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ARUOSTUI(SISTA

Halu ldhteii entistii ai-
kaisemmin eliikkeelle
huolestuttaa piiettejia.
Mistii kehitys johtuu?
Ovatko ihmisten arvot
radikaalisti muuttuneet
vai onko kysymys hy-
vinvointipolitiikan risti-
riidoista!

Ylijohtaja Jukka Ran-
tala sanoo, ett6 kes-
kusteltaessa eliikeindek-
sien yhdistiimisestli, on
samalla keskusteltava
myds ns. taitetusta in-
deksistii ja kelan poh-
jaosan muuttamisesta
tydeliikevflhenteiseksi.

TaE[-
EtliKIEESEElI

OIIGUTETTUJA
ElIIIAI(OITUA
UiiHEMUAIT

ThEL taytti vuoden-
vaihteessa viisi vuotta.
Sekli lain piiriin kuulu-
vien ettfl heistii vakuu-
tusmaksuja maksavien
tydnantajien mtiirii on
lisiiiintynyt tasaisesti.
TaEl-eliikkeitii on
mydnnetty reilusti yli
sadalle henkiltille.

YE [.UAI(U UTTAM I 1I E 1I KA]I ]IATIAA !

ETAKETURUAIGSKUKSE]I REKISTERIUUDISTUS
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Kansantalouden suhdannenfl-
kymiit ovat viime kesiistii huo-
nontuneet voimak-
kaasti.
noussut
temme ongel-
mista

Sen kautta siirtyi kokonaan
pois tydvoimasta moni sellai-
nen henkil6, jolla tytitttimiiksi
jiildessiiiin oli sekli halu ettii
kyky jatkaa tydeliimiissa. Tytil-
lisyystilanteen parantuessa jou-
duttiin kuitenkin sen tosiasian
eteen, ettA kihes kaikki tydtt6-
myyseliikkeen saajat olivat no-
peasti asettuneet eliikeliiisen
rooliin. Heita ei saatu houkutel-
luksi takaisin tyoeHmen pariin.

Viime vuonna eliikeikiiiin tul-
leesta ikdluokasta vain noin
kymmenesosa oli enlii tyiissii.
Periiti puolet eliikkeelle siirty-
neistii oli eliikkeen alkaessa alle
S9-vuotiaita. Niimii luvut todis-
tavat ellketurvan laadukkuu-
desta ja eliikejiirjestelmiin toi-
mivuudesta. Ne ovat kuitenkin
samalla selvii muistutus siit6,
ettii suomalaiset ellkeliiistyviit
vauhdilla. Yhdistettyina tietoi-
hin vuosituhannen vaihteen j6l-
keen edessii olevista viiesttin
ikd"rakenteen voimakkaista
muutoksista tunnusluvut ai-
heuttavat vakavaa huolta.

Edessii olevien liihivuosien ai-
kana on lOydetteve keinot, joi-
den avulla ihmiset saadaan py-
symiiiin pitempii5n ty6eltimiis-
sii ja eliikeliiistymisvauhti hi-
taammaksi. TiistA tavoitteesta
l6hes kaikki ovat yksimielisiii.
Sitavastoin kysymys siitii, milla
keinoin tavoitteeseen piiiistiiiin,
on palj on monisiirmiiisempi.

Eliikeliiistymisvauhdin hidasta-
minen no$taa esille monia vai-
keasti ratkaistavia ongelmia.
Niitt riittaa tydssii viihtymiseen
vaikuttavissa tyiielflm6n laatu-
kysymylsissii tydntekij6iden

otettava kantaa eliike-
aikojen
ik$fln on

tyti-
Niin
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Olemme halunneet, etta elake-
Iiiinen tulee toimeen omillaan.
Olemme mycis aika hyvin on-
nistuneet kehittamaan eliik-
keen, joka korvaa palkan ja
muun tyritulon.
Pelkkii hyvii eltike ei kuiten-
kaan riitii. Hyviinkin elIkkeen
saaja kiirsii puutetta, j os tarj olla
ei ole hiinen tarvitsemiaan hy<i-
dykkeitti tai palveluja. Jo nyt
osa eliikeliiisistii niiyttii[ koke-
van ylliittiiviii vaikeuksia piiivit-
tiiisten tarpeiden tyydyttiimises-
s6, kun esimerkiksi liihikaupat
ovat kadonneet. Varsinkin
maaseudulla matkoista on tul-
lut pitkia.
Toimintakykyinen eliikeliiinen
kuitenkin selviiiii kyllii arkisista
tciistiiiin. Valitettavasti kaikki
eliikeltiiset eiviit ole niin hyvii-
kuntoisia, ettii he selviytyisivat
ilman toisen ihmisen apua.

Auttaja voi olla liiheinen omai-
nen, hyvii ystiivii tai naapuri.
Niimti eliikeliliset ovat onnelli-
sessa asemassa. Yksiniiinen ih-
minen joutuu turvautumaan
ammattiauttajaan, mutta heitii
ei aina ole saatavissa.

Ei tarvitse keskustella monen-
kaan tuttavansa kanssa havai-
takseen, kuinka uskomattomia,
suorastaan epiiinhimillisii ko-
kemuksia erityisesti yksiniiiset
vanhukset joutuvat kohtaa-
maan piiiikaupunkiseudulla.
Palvelujen saatavuus ja laa-
tu kiirsiviit, kun ei ole riittii-
viisti sairaanhoitajia tai koti-
avustajia.

I Eliikeliiisten yksiniii-
syys tihentyy. Avio- ja avoerot
pirstovat parisuhteita, jolloin
perhe- ja sukulaissiteet ensin
niiivettyviit j a myrihemmin j opa
katkeavat. Naapuri ei hddiin
tullen ole piiivisin kotona, kun
h6n ansaitsee leipiiinsii kodin
ulkopuolella. Iltaisin eliikeliii-
nen ei taas tohdi heirite kiirei-
sen ty6n rasittamaa naapuri-
aan, ehkdpi ei aina omaistaan-
kaan.

Vielii nyt eliikeliiinen on entisen
yhteiskunnan kasvatti. Avioliit-

to kestiiii, kunnes kuolemaerot-
taa. Yksiniiisyys koskettaa vas-
ta sitten, tosin tlillOin rajusti.

Jos kehityksen suunta ei muu-
tu, pahenee tilanne tulevaisuu-
dessa. Yksiniiisten vanhusten
miiiir[ kasvaa siis nopeammin
kuin vanhusten mtiiirii yleensii.

Jo kuluvalla eli 1990-luvulla 75
vuotta tiiyttineiden miiiirii kas-
vaa nykyisestd l6hes 50 000 hen-
kilt ll4. Liihes saman verran
kasvua tapahtuu seuraavalla-
kin kymmenluvulla. Lisiiys on
kaksinkertainen, jos otamme
mukaan mytis 65-74-ikiiiset.
Tietysti heissiikin on ammatti-
avun tarpeessa olevia yksiniii-
siii. Huippu saaYutetaan vuo-
teen 2030 mennessii, jolloin ny-
kyiset suuret ikiiluokat ovat yli
75-vuotiaita. Ikiirajan ylitttnei-
den miidrii kasvaa siihen men-
nessii nykyisestii noin 285 000
henkiltistti jopa kaksinkertai-
seksi.

Merkit hiilyttiiviit. Jos paluu-
muuttajien miilirii kasvaa, yksi
niiisten ihmisten lukumiiiird
kasvaa vieliikin enemm6n.

I Nuorison halukkuus
hoitotyOh0n on vihenemiissii
ainakin piiikaupunkiseudulla.
Matala palkka ei riita, kun asu-
miskustannukset ovat korkeat.
Hoitotyd on edelleenkin vaadit-
tavaan koulutustasoon verrat-
tuna huonosti palkattua, vaik-
ka palkkatasoa onkin yritetty
eri tavoin nostaa.

Ammattiauttajia ei tulevaisuu-
dessa ole, ellei heille makseta
sekii tytihOn imevii ettii tydssii
pitavaa palkkaa. Mm. teknii-
kan parissa ty0skenteleviit saa-
vat edelleenkin keskimltiriiistii
parempaa palkkaa. Kuitenkin
ihminen monipuolisuudessaan
on ylivertainen tekniseen lait-
teeseen verrattuna.

Pitiiisikti rakentaa monimut-
kainen hoitajarobotti, joka mit-
taisi ehkii pillerit purkkiin, var-
tioisi pulssiajne? Voisi se tarjota
kahvitkin ja puhella sis56n pan-
tuja lauseita. Robotin kunnos-
sapitiijiille ilmeisesti maksettai-
siin tekniikan edustajana hyvii
palkka.

Kone ei kuitenkaan korvaa aina
ihmistii, vaikka sairaudenhoi-
dossakin tarvitaan robotteja -
oikealla paikalla. Ja onhan nii-
tiijo nyt.

I Yksiniiisten vanhus-
ten miiiirii siis kasvaa. Onneksi
moni ldytiid vielii eldkeaikana-
kin uusia ystiviii. T6mii hidas-
taa yksiniiisyyden lisiitintymis-
ta, mutta ei ole ratkaisu yksi-
niiisten vanhusten hoitopul-
miin. Tarvitaan lisiiii tyiiikiilsiii
ammattiauttajia. Sellaisella ke-
hitysuralla yhteiskunta on ollut
jo pitkaan, enkti niie muutok-
sen merkkejii.

Ainoa tapa on toimia siten, ettii
hoitotyote, tapahtuipa se koto-
na tai laitoksissa, arvostetaan
palkallisesti. Tuntuu jtrjenvas-
taiselta, ettii tiillaista joutuu ko-
rostamaan. Luulisi meidtin ar-
vostavan ihmistii niin paljon,
ettii pidiimme itseiimme koneita
parempana.

Arvostuksiamme on rukattava,
jos haluamme, ettii saamme ih-
misarvoiset palvelut. Onneksi
eliiketurva omalta osaltaan luo
mahdollisuuksia. Hoitoalan
ammattien arvostuksen kohoa-
minen ei varmastikaan riitil,
mutta vie asiaa eteenpdin niiden
muutosten tiellii, joita tarvitaan
yksiniiisten vanhusten ihmisar-
von turvaamisessa. Vai mita oi-
keastaan haluamme?

MERKIT MITA
HATUAMME?lIAKYUISSA!

3

MARKKU HANNINEN, rK
Eliiketumakeskukvn
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ETAKELAISTYMIilEil
TYOI{TEKO,
UAPAA-AI KA
Ikiieintyvien tytint ekij tiiden

tytiffi ja vapaa-aikaa
koskevista arvostuksista

Tosiasiallisen tytinjiitttiiiin
aleneminen huolestuttaa
piiiittiijiii kaikissa liintisis-
s[ teollisuusmaissa. Niiyt-
tflii siltii, kuin ihmisten ar-
vot olisivat radikaalisti
muuttuneet. Muutoksesta
puhuminen saattaa kui-
tenkin olla harhaanjohta-
vaa. Kysymys voi yhtii hy-
vin olla hyvinvointipolitii-
kan ristiriidoista.
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Arvostusten luonteesta
Kaikessa arvoja koskevassa kir-
jallisuudessa tdrmdtiiiin arvon
kiisitteen moniulotteisuuteen ja
tietynlaiseen epiimiiiiriiisyyteen.
Suuri osa epiimiiiiriiisyydestii
johtuu siita, etta arvot voidaan
kiisittae joko subjektiin tai ob-
jektiin liittyviksi, arvostavan
subjektin tai arvostetun objek-
tin ominaisuuksiksi (Suhonen
1988).

Kun arvoja ajatellaan objektin
ominaisuuksina, kysytiiiin
yleensii, mikii on korkein arvo,
millii perusteella jokin asia on
anrokas tai mistii arvot saavat
arvonsa.

Yhteiskuntatieteissii on kuiten-
kin ollut vallitsevana subjekti-
keskeinen niikcikulma arvoihin.
Yhteiskuntatieteilijiit kysyvtit,
millaisia arvoja yksiltiillii, ryh-
millii tai yhteiskunnilla on.

Arvot subjektiivisessa mielessii
ovat kulttuurisidonnaisia, mut-
ta suhteellisen pysyviii. Ne eiviit
muutu yhta kerkeiisti kuin
asenteet, mutta niiden muutok-
silla on kauaskantoisempia seu-
rauksia.

Toinen sekaannusta aiheuttava
erottelu koskee piiiimiiiirii- ja
viilinearvoja. Piiiimii?irdarvot
ovat sellaisia, joita tavoitellaan
niiden itsensii takia. Tiillaisina
jotkut pitiiviit esimerkiksi oi-
keudenmukaisuutta, vapautta
tai tietoa. Viilinearvot ovat ni-
mensd mukaisesti arvoja, jotka
saavat arvonsa siite, 

-ettii 
ne

edistavat j oidenkin piiiimiiiirien
saavuttamista.

On helppo huomata, ettii tiillii
tavalla syntyy arvojen hierar-
kia. Ptiiimiiiirii paljastuu usein
keinoksi vielii korkeammanas-
teisen pdiim66riin saavuttami-
selle.

Tiimtin erottelun pohj alta tytitii
ja vapaa-aikaa on ilmeisesti pi-
dettiivii vdlinearvoina. Tuskin
kukaan voi pitaa tavoitteenaan
maailmaa, jossa tehtiiisiin aina
vain enemmdn ja enemmiin
tyritii. Samoin ei vapaa-aika-
kaan, vastakohtana tydlle, voi-
ne olla arvokasta sindnsti. Ihmi-
nen tarvitsee vapaa-aikaa teh-
diikseen jotakin omaehtoista.
Pelkiistiiiin ajan kuluttamiseksi

kiiytetty vapaa-aika olisi useim-
pien mielestii tiiysin arvotonta.

Tytin arvostuksesta
Nykyaikainen kiisitys tytin ar-
vosta ihmiselle pohjautuu Max
Weberin tunnettuun teoriaan
protestanttisen etiikan ja kapi-
talismin suhteesta. Kaavamai-
sesti sanottuna se ilmaisee aja-
tuksen, ettii nouseva porvaristo
piti ahkeran tydn tuottamaa
taloudellista menestystd merk-
kinii j umalan valinnasta (Weber
1e80).

Puhtaimmassa muodossaan
"protestanttinen tytin etiikka"
oli siis ennen kaikkea yrittajien
moraalia. Viel5 nyky-yhteis-
kunnassakin tiistti on merkkejii
havaittavissa. Pauli Niemeliin
tutkimuksessa viljelijiit arvosti-
vat suoritusmotiivia enemmiin
kuin palkansaajia edustavat
ammattiryhmiit (Niemelii
l98s).
Kapitalistisen yhteiskunnan ke-
hittamiseen pelkkii yrittajien
ahkeruus ei kuitenkaan riitta-
nyt. Oli pakko kasvattaa tyti-
viienluokka, joka jakoi heidiin
a rv opiizim iiiiriins ii.

Traditionaalisesti ajattelevat
ty<intekijiit eiviit suinkaan luon-
nostaan reagoineet taloudelli-
siin kiihokkeisiin nostamalla
tyripanostaan. Palkan korotta-
minen piiinvastoin viihensi hei-
diin tyOintoaan, koska he silloin
saattoivat ansaita elantonsa vd-
hemmilliikin ponnistuksilla
(Touo 1989).

Myds antropologien tutkimuk-
set primitiivisistd kulttuureista
tukevat kiisitystii, ettei tyt si-
niinsii, eikii edes viilineenii rik-
kauden saavuttamiseen, ole ih-
miselle luonnostaan arvokasta.
Useimmat primitiiviset kansat
niiyttiiviit tyciskennelleen usko-
mattoman viihiin nykyihmiseen
verrattuna (Clastres 1982).

Niiillii yksinkertaisilla havain-
noilla voi olla merkitystii, kun
joudutaan miettimiiiin keinoja
ihmisten tydmotivaation ko-
hottamiseksi.

Tytin merkitys
ihmiselle
Jos liihdemme siita, ettii ty<illii
on ihmiselle liihinnii viilineellis-
td arvoa, niin on kysytt6vii,
mitl se ihmiselle antaa, minkii
saavuttamiseen ty6 on viiline.
Ensimmiiinen ja useimmille ih-
misille ilmeisin tydn tarkoitus
on toimeentulon hankkiminen,
ihmisen aineellisten tarpeiden
tyydyttiiminen.
Toiseksi tyd tyydyttaii laajasti
ihmisen sosiaalisia tarpeita.
Tytin kautta ihminen jiisentyy
yhteiskuntaan. Hiin solmii suh-
teita tyritovereihinsa. Samalla
tyd varsin pitkelle miiiirittelee
ihmisen aseman yhteiskunnas-
sa. TyO luo nykyaikaisen yhteis-
kunnan sosiaalisen kerrostunei-
suuden.

Tyrin kolmas merkitys on vai-
keimmin maariteltavisse. Se
liittyy joka tapauksessa ihmisen
itsensii toteuttamisen tarpeisiin.
Ihminen pyrkii tytissiiiin kiiyt-
tiimiiiin ja kehittiimiiiin kyky-
j66n (Wilenius 1990).

Neyttae silte, etta tyiin viimeksi
mainittu ulottuvuus on nykyi-
sin kaikkein kiistanalaisin. To-
siasia lienee se, ettd ihmiset ei-
viit useinkaan itse valitse am-
mattiaan, vaan ajautuvat sii-
hen. He saattavat tuntea palve-
levansa pii6mii6rid, jotka eiviit
ole heidiin omiaan ja joita he
eiviit henkilcikohtaisesti ehkii
edes hyviiksy.

Eliikeliiistymisestii
Viimeksi kuluneiden 25 vuoden
aikana keskimiiiiriiinen el6k-
keellesiirtymisikii on alentunut
kaikissa ldntisissii teollisuus-
maissa. Varsinainen aktiiviaika
on lyhentynyt my6s siitii syystii,
ettii koulutusaika on pidenty-
nyt. Toisaalta eliikkeelliioloaika
pitenee yliipiiiistiiiin keskimiiii-
riiisen elinidn pidentymisen ta-
kia. Nuorten ikiiluokkien supis-
tuessa tiimiin kehityksen seu-
rauksena on epiiedullinen huol-
tosuhde ja mahdollisesti ty6-
voimapula.
Suomessa oli vuoden 1989 lo-
pussa 55-64-vuotiaita omaeliik-
keen saajia 294181. Heidtin
osuutensa koko vastaavasta
ikiiluokasta oli 57,4 prosenttia.

Lihes puolet heistl oli perin-
teellisen tydkyvyttdmyyseldk-
keen saajia. Toiseksi suurin ryh-
md olivat tydttOmyyseliikeliii-
set. Yksikilliset varhaiseliikkeet,
joihin julkisuudessa on eniten
kiinnitetty huomiota, ovat sit-
tenkin aika pieni ryhmii kaik-
kien enneaikaisten eliikkeiden
joukossa (lukumii?irii 31937,
viiesttiosuus 6,2 prosenttia).
(Tilasto Suomen eliikkeensaa-
jista 1989).

Eriis Kansaneltikelaitoksen
suorittaman Mini-Suomi-ter-
veystutkimuksen tulos on eld-
keliiistymiskehityksen kannalta
mielenkiintoinen. Se nimittain
osoittaa, etta tydelemiissi on
edelleen mukana melkein tyd-
kyvytttimyyseliikeliiisten miii-
riiii vastaava joukko ihmisiii,
joiden tytikyky on selviisti hei-
kentynyt (Aromaa - Helicivaa-
ra ym. 1989).

Pessimistisesti arvioiden Kelan
tutkijoiden havainto varoittaa
siite, ette meillii saattaa liihitu-
levaisuudessa olla odotettavissa
melkoinen ryntiiys tydkyvyttii-
myyseliikkeelle tai yksil<illiselle
varhaiseliikkeelle. Toiselta kan-
nalta katsottuna tulos on kui-
tenkin tavallaan lohdullinen.
Sehiin merkitsee sitii, ettii kaik-
ki ne, joilla olisi ollut terveyden-
tilansa takia mahdollisuus ha-
kea eliikettii, eiviit ole sita teh-
neet. Tydstii luopuminen ei siis
johdu pelkiisttiiin sairastavuu-
desta.

Eliikeliiistyminen voidaankin
ymmiirtiiii kahdelta suunnalta
vaikuttavien tekij 6iden tulokse-
na. Toisella puolella ovat teki-
jiit, jotka voivat tydntiiii ihmistii
pois tycieliimiistii tai pitaa hanet
siellii. Toisella puolella vaikut-
taa eldkkeen vetovoima. Kun
ihminen toteaa, ettii hiinen tyci-
kykynsii ja tydhalunsa eivdt
eniiii vastaa ty6eldmiin vaati-
muksia, hiin hakee eliikettii
(Gould 1985).
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Tytin arvo -
vapaa-ajan arvo
Vuonna 1989 pertiti kaksi mai-
nostoimistoa julkaisi tutkimuk-
sen keski-ikiiisten kuluttajien
arvostuksista (Liikemainonta-
MacCann 1989, SEK & Grey
1989). Molemmat tekiviit suu-
ren numeron siita, ettA 40 yuot-
ta tiyttiineet eivlt eniiii arvosta
"puritaanista puurtamista".
Sen sijaan he haluavat liihte6
aikaisin eliikkeelle, matkustellaja ostaa asuntoja liimpimist6
marsta.
Mytis Eliiketurvakeskuksen
tutkimukset viittaavat melkoi-
seen eldkehalukkuuteen. Ke-
viiiillii 1990 tehtiin kyselytutki-
mus n. I 500:lle 50-64-vuotiaal-
le henkildlle, joista noin 900 oli
tytissii ja noin 600 yksil<illisellii
varhaisel2ikkeellii. Tydssiiole-
vien keskimiiiiriiiset kiisitykset
sopivasta eHkeiiiste kolmessa
ikiiryhmiissii niikyvdt seuraa-
vasta asetelmasta.I
50-54-vuotiaat 57 vuotta
55-59 vuotiaat 59 vuotta
60-64-vuotiaat 62 vuotta
55-64-vuotiaista aktiiveista 6l
prosenttia valitsisi heti elakkeen
tydnteon asemasta, jos heilliiolisi siihen mahdollisuus.
50-5zl-vuotiaistakin 43 prosent-
tia asettaisi eliikkeen etusijalle.
Niiitii havaintoja voidaan tie-
tysti tulkita niin, ettli ikiiiintyviit
tyOntekijiit arvostavat vapaa-
aikaa enemmiin kuin ty6tti. Ar-
vostusten muutosta ne sen si-
jaan eivit viilttiimiitti merkitse.
Eliiketurvakeskus teki 1970
alussa laajan kyselytutkimuk-
sen elikeiklkysymyksistii. Tar-
kastelukulma oli silloin hieman
toisenlainen, mutta tyontekijtii-
den keskimiiiiriiiset eliikeik6toi-
vomukset sijoittuivat parikym-
menta vuotta sitten samoihin
ikivuosiin kuin nykyisinkin
(Aarnio - Forss ym. 1975).

Iiin, tytin ja
sosiaaliturvan suhteista
Arvojenmuutoshypoteesille on
haettu tukea mytis siita, ette
keskimiiiiriiinen tyi,njattoikaon viime vuosikymmenini
alentunut kaikissa lEnsimaissa.
Toisaalta mytis liinsimaisten
hyvinvointivaltioiden voima-
kas kehittiiminen osuu samoi-
hin vuosiin. Suomessa se vauh-
dittui erityisesti 1960-luvun
alussa sairausvakuutuksen ja
ty0elekej erjestelmiin voimaan-
tulon my<itii.

Kansantuotteen lShes taukoa-
maton kasvu on mahdollista-
nut yhi suurempien taloudellis-
ten voimavarojen kohdentami-
sen sosiaalituryaan. Toisaalta
hyvinvointivaltiota koskevat
arvostukset ovat ohjanneet po-
liittista pii5tdksentekoa siten,
ett6 sosiaalista turvellisuutta ja
hyvinvointia on tuettu lakiin
perustuvilla j fi estelmill[

Yksi tiirkeii voimavara, jolla
hyvinvointia on rakennettu, on
tietysti ollut juuri inhimillinen
ty0. Tiissa mielessii ty6 on voitu
ymmiirtiiii vdlineellisen6 arvo-
na sekd yksiltiiden ettii yhteis-
kunnan p66m65rien saavutta-
miselle.

Hyvinvointipolitiikan johdon-
mukaisena seurauksena on kui-
tenkin ollut myris se, ett6 el6k-
keelle p6iisyii on pyritty helpot-
tamaan. Eliikett[ on alettu pi-
tii6 oikeutena, jonka tydntekijii
on ansainnut, vaikkei hiin olisi-
kaan kuluttanut itseiiiin aivan
loppuun tytinsii ii[ressi.

Erityisesti Liinsi-Euroopan
maissa tiitti kehitystii ovat suo-
sineet tyclmarkkinoiden raken-
teelliset tekijat. Ptitistiimiill[ tai
suorastaan siirtamiila ikiiinty-
neempiiii tydvoimaa erinimisil-
le el2ikkeille on haluttu helpot-
taa vaikeaa tytillisyystilannetta
ja vapauttaa tyOpaikkoja nuo-
remmille. Palkansaajajiirjes-
ttiillii on myds ollut taipumus
pitiie ahaista tai ainakin melko
joustavaa eHkeikiikeytentde
my6nteisenii saawtuksena.
Valtiovalta on sallinut t6miin-
suuntaisen kehityksen tarpeel-
lisen rakennemuutoksen ni-
miss6.

Eliiketurvakeskuksen varhais-
eliketutkimuksen tulokset
osoittavat, ettii eliikkeelle siirty-
minen on ollut my6s iktiiintyvrl-
le tytintekijtiille palkitseva ko-
kemus. Yksil6llisell6 varhais-
eliikkeellii olevat ovat selviisti
tyytyviiisempiE eliimiiiins6 kuin
tydsst olevat. Valtaosa sekl ak-
tiiveista ettt eliikeliiisisti ilmoit-ti olevansa tyytyviiisiE, mik6
vastaa aikaisempaa tietiimystii
ihmisten tavasta kertoa eliimiis-
tiiiin. "Hyvin tyytyviiisii" oli
eltikelliisiss6 kuitenkin huomat-
tavasti enemmiin (30 7o) kuin
aktiiveissa (12 Vd.
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Yoidaanko tytin
arvostusta lislitl?
Yksil0n kannalta kovin varhai-
nen tytinteon lopettaminen ei
vailttemAtta kuitenkaan ole niin
hyvii ratkaisu kuin on annettu
ymm[rt65, ja kuten eliikeliiiset
itse mielelliiiin kertovat. Mei-
diin yhteiskuntamme on perus-
luonteeltaan tyoyhteiskunta.
Tiiysipainoin"n ssalli5luminen
yhteisdn eliimiiEn tapahtuu en-
sisijaisesti tytielEmfln kautta.
Tiiltii kannalta katsottuna eliik-
keelle piiiiseminen ei ole pelkiis-
tiiiin palkinto. Se merkitsee ai-
na mytis jonkinasteista syrjiiy-
tymist6. Inhimilliselttikin kan-
nalta olisi siis erd.f,ssd mielessii
parempi, ett6 tycinteko jakau-
tuisi tasaisesti, mutta mieluim-
min voimien ja taitojen suhtees-
sa eri ikiiryhmille.

On uskallettua mennii viiitta-
miiiin, ettii ihmiset ovat arvioin-
neissaan viiiirdssi toivoessaan
itselleen alempaa eliikeikiiii tai
arvioidessaan tytikykynsti hei-
kentyneen siin6 miiiirin, ett6 he
eivdt eniiii tiiysipainoisesti sel-
vie tyotehtevistiiiin. Toisaalta
on kuitenkin totta, ettd kaik-
kien asiaan vaikuttavien taho-
jen politiikka on tdhdlnnyt sa-
maan tulokseen. Se on ollut
eliikeliiistymistii suosivaa.

Niiln ollen on mahdollista aja-
tella, etta ihmisten mycinteinen
suhtautuminen eliikkeelle siir-
tymiseen ei johdu vain eliikkeen
vetovoimasta. Se voi johtua
myds siit6, ettii ihminen joutuu
alistumaan kyvyttdmyyteensd
pysyli mukana kehittyviin tyci-
eliimiin tahdissa.

Asenteisiin ja erityisesti arvoi-
hin vaikuttaminen on vaikeaa.
Jos eliikeltilstymisen hillitsemis-
tE kuitenkin pidetiiiin t6rke5n6,
olisi ilmeisesti pyrittava vaikut-
tamaan sekii ihmisten ty6ky-
kyyn ja -haluun ettii ty0el6miin

olosuhteisiin samoin kuin so-
siaaliturvan tarjoamiin toi-
meentulovaihtoehtoihin.
Ty<iterveyshuoltoa ja yhteis-
kunnan yleistii terveyshuoltoa
tulisi pyrkiii sovittamaan yh-
teen niin, etta ne voisivat koh-
data ihmisen jo siinii vaiheessa,
jossa kuntoutustoimenpiteillli
vieli voidaan edistiia tydkyvyn
siiilymistti. Kaikki viittaa siihen,
ett6 kuntoutus ei enii^6 tehoa
ihmiseen, joka on jo henkisesti
valmis hakemaan eliiketta.
TydelSm?in piirissii voitaisiin
hillita el:ikehalukkuutta kiin-
nittamalle huomiota terveellis-
ten ja ikiiiintyville ihmisille so-
pivien tydolojen kehitt6miseen.
Ulkoisten tydolojen lisiiksi olisi
ilmeisesti harkittava mahdolli-
suuksia vaikuttaa tydn rytmiin,
tyriaikaan ja tycitehtavien laa-
tuun.
Sosiaaliturvapolitiikalla voi-
daan tukea sekii tytiterveys-
huoltoa ette ty<ieliimiin kehitta-
mist6. Sen lisiiksi on mahdollis-
ta edistiH sellaisia toimeentulo-
turvan muotoja, jotka suosivat
tycintekoa, eiviitkii ainakaan
houkuttele ennenaikaiseen tyci-
elSmiistti vetEytymiseen.

T?ihlnastinen kokemus osoit-
taa, ettii eliiketurvan kehitttimi-
sessii olisi pidett6v6 kiinni eliik-
keen alkuperiilsestii tarkoituk-
sesta turvata toimeentulo van-
huuden tai
aikana.
muihin

saattaa johtaa
viiiiristymiin tyiitii ja vapaa-ai-
kaa koskevissa arvostuksissa.
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lndeksikeskustelu
KESKEil

TEL ia KEL yhteen?

ETK:n hallituksen puheenjohtaja, ylijohtaja Jukka Rantala sanoo, ettii keskusteltaessa eliikeindeksien
yhdistiimisestii, samalla on keskustehava myds ns. taitetusta indeksistci ja kelan pohiaosan muuttamisesta
tyoeliikevtihenteiseksi - tai muista eliikemenoja viihentiivistii muutoksista.

Keskustelu ellkkeiden in-
dekseistl on selvlsti viell
kesken. ElHketurvakes-
kuksen hallituksen pu-
heenjohtaja, ylijohtaja
Jukka Rantala arvioi, etti
tietoisuus ellkemenojen
kasvunlkymistl ja sen
seurauksista lisiii eri osa-
puolten valmiutta indeksi-
keskustelun loppuunsaat-
tamiseen. Asialistalle nou-
sevat silloin Rantalan mu-
kaan TEL- ja KEl,-indek-
sien yhdistlminen ja in-
deksin ns. taittaminen.

Suuren yleisOn keskuudessa
kiiyty keskustelu ja esitetyt vaa-
timukset indeksien yhdistiimi-
sestd ovat laht<iisin paljolti lisii-
eliikemarkkatoiveista. Asian-
tuntijat ovat hakeneet indeksi-
keskusteluun ja mahdolliseen
uudistukseen sosiaalipoliittisia
perusteita. Nyt keskustelua on
ryydittiimiissii myds vaatimuk-
set eliikemenojen kasvun hillit-
semisestii.

Kokonaisvaltaiseen
tarkasteluun
pitiiisi pliistii
- Tiihtin saakka keskustelussa
on niikynyt eliikejiirjestelmiim-
me kaksi tavoitetta ja kaksi
toisiaan tiiydentiiviiii filosofi aa:
eli ettti ty<ieliike on siirrettyii
palkkaa, jonka pitdii ainakin
osittain seurata tycimarkkinoi-
den palkkakehitystii. Kansan-
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El Nykylaki E Luonnos

Eliikekomitean 1987:n luonnos eliikejfiestel-
mien pitkiin aikaviilin kehittemiseste. Vuonna
2010 alkaneet 60 7o:n eliil'Ieet 15 vuoden kulut-
tua alkamisesta nykylain ja luonnoksen mukai-
sena. Vuoden 1989 hintataso ja vuoden 1989
veroperusteet.
kansaneliikkeet tarkistetaan TELindeksillt vuo-
desta 1993
kansaneliikkeen pohjaosa eliikeviihenteiseksi
19E3
TEl-indeksi taitetaan 65 vuodert iiista vuodesta
2003 alkaen

I

eliike taas on vahimmaistoi-
meentuloturvaa, j onka reaalita-
so turvataan kuluttajahintain-
deksilli. Ja ette eri kansaneld-
keliiisryhmien asemaa kohen-
netaan mahdollisuuksien mu-
kaan sosiaalipoliittisesti oikein
suuntautuvilla erillisparannuk-
silla, ei kaikille tasan menevillt
yleiskorotuksilla.

- Pitkiidn on kuitenkin puhut-
tu mycis kokonaiseliikkeesti.
Yhd useammin kuulee sellaisia
puheenvuoroja, joissa pidetiiiin
paitsi epiijohdonmukaisena
my6s sosiaalipoliittisesti kest6-
mattomana sita, ettA tydeliik-
keita ja kansaneliikkeitii tarkis-
tetaan eri indeksillii.

- Niin tai niiln - kyla kait on
entistii selvempiiii ja viilttiimiit-
tomampeA se, ette indeksikysy-
mystii tarkastellaan vastedes
niin sosiaalipoliittisia tavoittei-
ta kuin eliikemenokehitystiikin
silmtillii pitiien, Rantala painot-
taa.

Uusi aika - uudet
ajatukset
Hin sanoo voivansa hyvin ku-
vitella, ett6 nykyistii kaytint66
muutetaan - "ettA tulevaisuu-
dessa tilanne voi muuttua".
- Kansaneliikelain erillisiin uu-
distuksiin, mallia asumistukire-
montti ja rintamalisiit, on kiiy-
tetty 1980 luvulla liihes yht6
paljon rahaa, kuinjos kansan-
eliikkeitti olisi tarkistettu KEL-
indeksin sij asta TEl-indeksillii.
Voi olla, etti raha on kerralla
tehtaviin erillisuudistuksiin vas-
taisuudessa tiukemmalla.

Malli valmiina?
Eliikekomitea 1987:n johtoryh-
mii kirjasi erimielisyydestiiiin
huolimatta parin vuoden takai-
seen mietintdrinsii ajatuksen in-
deksien yhdistiimisesta ja siita,
ettii uusi indeksi olisi ns. taitet-
tu. Siis niin, ettii TEl-indeksillii
tarkistettaisiin esimerkiksi en-

nen yleistd vanhuuseliikeikiiii
mytinnettyjii eliikkeitE, vapaa-
kirjoja jne. ja 65 ikdvuodesta
ldhtien eltikkeitii tarkistettaisiin
kuluttaj ahintaindeksin mukai-
sesti.

Ylijohtaja Rantala pitaa taysin
mahdollisena site, etta paraikaa
istuva Eliikekomitea 1990 aloit-
taa indeksikeskustelun juuri
Eliikekomitea I 987:n j ohtoryh-
miin kirj aamista aj atuksista.

- Se kuinka paljon eri osapuol-
ten n2ikemykset ovat liihenty-
neet tdmiin parin vuoden aika-
na ja onko uudistus toteutetta-
vissa esimerkiksi niin kuin
aiemmin asiaa pohtinut komi-
tea on keskustellut, se selviiii
edessd olevassa keskustelussa.
Toivon ainakin, ettd asiaan pa-
neuduttaisiin vakavasti, Ranta-
la sanoo.

Muutakin kuin
indeksit yhteen
H6n on itse taipumassa siihen
ajatteluun, ettd yhteniiinen in-
deksi olisi pitkan piiiille ehkii
parempr.

- Ehdottomasti edellytt6en, et-
td uudistusta ei toteuteta vain
indeksiuudistuksena - toisin sa-
noen niin, ettti kansanel[kein-
deksi vain muutettaisiin TEL-
indeksiksi. Uudistukseen on lii-
tettiivii menojen lisiiintymisen
vastapainoksi elEkemenoa v5-
hentivi6 muutoksia, esimerkik-
si Eliikekomitea 1987:n esittS-
miit ajatukset taitetusta indek-
sistii ja kelan pohjaosan muut-
tamisesta tyiielBkevthenteisek-
si, Rantala painottaa.

Perusteluja ltiytyy
Tiillainen uudistuspaketti on
hiinen mukaansa monin tavoin
perusteltu. Eliikemenojen hillit-
seminen ei ole siinii viihiiisin,
mutta uudistukseen sisiiltyisi
mycis vahva sosiaalipoliittinen
lataus.

- Pieni- ja keskipalkkaisten
eliikkeet nousisivat nykyiseen
malliin niihden. Sen sijaan
isompipalkkaisten eliikkeet siil-
lyisivdt laskelmien mukaan jok-
seenkin nykyisen lainsiiiidiin-
ndn tasolla tai alenisivatjonkin
verran. Uudistus siis tasoittaisi
eliikerroja.
- Indeksin taittamisesta huoli-
matta pienempipalkkaisten
vanhuuseliike siiilyisi nykyist[
parempana koko elEkeajan, sil-
lii eliikkeiden liihtcitaso olisi yh-
teniilsen indeksin vuoksi sen
verran nykyistii tasoa korkeam-
pi. Listiksi TEL:n tiiyden voi-
maantulon jiilkeen on v6h6n
perusteita eliikkeiden reaaliko-
rotuksille, koska tutkimuksissa
on todettu vanhusten kulutus-
tason alenevan i6n mukana.
Rantala painottaa mytis sitii,
ettii uudistus yksinkertaistaisi
kelan pohjaosan yhteensovitus-
s6iinn0sten poistumisen myritE
kokonaiseliikkeen muodostu-
mista - ja mike tiirkeetd, perus-
teettomat pohjaosat jiiisiviit
pois, niin kuin niistii aiheutuvat
turhat kustannuksetkin.

Ajankohta
- Indeksiuudistuksen ajankoh-
ta on tietenkin sopimiskysy-
mys. T[itetun indeksin kohdal-
la uudistus olisi johdonmukais-
ta ajoittaa samoihin aikoihin
tytiel2ikelakien t6ysimiiiiriilsen
voimaantulon kanssa.

- On tiiysin perusteltua, ette
siihen asti tavoitetason alitta-
viin tytieliikkeisiin ohjataan re-
aalikorotuksia.

- Sekin pitiia koko ajan muis-
taL, ettd esitetyt ajatukset sisiil-
tiivit edelleen sen mahdollisuu-
den, ett6 kansaneliikkeisiin teh-
diiiin erillisiii tasokorotuksia.
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UAKUUTETU il OI KEUSTU RUA
PARA]IEE ASTEITTAI ]I

OI KEUSTURVAUUDISTUKSEN
ENSI VAIHEBSSA

I hyviin hallinnon periaatteet virallistetaan
f ekikelaitos voi valitusasiassa oikaisemalla korjata piiiittiksensl

f yksi ja sama tytiellikelaitos - viimeinen eliikelaitos - ratkaisee koko tytiel[keasian

Vuosien 1988-89 taitteessa an-
toi mietinttinsii kolme virallista
komiteaa: Viila, Enne ja Elmu.
Ne kiisitteliviit sosiaalivakuu-
tuksen oikeusturvaa eri ntikti-
kulmista. Mietinnrit muodosta-
vat pohjan oikeusturvauudis-
tukselle.

Viila selvitteli viimeisen eliike-
laitoksen periaatteen ulottamis-
ta koko tyoelAkejarjestelmaan
ja Enne puolestaan tyiieliikelai-
tosten ja Kansanel6kelaitoksen
ennakkoneuvottelua tydkyvyt-
tdmyysasioissa. Elmun tehtiivii-
nii oli tutkia sosiaalivakuutuk-
sen oikeudenkdyntiii ja muu-
toksenhakua.

Mietinnrit liihetettiin laajalle
lausuntokierrokselle, minke j iil-
keen sosiaali- ja terveysministe-
riOssi tehtiin lausunnoista yh-
teenveto. Ministeridn ja osa-
puolten neuvottelussa todettiin,
ettii kiireellisimmiit ehdotuksis-
ta toteutetaan heti. Muita vie-
diiiin eteenp:iin sita mukaan
kuin tarkemmin selvitetiiiin nii-
den yksityiskohdat.

Hallinnon menettely-
siiiinntit tytieliikelakeihin
Sekii Enne ettii Elmu ehdotta-
vat, ettl julkisen hellinnon me-
nettelyt koskisivat my6s tydeH-
kej iirjestelmit. Niimt menette-
lysiiinndt ilmaistaan hallinto-
menettelylaissa (598/82), joka
on hyviin hallinnon peruslaki.

Tiillainen muutos ei asiallisesti
muuta tyoeliikeasioiden kiisit-
telyii. Ttihiinkin saakka on nou-
datettu vdhintiiiin samoja oi-
keusturvaperiaatteita kuin jul-
kishallinnossa.

Muutos onkin liihinnii periaat-

teellinen. Virallistetut'menette-
lysiiiinnOt koskevat tiimiin jiil-
keen niin kansaneliikehake-
musta kuin julkisen ja yksityi-
sen sektorin tytieliikeasiaa. Asi-
akkaan niikdkulmasta peli-
siiiinntit selkeneviit.

Erimielisyyttii onkin liihinnii
muutoksen toteutustavasta.
Yksinkertaisempi keino on jiir-
jestiid asia viittaussiiiinn<iksillii,
mieluummin lakiin otettavilla.

Toinen mahdollisuus on kirjoit-
taa hallintomenettelylain py-
kiiliit sellaisinaan tydeltkela-
keihin. Tiillii tavoin sanotaan
korostettavan ty6eliikejfi estel-
miin itsendisyyttS.

Tytieliikeasia
ei muutu hallintoasiaksi
Useat lausunnonantajat koros-
tavat, ettA halintomenettely-
Iain soveltaminen ei saa tehd6
tydeliikeasiaa hallintomenette-
Iyksi eikii eliikelaitoksen toimi-
henkiltid virkamieheksi. TiistA
ei olekaan kysymys.

Asian merkitys on tosin muut-
tunut senjiilkeen, kun tyoeliike-
asian oikeudellista luonnetta on
muussa yhteydessii selvitetty.
Vuoden 1990 alusta voimaan-
tulleen rikoslain muutoksen
(RL 2:12) mukaan tydeliike-
asian ratkaisija k6yttii6 julkista
valtaa ainakin, jos hiin istuuLEL Tytieliikekassassa tai
Maatalousyrittiijien eliikelai-
toksessa (ks. HE 58/88). Muis-
sakin laitoksissa ty0skennelles-
s66n htn hoitaa julkista tehte-
viii, jota oikeuskansleri ja oi-
keusasiamies voivat tiimiin vuo-
den alusta valvoa (HE72190).

Itseoikaisu
nopeuttaa muutosta
Vaikka elikevalitus on oikea ja
kiistaton, johtavat valitusme-
nettelyn muodollisuudet eliike-
rahojen viiviistymiseen. Jo tii-
hiin saakka ovat eriiAt ellkelai-
tokset oikaisseet selviit valitus-
asiat ennen kuin ne on lflhetetty
muutoksenhakuelimille. PAA-
tOs on yleensi annettu v6liai-
kaisena, miki on vaatinut vielii
uuden, lopullisen pii6ttiksen.

Hallintomenettelylaissa on
piiiittiksen korjaaminen mah-
dollistettu valitusasian yhtey-
dessii (lain 28 $).
Lausunnonantajat eiviit esitii
periaatteellisia esteitii oikaisu-
siiiinn6ksille. Kiiyt6nn0n vai-
keuksia nihdiiiin, mutta niitA ei
pidii yliarvioida. Ovathan el6-
keasiat standardoituja ja yksin-
kertaisempia kuin hallintoasiat,
joissa korjaussSdnniis on toimi-
nut.

Yakuutusoikeudestakin
voidaan korjata
Oikaisu valitusasioissa koskisi
valituksia paitsi ensimmiiisessii
muutoksenhakuelimessE myOs
vakuutusoikeudessa.

Uudet oikaisusii6nn6kset voi-
daan kirjoittaa tytieliikelakien
muutoksenhakusiiiinndsten yh-
teyteen. Liian yksityiskohtaisia
pyk!ilie on syytii viilttiiii.
Eliikelaitoksen pit:ia tiedottaa
oikaisuaikeestaan aj oissa muu-
toksenhakuelimeen niin, ettS
pEtillekktiispEetOs viiltetii:in.
Ehdotus keventiii muutoksen-
hakuelinten tydtaakkaa. Suuri
osa turhista valitusasioista jiiii
pois.

Yain yksi
viimeinen laitos
Yksityisen sektorin tyti,eliikejtir-
jestelmiiss6 on viimeisen laitok-
sen siiiintrii noudatettu alusta
liihtien. Uudet lait (YEL,
MYEL ja TaEL) ovat vaatineet
lisiisiiiintdjii, mutta periaate on
ollut koko ajan sama: se eliike-
Iaitos ratkaisee, jonka piirissd
eliiketapahtuma sattuu.
Tlimiin vuoden alussa mukaan
tuli Merimieseliikekassa. Sa-
massa yhteydessii otettiin tyri-
eldkelakeihin valtuutussiiiin-
nrikset, joiden perusteella rat-
kaiseva elSkelaitos m6Ziritelliiiin
asetuksissa.

Viilan ehdotus oli, ettii viimei-
sen laitoksen ajatus toteutetaan
ensin piiiitdsmenettelyn osalta.
My0hemmiissd vaiheessa siir-
tyisi my<is eliikkeen maksami-
nen viimeiseen laitokseen.
Maksamisen yhteniilstiiminen
vaati toimikunnan mielestd vie-
16 listiselvityksii.
Tiitii onkin selvitttinyt Eliike-
turvakeskuksen tytiryhmi: Vii-
ma. Se ehdottaa, ett6 viimeisen
laitoksen periaate toteutetaan
samanaikaisesti sekii piiiitdksen
antamista ettii maksamista kos-
kevana.

Yoimaan vuonna 1994
Viila ehdotti osittaista voi-
maantuloa vuoden 1992 alusta.
Viiman mielesti koko jtirjestel-
mi voisi astua voimaan vuonna
1994. Julkisen sektorin ATK:n
uudistaminen ottaa tiimin ver-
ran aikaa.
Siiinn0stasolla muutos ei ole
vaikea. Ongelmat liittyviit mak-
settujen eliikkeiden j iilkiselvitte-
lyyn.
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Viimeisen eliikelaitoksen peri-
aate ei olisi ehdotusten mukai-
sena viel6 tiiydellinen. Eliike-
piiiittiksen antaisi kaksi laitosta,
jos vakuutettu eliiketapahtu-
mahetkellii kuuluu sekii yksityi-
sen ettii julkisen sektorin jiirjes-
telmii5n.

Yirkamiesten
asioita ei vielii
Yakuutusoikeuteen
Oikeusturvauudistus sisiiltiiii
muitakin, varteenotettavia
muutosehdotuksia. Keskeisin
niistS on Elmun ehdotus, jonka
mukaan vakuutusoikeudesta
tulisi ylin muutoksenhakuelin
mytis julkisen sektorin eliikeasi-
o$sa.

Tiimii ehdotus saa lausunnoissa
laajaa kannatusta, joskin va-
rauksia tehdtiSn julkiselta puo-
lelta tulleissa lausunnoissa. TAs-
sii vaiheessa ei ehdotusta ilmei-
sestikdin toteuteta. Ensin on
annettava vakuutusoikeudelle
riittavat voimavarat.

Uuden tehtevAn kanssa ristirii-
tainen on Elmun kaavailu v5-
hentiiii juristijiiseniil vakuutus-
oikeuden jaostossa. Viihent6-
mistii vastustetaan monissa lau-
sunnoissa.

Viiliportaan muutoksenhaku-
elinten - eliikelautakuntien -
yhtentiistiiminen on kysymys,
johon on varmaan syytii palata
vakuutusoikeuden aseman uu-
delleenjiirjestelyn jilkeen. Tiitii
ennen on selvitetteve, miten yh-
teydenpitoa eri lautakuntien
vtlilld voitaisiin tehostaa esi-
merkiksi hyddyntiimdlla ATK-
verkkoja.

duttava yhden, jEttiltiislauta-
kunnan perustamiseen.

Elmun kaavailemaa sosiaali-
prosessilakia ei tiissii vaiheessa
tarvita. Yksityiskohtainen so-
siaaliprosessilaki saattaisi j6y-
kist66 nykyisiS joustavia kiisit-
telymuotoja.

Neuvottelumenettelyii
voidaan kehittliii
Enne teki monia varteenotetta-
via kehittiimisehdotuksia. Niis-
tii osa voidaan toteuttaa seen-
ndksiii muuttamatta.

Tydryhm6 kartoitti eri vaihto-
ehtoj a siirtymiseksi liihemmiik-
si viimeisen laitoksen periaat-
tetta koko lakisiiiiteisessii el6ke-
vakuutuksessa, Kansaneliike-
laitos mukaan luettuna. Neihin
kysymyksiin on aihetta kenties
palata mutta vasta sitten, kun
viimeisen laitoksen asia on kun-
nossa koko tyoeliikejSrjestel-
miissii. Kiirehtiminen on turhaa
mytis niin kauan kuin pohja-
osan eliikevlhenteisyys on kes-
kusteltavana.

Neuvottelumenettely on toimi-
nut tyydytteviisti, eike siihen
ole tarpeen tehdS olennaisia
muutoksia. Ensi lokakuussa
voimaantuleva kuntoutusvel-
voite saattaa muuttaa neuvotte-
lumenettelyii.

Jos neuvottelumenettely[ halu-
taan teravdittiiA mietinntin
pohjalta, on tietenkin mahdol-
lista kohdentaa sitii merkityk-
sellisiin asioihin. Eriis vaihtoeh-
to on, ettt aktiivisesta neuvotte-
lusta vapautetaan tapaukset,
joissa toisen osapuolen el6ke on
mitatdn - esimerkiksi alle l0

Ttisti jtirjestelmlt voivat sopia
keskent.iin.

Lomakkeiden
yhteniiistiimistii
voidaan harkita
Enteessa kiisiteltiin myos kysy-
mystii eliikehakemuslomakkei-
den yhteniiistiimisestii. T?ihiin
kysymykseen palattiin mycis
ministeririn neuvottelukokouk-
SCSSA.

Yhteniiistetty lomake on tavoit-
telemisen arvoinen. Todettiin
kuitenkin, ettii se liittyy suu-
rempaan asiakokonaisuuteen.
on selvitetteve, mika mahdolli-
suus tydeliikejfiestelmEn asia-
kaspalvelupisteillii on hoitaa
yhteiselli lomakkeella mycis
kansaneliikkeen hakeminen.

Uudistukset
ensi Yuotoen
Edelli todetut uudistusvalmiit
ehdotukset ovat tyiin alla sosi-
aali- ja terveysministeritissii.
Niiillti ntikymin muutokset tule-
vat voimaan aikaisintaan vuo-
den 1992 alusta, viimeistii lai-
tosta koskeva todennekdisesti
mydhemmin.
Uudistukseen lienee mahdollis-
ta yhdistiiii esimerkiksi vireillS
oleva ehdotus tydeliikkeen ta-
kaisinperinniistii ja kuittauk-
sesta.

SEPPO
PIETIL A.INEN, orL vr

Eh*eturvakeskuksen
hinopillisera j ohtajarn toimiva

varatoimitusjohtaja

Suurellavarauksellaonsuhtau- prosenttia - toisen ellkkeest6.
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TOIMIIKO
YHDISTYS

PELKAN AATTEEN
YOIMALLA?

Suomalaiset ovat innokkaita yhdistysihmisiii. Meillii
toimii melkoinen miiiirii sekl taloudellisia ettH aatteel-
lisia yhdistyksiH, viimeksi mainittuja rekistertiitynil
runsaat 100000.
Aatteellisissa yhdistyksissl toimitaan muussa tarkoi-
tuksessa kuin voiton tai viilitttimiin taloudellisen edun
hankkimiseksi. Tlstfl mllritelmlstiikti johtuu, ettl
tyiin tekeminen yhdistyksen hyviiksi yleensl mielle-
tlln luottamustehtlvlksi eikii tytisuhteessa tapahtu-
vaksi? Yhdistyksen aatteellisen tarkoituksen eteen
tulee puurtaa pyyteetttimflsti eikH taloudellisen hyti-
dyn, palkan, saamiseksi.

Aatteellisia yhdistyksiii ovat
muun muassa poliittiset yhdis-
tykset, ammattiyhdistykset,
elinkeinonharjoittajien yhdis-
tykset, urheiluj tirjest<it sekii eri-
laiset kulttuuri- ja sosiaalialan
yhdistykset.

Luottamustoimen kHsite
Kiistatta juuri yhdistyksissii on-
kin koko joukko luottamustoi-
miksi katsottavia toimia. Millii
sitten erottaa luottamustoimi
tydsuhteesta, johon muun
muassa liittyy monenlaisia
tycinantajalle tycisopimussuh-
teen osapuolena siiiidettyjii vel-
vollisuuksia?
Luottamustoimen kiisitettii ei
ole oikeuskirjallisuudessamme
pitemmiilti pohdiskeltu eikii oi-
keuskiiytiinnristZikiiiin j uuri liiy-
dy asiaan apua.

Korkeimmassa oikeudessa on
ollut hiljakkoin kiisiteltiiviinii
kanne, j ossa vaadittiin korvaus-
ta osuuskunnan j ohtaj an laitto-
masta irtisanomisesta. Korkein
oikeus hylkiisi kanteen sillii jo

aiemminkin kiiyttiimiilliiiin pe-
rusteella, ettii toimitusjohtaja
ei ole siinii asemassaan ollut
osuuskunnan sellaisen joh-
don ja valvonnan alainen, jota
tarkoitetaan ty<isopimuslain
I $:ssii, eikii siten myciskiiiin
ty6sopimussuhteessa osuus-
kuntaan.
Osuuskuntalain ja osuuskun-
nan siiiint<ijen mukaan toimi-
tusj ohtaj a on osuuskunnan joh-
toon kuuluvan osuuskunnan
elin, jonka tehtavana on tik-
keen viilitdn johtaminen halli-
tuksen valvonnassa. (KKO
1989:136.)

Tiimii taloudellisen yhdistyk-
sen, osuuskunnan, toimitusj oh-
tajaa koskeva ratkaisu liittyy
kysymykseen toimitusjohtajan
asemasta yhteisdn orgaanina,
eikii varsinaisesti luottamustoi-
men ja tydsuhteen rajanvetoon.
(Mainittakoon, ettei sen perus-
teella voi my6skiiiin tehdii piiii-
telmiii toimitusj ohtaj an kuulu-
misesta tytintekijiiin eliikelain,
TEL, piiriin, koska sen 2 $:ssiion erityissdiinntis johtavassa
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asemassa olevien eliikeoikeu-
dellisesta asemasta.)

Ratkaisusta ilmenevii ns. or-
gaaniteoria on kuitenkin ylei-
sesti hyviiksytty myds yhdistyk-
sen toimielimissd, kuten halli-
tuksessa toimivien osalta. Hei-
diin ei katsota siinl tehtiivlis-
szi6n olevan ty<ioikeudellisen
johdon ja valvonnan alaisina.

Luottamustoimi
tytintekijlin ellkelaissa
Lakisiiiiteinen tyrieliiketurva
liittyy tydsuhteeseen. Tycinan-
tajan on suoritettava tyrinteki-
jiilleen maksamasta palkasta
mycis eliikevakuutusmaksu. Si-
tii vastoin luottamustoimessa
olevalle eliiketurvan kustanta-
minen on vapaaehtoista. Palk-
kion maksaja voi sen jiirjestiiii
tai jattae jarjestiimiittii. vuoden
1990 lopussa oli runsas 300

aa ottanut

sen.

TEL:n I b $:ssii maarite[aAn
luottamustoimi tehtavaksi,'Jo-
hon henkild on valittu edusta-
maan tiettyii yhteisria, henkilti-
piiriii tai asiantuntemusta ja j os-
sa tehtavdssaiin hiin ei ole tyci-
tai virkasuhteessa eikd toimi
yrittajien eliikelaissa tarkoitet-
tuna yrittiijiinii".

Yhdistyslain sllnntikset
Viime vuoden alussa voimaan
tulleen uuden yhdistyslain 39
$:ssii siiiidetiitin hallituksen jii-
senen, yhdistyksen toimihenki-
l6n sekii tilintarkastajan kor-
vausvastuusta vahingosta, jon-
ka hiin on aiheuttanut yhdistyk-
selle. Siinti on erityisesti todet-
tu, ettii tytintekijiin asemassa
olevan vahingonkorvausvelvol-
lisuus ei miiiiriiydy yhdistyslain
mukaisesti vaan siten kuin
ty<intekijiin vastuu muutenkin.
Hallituksen esityksen peruste-
lujen mukaan viimeksi mainittu
siiinn6s koskee liihinnii sellais-
ta yhdistykseen palkattua toi-
mihenkilOii, jonka on tyOoikeu-
dellisten normien mukaan kat-
sottava olevan tycisuhteessa yh-
distykseen. Edelleen peruste-

luissa todetaan, ettei se, ette
toimihenkilOlle suoritetaan jol-
lakin tavalla korvausta tehtii-
vlin hoitamisesta aiheutuvasta
vaivasta, kuten sihteerille palk-
kiota, vielii yksin merkitse, etta
kyseessii olisi tyOsuhde.

Erityisesti hallituksen jiisenestl
ja puheenjohtajasta on mainit-
tu, ettei heitii yleenst voitane
pitiiii tytisuhteessa olevina, kos-
ka ty6suhteen tunnusmerkkei-
hin kuuluva tydnantajan johto-
ja valvontavalta tiillOin piiii-
siiiintdisesti puuttuu.
Onko luottamustoimi miiiiritel-
tiiviss[ niiiden TEL:n ja yhdis-
tyslain sliinn6sten perusteella
eliikelakien tarpeisiin? Ensinn6-
kin voidaan todeta yhdistyksen
hallituksen jiisenen ja puheen-
johtajan olevan yleensii luotta-
mustoimessa. Toiseksi luotta-
mustoimessa oleva on valittu
tehtavAansA edustamaan jota-
kin tahoa taikka asiantuntija-
na.

Edustajaksi valittu ei kuiten-
kaan aina velttamatta ole luot-
tamustoimessa, vaan hiinenkin
kohdallaan voivat toteutua tyci-
suhteen tunnusmerkit. Eli
olemme taas saman tutun kysy-
myksen edess6: tekeekd yhdis-
tyksen toimihenkil<i tydtii vasti-
ketta vastaan yhdistyksen lu-
kuun ja sen johdon ja valvon-
nan alaisena vai ei.

ErIs esimerkki
Eliiketurvakeskus sai ratkaista-
vakseen kysymyksen eriiiin tie-
teellisen yhdistyksen talouden-
hoitajan, sihteerin ja yhdistyk-
sen julkaiseman lehden toimi-
tussihteerin tytioikeudellisesta
asemasta. Olivatko he ty0suh-
teessa yhdistykseen ja siten pa-
kollisesti TEL:n piiriin kuuluvia
vai toimivatko he luottamustoi-
messa?

Eliiketurvakeskuksen mielestzi
taloudenhoitaja ja sihteeri oli-
vat luottamustoimessa, toimi-
tussihteeri puolestaan yhdistyk-
sen johdon ja valvonnan alai-
nen tycintekijii.
Taloudenhoitajan ja sihteerin
katsottiin toimineen yhdistyk-

sen s6iinttijen miiiiriiiminii toi-
mieliminii hoitaen yhdistyksen
hallintoon kuuluvia tehtiiviii.
Taloudenhoitaj aksi j a sihteerik-
si valitut edustivat yhdistystii
suhteessa ulkopuolisiin.
Taloudenhoitajalla oli oikeus
kirjoittaa yhdistyksen nimi ta-
loudellisissa asioissaja sihteeril-
16 yhdessii varapuheenjohtajan
kanssa sekii yksin allekirjoittaa
yhdistyksen juokseva kirjeen-
vaihto. He eiviit siten olleet yh-
distyksen johdon ja valvonnan
alaisia tydntekijOitd, vaan
TEL:n I b $:ssii tarkoitetussa
Iuottamustoimessa.

Toimitussihteeri ei hoitanut yh-
distyksen varsinaisia hallinnol-
lisia tehtiiviii eikii hiinellii ollut
oikeutta yhdistyksen nimen kir-
joittamiseen. Lehden julkaisija-
na yhdistys valitsi piiiitoimitta-
jan, joka painovapauslain mu-
kaan johtaa ja valvoo lehden
julkaisemista ja miiiir[ii sen si-
siilliin. Piiiitoimittajalla oli ntiin
ollen oikeus johtaa ja valvoa
toimitussihteerin tytitii. Niiiden
seikkojen lisiiksi myOs kiinteiin
kuukausikorvauksen maksami-
sen toimitussihteerille katsottiin
puoltavan tydsuhteen olemas-
saoloa.

Mik[ siis erottaa
luottamustoimen
tytisuhteesta?
Seuraavassa sekalaisessa j tlrjes-
tyksessii joitakin seikkoj a, joilla
on merkitystii, kun luottamus-
toimen ja tycisuhteen viilistii ra-
jaa ktydiiiin.
Tydsuhde perustuu, joskaan ei
poikkeuksetta, tyrinantajan ja
tyrintekijiin v6liseen sopimuk-
seen. LuottamustehtevAAn taas
valitaan vaaleilla taikka siihen
otetaan piiiittiksellii, esimerkki-
nii sihteerin valinta.

Tydsopimus tehd66n toistai-
seksi tai miiiriiajaksi ja se on
tietyin edellytyksin irtisanotta-
vissa. Luottamustointa hoide-
taan m6iirdtyn toimikauden
ajan, esimerkiksi valinta teh-
dtiiin joka vuosi uudelleen.
Luottamustoimeen valittu ei
ole erotettavissa hallintotoimin.

HELENA TAPIO, orr
Eltiketurvakeskuksen

lakiosaston
ap u I a i s o s as t o p iiii I I i k k ti

Tytintekijiill2i on oikeus saada
tekemiistiiiin tytistii vastike,
jonka suuruudesta yleensii sovi-
taan tyrin vaatimusten ja tytin-
tekijiin ty0panoksen mukaan.
Sen sijaan esimerkiksi yhdis-
tyksen hallituksen jiisenellii ei
ptiisiiiinndn mukaan ole oi-
keutta palkkioon, ainoastaan
kulukorvaukseen. Palkkio voi
perustua yhdistyksen s66nt0i-
hin tai yhdistyksen jiisenten
piiiitrikseen.
Jotta organisaatio voisi toimia,
se edellyttaa tiettyii tyOpanosta,
kuten kokouksiin osallistumista
ja niiden valmistelua. Luotta-
mustoimesta maksettava palk-
kio on yleensii katsottava liihin-
nli korvaukseksi vaivasta, joka
tziman kaltaisista tehtaYista
henkildlle aiheutuu.
Vastikkeen m55r6 onkin eriis
keskeinen tekijii. Jos se on v5-
hiiinen tydmiiiiriiiin verrattuna,
saattaa se osaltaan olla merkki-
nii siitii, ettii ty<isuhde ei ole
ollut tarkoituksena. Luotta-
mustointa hoidetaan useinkin
sivutytini. Mitii suurempi vasti-
ke taas on ja mitii suurempaa
osaa henkiltin toimeentulosta
se edustaa, sit6 suurempi on
myds tarve tytioikeudelliseen
suoJaan.

Arvosteltaessa toimihenkil6n
asemaa yhdistyksessii on huo-
miota kiinnitettiivii hdnen tyo-
suoritukseensa. Jos toimihenki
lOn tehtavend on osallistua jiir-
jesttin ylliipitiimiseen j iirjesttinii
eli hoitaa yhdistyksen hallin-
toon kuuluvia tehtevie, on
yleensii kysymyksessii luotta-
mustoimi. T?illaisten yhdistyk-
sen toimielinten toimivallasta
on tavallisesti miiiiriiyksiii yh-
distyksen siiiinnOissii.

Jos toimihenkilti tekee yhdis-
tyksen normaaliin toimintaan
kuuluvien tehtavien lisiiksi
muuta tytitii yhdistykselle, saat-
taa kysymyksessd olla tyosuh-
de.

Loppupii6telmiiksi siis jaa, etta
edella mainituista 100000 aat-
teellisesta yhdistyksestiimme
kiytynee vakuuttamattomia
TEl-ty6suhteita, joita ei ole
tytisuhteiksi mielletty.
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TaEL.EIAKKEE$EE1{ OIKEUTETTUJA
II II

TaEL:n mukaista eldketurvaa
hoitaa Esiintyvien taiteilij oiden
eliikekassa, joka on tehnyt hoi-
tosopimuksen LEL Ty<ieliike-
kassan kanssa. Hoitosopimus
on osoittautunut onnistuneek-
si.

ThEl-ansioita ansainneille
tydntekijdille postitettiin rekis-
teriotteet syksyllii 1990. Rekis-
teriotevalituksia jakelu poiki
vajaat 400. Suurin osa niistd on
tullut muusikoilta, toimittajilta
ja kiiiintiijiltii. Kahden jelkim-
miiisen ryhmiin valituksista osa
siirtyy Eliiketurvakeskuksen
kiisittelyyn, koska saatujen tie-
tojen perusteella he ovat ty6s-
kennelleet yrittiij iiasemassa.

Vuonna 1986 oli Esiintyvientai-
teilijoiden eliikekassan saama
vakuutusmaksutulo 22,7 Mmk.
Vakuutusmaksutulo on noussut
tasaisesti. Vuonna 1987 kertyi
maksuja 34,5 Mmk, vuonna
1988 olivat maksut 48,5 Mmk
ja vuoteen 1989 tapahtui kas-
vua periiti 33 Vo, silla lopullinen
summa oli vuoden lopussa
61,8 Mmk. Vuoden 1990 va-
kuutusmaksukertymtiksi ar-
vioidaan 80 Mmk.
Vakituisesti TaEl-maksuja
maksavia tyrinantajia on Esiin-
tyvien taiteilijoiden eliikekassan
rekisterien mukaan 2300.

Ensimmiiiseni vuonna oli
TaEL:n piiriin kuuluvia tydnte-
kijdita arviolta 25 000, nyt kuu-
luu lain piiriin tydntekijtiite y[
35 000.

Esiintyvien taiteilijoiden elake-
kassan sijoitusomaisuus ohitti
100 miljoonan markan rajan
kesiillii 1990.

E]II{AKOITUA UAHEMMAI{

Erliden esiintyvien taitei-
lijoiden ja toimittajien elii-
kelaki, TaEL, tiiytti vuo-
denvaihteessa Yiisi Yuotta.
Toiminta on kuluneina
vuosina laajentunut suu-
resti. Sek[ lain piiriin kuu-
luvien tytintekijtiiden effI
heistii vakuutusmaksuja
maksavien tytinantajien
m[HrH on lisiilntynyt ta-
saisesti. TaEl-eliike on tH-
hiin mennessil mytinnetty
reilusti yli sadalle henki-
Itille.
Esiintyvien taiteilijoiden
ellkekassan sekl vakuu-
tusmaksutulo ette sijoi-
tusomaisuus ovat kasva-
neet, jopa ennakoitua no-
peammin.
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Vakuutusmaksua
alennettiin
Vuoden l99l TaEl-maksuksi
vahvistettiin 14 prosenttia ja
nuorten vakuutusmaksuksi
13,3 prosenttia. Vuonna 1990
oli yli 24-vuotiaista maksettava
TaEl-maksu suuruudeltaan 15
prosenttia ja nuorista tycinteki-
j6istii maksettiin 13,3 prosent-
tia. Esiintyvien taiteilijoiden
eliikekassan hallitus esitti va-
kuutusmaksun alentamisen pe-
rusteluina muun muassa mak-
sussa olevien eliikkeiden luku-
miidriiii, joka ei ole kasvanut
ennakoidusti.

TaEl-eliikkeitfl yli sata
Esiintyvien taiteilijoiden eliike-
kassa ei ensimmiiisenii toimin-
tavuonnaan mydntiinyt yhtaan
TaEl-eliikettii. Toisena toimin-
tawonna eliikkeita mydnnet-
tiin seitsemiin, kolmantena 24 ja
vuonna 1989 niita mycinnettiin
54. Vuoden 1990 lopussa TaEL-
eliikkeitii oli 126.
TaEl-eliikkeistd on yli puolet
tyoklYyttomyyselekkeite e[ 66
kappaletta ja niistii on yksildlli-
siii varhaiselekkeite 19. Perhe-
eliikkeensaajia on 12. Vanhuus-
eliikkeellti on 41. Ty6ttcimyys-
eliikkeellii on seitsemiin henki-
loa.
Vuonna 1987 oli keskimiiiiriii-
nen eliike suurudeltaan 529 mk.
Seuraavana vuonna, 1988, ta-
pahtui suuri nousu ja keskimiiii-
rdinen el6ke oli 1550 mk. Kes-
kieltikkeen kasvuun vaikuttivat
vuoden aikana myOnnetyt
muutamat suurehkot tydkyvyt-
ttimyyseliikkeet. Sittemmin ei
eliikkeiden keskiarvoissa ole ta-

pahtunut yhtii suuria hypp6yk-
siii. Vuonna 1989 oli TaEL-
eliike keskimiiiirtiiseltii suumu-
deltaan 1394 mk.

Ulkomaalaisillekin
maksetaan ellikettii
Myris ulkomailla asuvat ulko-
maalaiset ovat piiiisseet TaEL-
eliike-etujen piiriin. Vanhuus-
eliike on mydnnetty kolmelle
Suomessa lain voimassaoloai-
kana TaEl-tditii tehneelle hen-
kil<ille. Yksi eliikkeistti on pie-
nuutensa takia maksettu kerta-
suorituksena. Kaksi ulkomaa-
laista saa edelleen kuukausit-
tain Suomesta maksettavan
vanhuuseliikkeen.
Esiintyvien taiteilijoiden eliike-
kassan hallitus on tehnyt erilli-
set piiiitdkset ulkomaalaisille lii-
hetettiivistii kehotuksista hakea
elaketta. Vaikeutena on ulko-
mailla pysyviisti asuvien henki
lciiden osoitteiden hankala saa-
tavuus. Maksussa olevien el5k-
keiden saajien osoitteet saatiin
heidiin entisiltii suomalaisilta
tydnantajiltaan.

TaEL-eliikkeensaajissa
monien ammattien
edustajia
TaEL:a sovelletaan laissa Iu-
eteltujen ammattien edustajiin.
Niitd ovat: muusikko; niiytteli
jii, tanssija, tai muu esiintyvii
taiteilija, ohjaaja, dramaturgi,
koreografi, pukusuunnittelija
tai lavastaja; sanoma- tai aika-
kauslehden toimittaja tai toimi-
tuksellinen avustaja taikka
muun painomenetelmiillii ai-
kaansaadun teoksen valmista-

ja; radio- tai televisio-ohjelman
toimittaja tai kuuluttaja laikka
taiteellinen avustaja; kielen-
kiiiintiijti, tulkki tai opas; valo-
kuvan tai elokuvan valmistuk-
seen osallistuva kuvaaja, leik-
kaaja tai taiteellinen avirstaja.

Kun TaEl-tyotii voi tehdii osa-
piiiviiisesti tai sivutoimisesti, te-
kee TaEL:n piiriin kuuluvia t<ii-
tii myOs suuri joukko henkildi-
tii, joilla on joku muu piiviityd
ja ammatti. Jos TaEl<liikkee-
seen oikeuttavat muut perusteet
tiiyttyviit eli TaEl-tycisuhde on
tarkoitettu kestiimiian vuotta
lyhyemmiin ajan ja tycissii on
ratkaisevassa miiErin luovaa
taiteellisuutta tai esityksellisyyt-
tiija tydtuloa on kertynyt el6k-
keeseen oikeuttava m:iZ[rt[, syn-
tyy tytintekijiille oikeus TaEL:n
mukaan myOnnettaveiin eliik-
keeseen.

TaEl+ltikkeensaajien ammat-
tijakauma on kirjava. EIak-
keensaajien joukossa on laissa
lueteltujen varsinaisten TaEL-
ammattien edustajien lisiiksi
mm. opettaja (8 kpl), apulais-
kamreeri, apulaiskaupungin-
sihteeri, apulaisylivirastomesta-
ri, asemamies, autonmyyjii, eri-
tyishuoltopiirinjohtaja, karkai-
sija, kassanhoitaja, kirjastovir-
kailija, opiskelija, poliisikons-
taapeli, postimies, rakennus-
mestari, sairaala-apulainen, te-
leasentaj a j a ylivahtimestari.

Keskimliriiinen
vuosiansio oli
29 000 markkaa
Vuonna 1989 ansaitsivat TaEL-
tycintekijiit keskimiiiirin 29 000

SIRKKA-LIISA
POUTANEN, nuK
LEL Tybeliikekassanf

Esiintyvien taiteilij oiden eliike-
kassan tiedottaja

markkaa. Koko vuoden (viihin-
tiiiin I I kuukautta) TaEl-tciissii
olleiden ty6ntekijOiden kuu-
kausiansio oli 5 200 mk. Niiitii
tytintekijdit?i oli arviolta 1900.

Keski-ikii oli TaEl{yd,nteki-
jriistii yli puolella alle 35 vuotta.
Naiset olivat TaEl-tytintekijiii-
nii selviisti nuorempia kuin mie-
het. Naisista oli viihiin yli puolet
alle 30-vuotiaita.
TaEL:ssa on miehinen enem-
mistd. 44 %o kaikista TaEL-
vakuutetuista oli muusikoita.
Ja muusikoista oli miehiii yli
puolet. Naiset tyiiskenteleviit
TaEl-ammateissa huomatta-
van usein niiyttelijtiini, toimit-
tajina, kiiiintiijinii, tulkkeina ja
oppama.
Toiseksi suurin ammattiryhmii
ovat toimittajat, joita on kaikis-
ta lain piiriin kuuluvista 20 %0.
Kolmanneksi eniten on niiytte-
[j6itA, 14 %0. Kdiintii'jia, tulkke-
ja ja oppaita lasketaan olevan
kymmenen prosenttia. Vain
kaksi prosenttia osallistuu valo-
ja elokuvan valmistukseen. Ei
tietoa-ryhmii on kymmenen
prosenttia.

Pakkoperinn[ssii yli
neljii miljoonaa
Esiintyvien taiteilijoiden elake-
kassalla on TaEl-eliikevakuu-
tusmaksuja tiillii hetkellii ulos-
ottoteitse perittevane 2,4 Mmk
ja valvotuissa vireillii olevissa
konkursseissa saatavat ovat
noin 2 Mmk eli yhtensii pakko-
perinniissii on noin 4,4 Mmk.
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Tydeliikkeen keskeisenii
tarkoituksena on korvata
poisjiiiinyttfl ansiotuloa
eliiketapahtuman sattues-
sa. Eliikkeensaajan mah-
dollisuudesta tehdii ansio-
tytiffi eliikkeellii ollessa on
sliiidetty eri tavalla eri elii-
kelajien kohdrlla.

T
KEE

rI

A
A IOTUr0
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Vanhuuseliikkeen ja varhenne-
tun sekii lykiityn vanhuuseliik-
keen saajan ansiotyci ei vaikuta
lainkaan eliikkeen j atkumiseen.
Osa-aikaeliikkeen jatkumisen
edellytyksenii taas on, ettii eliik-
keensaaja on ansiotydssii.

Tytikyvytttimyyseliikkeen, yk-
sildllisen varhaiseliikkeen, rin-
tamaveteraanien varhaisel5k-
keen ja tyOttOmyyseliikkeen
saajan tydansiolle on asetettu
rajoituksia sekii tytieliike- ettii
kansaneliikej arj estelmassA.

Uusien perhe-eliikesSiinntisten
mukaan lesken ansioty6llii
saattaa olla merkitystii perhe-
eliikkeen miiiiriiiin eliikesovi-
tusta tehteessa.

Mikii on ansiotuloa?
Ansiotulona pidetiiiin rahaa tai
muuta rahanarvoista etuutta,
joka on saatu vastikkeena ty6-
suhteessa tai yritttij iinii tehdystii
ty6stii. Niiin ollen ansiotuloja
saadaan tyiistii ty6- tai virka-
suhteessa, yrittiijiinii tai luotta-
mustoimessa.

ElSkkeensaajan saamat paa-
omatulot eiviit ole ansiotuloja,
jotka vaikuttaisivat eliikkeen
saamiseen, koska ne perustuvat
omistamiseen eikii tydntekoon.
Niiitii ovat esimerkiksi korko,
osinko, metsiitalouden puhdas
tuotto, satunnainen myynti-
voitto ja vuokratulo.

Jos ansiotulo perustuu sellai-
seen ty6hdn, joka on tehty en-
nen eltikkeelle siirtymistii, sitii ei
oteta huomioon eliikkeellii saa-
tuna ansiotulona, vaikka se oli-
si maksettu eliikkeellii ollessa
(esimerkiksi kirj oituspalkkiot).
Eri eliikelajien osalta lain sana-
muoto eroaajonkin verran siiii-
dettdessii siita, minkalainen an-
siotyci on esteene eliikkeen saa-
miselle. Yksil<illisessii varhais-
eliikkeessii ja rintamaveteraa-
nien varhaiseliikkeessii sekii
osa-aikaeliikkeessii ansiotydllii
tarkoitetaan tyttelakelakien
alaista ansiotydtii.
Sen sijaan tyottomyyseliikkeen
kohdalla laissa ei viitata tyOelii-
kelakien alaiseen ansioon. Sen
vuoksi tyOtt0myyseliikkeessii
joudutaan ansiotulon kasitetta
pitamaan muita eliikelajeja laa-
Jempana.
My<isktitin kansaneliikelaissa ei
ole viittausta ty6eliikelakeihin
yksilOllisen varhaiseliikkeen ei-
ke tyottiimyyseldkkeen saajan
ansiotuloja koskevissa siiiin-
ndksissti.

Miten ellkkeensaajan
kuukausiansio
mfliiriitiiiin?
Eltikkeellii ollessa saatua kuu-
kausiansiota miiiriittiiessii ote-
taan tycistii saatu palkka ja
muut etuudet (esimerkiksi

luontaisedut ja piiiviirahat)
huomioon samoin kuin eliike-
palkkaa miilriittiiessii. Ansiona
kaytetaen siten veron ennakon-
pidiityksen alaista palkkaa.

Jos eliikkeensaaja harjoittaa
yrittajetoimintaa, pidetziiin an-
siotulona sitii tyrituloa, joka hii-
nelle on vahvistettu tai vahvis-
tettaisiin, jos hiinet vakuutettai-
siin MYEL:n tai YEL:n nojalla.
Tycituloa miiiiriittdessd voidaan
kiiyttiiii my6s verotuksessa il-
moitettua tai vahvistettua an-
siotuloa.

Jos tieto peettyneeste tydsuh-
teesta saadaan Eliiketurvakes-
kuksen rekisteristii, kuukausi
ansiona pidetiiiin rekisteriin il-
moitettua eliikepalkkaa, ellei
eliikkeensaaja hiintii kuultaessa
muuta selvitii.

Henkikin ollessa samanaikai-
sesti useammassa tycisuhteessa
tai harjoittaessa tydsuhteen rin-
nalla maatalous- tai muuta yrit-
tajatoimintaa tarkastellaan
ty<istii saatujen ansioiden yh-
teismiiiiriii. Esimerkiksi, jos
maatalousyrittijii on viihentii-
nyt yrittejetoimintansa juuri
ansiorajan alle, hiin ei voi olla
lainkaan tydsuhteessa eliikkeel-
lii ollessaan.

Jos tycistii saatu palkka makse-
taan kerralla useamman kuu-
kauden ajalta, palkka jaetaan
niiden kuukausien lukumtiiirtil-
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Iti, joiden aikana tyti on tehty.
Erityisesti luento-, asiantuntija-
ja kirjoituspalkkiot sekii esiin-
tymispalkkiot maksetaan
yleensd kerralla, vaikka niihin
liittyvee vahistelutytitii on teh-
ty pitemmiin ajan. T6lkiin palk-
kion mi"tr6 jaetaan niille kuu-
kausille, joina valmistelutytitti
on tehty ja tarkastellaan niiin
saadun keskimiiiirtiisen kuu-
kausiansion miiiiriiii.

Ansiotulojen
seuranta
Eliikkeensaaja on velvollinen il-
moittamaan eliikelaitokselle
sellaisista muutoksista, jotka
vaikuttavat h6nen oikeuteensa
saada ehkette tai eliikkeen
mii5riiiin. Muun kuin vanhuus-
eliikkeen saajan siis pitiiti il-
moittaa eliikelaitokselle ryhty-
misestiiiin ansiotytihOn.

Eliiketurvakeskus valvoo eliik-
keensaajien tycintekoa tytisuh-
derekisterin avulla ja velittiie
rekisteritiedot eHketta maksa-
ville eltikelaitoksille. Elakkeellii
olevien yrittiijien tydskentelye
Eliiketurvakeskus valvoo vero-
tietojen avulla.
Jos eliikkeensaajan ansiotycistii
saamat tulot ylittevet hissa sAe-
detyn rajamtiiriin, eliike lak-
kautetaan.

Tycieliikkeen lakkauttaminen ei
aina ole eltkkeensaajan kannal-
ta kielteinen asia. Jos nimittiiin
eltikeikiitin jiljellii oleva aika eli
tuleva aika on liitetty ty6suhtee-
seen, jossa on alhainen eliike-
palkka, uudesta tyOsuhteesta
voisi karttua lisiiii el5kettii, jos
eliike lakkautettaisiin.

Tytikyvytttimyyseliike
Tydkyvyttiimyyseliikkeen edel-
lytysten tulee olla olemassa ko-
ko eliikkeellS oloajan. TEL:n ja
LEL:n tytikyvyttiimyysmiiiiri-
telmii liihtee siita, etta tydnteki-
jtin tyiikykyd arvioitaessa ote-

taan huomioon kaikki sellainen
tytj, jonka vastaanottamista
voidaan htneltd kohtuudella
edellyttiiii. Niiin ollen eliikkeen-
saajan tydssdolo saattaa vaikut-
taa .tydkyvytttimyyseldkkeen
saanuseen.

Tydkyvyttitmyyseliikkeen osal-
ta ei ole siiiidetty mitiiiin kiinte-
iiii markkamiiriiii, jota eliik-
keellii olevan ansiotulo ei saisi
ylittiia.

Tytikyvytt0myysellkkeen lak-
kauttamista harkittaessa kiinni-
tet66n huomiota myds eliik-
keensaajan terveydentilaan.
TytikyvyttrimyyselEkkeensaaj a
voi olla esimerkiksi tydkokei-
lussa ilman, ettei eliikettii sen
johdosta heti lakkauteta.

Eliikkeensaajan ansiotuloja
verrataan ennen eliikkeelle jiiii-
mistd olleeseen ansiotasoon
harkittaessa, onko hdnellii edel-
leen oikeus saada tyOkyvyttti-
myyseliikettii.

Tytiansioiden suuruudesta riip-
puen tyiikyvyttomyyseliike voi-
daan muuttaa osatytikyvyttit-
myyseliikkeeksi tai lakkauttaa.
Ansiotulojen vaikutusta tydky-
vyttdmyyseliikkeeseen harkit-
taessa menettely ei ole aivan
kaavamaista. Ratkaisuun vai-
kuttavat myOs muut seikat kuin
ansiot, esimerkiksi eliikkeen-
saajan ikii, eliikkeelliioloaika,
elikkeen m6dr6, sairaus ja sen
ennuste, tytissiioloaika ja selviy-
tyminen tydssiija myds se, onko
tydta saatavana myds tulevai-
suudessa.

Luottamustoimen perusteella
saadut tulot eiv6t yleensi kuvaa
tyrikyvyn palautumista eikd
luottamustoimista saatua palk-
kiota siten piiiisliiintOisesti voi-
da pitaa tydkyvytttimyyseliik-
keen lakkauttamisperusteena.
Niiln kuitenkin voi olla, jos
luottamustoimi on huomattava
taijos rajatapauksessa on myOs
muita tuloja.

Jos eliikkeen perusteena oleva
palkka ei vastaa el[kkeensaajan
vakiintunutta ansiotasoa, tulisi
tiillainen ansiotaso pyrkiE l6y-
tiimiiin kauempaakin tytihisto-
riasta. T?imE koskee erityisesti
tilanteita, jolloin el6ke perustuu
Iyhyisiin tytisuhteisiin.
Yhdenmukaisen kiiyt6nntin
varmistamiseksi on katsottu
tarpeelliseksi antaa erilaisia ti-
lanteita varten ohjeellisia pro-
senttilukuja, jotka ovat johdet-
tavissa ty<intekij tiin eliikelaista.

Eliikkeen muuttaminen
osaeliikkeeksi tai
lakkauttaminen
Tiiyden eliikkeen muuttamista
osaeltikkeeksi harkitaan silloin,
kun eliikkeensaajalla on ansioi-
ta vihintiiiin 40 mutta ei 60
prosenttia eliikkeen perusteena
olevasta palkasta tai tydtulosta.
Jos tytikyvytttimyyseliikkeelli
olevalla henkiltilii on ansioita
yli 60 prosenttia elikkeen pe-
rusteena olevasta palkasta tai
ty6tulosta, harkitaan eliikkeen
Iakkauttamista.
Vastaavasti j os osaelikettti saa-
valla on ansiotuloja alle 40 pro-
senttia eliikkeen perusteena ole-
vasta palkasta tai ty0tulosta,
harkitaan eliikkeen tarkistamis-
ta tiydeksi eliikkeeksi. TAlldin
kuitenkin yleensi edellytetdAn,
ett6 eliikkeensaajan tytikyvyssii
on tapahtunut muutos ja ettii
hiin on hakenut eliikkeensii
muuttamista tiiydeksi. Myds
ansiotydssiioloaika ja tervey-
dentila otetaan huomioon.

Yksiltillinen
varhaiseliike
Yksildllisen varhaiseliikkeen
tarkoituksena on antaa pilkii2in
tydelamiissa olleelle tycinteki-
jtille, jonka tyOkyky on pysy-
viisti siinA miiiirin alentunut,
ettei hiinen kohtuudella voida
eniiii edellyttii[ jatkavan ansio-

tydtiidn, mahdollisuus luopua
tydste. Tarkoituksenmukaista
ei sen vuoksi ole, ettd henkilt)
entiseen tapaan jatkaisi tytis-
kentelyii5n ja saisi samaan
aikaan yksiltillist[ varhaiselii-
kettii.

Lakia siiiidettiiessii liihdettiin
siita, etta kysymys oli eliikeiktiii
lfiellii olevista, tytikykynsii pit-
kiilti menettiineistii henkildistii.
Ajateltiin, ett6 henkilO siirtyisi
kokonaan pois ty<ieliimiistii.
Sen vuoksi yksildllisen varhais-
elEkkeen saajalla voi olla vain
v6hiiisi6 ansiotuloj a.

Yksiltillisen varhaiseliikkeen
saamisen edellytykseni on, ette
tyrintekijiin tytieliikelakien alai-
sista ansiotriistii saamien tulo-
jen ei voida arvioida ylitt6viin
keskimiiirin kuukaudessa I 0l I
markkaa.

Lain mukaan yksildllinen var-
haiseliike voidaan siis lakkaut-
taa ty6ss6olon johdosta huo-
mattavasti herkemmin kuin
tydkyvyttttmyyseliike. Yksiltil-
lisen varhaiseliikkeen saajalle
sallitun ansiotulon mdiiriih6n
on suoraan laissa siiiidetty.

Rintamaveteraanien
varhaiseliike
Rintamaveteraanien varhais-
eliikkeistii annetun lain tarkoi-
tuksena on ollut antaa rintama-
veteraaneille mahdollisuus
tytistti vettiytymiseen. Sen
vuoksi on luonnollista, eftA rin-
tamaveteraanilta edellytetiiiin
varhaiseliikkeen ajaksi luopu-
mista ansioty0st6.

Rintamaveteraanien varhais-
eliikkeen saamisen edellytykse-
nii on, ettii rintamaveteraani on
luopunut tytieliikelakien alai-
sesta ansiotyOstii siinii miiiirin,
ettli hiinen jiilje[e oleva tydan-
sionsa kuukaudessa voidaan ar-
vioida keskimiiiirin enintiiiin
I 0ll markaksi kuukaudessa.
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Ellkemuoto Ansioraja Huomaa, ettd
Varhennettu vanhuuself,ke - ei ansiorajoituksia
Vanhuusellke - ei ansioraoituksia
T[ysi tyOkyvyttO,myyselike eninteen 40 9o

el6kepalkasta
lisiiksi otetaan huomioon ikii, am-
mattitaito ja teneydentila tilapflis-
te ansiotyote ei oteta huomioon

*nntiiitnfiVo
eltikepalkasta

Yksiltillinen I mk/kkI
v

enintiiiin
(v. l99l)

mkiI

2022 mk/kk

oltavajatkuvaa

Taulukko 1.
Paljonko elikkeelli ollessa saa ansaita

Taulukko 2.
Erityistulojen ottaminen huomioon ansiotulona

VE = vanhuuseliikeTK = tytikyvyttomyysellike
YVE = yksiltillinen varhaiseliike
RIVE = rintamaveteraanien varhaiselikeTT = tyiitttimyyseliike
OAE = osa-aikaeliike

- Ei oteta tulona huomioonx Saatetaan ottaa tulona huomioon
El6keturvakeskuksen yleiskirjeessi A25190 on annettu otrjeet eliikkeensaajan tydssEolon vaiku-
tuksesta eri eltikelajien jatkumiseen. Ohjeissa on selvitetty ellkkeeseen mahdollisesti vaikuttavan
ansiotulon ktisitettd ja ylamainittujen tulolajien vaikutusta eliikkeen jatkumiseen.

Rintamaveteraanien varhais-
eliikkeessii ja yksiliillisessii var-
haiseliikkeessi on saman suu-
ruinen ansioraja. Ansiotytin lo-
pettamista kiisitelltiin niissE sa-
mojen periaatteiden mukaan.

Tytitttimyyseliike
Tydttdmyyseliikkeen tarkoi-
tuksena on ollut vaikean tyOlli-
syystilanteen aikana turvata
pitkatin tytitttimiinii olleiden
ikiitntyneiden henkilOiden toi-
meentulo.
Tydtt0myyseliikettii ei makseta
niilta kalenterikuukausilta, j oi-
den aikana elEkkeensaaja on
ansiotyOssi ansaiten viihintii5n
2022 markkaa kuukaudessa.
Ansioraja on kaksinkertainen
yksildllisen varhaiseliikkeen an-
siorajaan verrattuna.
Tilapiiinen ty<inteko ei johda
tytittdmyyseliikkeen pysyviiin
lakkauttamiseen vaan ainoas-
taan maksun keskeytt6miseen.

RIITTA
KORPILUOMA, vr

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston

lakimies

YVE

x

x x ,<

xxx x x

x x x x x

xx x x x

ansiantuntiia- ja esiinty- xxxx
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Osaty6kyvyttdmyyself, ke
-r-

Rintamaveteraaniel
varhaisel6ke

Tytitttimyyseliike

Osa-aikaelEke tyiintekij6t
- v6hintiiiin l0ll mklkk

(v. l99l)

Titlo Eltikelaii

Kunnalliset luottamustoimipalkkiot x

Kirkon luottamustoimipalkkiot
Valtion luottamustoimipalkkiot x x x x x

Yksitviset luottamustoimipalkkiot x x

Kansanedustaj an ansiot
Kotihoidon tuki
Vammaispalvelulain mukainen korvaus x x x x x

krhehoitopalkkiot



ETAKKEEilSAAJA JA
UEROUUDISTUS
uuo1{1{A

1991

Verouudistus on edennyt
vuoteen l99l yksinker-
taistaen ja viihentiien vii-
hennyksil, laajentaen ve-
ropohjaa ja alentaen mar-
ginaaliveroja.
Elflkkeensaajan kannalta
katsottuna verouudistus
ei ole muuttanut verotus-
kohtelua paljoakaan.
Suurimmat muutokset
ovat olleet verotettavan
tulon alarajan nousemi-
nen sekl kunnallis- ettl
valtionverotuksessa, tiinii
vuonna uudistuva eliike-
tulovHhennys ja pililoma-
tulojen verotuksen uudis-
tuminen.

MYOS
PIENITULOISET
HYOTYVAT VERO-
UUDISTUKSESTA
Verouudistuksen alkuvaiheissa
verokynnyksiS korotettiin tun-
tuvasti. Verotettavan tulon ala-
raj aa nostettiin yli kaksinkertai-
seksi ja kunnallisverotuksessa-
kin korotus oli noin puolet en-
tisestii.

Vuoden l99l verotuksen osalta
alarajoihin tehtiin vain ns. in-
flaatiokorjaukset. Valtiolla ve-
rotettavan tulon alarajaa koro-
tettiin noin 5 prosenttia ja kun-

nalla perusviihennyksen enim-
mtismiiiiriiii 3,5 prosenttia.
Kunnallisverotuksen perusvE-
hennyksen t?iysi miiiirii on 8 800
markkaa ja valtionverotuksen
tuloveroasteikon alaraja 40 000
markkaa.
Kansaneliikettii saavien puoli-
soiden lisriosa nousee 8l pro-
sentista 85 prosenttiin yksiniii-
sen lisiiosasta I .9. 199 I . Muutos
koskee myds jo eliikettii saavia.
Muutos korottaa kunnallisve-
rotuksessa puolisoiden elSketu-
loviihennystii, jonka miiiiriiyty-
miseen lisiiosan (a my6s kun-
nallisverotuksen perusviihen-
nyksen) tiiysi miiiirii vaikuttaa.
Kun otetaan huomioon elii-
ketuloviihennykset, perusvii-
hennys ja valtion tuloveroastei-
kon alaraja, alkaa eliikkeensaa-
jalta mennii veroa, kun eliiketu-
lo ylittiiii valtiolla 45 900 (3 825
mk/kk) ja kunnalla yksiniiisellii
34900 (2908 mk/kk) ja eliik-
keensaajapuolisoilla 30200
(2517 mklkk) markkaa vuo-
dessa.

Esimerkki 1.
Eino Eltike on naimisissa oleva
eliikkeensaaja, jonka tyOeliike
on 2000 markkaa kuukaudes-
sa, joten hiin saa kansanelik-
keeseensd pohjaosan lisiiksi li-
siiosaa. Alkuvuoden hiin saa
1086 markkaa ja 1.9.1991 jel-
keen I 163 markkaa kuukau-
dessa. Kun verrataan hinen tu-
lojaan ilman lisiiosa- ja eliiketu-
loviihennysuudistuksia uudis-
tusten jiilkeiseen tilanteeseen,

saadaan tulokseksi, ettii vuon-
na l99l Eino Eltkkeen brutto-
tulot nousevat 0,8 prosenttia ja
nettotulot nousevat noin 2 pro-
senttia uudistuksen ansiosta.

Vaikka siis eldkkeensaajapuoli-
soiden tulot nousevatkin,'ei ve-
rotus tiimiin vuoksi kiristy,
vaanjopa keventyy.

Tuloveroasteikko vuonna 1991

Veroprosentti
alarajan ylittavasta

tulon osasta

%o

7
t7

40000* 55000
56000- 70000
70000- 98000
98 000-154 000

t54 000-275 000

Verotettava
tulo

II
50
70

mk

2t
27
33
39

3 550
9 430

24550
64 480275W0-

Vero alarajan
kohdalla

mk

El[ketuloviihennysten
vuodelle 1991 ovat:

mk
297W
25m

El[ketuloviihennykset
kun tulot ylittiiviit:

eliikkeensaajayksinlinen

tiiydet

KuntaValtio
mk
224W yksiniiinen eliikkeensaaj a

eliikkeensaaj apuolis ot

poistuvat kokonaan,

Valtio Kunta
mkmk

10054,m0 72
CI 700 eliikkeensaajapuolisot
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EI,AKKEENSAAJA
SIJOITTAJANA
Piiiiomatulojen verotus on ve-
rouudistuksen aikana kokenut
mullistuksen. Piiiiomatulojen
eri lajit on verotuksessa eriytet-
ty toisistaan. Osinkotuloihin on
otettu kaytttidn yhticiveron hy-
vitysj iirj estelm6. Talletuskorois-
ta peritiiiin tiinii vuonna l0 pro-
sentin liihdevero, mikii tarkoit-
taa sita, ettii l0 prosen-
tin vero on lopullinen vero,
jonka pankki tilittaa suoraan
valtiolle.
Liihdeveron piiriin eiviit kuulu
matalakorkoiset talletukset, j oi-
den verovapauden takaa vielii
!.uoteen 1992 voimassa oleva
talletusten verohuojennuslaki.
Vuokratuloista voi tehdii edel-
leen omaisuustuloviihennyk-
sen.

Seuraavissa esimerkeissii tar-
kastellaan sita muutosta, minkii
omaisuustulojen verotuksen
uudelleenjiirjestely aiheuttaa
eliikkeensaaj an nettotuloihin.

Esimerkki 2.
Herra X on eldkkeensaaja, jon-
ka eliiketulot ovat 4 000 mark-
kaa kuukaudessa. Vuokratulo-
ja herra X:llii on 6 000 markkaa
ja talletuskorkoja toiset 6000
markkaa luodessa.
Jos vanha omaisuustuloviihen-
nys olisi edelleen voimassa kai-
kille omaisuustuloille, olisi
tuosta 12000 markan omai-
suustulosta menevd vero noin
32 prosenttia. Koko omaisuus-
tulo pienentiiisi eldketulovii-
hennystii. Kokonaisuudessaan
eliiketulosta j a omaisuustulois-
ta menisi herra X:ltli veroa noin
l6 prosenttia.
Kun talletuskorkojen liihdevero
otetaan huomioon, jiiii herra
X:lle korkotulostaan 5 400
markkaa puhtaana kiiteen ja
vuokratulostaan hiin saa omai-

suustulovdhennyksen. Vain
vuokratulot pienentiiviit eliike-
tuloviihennystii. Omaisuustu-
losta menee nyt veroa noin 16
prosenttia. Kaiken kaikkiaan
herra X maksaa kokonaistulos-
taan veroa noin l3 prosenttia.

Esimerkki 3.
Rouva Y:n eldketulo on my6s
4000 markkaa kuukaudessa.
Hiin miettii mita tehda omista-
mallaan toisella asunnolla, joka
on ollut vuokrattuna: myydiikci
hintaan 500000 vai jatkaako
vuokrasopimusta.
Jos vuokraa kertyisi vuodessa
25 000, menisi siitii veroa noin
kolmannes. Jos rouva Y sen
sijaan sijoittaisi asunnosta saa-
mansa rahat, 500 000 markkaa,
esimerkiksi talletuksiin l0 pro-
sentin vuotuisella korolla, olisi
puhdas tuotto 45 000 markkaa
vuodessa. Ilman talletuskorko-
jen liihdeveroa asunnon myyn-
nistii tuleva puhdas korkotulo
olisi noin 35 000 markkaa.
Lyhyellii tiihtiiyksellii rouva
Y:n siis kannattaisi myydii
asuntonsa. Toisaalta ldhdevero
saattaa nousta ja inflaatio syr)
talletuspiiiiomaa, joten vain ai-
ka niiyttiiii, miten kannattavaa
asunnon myynti loppujen lo-
puksi olisi.

SAIRASTAMINEN
JA VEROTUS
Eliikkeensaajaa tietenkin kos-
kettavat myOs sairauskulujen
kohtelu ja invalidiviihennysten
suuruus. Verouudistuksessa ei
tihiin mennessd ole vielii mi-
tenktitin muutettu niiitii viihen-
nyksiii.
Sairauskuluviihennys on ollut
nykyisen suuruinen vuodesta
1985 liihtien eli enintiiiin 1600
mk/puoliso omavastuun olles-
sa 300 mk/puoliso. Invalidivii-
hennyksen valtionverosta on

saanut enintiiSn 660 markan
suuruisena vuodesta l98l leh-
tien samoin kuin kunnallisvero-
tuksen invalidiviihennyksen
enintdiin 2 600 markan suurui-
sena. Niiiden vtihennysten reaa-
linen arvo on siis pikkuhiljaa
laskenut, kunnes ne ehkii pian
poistuvat kokonaan.
Samoin on kiiynyt my6s veron-
maksukyvyn alentumisvlhen-
nyksen kanssa, jonka voi saada
pelkiistiiiin sairastamisen perus-
teella, jos sairauskulut ylittavat
2 000 markalla sairauskuluvii-
hennyksen maksimin. Viihen-
nys siiilyy yhii edelleen enintiiiin
6 000 markkana.

MAzuUKKA
HIETANIEMI, vrx

Eliiketurvakeskuksen
suunnitteluosaston

tutkija
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II

TYOELAK]GI DE]I KEH ITTAM I ilEil
PERUSTUU EI{I{USTEISI I 1{

Ellketurvan pitkiijiintei-
sen kehittlmisen on pe-
rustuttava riittiivfln pit-
kllle tulevaisuuteen ulot-
tuviin ellkemeno- ja ra-
hoituslaskelmiin.
Ellketurvakeskuksessa
tehtiiviit pitkiin aikavllin
laskelmat ulottuvat jopa
vuoteen 2050. Viime ai-
koina on sosiaaliturvan
pitkiin ja keskipitkiin ai-
kavfllin suunnittelua Yar-
ten laadittu ennusteita
tytieliikkeiden kehittymi-
sestl tulevaisuudessa eri-
laisten taloudellisten kehi-
tysniikymien vallitessa.

Ennusteet ovat kattaneet myds
julkisen sektorin. Lisiiksi on ly-
hyehkdllii toimitusajalla laadit-
tu mite erilaisimpia ennusteita
ja kustannusarvioita suomalai-
sesta sosiaaliturvaj iirjestelmiis-
tii ja sen kehittiimiseen liittyvis-
tii vaihtoehdoista.
Useista laeista huolimatta ty6-
eliikej iirjestelmii muodostaa yh-
teniiisen ja johdonmukaisen ko-
konaisuuden. Yhteniiisyys mer-
kitsee my6s sita, etta 6ir mah-
dollista ja jiirkevtiii laatia koko
tydeliiketurvaa, sekd yksityiste
ettii julkista sektoria, koskevia
pitkiin aikavdlin ennusteita. Ne
perustuvat koko ammatissatoi
mivaan vdestcicin. Ennusteiden
pohj atietoja j a kiiytettyj ii mene-
telmiii on jatkuvasti kehitetty.

Ennustemalli
Tytieliikejiirjestelmiin tulevai-
suuden ennustamiseksi Eliike-
turvakeskuksella on rakennettu
matemaattinen malli, jonka

katsotaan tarpeellisella tark- taa ennustejaksolta paljon
kuudella heijastavan reaali- muutakin tietoa, esimerkiksi
maailman ilmitiitii. Mallissa on eliikelaeittain tyiisuhteessa ole-
kiiytetty determinististii simu-
lointitekniikkaa. Se tarkoittaa,
ettii nykyisyyttii siirretiiiin tule-
vaisuuteen askel kerrallaan jiil-
jittelemiillii todellisuutta.

Malli rakentuu eri eliikelajien
erilliseen tarkasteluun. Se on
pyritty rakentamaan sellaiseksi,
ette silla pystytttiisiin vastaa-
maan useimpiin eliikejiirjestel-
mtin tulevaa kehitystii koske-
viin kysymyksiin. Tiimii on eri-

tiirkeiiii tulevaisuudessa,
yhii enemmiin tarkastel-

teh-
tiiviii d" muutoksia.

Ennustemallin avulla saadaan
tietoa eliikejiirjestelmiin kehi
tyksestii ty<ieliikejiirjestelmiin
rahoitus- ja suunnittelutoimin-
taa varten. Jiirjestelmiin kan-
nalta tiirkeitii tietoja ovat ennen
kaikkea eri oletuksilla lasketut
eliikemenot, palkkasummat, lu-
kumiiiiriit ja maksutaso.
Ennustemallilla voidaan tuot-

vien ja eliikeliiistbn ikiirakentei-
ta, keskimiiiiriiisiii eliikkeitii ja
palkkoja iiin ja sukupuolen mu-
kaan. Suuri tietomiiiirii on
myris tarpeen mallin antamien
tulosten analysoinnissa ja nii-
den luotettavuuden arvioinnis-
sa. Mallilla voidaan my<is tut-
kia ty<ieliikelakeihin tehtavien
muutosten vaikutuksia.
Ennustemallia rakennettaessa
on v5istiimiittii j ouduttu keskit-
tymiiiin eliikejiirjestelmiin oleel-
lisiin osiin ja kiinnittamaan joi-
takin oletuksia. Rakenteeltaan
malli on niin matemaattinen ja
monimutkainen, ett6 sen toi-
mintaa ei voi tiissa yhteydessii
esitteii. Seuraavassa kuvataan
lyhyesti mallin perusteena ole-
via liihtdtietoja, oletuksia ja
mallin luotettavuutta.

Ennustelaskelman
liihttitiedot ja oletukset
Eliiketurvakeskuksen rekiste-

reissii on tiedot yksityisen sek-
torin eliikelakien piiriin kuulu-
vien henkikiiden tytisuhteista ja
kaikista tyoeliikkeistii. Elek-
keen hakijoiden ja elSkelaitos-
ten palvelemiseksi on rekisteris-
sii mycis tietoja mahdollisesta
oikeudesta julkisen sektorin
tyOel?ikkeeseen.

Pitkiin aikaviilin tycieliikern-
nusteet perustuvat viiestrien-
nusteen ja toimialoittaisen tyci-
voiman kysynt6ennusteen avul-
la tuotettuun arvioon tydvoi-
man jakautumisesta eri el6kela-
kien piiriin. Ennusteen lAht6ti-
lanteena on yleensii uusimmat
rekistereistii saadut tilastotie-
dot kunkin eltikelain piiriin
kuuluvien henkildiden jakautu-
misesta eri ryhmiin esimerkiksi
ien, sukupuolen, eliikelajin,
tydvoimaan kuulumisen mu-
kaan.

Ennusteen liihtOtietoina ovat
myOs erilaiset alkavuudet ja nii-
den arvioidut muutokset tule-
vaisuudessa. Niiissii on kiiytetty
liihtiikohtana nykyisiii rekiste-
reist?i saatuja tietoja mahdolli
sesti tasoitettuna tai kaavamai-
sesti muunneltuina.

Talouskasvu on perusennus-
teissa yleensii ennustejaksolla
oletettu tasaiseksi, mutta perus-
ennusteet on tehty usealla ta-
louskasvun vaihtoehdolla. Ta-
loudelliset kehitysvaihtoehdot
vaikuttavat tyrillisten miiEriin
kehitykseen ja tyOllisten jakau-
tumiseen eri eliikelakien piiriin.
Laskelmille on yleensii tyypillis-
tii, ettii miteen iikillisiii talou-
dessa tapahtuvia muutoksia ei
oteta huomioon, koska niiden
ennustaminen pitkiillii aikavii-
lillii on jokseenkin mahdotonta.

Perusennusteet perustuvat voi-
massa olevaan lainsiidddntcicin,
joskin jo piiitetyt lainmuutok-
set on otettu huomioon. Lain-
siiiidiinndssii tapahtuvien muu-
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Kuvio: Esimerkki ennusteen tuloksista. Yksityisen sektorin pal-
kansaajien tytieliikemenot prosentteina palkkasummasta.

tosten vaikutuksia tarkastel- 7o kuttaa vain "uudistuslaskel-
laan yleensii vertaamalla ns. 50
"uudistuslaskelmaa" vastaavin
oletuksin tehtyyn peruslaskel- *maan.

Ennusteisiin sisiltyvil 30

epevarmuustekijtiitii
Ennustelaskelmat pohjautuvat 20
viiest6ennusteeseen, joka kaa-
vamaisena laskelmanajo siniin- l0sii tuo ennusteeseen virhettii.
Tiistii syystii laskelmia tehdiiiin
ns. peruivaestdennusteen lisik- 0
si erilaisilla viiestcinkehitys
vaihtoehdoilla, joissa voidaan
vaihdella esimerkiksi synty-
vyyttii, kuolevuutta ja siirtolai
suutta.

Lainsiiiidiinn6ssii tapahtuu ai-
na muutoksia, joita ei viel5 en-
nustetta tehtaessa tiedetA. Testa
seuraa tietenkin, ettii pitkiin ai-
kaviilin ennusteet jo lainsiiit-
ddnncin muutosten vuoksi
poikkeavat toteutuvasta kehi-
tyksestii. Lainsiiiidiintcicin teh-
tdvdt muutokset saattavat vai-
kuttaa paljonkin yksittaisen
eliikelajin menoihin. Niistii voi
syntyii joko siiiist<iii tai lisiikus-
tannuksia, mutta esimerkiksi
kokonaiseldkemenoon niiden
vaikutus on ylensd suhteellisesti
hyvin pieni.

Laskelmissa talouskehitys ole-
tetaan yleensii tasaiseksi, mikd
puoltaakin hyvin paikkaansa
pitkella aikaviilillii. Suhdanne-
vaihteluja ei laskelmissa voida
ottaa huomioon, joten ainakin
lyhyellii aikaviilillii laskelmiin
sisiiltyy niiden vuoksi epiivar-
muustekij ciitii. Peruslaskelmat
tehdiiiin kuitenkin usealla eri
talouskasvun vaihtoehdolla, j o-
ten ennuste pysynee talouskas-
vun vaikutuksen osalta pitkiillit
aikaviitillii eri vaihtoehdoista
saatujen raj ojen sisiipuolella.

Erityisesti varhaiseliikkeiden al-
kavuuksiin vaikuttavat tydlli-
syystilanteen j a eliikehakuisuu-
den vaihtelut, joiden arvioimi-
nen pitkiille tulevaisuuteen on
mahd otonta. Tilastojen pohj al-
ta on pyritty arvioimaan pitkel-
le aikaviilille keskimiiiiriiiset

- Perusvaihtoehto

-- Hidas talouskmvu

maan" tehty perusteiden muu-
tos.
Esimerkkinii siite, mille tavalla
ennusteet voivat toteutua on
Sosiaaliturvan menokehitystii
ja tavoitteiden toteutumismah-
dollisuuksia arvioivan tydryh-
miin (SIAT) raportti, joka jul-
kaistiin Yuonna 1980. Laskel-
mat tehtiin Eliiketurvakeskuk-
sessa nykyistii snnuslsmallis
huomattavasti karkeammalla
menetelmiillii.
Siini ennustettiin vuoden 1990
TEL:n, LEL:n ja MEL:n yh-
teenlasketuksi eliikemenojen
osuudeksi vastaavasta palkka-
summasta l2 prosenttia.
Tiimiin hetkisen arvion mukaan
vuoden 1990 vastaava toteutu-
nut osuus palkkasummasta oli-
si alle puoli prosenttiyksikkOa
korkeampi, joka siis niiyttdisi
hyvin mahtuvan siihen kehik-
koon, jonka STAT loi.
Tarkemmin tarkasteltuna voi-
daan niihdii, ettii 1980-luvulla
palkkasumman kasvu on ollut
nopeampaa kuin STAT-laskel-
missa oletettiin ja toisaalta
vuonna 1990 oli voimassa sel-
laisia uusia varhaiseliikelajeja,
joista raporttia tehtiiessii ei vielii
tiedetty.
Tiissii ennusteessa niimd kaksi
tekijiie ovat vaikuttaneet pain-
vastaisiin suuntiin ja siten en-
nustettua voimakkaampi palk-
kasumman kasvu on uusista
eliikelajeista huolimatta pitiinyt
eliikemenojen palkkasumma-
osuuden STAT-laskelmassa en-
nustetulla tasolla. Laskelmissa
saattaa tietenkin olla muitakin
tekij <iitii, jotka ovat vastaavalla
tavalla vaikuttaneet ennustee-
seen.

TIMO KORPELA, r,u
Eltiketurvakeskuksen
suunnitteluosaston

matemaatikko

-- Nopea talouskasvu

1990 1995 2000.2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Vuosi

varhaiseliikkeiden alkavuudet. toteutuneet luvut parhaassakin
Todellisuudessa alkavuudet tapauksessa heilahtelevat en-
vaihtelevat vuosittain. nustetun kiiyriin molemmin
Jos vaihtelu tapahtuu arvioi- puolin'

dun molemmin puolin, niin pit- Eliikelajeista vanhuuseliikkei
kiillii aikaviilill5-keskimiiiiriiiset den ennustaminen hallitaan
alkavuudet antavat riittiiv:in parhaiten, koska niiden luku-
hyvia tuloksia. Uusien eliikela- miiiirii riippuu suurimmaksi
jienennusteisiinliittyyainaepd- osaksi vdesttin ikiirakenteesta
varmuustekij0itA, k-oska niiden ja siten alkavuudet ja pitiitty-
kiiyttOasteesta ei vielii ole luo- vyydet ovat helpommin arvioi-
tettavia havaintoja. tavissa. Keskimiiiiriiinen alka-

nut vanhuuseliike riippuu puo-
lestaan ansiotasosta ja eliikettti

TOteutuvatkoennuSteet kartutetustaajasta.
Pitklin aikaviilin ennusteet ovat Ansiotason kasvu ennusteissa
tietyin oletuksin tehtyjA mali- 311ns1asn oletustietona. Voi-
laskelmia, joiden toteutuminen massa oleviin vanhuuseldkkei-
riippuu niissii kiiytettyje^n ole- siin vaikuttaa piiiiasiassa TEL-
tusten toteutumisesta. Oletus- indeksin kaslu. Kun vanhuus-
ten lisiiksi koko eliikejiirjestel- eliikkeet tulevaisuudessa muo-
miin toimintaympSristcin pitiiii 6eslayat yli 70 prosenttia kai-
pysyii ennusteessa oletetun Tu- kista ty,i.iak..*oista, niin on
kaisena, jotta .ennuste sellaise- ymmiiirettiivriI, ettii vaikeam-
naan toteutuisi. min ennustettavissa muissa eld-

r r .^r r^L kelaieissa mahdollisesti tehdytYaIKKa ennustelasKelmal ten-r .. .-,- _ ,.. . . ptenet vlrneet elvat yleensa al-oaan nwlnKln vKsllvlsKontar- I.. 1. ._, ..i,.. neuta suuna vlrnetta KoKonars-sesll. nun pltKalla alKavaIua ennusteeseen.
JOKrn ryoelaKeJarjeslelman Kan-
naltatarkeAkokonaisennustet- Suunniteltujen uudistusten
ta kuvaava tunnusluku antaa kustannusvaikutuksiatutkitta-
ennusteesta paremman ja luo- essa eli verrattaessa ns. perus-
tettavamman kiisityksen. Yksi laskelmaan ja "uudistuslaskel-
tiillainen usein kdytetty tunnus- maa" keskentiin, ovat tulokset
luku on el[kemeno suhteessa todenniikdisestipaljonluotetta-
palkkasummaan. Jos esimer- vampia. Tiimii johtuu siite, ettA
kiksi tatA tunnuslukua kuva- mahdolliset virheet vaikuttavat
taan ennusteissa kiiyrdni, niin yleensii molemmissa laskelmis-
se niiyttiiii usein hyvin "siistil- sa samalla tavalla ja siten ver-
tii". Todellisuudessa kuitenkin tailtavien laskelmien eroon vai-
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Tytielfrketuruan
pitkdn aikavfrlin

rahoitusperiaatteet
seluitetdfln

BO LUNDQVIST, r,rr
Ehketurvakeskuksen

tutkimwososton
erityistutkija

Ns. TEl,-jirjestelm[n ra-
hoitusperiaatteet ovat sIi-lyneet kiiytiinntillisesti
katsoen muuffumattomi-
na koko jlirjestelmiin voi-
massaoloajan. Sen keskei-
sifl kulmakivil ovat tytin-
antajan suorittama Ya-
kuutusmaksu, mikii mer-
kitsee riippumattomuutta
julkisesta rahoituksesta
sekl osittainen rahastointi
ja siihen kytketty tytinan-
tajan automaattinen ta-
kaisinlainausoikeus.
Julkisessa keskustelussa
on erityisesti viime aikoi-
na kiinnitetty huomiota
tytiellkevarojen inllaatio-
suojaan ja takaisinlai-
naukseen. Kumpaakin
asiaa on klsitelty irrallisi-
na ottamatta huomioon,
ettii tytiellkejiirjestelmiin
keskeiset piirteet muodos-
tavat rahoituksen kannal-
ta kokonaisuuden.

Julkisuuden mielenkiinto ty6-
eltikkeiden rahoitukseen on
ymmlrrettiivii, koska tydeliike-
turva koskee koko ty<issiikiiy-
viiii viiestriii. Yrityksille tytielii-
kemaksu on merkittavt tydvoi-
makustannus ja palkansaajille
tytieliikevakuutuksena saatava
etuus merkitsee viiheneviiA tar-
vetta siiiistiiii vanhuuden piii-
vien varalta. Listiksi tyiieliike-
laitosten osuus rahoitusmark-
kinoilla on merkittavii: yritys-
ten luottokannasta noin neljdn-
nes on ty6eliikelaitosten lainoit-
tamaa.

Keskustelun periaatteellisena
ongelmana on se, ettd ellkejiir-
jestelmii pyrkii ratkaisuihin,jotka turvaavat eliikkeiden
maksamisen pitkiile aikavtlil-
li. Eliikkeiden turvaaminen on
kuin metsiinkasvatusta - pitkii-
jinteista toimintaa, jossa muu-
tokset on paras tehdd hitaastija
harkiten. Perustellutkin talous-
poliittiset j a kansantaloudelliset
argumentit perustuvat usein
varsin lyhyen aikaviilin hytity-
niiktikohtiin.

Toimikunta selvittlmlln
rahastointia ja rahoitusta
Viime syksynii sosiaali-ja ter-
veysministeriO asetti toimikun-
nan selvittiimiiiin tycieliikejiir-
jestelm6n pitkiin aikaviilin ra-
hastointi- ja rahoitusperiaat-
teet. Selvitysty0ssd tulee ottaa
huomioon jiirjestelmiin asteit-
tainen voimaantulo ja viiestdn
ikiintyminen seki yritysten
tydvoimakustannusten kehitys.

Toimikunnan tehtava ulottuu
myds takaisinlainauksen kor-
kokiiytiinttitin liittyvien n6k0-
kohtien selvittiimiseen. Tarvit-
taessa sen on tehtavA ehdotus
jiirjestelmdn muutoksista niin,
ettd takaisinlainauksessa nou-
datettava korko voisi nykyistii
joustavammin seurata yleistii
korkotasoa. Toimikunnan pu-
heenjohtajana on ylijohtaja
Jukka Rantala ja jiisenind edus-
tajat tyOnant aja- ja tytintekijii-
j iirj est<iisti, tytieliikelaitoksista,
valtionvarainministeridstii ja
Suomen Pankista.

Toimikunnan selvitystyri on
tarpeen tytieliikkeiden pitkdn
aikaviilin rahoitusperiaatteiden
vakiinnuttamiseksi. Samalla
tulee selvitettaviksi takaisinlai-
nauksen todelliset kustannuk-
setja vaikutukset eri tyyppisten
tydnantajien rahoituskustan-
nuksiin.

Edellinen laajapohjainen selvi
tys vuodelta 1983 (STM:n Tyti-
elEkemaksutytiryhma) ulottui
woteen 2000. Elakkeiden ra-
hoituksen ja kansantalouden
kannalta tlrkeii vaihe on vies-
ton ikaentyminen ja tycivoiman
supistuminen heti vuoden 2000
jiilkeen. Tyiieliikerahastotoimi-
kunnan selvistystyO ulottunee
eliikej iirjestelmin kannalta riit-
tiivdn pitkiille tulevaisuuteen.

Taustaksi uudelle selvitykselle
luon seuraavassa katsauksen
1980-luvulla julkaistuihin tyci-
eliikkeiden rahoitusta ja rahas-
tointia kasitelleisiin ty0ryhm6-
raportteihin.

STAT-raportti
Sosiaaliturvan menokehitystii
ja tavoitteiden toteutumismah-
dollisuuksia arvioineen tydryh-
min ns. STAT-raportti valmis-
tui vuonna 1980. Se oli ensim-
mdinen laaja selvitys, jossa ar-
vioitiin my6s ty6elikkeiden tu-
levaa menokehitysti ja niiden
rahoitusmahdollisuuksia osana
koko sosiaaliturvan menokehi-
tyst6. Laskelmat ulotettiin vuo-
teen 2030.

Sosiaali- ja terveysministeri<in
vakuutusosaston silloisen osas-
top2iiillikrin Altti Aurelan pu-
heenjohdolla toiminut tytiryh-
mii oli kokoonpanoltaan laaja.
Tydryhmii korosti pitkiin aika-
viilin rahoitustarkastelujen
valttamatt6myyttii aina uusia
kehittAmishankkeita suunnitel-
taessa. 1980Juvun tyrieliikkei-
den kehitt6mistydssii onkin
STAT-tyriryhmiin laatima yh-
teinen tarkastelukehikko ja pir
kiin aikaviilin niikOkulma ollut
keskeisesti esillii.
Ty<iryhmin yksimielisen rapor-
tin laskelmien pohjana olleista
olettamuksista keskeisimpiinii
voidaan pitiiii sitii, ettii reaalian-
siot kasvavat jonkin verran
tuottaYuutta hitaammin. Olet-
tamus perustuu siihen niike-
mykseen, etti tyrieliikkeet ovat
osa palkkaa, joten ty6n tuotta-
vuuden kasvulla rahoitetaan se-
ke viilittttmiisti maksettava re-
aaliansioiden kasvu ettii tytihdn
liittyvastii eliiketurvasta aiheu-
tuvien kustannusten kasyu.

Tiimii ajattelutapa on sekii yri-
tys- ettii kansantaloudellisesti
kestiivii. Sen huomioonottami-
nen johtaa tasapainoiseen ta-
louskehitykseen ja mahdollis-
taa kasvavien tydeliikemenojen
rahoittamisen ja samanaikaisen
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tytissiikiiyviin viiestcin reaalitu-
lojen kasvun. Kasvun edellytyk-
send on luonnollisesti se, ettd
kansantalouden tuottavuus yli-
piiiinsii kasvaa.

Verovaroin katettujen sosiaali-
turvaetujen rahoittamisen kan-
nalta oli merkittiivd se tydryh-
mtin havainto, ettii veronalais-
ten eliikemenojen kasvu ei ole
yhdensuuntainen tulonsiirto
vaan se samalla Iisiiii verotuloja
ja siten keventiiii aktiivivziestrin
tuloihin kohdistuvaa kustan-
nusrasitusta.

Raportissa tuotiin esiin my6s
ty6eliikkeiden rahastointias-
teen, korkotason ja inflaation
vaikutus tyOeliikemaksun kehi-
tykseen. Ty<iryhmii piti hyvinii
kansantalouden mahdollisuuk-
sia rahoittaa laskelmassa mu-
kana olleet sosiaaliturvamenot.
Palkkaperusteisten maksujen
osuuden merkittavii kohoami-
nen on kuitenkin tydryhmiin
mielestii sellainen kehityspiirre,
joka voi vaikuttaa tuotannon
kilpailukykyyn ja tytillisyyteen.

Tytieliikemaksutytiryhml
Vuonna 1983 raporttinsa jiittii-
neen sosiaali- ja terveysministe-
ridn laajapotrjaisen tydryhmzin
tehtavene o[ Iaatia sellainen
perustemalli, joka pitkiillii tiih-
tiiyksellii varmistaa el5ke-etuu-
det ja mahdollisimman hyvin
tasoittaa maksukehitystii sekd
sopeuttaa maksut kansantalou-
den kehittdmiseen.

Tytiryhmiin tarkastelujakso
ulottui vuoteen 2000. Sen ra-
portissa keskityttiin arvioimaan
yhteisesti kustannettavien eliik-
keenosien rahoittamiseen kiiy-
tettiiviin maksun tasausosan ke-
hitystii. Vastaavasti tyriryhmiin
raportin rahastotarkastelu ra-
joittui arvioimaan puskurira-
hastona toimivan tasausrahas-
ton kehittymistii.
Tydryhmiin laskelmat osoitti-
vat, ettii tasauseliikemenon ra-
hoituksen turvaaminen edellyt-
tea vuoteen 2000 mennessd
0,3-0,5 prosenttiyksikdn rajois-
sa liikkuvaa vuotuista tasaus-
maksun nousua. Tyciryhmiin
laskelmat osoittivat my0s kor-
kotason vaikuttavan olennai-
sesti tasausrahaston miiiiriiiin.

Yaltionvarainministeritin
takaisinlainaustytiryhmlt
l98Oluvulla kaksi valtionva-
rainministeritin sisiiistii tytiryh-

miiii selvitti tytielakejdrjestel-
miin takaisinlainaukseen liitty-
viii taloudellisia vaikutuksia.
Vuoden 1983 tytiryhmii keskit-
tyi varsin kapeasti takaisinlai-
nauksen lainaehtoihin. Selvi-
tyksensii perusteella se esitti ta-
kaisinlainauksen saattamista
samaan asemaan muun yritys-
sektorin luototuksen kanssa
mm. korottamalla korkotasoa
ja lyhentiimtillii laina-aikaa.
Vuoden 1988 tytiryhmiin teht[-
viinii oli arvioida takaisinlai-
nauksen asemaa muuttuneessa
rahoitusmarkkinatilanteessa.
Liihtdkohtana oli, ettti takaisin-
lainausjiirjestelmii on syntynyt
voimakkaasti siiiinndsteltyjen
rahoitusmarkkinoiden ajan-
kohtanaja oli siksi tarpeen sel-
vittAa takaisinlainauksen kan-
santaloudellinen tarkoituksen-
mukaisuus rahoitusmarkkinoi-
den siiiintelyn purkautuessa.
Ty6ryhm5 kdsitteli myds eliike-
j[rjestelmiin rahastoinnin laa-juutta. Tyrieliikejiirjestelmin
rahastointitarpeen kasvua pe-
rusteltiin muistiossa yksityisen
siiiistimisen supistumisella ja
tulevaisuudessa voimakkaasti
kasvavilla eliikemenoilla.
Muistiossa tunnustettiin takai-
sinlainaus osaksi TEL-j iirjestel-
miin kokonaisuutta. Sen muut-
taminen edellyttaa siten ty<in-
antajien ja tyOntekijdiden jiir-
jestOjen mydtiivaikutusta. Ty6-
ryhmii ehdotti omana neike-
mykseniiiin takaisinlainauksen
asteittaista poistamista ja tyti-
eliikejiirjestelmiin rahastointi-
asteen korottamista uuden
tytintekijtiiden vanhuuseliike-
maksun avulla. Lisiiksi tydelti-
kelaitosten lainoitus tulisi ty6-
ryhmiin mielestii nykyistii
enemmdn suunnata yritysten
joukkovelkakirjoihin ja lasku-
perustekorko tulisi sitoa piiii-
omamarkkinoiden pitkiiiin vii-
tekorkoon.
Erillisellii hyvityksellii tulisi
myirs taata tyoeliikerahastojen
reaaliarvon siiilyminen. Rahoi-
tusmarkkinoiden kansainviilis-
tyminen voitaisiin ty<iryhmiin
mielestt my6s ottaa huomioon
tydeliikejiirjestelmiin sijoituk-
sissa. Vuoden 1988 takaisinlai-
naustyciryhmd ehdotti my6s
komitean tai toimikunnan aset-
tamista uudistusten kaytAnndn
toteuttamista varten.

Kannattaako YEL-va-
kuuttaminen? TIssii kysy-
mys, jonka usein kuulee
yrittiijln tytitulokysymyk-
sistii keskusteltaessa. Vas-
taus on kytlii. Kuinka tosi
se on, riippuu paljolti siitii,
millaiseksi yrittiijln elon-
polku lopulta muodostuu.

Kysymyksenasettelun taustalla
on usein puhdas liikeajattelu, eli
mita saan YEl-maksuani vas-
taan? Piiiisenkd voitolle vain
jeenkd tappiolle?
Tuloksen etumerkin ratkaisee
piiiiasiassa kolme tekijiia, va-
kuutusmaksuprosentti, yritta-
j6niioloaika ja elinkaaren pi-
tuus. Yrittajatoiminnan aloitta-
misikdja tydtulon suuruus ovat
mukana vain voiton tai tappion
suuruutta muodostamassa.
Seuraavat tarkastelut perustu-
vat yksinkertaistettuun edulli-
suusvertailuun maksettujen va-
kuutusmaksujen ja saatavan
eliikkeen viilillii. Maksuista saa-
tavaa korkoa ja TEl-indeksi-
tarkistuksia ei ole otettu huo-
mioon. Vertailut on aluksi tehty
bruttomti[rillii eikii verotusta
ole siten my6sktiiin otettu huo-
mioon. Mukaanotto vielii pa-
rantaisi YEl-vakuuttamisen
'hydtysuhdetta'.

Tiiysin karttunut
yrittiijfleliike
Tarkastellaan esimerkiksi tilan-
netta, jossa henkilti on aloitta-
nut yrittiij[toiminnan 25-vuo-
tiaana, ottanut YEl-vakuutuk-
sen ja tulee maksamaan siitti
16,9 prosentin suuruista vakuu-
tusmaksua ttiydet 40 vuotta.
Kun hiin sitten 65-vuotiaana
saa vanhuuself,kkeen, on sen
suuruus 60 prosenttia tuosta
aikanaan sovitusta tydtulosta,

esimerkiksi 100000 markan
vuositytitulosta 60 fi)O mark-
kaa.
Hiin on yriuij6nii maksanut
joka vuosi 16 900 markkaa ell-
kevakuutusmaksua ja saa nyt
vanhuuseliikkeenii 60000
markkaa vuodessa, eli reilut
kolmen ja puolen vuoden va-
kuutusmaksut vuodessa. m-
miin mukaan hlnen vakuutus-
maksusij oituksensa alkaa tuot-
taa voittoa 12. vanhuuseliike-
Yuotena. Siihen hiinellii on hy-
viit mahdollisuudet, sillii 65-
vuotiaalla suomalaisella mie-
hellii on elinaikaa jiiljellE keski-
miiiirin 13,4 vuotta ja naisella
periiti 17,5 vuotta.
Vanhuuseliikkeelle siirtyneistii
yrittiijistii kolme neljiista on vie-
l2i I I vuotta mydhemmin itse
nauttimassa yrittiijiieliikkees-
t[iin. Kun voittoa alkaa tulla,
voitonmahdollisuudet vain kas-
v av at1' 7 7 -vuotiaalla lasketaan
olevan elinaikaa jaljeila viela
keskimEiirin 8-10 vuotta.
Sijoituksen hyvyytta fsinnee
myds se, ette piiattyneistii mies-
yrittiijien vanhuuseliikkeist6
kolme neljtistti jatkuu vielii les-
keneliikkeenii (mieslesken on
ollut mahdollista saada yrittiijd-
ja muutakin yksityisen sektorin
tyoelAketta vaimonsa jiilkeen
vasta viime vuoden heiniikuus-
ta lShtien).
Jos yrittiijtimme tulee kuitenkin
tydkyvyttomiiksi vaikkapa 55-
wotiaana, h5n saa saman 60
prosentin yrittajiieHkkeel jo 30
vakuutusvuoden perusteella.
T?illtiin hiin piiiisee taloudelli-
sessa mielessii voitolle noin 8,5
vuodessa eli jo ennen vanhuus-
eltikeikiiii. Varsinainen van-
huuseliike on hinelle ttissii mie-
lessii puhdasta voittoa.
Ja vielii, jos tydkyvyttiimyys
olisi kohdannut yrittajeamhe
45-vuotiaana, hln olisi talou-
dellisesti omillaan jo 50-vuo-
tiaana, eli noin 5,5 eldkevuoden
jlilkeen.

YEL.
UAKUUTTAMIl{EI
KAl{NATTAA!
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tytisuhteen kautta, se tAydenteii
hyvin yrittnjiieliikkeeseen jiiii-
viin vajeen. Jos aikaisempi eli-
keturva sitiiyastoin on jiilinyt
huonoksi, kannattaa vakavasti
harkita yrittiij[ellikkeen paran-
tamista lislvakuuttamisella.
Vakuuttamisen kannattavuu-
den kannalta tulos on edelld
kuvatuissa tapauksissa kaikissa
sama, el2ikesumma vain vaihte-
lee. Tilanne on tosiasiassa aivan
sama kuin ensimmiiisend esite-
tyssd esimerkissd, jossa yrittii-
jiimme siirtyi vanhuuseliikkeel-
le 40 vakuutusmaksuvuoden
jEilkeen. Olkoonpa yrittajiiila ta-
kanaan 10,20,30 tai 40 vakuu-
tusmaksuvuotta tai jotain silt6
v?ililtA, menee sijoitus voiton
puolelle 12. eliikevuotena.
Eliikkeen suunrus vain muut-
tuu siten, efta kun se on 60
prosenttia tydtulosta 40 vakuu-
tusmaksuvuoden jiilkeeen, on
se 45 prosenttia 30 vuoden, 30
prosenttia 20 vuodenja l5 pro-
senttia l0 vuoden jiilkeen, ellei
sita ole lisiivakuuttamisella pa-
rannettu.

(aiemmassa Il.) jtilkeen. Vas-
taavasti tytikyvyttdmyyden sat-
tuessa S5-vuotiaana sijoitus pa-
lautuu 6 vuodessa (edellii 8,5),
ja 45-vuotiaana neljiissl vuo-
dessa (edellii 5,5).

Jos YEl-vakuutusmaksu on
koko vakuutusmaksuajan 30
prosenttia, muuttuu maksun
palautumisaika ylemmiin nou-
sevan suoran mukaiseksi. Sen
mukaan tiiydet 40 vuotta va-
kuutusmaksunsa maksanut
pddsee omilleen 15. eliikevuote-
naan, 55-vuotiaana tytikyvyttti-
miiksi tuleva ll. ja 45-vuotias
vastaavasti jo 8. eliikevuote-
naan. Ensimmiiisten tarkastelu-
jen yhteydessi esitettyjen voit-
toedellytysten valossa yrittAjAl-
16 on siis edelleen varsin hyviit
mahdollisuudet pliistt omil-
leen ja jopa voiton puolelle esi-
merkkitilanteissamme.
Todettakoon viel6, ettti vuosit-
tain alkaneista YEl-vanhuus-
eliikkeistii vain
alkaa uutena, eli

yksi kolmesta
kaksikolmesta

nousee?
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Ylemmiissd kuviossa havain-
nollistetaan edellii kuvatut ta-
paukset. Se kuvaa samalla
inytis muut tilanteet, joissa ltih-
toolettamat ovat muuten sa-
mat. Kun yrittajan maksamat
YELvakuutusvuodet (kuvios-
sa vaaka-akseli) ja eliikevuodet
(pystyakseli) kohtaavat nouse-
valla suoralla, ovat maksetut
vakuutusmaksut ja YEleliik-
keend saatu eliikesumma yht6-
suuret. Nousevan suorarr ylii-
puolelle menevissii tilanteissa
yritteje pdiisee voitolle ja ala-
puolelle menevissd tilanteissii
'Jiiii tappiolle". Voitto- tai tap-
piovuosien m[iir6n voi siten lu-
kea pystyakselilta vertaamalla
em.'kohtauspaikassa" piirre-
tyn vaakasuoran ja pystyakse-
lin leikkauskohdan lukemaa to-
teutuneiden eliikevuosien m6ii-
raan.

Osittain
karttunut yrittflj]ielfike
Jos edellisten esimerkkien yrit-
tiij[ lopetti ydttajatoimintansa

muun kuin eliikkeelle siirtymi-
sen takia, karttui hiinelle yrittii-
jiieldkettii vain todellisten tehty-
jen ja maksetrujen YEl-vakuu-
tusmaksuvuosien mukaan, eli
mm. tyokyvyttdmyyteen liitty-
vdii ns. tulevaa aikaa ei tiilloin
lasketa mukaan.

Tai jos yrittaja on toimintansa
aloittaessaan yli 25-vuotias, ei
hiinen yrittiijiieliikkeensii voi
edes saavuttaa 60 prosentin ta-
soa, sillfl 1,5 prosenttiyksikkbii
vuodessa karttuva peruseliike-
turva edellyttiiii viihintii5 40
YEL-vuotta.

Kun yritttijdksi ryhdytiiiin ny-
kyisin keskim52irin 35-vuotiaa-
na, varsin monella yritttjiillii on
mahdollisuus korkeintaan 45
prosentin yrittiijtieliikkeeseen,
ellei lisivakuuttamalla paranna
sitii esimerkiksi korottamalla
ruotuista karttumistasoa kah-
teen prosenttiyksikk0tln.

Jos edelt6viin kymmenen vuo-
den ajalta ellketurva on kun-
nossa vaikkapa hyvtipalkkaisen

siirtyvista yrittajistti yli puolet
on alle 5l-vuotiaita. Vuosittain
alkavista perhe-eliikkeistfl noin
puolet alkaa vanhuuseliikkeen
jiilkeen, noin joka neljiis tyt ky-
vyttOmyyselekkeen jtilkeen ja
vain noin joka neljiis ns. uutena
eltikkeen6.

Tilanne yritt6j6n eltikevakuu-
tuksen kuntoon saattamiselle
on tlilH hetkellii itse asiassa
varsin otollinen, sillli nyt - var-
sinkin alkava yrittiijii - voi vielii
vakuuttaa itsensii varsin edulli-
sesti. Tenaan sama yrittiijiielii-
ke, joka 30 vuoden kuluttua
maksaa arviolta 30 prosenttia
ty6tulosta, maksaa vain 15,9
prosenttia. Ja kun kyseinen tar-
jous ei pdtity kerralla, vaan kal-
listuu vihitellen vuosien varrel-
la, kertyy siitii varsin merkittii-
va etu ffin,i piiiviinii aloittavalle
yrittiijiille.

MIKKO
PELLINEN, VTK,I.IIK

hojektipiitillikka
Eliiketurvakeskuksen

tilasto-osasto

on el6kkeell6 -
vuotta

*65
Vuosittain

kerran ellikkeelle
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MAUA HILTUNEN
Ehketurvakeskuksen

tilasto-ososton
tilostosutnnittelija

Van h u us elI kk e ens aaj ien
osuus kaikista tytieliik-
keen saajista on suuri Ete-
lii- ja Lilnsi-Suomessa ja
pieni Itii- ja Pohjois-Suo-
messa, missl taas tytiky-
vytttimyysellkkeensaa-
jien osuus on suuri. Tytit-
ttimyyseliikkeensaajia on
paljon Lapissa ja Keski-
Suomessa ja viihin Etelii-
Suomen rannikolla, eri-
tyisesti Ahvenanmaalla.

Vuonna 1989 maksettiin Suo-
messa tydelzikkeinii runsaat 30
miljardia markkaa l6hes mil-
joonalle eliikkeensaajalle. Tii-
mii ilmenee Eliiketurvakeskuk-
sen ja Tilastokeskuksen yhdes-
s:i tuottamasta tilastosta, jossa
on lliiini ja kuntakohtaista tie-
toa tydelakkeensaajista ja tyti-
eliikemenosta. Tilastoa on tehty
vuodesta 1986 liihtien ja tuorein
tilasto koskee vuotta 1989.

Eliikkeensaajaksi tiisse tilastos-
sa on katsottu kaikki vuoden
1989 aikana viihintiiiin yhden
kuukauden ajan vanhuus-, var-
hennettua vanhuus-, tyiikyvyt-
t<imyys-, yksil6llist[ varhais-,
tytittcimyys-, osa-aika-, suku-
polvenvaihdos-, luopumis-, rin-
tamaveteraanien varhais- tai
perhe-eliikettii tydeliikkeenii
saaneet.

Mukana ovat tycieliikelakien
TEL, LEL, YEL, MYEL,
LUEL, TaEL, MEL, VEL,
KVTEL ja KiEL mukaista eld-
kettii, Suomen Pankin ja Kan-
sanel5kelaitoksen toimihenki
ldiden eltikettii, Ahvenanmaan
maakuntahallituksen maksa-
maa tai valtion vanhan eliike-
jiirjestelmen mukaista eliikettii
saavat, eli liihes kaikki ty<i- tai
ansioeliikettii saavat.

Mukana ei ole pelkiin kansan-
eliikkeen saajia, joita on noin 15
prosenttia kaikista Suomen
el5kkeensaajista.

Vanhuusellkkeensaajia
paljon saaristo-
ja rannikkokunnissa
Liihes 600 000 henkilOii eli mel-
kein kaksi kolmesta eliikkeen-
saajasta sai tytielakkeend van-
huus- tai varhennettua van-
huuseliikettii. Vanhuuseltk-
keensaajien osuus kaikista eltik-
keensaajista on suuri Etelii- ja
Liinsi-Suomessa eli Uuden-
maan, Turun ja Porinja Vaasan
liiiineissd sekii erityisesti Ahve-
nanmaalla, jossa kolme neljtistti
eliikkeensaajasta sai vanhuus-
eliikettii.
Suurimmat vanhuuseliikkeen-
saajien osuudet olivatkin sellai-
sissa saaristokunnissa kuin K6-
kar, Kumlinge, Eckerii, Briin-
dti, Sund ja Inici, joissa van-
huuseliikkeensaajia oli yli 80
prosenttia kaikista eliikkeen-
saajista. Myris Helsingissd van-
huuseldkkeiden osuus on huo-
mattavasti keskimdiiriiistii suu-
rempi.
Selviisti poikkeava jakauma on
liinsirannikon kunnista Rau-
man maalaiskunnassa, jossa
vanhuuselzikkeiden osuus on
maan ja tyiikyvyttti-

osuus sekii eri-
ty6tt0myyseltkkeiden

osuus on maan suunmpla.

Itii- ja Pohjois-Suomessa
paljon tytikyvytttimil
Vanhuuseltikkeiden osuus jiiii
sitii vastoin pieneksi Itii- ja Poh-
jois-Suomessa, missii tydkyvyt-
tdmyyseliikkeita on paljon. Ko-
ko maassa tydkyvyttdmyyselii-
kettii tai yksiltillistii varhaiselii-
kettA sai vuonna 1989 lihes
250 000 henkildii eli joka neljiis
eliikeliiinen. Suhteellisesti eni-
ten tycikyvytt<imyyseliikeliiisiii
on Oulun liiiinissi, mutta pal-
jon heita on mycis Kuopion ja
Pohjois-Karjalan liiiineissli.
Taivalkosken kunnassa Oulun
liiiinissii ja Rautavaaran kun-
nassa Kuopion liiiinissii tydky-

vyttdmyyselakkeen saajia oli lii-
hes 40 prosenttia koko kunnan
eliikeliiisistii. Yli 37 prosentin
osuuteen ylsiviit my<is Kinnula
Keski-Suomen liiiiniss5, Kem-
pele ja Utajarvi Oulun liiiinissii
sekii Kaavi Kuopion liiiinissii.
Suurista kaupungeista erottuu
selviisti Vantaa, jossa ty<lkyvyt-
tdmien osuus kaikista eliik-
keensaajista on huomattavasti
keskimlidrtistii korkeampi.
Viihiten tydkyvyttdmyysel6k-
keitii on siellii, misszi vanhuus-
eltikkeitii on eniten eli Ahve-
nanmaalla ja Etelii- ja Liinsi-
Suomessa.

Tytitttimyysellkkeen-
saajia eniten Lapissa
Tytittdmyyseltikeliiisiii on pal-
jon Lapin ldiinissii sekii van-
hoilla teollisuusalueilla Turun
ja Porin, Hdmeen, Kymen sekii
Keski-Suomen liiiineissii. Tydt-
tdmyyseliikkeen saajia oli koko
maassa hiukan alle 70 000 eli 7
prosenttia kaikista tytieliik-
keensaajista.

Yli l5 prosentin osuuteen ylsi-
v[t Viiala Hiimeen liiiinissii,

pungeissa, kuten Tampereella,
Raumalla, Porissa, Pietarsaa-
ressa, Forssassa, Valkeakoskel-
la, Kuusankoskella, Kajaanissa
ja Torniossa, on myds tyOtt0-
myysellikeliiisten osuus huo-
mattavan suuri.
TyottomyyselakettA saavia on
Ahvenanmaalla vain muutama
kymmenen. Heita on selviisti
keskimiiiiriiistii vihemmIn
myris Uudenmaan liiinissii.
TyOtttimyyseliikeliiisten osuus
kaikista eliikkeensaajista on alle
kaksi prosenttia kaikissa Ahve-
nanmaan kunnissa. Alle kah-
den prosentinj66 myds Tammi-
saari ja IGrjalohja Uudella-
maalla, Korsnds, Maalahti ja
Ullava Vaasan liiiinissii sekii As-
kainen Turun ja Porin ldiinissii.

Piiiikaupunkiseudun suurim-
missa kunnissa, Helsingiss[,
Espoossaja Vantaalla on tyOt-
tcimyyseliikettii saavia alle neljii
prosenttia eliikeliiisistii.

Maatalouden
erityiselflkkeitii
vIhIn Uudellamaalla
Maatalouden erityiseliikkeitii,
sukupolvenvaihdos- tai luopu-
miseliikettii sai runsaat 40000
viljelijiii eli 4 prosenttia kaikista
eliikkeensaajista. Nditti eliikkei-
tii on oletetusti paljon maata-
lousvaltaisilla alueilla Pohjois-
Karjalan, Vaasan, Kuopion,
Mikkelin ja Oulun liiiineissi.
Erityisen suuri osuus maatalou-
den eliikkeillii oli muutamissa
Vaasanja Oulun l66nin pienissii
maaseutukunnissa.

Mm. Pukkilan, Toholammin,
khtimiien, Ttiysiin ja Soinin
kunnissa l2ihes joka viides eliik-
keensaaja sai sukupolvenvaih-
dos- tai luopumiseliikettii.
Selviisti pienin osuus on maata-
louden eliikkeillii Uudenmaan
I66nissti ja ptSkaupunkiseudun
suurissa kunnissa niiite elakkei-

Perhe-eliikkeen saajia
Itii-Suomessa
Joka viides eliikkeensaaja eli
runsaat 200 (XX) henkeii sai vuo-
den 1989 aikana perherl[kettii.
Perhe-eliikkeensaajien osuus
kaikista eliikkeensaajista oli ta-
saisemmin jakautunut, kuin
muiden eliikelajien kohdalla.
Selviisti voidaan havaita, ettl
eniten perhe-elikkeensaajia oli
Itii-Suomessa ja vtihiten Liinsi
Suomessa.

Myds rintamaveteraanien var-
haiselikkeet ovat jakautuneet
melko tasaisesti koko maahan.
Veteraanieliikkeita o[ Yuonna
1989 maksussa vajaa 5 000.

Luoto Vaasan liiiinissii ja Enon- tii maksetaan vain muutamalle
tekiti, Pello ja Kemi Lapin lii2i- kymmenelle elikkeensaajalle.
nissii. Useissa teollisuuskau-
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]{AISIESKI El{ PAIKATO]{
ll

KOTITYO

Eliiketurvakeskuksessa
tekeilli olevan tutkimuk-
sen alustavat tulokset
osoittavat, ettii pelkflstfliin
kotitytiH tehneiden nais-
leskien suhteellinen miflriion viihentynyt samoin
kuin lasten- tai kodinhoi-
don aiheuttamat katkot
tytiurassa ovat lyhenty-
neet.

PalkansaajavZiest0dn kuulu-
vien naisleskien kotitytinja an-
siotydn pitkittaistarkastelu kes-
kittyy avioliiton aikaan. T[tki-
mus pohjautuu vuonna 1984
keriittyyn ns. perhe+lEketutki-
muksen heastatteluaineistoon,
josta on tiihiin mennessd jul-
kaistu kaksi raporttia.
Naisten ansiotycin yleistyminen
liittyy Suomessa toisen maail-
mansodan jiilkeiseen teollistu-
miskehitykseen ja maaltamuut-
toon. Naisten tydssii kiiyntii
lisiisi erityisesti naimisissa ole-
vien naisten tyrihdnmeno. Vielii
1960-luvulla naisilla esiintyi ns.
kaksihuippuinen tytissiikiiyn-
nin malli, mutta 1960-luyun lo-
pussa alkoi naisten tyrieliimiiiin
siirtyminen, joka voimistui ko-
ko 1970-luvun. Kun vuonna

1960 alle puolet naimisissa ole-
vista naisista kuului ammatissa
toimivaan viiestdtin, niin osuus
oli noussut yuonna 1970 lihes
60 prosenttiin ja vuonna 1980 se
oli jo 70 prosenttia.

Kotitytitii tekeviii
entistii viihemmln
Kotona oleva perheeniiiti ei ole
ollut yht6 yleinen ilmiti Suo-
messa kuin monissa muissa l6n-
tisisst maissa. Suomesta puut-
tui laaja kaupungissa asuva
porvaristo ja tytlviienluokka,
jonka piirissii patriarkaalinen
perhemalli kotona olevine per-
heeniiiteineen olisi kehittynyt.
Naisten ty6voimaosuuden kas-
vuun vaikuttivatkin osaltaan
1960- ja l9TGluvuilla maalta
kaupunkeihin muuttaneet nai-
set, jotka siirtyivEt suoraan tyti-
markkinoille ilman muissa lin-
simaissa yleistii kotonaolovai-
hetta. "[Juden" naisen malli
saatiin tuotannollista tydtii te-
keviistii, suhteellisen itslntiises-
ti maalaisnaisesta.

Naisten ansiotydn yleistymisen
mydti kotitalousty0tii tekevien
naisten mii2irii on voimakkaasti

laskenut. Laskua on kestiinyt
aina l98Gluvulle saakka, jol-
loin kotitaloustytitd tekevien
miiiirii viiheni 74 fi)O:lla vuosien
1980-89 velille. Vuonna 1989
kotitalousty6td tekeviii oli eniiii
kuusi prosenttia l5-64-vuoti-
aista naisista (Tyiivoimatilasto
1989: Ty0markkinat 19$:24).
Oheisen taulukon luvut koske-
vat ensimmiiisesti avioliitos-
taan vuonna 1980 leskeksi jiiii-
neitZi naisia. Naisleskien tyds-
siiolon kehitys ei kotity0te teh-
neiden osuuksien perusteella
poikkea v6esttissii todetusta ai-
nakaan vanhemmissa ikeryh-
missii. Avioliiton aikana pel-
kiistiien kotityota tehneiden
osuuksista voi huomata, ett6
sekii 45-54-vuotiaiden ette
55-64-vuotiaiden iktiryhmissii
osuus on selviisti [askenut
vanhimpaan ikiiryhmiiiin ver-
rattuna.
Alle 4S-vuotiaiden iktiryhmtissS
ei kotitytltii tehneiden osuuk-
sien, eik6 mydskii6n keskimiiii-
riilsten lastenhoitoaikojen pe-
rusteella voi piiiitellii manaoUi-
sia muutoksia, koska osalla per-
heen kasvu jiii kesken puolison
kuoleman johdosta.

Lastenhoito vain
katko tytiurassa
Naisten tytissiikiiynnin mellin
on todettu 1960-luvulla muut-
tuneen ratkaisevasti, kun iiidit
alkoivat palata tytihtin lyhyen
ziitiysloman jiilkeen. 1940-lu-
vun kaupunkilaisiiidit hoitivat
yleensi lapsensa itse, mutta
l950Juvulla naiset siirtyivtit ai-
kaisempaa useammin ansiotyO-
htin lapsen liihestyessii koulu-
ikiiii. Monille naimisiinmeno ja
lasten syntymd merkitsivit kui-
tenkin tytistii poisj ii2imistii.
Valtaosa 55-64 vuoden iiiss6
leskeytyneistii oli mennyt nai-
misiin l9zl0-luvulla ja 45-54
vuoden iiissii leskeksi jiiiineist[
taas 1950-luvulla. Niill6 leskillE,
jotka avioliiton aikana kiiviviit
tydss6, lastenhoidosta aiheutu-
nut poissaolo oli nliissii ikiiryh-
missii lyhyempi verrattuna van-
himpaan iktiryhmiiEn. Muutos
on 45-54-wotiaiden ikiiryh-
m2issS viel2i selvempi kuin sita
vanhemmassa ikiiryhmiissE.
Lastenhoitoajoille ikiikohor-
teittain laskettuihin keskiarvoi-
hin sisliltyviit kaikki tyrissii kiiy-
neet naislesket, joiden perhees-
sii oli lapsia. Tiedot lasten- tai
kodinhoitoon avioliiton aikana
ktiytetystti ajasta ovat vuoden
tarkkuudella, josta syystii muu-
taman kuukauden pituiset eii-
tiyslomat eiviit niissii niiy. T?il-
laisia naisleskiii, joiden tytist6
poissaolo jiii reippeasli allg vu.-
den tai site ei ollut, oli runsas
kolmasosa tytissii kiiyneistii.
Ikiikohorteittain lasketut keski-
arvot hiimiirtiiviit kuitenkin sen
seikan, etta niile leskillii jotka
avioliiton aikana otvat lasten-
hoidon takia viihintiiiin vuoden
ajan poissa tyOstii tytiuran kat-
kot olivat koko ikiiryhmiille las-
kettuja pitemm6t. Vanhimmas-
sa iktiryhmiissii jossa oli avioi-
duttu ptiiiasiassa ennen toista
maailmansotaa, tytisti poissa-
olo lasten- tai kodinhoidon ta-
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kia oli kestiinyt keskimiiiirin l8 LAHTEET
vuotta, 55-64-vuotiaiden ikii- Bemhoril, -Evc Women's life-sta-
rVhmiissii 13 vuotta ia 45_54- ges. Scandinavian Population Stu-
wotiaiden ikiiryhmliissii 9,5 pies'-rhe Eight Nordic Plfggtgp-
vuotta. piiiiosaliaan f960_tu_ hic Symposium, June 1986. The
*ui 1rioiq""i4 r5-44-;d., *Xl**',T3flaphic 

Societv, co-
iiissii leskeksi j iizineet glir* ql- Ii ;;;f;M',;;iqElbra. History orleet tytistii poissa keskimaarin [o..nt p"iO *"rt in Finland'_ a
seitsemdn wotta. brief introiuition. Teoksessa Sink-
N aiste n ty 6 u raa kos kevis sf.,."r .,'"Et#X *i i f,'Xfl:,ill{lilKlmuKsrssa parnottuu se s?tl(.1(3, Finnish ivorkshop on Minna
ettzl naisten tyciura on nykyisin aili;l;;ii-zoti rS8s ruopio
yhtiijaksoisempi kuin aikaisem- Kuopio 1986.
pina vuosikymmeninii. Lasten- Jalliizoja, Riitta: Suomalaisen nais-
hoito ei katkaise sitii eniiii, ai- asialiikkeen taistelukaudet. Juva
noastaan keskeytt[ii joksikin 1?85.
aikaa. Esimerkiftsi Iso"_Britan_ 49rp.rn9ry-Toropo!4e4 Kaisa &
niassa, jossa kotieftivi ". oiiut !,y!!!Y*,Elina & Kando-

t$$^1ni1ii:L'i-f:,:",,"Fi*,'if,fr .Ifr',:li#ffi :*i,iil3;On arvloltu nyKylsrn aIOlKSl tU- z r<
levien iktikohor[eile keskimde- L;;;, Hilary: Social policies and
rin seitsemdn vuotta. wom6n in th-e labour m'arket. Teok-

Lt**:,,9"n, - . til",Jl1pT ffi ::Lf ll'.' ;,:"Y#'lti;[:m::tyoKatxo.Jen KestoJa Kos.Keva tol 19g7.
ruotsalainen tutkimus osoittaa,
ettii tiidin kotiin jiiiiminen riip-
puu vahvasti naisten koulutus-
tasosta. Myiis naisleskien koto-
naolo tai tydssiikiiynti aviolii-
ton aikana ntiyttiiii liiheisesti
liittyvan lesken saamaan koulu-
tukseen.
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ETAKETURUAKESKUKSEl{
REKISTERIUUDISTUS

II

Elilketurvakeskuksessa
on klynnistetty tytiellke-
jiirjestelmfln keskusrekis-
tereiden laajamittainen
uudistamistyti. Ensim-
mliset muutokset toteu-
tunevat vielii tiimfln Yuo-
den aikana. Tavoitteena
on saada uudistus koko-
naisuudessaan loppuun
vuosikymmenen puolivl-
liin mennessii. Uudistuk-
sen mytitii tulee muutok-
sia eliikelaitosten ja Eliike-
turvakeskuksen vlliseen
tietoliikenteeseen.

Uudistuksen onnistumrnen
vaatii, ettd henkildresursseja on
keytettevisse ja yhteisty6 eliike-
laitosten ja Eliiketurvakeskuk-
sen viilillii saadaan osapuolten
eri liihtdkohdista riippumatta
onnistuneesti toimimaan uudis-
tuksen hyvaksi. Uudet, toteu-
tuksen kannalta vaikeat lain-
muutokset voivat hidastaa uu-
distuksen kulkua.

Rekisteriuudistuksen
taustaa
El6keturvakeskukseen on kes-
kitetty ty6eliikejfiestelmiin
tarvitsemia tietoja tyosuhteista
ja yrittiij6toiminnasta sekii nii-
den perusteella annetuista el6-
keratkaisuista. Lisiiksi Eliike-
turvakeskuksessa on tietoja
meillti ja eliikelaitoksissa kiisi-
teltiivZinii olevista asioista kuten
eliikehakemuksista. Tietoja on
myds tycinantajista ja heid6n
tytlntekijtiillens6 jdrjestlimiistii
eliiketurvasta. Rekisteriii kdyte-
tiiiin mm. eliikkeiden mydntii-
miseen ja maksetuista elEkkeis-
tii koituvien kustannusten sel-
vittemiseen eliikelaitosten viilil-
Ii. Tiedot palvelevat myOs El2i-
keturvakeskuksen harjoitta-
maa tutkimustoimintaa.

Tiedot rekistereihin keriitiiiin
suurimmaksi osaksi eliikelai-
toksista, joihin ne saadaan
ty6nantajilta ja vakuutetuilta.
Muita tiedonluovuttajia ovat
kansaneliikelaitos, v6esttirekis-
terikeskus, tyrittrimyyskassat
sekii julkisen sektorin eliikelai-
tokset.

Tiedot rekister0id2i6n ja kiisitel-
liiiin automaattista tietojenkii-
sittelyd hyviksi kiiyttiien. Kiisit-
telyyn on olemassa varta vasten
rakennetut tietojlrjestelmiit.
Arvata saattaa, ett6 tietomassat
ovat suuria ja ettii kiisittely-
siitntdj Zi on runsaasti.

Niiiden tietojiirjestelmien kehit-
t6mistyti on kiiynnistynyt. Uu-
distamistyiin pohjaksi kartoi-
tettiin tarpeet ja tavoitteet sekii
miiiiriteltiin tarvittavat tietojtr-
jestelmiit. Tietoj6rjestelmien
kehittiimiseen tarvittavia val-
miuksia on lisiitty mm. panos-
tamalla koulutukseen ja suun-
nittelun apuviilineisiin.
Uudistamisen kannalta on erit-
tiiin tiirke6t6 oikea toteutusjiir-
jestys. Jos jiirjestys on vdiirii,
joudutaan tekemiiiin runsaasti
turhaa tytitii ja koko uudista-
misaikataulu pitkittyy. Oikean
jiirjestyksen noudattaminen ai-
heuttaa jonkin verran ristipai-
neita uudistamistydn aikana.
Joihinkin pulmallisiin kohtiin
saatetaan joutua odottamaan
parannusta kauemmin kuin joi-
hinkin vEhemmiin pulmallisiin
kohtiin. Uudistamisty<in hyv6-
niitukena on kuitenkin odotuk-
sentiiyteinen myOnteinen ilma-
prn.
Kehittzimisty<i vaatii runsaasti
inhimillisti ty0panosta, sekd
melrAllisesti ettii laadullisesti.
On oltava tietoa tytieliikkeistii
ja suunnittelumenetelmistii se-
kii osattava arvioida, mikt on
tavoiteltavaa ja kiiytiinnOssi
mahdollista. Henkil0resurssit
muodostavat selvtn pullonkau-
lan.

Ty0n edistymisen kannalta ei
my6skii6n ole merkitykset0nta,

kuinka paljon ja millaisia lain-
muutoksia ehtii matkan varrel-
la tulla, sillii lainmuutosten to-
teuttamiseen osallistuu samoja
henkiliiitd kuin tietojiirjestel-
mien kokonaisuudistukseen.

Uudistamistytin
tavoiteet
Uudistamiseen liittyy kaksi
piiiitavoitetta: halutaan kiiyt-
t66n nykyaikaista tietotekniik-
kaa sekS halutaan ajankohtai-
sia tarpeita vastaavat tietojiir-
jestelmiit. Vanhoihin jiirjestel-
miin liittyy ongelmia, joista ha-
Iutaan pEiistl eroon. Uusien
ratkaisujen kepoonotto ei ole
kannattavaa eikii aina mahdol-
listakaan vanhoissa, useaan
kertaan paikatuissa jErjestel-
missii. Esimerkiksi tydsuhdetie-
tojen sitovuuteen liittyneet tie-
tojiirjestelmien muutokset pys-
tyttiin "nippa nappa" toteutta-
maan.

Automaattisen tietojenkiisitte-
lytekniikan kannalta keskei-
simpln6 tavoitteena on siirty-
minen kokonaisuudessaan
kiiytttimiidn tietokantoj a. Nau-
harekistereita ei eniiii silloin
kiiytettiiisi muuhun kuin rekis-
tentreto]en varmrstamrseen.
Tietokantojen klyttti parantaa
huomattavasti uusien tietojen
lisS[mismahdollisuuksia. Li-
siiksi voidaan karsia saman tie-
don piiiillekkiiiste rekisterdin-
tie.

Uudistamisella
vaikutuksia
eliikelaitosten toimintaan
Osa rekisterisisiillOn muutok-
sista on sellaisia, ette ne vaikut-
tavat eliikelaitoksista Eldketur-
vakeskukselle annettaviin il-
moituksiin. Ilmoitusten tietosi-
siiltdOn ja ilmoituslajeihin on
odotettavissa muutoksia. Muu-
tosten takia ilmoitusliikennettii
koskevat yleiskirjeet tulevat uu-
sittaviksi.
Ilmoitusliikenteen muutokset
heijastuvat heti muutostarpeina
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el6kelaitosten sisiiisiin kiisittely-
ohjeisiin sekti niiden omiin atk-
jirjetelmiin. Joissakin tapauk-
sissa muutoksen vaikutukset
saattavat heijastua tydnantajal-
le saakka. Perinteenii on ollut ja
toivottavasti on, ett6 eliikelai-
tokset tuovat esiin omat kan-
tansa ilmoitusliikenneohjeiden
valmistelussa.

Toimintatapaan tulee muutok-
sia. Eliiketurvakeskuksen iekis-
teritietojen hytidyntiimiseen tu-
lee enenevdss5 miiiirin liitty-
miiAn tietoliikenneyhteyksien
hyv[ksikdytt66. Aivan kaikkea
tietoa ei ole pakko rekisteroida
kahdesti - eltikelaitoksessa ja
El6keturvakeskuksessa. Misst
timii raja kulkee, ei osata vielii
sanoa, mutta vastaus valkenee
pala kerrallaan liihivuosina.
Tietoliikenneyhteyksien kautta
mytis El[keturvakeskuksen re-
kisterit tulevat tavallaan avoi-
memmiksi. T:im[ on kehitys-
suunta, johon liittyy punnitse-
misen arvoisia vaihtoehtoja.
Eldketurvakeskuksen uudistus-
ten ajoittumisella on vaikutuk-
sensa eliikelaitosten omien tie-
toj Erjestelmien uudistamisaika-
tauluihin. Marssijtrjestys on,
mutta kuinka pysytiiAn tahdis-
sa! Eri osapuolten aikataulujen
yhteensovittamiseksi tiedotta-
misella ja yhteistytill6 on kes-
keinen sijansa. Arvelematta
myds onnistuneesta yhteenso-
vittamisesta saatavilla hytidyil-
16 on omaa kannustavaa voi-
maansa.
Toimintatapoihin voi tulla kiin-
toisalla tavalla parempia ratkai-
suja, kun pyrkimykseksi tulee
erdiden virallisten rekistereiden
tietojen keytt0 toimeenpanon
tukena. Kokemukset pitkeai-
kaisesta yhteistyristii V6estdre-
kisterikeskuksen kanssa ovat
olleet mytinteisiii. Niiiden roh-
kaisemana ja mahdollisuuksien
lisiiiintymisen myOtd tulevat
aj ateltavina yhteistytikumppa-
neina kysymykseen Tilastokes-
kus ja Patentti- ja rekisterihalli-
tus yritysrekistereineen ja kaup-

parekistereineen. Mahdolli-
suuksia on tuntuvasti lisiinnyt
pitk[iin jatkuneen liike- ja yh-
teisdtunnusta koskeneen tieto-
jensaantioikeuskysymyksen
ratkeaminen lailla viime vuo-
den lopulla sekd kaupparekiste-
rin automatisointi.
Ty0nantajaan liittyvat tiedot
on tiihin saakka saatu tytielii-
kejiirjestelmii[n liihes koko-
naan ty<inantajien omista il-
moituksista. Jiirkeviiii olisi toi-
mia kuitenkin siten, ettii tytin-
antajaa koskevia tietoja saatai-
siin suoraan virallisista rekiste-
reistii ja neme tiedot vtilitettiil-
siin edelleen niitii tarvitseville
eliikelaitoksille. Tiilloin ei tytin-
antajankaan tarvitsisi tehdii sa-
moista asioista ptiiillekkiiisiii il-
moituksia.

Yanhat tiedot
Eliiketurvakeskuksen rekisteri-
tietojen siiilytysaika on pitka -
ihmisen eliimiinkaaren pitui-
nen, joskus pitempikin. Rekis-
teriuudistuksen kannalta tdst6
seuraa eriis merkitttivti ilmiti.
Vanhoja, yli 30:nkin vuoden ta-
kaisia tietoja tarvitaan, mutta
ne eiv6t olekaan enii5 miten
vain liitettavissti uuteen rekiste-
rikaavaan.
Vanhat tiedot on rekister6ity
vanhoj en siiiinttij en mukaisesti
ja uudet uusien, eikS ole enii6
realistisia mahdollisuuksia
muuntaa vanhoja tietoja uusien
sii2inttijen mukaiseen kaavaan.
Missii on mahdollisuuksien ra-
ja, selvi66 aikanaan. Uusien ja
vanhojen tietojen rekistertiin-
nissii noudatetaan tietenkin tiu-
kasti sita periaatetta,ettii eliike-
oikeudet pysyvilt 16sp;llisesti
oikeina.

Muutosaikataulu
Tiismiillisti ja pitAviia aikatau-
lua on vaikeata sanoa pitkiille
tulevaisuuteen, mutta joitakin
suuntaviivoja on kuitenkin voi-
tava esittee. Aikaisemmin on

todettu uudistusjlrjestyksen
merkitys tytimtiiiriin ja koko-
naisaikatauluun. Rekistereit-
tiiin jiirjestys on seuraava: eld-
kelaitokset, henkiltit, tydnanta-
jat, eliikejtrjestelyt, tydsuhteet,
eliiketapahtumat ja niiiden lo-
massa vireilliiolorekisteri asia
kerrallaan.
Tiilld hetkellti kaksi ensimmii.is-
tli on suunniteltu ja ne tullevat
keyttditn aikaisintaan t6m6n
vuoden lopussa. Kahta seuraa-
vaa suunnitellaan ja ne saata-
neen kiytt66n vuoden 1992
Ioppuun mennessii. Pitkiin ai-
kavtilin suunnitelman mukaan
voidaan sanoa, ettii kokonais-
uudistus olisi perusosiltaan saa-
tu suunniteltua valmiiksi vuosi-
kymmenen puoliviiliin mennes-
sti. T?illaisiin suunnitelmiin liit-
tyy monia epiivarmuustekijtii-
tii, joihin liiiikkeeksi kelpaavaa
viisautta voidaan ottaa vastaan
vain sitii mukaa, kuin tapahtu-
mat etenevet.

HANNU RAMBERG,
VTM

Eliiketurvakeskuksen
vokuutusteknisen osast on

ap u lais o s as t o p dd I lik k d
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REKISTEROITYA LISAETUA
TEL.\APAAKIRJOIHIN

TEL 11 $:n mukaisten re-
kistertiimiskelpoisten lisl-
etujen karttaan on lisiitty
uusi siiiinntis vapaakirjo-
jen rekistertiinnistii.
SIInntis tuli voimaan
1.[.f990. Sen mukaan jo
syntyneeseen TEL:n mu-
kaiseen vapaakirjaan voi-
daan tietyin edellytyksin
Htteii mytis takautuvasti
rekistertiityl lisiiturvaa.

Yapaakirjojen
rekistertiinti
Tydnantaja voi jdrjestiii TEL
I I $:n mukaisen lisiiedun joko
kaikille tytintekij iiilleen tai raja-
tulle henkildryhmiille siten, et-
tei se kohdistu vain nimettyihin
tai muutoin yksilOllisesti m66-
rlttyihin henkilOihin. Tiill<iin
el6keryhmiille jiirjestetyn lis6-
eltketurvan katsotaan sen voi-
maantulohetkellii koskevan
vain tydsuhteessa olevia henki-
loita.
Lisiieldketurvan voimaantulles-
sa jo eliikkeelli olevat henkikit,jotka elSkeryhmiimtiirittelyn
nojalla kuuluisivat ryhm66n,
on kuitenkin voitu liittea erik-
seen lis6eldketurvan piiriin re-
kisterriimiillii eliikkeet alkanei-
na el6kkein6. Alkaneita eliik-
keita on voitu rekisterdidii jo
vuodesta 1970 lnhtien.
Jos tytisuhde on peettynyt en-
nen lis6eliiketurvan voimaantu-
loa eikii henkilti ole eliikkeellii,
ei t6mdn ty0suhteen vapaakir-
jan osalta ole ennen nyt hyviik-
syttyjd vapaakirjojen rekistertii-
misehtoja voitu rekisterdidi
TEL I I $:n mukaista vastaista
lisiieliiketurvaa.
Eliiketurvakeskuksen hallituson 31.10.1990 vahvistanut
muutoksen vapaakirj ojen rekis-
ter0inniste TEL I I $:n mukais-
ten rekister<iimiskelpoisten lisii-
etujen karttaan. Muutos tuli
voimaan 1.11.1990.

Karttamuutoksen mukaan re-
kisteroimettomaan [siielike-
jiirjestelyyn perustuva listieltike
voidaan korvata myOs vapaa-
kirjojen osalta TEL:n alaiseksi
rekisterdidyll6 lisiiel[kejtirjeste-
lyllii.

Muutoksen taustaa
Pyrittdessd korvaamaan rekis-
terdimiittijmiii eliikej tirjestelyjd
TEL:n alaiseksi rekisterditiiviil-
16 lisiel6kej6rjestelyll6 on kiiy-
tdnnrissti esiintynyt tapauksia,
joissa on haluttu korvata mytis
rekisterdim6tt0m2in eliikejir-
jestelyn lisiieliikevapaakirja re-
kisterdidyllE lisdeltikkeelli. Tiil-
laisia tilanteita on syntynyt el6-
kesiiiititiiden lopettaessa toi-
mintansa tai lainmuutoksen yh-
teydessd, kun tyOntekijditi on
siirretty julkisen sektorin el2ike-
lakien piiristii yksityiselle sekto-
rille tai pSinvastoin.

Vapaakirjojen vakuuttamista
rekistertiidyllii listiedulla on pi-
detty tarpeellisena, jotta kaik-
kien tytintekijriiden eliiketurva
voitaisiin jirjest66 yhdenmu-
kaisella tavalla. Tiistd syystii on
katsottu, ettii eliikesiitititin tai
eliikekassan siiiinttiihin tai
tytinantajan eliikes66nt66n tai
vapaamuotoiseen tytieliikeva-
kuutukseen perustuva rekiste-
rOimiitOn [snekikejiirjestely
voidaan korvata rekisterOidyllii
lisieliikejtirjestelyllii mytis lisii-
eliikevapaakirj ojen osalta.

Rekistertiimiskelpoisuus
Vapaakirjojen sekii niiden vas-
taisen elEketurvan rekisterdimi-
nen voidaan toimittaa, jos elii-
kejiirjestely teftAa soveltuvin
osin Eliketurvakeskuksen hal-
lituksen 31.10.1990 hyviiksy-
miit alkaneiden elEkkeiden re-
kisterdimiskelpoisuuden ehdot.
Rekisterdimiskelpoisuudesta
peeteteen aina erikoiskiisitte-
lyssii Eltketurvakeskuksessa
toimivassa lisietutoimikun-
nassa.

Vapaakirjojen rekistertiinnin
lShtdkohtana, kuten alkanei-
den eliikkeidenkin osalta, edel-
leen pidetiiin sita, etta se muo-
dostuu aktiivitydntekijoiden li-
sdeldkejSrjestelyn laajennuk-
seksi. Rekisterdintiehdoissa
edellytetiiiin muun muassa, ette
vapaakirja perustuu TEL:n
alaiseen tai vapaaehtoisesti
TEL:n piiriin liitettyyn 7 .7 .1961
jiilkeen pdittyneeseen tytisuh-
teeseen.

Lisiiksi edellytetiiEn, ettii tycin-
tekijii kuuluu eliikeryhmdmiiii-
rittelyn nojalla ty6nantajan ak-
tiivitydntekij 0illeen j irjestiimiin
vastaavanlaisen lisiielEketurvan
piiriin. Jdrjestetty lisiieliike ei
saa myriskiiiin ylittea niite mee-
rii, jotka listietujen kartan puit-
teissa enintiin voidaan vakuut-
taa.
Edellytyksenii on myds, ettei
lisiieliikkeen suuruutta ole miiii-
rntty yksilOllisesti, vaan kaikki
lisdeliikkeet ainakin tiettyjen
ryhmien puitteissa ovat mf,ii-
riiytyneet saman siiiinn<in nojal-
la.

Lisietutoimikunta voi yksit-
taistapauksina hyviiksyii erityi-
sestii syystii rekisterditiiviiksi
sellaisia lisiieliikevapaakirjoja,
joissa kaikilta osin ei tiiyty re-
kisteriiimisehtojen edellytykset.
Tiillaisia tapauksia olisivat esi-
merkiksi vapaakirjaeliikkeet,
joissa vastaava aktiivityrlnteki-
jiiryhma on TEL:n mukaista
lisaeliikejiirjestelyn tasoa vas-
taavan muun lain mukaisen elti-
keturvan piirissS.

AzuA LAAKSO,
sosionomi

Eltiketurvakeskuksen
y akuu t us t e knis en o s cts t on

jaostoptiiillikkr)
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Kutsu kiiy

EUROOPPAAN
Suomi ja viisi muuta EF-
TA-maata kiiyviit yhdessl
sitkeitti neuvoffeluja Eu-
roopan talousalueesta,
ETA:sta. Ratkaisu oli lu-
vassa viimeksi jo joulun
alla, mutta antaa yhii
odottaa. Silti kutsu Eu-
rooppaan on edelleen voi-
massa.

- Aloite tuli Euroopan yhteisci-
jen (EY) piiristii, kertoi edus-
kunnan sosiaalivaliokunnan
puheenjohtaja, kansanedustaja
Jouko Skinnari sosiaalialan
tiedottajille jiirjestetyssii semi-
naarissa viime vuoden lopulla
Helsingissii.

EY:n kiinnostuksen taustalta
ldytlviit j iilleen kerran taloudel-
liset arvot: EFTA-maiden ja
EY:n viilinen kauppa on volyy-
milteen suurempi kuin USA:n
ja Japanin yhteensii. Markoissa
se on noin 20 miljardia vuosit-
tain.

Suomen kauppapoliittinen
merkitys EY:lle ei taas yksiniiiin
ole kovin suuri. EY-maiden
vientituloista ainoastaan joka
sadas markka - tai paremmin-
kin ECU - on Suomesta periii-
sin.

Mutta me olemme EY-maista
sitakin riippuvaisempia: vienti-
tuloistamme noin 43 prosenttia
ansaitaan EY:stii, kertovat puo-
lestaan tilaisuuden toisen luen-
noitsijan, sosiaalivaliokunnan
sihteeri Pertti Arajiirven ker6ii-
miit tilastot.

Skinnari ja Arajiirvi tietiiviit
mistii puhuvat. Parivaljakko
kokosi aiheesta kirjan Eu-
rooppa ja Suomi - kuumim-
pien integraatiomelskeiden kes-
kellii viime vuonna.

- Oli pakko selvirttiti, miksi oi-
kein ollaan yhdentymdssii, va-
lotti Skinnari kirjan syntytaus-
toja.

Impulssin kirjoittamiseen he
saivat monilta eduskunnan va-
liokuntamatkoilta, joiden tar-
koituksena oli etsiii tietoa tule-
van ratkaisun pohjaksi: Neu-
vostoliitto, Baltian maat, Brys-
sel, Strasbourg, Pariisi.

Ja tietoa jos miteen niiissd kes-
kusteluissa tarvitaan. Muuten
omat intressit jiiiiviit valvomat-
ta. - Jokainen maa katsoo
omaa etuaan ja pelaa omaan
pussiinsa niin paljon kuin sielu

siettiii. Sinisilmiiinen ei kannata
olla, varottaa Skinnarikin.
Matkoilta voi saada mycis ar-
vokkaita ohjeita ja neuvoja.
Skinnari lyti l0ylyii kiukaalle
kertomalla keskusteluistaan
johtavien tanskalaisten virka-
miesten ja poliitikkojen kanssa,
jotka esittiviit, ettii "pohjois-
maiden tulisi heti hakea suoraa
jiisenyyttii Euroopan yhteis<ii-
hin ja unohtaa meneilldzin ole-
vat ETA-neuvottelut".

PflIttiksenteko tlrkeintil
- Pitkalla aikavtilillii piititrik-
senteko on kaikkein tdrkein
asia, sanoo Jouko Skinnari epii-
r0imiittii. 518 jiisenen EY-par-
lamentilla ei hiinen mielestiiiin
ole kiiytiinndn merkitystei, kos-
ka sillii ei ole aloiteoikeutta.
Olemmeko tulevaisuudessa
Brysselin alamaisia viihiin sa-
maan tapaan kuin olimme aikar-
naan Ruotsin ja Ventijiin? kysyy
Skinnari.
My<is kaksi muuta asiaa on
Skinnarin mielestii merkitte-
vyydessiiiin ylitse muiden: mi-
ten sailytAmme sosiaaliturvam-
me ja tytiturvallisuutemme ta-
son?

Euroopan yhteis<iilliihdn on ta-
voitteena saada aikaan tavaroi-
den, palveluiden, piiiiomien ja
tytivoiman vapaa liikkuminen
maasta toiseen yhteis<in alueel-
la. Tavoitteena on myds koordi-
noida sosiaaliturva siten, ettd
ty6ntekijiin j a htinen perheenj ii-
sentensi sosiaaliturva olisi tur-
vattu maasta toiseen siirryttdes-
sii. Koordinoinnin keinoin olisi
mahdollista viiltttiii sosiaali-
etuuksien menetykset rajoja yli-
tettiiessii. Samalla luonnollises-
ti estettiiisiin kaksinkertaisen
turvan saaminen ja sosiaalitur-
vamaksujen maksaminen tup-
lasti.

Sosiaaliturva
siirtyy mukana
- EY:n sosiaaliturvan on siir-
ryttava ihmisten mukana, pai-
nottaa Pertti Arajiirvikin. Tyti-
tti on saatava hakea toisesta
EY-maasta ilman erillistii lu-
paa. Ja kotimaasta on samaan
aikaa voitava nostaa ty<ittti-
myysturvaa kolmen kuukauden
aJan.

- EY:llii ei ole sosiaaliturvaa
koskevia ylikansallisia normeja.
On vaan normeja siita, etta so-
siaaliturva siirtyy mukana
maasta toiseen tytintekijiin pe-
rlissii. Tai ettii kun muuttaa
toiseen EY-maahan saa sosi-
aaliturvan sieltii, korostaa
Arajiirvi.
Ongelmia syntyy siite, ettii
EY:ssii sosiaaliturva perustuu
tyOskentelyyn ja meillii taas
asumiseen. Jos esimerkiksi por-
tugalilainen mies tulee Suo-
meen tdihin, me maksamme
kotimaahan iiitinsii kanssa jiiii-
neille kymmenelle alaikiiiselle
lapsilisiit.

- EikO se ole ihan OK, jos isii
maksaa veronsa tiinne? kysyy
Arajtirvi. Eikii meidiin edes tar-
vitse jiirjestiiii lapsille koulua ja
portugalinkielistii opetusta.

- Jos ulkomailta tullut tyrinte-
kijii kuolee Suomessa, perhe-
eliikettii saatetaan joutua mak-
samaan ulos. My6s tydkyvyttd-
myyseliikkeet ovat kansaneliik-
keen pohjaosan lisiiksi kalliita
ja vaikeita kysymyksiii. Tulevan
ajan oikeuttahan ei esimerkiksi
Iciydy Suomen lisiiksi kuin Sak-
san ja Luxemburgin jiirjestel-
mistri.

- Sosiaaliturvamenojen maas-
ta toiseen tapahtuvien siirty-
mien saldo olisi kuitenkin eriii
den laskelmien mukaan Suo-
melle positiivinen, lohdutti
Arajiirvi.

Tbksti: Jouko Moilanen

Eriiden Euroopan
maiden sosiaalimenot

prosenttia brutto-
kansantuotteesta

vuonna 1984

Luxemburg
Norja
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksan lt
Suomi
Tanska
Belgia
Espanja
Englanti
Hollanti
Irlanti
Islanti
Italia
Kreikka

)<)
22,6
15,2

29,4
32,7
28,5
23,4
28,8
29,6
17,4

24,6

32,e
23,9
14,5

n,3
m,0

Linns:
Arajtirvi,
Skinnari: Ewooppa ja Suomi
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UUTTA TYO.
ELAKELAIN.
SAADANTOA

aa

LAKI ty<intekijiiin eliikelain
muuttamisesta ( 1068/ 1990);
LAKI lyhytaikaisissa tydsuh-
teissa olevien tyrlntekijiiin elii-
kelain I $:n muuttamisesta
(106e/ leeo).
Lainmuutosten mukaan tyciso-
pimuslain 34 $:ssii tarkoitettu
iiitiys- tai hoitovapaa eivdt eniiii
alenna ellikkeen perusteena ole-
vaa palkkaa. El6kepalkka las-
ketaan enintiiiin neljiistii sellai-
sesta kalenterivuodesta, joihin
ei sisiilly palkatonta lapsenhoi-
toaikaa. Jollei mikiiEn maini-
tuista vuosista sisiilly ty6suh-
teen neljtiiin viimeiseen kalente-
rivuoteen, eliikepalkkana pide-
teen sita ty<issiioloaikaista kes-
kimiiiirtiistii ansiota, joka vas-
taa vakiintunutta ansiotasoa
ennen tydsuhteen paattymista.
Uutta laskutapaa kiiytettiiin
vain jos se nostaa eliikepalkkaa.
Lainmuutos tuli voimaan
l. L l99l. Sitii sovelletaan yuon-
na l99l ja mydhemmin piiiitty-
viin tycisuhteisiin ja vuodesta
1990 liihtien pidettyihin lapsen-
hoitoaikoihin. Lisiiksi voidaan
tydntekijiin vaatimuksesta ot-
taa huomioon lapsenhoitoajat
vuosina l98l-89, jos tycisuhde
on piiiittynyt vuonna l99l tai
mycihemmin.
Ylliimainitulla lainmuutoksella
lisiittiin lakeihin my<is siiiinn6s,
jonka mukaan tyOntekijii voi
vaatia tyrisuhdetietojensa oi-
keellisuuden selvittiimistii. Jos
tycisuhteen piilittymisestii on yli
kymmenen vuotta, tyiintekijiin
on itse esitettiivii vaatimuksen-

sa tueksi riittavaa selvitystii.
Tydntekijiillii on halutessaan
oikeus saada eltkkeeseen vai-
kuttavasta tytisuhteen ajasta ja
palkasta valituskelpoinen piiii-
t6s.

Lainmuutos tuli voimaan
1.1.1991. Kymmenen vuoden
miiiiriiaikaa ei sovelleta, jos sel-
vittely tulee vireille kuuden
kuukauden kuluessa siitii, kun
ty<intekijii on lain voimaantu-
lon jiilkeen saanut ensimmilisen
kerran tyrisuhderekisteriotteen.
ETK:n yleiskirjeet A 19190, A
261e0 ja A 38190

LAKI kunnallisten viranhalti-
jain ja tyOntekijain eliikelain I
ja l2 $:n muuttamisesta (9741
e0).

Muutoksella poistettiin rajoi-
tus, joka esti kuntien siihkdlai-
tosta yllapitaviii osakeyhtiditii
liiltymiistii eliikelaitoksen jii-
senyhteis<iiksi. Lisiiksi lakiin li-
siittiin siiiinnds, jonka mukaan
Kuntien eliikevakuutus on yk-
sittiiistapauksissa velvollinen
Iuovuttamaan ulosottoviran-
omaiselle eliikkeen maksamista
koskevia tietoja eliikkeen ulos-
mittausta varten. Laki tuli voi-
maan 1.12.1990.
ETK:n yleiskirjeet A 20 I 90 ja A
27190

LAKI valtion eliikelain muutta-
misesta annetun lain voimaan-
tulosiiiinnriksen muuttamisesta
(1345/e0).

Ennen vuotta 1988 valtion vir-
kamiehen oli mahdollista tehdii
tydnantajan kanssa sopimus.

jonka mukaan hiinellS on oi-
keus eltkkeeseen ennen eliikei-
ktii jos virka lakkautetaan eik6
hanta viilittdmiisti siirretii toi-
seen virkaan. Jos asianomainen
palasi valtion palvelukseen, hiin
sai sekii eliikkeen ettl palkan.

Lainmuutoksen mukaan eliik-
keen maksaminen keskeytetiiiin
niiissii tapauksissa uuden p65-
toimisen palvelun ajaksi. Uu-
desta toimesta karttuu eliikettii.
Laki tuli voimaan l. l. 1991. Sitt
sovelletaan eliikkeensaajaan,
joka voimaantulon jtilkeen tu-
lee uuteen valtion pavelukseen
ennen eltikeiiin saavuttamista.

LAKI merimieselSkelain muut-
tamisesta Q3a6ln);LAKI ty6ntekijiiin elEkelain
muuttamisesta (1347 I 90);
LAKI lyhytaikaisissa ty6suh-
teissa olevien tydntekijdin el6-
kelain muuttamisesta (1348/
e0);
LAKI maatalousyritt6jien elii-
kelain muuttamisesta (13491
e0);
LAKI yrittiijien eliikelain
muuttamisesta ( I 350/ 90).

Lakiuudistuksella merimieseli-
kekassa liitettiin TEL-, LEL- ja
TaEl-eliikelaitosten kanssa yh-
teiseen vastuunjakojiirjestel-
miiiin. Kassa vastaa kuitenkin
yksin TEL:n viihimmiiisturvan
yfittaviiste MEl-eliikkeestii.
Muutoksen j6lkeen viimeisen
laitoksen periaate koskee myds
merimieseliikekassaa. Muutok-
senhakutie menee eliikelauta-
kunnan kautta VAKO:oon. Va-
kuutusmaksukuukausikohtai-
sesta eldkkeen laskennasta siir-
ryttiin ty6suhdekohtaiseen las-
kentaan.

Eliikepalkka miiiiriiytyy tyti-
suhteen neljin viimeisen kalen-
terivuoden keskimiiiiriiisistii
ansioista, joten se poikkeaa las-
kutavaltaan TEL:n mukaisesta
eliikepalkasta. Karttumispro-
sentti on I I 6 7o kuukautta koh-
ti, vapaakirjaeliikkeen osalta
yleensii ll8 70. Merimieseliik-

keelle on meeretty katoksi 50
70, I l8 7o:n karttuman tapauk-
sissa kuitenkin ffi 7o korkeim-
mastaviihintiiEn 2 vuotta kestii-
neen tycisuhteen eliikepalkasta.
Eliike lasketaan kuitenkin
TEL:n mukaan, jos se antaa
paremman lopputuloksen.
Lakiuudistus tuli voimaan
I . I . l99l . Vastuunjakosiiiinntik-
set koskevat myd,s aikaisempiin
eliiketapahtumiin perustuvia
elikkeitii.
ETK:n yleiskirjeet A 29 I 90 ja A
t let
LAKI tydntekijiiin eliikelain so-
veltamisesta Suomen Pankin
setelipainon henkiltikunnan
ty6suhteisiin (l 193/90).

Suomen Pankin setelipainosta
muodostettiin osakeyhtiri ja
henkil0kunta siirtyi TEL:n pii-
riin vuoden l99l alusta. Lain-
muutoksella henkiltikunta sii-
rettiin TEL:n piiriin jo kunkin
tytisuhteen alusta lukien. Niiin
ollen se elikelaitos, jossa TEL:n
mukainen eliiketurva vakuute-
taan, osallistuu yhteisesti kus-
tannettavien elSkkeiden rahoit-
tamiseen samalla osuudella
kuin jos henkildkunta olisi kuu-
Iunut TEL:n piiriin TEL:n voi-
maantulosta saakka. Ilman
lainmuutosta aikaisemmin ker-
tynyt eleketurva olisijaanyt yk-
sin osakeyhticimuotoisen seteli-
painon kustannettavaksi.
ETK:n yleiskirjeet A 30190 ja A
t let
LAKI maatalousyrittiijien su-
kupolvenvaihdosel6kkeestii
(t3t'71e0);
LAKI maatalousyrittiijien elii-
kelain muuttamisesta (1318/
e0);
LAKI tytintekijiiin eliikelain 8
$:n muuttamisesta ( I 3 l9l 90);
LAKI rintamaveteraanien var-
haiselEkkeestii annetun lain 4 a
$:n muuttamisesta (1320/ 90);
LAKI kansaneliikelain 26 $:n
muuttamisesta (1321 I 90);
LAKI tydttdmyysturvalain 5

$:n muuttamisesta (1322/ 90);
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LAKI maatalousyrittiijien ta-
paturmavakuutuslain 12 $:n
muuttamisesta (1323 I 90).

Sukupolvenvaihd oseliikettii
koskevat siiiinn0kset siirrettiin
MYEL:stii omaan lakiinsa. J:ir-
jestelmiiii jatketaan vuoden
1995 loppuun saakka. Lain-
muutoksen mukaan eliikkeen
saamisen edellytyksenii on, ettd
luovutus tapahtuu aikaisintaan
vuotta ennen kuin luovuttaja
tayttali 55 vuotta. Nuoremmal-
la puolisolla tai yhtymiin osak-
kaalla on uinuva eliikeoikeus,
jos luovutus tapahtuu aikaisin-
taan viittd vuotta ennen kuin
hiin ttiyttiiii 55 vuotta. Eliikeoi-
keus on vaikka pellot olisi
vuokrattu jatkajalle vuodeksi
velittdmaisti ennen luor,utusta,
jos luovutus tapahtuu vuonna
199 l.
Maataloudellisten edellltysten
suhteen luovuttiin j tiykistii heh-
taarirajoista. Nyt jatkamiskel-
poisuus arvioidaan maksuval-
miuslaskelman perusteella. Yli
l2 hehtaarin tilat taijosjatkajia
on kaksi, yli 24 hehtaarin tilat
ovat aina jatkamiskelpoisia.
Edellytyksend on my6s, ettei
maatilataloudellista kokonai-
suutta ole pirstottu l0 vuoteen.
Lausunnon maataloudellisista
edellytyksistii antaa yleensii
kunnan maataloussihteeri. Elii-
keoikeutta ei ole tai eliike piene-
nee, jos tilan kauppahinta ylit-
tdii sen tuottoarvon. Eliikkeen
maksaminen kytkettiin tyrittd-
myyseliikkeen tavoin enim-
miiisansiotuloihin. Lait tulivat
voimaan 1.1.1991.
ETK:n yleiskirjeet A 3l190 ja A
t let

A-sarja
Falkaton lapsenhoitoaika ja el6kkeen penrsteena
oleva palkka

Lainmuutoksia julkisella sektorilla
Muutoksia eliikevaroja koskeviin slilnndksiin
Merimiesel{kekassa vastuunjakojfi esteheiin
Suomen Pankin setclipaino TEL:n piiriin
Sukupolvenvaihdos€lSkette koskevien sllnndsten
muuttaminen

Velvoitety6 muuttaa eliikkeen maksusiiflnt0e

Kuntoutusta koskevan lainsdadiinndn uudistaminen

Muutoksia tydttdmyysturvaan

Suojaosuus ulosmittauksessa

LELkeskipalkat vuodelle l99l
TEL-, LEL ja TaEl-vakuutusmaksut sekti
MYEl-perusprosentti ja YEl-maksuprosentti vuodelle l99l
Tydsuhdetietojen sitowus
Vahvistettuja takeja

Tythliikejfi estelme erfliltA osin oikeuskanslerin
ja oikeusasiamiehen toimivallan piiriin
Sosiaali- ja terveysministeri6n piietOs
kertasuorituksen perusteista

Luontoisetujen ennakonpidltys ja eliikepalkka
vuodelta l99l

B-sarja
Vastuunjakoperusteissa esiintyvien erfliden
kertoimien arvot wodelle l99l
Ellketurvakeskuksen kustannusten korvaamiseksi
suoritettavan loprr1156n 6aksun j1 6rulskk6rnaksun perusteissa
esiintyvien erliden ke(oimien arvot vuosille 1990 ja l99l
Vastuunjakoperusteissa esiintyvien eriiiden
kertoimien arvot vuodelle 1990

Muutos vastuunjakoperusteisiin

C-sorja
Alkaneiden ellkkeidenja vapaakirjojen 1

rekisrcrdinti-iknoituksa ja rckisterdinti
elSkej fi estelyrekisteriin

Uusi ikiiJuokka rekisteriin

Merimieseliftelainmuutoksenvaikutusel6kchakemusten,
kiisittelyyn ja eHketapahtumailmoitusliikenteesoen

Tydsuhderekisrcrissii olevat MELtiedot
Vanhuuscl{kkeiden rahastoitujen osien tasokorottaminen

Tyiisuhderekisteriin tehtIvat ilmoitukset tythuhdetietojen
sitovuudesta annetuista pd&6ksistI" hDsenhoitoaian vaikutuk-
sesta eldkepalkkaan ja tlydennys elekijalcon ildoittamisesta
Tybsyhdeselvittelyjen ilmoittaminen elilkcturvakeskukscn
vireilllolorekisteriin

Suomen Pankin sctelipainon yhtcisiimuodon
vaikutus eHketapahtumatictoliikcntecscen ja
listicliikkciden rckisterdinti

A26ln 29.1t.1990

A.27190

A28lm
1129190

A 30/m
A 3l/90

30.1 I.t990
3.12.19D0

4.12.1990

5.12.1990

7.12.19D0

A34n
A 33/90
A34le0
A 35/90
A36l9u
437190

10.t2.1990

11.12.1990

t2.12.198,0

17.12.t990

18.12.1990

20.12.1990

A 38/90

A r/91
A 2l9t

2t.t2.tw
3.1.1991

8.1.1991

A 3/91 9.1.1991

A 4l9t 23.1.19E1

B 7le0

B 8/e0

B 9/e0

B 10/90

c 5/90

c 6l9CI

c 7l9a

29.n.1990

30. l 1.1990

3.12.19D0

20.12.1w0

19.l r.1990

27.n.19E0

19.12.1990

c 8/90

c 9lm
c 10/90

N.12.198,0

21.12.t980

n.n.t98,0

muutoksen
Postipankin

c tlgt

c 2l9t

l6.l.l99r

lE.l.l99l

UUSIA
YLEIS.

KIRJEITIi
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MUUTOKSEN.
HAKUELINTEN

PAArOrsil

TURO OY:N NTATEKIISTA TUOMIOISTUIMESSA
Turo Oy:n konkurssin yhtey-
dessii wonna 1989 annetussa
konkurssituomiossa miiiiriit-
tiin, etta yhtitin eliikeliiisten ja
ty6ntekijdiden on erillisessii oi-
keudenklynnissii osoitettava,
ettii Turo Oy on vastuussa elii-
kesiiiiti<insii eliikkeistii. Asiaa
puitiin Kuopion raastuvanoi-
keudessa vuoden 1989 loka-
kuussa, minkii jiilkeen Ita-Suo-
men hovioikeus antoi tuomion
asiassa 23.11.1990. Asiassa on
kysymys ty6nantaj an vastuusta
eliikesii5ticinsii mycintiimiistii
eliikkeestii ja taman eliikeoi-
keuden etuoikeudesta konkurs-
sissa.

Liihttikohta
Turo Oy oli jiirjestiinyt ty6nte-
kij6illeen lakisdiiteisen tydelii-
keturvan vakuutusyhtiOssii. Tii-
miin lisiiksi Turo Oy oli jo 1950-
luvulla vapaaehtoisesti perusta-
nut eliikesiidticilaissa tarkoite-
tun eliikesiiiitidn, Turo Oy:n
Eliikesiititid s.r.. Eliikesiiiitiiin
tarkoituksena on ollut suorittaa
toimintapiiriinsii kuuluville yh-
ti6n tydntekijOille vanhuus- ja
ty<ikyvytttimyyseliikettii sekii
heidiin omaisilleen perhe-eld-
kettii ja hautausavustusta.

Eliikesii6ti6n siiiinndistii riippu-
va lisEeliike on vanhuuseliik-
keessii edellyttiinyt 15 vuoden
yhtdjaksoista palvelua ennen
elikkeelle siirtymisikaie, joka
naisilla on ollut 58 vuotta ja
miehillii 60 vuotta. Eliikes66-
ti6n sii6ntdjen mukainen lisii-
eliike on maksettu kaikille en-
nen Turo Oy:n konkurssia eliik-
keelle jiiEneille entisille tydnte-
kijtiille eliikesliititin siilinttijen
mukaisesti.

Kantajat
Kantajat olivat Turo Oy:n pal-
veluksessa ty6sopimuslain mu-
kaisessa tydsuhteissa olleita, jo
eliikkeelle siirtyneita entisiii
tyOntekijriitii tai entisten tydn-
tekijriiden edunsaajia, j otka oli-
vat valvoneet Turo Oy:n kon-
kurssissa paaomitetut eliik-
keensii. Tydntekij0itii ja edun-
saajia oli yhteensii yli 80.

Vastaajat
Vastaajina olivat Turo Oy:n
konkurssipesii ja ne konkurssi-
velkojat, jotka olivat Turo Oy:n
konkurssissa riitauttaneet kan-
tajien valvomat eliikesaatavat.
Myds eliikesaatavien etuoikeus
konkurssipesiin vapaisiin varoi-
hin, joita oli kymmeniii miljoo-
nia markkoja, oli riitautettu.

Kanne
Turo Oy oli vuosien ajan mak-
sanut kantajille varhennettua
eliikettii, lisiieliikettii, perhe-elii-
kette tai vanhuusellikettd. Turo
Oy oli vielii vuonna 1986 kirjal-
lisesti sitoutunut maksamaan
kantajien eliikkeet vastaisuu-
dessakin.

Vastaajat olivat jo saatavat rii-
tauttaessaan selittiineet, ettii
eliikkeiden maksaja olisikin ol-
lut Turo Oy:n Eliikesiiiitid s.r. ja
ettd tiimiin vuoksi eliikesaatavia
ei voisi valvoa Turo Oy:n kon-
kurssissa. Kantajat olivat jo tiil-
Itiin niiyttiineet, etta eliikkeiden
tosiasiallinen maksaja oli Turo
Oy. Kantajien mennessii aikoi-
naan Turo Oy:n palvelukseen
heille oli ilmoitettu heidiin oi-
keudestaan eliikesdtitidn siiiin-
tdjen mukaisiin eliikkeisiin.

Eliike-ehdot olivat ty6sopi-
muksen osa, osa palkkaa, jonka
osalta kaikki kantajat ymmiirsi-
vzit, ettd Turo Oy jatkossakin
maksaa eliikkeet.
Niiillii perusteilla kantajat vaa-
tivat sen vahvistamista, ettd.
heille on maksettava Turo Oy:n
konkurssipesiin varoista tycin-
tekijdiden tyitsuhteesta johtu-
neina, palkkaan rinnastettavina
saatavina etuoikeusasetuksen 4
$:n mukaisella etuoikeudella
heidiin valvomansa piiliomite-
tut eliikesaatavat korkoineen
tiismennettyind sosiaali- ja ter-
veysministeri6n laskentaohjei-
den mukaisiin markkamiiiiriin.

Vastaus
Vastaajat olivat sita mielta, ette
kantajilla ei ole muuta eikii laa-
jempaa oikeutta eliikkeeseen
kuin eliikesiiiititilaki ja eltike-
siiiitirin siiiinndt miiiiriiiviit.
Niiiden miiiiriiysten mukaan
eliikesaatavia ei voida kohdis-
taa Turo Oy:hyn eikii myiis-
ktiiin tuomita maksettavaksi
Turo Oy:n konkurssipestin va-
roista. Eliikesiiiitirin keyttemi-
nen eliikkeiden maksamiseen
osoittaa, ettei tydnantajaa ole
tarkoitettu maksamaan el6k-
keitii. Kanne oli siten vastoin
eliikesiiiitidjiirjestelmiiii ja siiii-
ti<in stiiinttijii.
Eliikesiiiitidn siiiint0jen mu-
kaan tyrinantajayrityksen va-
rallisuus ei vastaa eliikesiiiitiO-
etuuksista, vaan niistii vastaa
ainoastaan eliikesiiati<illii oleva
varallisuus. Eliikesiiiiti<in varal-
lisuustilanne ja vastuuvajaus
olivat ilmenneet tilinpiiiit<iksis-
tii, jotka oli pidetty tytintekij6i-
den ja eliikesiiiiti<in niihtiiviinii.

Turo Oy:n yhtidkokous ei
mydskiiiin ole ottanut eliikesiii-
tiOn vastuita Turo Oy:n oma-
velkaisesti vastattavaksi.

Ratkaisu
Seuraavassa on tiivistelmiinii
esitetty hovioikeuden ratkaisu
ja sen perustelut olennaisimmil-
ta osin. Hovioikeus pysytti peri-
aatteessa raastuvanoikeuden
piiiitriksen siltii osin kuin oli
kysymys Turo Oy:n vastuusta
eliikkeistii. Sitii vastoin hovioi-
keus muutti alioikeuden piiii-
tristd etuoikeuskysymyksessii.
Kuvattuaan ensin seikkaperiii-
sesti erilaisia toimenpiteitii, jot-
ka osoittavat yhti0n vahvista-
neen tydntekij<iiden kiisitystii
siita, etta yhtid vastasi eliikkei-
den maksamisesta, hovioikeus
toteaa:

"Koska Turo Oy on kerrotuin
tavoin luvannut yhtidn tydnte-
kijtiille oikeuden eliikesiiiiti6n
eliikkeeseen ja maksanut eldk-
keet yhticin tileilte siinekin ta-
pauksessa, ettii eliikesiiiiticin va-
rat eiviit ole siihen riittiineet, ja
kun yhtiti on muutoinkin me-
nettelylliiiin osoittanut otta-
neensa vastattavakseen eliikkei-
den asianmukaisesta suoritta-
misesta, hovioikeus katsoo, etta
yhtitin omavelkainen vastuu
eltikkeistii perustuu tycisuhteen
ehdoksi tulleeseen keytAn-
toon. "

Hovioikeus ei mycintiinyt mak-
settavaksi vahvistamilleen elii-
kesaataville etuoikeutta, joten
ne on maksettava konkurssipe-
sdn varoista ilman etuoikeutta.
Edelleen hovioikeus totesi, ettti
vahvistetuista eliikesaatavista
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on YahennettSvi se miiiirii, mi-
kii niistd saadaan eliikesii.iitidn
varoista.
Hovioikeuden piiSt0ksen mu-kaan: "Etuoikeusasetuksen
4$:n I momentin mukaisella
etuoikeudella maksetaan kon-
kurssipesiin varoista tyOnteki-jin tytisuhteesta johtuvat palk-
ka- ja muut saatavat vain vii-
meiselt6 ja kuluvalta vuodelta.
Hovioikeus katsoo, ettA nyt ky-
symyksessii olevilla piiiomite-
tuilla eltkesaatavilla, jotka ei-
viit ole eriiiintyneet maksetta-
vaksi ennen Tirro Oy:n kon-
kurssin alkamista, ei ole etuoi-
keusasetuksen 4 $:n I momen-
tin mukaista etuoikeutta."
Hovioikeuden ratkaisuun on
tammikuussa l99l pyydetty va-
lituslupaa Korkeimmalta oi-
keudelta, joten asian kiisittely
jatkunee vielii siell6.

Kommentteja
Liihtdkohtana on, ettl yhtiti ja
sen eliikesiiiti6 ovat kaksi eril-
listii oikeushenkiltiii. Eliikesiiii-
ti6n tarkoituksena on jo lain
mukaan eliikkeiden ja niihin
verrattavien muiden, tyOsuh-
teen perusteella myrinnettiivien
etujen antaminen ty0nanta-ju, tytintekij<iille ja niilden
omaisille.

Lakisiiiiteistii TEldiiketurvaa
hoitavissa eliikesii6ti6iss6 eliik-
keiden maksu on turvattu Elii-
keturvakeskuksen luottova-
kuutuksella. Sitl vastoin va-
paaehtoisten [s6etusaatididen,
kuten Turon, kohdalla asia on
toisin. Eliikkeiden maksusta
vastaa eliikestiiititin varallisuus.
Tydnantajan tehtevene on kan-

natusmaksujen maksaminen
eliikestiEtitille. Tiimii ei kuiten-
kaan ole velvollinen suoritta-
maan eliikesiiiitiiille enempiiii
kuin maksussa olevat eldkkeet
ja toiminnasta aiheutuvat kulut
edellyttavat. Tiilldin siiiitidn
eliikkeistii johtuva vastuu voi
jiiiidl kattamatta, kuten T[ron
tapauksessa on kiiynyt.
Tilanne paranee nyt alkuvuon-
na voimaan tulevan eliikesii5-
titilain muutoksen my0t6, jolla
parannetaan eliikkeiden mak-
sun turvaawutta lisiieliikesiiiiti-
0iss6. Tosin jo nykyisin lis6el6-
kesiiiititiiden el5kevastuu on
useimmiten varsin hyvin katet-
tu ja Turon kaltaiset tapaukset
ovat poikkeuksia.
Ennen mainittua lainmuutosta
yhticin vastuu eliikesiiitidn
elikkeistii on voinut toteutua
vain poikkeuksellisesti. Niiln on
katsottu tapahtuneen Turo
Oy:n tapauksessa. Yhti<in me-
nettely kokonaisuutena arvos-
tellen vakuutti hovioikeuden
siite, ette myos yhti6 on ottanut
vastatakseen eliikkeiden asian-
mukaisesta suorittamisesta. Ta-
pauksesta ei voi vetiiii yleistti
johtopii6t0stl, jonka mukaan
yhtiti olisi eliikesiiiitidn ohella
vastuussa eliikkeiden suoritta-
misesta eliikeliiisille. Yhti6n
vastuu j oudutaan ratkaisemaan
erikseen kussakin yksittiiista-
pauksessa. Tirron tapauksessa
yhtitin vastuu perustuu kAyt6n-
t66n, joka oli tullut tytisuhteen
ehdoksi siinS kuin muut nimen-
omaisesti sovitut ty6suhteen
palkka y.m. ehdot.

Tirro Oy oli maksanut kanta-
jien eltikkeet konkurssin alkuun
saakka. Kun kantajien el6ke-

saatavat eiviit olleet eriiiintyneet
maksettavaksi ennen Turo
Oy:n konkurssin alkua, eiviit ne
kohdistuneet etuoikeusasetuk-
sen 4 $:n I momentin edellyttii-
m6ll6 tavalla viimeiseen ja ku-
luvaan vuoteen. T?imiin vuoksi
hovioikeus ei mytintiinyt niille
etuoikeutta maksun saantiin
konkurssipesiin varoista. Niiin
ollen eliikeltiisten maksun saan-
ti konkurssipesiistl jiiii riippu-
maan siit6, onko en66 pesiillS
varoja sen jtilkeen, kun kaikki
etuoikeutetut saatavat on mak-
settu.

PENTII
KOIVISTOINEN, r,r

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston

osastoptiiillikkt)
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PAATOKSIA
MAATALOUSYRITTATAN LAPSI JA

18 vUoDEN IxA
VAKOn piiiitds n:o 0810418913113
Postitettu 13. 12. 1990, tietopankissa

Lainsi5diinndss6 on koko hoitava valtiokonttori on aina-
joukko erilaisia ikiirajoja, joita kin aiemmin ollut toisella kan-
sovellettaessa saatetaan joutua nalla.
ratkaisemaan, onko henkilO
tayttdnyt ikiiraj an syntymapiil-
viinsi.alu.ssa vai sen palt*ty+. Kommentteja
Asia ei suinkaan ole ytsiselittei- Sen oaremmin lainsiiiidiinn.ss'nen. Ratkaisu on erilainen asi [u1n"i"[r"t"r.naoissakaan eiasta riippuen ;b ;eerit;lt , "ri"it ifziinen

henkilO on katsottava olevan
Kysymys sYntYmdPiiivaniiiin'

Onko l8-vuotispiiiviiniiSn isdn- Yleinen oikeusperiaate on, ettd
s5 menettiineellii henkiltillii oi- lakia tulee tulkita suojeltavan
keus MYEL:n mukaiseen ryh- tahon eduksi silloin, kun ttillai-
miihenkivakuutuskorvaukseen, nen suojelu on lain erityisenii
kun MYEL:iin perustuvien tarkoituksena. Koko tyO- ja el6-
maatalousyrittijien ryhmiihen- kelainsiidiintd on paljolti syn-
kivakuutusehtojen mukaan va- tynyt tytintekijiin ja vakuutetun
kuutussummaan oikeutettuja turvaksi ja suojaamiseksi. Tii-
ovat edunj6ttljiin puoliso ja alle mtn periaatteen valossa on pai-
18 vuotiaat lapset. kallaan, jos laki ja vakiintunut

oikeuskiytiintci ei aseta estette,Ratkaisu (,fiIS,IHil:H'Ti l"lr,fiHiT:
VAKO: Maatalousyrittiiiien *
ryhmahenki""t "riiit r.t," 

Piiatettaessi oikeudesta etuu-

"fr"t*.;un on iit ottiui t*- teen ei tarkkojen kellonaikojen
vuttanedn lg vuoden ian svniv- selvittiiminen yleensd ole tar-
-apairai*a r*iuuri" [h.fi- koituklgnmukaista eikii aina
teri'eirilptatyttya rtatiiuu- Ilahdollistakaan' Niinpti .VA-
takirnnan ri rut6rt[ -uutittii r. 5?"ivf ,tdTfr?/'i#Filll:

kinnut hakijan eduksi mycis ti-
Kiiytiintti lannetta, jossa el2ikkeen saami-
Edell5 mainitut vakuutusehdot s91 ratkaisi.se,.kumpi oli eltinyt
ovat nyt iti.it"ttaratta ;iliay- viimeksi, edunj6tttj6.vai puoli-
S" yfiteniviiit.i tytini.tii6{, soiden ainoa alle lS-vuotias
.Vt rriiitt.riir"l""t,itii. i-fri.: lapsi. Kun tlitii ei voitu selvittee,

:i.:":"ttitl.;;kt".il.yffi5- katsottiin . leski oikeutetuksi
heni,iiakuutusta vastdavien. perhe-eliikkeeseen lapsen pe-
taloudellista tukea koskevien rusteella.
mtiiriiysten kanssa' yleisen oikeusperiaatteen poh-
Tyiintekijiiin ryhmiihenkiva- jalta on myds vakiintunut tul-
kuutuspooli ja Kuntien eliike- kinta, jonka mukaan harkitta-
vakuutus ovat ilmoittaneet tul- essa sosiaalivakuutuksen iktra-
kinneensa vakuutusehtcjen jojen ttiyttymisttijonkin etuu-
miiiirtiystii VAKOn pliiittiksestE den saamiseksi henkiliin katso-
ilmenevdllEtavalla. Sitiivastoin taan tiiyttiiviin tietyn iiin jo syn-
valtion ryhmtihenkivakuutusta tymiipiilviinsii alusta lukien.

VAKOn
KOHTUULLISTAVASTA
PURKUKAYTANNOSTA
VAKOn piititds n:o 08104l89l3Ilj

n:o 08559 I 89 I 2674
n:o 2841831 /193

Koikki tietopankissa, ensiksi
mainitut postitettu viime vuo-
den lopulh.
Ihmisen p;iiistessii hakemukses-
taan eliikkeelle saattaa h6n tie-
tamattOmyyttdiin menettiti oi-
keuden vielii paljon suurem-
paan eliikkeeseen. Apua on kui-
tenkin saatavissa, jos pii5t<iksen
purkamissiiiinntiksiii sovelle-
teen inhimillisesti ja kohtuus
mielessii. Niiin on VAKO teh-
nyt yll6 mainituissa piiiitriksis-
s[in.

Thusta
Sek6 kunnallisessa ettii valtion
eliikejtirjestelmdssi on s6^6detty,
etti eliketta ei kartu silte ajdta,
jolta henkilti saa tulevan ajan
eliiketti. Valtiolla elekette ei
kartu myriskliin silloin, kun
henkilti saa vanhuuseliiketti
muutoin kuin varhennettuna
vanhuuseliikkeeni. KVTEL-
el6ke sit6 vastoin karttuu hen-
kiltin saadessa vanhuuseliket-
tii, (vaikka vanhuuseldkkeeseen
sistiltyisi tuleva aika).
Kaikissa kolmessa tapauksessa
eliikkeen hakija ei ollut syystt
tai toisesta selvilli niiistii karttu-
missii6nn0ksist6. Jokainen
heistii haki yksityisen sektorin
tyoelekette. El6kkeet, jotka
heille mytinnettiin, estiviit julki-
sen sektorin el6kkeen karttumi-
sen. Kahdessa tapauksessa
eliikkeen mydntiineellli eliike-
laitoksella oli asiakirjoissaan
tieto siitii, ettn hakija jatkaa
tyciskentelyii2in julkisen sekto-
rin palveluksessa.

Kaikissa kolmessa tapauksessa
eliikkeen karttumisen estymi-
nen vaikutti olennaisella tavalla
heikentdviisti eliikkeen saajan
lopulliseen eliiketurvaan. -
Suurimmillaan tydkyv)4ttt-
myyseliikepiiiitOksen purkami-
nen ja vastaavan julkisen sekto-
rin tydkyvyttdmyyseliikkeen
mydnt6minen olisi nostanut
eliikkeen kuukausimiiiiriin noin
3 700 markkaa suuremmaksi.

Ratkaisut
Kaikissa kolmessa tapauksessa
eliikkeen saaja haki eliikepiiii-
triksen purkamista VAKOlta.

Kaikissa tapauksissa VAKO
myOs purki piiitdksen.
Piiiit0ksen purkaminen edellyt-
tea, ettA piiiittis on perustunut
vtiiiriiiin tai puutteelliseen selvi-
tykseen tahi on ilmeisen lain-
vastainen. Jos piiiittiksen anta-
misesta on kulunut viisi vuotta,
voidaan piiiitds purkaa vain
erittliin painavista syist6. Yksi
puretuista piiiittiksistii oli yli vii-
si vuotta vanha.

Kommentteja
Jos purkusiiiinntistii sovelle-
taan muodollisesti ja suppeasti,
on mahdollista tulla siihen tu-
lokseen, etteiv6t purkuedelly-
tykset teftyneet esillE olevissa
tapauksissa. VAKO on kuiten-
kin kiytt6nyt lakia kohtuuden
mukaan ja siitii ei voi olla kuin
hyvilleen.
Esillii olleissa tapauksissa vai-
kutusta el6keturvaan voitiin pi-
tee merkittev6n6 j a olennaisena
(kummin vain!). Jos asianlaita
ei ole niiin, luulen, ette peiet6s-
ten purkaminen on hyvin epii-
varmaa.
Tapaukset tuovat enemmitta
miettimisitta mieleen, ettii elii-
ketiedottamisella ja el[keneu-
vonnalla riittee tyomaata. Ny-
kyptiivEn elikeneuvonnassa eri
eliikevaihtoehtojen huolellinen
selvitttiminen ja niistii tiedotta-
minen ovat keskeisellii sijalla.
Oikea-aikaisella j a riittaviila in-
formaatiolla siiiistetiiiin vakuu-
tettuja tarpeettomilta hanka-
luuksilta, mistii koituu etua
mycis koko elikejfi estelmiille.

VAKOn kiitteminen taas tuo
mieleen vanhat Tuomarin oh-
jeet. Jotten siteeraisi ehkti kaik-
kein tunnetuinta, kirjaan tiih6n
jiirjestyksessti sitii seuraavan:
"Hyvd ja tilyktis tuomari on
parempi kuin hyvii laki, sillii
h2in voipi asetella kaikki koh-
tuuden mukaan. Mutta missii
paha ja viiAri tuomari on, siinii
ei auta hyvti laki miteAn, sille
hiin viiintiiii ja viiiristelee sitii
oman mielens6 mukaan."

PENTTI
KOIVISTOINEN, r.r

Eltiketumakeskuksen
lakiosaston

osastopiiiillikkt)
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AKAVA, SAK, STTK JA TVK:

TYOELAKKEIDEN VAS TATTAVA
TYOELAMAx UUDISTUKSIIN

Palkansaajain keskusjiirjesttit
vaativat tydeliikkeisiin entistii
enemmdn joustoa ja eliikepoli-
tiikan kytkemistii kiinteiisti
muihin tydeliimiin uudistamis-
tavoitteisiin.

- Tyrieliikkeiden on pystyttiivii
vielii nykyistii paremmin vas-
taamaan ihmisten yksil<illisiii,
eri eliimiintilanteista johtuvia
tarpeita.

- Ty<iymptirist66n, ty<iolosuh-
teisiin ja tyOeliimiin demokrati-
sointiin liittyvat kysymykset
ovat osa kokonaisuutta, jotka
vaikuttavat eliikepolitiikkaan.
Tydtti ja ty<iympiirist<iti kehittS-
miillii on luotava vaihtoehtoja
myOs eldkeratkaisuille, jiirjestdt
sanovat.

Vuodenvaihteessa antamas-
saan ty<ieliikepoliittisessa kan-
nanotossa Akava, SAK, STTK
ja TVK korostavat, ettl tydelii-
kejiirjestelmiin rahoituksesta
on kaikissa olosuhteissa huo-
lehdittava siten, ettei eliikkei-
den nykytasosta jouduta tinki-
miiiin.

Itsenlisyys turvattava
Jiirjesttijen mielest6 tytieliike-
jiirjestelmiin eliikelaitosten eri-
tyinen tehtiivA edellytteA niiden
toimivan itseniiisesti itseniii-
sesti mytis kotimaisiin vakuu-
tuskonserneihin, pankki- ja fi-
nanssilaitoksiin n6hden.

Palkansaajakeskusjiirjesttit ko-
rostavat suomalaisen ty<ieliike-
jiirjestelmtin ainutlaatuisuutta
ja erityispiirteitii, joita Euroo-
pan yhdentyminenkeliin ei saa
horjuttaa. Tarvittaessa j iirjestel-
miin itsendisyys on turvattava
uusilla lainsiiiidiinndllisille ja
hallinnollisilla toimenpiteillii.

Osa-aikaellkkeen
alaikiiraja 55 vuoteen
Keskusjiirjestrijen mukaan var-
haisel5kkeiden myOntOperus-
teita tulisi kehittaa edelleen.
Yksil<illistii varhaiseliikettii rat-
kaistaessa sosiaalisia tekijditii
olisi painotettava nykyistii
enemmdn ja etenkin ty<itt6-
myystilanne olisi voimakkaam-
min huomioitava.

Jiirjestdt kannattavat osa-aika-
eliikkeen alaikiirajan pudotta-
mista nykyisestii 60 vuodesta
ainakin 55 vuoteen. Sen sijaan
yksiltillisen varhaiseliikkeen
alaikiiraja tulee pitiiii ennallaan.

Yksityisen sektorin 40 vuoden
karttumisaika on jiirjestdjen
mielestd liian pitkii. Kantaansa
he perustelevat koulutus- ja las-
tenhoitoaikojen pidentymisellii
sekii tyiieliimiin muutoksilla.

Tasainen
tytiellkevakuutusmaksu
Akava, SAK, STTK ja TVK
katsovat, ettii tycieliikemaksua
ei tule kaytteii suhdannepolitii-
kan viilineend, vaan maksua on
korotettava vuosittain suunni-
telmallisesti.
Mytiskiiiin tydeliikejiirjestel-
miiiin liittyviin indeksijiirjestel-
miin heikentiimiseen ei ole pe-
rusteita, j erjesttit korostavat.
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TIEDOKSI AN SI OELAKETURVAA KARTUTTAVAT
TYONTEKIJAT JA YRITTATAT
vuoDEN 1990 pAArrvnssA

Thrkasteluhetkellii ansioeliike-
turvaa kartuttavina voidaan
tyti-, yritteje- tai virkasuhteessa
olevien lisiiksi pitiiti myds niitii
vuoden aikana muttei piiiittyes-
sii eliiketurvaa kartuttaneita,
jotka eiviit ole lopettaneet tycls-
kentelyiiiin eliikkeelle siirtymi-
sen takia. Siiilyyhiin heillii elii-
keturvassaan ns. tulevan ajan
oikeus vuoden tydnteon piiiitty-
misestii, vaikka uutta eliiketur-
vaa kartuttavaa toimintaa ei
olisi aloitettukaan.

Tietyn lain piiriin kuulumi-
sen edellytyksend on kyseisen
lain mukaisen eliiketurvan kart-
tumisehtojen (viihimmiiisansio,
odotusaika, ika, ...) tiiyttymi-
nen tarkasteluhetkellE. Henki-
lcin katsotaan olevan LEL- tai
TaEl-tycisuhteessa vuoden
piiiittyessii, jos hiinellii on ko.
lain mukaista toimintaa joulu-
kuussa. Muissa laeissa tyci-,
yritteje- tai virkasuhteen tdytyy
olla voimassa vuoden pliiittyes-
sii.

Oheisessa asetelmassa esite-
tii6n arviot eri ansioeliikelakien
piireihin kuuluvista henkil0istii
edellii esitetyllii tavalla laajem-
mln Ja suppeammln ymmiirtii-
en.

Henkil<i voi samanaikaisesti
kuulua usean eri eliikelain pii
riin. Esimerkiksi yksityisellii
sektorilla oli vuoden lopussa
noin 55 000 henkil<illd samanai-
kaisesti kaksi tai useampia yksi-
tyisen puolen eri eliikelakien
mukaisia ty<isuhteita. Vuoden

mittaan noin 135000 henkilOti
kartutti eliikettii useamman
kuin yhden yksityisen puolen
el6kelain piirissii.

Eri lakien lukumiiiirlmuu-
tokset n6hd66n muutossarak-
keesta.

Ty0llisyyden kasvun taittu-
minen heijastuu TEL:n luvuissa
siten, ettii vuoden 1990 alun
varsin hyvii tydllisyys heikkeni
vuoden loppua kohden. Tiimiin
takia vuoden lopun luku on
pysynyt paikoillaan, .kun taas
vuoden aikana TEl+liiketur-
vaa kiivi kartuttamassa 30 000
henkildli enemmiin kuin edellis-
vuonna.

Mytis LEl-alojen vilkas al-
kuvuosi on laantunut vuoden
loppua kohti ja on vuoden p6tit-
tyessii samalla tasolla kuin
vuotta aiemmin.

Varsinaista aktiivipiirin laa-
jenemista esiintyi vain yrittiijien
YEl-lurussa. Sielliikin kasvu-
luvun tausta on sikiili muuttu-
massa, ettd edelleen jatkuvan
yrittiijiitoiminnan lisiiiintymi-
sen ohella mycis toiminnan
piiiittyminen on voimakkaasti
yleistynlt. Tiistii johtuu, ettii
vuoden lopun aktiiviyrittajien
luku on kasvanut '\ain"
5 000:lla, mutta vuoden aikana
yrittiijiieliiketurvaa kartuttanei-
den lukumiiiirti on kasvanut
l0 000:lla.

Maatalousyrittajien miiiird
alenee edelleen suhteellisen ta-
saisesti. Tarkasteluvuonna yrit-
tiijiiellikelakien piirissa eliike-

turvaa kartuttaneiden luku-
miiiirdt leikkaavatkin nyt toi-
sensa.

Taiteilijoiden ja toimittajien
eliikelain (TaEL) piiri on verk-
kaisesti laajentunut, mikii lii-
hinnii lukujen pydristyskiiytiin-
ndn takia niikyy juuri tarkaste-
luvuonna I 000 henkilOn kasvu-
na.

Muiden lakien luvut ovat py-
syneet jokseenkin ennallaan.
Tosin KVTEL:sta esitetyt luvut
ovat pienentyneet vuotti aiem-
mista. Tiimii johtuu rekisterciin-
titavan kehittymisestii, uudet
luvut ovat henkilOlukuina pa-
rempia kuin aikaisemmat. Tosi-
asiassa KVTEL:n henkiltipiiri
on edelleen kasvussa.

Ansioel[kelakien piiri
vuonna 1990

,0r)rl
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EUROOPAN NEUVOSTON
SOSIAALINEN PERUSKIRJA

YKSITYISEN
SEKTORIN PIIRISSA

TYOSKENTELEE VAJAA
KAKSI MILJOONAA

SUOMALAISTA

Ty6elekejerjestelmin tilastolli-
nen vuosikirja osa II vuodelta
1989 on ilmestynyt. Vuosikirja
sismffie nrm. tietoja ryoelakela;
kien TEL, LEL, TaEL, YEL ja
MYEL piirissd tydsuhteessa ol-
leista tai yrittajAtoimintaa har-
joittaneista henki6ist6. Kaik-
kiaan nfliden lakien piirissii
tydskenteli vuoden 1989 aikana
I 950 000 henkil66.
Yksityisen sektorin tytivoimas-
ta vajaa viidennes oli yrittiiji[.
Yrit*ijien eliikelain (YEL) pii-
rissii tytiskenteli 175 000 yritta-
j iiti ja maatalousyrittiijien eliike-
lain (MYEL) piirisse 190000
maatalousyrittejee. Yrittfljien
eliikelain piiriin kuuluneiden
miiiird kasvaa tasaisesti, viime
vuosina noin neljii prosenttia
vuodessa. Maatalousyrittiijien
miiiirii sitii vastoin pienenee
vastaavalla vauhdilla. Kymme-
nen vuotta sitten yrittiijiii oli
110000 ja maatalousyrittiijiii
270000.
Vuosikirjassa on mytis tietoja
yksityisen sektorin tyoel2ikkei-
den rahoituksesta, ty6el6k-
keensaaj ien kokonaiselEkkeistii
j a luottovakuutustoiminnasta.
Uutta tiisse kirjassa on osa,
j ossa on tilastotietoja Tytieliike-
laitosten liiton (TELAn) jiisen-
laitoksiltaan keriiEmistii sijoi-
tus- ja vakuutusmaksulainati-
lastoista. Tytieliikelaitosten pa-
kollinen elikevakuutus ja va-
paaehtoinen lis6eliikevakuutus
muodostavat yhdessii noin 13
prosenttia koko maan luotto-
kannasta. Vuoden 1989 aikana
tydeliikelaitoksista nostettujen
lainojen kokonaismiiiirii oli I 6,4
miljardia markkaa, tiistfl sijoi-
tuslainoina nostettujen lainojen
osuus oli 8,3 miljardiajavakuu-
tusmaksulainoina nostettujen
osuus 8,1 miljardia markkaa.

Julkaisua on saatavana El6-
keturvakeskuksen tilasto-osas-
tolta.

Maija Hiltunen

palkkaan, oikeus terveyden
suojeluun ja sosiaaliturvaan
Jne.
Toisessa osassa ensimmilisen
osan oikeudet mii,iiritelliien tar-
kemmin. Oikeus sosiaalitur-
vaan kiisitellltiln 12 artiklassa.
Siini sopimuspuolet sitoutuvat
l. luomaan sosiaaliturvajlrjes-
telman ja pitamaiin site y[4,
2. pitemean sosiaaliturvajir-
jestelmiinsii tyydytteviile, va-
hintiiin Kansainviilisen tydj 5r-
jestdn sosiaaliturvan viihim-
miiistasoa koskevan yleissopi-
muksen (nro 102) edellyttiimtil-
lii tasolla,
3. pyrkimiiiin asteittain nosta-
maan sosiaaliturvajiirjestel-
m6ns6 korkeammalle tasolle,
4. ryhtymiiiin toimenpiteisiin
tekemiilld kahdenviilisiii ja mo-
nenvfisiti sopimuksia tai muil-
la keinoin, tiillaisten sopimus-
ten sallimilla ehdoilla, varmis-
taakseen kohdassa tarkemmin
mainitut kaksi tavoitetta.
Kolmannessa osassa sopimus-
puolet sitoutuvat, paitsi pyrki-
miiiin kaikin asianmukaisin kei-
noin ensimmdisen osan tavoit-
teisiin,

EUROOPAN TALOUSALUE
-SOPIMUS ETENEE

EduskunnassaonkiisiteltiivAnA l. pitemeiinitseiiiinsitovinaai- sessa on hyviiksyii peruskirja
hallituksen esitys Euroopan so- naliin viitta erikseen mii5r6tyis- mahdollisimman laajasti.
siaalisen peruski{an ja siihen tiiseitsemiista::,:::^y:^!f.i!- r"-skirjan valvonta ei ole oi_liittyvtin listiptiytlikirjan erdi- lasta.Yksi.+j?"?:sosiaalitur- ffi;;il'fi: j##y'k iftil;-rl;den:niiriiysten hyviiksymises- vaa koskeva artikla, iiiiioiaen valitukset eiv6t oletil Euroopan neuvo^ston,p.*- z. pitamiiiin l. kohdanmukai- -"nal-uiriu, k"a;; itrmisoi-
fi:':I:f::':-t_8."tq'l?6^t_t:l- '.'# i?iiiil,ri;.;tiliu;F li- r.iri'"p-i-"r..n-o'urtu.----
l#:i,l?*liir$ff,if,?3"i'"$- fIU'*::fi:::?:::,p.""-::S! va,ontaa suorittaa nerjii Eu-
tine taloudellisten ja sosiaalis- '.:i;i:il'[iiTiil*t,]"j'1Tfr" roopan neuvoston valvonta-
ten oikeuksien arara p:?l#:: #il*iit.,:Lt-ttl,i.i,,gfrF.- :mf:"rt'"X1$"nH1,"1i,.",
!t,it,.?,f&i:tr8;,:ifiXfilliiiXl-,fli,iifi XX"liiS*,#fr ,H'ffiin:j"j"il.JlJl:
Suomen osati peruit<i'4a tuiee Kontaa' pan nErivoslollinaportit tuttii
volmaan 30 p?iiviin kuluttua sii- NeljEnteen osaan sisiiltyvIt pe- ensin asiantuntijakomitea, jon-
t6, kun hyviiksymiskirja on tal- ruskirjan teytAntdtinpanoa kos- ka johtopiiiittisten pohjalta ki-
letettu. kevat m6iir6ykset. Viidennessii sittely jatkuu hallitustenviilisen

osassa ovat tavanomaisten lop- sosiaalikomitean alakomiteassa
. ..rr.. ax pumiiiriiysten lisiiksi miiiir6yk- ja neuvoa-antavassa yleisko-

rerusKrrJan sNallo$a i.t p.-Jt itjan soveltamisdsta 'kouksessa.
Peruskirjaan sisiiltyy viisi osaa. hata- tai sotitilan aikana. r -_Ensimm"iiisessa oiissa on 19 Lopuksi raporttia kiisittelee
[ofrt"" riiAiau6 yliisluonteinen Euroopan neuvoston ministeri-
il;;Ar;dki,j; ili;irt" Valvonta komitea,.joka voi antaa sopi-

rlifnxal";r,xr,rwi,t l's**,l1',!llidflj{$ [ri#eT*;;tii,:3g;xteinaan' Suomenkin :il^.yP%rLv^r_a Tivtarttia peruskirjan miiti-
N6it6 ovat muun muass"..i l:,il::;-*Hti^i:ii.*s^:o.TT ;;il;;-t ;;..;-i" lavuaraa"
keus tyohdn, oikeudenmukai- 9{9uf]u'1t"1{l li l1ryry9--e_r su'untaan.
siin ty6suhteen ehtoihin ja tur- KuIelITn l$a? Perys-Ktryassa;;ili'iilF i;;mifi ti;;6- :loj^ultuq oikeuksia' Hallituk-
,"frtiiriii,-"it"ui toti""ifi.i." sen tarkoituksena joka tapauk- Pentti Ibivistoinen

Euroopan talousalueen, ETA:n,
toteutuminen niiyttiili nyt var-
memmalta kuin vielii viime syk-
synii. Sosiaaliturvaa koskevat
neuvottelut kiiydii:in loppuun
tinii keviisn6 ja koko sopimus
on tarkoitus saadavalmiiksi en-
nen syksyii.

ETA ei edellytii kunkin maan
oman sosiaaliturvaj fi estelmiin
muuttamista. Neuvotteluissa
onkin kysymys vain EY- ja
EFIA -maiden velill6 liikku-
vien tyOntekijdiden ja yrittajien
sosiaaliturvan siiilymisestii, ei-
kii tavoitteena ole yhten6isen
sosiaaliturvajfiestelmiin luo-
mmen.

Sosiaaliturvan siiiintely ETA
-rnaiden v,ilillii aiotaan toteut-
taa EY:n sosiaaliturvaa koske-
van lainsiifiiinndn pohjalta.
Sen mukaan tytintekijlit ja yrit-
tAjet kuuluvat yleens6 tydnte-
komaan sosiaaliturvan piiriin,
joten tytieliiketurvan kannalta

ETA:n toteutuminen ei aiheuta
suuria ongelmia.
EY:n sosiaaliturvalainsiiiidin-
nOn ptiiperiaate on sopimus-
maiden kansalaisten tasa-arvoi-
nen kohtelu. Sen tiirkeitii peri-
aatteita ovat mytis etuuksien
maksaminen maasta toiseen il-
man rajoituksiaja muiden mai-
den vakuutuskausien yhteen-
laskeminen oikeuden syntymi-
seksi etuuksiin. Vastaaviin ta-
voitteisiin pyritii:in nykyisin
kahdenviilisillE sosiaaliturvaso-
pimuksilla, jotka nyt suurelta
osin korvautuisivat EY:n so-
siaaliturvaa koskevalla lainstiii-
diinntillii. Uutta meille olisi se,
ettii soveltaisimme samaa sflin-
n6sttiii kahdeksaantoista eri
maahan. MyOs Suomen oma
piiItdsvalta supistuisi, koska lo-
pulliset piiiittikset s66nndsten
tulkinnasta antaisi ylikansalli-
nen tuomioistuin.

Tbrj a Heinih- H annikainen
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a aNIMITYKSIA

tehty seuraavat organisaation
muutokset ja nimitykset.

KUNTIEN ELAKEVAKUUTUS
Kuntieneliikevakuutuksessaon tusta rekisteriosastosta vastaa-

Ktvassa nimitetyt edessii vasem-
malta: varatoimitusjohtaja Seppo
Perttula, apulaisjohtaja Helena
Itoma, varatoimitusj oht aja Veij o
Jalava. Takana vasemmalta: johta-
jayliltitiktiri Hannu Htirkdnen, ra-
hoitusjohtaja Olli Pusa, talousj oh-
taja Erkki Pekkarinen ja apulais-
johtaja Pauli Krulue.

ta on muodostettu talous- ja Lisiiksi linjaan kuuluu hallinto-

Eliikejohtaja Veijo Jalava on
nimitetty varatoimitusj ohtaj ak-
si, jonka vastuualueesta on
muodostettu eliikeratkaisu- ja
rekisterilinja. Linjaan peruste-

vaksi apulaisjohtajaksi on nlml-
tetty Helena Luoma. Linjan
muut osastot ovat eliikeosasto
j a tyd kyvytttimyyseliikeosasto.
Rahoitusjohtaja Seppo Perttu-
la on nimitetty varatoimitus-
johtajaksi, jonka vastuualuees-

hallintolinja. Linjaan perustet-
tujen osastojen johtoon on ni-
mitetty talousjohtajaksi Erkki
Pekkarinen (talousosasto), ra-
hoitusjohtajaksi OIli Pusa (ra-
hoitusosasto) ja apulaisjohta-
jaksi Pauli Kruhse (atk-osasto).

osasto.

Johtajayliliiiikiiriksi on nimitet-
ty Hannu Hiirk0nen, j onka vas-
tuualueesta on muodostettu
ltSketieteen ja kuntoutuksen
yksikkO.

ELAKETURYA-
KESKUKSEN
HALLITUS
SAK:n sosiaalisihteeri Markku
Hyviirinen palasi vuoden virka-
vapauden jekeen, 1.2.1991 lu-
kien, Eliiketurvakeskuksen hal-
lituksen jiiseneksi. Hiinen vara-
miehenii5n toimii asiantuntija-
leekeri Markku Toropainen sa-
masta piiiviistii lukien.
Eliiketurvakeskuksen hallituk-
sen jdsenen toiminnanjohtaja
Raimo Pohjavdreen varamie-
heksi on l.l.l99l lukien nimi-
tetty TVK:n sosiaalipoliittinen
sihteeri Jukka Vainio.

ELAKETURYA-
KESKUS
Kauppatieteiden maisteri Lasse
Salminen on nimitetty luotto-
vakuutuksen kehityspiiiillikOk-
si 1.3.1991 lukien. Salminen on
tyriskennellyt vakuutusalalla
ruodesta 1958 liihtien. Hiin on
toiminut Liikennevakuutusyh-
distyksessii apulaisasiamiehe-
n6, Sammossa ostopeellikkti-
nii, sosiaali- ja terveysministeri-
cissii erityistarkastajana ja vuo-
desta 1988 liihtien va. tarkastus-
johtajana vakuutusyhdistystar-
kastuksessa.
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KYSY
TYOETAKKEISTA!

aa

joka vastaa kysymykseen.
***

oa

Kysyje on t6issii. Osatyrikyvyt-
tdmyyseliike voi olla tiiysitehoi-
nen eli osatydkyvyttdmyyselik-
keesszi on luettu hyviiksi aika
eliikeikiiiin saakka eliikkeeseen
oikeuttavana. Tiillciin kysyjiille
ei kartu eliikkeelliiollessa teh-
dystii tydstii lainkaan eliikettii.
Ei siis ole karttunutkaan m!
taan, mitA varhentaisi tai lyk-
kiiisi. Osatyiikyvyttcimyyselii-
ketta ei voi muuttaa varhenne-
tuksi vanhuuseliikkeeksi ilman,
etta se lakkautetaan ty6kyvyn
palautumisen vuoksi.
Jos taas kysyjiin eliike on ns.
vapaakirjaeldke eli eliike on
piiiittyneestii ty<isuhteesta, jo-
hon ei eliikkeeseen oikeuttava-
na aikana ole voitu ottaa mu-
kaan aikaa eliikeikiiin asti, ky-
syj iille karttuu uutta ty0el6kett6
tydssSolostaan. Tiimiin tyti-
eliikkeensii hiin voi ottaa joko
varhennettuna 60 vuotta tiiytet-
tyiiiin milloin tahansa tai myds
lykiitii sitii 65 ikiivuoden taytta-
misen jiilkeiseen aikaan.

Hakemus on kuitenkin tehtiivd
VE-lomakkeella, jossa hakija il-
moittaa, milloin hin eliikkeen-
sii varhennettuna haluaa. Noin
2-4 kuukautta ennen hakijan
65-wotispiiiviiii eliikelaitos lii-
hettiiii hiinelle esitiiytetyn van-

aa

huuseltikehakemuksen" joka
hakijan tulee tiyttii2i ja palaut-
taa saadakseen vanhuuselik-
keen 65 vuoden iiiss5. Jos hiin
haluaa eliikkeensii lykdttynt,
siita pitaa erikbeen mainita ha-
kemuksessa.

Toinen kysymys, ettii kysyjii ei
olisi lainkaan tdissii, mutta saisi
osatytikyvyttrimyyseliikettii ja
haluaisi eltikkensii varhennettu-
na vanhuuseliikkeenii.
Osatydkyvytt0mlyseleketta ei
voida edellt kerrotusta syystii
tiissiikiiiin tapauksessa muuttaa
varhennetuksi vanhuuseliik-
keeksi riippumatta siitii, onko
kysymyksessii tiiysitehoinen
osaty<ikyvytt0myyseliike tai ns.
vapaakirjaeliike. Osatydkyvy-
ttimyyseliike muuttuu tiilldin 65
vuoden iiissii automaattisesti
vanhuuseliikkeeksi.
Kansaneliikelaki ei osatyciky-
lryttdmyyseldkettii tunne, joten
kansaneliikkeen hakija voi ot-
taa joko normaaliajassa 65-
vuotiaana, varhennettuna tai
lyklttynd vanhuuseldkkeend.

Mauri Vanhatalo

' Ky.y tytietiikkeistl-palsta IYSYMYS:-iai6a ioimintaansilftitla 9]:,i" "=1li'kvvvtttimvvseliik-"p"rit"u"ner..tr*;k;;:l'rTll?.rfr 
,Xtffi "ffi ,?or?l';'Jilkuksen asiantuntijlt v_as- ivoita.i v-t 

"nn"tu, 
iai ryta-

taavat tytieliikkeitii koske- tyn vanhuuselakkeen? Ent6 jos
Yiin kysymyksiin, joilla en olisi lainkaan tciissii, voisin-
saattaa oila iaalenipiakin 13,-:111? -osatvokvvlttdmvvs--Li-.r*iinto*-'----' ;fffi'"xtflJ,:Btllararhenne-
Toimitus toivoo lukiioi-
den llhettlvln kvsvm'v1- vASTAUS: 

..

sia lehden toimiiutset". ifl::Hfi::ffi'1j"1fi?ff#Etsimme asiantuntijtr, myyseltike kysyjtillii on.' '
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RUOTSI
PERUSMAAnA T,q.uAxrusA
VUONNA 1991
Yleisten eliikejirjestelmien
kiiyttiimii perusmiiiiri (basbe-
lopp) on 32200 SEK vuodessa
vuonna 1991. Perusmiiiiriiin
ovat sidottuja useimmat sosiaa-
livakuutuksen etuudet, esimer-
kiksi kansaneliikkeet ja yleisen
lisEeliikkeen (ATP) perusteena
oleva tulo. Perusmiiiiriiii tarkis-
tetaan kerran vuodessa kulutta-
jahintaindeksin perusteella.
Vuodesta 1990 perusmiiiirii
nousi 2500 SEK eli 8,41 pro-
senttia. Ruotsin verouudistuk-
sen toisen vaiheen johdosta
noin 2 prosenttia hintojen nou-
susta jiitettiin kompensoimatta
eliikkeisiin.
Tiiysi kansaneliike on yhdelle
eliikkeensaajalle 96 prosenttia
perusmiitirtista e[ 2 576 SEK
kuukaudessa. Avioparieliik-
keensaajille tiiysi kansaneliike
on yhteensii 157 prosenttia pe-
rusmiiiiriistii eli 4 213 SEK kuu-
kaudessa.

Eliikelistiii maksetaan niille
kansaneliikkeen saajille, jotka
saavat viihiin tai ei lainkaan
yleistii lisiieliikettii. Yleinen lisi-
eliike viihentiiii eliikelisiiii koko
miiiiriill5iin. Vuoden l99l alus-
ta vanhuus- ja perhe-eliikkeen
saajan tiiysi eliikelisii on 54 ja
ty<ikyvytttimyyseliikkeen saa-
jan 104 prosenttia perusmliii-
rtistii. Eliikelisiit ovat 1449 ja
2791 SEK kuukaudessa. Lisiit
ovat perhesuhteista riippumat-
tomia. Vuodesta 1990 eliikeli-
sien prosenttimtiiiriii korotettiin
verouudistuksen johdosta 4
prosenttiyksikcillii.
Verouudistuksen perusteella
korotettiin my<is vammaisuus-
korvausten miiiiriii. Uudet mtii-
riit ovat 36, 53 ja 69 prosenttia
perusmiiiiriistii. Vammaisuus-
korvausta maksetaan kansan-

eliikej6rjestelmiisti henkil6lle,
joka vammansa vuoksi tarvit-
see j okapiiivdisesst el6mdssiiSn
jatkuvasti toisen henkiltin
apua.

Yleistii lisiieliikettii (ATP) kart-
tuu tulosta, joka ylitt66 perus-
m66r5n suuruisen summan. Tu-
loa, joka on enemmiin kuin 6,5
kertaa perusmtiiirii, ei oteta
huomioon. Ndin ollen lisiielii-
kett[ karttuu 32000-241 500
SEK:n viilillii olevasta vuositu-
losta (2683-20125 SEK kuu-
kausitulosta) vuonna 1991.

ELAKEKOMITEAN
MIETINTO
Kuusi vuotta toimineen eliike-
komitean mietintd julkaistiin
viime vuoden lopulla. Komi-
tean tehtev5nii oli selvittiiii kan-
sanelikejdrjestelmtn ja yleisen
lisiieliikejiirjestelmdn hhitule-
vaisuudessa tarvitsemia muu-
toksia. Muutosehdotukset jtii-
vet kuitenkin vdhiiisiksi. Komi-
tean mielestii eliikejiirjestelmit
toimivat hyvin eivStkli tarvitse
suuria parannuksia ennen vuo-
situhannen vaihdetta.
Euroopan yhdentymiskehityk-
sen vuoksi komitea ehdottaa,
ettii kansaneliikettd ansaittai-
siin asumisluosien perusteella
siten, ettti t6ysi kansaneliike
vaatisi 40 vuoden asumisajan I 6
ja 65 ikivuosien viilillii. Lyhy-
empi aika oikeuttaisi alennet-
tuun eliikkeeseen.

Tiiysi, 60 prosentin lisieliike an-
saitaan 30 vuodessaja eliikepe-
rusteena kiiytetiitin 15 parhaan
vuoden ansiotuloa. Komitean
mielestii pitkan tydhistorian
omaava mutta suhteellisen al-
haista tuloa saava henkilc! kiir-
sii tiista verrattuna sellaiseen
henkil0dn, joka on tydssii ly-
hyen ajan mutta saa korkeaa
tuloa.

Naiset kuitenkin hyOtyviit mie-
hiA enemmdn lyhyemmiistii

eliikkeen karttumisajasta.
Muutoinkin nykymuotoinen li-
siieliikejiirjestelmI on naisille
edullisempi alemman palkkata-
son vuoksi. Jos karttumisaika
nostettaisiin 40 vuoteen ja el6-
keperuste laskettaisiin 20 vuo-
den perusteella - kuten on vaa-
dittu - olisivat tulot ja eliiketaso
paremmassa suhteessa toisiin-
sa. Silti komitea ei suosittele
tiitii muutosta - naistenja komi-
tean kokoomuslaisten jiisenten
vastustuksen vuoksi.
Komitea selvitti mahdollisuutta
j akaa eliikeoikeudet avioerossa,
mutta katsoi asian kuuluvan
enemm6nkin avioliittolains6ii-
diinttitin.
Lisiieldkejdrjestelmzi uhkaa
muuttua toiseksi kansaneliike-
jiirjestelmiiksi, koska yhii use-
ammat saavat eliikekaton eli 7,5
kertaa perusmiiiiriin ylittiiviii
tuloja. Komitea tutki useita eri
keinoja kansan- ja lisiieliikkeen
yhteensovittamiseksi. Se suosit-
telee mallia, jossa lisiieliikettii
karttuu mycis "ensimm[isen"
perusmtiSriin suuruisen tulon
osalta. Nykyisin se oikeuttaa
vain kansaneliikkeeseen.

Ansiotulon pitiilsi uudessakin
mallissa olla viihintiiiin perus-
miidrdn suuruinen, j otta lisiielii-
keoikeus syntyisi. Mallissa kan-
saneliikkeen nykyiset osat yh-
distetiiiin viihimmiiiseldkkeek-
si, jota lisieliike viihentiiii. Malli
muistuttaa Suomen ktiytiint6ii.
Komitea ei ehdota eliikekaton
nostamista. Eliiketurvan tuot-
taminen eliikekaton ylittavalta
osalta jiitetiiiin tycimarkkinava-
kuutuksille ja yksityisille elake-
vakuutuksille. Komitea ei
my<iskiiEn suosittele sosiaali-
turvalaitokselle (riksftirsiik-
ringsverket) mahdollisuutta
myyd6 lisieltkevakuutuksia sa-
maan tapaan kuin yksityiset va-
kuutusyhtirit. Sosiaaliturvalai-
tos ehdotti itse viime keviiiinii
tiillaista uudistusta.
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Komitean laskelmien mukaan piiiiasiassaerilaisia rainoja. TAllSlGvakuutusmaksujen huomatta- Yksityisen sektorin tyOmarkki-
navakuutusten rahastoissa on LESKENELAKEvaa nostotarvetta ei tule, jos

vuosittainen talouskasvu on vii- KERTA.hintliin 2 prosenttia. Jos kasvu varoJa yhteensii noin 70 pro-
senttia AP-rahastojen koko- SUORITUKSEKSIon vain 1,5 prosenttia, on va-

kuutusmaksuja nostettava tule-
vaisuudessa 4,5-6 prosentilla
siitii riippuen, millainen in-
deksitarkistusjiirjestelmii on

naismiiiiriistii. Tydmarkkinava-
kuutusten rahastot eivdt ole ol-

Ammattiliittoj en keskusj iirjestti
LO haluaa kolminkertaistaa

Palkansaajien lisiieliikejtirjestel-
mistii maksettava leskeneliike

eliikkeestii kertasuoritukseksi.
Muutos tullee voimaan vuoden
l99l aikana.

"riitt6ven" rahasumman kiyt-
tci6ns[ silloin, kun rahantarve
on akuutti. Jatkuvaksi eliik-
keeksi nykyinen leskenelzike on
riittamattin.
Kertasuorituksen miiiirii tul-
laan laskemaan siten, ette sen
miiiirii kasvaa edunj:ittajan ian
mukaan 40-45 vuoden ikiiiin
asti. Tiilliiin etuus on noin
80000 DKK (vuonna l99l).
Sen jiilkeen etuus laskee asteit-
tain edunjiittajii,n 70 vuoden
ikiiiin asti. Kertasuoritusta ei
maksettaisi 70 ikiivuoden tiiyt-
tiimisen jtilkeen. Siirtymiikau-
den siiiinndksiii aiotaan sovel-
taa tillii hetkellii 44 vuotta tayt-
tiineisiin.

GHITE
YKSITYISTETTY
ELAKETURVA
Chilen sotilashallitus yksityisti
eliiketurvan l0 vuotta sitten.
Silloisille vakuutetuille annet-
tiin kolme vuotta aikaa ratkais-
ta, jdiiviitkci he valtion elikejiir-
jestelmiiiin, johon ei eniiii vuo-
den 1983 jiilkeen ole otettu uu-
sia vakuutettuja, vai siirtyvatkti
heti uuden eltkejiirjestelmiin
alaisuuteen. Uudessa jtirjestel-
miissii yksityiset vakuutusyh-
ti6t ovat perustaneet AFP-el5-
kekassoja (Administradoras de
Fondos de Pensiones) eliiketur-
vaa hoitamaan. Tiillti hetkellii
kassoja on 13.

leet keskustelun kohteena. aiotaan muuttaa jatkuvasta

kaytdssii.

viksi Toisaalta LO antaisi
Komitea pitae uhkana eliikejiir-
jestelmtille sitA, ettei tulevaisuu-
dessa ehkii haluta maksaa va-
kuutusmaksuja siltd osalta tu-

ei oikeuta eliikkee- valtionyrityksissii.

vakuutusyhtitiille
tusoikeudet kuin

lee ehdotuksiaan
maan talous on epiitasapainos-
sa, vaihtotase on alijaamiiinen
ja julkinen sek?i yksityinen sii6s-
tdminen ovat alentuneet.

tiovarainministeri on my<is eh-
dottanut AP-rahastojen kas-
vattamista. Se tulisi tehdii as-
teittain siten, etti lisiieliikejdr-
jestelmlistii tulisi rahastoiva jiir-
jestelma. Rahastojen varoja tu-
lisi voida sijoittaa ulkomaille.
Oppositiossa olevat puolueet
sekii tytinantaj at vastustavat ra-
hastojen kolminkertaistamista.
Erityisen vaarallisena ne pitiivdt
site, etta rahastojen varoja voi-
taisiin sijoittaa yritysten osak-
keisiin.
Osakesijoittaminen johtaisi
vastustajien mukaan yksityisen
elinkeinoeliimzin joutumiseen
valtion kontrolliin. Ruotsin
teollisuusliiton edustaja on to-
sin toivottanut rahastot terve-
tulleiksi yrityksiin, mutta sillA
varauksella, ettii rahastot voisi-
vat saada kussakin yrityksessii
korkeintaan 20 prosentin ii6ni-
oikeuden.

Leskenel5ke maksetaan nykyi-
sin 62 vuotta tiiyttiineelle nais-
taisiesleskdle-jonka avioliitto
oli jatkunut viihintiiiin l0 vuo-
den ajan. Leskeneliike on puo-
let vanhuuseliikkeestii, jonka
m5iird ei ole ansioperusteinen

samat srlor- vaan vakuutusaj an pituuteen
AP-rahastoil- suhteutettu tasasumma. Vuon-

LO peruste-
sillii, ettii Kertasuorituksella pyritaan sii-

hen, ettzi edunsaajat saisivat

le. Lisdksi valtion tulisi LO:n na 1990 leskeneliike oli enin-
mielestii alentaa omistustaan tiiiin 300 DKK kuukaudessa.

muttajoistaeivakuutusmaksua Ruotsin hallituksen apulaisval-

loa, joka
seen. Sen vuoksi olisi syytii koo-
ta vakuutusmaksuja myris nii-
den sosiaalietuuksien - kuten
vanhempainraha - osalta, jotka
oikeuttavat lisiieliikkeeseen,

perita.

Komitea tutki mahdollisuuksia
eltikkeiden indeksitarkistusjiir-
jestelmiin uusimiseksi. Eliikkei-
te tarkistetaan perusmiiiiriin
muutoksen mukaan, joka puo-
lestaan perustuu kuluttajahin-
tojen muutoksiin. Erityisesti
komitea oli kiinnostunut perus-
miiiiriin sitomisesta kansanta-
louden reaalikasyuun.
Reaalikasvuun sitomisella elii-
keliiiset ja tycissii olevat kantai
sivat "eliikekuorman" tasaisem-
min. Komitea ei kuitenkaan
pystynyt tekemdiin ehdotusta
reaalikasvuun perustuvan pe-
rusmiiiiriin kayttddnotosta.

KIISTAA LISA-
ELAKERAHASTOJEN
KASVATTAMISESTA
Ruotsissa on keskusteltu AP-
eli lisiieliikerahastojen riitte-
vyydestii tulevaisuudessa.
Maan hallitus ja ammattiyhdis-
tysliike haluavat kasvattaa ra-
hastoja ja muuttaa niiden sijoi-
tuspolitiikkaa.
Kolmessa AP-rahastossa on va-
roja 384 mirjardia SEK. Tuo
summa vastaa noin viiden vuo-
den eliikemenoa. Rahastoista
80 prosenttia on sijoitettu val-
tion obligaatioihin. Loput ovat
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Eliiketurva perustuu rahastoin-
tiin. Eliikekassojen varat ovat
noin 5 miljardia U.S. dollaria,
mikii on suurin piirtein neljiis-
osa Chilen bruttokansantuot-
teesta. Rahastojen lasketaan
kohoavan 1990-luvun loppuun
mennessi noin puoleen Chilen
bruttokansantuotteesta.
Eliikekassat ovat liihinnii sijoi-
tusrahastoja. Eliikkeelle jiiiides-
siiiin vakuutettu nostaa vakuu-
tusmaksuistaan kertyneet varat
- ptitioman ja korot - ja ostaa
niillii eliikkeen yksityisestii va-
kuutusyhticistii. Tycinantajat ei-
viit osallistu palkansaajien elii-
keturvan kustannuksiin. Valtio
sitii vastoin takaa kaikille jiirjes-
telmdzin kuuluville vakuutetuil-
le viihimmiiiseliikkeen.
Eliiketurvan liihteenii eliikekas-
sat eiv6t ole vielii merkittii-
viii. Valtion eliikejiirjestelmiis-
tI maksetaan eliikkeitii noin
miljoonalle eliikkeensaajalle,
mutta eliikekassoista vain
67 000:lle. Eliikekassojen mak-
samat vanhuusel2ikkeet ovat
kuitenkin keskim[iirin kaksi
kertaa ja tydkyvyttOmyyseliik-
keet kolme kertaa suurempia
kuin valtion jiirjestelmiistii
maksettavat.
Jiirjestelmtin kattavuudessa on
toivomisen varaa. Noin neljiis-
osa ty6voimasta on eliiketurvan
ulkopuolella. Suuri osa heistii
on yrittiijiii ja vierastyoliilsiii.
Chilen eliikejiirjestelmii on he-
riittiinyt muiden Etelii-Ameri-
kan maiden kiinnostusta, koska
useissa maissa eliikej iirjestelmiit
ovat vararikon partaalla. Etelii-
Amerikan maista kiiy vieraili-
joita tasaisena virtana tutustu-
massa Chilen eltikejtirjestel-
miiiin.

IffiEIKKA
SOSIAALITURVAAN
MUUTOKSIA RAHOI.
TUSYAIKEUKSIEN
VUOKSI

Kreikan eduskunta on hyviik-
synyt lakiehdotuksen sosiaali-
turvauudistuksiksi. Uudistuk-
sia tarvittiin, koska Kreikan so-
siaaliturvajiirjestelmii on vara-
rikon partaalla.
Yleisen eliikejiirjestelmtin
(IKA) vakuutusmaksuja nos-
tettiin lokakuun alusta palkan-
saajilla 4,75 prosentista 5,25
prosenttiin ja tyrinantajilla 9,5
prosentista 10,5 prosenttiin.
Ensi heiniikuussa maksuja nos-
tetaan edelleen palkansaajilla
5,75 prosenttiin ja tytinantajilla
I 1,5 prosenttiin.

Eliikkeen perusteena oleva
palkka miiiirdytyy 22 tuloluo-
kan mukaan, joihin vakuutetut
on asetettu. Vuoden l99l alusta
tuloluokkien miiiiriiii on lisiitty
25:een ja vuoden 1992 alusta
edelleen 28:aan. Tiimii merkit-
see eliikkeen ja vakuutusmak-
sujen perusteena olevien tulojen
kasvamista.

Eliike lasketaan uudistuksen
jiilkeen viiden viimeisen vuoden
keskipalkasta. Entisessii lasku-
tavassa k[ytettiin kahta vii-
meistii vuotta.
Vuoden l99l alusta palkansaa-
jien yleisen eliikejiirjestelmiin
eliikkeet on sidottu valtion vir-
kamiesten palkkojen muutok-
siin. Hallitus oli toivonut voi-
vansa tehdii radikaalin leik-
kauksen indeksisidonnaisuu-
dessa, mutta ei onnistunut.
Eliikkeitii tarkistettiin aikai-
semmin nelj iinnesvuosittain ku-
lutt4jahintojen muutoksen mu-
kaan.

Hallitus joutui luopumaan ai-
komuksestaan alentaa enim-

mdisvanhuuseliikettii. Sitii vas-
toin hyviiksyttiin ehdotus, jon-
ka mukaan vanhuuseliike mak-
setaan vasta 15 vakuutusvuo-
den j6lkeen. Entinen vaatimus
oli 13,5 vuotta.
Palkansaajien lisiieliikej iirjestel-
misst otetaan k6ytttitin saman-
lainen vakuutusmaksutekniik-
ka kuin palkansaajien yleisessii
eliikejiirjestelmAssii. Tytinanta-
jat ja vakuutetut maksavat va-
kuutusmaksuja suhteessa
2:l:een.
Lisieliiketurva perustuu avus-
tuskassajiirjestelmiiiin. Yleisen
alustuskassan (TEAM) rinnal-
la toimii noin 65 muuta kassaa.
Yleiseen kassaan kuuluvat ne
palkansaajat ja jotkut yrittajet,
joiden ammattialalla ei ole
omaa kassaa. Jotkut avustus-
kassat maksavat myiis perus-
turvan mukaiset eldkkeet, joil-
loin kyseessii olevat vakuutetut
on irrotettu palkansaajien ylei-
sestii eliikej iirj estelmiist[.

PORTUGATI
ELAKKEET
14 KERTAA
VUODESSA
Portugalissa on piiiitetty lisiitii
elEkkeiden maksukertoja I 3 :sta
l4:aan vuodessa. Ylimiiiiriiiset
elEke+rdt maksetaan hein6-
kuussa ja joulukuussa. Yhden
maksukerran lisiiiimistii perus-
teltiin sill6, etta myos kuukausi-
palkat on tapana maksaa 14
kertaa vuodessa.

RAlISIG
vAHIMMAIS.
ELAKKEET MYOS
ULKOMAALAISILLE

Ranskan perustuslakituomiois-
tuimen piiiittiksell5 on Rans-
kassa asuville ulkomaalaisille
annettu oikeus tulosidonnaisiin
listieliikkeisiin, jos he tulojensa
alhaisuuden vuoksi ovat niiden
tarpeessa. Lisiielikkeitii makse-
taan sekii vanhuus- ett6 tydky-
vyttdmyyseltikkeen saajille. Li-
siieliikkeitii on maksettu nor-
maalien eldkkeiden lisiiksi vuo-
desta 1956 liihtien niille eliik-
keensaajille, joiden tulot eiviit
yll6 kansalliseen viihimmiiista-
soon.

Ennen oikeuden pii6t0stii tulo-
sidonnaisia lisiieliikkeitii mak-
settiin vain niille ulkomaalaisil-
le, joiden kotimaalla ja Rans-
kalla oli sosiaaliturvasopimus.
Vuoden 1989 joulukuussa
Ranskan eduskunta ulotti lisii-
elikeoikeuden EY-maiden kan-
salaisiin. Tiimii ratkaisu oli pe-
rustuslakituomioistuimen mie-
lestii muita ulkomaalaisia dis-
kriminoiva.

SOSIAALITURVAKSU
rAyrrO0N
Vuoden l99l alusta palkansaa-
jilta on ryhdytty perimiiiin yleis-
tii sosiaaliturvamaksua.
Maksun miirii on l,l prosent-
tia yleisess6 elEkejirjestelmiissii
kiiytettiiviin eliikepalkan miiti-
riist6. Maksusta 75 prosenttia
kiytetiiiin lapsilisien ja 25 pro-
senttia vanhuuseliikkeiden ra-
hoitukseen.

Sosiaaliturvamaksun kayt-
tOcinoton yhteydessii palkan-
saajavakuutettujen vakuutus-
maksua vanhuus- ja perhereliik-
keisiin alennettiin 7,6 prosent-
tista 6,5 prosenttiin.
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sAr(sA
AVUSTUSTA ENTISEN
ITA.SAKSAN
ELAKKEENSAAJILLE
Elokuun lopussa voimaantul-
leen Saksojen yhteniiistiimis-
asiakirjan mukaan myds mai-
den eliikejiirjestelmiit yhdiste-
t66n. Se tapahtuu asteittain
vuoden 1992 alusta heiniikuu-
hun 1995 mennessi. Siihen
saakka entisen Itii-Saksan koko
sosiaaliturvaa hallitaan yhtenii

BASIC FEATURES CF
FINLAND'S PENSICNS
SCHEMES

l. Development of the
pensions schemes

The flexible retirement
system was finalised in 1987
by a part-time pension
€€mbincd:+vitlrpart-trme vvork--rtena erillfifin lfinfi-

sen puolen sosiaaliturvasta.

Siirtymiikauden aikana itiiisen
Saksan alueella maksetaan
eliikkeensaajille avustusta hei-
diin eliikkeensI nostamiseksi
enintiiiin 495 DEM:aan kuu-
kaudessa. TatA avustusta mak-
setaan jo el5kkeellii oleville ja
niille jotka jiiiiviit eliikkeelle en-
nen vuoden l99l loppua.

YHDYSVALLAT
OSAVALTIOIDEN
JA KUNTIEN
PALKANSAAJAT
YLEISEEN ELAKE-
JARJESTELMAAN
Yhdysvaltain osavaltioiden ja
kuntien palveluksessa olevia
varten on yli 6000 eliikejiirjes-
telmiiii. Noin 70 prosenttia niii-
hin jiirjestelmiin kuuluvista
kuuluu my6s yleiseen palkan-
saajat ja yrittejet kattavaan el!i-
kejiirjestelmiiiin. Vuoden l99l
liittovaltion budjetin mukaan
kaikki osavaltioiden ja kuntien
palveluksessa olevat tulevat
mycis yleisen eliikejtrjestelmiin
piiriin. Tiimii merkitsee osaval-
tioiden ja kuntien omien eliike-
j5rjestelmien muuttumista lisii-
eliikej 6rjestelmiksi.
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A national pensions scheme
covering the population as a
whole has been in force since
1939. Until 1956 national
pensions were based on the
contributions paid which, in
turn, depended on the annual
income of the insured. The

under the employment
pensions scheme.

The flexible retirement age
was introduced to the public-
sector employment pensions
schemes in July 1989.

Reform of survivors'
pensions under both the
employment and national
pensions schemes was
introduced as ofJuly 1990.

2. The national
pensions scheme

Under the national pensions
scheme, the old-age, disability
and unemployment pensions
are formed by aflat-rate basic
qmounl and a pensions-tesled
basic omount addttion. In
pensions testing all statutory
employment pensions are
taken into account.

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

The unemployment pension
is paid to an unemployed
person aged60-64 who during
the last 60 weeks has received
a daily benefit for at least 200
days from an unemployment
scheme and who cannot find
suitable work.

An increase is paid to
pensioners/or a child under
16.

The survivor's pension is
paid to a widow or widower
below age 65 who had a child
with the deceased spouse, or

scheme was radically reformed
in 1957. The contributory
principle was abandoned, and
a flat-rate system with
supplementary meanstested
benefits was introduced. As of
January 1983 the scheme was
again amended by eliminating
means-testing for other
income than employment
pensions, and making the
pensions in part taxable
lncome.

The change to flat-rate
national pensions in 1957
made it necessary to increase
the pension protection of the
wage-earning population.
Another pensions scheme in
which the pensions are related
to past earnings and insurance
period was created to
complement the national
pensions scheme. This new
scheme, which entered into
force in July 1962, covers
wage and salary earners with
the exception of civil servants,
local government officers and
seamen, who have their own
special systems.

In 1970 earnings-related
pensions were extended to
farmers and other self-
employed persons. In 1986
freelance employees received
their own pensions law.

In 1986 a flexible retirement
age - formed by an early
disability pension and an early
or deferred old-age pension
was introduced to the private-
sector employment pensions
scheme and the national
pensions scheme.
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who is aged 50 or over, and
whose marriage was
contracted before her/his age
of 50 and the deceasedh age of
65 and continued for at least
five years.

The size of the pension
during the first six months is
the same as full old-age
pension, after that period it is
subject to a means-test where
even the income from is
included.

The child is entitled to a
survivor's pension until the age
of 18 or 2l if continuing
studies.

Provision is made for a
burial gront.

A housing allowance is paid
to national pensioners to
decrease housing costs. A child
cqre sllowance is paid for
children under 16 who need
the special care of some other
person because of illness,
disablement or injury.

National pensions are
automatically adjusted to the
costof-living index once year.

The basic amounts and
basic amount additions of the
national pensions are treated
as taxable income. All other
parts of the national pensions
as well as survivor's pensions
in total are tax-free.

The cosrs of the scheme are
jointly defrayed by the insured
persons, employers, the State
and local governments.

The scheme is administered
by the Social Insurance
Institution, which is
subordinate to Parliament.

3. The employment
pensions scheme

3.1. Wage-earners
The wage-earners employment
pensions scheme is based on
the following laws: the
Employees' Pensions Act
(TEL), Temporary Employees'
Pensions Act (LEL) and
Freelance Employees' Pensions
Act (TaEL). LEL is a special
law for those employed in
forestry, agriculture
construction and dock work,
in which short-term contracts
are common. TEL covers all
other employees aged 14 or
over excluding specfied
freelance employees who are
covered by TaEL.

The compulsory pension
cover under the laws consist of
old-age, disability, un-
employment and survivor's
penslons.

Entilled to the old-oge
pension is an employee of 65
years of age.

The early old-oge pension
may be drawn as from age 60
at the earliest. The pension
may also be defened deyond
age 65.

Entilled to the full disabilily
pension is an employee whose
working capacity has gone
down by at least three-fifths. If
the decrease is less but at least
two-fifths, the employee is
entitled to the partial pension.
When assessing the employee's
working capacity his training,
earlier work, age, housing
conditions, and other
comparable factors are taken
into account.

The eorly disability pension
is payable to a person aged 55
years or over whose working
capacity has gone down to
such an extent that he cannot
reasonably be expected to
continue working in his
profession.

Entitled to the
unemployment pension is an
unemployed employee aged
60-64 who during the last 60
weeks has received a daily
benefit for at least 200 days
from an unemployment
scheme and who cannot find
suitable work.

Entilled to the survivor's
pension are the widow,
widower and the children of
the employee. A former
spouse may also receive a
penslon.

The survivor's pension is
payable to a widow or
widower who was married to
the employee before shei he
reached the age of 65. A
further condition is that the
widow(er) has or had a child
with the deceased employee.
Also a childless widow(er)
receives the pension, ifshe/he
has reached the age of 50 and
the marriage was contracted
before her/his age of 50 and
the deceased's age of 65 and it
had lasted for at least 5 years.
The pension will be payable
until death. The paying of the
pension does not cease, if the
beneficiary remarries after age
50. If she/he remarries before

age 50, the pension is ceased,
but then a lump-sum of 3
years'pension is paid. If the
marriage is dissolved within 5
years, the paying of pension
may start again.

A child is entitled to the
pension up to age 18.

A port-time pension
combined with part-time work
is payable age 60 to 65 to a
person who cuts down work
to 16-28 hours a week.

The size of the pension is
governed by the wages paid
and the period of service
completed. Earned entitlement
to a pension beneht continues
when the job is changed or
when the employee ceases to
work. The pensions are
taxable income.

The size of the olf-age
pension is determined by
taking 1.5 per cent of the wage
or salary and multiplying it by
the number of years of service.
The wage or salary is the
average annual earnings ofthe
two most average years of the
last four years of work. For
seasonal workers the wage is
the average of all pay received
during the years employed.

The maximum pension is 60
per cent of the pay. However,
combined with the basic
amount of the national
pension and some other
pensions, the pension may not
exceed 60 per cent of the final
pay.

Drawn before age 65, the
reduction in the old-age
pension is 4-6 per cent,
depending on the year of
birth, of the pension accrued
by the date of retirement.
Deferment beyond age 65
increases the size of pension 12
per cent per year.

The size of the disabilily
qnd the early disability
pension is determined on the
same basis as the old-age
pension. However, also the
time between the event
entitling to the pension and
the age entitling to old-age
pension is counted as time of
service. The size of the partial
disability pension is one-half
of the full pension.

The size of the
unemployment pension equals
the disability pension payable
to the beneficiary. The old-
age, disability and un-
employment pensions are

increased by the child's
supplement; at the most 20 per
cent of the pension for one
and 40 per cent for two or
more children under 18.

The size of the survivorb
pension is calculated on the
basis ofthe old-age pension of
disability pension the
employee received or would
have been entitled to at the
time of death. Pension is 6l 12
of the deceasedh pension to a
surviving spouse and spouse
with one child. Pension is
5l 12, tf there are two children,
3l 12 tf they are three and 2l 12
if four or more. Child's
pension is 4/ l2 of the
deceased's pension to one
child, 7/ 12 to two children,
9 I 12 to three children and
l0l 12 to four or more
children. Full-orphans' total
pension is increased by 2112.
The spouse's pension is
proportioned to the lowering
in the family's level of
consumption. Technically it is
carried out as a so called
pension adjustment to the
widow(er)' a own earnings-
related pension or accrued
pension rights, without regard
to heri his real earned income.
However, the pension is paid
without any adjustment as
long as there is a child under
18 in the family.

Survivor's pension cover is
supplemented by a group hfe
scheme. It is financed by
employers, and run by life
assurance companles.

Depending on age, the size
of part-time peruion is 44-64
per cent of the difference of
earnings of full-time and part-
time working.

Automatic linkage with the
TEl-index (calculated by the
average of changes occurred in
general earnings and prices
levels) is applied once a year in
employment pensions. It is
aplied in calculating the pay of
earlier years and adjusting the
annual pension payable.

Pension protection
accumulates according to
certain regulations also during
the periods when the employee
is out of work through no
fault of his own and when he
receives unemployment benefit
from his unemployment fund.

Employers alone finance the
compulsory minimum pension
cover. The current

48



contribution under TEL is
17.2 per cent and under LEL
19 per cent of the pay. For
employees under age 24 the
contribution rates have been
lowered to 13.3 per cent. The
contribution under TaEL is 14
per cent and 13.3 per cent for
freelancers under age 24.

The employer may provide
for his employees additional
vo luntary benefits, creating
even better pension benefits
than the minimum level
guaranteed by
that come into

law. Benefits

lower

is based on two laws: the The pension is composed of
Farmers'Pensions Act the farmer's MYEl-pension
(MYEL) and the Self- and full national pension. The
Employed Persons'Pensions pension is ceased at 65 when
Act (YEL). MYEL covers the farmer receives his MYEL
farmers, professional and national pensions.
fishermen, and reindeer- Pensions are financed like
owners. YEL covers other self- farmer's MYEl-pensions.
employed persons. Administration of farm

The benefits and quaffiing closure schemes belongs to
conditions are like in TEL. agricultural authorities and the
Oldage pension is paid Farmers'Social Insurance
independently of whether or Institution.
not the selfrmployed person
continues with his

slze 4. Public sector and
other pensions schemes

pensions for the self-employed
(MYEL and YEL) are based
on the annual earnings
confirmed by the pension
institution for the insured, the
size of which depends on the
quality and branch of
activities.

Schemes are financed by the
insured and the State.

In MYEL and YEL the
contribution of the insured is
16.9 per cent of the income.
The percentage is smaller for
the insured with low income.
The State pays 50 per cent of
the cost of MYEL and in both
systems the costs the
contributions of the insured do
not cover.

The administration of
MYEL belongs to the Farmers
Social Insurance Institution.
The other self-employed have
to take out pension insurance
either in some of the pension
rnsurance companles, penslon
funds taking care of TEL or in
some pension fund or
insurance company established
by the self-employed. The
Central Pension Security
Institute is the central organ of
MYEL and YEL as it is that
of TEL.

3.3 Farm closure schemes
Fsrm closure pensions are
paid to 55-year-old farmers
who cease farming and sell the
whole farm or the arable land.

The pension is a fixed sum
of money per each hectare. At
age 65 the pension is decreased
because the farmer receives his
MYEL and national pensions.

Costs are met by the State.
Change-of-generation

pensions are paid to 55-64-
year-old farmers who transfer
their farm to a close relative.

Some population data
on Finland

uestion here

age and calculated like in
penslon ls
TEL. The

The regulations concerning the
pensions of persons in the
employment of the State cover
oldage, disability, un-
employment and survivor's
pensions. These benefits are
financed by the State. The
administrative organ is the
State Treasury Office.

Persons employed by the
Evangelical-Lutheran and
Orthodox Churches, and some
other authorities have separate
pensions schemes of their own.

The pension cover of local
government employees is
modelled on the private sector
employment pensions
legislation. The financing is
borne by the local
governments and associations
of communes. The Local
Government Pensions
Institution takes care of the
administration of the scheme.

The persons covered by the
Seamen's Pensions Act receive
old-age, disability, un-
employment and survivor's
pensions. The insured,
employers and the State
jointly finance the pensions.
The scheme is administered by
the Seamen's Pensions Fund.
As of l99l the seamen's
pensions scheme is linked to
other private-sector
employment pensions scheme
by means of a joint liabilities
distribution system of pension
costs run by the Central
Pension Security Institute.

Finland's total population is
4.9 million. Of total labour
force of 2.3 million, l0 per
cent are engaged in primary
production, 3l in industry and
construction, and 58 percent in
serylces.

Of total population l9
percent are aged 14 or less,
68 percent in ages 15-64, and
13 percent over 65. 5.7 percent
are disabled.
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burial grant. Employees
generally participate in the
costs of such additional
benefits.

The administrative orgonis-
ation of the employment
pensions scheme is
decentralized. Employers may
elect the type of arrangement
they wish for realisation of the
pensions scheme. It may be
done by taking out an
insurance with a pension
insurance company or by
founding a pension fund or
pension foundation in the
employer's business. This
choice does not apply as
regards seasonal workers for
whom the scheme comprises
one special employment
pension fund. For freelance
employees there has been
established a pension fund of
their own.

The work of the various
pension institutions is
coordinated by a central
organ, the Central Pension
Security Institute. It keeps the
registers of the insured and
their pension benefits. The
general development of the
scheme has been entrusted to
the Central Pension Security
Institute.

The insured and the
employers participate in the
administration of the scheme
through their representatives
in the administrative organs of
the Central Pension Security
Institute. The highest
authority under the schemes is
the Ministry of Social Affairs
and Health.

3.2. The self-employed
The self-employed persons'
employment pensions scheme
(closely connected with TEL)
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ENGLISH SUMMAR

In the editorial, the
Managing Director of the
Central Pension Security
Institute and the present
editor-in-chief of this
magazine, Mr. Matti
Uimonen, remarks that the
economic outlook has
deteriorated rapidly and
substantially since last
summer. Unemployment is
again a salient problem of the
Finnish economy.

When looking for answers
to the challenges posed by
unemployment, we have to
bear in mind the fact that, as
far as pension security is
concerned, what we really
have to worry about may very
well be labour shortage.

The problems having arisen
as a result of the structural
reforms in the late 1970s and
in the 1980s were smoothly
disposed of through the un-
employment pension. For
several years, we saw an
absolutely explosive growth of
unemployment pension
beneficiaries. Having
numbered a few thousands,
the sum total of pensions rose
to nearly 70,000.

As a measure of economic
policy, the unemployment
pension was efficient but
inflexible. Through this
measure, the labour force
completely lost many a person
who, when made redundant,
had both the will and the
ability to stay on in working
life. Nevertheless, when the
employment situation
improved, we had to face that
practically all unemployment
pension beneficiaries had
assumed the role of a
pensioner and could not be
persuaded to reenter the work-
force.

Of the age group that
attained the retirement age last
year, a mere tenth was
employed. As many as half of
those already retired had been
under age 59 at the
commencement of their

pension. These figures are
proof of the high quality of
the pension protection enjoyed
in this country and of a well-
functioning pension scheme.
They do, however, at the same
time, serve as a reminder of
the great pac.e at which Finns
are fleeing into retirement.

In the next few years, we
will have to come up with the
means to make people stay on
in working life to an older age
and to slow down the pace of
retirement. This will bring up
many problems that are
difficult to solve, including the
quality of working life
underlying job satisfaction,
worker participation, and
flexible working hours.
Furthermore, we will have to
decide on a possible real-
location of pension benefits,
which will bring us to the ever
lasting difficulty of
compromising over acquired
benefits.

To make the situation even
more complicated, we have to
work on measures that aim at
preventing labour shortage at
a time when unemployment is
the main problem in society.

This inconsistency is, in
reality, a natural consequence
of the need to plan
improvements in pension
cover over an exceptionally
long period of time.

If we carry this train of
thought a bit further, we can
also see the truth in the
allegation that the provision of
pension is a poor measure of
economic policy. At least, so it
seems when looking back at
the history of the
unemployment pension.

The Chairman of the Board
of Directors of the Central
Pension Security Institute, Mr.
Jukka Rantala, views that the
awareness of the growth of
pension expenditure in sight
will make the parties involved
more prepared to bring the
debate on indices to a

conclusion. At such a point,
the combination of the
employment pensions index
with the national pensions
index to make a varied index
will be examined, he says.

- So far, the debate has
reflected the two goals and the
two complementary
philosophies of the Finnish
pensions system. There is the
employment pension, which is
converted wage. Its value
shall, at least to some extent,
follow the wage trend of the
active working population.
And, there is the national
pension, which provides a
minimum subsistence. Its real
value is secured through
linkage to the Consumer Price
Index. To further enhance the
position of the national
pensioners, separate
improvements of the pensions
are, where possible, carried
through. Such improvements
are justly allocated in terms of
social policy and do not
constitute general upratings
that are equal for all, Rantala
points out.

The overall pension has also
been debated for a long time.
It has been considered illogical
and untenable that the system
has two indices, one for the
employment pension and one
for the national pension.

In the opinion of Rantala,
the index issue must be
examined in terms of both the
goals of social p.olicy and the
lncrease rn pensron
expenditure. Indeed, in the
1980s the separate
amendments to the National
Pensions Act swallowed up
almost as much money as it
would have cost to substitute
the employment pensions
index for the national pensions
index. It may not be as easy to
obtain finance for separate
reforms in the future.

In their report, the Pension
Committee 1987 recorded the
idea of a new varied index,
combining the two present

indices. By a varied index we
understand that pensions,
paid-up policies, etc, awarded
from a lower age than the
general retirement age are
linked to the employment
pensions index, and pensions
awarded from age 65 to the
Consumer Price Index.

Mr. Rantala thinks that it is
quite possible that the current
Pensions Committee 1990 will
take up the discussion on
indices right where the Pension
Committee 1987left it, that is
with the ideas recorded in the
report.

He is beginning to give in to
the proposal of a combined
index. He sets as a condition,
however, that the reform shall
go beyond the mere
substitution of the
employment pensions index
for the national pensions
index. What he calls for are
amendments reducing pension
expenditure to counterbalance
the rise in expenditure. As
such he mentions the ideas
recorded in the report ofthe
Pension Committee 1987, that
is the introduction of a varied
index and the relation of the
national pension basic amount
to the employment pension.

Compared to the present
model, the reform would
result in higher pensions for
the low- and medium-income
groups, whereas the pensions
of the high-income groups are
calculated to remain more or
less the same or be slightly
reduced. ffis reform would
Ievel out the differences in
pensions, Rantala says.

According to Mr. Rantala,
the old-age pension payable to
the low-income group would
be higher throughout their
retirement despite the
application of a varied index,
because a combined index
makes for a higher initial
pension. Furthermore, once
the employment pensions
scheme has been fully
implemented, there will be
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TILASTOTIETOJA
TYOELAKKEENSAAJISTA

31.t2.t990

Taulukoiden luvut ovat perusturvan mukaisia.
Varhennetut vanhuuseliikkeet sisdltyviit vanhuuseliikelukuihin ja yksiltilliset varhaiseliikkeet
tytikyvyttdmyyseliikelukuihin. Osa-aikaeliikkeet ovat tilastossa omana taulukkonaan.

31.12.1990 oli maksussa kaikkiaan 910000 ty<ieltikettii. Muutos edellisestii vuodesta on +26000

varhaiseliikkeita 36 000 kappaletta (+9 000).
Vanhuuseliikkeiden keskiinaara oii tZOq mk/kk, joista varhennettujen vanhuuseliikkeiden
2336 mk/kk, tydkyvyttdmlyseliikkeiden 2466 mk/kk, joista yksiliillisten varhaiseliikkeiden
3 123 mk'/kk, fytitltimyyselakkeiden 2724 mklkk, perhe-eliikkeiden 1267 mklkk ja osa-
aikaeliikkeiden 2 513 mk/kk.

VANH UUSETA K KEET, r<aucr<i
Voimassa olevat 3 l. 12. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eltikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii

TEL-eliikelaitokset 85483 150 165 235648 3678 I 553 2324

YEL+liikelaitokset t9 164 15 798 34962 2929 1847 2440

MYEL-eliikelaitos 57 080 89 030 146 I l0 I 065 479 708

LEL-e liikelaitos 38 044 17 056 55 100 I 574 593 I 270

Kaikki ty6eliikelaitokset 199793 272068 471 861 *) 2459 I 158 I 709

Alkaneet eliikkeet l.l. 31. 12. 1990

Kaikki ty6eliikelaitokset 19082 21015 40097 2848 1374 2076
*) Ifuikki -tuvussa mukana myds 4l TaEL-laitoksen maksamaa eltikettii.

VARHENNETUT VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 3 l. 12. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii

TEL-e liikelaitokset 3 190 5 821 90ll 5017 1536 2768

YEL-eliikelaitokset 790 750 l 540 3s92 1347 2499

MYEL-eliikelaitos 482 l 389 1 871 I ll8 440 615

LEL-e liikelaitos 307 3ll 618 1362 359 857

Kaikki tytielakelaitokset 477t 8274 13 045 x) 4 150 l29l 2336

Alkaneet eliikkeet l. l.-31. 12. 1990

52

*) Kaikki -luvussa mukana myds 5 TaEL-laitoksen maksamaa eltikettii.

2692Kaikki tyOeliikelaitokset l 013 1329 2342 4285 1477

kappaletta eli 3,0
Vanhuuseliikkeitii

prosenttia.
oli 472 000

dasta)

mukaisia eltikkeitii: vanhuuselakkeitii 13000 kappaletta (+2000) ja yksildllisiii



OSA-AIKAELAKKEET
Voimassa olevat 31. 12. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen mytintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii

YEL+liikelaitokset 49 25 74 2562 I 852 2322
MYEL-e liikelaitos 3 4 I 137 681 t023
LEL-eliikelaitos 0 t 2529 0 2529
Kaikki tydeliikelaitokset il4 104 218 3263 t 69t 2513

Alkaneet eliikkeet L l.-3 l. 12. 1990

Kaikki tydeliikelaitokset 35 42 77 3406 2040 2661

TYOKYVYTTOMYYSELAKKEET, kaikki
Voimassa olevat 3 l. 12. 1990 Eliikkeensaajia Keskimiiiiriilnen peruseliike mk/kk
Eliikkeen my<intiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 60053 66697 126750 4089 2120 3053
YEL+liikelaitokset 10367 4769 15 136 2994 l 805 2619
MYEL-eltikelaitos 16 136 t7 400 33 536 1 373 559 951

LEL+Iiikelaitos 35 837 6613 42450 20s7 792 I 860

Kaikki tydeliikelaitokset 122441 95 497 217 938*) 3 043 1728 2466

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 l. 12. 1990

Kaikki tyiieliikelaitokset 16 683 I 3 935 30 618 3 227 I 803 2 579
*) Kaikki -luvussa mukana myds 66 TaEL-lailoksen maksamaa eliikettti.

TYOKYVYTTOMYYSELAKKEET, taydet erakkeet
Voimassa olevat 3 l. 12. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiidriiinen peruselike mk/ kk
Eliikkeen myrinttijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 48 633 52408 l0r 041 3 915 2008 2926
YEL+ltikelaitokset 7 755 3215 10970 3007 l 834 2664
MYEL-eliikelaitos ll 868 ll 897 23765 l 450 570 l 010
LEL+liikelaitos 31742 5792 37 534 1978 752 I 789
Kaikki tydeliikelaitokset 100029 73324 173 353 *) 2937 1668 2400

Alkaneet eliikkeet l. l.-31. 12. 1990

Kaikki tydeliikelaitokset 11220 8 048 19 268 3 I 14 | 774
*) Kaikki -luvussa mukana myds 43 TaEl-laitoksen maksamaa ekikettri,
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TY 0 K YVYTTo MYYSELAKKEET, osaeliikkeet
Voimassa olevat 31. 12. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseltike mk/ kk
El6kkeen mydnt6jd Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TELdtikelaitokset I 104 1542 2s6 2250 t276 l 683

YEL+liikelaitokset 660 231 891 1852 I 199 I 683

MYELdiikelaitos 2148 2072 4220 802 377 593

LEL+liikelaitos r 019 122 I l4t I 492 '/52 I 412
Kaikki tyoeliikelaitokset 4933 3969 8 902 *) 1409 786 I 132

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 l. 12. 1990

Kaikki tytieliikelaitokset 497 543 l 040 1567 1027 r 285
*) Ifuikki -luvussa mukana myds 4 ThEL-laitoksen maksamaa eliikettii.

YKSILOLLISET VARHAISETAKKEET
Voimassa olevat 31.12. 1990

Eliikkeensaajia Keskimtiiiriilnen perusel2ike mk/ kk
Eliikkeen mydntiij6 Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteens6
TEL-e liikelaitokset l0 316 12747 23063 5 109 2683 3768
YEldiikelaitokset 1952 1323 3275 3326 l 839 2725
MYELdiikelaitos 2120 3431 5 551 I 52t 630 970
LEL+liikelaitos 3076 699 3775 3 058 t 122 2700
Kaikki tyOeliikelaitokset 17 479 18204 35 683 4ltt 2174 3123

Alkaneet eliikkeet l.l.-31.12.1990

Kaikki tyoelekelaitokset 4966 5344 10310 3650 1925 2756
*) Kaikki -luvussa mukana myds 19 TaEL-laitoksen maksamaa eliikettii.

TYOTTOMYYSELATTNNT
Voimassa olevat 31. 12. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriilnen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen myOntiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii
TEL+l6kelaitokset 15700 22452 38152 4413 2255 3 143

YEl+liikelaitokset 794 777 t 57t 2562 I 316 1946
MYEL+l6kelaitos t79t 2253 40M 1765 557 1092
LELdiikelaitos 6397 2703 9 100 2246 835 I 827

Kaikki tytieliikelaitokset 24 687 28 187 52874*) 3 600 1957 2724

Alkaneet eliikkeet l.l.-31.12.1990
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*) Kaikki -luvussa mukana myds 7 TaEL-laitoksen maksamaa eliikettti.

2689Kaikki tydeliikelaitokset 880 l 387 2267 4fi3 1785



PERHE.ELAKKEET
Voimassa olevat 31. 12.1990

Elikkeen myOntiijii
El6kkeiden
lukumiiiirii

Keski-
maaralnen
peruseliike

mk/kk
Eliikkeensaajia

Lesket Lapset Yhteens6
TEL+liikelaitokset 77ffi 1790 73552 12120 85672
YEL+l6kelaitokset tsu6 l 505 15 195 1974 t7 169
MYEL+l6kelaitos 36 068 501 3556/. 2283 37847
LEL*liikelaitos 37 322 818 35771 4353 40124
Kaikki tyoeliikelaitokset 166688 *) 1267 160089 20746 180835

Alkaneet eldkkeet l.l.-31.12.1990

Kaikki tyOeliikelaitokset 11 820 I 397
*) Kaikki -luvussa mukana myds 12 ThEL-laitoksen maksamaa ehkettii.

KAIKKI ELAKKEET
Voimassa olevat 31. 12.1990

El5kkeen mytintiijii
Eliikkeiden
lukumiiSrd

Keski-
maaralnen
peruselSke

mk/kk
TEL+liikelaitokset 478329 2496
YEL-eliikelaitokset 67 389 2251
MYEL-eliikelaitos 2t9762 7t9
LEL-eliikelaitos 143973 I 362
TaEl+liikelaitos 126 I 360
Kaikki tydeliikelaitokset 909 579 l 869

Alkaneet eliikkeet l. l.-3 l. 12. 1990

Kaikki tytieliikelaitokset 84879 2180
Perhe-eliikkeistii 6 793 oli lisdetujen mukaisia, keskimiiiirin I 371
mk/kk. Muista elikkeisti 32 340 sai lisdksi rekisterdityii lislelii-
kettii keskimiiiirin I 517 mki kk. N6mii olivat etupdiissl TEL- ja
YEl-eliikkeitii.
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Seuraava numero
2.5.

SISALTAA:

Ty6kyky, taito ja tyohalutkin
keskusteluun - Tyokyky kunniaan
-projekti k#iynnistyy

Juhani Salminen:
Ty6eldkejtirjestelmdA uh kaa
Euroopan yhdentyminen, ellei
yhdentymistd hoideta kunnolla

Kokemu kset perhe-elAkeu ud is-
tuksesta myonteisi6

Eltikesovitus vaikuttanut eniten
miesleskien perhe-elAkkeeseen

Uusi alueellinen tyosuhdetilasto
kertoo, kuinka monta maksajaa on
yhtd eltikeliiistti kohti

Muuttuva rahamaailma ja
ty6el€rkevarat

Tutkittu:
Varhaise lSkeliiiset \fiyviii siii

Velvoitety6 ja eldketurva

Teknisen katkaisun kayt6 vtihaistd

TyOeliike- lehden sisdl lysl uette lo
vuodelta 1990

,Et

I
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Pirkko Jddskeldinen
ETK: n tiedotuspddl I i ktiksi

Tiedotuspdallikko,
yhte isku ntatiete iden kand idaatti
Pirkko JAdskelAinen on nimitetty
Eldketu rvakesku ksen tiedotuspdtil I i koksi.
Eltiketu rvakesku ksen hal I itus paatti
asiasta 13.3.1991.
Jddske l6i nen aloittaa tydnsA
ETK:ssa toukokuun alussa.
Pirkko Jddskeldinen on valmistunut
yhteisku ntatieteiden kand idaati ksi
vuonna 1 968.
HAn on tyoskennellyt monissa
sosiaal i huol lon tehtdvissA.
Tyouransa elAkkeiden parissa hdn aloitti
Kansaneldkelaitoksessa vuonna 1 97 1 .

Sittemmin ty6 toi hdnet Eldketurvakeskukseen,
jossa Jti€rskeldinen toimi tutkijana
vuosina 1975-1986.
Nyt han tulee ElAke-Sammosta,
jossa hAn on ollut tiedottajana
ja viimeksi tiedotuspAdllikk6na.
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UUDET
TYOELAKE-
ESITTEET

Esitteet Tirnne tycielti-
keturvasi ja Mille eliik-
keelle ovat saaneet tii-
miin vuoden painok-
seen suljettavan tiedus-
telukortin.
Tunne tyrieltiketurvasi
on tarkoitettu perustie-
doksi nuorellekin hen-
kil<ille. Mille eliikkeelle
on puolestaan eliikkeel-
le siirtymisestii kiinnos-
tuneen esite.

Esitteissii Tyrintekijiin
eliike ja Yrittiijiin el[-
ke kerrotaan tarkem-
min tyrieliiketurvasta.
Taulukot kokonaiselti-
keturvasta ja eliikkeen
verotuksesta ovat mu-
kana.

TUNNE
TYOETAKETURVASI
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