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Velvoitetydn el?iket-
tti alentava vaikutus
poistetaan erilliselli
lailla. Laki koskee
vain 55 vuotta t6yt-
tiineite tai sita van-
hempia tytintekijcli-
tiL

ettii eliikkeelle on

tiiysipainoiseen
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puolet vakuutusmaksutulosta
ja suuri osa rahastojen tuotosta
henee siis vailittiimiisti eliikeliii-
sille.

Kaikkien tiedossa on, etta nY-
kyinen vakuutusmaksutaso ei
ole riitteva. ldaksuaon korotet'
t6va tulevaieuudesra jattuv,asti
noirr,, puoli,,:proseqttiyksikk6e
vuotta kohden.
Tiillaisessa iilafitee$a :ei ksta-
kaikkiaan pittiisi puhua vakuu-
tusmakzujen alentamisesta.
Korkeintaan ja vain todeltrisetn

-ti6t6til&ntse$e6n vdotoo voitai-
siin ajatella viihtiistii ja tilapiiis-
tii alennusta, jonka alennuksen

,,,takaisinrnakeun aikataule ly6-
, tfir$in.sarqalla lukkobn.,.1m$$-

"' taikoitlaislgi& ettii yhderl ytr$:
lrdw ,be1p,,9tus, oste0Eiriin si.
,, tqumu,l$e1la, jo[d riiibtikte&A
',' k&o&iisi:,rmffim lfihiraloci$n

maksuiasoa vielii' entisest?iiin.
Kaifi atta6Mtffi ffi ttitaxrtce'
seen todella ehdoin tahdoin
pyrkie?

Perusturvan parantajat Puhu-
vat'' eliikealuwlla ]ifinnil kan-
saqeliikkeistit Viihimm*iselti-
ketasoa hahitaan [o$&a rja
aviopuolisoiden kansaneliik-
keissii olevat ongelmat Poistaa.
On erinomainen asia eti{ rn€il-
ld Suomalaislila oa ollut varalli-
suutta ia sosiaalista niikemYsti
rakentia el6kejfi estelmii, j oka
samenaikaisesti.r py$1yy. takaa-
rsaar} viihi*maistoimeentulon
ia turvaamaan tvdssiioloaikai-
ten ansiotason kdhtuullisen siii-
lymisen. Meidtn kannattaa olli
iiista jfiestelmiistiimme ylpei-
til Samalla on kuitenkin syYtii
pitiiii mielessii" ettii el2ike kiisit-
ieen?i puhtaimmillaan on tuloa,
joka tirlee poisjiiiineen ansiotu-

, lon,tilalle. T?tllainen elikekIsite
on 'kiiyt6*5 ,EY:maissa eikii

: siellli joitakiarpoikkqukqia lu-
kuunottamatta tunneta vlihim-
mlliselgkeflA-rr joka':annetaan
kaikille acsiaryoq$ q.rippumat-
ta.

Suomalainen viihimmiiiseliike
oa koi'keatasriinen. V,iihfl isetkin
korotukset sen tasossa sitovat
kayteftevisse olevia varoja hel-
posti satoja miljoonia. Viiiste-
inattA ja5 mieitimliiin, onko
meilts siihen nytvaraa tai aihet'
ta- Mis*Xtin-tapauk*essa avio-
puolisoiden ellkkeissti olevia
vinoutumia ei pitaisi korjata
uu*iila vinautumillu jotka vain
kas.y$t&vat ulsia ellkepai
neita.
Tanen p*6laifjoituksst1 ot{ikqn

: iskirsa&t...,i.oliyat 
', 
efukii ,klY1-

tdkelpsisia vaali-innostuksen
nosta-misessa. Hallitukselle, jon-

t'kr. teltttiviinil,: o&. veliiii, maan
,talous' taas tiiyteen"'k6rntiin,''niffA di pitiiisio kilyttiiii. ;.;



OIKEA
ETAKE

UAIKEA
tAKI

Kun eliikelakimies keskustelee
kunniallisessa juristinammatis-
SA kulu kau-

luisuu tut-

vaikeaan ymmiirretttivyl4een.
Samat torut hiin saa tavan ta-
kaa alan tytikaveriltaan, oli tii-
mdn koulutausta mik6 tahansa.

Kadun miehen mieli on suun-
nilleen sama, tosin se lohdutuk-
sena, ett6 "samaa sotkuahan ne
ovat kaikki herrojen laatimat
lait".
Jokin on siis mennyt piiin pie-
lestti. Tulisihan toki sosiaaliva-
kuutuksen - nimensii mukaises-
ti - saada asiakas vakuuttu-
neeksi siitii, mitkii ovat hdnen
oikeutensa jiirjestelmiissii j a mi-
ten ne toteutetaan.
Syita ja syypiiitii asiaan on mo-
nia. Kun jiirjestelmti siniinsii -
tyrieliikevakuutus - on kaikkea
muuta kuin helppo ymmiirtiiii,
ei sen kuvaus lakinormien avul-
la ole yksinkertainen tehtiivii.
Tytieliikevakuutus haluaa olla
ehdottoman oikeudenmukai-
nen, viimeiseen penniin asti;
tiimiin hintana on sitten mut-
kikkuus.

TEL OLI SELKEA
Perusvikana on se, ettii kantala-
kimme - ty0ntekijiiin eliikelaki
TEL - ei ole kasvanut nykyi-
seen asuunsa minkEiin jiirjestel-
miillisen ajattelun tuloksena.
Tydeliikkeiden isii Teivo Penti-
kiiinen oli aikaansa edellii, kun
hiin kirjoitutti TEL:stii vdljiin
puitelain. Site o[ tarkoitus
muunnella yksildllisesti ja jous-
tavasti erillisissii eliiketurvan
ehdoissa.

Tiimii ajatus ei kuitenkaan sopi-
nut 60-ja T0Jukujen suunnitte-
lu- ja normiyhteiskuntaan: laki
ahdettiin tiiyteen yksityiskoh-
taisia eliiketurvasiiiinndksiii.
Niiin kiivi usein kovassa kiirees-
sii ja seuraamatta kovinkaan
johdonmukaista lakisystema-
tiikkaa.

PYKALAT LIIAN PITKIA
Liihes jokainen TEL:n pykiile
ylittaa lainsiiiitiijin oppaan va-
roituksen: enint66n kolme mo-
menttia samaan pykiiliiin.
Syntyiviit mytis TEL:n kasvan-
naiset: LEL:stii YEL:n ja MY-
EL:n kautta lakiin maatalous-
yrittiijien sukupolvenvaihdos-
eliikkeestii. Lakien perusainek-
sena ovat TEL:iin kohdistuvat
viittaussiiiinndkset. Niiden hal-
linnassa mentiin viimeksi sekai-
sin viime vuodenvaihteen laki-
mylliikiissii. "Lakisikerm6" on
todella ollut laulun arvoinen.

LAKI SYNTYY
KOMPROMISSEISTA
Helppo on mycis osoitella am-
mattiveljiiimme, matemaatik-
koja, tiismiillisyydessii tiiydelli-
siii. Ylitarkkuus on kuitenkin
pahasta silloin, kun pitiiisi kir-
joitella kansalle lakeja. Viittaan
vain TEL 12 $:iiiin, joka puhuu
omaa kieltiiin. Se onkin tarkoi-
tuksellisesti jAtetty aktuaarien
helmaan sekii kirjoitettavaksi
ettd tulkittavaksi.
Tytieltikelakien syntytapa ei
myOskiiiin aina varmista laille

teknisesti moitteetonta asua.
Kovin helposti pykiila jea
miiiirtiseksi, kun

sopimukseen. kuten tydeh-
tosopimusneuvottelussa, ettii
jatetaan homma kentin kiisiin.
Toisinaan taas pyritaan [iankin
yksityiskohtaiseen sddtelyyn.
Tiihlin johtaa vakuutusoikeu-
den hanakasti soveltama sosi-
aalioikeuden periaate, ettl ep[-
selviissii tapauksessa pykiil66
tulkitaan sen laatijan vahingok-
si ja elikettii hakevan eduksi.
Kun tiimii tiedetiiiin, joutuu
tycinantajapuoli ja virkamie-
histri olemaan varuillaan, ettei
liian'lystikktitii sammakoita"jiiii kurkistelemaan rivien v6-
listti.
Mitii sitten olisi tehtava? Selviiii
on, ettd paikkailemalla ei asiaa
endii muuteta. Osittain voi ti-
lannetta korjata niin, ettii lakeja
muutettaessa lisiitiiiin ymmiir-
rettiivyyttd kykyjen ja i,oimien
mukaan.

LAKITEKSTIT UUSIKSI
Jos kuitenkin asia halutaan to-
sissaan korjata, olisi koko tyti-
eliikelainsiiiidiintO kirjoitettava
uudelleen. Lakisystematiikka
olisi ajateltava alusta lihtien
samaan tapaan kuin atk-asian-
tuntijat tekeviit kohdemallej a ja
tietokaavoja piirrellessdiin.
Lakien kiisitteisto olisi harmo-
nisoitava ja lakiteksti yksinker-
taistettava niin, ettd mahdolli-
simman monet tavalliset ihmi-
set ymmartaviit pykiiliii.
Lisiksi olisi tycimarkkinajdrjes-
tcit ja muut lakien takana olevat
ryhmittymiit saatava usko-
maan, ettii tiimii hanke ei muu-
ta jiirjestelmtin velvoitteita eike
etuja. Se tekee vain pelin siiiin-
nOt entistii selvemmiksi.

TyO ei ole helppo ja se vaatii
paljon voimia. Esimerkiksi vas-
taavassa norjalaisessa hank-
keessa jo komiteavaihe otti le-
hes kymmenen Yuotta.

J

SEPPC PIETiLAINEN,
OTL VT

Eliiketurvakeskuksen
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Suhdannetilanne sumentaa arkirealismia:

Tytivoimapula
entiste pahempi

taantuman jilkeen

Tydvoimapula on arkirealismia.
Jos me emme niie tiitii tosiasiaa
taloudellisen taantuman ylitse, niin
Tydeliikelaitosten Liiton toimitus-

johtajan Pentti l{ostamon mukaan
todelliset ongelmamme oval vasta
t ulo s s a j a e de s s iipiiin.

Suomalainen hyvinvointi
on rakennettu tytillii ja
suomalainen hyvinvointi
siiilyy ja kohenee vain
tytillii.

Valitettavasti tiimiin hy-
vinvoinnin rakentajia on
entistl vIhemmHn. Jos
satsaukset tiihiin niuk-
kuusreserviin - tytivoi-
maan - laiminlytidiiin,
edessi on hyvin vaikea yh-
teiskunta- ja yrityspoliitti-
nen ongelma.

Tiitii mieltii on Tytieliike-
laitosten Liiton toimitus-
johtaja Pentti Kostamo.

Ylli oleva on tiivistelmii toimi-
tusjohtaja Kostamon vastauk-
sesta Tydkyky kunniaan -pro-
jektin perusteista. Yhtd lailla
tiivistelmiin olisi voinut tehdii
seuraavastikin: Ty<ikyky kun-
niaan -projektilla pyrittiiin
kiiynnistiimiiiin paitsi keskuste-
lua myOs tietoista toimintaa
tyOkyvyn, -taidon ja tyOhalu-
jenkin yll5pitiimiseksi.

Mutta viih6n laveammin ja itse
toimitusjohtajan suusta: - Tytt-
voiman ikiirakenne ja suur-
ten ikiiluokkien ikiitintymi-
nen merkitseviit tydkyvyttti-
myysfrekvenssin - tycikyvyttd-
myyteen j ohtavan sairastavuus-
alttiuden - merkitteviiii kas-
vua tiimdn vuosikymmenen lo-
pulla.

- Ihmisten eldkeodotukset
ovat muuttuneet ja yhii useam-
pi suomalainen odottaa piitise-
v6nsii eliikkeelle ennen yleistii
65 vuoden vanhuuselZikeikiiii.

- Jos suurten ikiiluokkien elii-
keodotukset toteutuvat viihiin-
kin samalla tavalla ja yhtii vilk-
kaana kuin olemme ttisse saa-
neet varhaiseliikkeissii tuta ja
kun uutta tydvoimaa ei ole kas-
vamassa, poistuu ty6eliimiistii
niin suuri osa tydvoimasta, ettii
se muodostaa yhteiskunta- ja
yrityspoliittisen ongelman.

- Tiimdn vilttiimiseksi meid6n
on pikaisesti ryhdytttivii sellai-
siin toimenpiteisiin, joilla vai-
kutetaan tytikyvyn ja -taidon
yllapitiimiseen ja ihmisten viih-
tymiseen ty6eliimiissii.
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- Suomalainen tycivoima on -
on ainakin ollut - hyvin koulu-
tettua ja yhteiskuntamme on
satsannut jokaiseen kansalai-
seen hyvin paljon. Luulisi ole-
van kaikkien etu, etta pidiimme
tiista niukkenevasta tyrivoimas-
ta kiinni ja huolta. Muuten
edcssii on kansakunnan ndivet-
tyminen j a hyvinvointi-instituu-
tion romuttuminen, Kostamo
sanoo.

mantena on sitten tyd tydpai-
koilla.

Heriitevaiheen tarkoituksena
on nimensii mukaisesti heriittiiii
keskustelua ty<ikykyyn vaikut-
tavista seikoista. Pyrkimyksem-
me on, ettii keskustelu liihtisi
kiiyntiin erityisesti henkiltistci-
hallintoihmisten, ty0terveys-,
tytisuojelu- ja ay-luottamusih-
misten keskuudessa. Toisin sa-

ettii kes-

olevien
Satsaus tytikykyyn,
-taitoon ja
-viihtyvyyteen
TydelSkejiirjestelmd on ryhty-
nyt sanoista tekoihin. Kuukau-
den verran sitten kiiynnistyi laa-
j a yhteisty<iprojekti, jonka avul-
la yritetiiiin vaikuttaa nimen-
omaan niihin asioihin ja asen-
teisiin, joilla voidaan edesaut-
taa tytikykyii, -raitoa ja -viihty-
vyytta.
Tyrikyky kunniaan -ty6nimen
saaneessa projektissa ovat ty6-
eliikejiirjestelmiin ja sen sidos-
ryhmien lisiiksi konkreettisesti
mukana valtiovalta j a tytisuoje-
lussa sekii tydterveyshuollossa
toimivat yhteisdt.

- Haluaisin korostaa sita, ette
olemme nyt liikkeellit nimen-
omaan viestinniin keinoin. Em-
me oppimestareina.

- Yhteisty6kumppaneillamme
- esimerkiksi tydterveys-ja ty<i-
suojeluorganisaatioilla - on
runsaasti tutkimustietoa tydky-
kyyn jne. vaikuttavista asioista.
Me yritamme siirtaa tiitd tietoa
tehostetun toiminnan avulla
tycieliimiiiin. Ja on tiirkel ha-
vaita, ettii juuri tiedon saami-
nen perille ja oikeisiin paikkoi-
hin on t6miin projektin onnistu-
misen kannalta olennaista ja
mahdollista vain siinii tapauk-
sessa, ettd saamme tukea ja
teemme yhteistyOta niin valtio-
vallan, ty0markkinajiirjestdjen
kuin muidenkin tydelemaan le-
hellii olevien yhteiscijen kanssa,
Kostamo painottaa.

Kolmivaiheinen projekti
Hiinen mukaansa Tydkyky
kunniaan -projekti muodostuu
kolmesta vaiheesta. Ensin on
ns. herdtevaihe. Sitii seuraa
opetus- ja neuvontavaihe j a kol-

ten keskuudessa. Lihestymme
heitii muun muassa kirjallisella
materiaalilla, mutta myris eri
puolilla Suomea pidettiivissii
semrnaarelssa.

- Toisen vaiheentarkoituksena
on tiivistiiii kiiynnistettyii kes-
kustehm erilaisten esimerkkien,
asiantuntijoiden tekemien ja
tutkittujen esimerkkien, avulla.
Tiillaisia ovat muun muassa vi-
sualisoidut tietopaketit, joissa
tarkastellaan j o toteutettuja rat-
kaisuja; hyvieja huonoja, Kos-
tamo sanoo.

Projektin kolmas vaihe on tek-
nisesti sitii, ettii tyripaikoilla so-
vitaan pelis:idnntit ja toteute-
taan ne. Mutta se on tietenkin
paljon muutakin, jossa asenteil-
Ia on suuri osuus - kuten Kos-
tamon mukaan vaikkapa asen-
noitumisellamme ikiiiintyviiiin
tycitoveriimme.

Tiiysillii - tai ei
sitten ollenkaan
- Meilld on jotenkin kummal-
linen suhtautuminen ikiiiinty-
viin tydntekij6ihin;se on joten-
kin muodostunut sillii tavalla
kummalliseksi, ettii punnitsem-
me vain heidiin aikaansaannok-
siaan ja kerkiiimisiiiiin, mutta
emme osaa antaa arvoa heidln
muille ominaisuuksilleen. Tun-
tuu siltii, ettii tycieliimiissii osa-
taan ajatella ainoastaan - niin
kuin erdiit autoilijat, ettii kaasu-
polkimessa on vain pohja-asen-
to. Eli ettii aina on ajettava 120
tai sitten ei ajeta ollenkaan.
Miksei 80?! Tiimii tiillainen
asennoituminen ei ainakaan li-
siiii ikiiiintyvien ihmisten ty6-
viihtyvyyttii.

- Senkin eteen on tehtava t<ii-
ta, ette suomalaiset hyviiksyvtit
tycin ja vapaa-ajan joustavam-
man kiiytdn mytis tyttn ja

55-vuotiailla, kuntoutuksen ko-
rostaminen, ikiiiintyvien tyOn-
tekijiiiden tydeliikemaksun
muuttaminen jne. H aas t at te lu: Jouni Jokisalo

eliikkeen.- entistd paremmin ja Suhdanteiden yli
toisin kuin nyt' Toimitusjohtaja Fentti Kosta-

mon mukaan Tytikyky kunni-
Ratkaisun ayaimet aan -projektissa on liyse niin
tytielimiissii - eliike- perustavaa laatua olevista tyd-
puolellakin mietittiiviiii :l-11ei,.ly]:vaisuusasioista-; koko yhteiskunnan, ettei niitiir fuSpSllo tyoKyvyl]1.-tal9oJl voi iattaa suhdanteiden armoil-
Ja tyovuntyvyyden yllaplmlT- t.. 6ita tiirtaa tuonnemaksi. -
;essi 9n lltlpaikoilla, mutta el6- eli;tiIiiii"laen kansalaisvel-
I:t-t1t^:li1'"i:n :.1,n1ij11'a .19. vollisuus on tutkia j a etsiii rat-
i?11 '_',1'3'ili:^:ll? :l?I: j.{sl taisuja niin tytielamiin yleensii
:111, :ll1 ^ 

*i:.: :11 - 
*,1'3^.lv: I t<u i n iytiv oim aky symy k Jii n e ri-valnroenro Kurn nyt. [ostamo tyisesti taloudeiliita'heilahte-sanoo' luista huolimatta.

Ty<in ja eliikkeen viiliseen - T__a_._:,---_-
sanoudkoon nyt vaittiii:""" :,Tv::":imapula oli arkirealis-
toon, vaitutt"'irir"i r"IiJ-". T'.1 .,T"1 lltii taantumaa ja
mukaan mycinteisesti;;il ltl:lT:!ll1 on entistii pa-
muassa selraiset esi[akin oii#i hempanaedess:i lamanjllkeen'
toimenpiteet, kuin osa-aika- - Tycivoiman ikiirakenne on se
eliikkeen ikiirajan - ja yleensii kuin on. suuret iktiluokat
varhaiseliikkeiden ikiirajojen ikaantwat ia vallitsevat eliike-
muuttaminen, eliikkeellii ole- odotuliset ovat olemassa suh-vien ihmisten ty0rajoitusten danteista riippumatta. Meillii ei
viiljentiiminen, eliikkeen \urt- ol. yhtaan iikaa hukattavissa,tumisprosentin sitominen sillii tycieliimiin uudistusproses-
ikiiiin, t.s., ettii karttumispro- si vie aina oman aikinsa -sentti olisi esimerkiksi yli 55- puhumattakaan asenteiden
vuotiailla korkeampi kuin alle muuttumisesta.
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JUHAI{I SALMII{E]{ I
.I rT

- Euroopan yhdentymi-
nen on tytieliikejiirjestel-
mllle vakava uhka, ellei
yhdentymistii hoideta
kunnolla. Tytieliikejiirjes-
telmH on kuitenkin nyky-
muodossaan vahva. Se
tulee perusperiaatteiltaan
siiilyttiiii muuttumatto-
mana. Jlrjestelmiin vah-
Yuus on sen yksiltillisyy-
dessl.
Nlin sanoo lainopin kan-
didaatti Juhani Salmi-
nen, joka siirtyi 1.5. an-
saitulle vanhuuselflkkeelle
30 vuoden tytiellkeuran
plfltteeksi.

TYOETAKEJARJESIETMAI{ UAI KUTTAJA
UAilHUUSELAKKEELTE

Siinii on lyhyesti Salmisen tyri-
eliikeuran testamentti seuraajil-
leen. Salminen sanoo jyrkiisti,
ettl jiirjestelmiin periaatteita ei
pidii kopeloida ja ruveta remon-
toimaan, vaikka siitii joltakin
suunnalta kiitosta lohkeaisikin.

- Jiirjestelmii on taloudellisesti
hallittavissa tulevaisuudessa-
kin. Siihen voidaan tehdii pie-
nie teknisia korjauksia - ja pi-
tti?ikin tehdii, sanoo Salminen.

Eurooppa on houkutus,
mutta ei hinnalla
millii hyviinsii
- Euroopan yhdentyminen ei
saa olla suomalaisen ty6eliike-
jiirjestelm[n tuhon alku. Mi-
tiiiin ei viel6 ole lopullisesti so-
vittu, mutta tydelilkejiirjestel-
mdmme on liian arvokas ja
korkeatasoinen, jotta sen an-
nettaisiin neuvotteluissa horjua.

Tiihiin astiset neuvottelut eiviit
korkeata arvosanaa saa, mutta
ylijohtaja Jukka Rantalan neu-
vottelutaito on vaikeassa tilan-
teessa ollut erinomainen, kiittea
Salminen.

Muuten Salminen pitiiE suoma-
laisten yhdentymisneuvottelu-
jen eriiitii piirteita turhauttavi-
na. Jopa masentavina. Siniinsii
EY ei ilmeisesti tule merkitse-
miiiin kovin suuria tytielekejar-
jestelmiille. Pient6 kilpailua to-
sin tulee, kun eurooppalaiset
vakuutusyhtidt aikanaan saa-
vat Suomessa toimiluvan. On
kuitenkin pidettiivii huoli, ettii
ne toimivat suomalaisten lakien
mukaan ja niiden tulee saada
toimilupa ttiiiltii sekii toimia
suomalaisen valvonnan alai-
sena.

- En nde, ettii suomalaiset tyti-
eldkevarat liukuisivat Euroop-

paan. Meillii on vahva suoma-
lainen lainsiiiidtinto eikii sitii
viedii noin vain Brysseliin pii6-
tettiivziksi, sanoo Euroopan ta-
lousaluetta (ETA) ja Euroopan
yhdentymistii (EY) tarkasti seu-
rannut Salminen.

Urakoinut,
mutta ei urautunut
Salminen on tydeliikeuransa ai-
kana ollut yksijohtavista asian-
tuntijoista sekii Suomessa ettd
ulkomailla. Htin on ollut muka-
na vaikuttamassa mm. yrittaja-
eliikkeiden syntymiseen ja jous-
tavien eliikejiirjestelmien luomi
seen niin yksityisellii kuin julki-
sella sektorilla.

- Eniten ehkii katson vaikutta-
neeni julkisen sektorin jousta-
vien eliikejiirjestelyjen syntymi-
seen, sillti olin komitean pu-
heenjohtajana. Mutta kuten
kaikissa asioissa, lopputulos on
monen vaikuttajan yhteisen
tydn tulos. On vaikea miiiiritel-
lii itse, mihin on pystynyt eniten
vaikuttamaan.

- Jokainen urautuujollakin ta-
paa. vaikka olisi kovan vaikut-
lajan asemassa ja kovissakin
keitoksissa kiehunut. Itse en
hirveiisti koe urautuneeni. Kyy-
niseksi olen tullut, jos kyniikan
ymmiirtiiii ja omaksuu oikein.
En tarkoita sitii muihin suun-
nattuna vaan omaan Persoo-
naan kohdistuvana kyniikkana,
lohkoo Salminen.
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tytieliikkeiden tasokorotus Salminen oittaa kirjassavuonna 1974. Seuraavana neljii vuo-
vuonna sektorin tiiy- narn:

Yksi lilmmittHvimmistH
uudistuksista
- Kaikkein eniten on mieltani
lemmittanyt yksityisen sektorin

vat 42 prosentista 60 prosenttiin
palkasta. Tdyteen eliikkeeseen
oikeuttava aika siiilyi edelleen
40 vuotena, sanoo Salminen.

- Tasokorotus oli mittavin uu-
distus tyciel5kelakien siiiitiimi-
sen jalkeen. Samalla ty<ieliike-
jiirjestelmii tuli kokonaisuutena
kuntoon. Merkittavintii oli, et-
tii silloin tavallisen tyrintekijiinja toimihenkildn ty<ieliiketur-
van taso taattiin. Uudistuksen
merkitystii ja tulosta ei nyky-
p[iviin nuori viilttiimiittd edes
havainnoi, vaan ottaa nykyisen
suuruisen eliikkeensii saavutet-
tuna etuna, muistuttaa Salmi-
nen.

On muistettava, etta tydelii-
kejiirjestelmiin yksi hienoim-
mista periaatteista on turvata
ihmiselle saavutettu kulutusta-
so. Ei eliikejiirjestelmiin tarkoi-
tus ole laskea ihmisen elintasoa,
tai tasata tuloeroja eliikeliiisten
kesken, vaan tasata tuloerot
tycissiiolevien ja eliikeliiisten
kesken, kiihtyy haastateltava.

Ellkepommin riijliytys
- Kiperimpiii tilanteita oli
vuonna 1972 silloisen sosiaali
ministeri Kaipaisen "eliikepom-
mi", jonka tyrmiiiimiseksi EIii-
keturvakeskus teki runsaasti
t6ita. ETK eli vaikutramisensa
huippuhetket, toteaa silloin
Eliiketurvakeskuksen toimitus-
johtajana ollut Salminen.
Koko eldkepommin ytimenii
oli, ettii se piti sisiilliiiin tasael6-
keratkaisun kansaneliikej iirjes-
telmdn hyviiksi. Eduskunnan
sosiaalivaliokunta paranteli
hallituksen esitystii muutamas-
sa tunnissa niin, ettd ratkaisun
kokonaiskustannukset nousivat
220 miljoonasta markasta 650
miljoonaan markkaan. Kan-
saneliikeuudistuksen eduskun-

takiisittelyn jiilkeen ratkaise-
vaksi kysymykseksi jiii, vahvis-
taako tasavallan presidentti lain
val el.

vana eduskunnan
seatamAA kansaneliikeuudis-
tusta erittain voimakkaasti
STK: n silloinen toimitusjohtaj a
Timo Laatunen ja SAK:n pu-
heenjohtaja Niilo Hiimiiliiinen.
He katsoivat eduskunnan har-
joittaneen sellaista eliikepoli-
tiikkaa, mikit oli paitsi vino-
suuntautunutta myds sellaista,
ettd se vaaransi tydmarkkina-
j iirjestcijen harj oittaman tulo- j a
sosiaalipolitiikan. Samoihin ai-
koihin toimitettiin Eliiketurva-
keskuksen toimesta lehtien piiii-
toimittajille muistio, jossa tar-
kisteltiin eliikepaketin vaiku-
tuksia."

Sama kirjoitus jatkaa myrihem-
min: "Kesiillii aloitettiin myris
hallitusneuvottelut Sorsan en-
simmiiisen hallituksen muodos-
tamisesta. Niiissti neuvotteluis-
sa yhtenii keskeisenii aiheena
oli eliikepommi. Hallitusneu-
votteluihin liittyiviit taustalla
SAK:n, STK:n ja MTK:n kes-
kustelut eliikepommin korvaa-
misesta muulla eliikkeiden ke-
hittiimisohjelmalla. Niimii neu-
vottelut johtivat tulokseen niin,
ettii jiirjestdt laativat 17.8. eh-
dotuksen eliikejiirjestelyksi". . .

'Tii{estcijen ehdotuksen pohj al-
ta otettiin Sorsan hallituksen
ohjelmaan vastaavat kohdat ja
tasavallan presidentti jntti elti-
kepommin vahvistamatta. "
- Ei eliikepommi aivan suuta-
riksi sentiiiin jiianyt, sillii kan-
saneliikejiirjestelmiiiin kohdis-
tuneitten parannusten koko-
naisvaikutus oli silloisella vuo-
sitasolla noin 300 miljoonaa.
Mutta se vaikutus eliii<epom-
milla oli, ettii se keskeytti ty6-
eliikeuudistuksen joksikin ai-
kaa. Samalla se nlytti kouriin-
tuntuvasti tyOmarkkinajiirjes-
tdjen sosiaalipoliittisen vaiku-
tuksen, toteaa Salminen.

Varhaisellkkeet
ongelma tulevaisuudessa
- Ihminen on tydpaikkansa
tiirkein voimavara. Joudumme

keturvakeskus, Kansallis-Osa-
ke-Pankki, Pohjola-Yhti<it,
Tydeliikelaitosten Liitto).
Seitsemiintoista vuotta sitten

- Varhaiseliikkeille on runsaas-
ti menijditii ja keskimiiliriiinen
eliikkeellesiirtymisikii on pu-
donnut jo 58 vuoteen. En kui
tenkaan niie vielii tiissii vaihees-
sa sitii liian huolestuttavana,
mutta vuoteen 2000 mennessd
varhaiseldkekysymys on rat-
kaistava. Ei eliikkeelle siirtynei-
tii eniiii voida houkutella takai-
sin tydelama6n. Ratkaisu on
l6ydettiivii ennen eliikkeelle siir-
tymistii varhaiseliikejiirjestel-
miin sisiiltii ja sistillzi, sanoo
Salminen.

Elettyti ellmlii
Salminen toimi Akavan pu-
heenjohtajana vuosina 1966-
70, jolta ajalta on periiisin hii-
nen lukkarinrakkautensa jiir-
jestOOn. Hiintii pidettiin poik-
keuksellisen voimakastahtoise-
na puheenjohtajana, jonka vai-
kutus Akavan kehittiimiseen oli
erittein huomattava.
Ennen Eliiketurvakeskuksen
toimitusjohtajaksi tuloaan
vuonna 1972 Salminen toimi
Tycieliikelaitosten Liiton asia-
miehenii ja toimitusjohtajana.
Eliiketurvakeskuksesta htin
siirtyi ruonna 1974 Eliikeva-
kuutusyhtid Ilmarisen varatoi-
mitusjohtajaksi ja kolme vuotta
mydhemmin toimitusjohtajak-
si. Hiin on kuulunut useitten
yritysten ja vakuutusalan elin-
ten hallituksiin ja hallintoneu-
vostoihin (mm. Yhtyneet Pape-
ritehtaat, Kajaani Oy, Rauma-
Repola Oy, Suunto-yhti6t, Ele-

j tirjestelmiin teknillisen- kehittii-
misen alueelta ja eliikej iirjestel-
mien yhteistydn alueelta. Tiil-
16in voisit erityisesti antaa pa-
noksesi eldkehakemus- ja neu-
vontamenettelyn parantami-
seen sekri tytieliikej iirjestelmien
viilisten tarpeettomien erojen
poistamiseksi."

Haastattelu: Mauri Vanhatalo
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tulevaisuudessa mycintiimiiiin,
ettii koneita enemmiin tarvit-

Kir-

"Matti hyvii! Ottaessasi vastaan
Eliiketurvakeskuksen toimitus-

jeessii toimitusjohtaja Juhani
Salminen kirjoitti:
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PERHE.ELAKE.
UUDISTUKSEil
KOKEMUKSET

II

MYOl{TEISIA
Perhe-ellkeuudistus on ollut voimassa vajaan vuoden.
Lakiuudistuksena se oli mittava. Se vaati tytitii ja
venymiskykyi muutoksen toimeenpanijoilta.
Uudistus muutti ellkehakemusten klsittelyii ja ellke-
laitosten viilistii tietoliikennett[. Paljon tehtiin tytitii
mytis uusien silInntiksien soveltamisen ja laskemisen
hyvlksi. Tyti jatkuu edelleen ellkelaitoksissa.
Elilkevakuutusosakeyhtiti Ilmarisen toimistopfliillik-
kti Mirja Winter, Maatalousyrittiijien ellkelaitoksen
osastopHillikkti Eeva Koskensyrjii ja Valmetin eliike-
sliititi s.r:n elflkepalvelupiillikktt Riitta RIsInen-
Rugemalira kertovat perhe-elilkeuudistuksen herilttil-
mistl ajatuksista ja siit[ miten ttiistii on selviydytty.
Tiukasta aikataulusta huolimatta uudistuksen toi-
meenpano sujui suuremmitta ongelmitta.

Jiiikd perhe-eliikeuudistuksen toteutukselle riittavasti aikaa?
Laki annettiin9.2.1990 ja se tuli voimaan 1.7.1990.

Olivatko Eldketurvakeskuksen soveltamis- ja rekisterriintiohjeet
riittavat?
Uudistuksessa my<is mieslesket sekii tietyin edellytyksin entiset
puolisot saivat perhe-eliikeol\euden. M ontako p.erhe-eliikettii on
mydnnetty nais- ja miesleskille, entiselle puolisolle ja lapsille.

Onko perhe-eliikkeen soveltamisessa ollut ongelmia?

Kokemukset eliikesovituksesta sekii yhteistycistii eliikelaitosten
kesken.

Kestiiiik6 perhe-eliikehakemusten kiisittely aiempaa kauemmin?
Miten edunsaajat ovat perhe-eliikemuutokseen suhtautuneet?
Minkiilaista palautetta olette saaneet?

Perhe-eliikeuudistuksen kokemuksista haastatteli Marja- Liisa Takala
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HAASTAUA TAKIUUNTSTU$

Toimistopiitillikkr; Mirja Winterin
mielestti perhe-eliikeuudistus on
saavuttanut tavoitteensa silloin,
kun pienten lasten kanssa yksin
jiiiinyt miesleski saa perhe-eliik-
keen.

Aikaa jiii liian vlhiin
- Uudistus oli niin laaja, ettii
aikaa toteutukselle jiii liian vii-
hiin. Muutoksen yhteydessii
jouduttiin uusimaan eliikkeen
laskentaohjelmat, eliiketapah-
tumatietojen poimintaohjelmat
ja tietoliikenne sek[ paatdsten
tulostaminen. Piiiittismalleja-
kin kertyi paljon, kaikkiaan lii-
hes 60, Mirja Winter kertoo.

- Yksinkertaisen tapauksen,
jossa sekii edunjiittiijii ettii leski
ovat jo eliikkeellii, eliikkeen las-
kenta ja eliiketapahtumaliiken-
ne onnistuivat hyvin jo heinii-
kuussa. Sen sijaan pliiit6sten
tulostaminen oli aluksi hanka-
Iaa, koska siirryimme uudistuk-
sen yhteydessa uuteen tapaan
tulostaa usean perheen edun-
saajille omat peetdksense.

Yleiskirje
usein tytiohje
Mirja Winterin mukaan Eliike-
turvakeskuksen yleiskirjeiden
avulla pdiistiin hyviiiin alkuun.

- Kiiyttinntin ty6ss6 on tullut
esille tilanteita, joita ei osattu
ennustaa. Siita, miten suuri pai-
noarvo yleiskirjeillii on, kertoo
seuraava esimerkki: Tytiryh-
missd oli keskusteltu suhteelli-
sesta eliikesovituksesta, mutta
se jiii mainitsematta soveltamis-
yleiskirjeessii. Siitii syystii se oli
kokonaan unohtua meidiin las-
kentaohjelmasta.

Suhteellinen eliikesovitus teh-
diiiin silloin, kun leski saa per-
he-eliikettii muualtakin kuin
yksityiseltii sektorilta. Hiinen
muista j iirjestelmistii saamansa
perhe-eliike pitiiii ottaa huo-
mioon ylitteen j akamisessa.

- Pulmatilanteissa minun on
ollut helppoa ottaa yhteytta
Eliketurvakeskukseen. Sieltii
olen myds saanut aina vastauk-
sen niin tietoliikenne- kuin so-
veltamisasioissakin, Mirja
Winter vakuuttaa.

- Yleiskirjeet julkaistiin aika
mydhiiiin, mutta koska olimme
mukana niitii valmistelevissa
tydryhmissii, tietoa saatiin
ajoissa. Site tietoa, mikii sitten
muuttuikin. Ensin ei ollut alku-
eliikettd, eikii naisten oikeutta
elikkeeseen lievemmin ehdoin.
Myds tiiysorvon lisd tuli myd-
hemmin mukaan eduskuntakii-
sittelyn aikana.

Vuoden lopussa
Itihes 700 perhe-elilkettl
Ilmarinen on mycintiinyt vuo-
den loppuun mennessd 698 uu-
den lain mukaista perhe-eliiket-
tii. lrskeneliikkeitii on mycin-
retty 657, joista miesleskiii on
123. Lapsia oli edunsaajina166
ja heistii kaksi on tiiysorpoa.
Uudistuksen yhteydessii mycis
entinen puoliso sai oikeuden
perhe-eliikkeeseen edellyttiien,
ettii hiinelle maksetaan elatus-
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apua. Ilmariseen tuli vlrme
vuonna muutama entisen puo-
lison hakemus, jotka hyliittiin
elatusapuvelvollisuuden puut-
tuessa. Sen sijaan tiimiin vuo-
den puolella yhdelle entiselle
puolisolle eliike on mytinnetty.

- Ilmarisen vakuutettujen piiri
on niin laaja, ettii kaikti sovel-
tamisyleiskirjeen erikoista-
paukset ovat tulleet esille, toi-
mistopiiiillikkci Winter uskoo.

Soveltaminen sujuu
Mirja Winter sanoo yletty-
neensd, kuinka hyvin perhe-
elikkeen soveltaminen on suju-
nut, vaikka laki on hankala.
Koko ajan ttiytyy olla hyvin
tarkkana, kenelle eliikkeen
myOntdii. Esimerkkinii hiin
mainitsee voimaantulosiiiin-
n6kset, joissa naisten ja miesten
ikiirajat poikkevat toisistaan.

- Sitiikin olemme joutuneet
kovasti miettimiiiin, asuiko les-
ken lapsi edunjitttiijiin kuollessa
puolisoiden yhteisesszi kodissa
vai ei. Sillii on merkitystii lap-
sen el6keoikeuteen. Yksittiiiset
tapaukset ovat saattaneet ai-
heuttaa palj onkin piiiinvaivaa.

Muutoin perhe-eliikkeiden
soveltamisessa ei suurempia on-
gelmia ole toistaiseksi esiinty-
nyt, koska asiaan oli paneudut-
tu huolellisesti.

Elilkesovitus kilytlnntissH
hankalaa
Eliikesovitus on teoriassa help-
poa, mutta kiiytiinndn tycissii se
on hankalampaa Mirja Winte-
rin mukaan.

Sekaannusta aiheutti aluksi
s€, mistii eliikesovitusperuste
muodostuu ja mitti eliikesovi-
tuksessa otetaan huomioon les-
ken omasta eliikkeestii, kun
mukana ovat julkisen sektorin
eliikkeet. Asiassa on tehty hy-
viiii yhteistycite valtiokonttorin
kanssa.

- Eliikesovitus haukkaa mies-
ten leskeneliikkeitii. Naisleskien
eltikkeisiin se ei ole vaikuttanut
yhtii paljon, koska naislesket
ovat melko iiikkaitii ja heillii on
suhteellisen pieni tytielake tai ei
tytieliikettii ollenkaan. Jos elii-
ke on pienentynyt, se on ollut
lain hengen mukaista, Mirja
Winter vakuuttaa.
Eliikesovitus tehdiiiin joko les-
ken saaman eliikkeen tai hiinen
laskennallisen eliikkeensii pe-
rusteella. Joissakin tapauksissa
voidaan ottaa lesken todelliset
tulot huomioon eliikkeiden ase-
masta.

- Todellisten tulojen mukaan
laskettua eliikesovitusta ei ole
tiihiin mennessii vielii tehty. Nyt
on yksi vireillii, jonka ratkaise-
miseksi kiiydiiiin parhaillaan
kirjeenvaihtoa.

Eliikelaitosten yhteistyti
vilkasta
Lesken omien tulojen ja eliik-
keiden huomioiminen eliikeso-
vituksessa on lisiinnyt eliikelai-
tosten vuorovaikutusta. Tieto-
jen vaihto eldkelaitosten kesken
on sujunut hyvin. Apua on saa-
tu puolin ja toisin. Eri laitosten
kanssa on vaihdettu puhelinnu-
meroita ja memotunnuksia.

- Liihes jokaisesta tapauksesta
joudutaan ottamaan yhteyksiti
silloin, kun eliikettii ollaan
mycintiimiissii ensimmdistd ker-
taa ja silloin, kun eliikesovitus
tehdiiiin seitsemiinnen kuukau-
den alusta tai mycihemmin.

- Ennen kuin piiiit<is on saatu
edunsaajalle, sitd ovat voineet
kiisitellii valtio, kunta ja yksityi
nen sektori. Silti ty<lnjako on
ollut selvd.

Hakemusten klsittely
ei ole viivlstynyt
Ilmarinen on pystynyt pitii-
miiiin hakemusten kiisittelyajat
yhtii lyhyinli kuin ennen, vaikka

niiden kiisittely on vaikeutunut
ja monimutkaistunut
Hakemuksista 60 prosenttia kd-
sitelltiiin kahdessa viikossa, 80
prosenttia kuukaudessa. Loput
20 prosenttia ovat sellaisia, ettii
syite viiveeseen saattaa olla hy-
vin moniakin: edunjiittiijii on
voinut kuolla liikenteessii tai
tapaturmaisesti, lapsi on jiiiinyt
tiiysorvoiksi ja htinelle hanki-
taan holhoojaajne.
Mirja Winterin mukaan uudis-
tus on lislinnyt valtavasti tydta.
Ty<im65rii on kaksin- jopa kol-
minkertaistunut. Ilrnarisen per-
he-eltikeryhm6 on edelleen vielii
pieni, vaikka uudistuksen
vuoksi siihen on lisiivoimia saa-
tukin.

Mieslesket pettyneitii
Pienten eliikkeiden saajat ovat
olleet tyytymattomia elikesovi-
tukseen. Myds miesleskien pet-
tymys on tullut selviisti ilmi.
Eriiskin palautti piiiittiksen ja
kirjoitti siihen, ettii'hOlynpri-
lyii, kiitos". Naisilta palautetta
ei ole juuri tullut.
Mirja Winter epiiilee, ovatko
kaikki perhe-el:ikkeeseen oi-
keutetut osanneet hakea eliiket-
tii. Automaattista kehotussys-
teemili ei ole vielii luotu uuden
lain mukaisiin perhe-eliikkei-
sun.

l0



PERHE-ELAKE
II

II #ffi

TYOTAS

MUTTEI

O]{GEtMAttIilEil

Osas t opiiiillikkr) kva lbskensy rj ii
sanoo, ettii eliikesovitus on peri-
aatteessa laskutekniikkaa, mufia
tietojen hankkiminen siihen on tyd-
Itistii.

Ohjeet kattavia
Eeva Koskensyrjii kehuu
ETK:n ohjeita. Ne ovat hflnen
mielestiiiin hyviii ja aika katta-
via. Melassa on tullut hyvin
viihiin eteen tapauksia, joissa
ohjeistolla ei olisi perjatty -joitain kohtia kyllii.
- Esimerkiksi tdysorvon lap-
sen eliikkeen yhteensovitusta
selvitettiin j iilkikiiteen.

Perhe-elflkkeen aikataulu
tiukka
Eeva Koskensyrjii sanoo, ettii
jos uudistuksen valmistelut olisi
aloitettu lain antamispiiiviinii,
niin jiilkijunassa olisi ottu. Ti-
lanne ennakoitiin. Vaikka lain
tarkkaa sisiilttiii ei tunnettu,
valmistelut aloitettiin jo siinii
vaiheessa, kun tiedettiin, mil-
loin perhe+liike tulee voimaan.
Silti aikataulu oli tiukka.
- Kaikkien asioiden kiisittelys-
sii kiiytetiiin nykyisin tietotek-
niikkaa apuna. Varsinkin el6ke-
asioissa, joissa joudutaan pal-
jon laskemaan. Eniten tydte on
teettiinyt juuri tietotekniikka:
piti suunnitella ja toteuttaa las-
kenta- ja tietoliikenneohjelmat,
Eeva Koskensyrjii kertoo.

- Aikataulua kiristi lisdksi se,
ettii Melassa oli kaikkien va-
kuutettujen tycitulojen tarkista-
minen esill5 samana ajankohta-
na 1.7., jolloin perherliikeuu-
distuskin tuli voimaan.

Liihes 1500 perhe-eliikettii
mytinnetty
Helmikuun loppuun mennessd
Mela oli mydntdnyt 1456 per-
he-eliikettii: niistii naisleskille
1099 kappaletta, miesleskille
349 ja lapsille I10. Lasten lu-
kuun sisiiltyy yksi tiiysorvon
el6ke. Vastaavat luvut vuoden
vaihteessa olivat: perherliik-
keita yhteensii 864, joista nais-
leskiii 620, miesleskiii l9l ja
lapsia 53.

- Entisiii puolisoita ei joukossa
ole yhtiiiin mukana. Viljefje-
perheissii elatusapua tulee har-
voin maksettavaksi avioeron
yhteydessi.

Melassa on arvioitu, ettii noin
300 perhe-eliikehakemusta tu-
lee kuukaudessa. Arviossa on
hyvin pysytty.

- Vastoin kuin etukiiteen odo-
tettiin, eliikesovitus on vaikut-
tanut MYEl-eliikkeisiin. Ole-
tus perustui MYEl-eliikkeiden
pienuuteen. Helmikuun lop-
puun mennessii on ollut yli 150
tapausta, joissa el:ikesovitus on
viihentiinyt eliikettii tai vienyt
sen kokonaan. Yli 80 tapaukses-
sa eltkettii ei ole jiiiinyt makset-
tavaksi ollenkaan. Viihennykset
ovat yleensii kohdistuneet mie-
hiin: 150 eliikkeestii 109 koski
miehiii, Eeva Koskensyrjii ker-
too.
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Ongelmiin ei ole ttirmiitty Tiivistii yhteistytitti
- Ellikesovitus on periaatteessa eliikelaitosten kesken
laskutekniikkaa, mutta tietojen Myiis Melan yhteisty<i yksityi-
hankkiminen siihen on tydles- sen sektorin, valtionla ftunnan
tii, Eeva Koskensyrjii toteaa. eliikelaitosten kanssa on ollut
- Perhe-eliiketapaukset ovat !liyista-1,,^;,^.NYkYitil monet
yl;;;-;;;;-iyyppi'ia kun luunlitj-tt'L"t ovat triissii mvcis

i,ri.n -. I av"""t's"o't'"rt "].it " 
n: llg :]I9p l: le lla' Vaik k a p ape-

Jeet Hpi ja'tiedamme,-d;il" dl'lI-tn1.q.9' aikamoista' se ei

oikeus eldkkeeseen or, ofJ_-_! yksin 
. 
riitii. puhelinyhteyksiii

r.irivivn..t riyuin. harrastetaan paljon ja ya]tio-

- Melaan ei vielii ole tullut rr- I:ll,ti#Jr.kanssa 
on pidettv

mallisia tapauksia. Emme ole

i:XlH'1, f; f i'#,?f ' J#; Perhe-elrkehak emust en
yhteistaloudessa edunjiittiijiin ktisittelyaika pidentynyt
kuolinhetkellii. Hakemusten kiisittelyaika aluk-

si piteni Eeva Koskensyrjiin

r-re_r< gggvilus. ia a-t-\.ueliike fr'}f$H."tsestiiiin' 
ehkii noin

yhdellii piiiittiksellii
Alle 65-vuotiaalle leskelle. ioka - Nyt kiis.ittelyaika -on 

lyhenty-
ei saa omaa elaketta, ijd[r.- nVt taas liihes entiselleen.
taan leskeneliikettti ilman elii- - Melan eliikeosastolla kiisitel-
kesovitusta kuuden kuukauden liiiin MYEl-eliikkeet ja ryhmii-
ajan. Tiitii eliikettii kutsutaan henkivakuutukset. Osasto on
alkueliikkeeksi. jaettu aakkosten mukaisiin ryh-
Eeva Koskensyrjiin mukaan fllili"Yl*.',:1'vl*,Ti:,Ii
Melalla on ehk'a huista elake- :l,tellaa.n . KarKKra 

-e,1af,efJeJl:
laitoksista poikkeava menettely Nyt |Y:i]ufga on valrarKarsesrr

atkueliikkeen suhteen. l;;;;1 muutettu. Henkildt, jotka en-

he-elrkettii mytinnettiiJi"a'*- ry.1 IIIeIY* sekii vanhuus-
a.taar, *ittui,i.n r"rr..i tiiunL "tt1 P..fq:]ekkeita, ovat saa-

on seitsemiinnen k;k;il;; neet..keskittyii Lelkiistiiiin per-
ut,xra samalla paatcitrirra lt-*^tlkkt^yl' Joten voidaan

-yon".*iti" urru.rit"'iu tsh- ;1191 etta [siivoimaa on
daan eliikesovitus. SeitiemSn- tarvtttu'
nen kuukauden alussa eliikkeen
miiiirii automaattisesti muuttuu Palautetta
ilman uutta paat0sta. hlmmlstyttlvln vlhln
- Kiiytiintd sopii hyvin meille, - Perherliikkeistii soitellaan ja
koska tiihiin mennessd vain jo- kyselliiiin hWin viihiin. Me
ka kymmenenteen MYEL-Per- oiemme hamhastelleet, miksei-
he-eliikkeeseen eliikesovitus on yflf ihmiset reagoi. Joitakin yk-
tehty. Tahiin saattaa vaikuttaa sittaisiii kommentteja on tullut:
myds se, ettii perhe-eliikkeen- eriismiesleskiilmoitti,ettatasa-
saajista suuri osa on yli 65- arvon nimissii liihetitte suolara-vuotiaita. hat, Eeva Koskensyrjii kertoo.

- Todellisten tulojen mukaista - Perhe+liikkeet ovat olleet tii-
eliikesovitusta ei ole sattunut. hiin asti suhteellisen selkeita.
Kaikki ovat olleet joko eliikkee- Nyt heriiii epiiilys, onko nykyi-
seen pohjautuvia iai laskennal- ndn laki niin monimutkain6n,
lisia eltikkeita. Viljelijtiilla har- s11slyet ihmiset osaa edes ky-
vemmin tapahtuu._ sellaisia sy21.
muutoksia, j otka vaikuttaisivat
eliikkeen laskemisperusteisiin,
osastopiiiillikkri Koskensyrjii
uskoo.

t2

- Perhe-eliikeuudistustun-
tui ensin sotkuiselta. SitA
mietti, etteikti lakia otisi
Yoinut tehdii viel[ moni-
mutkaisemmaksi.
- Ensimm[iseen eliikeha-
kemukseen lakiuudistus ei
Yaikuttanut mitenkfliin ja
se rauhoittio elikePalve-
lupiiiitlikkti Riitta Riisfi-
nen-Rugemalira kertoo ko-
kemuksiaan perhe-eliike-
muutoksesta.
Yalmetin eliikesiiiititi s.r.:ssii
ei eliikkeit[ Iasketa, vaan
palvelu ostetaan siihen eri-
iroistuneelta yritykseltii.
Tiimfi osaltaan helpotti
muutoksen valmistelua.
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Toteutus meni
kivuttomasti
Riitta Riisiinen-Rugemalira sai
esimieheltiiiin yleiskirjeet niih-
tiiviiksi jo luonnosvaiheessa.
Joten asia oli tuttu, kun lakiuu-
distus tuli voimaan.

- Meidiin tehtiivlimme oli toi-
mittaa uudet perhe+liikehake-
muslomakkeer tehtaille ja sie[e
eliikeasioita hoitaville yhdys-
henkildille. Heille piti my6sno-
peasti antaa opastusta, miten
hakemus nyt tayteteAn. Eliike-
hakemuksistamme 90 prosent-
tia tulee suoraan tehdasyksi-
kiiistii.

- Liihinnti puhelimessa neu-
voin yhdyshenkiliiiti: keytta-
kiiii uusia lomakkeita ja huo-
matkaa, ettii leski tiiyttdii myds
omat tietonsa eliikesovitusta
varten.
Riitta Riistinen-Rugemaliran
mielestii perhe-eliikeuudistuk-
seen valmistautuminen meni ki-
vuttomasti. Mitaan erityistii
vaikeutta ei ilmennyt.

Oman ellkeslilnntin
muutokset isoin tyti
- Perhe-ellikeuudistuksen ta-
kia oman siiiitidn A-osaston
siiiint<ijii jouduttiin muutta-
maan. Se olikin lakiuudistuk-
sen suurin tyri. Eliikesiiiiticiyh-
distyksen mallisdiint0jii keytet-
tiin hyviiksi. Aikaa siiiintdmuu-
tokseen oli vuoden loppuun.
Myds siiitntrijen muuttaminen
sujui hyvin, koska monelta ta-
holta saatiin apua.

Yleiskirjeistfl ltiytyy
vastaus
Riitta Rdsiinen-Rugemalira
kertoo perhe-eliikekurssin tun-
temuksiaan. - Sieltii pois tul-

Eliikepalve lupdiillikkd Riiu a R(is(i-
nen-Rugemalira tuli ETK:n perhe-
eltikekursseilta uskoen, ettii vai-
keuksia syntyy. Mutta kiiytiintd on
osoittanut pelon turhaksi.

tuani, ajattelin, ettii kaaos tiistii
tulee.

- Mutta nyt kun tarkistan ha-
kemusta yleiskirjettii apuna
kiiyttiien, tiiyttyviitk<i edelly-
tykset, onko oikeutta perhe-
eliikkeeseen, niin aina saan vas-
tauksen yleiskirjeestii. Jopa elii-
kesovituksen jiilkeen rahastoi-
dun osan selvittAminenkin ltiy-
tyi ETK:n yleiskirjeestii.

Perhe-ellkkeitfl maksussa
60 kappaletta
Helmikuun loppuun mennessl
Valmetin eliikesiiiitiO oli mycin-
tiinyt 60 perhe-eliikettii. Edun-
saajina oli leskiii 58 ja lapsia 13.
Vuoden vaihteeseen mennessd
eliikkeita oli mydnnetty kaikki-
aan 38 kappaletta. Leskeneliik-
keita o[ maksussa 37 ja lapsen-
elakkeite ll.

Yhtiiiin miesleskeii ei ollut
vuoden lopussa edunsaajana.

- Tiihiin mennessS on kiisitelty
kolmen mieslesken hakemuk-
set. Kahdelle mydnnettiin elii-
ke, kolmannen eldkkeen eliike-
sovitus s6i kokonaan.
Riitta Rasanen-Rugemalira va-
kuuttaa, ettei eldkesovitus ole
vaikuttanut moneenkaan eliik-
keeseen - vain kahdeksaan 60
tapauksesta. Kuitenkin mycis
yksi naisleski jiii ilman perhe-
elaketta oman eliikkeensd suu-
ruuden takia.

- Suurin osa edunsaajista on
yli 60 vuotiaita naisia. He eivlit
ole olleet triissii eikii heillii ole
omaa ty6eliikettii. Silloinhan
eliikesovituksella ei ole merki
tystii, Riitta Riisfinen-Rugema-
lira huomauttaa.

- Myris yksi hylkypiiiitds on
tullut. Edunjiittiijti oli avioliiton
solmiessaan 65-vuotias.

Ongelmia yhteisen lapsen
selvittlmisessd
Yhden puutteen Riitta Riisii-
nen-Rugemalira on huoman-
nut perhe+liikehakemuksessa.
Siinii kysytiiiin alle I 8-vuotiaita
lapsia ja muualla asuvia lapsia.
Laki kuitenkin sanoo, ettii les-
kellii on oikeus perhe-eliikkee-
seen, jos hiinellii on tai on ollut
yhteinen lapsi.

- Me olimme jo antamassa
hylkypiititdstii, kun alle 50-r,uo-
tias miesleski haki perhe-eliiket-
tii. Mistiiiin asiapapereista ei
niikynyt, etta edunjattajelle ja
leskellii oli ollut yhteinen lapsi.
Sekii edunjiitteje etta leskimies
olivat meiltii eliikkeellii.

- Paetos niiytti kielteiseltii,
koska mies on alle 50-wotias.
Liiiikiirinlausunnoissa ei ollut
mitaan perheeseen viittaavaa.
Virkatodistuksessa luki, ettei
alaikiiisiii lapsia ole. Varmuu-
den vuoksi soitimme vielii kirk-
koherranvirastoon. josta sitten
ilmeni, etta puolisoilla oli yh-
teisizi lapsia, Riitta Riisenen-
Rugemalira kuvailee.

- Muita ongelmia ei ole ollut.
Piiittikset ovat olleet perusta-
pauksia eikii eliikesovitus olevaikuttanut moneenkaan.
Yleiskirjeen avulla hakemuksia
on kayty lapi.
Riitta Riisztnen-Rugemalira
kiittee Eliiketurvakeskusta ja
kertoo sieltii aina avun saaneen-
sa. Mutta se lohduttaa, ettl kun
luulee saavansa vastauksen
kuin hyllyltii, sitd joutuu usein
odottamaan.

Ellkesovitukset lisiiiviit
seurantaa
Eliikesovitus tuo lisii[ seuran-
taa. Riitta Riisiisen-Rugemali-

ran mukaan maksurekisterin-
hoitajan ty6t lisaantyvar.
Hiinen tiiltyy koko ajan tark-
kailla eliikepiiiitcisten tiettyj ii ai-
kamiiiiriii.
- Eldkesovitusta tehdiiiin mo-
neen kertaan: kuuden kuukau-
den kuluttua eliikkeen alkami-
sesta, jos leski ei vielii ole eliik-
kee[4, tai kun nuorin lapsista
teyttae 18 vuotta. Jos leskelle
mycinnetiiiin oma eliike, j iilleen
eldkesovitus on selvitettAva.
Eliikesovituksen lisziksi rahas-
toitujen osien muuttamista pi-
tiid seurata.

Kiisittelyaika piteni
Valmetin eliikesiiliti6ssii perhe-
eliikehakemusten kiisittelv kes-
tdzi noin pari kuukautta.'Aika
on entisestd pidentynyt. Sen on
puolestaan aiheuttanut lesken
omien tulojen ja eliiketietojen
hankkiminen.

Leskenelflkettii
ei voi ennustaa
- Ennen saattoi kertoa kysyjiil-
le, ettii perhe-eldke on noin
puolet edunj iittiijtin eliikkeestii.
Nyt yksinainen leski joutuu
odottamaan piiiitiistii: sita en-
nen ei uskalla mitiiiin sanoa.
Yhzi enemmiin aikaa menee
puhelinneuvontaan. Tehdasyk-
sikciiden eliikeasioiden hoitajat
sekii my6s tyt ntekijAt soittele-
vat ja kyselevit eltikkeistii.

- Vielii kun olisi yhdet perhe-
eliiketeemapdiviit, niin asiat
varmistuisivat. Lisiiksi Riitta
Rdsiinen-Rugemalira odottaa
Eliiketurvakeskuksen toimitta-
maa tycieliikelakikirjaa, jossa
jokainen voimassa oleva pykiilii
on periikkiiin.
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Perhe-ellkeuudistus toi
mukanaan mytis miehille
mahdollisuuden lesken-
elfikkeeseen. Toisaalta
kiiytttitin otettiin ellkeso-
vitus, jolla pyritiiiin siiilyt-
tiimiiiin toimeentulo puo-
lison kuolemaa edeltlvfll-
H tasolla ja estImlIn
ylikompensaatio. Sovitus
pienentll leskenellkkeitil
keskimliirin 430 markkaa
kuukaudessa.

Naiset ovat yleisesti tulleet mu-
kaan ty6eliimiiiin. Mies ei viilt-
tamatta ole perheen ainoa tu-
lonhankkija. Lisiiksi nainen voi
olla puolisoista paremmin an-
saitseva. Tiilldin vaimon kuole-
ma saattaa aiheuttaa perheen
toimeentulokyvyn alenemisen.
Uudistuksen yhtend tarkoituk-
sena olikin eliikkeen kohdista-
minen entistii tdsmiillisemmin
sellaisille leskille, joiden toi
meentulotaso laskee kuoleman-
tapauksen johdosta.

Leskenellkkeen mIIrI
Perhe+liikkeen perusteena on
edunj iittiij iin elike tai ansioiden
perusteella saatu laskennallinen
eliike. Jos lesken omat tulot on
pienemmtt kuin edesmenneen
puolison eliike, hiin saa lesken-
eliikettii sit6 enemmiin mitii
suurempi ero on. Leskeneldke
on kuitenkin enintiitin puolet
edunj iittiij 6n eliikkeestii.

Jos taas leski on hyvin omillaan eri ajankohtana. Jos leski on yli
toimeen tuleva, eiakkeen mdd- 65-vuotias ja saa omaa eliikettii
riiii rajoitetaan niin kutsutulla sovitus suoritetaan heti lesken-
eliikesirvituksella. Ndin pyri- eltikkeen alkaessa. Alle 65-wo-
tiiiin lesken tulotaso saamaan tiaille sovitus tehdSdn vasta
noin 60 prosenttiin puolisoiden kuuden kuukauden kuluttua
yhteisisti tuloista. eliikkeen alkamisesta' Siihen

Leskeneriikkeenmaiiriiiinf.tffi :[ff#:5ii11,f,-;,"Hi;l?5it;kuttaa myds yhteisten lasten ;;ird;. -[; 'l.rfe., 
tatoudessalukumiidrii. Jos lapsia 9i1,1,,i; lrr-, lffL"iS_;"tias perhe_elii_

tiiiin yksi, lgskeneliikeon tr."l:, k"ffi luuuu-f uprl.vainajan eliikkeistii. Mttd use-
ampi lapsi on edunsaajana, sitii
pienemmdksi lesken eliikkeen y,, 4 000osuus muodostuu' 

uuden lain mukaista
Leskenellkkeen ellkettii
ellkesovitus Uusien- perhe-eliikkeiden seu-

E r iike s ov it u spery+e. T1al14ry ixil?: js:;',f"1,1,:11, Hi[ l-
edunjiittiijtin.eliikkeiden peru.l- i!,rli;";;6 lain muk'aisia
teella. Jos edesmenneen puo.lt- n"ii{j*fatt.ita on noin 4 250son eliikkeet ovat dl.^.:^"ll iil;il;:'I.iuirfuorin""eo"n_
1330 markkaa kuukaudessa tai ;iiji; ""'r"i, viidenneksessziyli 3 629 markkaa kuukaud.essa il.- A; 

- - 
tuJiurcirta. Niiissii

eliikesovitusperusteena. _tiiyt-g- )"i.rf .iJ[i *'"iJl, iArrruujunutiiiin kyseisiii. markkamliiirii, il;;i"";^;;i; tt p;ori"tirrujotka ovat elIkesovitusperus- luf,luilil:..teen ala- Ja ylaraJat. vuonna
l99l rajatbvat t qZ mk/kk ja Sellaisia perhe-eldkteitii, joissa
3834 mk/kk. Vainajan eliik- edunsaajana on vain leski on
keen ollessa lukujen vatssa, se 3 700 kappaletta. Niiistii on
on eliikesovitusperuste. noin 650 mieslesketi. Eliikesovi-

ros leskellii ei ole omia eliikkei- l$-."f",1'Jil[r'"111"Si:J-919tii tai eliikkeet ovat pienem.mat ;;;;;;;;;n-testien omia etiik_
kuin eliikesovitusperuste, eii5:- i;i;;' 'JaiiJatti: * eliikkeestiisovitus ei vaikuta lesk^eneliik- i^l.tt"r. " .taliiovitusperus-
keeseen. Jos lesken omat eldk- i*rJ"..-Nain iaidaan'kaksikeet ylittavat ekikesovitusp.- ..iffi'rti'*tiiia. Brrsinrriikinonrusteen, viihennetiiiin l.rj:l- iJii."il,l"iil:i-, .ra[ri"J"r"Ipi*
eliikkeestii puolet ylitteen md6- ;;;dt"' ffir, r*itrr.p.rr'rt".riistd' Tiihiin ryhmdiin kuuluvit myds
Eliikesovitus voi ensimmiiistii lesket, joilla ei ole lainkaan
kertaa tulla tehtiiviiksi kolmena omaa ty6eldkettii. T?ill<iin les-

keneliike on suoraan puolet
edunjAttejan eliikkeestii eli elii-
kesovitus ei vaikuta. Toisaalta
on leskiii, joiden leskeneliikkee-
seen on tehty eliikesovitus.

Sovitus ei yleensE
vaikuta naisleskien
eliikkeisiin
Leskeneliikkeitt, joihin sovitus
ei ole vaikuttanut, on noin 2 250
kappaletta. Niiistii 92 prosent-
tia-on naisille mytinnettyjii eliik-
keite.

Taulussa I on esitetty keski-
miiiiriiiset lesken omat eliikkeet,
leskeneliikkeet, edunjiittiijin
eliikkeet ja sovitusperuste suku-
puolen ja lain mukaan. Taulun
luluissa on mukana noin 500
Ieskeii, joilla ei ole lainkaan
omia tyrieltikkeitii. Suurin osa
ndistii on naisleski6, joiden ikii
on yli 70 vuotta. He saavat
leskeneliikettii keskimiiiirin
I 400 markkaa kuukaudessa.
Miesleskien osuus leskistti, joil-
Ia ei ole omia eliikkeitii on alle
5 prosenttia. Suurin osa ntiistii
on yli 80-vuotiaita. Leskenelli-
kettti heille maksetaan kuukau-
dessa keskimiiiirin 500 mark-
kaa.

Leskenelflkett[ ei
jiiii maksettavaksi
Eliikesovitus on vaikuttanut
noin 700 leskenelikkeeseen.
Keskimiiiiriinen viihennys on
noin 430 markkaa kuukaudes-
sa. Niilstii sovitus on aiheutta-
nut 270 tapauksessa, ettd les-
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leskenel[kettL
yli 400 markkaa

kuukaudessa
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Miehet 13ti7
Naiset l02l
Kaikki 1042
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Kaikki 682
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kenelaketta ei ole jiiiinyt lain-
kaan maksettavaksi. Tiilloin vii-
hennys on ollut keskimiiiirin
500 markkaa.
Miesleskiii, joiden leskeneliik-
keeseen sovitus on vaikuttanut,
on 65 prosenttia eldkesovite-
tuista miesten leskeneliikkeistii.
Sovitus on viihentiiny.t makset-
tavia miesleskien leskeneliikkei-
tii keskimiiiirin 440 markkaa
kuukaudessa. Naisleskiii, joi-
den eliikkeeseen on tehty eliike-
sovitus ja joihin sovitus on vai-
kuttanut, on l5 prosenttia.
Heillii viihennys on ollut keski
miiiirin 420 markkaa kuukau-
dessa.

Miehillti eldkesovituksen vai-
kutus on ollut suurin TEL:n
mukaisissa leskeneliikkeissii
(Taulu 2). Niissli sovituksen vai-
kutus on keskimiiiirin yli 500
markkaa kuukaudessa. YEL:n
mukaisissa eliikkeissii viihennys
on 460 markkaa. Maatalous-
yrittajien eliikelaitoksen mycin-
tiimissii leskeneliikkeissii sovi-
tus pienentSii miesleskien eliik-
keita keskimiiiirin alle 200
markkaa kuukaudessa.

Naisleskillti sovitus on vaikutta-
nut eniten YEL:n mukaisiin les-
keneliikkeisiin. Niissd vlihennys
on keskimiiiirin 550 markkaa.
TEL:n mukaisissa eliikkeissii
vastaava luku on 460 markkaa.
Viihiten sovitus vaikuttaa nai-
silla LEL:n mukaisissa lesken-
eliikkeissii. Niissii viihennys on
noin 300 markkaa kuukaudes-
sa.

Lesken iiin mukaan suurin leik-

kaus eliikkeeseen on tapahtu-
nut 55-59 vuotiaiden kohdalla,
joiden leskenelSke on pienenty-
nyt keskimiiiirin 600 markalla
kuukaudessa. Sovituksen jtil-
keen miesleskien leskeneldke on
keskimiiiirin 220 markkaa kuu-
kaudessa. Naisleskilli eliike on
vastaavasti noin 900 markkaa.

IUKKA LAMPI, r,rz
Eliiketurvakeskuksen

tilasto-osaston
tilastotutkiia
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Suku- omat
puoli eliikkeet

Miehet
Naiset
Kaikki

Miehet
Naiset
Kaikki

Miehet
Naiset
Kaikki

ksken Sovittam. Edun-

2359

Laki

TEI-

MYEL

Kaikki

689
1650
1426

1557
2569
22s7

492
987
624

1318
2654
2026

Alkueliike
Alkueltikettii saavia leskiii ruo-
denvaihteessa oli yli 700 kappa-
Ietta. Heistii miesleskiii oli l7
prosenttia. Alkueliikkeen miiii-
rii on miehillii keskimii6rin run-
saat I 000 markkaa kuukaudes-
sa. Naisleskille maksettavan al-
kueliikkeen miiiirii on keski-
miidrin 2 000 markkaa kuukau-
dessa.



Ueluoitetyti ia tytieldketu rua

Pitkiiaikaistytitttimille tytillisyyslain mukaan jiirjestet-
tlvii velvoitetyti on useissa tapauksissa heikentlnyt
elilketurvaa. Nyt eduskunta on slltHnyt erillisen lain
velvoitetytin poikkeuksellisesta huomioon ottamisesta
tytieliiketurvassa, jotta velvoitetyti ei enilI vaikuttaisi
ellketurvaa alentavasti.
Lain tarkoituksena on, ettii TEL:n, LEL:n, MEL:n ja
VEL:n sil[nntiksien estimlttl tuleva aika liitettiiisiin
velvoitetytitii edeltlneeseen ja sitii parempipalkkai-
seen tytisuhteeseen. Niin velvoitetytin eliikettii alenta-
va vaikutus poistettaisiin. Laki koskee vain 55 vuotta
ttiyttiineitii tai sitil vanhempia tytintekijtiitii. Sitii so-
velletaan niihin elflketapahtumiin, jotka sattuvat lain
soveltamisaikana.

Iaki onvtiliaikainen ja se onvoimassa 1.7.1991ja 30.6.199j viilisen ajan.
Sitii sovelletaan kuitenkin jo l.l.l99l alkaen.

Yelvoitetyti
Ty<illisyyslain perusteella valtio
ja kunnat ovat olleet velvollisia
jiirjestlimiiiin tyritttimiille tyrin-
hakijalle tydpaikan kuudeksi
kuukaudeksi silloin, kun tydt-
tcimyys on jatkunut yhdenjak-
soisesti viihintiiiin yhden vuo-
den. Tiillaistii tydtii kutsutaan
velvoitetyriksi. Sitii voidaan jar-
jestiiii valtion tuella myris yksi-
tyisellii sektorilla.
Velvoitetycitii koskevat siiiin-
ncikset ovat olleet voimassa ko-
ko maassa 1.1.1990 alkaen.

Velvoitetydllistettyja o[ yuonna
1989 yhteensA 78 455 henkildii.
Yli 55-vuotiaita velvoitety<illis-
tettyjti oli 4397. Niiistii kunnat
olivat tytillistiineet 2 780, valtio
1204 ja yksityiset 413 henkildii.
Velvoitety6stri ei yleensii voi
kieltiiytyii menettamattii oi-
keutta tydttdmyyspiiiviirahaan.
Velvoitetyotii ei kuitenkaan ole
tarj ottu j o eliikettii hakeneille.

Velvoitetyti ja eliike
Tydeliikettii miiiiriittiiessri aika
eliikeikiiiin eli ns. tuleva aika
fiitetaan yleensii viimeiseen vii-
hinttiin kuusi kuukautta kestii-
neeseen tyrisuhteeseen.

Jos eldkkeenhakijan viimeinen
tytisuhde on ollut velvoitetyri,

tuleva aika on liitetty tiihiin
kuusi kuukautta kestiineeseen
velvoitetyrihOn.
Koska velvoitetyon palkka on
usein ollut pienempi kuin aikai
semman ty6suhteen palkka, tu-
levan ajan liittiiminen velvoite-
tydh6n on pienentiinyt eliik-
keen miiiiriiii.

Uuden lain
piiiipiirteet
Velvoitetydn alentava vaikutus
eliiketurvaan on haluttu pois-
taa. Koska niiin on kiiynyt eri-
tyisesti 55 vuotta tiiyttiineille
tycintekijdille, lainmuutos on
rajoitettu koskemaan vain
ty<intekij 6itii, j otka eliiketapah-
tuman sattuessa olivat jo teyttA-
neet 55 wotta.
Laki on viiliaikainen, koska
Eliikekomitea 1990 selvittelee
parhaillaan sellaisia eliiketur-
van kehittamisvaihtoehtoja,
jotka toteutuessaan poistaisivat
myds velvoitetydstii aiheutuvat
ongelmat.
Velvoitetycistd aiheutuvan eld-
kealeneman estiimiseksi tuleva
aika liitetiiiin velvoitetytitii edel-
tdneeseen ty<isuhteeseen silloin,
kun tiimdn ty<isuhteen eliike-
palkka on velvoitetycin eliike-
palkkaa suurempi.

Lain soveltamisen
edellytykset
Jotta lakia velvoitetytin poik-
keuksellisesta huomioon otta-
misesta tydeliiketurvassa sovel-
lettaisiin, tulee kaikkien seuraa-
vien edellytysten tiiyttyii.

1. Tydntekijtin ikti
Ty<intekijiin tulee olla taftanyt
55 vuotta eliiketapahtuman sat-
tuessa. Niiin ollen laki voi kos-
kea aikaisintaan l.l.l99l tai
sen jakeen 55 vuotta tiiyttiiviii.

2. Eliiketapahtuma
Ty <i kyvyt t <i m yys e I iik ke e s s ii
eliiketapahtumapiiivii on se piii-
vii, jona tytintekijiin katsotaan
tulleen tyokyvyttdmiiksi. Yksi-
l<illisessii varhaiseliikkeessii elii-
ketapahtumapiiivii on yleensii
viimeinen tytipiiivii. Eliiketa-
pahtuma voi siis sattua velvoi-
tetyiin kestiiessii, sen piiiittyessii
taikka sen jiilkeen.

Tytittdmyyselikkeen eliiketa-
pahtuma on tydttcimyystodis-
tuksen allekirjoituspiiiviistii
taaksepiiin laskettuna 60 viikon
ja yhden kuukauden pituisen
tarkastelujakson ensimmiiinen
piiivii, j ona tytitttimyyspiiivdra-
haa on maksettu. Tarkastelu-
jaksoon ei mahdu yhtii aikaa
200 piiiviirahapiiiviiii ja kuutta
kuukautta kestdviiii tytiskente-
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ESIMERKKI I

tydsuhde,
josta tulevan
ajan eliike

ESIMERKKI2

tycisuhde tai
yrittajatoiminta
josta tuleva
aika

tuleva aika
voimassa
vety-tydsuhteen
alkaessa

alle 360
palvaa

tuleva aika
voimassa
eliiketapahtu-
man sattuessa

elSke-
tapahtuma

tuleva
aika

eliiketa-
pahtuma

tuleva
aika

tulevan ajan oikeus
voimassa elziketapahtuman
sattuessa ****** * ***** :* :**

*********** ***********
alle 360
piiiviiii

lyii, jolta piiiveirahaa ei makse- Niissii tapauksissa, joissa tycin-
ta. Niiin ollen 200 piiiviin 'ke- tekijii on ollut useissa velvoite-
rdiminen" tulee aloittaa uudel- tydsuhteissa, tutkitaan onko tu-
leen velvoitetydn jiilkeen ja elii- levan ajan oikeus ollut voimas-
ketapahtumapiivii on ensim- sa sekd ensimmiiisen velvoite-
miiinen avustuspiiivti velvoite- tydsuhteen alkaessa ettd viimei-
ty<in jiilkeen. sen velvoitety<in jiilkeen eliike-
Jos tyottdmyystodistus unn.- llPlhlY,il: Ttt"Y'illfXil
taan e n i m maiip iiiv ie n t eyttyes- :lTj. l: t 

Y.t^,.:l, ::: J I"".t^T:i:
sii, eliiketapahtirmapiiivii voi ot- l,Xtlllua vervoltetyosuntertten
la ennen vblvoitety6takin. valrlla'

Jotta uutta lakia voitaisiin so- .,
veltaa edellytetddn, etia edella .v.elvolletyon
kerrotusti .iaaraytyua .ta[.tu- jiilkeen muu tytisuhde
pahtuma sattuu aikaisinlaan Jos tyOntekijii velvoitetycisuh-
lain soveltamisajankohtana eli teen jlilkeen saavuttaa viihin-
l. l.l99l. Eliiketapahtuman tu- tiiiin kuusi kuukautta kestaneen
lee sattua kuitenkin viimeistiiiin yrittejatoiminnan tai muun
30.6.1993. kuin velvoitetyrisuhteen perus-

teella taikka LEL:n ylemm6n
3. Eltikepalkka rajantulon perusteella oikeuden
Velvoitetyritii edeltiineen ty6- tulevaan aikaan, liitetaan tuleva
suhteen taikka yrittajatoimin- aika tiihiin tydsuhteeseen. Jos
nan pemsteella laskettu eliike- siis jiilkimmiiinen velvoitetyO-
palkka on suurempi kuin vel- suhde esimerkissii 2 olisikin ol-
voitetycin eliikepalkka. lut 'hormaali" viihintiiiin kuusi
Mitaen saiinnoksiii siita. kuin- kuukautta jatkunut.tytisuhde,
ka paljon suurempi eliikepal- ::::: ::i':Tll'l lllll^1^?[3
kan^tuiisi olla, ei rile saadeity. ::ffi.::t'T,T:Yi':]y"?i:i:{:-" sunoetta olleeseen tvosuntee-YanalnenKln ero srs nlttaa' seen tai yrittajatoiminlaan.
Tarkoituksena on vertailla pel-
kiisteAn eliikepalkkoja eikii
eliikkeen miiZiriii keskeniiiin.

4. Tuleva aiks
Jotta palkkavertailu tehtiiisiin,
tulevan ajan oikeus tulee olla
voimassa velvoitetydte edeltii-
neestii tydsuhteesta taikka yrit-
tAj atoiminnasta velvoitetycin al-
kaessa.

Velvoitety<itii edeltineen ty6-
suhteen taikka yrittajatoimin-
nan paattymisestii ei siis ole
saanut kulua yli 360 sellaista
piilviili, jolta tydntekijii ei ole
saanut tyttttomyyspiiiviirahaa.
Lislksi edellytet66n, ettii oikeus
tulevaan aikaan velvoitetyOsta
on viel6 voimassa eliiketapah-
tuman sattuessa. Myciskiiiin
velvoitetyOn piitttymisestii ei
siis saa olla yli 360 sellaista
piiiviiii, j oilta tyritttimyyspiiivii-
rahaa ei ole maksettu.

Hakemuksella
tieto velvoitetytistii
Eliiketurvakeskuksen tydsuh-
derekisterissii ei ole tietoa siitii,
onko kyseessii velvoitetyri.
Niiin ollen velvoitety6stti tulisi
ilmoittaa eliikehakemuslomak-
keella. Koska eliikehakemuslo-
makkeella ei ole erillistii kohtaa
velvoitetycita varten, pitiiisi vel-
voitetytista ilmoittaa'tyrisuh-
teet"-kohdassa. Palvelupisteille
annettavat eliikehakemusten
tiiytt<iohjeet uusitaan tiiltE osin.

Jos hakija on ollut velvoitety6s-
sii 1.7. l99 l jelkeen, eliikelaitok-
sen tulee ottaa velvoitetyO huo-
mioon. Ty6ntekijiin vaatimuk-
sesta otetaan huomioon my6s
1.1.1988 ja 30.6.1991 viilisenii
aikana peettyneet velvoitetyrit.

Hakija saa erikseen eliikkeen
(vapaakirjan) KVTEL-VE-
TY:stii ja erikseen TEl-eliik-
keen tydsuhteesta ennen tydttci-
miiksi jiiiimistii. Tuleva aika elii-
ketapahtumasta vanhuuselii-
keikiiiin lasketaan viimeksi

MAR]A-LEENA SEPPALA, oTT
Eliiketurvakeskuksen

lakiosaston
vs. lakimiesmainitun tyrisuhteen perusteel-

la j a liitetiiin TEL-eliikkeeseen.
(kts. esimerkki l).

VETY*-
tyiisuhde

**************
VETY*-
tydsuhde

TEL VETY*)

*) VETY = Velvoitetyr)

**
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TEL:ssii el[ke lasketaan jokai-
sesta tydsuhteesta erikseen ty6-
suhteen pituuden ja palkan pe-
rusteella. Eliikkeen perusteena
oleva palkka, eli ns. eliikepalk-
ka, mSiiriitliin piiiisiiiinnrin mu-
kaan tycisuhteen neljiin viimei-
sen vuoden palkoista kahden
ansiotasoltaan keskimmiiisen
vuoden keskiarvona. Yleensd
tama saantd toimii tyydytttiviis-
ti, mutta on tapauksia, joissa
siiiintri johtaa eltikepalkkaan ja
siten mycis eldkkeeseen, joka ei
vastaa ty6ntekijiin tydhistoriaa.

Tekninen katkaisu
Niiin on saattanut kiiydii tyO-
suhteissa, joissa tydntekijiin
tydaika ja samalla palkka ovat
muuttuneet saman tydsuhteen
jatkuessa, ja erityisesti jos muu-
tos on tapahtunut pitkan ty<i-
suhteen loppupiiiissii. Niiitii ta-
pauksia varten tehtiin TEL:iin
muutos, jonka mukaan ty<isuh-
de jaetaan TEL:a sovellettaessa
erillisiksi jaksoiksi siten, ettii
eliikepalkka ja siten myiis eliike
lasketaan erikseen tiiysiaikaisen
ja osa-aikaisen jakson osalta.

Tydsuhteen tekninen katkaisu
on ollut voimassa runsaat kuusi
vuotta eli vuoden 1985 alusta
liihtien.
Tydsuhteen teknisen katkaisun
edellytykset on meeritelty laissa
ja sen soveltamisohjeissa. Lain-
muutokset tehtiin TEL 2 $:n
3-5 momenttiin ja TEL 7 $:n 2
momenttiin. Soveltamisohjeet
annettiin yleiskirjeessii 4/ 85.

Tyrisuhteen teknisen katkaisun
edellytykset pyrittiin miiiiriiii-
miiiin siten, ettd katkaisu tehtAi-
siin vain, jos sen vaikutus eliike-
turvan kannalta olisi olennai-
nen. Tdrkeimmiit edellytykset

ovat, ett6 ty<isuhde on jatkunut
viihintiiiin kolme vuotta ja tydn-
tekij iillii on siiiinncillisenii pidet-
tiivii tyriaika, jossa on tapahtu-
nut pysyvaksi tarkoitettu muu-
tos. Muutoksen yhteydessii pal-
kan on pitanyt alentua aikai-
semmasta viihintiiSn yhdellii
neljiinneksellii tai nousta yhdel-
lii kolmanneksella.

Tilastoja ja arvioita
Selvityksen mukaan teknisiii
katkaisuja on odotusten mukai-
sesti tehty viihiin, keskimiiiirin
noin pari sataa vuodessa. N6is-
tii 62 prosenttia tehtiin kaupan,
majoitus- ja ravitsemustoimin-
nan alalla. Valtaosa (88 7d talle
alalla tehdyistt katkaisuista
kuuluivat viihittiiiskaupan alal-
le.

Muita merkittavia toimialoja
olivat rahoitus, vakuutus ja lii-
ke-eliimiin palvelutoiminta se-
kii teollisuus. Ensin mainitussa
teknisten katkaisujen osuus oli
l5 prosenttia. Teollisuudessa se
oli 13 prosenttia. Tehdyistti kat-
kaisuista vain joka viides on
tehty miesten tyosuhteisiin.
Katkaistun tydsuhteen pituus
oli keskimiiiirin jonkin verran
pitempi kuin vastaava viihin-
t6iin kolme vuotta kestiinyt
TEL-tydsuhde.

Lakia suunniteltaessa ajateltiin,
ettii tekninen katkaisu paran-
taisi erityisesti niiden eliketur-
vaa, jotka ennen eliikeikiiii siir-
tyvet saman tyrisuhteen jatku-
essa osa-aikatyOhtin. Kuten ku-
viosta I niihdiiin on kuitenkin
kiiytiinnOssii katkaisuja eniten
tehty 45 - S4-vuotiaiden ikiiryh-
miissii eli yksilOllisen varhais-
eliikkeen ikiirajaa liihestyvien
henkil<iiden tycisuhteisiin. Tek-
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Tytisuhteen tekninen kat-
kaisu on ollut voimassa
tytintekijlin ellkelaissao
TEL:ssa, runsaat kuusi
vuotta. Sen tarkoitnksena
on estle ellkepalkan vIe-
ristyminen, kun tytiaika ja
palkka muuttuvat saman
tytisuhteen aikana.
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nisiii katkaisuja ei juuri tehda
eniiii 55 vuoden iaissii tai sen
jiilkeen. Tiihiin kiytynee useita
selityksia.

Ikiiluokassa 60-64 on vuodesta
1987 alkaen voitu siirtyd osa-
aikaeliikkeelle. Tiillciin entinen
tytisuhde piiiitetiiiin normaalis-
ti, jolloin tekniseen katkaisuun
ei ole tarvetta. Toisaalta var-
haiselSkejiirjestelmii on ilmei-
sesti imenyt osan potentiaalisis-
ta osa-aikaty<ihtin siirtyvistii.
Lisiiksi tydntekijiin kannal-
ta osa-aikatyrihcin siirtyminen
pienentiiii eliiketapahtuman
sattuessa tulevasta ajasta las-
kettavaa eliikkeen mziiiriiii, j oka
saattaa vdhentS[ eliikkeelle lti-
hivuosina pyrkiviin halukkuut-
ta siirtye osa-aikatycihcin.

Teknisen katkaisun edellyttii-
miin tydajan muutoksen suu-
ruudesta ei ole tietoja, koska
laki ei edellytd tiismiillisen miiii-
rzin selvittdmistii. Palkan muu-
toksen suunta ja suuruus kyllii
selvitetean katkaisun yhteydes-
sii, mutta tietoa ei yleensii kirja-
ta eliikelaitosten rekistereihin,
koska sitii ei tarvita eliikettii
laskettaessa.

Palkan muutoksen suuntaa on
tehdyssii selvityksess[ arvioitu
kaftAen vuosipalkkoja ennen
teknistii katkaisua ja sen jiil-
keen. Melkein kolmasosa nais-
ten palkoista on muuttunut alle
10 prosenttia ja niiissii tapauk-
sissa palkka on saattanut nous-
ta ja laskea satunnaisesti vuo-
desta toiseen.

Lisiiksi tiedetiiiin tapauksia,
joissa henkild on siirtynyt osa-
aikaty6hcin, mutta kdytiinncissii
tydtii on ollut tarjollaenemmiin
kuin sovittu. Tiilkiin palkka
todellisuudessa on pysynyt

teknistd katkaisua edeltiiviillii
tasolla. Ottaen niimii seikat
huomioon arviolta noin kolme
neljiisosaa katkaisuista on teh-
ty osa-aikatyiih<in siirtymisen
vuoksi.
Teknisen katkaisun jiilkeen jat-
kuneista tydsuhteista on jo 29
prosenttia ehtinyt piiiittyii il-
man eliikkeelle siirtymistii. Niis-
tii noin 60 prosenttia piiiittyi
puolentoista luoden sislillii kat-
kaisusta.

palkan muuttuessa samassa
tydsuhteessa.

Teknisen katkaisun ansiosta
eliikepalkka vastaa paremmin
ty<intekijtin tytihistoriaa, jos
teknisen katkaisun jiilkeinen
tycisuhde kestiiii ainakin muu-
taman vuoden ja palkka pysyy
sovitulla tasolla. Samalla laki
teknisestii katkaisusta est66
tiettya keinottelua eliikepalkal-
Ia tyrisuhteen neljiin viimeisen
vuoden aikana.

nenee saman tycisuhteen sisiillii
ilman, ettii tydaika muuttuu.

Laki
yksiselitteinen
Erimielisyyksiii tai ongelmia
lain toimeenpanossa ei juuri ole
ollut.

Kiiyttti
varsin viihiiistii
Vuosittain teknisia katkaisuja
tehdtiiin odotusten mukaisesti
vain muutama sata. Lakia
suunniteltaessa ajateltiin erityi-
sesti liihellii eliikeikiiii olevia.
Kiiytiinndssii katkaisuja on eni-
ten tehty 45-54 vuotiaiden ikii-
ryhmiissii eli yksilOllisen var-
haiseliikkeen ikirajaa liihesty-
vien henkilciiden tydsuhteisiin.

Vaikutus ellketurvaan
usein vilhilistH
Melkein 20 prosenttia teknisen
katkaisun j iilkeisistii tydsuhteis-
ta on paAttynyt puolentoista
vuoden sisiillii. Lisiiksi osa-ai
katydh6n siirtyneiden palkka
on monella kivunnut liihelle sitii
palkkatasoa,joka oli ennen tek-
nistii katkaisua. Ntiisst tapauk-
sissa teknisellii katkaisulla on
ollut viihiiinen merkitys henki-
l6n eliikkeen kannalta.

CHRISTINA LINDELLT
Eliiketurvakeskuksen
suunnilteluosaston

matemaatikko

roimivu.us ja r,l#"#,i?'Tf,IX,Jl3#:i:,i:Itarkoituksenmukaisuus r"oriuit"it.ti". Sir;i#;i;ki
Tekninen katkaisu estiiii eliike- ei luonnollisesti tuonut muutos-
palkan viiiristymistii tyOajan ja ta tapauksiin, joissa palkka pie-

Kuvio: Tekniset katkaisut iiin ja sukupuolen mukaan vuosina
198s-1989
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TYYTYUAISIA
Tutkitut YVE-
eliikeliiiset
Tutkimusaineisto keriittiin ke-
viiiillii 1990. Aineisto on edusta-
va otos kaikista tutkimusajan-
kohtaan mennessd TEL- tai
LEL- tydsuhteesta eliikkeelle
siirtyneistii YVE-eliikeliiisistii.
Kyselyyn vastasi 525 eliikeltiis-
tii. He ovat 55-64-wotiaita kes-
ki-iiin ollessa 59 vuotta. Noin
puolet vastaajista on ollut eliik-
keellii alle 2 vuotta ja loput
hieman kauemmin. Miehie ja
naisia aineistossa on yhtii pal-
jon. Eliikeliiiset ovat olleet tyri-
eliimtissii jo pitkean, keskimiiii-
rin 39 vuotta. Liihes puolet heis-
tii on tyciskennellyt pdiiasiassa
teollisuuden palveluksessa.

Sopeutuminen helppoa
Sopeutuminen eltikeaikaan on
ollut erittein helppoa, sillii hie-
man yli 90 prosenttia vastaajis-
ta sopeutuu eltikeaikaan viihin-
tziiin melko helposti. Jonkinas-
teisia sopeutumisvaikeuksia oli
kokenut vain 3-4 prosenttia
vastaajista. Kuvaavaa on, ett6
puolet eliikeliiisistii katsoi elii-
keaj an vastaavan aktiiviaikaisia
odotuksia ja noin kolmasosa
piti eliikeaikaa odotettua pa-
rempana. Kielteisimmin suh-
tauduttiin itse tydn jattamiseen,
jota piti vaikeana 14 prosenttia
vastaajista.

Eliikeliiiset sopeutuvat eliikeai-
kaan hyvin yksimielisesti. So-
peutuminen vaihteli kuitenkin
jonkin velTan muutaman taus-
tatekijiin mukaan. Naiset so-
peutuvat eliikkeelliioloon vielii
paremmin kuin miehet. Hyvii
taloudellinen toimeentulo ja
hyvii sopeutuminen liittyvat yh-
teen. Huono taloudellinen toi-
meentulo tuottaa jonkin verran
sopeutumisvaikeuksia.

Terveydentila vaikuttaa samal-
la tavoin, eli huono terveydenti-
la voi vaikeuttaa sopeutumista.
Huono toimeentulo tai terveYs
eiviit vaikeuta sopeutumista
kuitenkaan kovin merkittiivds-
ti, sillli valtaosa mycis tiillaisista
ihmisistti sopeutuu hyvin.

Erityisen kiinnostavaa oli se,
etta elakkeelliioloaika ei vaiku-
ta sopeutumiseen, ts. pitem-
piiiin jatkuneen eliikkeelliiolon
aikana saadut kokemukset ei-
vzit muuta ihmisten mietteite
ainakaan tiimiin aineiston elii-
keliiisillii.

Hyvinvoinnin muutokset
Eltikkeelle siirtymisen seurauk-
sia kartoitettiin lisiiksi kysy-
miillii eliikeliiisiltii neljiin kes-
keisen hyvinvointitekijiin mah-
dollisia muutoksia eliikkeelle
siirryttiiessii.
Jonkinsuuntaista hyvinvointi
tekij6iden muutosta tapahtui
ihmissuhteita lukuunottamatta
joka toisen eliikeliiisen kohdal-
la. Merkittiivdd on myos se, ette
toimeentuloa lukuunottamatta
kaikki hyvinvointitekij iit muut-
tuivat useammin paremmiksi
kuin huonommiksi.
Taulukosta I niihdii6n, ettii elii-
keliiiset ovat havainneet toi-
meentulonsa huonontuneen
varsin usein. Entisenlaisena se
siiilyi vain runsaalla kolman-
neksella. Toimeentulon muutos
oli aika riippumaton taustateki-
jOistii. Se vaihteli kuitenkin jos-
sain mdiirin ammattiryhmittiiin
ja siviilisiiiidyn mukaan. Toi-
meentulo huononi muita use-
ammin eronneilla tai asumus-
erossa asuvilla.
Terveydentila muuttui molem-
piin suuntiin. Vaikka se parani
usein, niin toisaalta se myds
huononi liihes viidesosalla elii-
keliiisistii. Naisten terveydentila
parani selviisti useammin kuin
miesten. Terveydentila huononi
60-64-vuotiailla ja pitemmiin
aikaa eliikkeellii olleilla useam-
min kuin tiitd nuoremmilla ja
vdhemmdn aikaa eliikkeellii ol-
leilla. Terveydentilan huonone-
minen liittyi lisdksi huonoon
toimentuloon ja avio- tai asu-
muserotilanteeseen.

Ihmissuhteet muuttuivat viihi
ten, eli vain joka viidennellii
eliikeliiisellii. Ihmissuhteiden
muutos oli yhteydessii mielialan
muutokseen siten, ettii ihmis-
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tuottaa tyytyviiisiii eliike-
liiisi[. Eliikeaikaan sopeu-
dutaan erinomaisesti ja
hyvinvointi siiilyy tai pa-
ranee usein ellkkeelle siir-
ryttiesse. Eliikeaika koe-
taan yleensil odotetun kal-
taisena tai usein jopa sitfi
parempana. Tulokset ovat
pereisin f,lilketurvakes-
kuksessa valmistuneesta

Yksiltillinen varhaisellke

koske-
vasta

SIMO FORSS, r,rr
Eliiketurvakeskuksen

KRlSTI]NA
VTK

t) Simo Forss ja Kristiina Tuomi-
nen : Nuorena eliik keelle. 7' V E-elii
keliiisen ncikdkulma. Eliiketurva'
keskuksen tutkimuksia 199 I :2.



tekoa milliiin ehdolla ovat so- tumaa. Tiedon perillemenon te- suhteessa kyvytdn tiiysipainoi
peutuneet eliikkeelliioloon erin- hostamiseen niiyttdti siis olevan seen tycissiikiiyntiin.
omaisesti. Heille tydn jattami-
nen ja eliikkeelle siirtyminen oli
ollut helppoa.
Huono v6hentdii Johtopiiiittiksii

omasta ta- keldisiii. Vaikuttaa silta, ette nuudesta voisi muuttua. Niiin
loudellisesta toimeentulosta ei
ole yhteydessii tydntekohaluk-
kuuteen, tosin toimeentulon
huononeminen lisii5 lieviisti
tydntekohaluja. Samoin niiyt-
tiiii vaikuttavan mielialan huo-
noneminen.

Ellkeliiiset ja
tytissiikiiyviit
Eliikeliiiset ja tytissiiolevat sa-
manikiiiset vastaajat ovat hyvin
tyytyviiisiii nykyisen eldmiinti-
lanteeseensa. Eliikeliiiset ovat
viel6 tyytyviiisempiii kuin tycis-
s5olevat.

Eliikeliiisten terveydentila on
selviisti huonompi kuin tyrissii-
olevien, kuten odottaa sopiikin.
MerkittAvaa on kuitenkin se,
ettii mytis tydssiolevissa on
melko paljon vastaajia, jotka
pitavat terveydentilaansa huo-
nona.

Toimintaa ja tekemistii tuntuu
riittavan molemmissa vastaaja-
ryhmissii. Vain noin joka kym-
menes eliikeliiismies ilmaisi tun-
teneensa tekemisen puutetta.

Lis6tiedon tarve eliikkeelle siir-
tymiseen liittyvista keskeisistii
seikoista niyttiiii suurelta eri-
tyisesti tyOssdolevilla (tau-
lukko 2).

Tytissiiolevien suuri lis6tiedon
tarve vastaa likimain jo aikai-
semmin eliiketiedon perilleme-
noa koskeneessa tutkimuksessa
saatuja tuloksia. Mielenkiin-
toista on erityisesti se, ettii aika
monet eliikeliiisetkin ovat siirty-
neet eliikkeelle enemmiin tai vii-
hemmlin heikoin tiedoin. Eliik-
keen miiiiriistiikin olisi halun-
nut [saa tietoa noin 30 prosent-
tia eliikeltiisiste siite huolimat-
ta, ette heilli on ollut mahdol-
lisuus mm. ennakkotietoon
eliikkeest66n ennen eliiketapah-

edelleen aihetta.

eliikkeelle on siirrytty '!akain"
tuumin eik6 mistiiiin hetken
mielijohteesta. Eliikeaika koe-
taan odotetun kaltaisena ja
usein jopa siti parempana. On
hyvinkin mahdollista, etta
YVE-eliikeliiiset edustavat sel-
Iaista osaa tyiivoimasta, joka
on todella 'kypsynyt" eliikkeel-
le ja on siksi haluton ja monessa

NIin ollen on melko todennii-
kdistii, ettii suureen osaan heis-
tii olisi ollut ja on vaikeaa vai-
kuttaa siten, ettii heidiin kiisi-

ainakin niin kauan, kun eliik-
keen my<intiimisen kriteerit siii-
lyviit edes suunnilleen nykyisi-
nii. Eliikkeelle siirtymisen ja
tycissiipysymisen ongelmia rat-
kottaessa niiy.ttiiisikin tarkoi-
tuksenmukaiselta pyrkiii kor-
vaamaan tyOssii vapaaehtoises-
ti pysyville eri keinoin tuon rat-
kaisun seuraukset.

suhteiden paranemiseen liittyi
mytis mielialan koheneminen.

Erityisen silmiinpistiiviiii on lii-
hes joka toisen eliikeliiisen mie-
lialan paraneminen. Joidenkin
eliikeliiisten mielialaa huonon-
taa kuitenkin heikko taloudelli-
nen toimeentulo. Kiinnostava
yksityiskohta on havainto siiti,
ettii mieliala on parantunut eri-
tyisesti sellaisilla eliikellisillii,jotka kokivat aktiiviaikaisen
tyrinsE henkisesti rasittavaksi.

Tytihalut vlhissl
Eliikeliiiset eiviit ole kovin tyrin-
tekohaluisia. Vain ll prosenttia
olisi halukkaita tekemiiiin an-
siotyota tai lisii?imiian ty6pa-
nostaan (tosin 24 /e ei osaa
ottaa kantaa kysymykseen).
Toisaalta runsas kolmannes (36
/s) ohsi ollut halukas jatka-
maan tyrintekoa, jos heille olisi
jtirjestetty esim. kuntoutusta,
koulutusta tai heid6n ty6olo-
suhteitaan olisi parannettu.
Ne, jotka eiv6t olisi olleet ha-
Iukkaita jatkamaan tydn-

Taulukko I
Hyvinvointitekijtiiden muutos eliikkeelle siirtymisen jilkeen
(/6) Y Y E- elilkeliiiset 55-64-vuotiaat

Muuttunut Pysynyt Muuttunut Yhteens[
parem-
maksi

7o
Taloudellinen
toimeentulo 2
Terveydentila 25
Ihmissuhteet l5Mieliala 46

saman- huonom-
Iaisena maksi7o Vo 7o Gkm)

100
100
100
100

37
56
80
47

6l
l9

5
7

(st2)
(513)
(4e7)
(s06)

55-59-vuotiaat:
Eliikel6iset
Tydssiiolevat
60-64-vuotiaat:
Eliikeliiiset
Tydssiiolevat
Kaikki:
El6kelZiiset
Tytissiiolevat

Tyrinteko-
mahdollisuus
eliikkeellii
oltaessa

%o

20
7t

20
6l

Taulukko 2
Elflkelflisten ja tytisslkiiyvien lisiitiedontarve keskeisistii
eliikkeelle siirtymiseen liittyvistl asioista (70)

Niiden vastaajien
prosenttiosuus, jotka olisivat
tarvinneet lisiitietoja

Eliikevaihto- Eliikkeen
ehdot miiiirii
%b Vo20 2866 65

23
55

3l
63

2t
63

20
69

29
@

2t

&

&Eqe

*Ln?

F



HUOI{O TERUEYS JA TYOI{ RASKAUS
UARHAT$EIIIxKEErLE
SI IRTYMISEil SilTA

Ikllntyneet tytintekijiit
ovat hyvin halukkaita siir-
tymIIn ellkkeelle ennen
varsinaista vanhuuselii-
keikiil. Eliiketurvakes-
kuksen varhaisellketutki-
muksen mukaan 55-64
-vuotiaista tytissii kliyvistii
60 prosenttia valitsisi ellk-
keen tytinteon sijasta, mi-
kiili he saisivat vapaasti
valita n[iden kahden
vaihtoehdon viilillil. Kun
varhaisellkkeelle tositi-
lanteessa siirrytflHn, syinH
ovat useimmiten huono
terveydentila ja tytin on-
gelmat.

Vaikka siirtyminen eliikkeelle
ennen varsinaista vanhuuseki-
keikiiii on yleistynyt viime ai-
koina my<is muissa liinsi- ja
pohjois-Euroopan maissa.
eliikkeelle siirtyneiden osuus on
Suomessa kuitenkin verraten
korkea. Vuosina 1981-89 kas-
voi 55-64-wotiaiden eliikkeen-
saajien viiestdosuus 46 prosen-
tista 58 prosenttiin. Tiimiin ikii-
luokan osuutta kasvattivat eri-
tyisesti tytittdmyyseliikkeen
ikiirajan viiliaikainen laskemi-
nen ja joustavien eliikemuoto-
jen kiiytt<idnotto vuosikymme-
nen lopulla.

MERVI TAKALA, r,rr
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
tutkija

Joustavista elSkemuodoista
suosituin on ollut yksildllinen
varhaiseliike. Vuoden 1990 lo-
pussa oli yksityisellii sektorilla
liihes 36 000 yksild,llisen var-
haiseldkkeen saajaa. YVE:n
osuus 55-64-vuotiaiden eliik-
keistii oli 14 prosenttia.

Varhaisellketutkimus
Eliiketurvakeskuksen varhais-
eliiketutkimuksen ensimmiii-
sessii osaraportissal vertaillaan
tytissl kiiyviii ja yksiltilliselle
varhaiseliikkeelle siirtyneita.
Tutkittavia asioita ovat ty6, ter-
veydentila ja er66t eliikkeisiin
liittyvit seikat. Tutkimuksen ta-
voitteena on ollut kartoittaa
eliikkeelle hakeutumisen syitii.
Mukana tutkimuksessa on hie-
man yli 500 yksilcillisellii var-
haiseliikkeellii olevaa ja saman
verran tytissii kiiyvie 55-&-
vuotiaita. Nuorimpia, 50-54-
vuotiaita tydssii kayvia on mu-
kana liihes 300. Mukana on
vain palkansaajia, maanviljeli-
joita ja muita yrittajiii ei tutkit-
tu. Aineisto keriittiin postikyse-
lynii keviiiilii 1990.

1 Gould Raija, Takala Mervi ja
Lundqvist Bo: Tyd vai eliike. Yk-
siltillisellii varhaiseltikkeellii ole-
vien ja tydssii kiiyvien vertailu.
Eltiketurt akeskuksen tutkimuksia
1990:1.

22

TI

IT

,lIt

*.

:y4j

&

,&WM

W



Tytinteko kiinnostaa tamattomien osuus oli molem-
Vaikka eliikeaika houkuttaa missa ryhmisszi korkea. Tiimii

ryhmiiiin, Tyti ja terveys
Myds terveydentila oli vahvasti
sidoksissa eliikkeelle siirtymis-saattaa selittyii sillii, ettii eliike- eliikkeen hakemista. YVE-ikiii-

muoto on tosiasiassa vielii var- sistii miehistii

joittuivat useammin
jokaei ollut lainkaan harkinnut

22 prosenttia ei
harkinnut eliik-

monia ikiiiintyneitii tyOntekijOi
ei ole suin-tii, tyrinteon ajatus

kaan vieras yksil0llisellii var-
haiseliikkeellii oleville. Seitse-

sin tuntematon. Osa-aikatydte
ei olekaan kaikilla aloilla tarjol- keen hakemista, naisista 33 pro-

halukkuuteen: tyOsuuntautu-
neet arvioivat terveydentilansa
yleensii paremmaksi kuin eliike-

ollut lainkaan

mein prosenttia haastatelluista
eliikeliiisistii teki jotain ty6tii.
Tytinteko on viihiiistii; myynti-
tydtii, kiinteistcin huoltoa tai
'pieniii konsultaatiotehtAviA'.

la, joten
realistista

vastaukset ilmaisevat senttia.
asennoitumista eliik- suuntautuneet. Terveyden ko-

Tytissii kiiyviit 50-54-vuotiaat keminen alkaaeliikesuuntautu-

j atkamaan tyrissii eliik-
neilla tydntekij6ille
jo eliikkeellii olevien

muistuttaanaiset olisivat myOs miehiii val-
mllmpla. terveyden-

tila-arvioita. Samoin ellike-
suuntautuneilla on enemmdn

jatkaisi ty0ssa, miehista 35
sairauspoissaoloja,
tyisesti eliikkeelle

niin ettii eri-
haluavilla

keelle siirtymisen erilaisiin
mahdollisuuksiin. Sama niikyy
ammattien viilisissii eroissa:
kiinnostuneimpia osa-aikaeliik-
keestii olivat myyntitydsse toi
mrvat nalset.

keelle siirtymisen sijaan, jos sai-
sivat vapaasti valita. Tiimiin-
ikiiisistii naisista 46 prosenttia

Useampi eliikeliiisistii olisi kui-
tenkin kiinnostunut tyrinteosta,
noin 10 prosenttia vastaajista
haluaisi tehdii
Miehet olivat
kiinnostuneelnpia. Monet vas-
taajat kritisoivat laissa olevaa
tiukkaa ansaintarajaa (939
markaa vuonna 1990), ja toivoi-
vat mahdollisuuksia lisiiansioi-
hin.

Osa-aikaelHkettri ei
suosita
Sen sijaan ty0n ja eliikkeen yh-
distiiminen osa-aikaeliikkeen
muodossa ei saanut suurta suo-
siota vastaajien keskuudessa.
Ty6ssii kAyvilte vastaajilta ky-
syttiin heidln tiimiinhetkistii
kiinnostusta osa-aikaeliikkee-

Kiinnostus
osa-aikaeliikkeeseen

pro-
jotain ty<itii. Kiinnostus osa-aikaeliikkee- senttia. Valintatilanteessa nar- naisilla sairauspiiivien miiiird

naisia hieman seen oli suurinta sista 37 prosenttia a miehistii on jo ltihellii eliikeliiisten eliik-jr

ryhmiissii (50-54-vuo-
oli 40 prosenttia niitii,

kaltaiseen ty<in ja
distiimiseen: vain

ja ehdottoman kielteisen vas- Naiset ja miehet olivat liihestul-
koon yhtii usein hakeneet elii-tauksen antoi kolme neljaista. kettii tai harkinneet elikkeen

Osa-aikael6kkeeseen kantaa ot- hakemista. Toisaalta naiset si-

Taulukko 1: Tytissii klyvien osa-aikaelflkekiinnostus

ikiiluokissa ei tii a.
sukupuolten viilillii ole enii5 yuirrisissa tai avoliitossa asu-niiin selkeiitii eroa. villa puolison

eliikkeell6olo

l6).tla'at tulevien
eliikeliiiset.

tydssii kiiyviti ja
varhaisellikkeellii

olevia ja toisaalta eliikesuun-
tautuneita j a tyosuuntautuneita
tycintekijditii, tyci ja terveys
nousevat selkeimmin n:ilta ryh-
miii erottaviksi tekijciiksi. Var-
haiseliikkeelle hakeudutaan en-
nen kaikkea huonon tervevden-
tilan takia, mutta m),6s tiet),t

vdhenee selviisti siten, ettti ny-
kyisen ikiikriteerin (60 vuotta)
tiiyttiineistii tytintekij riistii eniiii
l0 prosenttia oli osa-aikaeliik-

keelle keskimiiiirin 56 vuoden keelle hakeutumiseen. Elek-iiissii. Iiin mukana kiinnostus Tytisuuntautuneet ja keellii olevien naisten puolisois-
ta 76 prosenttia on jo eltikkeel-
lii, miehillii vajaa puolet. T1'6s-
sii kiiyvillti el6kesuuntautuneil-

ellkesuuntautuneet
Tydssii kiiyviit vastaajat jaettiin
kahteen ryhmiiin sen mukaan

keestii kiinnostunut. olivatko he eliikkeelle suuntau- la puoliso ,

keellii kuin
on useammin eliik-

tuneita vai tytihcinsii vielii tii- tyOsuuntautuneilla
viisti kiinnittyneite. Nuorem- tytissii kiiyvillii.

Eliikkeelle halutaan
massa vastaaj aryhmiissti on elii-
kesuuntautuneita hiukan alle Kaikkiaan elekesuuntautuneet

Tytissii
aista yli

kiiyvistii 55-64-vuoti- puolet ja vanhemmassa enem- ty<issii kiiyviit muistuttavat mo-
nella tavalla eliikkeellii olevia

eliikkeen hakeminen

ty<iympiiristdn epiimiellyttti-
vyytta, hankalia tyoaikoja,
urakkapalkkausta tai ty6n jat-
kumisen epAvarmuutta.
Tycin tekeminen
ja haasteelliseksi,

tydssii kiiynti tai
vaikuttaa eliik-

55-64 v
nalset miehet

7o

seen, eliikeliiisille kysymys 70 prosenttia oli joko mistci, runsaat 60 prosenttia. ikiitovereitaan ja he poikkeavat
hakenut elzikettii, harkinnut va- Tycissii kilyviit eliikesuuntautu- tydsuuntautuneista n'6tovereis-muotoiltiin taaksepiiin suun- kavasti eliikkeen hakemista tai neet muistuttavat enemmin jo taan selviisti. Tiimii lienee setautuvaksi. Heilte kysyttiin, oli-

sivatko he olleet valmiita siirty-
meen tydste osa-aikaeldkkeel-
le.

Eltikkeellii olevat ilmaisivat hy- massa luavat korostivat eliikkeelle yksildllisellii
vin viihiin kiinnostusta tiimein- tiaat) tydntiiviii tekijditii: ty6n ruu-

eliikkeen yh- jotka eiviit ole edes harkinneet miillista ja henkistii raskautta,
viisi prosent- ellikkeen hakemista. kiireisyyttii, yksitoikkoisuutta,

tia sanoi olevansa kiinnostunut

oli jo k6-
joka nel- vuosien uudetviilssyt mielessii. Vain

eliikkeellii olevia kuin ty<issii
keyviii tyOsuuntautuneita niin

ryhme! josta

jiis heistii ei ollut edes harkinnut ammattirakenteeltaan kuin Vertailtaessaeliikkeen hakemista. Nuorim- tyon piirteiltaiin. Eliikkeelle ha-

kiinnostavaksi
tydntekijiin it-

tyon ongelmat tyontevat ihmi-
siii eltikkeelle. Tiillii hetkellti

sentiisyyden ja vaikutusmah- varhainen ja mieluiten kokoai-
dollisuuksien lisdiiminen pitA- kainen eliikkeelle siirtvminen
viit ty<ikykya yla ja edisttivat kiinnostaa iklilinty'neirii t1'cinte-
ty<issii pysymistii. kijdita.

50-54 v
7o

Tydssii kiiyviit
55-59 v.

7o
60-64 v

%o

Naiset
Kyllii
Ei
Vaikea sanoa
Yhteensii

Miehet
Kylle
Ei
Vaikea sanoa
Yhteensii

37
32
3l

100

33
44
23

100

l3
58
29

100

25
54
2t

100

6
77
t7

100

l3
65
22

r00

39
6l

100

50
50

100

64
36

100

Taulukko 2: Tytiss[ kiiyvien tyti- tai elikesuuntautuneisuus

50-54 v.
naiset miehet
%o %o 7o

Eliikesuuntautuneet
TyOsuuntautuneet
Kaikki

6l
39

100

23

ruNSAS
Tiista
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Luimdq Oili.Wd Sltws: 17.' ,.

r{altioniulo- ja menoarvioq.itys yqa{..eile t99f;
Lundqvl$, Bo.
Tyttektl<e 5ll9A. s. I0-lI.
Kulutustarve maarittelee vihimmiiisel?iketason.
Lundqvist, Bo.
Tytieliike 5l 1990. s. 12-13.

Sukupolvenvaihdoseliikeliiisen muu elliketurva.
Pietiliiinen, Seppo.
Tydeliike 4 I 1990. s. 37-38.

El[keturvakeskuksessa toimiva yrittajien neuvottelukunta.
Sirviti, Markku.
Tyc)eliike I I 1990. s. 37.

Yrittajien eliiketurva 20 vuotta.
Storsjti. Rolf.
Tyoeliike I I 1990. s. 34-36.

Ammatillieiin oppilaitoksiin
Storqi6, Rolf.
Tyiieliike I11990. s. 48.

cnnen ja lehitulevaisuudessa

sel&funpi el*keturva

Yht!6es6palkatla nt$,fti.vienyhti&miestenel6keturvasta.
&r$iluo Riitta.:,.
Tyi)eliike I I 1990. s. 28-29.

Yatresoy,itptpqrta (aqiskirjit0/90)'':-:- . ""'
Ibrpiluoma, Riitta.

YEL:n ja MYEL:n rahoituksesra
Lasuneu, Reijo.
r@hke 1119W.s.4647.

oli

,,ni,"'l, l. r'I ;,,46

tieinon.

olld,,,naiaerr* *

Tyiiel&e.l/
efiA

oikeusturvan kehittiiminen viinreisen laitoksen
tiirkeimmiit

*;a*iri;&$46$iirt $
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Palkkatyota vai itsenidstii yrittamisH?
Tapio, Helena.
Tydeliike I I 1990. s. 25-27.

Etiikepalkkaan luettavat ansiot.
Tapio, Helena.
Tydeliike 411990. s. 22- 25.

Sukupolvenvaihdoseliikett[ yhdenmukaistotaan muiden var-
haisellkkeiden kanssa.
Viitala, Juhani.
Tydeltike 511990. s. 18-19.

YEL:n soveltamispiiri. ii '

Savoheirno, Ilkka.
Tybektke I I 1990. s. 21-22.

NIin huolehdin YEl-el8keturvastani.
Sirviii, Markku.
\deltike I I 1990. s. 23-24.

Selvitetyistii tyosuhteista sitovia,
Sirviii, Markku.
Tyiieklke 5l 1990. s. 14-16.

- uusi p€rhe-eldketurv4 lainmuutokset, elfikesovitus, Iseedut,
Suomi ja pohjoismaat

Maatalouyrittiijien eldketurva: Maatalousyrittiijien ellkelai-
toksen hoitama sosiaaliturva- ktk6 tubyat maatalousyrittiijien
eliikelain piiriin? Niiin otan maatalousyrittiijien eliikelain mukai-
sen vakuutuksen.

Collin, Sirpa.
T\t<tehke 5l l9%). s. 23.

Perhe+llikkeen m6drfllrlyminen,
Collin, Sirpa
Tydehke 3l 1990. s. 12-14.

Perhe-eliikkeen verotus.
Hsrtikka-Sirule, M€rja.
Tydelake 5l 1990. s. 2l-22.

Yapaaehtoisen tis6sliiket${vi.pn' pys:r,y:yden parantaminen,
Lapaolainea 9lli.
Tyt ehke 211990. s. 14-15.

ElAkesovituksen vaikutus leskeneliikkeisiin. gulln, Auli.
Tyttuliike I I 1990. s. 4243.

Ykii ueseniige ,tt
tarn.
Hihrq1er, Maijt
Wla..!$@ sl.t$ s'

Tuhoaako alkoholi
Junfuaen, Juhani.
T\.s€.tdke 5/l?90. s.

Perhe<liike, -pohj oismaissa.
Janhune& Jouko.
Tyiieliike 5l 1990. s. 25-28.

Vapa;rclttoinen yrin{i&!$kr olisi tarvitsevilte kallis.
Uimonen, Matti

Perhe-elikeuudistuksen vaikutukset rekistertiityihin r:-r-A-:L:- Tydeliikc I I 1990. s. 14-15.
llsaenurun.

1990. s.20.

- vapaaehtoinen eliikevakuutus

- el8kekarsat, $aenfiimuuto!:set seka vastuunjako

Ellikesiiititiiden
mallisiiiinn0t.

sAfint0muutokset. Asiaa koskevat ohjeet ja

sek2i tutkimusten valossa

Wdetnke' 4 I 990. i-.' 26.

I(aipainerrPerttula;r Eija.
Tvdeliike 411990. s. 27.

Kenelle uusi perhe-eliike.
Kortosoiar lrma, ,,,

Tyt;ehke 3 I l9W.'..*, 8*11.

lvte!ffiulJ,h'dduvMurJ@
I(oivisto, Hannu.

,,):::,.:". Tyeftiks 4/199ry, s. 31..j2.

Yleisen perhe-eliikkeen muutokset.
Kylfinen, Eila.
Tyiiehke 311990. s. 24-25.

Iappahinen, Olli
Tiiteliike 4llp90. s. 26-27.

- el{kellisetjavakut tilaiQi&ltMiesleski, perfts-eliikeudistuksersa
Lampi Jukka.
Tydeltike 5l 1990. s. 24. Eliikkeelle siirtymiqcn syitd ja seuraulsia

Simo Forss selostaa. Eliiketurv'an tutkimussarjassa ilmesgmytta
tutkimusta 1989.3.Eliiks$ovituksdlasopiialitkenel$ke.,,,,,t,r,i,,,,, .,

Tapio, Helena.

- ellkteiden hakeminCtri:laskemiiua sovsltamhala
Ikiiiintyviija ty6.
Forr6, Simo.
Tytlekike 4 I 1990. s. 9- I 1.

ja valvonta
kfiittl&krtlr<lske[udistukset, vaikuttks* eEklhakemisicn

lyyn ja eltrlcelaitosten veliseen tietoliikenteeseen.
Cdltuq Sirpa
Tytiehke ill9%. s. 17-18. . .

Niiin miiiiyaytyy yrittiijaeHke
Hiirkdneq Tarja-
Tydekike I11990. s. 4*45.

rrlliiouhte* yhdenjaksoisuus
Xorpiluoma, Riitta.
Tydehke 3l 1990. s.43-44.

ElSketur-

konkurssissa. 28-29.

,,:iJudet o,fu|,eet yri$ejiin ty6tulon mf;drd$rnisetsi;
Pellinen; Mikko.
Tyiielfrke 3l 1990. s. 50.
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tyatelaikej lidesrBlrniintyfihisto- Ja
on uuden jiisenen.

4l 1990. s.4I
Eliiketietoperhe kasvaa.

, f,ohmwOuti.' Tytiehke 111990. s. 49.

paikalliskonttoreihin.

- uudet

Tiedoksi:

Eliikkeensaajista kolmasosalla verotettava tulo jiii alle verotus-
raja0.
Laewuori, Arto.
Tyt)ehke 411990, s. 16-19.

miiiirii kaksinkertaistunut vuo-

leskeksi jiiiimisen taloudellisiin ja sosi aalisiin

kehittdmis€on.

Tydkyvyttdmien arkieliimiiii.
Nieml liris.
Tydchke 311990. s. 54-57.
Ykeilsllisele varhaiselakteelle siirty"aeita tutkittu.
Pelkown, Marja.

:;-.' Tldew 2l D9A. s. rr-r4t.:,.,_;,,,:_,,.,1,r,
Yritt{lien elliketurvasta eilen ja riinA:tur
PcllimNt, Mikko.

"..:.:.7YdeMkA'2/199A.'s. 27-29. '.,.,...,..,,

Yrittiijii,eldkkeiden kehitys tilastojen valossa.
S{iH, Heidi.
Tydehke ll 1990. s. 38-39.

Suomen eliikkee"saadista kolme neljf,$ii$& saa seka kansar ette
tyihlSkettii.
Sailfi, Heidi.
it"'aii 4 tceo. s. 12- ts.

- 'Eltiketurvasta muissa maissa

:." - Yarianlor Jussi''Takal& 14a*1,'11l:,,,1r,,;:',', ."',,ir,,i-:,r.

Tydehke 5l 1990. s.32-33.

- vakuutettujen kuntoutuksesta

. Ammatillista varhaiskuntoutusta kokeifla4lr tyiietliteql'&jcstet-','
maissiL

,,-,,.,1$ottsi,$i.t-no*H er&uno. .::, .: . ,.,..,,:,.:,.,,: ,,,,:..,1.)).,,.,,,
.,,.:'Tydeltik€'21 1990. s, 1l-13. .:..,,,;;;1,,.,, .'. .,,,,":

Suotuisa ilmapiiri kuntoutusuudistuksille.
&uni J&loha&tateltutkaxliapiiiillikkO Keri Puroa;,r:,:,,,,,.:,:i;,;,
:.?deliiltg3fi90,s:4^5.::.......i;...;..;..;.:,;....
Tythliikelaitokset varhaiskuntoutrajina.
Kivekii$ Jukka-
Ir1ehke 2lI99a. s. t0.

Laki turvaa,rtoimentulon kuntoutusaikana, Kunto*ushkinippu
voimaan ensi syksynii
Pietiliiinen, Seppo.

LeskeneliikkeissA tasa-arvo vain 26 maassa.
Janhunen, Jouko.
Tydeliike 3l 1990. s. 30-3 l.
Osa-aikaeliike toimii hyvin vain Ruotsissa.
Janhunen, Jouko.
Tl,oeli*e 2 I 1990, s. 44-45.

Yrittiijien elilketurva ulkomailla edelleen puutteellinen.
Janhunen. Jouko.
Tyrieliike I I 1990. s. 16-18-

Minne menet Folketrygd? Norjaiaisen eliikepolitiikan uudet
haasteet. Olli Kangas referoi kahta FAFo-raporttia Norjan
eliketurvasta.
Tt'tielrike I I 1990. s. 61.



Amerikkalaisen hyvinvointivaltion pcrusta-
OmMgffi rft rcl Jffi @udagnon tutki rffi €Iffi
inr&s,Areer-lsilt Welfare State.
Tydeliike 411990. s. 50.

Tyiieltiketurrraa Zimbabween.
I@*luomuRiitta.
Tydehke 4/1990. s. 51.

Norjan kollektiiviset el{kejiirjestelmlt muutoksEn,edess[? :,
fari Srmitm referoi norialaista INAS-raporttia 1990*r i-.,.
Tyi)cltike 4l 1990. s. 47-49.

5 VAKIOPALSTAT. TIEDOTUKSET. TILASTOT
- muutoksenhakuelinten toiminnasta

i::rtffibkiil&jlsi pasttyFsa.
,.Fd[ncn, Mikko.

Tytiehke I I l9%. s. 57.

' ?ieaoksi.'rYrittedfr,jarkunta@orit kimvaneet voimakkaimmin
l98&,luvulla ,

Pellinen, Mikko.
:.:.ll9d*liili4: 2 I I99A;9! 2 4L :

Elakehakemuslorrakk$ea:tidittu r:rr:.;.: i,
,:.r,PmtL Pirjo.
:.:.:"Wlrew 2 I 199{, ;p 334 I.

Tytieltike.kirjasta uusi painos.
SeppIH, Marja-I*ena
Tydehke 4119fr. s. 39.

Tiedolsi. B&prvakitus palveli asiakkaita kentillil i

Trlrah, Marja-I iisa - Moilanan, .Iouko.
Tydek*e 4l 1990. s.40.

- kuolleita
Antti Suominen tudat.
tsnola, Yrjti.
Tydektke ll 1990. s. 50.

,Y*:seg*&$! I!:+llB.i4-l}&"POlL_-_-*r,..,,*,,,),,,,,,,,,.,::.:.,, ::ir:.:,i: .-. ,
Tytbldke 5lI9N. s. 29.

, d$tta liW y}iskirjeita

uutta tythHkelaintrrllntoil.Idmg Outi.
Tydekike I | 1990. o. 54-55.,' Q) s. 33.

..r:atr..,. rr.j.{r!..- ,. ,rrrrir(ri,t1.i..1i...,.......,..._...,,,. ..

uutta tyitelakelaindiiidiintds"
Storqiti, RoH.

,,;.,5iW41 lw.tr,44.;(5).t.39. rrrrif'rrii2':ri"'' ,.i-

qf'MhB*€

VAKO:n

TEL:n

Tydelgex ll s. J3-'f2J s. i1-32;; (4) s. !4;35.;6lxr30:3i{i-
El6k&jtakum$ r pif,t6*;.
aika.
IkliYisoinen, kntti.

" " -rvo l l.!W..t. 53'

Eliikeasiaa yleisessii tuomioistuimessa.
Koivistoinen, Pentti.
Tydeldke 4l 1990. s.35-36.
Yrittajiai koskevista vakuutusoikeuteen tehdyistii valituksista ja
hakemuksista.
ftn8srin&is,
.W&l&ki. li{;WA, s., $'J/.
seminaarit ja kurssit

Pohjoismainen sosiaalivakuutuskurssi Islannissa.
Storsjti, Rolf.
Tvieliikc \ I 1990. .r. 44.

- nimityksiii. Elaketurvakeskus tiedottaa ja vastaa

T Irrcia vleiskirieitl
Tyrieltike I I P9A. s. 55.; (3) s. 55.; (4) s. 44.: (5) s. 39.

- eliketurvasta englanniksi

Basic features of Finland's pensions schemes.
Janhunen, Jouko.
Tl,\eliike I ll99A. s. 65-67.

English summary.
Tl,\etiike 21199(i. .r. 49.: (3) s. 64-65.: (4) s. 56-57-

English sufilmary.
Puttonen. Eija.
i:,iniatt"'t lig90. s. 64-65.; (5) s. 52*53.

* tilastotietoa ja indeksilukuja eldketurvasta

Tilastotietoja tyiisuhteessa olleista vuodelta 1988.
Lampi, Jukka.
Tydeliike 3ll9q0. s. J/--i-1.

Tilastotietoj a tyoeliikkeensaaj ista 3 I . 1 2. I 989.
Tyiiekike I I 1990. s. 68*7 1.

Tilastotietoja tycieliikelaitosten toiminnasta vuonna 1988.
Tycicliike I I 1990. s. 72 73.

Tilastotietoja tybeliikkeensaajista. 31.03. 1990
Tydeltike 3l 199A. s. 60-63.

Tilastotietoja tySellikkeensaajista 30.06. I 990.
Tycteltike 4l 1990. s. 52-55.

Tilastotietoja ty6eliikkeensaajista 30.09. 1990.
Tydeliike 5 I 1990. s. 48*5 1.

Vuoden I 99 I TEl-indeksiii vastaavat markkamiiiiriit.
Tycieliike 5lDgA. s. 37-38.

TEl-tycisuhteen v5himmdiskesto-

KysymykriE ja restarksia-
Tytteliil<c ll1990. i. ffi. -:
Nimitykie.
TyiielAfu,]/
Nimitlq"
Tytteliike 3/l&.'e J8.

f iedoksi.
Tybehke 1 I 1990. s. 56*57; 58-59.; (2) s. 43.; (4) s. 4t*43.; (5) s.

40 41.

Tiedoksi. Syy-yhteys.
Jokisalo, Jouni.
T!-(ieliike 5l 1990. s. 40.

Perhe-eliikehakemuslomake uusittu.
Xarsikaso Tbpio.
Tvdeliike 311990. s. 19-23.

Tiedoksi. Arvio tiille vuodelle ETK:sta M'7 0OO elekeotetta.
Laakso, Arja.
Tydelrike 2l 1990. s. 43.

Tiedoksi. Tyiielakejarjestelmaiste liihti alkuvuodesta 273 700
eldkeotetta.
Laakso, Arja.
Tydeliike 4l 199(). s. 42.

Tiedoksi. Ansioeliikkeisiin liihes 8 7c nousu.
Laesvuori, Arto.
T1'r)eldke 5l 1990. s. 40.
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YKSITYISELTA SEKTORITTA
2,4 MAKSAJAA

II II II

YHTA ELAKELAISTA KOHTI

Yksityisen sektorin tydelakela-
kien piirissii tyriskenteli vuonna
1988 yli kaksi miljoonaa ty6nte-
kijiiii tai yrittiijiiii. Heidin osuu-
tensa vastaavan ikiiisestii sosi-
aalivakuutetustal) viiestdstii on
6l prosenttia.

Samaan aikaan yksityisellii
tydel[kesektorilla maksettiin
omaan tyduraan perustuvia
eliikkeitii tai perhe-eliikkeitii lii-
hes 850 000 eliikkeensaajalle.
Vuonna 1988 tyOsuhteessa tai
yrittiij iinii olleita yhta eliikkeen-
saajaa kohti oli koko maassa
2,4. Eliikkeensaajiin on siis las-
kettu kaikki yksityisen sektorin
eliikettii saavat henkil6t. Tiedot
perustuvat Eliiketurvakeskuk-
sen uuteen, jatkossa vuosittain
julkaistavaan alueelliseen ty6-
suhdetilastoon.
Tilasto julkaistiin kuluneena
keviiiinii ensimmdisen kerran ja
se sisiilsi tiedot vuosilta 1987 ja
1988. Tilasto sisliltaa tietoja yk-
sityisen sektorin piirissii ty<is-
kennelleiden valtionveronalai-
sista tuloista, ansiotuloista ja
pohjakoulutuksesta. Lisiiksi ti
lastossa on joitakin eliikkeen-
saajia koskevia tietoja. Seuraa-
van kerran tilasto on tarkoitus
julkaista loppuvuodesta.

) S^lrrll"rk"uterulla vtiestdllii
tarkoitetaan sairausvakuutuslain
mukaan vakuutettua viiestdii eli
kiiytiinndllisesti katsoen maassa
asuvaa viiesttiii. Vuoden 1988 lo-
pussa sosiaalivakutettu viiestri oli
4 955 789 henkildii ja koko maassa
asuva viiestd 4954600. Pieni ero
maossa asuvaan viiesttidn aiheutuu
re kis ter d int ipe riaat t e ist a j a miiiir it-
telykysymyksistii.

2,4.MAKS.AJAA
ELAKELAISTA KOHTI
Vuonna 1988 tydsuhteessa tai
yrittiijiinii olleita yhtii eliikkeen-
saajaa kohti oli siis koko maassa
2,4 henkildii. Kunnittaiset erot
suhdeluvuissa ovat melko suu-
ria. Viihiten tycisuhteessa tai
yrittiijiinii olleita suhteessa elii-
keliiisiin oli Suodenniemen ja
K0karin kunnissa. Kummassa-
kin suhdeluku oli 1,25. Eniten
heitii oli Kirkkonummella (6,1).
Alle kaksi tydsuhteista tai yrit-
tiijiiii suhteessa eliikkeensaajiin
oli 186 kunnassa. Vuonna 1988
Suomessa oli 461 kuntaa.
Suhdeluvut ovat suurimmillaan
Etelii- ja Liinsi-Suomessa, pie-
nimmill66n Ita- ja Keski-Suo-
messa eli tiissii mielessa ne ovat
maan "eliikeliiistyneimpiii" alu-
eita. Kuvassa I on esitetty t5-
miin suhdeluvun vaihtelu kun-
nittain.

ELAKEMENO
AKTIIVIA KOHTI
RUNSAS 8500 MK/VUOST
Eliikemeno tyOsuhteista tai
yrittajaa kohti vaihtelee kunnit-
tain melkoisesti. Utsjoella se on
pienin (3266 mki vuosi) ja
Dragsfiiirdissii suurin (16756
mk/ vuosi). Koko maassa eliike-
meno tyrisuhteista tai yrittiijiiii
kohti on keskimiiiirin 8 578
mk/vuosi. Liiiineist6 korkein
luku oli Kymen liianissa (10 327
mk/vuosi) ja pienin Oulun liiii-
nissii (7207 mklvuosi). Tiissii
eliikemenossa on laskettu kaik-
ki yksityisen sektorin eliikkeistii
aiheutuneet kustannukset, jo-
ten mukana ovat mycis perhe-
eliikkeistii aiheutuneet kustan-
nukset. Alle viiden tuhannen
markan vuotuinen kustannus
tyosuhteista tai yrittiijiiii kohti
on 17 kunnassa. Kustannukset
alle koko maan keskiarvon on
356 kunnassa. Kaikissa suurim-
missa kaupungeissa kustan-

nukset ylittavat koko maan kes-
kiarvon! Sen sijaan pienissii
kunnissa kustannus on yleisesti
alle koko maan keskiarvon.

YKSITYISEN SEKTORIN
OSUUS VAESToSTA
Yksityisen sektorin ty0eliike-
lakien piirissii tyOskenteli vuon-
na 1988 6l prosenttia vastaa-
van ikiiisistii sosiaalivakuute-
tuista. Suurin prosenttiosuus
oli Uudenmaan liiiinissii (66 %o)ja pienin osuus Lapin liiiinissii
(s3 7o).

Tydntekij6iden eliikelain TEL
piirissii ty6skennelleiden osuus
sosiaalivakuutetuista oli 44 pro-
senttia. TEl-tydsuhteisten
osuus oli suurin Etelii- ja Liinsi-
Suomessa. Sen sijaan Pohjois-
Suomessa heita o[ selviisti vii-
hemmiin.
Lyhytaikaisissa tydsuhteissa
olevien eliikelain LEL mukai-
sissa ty0suhteissa olleiden
osuus oli kahdeksan prosenttia.
Heidtin osuutensa sosiaaliva-
kuutetuista olivat eri osissa
maata puiinvastaiset TEL+yd-
suhteisiin verrattuna. LEL
tydntekij<iiden valta-aluetta
niiyttiiisi olevan Pohjois- ja Itti-
Suomi.
Yrittiijien eliikelain YEL piiriin
kuuluneita yrittiijie o[ viisi pro-
senttia sosiaalivakuutetuista ja
maatalousyrittiijien eliikelain
MYEL piiriin kuuluneita kuusi
prosenttia. Yrittiijien osuus so-
siaalivakuutetuista jakautuu
melko tasaisesti eri puolille
maata.

26

TI

II



TULOT KESKIMAARIN
78000 MK/VUOST
Vuenna 1988yksityisen
rin tycisuhteessa tai yrittejena
olleiden keskimdririiiset valtion-
veronalaiset tulot olivat 78 000
markkaa. Alle 25-vuotiaiden
vuosiansiot olivat keskimiiiirin
alle 36 000 markkaa. Heistii
suuri osa on tydskennelllt vain
osan vuodesta. Heidiin osuu-
tensa aktiiveista oli 1988 yli
viidennes. Niiin ollen koko yuo-
den tydsuhteessa tai yrittiijiinl
olleiden luositulot ovat keski-
miiiirin selviisti yli tiissii esitetyn
keskimiiiriiisen tulon. Taulussa
I on kuvattu valtionveron-
alaisten tulojen jakautumista
eri ikiiryhmien viilillii.
Keskimiiiiriiiset tulot eroavat
eri ikiiryhmien viilillii varsin
paljon. Korkeimmillaan ne ovat
35-54-ruotiailla. Heill?i keski-
mddriiiset valtionveronalaiset
tulot olivat liihes 100000 mk/
vuosi. Koska valtionveronalai-
sissa tuloissa ovat mukana
myris omaisuustulot, on luon-
nollista, ettii alle 35-wotiailla
tulotaso on alhaisin.
Valtionveronalaiset keskimiiii-
riiiset tulot olivat 1988 suurim-
mat Uudenmaan liiiinissii
(97000 mk/vuosi) ja pienim-
m6t Pohjois-Karjalan liidnissii
(62000 mk/vuosi).
Miesten keskimiiiirdiset valt!
onveronalaiset tulot ovat 90 000
mk/vuosi ja naisten 62 000 mk/
vuosi. Naisten tulot ovat siis
noin 70 /6 miesten tuloista. Ku-
vassa 2 on kuvattu keskimiiii-
riilsiii valtionveronalaisia tuloj a
sukupuolittain j a liilneittiiin.

ANSIOTULOT
KESKIMAARIN
73000 MKi vuosr
Yksityisen sektorin aktiivien
keskimliirtiset ansiotulot oli-
vat vuonna 1988 73000 mark-
kaa. Ansiotuloissa ovat muka-

na valtionveronalaiset tulot
lukuunotta-
sektorin la-

eista TEL:n piiriin kuuluvien
keskimiiliriiiset ansiotulot oli-
vat 80000 markkaa yuodessa.
LEl-tyontekij dillii vuosiansiot
olivat keskimiiiirin 54 000
markkaa. Yrittejiste YEL:n pii
riin kuuluvien ansiotulot olivat
keskimiiiirin 85 000 markkaaja MYEL:n piiriin kuuluvien
52 000 markkaa yuodessa.

Ikiiryhmien viiliset erot ovat
myds ansiotulojen osalta varsin
suuria. Toisaalta tuloerot ovat
kyllii viihiin pienempiii kuin
kaikkia valtionveronalaisia tu-
loja tarkasteltaessa. Esimerkik-
si 25-34-vuotiaiden valtionve-
ronalaiset tulot olivat vuosita-
solla keskimiiiirin 5 000 mark-
kaa pienemmiit kuin 55-64-
*sliailla, mutta ansiotulot kes-
kimiiiirin 3 000 markkaa suu-
remmat. 35-54-vuotiaiden tulot
- niin ansiotulot kuin kaikki
valtionveronalaiset tulotkin -
ovat selviisti muita ikarvhmia
suuremmat.
Miesten ansiotulot olivat keski-
miiiirin 85 000 markkaa ja nais-
ten 57 000 markkaa nlodessa.
Miehistii alle 25000 markan
luosiansiot \uonna 1988 oli
noin l7 prosentilla, naisista lii-
hes neljdnneksellii. Tiiti osal-
taan selittdZi se, ette naisista
suurempi osa tekee tydte vain
osan luodesta tai tekee osa-
aikatydtii.

IARI KANNISTO, r,rz
Eliiketurvakeskuksen

tilasto-osaston
tilastotutkija

Kuva 1 Tytisuhteessa tai yrittiijiinii otleita
yhtii eliikkeensaajaa kohti 1988

Kuva 2. Yksityisen sektorin tyiisuhteessa tai yrittiijiinii olleiden
keskimfliiriiset valtionveronalaiset tulot vuonna U)88

Mk/vuosi
MIEHET

.i

ffiL
ffi

+ru-r

Koko maassa keskimiiirin
62 448 mk/vuosi

Koko maassa keskimiiirin
90 086 mk/vuosi

n Ale2I 2-3,9Mih.4
Yksityinen sektori
(koko maassa
keskimiiiirin 2,4)

Mk/vuosi
NAISET

tr Alle 55000
f] 55000-s9999
I 60000-64999
I vrh.65000

tr Alte 75ffi0
tr 7s 000-84 999 '

I Es000-94999 .. '.
I l,:ih. 95 000 , ' :''
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mk/vuosi 7o 7o Vc 7o 7c %

25 34 35*44 45*54

6,6

7aw*nf999
000*149 999
000-199 999

yrittnjlnii olleiden
iiin mukaan

sektorin taiIi*du 1;,,r nna

I

%Hs,nveroii Kaikti -r4
alaiset lulot

tulojen ja

15,2 44,9r5,t 25,322,9 lg,g2t,6 7.612,1 1,95.6 0.44,4 0,2

10,9
18, I
22,9

100
125
150

25000- 49999
50000- 74999
750W- 99999

&84 ,""
0'24ffi

Kdk&il*r,,,,
$ffifiao
lukumiili$
Kprkitul6,r:
ffilV.'.,.l11

:66gpi1effi[:r i$,0 ,j tl;o,ioo,o,,r&o,o

20tt85? 448084 5lr,I5l 5&073

78$6 35{79 80,:& .{1 7,,,..,,,'; rr.83k$

345A26 rc|s23
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TYO NAI{TAJA]{ ASIAI{OSAISU US
eldkeasiassa ia tytisuhdetietojen sitouuutta

koskeYassa asiassa

Tytinantajaa pidetiiiin tytin-
tekijiin tytisuhdetietojen
sitovuutta koskevan pro-
sessin yhteydessl yleen-
sI asianosaisena. Tytin-
tekijiin elikehakemuksen
kfisittelyn yhteydessfl ei
tytinantajaa vakiintuneen
kiiytiinntin mukaan kui-
tenkaan pidet[ asianosai-
sena kuin poikkeusta-
pauksessa.

Eldkeasiassa on asianosainen
se, jolla on viilitdntt oikeudel-
lista etua valvottavanaan. Asi-
anosaisia ovat niiin elEkkeenha-
kija ja eliikkeen mydntiivii elii-
kelaitos.

Asianosaisuus elike-
pfitittistii koskevassa
aslassa
Ty6nantajalla on tytintekijdn
eliikehakemuksen kiisittelyn
yhteydessli vakiintuneen oi-
keusklytiinndn mukaan vdli-
tiintii oikeudellista intressiii val-
vottavanaan ja valitusoikeus
vain silloin, kun tyrinantaja elii-
kepiiiit6ksessii vastoin omaa
kiisitystiiiin velvoitetaan j arjes-
temZidn eliiketurva ja tydnanta-
jalla ei ole ollut muutoksenha-
kuoikeutta aikaisemmassa vai-
heessa. Jos tydnantaja on jiir-
jestdnyt tyOntekijtin eliketur-
van kuntoonjo ennen elikkeen
mydntiimistd, tydnantajilla ei
ole valitusoikeutta ty<intekijin
eliikepiiiittiksest6.
Tytinantajalla on oikeus valit-
taa hiinelle miiiirtttdvistii va-
kuutusmaksuista, joten nor-
maalisti oikeusturva tydnanta-
jan osalta toteutuu tiitii kautta.
Jos vakuuttamisvelvollisuus to-
detaan vasta eldkepiiiitdksen
yhteydessd, tycinantaj an vakuu-
tusmaksuvalitusta kiisiteltiiessii
eliikepiiiitdksessii otettu kanta
elikelakien soveltamiseen otet-
taisiin ratkaisun perustaksi.
Tiist6 syystii on perusteltua, ettii
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tytinantaj a saa valitusoikeuden
tytintekijiin eliikepii5tdksen yh-
teydessd silloin, kun eliikeptiii-
tris sisiiltiiii ratkaisun, jolla
tydnantaja vastoin omaa kdsi-
tystaen velvoitetaan jarjeste-
m6iin eldketurva.
Vakuutusoikeus on piiiittiksis-
siiiin my6ntiinlt ty0nantajalle
valitusoikeuden tytintekijtin
eliikepiiiitiiksestii silloin, kun
piiiit<is on sisEltiinyt ratkaisun
TEL:n soveltamisesta siten, ettii
ty<intekijii katsotaan tydnanta-jan kiisityksen vastaisesti
TEL:n alaiseksi. Edellytyksenii
on lisiiksi ollut, ettei tydnantaja
ole aikanaan jiirjestiinyt eltike-
turvaa kuntoon kyseisen tyti-
suhteen osalta.

Yleisin tilanne lienee se, ettei
tycisuhdetta ole ilmoitettu elii-
kelaitoksen vakuutukseen. Jos
eliikelaitos on aikanaan vahvis-
tanut vakuutusmaksut tytisuh-
teesta tyt nantajan maksetta-
vaksi, on tycinantajalla ollut
mahdollisuus valittaa maksuis-
ta. Jos tyiinantaja ei ole tiillOin
valittanut maksuista, se on me-
nettiinyt oikeuden saada valit-
tamalla muutosta asiaan my6-
hemmin tyiintekijiin el2ikepiiii-
tOksen yhteydesst. Asiaa valai-
sevia vakuutusoikeuden piiii-
tciksiii ovat mm. n:o 48311731
l9l3 ja 63Ml7tltt86.
Jos tydnantajalla on eliikepiiti-
t6ksen johdosta valitusoikeus,
antaa eliikelaitos hiinelle piiii-
tciksen tiedoksi kysymyksessd
olevan tycisuhteen osalta.

Asianosaisuus tyti-
suhdetietoj en sitovuutta
koskevassa asiassa
Vuoden l99l alusta tuli voi-
maan TEL l0 a $, jossa s56de-
tiiAn tyiisuhdetietojen selvittii-
misvelvollisuudesta ja sen vai-
kutuksesta tytintekijtin eliike-
turvaan. Lainmuutos koskee
myiis LEL:a ja TaEL:a. Meri-
mieseliikekassa antaa ty6suh-
teen sitovuutta koskevat pii6-
ttikset MEL:n osalta MEL 17

$:n perusteella.

TEL l0 a $:n perusteella eliike-
laitoksen on tydntekijiin vaati-
muksesta selvitettiivi eliike-
oikeuteen vaikuttavat tiedot
ja annettava siitii valituskelpoi-
nen piiiitos. Niiin ty<isuhdetie-
to saadaan osapuolia sitovaksi
eikA lainvoimaisella piiiitciksel-
Ie todettua ty<isuhdetietoa saa
muuttaa tytintekijln vahin-
goksi.

Tydnantaja saa asianosaisena
tytintekij iin ohella valitusoikeu-
den eliikelaitoksen ty<isuhdesel-
vittelypaatoksestii. Niiln siksi,
ett[ tytinantajalla on tycisuhde-
selvittelypii2ittiksessii vtilittintii
oikeudellista intressid valvotta-
vanaan. Tiillii tavoin piiiittis saa
lainvoiman sekii tyOntekijiin
etta tyrinantajatahon osalta.
My6s TEL l0 a $:ii[ koskevan
hallituksen esityksen mukaan
tydnantajaa on pidettiivii asian-
osaisena, kun selvittelyn tulok-
sena vahvistetaan uusi tydsuh-
de tai rekisterissiijo olevan ty6-
suhteen tietoja muutetaan.

On kuitenkin tilanteita, jolloin
tyOnantajalla ei ole viilit6ntii
oikeudellista intressii valvotta-
vanaan ty6suhdeselvittelyasias-
sa. Tiillainen on tilanne esim.
silloin, kun tydsuhteen olemas-
saoloa ei voida selvittelyn pe-
rusteella vahvistaa. Tiilldin
tyOnantaja ei siis ole asianosai-
nen eikii selvittelypaatdstii tar-
vitse postittaa tytinantajalle.
Piiiittis tulisi tosin lthettiiii
tytinantajalle tiedoksi, jos tydn-
antajaa on prosessin yhteydessii
kuultu.

Eliikehakemuksen
Yaikutus tytisuhde-
selvittelyyn
Eliikkeenhakija saattaa vasta
elSkehakemuksen yhteydessii
ilmoittaa puutteita tydsuhtei-
den rekisterOinnissii. Tiilltiin
asia ratkaistaan eliikeasiana ei-
kii tytinantajaa pidetii asian-
osaisena kuin silloin, jos tytin-
antaja elSkepiiiitdksessii vas-
toin omaa ktisitystiiiin velvoite-
taan jiirjestiimiidn elSketurva

eik6 tyOnantajalla ole ollut
muutoksenhakuoikeutta aikai-
semmassa vaiheessa.

Jos asia on tullut ensin vireil-
le tydsuhdeselvittelyasiana ja
tydntekijii hakee eliikettii selvit-
telyn kuluessa, asia hoidetaan
tydsuhdeselvittelyasiana lop-
puun eliikelaitoksessa, joka
vastaa kyseisen tydsuhteen sel-
vittamiseste. Tiilldin tydnanta-
jalla on valitusoikeus tytisuhde-
selvittelypiiiit0ksestii, joka pyri-
tiiiin antamaan siten, ettii se
valmistuu ennen eliikepaatdk-
sen antamista. El6kepiiiit6s an-
netaan tarvittaessa viiliaikaise-
na siihen saakka kunnes tyd-
suhdeselvittely on ratkaistu
lainvoimaisesti.
Hylkiitivin tyOkyvyttdmyyselii-
kepiiiittiksen saaneen hakijan
tycisuhteiden rekisterdinnissii
olevat puutteet eiv?it tule eliike-
piiitiiksen yhteydessd lainvoi-
maisesti todetuksi. Tiilltiin ha-
kemuksen yhteydessii tehtyjen
selvittelypyyntdjen osalta anne-
taan tarvittaessa erillinen tyO-
suhdeselvittelypiiiittis. Tiissd
selvittelyprosessissa tydnantaj a
on asianosainen, koska kysy-
mys tuolloin on tycisuhdetieto-
jen sitovuutta koskevasta pro-
sessista.

MARKKU SIRVIO, zr
Eliiketurvakeskuksen

neuvonta- j a valvontaosast on
ap ulais o s as t o p ti ii I li kk i)



TUKEKAAMME YHDESSA

EtIl{KEIiIOEIAMAA
ESKO

PROKKOLA, ra, snv
Eliiketurvakeskuksen

luo t t ov akuutus o s as t o n
piiiillikkti

Sekfl finanssitavaratalois-
ta etli takaisinlainaukses-
ta on viimeaikoina kiiyty
kiivasta viiittelyii. Kes-
kustelun tiimellyksessl on
esitetty niin viirikkiiitii
mielipiteitii, ettl yhteinli-
nen nflkemys tuskin kovin
pian rupeaa hfliimtittii-
milin. Tilanne on onne-
ton. Yaikka se joksikin
aikaa rauhoittuisi, edessl
on kohta taas uusi tais-
telu.
On siis hyvin toivottavaa,
ettl asioiden ytimiin po-
rautuvat kysymykset us-
kalletaan esittiiii ja ettii
niihin etsitlfln eri osapuo-
lia tyydyttiivflt vastaukset.
Pitkiille tulevaisuuteen
vaikuttavat ratkaisut on
pystytt[vii tekemlln yh-
teisymmlrryksen vallites-
sa.

Yhteisymmilrrystil
kaivataan molemmin
puolin
Kansallis-Osake-Pankin vara-
toimitusjohtajan Aarto Heino-
sen mielest6 pankkien ja vakuu-
tusyhtitiiden niputushankkeista
leviteteen erheellistii, kielteistA,
tunneperiiistii ja suorastaan val-
heellista tietoa. Moite voi olla
oikea ja se joka tapauksessa
kertoo, ettii yhteistii niikemyst6
kipeiisti kaivataan.
Takaisinlainauksen purkamis-
esityksiste taas professori Teivo
Pentikiiinen on todennut, ettei
asiaa olisi ryhdyttiivii viikisin
toteuttamaan, jolleiviit tausta-

tahot, tycinantajat ja tydntekijiit
siitii sovi.

Yhteisymmiirryksen ltytami-
nen on raskasta. Joskus sano-
taan, etta laajat hankkeet tiiy-
tyy valmistella huolellisesti ja
viedii nopeasti liipi. Nyt niin ei
pitiiisi tehdii, koska sellainen
asiain hoito estiiii niiden mon!
puolisen kiisittelyn.

Vallan ja rahan
kasautuminen
Pitkiiiin on puhuttu vakiintu-
neina kzisitteinii koppilaisista ja
syppiliiisistti yrityksista. Pahasti
velkaantunutta yritysta pide-
tiiiin miltei piiiirahoittajansa
omaisuutena. Valilla uskottiin
tiimiin tilanteen jo kuuluvan
menneisyyteen. Nyt niiyttiiii sil-
ta. etta yritykset sidotaan entis-
tli vahvemmin fi nanssitavarata-
loihin. Vapautumisen ilo taisi
olla ennenaikainen.
SYP:n ptitijohtaja Ahti Hirvo-
nen totesi maaliskuussa Helsin-
gin Sanomissa: "Potrjimmiltaan
on kysymys kilpailukyr,ystii Eu-
roopassa. Meita on moitittu sii-
te, efia valta keskittyy. Minun
mielestiini on parempi, ettii ai-
nakin osa vallasta pysyisi Suo-
messa, eikii siirry ulkomaille."
Kysymys on tietenkin finanssi-
tavaratalon kilpailukyvystii, ei
velttamatta Suomen talouselii-
muin kilpailukyvystii. Vallan
keskittymistii Hirvonen siis ei
suoraan kiell6, se on kenties
varn suuremman suunnitelman
varjopuolia.
Finanssitavaratalot ovat itsel-
leen hyviii, mutta ovatko ne
hyvi6 asiakkaille? Onko nykyi
nen finanssitavarataloratkaisu
hyviiksi tulevien vuosikymme-
nien talouseliimiille?

Osakkeenomistajat luokitel-
laan joskus yrittajiin, sijoittajiin
ja keinottelijoihin. Heillii on eri-
laiset kiisitykset onnesta: yritta-
j?i menestyy, kun yritys menes-
tyy, sijoittaja on kiinnostunut
osinkotuotosta ja keinottelija
ennen kaikkea osakkeiden ar-
von noususta. Kaikki he toivo-
vat menestJrviinsd ja pyrkiviit
kiiyttiimiiiin valtaansa liihinnii
omaksi hytidykseen.

Yallaton raha
Onko olemassa rahoitusta, joka
ei ota yrittajelte valtaa? Takai-
sinlainauspakko on erds kes-
kustelijan ndkdkulman paljas-
tava sana. Asia on niihty ilmei
sen yksipuolisesti rahalaitoksen
kannalta. Yrityksen kannalta
oikea sana on takaisinlainaus-
oikeus. Juuri tiissa on rahoitus-
muoto, joka ei vie yrittiijiiltii
valtaa. Tiimii takaisinlainauk-
sen piirre on yrittiijiin kan-
nalta arvokas. Kuitenkin se
on pohjimmiltaan sama asia,
jota takaisinlainauksen purka-
jat moittivat pahaksi viaksi.
Pcirssiromahduksen yhteydessii
tapahtui mm. joukkopako
OTClistalta. Se oli tyypillinen
pdrssin toimintaan kuuluva
hiiiri<i, joka voi aiheuttaa tappi-
oita sijoittajille. Takaisinlainaus
on ptirssihiiiririistii vapaa rahoi-
tusmuoto sekii lainanottajan et-
tii lainanantajan kannalta. Ei-
viitkii pdrssiheirit t poistu ta-
kaisinlainauksen purkamisella.
Sitii on kuitenkin esitetty juuri
pcirssin piristiimiseksi.
Ruotsissa on viimeaikoina pu-
huttu kollektiivisen omistami-
sen vioista. Tiimiin keskustelun
iskusanoihin on kuulunut ra-
hastososialismi. Peikkona on

niihty yritykseen kohdistuvan
kollektiivisen omistuksen val-
lan viiiirinkiiyttri. Tiimiin vaa-
ran torjumiseksi on ehdotettu
mm. kollektiivisen omistuksen
iiiinioikeuden rajoittamista.
Keino ei kaikkien mielestii riitii,
koska kollektiivisella omistajal-
la, esimerkiksi poliittisesti halli-
tulla rahastolla, saattaa olla
voimaa muuttaa rajoitussiiiin-
t6jii myrihemmin.

Tukekaamme yrittiijiii
Rahamarkkinoiden tuotekehi-
tyksessii on edelleen tilaa inno-
vaatioille. Pienelle ja keskisuu-
relle teollisuudelle ei niiet ole
tarpeeksi vaihtoehtoj a tarj olla.
Pahin pullonkaula on kuitenkin
piiiiomapula. Pulaa ei poista
piidomien kasautuminen. Pi-
kemminkin piiin vastoin. Siksi
olisi tarkoin harkittava, onko
syytii samaan kasaan lyddii
myds takaisinlainausjiirjestel-
mii.
Juuri nyt on maamme elinkei
noeliimd niin uhkaavassa vai-
heessa, ettii pankkienja vakuu-
tusyhtiOiden kamppailu rahas-
taja vallasta tulisi ty6ntiiii syr-
jiiiin. Meidiin pitiiisi mieluum-
min pohtia sitii, miten maamme
yrittiijiikunnan luovaa voimaa
parhaiten tuettaisiin, ettemme
sortuisi liian syviille omatekoi-
seen lamaamme. Yhdentyviissii
Euroopassa on terkeintA pitAa
maamme elinkeinoel[mii koko-
naisuutena kilpailukykyisenii.
Tdstti on kiydettiivii oikeat vi-
siot tiimiin hetken kiistakysy-
mysten ratkaisuihin.
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TUOTTOUAKUUTUS
OSOITTAUTUI{UT TARPEETTISEKSI

Elflketurvakeskus on mak-
sanut 1980-luvulla yti 830
miljoonaa markkaa luot-
tovakuutuskorvauksina
eliik ev ak uut usyhti tiil I e.
Niimii luvut vahvistavat
sen, ettii luottovakuutus
on osoittautunut suoma-
laisille yrityksille tarpeelli-
seksi. Eliketurvakeskuk-
sen luottovakuutus on
mytis valmis vastaamaan
1990-luvun haasteisiin.

Yhdeksiin viimeisen vuoden ai-
kana Eliiketurvakeskus on kor-
vannut 659 asiakkaan luottova-
kuutetut eliikelainat. Naista
kaksi kolmasosaa oli konkurs-
seja. Loppuja voisi luonnehtia
nimityksellii maksukyvycin.
Yritys ei ole vielii konkurssissa,
mutta lainanantanut eliikeva-
kuutusyhtiO on kuitenkin peri-
nyt sen Eliiketurvakeskukselta
lainanhoitosuunnitelman lai-
minlyOntien vuoksi. Osalta
maksukyvyttdmiii asiakkaita
saadaan korvatut miiiiriit perit-
tyii takaisin yrityksen joutu-
matta konkurssiin. Toiset taas
joutuvat konkurssiin yleensii jo
parissa vuodessa.

Suunnilleen joka kolmannessa
vahinkotapauksessa Eliiketur-
vakeskus saa takaisinperityksi
koko korvatun miiiiriin esimer-
kiksi vakuuksista ja konkurssi
pesistii. Tiihiin mennessii takai-

Pienimmiit yksittiiiset korvauk-
set ovat joitakin kymmeniii tu-
hansia markkoja. Wiirtsilti Me-
riteollisuus Oy:n konkurssi
wonna 1989 on ollut suurin
yksittiiinen vahinko miidriiltiiiin
213 miljoonaa markkaa. Tlihiin
mennessd raskaimpana kor-
vausvuonna 1989 sattui mycis
kehitysyhtid Manconin kon-
kurssit. Niinpii tilinpiiiitOksessii

YzuO ROMPPAINEN
FK, SHV

Eltiketurvakeskuksen
lu o t t ov akuutus t o im itvwn

aktuaari

luottovakuutuskorvauksina yli
530 miljoonaa markkaa. Va-
kuutuskannasta on teollisuu-
den osuus noin 30 prosenttiaja
vastuumiiiiriist6 laskettuna pe-
rati 43 prosenttia.

Kaupan, kuljetuksen, perustuo-
tannon ja palvelualan yrityksis-
tii Eliiketurvakeskuksen asiak-
kaiksi on mahdollisesti tullut
parempia yrityksia, koska niii-
den alojen korvaustapaukset
ovat viihdisempiii.

Korvaustapausten
liihempi tarkastelu
Taulukoista I 4 hav aitaan, ettd
vakuutuskantaan verrattuna on
liihes joka kymmenes yritys
mennyt konkurssiin luokissa,
jotka sijoittuvat viilille 100000
- 2 000 000 markkaa. Puoles-
taan joka kymmenes yritys on

Suomen konkurssit ii:lHXi ",ilff3ffffi,i?l}l

ja sattunut kahdeksan kappa-
letta. Vuotuinen keskimiiiiriii-
nen vahinko on kasvanut 80-
luvun alkupuolelta 80Juvun
loppupuolelle tultaessa 400 tu-
hannesta markasta noin miljoo-
naan markkaan.
Vaikka korvaustapauksissa on
tiettyii yhtiiliiisyyttii koko maan
kehityksessii, esiintyy kuitenkin
miellptavia poikkeuksiakin;
esimerkiksi konkurssien luku-
miiiirii kasvoi vuodesta 1989
Yuoteen 1990 32 prosenttia,
mutta Eliikevakuutuskeskuk-
sen korvausten lukumiiiiriit li-
sii2intyiviit ainoastaan 14 pro-
senttia.

Toisaalta luottovakuutushake-
musten kasvu heijastelee mui
den takaajien takauspolitiikan
kiristymistii.

nelinkertaistuneet
8O-luvulla
Vuosina 1982-90 on Suomessa
sattunut 21 109 konkurssia.
Vastaavana aj anj aksona Eliike-
turvakeskuksen luottovakuu-
tusasiakkaista on j outunut kon-
kurssiin 455 yritystii, mikii on
noin 2,2 prosenttia Suomen
konkursseista. YIi puolet kon-
kursseista on ollut teollisuusyri-
tyksiii. Niiistii tapauksista Elii-
keturvakeskus on maksanut

sinperitty mdiirii on noin 400 t ,, r;ili;;;;" *"ittuu, j;[; ;; Luoffovakuutus-
kolio korvatusta maeriistii noin tOiminnassa
50 prosenttia. heijastuu yleinen

ert "maksetut korvaukset" en-
nen takaisinsaanteja oli niinkin
huikea kuin 310 miljoonaa
markkaa. Tuon vuoden kor-
vauksista on saatu takaisinpe-
rittya jo 256 miljoonaa mark-
kaa, joten kuva ei eniiii ole niin
paha. Toivottavasti ei myds-
kiiiin j iilleenvakuuttajina toimi-
vien kotimaisten jiilleenvakuut-
tajien niikcikulmasta. Hehiin
olivat mukana molemmissa
edellii mainituissa suurvahin-
goissa.

Vuoden 1989 korvausten takai-
sinperiminen on myds aiheutta-
nut sen, etta tilinpaatrjksessiim-
me korvausmeno vuonna 1990
on viiiiriinmerkkinen eli voitai-
siin leikkisiisti sanoa, ettii kor-
vausmeno olikin korvaustuloa
miiiir iiltaan 20 milj o o naa mark-
kaa vuonna 1990.

taloudellinen kehitys
Yleisen kiisityksen mukaan 80-
luvun loppua kohden yhii suu-
remmat yritykset joutuivat kon-
kurssiin. Vastaava ilmi6 on ha-
vaittavissa myds luottovakuu-
tusasiakkaiden konkursseissa.
Vuonna 1985 sattui ensimmiii-
nen yli l0 miljoonan markan
vahinko. Tiimiin jiilkeen on yli
l0 miljoonan markan vahinko-

Yhteenvetona voidaan todeta,
ettii 80Juvun tlypillisin kor-
vaustapaus on ollut suuruudel-
taan 200 000 - 500 000 markkaaja toimialaltaan korvattu ta-
paus on ollut teollisuuden yri-
tys. Vuosikymmenen lopulla
yhii suurempia korvaustapauk-
sia alkoi esiintyii. Odotettavissa
on, ette konkurssit lisiiiintyviit
edelleen Suomessa ja se tulee
n:ikymiiiin mycis luottovakuu-
tustormlnnassa.
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TASAPAII{OTI TASSA OTEUA

TEL.JARJESTETMA

Eliikejdrjestelmii on tasapaino-
tilassa, kun kaikki ryhmiit, sekii
tydsuhteessa olevat, ettii eri elii-
kettii saavat pysyviit luodesta
toiseen lukumiiiiriinsii ja ikiira-
kenteensa suhteen muuttumat-
tomina. Tasapainotilassa ole-
van TEL-j tirj estelmiin tarkaste-
lu on jiirjestelmdn kannalta teo-
reettista, koska mikiiiin eliike-
jiirjestelmii ei sita kaytannrissl
saawta. Kuitenkin tasapainoti-
lassa olevaa jiirjestelmiiii tutki-
malla saadaan monia kiinnos-
tavia tietoja, joita tiissii artikke-
lissa lyhyesti tarkastellaan.

Tasapainotilassa
oleYa vakuutettujen
ja eliikeliiisten piiri
Eliiketurvakeskuksen ennuste-
mallilla voidaan tarkastella ta-
sapainotilassa olevaa vakuutet-
tujen ja eliikeliilsten piiriii ns.
populaatiota, kun asetetaan
mallin kaikki siirtymistodennii-
kriisyydet (siirtya eliikkeelle tai
eltkkeeltii tycisuhteeseen, kuol-
la jne.) vastaamaan esimerkiksi
nykyisiii havaintoja ja kiinnite-
tiiiin tydsuhteessa olevien koko-
naislukumiiiirii ja viiestcin ikii-
rakenne vakioksi.
Niiillii oletuksilla mallilla laske-
taan riittevan monta Yuotta
eteenpiiin, jolloin malli muo-
dostaa tasapainotilassa olevan
populaation. Tasapainotila ei
ole yksikiisitteinen, jos oletuk-
sia muutetaan, saadaan ikira-
kenteeltaan jonkin verran eri-
lainen tasapainotila.
Seuraavassa kuviossa on esitet-
ty mallin muodostama tasapai-
notilassa oleva populaatio.
Eliikkeellii olevilla tarkoitetaan
kuviossa sellaisia, jotka ovat
siirtyneet eliikkeelle suoraan
tycisuhteesta. Aktiivipiirin lu-
kumiiiirii on tiissii kiinnitetty
I 140 000:ksi, jolloin malli tuot-

TIMO KORPELA, r',rz
Ehketurvakeskuksen
suunnitteluososton

matemaatikko

taa tasapainotilassa suoraan
tydsuhteesta alkaneita varhais-
eltikkeitti 153000 ja vanhuus-
elrikkeita 408 000.

Todellisuudessa eliikeliiisiii on
kuvion esittamaa miiiiriiii
enemmdn. TEL-jtirjestelmiin
kannalta kuviosta puuttuvat
ovat mallin tuottamia vapaa-
kirjatapauksia.

Kuvio. Ennustemallin tuottama tasapainotilassa oleva
vakuutettujen ja eliikeliiisten piiri
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Kuolevuuden pienentiminen
kaikissa ikiiluokissa esimerkiksi
l0 prosentilla, tytillisten mii6-
riin pysyessii muuttumattoma-
na, kasvattaa vanhuuseliikeliiis-
ten lukumii2iriiii noin kuudella
prosentilla j a varhaiseldkkeiden
lukumdiiriiii runsaalla yhdellii
prosentilla. Kuolevuuden alen-
tuessa perhe-eliikkeiden luku-
mtitirti pienenee noin kolme
prosenttia.
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on sidottu TEl-indeksiin, jon-
ka kasvu riippuu ns. puoliviili-
indeksinii my<is elinkustannus-
indeksin kasvusta.

Ansiotason voimakas reaali-
kasvu aiheuttaa siten eliikkei
siin suhteellisesti pienemmrin
kasvun. MarkkamdSriiinen
edun arvo on kuitenkin sitd
suurempi, mitei suurempi on
reaalikasvu.

Seuraavassa taulukossa on esi-
tetty odotettavissa olevan eld-
ke-edun jakautuminen eri eki-
kelajien osalle ansiotason reaa-
likasvun mukaan.

ElHke-edun arvo
Seuraavassa taulukossa on esi-
tetty tasapainotilassa olevan
TEL-jiirjestelmiin eliikemeno
prosentteina palkkasummasta
ansiotason reaalikasvun mu-
kaan.

Jos eliike-edun arvona pidetiiiin
jiirjestelmiiiin kuuluvalle keski-
miiiirin maksettavien eliikkei-
den yhteismiiiiriiii aktiiviajan
ansioihin niihden, niin tasapai-
notilassa olevassa jiirjestelmiis-
sii eliikemenon osuus palkka-
summasta kuvaa mycis sita ela-
ke-edun arvoa, jonka jtirjestel-
miilin kuuluvat keskimiiiirin
saavat.

Jos esimerkiksi ansiotason
reaalikasvu on kaksi prosenttia
vuodessa, niin jtirjestelmiiin
kuuluvalle maksetaan eliikkee-
nii, yllS olevan taulukon mu-
kaan, keskimiiiirin 30 prosent-
tia aktiiviajan kokonaisan-
siosta.

Kun tyrillisten kokonaisluku-
miiiird pidettiiin edelleen kiinni-
tettyna ja kuolevuutta pienen-
netiitin l0 prosenttia, kasvavat
taulukossa esitetyt prosenttilu-
yut noin 1,5 prosenttiyksikOllii.
Tiimii johtuu siita, etta eliikkei-
tii maksetaan kauemmin.
Eliike-edun arvo riippuu ansio-
tason reaalikasyusta siten, ettii
mitii suurempi on ansiotason
reaalikasvu. sitd pienempi on
yllii mZUritelty eliike-edun suh-
teellinen arvo. Tiimii johtuu sii-
ta, etta vapaakirjat ja eliikkeet

Taulukosta niihdiiiin, etta mite
voimakkaampi on ansiotason
reaalinen kasvu, sita pienempi
on vanhuus- ja perhe-eliikkei-
den osuus eliike-edusta. Vastaa-
vasti tyt kyvyttomyys- ja tytit-
tcimyyseliikkeiden osuus on
suurempi. Tdmii johtuu TEL-
indeksin ansiotasoindeksiii hi-
taammasta kasvusta ja van-
huuseliikkeellii olevien keski-
miiiirin pitemmiistii eliikkeen
kestosta verrattuna tyOkyvyttd-
myys- tai tyiittdmyyseliikkeellii
oleviin.
Perhe-eliikkeet alkavat suurim-
maksi osaksi edunj iittiijiin olles-
sa vanhuuseliikkeellii, joten nii-
den suhteellinen taso onjo alen-
tunut palkkatasoon verrattunaja siten osuus kokonaisedusta
pienenee ansiotason reaalikas-
vun noustessa.

Teoria ja
todellisuus
Ennustettu viiestrin kehitys tu-
lee olemaan eliikejiirjestelmiin
rahoituksen kannalta epiiedul-
lisempi kuin mitd se olisi tasa-
painotilassa. Viiestdn ikiiraken-
teen yleiskuva muotoutuu toi-
sen maailmansodan j[lkeen
syntyneiden suurten ikiiluok-

kien mukaan. Niiiden ikiiluok-
kien vanhetessa ja syntyqyden
pysyessii suhteellisen matalalla
tasolla vaest6n ikiirakenne van-
henee.

Edellii tarkasteltiin tasapainoti-
lassa olevaa TEL-jiirjestelmiiii,
jossa yli 65-luotiaiden osuus on
noin 24 prosenttia ja suoraan
tydsuhteesta elikkeelle siirty-
neiden osuus noin 33 prosent-
tia. Tnll6 hetkellii yli 65-wotiai-
den osuus TEL:n piirissii on
noin I I prosenttia ja suoraan
ty<isuhteesta eliikkeelle siirty-
neiden osuus noin 20 prosent-
tia.
Ennusteiden mukaan vastaavat
osuudet olisivat vuonna 2030
liihes 30 ja liihes 40 prosenttia.
Vastaava kehitys on ellikeme-
nossa, j onka kasvuun vaikuttaa
lisiiksi j iirjestelmiin voimaantu-
lovaihe. TEl-vakuutusmaksun
mddrd on tiillii hetkellti suurem-
pi kuin elEkemeno. Eliikemeno
ytttee vakuutusmaksun miiii-
rtin vuoden 2010 paikkeilla,
j onka jiilkeen rahastointiastetta
viihentiimiillii voidaan tarvitta-
essa tasoittaa vakuutusmak-
suun kohdistuvaa kustannusra-
sitetta.

Ansiotason reaalikasvu /p I v024
65 64 62t9 2t 2333413 t2 1l100 100 r00

Vanhuusel6kkeet
TyOkyvyttdmyyseliikkeet
Tytittcimyyseliikkeet
Perhe-eliikkeet
Yhteensd

Ansiotason reaalikasvu /6 f v12345
33 30 28 26 24Eliikemeno

prosentteina
palkkasummasta
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Elakepalkan suhde loppupalkkaan
1980{uuila

1970-luvun lopussa toteu-
tetut elflkeindeksin ja elii-
kepalkan laskentatavan
muutokset ovat vaikutta-
neet ellkepalkan miiiirfly-
tymiseen. Indeksi- ja las-
kentatekniikka eiviit eniiii
entisessl mllrin johda
loppupalkkaan verrattu-
na liian korkeaan ellke-
palkan tasoon.
TEssI artikkelissa on selvi-
tetty TEl-indeksin viipes-
tfl, palkkakehityksen sek-
toreittaisesta eriytymises-
tii ja tytipanoksen vaih-
telusta aiheutuvaa vaiku-
tusta TEl-tyyppiseen elil-
kepalkkaan 1980-luvulla
toteutuneen kehityksen
valossa. Jakso on suhteel-
lisen lyhyt, pidemmiilll
tarkastelujaksolla eri
suuntaiset ilmitit tasapai-
nottuvat.

BO LUNDQVIST, zrr
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
erityistutkija

Ellkeindeksin muutos
Vuonna 1977 muutettiin TEL-
indeksin laskentaperustetta.
Yleisen ansiotasoindeksin sij as-
ta TEl-indeksin laskentaperus-
teena siirryttiin kiiyttAmiiiin an-
siotaso- j a kuluttaj ahintaindek-
sin muutosten keskiarvoa. Uu-
distuksen piiiiasialliset vaiku-
tukset kohdistuivat eliikkeiden
indeksitarkistuksen tasoon,
mutta se vaikutti mycis eliike-
palkan laskentaan. Muutoksen
jiilkeen eliikepalkan laskennas-
sa sovellettava indeksi vastasi
paremmin tyduran loppupuo-
len ansiokehitystd. Komitea ar-
vioi, ettd indeksi, joka ottaa
huomioon puolet yleisen ansio-
tasoindeksin reaalikasvusta,
vastaa keskimiiiirin ansiokehi-
tystd ennen eliikkeelle siirtymis-
tii. Yksityisellii sektorilla puoli-
viili-indeksi mycis oli liihellii so-
pimuspalkkojen kehitystii.
Komitean tavoite voi kiiytiin-
ncissii toteutua vain keskimiiii-
rin. YksilOllisesti eliikepalkan
suhde loppupalkkaan vaihtelee
aina, kun eliikepalkka miiiirii-
tii6n useammalta vuodelta kes-
kimiiiiriiisin menetelmin. Mitui
hitaammin palkansaaj an vuosi-
ansiot kehittyvat sita parempi
eliikepalkka on suhteessa lop-
pupalkkaan. Yleensd sopimus-
korotukset turvaavat reaalisen
ansiotason siiilymisen myds
ikiientyvillti palkansaaj illa.
Indeksimuutos pienentiiii el6-
kepalkkoja alkuperZiiseen las-
kutapaan verrattaessa aina,
kun ansiotaso reaalisesti kas-
vaa. Reaalisesti alenevan ansio-
tason kausina vaikutus on piiln-
vastainen.

Eliikepalkan
laskentatavan muutos
Toinen eliikepalkkaan vaikut-
tava muutos tehtiin luoden
1979 alusta. Sitii ennen tydsuh-
teen eliikepalkka laskettiin nel-

jiin viimeisen ty6vuoden an-
sioista siten, ettii kunkin vuo-
den TEl-indeksillii korj atuista
keskikuukausipalkoista valit-
tiin kaksi parasta. Ansioiden
suuri vaihtelu saattoi joissakin
tapauksissa korottaa niiin las-
ketun eliikepalkan selviisti va-
kiintuneeksi katsottavaa ta-
soa korkeammaksi. Siiiinn<istii
muutettiin siten, ettii n1t eliike-
palkka lasketaan suuruudel-
taan kahden keskimmiiisen
vuoden ansioiden keskiarvosta.
Muutos vaikuttaa eltikepalk-
kaan eniten niillii aloilla, joilla
ansioiden vaihtelu on suurta.
Keskimtiiiriiiseksi eliikepalkko-
1a alentavaksi vaikutukseksi
muutoksen yhteydessii arvioi-
tiin noin 3-5 prosenttia. Eliike-
palkan laskentatavan muutos
pienentdd kaikissa tapauksissa
eliikepalkkaa aikaisempaan
sddnnrikseen verrattuna, jos
tycisuhde on jatkunut viihin-
tiilin neljiinii kalenterivuotena.

Syyt ansiokehityksen
poikkeamiseen TEL-
indeksin kehityksestii
Indeksiviive
Vuosittain vahvistettava TEL-
indeksi on viipeellinen. Kunkin
vuoden indeksi miiiirdytyy an-
siotasoindeksin j a kuluttajahin-
taindeksin edellisen vuoden
kolmannen neljiinneksen muu-
toksesta sita edeltavan vuoden
kolmannen neljiinneksen ta-
soista. Kun kuluttajahinta- ja
palkkakehitys vaihtelee, viive
voi johtaa siihen, etta TEL-
indeksin muutos ei vastaa juuri
kyseisen vuoden hinta- ja palk-
kakehitystii.
Viime vuosikymmenellii inflaa-
tiovauhdin hidas aleneminen
piti viipeen vaikutuksen positii-
visena vuodesta 1982 vuoteen
1987. Sen jelkeen viipeen vaiku-
tus indeksiin on jiiiinyt alle yh-
den prosenttiyksik<in. Viipeen

vaikutus on vaihdellut vuoden
1980 noin -2,7 prosentista +2,5
prosenttiin vuonna 1986. Seu-
raavissa tarkasteluissa TEL-in-
deksin viive sisiiltyy laskelmien
tuloksiin.

Sektoreittainen eriytyv[n
sopimuspalkkakehityksen
vaikutus
Vuosittain eri sektoreiden palk-
kakehitys poikkeaa keskimiiii-
riiisen indeksin kehityksestii.
Jos oletetaan, ettii liukumilla ei
eniiii ole vaikutusta eliikeikiiii
liihestyviin palkkaukseen, elii-
kepalkan ja loppupalkan erot
syntyviit sopimuspalkkakehi-
tyksen poikkeamisesta TEL-in-
deksin kehityksestii. Sopimus-
ten ajoittumiserojen vuoksi toi-
mialojen viilillii syntyy yksittai-
sinii vuosina eroja, mutta ndmii
erot tasoittuvat suurimmaksi
osaksi ajan mittaan. Julkisen ja
yksityisen sektorin viilillii liuku-
mien miiiriissd on kuitenkin
huomattava ero. Julkisella sek-
torilla liukumat ovat viihiiisiii j a
sopimuspalkat kasvavat yksi-
tyisen sektorin sopimuspalkko-
ja enemmiin. Ero voi heijastua
siten, ettii ikiiiintyvien ansioke-
hitys on julkisella sektorilla kes-
kimiiiirin parempi kuin yksityi-
sellii. Sopimuspalkkoj a noudat-
televa ansiokehitys tuottaa siten
julkisella sektorilla loppupalk-
kaa lthempiini olevan el6ke-
palkan.

Eri sektoreiden sopimuspalk-
kakehitystii noudattelevasta
palkasta lasketut eliikepalkat
suhteessa loppupalkkaan on
esitetty kuviossa L Vaihteluviili
on 1980-luvulla ollut +6 pro-
sentista -5 prosenttiin. Sekto-
rien viiliset erot ovat suurimmil-
laan noin 5 prosenttiyksikk0ii.
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Tytipanoksen ja henkilti-
kqhtaisengnslokehityksel
vaikutus
Henkildkohtainen palkkakehi-
tys poikkeaa keskimiiiiriiisestii
ansiotason kehityksestii tytipa-
noksen muuttuessa. Tydaika
voi lyhentyii ja vuotuinen palk-
ka pienenty6 esimerkiksi ty61-
lisyyden vaihtelun vuoksi tai
ylit<iita viihentiimiillii. Tydpa-
noksen ja palkan muutos voi
mycls johtua siirtymisestii
urakkapalkkauksesta aikapalk-
kaukseen.

Henkildkohtainen palkkakehi-
tys voi poiketa keskimiiiiriiises-
tii myds muusta syystii. T'ydeh-
tosopimusten piiriin kuuluvissa
tdissii ei niiin yleensii kiiy. Sen
sijaan erilaisissa palkkioluon-
teisissa tehtevissa sovittu palk-
kio voi pysytellii markkamiid-
riiisesti ennallaan useitakin
vuosia eikii seuraa yleisiii ansi-
onmuutoksia.
Tyduran loppupuolen tyopa-
nos voi vaihdella yksilOllisesti.
Kuviossa 2 on haarukoitu vaih-
telun vaikutusta eliikepalkkaan
laskemalla eliikepalkka sellai-
sessa tapauksessa, ettii henkilcin
reaalipalkka pysly vakiona nel-
jiin viimeisen vuoden ajan ja
sellaisessa tilanteessa, ettd ni-
mellispalkka pysyy vakiona.
Edellisessii tyOpanoksen alene-
ma vastaisi ansiotason reaalista
kasvua ja jalkimmaisessd ni-
mellistii kasvua.

Reaalisesti vakiona pysyneen
palkan antama elikepalkka oli
enimmilliiiin \uonna 1986 noin
5 prosenttia loppupalkkaa suu-
rempi. Ktiytiinndssii vaadittava
tycipanoksen lasku olisi enim-
millEiin noin l0 prosenttia nel-
jiissii vuodessa, jos ansiotaso
tydpanosyksikktiii kohti olisi
kasvanut kuten ansiotasoin-
deksi.

Nimellisesti vakiona ansiot oli-
sivat 1980-lurulla pysyneet, jos

viimeisten neljrin woden aika-
na tycipanos olisi supistettu
kahteen kolmannekseen eli
alentunut noin l0 prosentia
vuosittain. Niiin selvii ty6pa-
noksen alentaminen tiiyttiiii jo
usein teknisen katkaisun edelly-
tykset ja eliikepalkka pyrkii jiiii-
miiiin vakiintunutta tasoa pie-
nemmiiksi. Ansioiden jiiiidessii
jatkuvasti jiilkeen TEl-indek-
sistii eliikepalkka muodostuu
selviisti loppupalkkaa suurem-
maksi, mikd vaimentaa ansion
aleneman elaketta pienentiiviiii
vaikutusta. Kuvion 2 vakioan-
sion tilanteessa ero olisi Yuonna
1982 ollut l8 prosenttia ja
vuonna 1988 alimmillaan 8
prosenttia. Eron aleneminen
johtuu hintakehityksen hidas-
tumisesta.

TyOpanoksen merkittdvii alene-
minen on kuitenkin poikkeuk-
sellista. Todellisesta vuosian-
siokehityksestii on saatavissa
tietoa Eliiketurvakeskuksen an-
siokehitystutkimuksen aineis-
tosta. Tiillii hetkelld aineisto
ulottuu vuoteen 1984. Vuonna
1920 syntyneiden tytiuran lop-
puvuosina eliikepalkan poik-
keama loppupalkasta on liihes
kaikissa tapauksissa pysytellyt
5 prosentin ja +5 prosentin

vtilillti. Ttimii johtuu siita, etta
mycis vanhimmilla tytissiikiiy-
villii ansiot ovat reaalisesti kas-
vaneet j aksolla 197 9 - 1984.
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Reaaiisen ja nimellisesti vakiona pysyvin palkan
tuottaman eliikepalkan erot loppupalkkaan verrattuna, ;V6.

Edellisessii palkka seuraa kuluttajahintaindeksiii ja jalkim-
mtiisessii siiilyy nimellisesti vakiona.
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Joustav at elflkkeet ja kokonaistulot

Yksildlliset, joustavat elii-
kemuodot ovat olleet voi-
mossa nyt neljti - viisi vuot-
ta. Yksildllinen varhaiselii-
ke on saavuttanut suuren
suosion muiden j ous tavien
eltike muo t oj en kus t annuk-
sella. Syitti ttihtin on poh-
dittu puolin ja toisin. Onko
syy tydeltimtissii vai itse elti-
kemuodoissa, ovotko ikti-
rajat vtiiirinptiinvai onko se
rahasto kiinni?
Kiinnostavaa on verrata yk-
sil d llis en v ar hais e liikke en j a
osa-aikaeltikkeen aikaisia
kokonaistulotasoja keske-
ntitin. Osa-aikaeltikkeellii
voi huomattavastikin ylit-
ttiti yksildllisen varhais-
eltikkeen tarjoaman ko-
konais tulo tason. Toisaalta
varhennettua vanhuuselti-
ketttikin voi ttiydenttiti va-
paasti tydnteolla, joten yk-
sildllinen varhaiseltike ei
ole ainoa keino kohtuulli-
sen toimeentulon saavutta-
miseen.

MAR]UKKA
HIETANIEMI, vrx

Eltiketurvakeskuksen
suunnitteluosaston

tutkija

Joustavat elilkemuodot
Vuoden 1986 alusta tuli mah-
dollisuus siirtya yksil6lliselle
varhaiseliikkeelle ja varhenne-
tulle vanhuuseliikkeelle. Yksi-
killisen varhaiseldkkeen voi
saada 55 vuotta tayttanyt, pit-
kiin tyduran omaava ihminen
tytikyvyn heikennyttyii.
Varhennetulle vanhuuseliik-
keelle voi siirtya jo 60-vuotiaa-
na, mutta eliike on myds sen
mukainen. Karttunutta van-
huuseliikettii pienennetiiiin sitii
enemmdn mite varhemmin
vanhuuseliikkeensii ottaa.
Vuoden 1987 alusta tuli mah-
dollisuus osa-aikaeliikkeeseen.
Sen voi valita 60 Yuotta tAytta-
nyt ihminen, joka viihentiiii
tycintekoaan viihintiiiin kol-
manneksella. Poisjiiiineen tyii-

panoksensa tilalle hiin saa site
vastaavan elikkeen.

Tytinteko ja
joustavat elikemuodot
Joustavat eliikelajit ovat luon-
teeltaan hyvin erilaisia ja eliik-
keen ulkopuoliset ansainta-
mahdollisuudet eliikeaikana
ovat erilaisia. Eliikettii pienen-
tiiviit ansaintarajat eroavat.
Varhennetulla vanhuuseliik-
keellE kuten ei tavallisella van-
huuseliikkeelliikiiiin ole mitiiiin
ansaintarajaa. Tydnteko ei
alenna vanhuuseliikkeitii, joten
eliikeliiinen voi vapaasti kohot-
taa tulotasoaan tydnteolla.
Palkkatulo pienentiiii kuitenkin
eliiketulovtihennyste kuten
kaikkien eliikkeiden kohdalla.
Tulon lisiiyksest6 menee enem-

m6n veroa kuin itse el5ketulos-
ta silloin, kun eliiketuloviihen-
nykset vielii vaikuttavat. Puoli-
soilla vaikutus ulottuu noin
60000 markkaan ja yksiniiisillii
noin 72 000 markkaan asti vuo-
dessa.

Yksildllisellii varhaiseliikkeellii
sen sijaan ansaintaraja on tiinii
vuonna l0ll markkaa kuu-
kaudessa. Osa-aikaeliikkeellii
ansiot saavat nousta enintiiiin
l0 prosenttiyksikkdii TEL-in-
deksikehityksest6, muuten osa-
aikaeliike lakkautetaan.

Verotus erilaista
Eliikkeensaajan kokonaistuloi-
hin kohdistuu hieman erilainen
vero riippuen henkildn eliik-
keestii tai mistA eHkkeensaajan
kokonaistulo koostuu.
Kansanel6kevakuutusmaksua
yksil0llisell2i varhaiseliikkeellii
oleva ei maksa. Varhennetulla
vanhuuseliikkeellii sekii osa-ai-
kaeliikkeellii olevat maksavat
sita sen vuoden loppuun, kun
tiiyttiiviit 63 vuotta.
Eliiketulovtihennykset saa kai-
kesta elSketulosta. Yksildllisen
varhaiseliikkeen - ja varhenne-
tun vanhuuseliikkeen saajat
saavat koko eliiketulostaan v5-
hennyksen. Osa-aikaeliikeliii-
nen sen sijaan saa eliiketulovii-
hennykset eliiketulostaan, mut-
ta ei palkkatulostaan. Palkka-
tulo pienentiiii kyllilkin eliiketu-
loviihennyksit. Osa-aikaeliike-
liiinen voi palkkatulostaan
tehdii kuitenkin tulonhankki-
misviihennyksiii; pienituloisen
palkansaajan viiliaikaisen vii-
hennyksen tiind vuonna sekii
kunnallisverotuksen invalidivii-
hennyksen, jos invaliditeetti
prosentti on viihintiiin 30. Nei-
ta ei voi tehdii eliiketulosta.
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Esimerkkihenkiltimme Tulotasot eroavat dot suhtautuvat keskendiin, taan osa-aikaeliikkeestii ja var-
hennetusta vanhuuseliikkeestdVoidaksemme vertailla jousta-

vien eliikemuotojen tarjoamaa
Oheisena oleva kuviosarja kun esimerkkihenkil<i on 65-
ndyttii5, miten edellii mainitun vuotias. Yksildllinen varhais- saatavaanettotulotasoayksiltil-

kokonaistulotasoa, tarvitsem- taustan omaavan esimerkki- eliike on ikiiiin kuin vertailu- lisen varhaiseliikkeen anta-
me esimerkkihenkil<in. Hiin on henkilcin joustavat eliikemuo- kohteena esimerkkihenkilcin maan tulotasoon. Jos henkilO
henkil6, joka vuonna l99l tiiyt- dot suhtautuvat toisiinsa erilai suurimmasta mahdollisesta ottaa varhennetun van-
tiiii 60 vuotta ja on ollut yksityi-
sen tyrinantajan palveluksessa

silla palkkatasoilla. eliikkeestii. Muuttuessaan van- huuseliikkeensd mukana mycis
huuseliikkeeksi osa-aikaeliike kansaneliikkeensiivarhennettu-

TEL: n voimaantulosta liihtien. Niiyttiiisi silte, etta aivan pienel- antaa liihes saman eliiketason na, on nettotulotaso 77 prosent-
yksil<illisen varhaiseliikkeenlii palkalla ei osa-aikaty6 tarjoa kuin yksildllinen varhaiseliike. tiaHiinelle on siis jo karttunut mukavaa toimeentuloa. Var- Suuremmilla palkkatasoilla ero antamasta nettotulotasosta se-

hentaminen siiilyttiiisi tulota- ksildlliseen varhaiseliikkee- kii 60- etta 65-vuotiaana. Joselaketta 43,5 prosenttia
palkastaan, tulevan ajan
5l prosenttia.

Osa-aikaeliikkeestii oletetaan nen varhaiseliike tuntuisi par-

seuraavan in{laatiota ja pysy- radikaalisti kuin yksilOlliselle
varhaiseliikkeelle jiiddessii, ja
voisi viihitellen totutella lisiiiin-

vrin sellaisena kuin tiimiin vuo-
den lopullinen verotus. Verrat-
taessa eliikkeit:i 65-vuotiaana tyviiiin vapaa-aikaan.
on oletettu 1,5 prosentin reaali-
kasvu palkkoihin ja 0,75 pro-
sentin reaalikasvu eliikkeisiin.

eliike-
kanssa vson kohtuullisena verrattuna seen kuitenkin hieman kasvaa. kansaneliikettii ei varhenneta,

entiseen tulotasoon. Yksiltt[i- Tiissii eliikepalkka on sama jee tulotaso 73 prosenttiin 60-

niiissd esimerkeissii, ettd tydnte- haalta tulotason kannalta; se eli se palkka, mista elAke
ko ja palkka alenevat puoleen
entisestii. Varhennetusta van-

jopa kohottaisi elintasoa. 60-vuotiaana mtiiiriiytynyt.

on
yli 5000

mycis kansaneldke varhenne-
markan, osa-aikatyd vaikuttaa
mielenkiintoiselta vaihtoehdol-taan. Verotuksen on oletettu ta. Tulotaso ei putoarsr nun varhennettu vanhuuselii-

palkka kuin ylemmissii kuvissa vuotiaana, mutta nousee 65-
on vuotiaana 79 prosenttiin yksi-

16llisen varhaiseliikkeen vastaa-
nettomiiiirist6.

Osa-aikaeliikkeen nettotulota-vuotias, joustavien eliikkeiden
nettomiiiiriit l6hentyviit toisi-
aanJa
kekin

so ylittaa neljiinneksellii yksil<il-
lisen varhaiseliikkeen nettotu-

on eniiii alle 1000 mar- lotason 60-vuotiaana, mutta
kan piiiissii muiden eliikemuo- putoaa 96 prosenttiin 65-vuo-
tojen tarjoamasta tulotasosta. tiaana.

Oletetaan vielii, ettii esimerkki-
Alemmissa kuvissa verrataan henkil<in l0 000palkka on

kuukaudessa.sita, miten joustavat elikemuo- markkaa Verra-
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sAHK0posrr
YLEISTYY

Siihk<ipostin keyttd laajeni sanan omaavat henkikit piiiise- kotimikroilija, tarvitsee sano-
vuoden alusta usean tydeleke- viit sisziiin palveluverkkoon. man vastaanottamiseen vain

laitoksen

sen, El5ke-Sammon, Tytieliike-
kassan, Maatalousyrittajien
eliikelaitoksen ja Merimieselii-
kekassan siihkiipostiyhteydet
paranivat Tietokonepalvelun
liityttya Valtion Tietokonekes-
kuksen palveluverkkoon.
MEMO-postien osalta voidaan
saavuttaa kaikki MEMONET-
palveluun liittyneet MEMO-
jiirjestelmiit (esim. Kansaneld-
kelaitoksen ja julkisen hallin-
non siihkOposti ym).
Palveluverkon kautta tytieliike-
jiirjestelmiin ptiiitteiltii saadaan
nyt yhteys Valtiokonttoriin, Ti-
lastokeskukseen ja eri ministeri-
0ihin. Mytis Kuntien Eliikeva-
kuutus on tulossa mukaan.
MEMONET-palvelujen lisiiksi
verkoissa ovat kAyt6sst yleiset
s[hkcipostit kuten ELISA,
Telebox, X.400 ja Mailnet. Nii
den kautta saadaan yhteys
myds kansainvilisiin verkkoi-
hin.
MEMOn kAyttejehakemistot
ovat helppokiiytt6isiii. ME-
MONETin piirissii on satoja
tuhansia keyttajiA. Vastaanot-
tajan osoite l0ytyy hetkessii pel-
kiistean nimellil Sanoman lii-
hettiiminen kauaskin kiiy hel-
posti.

Sanoman liihettiiminen verkon
kautta maksaa 4,50 mk ja kus-
tannukset veloitetaan aina lii-
hettiijiiltS. Jos saman sanoman
liihettiiii useammalle, seuraavat
sanomat maksavat liihes puolet
viihemmiin.

iiksi. Myds pienimuotoisia tiedosto-
siirtoj a voidaan liihettiid verkon
kautta.

Telex ja
telefax
Omasta postilaatikosta pystyy
my0s lShettiimiilin telex- ja tele-
fax-sanomia. Jos vastaanotta-
jalla ei ole siihk0postia, telex-
eikii telefaxJaitetta, sanoma
voidaan kuitenkin liihettiiii hii-
nelle elektronisen postiliiken-
teen kautta.
Tycissiiiin verkon piiriss6 olevat
saavat Tele-Sammon ja Infotel-
palvelujen kautta yhteyden tie-
topankkeihin. Esimerkiksi mat-
kailupalvelujen alulla voi vara-
ta hotellipaikan tai tarkistaa
kulkuneuvojen kulkureitit ja ai-
kataulut. MyOs pankkipalvelut
ovat kiiyttiij 6n ulottuvilla.

Lomakepalvelu
ty tieliikej iirj estelmflssl
Ty0eliikej iirjestelmiin sisiiisessii
kiiyt<issii, ElSketurvakeskuksen
ja eliikelaitosten viilillA toimii jo
nyt asiakaskohtainen yhteis-
postilaatikkopalvelu siihk6pos-
tin lomakkeilla (tiedustelut ja
selvittelypyynndt). NamA pal-
velut voidaan verkkoyhteyksien
mytitii nopeasti laajentaa myds
julkisen puolen elekelaitoksiin.
My<is Kansaneliikelaitoksen ja
tyiieliikelaitosten viilisiii tiedus-
teluja on mahdollista hoitaa lo-
makkeita kaytt6en.

Tulevaisuuden
mahdollisuuksia

puhelimen, mikron, modeemin
ja tietoliikenneohjelman.
Telmo eli yleinen tietoverkko
toteutuu ensimmiiisenii siihk<i-
postin alueella. Sinne on suun-
niteltu kansalaispostijiirjestel-
mii. Telmoon on mycis suunnit-
teilla eri aihepiireistii tietopa-
ketteja.

Llhdeaineistoa
p[[tteeltii
Sosiaali ja terveysministeririn
asettama tytiryhmii "sosiaal!
turva yleisessd tietoverkossa"
ehdottaa sosiaaliturvan tietopa-
kettia yleiseen tietoverkkoon.
Se sisiiltiiisi mytis tydeldkejiir-
jestelmiin tietopaketin. Ty<iryh-
miin mietintri on lausuntokier-
roksella.
Tytieliikej iirjestelmdn toimitus-
johtajien asettama tietoteknis-
ten yhteyksien standardien ke-
hittiimistytiryhmi on ehdotta-
nut vastaavaa tietopakettia.
Ty<iryhmiin raportissa esitetty
tydeliikejiirjestelmiin tietolii-
kennekomitea on myds asetet-
tu. Se aloittaa tyciskentelynsii
huhtikuussa.
Standardointitydn jatkaminen
ja uusien sanomastandardien
tuottaminen on osa tietoliiken-
nekomitean tydtii. Yhdistetyn
vuosi-ilmoitus / tydsuhdeilmoi-
tus-sanoman OVT{organisaa-
tioiden viilinen tiedonsiirto) ko-
keiluprojekti kiiynnistettiineen
vielii tiinii vuonna.

Palveluverkko mahdollistaa vk-ntl]esalarsuus sityisten asiakkaiden tavoiita-Salasanalla milen tulevaisuudessa Telmon
Kirjesalaisuus siiilyy kAyttaje- eli yleisen tietoverkon viilityk-
tunnusten ja salasanojen avulla. sellii. Telmon yksityinen k6yttii-
Vain kiiytttijiitunnuksenjasala- jii, joka voi olla kuka tahansa
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EDUSKUNNAN APULAIS.
OIKEUSASIAMIES

ELA KET URVAKE S KUKSES SA

TYO IKAANTYvALLE
SOPIVAKSI

Vuonna 2000 tyOeliimiissii on Verenkiertoelimistrin toiminta-yli miljoona ikiiiintyviiii, 45- kyky voi rapistua jopa 25 pro-
yuotta tayttenytta henkildti. senttia neljiissii vuodessa. Tuki-

j a liikuntaelimistd vaatii harjoi-
tusta.

Naisten ja miesten toimintaky-
vyn muuttuminen on erilaista.
Naisilla kokonaistoimintakyky;
Iihasvoima, lihaskestiivyys ja
nivelten liikkuvuus heikkenee.

Kuitenkin ihminen ei selviii
ikiiiintymisestiiiin ilman toimin-
takyvyn muutoksia ja sairauk-
sia, mutta tyotri ei ole suunnitel-
tu ikiiiintyvtiii ja sairauden ra-
sittamaa ihmistii varten.
Nuorille terveille suunniteltu

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pirkko K. Koskinen vieraili
6.3.1991 Eliiketurvakeskuksessa. Kiiynti perustui vuoden alusta
voimaan tulleeseen lainmuutokseen, johka yhteydessii mycis
tydeliikejiirjestelmii saatettiin valtioneuvoston oikeuskanslerin ja
eduskunnan oikeusasiamiehen toimivallan piiriin.
Tytieliikejiirjestelmiin julkisten tehtavien hoito kuuluu apulaisoi-
keusasiamiehen valvontaan. Julkista tehtAvea hoidetaan muun
muassa silloin, kun ratkaistaan yksityisen kansalaisen oikeus
eliikkeeseen ja eliikkeen miiiirtiiin.
Kuvassamme vasemmalta toimitusjohtaja Matti Uimonen, apu-
laisoikeusasiamies Pirkko K. Koskinen, osastopaallikktt Heikki
!gul.ku, sihteeri Irmeli Kurenmaa, varatoimitusjohtaja Seppo
Pietiliiinen ja osastopiiiillikkti Pentti Koivistoinen.

renevalle osalle tycivoimasta,
tydterveyslaitoksen tutkimus-
professori Juhani Ilmarinen sa-
noi Tyciterveyden edistiimisyh-
distys r.y.:n Tydyhteisdn kehit-
tiimispiiivillii Helsingissii huhti-
kuussa.

Terveys- ja toimintakyky miiii-
riiiiviit ihmisen asennoitumisen
tydh<in. Ihminen haluaa nauttia
eliikkeestiiiin terveenA. ElAk-
keellii olo sairaana ei vastaa
hyvinvointikiisitystii. Tervey-
den menettiimisen pelko lisiiii
pyrkimystii varhaisel5kkeelle.
Tyciterveyslaitoksen tutkimus-
professori Juhani Ilmarisen
mukaan tycintekoa on kehitet-
tiivd, jotta tydntekija voi siiilyt-
tiiii terveytensii ja pysyii kauem-
min tycissii. Terveellisessiija tur-
vallisessa tyrissii tyrinantaja saa
puolestaan tydntekijen i,ista
riippumatta hyviin tydpanok-
sen.

Suuret ikiiluokat miettivdt va-
kavasti sit5, minkii panoksen he
ovat valmiit antamaan. Tirtki-
musprofessori Ilmarisen mu-
kaan olisi viisainta kehittee tyo-
ta ikaentyvan ehdoilla.

Tytikyky
alenee
iiin mytitii
Toimintakyky on tycikyvyn pe-
rusta. Iiin mydte toimintakyvyn
muutokset ovat yksil<illisiii. Vii-
meistiiiin 45 ikdwoden teytte-
neellii fyysisen toimintakyvyn
heikkeneminen antaa merkkin-
sii, jollei asian estiimiseksi ole
tehty mitaan.

ryhmien; seliin ja vatsan lihas-
ten voima ja kestiivyys heikke-
nee. 5l-55 vuotiailla heikkene-
mistii voi tapahtua 20-25 pro-
senttia.

Fyysisen toimintakyr,yn heik-
kenemisestii seuraa fyysisen
tydkp,yn viiheneminen. Ihmi-
nen uupuu, jos tytin vaatimuk-
set pidetdiin ennallaan.
Esimerkiksi eriiiin kuntasekto-
rin tutkimuksen mukaan 55yuotta ttiyttiineiden fyysinen
kunto on ongelma. Kunto ei
riitii tycin vaatimuksiin 70 pro-
sentilla naisista ja llihes 40 pro-
sentilla miehistii.
Psyykkinen toimintakyky siii-
lyy kauemmin. Tutkimuspro-
fessori Ilmarisen mukaan on
oletettavaa, ettii ihmisen kes-
kushermosto ei kestii mita ta-
hansa. Keskushermosto reagoi
yksipuoliseen ja epiiterveelli-
seen kuormitukseen lihassolun
tapaan.

Ammatti
vaikuttaa
Eri ammatit vanhentavat ihmis-
tti eri tavoin. Esimerkkinii Ju-
hani Ilmarinen kertoi kuntasek-
torin tutkimuksesta.
Naisilla tyOkyvyn alenemista il-
meni 55 vuoden iiissii eniten
kotipalvelutyiissii ja aputriissii.
Miehillii aputOiden ja kuljetus-
tydn tekij0illii on alentunut ty6-
kyky. N[ill5 aloilla 20 prosent-
tia tydvoimasta koki tydkykyn-
sd alentuneen. Kuitenkin he
yrittiviit selvita tehtevist[iin.

Pirkko Eteliivuori

ETAKETUDAKESKIJS 
'XTELAKETTEIOA

IIIJMEEOtNA
(Os luvuid! on ennakolllsla) 21.3.1991
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TYOSUHTEIDEN
YHDENJAKSOISUUDESTA
KONKURSSISSA
VAKOI kolme p(iiitdstti n.'o, suhteet 25.2.1988. Irtisanomis-
7742-774418912734 Tietopankissa. aika piiiittyi 10.(ll.)3.1988.Postitettu5.ll.l990. Uusi yritys aloitti toimintansa
Erityisesti yrittajien ja tydnteki- I .3. 1988.. eli ennen irtisanomis-
itiid6n keikrrdessi jn 611u1 ajan p.eettymista. Joidenkin
p;tl;; .pd.;iryyfiia siita, jat- tYiintekijoiden tvdsuhteet jat-
kuiatko tytisufiieet TEL: n'd1is- kuivat vitlitt<imiisti uy{e^n- y11
titta VtiAJ.f"troiti.tu, kun yri- tiijiin palveluksessa ll'3'1988,
;f#;ki";k".ttli.:i ioii.n joidenkin. 16'3'1988' Kaikki
V.ityi.VttWjatkamaa"n yrityk- konkurssiin. menneiden yhti<ii-
senioiminlad. den palveluksessa olleet tydnte-

kijtit eivtit siirtyneet uuden yri-
tyksen palvelukseen.

Oikeusohjeita

lik3, t,? J. f fl #$l'i-#.:- R atk aisut
6it;; t;ivrcsen o*ittajan Eliikelaitos katsoi, .ettii vhtio
i"i'rraii: ". {,"1itut"it* i otij'ot- B:n 

. 

palv-elukseen siirtyneiden
i;. ;Eik,; vi"is[i.je (A't8 / 8 8). tvtintekij ciiden tv6^suhteet olivat
ETK:n laki'osastori tiedote (21 jatkuneetTEL 2 $:n.l momen-
90). iyoefate 3i90:ssii niitta tin mukaan yhdenjaksoisina'
(i.piiio-un artikkeli 'Ty<i- Jos vakuutus p6dttyy kesken
,"tt'*. Vtainjaksoisuus p[r1- kalenterikuukauden vakuute-
kurssissai'. " tun tytisuhteen jatkuessa yh-

f*li',:J#:',"-#J,ll"t"[*li::
Tapausten tausta maksun perii ja eliikeoikeuk-
Kyiymyksessii on kolme Lon- sista vastaa vakuutuksen piiiit-
tri.r'tiiri : outunutia kirj apaino- tymisk uukauden loppuun saak-
ut.- V.it,rta,loiden t6iririntaa ka se.eliikelaitos, jossa vakuu-
iuiioi vtri virtiti nimeite n. lus oli voimassa kalenterikuu-
fvo.",it"i":i ivtintili:ais11va1 kauden . 

alussa, joillei muusta

";'pi;;;t'.iit ii,otufrtitt j att<u- menettelvstii, ole erikseen sovit-
,ut u"aitti vriiyksessa vt a.r- tu' (.losiaali- jaL--terveysmi-

Konkurssipesiit ensin vuokrasi- peruiteista.)

IShiifii}?fffitlil?ni]i: il- l.lll rylsteeua eriikeraitos ori
;;;t.'u;'i-fiti; i;kil;i;fln maksuunpannut rEl-vakuu-
konkurssiin -"nn"itteri-v[-1rr- tusmaksut kaikkien kolmen
ten keskeneraisid uiiia''i,Ji- Ij""L:H:tTlAi.,T6A:u"'uu"upuun.

Konkurssiin menneet vritvkset Konkurssipesiit valittivat mak-
sijaitsivat samassa t"i"*'"^l.i ?.1y,:,8"1-::11, 

ja esittivet' ette
kerroksissa. Toimitilai"'J1ui[ kaikki tydsuhteet oy?t-peetty-

H:511,fl tJI'H,1,ffi*,"1: lii- l f "ff,.,ffi:r #Iffi [ dt
sa tiroissa. filflti"'",#'.J,i"'l",ffJiJ3;
Konkurssipeset irtisanoivat ty6- omist ajaa tai haltijaa. TEL-va-

kuutusmaksuja ei siten voida
maksuunpanna irtisanomisaj an
j:ilkeiselta ajalta.

Elikelautakunta hylkiisi vali
tukset. Konkurssipesiit valitti-
vat edelleen VAKOon. Ne huo-
mauttivat viele siita, ettei uuden
yrityksen omistaja B ole ollut
miss66n tekemisissii konkurs-
siin menneiden yritysten toi-
minnan kanssa eikii TEL 2 $:nI momenttia niiin ollen voida
soveltaa tapauksiin.

ETK:n lausunto
ETK totesi lausunnossaan VA-
KOIIe muun muassa, ettii TEL
2 $:n I momentin tulkinnan
tulisi mahdollisimman pitkalle
noudattaa vuosilomalain ja
tyiisopimuslain soveltamisessa
omaksuttua tulkintaa. Maini-
tuissa laeissahan on vastaavan-
tyyppiset siitinnOkset kuin
TEL:ssa. Niitii sovellettaessa ei
oikeuskiiyt6nn0ssii ole edelly-
tetty juridisen oikeushenkilcin
luovutusta, vaan suhteellisen
viihiiistenkin kokonaisuuksien
luovutuksia on pidetty yrityk-
sen omistajanvaihdoksina ja
siiinn6ksi5 on sovellettu myris
yrityksen osan luovutukseen
(esim. TN ll22 ja KKO
1989:78). Jopa silloin, kun enti-
sen ja uuden yrittiij6n vilillii ei
ollut mitiiiin sopimussuhdetta,
mutta toimintaa oli viilittcimiis-
ti jatkettu samoissa tiloissa, tyci-
suhteet on katsottu yhdenjak-
soisiksi (KKO 1988:74).

Kun yritys siirtyy konkurssipe-
siin hallintaan, tydsuhteet jat-
kuvat yhdenjaksoisina. Kon-
kurssipestilld on tydsopimus-
lain mukaan oikeus irtisanoa
ty0suhteet. Oikeusk6ytiinndssii
on tyosuhteiden katsottu jatku-
van yhdenjaksoisina, jos kon-

kurssipesii ennen irtisanottujen
tyiisuhteiden ptiiittymistii ryh-
tyy toimenpiteisiin luovuttaak-
seen yrityksen uudelle yrittAjel-
le (KKO 1984 II 159). Sen si-
jaan, jos yrityksen tai sen osan
luovutus tapahtuu vasta sen
jtilkeen, kun konkurssipesiin
irtisanomat tyrisuhteet ovatjo piiiittyneet, ei ty6suhteita
ole katsottu yhdenjaksoisiksi
(KKO 1987:47 ja 1985 II I l4).
Samaa periaatetta tulisi nou-
dattaa myOs TEL 2 $:n I mo-
menttia sovellettaessa.

ETK oli sita mielta, ettii vali-
tukset olisi hyliittiivn. Yhti6 B
otti konkurssiyhtiOiden tydnte-
kijiit palvelukseensa ns. vanhoi-
na tydntekijOinti, joten tydsuh-
teet ovat jatkuneet yhdenjak-
soisina ty6sopimuslain 7 $:n pe-
rusteella. Yrityksen toimitilat ja
koneet ovat siirtyneet yhtiOn
B:n hallintaan ja koneet sittem-
min mycis omistukseen. B. on
jatkanut samanlaista toimintaa
kuin konkurssiin menneet yri-
tykset ja se on suorittanut lop-
puun konkurssiin menneiden
yritysten keskeneriiisiii t6itii.
Kyseessii on siis ollut yrityksen
omistajan vaihtuminen ja TEL
2 $:n I momentin perusteella
tycisuhteet ovat yhdenj aksoiset.
Tydsuhteet oli katsottu yhden-
jaksoisiksi myOs vuosilomalain
6 $:n I momentin mukaan.

Koska tyiisuhteet olivat yhden-
jaksoiset, oli eldkelaitoksen
maksuunpano, joka oli suori-
tettu ministericin edellii maini-
tun piiiitOksen perusteella,
ETK:n mielestii oikein.

VAKOn ratkaisu
Eliikelautakunnan piiiit6ksiii ei
muutettu ja valitukset siis hy-
liittiin.
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TYO K]ryYT TO vTTv SA SIAIN
NE[IvOTTELUKT]NTA

NEUYOTTELUKUNTA EI SEURANNUT RUoTSIN ESIMERTTIA
Vaikka eliikkeenhakijalle oli
myOnnetty tytikyvytt6myyselii-
ke Ruotsista, piti tyrikyvytt<i-
myysasiain neuvottelukunta
hiintti Suomen ty<ieliikelakien
mukaan ty<ikykyisenii. Meillii
sovellettavien perusteiden mu-
kaan liiiiketieteellinen selvitys ei
ollut riittava. (Ptytekirja ll/
90, kohta 3)

Ratkaisu perustui tiukkaan iiii-
nestykseen (7-6). Enemmistdn
kantaan ei vaikuttanut se, ettii
Suomen eliike (145 mk/kk)
oli pieni Ruotsin eliikkeeseen
(a 548 mk/ kk) verrattuna.

ElHketurvakeskuksen
ohjeet
Eliiketurvakeskus on yleiskir-
jeessii 20l84 (kohta 4.4.3) anta-
nut ohjeet menettelystii silloin,
kun hakijalle on mycinnetty
piiiieliike maasta, jonka kanssa
Suomi on tehnyt sosiaaliturva-
sopimuksen. Ohjeiden mukaan
tulee ottaa huomioon eri mai-
den tydkyvytt0mlrysmiiiiritel-
mien erot. Suomen el5kelaitok-
sen olisi seurattava piiiieltikerat-
kaisua, elleiviit erot tydkyvyttri-
myysmiiiiritelmissii selviisti j oh-
da toisenlaiseen lopputulok-
seen.

Ruotsin tydkyvlttt myrysmiiiiri-
telmii ei olennaisesti poikkea
Suomen maaritelmiista.

Valituselinten
kiiytiintti
Eliikelautakunnassa on yleens[
sovellettu itseniiisesti Suomen
ratkaisuperiaatteita eikii annet-
tu kovin suurta painoa Ruotsin
piiiitdksille. Vakuutusoikeus
taas on joissakin tapauksissa
mydntiinyt eltikkeen vastaavan-
laisissa tilanteissa.

Neuvottelukunnan
ratkaisu
Neuvottelukunnan mielestii ei
liiiiketieteellisten selvitysten
mukaan tydkpryn alenemaa
voitu todeta. Ruotsista saatu
liiiiketieteellinen selvitys oli
poikkeuksellisen runsasta. Tiis-
tii syystii ei lisiiselvityksenkdiin
tarvetta ollut niin kuin usein
vastaavissa tapauksissa.

Neuvottelukunnan tarkastava
leekeri piti hakijaa miiiiriiaikai-
sesti tyiikyvytttimiina. Ortopedi
oli sitii mielta, ettei hakijan tyii-
kykyisyyttii voida miiiiritellii
kiisilla olevien tietojen perus-
teella. Psykiatrin mielestii haki-
jassa ei ollut osoitettu psyykkis-
tii sairautta, joka edellyttiiisi
tytikyvyttOmyyseliikettii.

Tytiskentely
Hakija oli tyriskennellyt Suo-
messa 1969-76 p66asiassa seka-
laisissa rakennusttiissii. Hiin oli
muuttanut Ruotsiin 1976 ja
ty<iskennellyt siellii viimeksi lii-
hes seitsemiin yuoden ajan sai-
raalan autonkuljettajana. Ha-
kija jai sairaslomalle selkdvai-
vojen vuoksi syyskuussa 1987.

Terveydentila
Hakijalla oli ollut noidannuoli-ja iskiastyyppisiii selkiivaivoja
ajoittaisina l980luvun ajan.
Syksystti 1987 liihtien selkiivai-
vat olivat olleet jatkuvia. Hii-
nellii oli todettu lannerangan
kankeutta mutta ei toiminnalli-
sia htiiri<iitii. Sellin osalta tutki-
musldydtikset olivat jatkuvasti
vaihdelleet. Objektiivista mer-
kittavaa siiiinntinmukaista ltiy-
dcistii ei ollut. Seliin toiminnal-
Iista kuvausta taikka r6ntgen-

tutkimustuloksia ei asiakirjois-
sa ollut esitetty.

Hakijalla oli ollut mycis psyyk-
kisiii ongelmia. Hiinen oli mai-
nittu k?irsiviin voimakkaista
pelkotiloista. Hakijalla oli ollut
vaikea lapsuus. Hiinellii oli il-
mennyt myds ltitikkeitten vdd-
rinkeyttda j a alkoholiongelmia.
Vuoden 1988 lopulla psykiatri
oli kuitenkin pitanyt hakijan
psyykkistii kuntoa melko hyvii-
nii eikii ollut todennut psyyk-
kistii sairautta.

Korvaukset
Hakijalle oli Ruotsista mydn-
netty sairauspiiiviirahaa syys-
kuusta 1987 alkaen maaliskuun
1990 loppuun ja sen jiilkeen
sairauseliike (sjukbidrag) kah-
deksi vuodeksi.

PIzuO POSTI, arr
Eltiketurvakeskuksen

lakiosaston
vs. j aostoptiiillikkt)
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13,00
7,45

10,10
0,50
0,90

'035

Palkkaturva
Lastenhuoha
YlSilea pakkavero
Yhtensii

2,16
0,27
0,20
2,20
0,34*)

37,47**)

. *J J.i.9J - 1Q;6il9I , 1,,647s**) 38,77 7o

Vuoles'a 1990..:verrattuna kokdaaismaksu on alentunut 0,20
,1 prose$yksiltllii. Eliikevakuutusmaksut pysylv{t entisel16tin.

Sopipql;sjoltdii$et rr::'

Toimihentritiiiden oaalte :

Lisfiel&&'. P) i'-l
.$yhm6henkivakuulus
Tytiturvarahasto
Tyiltapa.tl;slna (T'gA)

$ palkkasummasta' 7,Cf,',,:,.,,.,,

oGr) ;,l,r;0,40
,.-0r3i

0.05
Yhteensii' 7,80

Yllii oleva [TP-maksu on keski-
ryBgf$re su.::Kiipenn&-
s&:arslau vaih-teles 5.1aN pr*
sentin vHlillil

1990

nen
tiyksikktiii..

Tytintekijiiiden osalta:

LisiielSke
7o palkkasummasta

3, l3
I,60
0,62
0,10
0,85

Yhteensd 6,30

Vuodesta t 990 kokonaismaksu kohosi 0,20 prosenttiyksik<illii.



RUOTSI KIIl{A

OIKEUS JATKAA KOLMEN PILARINTYOTA ELAKETURvAA
67 YUoDTN TxAAN SUUNNITELLAAN
Ruotsin eduskunta on hyviiksy-
nyt hallituksen lakiehdotuksen,
jolla tyrisuhdeturvalakiin liitet-
tiin miiiriiys palkansaajan oi-
keudesta olla tydssii 67 vuoden
ikiiiin asti. Lainmuutos tulee
voimaan ensi huhtikuun alussa.

Yleinen ellikeikii siiilyy 65 vuo-
tena. Ty6suhdeturvalain muu-
toksella pyritiiiin helpottamaan
palkansaajien mahdollisuuksia
halutessaan jatkaa tycintekoa
normaalin vanhuuseliikeidn
ohi. Palkansaajaa ei eniiii voida
erottaa 65 vuoden iiissii eliike-
iiin tiiyttiimisen perusteella.

Kiinan kansantasavallassa hah-
motellaan eliikeuudistusta, jo-
ka monessa suhteessa muistut-
taa Euroopassa esillii ollutta
kolmen pilarin eliiketurvaa.
Ensimmiiisen pilarin muodos-
taisi koko maan kattava perus-
eliikej iirjestelmii, johon kuului
sivat paitsi teollisuuden palve-
luksessa olevat mytis Kiinan
suurin tydntekijiiryhmii eli
maataloustydntekijiit. Perus-
eliikejiirjestelmii on tarkoitus
rahoittaa piiiiosin tydnantajien
maksuilla.
Toisen pilarin on tarkoitus syn-
tyii yrityskohtaisista eliikej iirjes-
telyistii, jotka olisivat kokonaan
tycinantajien rahoittamia. Jiir-
jestelyn perustaminen jiiisi kui-
tenkin riippumaan yrityksen
tuottaYuudesta.
Kolmas pilari muodostuu ty6n-
tekijdiden omista siiiisttiistii sa-
maan tapaan kuin Euroopassa-
kin on esitetty.

Nykyisin eliiketurva perustuu
siihen, ettii yritys maksaa el5k-
keet palveluksessaan olleille.
Yleisen eliikejiirjestelmiin pe-
rustaminen on aloitettu anta-
malla jokaiselle kiinalaiselle so-
siaaliturvatunnus. Tunnuksessa
on 16 numeroa. Ensimmdiset
kuusi numeroa osoittavat sen
maantieteellisen alueen, jossa
henkilti asuu. Seuraavat kuusi
numeroa osoittavat syntyma-
ajan ja seuraavat kolme niiden
henkil<jiden j iirjestyksen, j otka
ovat syntyneet samalla paikka-
kunnalla samana piiiviinii. Vii-
meinen numero on tarkistusnu-
mero.
Uuden eliiketurvan luomisen
sanotaan olevan suunnaton
hallinnollinen voimainponnis-
tus maalle, jolla sentiiiin on yksi
maailman vanhimpia ja menes-
tyksekkiiimpiii virkakoneistoja.
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AIAI{KOMAAT ISO.BRITAI{1{IA PUOTA

HALLITUS TASA-ARVO-HALUAA LAUTAKUNTA
PERHE-ELAKKEET TESTAA

YARHAIS.
ELAKKEITA
TYOTTOMILLE

SIKSI

Alankomaiden hallitus suunnit-
telee useita muutoksia kansan-
eliikejiirjestelmiiiin. Muutok-
siin kuuluu perhe-eldkkeiden
tekeminen tulosidonnaisiksi.
Kansaneliikejiirjestelmlin per-
he-eliikkeet ovat tasasuuruisia.
Eliikkeen miiiirdtin vaikuttaa
edunsaajien ikii ja lukumiiiirii.

BETGIA

VARHAIS-
ELAKKEELLE
SIIRTYMISTA
PYRITAAN
EHKAISEMAAN
Belgian hallitus on ottanut vuo-
den l99l alusta kiiyttti<jn erilli-
sen maksun j okaisesta tyiinteki-
jiist6, joka siirtyy varhaiseliik-
keelle tydmarkkinasopimuk-
seen perustuvasta eliikejiirjeste-
lystii. Tydnantaja joutuu mak-
samaan tzimiin maksun.
Tytinantajan maksu on 1000
BEL (noin ll0 FIM) kuukau-
dessa 60 Yuotta tayttAneeste
henkil<istii. Maksu on 4 500
BEL kuukaudessa alle 52-vuo-
tiaasta ja 3000 BEL kuukau-
dessa 52-59-vuotiaasta henki
lOstii, jotka siirtyvat ekikkeelle
rationalisoinnin vuoksi ty6voi-
maa viihentevista yrityksiste.
Kaikilta muilta maksu on 2 000
BEL kuukaudessa.

Yleisessii eliikejiirjestelmiissii
otettiin liukuva eliikeikd kiiyt-
t66n tiimZin vuoden alusta. EI6-
keikii liukuu 60 ja 65 vuoden
viilillii.

Ison-Britannian tasa-arvolau-
takunta (EOC) on valinnut
'testitapauksen", jolla se aikoo
testata Eurooppaoikeuden p65-
tdstii sukupuolten oikeudesta
vanhuuseliikkeeseen samassa
iiissii yrityskohtaisissa eliikejiir-
jestelmissii. Luxemburgissa is-
tuva Eurooppaoikeus ptititti vii-
me toukokuussa oikeusjutussa
Barber v. Guardan Royal Ex-
change (lontoolainen vakuutus-
yhtid), ettii yrityskohtaisten el[-
kej iirjestelmien yleisesti sovelta-
mat naisten ja miesten erilaiset
eliikeiiit ovat Rooman sopi-
muksen l19. artiklan vastaisia.
Piititdstti on kuitenkin tulkittu
siten, ettii sama elikeikii koskee
vain piiiittiksen antamisen jiil-
keen karttuvia eltikeoikeuksia,
ellei vaadetta oltu tehty ennen
oikeudenpS6tiistii. Tasa-arvo-
lautakunnan valitseman ta-
pauksen kiisittely alkaa helmi-
kuussa. Sen uskotaan kiiyviin
lapi kaikki Englannin oikeusas-
teet.
Tasa-arvolautakunnan testita-
pauksessa mieshenkilti siirtyi
varhennetulle vanhuuseliik-
keelle 60 vuoden iiissii 45 vuo-
den palveluksen jiilkeen. Hiinen
eliikkeensijiil 27 prosenttia pie-
nemmiiksi kuin se eliike, jonka
naispuolinen henkilti olisi saa-
nut jiiidessSdn normaalille van-
huuseldkkeelle samassa 60 yuo-
den iiissii yhta pitken palveluk-
sen jiilkeen. Kyseisessii el6kej iir-
jestelmiissii miesten normaali
eldkeikii on 65 ja naisten 60
vuotta. Nimii ovat mytis ylei-
sen elIkej iirjestelmiin eltkeitit.

Puolan talouselimdn uudistus
on vaikuttanut myris sosiaali-
turvaan. Maahan on muun
muassa j ouduttu luomaan tyrit-
trimyysturva, jota edellisessii
talousjii{estelmiissii ei katsottu
tarpeelliseksi. Ty0tt6myys-
etuuksia maksetaan sekd tycit-
tdmille ettii uudelleenkoulutuk-
sessa oleville.
Tyiitttimyyden kasvu on saanut
hallituksen my6s perustamaan
varhaiselikejiirjestelyn. Var-
haiseliike maksetaan tydnteki-
jdille, jotka ovat joutuneet tytit-
trimiksi talouseliimiin rakenne-
muutosten vuoksi. Naispuoli-
nen tydntekijii voi jiiiidt var-
haiseliikkeelle iiistii riippumatta
35 ja miespuolinen tydntekijii
40 tycivuoden jiilkeen.
Puolassa on palkansaajilla elii-
kejirjestelmii, joka kattaa kaik-
ki muut palkansaajat paitsi kai-
vosmiehet ja julkisen sektorin
palveluksessa olevat. NUiilla pal-
kansaajilla on omat erilliset elii-
kejiirjestelmiins6. Eriiillii yrittii-
jaryhmiile ja maanviljelijoills
on omat eliikej trjestelmiinsii.
Palkansaajien eliikejiirjestelmds-
sd el6keikii miiiriiytyy kahden
tytiluokan mukaan. Ensimmii-
sessii tyriluokassa el6keik6 on
naisilla 55 ja miehill[ 60 vuotta
sekii toisessa tytiluokassa naisil-
la 60 ja miehillii 65 vuotta.
Molemmissa tydluokissa eliike
edellyttai naisilta 20 ja miehiltli
25 tydvuotta. Ensimmiilseen
tyriluokkaan kuuluvat mm.
epiiterveellisisst tyrioloissa teh-
tdviit tytit, merimiestyo ulko-
maanliikenteessii ja opetustyii.
Toisessa tydluokassa ovat muut
tydalat.
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E,NGIISH SUMMARY

Within the employment
pensions scheme, a
comprehensive cooperation
project was launched to arouse
discussion and promote
activities that aim at keeping
up work ability, working skills
and job motivation.

According to the Managing
Director of the Federation of
Employment Pensions
Institutions, Mr. Pentti
Kostamo, the age structure of
the labour force and the
ageing of the Iarge age groups
entail a considerable rise in the
predisposition to illnesses
inducing disability at the end
of this decade.

- People's expectations with
regard to retirement have
changed, in that more and
more people expect to retire
before the general retirement
age of 65.

- Providing that the
retirement of the large age
groups will follow the same
trend of early retirement as
discerned so far and
considering that there is no
new labour to take their place,
the number of employees
withdrawing from active
working life is so big that it
will create a problem for social
and company policy.

- To avoid this, urgent
measures have to be taken to
see to it that the work ability
and working skills of the
employees are kept up, to
enable them to stay on in
working life, Mr. Kostamo
says.

- In addition to the
employment pensions scheme

and interest groups, the state
authorities and the
organizations engaged in work
safety and occupational health
are also taking part in the
project.

Mr. Kostamo points out
that the organizations working
in the fields of occupational
health and work safety possess
a good deal of research data,
for instance, on the factors
underlying work ability.

- We try to convey this
information to those in active
working life through
intensified services. It is vital
for the success of this project
that the information reaches
the right places. To achieve
this, we rely on the support
and cooperation of the state
authorities, the labour market
organizations and other bodies
close to working life.

Mr. Kostamo divides the
project into three stages. First,
there is the impulse stage,
which is followed by the
instructional and advisory
stage. The third stage is the
field stage.

- At the impulse stage,
debate on the factors
underlying work ability is
aroused. Our aim is to activate
the professionals of the
working environment to take
up the discussion. By
professionals I mean those
working in personnel
administration, in the f,relds of
occupational health and work
safety and as trustees of the
labour union movement. They
will receive material from us
and we will arrange seminars
all over the country.

- At the second stage, the
discussion will be summarized
using tested examples
provided by experts, such as
visualized "data packages"
examining approaches that
have already been adopted.

At the third stage, the rules
of the game are agreed on and
tived by at the actual place of
work. Attitudes matter a lot -
such as our attitude towards
an ageing fellow worker.

- In keeping up work
ability, working skills and job
satisfaction, the main
responsibility rests with the
place of work. The pension
sector will also have to come
up with something to make
retirement a less obvious
alternative to employment.

- Measures working to the
advantage of the transition
from work to retirement
include changes in the age
limit of the part-time pension
as well as changes in the age
limits of the early forms of
pension, in general, relaxation
of the work restrictions of
retired people, greater
emphasis on rehabilitation,
revision of the employment
pension contribution payable
for ageing employees.

Pentti Kostamo thinks that
this project is about such
fundamental aspects of the
future of working life and that
of the whole society that they
cannot be left to the mercies of
the business cycles nor be
postponed.

- We had shortage of
labour before this depression,
and we will be facing an even
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more severe shortage after the
slump.

- The large age groups are
getting older and the
prevailing expectations of
retirement will persist,
regardless of business cycles.
There is no time to spare, as
the reform of working life will
take its own time, not to
mention the change of
attitudes.

At the Central Pension
Security Institute, a study on
pensioners drawing the early
disability pension was
completed. This study
indicates that people adapt
very well to being retired.
People's well-being is
maintained or often even
improves upon retirement.
The pensioners reported that
the period of retirement met
with their expectations or even
surpassed them.

Slightly more than 9070 of
those having returned the
questionnaire reported having
adapted at least fairly easily to
retirement. As few as 347o
had experienced some sort of
difficulties in adapting to life
as a pensioner. The most
negative experience was the
withdrawal from work, which
was found hard by l4%o of the
subjects.

Excluding personal
relationships, every other
pensioner reported some
changes in the factors of well-
being. The change was more
often for the better than for
the worse, with the exception
of the economic situation,
which generally declined.

The pensioners guite often

observed a deterioration of
their economic situation. This
was more often true of those
divorced or separated.

Health status changed in
both directions. Although
most subjects thought that
their health had improved,
one-lifth of the pensioners, on
the other hand, reported
declining health status. The
health status of women
improved more often than that
of men.

Personal relationships
changed the least, i.e., only for
onefifth of the pensioners.
There was a link between a
change in personal
relationships and a change of
mood, in that more fulfilling
personal relationships made
the pensioner more huppy
with life.

Especially striking was the
fact that almost every second
pensioner reported being in a
better mood now than before.
Interesting enough, this was
specifically true of those who
had found their previous
employment a mental strain.

Pensioners are not very
willing to work. Only ll%o
would be willing to engage in
gainful employment or to
increase their work
contribution. On the other
hand, a good third would have
been willing to continue
working had they been
offered, say, rehabilitation or
retraining, or better working
conditions.

Poor health, of course,
tends to make people less
willing to work. The
pensioners' zrssessment of their

economic situation does not
relate to their willingness to
work, although the will to
work is slightly increased if the
economic situation declines.
A bad mood seems to have the
similar effect.

The Central Pension
Security Institute provides
securities for loans granted to
enterprises by the pension
insurance companies. The
securities lodged shall fulfil
strict statutory requirements.
Bank guarantees and good
real securities are the most
common alternatives to credit
insurance.

During the past nine years,
the Central Pension Security
Institute has paid indemnities
to 659 customers who had
obtained credit insurance as
security for their pension
loans. Two-thirds of these
cases were bankruptcies.

In the case of roughly every
third loss, the Central Pension
Security Institute can reclaim
the whole amount of
indemnity out of quarantees
or from the bankrupt's estate.
The amount of indemnity
reclaimed so far is approx.
FIM 400 million, which
represents around 5070 of the
whole amount of indemnity.

The general contention is
that bigger and bigger
companies went bankrupt
towards the end ofthe 1980s.
A similar phenomenon is also
discernible in the bankruptcies
of the credit insurance
customers. Since 1985, there
have been nine bankruptcies
where the loss exceeded FIM
l0 million.

In the years 1982-1990,
more than 21,000 bankruptcies
occurred in Finland. Over the
corresponding period of time,
455 of the credit insurance
customers of the Central
Pension Security Institute
went into bankruptcy. This is
around 2.2%o of all the
bankruptcies having occurred
in this country. More than
half of the bankrupt
companies were industrial
enterprises.

English translation:
Eija Puttonen
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Lehtemme palstoilla on lupautunut esiintymiiiin aika
aioin Ekike-Eetu. Hiin on mukava joskus hiukan ibeii
vanha hena, vai rouvoko lienee, joko nimimerkkinsii
antunasta suojasta esitttiii mielipiteitiitin.

H E 1{ KI t ti T U 1{ il U ISESTA
Pitiiisikd nimikirjoituksen selvennys vekselissii ynnri
muissa sitoumuksissa kieltiiii?
Kyllii, aivan ilmeisesti, ainakin jos vastauksen yrittiiii
rakentaa henkilcitunnusta koskeneiden eriiiden lehtikir-
joitusten niikemyksistii.
Henkildtunnus niihdiiiin maagisena lukusarjana, jonka
tunteminen antaa ylivertaisen vallan kohteeseensa. Se on
kuin poppamiehen taikasana. Sillii pystytiiiin kaantele-
mdiin, vanuuttamaan ja viruuttamaan pientii ihmistii
mielin miiiirin.
Ollenkaan ei niiy mielipiteitii, ettii henkiltitunnuksen
kaltainen tunnistuskeino on tietoyhteiskunnassa viilttii-
miitcin. Ei se periaatteellisella tasolla ole juuri nimikirjoi-
tuksen selvennystii kummallisempi.
Henkiliitunnus - alkuperiiiseltii.nimeltiiSn tydeliikekor-
tin numero - on tunnistuskeino, jonka avulla niin
velvollisuudet kuin oikeudetkin saada kohdistettua juuri
Matti Malakias Meikiiliiiseen, 010455-967X, eikii Martti
Malkias Teikeleiseen, joka niin ikiiiin sattui syntymii5n
aprillipiiiviinl vuonna 1955 Sysmiissii.
Ty6eliiketurvan hoitaminen ilman henkikitunnuksen
keyttda ei onnistu. Samaten ylivoimaisen vaikeaksi kiiy
monen muunkin koko v6estdii koskevan tietojiirjestel-
mtin ylliipito. Eliike-Eetu on sitii mielte, ettii henkikitun-
nusta pitliii puolustaa.
Ihmisille pitAe kertoa, ettei henkil<itunnus paljon nimi-
kirjoituksen selvennystii kummallisempi asia ole. Yhtii
tiirke66 on kertoa, ettei Matin henkiltitunnuksen tunte-
minen tee Martti Malkiasta Matti Malakiasta. Nimittein
varsin suuren yaaran henkilcitunnuksen kiiytdlle aiheut-
tavat ne ihmiset, osin viranomaisetkin, jotka luulevat,
ettei varsinainen henkiltin tunnistaminen ole tarpeellista,
kun asianomainen ilmoittaa numero- ja merkkisarjan,
jota luullaan esittiijiin henkilOtunnukseksi.

Ehke-ktu
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MESSUKESA
El2iketurvakeskus palvelee messuasiakkaita tinii kesiinti kolmessa en
tapahtumassa. Ensimmiiistl kertaa ollaan mukana maatalousnlytte-
lyisii, joka n)rt jiirjestetiirin Savossa. Yleismessuilla k?iydiiiin sekii
pohjoiiessa ettii eteliissii. Maatalousniyttely ja messut ovat

Savo -9 l, Maatalousniiyttely Kuopiossa 28.-30.6. I 99 I

Oulun Suurmessut 26.-31.7.1991

Turun Messut 91 9.-14.8.1991
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