko 7. Keskimflflrflinen vakuutusmaksuprosentti eliikelaeit-
tain vuosina 1986-1990

Taulukko 8. Vuosien 1986-1990 lopussa tyti- tai yrittfljiisuhteessa
olleet tytieliikelain mukaan

Vuosi 1989 on ennakkotieto ja ruosi 1990 on arvio. Vakuutettu voi yhtiiaikaa
kuulua usean tydelekelain piiriin. Yhteensii -sarakkeessa kukin esiintyy vain
kerran.

Taulukko 9. Vuonna 1990 maksetut lakisfiiiteiset elikkeet,
mrd.mk

TEL
8 450 5 600

3
3

,
0

, 1362 2251 | 718 I

1988

I 563
138
r38

I

I t22
I l3l

252
7tl
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LEL :YEL MYEL
Keskixdamklkk
Tybtli*ke47Yo ""
Kokonaiselike
Ty:dr,lilt*@70
Kokonaiselflke

402
360
924

5950
2499
1475
3570
40ll

3000
tzffi
2 865
I S00
3 126

TEL LEL YEL MYEL YHT
Yanhuuseldke,.
Varh.vanhuus.
eliike
T'ytikyvyttii*
myyselfike ;.,,
Yksil6ll.varhais-
eliike
TyOtttimyyseliike
Perhe-eliike

2324

2768

3 053

1270

857

r 860

7W
827
818

2

24&
e4w
2619

2725
1 946
r 505

708

615
,j,:r,.
951

970w
50r

t

t7w
2336

246r,

3123
2724
1267

Kaikki

1986 1987 1989 1990

TEL
LEL
YEL 

'MYEL
TaEt

12,2
12,2
I 1,1
5,1
tz*

13,0
l3$
ll,7
5,5

12,8

13,8
14,0
12,0
5,8

13.5

14,9
I5,9
l3,l
6,3

13,5

16,9
18,1
15,2
7,2

14,8

TEL LEL YEL MYEL ThEL YHT.
1986
1987
1988
1989
1990

2A2242
191 867
186 820
18l 364
175 000

946
7A7
896
897
000

4
5
5
6
7

Yksilyisen sektorin tytieltikkeet ' :

(meriuieseliikkeet rnukaanlukien)

Sotilarvamma-, liikennevakuutus-, tapatufqa-
vakuutus-, rintanraveteraanien varhaiseliike-,
sukqpolvenvaihdos- ja luopumiseliikelain
mukaisia eliikkeitii
Kansaneli'kkeet

71,L6
14,28

3,31
16,69

YhteensA 55,43
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KYSYMYS:
Olen ollut kaksikymmentE

Ruotsissa tOissii. 01enYuotta
nyt eliikkeellii ja asun Ruotsis-
sa. Haluaisin muuttaa Suo- sista
meen, sill6 olen,Suomen kan ja Suomesta

sanelikkeen
maksettavan

paakin mielenkiintoa. salainen. Saan Ruotsista ATP- erotus.

Toimitus tcivoo lukijoi-
eliikkeen on kunkin
eliikkeen asra.

den lflhettlvIn el8k, KYSYMYS:sifi lehden jos muutaur Saan
Etsimme asiantuntijan,

kysymykseen.
ketta.

YAStAa as lapsi,
i6rH6 I
kauden kuluttua
keeni alkamisesta.
keneliikkeeni eliikesovitus
&.W, .,t,,:a,.,:,,": '')),.

VASTAUS:
L:skenel?ike maksetaan ilman

kuolin-
hetkellii

Eliikesovitus teh-

verotettavien alojen veropf*'
Maurt Yanhatalo



SOSIAATITURUATIETOUS
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HETPOTTAA TIEDOil SAAilTIA

- Yleisen tietoverkon
kiiytttitinotto sosiaalialan
tiedotuksessa helpottaa
tiedon saantia, mutta se ei
korvaa mitiiiin nyt kiiyte-
tyistii keinoista, uskoo
osastopiiiillikkti Kalervo
Lindfors. Hiln on jlsene-
nil juuri mietinttinsl luo-
vuttaneessa sosiaali- ja
terveysministeritin asetta-
massa tytiryhmiissii sosi-
aaliturva yleisessa tieto-
verkossa.
Tydryhmii ehdottaa, ettii ylei-
nen tietoverkko on otettava yh-
tenii keinona huomioon, kun
viranomaiset ja muut palvelu-
jen tuottajat suunnittelevat so-

SaleV.o .Lindfors uskoo,. ettri nykyiset kouluikriiser tulevat olemaon
tnnok R atto t ie r overkon ktiy t ttijiii aikanaan vaikkapa sosiaalir urvas tatietoa tarvitessoan. vielii nyt tyr)ikiiiset saartavat vierastaa persoonatto-
mia palve luautomaat t eja.

tci. Asiointipisteiden henkilds-
tdn on tunnettava verkon sosi-
aaliturvapalveluiden sisiiltO ja
heidiit on koulutettava verkon
kaytt60n. Jotta hanke toteutui-
si, tydryhmA ehdottaa toteutta-
mismahdollisuuksia selvittzivin
projektin perustamista, Kaler-
vo Lindfors sanoo.

Kiiyttiijiille edullista
- Tydryhmiin mielestii kAyrta-jiin on saatava julkiset sosiaali-
turvan palvelut maksuttomasti.
KeyttejA maksaisi ainoastaan
puhelinkulut eikii verkon kiiy-
tdstA perittaisi kayttrimaksua.
Jiirjestelmiin keyttd on oltava
helppoa ja sen on tadottava
ymmiirrettdviid tietoa, Kalervo
Lindfors kertoo tvdrvhmiin
mielipiteestii.

Erityisryhmille
Kalervo Lindfors kertoo, ettii
tyciryhmii korosti koko tyrinsa
aJan, etta uutta palvelumuotoa
kehitettaesse erityisryhmien
tarpeet on muistettava. Tavoit-
teena on esimerkiksi vammais-
ten ja pakolaisten tiedonsaan-
nin ja asioinnin helpottaminen.
Niikemyksensii toteuttamiseksi
tyOryhme ehdottaa, ettii sosiaa-
li- ja terveydenhuollon viran-
omaiset ja Raha-automaattiyh-
distys kohdentaisi varoja 6ri-
tyisrvhmien tarpeita trikeviin
projekteihin. Koti- ja tietoverk-
kopalvelujen yhdistiiminen on
tar oitteena. Siirtolaisia ja pako-
larsra varten palveluja on tarjot-
tava useilla kielillii.

siaaliturvan tiedottamista tai
uudistavat asiointipalveluja. ryhm[ mainitsee keskeisinii tie- lut ja eliiketurva, toimeentulo-

{ontuottajina eliikelaitokset, vairieudet, alkohoti- ia naitrae-
Kansataisten kiiyttrtin 3',fiffi?flJI"?L11.':Ljft"11: ilfl.:."T,"i IJ,*:ffij,.Ii#:;Sosiaaliturvan palvelu yleiseen mialaltaan.
tietoverkkoon on rakennettava ,,.. Vtihintiiiin asiasanoista ty6ky_
kansalaistenta;p.it"l;fiild[ Ujq.,na,vainnollistaa kZifttajan vyttdm]ys, ty0ttdmyys ja tuo_
varten. Samattailitorl- ii6;;t nakokulmaa s.euraavasti: kiiyt- lema seuraa eliiketurvan valik-
veluntdytvvhv6dWteasosid"ti taJ3n. el tarvrtse ttetiid kuka ko. Tyciryhmiin yleisluonteises-
hallinnon"6m'au-irat.a.-..iwi- palvelun taryoaa. Hiin liihestyry sa muistiossa eldketurva maini-
sesti asiakaspalvelutehtavais- aslaa oman elamantllanteensa taan vain vanhuuden kohdalla.
toimivaa il;iildd;i;;-T";_ tarpeesta. .patveluverkon tutee

ry1.41 .i.t;it ;i;6ourlr.- olll kiiv'ttiiliin .1.:|}1l:.t:lf- Kirjastoon ja
luhenkilcistrin tiedonsaairnil," IT'il;l,,Heasta 

tredontuottaJas- terveysasenialleon huolehdittava tehokkaasti. Ld ,uur,,aLLa 
Kalervo Lindforsin mukaan

H"rtf3,.'ll'flT}3ill""#ffitlll ri*ou eri tarpeisiin P#'.Pil"'f.'""ilmtn,r
topalvelun osalta mahdollistaa Yleinen tietoverkko ei muun- joamista, torta ii.iou..ton t<o-monipuolisen palvelun useasta taudu asiakkaan mukaan. Ver- iitaytto on aluksi vahaista. Ta-eri pisteest[, jos verkon sosiaa- kon sisiiltci on suunniteltava si- ma Ldettyttai, .iia ii.ior..rt"
lipalveluo_suus toteutetaan ty6- ten, ettii.valikosta ldytyy haku- otetaan liaytcicin_yulkisissa pal-
ryhmiin ehdotusten mukaisesti. sana erilaisille kohdeiyhmille. velupisteitJa; 11iriiiioiiiu.-r.r-
- Tydryhmiin mielestd iousta- Valikon hakusana avaa lsiointi- tin ioimipisteissa, terviyslase-
vin ja luoteituuin tuou';;";; palvelujen kokonaisuuden hel- milla ja - sosiaalitoimistoissa.
ettii' asian p"ifr"it.,i'lrrisi-u Rosti ja yhteniiisesti. Yleisten palvelupisteiden kiiyr-
tuottaa tietoverkkoon tiedon, Ty<iryhmii on ryhmitellyt tieto- tddnotosta on tehtAva suunni-
Kalervo Lindfors korostaa. Elii- vdrkon rungon jeu.aavJsti: f;- _ telma.
kejiirjestelmiin on keskeniiiin heneuvonti, lapsen syntvmd ia _
sovittava siita kenen tehtiiviinti hoito, terveydtnhoit'o j" ;;i Tietoa tupiin
on.luoda ja tuottaa alan tijtoa raus, ty.dnhaku ja-ty<ittbmyys, Julkisiin asiointipisteisiin,yleiseen tietoverkkoon. Tyci- vammiisuus, vinhistenpai'i.l ti.tot"piin, on i^"t*;-rari".ir-
40

Haastat telu: Pirkko Etekiyuori
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TYOMOTIUAATIO KOETUI(SELLA
r EtiiKE H0UKUTTAA

Eliikeikiikysymys on tH-
n[Hn paljolti kiinni tytielii-
mflstii ja ihmisten tarpeis-ta. Elintason nousun
mytitii tytitii ei tehdl eniil
sillii tavalla leivlstl kuin
ennen ja tytimotivaation
ylliipitiiminen on kehitty-
neessl yhteiskunnassam-
me entistH vaikeampaa.
Tytikyky kunniaan -pro-
jektin pitiiisi kuulua, ettl
Tyti kunniaan.
Tiitii mieltil on tytieliike-
jiirjestelmiissii elimfln-
tytinsii tehnyt lliketieteen
lisensiaatti Martti Lehti-
nen.

Vuosi sitten kesiillii LEL Tyti-
eldkekassasta eliikkeelle jaenyt
Lehtinen sanoo kuluttaneensa
aikaansa niin kuin omakotiasu-
ja yleensii, puut<iissii ja liikunta-
harrastustensa parissa.

- Lenkkeily on yksi. Tennis-
tuntiakaan en ole malttanut jiit-
t6ii, sillii olen kiiynyt Tennispa-
latsissa pelaamassa jo 30 vuot-
ta. Aloitin muuten sen silloin
aikanaan Akavan puheenjohta-
jan Raimo Lehtisen kanssa.

- Olen niita sota-aikana kou-
lunsa kiiyneitt - tai paremmin-
kin koulunsa laiminlydneitii -
kansalaisia ja olen niiin Euroo-
pan yhdentymisen kynnyksellii
yrittanyt paikata kielitaitoani,
lrhtinen kertoo ellikepiiiviensii
ohjelmasta.

Mutta mihinkiis mies 30-vuoti-
sen ty6historiansa noin vain sy-
siiisi: aluksi viihiin viiltellen hiin
raottaa ajatuksiaan ajankohtai-
sesta eliikeikiikeskustelusta ja
sitten jo hieman innollakin lau-
suu mielipiteensii kuntoutuk-
sesta - yhdestii liimpimimmin
vaalimastaan aiheesta.

- Tydeliikejiirjestelmtin vahvana intressinii pittiisi olla tydterveyshuol-
toon kytketty kuntoutus, liihes 3}-vuotisen piiiviitydn tydeliikkeiden
parissa tehnyt liiiiketieteen lisensiaatti Martti l*htinen sanoo. Hiin jiii
viihiin yli vuosi sitten eliikkeelle LEL Tyi;eliikekassan yliliiiikiirin
tehtiivistii. Izhtisellii oli 60-luvulta liihtien useita asiantuntemusta vaati-
via luottamustehtiiviti Eltiketurvakeskuksessa, Tydeliikelaitosten Liitos-
sa j a Vakuutusalan Kunt out t tamiskeskuksessa.

Talous sanelee suunnan Selke[ ote kuntoutukseen
- Tuskin sitA ainakaan jerjes- Uudistuvassa kuntoutuksessa
telmiin kunniaksi lasketaan, j os tydeliikej Erjestelmiille on varat-
yksikillisen varhaiseliikkeen tu lzihes entinen rooli. Lehtisen
ikiirajaa joudutaan muutta- puheista kiiy ilmi, ettii hiirr olisi
maan. Kyllii kai se jonkun jiil- toivonut viihiin enemmiin.
kiviisauden valossa olisi ollut
oikein, ettii rima - ikaraja - otisi - .Mielesiaini tytieliikejiirjestel-
alun ilaen 3atetty [6it.u-- miin ote kuntoutuk-seen on jiiii-
-4f.. Nyt uiriuti" iuf ,o"O"ifisit lyj j otenkin pinnalliseksi,. tyti-
pakotteel niiyttiiv?it sanelevan eliikejiirjestelmiisslei ole oikein
suunnan. kunnolla miiiiritelty suhtautu-

mista kuntoutukseen. Olisi kai-
- Minusta tuntuu, etta ika\y- vannut selkedmp6l ja aktiivi-
symys on paljolti kiinni tyOela- semDaa otetta krinto.itukseen.
mtutii ja ihmisten ns. tarvehie-
rarkiasta. Esimerkiksi liiiiketie- - Kuntoutuksessa on toki oma
teelliset perusteet alemmasta tydnjakonsa. Ty<ietiikejiirjestel-
eliikeiiistii ovat pienenemiissd. marrkuntoutuiintressin pitaisi
Niiin ainakin somaattisia sai- kohdistua tydelamaiin ja siellii
rauksia.ajatellen. Ja tiillii het- oleviin itririsiin yhteistytissii
kellii eniten huolta aiheuttavis- tyriterveyshuollon lianssa.-
sa selk6- ja liikuntaelinten sai-
rauksien hoidossa on siirryttv - Meillii on kokemuksia so-
aktiiviseen vaiheeseen - attiivi- tainvalidien kuntoutuksesta ja
terapiaan - jossa myiis tyciter- niitii kokemuksia.voidaan hy6-
veyshuollolli ja tytieldmalla dyntiiii.liikenne- ja muiden ta-
yl6ensii nayttZiiii olevan tehte- paturmien uhrien hoidossa.
vzinsii' Lehtinen saRoo' - Tyoeliikepuolen kuntoutuk-

sessa tarvitaan jotakin muutaja
se pitaa kohdistaa keski-ikiiisiin

ja ikiiiintyviin ihmisiin, Lehti-
nen sanoo.

- Hyvin paljon ihmisten pa-
hoinvointi on tietynlaista toi-
mettomuutta. Henkisen tytin
tekijoilla pitiiisi olla ruumiillisia
ponnistuksia ja pziinvastoin.
Tiihiin problematiikkaan pzizis-
tiiin kiisiksi erityisesti ty<iter-
veyshuollossa ja kohteena tiil-
lOin olisivat 50 vuoden kriisi-
ikiiiin tulleet ihmiset, jotka
usein tarvitsisivat tydhiin moti-
voivaa kuntoutusta. Se voisi
olla esimerkiksi jotakin sellais-
ta, jossa heidiin tydkokemus-
taan kiiytettiiisiin entist6 tehok-
kaammin ja jalostetummin,
Lehtinen painottaa. Hiinen
mielestiiiin aktiivisen kuntou-
tuksen tarkeytte korostavat sel-
laisetkin seikat, ettii iiin merki-
tys toimintakykyyn niiyttdS toi-
selta kuin ennen: - Minun nuo-
ruudessani 60-vuotiaat kulkivat
kumarassa kepin kanssa, mutta
moisen viilineen kanssa kulke-
vat nykyAAn vasta S0-vuotiaat.

- Toisaalta tautitilanteessa on
tapahtunut valtava muutos.
Yhtiilailla monien sairauksien
hoidossa. Kuten jo aikaisem-
massakin yhteydessli totesin,
nyt esimerkiksi selkii- ja liikun-
taelinsairauksien hoidossa on
siirrytty aktiiviseen vaiheeseen,
jossa on havaittu, etta rampaut-
tavin hoitotoimenpide onkin
ehdoton lepo. Tillainen havain-
to tukee sitA, etta kuntoutuksel-
la parannettaisiin ihmisten ak-
tiivisuutta. Samoin merkit tyti-
eliimiissii ylimalkaan vahvista-
vat sitA ajattelua, ettii kuntou-
tus, eritoten varhaiskuntoutus,
on todellinen vaihtoehto ty6ky-
vyn ja -motivaation yll6pitiimi-
seksi ja ettii kuntoutusmahdol-
Iisuudet on syyt6 perusteellisesti
selvittiiii ennen eliikepiiiittistii.

Haastattelu: Jouni Jokisalo
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ETK:LLE PAATEYHTEYS
vATSTON KESKUSREKISTERIIN

Eliiketurvakeskus on saanut
piititeyhteyden vaest0n keskus-
rekisteriin. Apulaisosastopiiiil-
likkti Hannu Rambergin mu-
kaan yhteys nopeuttaa ju pu-
rantaa henkiltirekisterissii tar-
vittavien lisiitietojen saamista.

- Kyse on siitii, ettii ndin saam-
me eri eliikeasioiden valmiste-
lussa tarvitsemiamme henkilOi-
den tietoja helpommin ja no-
peammin kiiytt<icimme.

V?ie st ci re ki s te ri ke s kukse n
kanssa tekemdmme sopimuk-
sen mukaan me saamme vSes-
tcin keskusrekisterista selaisia
tietoja, joita me emme itse yllii-
pidii, esimerkiksi osoitetietoja
ja viiestdrekisterin pitiij iiii kos-
kevia tietoja. Niimii asiat ovat

meille tiirkeitii muun muassa
eliikkeen laskemiseksi tarvitta-
vien lisiitietojen hankkimista
varten. Olemme aikaisemmin
etsineet niiitii tietoja eri osoite-
toimistoilta ja viranomaisilta.

- Toisen tiirkeiin tietoryhmen,
johon nyt piiiisemme sisiilin,
muodostaa perhetiedot; tiedot
puolisosta ja lapsia koskevat
tiedot. Niiitii tietoja tarvitsem-
me entistii useammin uudistu-
neen perherlSkkeen vuoksi,
Ramberg kertoo.
Hdnen mukaansa Vdestcirekis-
terikeskuksen mycintiimiin lu-
van perusteella ETK:lla on
mahdollisuus antaa viiestdn
keskusrekisterin tietoja mycis
eltikelaitoksille. Ne voivat ky-

syii vakuutetun perhetietoja,
ynnii muita edellii puheena o1-
leita tietoja ETK:n vakuutus-
teknisen osaston henkikirekis-
teriyksik<istii.
Ramberg huomauttaa, ettei nyt
tehty sopimus piiiiteyhteydestii
liity mitenkiiiin siihen, kun
ETK taydentiiii henkilOrekiste-
riiiiin uusilla ikiiluokilla. Tiiy-
dennys tapahtuu edelleenkin
entisia periaatteita noudattaen,
eli ettii uusi ikiiluokka otetaan
rekisteriin vuotta aikaisemmin,
kun se tulee TEL:n piiriin. En-
tisellii tavalla piiivitetiiiin rekis-
terin muutkin perustiedot, ku-
ten esimerkiksi nimien muutok-
set.

saada valituskelpoinen piiiit<is,
Jos tycintekijii vaatii piiiitdstti,
on se arna annettava.

Selviiii on, ettei asiaa voida hoi-
taa neuvontavastauksella esi-
merkiksi silloin, kun tydnteki-
jen ja tycinantajan kiisitykset
tycisuhteen kestosta tai palkan
mSdrdstii eroavat tai silloin,
kun jompikumpi osapuoli kiel-
tayt)ry antamasta ty0suhdetie-
toja selvittelyasiasta, jossa ndyt-
tci on epdselvd.

ElSketurvakeskukseen ei ole
huhtikuun alkuun l99l men-
nessd tullut vireille yhtean TEL
l0 a $:n 2 momentin mukaista
tydsuhdeselvittelytapausta, j o-
ka edellyttiisi Eliiketurvakes-
kuksen soveltamisratkaisun an-
tamista.

Markku Sirvic)

Ty6suhdetiedoista sitouia piitittiksid muutama kymmen

Vuoden 1991 alusta tuli voi-
maan tydsuhdetietojen sito-
vuutta koskeva lainmuutos,
jonka perusteella 31.12.1990
jiilkeen vireille tulevien tycisuh-
deselvittelyjen kiisittely muuttui
eliikelaitoksissa ja Eliiketurva-
keskuksessa. Lainmuutos kos-
kee TEL:a, LEL:a, ThEL:a ja
MEL:a.
Uuden sdtinnciksen mukaan
eliikelaitoksen on tydntekijen
vaatimuksesta selvitettdvd eld-
keoikeuteen vaikuttavat ty6-
suhdetiedot ja annettava siitii
valituskelpoinen piiiitcis. Niiin
ty6suhdetieto saadaan osapuo-
lia sitovaksi eikii lainvoimaisel-
la pii5tdksellS todettua tycisuh-
detietoa saa muuttaa tvcinteki-
jiin vahingoksi.
Huhtikuun alkuun I99l men-
nessii eliikelaitokset eiviit vielii
ole enniittiineet antaa kuin joi
takin kymmeniii tyrisuhdetieto-
jen sitovuutta koskevia piiiitOk-
siii ja neuvontavastauksia. Tii-
mii johtuu liihinnii siita, etteivet
uuden lain mukaiset selvittely-
tapaukset ole vielii juurikaan
ennitttineet tulla kiisittelyyn.
Vuoden 1990 puolella vireille

tulleet tapauksethan ktisitelliiiin
vielii entisten tyciskentelyrutii-
nien mukaisesti. Tiilldin selvit-
telytapauksesta ei anneta vali-
tuksenalaista paat0sta ty6nte-
kijalle ja tycinantajalle, vaan
asian lopputuloksesta ilmoite-
taan muulla tavoin, esimerkiksi
kirjeitse.
Kuitenkin niistii tapauksista,
jotka eliikelaitokset ovat uuden
lain mukaisesti kiisitelleet, voi-
daan tehdii joitakin johtopti[-
t<iksiii. Eliikelaitokset ovat rat-
kaisseet asian useimmin neu-
vontavastauksella kuin anta-
neet asiasta valituskelpoisen
piiiitciksen.

Selvittelyasia on mahdollista
hoitaa neuvontavastauksella
silloin, kun tiedustelua ei ole
tarvetta tulkita vaatimukseksi.
joka johtaisi tycisuhdeselvit-
telyyn ja pddtciksenantoon.
Tydntekijiin yhteydenotto voi-
daan tlill<iin katsoa eliikeneu-
vonnaksi, jolloin tydntekijii saa
pian tiedustelunsa jiilkeen elii-
kelaitoksesta tyydyttdvdn vas-
tauksen kyselyynsii. Tiilkiinkin
tyrintekijiille on kuitenkin ker-
rottava, ettii hiinellii on oikeus
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NORJAN RIKSTRYGDEVERKETIN
uusr pAAronrAJA

nT,A TnT URvA K E S K U K S E S S A

Norjan Rikstrygdeverketin tuore piiiijohtaja Eva Birkeland kiivi
tutustumisvierailulla Eliketurvakeskuksessa 8.5.1991. Hdnen
mukanaan olivat myds johtaja Bjorn-Inge Walmann ja tiedotus-
peelikkti Jan Oskar Walsoe. Kuvassamme vasemmalla paajoh-
taja Eva Birkeland, toimitusjohtaja Matti Uimonen ja tiedotus-
pAelikkti Jan Oskar Walsoe.

POSTISTA TYOELAKKEEN
TIEDUSTELUKORTTI

198O.LUKU SOSIAALITURVAN
UUDISTUSTEN VUOSIKYMMEN

Sosiaaliturva laajeni ja uudistui
nopeasti 1980Jurulla. Talla
vuosikymmenellii sosiaaliturva
joutuu kilpailemaan aikaisem-
paa selvemmin muiden yhteis-
kuntapolitiikkalohkojen kans-
sa. Sosiaalipolitiikassa joudu-
taan tiismentiimiiiin tulokselli-
suustavoitteita, ilmenee sosiaa-
li- j a terveysministericin kehitte-
misosaston julkaisusta: 1980-
luvun sosiaalipolitiikka - lehtd-
kohdat 1990-luvulle.

Kiiytiinntissii yksikiiiin sosiaali-
turvan lohko ei siiilynyt muut-
tumattomana 198O-luvulla. To-
teutettuja uudistuksia olivat so-
siaalietuuksien verotusuudis-
tus, eliikej iirjestelmien asteittai-
nen yhteensovitus, uudet eliike-
j erjestelmet, tyrittcimyysturva-
uudistus, sosiaali- ja tervey-
denhuollon suunnittelu- ja val-
tionapuj iirjestelmiin uudistami-
nen, sosiaalihuoltolain siiiitiimi-
nen, lasten piiiviihoitoj iirjestel-
miin uudistaminen ja lasten ko-
tihoidon tuen aikaansaaminen
hoitovapaineen, kansanter-
veystydn jatkuva laajentami-
nen, vanhusten ja veteraanien
palvelujen lisiiiiminen sekri mo-
net muut pienemmiit uudistuk-
set.

Suomessa sosiaalimenojen kas-
vu oli l980luvulla hiukan no-
peampaa kuin muissa OECD-
maissa, mutta niin oli taloudel-

linen kasvukin. Kun sosiaali-
etuuksien veronalaistamista ei
oteta huomioon, kasvoivat so-
siaalimenot vuosina 1980-1988
vuosittain reaalisesti keskimiili-
rin 5 6 prosenttia eli 2-3 pro-
senttiyksikkdii enemmiin kuin
kansantuote. Vuosikymmenen
lopulla sosiaalimenojen osuus
kansantuotteesta aleni lieviisti.

Vuodesta 1980 vuoteen 1988
sosiaalimenot asukasta kohti
kohosivat kahdella kolmasosal-
la eli runsaalla 8000 markalla
ollen vuonna 1988 noin 21 000
markkaa asukasta kohti.

Kansainvdlisien sosiaalimeno-
vertailujen valossa Suomen so-
siaalimenojen kehitys on hallin-
nassa. Euroopan yhteisiin mai-
hin niihden Suomi sijoittuu so-
siaalimenojen bruttokansan-
tuotesuhteella mitattuna keski
tasolle. Euroopan yhteisrin si-
siilld erot ovat suuremmat kuin
keskimiiiiriiiset erot Pohjois-
maiden ja EY:n viilillti.
Yleisen ja valikoivan sosiaali-
turvan suhteeseen tuo oman Ii-
siinsii Euroopan yhdentymiske-
hitys. Pohjoismaista kansalai-
suuteen perustuvaa sosiaalitur-
vaa joudutaan tarkistamaan
eriiiltii teknisilta osin liihemmiis
EY:n lainsiiiidiinttiii. Suoma-
Iaisten sosiaaliturvaa tdmii ei
kuitenkaan muuta.

TERVETULOA
ELAMANKAARELLE

Kaikista postikonttoreista saa
nyt tydeHkkeen tiedustelukort-
teja. Eliiketurvakeskuksen ja
postin sopimus astui voimaan
13.5. Entinen tydelakepal-
velusopimus Eldketurvakes-
kuksen sekii pankin ja postin
vtilillii raukesi viime vuoden
vaihteessa.

Postin lisiiksi korttia saa ty<ielii-
kelaitosten kottoreista, Kan-
saneliikelaitoksen paikallistoi-
mistoista ja Eliiketurvakes-
kuksesta.

Yain suljettavaa
tiedustelukorttia
Samalla Eliiketurvakeskus siir-

tyi avoimesta tiedustelukortista
suljettavaan. Posti jakaa Eliike-
turvakeskuksen uutta tytiel5k-
keen tiedustelukorttia.
Eliikelaitokset voivat tilata asi-
akkaittensa kiiyttri<in uutta sul-
jettavaa korttia Eliiketurvakes-
kuksen postittamosta puhelin
(90)1511. Eliiketurvakeskus
toivoo, ettii avointa korttia pai-
notuotteissa kiiytettiiessii muis-
tetaan mainita: "Kortin voi pos-
tittaa mycis kirjekuoressa" -
Omaa kuorta kiiytettiiessii tie-
dustelusta on maksettava posti-
maksu.

9. luokkaja yhteisvalinta: mem-
sinkd ammatilliseen koulutuk-
seen, lukioon, oppisopimus-
koulutukseen vai suoraan ty6-
eliimiiiin?

Opiskeluaika tuo monenlaisia
ongelmia: asuminen, opintojen
rahoitus, terveydenhoito.

Palkansaajana minun on hyvii
olla perillii oman alani ammat-
tiliiton toiminnasta ja tytinteki-
jiin oikeuksista ja velvollisuuk-
sista.

Jos ryhdyn yrittajaksi, mitii
kaikkea minun on tiedettiivii?

Eliimiini ei ole vain tyritii ja
yrittamista. siihen kuuluu my6s

perhe. Siksi tarvitsen kuiten-
kin tietoa asuntolainasta, sai-
rausajan toimeentulosta, isyys-ja iiitiyslomasta. Entii miten
jiirjestiin piiiviihoidon lap-
selle?

Mille eliikkeelle, milloin, millai
sen eldkkeen saan?

Ntiihin kysymyksiin vastaa Elii-
miinkaari, Macint oshmikro lle
rqkennettu helppoktiyudinen
Hypercard-ohjelma. Eltimiin-
kqaren ovat tuottaneet ty6-
markkinakeskusjiirjestdt ja
Eliiketurvakeskus.
Ohjelmaa voi tiedustella Eliike-
turvakeskuksen postittamosta
puh. (90) l5ll.

TYOELAKE 9I I3 43

I

:!

'

..ln

,

8r.

jR *



TYOELAKELAIT I99I
ILMESTYNYT

TYOELAxeur
1 991

.wt"

,,fr',ir;-

6
k-.+AY€
8"?A

oc

elAxetuRvnKEsKus tr

Ty0eliikelait l99l ja ruotsinkie-
linen Arbetspensionslagarna
1991 ovat ilmestyneet. Kirjat
uusitaan noin kahden vuoden
viilein.

Lainsiiiidiintdii on seurattu
31.12.1990 saakka. Mukaan on
otettu myds l.l.l99l voimaan
tulleet sddnnrikset. MyOhem-
min voimaan tulevien lakien
hallituksen esitykset eduskun-
nalle on sijoitettu muuttuvien
pyklilien jiilkeen.

MerkittAvia uudistuksia viime
painoksen jiilkeen ovat muun
muassa I .7 .1991voimaan tullut
perhe-eliikeuudistus ja meri-
mieseliikekassan liittiiminen
TEl-jirjestelmiiiin 1.1.1991.
S u kup olvenvai hd o se liikettii
koskevat sdrinncikset on siirret-
ty MYEL:stii omaan, l.l.l99l

voimaan tulleeseen, lakiinsa.
Mukana on mycis 1.10.1991
voimaan tuleva kuntoutusuu-
distus ty6eliikej iirjestelmiiii kos-
kevilta osin.
Suomenkielisen kirjan painos
on 5 000 ja ruotsinkielisen 300
kappaletta. Lakikirjoja jaetaan
liihinnii ty6eliikelaitoksille,
kansaneliikelaitokselle, kirj as-
toille j a oikeusaputoimistoille.
Suomen- ja ruotsinkielistii jul-
kaisua voi tilata 70 markan
hintaan Eliiketurvakeskuksen
postittamosta, puhelin
(90) lsll.
Tydeliikelait l99l ilmestyy
mycihemmin myds suppeana,
ilmaiseksi jaettavana ns. kan-
sanpainoksena, jossa on muka-
na keskeisimmet lait.

Rolf Storsjd
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ROLF sroRSJO, orr
Ekiketurvakzshtksen
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eliikkeensaajien asumistukilain 6

korvattavasta

lisiieduista aiheutuvaa vas- perusteella korvi*tayasta
tuuta. eliikesliitididen on katettava lisletu-



ENGLISH SUMMARY
In the spring of 1980, an all-

embracing report on the trend
in social security expenditure
and the prospects for realizing
the goals of social security was
published. This project, which
goes under the name of STAT,
is the first project in this
country to have forecast, on
equal grounds, the trend in
social security expenditure,
and, particularly, in pension
expenditure. The projections
go as far as the year 2020.

The uniqueness of the STAT
calculation and the lengthy
period of 12 years that has
lapsed since the first year of
analysis, 1978, invited to
comparisons between the
calculation and the actual
expenditure. Special emphasis
was placed on pension
expenditure.

During the time under
study, we experienced the
second oil crisis in the years
1978-1979, the resulting
recession in the early 1980s,
the lengthy boom during the
latter half of the 80s, and its
abrupt end last year. Over this
period, employment pension
expenditure doubled in real
terms.

The STAT working group
estimated total statutory
pension expenditure at-10.87o
of the value of the gross
national product. The actual
percentage is somewhat lower,
i.e., 10.470.

During the past decade, the
number of pensioners grew by
60,000 more than foreseen.
This was accounted for by
longer life expectancy and a
rise in the number of
unemployment pension
beneficiaries. The introduction
of the early forms of pension,
which took place after the
release of STAT, contributed
to a further increase of 50,000
pensioners. The error in
estimation together with the
impact of the law reforms
resulted in l07o higher pension
expenditure last year than
anticipated in STAT.

At the same time, the size of
the population of working age
increased by 40,000 more than

anticipated, primarily as a
result of return migration.
Although the size of the
working-age population with
good work capacity was
40,000 smaller than expected,
due to early retirement, the
working population still
turned out to be S%obigger
than foreseen, surpassing
expectations by as many as
100,000 people, which was
mainly due to the rise in the
number of self-employed
people and local government
employees.

The wage bill was,
correspondin gly, l3/e higher.
The o'extra" growth of the
wage bill was accounted for by
an increase in the wage level in
the private sector, causing the
average wage level to surpass
the wage indexby 7-8/6.

Thus, as early retirement
and longer life expectancy
have resulted in higher
pension expenditure, the funds
accrued to finance pensions
have also grown beyond
expectations. This growth was
big enough to cover the
considerable expenses incurred
by the pension scheme
through the introduction of
the early forms of pension.
The decisive factors
contributing to the growth
were the substantial rise in the
wage level in the private
sector, and the bigger than
expected increase in the
number of local government
employees in the public sector.

Director Paavo Pirttimiiki
of the Centre for Finnish
Business and Policy Studies,
EVA, says that in the good old
days, meaning the latter half
of the 80s, we ought to have
had the patience to choose
between higher wages and
more leisure. But we had to
have both. This is one of the
reasons why we are now at a
dead end, and the only way
out is through shaking the
whole society up, including the
pension sector.

- Our problem is that we
consume more than we earn.
Secondly, our prices are not
competitive enough. Our cost
level is the highest in the

world, because we have the
shortest operating time of
industry in the world. And we
have the third shortest
working hours, the lowest
retirement age and the most
centralized working hours of
all industrial countries. Nearly
everybody in this country
works between 7 and 16. The
expensive production capital is
out of operation for the main
part of the day. In other
countries, the wheels are kept
rolling for a longer time. The
short operating time is one
reason for the high level of
prices in this country.

According to director
Pirttimiiki, no national
economy can take this.
Industrial production is
necessary for the financing of
public services, more leisure
and increasing consumption -
including pensions. We have
failed to combine our pension
policy with other social policy.

- Our pension policy has
gone too far. Pensions are too
attractive in relation to wages.
The biggest problem is posed
by the early pensions, which
were introduced in the late 80s
to make people flee into
retirement at a time when they
were needed at work.

Director Pirttimiiki also
criticizes the investments made
in the late 80s, i.e., the
construction of ice rinks,
baths, local government office
buildings, covered markets,
and the like.

- The industrial
investments were not large
enough. At the present rate of
production, we are unable to
finance consumption in other
fields, and our foreign debt is
increasing very rapidly.

In Director Pirttimiiki's
judgment, the Finnish people
does not even now know how
to read the alarm signals of
the society. This is equally true
of the decision-makers and the
people at large.

- The fact that people are
fleeing from working life into
retirement is, for instance, a
dangerous signal for the

nation. If retirement is
preferred to working, it is
difficult to solve the problems
ofproduction. But look at
what we have done - made
further improvements to
pension benefits!

We have now, however,
reached a point where we have
to get down to basics and
where we have to make
compromises and settle for less
in terms of, say, wages. In this
decade, the employees of the
private and public sectors and
the pensioners will be fighting
to get their share of a cake
that is shrinking, Director
Pirttimnki foresees.

Internationalization and
increasing the contribution
made by the private sector to
the national product are the
broad lines to be followed in
future decision-making. What
we need to do is create such
circumstances that companies
are encouraged to invest in
Finland instead of taking their
production elsewhere, i.e., to
countries that are at present
more competitive.

In their report, the working
group 'Social security in the
public telecommunication
network" set up by the
Ministry of Social Affairs and
Health suggests that the public
telecommunication network be
considered when the
authorities and other providers
of services make plans for
informing about social security
or introducing new forms of
servlces.

The social security servlce
available from the public
telecommunication network
shall be designed with the
needs and uses of the people in
mind. The telecommunication
network service shall, however,
also be of use to the employees
of the social administration,
especially those working in
customer services. The
telecommunication network
makes it possible to provide
versatile services from several
outlets, if the social services
unit is designed as suggested
by the working group.
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aaI{IMITYKS
The person with the best

knowledge of the subject shall
produce the data for the
telecommunication network.
To take an example, the
pensions scheme shall agree on
the person responsible for
supplying the public
telecommunication network
with information on pensions.

The public telecommunication
network does not adapt to the
customer's needs. The contents
of the network have to be so
designed that the menu
includes search terms for
various target groups.

The main cable of the
telecommunication network
looks like this: family
counselling, child birth and
child care, health care and
sickness, job application and
unemployment, disability,
services for the aged and
pension cover, difficulties of
subsistence, drinking and drug
problems, death, random
services including income
security.

The working group suggests
that people be offered
instruction in the use of the
telecommunication network,
as its home use will not be
very widespread to begin
with. The condition for this
is that the use of the
telecommunication network
is made available at certain
public facilities, such as
libraries, health centres and
social welfare ofhces.

In the opinion of the
working group, everyone
should be allowed to use the
public social security services
free of charge and only have
to pay for the telephone
outlays arising from the use of
the telecommunication
network.

Furthermore, the working
group emphasizes that the
system shall be easy to use and
the information provided shall
be easy to understand.

English translqtion:
Eija Puttonen

MAATAToUSYHTT,IJTEI{
ETAIGTAITOS
Maatalousyrittiijien eliikelai-
toksen (Mela) vt. toimitusjoh-
tajaksi on nimitetty 13.5.1991
l[htien FM, SHV, Taisto Paat-
sila. Nimitys on voimassa ajan,
jonka toimitusjohtaja Pekka
Tuomisto on valtiosihteerin vir-
kansa vuoksi virkavapaana
Melasta.
Paatsila on ollut Melan johto-
tehtavisse laitoksen perustami-
sesta vuodesta 1969 liihtien, en-
sin osastopiiiillikkdne j a sittem-
min suunnittelu- ja varatoimi-
tusjohtajana. Paatsilan vastuu-
alueena ovat olleet atk-, suun-
nittelu- ja vakuutusasiat. Me-
laan Paatsila tuli Eliiketurva-
keskuksen matemaatikon teh-
tiivistii.

Melan vakuutusasioista vastaa-
vaksi apulaisjohtajaksi on nimi-
tetty 1.6.91 liihtien agrologi
Tauno Jouhtimiiki. Jouhtimiiki
on ollut Melassa osastopiiiillik-
kcind vuodesta 1984 liihtien. Si-
ta ennen hiin toimi osastopiiiil-
likkdnii Maataloustuottajain
Keskusliitossa.

Melan eliikeasioista vastaavak-
si apulaisjohtajaksi on nimitetty
1.6.91 liihtien hallintonotaari
Eeva Koskensyrjii. Koskensyrjii
on ollut Melassa vuodesta 1970
liihtien, ensin eldkeosaston toi-
misto- ja sittemmin osastopiilil-
likkrinii. Hiin tuli Melaan Elii-
keturvakeskuksen lainopillisel-
ta osastolta.

Thisto Paatsila

Tbuno Jouhtimiiki

Eeva Koskensyrjii

rrMARtl{Eil

Valtiotieteen maisteri Jarmo
Heiniri on nimitetty Eliikeva-
kuutusosakeyhtio Ilmarisen
apulaisjohtajaksi 1.5.1991 lu-
kien. Jarmo Heinicin tehtavat
Iiittyvat yhteiskuntasuhteisiin,
markkinointiin, asiakaspalve-
luun ja asiakasyhteyksiin.

Jarmo Heinici

ELIKE.SAMPO
Eliike-Sammon tiedotuspiiiilli-
kdksi on nimitetty 13.5.1991
alkaen yhteiskuntatieteiden
kandidaatti Outi Talvinen. Hiin
on toiminut aikaisemmin
Kaukomarkkinat Oy:n tiedo-
tuspiiiillikkdnii.

Outi Talvinen
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30 vuotta
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Lehtemme palstoilla on lupuutunut esiintymtiiin aika ojoin Eliike-Eetu.
Hiin on mukova joskus hiukan iireii vanha herra, vai rouvako lienee,
ioka nimimerkkinsii antamastu suojasta esitttiti mielipiteitiiiin.

HUOilO MUISTI
Sattumoisiin niiin telkkarista viimeiset parikymmentii minuuttia ohjel-
masta, jossa Esa Saarinen ja Ensio Miettinen olivat yritystoiminnan
muutostekijriii hakemassa. Jo se vdhd minkii ndin tuiversi ajatuksiani.
Ne meniviit sanomaan.iotain semmoista, ettii isiinmaa on pelastettavaja ettii sen vuoksi piiaisi paastii tekijiivetoiseen yrityskulttuuriin.
Kiivipii ilmi sekin, ettii ikiiiintyneissii ihmisiss6 olisi muka keytteme-
trintii potentiaalia. On kuulema jotain viikaa siinii, ettii osa jengistii on
Espanjassa, kun toiset tekee tiiiillii rahaa heiddn eliikkeitiiiin varten.
No saattaapa olla, ettd Eliike-Eetun ajattelu on jo kankeaa ja pyririi
yhtA kehaa, kun tuollaisesta pahastuu. Kyllii eliikeldinen on eldkkeensl
itse ansainnut. Se on vain jiiiinyt osaksi kirjanpitoon merkitsemdttd.
Onko sitten senioreissa kAyttAmet6ntd potentiaalia? On, jopa tuhlattua
potentiaalia. Sama mies joka keksi Parkinsonin lait sanoi, ettd rappio
alkaa kolme vuotta ennen elakeikiiii. olipii eliikeikii mikii tahansa.
Mikiiiin eliikeikii ei siis ole ainoa oikea. Valitse korkeampi eliikeikii,
niin rappiosi alkaa mydhemmin. Mutta ajattelepa asiaa toisinpiiin,
Iisiiiintyykri tyciintosi, jos tydnantajasi nostaa eliikeikiiiisi? Tuskinpa
siinii tapauksessa, etta rappiosi on jo alkanut.
On seniorilla jotakin, jota nuoremmalla ei ole: muisti yltiiii pitemmiille.
Joskus se tietysti pettea ja usein tuo mieleen omia sankaritekoja, jotka
olisi parasta unohtaa.
Isiini muisti varoittaa minua pcirssikeinottelusta. Siind voi kiiydii yhtii
huonosti kuin isoisiille. Oppiakseen kantapSdn kautta joka toisen
sukupolven on koettava kunnon p6rssiromahdus, sillii isien opetuksiin
ei uskota ja isoisien kokemuksia ei muisteta.
Me tdrvriiimme lapsillemme kuuluvaa perintcii ja hukkaamme omia
eliikkeitiimme moderneilla rahanhankintakonsteillamme. Olisi syytii
muistaa, ettii isiinmaan kannalta on tycinteko tdrkeiimpiid kuin rahan
tuottovaatimus.
Nytpii
tekija.

muistankin lukea alussa mainitun parivaljakon kirjan Muutos-
Sain sen jo viime jouluna' 

Ekike-ktu
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